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اآلية
اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ألَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَّللهَ عَلَى كُِّل شَيْءٍ
قَدِيرٌ
سورةالْبقرةْ اآليت()501
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اإلهداء
عندما ٌمتلئ الوجدان سرورا ٌكبر حبنا للعطاء……
فعندها نعطً بال مقابل نعطً كماء ال ٌنضب وكعمر ال ٌنتهً وكأزهار ال تذبل وربٌع ال ٌشتو،،،نعطً عندما ٌتعب
العطاء من عطائنا،عندما وقفت أقدامنا على مشوار البداٌة الذي كان طوٌال حٌنها لم ٌستطٌع بصرنا على رؤٌة مداه ،
فقد كان الٌتجاوز خطواتنا الصغٌرة واآلن وقد أوشكنا على النهاٌة نشعر بالحنٌن  ،إلى أول ٌوم من أٌام هذا
المشوار،،ولكن للطرٌق نهاٌة ومازلنا نحمل عبء الشوق الذي سٌرافقننا مدى الحٌاة…ها نحن نودعها بكل ما فٌها
لٌبقى عبٌرها بٌن انفاسنا وتحفز فً ذاكرتنا….

نهدي نجاحنا وباقة ورد معطر….
إلى من أرضعتنا الحب والحنان،إلى رمز الحب وبلسم الشفاء،إلى القلب الناصع بالبٌاض…….

(نبع الحنان الوالدة)

إلى من جرع الكأس فارغا لٌسقٌنا قطرة حب ،إلى من كلًت أنامله لٌقدم لنا لحظة سعادة إلى من حصد األشواك عن
دربنا لٌمهد لنا طرٌق العلم،الى القلب الكبٌر…..

(الوالد العزٌز)

إ لى من ساهم فً وصولنا لطرٌق النهاٌة ...إلى كل من علمنا شٌئا جدٌدا ...الى كل من وقف بجانبنا وساعدنا فً كل
المصاعب .

(أساتذتنا فً مشوار الدراسة)

إلى سندنا وقوتنا ومالذنا من بعد هللا  ،إلى من آثروننا على أنفسهم  ،إلى من علمونا علم الحٌاة ،إلى من أظهروا لنا
ماهو أجمل من الحٌاة….
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(أخوتنا األعزاء)
إلى من كانوا مالذنا وملجئنا ،إلى من تذوقنا معهم أجمل اللحظات ،إلى من جعلهم هللا أخوتنا باهلل  ،ومن أحببناهم

باهلل…..

(أصدقاء مشوارنا الدراسً)

إ لى الذي ترعرعنا وتربٌنا فً ظله الى من كان والٌزال له الفضل فٌما نحن علٌه الٌوم…..

(وطننا الحبٌب)

4

كلمة الشكر
لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضٌت و لك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل
هللا َال ُتحْ صُو َها
حال....الحمد هلل الذي وفقنا لهذا بفضله سبحانه وتعالىَ وإِنْ َت ُع ُّدوا نِعْ َم َة ه ِ
من اآلٌة ( )51سورة النحل

والصالة والسالم على نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وعلى أله وصحبه أجمعٌن.

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخٌرة فً هذه المرحلة الدراسٌة من وقفة نعود فٌها إلى أعوام
قضٌناها فً رحاب المعهد مع أساتذتنا الكرام الذٌن قدموا لنا الكثٌر باذلٌن بذلك جهودا كبٌرة فً
بناء جٌل الغد لتبعث األمة من جدٌد.

وقبل أن نمضً نقدم أسمى آٌات الشكر واإلمتنان والتقدٌر والمحبة إلى الذٌن حملوا أقدس رسالة
فً الحٌاة…إلى الذٌن مهدوا لنا طرٌق العلم والمعرفة….

(إلى جمٌع أساتذتنا الكرام)

"كن عالما فإن لم تستطٌع فكن متعلما ،فإن لم تستطٌع فأحب العلماء ،فإن لم تستطٌع
فال تبغضهم"

وأخص بالتقدٌر والشكر-:

]دكتور الفاضل//أحمد بابا[
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على اتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا ٌد المساعدة وزودنا بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا
البحث…..
فكان لنا نورا ٌضئ الظلمة التً تقف أحٌانا فً طرٌقنا،هو من زرع التفاؤل فً قلوبنا وقدم لنا
المساعدات والتسهٌالت واألفكار ،له منا كل الشكر واإلمتنان….
ونعمم الشكر لجمٌع اساتذة الكلٌة الذٌن مدونا بالمعلومات التً أستطعنا من خاللها تجمٌع تلك
المعلومات وربطها ببعضها البعض للوصول إلى هذه الفكرة فً المشروع.

] ..الباحثتان[
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إقرار
إقرار الطالب  /الطالب
الرقم الدراسً 02130186 :

أنا الطالبة  :هدى محمد عمي كباش
أنا الطالبة  :مريم عبداهلل محمد عمي بن يحمد

الرقم الدراسً

02130639 :

نقر بأن ما ورد فً هذا البحث هو من مجهودي الشخصً ماعدا الفقرات التً تم إسنادها إلً مرجع.

التارٌخ ...................................... :

التوقٌع............................. :

................................

إقرار المشرف
إسم المشرف أ.د .أحمد بابا المدنً
اقر بأنً اطلعت علً مادة البحث ،و أن هذا البحث جاهز للمناقشة.

التارٌخ ...................................... :

التوقٌع..............................................:

إقرار بالموافقة علً التصحٌحات وتسلٌم النسخة النهائٌة
بعد التصحٌح واالطالع علً مادة هذا البحث  ،تمت الموافقة علٌها  ،وتسلٌم النسخة النهائٌة
اسم الممتحن األول  .............................................اسم الممتحن الثانً ..........................................

التوقٌع ..............................................

التوقٌع..................................................:

التارٌخ ............................................. :
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المستخمص

تسعى الموارد الذاتية إلى تحقيق أىداف تساىم في تطور بيئة العمل ،وىي :التدريب والتطوير
تيتم
حيث توفير الموارد الذاتية إمكانية تحقيق التنمية من خالل المنظمات المتنوعة؛ كما ّ

ويؤدي ذلك إلى توفير البرامج
الموارد الذاتية بالتأسيس والتخطيط لبرامج تدريب الموظفين؛
ّ
المناسبة لمحاجات الخاصة في المنشأة من خالل االعتماد عمى مجموعة من الوسائل ،مثل شبكة
الوظيفية .
اإلنترنت ،والمعارض
ّ
و من خالل المقابمة األولية مع الموظفين في مكتب االستثمار الخاص بموارد جامعة سبيا ،تم
استخالص حاجة ىذا المكتب إلى نظام معمومات يساعده في إنجاز أعمالو و االستفادة من
إمكانية الحاسب اآللي واالنترنت في حل مشكمة تنظيم االيرادات ومعرفة المستحقات والديون
وتسييل االجراءات ،و تقديم المعمومات المطموبة في الوقت المناسب ،واصدار التقارير و تسجيل
بيانات العقود واستخراج المتطمبات.
تم العمل الفعمي من أجل انشاء ىذا النظام من خالل تحميل المتطمبات الوظيفية والغير وظيفية
ونمذجة النظام بإستخدام لغة النمذجة الموحدة  )UML) Unified Modeling Languageومن
ثم العمل عمى تصميم الواجيات بواسطة ( ) HTML &CSSوبعدىا برمجة التعامل مع قاعدة
بيانات النظام بواسطة ( ) PHP &SQLومن ثم ربط اجزاء النظام مع بعض واختبارىا لمتأكد
من فاعميتيا وصحتيا والخروج بموقع متكامل لمموارد الذاتية يساىم في رفع مستوى الخدمات
داخل جامعة سبيا .
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.1التمهيد:
دور كبي ار في تطوير الحياة العممية في معظم المجاالت ومن خالل
إن التقدم التكنولوجي يمعب ا
معرفة القدرات التي يتمتع بيا الحاسب اآللي كان لو استخدامات عديدة في مؤسسات المجتمع سواء
عمى مستوى الشركات أو المصانع أو المستشفيات أو الجامعات ،إزدادت ىذه االىمية من المستوى
المحدود لممؤسسة الواحدة إلى المستوى العام "النطاق العالمي"  ،يعد االنترنت أسموبا عمميا وعصريا
مبتكر ،داخل المجال العممي.
تسعى الموارد الذاتية إلى تحقيق أىداف تساىم في تطور بيئة العمل ،وىي :التدريب والتطوير
تيتم بالتأسيس والتخطيط لبرامج
حيث إمكانية تحقيق التنمية من خالل المنظمات المتنوعة؛ كما ّ
ويؤدي ذلك إلى توفير البرامج المناسبة لمحاجات الخاصة في المنشأة ،كما
تدريب الموظفين؛ ّ

تعمل عمى تعزيز العالقات بين الموظفين و ىو دور اساسي ضمن سياسات وقوانين العمل
الخاصة  ,ومن خالل المقابمة األولية مع الموظفين في مكتب االستثمار الخاص بموارد جامعة
سبيا ،تم استخالص حاجة ىذا المكتب إلى نظام معمومات يساعده في إنجاز أعمالو ،حيث أن
لديو مشاكل في الدفع مع المستثمر والتأخير في إنجاز التقارير لعمميم بشكل يدوي ].[1
في ىذا المشروع سيتم تصميم موقع يقوم بتسجيل بيانات العقود واستخراج المتطمبات وتسجيل
الصادر والوارد من مستحقات ومدفوعات وطباعة التقارير المطموبة الخاصة بموارد جامعة سبيا.

 1.1المشكمة:
تتمثل مشكمة البحث في االتي:
 .1ايجاد الية تساعد مكتب االستثمار الخاص بجامعة سبيا لتنظيم االيرادات وامكانية طرح
ايرادات جديدة.
 .2معرفة الديون المستحقة مع إمكانية طرح حمول جديدة مما يساعد القائمين عميو لتسييل
االجراءات.

 1.1الهدف من هذا المشروع:
 -1تصميم موقع لتسييل إجراءات مكتب الموارد الذاتية.
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 -2تنظيم عممية تسجيل بيانات العقود واستخراج المتطمبات وتسجيل الصادر والوارد من
مستحقات ومدفوعات وطباعة التقارير المطموبة .

 1.1أهمية المشروع:
 االستفادة من إمكانية الحاسب اآللي واالنترنت في انجاز األعمال المتعمقة بمتابعة االستثمارالداخمي لمموارد الذاتية بجامعة سبيا.
 تقديم المعمومات المطموبة من مكتب متابعة الموارد في الوقت المناسب. إمكانية استخراج التقارير حيث إنو يقدم المكتب من خالل الموقع التقارير والمعمومات الالزمةلتسييل متابعة موارد االستثمار.

 1.1الدافع من هذا المشروع:
 تعمم كيفية تصميم مواقع خدمية متكاممة.
 المساىمة في تطوير العمل الفني من مواقع ومنظومات لجامعة سبيا.

 1.1المنهجية المتبعة لبناء المشروع:
من أجل إنجاز ىذا المشروع بصورة جيدة تم اختيار الطريقة المناسبة من ناحية التطوير وىي:
طريقة الشالل )-:( Waterfall Model

تعتبر منيجية النموذج االنحداري (الشالل)إحدى المنيجيات المتبعة في بناء وتطوير نظم

المعمومات وأفضميا في حال ,إذا كانت المشاريع صغيرة باعتباره سيمة الفيم وبسيط في إدارتو
حيث يتم فيو إتباع مجموعة من المراحل والتي تمثل دورة حياة النظام وال يتم المشروع في أي

مرحمة إال بعد االنتياء من المرحمة التي تسبقيا كما ىو موضح في الشكل()1.1
] [6والذي يوضح الخطوات المتبعة لبناء نظام جديد:
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الشكل( )1.1نموذج الشالل المحسن[6]:

 التحميل:
في ىذه المرحمة يتم تجميع البيانات الخاصة لممشروع  ,وتحديد المتطمبات الوظيفية والغير
وظيفية والقيام بنمذجة النظام باستخدام لغة النمذجة ,UMLوذلك لتنظيم البيانات بحيث تجعل
تعامل مع البيانات ،ومعالجتيا تتم بطريقة صحيحة وسريعة وسيمة ،يمكن تقسيم عممية التحميل
إلى قسمين ىما جمع البيانات وتحميل البيانات وقد تم جمع كافة المعمومات والبيانات عن طريق
إجراء المقابمة الشخصية حيث يتم التأكد من عدم وجود نقص في البيانات والمعمومات التى تم
الحصول عمييا من المقابمة والفيم الصحيح لمنظام.
 التصميم:
في ىذه المرحمة يتم القيام بعممية تصميم المتطمبات التي تم تحديدىا في مرحمة التحميل ،وتشمل
تصميم قاعدة البيانات واجراء عمييا عممية تطبيع البيانات ،وتصميم واجيات االستخدام .
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 التنفيذ:

بعد االنتياء من تصميم النظام بالشكل المطموب في مرحمة التصميم يتم البدء في كتابة الكود
البرمجي وتنفيذه بصورة صحيحة وخالية من األخطاء لتأكد من تحقيق الوظائف التي صمم من

أجميا ،وفي ىذا البحت سيتم العمل عمى تصميم واجيات االستخدام بمغة  css،htmlوتصميم
قاعدة البيانات بمغة MySQL
 االختبار:

الغرض من ىذه المرحمة ىو التأكد من عمل النظام وفق المطموب أو إمكانية الحصول عمى
النتائج المطموبة من النظام الجديد ،يتم ذلك بإجراء سمسمة من االختبارات لنظام  ،وسيتم في ىذا
البحت إجراء مجموعة من االختبارات لمتأكد من سالمة النظام وىي إختبار الجزئي واختبار
التكامل واختبار اإلستخدام.
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الفصل الثاني

الدراسة التفصيمية
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. 1الدراسة التفصيمية:
1.1الدراسات السابقة واالنظمة الشبيهة:

المقصود بالدراسات السابقة ىي البحوث العممية التي أعدت من قبل وليا عالقة بنقطة البحث.

ىذه الدراسات:

 1البوابة السعودية لمموارد البشرية
تعد البوابة السعودية لمموارد البشرية إحدى المبادرات الوطنية الكبرى المقدمة من صندوق تنمية
الموارد البشرية «ىدف» ،والتي تم إنشاؤىا بيدف المساىمة في إحداث نقمة نوعية لمينة إدارة
الموارد البشرية واثرائيا فك اًر وممارسة ،والمساىمة في االرتقاء بالجانب المعرفي المتخصص لدى
ممارسي المينة ،وفي تكوين مخزون معرفي تستفيد منو المؤسسات والعاممين والباحثين في ىذا
المجال.
كما تقدم عدة خدمات من أىميا أدلة سياسات واجراءات إدارة الموارد البشرية ،ومكتبة لموسائط
المتعددة ،باإلضافة إلى دليل ألىم فعاليات الموارد البشرية محمياً وعالمياً ،ومجموعة من المقاالت
العممية المتخصصة ومكتبة لمعديد من األدوات[7] .

الشكل( :)1.2بوابة السعودية لمموارد البشرية
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 1جامعة االمارات لمموارد البشرية
تقوم إدارة الموارد البشرية بالتعاون بشكل فعال مع قادة الجامعة وأعضاء ىيئة التدريس
والموظفين من أجل االرتقاء بمستوى األداء في جميع المجاالت .ييدف ىذا الموقع إلى توظيف

الكفاءات العالية من الموظفين واالحتفاظ بيم من أجل توفير خبرات وظيفية متميزة ،وتسييل

عممية التطوير الميني لتعزيز ميارات الموظفين وأدائيم ،وتحقيق الرضا الوظيفي لدييم[8].

الشكل( :)2,2موقع جامعة االمارات لمموارد البشرية عمى االنترنت
 1.1دراسة النظام الحالي:
لكي نقوم بدراسة النظام الحالي لمكتب الموارد الذاتية بجامعة سبيا نحتاج إلي -:
 -1تحديد طرق وأساليب جمع البيانات التي تناسب المشروع
 - 2صياغة آلية العمل في النظام الحالي
 - 3تحديد المشاكل والعيوب التي يعاني منيا النظام الحالي
 -4صياغة فكرة النظام المقترح ومزياه

 1.1طرق تجميع البيانات:
يعتبر تجميع البيانات و المعمومات من الطرق التي تسيل فيم طبيعة العمل و آليتو ومشاكمو
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 1.1.1المقابمة الشخصية:

تم القيام بتجميع البيانات والمعمومات من مكتب إدارة الموارد البشرية بجامعة سبيا بطريقة
منظمة بحيث يتم التأكد من عدم وجود نقص في البيانات ووثوق في المعمومات المجمعة ,من
الموظفين ولفيم عميق لمنظام وكذلك تدوين المالحظات أثناء العمل لفيم آلية عمل النظام
واإلجراءات باإلضافة إلى اإلطالع عمى النظام الحالي في تحديد البيانات المطموب االحتفاظ
بيا والتعامل معيا.
تتميز المقابمة باألتي:
 .1فيم طريقة العمل بالمكتب.
.2عدم وجود التناقض عند جمع المعمومات
 .3توضيح الكممات الغامضة.
وتم في ىذه المقابمة طرح العديد من األسئمة عمى الموظفين والتي تم تحضيرىا مسبقا ،ومنيا-:
 كيف يتم العمل داخل المكتب ؟
 ما ىي الخدمات التي يقدميا المكتب؟
 ما ىي العوائق والمشاكل التي تواجو المكتب في إدارة موارده لجامعة سبيا؟
 ما ىي البيانات التي يطمبيا المكتب من المستثمر ؟
 ما ىي الموارد التي يقوم المكتب بمتابعتيا في الجامعة ؟
 ما ىي المعمومات عن كل مورد من موارد الجامعة ؟
 كيف تتم معالجة الديون؟

 1.1.1الوثائق والمستندات :
تم جمع كافة الوثائق والمستندات المتعمقة بالنظام وىي تساعد في معرفة وتحديد مدخالت النظام
حيث تم اإلطالع عمى نماذج من الوثائق التي يصدرىا المكتب حيث تم تحديد كل المتطمبات
التي يستخدميا المكتب حيث تم االطالع عمي :
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عقد انتفاع :
وىو يحتوي عمى اسم المستثمر ورقم جواز السفر مكان إصدار جواز سفر ومحل اإلقامة ورقمو
الوطني .
 ديون المستثمرين(معامالت مالية):
وتحتوي عمي المكان(موقع االستثمار) واسم المستثمر والمستحقات واألشير.
 كشف باإلستثمارات الخاصة بالجامعة السنوي:
ويحتوي عمي نوع االستثمار ومكان االستثمار واسم المستثمر وتاريخ نياية العقد وقيمة العقد.

 1.1آلية عمل النظام الحالي :
 -1متابعة المعامالت المالية من مستحقات وديون.
 -2تسجيل بيانات العقود.
 -3اإلشراف والمتابعة.
1.1.1عيوب ومشاكل النظام الحالي :
-1عدم وجود نظام أو موقع يخص المكتب.
-2مشاكل في عممية الدفع مع المستثمر.
-3العطل غير منتظمة من كمية إلي أخرى مما يؤثر عمي الخزينة من حيث سداد

 1.1النظام المقترح:
بعد إتمام دراسة النظام الحالً  ،و تحلٌل كٌفٌة سٌر العمل داخله  ،أتضحت بعض المشاكل
والعٌوب التً تواجهه  ،من هنا جاءت فكرة تصمٌم موقع إلكترونً ٌقوم بأداء مهام و وظائف
النظام السابق المبنً علً أساسه بدقة  ،و كفاءة عالٌة ،حٌث ٌقوم النظام باإلدخال  ،العرض ،
التعدٌل و الطباعة باإلضافة لمنح الصالحٌات و التقارٌر.

 1.1.1مميزات النظام المقترح:
توجد عدة ممٌزات للنظام الجدٌد حٌث تم تلخٌصها فً اآلتً-:
 -1ســرعـة اسـتكمال إجـراءات المستثمرٌن وعـرض المعـلومات بأسلوب سـهـل
ودقـٌـق.
 -2حماٌة البٌانات من التغٌرات التً تحدث ،وهذا ٌقلل من عملٌات التزوٌر والتالعب
بالبٌانات.
 -3إمكانٌة إصدار تقارٌر شاملة بشكل متزامن وسرٌع.
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الفصل الثالث
التحميل
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 .1تمهيد:
تعتبر ىذه المرحمة من أىم مراحل بناء و تطوير النظام  ,و الغرض من تحميل النظام ىو
التحقق مما يجب عممو لمنظام و ذلك بفيم النظام اليدوي و تحديد الفاعمية عمي المتطمبات
الوظيفية و الغير الوظيفية من إدخال واخراج و عمميات اخرى.

 1.1متطمبات النظام :
تممم فممي ىممذه المرحمممة تحديممد المتطمبممات الواجممب توافرىمما فممي النظممام وتممم تقسمميم ىممذه المتطمبممات إلمى
قسمين[5]:
 متطمبات وظيفية .
 متطمبات غير وظيفية .

 1.1.3المتطمبات الوظيفية :
ويقصد بيا تحديد جميع المتطمبات التي يحتاجيا النظام ألداء وظائفو األساسية حيث تمم توضميح
المتطمب ممات الوظيفي ممة بع ممد د ارس ممة جمي ممع الوظ ممائف والعممي ممات الت ممي يق مموم بي مما النظ ممام وت ممم تحدي ممد
المتطمبات الوظيفية ممن إدخمال وعمرض وتعمديل وحمذف وتوزيمع الصمالحيات حسمب طبيعمة العممل
في النظام[5].
.1االدخال:
ي ممتم في ممو عممي ممات االدخ ممال المتعمق ممة ببيان ممات المس ممثتمر وبيان ممات المس ممتخدم ك ممذلك بيان ممات الم ممورد
وااليرادات المتحصل عمييا وتجديد العقود وايضا بيانات ايصاالت القبض.
.2العرض:
يعرض الموقع كل ما يتعمق بجميع الخدمات التي تم ادخاليا كذلك العمميات التى يتم اجراؤىا .
.3تعديل :
تقوم ىذه الوظيفة عمى التعديل في بيانات المسثتمر وبيانات المستخدم وايضا بيانات المورد.
.4الحذف:
يمكن اجراء عممية الحذف من خالل جميع االجراءات التى تم تعديميا .
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.5التقارير والنماذج :
يممتم بيمما عممرض وطباعممة التقممارير السممنوية والشمميرية ل  :بيانممات اسممتثمارات خاصممة و االي مرادات
وكذلك بيانات المورد حسب المدينة وايضا الديون المستحقة ونموذج ايصال القبض.

 2.1.3المتطمبات الغير الوظيفية :
تصف ىذه المتطمبات مميزات النظام ] [5وتشمل :
 سيولة االستخدام.
 الوثوقيو .
 الكفاءة.

 األمنية .

 قابمية التعديل والتطوير .

1.1نمذجة النظام :

وصممف ىممذا النظممام باسممتخدام لغممة نمذجممة تتمتممع بمكونممات مرئيممة وتصمريحات دالليممة لتصممف ىممذه

التعابير  .وقد تم اختيار لغمة النمذجمة الموحمدة وىمي لغمة نمذجمة مرئيمة عاممة تسمتخدم لتعبيمر عمن
الحاالت لمنظام وليا عدة مخططات منيا[3]:

1.1.1مخطط حاالت االستخدام): (Use Case Diagram
يعبممر مخطممط حالممة االس ممتخدام عممن حمماالت االسممتخدام الخاص ممة بالنظممام التممي تصممف النظ ممام،

ويوضممح الميممام الممذي يجممب أن يقمموم بيمما المسممتخدم مممن خممالل النظممر فممي المخطممط .وفيممما يمممي
الجدول()1.3الذي يوضح الرموز الموجودة في حالة استخدام النظام [3].
الجدول ( )1.3الرموز المستخدمة في مخطط حاالت االستخدام
معني المصطمح

الرمز

ىو شخص الذي يمكنو بدء واقعة االستخدام

Actor

تمثل العمميات األساسية لمنظام

Use case name
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يمثل حدود النظام
System name

ىو رابط يربط بين مستخدم النظام والعمميات

الشكل ( )1.3مخطط واقعة حاالت االستخدام النظام.
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 1.1.1مخطط التسمسمي ): (Sequence Diagram
يعبر عن تسمسل األحداث التي يقوم النظام بتنفيذىا ،كذلك يصف متطمبات النظام وكيفية
استجابتو وتفاعمو مع األحداث .والجدول ( )2.3الرموز المستخدمة في مخطط التتابع[3] .

الجدول ( )2.3الرموز المستخدمة في مخطط التتابع.

املعنى

الرمز
الرمز

هو الشخص الري ًقوم بتنفير وظيفت ما على النظام
التصنيف ً :دل الكائن أو النظام الري ًسد على زسائل طلباث املستخدم

ٌشير إلى دوزة حياة الكائن خالل التسلسل الزمني أثناء جنفير العملياث.

ًمثل الجزء الري ًسسل ويستقبل السسائل أثناء القيام بالوظائف.
جمثل سهم أفقي بحيث ًحمل املعلوماث من كائن إلى أخسه.
عمليت أثناء إلازسال ٌ:شير إلى عمليت داخل الكائن قبل إزسالها.

عمليت ذاجيت ٌ :شير إلى عمليت داخل الكائن
ًدل على زجوع زسالت من كائن البياهاث عند طلب ش يء معين.
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الشكل ( )3.3المخطط التسمسمي لعممية (إدخال بيانات المستخدم)

الشكل ( )4.3المخطط التسمسمي لعممية(عرض/تعديل بيانات المستخدم)
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الشكل ( )5.3المخطط التسمسمي لعممية(حذف بيانات المستخدم)

الشكل ( )6.3المخطط التسمسمي لعممية(تجديد العقد)
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الشكل ( )7.3المخطط التسمسمي لعممية(عرض بيانات تفصيمية(المستخدم))
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2.3.1

مخطط ت التصانيف :Class Diagrams

تستخدم مخططات التصنيف لتطوير نموذج نظام كائني المنحى ليبين التصانيف المستخدمة في
النظام و العالقات بينيا .و يمكن اعتبار تصنيف الكائن  class objectعمى انو تعريف عام
الحد انواع كائنات النظام يمثل في شكل صندوق يحتوي عمى اسم التصنيف و خصائصو و
العمميات المقامة عميو ،بينما تفسر العالقات بين التصانيف عمى شكل وصمة بينيا .و يمكن
تحديد نوع العالقة عن طريق استخدام الرموز المعبرة عنيا .و الجدول ( )3.3يبين الرموز
المستخدمة في مخططات التصنيف و معنى كل منيا [.]9
جدول( )3.3يبين الرموز المستخدمة في مخطط التصانيف

الرمز

معنى المصطمح

Class name

التصنيف :يمثل التصنيف شخص أو مكان أو شيء لو

Attribute name

قائمة من الخصائص وقائمة من العمميات .
تمثل الخصائص التي تصف حال () ،والخاصية يمكن

derived attribute name//

أن تكون مشتقة من خصائص أخرى.

)( Method Name

العممية :تمثل الوظائف التي يمكن أن يؤدييا التصنيف.
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الشكل ( )8.3مخطط التصانيف لمنظام
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الفصل الرابع
التصميم

.
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.1تمهيد:
يتعمق ىذا الفصل بالمرحمة الثانية وفقاً لنموذج الشالل المحسن وىي مرحمة تصميم النظام ويتم
في ىذه المرحمة تصميم بنية النظام وتحديد مكوناتو االساسية التي تشكل النظام الكمي وكذلك
تصميم الصفحات واجيات االستخدام و تصميم قاعدة البيانات ،والتعرف عمى لغة البرمجة
المناسبة.

 1.4تصميم قاعدة البيانات:
تعتبر مرحمة تصميم قاعدة البيانات من أىم المراحل التي يمر بيا النظام قيد التطوير .ومن أىم
النقاط التي ترتكز عمييا ىذه المرحمة ىي عممية تقسيم وتوزيع البيانات( التي تم تجميعيا و فرزىا
و تحميل وظائفيا أثناء مرحمة التحميل) .بحيث يصبح تخزين ىذه البيانات و تحديد العالقات ما
بين الجداول في قاعدة البيانات صحيح .إلى جانب تحديد مفاتيح الجداول و أنواع و أحجام
الحقول ,بحيث تصبح قاعدة البيانات مييأه و حسب ما يتطمبو النظام قيد التطوير.
تم استخدام قواعد البيانات العالئقية في تمثيل قاعدة بيانات النظام ،كونيا االكثر استعماال في
تطبيقات الحاسوب ،حيث تمثل البيانات في صورة مجموعة من الجداول ،كل جدول يحمل اسم
معين ،وكل جدول يحتوي عمي مجموعة من االعمدة تمثل الخصائص الكائن المتمثل بالجدول
اما صفوف فتسمي سجالت [2].

 1.1.1تصميم جداول قاعدة البيانات:
 تطبيع البيانات:
تطبيع البيانات ىو إزالة التداخالت والتك اررات واالعتمادات الوظيفية بين الحقول والتي عادة ما
ينتج عنيا مشاكل عن تنفيذ عمميات االدخال والتعديل والحذف ,وذلك من خالل سمسمة من
التعديالت والخطوات عمى جداول البيانات الرئيسية[2].
تتم عممية التطبيع وفق المراحل الثالث وىي:
 .1مرحمة التطبيع األولى
في ىذه المرحمة يتم التخمص من الحقول المتكررة أومتعددة القيم ،بحيث يصبح الجدول في ىذه
المرحمة خاليا من أي مجموعات متكررة لمبيانات مع تحديد المفتاح الرئيسي لكل جدول.
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 .2مرحمة التطبيع الثانية
في ىذه المرحمة يتم مراجعة نتيجة المرحمة األولى إلزالة جميع االعتمادات الجزئية من الجداول،
والتي تعني فصل جميع الحقول التي تعتمد إعتمادا جزئيا عمى المفتاح الرئيسي .وتتم ىذه
المرحمة في حالة كونو المفتاح الرئيسي مركب.
مرحمة التطبيع الثالثة
في ىذه المرحمة يتم مراجعة نتيجة المرحمة الثانية إلزالة االعتمادات التحويمية والتي تعنى فصل
جميع الحقول التي تعتمد اعتماد مباشر عمى حقول أخرى وال تشكل المفتاح الرئيسي ليذا الجدول
من ()1.4ألى()8.4توضح الشكل النيائي لجداول النظام وذلك بعد التطبيع .
جدول ( )1.4يوضح بيانات استثمار
اسم الحقل

نوع الحقل

النوع

وصف الحقل

حجم الحقل

Id_estmrarya

Int

P.k

رقم اإلستثمار

10

Name

Varchar

االسم

40

Int id_Investment

F.k

رقم المورد

10

id_Faculity

Int

F.k

رقم الكمية

10

Data_End

Date

تاريخ

\\\

Money

Varchar

القيمة المالية

40

Notes

Varchar

المالحظات

40

id_City

Int

رقم المدينة

10

Year

Int

السنة

5

Month

Int

الشير

5

F.k
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جدول ( )2.4يوضح بيانات المدينة
اسم الحقل

نوع الحقل

النوع المفتاح

وصف الحقل

حجم الحقل

Id_ City

Int

P.k

رقم المدينة

10

City_name

Varchar

اسم المدينة

50

جدول ( )3.4يوضح بيانات الكمية
اسم الحقل

نوع الحقل

النوع المفتاح

وصف الحقل

حجم الحقل

Id_ faculity

Int

P.k

رقم الكمية

10

Faculity

Varchar

الكمية

50

جدول ( )4.4يوضح بيانات المورد
اسم الحقل

نوع الحقل

النوع المفتاح

وصف الحقل

حجم الحقل

Id_ Investment

Int

P.k

رقم المورد

10

المورد

50

Varchar Investment_type

جدول ( )5.4يوضح بيانات إيصال قبض
اسم الحقل

نوع الحقل

النوع المفتاح وصف الحقل

حجم الحقل

Id_esal

Int

Pk

رقم اإليصال

Acuont_name

Int

F.k

رقم االسم المستثمر 10

Money

Varchar

Id_ Investment

Int

Date_tody

Date

Int Name_almostalm

F.k
F.k
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10

القيمة

10

رقم المورد

10

تاريخ الدفع

//

رقم االسم المستمم

10

جدول ( )6.4يوضح بيانات اإليرادات
اسم الحقل

نوع الحقل

النوع

وصف الحقل

حجم الحقل

Id_ eradat

Int

Pk

رقم اإليرادات

10

Acuont_name

int

F.k

رقم االسم

10

Id_ faculity

Int

F.k

رقم الكمية

10

Id_ Investment

Int

F.k

رقم المورد

10

Money

Varchar

القيمة اإليراد

//

Year

Int

الشير

4

Month

Int

السنة

2

جدول ( )7.4يوضح بيانات المستخدم
اسم الحقل
Id_user

نوع الحقل

النوع المفتاح

Int

Varchar Acuont_name

وصف الحقل

حجم الحقل

رقم المستخدم

10

االسم

40

رقم اليوية

13
10
10

Pass_Id

Int

Password

Varchar

كممة المرور

Stute

Varchar

حالة المستخدم

P.k

جدول ( )8.4يوضح بيانات المستثمر
وصف الحقل

حجم الحقل

اسم الحقل

نوع الحقل

النوع المفتاح

Id_mstatmer

Int

رقم المستثمر

10

First_name

Varchar

االسم األول

10

االم الثاني

10

Third_name

Varchar

االسم الثالث

10

Nike

Varchar

المقب

10

Pass_Id

Int

رقم اليوية

13

Varchar Scound_name

P.k
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 1.1تصميم واجهات النظام:
يعتبر تصميم الواجيات من أىم المراحل في بناء النظام ،إذا تم تصميم الواجيات بطريقة جيدة
متناسقة وسيمة ،فالمفترض أن يكون تصميم الصفحات متماشيا مع النظام ووظائفو وخدماتو
وتؤدي الغرض.
في ىذا النظام تم اإللمام بقدر ما أمكن بيذه المعايير أثناء تصميم واجيات التعامل مع النظام
وذلك باختيار األلوان المتناسقة والجذابة لممستخدم وأيضا احتوت الواجيات عمى مجموعة من
الصور التي ليا داللة عمى الموارد الذاتية .واالشكال( )1.4و()2.4و()3.4توضح بعض
واجيات النظام:

الشكل ( :)1.4واجية الرئيسية لمنظام

38

الشكل ( :)2.4واجية تسجيل الدخول

الشكل ( :)3.4واجية مدير النظام
39

الفصل الخامس

التنفيذ واالختبار

41

.5التنفيذ واالختبار:
بعد عممية تحميل وتصميم النظام المقترح تأتي مرحمة التنفيذ واالختبار التي تتمثل في برمجة
التصاميم المختمفة لمنظام المقترح وتحويميا إلى أكواد ،ومن تم اختبارىا لمتأكد من صحتيا .وىذه
المرحمة تعتبر تحويل جميع ما تم تصميمو في مرحمة التصميم إلى برامج يفيميا الحاسوب].[4
تم في ىذه المرحمة تحديد األدوات المادية والبرمجية المطموبة لبناء النظام سواء لمتصميم او
التنفيذ وتشغيل النظام وىذه األدوات ىي:

 1.5المتطمبات البرمجية:
تصف ىذه المتطمبات البيئة التي يعمل فييا النظام ،فيي قد تكون برامج خاصة بجياز الحاسوب
او برامج خاصة بالنظام فقط وجدول ()1.5يوضح ىذه المتطمبات:
جدول( :)1.5المتطمبات البرمجية لمنظام
البرنامج

وصف البرنامج

Windows 7،10

بيئة ويندوز لتشغيل المواقع

MySQL ، phpMyAdmin

لبناء قواعد البيانات

wamp Server

خادم ويب

لغة php

لبرمجة واجيات المستخدم

لغة java Script

إلضافة تأثيرات حركية

Google Chrome

لعرض واجيات النظام

Css

إلضافة تأثيرات االلوان

 2.5المتطمبات المادية:
تصف ىذه المتطمبات حدود تشغيل النظام سواء كانت ىذه المتطمبات من موصفات الجياز
الذي يعمل عميو النظام أو سعة الذاكرة أو قوة وسرعة المعالج والتي ال يمكن أن يعمل النظام
عمى موصفات أقل منيا وكما ىي موضحة في الجدول()2.5
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جدول( )2.5متطمبات المادية
المكون

الوصف

المعالج

Core i3

القرص الصمب

)Hard Disk (500GB

الذاكرة العشوائية RAM

RAM 4GB

 1.1االختبار:
بعد تنفيذ النظام وتحويمو إلى أوامر برمجية تأتي المرحمة النيائية وىي االختبار .ويعتبر اختبار
حاسما في مسألة ضمان جودة البرمجيات ،ويمثل المرحمة األخيرة لمراحل تخطيط
البرمجيات أم اًر
ً
ونمذجة النظام وتتم عممية إختبار النظام عمى عدة مراحل ،وىي ]. [4
 1.3.5االختبار الجزئي:
تم اختبار كل مكون عمى حدة بمعزل عن بقية مكونات النظام لمتأكد من عممو عمى النحو
المتوقع منو ،وذلك بعد امداده بالبيانات الالزمة لو.
 2.3.5االختبار التكامل:
بعد التأكد من اختبار كل مكونات النظام والتأكد من سالمة تصميمييا يجب التأكد من أنيا
ستعمل مع معا بشكل صحيح وأنو ال يوجد تضارب بين بعضيا البعض بحيث أن المعمومات
المنتقمة بين ىذه المكونات تصل لشكل المتوقعة ليا .ىذا ىو اليدف من اختبار التكامل حيث
يتم اجراء اختبار لكل برنامج عمى حدة ثم اختباره في نطاق النظام كامال وباستخدام بيانات
حقيقية لمتأكد من صحة المخرجات حسب طمب المستخدم.
 3.3.5إختبار اإلستخدام:
اليدف من إختبار االستخدام ىو إختبار مدى سيولة إستخدام النظام من قبل المستخدم النيائي،
وبالتالي تحديد المشاكل الغير متوقعة ،حيث تم عرض النظام عمى أكثر من مستخدم والتأكد من
أن النظام سيل االستخدام.
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المراجع
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دلٌل المستخدم

 دليل

المستخدم:

يعتبر دليل المستخدم كبرنامج تعميمي يوضح لمستخدم النظام ماىي الكيفية التي يعمل بيا

النظام ،خطوة خطوة ،ابتداء من الدخول إلى النظام حتى الخروج منو موضحا ذلك بالصور

والشروحات التي تساعد في التعرف عمى طريقة عمل النظام بالصورة الصحيحة بعد التأكد من

تشغيل الموقع في الجياز بنجاح وبمجرد تشغيل النظام تظير لك الواجية الموضحة في

الشكل(:)1

الشكل( :)1الواجية الرئيسية لمنظام
تحتوي ىذه الواجية عمى أربعة ازرار ،وىي (حول النظام_ دخول _اتصل بنا _خروج )

وعند نقر عمي زر حول النظام ستظير الواجية الموضحة بالشكل()2
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الشكل ( :)2حول المنظومة
عند النقر عمى زر الدخول الموضح في الشكل ( )1تظير لنا واجية تسجيل دخول :

الشكل( :)3واجية تسجيل دخول
وعند النقر عمى زر دخول تظير لنا ىذه الشاشو لتحديد إسم المستخدم وادخال كممة المرور

كما بالشكل(:)4

46

الشكل( :)4إدخال إسم المستخدم وكممة المرور
وفي حالة تحديد إسم المستخدم غير المدير وادخال كممة المرور والنقر عمى زر دخول تظير
ىذه الواجية كما بالشكل(:)5

الشكل( :)5رسالة الخطأ
وفي حالة نسيت كممة المرور تعرض لنا الواجية كما بالشكل(:)6

47

الشكل(:)6إدخال رقم اليوية السترجاع كممة المرور
بعد تحديد رقم اليوية والنقر عمى خيار عرض تظير لنا واجية بيا تذكير باسم المستخدم وكممة
المرور ،باإلضافة لتسجيل الخروج والذي ينقمنا لمواجية الرئيسية كما بالشكل(:)7

الشكل( :)7واجية تذكير
وعند دخول مدير النظام تظير لنا الواجية وتحتوي عمى ستة ازرار باإلضافة إلى زر تسجيل

خروج كما بالشكل(:)8
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الشكل( :)8واجية المدير
عند النقر عمى زر الرئيسية تظير لنا الشاشة الموضحة مسبقا بالشكل ( (1وعند النقر عمى

إضافة المستخدم تظير لنا واجية بيانات المستخدم ومنيا يتم اختيار نوع المستخدم (موظف
_أمين الخزينة) كما موضح بالشكل(:)9

49

الشكل( :)9واجية بيانات المستخدم
وعند النقر عمى الكمية تظير لنا واجية تمكننا من اإلضافة والتعديل والحذف ،كما بالشكل(:)10

الشكل( :)10بيانات الكمية
51

عند النقر عمى زر تعديل تعرض لنا قائمو تمكننا من تعديل البيانات الموضحة في الشكل(:)11

شكل( :)11وجية تعديل بيانات كمية
عند النقر عمى زر حذف تعرض لنا قائمو تمكننا من حذف البيانات الموضحة في الشكل(:)12

شكل( :)12واجية حذف/تعديل/إضافة
وعند النقر عمى زر إضافة مورد تظير لنا الشاشة الموضحة بالشكل (:)13
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شكل( :)13واجية بيانات المورد
وعند النقر عمى زر حجز تظير لنا الشاشة في الشكل (:)14

شكل( :)14واجية تجديد العقد
وعند النقر عمى زر (تقارير/نماذج) تظير لنا شاشو تمكننا من عرض التقارير الموضحة بالشكل
(: )15
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الشكل ( : )16قائمة التقارير/النماذج لمواجية المدير

وعند تسجيل دخول الموظف تظير لنا واجية تحتوي عمى ستة أزرار(الرئيسية _بيانات
المستثمر_ كمية_ إضافة_ مورد _حجز _تقارير/نماذج) الموضحة في الشكل(:)17

الشكل( :)17واجية الموظف
عند النقر عمى زر بيانات المستثمر تظير لنا واجية الموضحة بالشكل(:)18
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شكل( :)18بيانات المستثمر
وعند تسجيل دخول أمين الخزينة تظير لنا واجية وتحتوي عمى خمسة أزرار(الرئيسية _حجز

_ايصال قبض_ اإليرادات _تقارير/نماذج) الموضحة بالشكل (:)19

شكل( :)19واجية أمين الخزينة
عند النقر عمى زر ايصال قبض تظير لنا الشاشة الموضحة بالشكل (:)20
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شكل( :)20.1واجية بيانات إيصال القبض

شكل( : )20.2واجية بيانات إيصال القبض
وعند النقر عمى زر اإليرادات تظير لنا الواجية كما في الشكل (:)21
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شكل(:)21واجية اإليرادات
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