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الملخص

تعتبر عملیة البحث عن األراضي والبیوت للبیع والشراء عملیة صعبة ، تحتاج الكثیر من الوقت والجهد ،

كما أن المعلومات التي قد یحصل علیها أحد األطراف قد تكون غیر دقیقة ، باإلضافة الى بعض عملیات 

التزویر والخداع التي یمكن أن یقع ضحیتها البائع والمشتري.

یهدف المشروع الى بناء نظام لحل هذه المشكالت والتي شكلت عائقًا في عملیة بیع األـراضي والبیوت. ولهذا 

ظام لیسهل عملیات البحث عن األراضي والبیوت وذلك من خالل عرض الصور الخاصة بكل وأیضا جاء الن

) والتي تسهل عملیة المفاضلة بین العقارات.GOOGLE MAPموقعه على خارطة المواقع (

ي ، یحتوي النظام على قاعدة بیانات والتي تسهل عملیة االتصال ما بین صاحب المكتب العقاري والبائع والمشتر 

بطرق حدیثة بعیدة عن الطرق التقلیدیة المستخدمة ، ویتیح لجمیع األطراف سهولة االستخدام والتفاعل مع النظام 

بدون تعقید ، كتوفیر الوسائط التي تظهر العقار بالتفصیل ، وربط كل عقار حسب موقعه مع خارطة المواقع 

والتي یوفرها النظام.

لبرمجیات التقلیدیة ، بدءا من مرحلة التخطیط وتحدید المشكلة ، مرورا استخدم فریق البحث منهجیة هندسة ا

بعملیة تحلیل النظام ، ودراسة المتطلبات ، وصوال الى برمجة النظام واختباره. تم برمجة النظام باستخدام لغة 

) والتي تحقق كافة متطلبات النظام الضروریة.PHPالبرمجة (



Abstract
Purchasing and selling lands and houses is not an easy process. It needs a lot of

time and effort, also the gained information would be inaccurate, as well as the

cheating tricks that both seller or buyer may be a victim of.

The project aims primarily to build a system in order to solve the previously

mentioned problems which makes a barrier in the market of the house and land

selling. And so, providing a website to facilitate the searching process for lands and

houses would contribute to satisfy the needs that appears form the facing problems in

a modern way using maps and photos as well as providing all the aspects that are

required to the people that are interested in this field.

The system will provide a database that connects the seller and the buyer allowing

the ease way use to all users that are using the system.

The team use the traditional system development life cycle, passing form the

planning, analyzing, implementing, and maintaining phases. The implementation of

the system was developed using PHP programming language.
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 الملخص

تعتبر عملية البحث عن األراضي والبيوت للبيع والشراء عملية صعبة , تحتاج الكثير من الوقت والجهد 

, كما أن المعلومات التي قد يحصل عليها أحد األطراف قد تكون غير دقيقة , باإلضافة الى بعض عمليات 

 والخداع التي يمكن أن يقع ضحيتها البائع والمشتري.التزوير 

الى بناء نظام لحل هذه المشكالت والتي شكلت عائقًا في عملية بيع األـراضي والبيوت.  يهدف المشروع

ولهذا جاء النظام ليسهل عمليات البحث عن األراضي والبيوت وذلك من خالل عرض الصور الخاصة بكل 

 والتي تسهل عملية المفاضلة بين العقارات.( GOOGLE MAPوأيضا موقعه على خارطة المواقع )

وي النظام على قاعدة بيانات والتي تسهل عملية االتصال ما بين صاحب المكتب العقاري والبائع يحت

والمشتري , بطرق حديثة بعيدة عن الطرق التقليدية المستخدمة , ويتيح لجميع األطراف سهولة االستخدام 

وربط كل عقار حسب  والتفاعل مع النظام بدون تعقيد , كتوفير الوسائط التي تظهر العقار بالتفصيل ,

 موقعه مع خارطة المواقع والتي يوفرها النظام.

استخدم فريق البحث منهجية هندسة البرمجيات التقليدية , بدءا من مرحلة التخطيط وتحديد المشكلة , مرورا 

ام بعملية تحليل النظام , ودراسة المتطلبات , وصوال الى برمجة النظام واختباره. تم برمجة النظام باستخد

 ( والتي تحقق كافة متطلبات النظام الضرورية.PHPلغة البرمجة )
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Abstract 

Purchasing and selling lands and houses is not an easy process. It needs a lot of 

time and effort, also the gained information would be inaccurate, as well as the 

cheating tricks that both seller or buyer may be a victim of. 

The project aims primarily to build a system in order to solve the previously 

mentioned problems which makes a barrier in the market of the house and land 

selling. And so, providing a website to facilitate the searching process for lands 

and houses would contribute to satisfy the needs that appears form the facing 

problems in a modern way using maps and photos as well as providing all the 

aspects that are required to the people that are interested in this field. 

The system will provide a database that connects the seller and the buyer 

allowing the ease way use to all users that are using the system. 

The team use the traditional system development life cycle, passing form the 

planning, analyzing, implementing, and maintaining phases. The implementation 

of the system was developed using PHP programming language.  
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 في كلية هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
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 المقدمة: 1.1 

عناصر المشروع األساسية والتي تشمل مشكلة المشروع وأهدافه  تتناول هذه الوحدة أبرز

وتتناول الوحدة أهم وأهميته والجدولة الزمنية التي يتطلبها إعداد المشروع وتطبيقه. كما 

 دعت الى عمل الموقع االلكتروني للسوق العقاري. النقاط األساسية التي

 المكاتب العقارية ومشكالتها:  2.1

المكاتب العقارية أو الشركات العقارية وهي عبارة عن شكل من أشكال الوساطة التي تتم 

بين الباعة والمشترين وتكون لها نسبة من سعر العقار .وسيتم تفصيل عمل المكاتب العقارية 

 التالية.في الوحدة 

بمختلف أنواعها فإن هناك   نظرًا لحاجات األفراد المستمرة والمتنامية لشراء العقارات

ضرورة ملحة لوجود مكاتب عقارية لتنظيم وتسهيل عمليات بيع وشراء العقارات. وبالرغم من 

وجود العديد من هذه المكاتب إال أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه السوق العقاري 

 اء على صعيد البائع والمشتري وأصحاب المكاتب والتي تتلخص فيما يلي:سو 

 المشاكل المتعلقة بالبائع:  1.2.1   

 من أهم المشاكل التي تواجه الباعة في سوق العقارات:

صعوبة الوصول إلى الزبائن ,حيث يجد البائع صعوبة في ايجاد زبون مناسب  .3

 لشراء العقار.

موقع العقار بعيدًا عن مكان إقامة صاحب العقار ,أو  البعد الجغرافي ,فقد يكون .7

أن يكون صاحب العقار مغتربا,والذي يكلف صاحب العقار جهد ووقت 

 ومصاريف.
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 المشاكل المتعلقة بالمشتري:  2.2.1   

 من أهم المشاكل التي تواجه المشتري في سوق العقارات:

المرغوب  األماكنالبعد الجغرافي ,كأن يكون مكان اقامة المشتري بعيدا عن  .3

,بحيث يصعب عليه معاينة  أو أن يكون المشتري مغترباً  ,شراء العقار بها

 العقار.

الوقت والجهد الذي يلحق بالمشتري لمعاينة العقار ,او التنقل بين العقارات  .7

 المختلفة.

هة للمواصفات الحقيقة للعقار ,والتي يقدمها أن تكون مواصفات العقار غير مشاب .0

 صاحب المكتب العقاري.

 مشكالت المكاتب العقارية:   3.2.1   

 من أهم المشكالت التي تواجه أصحاب المكاتب العقارية:

 يكون صاحب المكتب من يتكلف الوقت ,وعناء التنقل بين العقارات المختلفة. .3

لتسجيل الطلبات والعروض ,حيث يستخدم أصحاب المكاتب السجالت اليدوية  .7

 يجد صعوبة في عملية البحث في السجالت.

 انتشار المكاتب العقارية في السوق العقاري وزيادة المنافسة بين تلك المكاتب. .0
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 األهداف:3.1  

 يسعى هذا المشروع إلى تحقيق األهداف اآلتية:

بين للمفاضلة  مجاال أوسعإنشاء موقع الكتروني بمواصفات تتيح للمشترين   .3

العقارات ,وضمان المعاينة الحقيقة للعقار من خالل الوسائل المرئية التي يوفرها 

 الموقع اإللكتروني.

, تبسيط عملية  تداول العقارات  من حيث سهولة ايجاد العقار بالنسبة للمشتري .7

 وتسويق العقار بالنسبة للبائع.

,من خالل قاعدة البيانات  تسهيل عملية البحث التي يستخدمها أصحاب المكاتب .0

 .التي يوفرها النظام

 أهمية المشروع:  4.1

يمكن إبراز أهمية المشروع على ضوء الجهات المستفيدة وذات العالقة بالمشروع وهي 

 على النحو اآلتي:

 :أهمية المشروع بالنسبة للبائع 

 تسهيل عمليات العرض وتوسيع نطاقها لتتجاوز منطقة جغرافية بعينها. .3

 طريقة العرض المرئية قد تكون وسيلة لجذب الزبائن بشكل أكبر.  .7

تقليل التكاليف التي يتم َصرفها على عمليات التسويق ,من خالل تقديم  .0

 العروض للنظام مباشرة ,من دون الحاجة  للوصول لصاحب المكتب.
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 :أهمية المشروع بالنسبة للمشتري 

الجغرافي والتعرف عليه بشكل تسهيل عملية معاينة العقار وتحديد موقعه  .3

 جيد.

 توفير فرص المفاضلة للمشترين من بين عدة عقارات متوافرة. .7

 :اهمية المشروع بالنسبة ألصحاب المكاتب 

ألصحاب المكاتب في ظل زيادة التنافس في سوق إضافة ميزة تنافسية  .3

 العقارات , زيادة اقبال الزبائن ,بنسبة تزيد عن السابق.

يجاد الزبائن بطريقة سهلة.تسهيل عمليات  .7  التسويق وا 

 :أهمية المشروع بالنسبة لفريق العمل 

إكساب الفريق خبره في مجال تصميم المواقع اإللكترونية ,وعلى وجه  .3

 الخصوص التسويقية منها.

 التعرف على واقع أداء وممارسات المكاتب العقارية. .7

لتخصص  يأتي هذا البحث استكمااُل لمساق مقدمة مشروع التخرج  , .0

 تكنولوجيا المعلومات.
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 نطاق المشروع:  5.1

لشقق السكنية على بتغطية نوعين بالتحديد من انواع العقارات وستكون االراضي و اسيقوم النظام 

 .اختالف نوعيهما

 وتشمل ما يلي األراضي: 

االراضي التجارية : وهي االراضي التي تكون صالحة لغرض التجارة مثل االراضي في  .3

 .العامةمراكز المدن وعلى الشوارع 

طق الصناعية وغير مأهولة االراضي الصناعية : وهي االراضي التي تكون داخل المنا .7

 .بالسكان

 .هي التي تكون صالحة لبناء البيوتاالراضي السكنية : و  .0

 كنيةالعقارات الس. 

 جدولة المشروع:  6.1

 دراسة وقت التطوير على مشروع الموقع االلكتروني للعقارات: 

 الفترة الزمنية)باألسابيع( وصف النشاط النشاط

 7 جمع معلومات النظام المهمة األولى

 3 التخطيط للنظام المهمة الثانية

 3 تحليل متطلبات النظام المهمة الثالثة

 3 النظامتصميم  المهمة الرابعة

 3 تطوير النظام المهمة الخامسة

 3 فحص النظام المهمة السادسة

 طول الفترة الزمنية التوثيق المهمة السابعة

 ( الجدول الزمني المتوقع الستكمال مهام المشروع1-1جدول )
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 للفصل األول :  مخطط التقسيم الزمني 

  ( توزيع المهام على الوقت1-2جدول )

 المدة الزمنية باألسابيع

 المهمة      

2 4 6 8 01 02 04 06 08 21 24 26 28 01 

               جمع المعلومات

               التخطيط

               تحليل متطلبات النظام

               تصميم النظام

               تطوير النظام

               فحص النظام

               التوثيق
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 الوحدة الثانية

 
 متطلبات النظام

 

 المقدمة

 نظام المكاتب العقارية الحالي

 المتطلبات الوظيفية للنظام

 المتطلبات غير الوظيفية

 االقتصاديةدراسة الجدوى 

 القيود

 المخاطر والحلول
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 المقدمة:  1.2

نستعرض في ضوء الوحدة الثانية النظام الحالي للمكاتب العقارية . كما سيتم تحديد المتطلبات الوظيفية 

الى دراسة الجدوى االقتصادية والقيود والمخاطر التي  باإلضافةوالمتطلبات غير الوظيفية للمشروع المقترح 

 . اجه بناء النظام المقترح وحلولهاتو 

 ة الحالية:نظام المكاتب العقاري  2.2

في ظل زيادة التعداد السكاني واالنتشار الكبير للناس في كافة الميادين ,وفي ضوء حاجة الناس 

لشراء وبيع االراضي ,أو الشقق السكنية ,وغيرها ,جاءت من هنا الحاجة إلى ما يسمى السوق 

العقارات بين الباعة اإللكتروني للعقارات. سوق العقارات الحالي عالم واسع تتعدد فيه اساليب تداول 

 كل التي تؤثر على عملية التداول.والمشترين والوسطاء ويشوبه بعض المشا

 :العقارات في شتى المجاالت لتشمل تتعدد انواع    

 : وهو العقار الذي ال يصلح إال في مجال التجارة  فقط .تندرج األرض  العقار التجاري

التي تقع في اماكن االسواق ,او على الشوارع العامة تحت مسمى العقار التجاري .كما 

 .جيرها إال بهدف تجاري عقار تجاريتعتبر بعض المباني والتي ال يتم تمليكها او تأ

 : تحت قائمة األراضي أو المباني أو غيرها من  وهو العقار الذي يندرج العقار الصناعي

 العقارات التي تقع في األماكن الصناعية ,كمناطق المصانع.

 : وهو العقار الذي يندرج تحت ظل تلك العقارات التي تقع في المناطق  العقار السكني

 في أطراف المدينة أو على جبالها.المأهولة بالسكان أو 

اس نوع العقار في األسعار على أس ار فان هناك تبايناً ف أنواع العقوبالنظر الى اختال

 ,ومساحته ,وموقعه.
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 آلية التعامل بين البائع والمشتري:  1.2.2   

  قد تتم المخالصة على العقار بمختلف أنواعه مباشرة بين البائع والمشتري دون أي وساطة

 خارجية بينهما.

 :يكون مبدأ عملها تقليدي حيث يقوم وهي طريقة الوساطة بين الطرفين  ,  و  السماسرة

أحد الباعة بعرض العقار على أحد السماسرة المعروفين في تلك المنطقة ,من ثم يقوم 

السمسار بالبحث عن زبائن قد يكونون على اتصال سابق معه. وفي هذه الحالة يتجه كل 

 من السمسار والمشتري الى موقع العقار ليتعرف عليه وفي حال إعجابه به يقوم

 بالمخالصة معه.

 :)وهي ال تختلف كثيرًا عن السماسرة فهما وجهان  المكاتب العقارية ) الشركات العقارية

لعملة واحدة. تكون للمكاتب العقارية نسبة معينة من سعر العقار يتم االتفاق عليها بعلم 

الطرفين وبالموافقة التامة .كما يكون للمكاتب العقارية سجالت تقليدية مقسمة الى 

 سجالت للطلبات والعروض.

 لعقارية:آلية عمل المكاتب ا      2.2.2

 تم التطرق الى الية عمل المكاتب  والشركات العقارية سابقا , ونفصلها هنا بشكل كامل: 

 يتوجه صاحب العقار الى احد المكاتب المنتشرة في محيطه ,ويقوم بعرض عقاره للبيع من 

 .خالل المكتب او الشركة العقارية

 منها :اوراق المالية ,  يقوم صاحب العقار باصطحاب اوراق الملكية باختالف انواعها

وكالة دورية من المحكمة ,حجة الخراج ,أو الطابو. ويعتبر الطابو اقوى االوراق الثبوتية  

 ,وتستخدم للتأكد من ملكية العقار.(3) في فلسطين
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 :يقوم صاحب المكتب العقاري بإحدى الخطوات التالية 

 شراء العقار لنفسه بهدف الربح. .3

الذي يحوي على طلبات الزبائن )المشترين(,وغالبا ما تكون مراجعة ارشيف المكتب  .7

ارشفة  تقليدية يتم فيها تلخيص حاجة كل زبون على حدا ,كنوع العقار ,مساحته المطلوبة 

 ,السعر الذي يستطيع الزبون توفيره ,اسم الزبون,و رقم الهاتف.

  من المشترين مع تتم المطابقة حسب الطلب والعرض,لرؤية مدى مالئمة العقار المطلوب

 المعروض من البائعين لدى المكتب العقاري.

   يمكن تزويد الزبون بصور توضيحية للعقار ,أو تسجيل مصور ,ولكن ذلك ال يمنع من

 ذهاب الزبائن إلى الموقع.

  في حال وجود نية  للزبون لشراء أحد العقارات ,فإن المكتب العقاري يقوم بترتيب لقاء بين

 حضور صاحب المكتب. ويعمل المكتب على تقريب وجهات النظر.البائع والمشتري ب

  بعد اتمام العملية يقوم صاحب المكتب بأخذ حصته من البائع على األرجح أو من كال

الطرفين ,كما تم االتفاق عليها سابقًا , وبموافقة جميع األطراف. وتكون حصة صاحب 

 .(7)من سعر العقار (.% 0المكتب من العملية بنسبة غالبا ما تكون ثابتة ) 

 المتطلبات الوظيفية للنظام الجديد: 3.2

وتمثل الوظائف األساسية التي سيقوم بها النظام وتقسم الى المتطلبات الوظيفية التي تعود إلى 

 مسؤول النظام  وأخرى تعود إلى البائع وأخرى للمشتري تتسلسل على النحو التالي:

 المتطلبات الوظيفية لمسؤول النظام:      1.3.2

 .تسجيل الدخول إلى النظام 

 .التدقيق في صحة المعلومات المرفقة مع العروض من قبل المستخدمين يدويًا 
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 ت العروض )حذف , اضافة , تعديل (معالجة بيانا. 

 .البحث داخل النظام واستعراض بيانات معينة 

 المتطلبات الوظيفية للبائعين:   2.3.2   

 .تسجيل حساب خاص به 

 .رفاق البيانات الالزمة باإلضافة لصور توضيحية للعقار  تقديم العروض وا 

 .إمكانية حذف العرض المقدم من قبله 

 .التعديل على العرض الخاص فيه  

 المتطلبات الوظيفية للمشترين:      3.3.2

 خرائط  البحث المخصص داخل النظام وتصفح البيانات المعروضة ,كالصور,وباستخدام

 جوجل.

 .حجز العقار المعروض 

 المتطلبات غير الوظيفية:  4.2

  .مرونة النظام بحيث يسهل استخدامه وتصفحه 

  .أن تكون نسبة ورود االخطاء وحدوثها منخفضة 

  .أن يعمل النظام على كافة متصفحات اإلنترنت 

 .القابلية للصيانة والتحديث على النظام 

  عطاء كل مستخدم األمان و الموثوقية ,من خالل التحقق من كلمة المرور وجعلها معقدة ,وا 

 للنظام صالحيات معينة.

  كبير من المدخالت,  القدرة االستيعابية المناسبة ,حيث يكون النظام قادرًا على استيعاب عدد

 والمتصفحين.
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 دراسة الجدوى االقتصادية:   5.2

بناء النظام وتقسم إلى التكاليف التطورية نستعرض تحت هذا البند أهم التكاليف التي يتطلبها 

والتكاليف التشغيلية وتشمل كل منها تكاليف فيزيائية)مادية( , وبرمجية ,وبشرية , نرتبها على النحو 

 التالي:

 التكاليف التطويرية:      1.5.2

 التكاليف التي تنفق في فترة بناء النظام وتطويره وهي: 

 :التكاليف الفيزيائية 

تكون هي العناصر الفيزيائية االساسية التي يتطلبها النظام كجهاز الحاسوب  وغالبا ما

 التخزين الخارجية  نعرضها في الجدول التالي: ووحدات

 التكلفة الكلية السعر العدد المواصفات الصنف

 جهاز حاسوب

HP, CORE 2 DUO 

2GHz processor 

RAM 2 GB 

Hard disk drive 250GB 

1 480$ 480$ 

 8GB 3 73$ 73$ قابلة لإلزالةاقراص 

 $500 التكلفة الكلية

 ( التكاليف التطويرية الفيزيائية. )العربي للكمبيوتر والتجارة(.1-2) جدول
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 :التكاليف البرمجية 

وغالبا ما تكون مجموعة البرامج التشغيلية التي يقوم بناء النظام على أساسها تعرض في الجدول 

 التالي:

 التكلفة الكلية تكلفة الوحدة العدد المصدر البرمجي

Adobe DreamWeaver CS6 3 333$ 333$ 

Google map 3 - - 

Appachi Server 3 - - 

Adobe flash CS 6 3 373$ 373$ 

 $733 التكاليف الكلية

  .Adobe.com(www (( التكاليف التطويرية البرمجية.2-2) جدول

 :التكاليف البشرية 

 :التطويرية الفترة كامل في النظام مطوري على تصرف التي المطورين تكلفة وهي

 التكلفة الشهرية العدد المصدر البشري

 للشخص الواحد

 التكلفة الكلية

 اشهر 4لـ 

 $3733 $043 0 المطور

 ( التكاليف التطويرية البشرية.0-7) جدول

  

http://www.adobe.com/products/creativesuite.html
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 :التكاليف التطويرية الكلية 

رية البشرية والمادية الالزمة لتطوير النظام، والمكونة من مجموع التكاليف التطويوهي التكلفة الكلية 

 والبرمجية:

 التكلفة نوع التكاليف التطويرية

 $500 التكاليف الفيزيائية

 $733 البرمجيةالتكاليف 

 $3733 التكاليف البشرية

 $4960 التكلفة الكلية

 ( التكاليف التطويرية الكلية.2-4) جدول

 التكاليف التشغيلية للنظام:      2.5.2

 الفيزيائية والبرمجية والبشرية: هي التكاليف الالزمة لتشغيل النظام وتقسم الى التكاليف التشغيلية

 :التكاليف الفيزيائية 

 التكاليف الالزمة للمعدات المستخدمة في تشغيل النظام , وهي كما في الجدول التالي:

 التكلفة الكلية العدد المواصفات المصدر الفيزيائي

 جهاز حاسوب
CORE 2 DUO 

2GHz processor 
RAM 2 GB 

3 333$ 

 router TP-link 3 43$موجه 

 $403 التكلفة الكلية

 )العربي للكمبيوتر والتجارة(.التكاليف التشغيلية الفيزيائية. (2-5) جدول
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 :التكاليف البرمجية 

 التكاليف البرمجية المستخدمة لتشغيل النظام , وهي كما في الجدول التالي:

 الشهرية التكلفة الكلية العدد المصدر البرمجي

ADSL 3 03$ 

Domain name 3 7 $ 

 $07  التكلفة الكلية

 التكاليف التشغيلية البرمجية. (2-6) جدول

 :التكاليف البشرية 

 التكاليف التشغيلية المستخدمة لتشغيل النظام , وهي كما في الجدول التالي:

 التكلفة الشهرية العدد المصادر البشرية

 $333 3 مسؤول الموقع

 $333  التكلفة الكلية

 ( التكاليف التشغيلية البشرية.2-7) جدول
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  التشغيلية:التكلفة الكلية 

لية البشرية والمادية والمكونة من مجموع التكاليف التشغيالالزمة لتشغيل النظام،وهي التكلفة الكلية 
 والبرمجية:

 السنوية التكلفة نوع التكاليف التشغيلية

 $530 التكاليف الفيزيائية

 $384 التكاليف البرمجية

 $4800 التكاليف البشرية

 $5714 الكليةالتكلفة 

 ( التكاليف التشغيلية الكلية.2-8) جدول

 القيود:  6.2

 .االلتزام بالوقت المحدد إلتمام بناء النظام 

 .ان يتضمن النظام خرائط جوجل 

 المخاطر وحلولها:7.2  

على عملية السير في  عند العمل على بناء النظام فد تواجه فريق العمل بعض المخاطر التي تؤثر
 نلخص اهمها فيما يلي: بناء النظام

 .( المخاطر وحلولها2-9) جدول

 الحلول المخاطر
 UPSجهاز بمزود الطاقة االحتياطيتزويد ال انقطاع التيار الكهربائي في وقت بناء النظام

 بشكل كامليقة وفهم النظام دراسة دق ظهور متطلبات جديدة في فترة العمل على بناء النظام

 بين اعضاء الفريق المسبق التنسيق الخالف في الزمان والمكان بين اعضاء الفريق
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 الثالثةالوحدة 

 

 وصف النظام

 

 المقدمة

 وصف النظام

 المتطلبات الوظيفية لمسؤول النظام

 المتطلبات الوظيفية للبائع

 المتطلبات الوظيفية للمشترين

 مخطط حالة االستخدام
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 المقدمة:  1.3

باإلضافة إلى وصف المتطلبات الوظيفية للنظام , للنظامض هذه الوحدة الوصف العام تستعر 

 software engineering practitioners] ,(use-case templateباستخدام )

approach,2005]و ستعرض معايير التحقق من النظام ،كما وت،  , والتي تم سردها في الوحدة السابقة

من خالل أشكال ورسومات توضيحية تبين تفاعلها مع بيئة النظام لتسّهل  سيتم تمثيل عالقات النظام

 ة فهمه.مليع

 وصف النظام:  2.3

يستهدف هذا النظام موظفي المكاتب العقارية ، بحيث يّقدم النظام للموظفين فرصة لتطبيق أعمالهم 

 في موقع الكتروني يسهل عليهم معالجة المعلومات وتبادلها وتخزينها.

. علمًا طلوبفإن الموقع يسهل الكثير من العبء عليه والجهد في ايجاد العقار الموبالنسبة للمشتري ,

بان الموقع العقاري يعرض صورًا خاصة بالعقارات المطروحة والتي تمكن الزائر من رؤية واختيار 

ي جاد الزبائن دون العقار المطلوب حسب احتياجاته الخاصة .كما تسهل على البائع عملية التسويق ,وا 

 عناء.
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 المتطلبات الوظيفية لمسؤول النظام:  3.3

 :وترتب كما يلي ,ة لمسؤول النظام ,التي سيقوم بهاسيتم وصف جميع المتطلبات الوظيفي

 التدقيق في صحة البيانات:      1.3.3

 

 التدقيق في صحة المعلومات حالة االستخدام

 مسؤول النظام الممثل الرئيسي

 الهدف
صحيحة,ومدى ضمان موثوقية الموقع بعرض بيانات 

 دقتها على أرض الواقع

 الشروط

لنظام بالحساب الخاص تسجيل الدخول ل .3

 بالمسؤول

 البيانات المراد تدقيقها كاملةً  توافر .7

من قبل الدائرة أن يكون المسؤول مرخص  .0

 الحكومية لألمالك

 زيارة موقع العقار والتعرف عليه امكانية .3

 السيناريو

 إدخال كلمة المرور لمسؤول النظام .3

يقوم المسؤول بالحصول على البيانات المحملة  .7

 لباعةمن قبل ا

 زيارة موقع العقار للتعرف عليه .0

ن صحة مراجعة دائرة األراضي واألمالك للتأكد م .3

 البيانات,ومصداقية الملكية

 ( وصف التدقيق في صحة البيانات.3-1) الجدول
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 إضافة العروض:      2.3.3

 

 إضافة العروض حالة االستخدام

 مسؤول النظام الممثل الرئيسي

 الهدف
على صفحة  تثبيت العروض المحملة من قبل الباعة

 الموقع,إليجاد الزبائن

 الشروط

للنظام بالحساب الخاص  تسجيل الدخول .3

 بالمسؤول

 ن المسؤول قد  أتم عملية التدقيقان يكو  .7

 بالعقار ومالكه كاملةً  توافر البيانات الخاصة .0

 السيناريو

 إدخال كلمة المرور لمسؤول النظام .3

 موقع بعد اتمام عمليةتثبيت العروض على ال .7

 ضها للزبائن على الصفحة الرئيسيةالتدقيق لعر 

 ( وصف إضافة العرض من قبل مسؤول النظام.3-2) الجدول

 حذف العروض المقدمة:      3.3.3

 

 العروض المقدمةحذف  حالة االستخدام

 مسؤول النظام الممثل الرئيسي

 الهدف
ة حذف العروض بعد بيعها لترك المجال الضاف

 عروض اخرى 

 الشروط

 تسجيل الدخول بالحساب الخاص بالمسؤول. .3

ر المراد حذفه قد تمت عملية أن يكون العقا .7

 بيعه
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 السيناريو

 دخال كلمة المرور لمسؤول النظام. إ3

 كافة العروضات. اإلطالع على 7

 . حذف العروضات المباعة0

 ( وصف حذف العرض من قبل مسؤول النظام.3-3) الجدول

 التعديل على البيانات:      4.4.3

 

 التعديل على البيانات حالة االستخدام

 مسؤول النظام. الممثل الرئيسي

 الهدف
التعديل على بيانات محملة مسبقا قد تكون خاطئة 

 موثوقية الموقع .وذلك للحفاظ على 

 الشروط

تسجيل الدخول للنظام بالحساب الخاص  .3

 بالمسؤول .

 يكون التعديل بإضافة بيانات صحيحة. .7

 

 السيناريو

 إدخال كلمة المرور لمسؤول النظام . .3

استعراض البيانات الجديدة التي سيتم  .7

 إضافتها .

 استبدال البيانات القديمة بالبيانات الجديدة. .0

 التعديل من قبل مسؤول النظام. ( وصف3-4) الجدول
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 البحث داخل النظام واستعراض البيانات:      5.3.3

 

 البحث داخل النظام واستعراض بيانات معينة. حالة االستخدام

 مسؤول النظام الممثل الرئيسي

 الهدف
نظام, كعدد متابعة العمليات التي تتم على ال

 الزائرين ,التعليقات

 الشروط

للنظام بالحساب الخاص ل تسجيل الدخو  .3

 بالمسؤول

 صحة الكائن المراد البحث عنه .7

 السيناريو

 رور لمسؤول النظامإدخال كلمة الم .3

 خول إلى الصفحة الرئيسية للنظامالد .7

اد البحث عنه بمكان ادخال اسم الكائن المر  .0

 البحث المخصص

 ( وصف البحث واستعراض لمسؤول النظام.3-5) الجدول

 المتطلبات الوظيفية للبائعين:  4.3

سيتم وصف جميع المتطلبات الوظيفية للبائعين ,والتي تمثل الوظائف األساسية التي يقومون بها. وترتب 

 حسب التالي:

 تقديم العروض وإرفاق البيانات:      1.4.3

 

رفاق البيانات الالزمة . حالة االستخدام  تقديم العروض وا 

 البائع الممثل الرئيسي

 التسويق للعقار المراد بيعه الهدف
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 الشروط
 إنشاء حساب خاص بالبائع .3

 ة بالعقارإدخال كافة البيانات المتعلق .7

 السيناريو

 إدخال كلمة المرور للبائع .3

بيانات العقار ومالكه تعبئة النموذج الخاص ب .7

احة,ونوع الهاتف,الموقع,المس )االسم,رقم

رفاق الصور  العقار( , وا 

 .وصف اضافة العروض من الباعة( 3-6) الجدول

 حذف العروض:      2.4.3

 

 حذف العقار حالة االستخدام

 البائع الممثل الرئيسي

 حذف البائع للعقار في حال رغبته في ذلك. الهدف

 الشروط

. تسجيل الدخول للنظام بالحساب الخاص 3

 بالبائع.

 . أن يكون هناك عرض مسبق خاص بالبائع.7

 السيناريو

 كلمة المرور للبائع .إدخال  .3

 اختيار العقار المراد حذفه. .7

 اختيار حذف من القائمة. .0

 تأكيد عملية الحذف. .3

 .( وصف حذف العقار الخاص بالباعة3-7) الجدول
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 التعديل على عروض الباعة:      3.4.3

 

 التعديل. حالة االستخدام

 البائع الممثل الرئيسي

 الهدف
مسبقا وربما تكون ت مضافة التعديل على بيانا

 خاطئة

 الشروط
 ول للنظام بالحساب الخاص بالبائعتسجيل الدخ .3

 . أن يكون هناك عرض مسبق خاص بالبائع7

 السيناريو

 إدخال كلمة المرور للبائع .3

 اختيار التعديل من القائمة .7

 اختيار المدخالت المراد تعديلها .0

 ومات القديمة بالمعلومات الجديدةاستبدال المعل .3

 عملية التعديلتأكيد  .4

 .( وصف التعديل على العقار من قبل الباعة3-8لجدول)ا

 المتطلبات الوظيفية للمشترين:  5.3

سيتم وصف جميع المتطلبات الوظيفية للمشترين ,والتي تمثل الوظائف األساسية التي سيقومون 

 بها.وترتب حسب التالي:
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 البحث واالستعراض:      3.5.1
 

 البحث واالستعراض حالة االستخدام

 المشترين الممثل الرئيسي

 الهدف
انات عنه البحث عن العقار المطلوب وعرض البي

 في حال توفره

 إمكانية الوصول الى عنوان الصفحة الشروط

 السيناريو

 الدخول الى الموقع .3

 البحث من خالل خيارات البحث .7

 تصفح الخرائط لتحديد موقع العقار .0

 واالستعراض الخاص بالمشترينلبحث ( وصف ا3-9الجدول)

 الحجز:      2.5.3
 

 الحجز حالة االستخدام

 المشترين الممثل الرئيسي

 شراء عقار معين الهدف

 الشروط
 الوصول الى عنوان الموقع. .3

افر في قاعدة البيانات وغير حجز عقار متو  .7
 مباع

 السيناريو

 الدخول الى الموقع .3
 اختيار حجز من القائمة .7

 الخاص بالمشتري )االسم,تعبئة النموذج  .0
 رقم الهاتف , البريد اإللكتروني والعنوان(.

 تأكيد عملية الحجز .3
 بالمشترين. ةالخاص عملية الحجز( وصف 10.3) الجدول
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 مخطط حالة االستخدام:  6.3
 

 

 .مخطط حالة االستخدام( 1.3) الشكل

  ا
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 عةالوحدة الراب

 
 تصميم النظام

 

 المقدمة

 تصميم شاشات اإلدخال واإلخراج

 تصميم قاعدة البيانات

 تصميم وظائف النظام

 الخالصة
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 المقدمة :  1.4

في الفصول السابقة تحدثنا عن المتطلبات الوظيفيه وغير الوظيفيه التي سوف يقوم بها النظام وتطرق 

االلكتروني الذي يستخدم طريقة فريق البحث ايضا الى التكاليف التشغيلية والبرمجيه لبناء نظام العقارات 

 االظهار المرئي في عرض نتائج البحث وبيع العقارات على الموقع االلكتروني.

يعرض هذا الفصل تصميم شاشات اإلدخال واإلخراج وتصميم قاعدة البيانات للنظام بالتفصيل والترتيب 

 المبين أدناه.

 تصميم شاشات اإلدخال واإلخراج :  2.4

مستخدم  سوف يتم استعراض تصميم الشاشات التي يقوم من خاللها المستخدم )مسؤول ,في هذا القسم 

عادي( بالتعامل مع النظام. يساعد هذا التصميم في البناء السليم للمشروع و تعد هذه المرحله من اهم 

 المراحل التي يتم من خاللها اظهار الشكل الخارجي الذي سوف يتكون منه النظام.

 الى أن النظام يحتوي العديد من الشاشات والتي تصنف كما يلي :تجدر اإلشارة 

 .الشاشة الرئيسية للنظام 

 .) شاشات مسؤول النظام )صاحب المكتب العقاري 

 : شاشات المستخدمين وتقسم 

 .شاشات خاصة بالبائع 

  .شاشات خاصة بالمشتري 

 الشاشة الرئيسية للنظام:   1.2.4   

 ث اقسام رئيسية حسب الترتيب التالي :وتقسم الشاشة الرئيسية الى ثال

يقوم المستخدم بإدخال االسم وكلمة المرور الخاصة به بحيث يقوم النظام بعملية  قسم تسجيل الدخول :

 التحقق من االسم وكلمة المرور ,كما يتح هذا القسم للمستخدمين الجدد بإنشاء حساب جديد.

ن للوهلة االولى أحدث العقارات والتي تم رفعا مؤخرا ويعرض هذا القسم للزائري قسم أحدث العقارات :

 على الموقع ,بناءا على تاريخ رفعها من قبل الباعة على الموقع.
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ويتح هذا القسم للزائرين البحث بناءا على معطيات عامة خاصة بالعقار وعرض  قسم البحث السريع :

 النتائج بناءا على المعطيات.

من خالل الوصول الى هذه الشاشة يبدأ المسؤول )صاحب المكتب العقاري( بالتفاعل مع النظام ,وتضم 

هذه الشاشة خيار لوحة التحكم التي من خاللها يدخل المسؤول فقط اسم المستخدم وكلمة المرور 

 الخاصة به ,للوصول الى الخيارات المتاحة له والتي من خاللها يتحكم بالنظام. 

 
 الشاشة الرئيسية للنظام( (1.4ل الشك

 شاشات مسؤول النظام :      2.2.4

يضم هذا القسم كافة الشاشات التي يتعامل معها مسؤول النظام )صاحب المكتب العقاري (  بعد 

الدخول من الشاشه الرئيسيه ,بحيث يدخل االسم وكلمة المرور الخاصة به , ويعتبر هذا المسؤول من 

 يمتلكون الصالحيات على النظام. اكثر األشخاص الذين

 عمليات لمسؤول النظامشاشة ال: 
تظهر في هذه الشاشة الخيارات التي تخص صاحب المكتب العقاري وذلك بعد تسجيل الدخول 

الى النظام كمسؤول ,وتظهر في هذه الشاشة الوظائف االساسية التي من خاللها يستطيع استعراض 

مكانية اضافة احدث العقارات المرفوعة من قبل ا لباعة ,باإلضافة الى طلبات التعديل والحذف , وا 

 مواقع ومستخدمين للنظام.
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 ( الشاشة الرئيسية لمسؤول النظام2.4الشكل)

 يتم توضيح الحقول التي تتكون منها شاشة مسؤول النظام التي تظهر العقارات المرسلة في الجدول التالي:

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 حروف المستخدماسم 
يتم عرض اسماء المستخدمين 

 الذين أرسلوا العقار على الموقع .

 حروف العنوان
يتم عرض المدينة للعقار المرسل 

 من قبل البائعين .

 حروف نوع العقار
يتم عرض نوع العقار المرسل من 
قبل البائعين والتي تتصنف الى 

 أراضي أو بيوت .

 ارقام تاريخ االضافة
تاريخ ارسال العقار يتم عرض 

على الموقع من خالل البائعين 
 بناءا على تاريخ النظام.

 زر تفاصيل
يعرض التفاصيل حول العقار 

المرسل على الموقع ,كنوع العقار 
 والموقع وسعره .
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 زر تثبيت
تثبيت العقار المرسل ليتمكن كافة 

المستخدمين من رؤيته على 
 الموقع.

 زر ازالة

المرسل وهذا يعني انه ازالة العقار 
تم رفضه ولن يتمكن المستخدمين 
من رؤيته ,كأن تكون المعلومات 

 المرسلة خاطئة كليا.

 زر تعديل

يقوم مسؤول النظام وبعد قراءة 
تفاصيل العقار بالتعديل على 

بعض المعلومات اذا اراد وذلك 
قبل التثبيت النهائي,كالتعديل على 
السعر ,او بعض تفاصيل العقار 

 االخرى. 
 (:الصفحة الرئيسية لمسؤول النظام.1.4الجدول)

ظهر طلبات التعديل والحذف من ويتم توضيح الحقول التي تتكون منها شاشة مسؤول النظام التي ت

 المستخدمين في الجدول التالي :

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 حروف اسم المستخدم

يتم عرض اسماء المستخدمين 
الذين أرسلوا طلبات التعديل على 

البيانات الشخصية أو طلبات 
 الحذف للعقار .

 رقم-حروف  العنوان)المنطقة(

المرسل يتم عرض المدينة للعقار 
من قبل البائعين ,كأن تعطى كل 

( 3مدينة رقم خاص بها )الخليل:
. 

  



 
33 

 حروف الطلب

يتم عرض نوع الطلب المرسل 
لمسؤول النظام وهو اما حذف 

عقار أو تعديل بيانات شخصية 
 لمستخدم ما .

 زر تفاصيل

بعد الضغط عليه تفتح القائمة 
التي ارسلها المستخدم الى 
رفض  صاحب المكتب لقبول أو

 الطلب .
 ( طلبات التعديل والحذف من المستخدمين .2.4) الجدول

 خطوات العمل :

  بالنسبة الى طلبات حذف العقار والتعديل على البيانات الشخصية المرسلة الى صاحب المكتب

 العقاري تترتب في الخطوات التالية:

ومنها يختار حذف بعد دخول المستخدم الى حسابه الخاص تفتح أمامه صفحته الرئيسية  .3

ويختار العقار المراد حذفه عن طريق ارسال طلب الحذف الى صاحب المكتب العقاري , أو 

يدخل على بياناته الشخصية ويجري اخر التعديالت ويرسلها لمسؤول النظام للموافقة على 

 طلب التعديل .

هناك زر يظهر طلب الحذف والتعديل في الصفحة الرئيسية لمسؤول النظام , حيث أنه  .7

التفاصيل والذي من خالله تظهر إما قائمة بالعقار المراد حذفه  أو قائمة لبيانات شخصية 

 محدثة للمستخدمين.

يقوم مسؤول النظام إما بقبول هذا الطلب أو رفضه , ففي حالة قبول الطلب يظهر زر  .0

 التفاصيل باللون األخضر , وفي حالة رفضه يظهر باللون األحمر .

المكتب رسالة الى صاحب الطلب عبر البريد االلكتروني , وهذه الرسالة تحتوي يرسل مسؤول  .3

 على موافقة أو رفض الطلب المرسل . 
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 :شاشة عرض العقارات 
يقوم مسؤول النظام بعرض العقارات الموجودة والمثبتة على الموقع إلجراء بعض العمليات مثل 

 الحذف والتعديل كما هي موضحة بالشاشة التالية :

 
 ( عرض العقارات لدى مسؤول النظام3.4الشكل )

 يتم توضيح الحقول التي تتكون منها شاشة المسؤول لعرض العقارات في الجدول التالي :

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 أرقام رقم العقار
يتم عرض االرقام الخاصة بكل 

عقار بناء على ترتيبها الزمني في 
 النظام .

 ارقام-حروف نوع العقار
يتم عرض نوع العقار المعروض 

على الموقع وباستخدام رمز خاص 
 ( . 3أو ارض: 7)بيت:

 حروف المعلن
يتم عرض أسماء المستخدمين 

 أصحاب العقارات المثبتة .

 أرقام سعر العقار
يتم عرض سعر العقار المعروض 

 والذي كان مرفقا مع تفاصيل العقار 

 حروف حالة العقار
حالة العقار الموجود يتم عرض 

على الموقع وهو إما أن يكون مباع 
 أو غير مباع .
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 أرقام تاريخ تثبيت العقار على الموقع
وهو تاريخ إضافة العقار على 

 الموقع .

 زر حذف
يقوم مسؤول النظام بإزالة العقار 
عن الموقع إما بسبب بيعه أو 

 ألسباب أخرى .

 حروف بحث
ريعة البحث عن العقارات بطريقة س

 وذلك عن طريق كتابة اسم المعلن.
 ( عرض العقارات لمسؤول النظام3.4) جدول

 خطوات العمل:

  الحظ بعد أن يقوم مسؤول النظام بعرض العقارات المثبتة على الموقع يظهر بجانب كل عقار زر

 حذف. 

  المستخدم وكما الحظنا في صفحة المسؤول هناك مكان لطلبات التعديل والحذف , ففي حالة قام

بإرسال طلب حذف العقار وقام مسؤول النظام بقبول الطلب بالسيناريو الموضح مسبقا , يقوم 

مسؤول النظام بعرض العقارات المثبتة على الموقع كما في الشاشة السابقة ويقوم بحذف العقار 

 الذي وافق عليه مسؤول النظام .

 اسماء المعلنين ليظهر عقاراتهم, وهذا  أثناء عرض العقارات لدى المسؤول هناك حقل للبحث عن

 يوفر الوقت على المسؤول في عملية البحث عن العقار المراد البحث عنه .

  في حالة رغبة مسؤول النظام بإضافة عقار معين يقوم بالدخول على الموقع كأي مستخدم اخر من

 الصفحة الرئيسية للنظام .

  :شاشات المستخدمين 

المكتب بأن يقوم بإضافة مستخدمين على الموقع , حيث يتم عرض تسمح هذه الشاشة لصاحب 

 كافة المستخدمين المسجلين على الموقع .
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 إضافة مستخدمين:

يقوم مسؤول النظام بإضافة المستخدمين على الموقع ليتمكنوا من الدخول على حسابهم بناء 

 .المكتب العقاري (ل المسؤول)صاحب على اسم المستخدم وكلمة السر المعطاة لهم من قب

 والشاشة في األسفل توضح كيفية اضافة مستخدمين على الموقع :

 
 اضافة مستخدمين من خالل مسؤول النظام (4.4الشكل )

 يمكن توضيح الحقول التي تتكون منها شاشة اضافة المستخدمين كاالتي:

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 الحقيقي. يتم اضافة اسم الشخص حروف االسم األول

 يتم اضافة اسم العائلة الحقيقي . حروف اسم العائلة

 حروف اسم المستخدم
يتم اضافة اسم للمستخدم ليتمكن 

 الدخول على حسابه من خالله .
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 ارقام وحروف كلمة المرور
يقوم المسؤول باضافة كلمة مرور 
خاصه بكل مستخدم حتى يتمكن 

 من الدخول الى النظام.

 ارقام وحروف المرورتأكيد كلمة 
تكتب كلمة المرور مره اخرى 

 للتأكد من صحتها.

 ارقام وحروف البريد األلكتروني

اضافة البريد االلكتروني لكل 
مستخدم لتتم عملية التواصل مع 
صاحب المكتب)المسؤول( عن 

 طريق هذا البريد .

 أرقام رقم الهاتف

يتم اضافة رقم هاتف المستخدم 
ام اجراءات المراد تسجيله التم

البيع والشراء من خالله وبشكل 
 صوتي .

 حروف وارقام عنوان السكن
يتم اضافة عنوان السكن 

 للمستخدم.
 .فة مستخدم جديد من خالل المسؤول( اضا4.4جدول )

 خطوات العمل :

على يقوم مسؤول النظام بإضافة مستخدمين على الموقع فقد يكون هذا المستخدم ال يعرف كيفية التسجيل 

 الموقع أو أنه ال يمتلك أنترنت ليتمكن من عملية التسجيل المستعجلة .

 عرض مستخدمين:

يقوم المسؤول عن النظام بعرض كافة أسماء المستخدمين للنظام , وعرض اهم حركات لهم  

 على الموقع كمعرفة عدد العقارات المباعة.

 النظام :الشاشة باألسفل تبين الية عرض المستخدمين من قبل مسؤول 
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 ( عرض المستخدمين لدى مسؤول النظام.5.4الشكل )

 يتم توضيح كافة الحقول التي تتكون منها شاشة عرض المستخدمين في الجدول التالي:

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 أرقام رقم المستخدم
يتم عرض رقم لكل مستخدم ليميزه 

 عن المستخدمين االخرين .

 حروف اسم المستخدم
يتم عرض اسماء المستخدمين 

 على الموقع.

 ارقام العقارات المباعة

يقوم مسؤول النظام من خالل هذه 

الشاشة معرفة عدد العقارات 

 المباعة.

 زر تعديل

يقوم مسؤول النظام بالتعديل على 

بعض بيانات المستخدمين للموقع 

. 

 ( عرض المستخدمين لدى مسؤول النظام5.4) جدول
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 : خطوات العمل

  كما وضحنا سابقا بأن أي مستخدم عادي يمكنه إرسال طلب تعديل على بياناته الشخصية من

خالل صفحة المستخدم الرئيسية والتي تظهر على صفحة مسؤول النظام الرئيسية في مكان 

 مخصص لعرض كافة طلبات المستخدمين والتي وضحناها سابقا .

 . يقوم المسؤول إما بقبول أو رفض الطلب 

  حالة قبول الطلب , يقوم مسؤول النظام بعرض المستخدمين على الموقع كما في الشاشة في

 السابقة ليتمكن من اجراء التعديالت المحدثة والمطلوبة  للمستخدمين.

  ال يمكن حذف المستخدمين عن الموقع وانما يبقوا مسجلين في قاعدة البيانات , حتى ال يحتاجو

 م أرادوا بيع عقار.التسجيل مرة اخرى في حالة أنه

 : شاشة إضافة موقع 

يقوم مسؤول النظام بإضافة مواقع على الخارطة ليتم تخزينها في قاعدة البيانات , وذلك ليتمكن 

 .مكان العقار المراد بيعه بسهولة البائع من تحديد

 الشاشة باألسفل تبين كيفية إضافة الموقع على الخارطة : 

 
 اضافة موقع. (6.4) الشكل
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 يتم توضيح كافة الحقول للشكل السابق في الجدول التالي  :

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 حروف اسم القرية

بعد أن يقوم المسؤول بتحديد 

الموقع على الخارطة يتم تعبئة 

اسم القرية في الحقل الخاص بها 

والتي جاءت من قاعدة البيانات 

 من جدول القرى.

 حروف اسم المدينة

يقوم المسؤول بتحديد  بعد أن

الموقع على الخارطة يتم تعبئة 

اسم المدينة في الحقل الخاص بها 

والتي جاءت من قاعدة البيانات 

 من جدول المدن.

 أرقام خطوط الطول

بعد قيام المسؤول بتحديد الموقع 

على الخارطة سيظهر في الحقل 

الخاص به خطوط الطول للموقع 

 المحدد. 

 ارقام خطوط العرض

عد قيام المسؤول بتحديد الموقع  ب

على الخارطة سيظهر في الحقل 

الخاص به خطوط العرض للموقع 

 المحدد.

 ( اضافة موقع على الخارطة .6.4جدول )
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 :شاشات مستخدمي النظام3.2.4      

يضم هذا القسم كافة الشاشات التي يتعامل معها المستخدمين على النظام , علما بأن المستخدمين 

 يمتلكون صالحيات على الموقع بنسبة أقل من صاحب المكتب العقاري .

 رئيسية للنظام:الشاشة ال 

يتفاعل مستخدمي النظام )البائعين, والمشترين( مع النظام من خالل الشاشة الرئيسية التي 

تظهر في لحظة طلب صفحة الموقع , ويتمكن البائع من الدخول على حسابه الخاص بعد انشاء 

يتمكن بعد ذلك من ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ليتمكن من اتمام حساب ل

 اجراءات البيع والعرض على الموقع األلكتروني. 

 الشاشة التالية تبين ألية انشاء حساب للمستخدمين العاديين :

 
 ( انشاء حساب7.4) الشكل
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 : يتم توضيح كافة الحقول للشكل السابق في الجدول التالي

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 يتم اضافة اسم الشخص الحقيقي. حروف االسم األول

 يتم اضافة اسم العائلة الحقيقي . حروف اسم العائلة

 حروف اسم المستخدم
يتم اضافة اسم للمستخدم ليتمكن 

 الدخول على حسابه من خالله .

 ارقام وحروف كلمة المرور
مرور يقوم الشخص باضافة كلمة 

 خاصه به للحفاظ على السرية.

 ارقام وحروف ورموز تأكيد كلمة المرور
تكتب كلمة المرور مره اخرى 

 للتأكد من صحتها.

 ارقام وحروف ورموز البريد األلكتروني

اضافة البريد االلكتروني لكل 

مستخدم لتتم عملية التواصل مع 

 المسؤول عن طريق هذا البريد .

 أرقام رقم الهاتف

اضافة رقم هاتف المستخدم  يتم

إلتمام اجراءات البيع والشراء من 

 خالله.

 حروف وارقام عنوان السكن
يتم اضافة عنوان السكن 

 للمستخدم.

 حروف وأرقام اتفاقية الترخيص

شروط لعملية البيع أو الشراء 

وشروط تخص الملكية , ويجب 

على المستخدم أن يوافق عليها 

 ليتمكن من عملية التسجيل.

 .( انشاء حساب7.4) الجدول
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المستخدم )البائع  ( نرى بأنه هناك جزء خاص في الشاشة الرئيسية يقوم من خاللها3.3بالنظر الى الشكل )

أو المشتري ( من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به بعد انشاء الحساب بشكل تام وصحيح 

 :كن من الدخول الى الشاشة التاليةليتم

 
 .الصفحة الرئيسية لمستخدم النظام (8.4) الشكل

 :الشاشة السابقة في الجدول التالييتم توضيح كافة الحقول ب

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 زر بيع

يقوم مستخدم النظام بعد الدخول 
الى حسابه بالشكل الصحيح 

بعرض العقار على الموقع من 
خالل الضغط على زر البيع 

المطلوب حول وتعبئة النموذج 
العقار وتفاصيله والتي سيتم 

 توضيحها الحقا .

 زر شراء

يقوم مستخدم النظام بعد الدخول 
الى حسابه بالشكل الصحيح 
بشراء العقار على الموقع من 
خالل الضغط على زر شراء 

وتعبئة النموذج للبحث عن العقار 
وتفاصيله, علما بأن عمليه الشراء 

التفاصيل تكون هنا بعد قراءة كافة 
 يدويا .
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 زر الصفحة الشخصية " أنقر هنا"

يتمكن المستخدم من خالل هذا 
الزر بالدخول الى صفحته لظهور 
بياناته الشخصية والتي يمكن من 
خاللها ارسال طلب التعديل على 
البيانات الشخصية والتي تظهر 
في الصفحة الرئيسية لمسؤول 

النظام الستقبال طلبات التعديل 
لموافقة عليها أو الرفض كما وا

 وضح سابقا .

 زر حذف

يقوم المستخدم بارسال طلب حذف 
العقار الذي يملكه والذي عرضه 
مسبقاعلى الموقع من خالل هذا 
الزر والذي يصل الى الصفحة 
الرئيسية لمسؤول النظام بالجزء 

الخاص الستقبال طلبات الحذف 
 للعقارات من المستخدمين. 

 .الشاشة الرئيسية لمستخدمي النظام (8.4) جدول

 :شاشات البائع      4.2.4

يقوم البائع بإضافة عقار معين على الموقع ليصل الى مسؤول النظام حتى يقوم بتثبيته على الموقع 

 .تالية تبين اليه عمل هذه األشياءوليتم عرضه الى كافة المستخدمين . فالشاشات ال

 :شاشة اضافة العقار 
خاللها البائع بتعبئة النموذج لرفع العقار على الموقع للبيع , علما بأن هذا النموذج يقوم من 

ن الية تعبئة يصل لمسؤول النظام حتى يثبته أو يقوم بإزالته عن الموقع . والشاشة التالية تبي

 .النموذج لعقار معين
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 .ضافة عقارات من البائعالشاشة االولى إل (9.4) الشكل

 الحقول التي تتكون منها شاشة البائع إلضافة العقارات في الجدول التالي :يتم توضيح 

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 اختيار من متعدد نوع العقار
يقوم البائع باختيار نوع العقار 

الذي يريد عرضه على 
 الموقع)بيوت أو أراضي (.

 اختيار من متعدد المدينة
الذي يتم اختيار المدينة للعقار 
 يريد عرضه على الموقع .

 اختيار من متعدد القرية

بعد اختيار المدينة يتم عرض 
مجموعة قرى ضمن المدينة 

المختارة ليتم اختيار القرية التي 
 يقع فيها العقار .

 زر تحديد الموقع على الخريطة

يتم تحديد المكان بالضبط على 
خارطة المواقع وبعدها يتم الضغط 

طة على مكان عليها لتحديد نق
 العقار المراد عرضه .

 .( اضافة العقارات لدى البائعين9.4جدول )
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باقي التفاصيل  إلكمالبعد االنتهاء من الشاشة األولى إلضافة العقار , سيتم االنتقال الى الشاشة الثانية 

  العقار أرض تظهر الشاشة التالية , ففي حالة أنه اختار نوع عقار وذلك بالضغط على زر "التالي"حول ال

 
 .إضافة تفاصيل األرض( 10.4الشكل )

 يتم توضيح الحقول التي تتكون منها شاشة البائع الثانية إلضافة العقارات في الجدول التالي :

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 اختيار من متعدد صنف العقار

عند اختيار نوع العقار أرض , 
الصنف لألرض يجب أن نحدد 

والذي يمكن أن تكون صناعي أو 
 تجاري أو زراعي أو سكني .

 أرقام المساحة
يتم ادخال المساحة للعقار والذي 

 يقدر بالمتر المربع .

 أرقام السعر
يتم أدخال السعر لألرض حتى 

 يظهر لكافة المستخدمين االخرين 
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 حروف وأرقام تفاصيل خرى
يتم ادخال تفاصيل اخرى حول 

ار, على سبيل المثال حول العق
 كيفية عملية دفع األموا ل  .

 زر تحميل الصور
بعد الضغط على هذا الزر سيتم 

تم ارفاقها اختيار صور األرض لي
 .رعلى الموقع مع العقا

 تفاصيل األرض. (10.4) جدول

الشاشة الثانية التي أما في حالة أنه اختار نوع العقار بيت بالبداية . وبعد الضغط على زر "التالي " فأن 

 تظهر هي كالتالي :

 

 ( شاشة تفاصيل البيت.11.4) الشكل

 :ضافة العقارات في الجدول التالييتم توضيح الحقول التي تتكون منها شاشة البائع الثانية إل

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 أرقام عدد الغرف
عند اختيار نوع العقار بيت , 
يجب أن نحدد عدد الغرف 

 الموجودة للبيت .

 أرقام المساحة
يتم ادخال المساحة للعقار والذي 

 يقدر بالمتر المربع .
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 أرقام السعر
يتم أدخال السعر للبيت حتى 

يظهر لكافة المستخدمين االخرين 
. 

 مستقل أو شقة.  اختيار من متعدد نوع البيت

 حروف وأرقام تفاصيل خرى
يتم ادخال تفاصيل اخرى حول 

على سبيل المثال حول العقار, 
 كيفية عملية دفع األموا ل  .

 زر تحميل الصور
بعد الضغط على هذا الزر سيتم 

تم ارفاقها اختيار صور البيت لي
 .على الموقع مع العقار

 تفاصيل البيت. (11.4) جدول

 : خطوات العمل

 بعد الوصول الى الشاشة السابقة أثناء اضافة العقار هناك خياران :

  : ليتم ارسال العقار الى مسؤول النظام والذي يظهر في الصفحة الرئيسية لمسؤول النظام في اضافة

الجزء الخاص بالعقارات المرسلة من البائعين , حيث يقوم المسؤول بقراءة التفاصيل للعقار المرسل 

بعد زيارة حتى يقوم إما بتثبيت العقار على الموقع أو ازالته . علما بأن التثبيت على الموقع يكون 

 العقار والتاكد من كافة االجراءات الالزمة كالتأكد من صحة الملكيه ....الخ .

  : السابقة للتأكد من بعض المعلوماتيتمكن المستخدم من الرجوع الى الصفحة عودة. 

 شاشة المشتري :      5.2.4

قارات بعد دخول المستخدم على الحساب الخاص به والضغط على  زر شراء للبحث عن الع

الموجودة بالموقع أو العقارات المطلوبة إن وجدت, فإنه سيظهر له نموذج يقوم من خالله البحث عن 

احدى العقارات المراد البحث عنها باألعتماد على بعض الحقول الخاصة كسعر العقار مثال. والشاشة 

 التالية تظهر ما سيتم عرضه على المشتري للبحث عن العقار:
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 ( البحث عن العقار من خالل المشتري .12.4) الشكل

 يتم توضيح الحقول التي تتكون منها شاشة المشتري للبحث عن العقارات في الجدول التالي :

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 اختيار من متعدد المدينة
يتم إختيار المدينة والتي يقع فيها 

 العقار المراد البحث عنه .

 متعدداختيار من  القرية
يتم إختيار القرية للعقار المراد 

البحث عنه وذلك بعد تحديد المدينة 
 المراد بحث القرية فيها .

 اختيار من متعدد نوع العقار
يتم اختيار نوع العقار والذي يكون 

 إما ارض أو بيت .

 أرقام السعر األقل
يتم كتابة الحد االدنى من سعر 

 العقار المراد البحث عنه .

 أرقام ألعلىالسعر ا
يتم كتابة الحد األعلى من سعر 

 العقار المراد البحث عنه .
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 اختيار من متعدد صنف العقار

في حالة تم اختيار نوع العقار بيت 
فإن هذا الحقل سيت اخفائه, أما 
في حالة إختيار نوع العقار أرض 
ختيار  فسيتم إظهار هذا الحقل وا 

 إحدى عناصره األربع وهي :
صناعي أو سكني أو تجاري أو 
 زراعي.

 أرقام المساحة الصغرى
يتم كتابة الحد االدنى من مساحة 

 العقار المراد البحث عنه .

 أرقام المساحة القصوى
يتم كتابة الحد األعلى من مساحة 

 العقار المراد البحث عنه .
 ( البحث عن العقار لدى المشترين.12.4) جدول

نتائج قد ال تظهر بعد تعبئة النموذج في الشاشة السابقة بشكل كامل وصحيح والضغط على زر البحث , 

ما ان يقوم بعرض كافة العقارات الموجودة على الموقع والمتالئمة  في حالة عدم وجود العقار على الموقع وا 

ن كما هو معروض في الشاشة مع البيانات التي قام بتعبئتها الشخص الذي يريد شراء العقار والتي تكو 

 التالية :

 

 .( العقارات بعد عملية البحث13.4) الشكل
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كما نالحظ أنه هناك حقل واحد في هذه الشاشة لكل عقار تم البحث عنه, وهذا الحقل هو عبارة عن زر 

بعد الضغط على هذا الزر تظهر بعض تفاصيل العقار وهي فتفاصيل لكل عقار معروض , لعرض ال

 كاالتي :

 نوع العقار. .3

 صنف العقار إن كان أرض . .7

 سعر العقار . .0

 موقع العقار. .3

 مساحة العقار. .4

 رقم هاتف صاحب العقار وهو صاحب المكتب العقاري . .3

 تفاصيل أخرى حول العقار . .2

بعد اإلطالع على كافة التفاصيل وفي حالة رغبة الشخص بالشراء يقوم بالتواصل مع صاحب المكتب 

عملية اجراء األتصال بالهاتف وتحديد موعد للقاء ليتم زيارة العقار واألتفاق على السعر وتسليم العقاري بعد 

 أوراق الملكية والتنازل بالعقار للشخص المشتري.

 :خاصة بزائري النظام شاشة     6.2.4 

بعد قيام الشخص بطلب الصفحة الخاصة بالموقع فستظهر له الشاشة الرئيسية التي من خاللها 

يقوم بزيارة العقارات الموجودة على الموقع من خالل عملية البحث السريع الموجودة في الصفحة س

الرئيسية. والشاشة التالية تبين الشاشة الرئيسية التي تحوي على الجزء الخاص بعملية البحث السريع 

 لدى زائر النظام :
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 ( البحث من خالل زائري النظام .14.4) الشكل

 الحقول التي تتكون منها شاشة الزائرين للبحث عن العقارات في الجدول التالي :يتم توضيح 

 المالحظات نوع الحقل اسم الحقل

 اختيار من متعدد المدينة
يتم إختيار المدينة والتي يقع فيها 

 العقار المراد البحث عنه .

 اختيار من متعدد نوع العقار
يتم اختيار نوع العقار والذي يكون 

 ارض أو بيت .إما 

 أرقام السعر
يقوم الشخص الزائر بتحديد السعر 
األدنى والسعر األعلى للعقار المراد 

 البحث عنه .
 .لبحث عن العقار من خالل الزائرين( ا13.4جدول )

 تصميم قاعدة البيانات :  3.4

يل تزيد القدره سيتم في هذا القسم عرض قاعدة البيانات الخاصه بالنظام وما تحتويه من جداول وتفاص

 على فهم النظام بشكل افضل.

سوف يتم استخدام مخطط قاعدة البيانات في عرض التفاصيل الخاصه بالنظام, وتجدر االشاره الى ان 

 ( وهي كاألتي:Apache Serverالنظام يحتوي على خمسة جداول رئيسه تم بناءها باستخدام)
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 : جداول قاعدة البيانات1.3.4      

  المناطق( .جدول القرى( 
 .جدول المدن 
 .جدول العقارات 
 .) جدول الوسائط )لتحميل الصور 
 جدول المستخدمين. 

هذا القسم يعرض الجداول الرئيسيه التي يتكون منها النظام باالضافه الى جميع الحقول الخاصه بكل 
 جدول:

 :جدول القرى 

طول  الوصف
 المفاتيح مرجع الحقل

 إمكانيه
تركه 
دون 
 بيانات

 اسم الحقل الحقلنوع 

لجميع المناطق رقم 
تسلسلي في قاعدة 
البيانات ويضاف 
 اليا من قبل النظام.

 

A_I --- 
Primary 

key 
 Number Area_id ال

لكل منطقة أو قرية 
 إسم خاص بها .

 String Area_name ال ---- --- 64

لكل منطقة خط 
طول مختلف عن 
 المناطق األخرى .

 String Area_Lat ال ---- --- 32

لكل منطقة خط 
عرض مختلف عن 
 المناطق األخرى.

 String ال ---- --- 32
Area_Long 

 

كل قرية مربوطة مع 
 مدينة محددة .

 نعم 3
Foreign 

key 
 Number City_id ال

 .المناطق( جدول 14.4الجدول )
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 جدول المدن: 

طول  الوصف
 المفاتيح مرجع الحقل

امكانيه 
تركه دون 
 بيانات

 اسم الحقل الحقلنوع 

لجميع المدن رقم 
تسلسلي في قاعدة 
البيانات ويضاف 
 اليا من قبل النظام.

 

A_I --- 
Primary 

key 
 Numebr City_id ال

لكل مدينة إسم 
 خاص بها .

 String City_name ال ---- --- 32

لكل مدينة خط 
طول مختلف عن 
 المدن األخرى .

 String City_Lat ال ---- --- 32

لكل مدينة خط 
عرض مختلف عن 

 المدن األخرى.
 String City_Long ال ---- --- 32

 

 .المدن( جدول 15.4الجدول )
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 : جدول العقارات 

.العقارات ( جدول16.4الجدول )

طول  الوصف
 المفاتيح مرجع الحقل

امكانيه 
تركه دون 
 بيانات

 اسم الحقل نوع الحقل

 لكل عقار رقم
في قاعدة  تسلسلي
 اليا يضافالبيانات 

A_I --- Primary 
key 

 Number Estate_id ال

 من نوعات هناك
 أو أرض إما العقار

 بيت
 Number Estate_Type ال ---- --- 1

 الى العقار يصنف
 أصناف اربعة

 String Estate_categ ال ---- --- 3

 القرية رقم عقار لكل
 فيها يقع التي

 نعم 3
Foreign 

key 
 Number Area_id ال

 العقار صاحب
 به خاص رقم يمتلك

 نعم 6
Foreign 

key 
 Number Users_id ال

 وهي العقار حالة
 مباع غير أو مباع

1 
--- 
 

 Number Estate_state ال ----

 String Estate_Lat ال ---- --- 23 لكل عقار خط طول
لكل عقار خط 

 عرض
 String Estate_Long ال ---- --- 23

الشخص الذي 
 رترى العقااش

 String Estate_buyer ال ---- --- 6

 سعر عقار لكل
 به خاص

 String Estate_price ال ---- --- 6

العقار يمتلك منطقة 
 محددة 

 String Estate_area ال ---- --- 8

 خاص وصف عقار لكل
 Text Estate_desc ال ---- ---   به
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 :جدول الوسائط )تحميل الصور(

طول  الوصف
 المفاتيح مرجع الحقل

امكانيه 
تركه دون 
 بيانات

 اسم الحقل نوع الحقل

لكل صورة مخزنة في 
قاعدة البيانات رقم 
وهذا الرقم تأخذه 

 بشكل الي من النظام.
 

A_I --- 
Primary 

key 
 Number Media_id ال

كل صورة تضاف الى 
عقار معين عن طريق 

 رقم العقار .
 نعم 6

Foreign 
key 

 Number Estate_id ال

لكل صورة مصدر 
معين ومخزن في 

قاعدة 
 (.pathالبيانات)

 String Media_source ال ---- --- 32

 ( الوسائط)تحميل الصور(.17.4) الجدول

 : جدول المستخدمين 

طول  الوصف
 المفاتيح مرجع الحقل

امكانيه 
تركه دون 
 بيانات

 اسم الحقل نوع الحقل

كل مستخدم للنظام 
الي  يأخذ رقم بشكل
 ممن النظا
 

A_I --- 
Primary 

key 
 Number Users_id ال

لكل مستخدم اسم 
اص فيه ومخزن خ

 في قاعدة البيانات
 String Users_name ال ---- --- 64
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لكل مستخدم كلمة 
صة به مرور خا

ومخزنة في قاعدة 
 البيانات 

 String Users_Password ال ---- --- 32

لكل مستخدم كلمة 
خاصة به مرور 

عن  ومختلف
 االخرين

 String ال ---- --- 64
Users_email 

 
 

لكل مستخدم رقم 
هاتف خاص به 
ومخزن في قاعدة 

 البيانات

 String Users_phone ال ---- --- 14

لكل مستخدم عنوان 
 خاص به

 String Users_address ال ---- --- 128

لكل مستخدم منطقة 
يسكن فيها ومخزنة 
في قاعدة البيانات 
 في جدول المناطق

 نعم 3
Foreign 

key 
 Number Area_id ال

ا أن المستخدم إم
يكون مسؤول أو 
 مستخدم عادي

 Number Users_type ال ---- --- 1

 .المستخدمين( جدول 18.4الجدول )
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 مخطط قاعدة البيانات:      2.3.4

بعمل جداول قاعدة البيانات سنقوم بوضع مخطط لقاعدة البيانات والذي يحتوي على كافة  بعد أن قمنا

 أسماء الجداول والحقول التي يحويها كل جدول في قاعدة البيانات والمخطط التالي يوضح ما تم ذكره :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمتلك

 مستخدمين

 نوع المستخدم

 العنوان

 البريد االلكتروني

 رقم الهاتف

 كلمة المرور

 اسم المستخدم

 رقم المستخدم

 المناطق

 خطوط العرض
 خطوط الطول 

 اسم المنطقة     

 رقم المنطقة        

 الرقم

 الوسائط

 المصدر

 المدن

 رقم المدينة

 العقارات اسم المدينة

 رقم العقار

 نوع العقار

 صنف العقار

 حالة العقار

 تمتلك
 تمتلك

 يشتري يبيع

 خطوط الطول
 خطوط العرض

 خطوط الطول

 خطوط العرض

 السعر

 المنطقة

 الوصف
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 الخالصه:  4.4

وذلك النها تفتح الباب امام المرحلة القادمه وهي البدء في تعد مرحلة تصميم النظام من اهم المراحل 

 التطبيق الفعلي للنظام الذي تم تصميمه على ارض الواقع.

تم في هذا الفصل البدء الفعلي في تصميم النظام وقد قمنا بتصميم كافة الشاشات التي يتكون منها النظام 

الشاشات وقد قمنا ايضا ببناء قاعدة البيانات التي وقد قمنا ايضا بتوضيح اجزاء هذا النظام من خالل هذه 

 سوف يقوم عليها النظام.
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 الوحدة الخامسة

 
 تطبيق وفحص النظام

 

 المقدمة

 المصادر البرمجيه الالزمه لبناء النظام

 الشاشات الحقيقيه

 جمل برمجيه

 فحص النظام

 النتائج

 التوصيات
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 :المقدمة1.5  

نستعرض  في هذه الوحدة أهم مرحلة من مراحل التطوير للنظام وهي مرحلة التنفيذ 

الفعلي للنظام وتحقيق المتطلبات المذكورة في المراحل االولى من عملية التطوير على 

النظام. وفي هذا القسم نستعرض اهم المصادر البرمجية الالزمة لبنا النظام مثل لغة البرمجة 

PHP  وApache server. 

 :ر البرمجية الالزمة لبناء النظامالمصاد  2.5

لقد تطورت الطرق التي تقوم على بناء أي نظام إلكتروني بشكل كامل وذلك عن طريق 

احدى  اللغات البرمجية التي تحوي بداخلها على رموز تقوم من خاللها على بناء أي موقع 

و....الخ ,  PHPو  ASP.NET الكتروني , وهناك العديد من هذه اللغات ومن أهمها

والتي تسمى  PHPلغة البرمجة للنظام وهي  باختياروغيرها من اللغات . حيث أننا قمنا 

(Hypertext Preprocessorوذلك ألنها تمت )لك العديد من الميزات ومن اهمها: 

من قبل كل المطورين , حيث أن كل العناصر الموجودة فيها هي سهلة  االستخدامسهولة  .3

 .الكترونيوقع وسلسة ويمكن فهمها من قبل المطورين بشكل يمكنهم من بناء أي م

والذي تم بناءه بهذه اللغة يحتوي على أمن عالي ويحمي من  االلكترونييكون الموقع  .7

 .ذلك من خالل بعض الرموز البرمجيةالخصوصية و 

هذه اللغة هي عبارة عن لغة برمجية مفتوحة المصدر وهذا يعني أنه يمكن ألي شخص بأن  إن .0

 .لى هذه اللغةيرى الرموز البرمجية ألي موقع تم بناءه ع

يتم بناء النظام على هذه اللغة بالجانب الخاص بالخادم وليس العميل لذلك هي عبارة عن  .3

server-based. 

 .والشكل والتصميم الجيد ألي نظام ى إلعطاء الحيويةدمج هذه اللغة مع اللغات االخر  .4
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لبناء الموقع االلكتروني   PHPلغة  باختياروبناء على ما تم ذكره , فقد قام فريق العمل 

 للعقارات والذي يقوم على عرض وبيع العقارات مع الصور المرئية لكل عقار موجود على الموقع

, وهذه البيئة  اماللغة حتى نقوم من خالل هذه البيئة ببناء النظ, وقد تم اختيار بيئة برمجية لهذه 

 :تشمل على ما يلي

 (:Net Beansوهي )PHP البيئة البرمجية للغة  .0

هي البيئة لبرمجة المواقع والتي يتم من خاللها كتابة الرموز البرمجية لبناء النظام , حيث أن هذه البيئة 

م وتبين مكان حدوث وتصحيحها في حالة حدوثها وبشكل مفهو تساعد المطور على اكتشاف األخطاء 

 .اذا حصل الخطأ

 :(Apache Serverالخادم ) .2

المواقع والصفحات وتنفيذها للتأكد من  باستضافةتحتاج الى خادم لكي يقوم  االنترنتأن لغة برمجة مواقع 

 صحة المتطلبات الوظيفية  والغير وظيفية والمذكورة في المراحل السابقة .

يستخدم هذا الخادم أيضا في حفظ البيانات في قاعدة البيانات بشكل مرتب لنتمكن من استدعائها بكفاءة 

 .PHP.NETانها سهلة التعامل مع  إال باإلضافةعالية في حالة الحاجة اليها 

 :الحقيقيةالشاشات   3.5

 :شاشات مسؤول النظام   1.3.5   

الى صفحته الرئيسية وذلك بعد تسجيل الدخول عن طريق ادخال يقوم مسؤول النظام بالبداية بالدخول 

 البريد االلكتروني وكلمة المرور الخاصة به . والشاشة التالية توضح الية الدخول الى الصفحة:
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 الدخول الى صفحة المسؤول(5.1)الشكل

والشاشة السابقة تبين الية دخول المسؤول الى صفحته وذلك بعد ادخال كال من البريد االلكتروني وكلمة 

 .وللحفاظ على سرية وامن المعلوماتالمرور 

بعد اتمام عملية الدخول الى الموقع من المسؤول وبشكل صحيح فإنه سيقوم بالدخول الى صفحته 

الصفحة الرئيسية لمسؤول  ديد من األمور . والشكل التالي يبينالرئيسية  والتي يتحكم من خاللها بالع

 :النظام

 
 صفحة المسؤول(5.2الشكل)
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بعد دخول مسؤول النظام الى صفحته الرئيسية تظهر له قائمة على يمين الشاشة تبين أهم األمور 

 :يلموقع من خاللها .وهذه األمور هواإلجراءات التي يمكن لمسؤول النظام أن يتحكم با

  : األراضي المثبتة على الموقعهذا الحقل يمكن مسؤول النظام من استعراض دليل األراضي. 

  كافة البيوت المثبتة على الموقع دليل البيوت : وهذا الحقل يمكن مسؤول النظام من استعراض 

 يها أثناء التحكم باألراضي : هذا الحقل يمكن مسؤول النظام من تفعيل األرض أو التعديل عل

 .اضافتها من قبل البائع

 ء اضافته التحكم بالبيوت : هذا الحقل يمكن مسؤول النظام من تفعيل البيت أو التعديل عليه أثنا

 .من قبل البائع

  التحكم بالمستخدمين : هذا الحقل يمكن مسؤول النظام من التحكم بالمستخدمين الموجودين على

م المسؤول بالتعديل على بعض البيانات الموقع والمخزنين في قاعدة البيانات . حيث يقو 

 .مستخدم مثل تغيير عنوان المستخدمالشخصية الخاصة بال

  اضافة مستخدم جديد :يتمكن مسؤول النظام من خالل هذا الحقل بإضافة مستخدمين على

 .ما ان يكون مسؤول أو مستخدم عاديالموقع , وهذا المستخدم ا

 ن هذا المسؤول أو المكتب العقاريومات عمن نحن : وفي هذا الحقل يكون هناك معل. 

 دليل األراضي: 

كما ذكرنا فإن هذا الحقل يمكن مسؤول النظام من استعراض كافة األراضي المثبتة على الموقع . 

 والشاشة التالية تبين كيفية عرضها :

 
 .دليل األراضي (5.3) الشكل
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فإنه ستظهر مجموعة من الصور لألراضي المثبته على الموقع .  األراضيبعد الضغط على زر "دليل 

يقوم مسؤول النظام بالضغط على احدى الصور لتظهر كافة التفاصيل حول األرض . علما بإن العقار 

 .باع فأنه سيظهر بوضوح على الصورةالم

 دليل البيوت: 

ة بدليل والشكل التالي يبين الشاشة الخاصعلى الموقع . كافة البيوت المثبتة باستعراضيقوم مسؤول النظام 

 :البيوت لدى مسؤول النظام

 
 .( دليل البيوت 5.4الشكل)

بعد قيام المسؤول بالضغط على زر " دليل البيوت " فستظهر صور البيوت المثبتة على الموقع , حيث   

 .يقوم المسؤول بالضغط على احدى الصور لقراءة كافة التفاصيل المتعلقة بكل بيت 

 التحكم باألراضي: 

 :للتوضيح وقع . والشكل التاليبالتحكم باألراضي المضافة والمرسلة على الميسمح هذا الحقل للمسؤول 

 .( التحكم باألراضي5.5الشكل)



 
66 

بعد قيام مسؤول النظام بالضغط على زر "التحكم باألراضي" فإنه ستظهر مجموعة من الصور المرسلة 

 :أن كل صورة تحتوي على حقالن وهماعلى الموقع من قبل البائعين . حيث 

 خاصة بكل تعديل : هو عبارة عن زر يقوم من خالله المسؤول بالتعديل على المعلومات ال

 : عقار وهذه المعلومات هي

 .المدينة .3

 .القرية .7

 السعر. .0

 المساحة. .3

 .اضافة صورة .4

 .وصف العقار .3

  تفعيل : هو عبارة عن زر يقوم من خالله مسؤول النظام بتثبيت العقار على الموقع وذلك

 .كافة التفاصيل المتعلقة بكل عقاربالضغط على هذا الزر وبعد التأكد من 

 التحكم بالبيوت: 

يقوم ببعض االجراءات على البيوت المرسلة على الموقع من قبل يسمح هذ الحقل لمسؤول النظام أن 

 :يوتالبائعين . والشكل التالي يوضح كيفية التحكم بالب

 
 .( التحكم بالبيوت5.6الشكل)
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 :وهماهناك حقالن في الشكل السابق 

  تعديل : بعد الضغط على زر "تعديل" يقوم مسؤول النظام بأجراء بعض التغييرات على

 :متعلقة بالعقار  وتتمثل فيما يليالمعلومات ال

 .لعقارنوع ا .3

 .المدينة .7

 .القرية .0

 .رالسع .3

 .المساحة .4

 .اضافة صورة .3

 .وصف العقار .2

  بالضغط على زر "التفعيل" حتى يتمكن من تثبيت العقار على تفعيل: يقوم مسؤول النظام

 .ع ليتمكن كافة الزائرين من رؤيتهالموق

 التحكم بالمستخدمين: 

مسؤول النظام بعد الضغط على هذا الزر الموجود في صفحته الرئيسية بالتحكم بالمستخدمين يقوم 

 :تالية تظهر كيفية عرض المستخدمينالموجودين والمسجلين على الموقع. والشاشة ال

 
 .( التحكم بالمستخدمين5.7الشكل)
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مع كل مستخدم مجموعة بعد عرض المستخدمين والمسجلين على الموقع لدى مسؤول النظام , يظهر 

 :التفاصيل والتي تتمثل فيما يلي من

 رقم المستخدم. 

 .االسم 

 البريد االلكتروني. 

 .رقم الهاتف 

 العنوان. 

 المنطقة. 

 النوع. 

 عدد االعالنات المضافة. 

 عدد االعالنات المشتراة. 

ستخدم من هناك حقل لكل مستخدم وهذا الحقل و عبارة عن زر ليتمكن المسؤول من التحكم بكل م

تعديل"  حيث يتمكن المسؤول من خالل هذا الزر من اجراء بعض التغييرات على خالله وهذا الزر يسمى "

 :. وتتمثل هذه التغييرات فيما يليالبيانات الشخصية والمتعلقة بكل مستخدم في حالة الحاجة لذلك 

 االسم. 

 البريد. 

 كلمة المرور. 

 رقم الجوال. 

 نوانالع. 

 القرية. 

 .بالمستخدمفي قاعدة البيانات الخاصة يتم إضافتها بعد اتمام كافة التعديالت 
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 إضافة مستخدم جديد: 

يمتلك مسؤول النظام صالحية بأن يقوم بإضافة مستخدمين على الموقع وألسباب ذكرت في السابق . 

عملية التسجيل بنجاح . والشكل التالي يبين البيانات  إلتمامحيث يقوم بتعبئة النموذج الخاص بكل مستخدم 

 :لتي سيتم تعبئتها من قبل المسؤولالخاصة بالمستخدم وا

 
 .افة مستخدم جديد من خالل المسؤول( اض8.5الشكل)

 :لخاصة لكل مستخدم تتمثل فيما يليالبيانات الشخصية وا

 اإلسم. 

 البريد اإللكتروني. 

 كلمة المرور. 

 رقم الجوال. 

 العنوان. 

 القرية. 

 (نوع المستخدم )المجموعة. 
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 شاشات البائع:    3.2.5  

يقوم البائع بالبداية بعمل حساب خاص به ليتمكن من خالله الدخول الى الصفحة الرئيسية لكل مستخدم 

 :ن كل مستخدم أثناء عملية التسجيل. والشكل التالي يبين المعلومات المطلوبة م

 
 .اشتراك من خالل المستخدم العادي ( تسجيل9.5الشكل)

بعد الضغط على زر "اشتراك " في الشاشة الرئيسية للموقع ولعمل حساب جديد فإنه ستظهر الشاشة 

 :تي تحتوي على المعلومات التاليةالسابقة وال

 السما. 

 البريد. 

 كلمة المرور. 

 رقم الجوال. 

 العنوان. 

 القرية. 

التسجيل بنجاح  , يقوم البائع بالدخول الى صفحته الرئيسية  بعد الضغط على زر "ادخال " وتتم عملية

 :لمرور كما هو مبين بالشكل التاليمن خالل ادخال البريد االلكتروني وكلمة ا
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 .الدخول الى الموقع (10.5)الشكل

والتي بعد ادخال البريد االلكتروني وكلمة المرور بالشكل الصحيح فإن البائع ينتقل الى صفحته الرئيسية 

من خاللها يستطيع اضافة العقارات , حيث أنه هناك زر " اضف اعالناتك " ليتم من خاللها اما اضافة 

 .والتي سيتم توضيحها فيما بعد أرض أو اضافة بيت

 إضافة بيت: 

 :الموضح بالشكل التالي النموذجالعقار ورفعه على الموقع وذلك بعد تعبئة  بإضافةيقوم البائع 

 
 .تاضافة بي (11.5) الشكل
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 أثناء اضافة البيت . وهذه المعلومات تتمثل فيما يلي: بتعبئتهاهناك معلومات هامة يجب ان يقوم البائع 

 رنوع العقا. 

 المدينة. 

 .القرية 

 .السعر 

 .المساحة 

 اختيار صورة. 

 .وصف العقار 

 التحديد على الخارطة. 

زر "ادخال " ليتم  ترحيل هذا النموذج  بعد انهاء تعبئة النموذج بشكل سليم ودقيق يتم الضغط على

 ونقله على الصفحة الخاصة بالطلبات لدى مسؤول النظام ليتم بعد ذلك تفعيل الطلب وتثبيته على الموقع.

 إضافة ارض: 

 :والذي يتمثل بالشكل التالي باألرضارض وذلك بعد تعبئة النموذج الخاص  بإضافةيقوم البائع 

 
 .( اضافة أرض12.5الشكل)

  



 
73 

 :اصة بتعبئة نموذج األرض فيما يليوتتمثل المعلومات الخ

 . المدينة 

 .القرية 

 .السعر 

 .المساحة 

 . اضافة صورة 

 .وصف العقار 

بعد اكمال تعبئة هذا النموذج يجب الضغط على زر "ادخال " ليتمكن البائع من نقل هذه المعلومات الى 

 المسؤول لتثبيتها على الموقع.

 :جمل برمجية مهمة  4.5

فإنها تمتلك العديد من  PHPبالنسبة لهذا الموقع والعديد من المواقع المبرمجة من خالل لغة البرمجة 

الجمل البرمجية والتي استخدمت لبناء هذ النظام . حيث أنه هناك بعض الجمل الهامة والموجودة في هذا 

ناء عملية ادخال البريد الموقع , ومن اهم هذه الجمل هي التي تقوم بعملية التحقق من المستخدم أث

 :ية الهامة سيتم تمثيلها فيما يليااللكتروني وكلمة المرور , وهذه الجمل البرمج

<? 

if(isset ($_POST['add'])){  

$sql = "select * from users where users_email='$_POST[users_email]' and 

users_password='$_POST[users_password]'"; 

$quer=mysql_query($sql); 

if(mysql_num_rows($quer)){ 

   $row= mysql_fetch_array($quer); 

   $_SESSION['id']=$row[users_id]; 
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   $_SESSION['type']=$row[users_type]; 

    echo '<script> 

           alert("تم الدخول  بنجاح"); 

          </script>';   

} 

else{ 

     echo '<script> 

           alert("خطأ في البيانات"); 

          </script>';      

} 

} 

?> 

<div class="do-dform"> 

                              <div class="do-dtitle">مستخدم جديد</div>                 

                             <div class="do-dform-down"> 

                                 <form method="POST"  enctype="multipart/form-

data" action=""> 

<div class="do-rightdiv">                            

                                   <div class="do-fc"> 

                                   <div class="do-form-text">البريد االلكتروني</div> 

                                   <div class="do-form-input"><input type="text" 

name="users_email"  value="" /></div> 

                                   </div> 
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                                   <div class="do-fc"> 

                                   <div class="do-form-text">كلمة المرور</div> 

                                   <div class="do-form-input"><input type="password" 

name="users_password" value="" /></div> 

                                   </div>                

    </div><!-- end right div--> 

        <div class="clearclass"></div> 

                                    

        <div class="do-form-ok"><input id="accept" name="add" type="submit" 

value="ادخال" /> <input  name="deny"  id="deny" type="reset" value="الغاء" 

/></div> 

                                  </form> 

                                 <div class="clearclass"></div> 

                             </div> 

                               

                          </div> 

خالل ادخاله البريد االلكتروني وكلمة المرور الخاصة  يقوم الكود البرمجي السابق بفحص المستخدم من

به وللمقارنة مع المخزن في قاعدة البيانات حتى يسمح له الدخول الى صفحته الرئيسية أو ال وذلك بناءا 

 .ود يزيد من سرية وأمن المعلومات على التطابق مع الموجود في قاعدة البيانات . وهذا الك

 :فحص النظام  5.5

هاء من مرحلة التطبيق وبرمجة النظام تم وضع النظام تحت عمليات الفحص المختلفة للتأكد بعد اإلن

 .مواصفات والمتطلبات المطلوبة منهمن مطابقة النظام لمتطلباته الوظيفية وأنه يحقق ال
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أهمية الفحص تكون من خالل التأكد من كل جزء من النظام على حده , وفي هذا القسم سنتناول كما وأن 

 مراحل عملية الفحص االتية :

 فحص الوحدات والنماذج: 

وهنا تم فحص كل وحدة من وحدات النظام على حده ومنفصل عن باقي الوظائف والعمليات األخرى 

حيث يتم ادخال عدة مدخالت والتأكد من صحة الصحيح , باالتجاهإلثبات صحة عملها وأنها تسير 

 .المخرجات وتصحيح األخطاء إن وجدت

 عض األمثلة التي تم فحصها :عرض ب

 :تسجيل الدخول الى النظام .3

 .أو كلمة المرور بشكل خاطئ االلكترونيفي الحالة األولى بالشكل التالي تم إدخال البريد 

 
 .( الدخول الى النظام بشكل خاطئ13.5) الشكل

 .بالشكل الصحيحروني وكلمة المرور في الحالة الثانية وبالشكل التالي يتم ادخال البريد االلكت

 
 .( الدخول الى النظام بشكل صحيح14.5) الشكل
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فانه سينتقل  الصحيحكل من البريد االلكتروني وكلمة المرور بالشكل  بإدخالوبعد أن قام مسؤول النظام 

 الى صفحته الرئيسية .

 :المستخدمدير النظام وكذلك ويوضح الجدول التالي نتيجة فحص تسجيل الدخول الى النظام من قبل م

النتيجة  النتيجة المتوقعة القيمة المدخلة الحالة
 التعليق الفعلية

حالة الدخول الى 
 النظام

 :البريد االلكتروني 
baha@gmail.com 

 370343كلمة المرور :
 البيانات صحيحة

ظهور صفحة 
مسؤول 
 النظام.

تم الدخول 
 بنجاح .

الدخول الى حالة 
 النظام.

 البريد األلكتروني :
bahash2007@hotmail.com 

 7433743كلمة المرور : 
 البيانات صحيحة

ظهور صفحة 
مستخدم 
 النظام.

تم الدخول 
 بنجاح .

حالة الدخول الى 
 النظام .

 البريد االلكتروني :
Bahash2008@hotmail.com 

 7433032كلمة المرور : 
 البيانات خاطئة

البقاء بصفحة 
تسجيل 

الدخول وطلب 
المحاولة مرة 

 أخرى .

خطأ في 
 البيانات .

 .( حاالت تسجيل الدخول للنظام1.5الجدول)

 :بيت إضافةفحص  .7

ي يبين . والشكل التالأو خاطئة ةصحيحقد تكون عملية إضافته بيت  بإضافةبعد أن يقوم المستخدم 

 :حالة اضافة بيت بشكل صحيح

 
 .ص اضافة بيت( فح15.5) الشكل

mailto:baha@gmail.com
mailto:baha@gmail.com
mailto:bahash2007@hotmail.com
mailto:bahash2007@hotmail.com
mailto:Bahash2008@hotmail.com
mailto:Bahash2008@hotmail.com
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 :لية اضافة بيت من قبل المستخدمينويوضح الجدول التالي نتيجة فحص عم

النتيجة  النتيجة المتوقعة القيمة المدخلة الحالة
 التعليق الفعلية

 اضافة بيت جديد
نوع البيت  , السعر , المساحة , 
 تفاصيل , تحميل صورة للبيت

 ةالبيانات صحيح
اضافة بيت 
 لدى المسؤول

 تم ادخال البيانات بنجاح

 البيانات خاطئة السعر , تفاصيل أخرى اضافة بيت جديد
البقاء في نفس 

 الصفحة
 تم ادخال بيانات خاطئة

 ( حاالت اضافة بيت.2.5الجدول)

 :في االتي وتتركزونستنتج بأن هناك انواع مختلفة من الفحوصات 

 للتأكد من عمل كافة اجزاء النظام اعلى حد التأكد من عمل كافة اجزاء النظام كال      

(Unit Testing:) 

وقد تم التأكد من هذا الجزء من الفحص حيث قام كل جزء من النظام بالدور المطلوب به على 

 مشاكل.اكمل وجه دون اي 

 التأكد من عمل النظام بشكل متكامل والتأكد من عمل كل اجزاء النظام فيما بينه  

(Integrated Testing): 

قد تبين عند تجميع اجزاء النظام مع بعضها البعض أن النظام يعمل بشكل متكامل دون اي اخطاء 

 تذكر.

  ألجلهاالتأكد من مطابقة النظام مع المواصفات والوظائف التي تم تطويره: 

كما ذكرنا سابقا فان الهدف االساسي والدور االساسي التي طور هذا النظام من اجله وهو اضافة و 

 .لعقارات المراد بيعها على الموقععرض ا

 فحوصات اخرى:

 (التأكد من عمل النظام على اكثر من محرك بحثBrowser:) 

يجب التأكد من عمل النظام على اكثر من محرك بحث وذلك بسبب تنوع محركات البحث التي 

 يستخدمها المستخدمون .قد قام فريق العمل بالتأكد من عمل النظام على اكثر من محرك ومنها:
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(: قد عمل النظام بالشكل المطلوب على هذا المحرك دون internet explorerمحرك البحث ) .3

 اخطاء. اي

 (: وقد تحققنا من عمل النظام عليه بالشكل المطلوب.Firefoxمحرك البحث ) .7

وقد تحققنا من أن النظام يعمل بالشكل الصحيح  :(Google Chromeمحرك البحث) .0

 .ذا المحرك ومن دون أخطاءوالمطلوب على ه

 :النتائج  6.5

تحقيق النتائج واألهداف والتي كان قد بعد االنتهاء من عملية تطوير النظام توصل فريق العمل الى 

 :ها. وهذه النتائج تتمثل في االتيخطط ل

 .لكل عقاربناء نظام الكتروني للعقارات يعرض العقارات على الموقع مع الصور المرفقة  .3

 .رطة المواقع لتحديد موقع كل عقاراستخدام خا .7

قارات المعروضة على توفير الوقت والجهد على المشتري وذلك من خالل االطالع على الع .0

 .ومدى مالئمتها الحتياجات الزبون الموقع

 .صور المرفقة لكل منها وبشكل مرئيالبحث عن العقار على الموقع مع ال .3

 :التوصيات  7.5

رية والمكاتب تطوير النظام والتوسع فيه ليشمل نطاقات أوسع من العقارات كالمحالت التجا .3

 .وغيرها من العقارات

ة الصور والموقع على المرئي لكافة المواقع التي نقوم ببنائها  كإضافوير صاستخدام الت .7

 ع.قخارطة الموا

ان  مثالمع متطلبات المستخدمين  تتالءمأن يتم اضافة ميزات جديدة على الموقع بحيث  .0

مالك والتخلص من تكون قاعدة البيانات للمشروع مربوطة مع قاعدة البيانات لدائرة االراضي واأل

 .يدويةالطريقة ال
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