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 المشرف
 م. ازدهار جوابرة

 
  سطين بشكل واسع، يالحظ أنموانتشار الوسائل اإللكترونية في فلمتطور التكنولوجي ًا ظر ن      

بالعيش، لذلك... ارتأىحة واإلرتقاء راد والمال من أجل الياإلنسان يسعى إلى توفير الوقت والج  
سطين. إن صعوبةمحج في فمية التسجيل لميل عميفريق العمل إنشاء موقع إلكتروني لتس  

حج، والتنقلماألوقاف، والشركات الخاّصة بالتسجيل ل ووزارة، ة المواطنينيحج من جمالتسجيل ل  
ختيار فريقاّمة الىية الدفع في المصارف، كانت أسبابًا مذه المؤسسات، وصعوبة عمىبين   

.العمل لفكرة المشروع  
            ى ربطملذا... فقد قرر فريق العمل، القيام بإنشاء موقع إلكتروني متكامل يعمل ع       

 ة أخرى، باإلضافةية، و بشركات الحج والعمرة من جياالوقاف من ج بوزارةمديريات األوقاف 
 فريضة الحج من الدخول إلى الموقع، والقيامإلى تمكين األشخاص الذين يريدون التسجيل ألداء 

  ى إرسال رسالة قصيرة إلىمًا يقوم عجًا برنامذا يشمل أيضىم إلكترونيًا، و ىية التسجيل بمفردمبعم
 .القرعةجراءبعد إمّن اهلل عميو مواطن الذي ممن خالل برنامج خاص ل -وّي مخ-اتف المحموليال
 

  المشروع أن يضع حجر األساس الذي يمكن أن تقومذا ىويأمل فريق العمل من خالل       
 يةما من مديريات ومؤسسات متنوعة، بحيث تتم عميفة بكل تشعباتمالحكومة المخت و وزاراتيمع

 .التسجيل لكل المعامالت الرسمية بأنظمة إلكترونية بحتة
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       Due to the evolution of technology and electronic media spread in Palestine 

widely, it is noted that human is trying to save time, effort and money for the 

comfort and improving their life, so that; the team group offer to create an 

electronic website to facilitate the access of pilgrimage (hajj) registration in 

Palestine. Because of complexity in the access of the pilgrimage (hajj) registration 

of citizen side, Ministry of Religious Endowments, private companies that related 

to hajj registration, moving between these institutions, and the difficulty of paying 

process in banks; were the important reasons to choose the work team for idea of 

the project. 

          In order of all these reasons; the work team decides to generate integrated 

electrical website works toward link Directorate of Religious Endowments with 

special companies that related to hajj registration on one hand, and on other hand 

with Ministry of Religious Endowment. In addition to enable people who want 

registering to perform the Hajj by entering website and performing their own 

registration process electrically; this includes also a program bases on sending an 

SMS Message to the citizen cell phone which is a domain for who was lucky in 

drawing lots. 

           The team hopes to put cornerstone which government ministries lean on it – 

with its all ramification as different societies and directorate – through this project, 

so access registrations will be concluded for all official dealings using pure 

electrical systems. 
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 الفكرة العاّمة  1.1
التحوالت النوعية التي لم يسبق ليا مثيل, خاصة في  بسمسمة منيمر عصرنا الحالي        

        مجال الثورة المعموماتية والتكنولوجية , وقد جاءت ىذه الثورة نتيجة تراكم اإلنتاج المعرفي
كان من الواجب العمل عمى تطوير األنظمة التي تقوم  ...العممي عمى مر العصور , لذلك و

لى جميع نواحي ولقد وصمت ىذه الثورة إ ل تسييل حياتيم.من أجعمى خدمة أفراد المجتمع 
يم لم تصمو ىناك قطاع م لى أن  , توصل إبعد دراسة معمقة قام بيا فريق العمل ...الحياة, ولكن

إن الحج ىو فريضة أساسية عمى كل  وقاف.وىذا القطاع ىو وزارة األ ,ىذه الثورة بشكل كامل
وبكل المؤسسات التي  ليا عالقة بيا والقيام  ,بيذه الفريضةولذلك يجب االىتمام  مسمم ,

 بتطويرىا بكل الوسائل الممكنة.

وجود مديريات تابعة عمى و وزارة األوقاف في فمسطين يقوم إن النظام الحالي الذي تتبع      
وقاف في مدينة رام يًا بالمركز الرئيسي في وزارة األكم ترتبط ,لكل محافظة من محافظات الوطن

ثم يقوم الموظف  ,يقوم المواطن بتعبئة نماذج يدوية لمتسجيل لفريضة الحج ...في العادةفاهلل, 
الموجود في كل مديرية بتعبئة وتخزين ىذه البيانات بإستخدام برنامج حاسوبي بسيط , وفي 

ء قرعة الحج في المركز النياية يتم ترحيميا إلى المركز الرئيسي في رام اهلل , وعندىا يتم إجرا
نشاء الموقع اإللكتروني _ الطريقة )النظام قبل إ 1.1 الرئيسي كما ىو موضح في الشكل رقم 

 .التقميدي ة(

أنو يجب تطوير الوسائل المستخدمة في عممية التسجيل إلى لذلك فقد توصل فريق العمل        
صبح لدى أفراد المجتمع يريدون تأدية فريضة الحج , وبذلك  قد ي األشخاص الذينمن أجل 
 ة الوزارات الحكومية لتكون مواكبة لخدمة المواطن والمجتمع كافة.ولى في تطوير كاف  المبنة األ
أن ىذه الوسائل  قد يتسائل البعض لماذا عمينا مواكبة ىذه التطورات , وسيكون عذرىم      

لكن ىذه األعذار ستكون واىية بالنسبة لكل الفوائد التي ستنتج من , مكمفة , وصعبة االستخدام
 لنسبة لوزارة األوقاف في ما يمي :وتكمن أىمية ىذه التقنيات الحديثة با تطويره.

 حفظ المعمومات لمدة أطول دون تمف إذا توفرت الظروف المالئمة. (1
 توفير الوقت والجيد. (2
 أمن المعمومات وصيانتيا . الزيادة في (3
 يولة التداول بين المديريات المختمفة.س (4



 

 

 
3 

 

 

     

      

       

     

     

                     
         

         

         

            

      

      

 نشاء الموقع اإللكتروني _ الطريقة التقميدّية()النظام قبل إ 1.1شكل 

 
 وصف فكرة المشروع  1.1

حيث يمكننا ىذا الموقع من  ,إلكتروني لوزارة األوقاف نشاء موقعإتقوم فكرة المشروع عمى          
يقوم المواطن بتعبئة نموذج بحيث  ,التسجيل لفريضة الحج عن طريق المواطنتسييل عممية 

وقع, ويتمتع الموقع بالقدرة عمى إجراء قرعة الم طمب إلكتروني بعد إتمام إجراءات التسجيل عبر
لذين حالفيم الحظ عالم المواطنين ايمكننا الموقع من إأيضًا لكترونية عند اقتراب مناسك الحج, إ

 رسال رسائل نصي ة عمى أرقام ىواتفيم النقالة.القبول من خالل إبنتيجة 

باإلضافة , تمام اإلجراءات المالي ة في ما يتعمق بعممية التسجيل والقبولكما ويدعم الموقع إ     
يقوم  ...ومن جية أخرى الموجودة, والعمرة مثل ربط المواطن مع شركات الحج ,لى مزايا أخرىإ
 بحيث يكون ىناك موظف مسؤول  زارة األوقاف مع المديريات التابعة ليا,لنظام بتسييل عمل و ا
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, وموظف واحد فقط لكل ولو الصالحية الكاممة لمتحكم فيو  ,يشرف عمى ىذا الموقعفي الوزارة 
كما ىو موضح في  خرى.أ يتعامل مع الموظف المسؤول من جية والمواطن من جية مديرية
 نشاء الموقع(.األوقاف بعد إآلي ة عمل وزارة ) الشكل
 أصل المشكمة  1.1
وكثرة  ,بالصعوبة متازت المواطنيين في فمسطين يةشك أن عممية التسجيل لمحج من جال       

لى القرعة التي إليدخل  ,اإلجراءات القانونية التي يتوجب عمى كل شخص أن يجتازىا كاممة
المستخدم حاليًا في ونظرًا لمتسجيل اليدوي   ,قبولين لتأدية شعائر الحج تؤىمو ألن يكون أحد الم

وعممية الس حب والقرعة  ,وكثرة األخطاء في التسجيل ,الذي يمتاز بالصعوبةل, عممية التسجي
المواطنين بين الشركات  تنقلىذا عدا عن صعوبة  الزيادة في الوقت والجيِد,كذلك  ,أيضاً 

ة با يذه ل اً . نظر مصارفالدفع في ىذه العممية وصعوبة  مصارف,لتسجيل لمحج واالالخاص 
تحتاج الى حمول  ,وموجودة حالياً  ,مشاكل واقعية ق اً أنيا حيعتقد فريق العمل األسباب التي 

وتيسير  ,ء عن المواطنين والموظفين أيضاً بلتخفيف ىذا الع عممية فك ر الفريق بطريقة ,جذرية
لى فكرة إ توصل الفريقكما أنو . نمواطنيالومعاناة جيد تسجيل لمحج بطريقة توفر وقت و عممية ال

 كحل ليذه المشاكل. لكتروني لمتسجيل لمحجإقع تصميم مو 
 

 نطاق المشروع  1.1
بدأت فكره المشروع تتمحور حول مديرية االوقاف في محافظة الخميل حيث تم زياره      

االجابات التي حصل المديرية والسؤال عمى الطريقة المتبعة إلتمام اجراءات التسجيل ومن خالل 
عمييا فريق العمل قرر ان يوسع نطاق المشروع لتشمل جميع محافظات الوطن بحيث يتم ربط 
مديريات االوقاف في المحافظات مع وزارة االوقاف الكترونيًا, ويتسع ايضًا  نطاق المشروع 

ع رابط خاص ألي شركة عمى الموق ليشمل شركات الحج والعمرة من خالل امكانية اضافة
 .اإللكتروني

 

 وصف األجزاء الالحقة  1.1
 عامرة عرن المشرروع  ة, ويبرين خمفيرالمشرروع   عرن فكررة عام رة يعررض:  لالفصلل األو

وصرف لمرا و , ليرذه المشراكل ةمشروع والحمول المقترحرالويعرض مشاكل  ه,وفوائد وىميتأو 
  . ىذا المشروع اختيار الفريق ليذا المشروع ونطاقسبب و يحتويو المشروع, 
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 لمشرررروعباالسرررابقة الخاصرررة  والمراجرررع عررررض لررربعض الدراسرررات ىرررو :الفصلللل اليلللاني, 
مرا تروفر سابقًا , و  هنجاز إتمك الدراسات , وما تم  خالل لييا منإوالنتائج التي تم التوصل 

 .من معمومات جمعت من الدراسات السابقة 
 مرحمررة التخطرريط لممشررروع , بحيررث يررتم فيررو عرررض توضرريحي  يوضررح :الفصللل اليالللث

يف المتوقعة لوحساب التكا ,النظامفي جب توفرىا تو والمتطمبات التي ي ,لوظائف المشروع
عرررض المخرراطر الترري إلررى ضررافة , باإلةمفررة التشررةيمية والتطويريررالمتعمقررة بالتكو لممشررروع 

 تنفيذ المشروع . ةل مرحمخال فييا يمكن الوقوع
 

 مرحمة تحميل النظام , وتحتوي عمى وصف تفصيمي لوظائف النظرام ,  : الفصل الرابع
بحيث يتم عرض تفصيمي لكل مرحمة ولكل عممية يتوجب توافرىا بالمشروع , حيث سيتم 
عررررض الوظرررائف والخطررروات التررري سررروف يرررتم العمرررل عمييرررا , كمرررا ويرررتم شررررح متطمبرررات 

وم والعمميرات التري يقر ,جرزاء المشرروعأء مرن ام بطاقرات تفصريمية لكرل جرز المشروع باستخد
 .بتنفيذىا

 
 سرريتم فرري ىررذا الفصرررل توضرريح ووصررف تصرررميم النظررام مررن حيرررث  :الفصللل الملللامس

التصررميم الرروظيفي لكررل جررزء مررن اجررزاء النظررام, ويحرروي ىررذا الفصررل أيضررا عمررى  نمرروذج 
 األصناف, وتصميم واجيات النظام و وصف قاعدة بيانات النظام

 
  وىي عبارة عن اضافة الخوارزميات المستخدمة في الموقع السادس:الفصل

 .كبرنامج, باإلضافة لمكونات البرمجيات من خالل البرمجة لمنظام
 

 :مرحمرة تطروير وتشرةيل النظرام حيرث يرتم االنتقرال مرن المرحمرة النظريرة  الفصل السلابع
إلى المرحمة العممية عن طريق تحضير المصادر والمعدات )الفيزيائية والبرمجيرة(, وبنراء 
قاعدة البيانات, كما سيتم في ىذه المرحمة من المشروع عممية  فحص النظام والتي ترأتي 

يرررة فحرررص النظرررام مرررن أىرررم المراحرررل التررري يمرررر بيرررا بعرررد عمميرررة بنررراء النظرررام وتعتبرررر عمم
النظررام, وتكمررن أىميررة عمميررة فحررص النظررام فرري ضرررورة التحقررق مررن اعتماديررة كررل وحرردة 
وكرررل  جرررزء مرررن أجرررزاء النظرررام, والتأكرررد مرررن أن النظرررام قرررد حقرررق المواصرررفات والمتطمبرررات 

 المرجوة منو.
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 المقدمة  
 
 انذراسبث وانًشبريغ انسببمت 
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 المقدمة  1.1
 فينيا تساعد الباحثين أمراحل التي يمر بيا الباحث ,حيث ىم الأن الدراسات السابقة من إ      

بحاث حث عن تكرار ما ورد في األنيا تبعد الباأكما و  ,وفيم موضوع البحث ,عداد دراساتيمإ
 السابقة .

والمتعمقة  ًا,حالي ةنظمة المتواجدإلطالع عمى البرامج واأللانطمق فريق العمل  ...من ىنا      
يقوم من  وقاف,احد متواجد داخل مديريات األن ىناك برنامج و أوجد الفريق  .بموضوع البحث 

 في عبئتيا يدوياً ت وذلك بعد  ,تفريغ بيانات المواطنين المسجمين لمحجب ةخاللو موظف المديري
وقاف , لذلك قام فريق العمل األ ةلى وزار إثم يقوم الموظف بترحيل البيانات  ,نموذج الطمب
ونظام  المقترح بين النظام ون ىناك نوع من التشابأوجد ف ,نظمة شبيية بمادة البحثأبالبحث عن 
 بوليتكنك فمسطين . ةلكتروني لطالب جامعالتسجيل اإل

 الدراسات والمشاريع السابقة 1.1

 نظلللللللللللللللام التسلللللللللللللللجيل ايلكترونلللللللللللللللي فلللللللللللللللي جامعلللللللللللللللة بوليتكلللللللللللللللك فمسلللللللللللللللطين 
نرررررررررات الماليرررررررررة , االسرررررررررتفادة مرررررررررن موقرررررررررع الجامعرررررررررة فررررررررري عمميرررررررررة ترحيرررررررررل البيا تتمررررررررر     

ويررررررررررتم  ,والمبمررررررررررغ المرررررررررردفوع ,ي  مصرررررررررررفدخررررررررررال رقررررررررررم الوصررررررررررل الإحيررررررررررث يقرررررررررروم الطالررررررررررب ب
 ,قاعررررررررررردة البيانررررررررررراتفررررررررررري  اً رقرررررررررررام الوصرررررررررررول المخزنرررررررررررة مسررررررررررربقأمقارنرررررررررررة رقرررررررررررم الوصرررررررررررل ب

لرررررررررى إل و رقررررررررام الوصررررررررأيررررررررتم ادخررررررررال ثررررررررم ,  مصرررررررررفالترررررررري  يررررررررتم ترحيميررررررررا مررررررررن قبررررررررل الو 
 قاعدة البيانات بواسطة تطبيق معين .

 
  المنارة نت لمبرمجيات الحديية( –تفريغ البيانات )برمجة و برنامج لترحيل 

ويكررررون موظررررف  ,وقرررراف فرررري فمسررررطينىررررو عبررررارة عررررن برنررررامج يرررروزع عمررررى مررررديريات األ        
عررررررن طريررررررق اسررررررم مسررررررتخدم  ,لررررررى البرنررررررامجإ ويمكنررررررو الولرررررروجلنظررررررام عررررررن احررررررد فقررررررط مسررررررؤول وا

ج الطمررررررب ذنمررررررو  فرررررري ةف بترحيررررررل البيانررررررات الموجررررررودظرررررربحيررررررث يقرررررروم ىررررررذا المو  ,وكممررررررة مرررررررور
خرررررال دإبمجررررررد فدخرررررال, كبيرررررر عمرررررى موظرررررف اإل بءيشررررركل عررررر ىرررررذاو  ,ي يتقررررردم برررررو الحررررراجذالررررر

ىرررررذا  ,ي تعرررررديل عمرررررى الطمررررربأجرررررراء إ ال يسرررررتطيع دخرررررال فرررررإن موظرررررف اإل ,البيانرررررات وحفظيرررررا
 ,ىررررررذا النظرررررررام مرررررررن خرررررراللطمررررررب الد صرررررررعوبة فرررررري عممررررررة البحرررررررث عررررررن و وجرررررر لررررررىإباإلضررررررافة 

 بعض الشاشات ليذا النظام : التالية تبي ن شكالواأل
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 -تسجيل الدمول-المنارة نت لمبرمجيات الحديية  )1.1.1(شكل

 

 -طمب تسجيل الحج-المنارة نت لمبرمجيات الحديية  )1.1.1(شكل
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 نظرة عاّمة عن المشروع 
 
 انًشزوعحكهفت  

 

 ححهيم انًخبطز 

 

 شبكت انًهبو  

 

 اندذول انشيُي نخُفيذ انًهبو  
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 نظرة عاّمة عن المشروع   1.1
توقعة لممشروع من حيث تطوير النظام لميتم في ىذا الفصل حساب التكمفة المالية ا     

 لنظام.عممية التطوير وفحص ا لى المخاطر التي قد تواجو النظام أثناءباإلضافة إ ,وتشةيمو
   المشروع تكمفة    1.1

 كمفة تطوير النظام ت   1.2.3
 :يمي كما قسامأ ثالثة لىإ النظام تطوير تكاليف تقسم 

 تكاليف المعدات   1.1.1.1
ات من ن ىذة المعد  ات, ولكن... يجب األخذ بعين االعتبار أيمزم المشروع بعض المعد         

ىي تكمفة  التكمفة التي يجب معرفتيافإن ومن ىنا  ,الممكن استخداميا ألكثر من مشروع واحد
ة العمل في المشروع عمى ات , وتكمن طريقة حسابيا بتقسيم مد  القيمة المستيمكة ليذة المعد  

  ات .فتراضي ليذة المعد  العمر اإل
 تكاليف المعدات (1.1.1.1 ) جدول

Num Name Quantity Price $ Notes 

1 Computer hp Compaq 

6730s Core 2 Due 

1 700 Processor 2.1GHz     

 RAM 2GB , HD 

250 GB 

2 Computer Dell Studio 

Core 2 Due  

1 800 Processor 2.1GHz     

 RAM 2GB , HD 

250 GB 

3 Computer hp Compaq 

6730s Core 2 Due 

1 700 Processor 2.5GHz     

 RAM 1GB , HD 

500GB 

 اإلستيالكّية:القانون العام إليجاد القيمة 
 الجياز  يمن*   (فتراضي/  العمر اإل  زمن المشروع )القيمة ايستيالكية = 
  أشير  8من المتوقع اتمام ىذا المشروع في غضون 
 شير  66 ىي جيزة الحاسوب المحمولةمن خالل البحث تبين لنا أن العمر االفتراضي أل 

I. ال يتكمفة جياز  تصبح ن خالل المعادلةم( Computer hp Compaq 6730s Core) 

 $180 = 1*( 066(*8/06))=القيمة االستيالكية
  ( نظراً لوجود جهازٌنhp Compaq 6730s Core)              2 = عدد األجيزة 

II.  من خالل ىذه المعادلة(تصبح تكمفة جياز الComputer Dell Studio Core)  

 $160( = 866*8/06)=القيمة االستيالكية    
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III.  191=160+180=مجموع التكاليف لممعداتيصبح$ 
Total 392$  

 : تكاليف البرمجيات 1.1.1.1
متوقع لبرمجيات الكمفة ات, وحساب شمل جميع البرمجيات الالزمة لتطوير النظامت     

 مي:ما يشراء ىذه البرمجيات بتكمفة محددة ك استخداميا في تطوير النظام, حيث افترض الفريق
                ( تكاليف البرمجيات1.1.1.1جدول ) 

 تكاليف فريق العمل : 1.1.1.1
كون من ثالثة تتو القائمة عمى تطوير المشروع تتمثل في فريق العمل , لمصادر البشرية ا    

, أسبوع 36عمى مدار أيام في األسبوع  3لمد ة  ساعات يوميا   3طالب بحيث سيتم العمل بمعدل 
, حيث يصبح   $ 7 عمل عمى الساعة الواحدة مبمغ قدرهكل شخص في فريق الحيث يتقاضى 
 لتكمفة العمل كالتالي : الناتج األسبوعي

 $11=  7*5:  اليومية التكمفة
 $9111 = 16*7*101*1التكمفة الكمية :   

  :ة المشروع كما اآلتيمما سبق يمكن إجمال تكمف 

 ( تكاليف فريق العمل1.1.1.1جدول )

Num Name Price $ Note  

1 Microsoft Visual Studio 2008 299 Professional 

Edition    

2 SQL Server 2008 224 Full 

Edition  

3 Windows 7 90 Ultimate 

Edition  

4    Microsoft Office 2007 120 Editors and 

Presentation 

5 Microsoft Office Visio 2007 70 Drawing 

tool 

    
 Total 803 $  

 التكمفة $ تكاليف تطوير النظام الرقم
 293 تكاليف المعدات 1
 803 تكاليف البرمجيات 2

 9555 تكاليف فريق العمل 3
  $16011 المجموع    
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 تكمفة تشغيل النظام : 1.2.2
 النيائية بما يمي : ت الالزمة لتشةيل النظام في صورتوتحديد المعداب قام فريق العمل     
   Pentium Dual Core 2.0 GHz(Server)  , RAM 1GBجياز حاسوب  -
  256kbpsال تقل عن  بسرعة  DSLاشتراك خط إنترنت  -
 لمموقع اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت  .  (Domain) حجز مدى -

 
 ( تكمفة تشغيل النظام1.1.1.1جدول)

 المماطر: 1.1
و , يتم تحديد المخاطر التي يمكن أن تواجو الفريق خالل تنفيذ المشروع في ىذا الجزء      

والحمول وما ىي الخطط مدى تأثيرىا عمى المشروع  ىي احتمالية حدوثيا, ماف ال تحدث,التي قد 
تأثيرىا السمبي عمى المشروع , سيتم منيا والحد من المقترحة لحل مثل ىذه المشاكل لمتخفيف 
 .من المشروع شرح كل ذلك وأكثر بالتفصيل في ىذا الجزء

 رالمماط (3.3.1) رقم جدول

 رقم الجدول التأثير اإلحتمالية المخاطر
 1.1.1 حاسم/حرج %06 رفض النظام من قبل المواطنين

 1.1.1 جّدي %11 عدم توفر مدمة اإلنترنت لجميع المواطنين
 1.1.1 حاسم/حرج %65 حمف اليمين إليبات عدم تكرار الحج 

 1.1.1 حاسم/حرج %06 عدم القدرة عمى الوصول لممعمومات بالوقت المناسب
 1.1.1 جّدي %16 الوقت المحدد نياء المشروع فيعدم إ

 1.1.0 جّدي %11 رفض النظام من قبل وزارة األوقاف
 1.1.0 جّدي %11 تغّيب أحد أفراد فريق العمل عن المشروع

 

Num Name  Quantity Price  $ Notes 

1 Computer Dual Core(Server)  1 450 RAM 1GB , 

CPU 2.0 GHz 

3 DSL Network Link 1 34 Monthly 

2 Web Hosting Domain 1 110 Yearly 

4 Internet router 1 25 one port 

 Total 709$  
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 تحميل المماطر:    1.1
 رفض النظام من قبل المواطنين( 1.1.1)جدول

Risk Information Sheet 

 حاسم,حرجالتأيير: %06اإلحتمالّية: 1611-11-16اليوم: 1رقم المطر:
 .رفض النظام من قبل المواطنين الوصف:
 :الوصفتحسين 

عدم تقبل المواطنين لفكرة التسجيل اإللكتروني أو رفض النظام ويرجع ذلك لعّدة أسباب منيا:العادات 
التعامل مع التسجيل  القناعة وعدم الرغبة في والتقاليد,الطريقة اليدوية المعتاد عمييا من قبل المواطنين,

,عدم القدرة عمى فيم المواطنين لمتطمبات التسجيل لوجّيةو عدم القدرة عمى استمدام الوسائل التكنو اإللكتروني 
  .اإللكتروني وكيفية التعامل معو

 مراقبة/تخفيف الخطر:
تجربة عمييم بشكل يوفر الوقت والجيد, عائدةقناع المواطنين بأىمية التسجيل اإللكتروني وفائدتو الالعمل عمى إ

لى تفيم المواطنين لفائدتو وسيولة التعامل مام المواطنين وتطبيقو مما يؤدي إالتسجيل اإللكتروني لمحج أ
,عن طريق عرض فيديو عمى الموقع يتم فيو شرح عن كيفّية تعبئة الطمب والتعامل مع النظام , وضع معو

  الموقع.اعالنات تفيد بمزايا وايجابيات 
أن تقوم كل مديرّية بتمصيص شمص مسؤول يقوم بعممية التسجيل ادارة المخاطر/خطة الطوارئ:

 اإللكتروني وتعبئة الطمبات لممواطنين دامل مبنى كل مديرّية.
 .بدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة وتمفيف أو الحد من المطرالوضع الحالي لمخطر:

 
 مدمة اإلنترنت لجميع المواطنينعدم توفر ( 1.1.1)جدول 

Risk Information Sheet 

 جّديالتأيير: %11اإلحتمالّية: 1611-11-16اليوم: 1رقم المطر:
 عدم توفر مدمة اإلنترنت لجميع المواطنين الوصف:
أو جياز الحاسوب عند المواطنين وذلك يصّعب من عممية عدم توفر مدمة اإلنترنت :الوصفتحسين 
ستمدمة ماّصة أن المسجمين ,ضعف القدرة عمى استمدام الحاسوب أو اإلنترنت,الوسائل التقميدّية المالتسجيل 

 .كبار السنمن غالبيتيم  لمحج
 ,  مماتوفر مصادر أمرى لتوفير مدمات اإلنترنت ميل مقاىي اإلنترنت العمل عمىمراقبة/تخفيف الخطر:

 يسيل عمى المواطنين عممية تعبئة الطمب وارسالو.
 ادارة المخاطر/خطة الطوارئ:

 يزة حواسيب دامل كل مديرّية بحيث تمكن المواطن من عممية التسجيل وتعبئة الطمبات.توفير أج
 و الحد من المطرالتمفيف بدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة و  الوضع الحالي لمخطر:
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  حمف اليمين إليبات عدم تكرار الحج (1.1.1)جدول 
Risk Information Sheet 

 حاسم/حرجالتأيير: %01اإلحتمالّية: 1611-11-16اليوم: 1رقم المطر:
 حمف اليمين إليبات عدم تكرار الحج الوصف:
 :الوصفتحسين 

ة ي مرّ واطن إي يسمح لمممع العمم بأنو  عدم تأديتو لفريضة الحج من قبل, تحمف المواطن اليمين لتأكيد وايبا
  .لوحدهمذىاب لمحج واحدة ل

 مراقبة/تخفيف الخطر:
ماّصة بحيث تتم قواعد بيانات سنين في  1من قاموا بتأدية فريضة الحج من قبل مالل يتم تمزين أسماء 

 الحج ألنو أمل بشرط من شروط الطمب.بن تطابقت ي يسمح لو رنة اسم الحاج مع تمك البيانات فإمقا
في ىذه يتم وضع مالحظة بأنو إذا وافق المواطن عمى اإلتفاقية المكتوبة, دارة المخاطر/خطة الطوارئ:إ

 م بحمف اليمين الشرعي ويتحمل كافة المسؤولية .يقو الحالة 
 بدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة وتمفيف أو الحد من المطرالوضع الحالي لمخطر:

 
 عمى الوصول لممعمومات بالوقت المناسبعدم القدرة ( 1.1.1جدول )

Risk Information Sheet 

 حاسم/حرجالتأيير: %06اإلحتمالّية: 1611-16-11اليوم: 1رقم المطر:
 عدم القدرة عمى الوصول لممعمومات بالوقت المناسب الوصف:
 :الوصفتحسين 

البيانات الماّصة بوزارة األوقاف اي بوقت الحصول عمى المعمومات ورؤية طمب الحج وقاعدة عدم القدرة عمى 
 مما ادى لمتامر في جمع البينات وتحميميا. 1611متأمر نظرّا لفترة بدء مواسم الحج لعام 

 مراقبة/تخفيف الخطر:
مراجعة باقي ايقسام في المحافظات لمحصول عمى جزء بسيط من المعمومات لكي ي يتوقف العمل واإلنتظار الى 

 جراءات موسم الحج.فترة انياء ا
 دارة المخاطر/خطة الطوارئ:إ

نياء المشروع في أقل زمن وبأقل التكاليف,طمب المساعدة من  القدرة عمى استغالل جميع األوقات لتنفيذ وا 
 .الجيات الممتّصة لمتزود بالمعمومات لممشروع

 الوضع الحالي لمخطر: 
 .تمفيف أو الحد من المطرالبدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة و  :11/11/1611
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 عدم انياء المشروع في الوقت المحدد (1.1.1)جدول 
Risk Information Sheet 

 جّديالتأيير: %16اإلحتمالّية: 1611-11-16اليوم: 1رقم المطر:
 .نياء المشروع في الوقت المحددعدم إ الوصف:
 :الوصفتحسين 

نياء روف قد تساعد في تأمير العمل إل لمعمل في المشروع ,ظدارة الوقت,سوء التمطيط عدم القدرة عمى إ
لى التأمير في جمع المعمومات ومتطمبات المشروع فترة الحج المتزامنة مع فكرة المشروع أدت إ المشروع ,
 األساسّية.

 مراقبة/تخفيف الخطر:
والجيد,التنظيم والتمطيط المسبق لكل دارة الوقت وتوزيع الميام عمى الفريق بشكل يوفر الوقت ى إالعمل عم

أوقات مناسبة لإلسراع في العمل وتنفيذ المشروع,العمل عمى جمع المعمومات من  مطوة في المشروع,استغالل
 عّدة مصادر ممتمفة.

 دارة المخاطر/خطة الطوارئ:إ
نياء المشروع في أقل زمن وبأقل التكالي القدرة عمى ف,طمب المساعدة من استغالل جميع األوقات لتنفيذ وا 

الجيات الممتّصة لمتزود بالمعمومات لممشروع, دعم الفريق معنوّيا",القدرة عمى التركيز عمى جميع الجوانب لعدم 
 وجود مشاكل أو عوائق تعيق العمل في المشروع.

 .تمفيف أو الحد من المطرالبدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة و  الوضع الحالي لمخطر:
 

 رفض النظام من قبل وزارة األوقاف (1.1.0)جدول 
Risk Information Sheet 

 جّديالتأيير: %11اإلحتمالّية: 1611-11-16اليوم: 0رقم المطر:
 .رفض النظام من قبل وزارة األوقاف الوصف:
 :الوصفتحسين 

عمى التعامل مع موقع عدم قدرة الموظفين أو لعدم تسميمو في الوقت المتفق عميو, رفض النظام بعد تنفيذه 
عدم قدرة الموظفين في الوزارة عمى لى رفضو, ءمتو لموزارة مما يؤدي إالتسجيل,الشكل العام لمموقع وعدم مال

عدم تسويق ىذا الموقع لوجود تعقيدات في طريقة استمدامو وعدم تفيم المواطنين توضيح متطمبات النظام,
 لمنظام.

( وعرضو عمى وزارة األوقاف ومحاولة prototypeلممشروع) عمل نموذج سريعمراقبة/تخفيف الخطر:
 .اقناعيم في مزياه , وفيم أي متطمبات أمرى لوزارة األوقاف

اعطاء الوزارة فترة تجريبّية لمموقع بال مقابل مادّي,لفيم ودراسة توافق دارة المخاطر/خطة الطوارئ:إ
 نشاؤه.إمتطمباتيم مع الموقع الذي تم 

 .تمفيف أو الحد من المطرالبدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة و لمخطر:الوضع الحالي 
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 تغّيب أحد أفراد فريق العمل عن المشروع(1.1.0)جدول
Risk Information Sheet 

 جّديالتأيير: %11اإلحتمالّية: 1611-11-16اليوم: 0رقم المطر:
 .المشروع العمل عن تغّيب أحد أفراد فريق الوصف:
 :الوصفتحسين 

عدم الرغبة في العمل مع الفريق, حصولو عمى مشاريع ذات مردود أفضل,تغّيب الفرد لظروف معّينة قد تكون 
صحّية,نفسّية,اجتماعّية,اقتصادّية أو قد تكون سياسّية ,وجود مالفات بين أفراد فريق العمل, صعوبة التعامل 

 مع أفراد الفريق.
 مراقبة/تخفيف الخطر:

الفريق منذ البداية بحيث يكون ىنالك التزام وتعاون مع جميع األفراد في فريق العمل,التعاون امتيار أفراد 
 .ومحاولة الحفاظ عمى روح الفريق ومساندة أفراد الفريق لتجاوز جميع العقبات والمشاكل

جزاء ميع أىذا ي يعني عدم المعرفة بج توزيع الميام عمى جميع أفراد الفريقدارة المخاطر/خطة الطوارئ:إ
النظام بحيث يتم تعويض عمل الفرد في حال تغّيبو,العمل عمى دعم الفريق معنوّيا" لمتعاون إلنياء العمل,وجود 

 كمال ماايجاد شمص في نفس الفريق يستطيع إمطة سابقة في حال تغّيب أي فرد أو وجود أي مشاكل ميل 
 النظام كامال".توقف عنده ىذا الفرد لعدم تضرر 

 .تمفيف أو الحد من المطرالبدء العمل عمى ايجاد طرق لحل المشكمة و الحالي لمخطر:الوضع 

 

 (:Activity Network) شبكة الميام 1.1

 شبكة الميام( 1.1.1) جدول 
Dependencies Duration 

(Days) 

Task Task Symbol 

 5 Create project idea T1 

T1 10 Meet with Ministry of 

Religious Endowments 

administrator 

T2 

T1 30 Collecting information T3 

T1 18 Studying previous projects T4 

T2,T3,T4,(M1) 16 Project planning  T5 

T5 24 Risk defining and analyzing T6 

T5,T6 35 System Analysis T7 
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No 12 Exams  T8 

T7 40 System Design and User 
Interface Design 

T9 

T9(M2) 8 Enhancement and validation T10 

T7,T9 15 Implementation of Website T11 

T9 60 Testing and correcting the 
System 

T12 

- 273 Review and Documentation T13 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 ) شبكة الميام ( 1.1.1شكل 

 
 

 

 

 

 

Start 

T2 

T13 

T3 M1 

Finish 

T5 

T4 

T1  T7 

T6 

T9 

T11 

M2 

T10 

T12 
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( الجدول الزمني لتنفيذ الميام1.1.1شكل)  

ID Task Name
May 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Oct 2012 Nov 2012 Dec 2012

6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6 1/7 8/7 15/7 22/7 29/7 5/8 12/8 19/8 26/8 2/9 9/9 16/9 23/9 30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12

1 Create project idea

2
Meet with Ministry of Religious 

Endowments administrator

3 Collecting information

4 Studying previous projects

5 Project planning 

6 Risk defining and analyzing

7 System Analysis

8
System Design and User 
Interface Design

9 Enhancement and validation

10 Implementation of Website

12
Testing and correcting the 
System

13 Review and Documentation

11 Milestone
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 مقدمة 
 
 وصف انًخطهببث 

 

 Use Case Description  

 

  CRC Modeling (Class-Responsibilities-Collaboration) 

 

 Activity Diagram 

 

 Class Hierarchies and Subsystems 

 

 State Diagram 
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 مقدمة 1.1
تعتبر مرحمة تحميل النظام من أىم مراحل تطوير المشروع بشكل عام, حيث يتم وصف       

من حيث (  UML)ولةة  (Object Oriented Analysis)أجزاء المشروع وصفًا تفصيميًا باستخدام 
مدخالتو , مخرجاتو , خصائصو والعمميات التي سيقوم بيا مستخدمي النظام أو النظام نفسو 
بشكل عام , بحيث يكون ىذا التفصيل عن طريق وصف العمميات لكل مستخدمي النظام 

العمميات التي سيقوم ( تفصيمي يوضح تمامًا سير Use Case Scenario)باستخدام سيناريو 
مستخدم النظام أثناء جمسة العمل وكيفية تفاعل المستخدم الحالي مع النظام , كما ويتم رسم ىذه 

 , Use Case, Class Hierarchies , Activity Diagramالعمميات بإستخدام رسومات تفصيمية )

State Transition Diagram). 

  المتطمبات وصف 1.1
االلكتروني ىو نظام محوسب إلدارة عمميات التسجيل والقرعة ,عن طريق وقاف نظام األ      

 ,الموقع, وموظفي المديريات مسؤول والذين يتمثمون في: (Actorsمجموعة من الممثمين)
 المواطنين.و 

 , كما ويمكن بعض ممثمي ن مسؤول النظام من إنشاء حسابات لمموظفينىذا الموقع يمك        
التعديل والحذف في الطمبات التي يتم إضافتيا إلى قاعدة البيانات. باإلضافة ظام من عمميات الن
عن الوزارة أو عن المديريات المختمفة,  لى تمكينيم من عممية طباعة التقارير التي تصدرإ

ياع البيانات . حتياطي لقاعدة بيانات النظام لضمان عدم ضباإلضافة إلى عمميات النسخ اإل
 النظام . وظائف والعمميات لكل ممثميوفيما يمي توضيح لم

  
 : ميام أربع إلى تقسم النظام اييقدم التي الميام

i. الموقع. بمسؤول تتعمق التي الميام (Administrator) 
ii. اطنبالمو  تتعمق الميام التي (Citizen)   
iii. ظفبالمو  تتعمق التي الميام(Employee ) 
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i. الموقع. بمسؤول تتعمق التي الميام (Administrator) 
 

            

            

                 

                             

            

                  

          
             

                         
»uses«

                   

 
  Use Case For Administrator)) 2.1.4شكل

ii. اطنبالمو  تتعمق الميام التي (Citizen)   

       

             

       

                 

      

          

         
           

              

       

              

     

                            

             

        

 

 Use Case For Citizen)) 2.2.4شكل
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iii. ظفبالمو  تتعمق التي الميام(Employee ) 

      

            

                

      

                             

              

            

       

                  

          
             

 
(Use Case for Employee) 1.1.1شكل  

            

               
              

              

                  

          
             

      

            

            

                 

             
»uses«

                   
            

       

            

       

       

             

       

                 

      

          

         
           

              

       

              

     

                            

             

        

 
 (Use Case for all Website) 1.1.1شكل 
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1.1 Use Case Description: 

I. : الميام المتعمقة بمسؤول الموقع 
 لى النظامإقع عممية تسجيل دمول مسؤول المو وصف  (1.1.1)جدول 

 Use Case تسجيل الدمول

 Primary Actor مسؤول الموقع

 Goal In Context لى النظام ومباشره صالحياتو السماح لمسؤول الموقع بالدمول إ

 Preconditions لى اسم مستمدم وكممة مرور سارية المفعولإ مسؤول الموقع يحتاج

 Trigger رسال واستقبال المعمومات السماح لممسؤول بإداره الموقع وا  

i.  بفتح صفحة الموقع مسؤول الموقع يقوم 
ii. يقوم بعد ذلك بإدمال اسم المستمدم وكممة المرور 
iii.  ةلى صفحتو الرئيسيإوبذلك يسمح لو النظام بالدمول  

Scenario 

 Exceptions صحيحةأن يقوم الموظف بإدمال اسم مستمدم وكممة مرور غير 

 من النظام مسؤول الموقعوصف عممية تسجيل مروج (  1.1.1) جدول 
 Use Case المروجتسجيل 

 Primary Actor مسؤول الموقع

 Goal In Context .عدم السماح لمسؤول الموقع بدمول النظام الماص بو

 Preconditions مسؤول الموقع قام بتسجيل المروج حايً 

ممو الموكل لى النظام حتى يقوم بعؤول الموقع لم يعد بحاجة الدمول إمس
 .ليوإ

Trigger 

i.  رابط تسجيل المروج.الضغط عمى 
ii. لى النظام.م السماح لمسؤول الموقع بالدمول إعد 

Scenario  

 نشاء مسؤول الموقع حسابات لمموظفينإوصف عممية  )1.1.1)جدول 
 Use Case نشاء حسابات لمموظفين إ

 Primary Actor مسؤول الموقع

 Goal In Context لى النظام من ماللو  وظف من الدمول إحتى يتمكن الم

 Preconditions ن يكون الموظف المسؤول دامل النظام إ

 Trigger وجود موظفين بحاجة لدمول النظام من أجل ممارسة صالحياتيم الممتمفة

i. ضافة اسم مستمدم وكممة مرور لكل موظف إ 
ii. تفعيل حساب الموظف 

Scenario  

 Exceptions مرظف لو حساب قديم آأن يكون المو 
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 رسال مسؤول الموقع رسائل لمموظفينإوصف عممية ) 1.1.1)جدول
 Use Case رسال رسائل لمموظفينإ

 Primary Actor مسؤول الموقع

 Goal In Context ايوقاف والمديريات عن طريقيا ايصال المعمومات المتعمقو بوزارة

 Preconditions لى النظاملدمول إن يكون الموظف المسؤول قد سجل اأ

رساليا وجود معمومات  Trigger أو تعميمات يجب تبادليا وا 

i. يقوم مسؤول الموقع بفتح الصفحة الممصصة ليذا العمل 
ii. يقوم بكتابة الرسالة المراد إرساليا 
iii. يتم امتيار عناوين ايشماص المراد ايرسال ليم 
iv.  رسال بعد الضغط عمى رابط "ارسال"تتم عممية اإل 

Scenario  

 Exceptions عنوان ماطئلى أن يتم إرسال الرسالة إ

 عممية طباعة ومعاينة التقارير من قبل مسؤول الموقعوصف  (1.1.1)جدول
 Use Case طباعة التقارير

 Primary Actor مسؤول الموقع

 Goal In Context البيانات  استمراج معمومات محددة من قاعدة

 Preconditions لى النظاممسؤول قد قام بتسجيل الدمول إن يكون الموظف الأ

 Trigger لى بيانات إحصائية معينةالحاجة إ

i.  الضغط عمى رابط التقارير 
ii.  تحديد نوع التقرير المراد طباعتو 
iii. "الضغط عمى رابط "طباعة 

Scenario 

 Exceptions ن يتم طباعة بيانات ماطئة أ

 جراء مسؤول الموقع تعديالت عمى حسابات الموظفينإعممية وصف  (1.1.0)جدول 
 Use Case تعديل حسابات الموظفين 

 Primary Actor مسؤول الموقع

 Goal In Context لى غير فعالل حسابات الموظفين من حساب فّعال إتعدي

 Preconditions لى النظامف المسؤول قد قام بتسجيل الدمول إن يكون الموظأ

 Trigger لى تعديلفين بحاجة إوجود حسابات لمموظ

i.  رابط حسابات الموظفينالضغط عمى 
ii.  ّالال أو غير فعّ تحديد إذا كان الحساب فع 
iii. القيام بالتعديالت المطموبة عمى الحسابات 
iv. حفظ الحالة الجديدة لقاعدة البيانات 

Scenario 

 Exceptions ن يكون الحساب قد تم حذفو أو أن يكون التعديل ماطئأ
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 لطمب مواطنمسؤول الموقع  بحث وتعديل وصف عممية (1.1.0)جدول 
 Use Case تعديل وبحث عن طمب

 Primary Actor مسؤول الموقع

 Goal In Context بحث عن طمب موجود عن طريق رقم اليوّية والتعديل عميو ان ىناك أمطاء.

 Preconditions ليتابع صالحياتو. المسؤول قد قام بتسجيل الدمول إلى النظام مسؤولأن يكون 

 Trigger أو بحث عنيا . بحاجة إلى تعديلطمبات لممواطنيين وجود 

i. .دمول مسول الموقع الى الحساب 
ii. تحديد إذا كان الحساب فّعال أو غير فّعال 
iii. طمب أو امكانية عمل بحث عنوالقيام بالتعديالت المطموبة عمى ال 
iv. حفظ الحالة الجديدة لقاعدة البيانات 

Scenario 

 Exceptions من قبل المواطن.ي يوجد طمب مضاف أن يكون 

 جراء القرعةإوصف عممية  (1.1.8)جدول
 Use Case إجراء القرعة

 Primary Actor مسؤول الموقع

 Goal In Context السماح لمسؤول الموقع  بإجراء القرعة عن طريق برنامج دامل الموقع

 Precondition قاعدة البياناتأن تكون فترة تسجيل الطمبات قد انتيت وجميع الطمبات موجودة في 

 Trigger القيام بالقرعة لتحديد الطمبات التي تم قبوليا

i. يقوم الموظف بالدمول لمصفحة التي تحتوي عمى البرنامج 
ii. .استدعاء موارزمّية إجراء القرعة 
iii. يتم حفظ أرقام الطمبات التي تم إمتيارىا من قبل البرنامج 

Scenario 

 Exceptions إدماليا لمبرنامج أن تكون ىناك طمبات لم يتم

II. : الميام المتعمقة بالموظف 
 لى النظامإ الموظفوصف عممية تسجيل دمول  (1.1.0)جدول

 Use Case تسجيل الدمول

 Primary Actor الموظف

 Goal In Context السماح لمموظف بدمول النظام الماص بو

 Precondition المفعوللى اسم مستمدم وكممة مرور سارية إيحتاج الموظف 

 Trigger لى النظام حتى يقوم بعممو الموكل اليوإالموظف بحاجة الدمول 

i. يقوم الموظف بفتح صفحة الموقع 
ii. يقوم بعد ذلك بإدمال اسم المستمدم وكممة المرور 
iii.  لى صفحتو الرئيسيةإوبذلك يسمح لو النظام بالدمول 

Scenario 

 Exceptions صحيحةأن يقوم الموظف بإدمال اسم مستمدم وكممة مرور غير 
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 من النظام الموظفوصف عممية تسجيل مروج ( 1.1.8)جدول
 Use Case المروجتسجيل 

 Primary Actor الموظف

 Goal In Context عدم السماح لمموظف بدمول النظام الماص بو

 Precondition الموظف قام بتسجيل المروج حايً 

 Trigger ليوالموظف لم يعد بحاجة الدمول إلى النظام حتى يقو بعممو الموكل إ

 .Iيقوم الموظف بإمتيار "تسجيل مروج" من صفحة الموقع 
 .IIوبذلك يتم منعو من دمول النظام 

Scenario 

 Exceptions 

 ضافة أو تعديل الموظف لطمبات المواطنينإوصف عممية ( 1.1.9)جدول 

 Use Case التعديل عمى الطمبات 

 Primary Actor الموظف

 Goal In Context السماح لمموظف بالقيام ببعض التعديالت المطموبةعمى طمب أي مواطن

 Precondition أن يكون الموظف قد قام بتسجيل الدمول بشكل صحيح

 Trigger وجود طمبات جديدة تم تعبئتيا وىناك الحاجة لمتعديل عمييا

i. متيار الطمب المراد تعديمويقوم الموظف با 
ii.  يقوم الموظف بالتعديل عمى الطمب 
iii. يقوم بإعادة حفظ الطمب بعد التعديل عميو 

Scenario 

 Exceptions أن يكون الطمب غير موجود أو تم حذفو

 لطمب مواطنمسؤول الموقع  بحث وتعديل وصف عممية (1.1.16)جدول 
 Use Case وبحث عن طمبتعديل 

 Primary Actor الموظف

 Goal In Context بحث عن طمب موجود عن طريق رقم اليوّية والتعديل عميو ان ىناك أمطاء.

 Preconditions ليتابع صالحياتو. لى النظامف قد قام بتسجيل الدمول إن يكون الموظأ

 Trigger أو بحث عنيا . لى تعديلطمبات لممواطنيين بحاجة إوجود 

i.  الموقع الى الحساب.دمول مسول 
ii.  ّالال أو غير فعّ تحديد إذا كان الحساب فع 
iii. طمب أو امكانية عمل بحث عنوالقيام بالتعديالت المطموبة عمى ال 
iv. حفظ الحالة الجديدة لقاعدة البيانات 

Scenario 

 Exceptions ي يوجد طمب مضاف من قبل المواطن.ن يكون أ
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 رسائل لممواطنين ولمسؤول الموقعرسال الموظف وصف عممية إ (1.1.11)جدول

 Use Case القيام بإرسال رسائل

 Primary Actor الموظف

 Goal In Context السماح لمموظف بإرسال رسائل لممواطنين ولمسؤول الموقع

 Precondition يجب أن يكون الموظف قد فتح الصفحة الممصصة لذلك

 Trigger الموظف بحاجة إلرسال الرسائل إلتمام ميام عممو

i. يقوم الموظف بفتح الصفحة الممصصة ليذا العمل 
ii. يقوم بكتابة الرسالة المراد إرساليا 
iii.  رسال ليمامتيار عناوين ايشماص المراد اإل يتم 
iv. رسال"ية اإلرسال بعد الضغط عمى رابط "إتتم عمم 

Scenario 

 Exceptions لى عنوان ماطئالرسالة إرسال أن يتم إ

 
 

III.  بالمواطن :الميام المتعمقة 
 وصف عممية متابعة المواطن لحالة قبولو (1.1.11)جدول

 Use Case متابعة حالة القبول

 Primary Actor المواطن

 Goal In Context لمعرفة ما ىي حالة الطمب حالياً 

 Preconditions يجب أن يكون المواطن قد قام بتعبئة الطمب واتمام ايجراءات المالّية.

 Trigger المواطن بالتصرف بناءًا عمى حالة الطمبلكي يقوم 

i. لى الموقع.الدمول إ 
ii. لى النظام.تسجيل عممية الدمول إ 
iii.  متابعة شريط اإلعالنات عمى الموقع او من مالل الشركة التي امتارىا لمتعامل

 بين المقبولين. يا ومتابعة النتائج وظيور اسمومع

Scenario  

 Exceptions اإلجراءات المالية. ذا لم يتم تعبئة الطمب واتمامإ
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 وصف عممية تعبئة المواطن لمطمب (1.1.10)جدول

 Use Case تعبئة الطمب

 Primary Actor المواطن

 Goal In Context المرفقات المطموبة رفعالسماح لممواطن بتعبئة الطمب و 

 Preconditions ن يكون قد قام بتسجيل الدمول .يجب عمى المواطن أ

 Trigger أن يكون المواطن راغبًا في أداء فريضة الحج.

i. .امتيار تعبئة الطمب من الميارات 
ii. لى صفحة تعبئة الطمب.الدمول إ 
iii. .تعبئة البيانات في المكان الممصص ليا 
iv. .رفع المرفقات المطموبة 
v.  لتأكد المواطن من تعبئة كل الحقول تتم عممية تعبئة الطمب بنجاح.ابعد 
vi. ذا لم تتم تعبئة كل الحقول المطموبة.إنياء العممية إ ظيور رسالة بعدم 
vii.   نياء تعبئة الطمب.امتيار موافق وا  

Scenario  

 .ةرسال جميع المرفقات أو عدم تعبئة كل الحقول المطموبإذا لم يتم إ
 تعبئة بيانات ماطئة,انقطاع اإلتصال باإلنترنت.

Exceptions 

 
 وصف عممية اتمام المواطن لإلجراءات المالّية (1.1.10)جدول

 Use Case اتمام اإلجراءات المالّية

 Primary Actor المواطن

 Goal In Context إلنياء عممية التسجيل بشكل كامل.

 Preconditions تعبئة الطمب مسبقًا والقيام بإتمام  جزئي لإلجراءات المالية

 Trigger الطمب بشكل رسمي ألداء فريضة الحجنياء لكي يستطيع المواطن من إ

i. .أمذ المواطن الوصل من الموقع أو مكان تسجيمو 
ii. اتمام اإلجراءات المالية في المصارف. 
iii. لى الموقع وتسجيل الدمول.الدمول إ 
iv. .ادمال رقم الوصل في الموقع وتيبيت الدفعات البنكية 

Scenario  

 Exceptions الطمب,الفوز بالقرعة,رقم الوصل مطأ(.لم يكمل العمميات السابقة)تعبئة 
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 مشركةالمواطن ل وصف عممية امتيار (4.3.18)جدول
 Use Case امتيار الشركة

 Primary Actor المواطن

يقوم امتيار المواطن لمشركة التي سيتابع عمييا حالة قبولو وتكّمفيا بباقي 
 اإلجراءات عند قبولو من قبل وزارة األوقاف.

Goal In Context 

 Preconditions ن يتمم عممية التسجيل وتعبئة الطمب في موقع الوزارة.يجب عميو إ

 Trigger تمام مراسم الحجإلجراءات من بداية التسجيل حّتى إتتم متابعة اإلعالنات وباقي ا

i. لى الموقع.الدمول إ 
ii. لى النظام.تسجيل عممية الدمول إ 
iii.      بعد تعبئة الطمب ستكون ىناك قائمة بأسماء الشركات الماّصة بعممية

 .لمحج والعمرة التسجيل
iv. لى صفحة ريد التعامل معيا ومن يم الدمول إيمتار المواطن الشركة التي ي

 الشركة الماّصة والتزود بباقي المعمومات.

Scenario  

 Exceptions وزارة األوقاف.ذا لم تتم تعبئة الطمب في الموقع والقبول من قبل إ

1.1 CRC Modeling (Class-Responsibilities-Collaboration)  

 موقعال مسؤول(A.4.4)  جدول
Class Name:مسؤول الموقع 

Responsibilities Collaboration 

 رقم ىوّية المسؤول
 اسم مسؤول الموقع

 تاريخ التوظيف
 رقم الياتف
 كممة المرور

 العنوان
------------------------- 

نشاء حسابات لمموظفينإ  
 البحث والتعديل واإلضافة عمى قاعدة البيانات

 التعديل عمى حسابات الموظفين
 طباعة ومعاينة التقارير

لقاعدة البيانات ةإحتياطيّ عمل نسخ   
رسال رسائل لمموظفين إ  

 اجراء القرعة اإللكترونية

 الموظف
 المواطن
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 المواطن(B.4.4) جدول
Class Name:المواطن 

Responsibilities Collaboration 

 رقم اليوّية
 اإلسم الرباعي
 تاريخ الميالد
 مكان الميالد

 العنوان
 البمدة

 رقم الياتف
 عدد المرافقين
 الحالة الماّصة

--------------------- 
 تعبئة الطمب

 تمام اإلجراءات المالّيةإ
 استعراض الموقع اإللكتروني

 متابعة حالة القبول 
 امتيار الشركة

 الموظف
 الطمب

 

 الموظف  (C.4.4)  بطاقة
Class Name:الموظف 

Responsibilities Collaboration 

 رقم ىوّية المسؤول
 اسم مسؤول الموقع

 تاريخ التوظيف
 رقم الياتف
 كممة المرور

 العنوان
------------------- 
 اطنينتعديل عمى طمبات المو 

   رسائل لممواطنينرسال إ
 رسال رسائل لمسؤول الموقعإ

 طباعة التقارير
 مصرفلى الترحيل البيانات المالّية إ

 مسؤول الموقع
 المواطن
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 الطمب  (D.4.3)  بطاقة
Class Name:الطمب 

Responsibilities Collaboration 

 رقم الطمب
 الدائرة التابع ليا

  تاريخ تعبئة الطمب
 حالة الطمب

 الموظف
 المواطن

1.1 Activity Diagrams  

 الموقع مسؤول   1.5.3

                               

                 

    

              

                  

 

 لى النظامإتسجيل دمول مسؤول الموقع ) 1.1.1.1(شكل

                    

        

      

 

 النظام منمسؤول الموقع  مروجتسجيل  )1.1.1.1(شكل 

                          

                   

                 

                    

                                   

 
 نشاء حسابات لمموظفينإ) 1.1.1.1(شكل
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 رسال رسائل لمموظفينإ) 1.1.1.1(شكل

                  

              

          

       

              

       

                            

 

 طباعة ومعاينة التقارير) 1.1.1.1(شكل
 

 

 

                                   

              

      

            

            

 

 جراء تعديالت عمى حسابات الموظفينإ )1.1.1.0(شكل 
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 إجراء القرعة )1.1.1.0(شكل 
 

 الموظف 1.5.2

    

              

                  

                               

                 

 

 لمنظام وظفتسجيل دمول الم) 1.1.1.1(شكل
 
 

                    

        

      

 

 لنظاممروج الموظف من اتسجيل  )1.1.1.1(شكل 
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 تعديل طمبات المواطنين) 1.1.1.1(شكل

 

                        

                  

             

 

 رسال رسائل لممواطنين ولمسؤول الموقعإ )1.1.1.0(شكل

 المواطن   1.5.1

           

                

           

             

                 

              

 

 تعبئة المواطن لمطمب) 1.1.1.1(شكل 
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 متابعة المواطن لحالة قبولو) 1.1.1.1(شكل
 

                   

                  

                         

                       

           

                      

               

 

 تمام المواطن لإلجراءات المالّيةإ) 1.1.1.1(شكل
 

             

                      

                   

 

 امتيار المواطن لمشركة) 1.1.1.0(شكل
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1.0 Class Hierarchies and Subsystems  
 

 

 
 لموقع التسجيل اإللكتروني لمحج Class Diagram( 1.0.1شكل )
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1.0 State Diagram  

      

                   

                       

                      
                                   

                              

           

           

           

                       

            

     

 
مطمبل المواطن ( نموذج تعبئة1.0.1شكل )  

                 

                       

                   

                 

                       

                

             

     

   
   

  
    

   
  

           

                         

             

     

 

مقرعة اإللكترونيةاجراء مسؤول الموقع ل(1.0.1شكل )  
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  نشائو والعالقة إالقيام بوني لمحج في فمسطين بعد ىذا الشكل يوض ح موقع التسجيل اإللكتر
حيث أن كل مواطن يقوم بعممية التسجيل لمحج بشكل  بين المديريات والوزارة والمواطنين

الكتروني في منطقتو عن طريق تعبئة النموذج اإللكتروني , ويقوم الموظف بفرز ىذه 
الطمبات حسب المنطقة الموجود فييا وترحيميا ان وافقت الشروط المعتمدة من وزارة األوقاف 

الوقاف في مدينة رام اهلل  حيث يقوم وان تم انياء اإلجراءات المالي ة بنجاح الى وزارة ا
 : مسؤول الموقع باجراء القرعة اإللكترونية وفرز المقبولين لتأدية فريضة الحج بشكل نيائي

  

 
موقع التسجيل اإللكتروني لمحج في فمسطين (1.8شكل )  
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 :يمذيت   1.1

سيتم في ىذا الفصل توضيح ووصف تصميم النظام من حيث التصميم الوظيفي       
لكل جزء من اجزاء النظام, ويحوي ىذا الفصل أيضا عمى  نموذج األصناف, وتصميم 

 واجيات النظام و وصف قاعدة بيانات النظام.

1.1  Subsystem Design (انُظبوأخشاء  حصًيى) 

( واألصناف packagesالنموذج الذي يوضح ال )سيتم في ىذا الفصل توضيح      
(Classes( والعالقات ما بين ىذه األصناف )Classes وما تحويو من سمات )
(Attributesلمنظام, حيث أن النظام يحوي  عدد من ال )(Packages)  بداخميا

 ( .Classesاألصناف )

 Processing)) يزحهت انًؼبندت  5.2.3

 :ِٚٓ ٘زٖ اٌفئبد  ، وٛد خبص ٌىً فئخ ِٓ اٌفئبد اٌّسزخذِخ فٟ إٌظبَ رؾٛٞ ٘زٖ اٌّشؽٍخ       

ٚرؼذ٠ً ث١ٕبد  -ػ١ٍّخ رؼجئخ اٌطٍت –رُ أشبء وٛد إلػبفخ ث١بٔبد اٌّٛاؽٓ : اٌّٛاؽٓ .1

 .اٌّٛاؽٓ ،وّب ٚرُ اٌزؾمك ِٓ طؾخ ع١ّغ اٌج١بٔبد اٌخبّطخ ثٗ 

 

وّب ٚرُ أشبء وٛد رُ أشبء وٛد خبص ثبٌّٛظف إلػبفخ ث١بٔبرٗ اٌخبّطخ، : اٌّٛظف  .2

خبص ثّؼبٌغخ ث١ٕبد اٌطٍت  سٛاء اٌجؾش ػٓ ؽٍت أٚ اػبفخ ؽٍت ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ 

 .اٌؼ١ٍّبد األخشٜ
 

 .٘ٛ ػجبسح ػٓ عضء ِٓ فئخ اٌّٛاؽٓ ٠ٚزُ ف١ٗ رؼجئخ ث١بٔبد اٌطٍت اٌخبص :اٌطٍت  .3
 

ٚي ػٓ وً اٌّٛلغ ؽ١ش ٌٗ اٌظالؽ١خ اٌىبٍِخ ٌٍزؾىُ ٘ٛ اٌشخض اٌّسؤ : ِسؤٚي اٌّٛلغ .4

 .فٟ اٌّٛلغ، سٛاء رؼذ٠ً ث١ٕبد ِٛاؽ١١ٕٓ اٚ ِٛظف١١ٓ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌظالؽ١بد
 

 .ٚس١زُ اٌششػ ػٓ وً فئخ ِٓ ٘زٖ اٌفئبد ثبٌزفظ١ً ف١ّب ثؼذ
 

 

 
 
 
 
 

(1.1.1)الشكل  مرحمة المعالجة  

 

 يسؤول انًىلغ انًىظف انًىاطٍ انطهب
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 Data Base))يزحهت  لىاػذ انبيبَبث   5.2.2

رُ أشبء لبػذح ث١بٔبد خبّطخ ثىً فئخ ِٕب ٌفئبد اٌزب١ٌخ ،ؽ١ش أْ ٌىً فئخ خظبئض خبّطخ ثٙب     

 .، ٚؽشق ٌٍٛطٛي ٌٍج١بٔبد ٚػ١ٍّبد رٕجٕٟ ػٍٝ وً ٚاؽذح ف١ٙٓ

 

سفغ ٌٍّشفمبد ٚاسسبٌٙب فٟ ػ١ٍّخ رؼجئخ اٌطٍت ثؼغ اٌخبٔبد رؾزبط ٌؼ١ٍّخ : اٌّشفمبد .1

 .ؽزٝ رىزًّ ػ١ٍّخ رؼجئخ اٌطٍت ثشىً طؾ١ؼ
 

ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ؽبالد رىْٛ خبّطخ ثبٌّٛاؽٓ اٌّسّغً : اٌؾبالد اٌّشػ١ّخ اٌخبّطخ .2

ٌٍؾظ ِضً ِشػٝ اٌسشؽبْ ِٚشػٝ اٌمٍت ِٚشػٝ اٌفشً اٌىٍٛٞ ؽ١ش أْ ٘زٖ 

 .اٌؾبالد ٌٙب ٚػغ خبصّ 
 

اٌزٟ ٠غش٠ٙب اٌّٛظف أٚ ِسؤٚي اٌّٛلغ ػٍٝ  ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ اٌزؼذ٠الد: اٌزؼذ٠الد  .3

 .ؽٍت ِٛاؽٓ ِب ، ؽ١ش ٠ؾذد صِٓ اٌزؼذ٠ً ٚاٌج١بٔبد اٌّؼّذٌخ ٚؽفظٙب
 

ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ػ١ٍّخ اوزّبي اٌطٍت ثزؼجئخ اٌج١بٔبد اٌخبّطخ ثبٌّٛاؽ١١ٕٓ، : اٌّشافم١ٓ .4

 .٠ٚزُ رؾذ٠ذ ػذد اٌّشافم١ٓ ؽست ٚصاسح األٚلبف ٌىً سٕخ
 

 ...١بٔبد ثبٌزفظ١ً فٟ األعضاء اٌمبدِخ ِٓ اٌّششٚع ٚس١زُ ششػ لٛاػذ اٌج
 

 

 

 

 

 

 

 ( يزحهت لىاػذ انبيبَبث5.2.2انشكم )

   Interface design) يزحهت حصًيى انىاخهبث )  5.2.1

حيث لكل صفحة تصميم ماص  وىي مرحمة انشاء وتصميم الواجيات الماّصة بالمشروع ,   
 فييا وتقسم ىذه المرحمة الى جزأين :

1. User Interface: صفحات خاصة بالمستخدم تم  واجية وصفحة المستخدم وىي
 منظام.لمثل تسجيل الدخول  ,مبياناتلالوصول  تسييلتصميميا ل

2. Object Interface لتوضح ترابط العمميات مع : وىي صفحات تم  تصميميا
 مثل صفحة عرض الطمب وانشائو. بعضياالبعض.

 وسيتم الشرح  بشكل تفصيمي عن ىذه الواجيات فيما بعد ...

 

انحبالث  انًزفمبث

 انخبّصت
 انخؼذيالث انًزافميٍ
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 ( مرحمة تصميم الواجيات1.1.1شكل )

1.1 Class and object Design 

5.1.3 Citizen Class  

٠زٛافك اٌطٍت ِغ ػذد ِٓ  ؽ١ش ،ٌٍّٛاؽٓ ثزؼجئخ اٌطٍت   Citizen  Classرسّؼ ٘زٖ اٌفئخ      

اٌّٛعٛدح فٟ ّٔٛرط اٌطٍت اٌّمّشس ِٓ  ت رؼجئخ ع١ّغ اٌج١بٔبد فٟ اٌؾمٛيٌزٌه ٠غ ،اٌششٚؽ

ػبفخ اٌطٍت ٚرؾذ٠ذ اٌؾبالد اٌخبّطخ إٚ٘ىزا ٠زُ  ،ٚصاسح األٚلبف ٚاٌشؤْٚ اٌذ١ٕ٠ّخ فٟ فٍسط١ٓ 

 .ٚعٛد٘ب ٠ّىٓاٌزٟ 

Citizen_Class 
-Cid : String 
-City : String 
-DOB : Date 
-Fname : String 
-Sname : String 
-ThName : String 
-LName : String 
-NoOfEscorts : Integer 
-phone : String 
-POB : String 
-town : String 
+insert() 
+state_update() 

Citizen_Class (1.1.1جدول)   

 

 واخهت  انؼًهيبث واخهت انًسخخذو
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1.1.1.1 Citizen Attributes 

 
a. + Cid: nvarchar(9)، Public 
ٌّة المواطن   من جراء القرعة والدفع إٌساعد هذا الرقم  فً عملٌة ، وٌستخدم لتخزٌن رقم هو

 وباقً العملٌات المتعلقة بالمواطن.  البنك خالل
 

b. + Fname: nvarchar(20)، Public 
 تخزٌن اسم المواطن األول. بٌستخدم فً تعبئة الطلب وذلك 

 
c. + Sname: nvarchar(20)، Public 

 تخزٌن اسم المواطن الثانً.بٌستخدم فً تعبئة الطلب وذلك     
 
d. + thname: nvarchar(20)، Public 

 تخزٌن اسم المواطن الثالث.بٌستخدم فً تعبئة الطلب وذلك     

e. + Lname: nvarchar(20)، Public 
ادخال بالمواطن. وبذلك ٌتم ادخال اإلسم الرباعً للمواطن األخٌر سم االٌستخدم لتخزٌن     
 سم األول والثانً والثالث واألخٌر.اال

 
f. + DOB: Date، Private 
 ادخال تارٌخ مٌالد المواطن.بٌستخدم فً تعبئة الطلب وذلك     
  
g. + POB: nvarchar(30)، Public 

 المواطن.ادخال  مكان والدة بٌستخدم فً تعبئة الطلب وذلك     

h. + City: nvarchar(20)، Public 
تخصٌص لوهذا ما ٌساعد الموظف  ،ٌستخدم إلدخال اسم المحافظة التً ٌسكن فٌها المواطن     

كما ٌساعد فً تحدٌد األشخاص المقبولٌن للحج من خالل على حدة، كل محافظة لالطلبات 
ٌّن ، القرعة   .عامال فًالحج  ٌضةة فرلتأدٌمن األشخاص حٌث ٌسمح لكل محافظة بعدد مع

 

i. +Town As nvarchar(20)، Public 
وّب ٠سبػذ ، ٠سزخذَ فٟ ػ١ٍّخ رؼجئخ اٌطٍت ٚرٌه ثبدخبي اسُ اٌمش٠خ اٌزٟ ٠سىٓ ثٙب اٌّٛاؽٓ   

 .فٟ ٔفس اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠زُ اعشاء٘ب ػٕذ رؾذ٠ذ اٌّؾبفظخ 

 

j. +phone As nvarchar(10)، Public 
وٌستخدم فً عملٌة ارسال الرسائل  ،رقم هاتف المواطن أو جواله  ٌستخدم فً ادخال   

 كما وٌستخدم فً عملٌة التواصل مع المواطن . ،القصٌرة بالقبول أو عدم القبول فً القرعة
 

k. +Status As char(1)، Public  
وٌتم ، للقرعةها ال ٌتم ادخال وهذه الحاالت ،ٌستخدم فً تحدٌد الحاالت الخاّصة لكل مواطن     

 :كماٌلً الحاالت هذه تحدٌد 
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 مرضى القلب. .1
 مرضى السرطان. .2
 مرضى الفشل الكلوّي. .3

ٌّة الخاصة بكل حالة للتاكد منها .  كما وٌتم ارسال ورفع  صور عن التقارٌر الطب
 

l. +NoOfEscorts As Integer، Public 
تحدٌد عدد المرافقٌن المسموح بهم للسفر وتأدٌة  عامفً كل ف ،ٌتم ادخال عدد المرافقٌن     

لمواطن ا نفرٌضة الحج مع كل مواطن بناء على عّدة شروط أهمها أن ٌكون ذو صلة قرٌبة م
 )المحارم( .

 

1.1.1.1 Citizen Operations 

 

A. + Insert () :void 

بعد عملٌة تعبئة الطلب وتعبئة  ،وحفظها  حٌث ٌتم اضافة معلومات المواطن الخاّصة           
ٌّد بكل الشروط  المواطنجمٌع الحقول وارفاق المرفقات الخاّصة ب لٌتم استخدامها  فٌما بعد والتق

 فً العملٌات األخرى فً النظام.

 

5.1.2 Employee Class  

تحدٌد المعلومات الخاّصة بكل موظف فً كل  Employee  Classٌتم فً هذه الفئة     
كما  الموظف من خالل هذه المعلومات . ومسؤول الموقع  بٌنكما وٌتم التواصل  ،محافظة 

 لكن باختالف الصالحٌات .، وتنطبق هذه المعلومات والخصائص على مسؤول الموقع 
 

Employee_Class 
-DOE : Date 
-Eno : String 
-Fname : String 
-LName : String 
-Location : String 
-Pass : String 
-Phone : String 
-Role : String 
+insert() 
Employee_Class (1.1.1جدول)  
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1.1.1.1 Employee Attributes 

a. + DOE: Date، Public 
ٌّة  ،إلدخال رقم توظٌف الموظف ٌستخدم    عملٌة تغٌٌر بسبب حٌث تّم استخدام هذه الخاص

وبناء على هذا الرقم ٌتم التعامل مع كل موظف حسب المواطنٌٌن فً  ،الموظفٌن فً كل فترة
 منطقته الستقبال طلب الحّج الخاص بهم  واجراء العملٌات علٌها. 

 

b. + Eno: nvarchar(10)، Public 
لى النظام إكما وٌستخدم فً عملٌة تسجٌل الدخول  ادخال رقم الموظف.ٌستخدم فً     

 .خاصة كلمة سرإلى باإلضافة 
 

c. + Fname: nvarchar(30)، Public 
 دخال اسم الموظف األول .الٌستخدم     
 
d. + Lname: nvarchar(30)، Public 

 دخال اسم الموظف األخٌر.الٌستخدم     

e. + Location: nvarchar(30)، Public 
كل موظف  أن حٌثبٌستخدم لتحدٌد مكان الموظف وموقعه وذلك لربطه مع مكان المواطن 

 مسؤول عن فرز الطلبات للمواطنٌٌن فً منطقته فقط.
 
f. + Pass: nvarchar(30)، Private 
ه بحٌث أن لكل موظف كلمة سر خاصة  ،الدخال كلمة السّر الخاّصة بالموظفٌستخدم     

 بها .إلى النظام والقٌام بالعملٌات المخّول تمكنه من الدخول 
  
g. + Phone: nvarchar(10)، Public 

دخبي سلُ ٘برف أٚ عٛاي اٌّٛظف ٌٍزٛاطً ِٓ خالٌٗ ِغ ِسؤٚي اٌّٛلغ أٚ ال٠سزخذَ     

 .اٌّٛاؽٓ

h. + Role: nvarchar(10)، Public 
 ٌٍّسزخذَ ٠ّىٓ اٌزٟ اٌٛظبئف رؾذد ٚاٌزٟ  ،ِسزخذَ فٟ إٌظبَ ٌىً اٌظالؽ١بد رسزخذَ ٌزؾذ٠ذ

  .جٙباٌم١بِ ِٓ

  .ٚاٌزٛاطً ِغ اٌّٛظف ،٠ٍّه وبًِ اٌظالؽ١بد ٌٍزؾىُ فٟ إٌظبَ : ِسؤٚي اٌّٛلغ  .1

ٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاؽ١١ٕٓ ٚاٌطٍجبد ٚاٌزٛاطً ِغ ِسؤٚي اٌذ٠ٗ طالؽ١بد :  اٌّٛظف  .2

 .اٌّٛلغ

1.1.1.1 Employee Operations 

a. + Insert () :void 

أشبء ث١بٔبد ِٛظف عذ٠ذ ِٓ ٚ ،٠سزخذَ إلدخبي ث١بٔبد اٌّٛظف ِٓ لجً اٌّذ٠ش ٚؽفظٙب         

 لجً ِسؤٚي اٌّٛلغ. 
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5.1.1 Order Class  

Order_Class 
-lotAcc : Boolean 
-OCid: String 
-OrderNO : Integer 
-OrderStete : String 
-SickId : Integer 
-SickState : Boolean 
-year : Integer 
 

Order_Class (3.2.2) خذول   

1.1.1.1 Order Attributes  
 

a. +LotAcc As Boolean ، Public 
٠سزخذَ ٌزؾذ٠ذ اْ وبْ اٌّٛاؽٓ لذ رُ لجٌٛٗ فٟ اٌمشػخ أَ ال ٚثٕبًء ػ١ٍٗ ٠زُ اخز١بسٖ ٌّزبثؼخ      

 .اعشاءاد اٌذفغ ٚرأد٠خ فش٠ؼخ اٌؾظ

 

a. +OCid As String، Public 
ٌّة المواطنبٌرتبط  وهو  Foreign Keyوهو عبارة عن         وهنا ٌتم تحدٌد من  ،رقم هو

 أخذ الرقم الذي تم اختٌاره بالقرعة اإللكترونٌة وتخزٌنه لمتابعة باقً اإلجراءات.بتم قبولهم 
 

b. +OrderNO As Integer، Public  
 .ؽ١ش أْ ٕ٘بن سلُ خبص ٌىً ؽٍت ١ٌزُ اٌفشص ػٓ ؽش٠مٗ ثبإلػبفخ ٌشلُ ٠ّٛ٘خ اٌّٛاؽٓ        

 

c. +OrderState As String، Public  
 ما أن ٌكون الطلب قد تّم قبوله أو تم الغائه ورفضه.إستم تحدٌد حالة الطلب وهناك حالتٌن    
 

d. +SickId As Integer، Public  
ٌّة مرتبط بالحاالت الخاّصة، حٌث ٌتم أخذها بعٌن اإلعتبار عند القٌام     ٌكون رقم الحالة المرض

 بعملٌة القرعة وفرز األسماء .
 

e. +SickState As Boolean، Public  
ٌّة خاّصة أم ال.     ٌتم تحدٌد ان كان هناك حالة مرض
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f. +year As Integer، Public  
مع العلم أنه ٌمنع  بات والتقدم لعملٌة التسجٌل للحج،ٌتم ادخال السنة التً تّم فٌها فرز الطل      

أرشفة أسماء الحجاج لكل سنة ومقارنتها مع  وهذا من خاللللمواطن الحج أكثر من مّرة 
 .األسماء الجدٌدة

5.1.1 Escort Class  

Escort_Class 
-Eid : String 
-DOB : Date 
-Fname : String 
-Sname : String 
-ThName : String 
-LName : String 
-POB : Integer 
-Relation : String 
-SCid: String 
-town : String 
+insert() 

Escort_Class (5.1.1)خذول    

1.1.1.1 Escort Attributes  

 

i. + EId: nvarchar(9)، Public 
ٌّة المرافق عند متابعة تعبئة الطلب.  ٌتم ادخال رقم هو

 
j. + Fname: nvarchar(30)، Public 

 دخال اسم المرافق األول .الٌستخدم     
 
k. + Sname: nvarchar(30)، Public 

 الثانً .دخال اسم المرافق الٌستخدم    
 
l. + Thname: nvarchar(30)، Public 

 دخال اسم المرافق الثالث .الٌستخدم    
 
m. + Lname: nvarchar(30)، Public 

 دخال اسم المرافق األخٌر.الٌستخدم     
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n. + POB: nvarchar(30)، Public 
 ٌستخدم لتحدٌد مكان مٌالد المرافق .

 
o. + DOB: Date، Public 

 .٠زُ ادخبي ربس٠خ ١ِالد اٌّشافك 

 
p. + Relation: nvarchar(30)، Private 

تم ٌتم ادخال العالقة بٌن المرافق والمواطن للتأكد أنها ضمن العالقات المسموح فٌها لٌ    
  مرافق .قبوله ك

 
q. + SCid: nvarchar(9)، Public 

ادخبٌٗ ٌشثؾ اٌّٛاؽٓ  ؽ١ش ٠زُ ،ٌشلُ ٠ّٛ٘خ اٌّٛاؽٓ  Primary Keyٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ      

ُّ لجٛي اٌّٛاؽٓ فٟ اٌمشػخ زٗٚرأد٠ ،ِغ اٌّشافك  .ٌٍؾظ ثشىً رٍمبئٟ  فٟ ؽبي ر

1.1.1.1 Escort Operations  

 

a. + Insert () :void 

بعد عملٌة تعبئة الطلب وتعبئة جمٌع  ،وحفظها  رافقحٌث ٌتم اضافة معلومات الم           
  .وارفاق المرفقات الخاّصة سواء للمواطن أو للمرافق  الحقول

 
 

5.1.5 Attachment (Att) Class  
 

Attachment_Class 
-Att_id : Integer 
-Cid : String 
-imag : String 
-insert() 

Att_Class (1.1.1جدول )  

1.1.1.1 Attachment Attributes  

 
a. + CID: nvarchar(9)، Public 

ٌّة المواطن الذي ٌستخدم       ٌّةٌرسل الدخال رقم هو ، ومن ثم المرفقات مثل صورة الهو

 .فقً المواطن المتقدم بالطلبمرامرفقات 

b. + Att_ID: integer، Public 
 رقم ٌستخدم لذلك.هذا الو ،لٌه فٌما بعد إالوصول  تسهٌللكل مرفق هناك رقم خاص به ل
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c. + image: text، Public 
غ١ش٘ب ِٓ اٌّشفمبد ٚرىْٛ ػٍٝ ٠زُ اسفبق اٌظٛسح اٌخبّطخ ٕ٘ب ثبٌّٛاؽٓ أٚ اٌّشافك أٚ     

 .شىً طٛسح

 

1.1.1.1 Attachment Operations  

5.1.5 Modifide_Calss                                      

Modified_Class 
-Cid : String 
-Eid : String 
-time_Stamp: Date 
-insert() 
Modified_Class (1.1.0جدول)   

1.1.0.1 Modified Attributes  

a. + Cid: nvarchar(9)، Public 
ٌّة المواطن وهو عبارة عن         primary Keyٌستخدم إلدخال رقم هو
 

b. + Eid: nvarchar(10)، Public 
 ٠Primary Keyسزخذَ إلدخبي سلُ اٌّٛظف ٚ٘ٛ ػجبسح أ٠ؼبً ػٓ 

 
c. + time_stamp: date، Public 

٠سزخذَ إلدخبي ٚلذ ٚربس٠خ أٞ رؼذ٠ً ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ؾذس ث١ٓ اٌّٛاؽٓ ٚاٌّٛظف ِضً 

 .ج١بٔبد اٌّٛاؽٓ أٚ اإلػبفبدٌاٌزؼذ٠الد اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠مَٛ ثٙب اٌّٛظف 

 

1.1.0.1 Modified Operations  

 

a. + Insert () :void 

تعدٌل ٌقوم به مسؤول الموقع أو الموظف على بٌنات المواطن حٌث ٌتم اضافة              
ٌّة ورقم الموظف الخاص. وبتسجٌل وقت التعدٌل ،والشًء المعّدل   هذا ٌكون بناء على رقم الهو
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5.1.5 Sick_State Calss 

Sick_State_Class 
-Cid : String 
-State1 : String 
-State2 : String 
-State3 : String 
-insert() 
Sick_State_Class (1.10)جدول    

1.1.0.1  Sick_State Attributes 

a. + CID: nvarchar(9)، Public 
ٌّة المواطن  دخال رقمالٌستخدم     لتحدٌد الحاالت الخاّصة بناء على هذا الرقم . وكل  ، هو

ٌّة  ٌتم استخدام هذه الفئة وخصائصها.و ،مواطن ٌملك حاالت خاّصة مرض

b. + State1: nvarchar(50)، Public 
ٌّة خاّصة الٌستخدم  ٌّة األولى وهذه الخاص  مرضى القلب .بدخال الحالة المرض

c. + State2: nvarchar(50)، Public 
ٌّة خاّصة الٌستخدم       ٌّة الثانٌة وهذه الخاص  مرضى السرطان .بدخال الحالة المرض

d. + State3: nvarchar(50)، Public 
ٌّة خاّصة دخال الحالة المرضٌالٌستخدم       مرضى الفشل الكلوّي .بة الثالثة وهذه الخاص

1.1.0.1 Sick_State Operations  

a. + Insert () :void 

ة لتعبئة الطمب واإحيث يتم  تمك وعند اضافة ,كمال التسجيل لمحج ستضافة الحاالت الخاص 
 الحاالت يتم تخزينيا وحفظيا .

1.1 Interface Design (System Messages) 

أنفسيم   CLASSESباعداد ىذا الجزء من أجل توضيح طبيعة التعامل ما بينتم القيام       
جل أما بين المستخدم أو المسؤول والموقع من اليجاد حمقة تواصل واجيات الداخل النظام و 

 استخدام مريح وسيل لمموقع.
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5.1.3 Object Interfacing 

 عرض سيتم يمي . فيماالعمميات مع بعضيا البعض وتحديد ترتيبيا  يوضح كيفية تفاعل      
 من خالل النظام وترابطيا مع بعضيا البعض  عمميات يقوم بتوضيح سير تصميم

(Sequence Diagram)   عن طريق نظامUML   وىو يوض ح رسم بياني يبي ن الترابط
 والتفاعل بين العمميات المختمفة والترتيب فيما بينيا .

 Administrator Sequence Diagram) تفاعل مسؤول الموقع مع النظام ) 1.1.1.1

            )(

                 )(

             )(

          )(

                  )(

                  )(

                )(

                  )(

              )(

             )(

                                            

               )(

            )(

 

 Administrator Sequence Diagram) )( 5.1.3.3شكم)

في ىذا الشكل يتم توضيح تفاعل مسؤول الموقع مع النظام والعمميات التي يقوم فييا في        
ومن أبرز ىذه العمميات عممية اجراء القرعة  ,موقع التسجيل اإللكتروني لمحج في فمسطين 

قوم بطباعة التقارير وعرضيا  يه. كما و ؤ تم انشا ة عن طريق خوارزمي ة وبرنامج خاصاإللكتروني
 .التي  تشتمل عمى نموذج لمطمبات ومعمومات عنيا  كما ويقوم بالتواصل مع الموظف و 
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 ( Citizen Sequence Diagramفبػم انًىاطٍ يغ انُظبو )ح 1.1.1.1

          )(

                  )(

                    )(

                            

                         )(

                 )(

 

 Citizen Sequence Diagram (5.1.3.2شكم)

موقع التسجيل  معتوضيح العمميات التي يقوم بيا المواطن وطريقة تفاعمو  في ىذا الشكليتم       
رفاقو بالمرفقات الالزمة ومن ثم الدفع األولي في ا  حيث يقوم بتعبئة الطمب و  ,لمحج في فمسطين 

بمتابعة اإلجراءات  المواطن  . كما ويقومعامالبنك بمبمغ تحدده وزارة األوقاف في فمسطين كل 
لنظام وتثبيت الدفع األولي وانتظار القرعة لمتأكد من قبولو إلى اومن ثم الدخول  ,المالي ة مع البنك

 أم عدمو .



 

 

 
53 

 ( Employee Sequence Diagramانُظبو )حفبػم انًىظف يغ  1.1.1.1

 

 Employee Sequence Diagram (5.1.3.1شكم)

يا داخل موقع التسجيل بيوضح ىذا الشكل تفاعل الموظف مع النظام والعمميات التي يقوم  
ن لزم إلمحج في فمسطين , كما ويقوم  بالبحث عن طمبات الموظفين في منطقتو والتعديل عمييا 

لتقارير سواء من تتوافق مع الشروط  رفضيا أو قبوليا , كما ويقوم أيضًا بطباعة امر ولم األ
و تمك المتعمقة بالطمبات وأسماء الحجاج والمقبوليين والتواصل مع مسؤول أمسؤول الموقع خالل 

 الموقع إلطالعو بكل جديد .

5.1.2 User Interface Design حصًيى واخهبث انُظبو 

ب رشٍّس١زُ  ػشع طفؾبد اٌّ       ّّ ّٟ ػٓ وً طفؾخ ف١ٗ، ٚػ ٗ ِٓ ػ١ٍّبد ٛلغ ٚششػ رفظ١ٍ

  User Graphical Interface -ؽج١ؼخ ػًّ وً طفؾخ-ٚٚظ١فخ وً طفؾخ ِٕٙب

 :ٚرٕمسُ شبشبد إٌظبَ اٌٝ 

 حسديم دخىل يسؤول انًىلغ انى انًىلغصفحت  .أ 

حيث يقوم مسؤول الموقع بتسجيل الدخول الى النظام ,باستخدام كممة سر واسم    
ة ليا في صفحة تسجيل الدخول, كما وتحتوي أيضا  ىذه  مستخدم  في الحقول المخصص 
الصفحة عمى رابط إلسترجاع كممة المرور في حال تم  نسيانيا أو ضياعيا. ورابط 

 الصفحة نفسيا لمموظف ولكن بتةير الصالحية.كما تكون ىذه  لتةيير كممة السر  أيضا .
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 حسديم دخىل يسؤول انًىلغ انى انًىلغ( 13.4.3.)شكم

 

 انبُكيت  بثصفحت حأكيذ انذفؼ .ب 

٠زُ ِٓ خالي ٘زٖ اٌظفؾخ رأو١ذ اٌذفؼخ اٌجٕى١خ ٚلذ لّٕب ثبسزخذاَ خٛاسص١ِخ اٌزشف١ش      

(MD5)   ؽ١ش ٠زُ االرفبق ِغ اٌجٕه ؽٛي ِزغ١شاد ػذح ٠زُ ِٓ رشف١ش٘ب ِٓ خالي ،

ث١بٔبد ِخف١خ ؽزٝ رض٠ذ آِ اٌزش١ِض ثؾ١ش ٠مَٛ اٌجٕه ثبػطبء اٌخٛساص١ِخ ثبالػبفخ اٌٝ 

اٌشِض اٌّسزخشط ٌٍّٛاؽٓ ، صُ ٠مَٛ اٌّٛاؽٓ ثبدخبي اٌج١بٔبد ِضً سلُ ا٠ٌٛٙخ ٚاٌّجٍغ 

 .بة اٌشِض داخ١ٍب فٟ إٌظبَ ِٚمبسٔزٗ ِغ اٌشِض اٌّذخً ٚاٌشِض اٌّؼطٝ ٌٗ ، صُ ٠زُ ؽس

 

 
 صفحت حأكيذ انذفؼبث انبُكيت( 5.4.2.2)شكم

 

 صفحت حؼذيم يسؤول انًىلغ ػهى بيبَبث انًىظف. ط

أحد صالحيات مسؤول الموقع ىي التعديل عمى بيانات الموظف , حيث يستطيع      
تعديل جميع بياناتو وادخال بيانات جديدة مثل رقم جديد لمموظف,وكممة سر جديدة كما 
انو من الممكن أن يتةير تاريخ التوظيف لمموظف . وفي ىذه الصفحة  ايضًا تم عمل 
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سؤول الموقع ادخال جميع البيانات ماًل يجب عمى ى فعالية ىذه البيانات من فمثتاكيد عم
 والتحقق من ادخاليا بشكل صحيح.  5.4.2.3  التي في الشكل

 

 
 صفحت حؼذيم يسؤول انًىلغ ػهى بيبَبث انًىظف( 5.4.2.3)شكم

 

  صفحت انخىاصم .د 

حيث تمكن ىذه الصفحة كل من مسؤول الموقع والموظف والمواطن من التواصل       
بعضيم البعض. فحيث يستطيع المواطن التواصل مع الموظف من خالل ىذه مع 

الصفحة وارسال رسالة استعالم عن أي موضوع يخص عممية التسجيل لمحج, كما تمكن 
الموظف ومسؤول الموقع من تبادل الرسائل فيما بينيم في جميع األمور. حيث تكون 

ب الشأن وبالموضوع المراد اإلستفسار ىذه العممية الكترونية متعمقة بارسال ايميل لصاح
 عنو.
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 صفحت انخىاصم  (5.4.2.4)شكم

  صفحة مناسك الحج. ٘ـ

٘زٖ اٌظفؾخ رّىٓ اٌّٛاؽٓ ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ ثؼغ ِٕبسه اٌؾظ ، ِٚؼٍِٛبد     

 .اسزششبد٠خ ػٓ ٘زٖ إٌّبسه ٌزسبػذُ٘ ػٕذ ػ١ٍّخ رأد٠خ فش٠ؼخ اٌؾظ

 
 صفحت يُبسك انحح (5.4.2.5)شكم 
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 صفحت حؼبئت انطهب.ٚ

 wizard control) (ٚرشًّ لس١ّٓ رُ رمس١ُّٙ ػٓ ؽش٠ك 

 اٌّؼٍِٛبد اٌخبّطخ ثبٌّٛاؽٓ .1

 اٌّؼٍِٛبد اٌخبّطخ ثبٌّشافم١ٓ .2

 ٚس١ُ رٛػ١ؾُٙ الؽمبً فٟ ٚؽذح ثشِغخ إٌظبَ

     

 صفحت حؼبئت يؼهىيبث انًىاطٍ( 5.4.2.6)شكم 

 
 انًزافك-حؼبئت انطهب( 3.4.3.5)شكم
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 مقدمة  
 
 خىارسييت انمزػت اإلنكخزوَيت 

 

 هطهب وانًزافميٍ ن انًىاطٍ حؼبئت 
 

 حأكيذ انذفؼبث انبُكيّت 
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 يمذيت   0.1

 يات المستخدمة في الموقع كبرنامج وطريقة اضافتيا ,الخوارزمسيتم في ىذا الفصل شرح        
 وستكون ىذه المرحمة عن طريق: باإلضافة لمكونات البرمجيات من خالل البرمجة لمنظام.

 خوارزمية القرعة اإللكترونية. .1
 تعبئة المواطن الطمب والمرافقين. عممية برمجة .2
 رأو١ذ اٌذفؼبد اٌجٕى١ّخ .3

 

 موارزمية القرعة اإللكترونية :  5.3.3
تم  انشاء خوارزمية وبرمجة  برنامج لمقرعة اإللكترونية ليتم اختيار المواطنيين الذين سوف      

يقومون بتأدية فريضة الحج والعمرة . وتكون ىذه المرحمة بعد اتمام اإلجراءات المالي ة األولى 
تحديد رقم والدفع في البنك , كما ويتم تحديد أسماء المواطنيين كٌل حسب منطقتو . كما ويتم 

خاص من المواطنيين في كل منطقة في فمسطين تحدده وزارة األوقاف والشؤون الدينية ليتم عميو 
 اإلختيار وفرز المواطنيين .

 

 بزَبيح انمزػت اإلنكخزوَيت( 1.1.1)شكم
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 برمجة برنامج القرعة اإللكترونية 0.1.1.1
 

Public Class Form1 

    Dim num As Integer 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

         

 

    End Sub 

 

    Public Sub RandomizedList(ByVal x As Integer) 

        Dim count As Integer = 0 

        Dim max As Integer = 0 

        Dim ar As New ArrayList() 

        Dim xx = Randomized(ds.Tables(0).Rows.Count) 

        While (count <= x And max < ds.Tables(0).Rows.Count) 

 

            If (ds.Tables(0).Rows(xx(max))(2) = "p" And 

(ds.Tables(0).Rows(xx(max))(1) + 1 + count) <= x) Then 

                count = ds.Tables(0).Rows(xx(max))(1) + 1 + count 

 

                ds.Tables(0).Rows(xx(max))(2) = "a" 

            End If 

            max += 1 

        End While 

        Dim b As New SqlCommandBuilder(ad) 

 

        ad.UpdateCommand = b.GetUpdateCommand() 

        ad.Update(ds) 

 

    End Sub 

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) 

        num = Val(TextBox1.Text) 

        RandomizedList(num) 

    End Sub 

    Public Function Randomized(ByVal x As Integer) As List(Of Integer) 

        Dim r As New Random(Now.Ticks Mod Int32.MaxValue) 

 

        Dim rndLst = From l In (From num In Enumerable.Range(0, x) _ 

            Select New With {.Num = num, .pos = r.Next(0, x)}) _ 

            Order By l.pos _ 

            Select l.Num 

 

        Return rndLst.ToList 

    End Function 
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 عممية تعبئة المواطن الطمب والمرافقين برمجة 5.3.2
ة لتعبئة  نموذج الطمب , كما ويتم تحديد عدد        حيث يقوم المواطن بادخال بياناتو الخاص 

المرافقين الخاص  بو حيث يتم تحديد عدد المرافقين المسموح بيم لمرافقة المواطن الى عدد محدد 
تو لكل سنة. في ىذا النظام يتم السؤال عن عدد المرافقين  ان كان فردًا واحدًا من السيل اضاف

الى قاعدة البيانات وحفظ بياناتو , ولكن ان كان أكثر من واحد فتم  اإلعتماد عمى القدرة عمى 
ارسال بيانات الشخص األول وحفظيا في قاعدة البيانات ومن ثم ادخال معمومات المرافق الثاني 

تم ت وحفظيا في قاعدة البيانات وعدم الحاجة الى حذف بيانات المرافق األول . وبذلك تكون 
 عممية تعبئة الطمب بنجاح .

 
 

 
 -يؼهىيبث ػٍ انحبجّ  -حؼبئت انطهب (1.1.3.1)شكم
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 -انًزافمىٌ -حؼبئت انطهب (1.1.3.3)شكم

 برمجة تعبئة طمب لمتسجيل لمحج في فمسطين 0.1.1.1
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles Me.Load 

        If (Not Request.Cookies("UserSettings") Is Nothing) Then 

            Dim myCookie As HttpCookie 

            myCookie = New HttpCookie("UserSettings") 

            myCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(-1D) 

            Response.Cookies.Add(myCookie) 

 

 

        End If 

    End Sub 

 

    Private haj As New Citizen_Class 

    Private escort As New Escort_calss 

    Private escort1 As New Escort_calss 

 

    Dim i As String 

 

    Protected Sub Wizard1_FinishButtonClick(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.WizardNavigationEventArgs) Handles 

Wizard1.FinishButtonClick 

        

 

        i = ID.Text 

        If (Val(NoOfEscorts.SelectedValue) = 0) Then 

            haj.Cid_val = ID.Text 
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            haj.City_valu = Location.SelectedValue 

            haj.DOB_valu = Date.Parse(DateOfBirth.Text) 

            haj.Fname_valu = FName.Text 

            haj.Sname_valu = SName.Text 

            haj.Thname_valu = ThName.Text 

            haj.Lname_valu = LName.Text 

            haj.phone_valu = PhoneNo.Text 

            haj.Town_valu = Town.Text 

            haj.POB_valu = PlaceOfBirth.Text 

            haj.NoOfEscorts_val = Val(NoOfEscorts.SelectedValue) 

 

            haj.insert() 

 

        ElseIf (Val(NoOfEscorts.SelectedValue) = 1) Then 

            haj.Cid_val = ID.Text 

            haj.City_valu = Location.SelectedValue 

            haj.DOB_valu = Date.Parse(DateOfBirth.Text) 

            haj.Fname_valu = FName.Text 

            haj.Sname_valu = SName.Text 

            haj.Thname_valu = ThName.Text 

            haj.Lname_valu = LName.Text 

            haj.phone_valu = PhoneNo.Text 

            haj.Town_valu = Town.Text 

            haj.POB_valu = PlaceOfBirth.Text 

            haj.NoOfEscorts_val = Val(NoOfEscorts.SelectedValue) 

 

            escort.DOB_valu = Date.Parse(EDateOfBirth.Text) 

            escort.Eid_valu = Eid.Text 

            escort.Fname_valu = Efname.Text 

            escort.Lname_valu = Elname.Text 

            escort.Relation_valu = Relation.SelectedValue 

            escort.SCId_valu = ID.Text 

            escort.Sname_valu = Esname.Text 

            escort.Thname_valu = Ethname.Text 

            escort.POB_valu = EPlaceOfbirh.Text 

 

 

            haj.insert() 

            escort.insert() 

 

        Else 

            escort.DOB_valu = Date.Parse(EDateOfBirth.Text) 

            escort.Eid_valu = Eid.Text 

            escort.Fname_valu = Efname.Text 

            escort.Lname_valu = Elname.Text 

            escort.Relation_valu = Relation.SelectedValue 

            escort.SCId_valu = i 

            escort.Sname_valu = Esname.Text 

            escort.Thname_valu = Ethname.Text 

            escort.POB_valu = EPlaceOfbirh.Text 
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            escort.insert() 

 

        End If 

 

        If (Heart.Checked = True Or RenalFailure.Checked = True Or Cancer.Checked = 

True) Then 

            haj.Cid_val = i 

            haj.state_update() 

 

 

        End If 

 

    End Sub 

 

       Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

 

        NoOfEscorts.Visible = False 

        haj.Cid_val = ID.Text 

        haj.City_valu = Location.SelectedValue 

        haj.DOB_valu = Date.Parse(DateOfBirth.Text) 

        haj.Fname_valu = FName.Text 

        haj.Sname_valu = SName.Text 

        haj.Thname_valu = ThName.Text 

        haj.Lname_valu = LName.Text 

        haj.phone_valu = PhoneNo.Text 

        haj.Town_valu = Town.Text 

        haj.POB_valu = PlaceOfBirth.Text 

        haj.NoOfEscorts_val = Val(NoOfEscorts.SelectedValue) 

 

 

 

        escort1.DOB_valu = Date.Parse(EDateOfBirth.Text) 

        escort1.Eid_valu = Eid.Text 

        escort1.Fname_valu = Efname.Text 

        escort1.Lname_valu = Elname.Text 

        escort1.Relation_valu = Relation.SelectedValue 

        escort1.SCId_valu = ID.Text 

        escort1.Sname_valu = Esname.Text 

        escort1.Thname_valu = Ethname.Text 

        escort1.POB_valu = EPlaceOfbirh.Text 

        haj.insert() 

        escort1.insert() 

 

        EDateOfBirth.Text = "" 

        Eid.Text = "" 

        Efname.Text = "" 

        Relation.SelectedIndex = 0 

        Esname.Text = "" 
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        EPlaceOfbirh.Text = "" 

        Elname.Text = "" 

        Ethname.Text = "" 

        NoOfEscorts.SelectedValue = 2 

 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub NoOfEscorts_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles NoOfEscorts.SelectedIndexChanged 

        If (Val(NoOfEscorts.SelectedValue) = 2) Then 

            Button1.Visible = True 

        Else 

            Button1.Visible = False 

 

        End If 

    End Sub  

 

 

 حأكيذ انذفؼبث انبُكيّت  5.3.1
 

 

 حأكيذ انذفؼبث انبُكيت( 1.1.2)شكم 
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 البنكّيةا برمجة صفحة تأكيد الدفعات 0.1.1.1
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        Dim text1 As String = TextBox1.Text + TextBox2.Text + TextBox3.Text 
If Code.text= getMD5Hash(text1) then 
 
        MsgBox(getMD5Hash(text1)) 
Endif 
    End Sub 
    Function getMD5Hash(ByVal strToHash As String) As String 
        Dim md5Obj As New MD5CryptoServiceProvider 
        Dim bytesToHash() As Byte = 
System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(strToHash) 
 
        bytesToHash = md5Obj.ComputeHash(bytesToHash) 
 
        Dim strResult As String = "" 
 
        For Each b As Byte In bytesToHash 
            strResult += (b.ToString("x2")) 
 
        Next 
       strResult = Mid(strResult, 2, 6) 
        Return strResult 
    End Function 
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 مقدمة  

 فحص العمليات  

 الفحص الكلي للنظام 

 تأسيس بيئة النظام 
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 يمذيت 0.1

ثؼذ اإلٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّخ اٌزظ١ُّ ٚاٌزطج١ك ، لبَ فش٠ك اٌؼًّ ثفؾض إٌظبَ ٌٍزبوذ ِٓ        

ٚوزٌه ٌٍزأوذ ِٓ أْ إٌظبَ ٠ؼًّ وٛؽذح ٚاؽذٖ . اٌؼ١ٍّبد اٌّطٍٛثخ رؼطٟ إٌزبئظ ػٕذ رٕف١ز٘ب 

 ثظٛسح طؾ١ؾخ ِٚزىبٍِخ 

 فحص انؼًهيبث  0.1

إٌظبَ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ع١ّغ ِسزخذِٟ إٌظبَ ، ؽ١ش  فٟ ٘زا اٌغضء ، س١زُ فؾض ػ١ٍّبد        

لبَ فش٠ك اٌؼًّ ثفؾض إٌظبَ .س١زُ فؾض وً ػ١ٍّخ ثشىً ِٕفظً ػٓ اٌؼ١ٍّبد االخشٜ 

 ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب وً ِسزخذَ ٌٍٕظبَ ٌٍزبوذ ِٓ طؾخ اٌؼ١ٍّبد 

 :ِٛػؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 ػًهيبث انًىظف انزئيسي 5.2.3

 انًىظف انزئيسي

ًّج انؼًهيت أو ال اٌؼ١ٍّخاسُ   هم ح
ًّج بُدبذ حسديم انذخىل انى انُظبو  ح

ًّج بُدبذ حغييز كهًت انسزّ   ح

ًّج بُدبذ اسخؼبدة كهًت انسزّ   ح

ًّج بُدبذ اضبفت يىظف   ح

ًّج بُدبذ حؼذيم وبحث ػٍ طهب  ح

ًّج بُدبذ اخزاء انمزػت  ح

ًّج بُدبذ طببػت انخمبريز  ح

ًّج بُدبذ لبػذة انبيبَبثػًم َسخ احخيبطيت يٍ   ح

ًّج بُدبذ حفزيغ لبػذة انبيبَبث  ح

 ػًهيبث انًىظف انزئيسي( 5.3.1)خذول

 ػًهيبث انًىظف  5.2.2

 انًىظف

ًّج انؼًهيت أو ال اسُ اٌؼ١ٍّخ  هم ح
ًّج بُدبذ حسديم انذخىل انى انُظبو  ح

ًّج بُدبذ حغييز كهًت انسزّ   ح

ًّج بُدبذ اسخؼبدة كهًت انسزّ   ح

ًّج بُدبذ وبحث ػٍ طهبحؼذيم   ح

ًّج بُدبذ طببػت انخمبريز  ح

 ػًهيبث انًىظف( 5.3.3)خذول

 ػًهيبث انًىاطٍ  5.2.1

 انًىطٍ

ًّج انؼًهيت أو ال اسُ اٌؼ١ٍّخ  هم ح
ًّج بُدبذ حؼبئت طهب حسديم انحح  ح

ًّج بُدبذ ادخبل يزافك او أكثز  ح

ًّج بُدبذ حأكيذ انذفؼت انبُكيت  ح

ج  حؼذيم انطهب  ًّ  بُدبذح

ًّج بُدبذ انخىاصم يغ انًىظف  ح

 ػًهيبث انًىظف( 5.3.2)خذول
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 انفحص انكهي نهُظبو 0.1

فٟ ٘زا اٌغضء رُ سثؾ ع١ّغ طفؾبد إٌظبَ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ، ؽ١ش أطجؼ اٌّٛلغ وٛؽذح 

 .ٚاؽذح ٚف١ّب ٠ٍٟ س١ُ ػشػغ ٚاعٙبد إٌظبَ ٚاخزجبس رؾم١ك فؾض إٌظبَ

 فحص ػًهيت دخىل يسؤول انُظبو انى انًىلغ  5.1.3

 
 حسديم دخىل يسؤول انُظبو بُدبذ( (7.3.1شكم 

 دخىل يسؤول انُظبو انى انًىلغ ػذو فحص ػًهيت 5.1.2

 
 حسديم دخىل يسؤول انُظبو بُدبذ ػذو (7.3.2)شكم 
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 فحص ػًهيت حسديم دخىل انًىظف نهُظبو   5.1.1

 
 حسديم دخىل انًىظف بُدبذ( 5.2.2)شكم

 فحص ػًهيت اضبفت يىظف  5.1.1

 
 رّذ ػ١ٍّخ اػبفخ اٌّٛظف ثٕغبػ( 4.3.4)شىً
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 فحص ػًهيت حؼبئت انطهب وارسبنه يٍ لبم انًىاطٍ 5.1.5

 

 حًج ػًهيت ارسبل انطهب بُدبذ(5.2.3)شكم

 

 MD5فحص خىارسييت   5.1.5

 

 اسزخشاط اٌزش١ِض ثٕغبػ (4.3.7)شىً
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 فحص ػًهيت انمزػت اإلنكخزوَيت  5.1.5

 

 

 ػًهيت انمزػتحدزبت ( 5.2.5)شكم

5.1.7  

 انخمبريز  0.1.8.1

 

 رمش٠ش اٌّسغ١ٍٓ( 4.3.3.1)شىً
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0.1.8.1  

 

 حمزيز انًمبىنيٍ في يذيُت انخهيم( 5.2.3.3)شكم 

 

 تأسيس بيئة النظام 0.1
 :وانخي حخكىٌ يٍ ، هن تإػذاد انبيئت األوني ،ى انُظبو بشكم كبيم هب انؼًم ػهيخط

Microsoft SQL Server 2008  

Crystal Report Engine 
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 المراجع
 

http://www.w3schools.com/aspnet.asp 

http://www.almansak.com 

http://www.youtube.com/watch?v=r1DAKF2zcr4 

http://www.gliffy.com 

http://www.visio.com 

Beginning asp.net 4 in C# and VB (Imar Spaanjaars) 

www.al-forgan.com 
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