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اإلهداء
إلى الينبوع الذي ال يمل العطاء إلى من كانت دعواتها نورا ً لي في طريقي إلى التي بها
أكبر وأمامها أصغر إليك يا من تعب وصبر حتى تراني األفضل إلى من كانت ترجو أن
أكون في أرقى المستويات العلمية إلى التي لم تبخل من أجل دفعي في طريق السعادة إلى
من سهرت ألجلي الليالي ورخصت كل ما هو غالي إلى التي رضائها وفقني في حياتي
إلى التي ال تمل عطاءا ً من الحب والحنان والرعاية و االهتمام إلى التي مشاعري نحوها
يعجز ع ن لفظها اللسان وال يوفي حقها كل تعابير الكالم أهدي إليك وأنا على يقين بأنني
لو أهديك روحي لن توفيك حقك.

أمي العزيزة
إلى من كان يتمنى لي بأن أكون في أرقى المستويات من التعليم إلى من كان أمله أن
يراني األفضل إلى من شجعني منذ الصغر على أن استمر وأثابر إلى أن أصل إلى
األفضل.

والدي العزيز (رحمه الله)
إلى من يسعدهم أن يروني أن أصل إلى ما وصلت إليه إلى من كانوا دعما ً وعونا ً وسندي
لي في الحياة إلى من حبهم يجري في عروقي.

إخوتي األعزاء

الباحثة
ii

كلمة شكر وتقدير
بداية أسجد لله شكرا والحمد لله الغني الحميد المبدىء المعطي المعيد الفعال لما يريد،
ميّزنا عن سائر مخلوقاته بالعقل والتدبير.
إلى منارة العلم ،وإلى سيد الخلق إمام المرسلين إلى األمي الذي علم المؤمنين ،إلى الذي
حرص المؤمنين على التعلم وعلى حب التعليم وعلى طلب العلم في كل مكان إليك يا سيد
األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

البد لي وأنا أخطو خطواتي األخيرة من إنجاز هذا البحث ،كل الشكر والتقدير إلى الذي
ساعدني في أن أقدم كل جديد ومفيد وإلى الذي ساعدني في اختيار هذا المشروع وإلى
الذي ساعدني في انجاز هذا البحث وأخص بالذكر أستاذي ومرشدي بالكلمة الطيبة
وتعليماته القيمة

الدكتور /خالد علي عثمان
وكما أتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومدير إدارة
الشؤون اإلدارية والمالية ومدير إدارة المشروعات ومدير إدارة التفتيش والمتابعة
واألطباء والممرضين وكل العاملين بالمركز اللذين قدموا لي كل المعلومات عن المركز
والخدمات التي يقدمها المركز للمرضى وجميع أساتذتي األفاضل

الباحثة

iii

الملخص Abstract
أصبببح انتشااار المواقااع الصاااحية عباار شاابكة اإلنترناات حلقاااة الوصاال الرئيسااية بااين العدياااد ماان المرضااى الصاااحية
في انتشار برامج التوعية الصحية ومتابعة وتوفير الخدمات للمرضى المسجلين لديها.
تبنااااااات فكااااااارة هاااااااذا البحاااااااث تصاااااااميم موقاااااااع الكتروناااااااي إلدارة الخااااااادمات الطبياااااااة بمركاااااااز عااااااا
بمديناااااة سااااابها .وذلاااااك لهاااااد

األورام

التواصااااال باااااين المرضاااااى واألطبااااااء بغياااااة تحساااااين الخااااادمات الصاااااحية لااااادى

المركاااااز .وكاااااذلك تساااااهيل عملياااااة إجاااااراء الكشااااا

المبكااااار عااااان المااااار

 .بعاااااد مااااارور بمراحااااال تطاااااوير

المشاااااروع ف قاااااد وصااااالنا إلاااااى الشاااااكل النهاااااائي للموقاااااع باساااااتخدام لغاااااات برمجياااااة م ااااال لغاااااة  phpلتصاااااميم
صاااااااافحات الموقااااااااع ،ولغااااااااة  MYSQLلتصااااااااميم جااااااااداول قاعاااااااادة البيانااااااااات و يرهااااااااا ماااااااان المتطلبااااااااات
البرمجية التي ساهمت في إنجاح بناء الموقع.
نظااارا لصاااعوبة التواصااال باااين المرضاااى وإدارة الخااادمات الطبياااة لااادى المركاااز ،حيبببث أن خطبببورة هبببذا النبببوع مبببن
األمبببرات يتوجبببب التواصبببل العالجبببي الفعببببال ببببين المبببريب والطبيبببب بببببالمركز وعبببدم وجبببود موقبببع الكترونببببي
لمركبببز األورام بمدينبببة سببببها يسببباهم فبببي زيبببادة البببوعي بخطبببورة األورام السبببرطانية ببببالمجتمع .فقاااد جااااءت فكااارة
تصاااميم موقاااع إلكتروناااي إلدارة الخااادمات الطبياااة بمركاااز عااا

األورام بمديناااة سااابها ،حياااث يقااادم الموقاااع العدياااد

مااان الخااادمات كتساااجيل ومتابعاااة للمرضاااى ،وحجاااز مواعياااد لهااام .وياااوفر الموقاااع توعياااة بمااادى خطاااورة اإلصاااابة
بااااألمرا

السااارطانية وخطاااورة انتشاااا رهاااا باااالمجتمع ،وكماااا ياااوفر الموقاااع أيضاااا نظاااام خبيااار يسااااعد المرضاااى

على إجراء التشخيص المبدئي لألورام.
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الفصل األول
(مقدمة البحث)

 .2تمهيد:
أحببببببببدثت تقنيببببببببة اإلنترنببببببببت ثببببببببورة فببببببببي عببببببببالم اإل تصبببببببباالت والمعلومببببببببات .وتميببببببببزت
بتطببببببورات سببببببريعة وتببببببأثيرات مباشببببببرة للثببببببورة الرقميببببببة علببببببى نمببببببط الحيبببببباة اإلنسببببببانية
وعلبببببى جميبببببع األصبببببعدة اإلقتصبببببادية واإلجتماعيببببببة والصبببببحية .ممبببببا جعبببببل التنميبببببة فببببببي
كافببببببة الميببببببادين مرتبطببببببة إلببببببى حببببببد كبيببببببر بمببببببد قببببببدرة اإلنسببببببان علببببببى مسببببببايرة هببببببذ
التحببببببوالت والببببببتحكم فيهببببببا قصببببببد اسببببببتغالل اإلمكانببببببات المتببببببوفرة والمتجببببببددة فببببببي عببببببالم
االتصاالت.
ومببببببببن أبببببببببرز طببببببببرق اسببببببببتغالل اإلمكانيببببببببات هببببببببي اسببببببببتخدام لتكنولوجيببببببببا اإلتصببببببببال
والمعلومببببببات فببببببي ال قطبببببباع الصببببببحي .وولببببببك بتببببببوفير مواقببببببع الخببببببدمات الطبيببببببة التببببببي
تحتببببببوي علببببببى المعلومببببببات الطبيببببببة والبيانببببببات الخاصببببببة بكببببببل مببببببريب .ويتجلببببببى هببببببذا
أيضببببا ً فببببي انتشببببار لتكنولوجيببببا التشببببخيص والطببببب عببببن بعببببد .حيببببث مكنببببت مببببن تخببببزين
البيانبببببببات الرقميبببببببة والنصبببببببية والصبببببببور بسبببببببرعة عاليبببببببة .وقبببببببد سببببببباهمت فبببببببي انتشبببببببار
المنافسبببببببة فبببببببي الخبببببببدمات الصبببببببحية مبببببببا ببببببببين المراكبببببببز الطبيبببببببة وظهبببببببور الم سسبببببببات
المانحبببببة لالعتمببببباد والتبببببي تضبببببع معبببببايير لتحسبببببين الخبببببدمات الصبببببحية .وبالتبببببالي تصببببببح
مسبببببببألة تحسبببببببين الخدمبببببببة وتطويرهبببببببا أو البحبببببببث عبببببببن خبببببببدمات جديبببببببدة مبببببببن السبببببببمات
الببببببارزة فبببببي عمبببببل الم سسبببببة الصبببببحية لمواكببببببة سبببببرعة التغييبببببر العلمبببببي والتكنولبببببوجي
فبببببي مجبببببال الطبببببب البببببذي يجعبببببل بعبببببب الخبببببدمات الصبببببحية المقدمبببببة متقادمبببببة بمبببببرور
الزمن.
تتركبببببز فكبببببرة البحبببببث فبببببي تبببببوفير موقبببببع خبببببدمي إلدارة الخبببببدمات الطبيبببببة بمركبببببز عبببببال
األورام بمدينبببببببة سببببببببها .حيبببببببث يقبببببببدم هبببببببذا الموقبببببببع العديبببببببد مبببببببن الخبببببببدمات كتسبببببببجيل
ومتابعببببببة للمرضببببببى .كمببببببا يببببببوفر الموقببببببع نظببببببام خبيببببببر يسبببببباعد المرضببببببى علببببببى إجببببببراء
التشخيص المبدئي لألورام.
 2.2مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في:
 .2صعوبة التواصل بين المرضى وإدارة الخدمات الطبية لد المركز ،حيث أن خطورة هذا
النوع من األمرات يتوجب التواصل العالجي الفعال بين المريب والطبيب بالمركز.
 .0عببببببدم وجببببببود موقببببببع الكترونببببببي لمركببببببز األورام بمدينببببببة سبببببببها يسبببببباهم فببببببي زيببببببادة
الوعي بخطورة األورام السرطانية بالمجتمع.
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 .0.2دوافع اختيار المشروع:
هناك عدة دوافع ساعدت على اختيار هذا المشروع ،ومن أبرزها- :
 .2الرغببببببة فبببببي تبببببوفير موقبببببع إلكترونبببببي لمركبببببز األورام بسببببببها .بحيبببببث يسبببببهل الموقبببببع
التواصل بين المرضى واألطباء بغية تحسين الخدمات الصحية بالمركز.
 .0المساهمة في مساعدة المرضى في التعرف أكثر على المرت ،وكذلك تسهيل عملية إجراء
الكشف المبكرعن طريق الموقع.
 .3المساهمة في زيادة وعي الجمهور ،وولك بتوفير توعية في الموقع بمد خطورة اإلصابة
باألمرات السرطانية وخطورة انتشارها بالمجتمع.
 3.2أهداف المشروع:
الهببببببدف األساسببببببي مببببببن هببببببذا البحببببببث هببببببو بنبببببباء موقببببببع الكترونببببببي خببببببدمي إلدارة الخببببببدمات
الطبية بمركز لعال األورام بمدينة سبها بحيث يحقق األهداف التالية:
 .2تسهيل عملية التواصل بين المرضى وإدارة الخدمات الطبية لد المركز.
 .0بناء نظام خبير بالموقع وولك لتسهيل عملية التشخيص المبدئي لألورام.
 2.2أهمية المشروع:
ت تمثببببببل أهميببببببة هببببببذا المشببببببروع فببببببي تببببببوفير موقببببببع إلدارة الخببببببدمات الطبيببببببة بمركببببببز عببببببال
األورام بمدينببببببة سبببببببها ،وولببببببك لتحسببببببين الخببببببدمات مببببببن ناحيببببببة متابعببببببة المرضببببببى وإجببببببراء
التحاليبببببببل والفحوصبببببببات التبببببببي تقبببببببدمها إدارة الخبببببببدمات الطبيبببببببة للمرضبببببببى ،كمبببببببا تتمثبببببببل
األهمية في توفير نظام خبير لتسهيل عملية الكشف المبكر عن المرت.
 5.2منهجية البحث:
يقصبببد بمنهجية البحث مجموعة المراحل المتبعة بهدف الوصبببول لنظام حاسبببوبي يلبي االحتياجات
تم اتباع منهجية التطوير الشبببببالل (االنحدار المحسبببببن)
بالكفاءة والفعالية المطلوبة .في هذا البحثَ ،
] ،[5حيث يتم فيها إتباع مجموعة من المراحل التي تمثل دورة حياة النظام .وال يتم الشروع في أي
مرحلة إال بعد االنتهاء من المرحلة التي تسبقها ،وقد تم اختيار هذا النموو لكونه األكثر مالئمة في
المشبببببباريع وات المتطلببات الواضببببببحبة .ولبناء وتطوير النظام وفقا ً لهذ المنهجية يجب إتباع كافة
المراحل حسب تسلسلها وترتيبها بالشكل].[1.1
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دراسة الجدوى ()Feasibility study

التحليل وتعريف المتطلبات
)(Requirements analysis and specification
التصميم )(Design
الترميز(البرمجة) واختبار الوحدة
))Coding and Testing Unit
التكامل واختبار النظام
)(Integration and System Testing
الصيانة
)(Maintenance

شكل ( )2.2يوضح نموذج الشالل المحسن ()Iterative model waterfall

 2.2الخطوات المتبعة لبناء المشروع:
تمر دورة حياة النظام بالمراحل التالية- :
 -2دراسة الجدوى ):)Feasibility Study
الهدف الرئيسبببي من نشببباط دراسبببة الجدو هو تحديد ما إوا كان من الممكن ماليا ً وتقنيا ً تطوير المنت .
يتضبمن نشباط دراسبة الجدو تحليل المشبكلة وجمع جميع المعلومات وات الصلة بالمنت مثل عناصر
البيبانبات المختلفبة التي سببببببيتم إدخبالهبا إلى النظبام ،والمعبالجبة المطلوببة لتنفيبذ هبذ البيبانبات ،وبيانات
المخرجات المطلوبة ليتم إنتاجها من قبل النظام.
 -0متطلبات تحليل تصميم المواصفات (:)Requirements Definition
الهبدف من مرحلة تحليل المتطلبات والمواصببببببفات هو فهم المتطلبات الدقيقة للعميل وتوثيقها بشببببببكل
صببببببحيح تتكون هببذ المرحلبة من نشبببببباطين متميزين ،همببا جمع المتطلبببات وتحليلهببا ،ومواصببببببفببات
المتطلبات .وتسببببمى هذ المرحلة أيضببببا ً بمرحلة تحليل المتطلبات (،)Analysis Requirements
حيبث تم في هبذ المرحلبة تحليبل البيبانبات والمعلومبات بعبد تجميعها لتحديد المتطلبات الوظيفية والغير
وظيفية.
3

 -3تصميم النظام ):)Design
الهبببدف مبببن مرحلبببة التصبببميم هبببو تحويبببل المتطلببببات المحبببددة فبببي وثيقبببة )Software - SRS
 )Requirements Specificationإلبببى هيكبببل مناسبببب للتنفيبببذ فبببي أي لغبببة مبببن لغبببات البرمجبببة.
ويبببتم فبببي هبببذ المرحلبببة أيضبببا ً تصبببميم بنيبببة النظبببام وتحديبببد أساسبببيات ووحبببدات البرمجبببة المتمثلبببة
في البرام الفعلية وهيكلية البيانات والعالقات بينها.
 -2الترميز واختبار الوحدة (:)Coding and Testing Unit
الغرت من مرحلة الترميز واإلختبار (تسبمى أحيانا ً مرحلة التنفيذ) لتطوير البرام هو ترجمة تصميم
البرنام إلى شببببفرة مصببببدر .حيث يتم تنفيذ كل مكون من عناصببببر التصببببميم كوحدة نمطية للبرنام .
والمنت النهائي لهذ المرحلة هو مجموعة من البرام التي ت ّم اختبارها بشبببكل فردي .باإلضبببافة لذلك،
ّ
فإن اختبار الوحدة ينطوي على التحقق من أ ّ ّن كل وحدة تقابل وتطابق مواصفاتها المصممة ألجلها .
 -5التكامل واختبار النظام ):)Integration and System Testing
تتضببببببمن هبذ المرحلبة اختببار وحبدات البرنبام أو البرام (التطبيق) ومكباملتهبا وحيبث يت ّم في هذ
المرحلة دم الوحدات النمطية المختلفة التي ت ّم إجراؤها بغاية ترميزها واختبارها.
 -2الصيانة :Maintenance
تتطلبببب صبببيانة منبببت (برنبببام نمبببووجي) جهبببدا ً أكببببر بكثيبببر مبببن الجهبببد البببالزم لتطبببوير المنبببت
نفسبببه .حيبببث ت كبببد العديبببد مبببن الدراسبببات التبببي أجريبببت فبببي الماضبببي ،أن الجهبببد النسببببي لتطبببوير
منت برمجي نمووجي يبلغ تقريبا ً نسبة  ، %40:60و تتضمن الصيانة القيام ب:
 تصببببحيح األخطبببباء التببببي لببببم يببببتم اكتشببببافها خببببالل مرحلببببة تطببببوير المنببببت  .وهببببذا مببببا يسببببمى
بالصيانة التصحيحية.
 تحسببببين تنفيببببذ النظببببام ،وتعزيببببز وظببببائف النظببببام وفقببببا ً لمتطلبببببات العمببببالء .هببببذا مببببا يسببببمى
بالصيانة المثالية.
 ترقيببة البرنببام للعمببل فببي بي.ببة جديببدة .علببى سبببيل المثببال ،قببد تكببون هنبباك حاجببة إلببى ترقيببة
لنقبببل البرنبببام إلبببى نظبببام كمبيبببوتر جديبببد مبببع نظبببام تشبببغيل جديبببد .وهبببذا مبببا يسبببمى بالصبببيانة
التكيفية ].[5
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 7.2تنسيق البحث:
وهبببي المنهجيبببة التبببي تببب ّم إتباعهبببا فبببي انجببباز فصبببول هبببذا البحبببث حيبببث يتكبببون مبببن خمسبببة فصبببول
مقسمة على النحو التالي:
 الفصللللل األول :يتضببببمن فكببببرة مبدئيببببة عببببن المشببببروع ،فيمببببا يخببببص مشببببكلة البحببببث ،ودوافببببع
اختيببببار  ،إلببببى جانببببب األهببببداف ،وأهميببببة دراسببببة الجببببدو  ،والنمببببوو المتبببببع إلنجبببباز هببببذا
المشروع.
 الفصلللل الثلللاني :يشبببمل الدراسبببات السبببابقة لهبببذا البحبببث ،واألنظمبببة الشببببيهة ،والطبببرق المتبعبببة
فبببي تجميبببع البيانبببات ،والمقابلبببة الشخصبببية ،وكيفيبببة (آليبببة) سبببير العمبببل داخبببل المركبببز ونببببذة
عبببببن النظبببببام المقتبببببرح ،ومميبببببزات النظبببببام المقتبببببرح ،والتقسبببببيم اإلداري للمركبببببز (الهيكبببببل
التنظيمي).
 الفصللل الثالللث :حيبببث يقببدم نببببذة عببن التحليببل ،وتحديبببد متطلبببات النظبببام المقتببرح ،والمتطلببببات
الوظيفيبببببة ،الغيبببببر وظيفيبببببة ،ولغبببببة نمذجبببببة البيانبببببات الموحبببببدة ومخطبببببط حالبببببة االسبببببتخدام
والمخطط التسلسلي ومخطط التصانيف.
 الفصللللل الرابللللع :ويقببببدم نبببببذة عببببن مرحلببببة تصببببميم النظببببام المقتببببرح ،وكببببذلك تصببببميم قواعببببد
البيانبببات ،وعمليبببة التطبيبببع وتصبببميم واجهبببات النظبببام وتصبببميم بنيبببة النظبببام ،وتصبببميم الواجهبببة
األمامية والواجهة الخلفية.
 الفصللللل الخللللامس :خصببببص لمرحلببببة تنفيببببذ النظببببام المقتببببرح واالختبببببار األدائببببي والببببوظيفي،
ويتضببببمن األدوات التببببي تبببب ّم اسببببتخدامها إلنجبببباز هببببذا المشببببروع ،والتأكببببد مببببن عمببببل النظببببام
بالشكل المطلوب ،وسالمته من األخطاء والعيوب.
 الفصلللل السلللادس :يتضبببمن خالصبببة البحبببث والمهبببارات المكتسببببة والصبببعوبات التبببي واجهتنبببي
في تنفيذ هذا المشروع ،وكذلك أفاق التطوير.
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة واألنظمة الشبيهة

 .0تمهيد
تعتبر مرحلة الدراسات السابقة وطرق تجميع المعلومات من أهم مراحل بناء النظام .فهي تمثل كل ما
يتعلق بالمراجع والكتب والوثائق وات الصلة بموضوع البحث .وكذلك دراسة األنظمة وهي تلك األنظمة
التي توفر وظائف شبيهة للوظائف التي يقدمها النظام المقترح.
هذا الفصل يلخص الطرق التي اتبعت لتجميع البيانات والمعلومات ضمن نطاق البحث .حيث تهتم
الدراسة ببناء موقع الكتروني (موقع لمركز األورام بمدينة سبها) يساعد على تقديم الخدمات الصحية
لمرضى األورام (مثل تسجيل بيانات المرضى وحجز مواعيد لهم ،وصوالً إلى الكشف المبكر لألمرات
السرطانية والتوعية بمد خطورتها) .وتوجد العديد من المواقع اإللكترونية التي تتخذ نسقا ً مشابها ً للموقع
المقترح (األنظمة الشبيهة) .إال أنها تختلف في الخدمات التي تقدمها ،كالً حسب احتياجات المستخدم
وطبيعة عمل الم سسة الصحية.
وفيما يتعلق بموضوع البحث ،فإنه ال يوجد موقع الكتروني لمركز األورام بمدينة سبها .وفيما يلي
الطرق التي اتبعت لتجميع البيانات:
 0.2طرق جمع البيانات:
لقد ت ّم في هذ المرحلة إتباع الطرق التالية:
 2.2.0المقابلة الشخصية:
وهبببو أسبببلوب يعتمبببد كليبببا ً علبببى التفاعبببل اللفظبببي ببببين األفبببراد ،حيبببث يتركبببز بطبببرح العديبببد مبببن
األسبب.لة علببى مسبب ولي النظببام الحببالي (اليببدوي) .وولببك للحصببول علببى المعلومببات عببن آليببة عمببل
الم سسبببة .وتمتببباز بأنّهبببا وسبببيلة جمبببع بيانبببات م كبببدة ،وتعببباب بأنّهبببا تتبببأثر بقابليبببة سبببرد المعلومبببات
للمستجيب وطريقة طرح األس.لة.
وقد تمت المقابلة مع مدير إدارة الخدمات الطبية بالمركز نظرا ً لعالقته المباشرة بموضوع البحث،
إضافةً إلى إجراء مقابالت مع مدراء إدارات (مثل مدير إدارة الش ون اإلدارية والمالية ،مدير إدارة
التفتيش والمتابعة ،مدير إدارة المشروعات ،ومدير إدارة التمريب للتعرف بشكل مفصل على آلية سير
عمل األقسام المتواجدة داخل المركز) .كما تم أيضا ً إجراء مقابالت مع مجموعة من األطباء المختصين
لد المركز ،وولك لهدف دراسة إمكانية نقل خبرة الطبيب إلى نظام خبير بالموقع).
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وقد تلخصت عملية جمع البيانات عن طريق طرح األس.لة (ملحق )1بتوفير المعلومات التالية:
 نبذة عن مركز األورام سبها:
يعتبر مركز األورام أول مركز افتتح بالمنطقة الجنوبية ليقدم خدماته اليومية لمرضى األورام .حيث تم
افتتاح المركز عام  1211ف باالتفاق بين مركز عال األورام بمدينة سبها ومركز عال األورام بمدينة
مصراتة ،وولك بوضع آلية وخطة لتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في تحضير الجرعات
العالجية .وأيضا ً ت ّم تأسيس اإلسعافات األولية وإيواء (م قت) كمرحلة أولى ،واعتبرت هذ هي الخطوة
األساسية لسير العمل بالمركز .ومن ث ّم تطورت خطط عمل المركز وولك بافتتاح إدارات بمكاتبها
وأقسامها الحيوية (ملحق  )1ومنها:
 .2مكتب الشؤون اإلدارية:
فهببببو المسبببب ول عببببن عمليببببة اإلشببببراف علببببى جميببببع إدارات وأقسببببام المركببببز وإصببببدار التقببببارير
السنوية .ويتفرع منه التالي:
 مكتلللب شلللؤون الملللو فين :يخبببتص باإلشبببراف علبببى آليبببة عمبببل المركبببز وإعبببداد كشبببوفاتموظفي المركز وإصدار اإلجازات بأنواعها.
 قسللللم المخللللازن :وهببببو القسببببم المخببببتص بتخببببزين األدويببببة وحفظهببببا ومتابعببببة آليببببة تببببوفيرالمستنفذ منها.
 قسلللم اإلعلللالم :ويقبببوم بببباإلعالن عبببن األنشبببطة والببببرام المقامبببة ببببالمركز ،وكبببذلك توثيبببقاالجتماعات.
 .0إدارة التفتيش والمتابعة:
يخبببتص بمتابعبببة سبببير عمبببل المركبببز لضبببمان جبببودة أداء العببباملين وحبببل اإلشبببكاليات التبببي تعرقبببل
سبببير العمبببل وآليبببة تبببوفير أو اسبببتيراد شبببحنات األدويبببة للمركبببز .كمبببا يقبببوم المكتبببب بإحالبببة تقبببارير
ربع سنوية للجهات الرقابية.
 .3مكتب إدارة المشروعات:
يهتم بمتابعة جاهزية أقسام المركز اإلنشائية وإعداد خرائط التطوير.
 .2مكتب تنمية الموارد البشرية:
هبببو المخبببتص برفبببع كفببباءة مبببوظفي المركبببز وإعبببداد البببدورات المهنيبببة لكبببل تخصبببص ،وكبببذلك
تنظيم الندوات والم تمرات العلمية.
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 .5مكتب اإلدارة المالية:
وهو المس ول عن متابعة جميع اإلجراءات المالية لجميع العاملين بالمركز.
 .2مكتب إدارة الخدمات الطبية:
هو من أهم إدارات المركز ،والذي يشرف على األقسام التالية:
 قسلللم اإلسلللتعالمات :وهبببم القسبببم البببذي يقبببدم خبببدمات اإلسبببتعالم والبببرد علبببى استفسببباراتاألشخاص المترددين على المركز.
 قسللللم األشللللعة التشخيصللللية :يعتبببببر قسببببم األشببببعة التشخيصببببية هببببي أحببببد األعمببببدة المهمببببةللخببببببدمات الصببببببحية ،ويحببببببرص علببببببى اسببببببتخدام األجهببببببزة وات التببببببرددات اإلشببببببعاعية
المنخفضة ،وولك وفقا ً للمعايير المتوافقة مع الحاالت المرضية.
 قسم اإلحصاء الطبي :وهو القسم المختص عن إعداد اإلحصاءات مرضى األورام بالمنطقةوإحالة التقارير السنوية للجهات المختصة.
 مكتب إدارة الصيدلة :وهو المكتب الذي يقوم بصرف الدواء "مجاناً" لمرضى األورام المسجلينلد المركز ،وكذلك يقوم بصرف األدوية للمرضى المترددين على العيادات الخارجية لد
المركز.
 قسم األورام وأمراض الدم :يختص بكشف ومتابعة مرضى األورام ومرضى أمرات الدم.والتي تنقسم إلى:
 .2أمبببرات أورام صبببلبة :مبببثالً للبببذين عنبببدهم كتبببل سبببرطان الرئبببة وأنبببواع أخبببر مبببن
السرطانات.
 .0أمرات الدم العادية (فقر الدم المنجلي والال منجلي).
 .3أمرات الدم لوكيميا (سرطان الدم).
 قسللللم المختبللللرات الطبيللللة :يقببببوم بإسببببتقبال المببببريب ومعرفببببة الفحوصببببات التببببي طلبهبببباالطبيب ،وهو المس ول عن تحليل عينات الجسم المختلفة.
 قسلللم الطلللوارن والعنايلللة الفائقلللة :وهبببو القسبببم المعنبببي بإسبببتقبال الحببباالت الطارئبببة ويقبببدماإلسعافات األولية للحاالت الطارئة.
 قسلللللم العيللللللادات الخارجيلللللة :مخببببببتص بمتابعبببببة المرضببببببى المتبببببرددين علببببببى العيبببببباداتالخارجية بالمركز والتي تتوفر بها األقسام التالية مثل( :باطنية -أطفال –عظام).
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 مكتب اإليواء إدارة التمريض- :ويختص باآلتي:
 .2تنظيم العمل داخل قسم اإليواء ،والعيادات الخارجية داخل المركز.
 .0مهتم بمرضى األورام من الدرجة األولى.
 .3متابعة حاالت خارجية مثل :باطنية ،أطفال ،عظام.
 السلللرطان ( :)Cancerهبببو مصبببطلح طبّبببي شبببامل لمجموعبببة مبببن األمبببرات التبببي تتميبببز
بنمببو غيببر طبيعببي "ورم " بجسببم االنسببان .ولديببه القببدرة علببى اختببراق األنسببجة وتببدمير
ّ
أنسبببجة سبببليمة فبببي الجسبببم ،وهبببو قبببادر علبببى اإلنتشبببار فبببي جميبببع أنحببباء الجسبببم .ومبببرت
السببببرطان هببببو أحببببد األسببببباب الرئيسببببية للوفبببباة فببببي العببببالم ،لكببببن احتمبببباالت الشببببفاء مببببن
مبببرت السبببرطان آخبببذة فبببي التحسبببن باسبببتمرار فبببي معظبببم األنبببواع ،بفضبببل التقبببدم فبببي
أسبببباليب الكشبببببف المبكبببببر عبببببن السبببببرطان وخيببببارات عبببببال السبببببرطان .حيبببببث تختلبببببف
أعببببرات مببببرت السببببرطان مببببن حالببببة إلببببى أخببببر  ،تبعببببا ً للعضببببو المصبببباب بببببالمرت.
ومن أنواع السرطان:
 سرطان الثدي)(Breast Cancerهو مرت يصيب النساء بالتحديد ،لكنه قد يصيب الرجال أيضا ً ،وإن كان بنسبة أقل بكثير .وله
أعرات كما يلي:
o

إفراز مادة شفافة أو مشابهة للدم من الحلمة ،يظهر ،أحيانا ً ،مع ظهور الورم في الثدي

o

تراجع الحلمة أو تسننها.

o

تغيّر حجم أو مالمح الثدي.

o

تسطـّح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثّدي.

o

ظهور احمرار أو ما يشبه الجلد المجعّد على سطح الثدي ،مثل قشرة البرتقال.

 سرطان البروستاتا ))Prostate Cancerهو السرطان الذي يتكون ويتطور داخل غدة البروستاتا .وفي مراحله األولى ،ال
يكون سرطان البروستاتا مصحوبا ً ،عادة ،بأية أعرات جانبية .وكثيرا ً من الحاالت ال يتم فيها
تشخيص سرطان البروستاتا إال بعد أن يكون الورم السرطاني قد انتشر خار الغدة .وعند معظم
الرجال ،يتم الكشف األول من خالل الفحص الروتيني للكشف عن المستضدّ البروستات .وقد تشمل
األعرات األولى لوجود ورم سرطاني في غدة البروستاتا مشاكل في التبول ناجمة عن الضغط
الذي يشكله الورم السرطاني على المثانة.
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 سرطان الجلد )(Skin Cancerسرطان الجلد هو تكاثر غير طبيعي لخاليا الجلد ،ينشأ ويتطور ،في معظم الحاالت ،على وجه الجلد
الذي يتعرت كثيرا ألشعة الشمس (مثل الوجه ،فروة الرأس ،الشفتان ،اليدان والذراعان وغيرها).
ومع ولك ،يمكن لهذا النوع من السرطان الشائع أن يتطور أيضا في مناطق من الجلد ال تتعرت
ألشعة الشمس كثيرا .وباإلمكان ،من خالل الكشف المبكر ،تحقيق نسب مرتفعة جدا من النجاح في
معالجة معظم حاالت سرطان الجلد ،بما في ولك األشكال واألنواع األشدّ شراسة وفتكا ً منه .
 سرطان الرئة ))Lung Cancerيشكل سرطان الرئة المسبب األول للوفيات التي تحصل نتيجة لمرت السرطان ،سواء بين النساء
أو بين الرجال .ويوقع سرطان الرئة عددا من الضحايا ،سنويا ،أكبر بكثير مما يحصد سرطان
القولون ،سرطان البروستاتا ،أو سرطان الثدي  .وتشمل أعرات سرطان الرئة ما يلي:
o

سعال مستجدّ ،يظهر وال يختفي.

o

تغيّرات في السعال المزمن القائم أو في سعال المدخنين.

o

ي ،حتى لو كان قليال جدا ما يدعى بنفث الدّم). (Hemoptysis
سعال مصحوب ببلغم دمو ّ

o

ضيق النفس.

o

أوجاع في الصدر.

o

بُ ّحة في الصوت].[4][1

 0.2.0المالحظة:
وهبببو األسبببلوب البببذي يعتمبببد علبببى مبببد انتببببا الباحبببث ومالحظبببة النظبببام اليبببدوي واكتشببباف آليبببة
سببببير العمببببل فببببي المركببببز .إن المالحظببببة تعنببببي المراقبببببة والمشبببباهدة الدقيقببببة لسببببلوك أو ظبببباهرة
معينببببة وتسببببجيل الملحوظببببات الناتجببببة عنهببببا ،وال بببببد فيهببببا مببببن تحديببببد الغببببرت مببببن المالحظببببة،
والف.بببات منهبببا ،ومبببن الجبببدير بالبببذكر ّ
أن المالحظبببة تتميبببز بالعديبببد مبببن الجوانبببب اإليجابيبببة منهبببا
متابعببة دقببة سببير عمببل النظببام اليببدوي والسببماح بمعرفببة وتسببجيل االحببداع عببن طريببق الحببوارات
المتداولبببة ببببين الباحبببث والعببباملين ببببالمركز .فقبببد تببب ّم زيبببارة المركبببز لمتابعبببة سبببير عملبببه العديبببد مبببن
المرات .كما ت ّم توثيق العديد من النماو والبيانات المرضى بالمركز.
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 3.2.0المصادر المكتوبة:
وتتمثببببل فببببي الرجببببوع إلببببى الكتببببب والمخطوطببببات واألطروحببببات والمواقببببع اإللكترونيببببة الشبببببيهة
التبببي تقبببدم معلومبببات وات عالقبببة بمبببادة البحبببث .وقبببد تببب ّم العثبببورعلى ثالثبببة مواقبببع شببببيهة بالنظبببام
المقترح ،ومنها:
 مشخص األعراض من موقع ويب طب:حيث يمكن تشخيص األعرات التي يعاني منها المرضى وتحديد الحاالت الصحية المحتملة لها
بواسطة اإلجابة على سلسلة من األس.لة .لكن أوالً يجب على المريب اختيار المنطقة حيث
تظهر األعرات التي يشكي منها في جسمه ].[14

شكل ( )2.0يوضح مشخص األعراض الصحية التفاعلي من موقع ويب طب
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شكل ( )0.0يوضح صفحة اختيار الفئة في مشخص األعراض

13

شكل( )3.0يوضح اختيار المنطقة التي يعاني منها المريض في جسمه

14

شكل ( )2.0يوضح خدمات مهمة يقدمها الموقع

حيبببث يوضبببح هبببذا الشبببكل الخبببدمات التبببي يقبببدمها الموقبببع مبببن التوعيبببة العامبببة بخطبببورة األمبببرات
مثبببل مبببرت السبببكري ومضببباعفاته وطبببرق الوقايبببة والعبببال منبببه ،وأيضبببا ً خطبببورة أمبببرات القلبببب
ومضبببباعفاته وطببببرق الوقايببببة والعببببال منببببه ،وأيضببببا ً مببببرت السببببرطان .وإلببببى جانببببب مببببا يقدمببببه
الموقبببع مبببن نصبببائح أخبببر تخبببص صبببحة المبببرأة ،والصبببحة النفسبببية وولبببك للمسببباعدة فبببي تحسبببين
نفسية المريب من األمرات الخطيرة التي يعاني منها ،وغيرها من الخدمات األخر .
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 مستشفى الملك فهد بالدمام:يعببببد مستشببببفى الملببببك فهببببد مببببن أكبببببر مستشببببفيات وزارة الصببببحة بالمنطقببببة ومببببا حولهببببا .تضببببم
المستشبببفى عبببددا ً كبيبببرا ً مبببن المراكبببز الطبيبببة التخصصبببية وباإلضبببافة البببى خبببدمات أخبببر تقبببدمها
المستشببفى للمرضببى .وهببي مركببز رائببد فببي تببوفير الرعايببة الصببحية التخصصببية التببي تهببدف إلببى
رعايببببة صببببحية إنسببببانية عاليببببة الجببببودة .واألشببببكال التاليببببة توضببببح األقسببببام الرئيسببببية للمستشببببفى
وباإلضافة إلى خدمات أخر تقدمها المستشفى للمرضى].[15

شكل( )5.0يوضح خريطة الموقع لمستشفى الملك فهد التخصصية
11

شكل( )2.0يوضح الخدمات اإللكترونية بالمستشفى

17

الخلللللدمات اإللكترونيلللللة :وهبببببي عببببببارة عبببببن أفعبببببال وجهبببببود وأداء ينقبببببل باسبببببتخدام تكنولوجيبببببا
المعلومببببات ،وتببببوفر إمكانيببببة تواصببببل المببببريب مببببع المستشببببفى عببببن بعببببد ،وتقببببدم لببببه الخببببدمات
التالية:


اإلستعالم عن رقم الملف الطبي :تعتبر من الخدمات المهمة التي تقدمها المستشفى للمرضى،
حيث يتم تسبجيل جميع المعلومات الخاصبة بصبحة المريب في هذا الملف ،م ّما يسهل عالجه
وتشبخيصبه ويحفت تاريخه الطبي ،م ّما يسباعد على العال بشكل أسرع وأكثر فاعلية في كل
زيارة للطبيب ،حيث يمكن للمريب ارسال رقم هويته أو اإلقامة ورقم الجوال إلى هذ الخدمة
وبعد ولك سببببيتم عرت رقم الملف الطبي الذي يرتبط ببياناته الشببببخصببببية في حال فقدان رقم
سجله الطبي.

 خدمات المواعيد :حيث تمكن المريب من تسبجيل بياناته كتسجيل مريب جديد أو سابق عن
بعد وطلب حجز موعد مع الطبيب في الفترتين (الصباحية والمسائية).
 الخلدمات األكاديمية :تتيح فرصببببببة للراغبين في التوظيف والتدريب مثل (المختبرات الطبية
والتمريب) لمعرفة أخبار المسببببتشببببفى والخدمات التي تقدمها للمرضببببى والموظفين العاملين
بالمسببببتشببببفى وولك عن طريق تواصببببلهم مع المسببببتشببببفى عن بعد وتوفر لهم خدمة تسببببجيل
كمستخدم جديد ومستخدم سابق.
 خللدمللات المرضللللللى :تقببدم جميع الخببدمببات التي يحتبباجهببا المرضببببببى مثببل إجراء التحبباليببل
والفحوصبببات الطبية التي تقدمها المسبببتشبببفى للمرضبببى ،باإلضبببافة إلى إمكانية التواصبببل مع
المرضى عن بعد وولك عن طريق تسجيل بيانات المريب إوا كان جديد أو سابق.
 خلدملات الصلللللليلدليلة :وهي التي توفر إمكبانيبة للمريب بطلبب البدواء عن بعد وفي أي وقت
ممكن ،وولك بعد تسجيل بياناته في الموقع.
 صوت المريض :تتيح فرصة للمريب بأن يقدم أرائه عن المستشفى عبر اإلنترنت.
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 الدليل الطبي لألطباء من مختلف الدول العربية:يسبببببهل عمليبببببة التواصبببببل ببببببين المرضبببببى واألطبببببباء مبببببن مختلبببببف البببببدول العربيبببببة.
وباإلضببببافة إلببببى أنببببه عببببن طريببببق هببببذا الموقببببع يمكببببن اختيببببار التخصببببص الببببذي يريببببد
المببببريب مببببن الطبيببببب .والشببببكل ( )11.1يوضببببح التخصصببببات الموجببببودة فببببي الموقببببع
].[16

شكل( )7.0تخصصات األطباء الموجودة في الدليل الطبي

19

شكل( )2.0يوضح صفحة استشارة الطبيب في الموقع

21

شكل( )0.0يوضح صفحة تسجيل مستخدم جديد في الموقع

21

شكل( )22.0يوضح طرح األسئلة للمريض وما هي األعراض التي يعاني منها

22

يشمل الدليل الطبي والرعاية الصحية األنشطة التالية:
 oالعيلللادات الطبيلللة ملللن مختللللف اللللدول العربيلللة :تقبببدم العيبببادة التخصصبببية نوعبببا ً شبببامالً مبببن
العببببال ألمببببرات معينببببة .بعببببب الخببببدمات المحببببددة التببببي تقببببدمها هببببذ العيببببادات هببببي
األمبببببرات الجلديبببببة ،أمبببببرات القلبببببب ،العظبببببام  ،الرئبببببة ،الوراثبببببة  ،وعلبببببم األعصببببباب،
وأمرات النساء والوالدة.
 oالمستشلللفيات والمراكلللز الطبيلللة ملللن مختللللف اللللدول العربيلللة :المستشبببفيات ،وتتمثبببل المهمبببة
األساسبببية للمستشبببفيات فبببي تبببوفير رعايبببة قصببببيرة األجبببل لألشبببخاص البببذين يعبببانون مببببن
مشببباكل صبببحية خطيبببرة ناجمبببة عبببن اإلصبببابة أو المبببرت .وهبببي مفتوحبببة علبببى مبببدار 11
سببباعة فبببي اليبببوم طبببوال أيبببام األسببببوع ،والمستشبببفيات تجمبببع ببببين األطبببباء فبببي تخصصبببات
متنوعبببببة وممرضبببببات التمبببببريب ووي المهبببببارات العاليبببببة ،ومختلبببببف الفنيبببببين الطبيبببببين،
والمسبببب ولين عببببن الرعايببببة الصببببحية والمعببببدات المتخصصببببة لتقببببديم الرعايببببة لألشببببخاص
الذين يعانون من حاالت صحية حادة ومزمنة.
 oالصللليدليات ومخلللازن األدويلللة ملللن مختللللف اللللدول العربيلللة :وهبببي التبببي تقبببوم بصبببرف األدويبببة
للمرضى.
 oشلللركات األدويلللة والمستحللللرات الطبيلللة ملللن مختللللف اللللدول العربيلللة :تقبببوم شبببركات األدويبببة
بالبحبببث وتطبببوير وتصبببنيع االآلف مبببن األدويبببة لمجموعبببة متنوعبببة مبببن األمبببرات والحببباالت
الصحية.
 oشلللركات المسلللتلزمات الطبيلللة وللللوازم الصللليدليات ملللن مختللللف اللللدول العربيلللة :كميبببة متنوعبببة
مبببن اإلمببببدادات الطبيبببة تتوسببببع كبببل يببببوم .أحيانبببا ً يختببببرع شبببخص مببببا شبببي.ا ً جديببببدا ً أو جهببببازا ً
ضرورياً .في أحيان أخر  ،تقوم الشركة المصنعة بتحديث وتحسين المنت الموجود.
المزيبببد مبببن األجهبببزة الطبيبببة تصببببح إلكترونيبببة كبببل عبببام .معظبببم األجهبببزة الطبيبببة لبببديها
خيببارات إلكترونيببة .مثببال علببى ولببك هببو مراقبببة ضببغط الببدم ،واحببدة مضببخة يدويببة ،اليببوم
معظمها تلقائية وتشمل قراءات رقمية.
 oاألجهلللزة والمعلللدات الطبيلللة ملللن مختللللف اللللدول العربيلللة :وتشبببمل ف.بببات التوريبببد المسبببتخدمة
فببببي هببببذ المرافببببق األسببببرة والمراتببببب ،والكراسببببي العالجيببببة التببببي تخببببدم وظببببائف مختلفببببة،
ومنتجبببات المسببباعدة علبببى التنقبببل ،وإمبببدادات سبببلس الببببول ،ومعبببدات التمبببرين ،وأدوات العنايبببة
الشخصية والمساعدات.
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تسببباعد المعبببدات واإلمبببدادات الطبيبببة التشخيصبببية األطبببباء علبببى قيببباس ومراقببببة الجوانبببب
المختلفبببببة لصبببببحة المبببببريب حتبببببى يتمكنبببببوا مبببببن تشبببببكيل التشبببببخيص .بمجبببببرد إجبببببراء
التشخيص ،يمكن أن يصف الطبيب خطة عال مناسبة.
 oمراكلللز الرعايلللة الصلللحية ملللن مختللللف اللللدول العربيلللة :تقبببوم برعايبببة صبببحة المبببريب العامبببة
من خالل تشخيص ومعالجة مجموعة واسعة من الظروف.
 oمراكلللز األشلللعة ملللن مختللللف اللللدول العربيلللة :وتشبببمل األشبببعة المقطعيبببة ،التنظيبببر ،التصبببوير
ببببببالرنين المغناطيسبببببي  ،الموجبببببات فبببببوق الصبببببوتية ،التصبببببوير الشبببببعاعي الرقمبببببي ،األشبببببعة
الصبغية ،األشعة السينية.
 oالمختبلللرات الطبيلللة ومعاملللل التحاليلللل ملللن مختللللف اللللدول العربيلللة :وتشبببمل مختببببرات تحليليبببة
وجودة ،مختبرات السالمة الصحية ،المختبرات السريرية والطبية ،مختبرات الحاضنة.
 oمراكللللز العللللالج الطبيعللللي مللللن مختلللللف الللللدول العربيللللة :وتشببببمل العببببال الطبيعببببي لألطفببببال،
العبببال الطبيعبببي للشبببيخوخة ،العبببال الطبيعبببي العصببببي ،العبببال الطبيعبببي العظمبببي ،العبببال
الطبيعي الرئوي.
إلببى جانببب مببا يببوفر الببدليل الطبببي مببن خببدمات أخببر كخدمببة حجببز المواعيببد مببن خببالل إطببالق
موقبببببع الكترونبببببي جديبببببد "دكتورنبببببا"  www.doctoruna.comوهبببببو موقبببببع خببببباص بحجبببببز
المواعيببد ويمكببن للمرضببى حجببز المواعيببد مببن خببالل الموقببع واإلسببتفادة مببن المواعيببد التببي تتبباح
فبببي اللحظبببات األخيبببرة بنببباءا ً علبببى جبببدول مواعيبببد األطبببباء .كمبببا يمكبببن تعبببديل المواعيبببد فبببي أي
وقبببت بيسبببر دون الحاجبببة إلبببى اإلتصبببال بالعيبببادة .ويقبببوم بمتابعبببة المواعيبببد وتأكيبببدها وتبببذكيرهم بهبببا
مبببن خبببالل الرسبببائل القصبببيرة النصبببية والبريبببد اإللكترونبببي ،ويبببوفر البببدليل الطببببي أيضبببا ً خدمبببة
تسجيل جديد أو سابق للمريب وولك لتسهيل تواصله مع األطباء من مختلف الدول العربية.
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 نبذة عن النظام الخبير:
هببببببو برنببببببام حاسببببببوب مصببببببمم لنمذجببببببة الخبببببببرة اإلنسببببببانية وحببببببل المشببببببكالت ومببببببن أهببببببم
استخداماته في المجال الطبي حتى تسهل عملية تشخيص األمرات ].[18
 مكونات النظام الخبير :تتكون من ثالع مكونات أساسية هي: .1قاعدة المعرفة :وعندها يقاس النظام بداللة حجم ونوعية المعرفة وتضمن ما يلي:
 oالحقبببائق المطلقبببة  :وهبببي تصبببف العالقبببة المنطقيبببة ببببين العناصبببر والمفببباهيم ومجموعبببة
الحقائق المستندة على الخبرة.
 oطرق حل المشكالت وتقديم االستشارة.
 oالقواعد المستندة على صيغ رياضية.
 .1منظومة آلية االستدالل :وهي عبارة عن إجراءات مبرمجو تقود الحل.
 .1واجهة المستخدم :وهي التي يقوم المستخدم عن طريقها بإدخال البيانات.
وتسبببتخدم أنظمبببة الخبببب رة لبببدعم العببباملين بمجبببال الصبببحة أثنببباء تبببأديتهم لواجببببات معينبببة فبببي مهبببام
تعتمبببد علبببى مداولبببة البيانبببات المعروفبببة ،وقبببد يعمبببل نظبببام البببذكاء اإلصبببطناعي ضبببمن نظبببام طببببي
الكترونببببي (مببببثالً ينبببببه الطبيببببب السببببريري عنببببدما يكتشببببف م شببببرات مخالفببببة للخطببببة العالجيببببة
] ،[19وقبببد ينببببه الطبيبببب أيضبببا ً عنبببدما تكتشبببف أنمببباط فبببي البيانبببات تشبببير إلبببى حبببدوع تغيبببرات
مهمبببة فبببي حالبببة المبببريب) وهنببباك العديبببد مبببن البببنظم الخبيبببرة المشبببهورة التبببي القبببت نجاحبببا ً فبببي
المجال الطبي ومنها:
-1النظام الخبير مايسن - :MYCIN
طور في عبام  1111في جبامعبة سببببببتانفورد بالواليات المتحدة األمريكية ،ويعد واحدا ً من أقدم النظم
الخبيرة التي صببببنعت بنجاح وكان الغرت من إنشبببباء هذا النظام الخبير هو توفير النصببببح لتشببببخيص
وعال األمرات النبباتجببة عن تلوع الببدم وااللتهببابببات والعببدو عن طريق اسببببببتخببدام خبرة وتجربببة
األطباء الطويلة وولك إلعطاء حل مناسببببب للحاالت في حالة وجود بيانات ناقصببببة بتطوير نظام خبير
ويوضببع النظام تحت تصببرف األطباء المقيمين في المسببتشببفيات ليتم مسبباعدتهم في تشببخيص المرت
ووصببببببف بعب العال إلى حين اسببببببتكمببال التحبباليببل المطلوبببة وتوفير البيببانببات المختبريببة الالزمببة
لتشبببخيص المرت  .ويعتمد على أسبببلوب الحوار مع الطبيب الذي يسبببتخدمه بتوجيه أسببب.لة إليه بجمع
حقائق المرت وتحديد العال الالزم ].[19
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 -1النظام الخبير كاديوسيس - :CADECUES
يستطيع إعطاء التشخيص الصحيح لحاالت الفحص في الطب الباطني بامتالكه قواعد ترابط بين
األمرات واألعرات في مجال الطب الباطني مما يقارب حوالي  %12من مجمل المعرفة في مجال
الطب الباطني .وت ّم بناء هذا النظام سنة  1111وهو نظام خبرة قادر على تشخيص أكثر من  122من
العوارت المرضية ].[19
 2.0ملخص الفصل:
لقد تضمن هذا الفصل عرت الدراسات السابقة واألنظمة الشبيهة ،وطرق جمع البيانات إضافةً إلى
التعريف بأمرات األورام ،عرت نبذة مبسطة عن النظام الخبير ،مكونات النظام الخبير واألنظمة
الخبيرة التي القت نجاحا ً في المجال الطبي.
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الفصل الثالث
التحليل

 .3تمهيد
تعتبببر هببذ المرحلببة مببن أهببم مراحببل بنبباء وتطببوير النظببام المقتببرح .وهببي مرحلببة أساسببية ومهمببة
فببي بنبباء أي نظببام برمجببي ،حيببث يببتم فيهببا تحليببل كافببة البيانببات والمعلومببات التببي تبب ّم جمعهببا فببي
المراحل السابقة بحيث يتم تحديد المتطلبات بنا ًء على األهداف التي يقدمها النظام المقترح.
 2.3النظام المقترح:
هبببو عببببارة عبببن موقبببع إلدارة الخبببدمات الطبيبببة بمركبببز عبببال األورام بمدينبببة سببببها .حيبببث يقبببدم
الموقببع خببدمات التسببجيل واالحتفبباظ ببيانببات المرضببى واألطببباء لببد المركببز .كمببا يببوفر خاصببية
حجببز مواعيببد لزيببارة األطببباء .وبهببذا يمكببن للمببريب التواصببل مببع الطبيببب .إضببافة ًيببوفر الموقببع
نظبببام خبيبببر للتنبببب بببببعب األورام للمرضبببى الجبببدد ،ومرضبببى المركبببز وولبببك بعبببد اجبببراء بعبببب
التحاليل واإلجابة عن األس.لة المخصصة لكل نوع من أنواع األورام المستهدفة لد المركز.
 0.3تحديد متطلبات النظام المقترح:
ومبببن خبببالل طبببرق تجميبببع البيانبببات لقبببد تببب ّم التعبببرف علبببى التقسبببيم اإلداري للمركبببز البببذي ومبببن
خاللببببببه تببببببم تحديببببببد المتطلبببببببات الوظيفيببببببة والغيببببببر وظيفيببببببة .كمببببببا أن الفبببببباعلين بببببببالموقع أي
(المستخدمين) هم:
 المدير.
 الطبيب.
 المريب.
والمخرجات من هذ المرحلة ستكون عن طريق:
 تحديد المتطلبات الوظيفية للنظام.
 تحديد المتطلبات غير الوظيفية للنظام.
 مخطط واقعة اإلستخدام ،مخطط التصانيف ،المخطط التسلسلي.
 2.0.3المتطلبات الو يفية ):)Functional Requirements
وهببي المتطلبببات التببي تصببف بوضببوح كببل وظيفببة يببدعمها النظببام المقتببرح مببع مجموعببة البيانببات
المدخلة والمخرجة المقابلة لها بالنظام ] [3وتتمثل في:
 اإلضافة (اإلدخال) :وهو أن يكون النظام قادرا ً على إضافة البيانات المتمثلة في بيانات
المستخدمين ،وهي كالتالي:
 )2إدخال بيانات الطبيب.
 )0إدخال بيانات المريب.
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 )3إدخال التقارير (للمرضى والمركز).
 )2إدخال بيانات اإلعالنات عن المركز والمرضى.
 )5إدخال بيانات األقسام.
 )2إدخال بيانات األدوية.
 )7إدخال بيانات الحجز.
 )2إدخال بيانات التشخيص المبدئي لألمرات في نظام التشخيص.
 )0إدخال أس.لة التشخيص المبدئي لألمرات في نظام التشخيص.
 )22إدخال اإلجابات في نظام التشخيص.
 )22إدخال نتيجة الكشف المبكر عن المرت في نظام التشخيص.
 )20إدخال الخيارات للمريب في نظام التشخيص.
 )23إدخال اإلختبارات للمريب في نظام التشخيص.
 )22إدخال جدول المواعيد لألطباء.
 العرض :يوفر النظام إمكانية:
 )2عرت بيانات الطبيب.
 )0عرت بيانات المريب.
 )3عرت التقارير (للمرضى وللمركز).
 )2عرت بيانات اإلعالنات عن المركز والمرضى .
 )5عرت بيانات األقسام.
 )2عرت بيانات األدوية.
 )7عرت بيانات الحجز.
 )2عرت بيانات التشخيص المبدئي لألمرات في نظام التشخيص.
 )0عرت أس.لة التشخيص المبدئي لألمرات على المريب في نظام التشخيص.
 )22عرت اإلجابات في نظام التشخيص.
 )22عرت نتيجة الكشف المبكر عن المرت.
 )20عرت الخيارات للمريب في نظام التشخيص.
 )23عرت اإلختبارات للمريب في نظام التشخيص.
 )22عرت جدول المواعيد لألطباء.
 التعللديل :يببوفر النظببام إمكانيببة تعببديل بيانببات المسببتخدمين والمتمثلببة فببي تعببديل كلمببة المببرور
وإمكانية:
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 )2تعديل بيانات الطبيب
 )0تعديل بيانات المريب.
 )3تعديل التقارير (للمرضى وللمركز).
 )2تعديل بيانات اإلعالنات عن المركز والمرضى .
 )5تعديل بيانات األقسام.
 )2تعديل بيانات الحجز.
 )7تعديل بيانات التشخيص المبدئي لألمرات في نظام التشخيص.
 )2تعديل اإلجابات في نظام التشخيص.
 )0تعديل نتيجة الكشف المبكر عن المرت.
 )22تعديل الخيارات في نظام التشخيص.
 )22تعديل جدول المواعيد لألطباء.
 حذف :أن يكون النظام قادر على السماح للمخولين ب:
 )2حذف بيانات الطبيب.
 )0حذف بيانات المريب.
 )3حذف التقارير (للمرضى وللمركز).
 )2حذف بيانات اإلعالنات عن المركز والمرضى.
 )5حذف بيانات األقسام.
 )2حذف بيانات األدوية.
 )7حذف بيانات التشخيص المبدئي لألمرات في نظام التشخيص.
 )2حذف اإلجابات في نظام التشخيص.
 )22حذف الخيارات في نظام التشخيص.
 )22حذف جدول المواعيد لألطباء.
 عمليلللللة تسلللللجيل اللللللدخول :يجبببببب أن يكبببببون النظبببببام قبببببادر علبببببى إدخبببببال بيانبببببات دخبببببول
لمسبببتخدمي النظببببام ،وهببببي البيانبببات المتمثلببببة فببببي اسببببم المسبببتخدم وكلمببببة المببببرور الخاصببببة
بتسجيل دخول مخول النظام.
 تحديد الصالحيات :إعطاء الصالحيات المناسبة للمستخدمين المخولين للموقع بالدخول للموقع
من قبل مدير النظام.
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 0.0.3المتطلبات الغير و يفية):)Nonfunctional Requirements
ويقصبببد بالمتطلببببات الغيبببر وظيفيبببة التعريبببف بخصبببائص النظبببام المقتبببرح والتبببي ال يمكبببن التعبيبببر
عنها كوظائف] .[3تتضمن أمثلة المتطلبات غير الوظيفية الجوانب التالية:
 سلللهولة االسلللتخدام :وولبببك بتصبببميم الشاشبببات وواجهبببات االسبببتخدام بطريقبببة منظمبببة وخاليبببة
من التعقيد.
 الكفلللللاءة :يجبببببب أن يكبببببون الموقبببببع وو كفببببباءة عاليبببببة مبببببن ناحيبببببة سبببببرعة وصبببببول إلبببببى
المعلومات.
 الموثوقية :وولك أن يوفر الموقع معلومات صحيحة في كل مرة يستخدم فيها.
 قابليلللة التطلللوير والتعلللديل :يجبببب أن يتبببوفر فبببي النظبببام قابليبببة التطبببوير أو التحبببديث ليواكبببب
التطبببورات الممكبببن إجرائهبببا فبببي مرحلبببة صبببيانة الموقبببع .ولكبببن يجبببب قببببل ولبببك التأكبببد مبببن
األكبببواد أو الشبببفرات البرمجيبببة الموجبببودة فبببي النظبببام مفهومبببة وواضبببحة ،لكبببي يبببتم التطبببوير
أو التعبببديل مبببن قببببل المطبببورين ببسبببهولة  ،ويبببتم ولبببك باكتشببباف األخطببباء وتصبببحيحها دون
التأثير على مكونات النظام.
 3.3لغة نمذجة البيانات(:)UML
تعبببد نمذجبببة النظبببام جبببزءا ً مبببن مرحلبببة التحليبببل لوضبببع تصبببور تجريبببدي للنظبببام المقتبببرح وفبببق
نمببباو مختلفبببة تعبببرت كبببل منهبببا النظبببام مبببن زوايبببا معينبببة ،ووجهبببة نظبببر مختلفبببة أي تعنبببي
تمثيببببل النظببببام باسببببتخدام رمببببوز رسببببومية تعتمببببد علببببى لغببببة النمذجببببة الموحببببدة (

Unified

 )Modeling Language-UMLحيبببث تتميبببز لغبببة  UMLبإحتوائهبببا علبببى أنبببواع عديبببدة
مببببن النمبببباو والمخططببببات] [3][2التببببي تببببدعم المكونببببات والعمليببببات األساسببببية والمهمببببة فببببي
النظام المقترح.
ومن هذ المخططات والتي ت ّم استخدامها:
 مخطط واقعة االستخدام Use Case Diagram
 مخطط التصنيف Class Diagram
 مخطط التسلسلي Sequence Diagram
 2.3.3مخطط واقعة اإلستخدام :Use case diagram
لقد ت ّم استخدام مخططات واقعة اإلستخدام ) )Use Caseفي رسم نموو وقائع اإلستخدام للنظام .وهي
تقوم بوصبف وتعريف الوظائف األساسية للنظام المعلوماتي .والشكل التالي يوضح الرموز المستخدمة
في مخطط الحالة ].[3] [2
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جدول ( )2.3يوضح الرموز المستخدمة في مخطط واقعة االستخدام
تعريفه
الرمز
وهو رمز يمثل األشخاص الفاعلين بالنظام.

Actor

وهو رمز واقعة اإلستخدام تدل على العملية التي داخل النظام.
Use Case

رمز حزمة وقائع االستخدام في النظام.

System

رابطة أو عالقة بين مستخدم النظام والعمليات.
>><<include

عالقة االحتواء بين وقائع االستخدام المختلفة.

>><<extend

عالقة االمتداد بين وقائع االستخدام المختلفة.
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شكل ( )2.3يوضح مخطط حالة إستخدام للعمليات األساسية في النظام المقترح
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شكل ( )0.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية تسجيل الدخول للمريض والمدير في النظام المقترح

شكل( )3.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات المريض
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شكل( )2.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات التشخيص في نظام التشخيص

شكل ( )5.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات األسئلة في نظام التشخيص
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شكل( )2.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات اإلجابات

شكل ( )7.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات النتيجة في نظام التشخيص
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شكل ( )2.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات الخيارات في نظام التشخيص

شكل( )0.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات اإلختبارات في نظام التشخيص
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شكل ( )22.3يوضح مخطط حالة استخدام لعمليات بدء اإلختبار وإعادة اإلختبار في نظام التشخيص

شكل( )22.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات التقارير في نظام التشخيص
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شكل( )20.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات الطبيب

شكل( )23.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات اإلعالنات
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الشكل ( )22.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات الدواء

شكل( )25.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات األقسام
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شكل ( )22.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية إدارة بيانات الحجز

شكل( )27.3يوضح مخطط حالة استخدام لعملية عملية إدارة جدول المواعيد لألطباء
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 0.3.3مخطط التصانيف :Class Diagrams
لقببببد تبببب ّم اسببببتخدام مخطببببط التصببببانيف فببببي وصببببف البنيببببة األساسببببية للنظببببام view

 ،staticهببببذا

المخطبببط ال يتعبببرت لتفاصبببيل سبببلوك  behaviorالنظبببام ،مبببن عمليبببات ووظبببائف وغيرهبببا .فهبببو
تحديببببدا ً يقببببوم بتعريببببف تصببببانيف  Classesالبيانببببات األساسببببية التببببي يتضببببمنها النظببببام المقصببببود،
فكبببل تصبببنيف يمثبببل قالببببا ً بيانيبببا ً يمثبببل العينبببات المختلفبببة لبيانبببات النظبببام قيبببد الوصبببف ،فبببإثر فبببرز
تصببانيف النظببام تببتم اإلسببتعانة بهببذا المخطببط لتحديببد عالقببات التعبباون فيمببا بببين تصببانيف النظببام،
وولبببك مبببن أجبببل إنجببباز الخبببدمات المتوقعبببة مبببن النظبببام .ويعتببببر رسبببم مخطبببط التصبببانيف جانبببب
أساسبببي ألي مبببنه للتصبببميم ببببالمنحنى الكبببائني ،لبببذلك لبببيس بالغريبببب أن تقبببدم لنبببا  UMLالصبببيغة
المناسبببببة لهببببا ،وقببببد تبببب ّم اسببببتخدام مخطببببط التصببببانيف فببببي مرحلببببة التحليببببل وكببببذلك فببببي مرحلببببة
التصميم].[3][2

جدول( )0.3يوضح الرموز المستخدمة في مخطط التصانيف
الرمز

Class Name
Attributes

تعريفه
اسم التصنيف :يمثل وصف لكائن ما له قائمة من الخصائص وقائمة من
العمليات ،ويحتوي على اسم التصنيف  ،class nameاسم الخاصية،
 ،Attribute nameاسم العملية .Operation name

Operations

)(Attribute name

تمثبببل الخصبببائص التبببي تصبببف الحالبببة  ،objectوالخاصبببية يمكبببن أن
تكون مشتقة من خصائص أخر .

العل اقة1…* 2

يصف العالقة واحد لكثير.

العالقة*2...* 2 ...

تصف العالقة واحد لكثير.
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شكل ( )22.3يوضح مخطط التصانيف في النظام المقترح
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شكل ( )20.3يوضح عمليات ربط مخطط التصانيف في نظام التشخيص
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شكل ( )02.3يوضح عمليات ربط مخطط التصانيف في لوحة التحكم

 3.3.3مخطط التسلسلي :Sequence diagram
لقبببد تببب ّم اسبببتخدام مخطبببط التسلسبببلي فبببي وصبببف سبببلوك أو عمليبببات النظبببام عببببر وظائفبببه المختلفبببة
وتحديبببدا ً لقبببد قبببام مخطبببط التسلسبببل بوصبببف تسلسبببل تنفيبببذ الخطبببوات الداخلبببة فبببي إجبببراء أي خدمبببة
مبببن خبببدمات النظبببام .لبببذلك فكبببل واقعبببة اسبببتخدام ،يبببت ّم وصبببف محتواهبببا باسبببتخدام مخطبببط تسلسبببل
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،يصبببف خطبببوات تنفيبببذ العمليبببة الممثلبببة بواقعبببة االسبببتخدام المعنيبببة .ويشبببمل هبببذا المخطبببط إيبببراد
جميببببع الكائنببببات  ،objectsأو التصببببانيف  Classesالمسبببب.ولة عببببن تنفيببببذ خببببدمات معينببببة .ويببببت ّم
التخاطبببب ببببين الكائنبببات المختلفبببة للنظبببام ،بواسبببطة الرسبببائل ،messagesحيبببث تمثبببل كبببل رسبببالة
بواسطة روتين يت ّم استدعائه لتنفيذ عملية معينة ].[3] [2
فبببي هبببذا السبببياق لقبببد تببب ّم رسبببم مخطبببط التتبببابع أو التبببوالي ألنّبببه مفيبببد فبببي عبببدة حببباالت ،خاصبببة فبببي
مرحلببة التصببميم ،إالّ أنّببه عمومبباً ،وقببد تبب ّم اسببتخدامه فببي مرحلببة التحليببل لكببي يسبباعدنا فببي تحليببل
النظام ،فيما يلي الجدول التالي سيوضح لنا كيف يعمل هذا المخطط:

جدول ( )3.3يوضح الرموز المستخدمة في المخطط التسلسلي

الرمز

تعريفه
 :Actorممثل ويرمز للكائن الخارجي الذي يتفاعل مع النظام.

Actor

Class
Object

تصبببنيف مشبببترك فبببي التسلسبببل الزمنبببي ،يقبببوم بإرسبببال واسبببتقبال
الرسائل ،ويرمز لكائنات النظام نفسه.

يحمبببل المعلومبببات مببببن كبببائن إلببببى آخبببر ،ويرمببببز إلبببى الرسببببائل
المتبادلبببة بببببين عناصبببر التفاعببببل .ويمكبببن أن تظهببببر فبببي صببببورة
استدعاء دالة.

خبببببط زمنبببببي"  "Time lineترميبببببزاً لحيببببباة الكبببببائن خبببببالل
التسلسببببل الزمنببببي لتنفيببببذ العمليببببات ،ويرمببببز لهببببذا الخببببط بببببالفترة
الزمنيبببة التبببي يبببتم فيهبببا التفاعبببل واالتصبببال ببببين النظبببام والكيبببان
الخارجي أو بين كائنات النظام.

:
][condition
message
name

االستدعاء الرجعي ،أو عملية واتية داخل الكائن.

انتهاء خط الزمن أو قتل الكائن.
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>><<ul

شكل ( )02.3يوضح مخطط التسلسلي لدخول مستخدم مسبق(مريض مسبق) في نظام التشخيص

>><<ul

شكل ( )00.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تسجيل بيانات المستخدم الجديد (المريض الجديد) في نظام التشخيص
47

>><<ul

شكل ( )03.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات المستخدم (المريض) في نظام
التشخيص

>><<ul

شكل ( )02.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات اإلختبارات في نظام التشخيص
48

>><<ul

شكل ( )05.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات اإلختبارات في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )02.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية بدء اإلختبار في نظام التشخيص
49

>><<ul

شكل ( )07.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إعادة اإلختبار في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )02.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات األسئلة في نظام التشخيص

51

>><<ul

شكل ( )00.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات األسئلة في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )32.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات اإلجابات في نظام التشخيص

51

>><<ul

شكل( )32.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات اإلجابات في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )30.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات اإلجابات في نظام التشخيص

52

>><<ul

شكل ( )33.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية حذف بيانات اإلجابات

>><<ul

شكل( )32.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات الخيارات في نظام التشخيص

53

>><<ul

شكل ( )35.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات الخيارات في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )32.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات الخيارات في نظام التشخيص
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>><<ul

شكل( )37.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية حذف بيانات الخيارات في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )32.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات النتيجة في نظام التشخيص
55

>><<ul

شكل( )30.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات النتيجة في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )22.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات النتيجة في نظام التشخيص
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>><<ul

شكل( )22.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تسجيل دخول المدير في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )20.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات التشخيص في نظام التشخيص
57

>><<ul

شكل ( )23.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات التشخيص في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )22.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات التشخيص في نظام التشخيص
58

>><<ul

شكل ( )25.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية حذف بيانات التشخيص في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )22.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات التقارير في نظام التشخيص
59

>><<ul

شكل ( )27.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات التقارير في نظام التشخيص

>><<ul

شكل ( )22.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات التقارير في نظام التشخيص
11

>><<ul

شكل( )20.3يوضح مخطط التسلسلي عملية حذف بيانات التقارير في نظام التشخيص

>><<ul

شكل( )52.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تسجيل دخول المدير في لوحة التحكم

11

>><<ul

شكل( )52.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات الدواء

>><<ul

شكل( )50.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات الدواء

12

>><<ul

شكل ( )53.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات الدواء

>><<ul

شكل( )52.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية حذف بيانات الدواء

13

>><<ul

شكل ( )55.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات الطبيب

>><<ul

شكل ( )52.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات الطبيب

14

>><<ul

شكل ( )57.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات الطبيب

>><<ul

شكل ( )52.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية حذف بيانات الطبيب

15

>><<ul

شكل ( )50.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات المريض

>><<ul

شكل ( )22.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية حذف بيانات المريض

11

>><<ul

شكل( )22.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات اإلعالنات

>><<ul

شكل ( )20.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات اإلعالنات

17

>><<ul

شكل( )23.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات اإلعالنات

>><<ul

شكل( )22.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية حذف بيانات اإلعالنات

18

>><<ul

شكل( )25.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات قسم

>><<ul

شكل( )22.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات قسم
19

)

>><<ul

)

شكل( )27.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات قسم

>><<ul

شكل( )22.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية حذف بيانات قسم

71

)

>><<ul

شكل( )20.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إضافة بيانات الحجز

>><<ul

شكل( )72.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية عرض بيانات الحجز
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>><<ul

شكل( )72.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تعديل بيانات الحجز

>><<ul

شكل ( )70.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية إلغاء الحجز من قبل المريض والطبيب في نظام الحجز
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 2.3ملخص الفصل
لقببببد تضببببمن الفصببببل تحديببببد المتطلبببببات الوظيفيببببة والغيببببر وظيفيببببة وقببببد تبببب ّم شببببرح المخططببببات
باستخدام لغة نمذجة البيانات وفقا َ لمتطلبات النظام المقترح ووفقا ً لموضوع البحث.
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الفصل الرابع
التصميم

 .4تمهيد:
بعببد اإل نتهبباء مببن عمليببة تحليببل النظببام وتحديببد متطلباتببه ،تببأتي مرحلببة تصميببـم النظببام وولببك وفقببا ً
للبيانببببات التببببي تببببم جمعهببببا وتحليلهببببا .ففببببي هببببذ المرحلببببة قمنببببا بتصببببميم قاعببببدة بيانببببات ونمذجببببة
واجهات الموقع.
 النظام الخبير:
هببببو "برنببببام حاسببببوب مصببببمم لنمذجببببة الخبببببرة اإلنسببببانية فببببي حببببل المشببببكالت" ولكببببي يسببببتطيع
النظببببام الخبيببببر إنجبببباز هببببذا الهببببدف ال بببببد أن يكببببون لببببد النظببببام كببببل مببببن قاعببببدة المعرفببببة وآلببببة
اإلستدالل.
 عناصر النظام الخبير:
 .2قاعللدة المعرفللة :تحتببوي علببى المعرفببة المتخصصببة فببي مجببال الخبببرة المتراكمببة التببي يقببوم
بتجهيزهبببا الخبيبببر أو مجموعبببة الخببببراء وتشبببمل هبببذ المعرفبببة المتخصصبببة علبببى الحقبببائق،
القواعد ،المفاهيم ،والعالقات.
 .0منصللللة النظللللام الخبيللللر :تشببببتمل علببببى مجموعببببة مببببن البرمجيببببات المتخصصببببة فببببي تشببببغيل
وصيانة النظم الخبيرة.
 مزايا استخدام النظم الخبيرة:
 .1يحتفت بمعارف متراكمة ويجعلها جاهزة على الفور.
 .1تقلل من وجود معدل إحالل الفنية.
 .1تساعد الموظفين حديثي العهد ببلوغ أعلى المستويات.
 .1سهل اإلستخدام بالنسبة لغير المتخصصين.
 استخدامات النظم الخبيرة:
 .1المجال الطبي يسهل تشخيص األمرات.
 .1مجال التجارة لتداول األسهم.
 .1مجال التقنية حيث يسهل في التحكم (اإلنسان االلي).
 .1المجال العلمي حيث يساعد في االبتكار والتقدم.
 .1مجال الترفيه حيث يستخدم في األلعاب ].[18
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ولقد ت ّم اإلعتماد على شجرة القرار في تمثيل النظام الخبير.
 شجرة القرار (:)Decision Tree
شبببكل يببببين الببببدائل المحتملبببة وحببباالت الطبيعبببة واحتمببباالت الحبببدوع والتبببدفق النقبببدي والجزئبببي،
وهبببي أسبببلوب بيببباني يسببباعد متخبببذي القبببرار مبببن اإلحاطبببة بالببببدائل المتاحبببة واألخطببباء والنتبببائ
المتوقعة لكل منها بوضوح.
ويسببببتخدم هببببذا األسببببلوب عببببادة ً لتوضببببيح الرؤيببببة المتعلقببببة بمببببدة زمنيببببة ليسببببت بقصببببيرة وفببببي
الظروف المبينة على حاالت عدم التأكد.
ويتميبببز هبببذا األسبببلوب فبببي أنبببه يمكبببن متخبببذ القبببرار مبببن معرفبببة تبببأثير القبببرارات التبببي يتخبببذها فبببي
الوقت الحاضر على البدائل التي يواجهها في المستقبل].[20
كيفية إنشاء النظام الخبير بناءا ً على قرارت معينة:
بنببباءا ً علبببى متابعبببة مبببع طبيبببب مخبببتص بببباألمرات السبببرطانية وبنببباءا ً علبببى تصبببميم معبببين فقبببد تببب ّم
اتخاو شجرة القراروتمثيلها في النظام الخبير كما هو مبين بالشكل التالي:
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شكل ( )73.3يوضح شجرة القرار وتمثيلها في النظام الخبير
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 2.2تصميم قاعدة البيانات:
تعتبر مرحلة تصميم قاعدة البيانات من أبرز وأهم مراحل تصميم النظام .حيث تتم ل في بناء جداول
تتم فيها توزيع البيانات بشكل يضمن عدم تخزينها بشكل متكرر .كما يتم أيضا تحديد المفاتيح الرئيسية
لهذه الجداول وفقا لمراحل تسمى مراحل تطبيع البيانات .ولتطبيع البيانات

ة مراحل:

 oمرحلة التطبيع األول ):)1st Normal Form
وفي هذ المرحلة يتم التخلص من كل الحقول المتكررة مع تحديد المفتاح الرئيسببببي لكل جدول
بقاعدة البيانات.
 oمرحلة التطبيع الثاني (2nd Normal form):
وتتم في هذ المرحلة مراجعة نتيجة مرحلة التطبيع األول إلزالة جميع االعتمادات الجزئية من
الجداول .وتعني فصل جميع الحقول التي تعتمد اعتمادا ً جزئيا ً على المفتاح الرئيسي.
 oمرحلة التطبيع الثالث ):)3rd Normal Form
يبببتم فيهبببا إزالبببة جميبببع االعتمبببادات االنتقاليبببة للبيانبببات .وهبببي تعنبببي فصبببل جميبببع الحقبببول
التبببي تعتمبببد اعتمببباد مباشبببر علبببى حقبببول أخبببر وال تشبببكل المفتببباح الرئيسبببي لهبببذ الجبببداول.
وبناءآ على ولك ] ،[7فإن الصورة النهائية للجداول كالتالي:
جدول( )2.2يوضح جدول المدير
اسم الحقل
الرقم التسلسلي للمدير
اإليميل
كلمة المرور

اسم الحقل
الرقم التسلسلي
للسؤال
الرقم التسلسلي
لإلجابة

الوصف
id
email
password

النوع
)int (11
)varchar(100
)varchar(30

جدول( )0.2يوضح جدول اإلجابات
النوع
الوصف
qid

text

ansid

text
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المفتاح
pk

المفتاح
pk

اسم الحقل
الرقم التسلسلي لإلعالن

جدول( )3.2يوضح اإلعالنات
النوع
الوصف
)int(11
id_n

عنوان اإلعالن

titel

)varchar(200

نص اإلعالن

text

text

تاريخ اإلعالن

date

date

تاريخ انتهاء اإلعالن

state

state

اسم الحقل

جدول ( )2.2يوضح جدول األسئلة
الوصف

المفتاح
Pk

النوع

المفتاح

الرقم التسلسلي لإلختبار

eid

text

pk

الرقم التسلسلي للسؤال

qid

text

نص السؤال

qns

text

الخيارات

choice

)int(10

رقم الخيار

sn

)int(11

جدول ( )5.2يوضح جدول التقارير
اسم الحقل
الرقم التسلسلي للتقارير
نوع التقرير

الوصف
id _r
type _r

النوع
)int(11
)varchar(20

المحتوى

content

)varchar(50

المفتاح
pk

جدول ( )2.2يوضح جدول النتيجة
اسم الحقل

الوصف

النوع

المفتاح

الرقم التسلسلي للنتيجة

id_r

)int(11

Pk

الرقم التسلسلي لإلجابة

id_answer

)int(11

الرقم التسلسلي لألسئلة

id_q

)int(11

التشخيص

diagnosis

text
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جدول ( )7.2يوضح جدول الخدمات التي يقدمها كل قسم
اسم الحقل

الوصف

النوع

المفتاح

الرقم التسلسلي للخدمة

id_s

)int(11

pk

اسم الخدمة

name_of_s

)varchar(50

الوصف

descripe

text

الصورة

image

)varchar(50

القسم

dep

)varchar(20

جدول ( )2.2يبين بيانات جدول الطبيب
اسم الحقل
الرقم التسلسلي للطبيب

الوصف
id

النوع
)int(11

اسم الطبيب
العمر
الجنس
اإليميل
رقم الهاتف
التخصص
كلمة المرور

name
age
gender
email
phone
thasus
password

)varchar(200
)varchar(20
)varchar(10
)varchar(20
)varchar(20
text
)varchar(200

اسم الحقل
الرقم التسلسلي للقسم
اسم القسم
النص

اسم الحقل
الرقم التسلسلي للدواء

جدول( )0.2يبين جدول إدارة األقسام
النوع
الوصف
)int(11
id
)varchar(200
name
text
text

جدول( )22.2يبين جدول األدوية
النوع
الوصف
id_dowa

)int(11

إسم الدواء

name

)varchar(200

نوع الدواء

type

)varchar(20

تاريخ الصالحية

date

date

تاريخ انتهاء الصالحية

date1

date

البلد المنشأ

mode

varchar(20
81

المفتاح
Primary key

المفتاح
pk

المفتاح
pk

اسم الحقل
الرقم التسلسلي للحجز

جدول ( )22.2يبين جدول إدارة الحجز
الوصف
النوع
id_booking
)int(11

الرقم التسلسلي للطبيب
الفترة

)int(11
)varchar(50

id
period

اليوم

)varchar(50

day

اسم الطبيب

)varchar(200

named

جدول( )20.2يوضح جدول الحجز للمريض
النوع
الوصف

اسم الحقل
الرقم التسلسلي لحجز
المريض
الرقم التسلسلي للطبيب

id_bp

)int(11

id

)int(11

الرقم التسلسلي للمستخدم

id_u

)int(11

التاريخ

date

date

اليوم

day

)varchar(50

الفترة

period_p

)varchar(20

حالة
اإليميل

state
email

)int(11
)varchar(50

اسم الحقل

جدول ( )23.2يبين جدول المواعيد الفترة الصباحية
النوع
الوصف

الرقم التسلسلي

id

)int(20

اليوم

day

)varchar(25

اسم الطبيب

doctor name

)varchar(50

التخصص

tashus

)varchar(50

العنوان

address

)varchar(50

رقم الهاتف

number
phone

)int(250
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المفتاح
pk

المفتاح
pk

المفتاح
pk

جدول ( )22.2يبين جدول المواعيد الفترة المسائية
النوع
الوصف

اسم الحقل
الرقم التسلسلي

id

)int(20

اليوم

day

)varchar(25

اسم الطبيب

doctor
name
tashus

)varchar(50
)varchar(50

العنوان

address

)varchar(50

رقم الهاتف

number
phone

)int(250

التخصص

المفتاح
pk

جدول( )25.2يوضح جدول المستخدم (المريض) في نظام التشخيص
المفتاح
النوع
الوصف
اسم الحقل
pk
)int(11
الللرقللم الللتسللللللللسللللللللللي id_u
للمستخدم
اسم المستخدم

name

)varchar(200

الجنس

gender

)varchar(5

العمر

age

)varchar(50

البريد اإللكتروني

email

)varchar(50

رقم الهاتف

mob

)int(250

كلمة المرور

password

)varchar(50

جدول ( )22.2يبين جدول الخيارات في نظام التشخيص
اسم الحقل
الرقم التسلسلي للسؤال
الخيار
الرقم التسلسلي للخيار

الوصف
qid
option
id_option

النوع
)int(11
)varchar(250
)int(11
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المفتاح
pk

اسم الحقل

جدول ( )27.2يوضح جدول اإلختبارات في نظام التشخيص
النوع
الوصف

الرقم التسلسلي لإلختبار

eid

عنوان التشخيص

title

)varchar(100

درجة اإلجابة الصحيحة

sahi

)int(11

درجة اإلجابة الخاطئة

wrong

)int(11

إجمالي عدد األسئلة

total

)int(11

الحد الزمني لإلختبار

time

)bigint(20

إعجاب للصفحة

tag

)varchar(100

تاريخ التشخيص

date

timestamp

)int(11

المفتاح
pk

جدول( )22.2يوضح جدول التشخيصات السابقة في نظام التشخيص
اسم الحقل

الوصف

اإليميل

email

الرقم التسلسلي

eid

النوع
)varchar(50

المفتاح
pk

text

لإلختبار
العدد اإلجمالي للدرجة

score

)int(11

المستوى

level

)int(11

درجة اإلجابة الصحيحة

sahi

)int(11

درجة اإلجابة الخاطئة

wrong

)int(11

التاريخ

date

timestamp

جدول( )20.2يبين جدول الرتبة(المستويات) في نظام التشخيص
النوع
الوصف
اسم الحقل
اإليميل

email

)varchar(50

العدد اإلجمالي للدرجة

score

)int(11

الوقت

time

timestamp
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المفتاح
pk

 .0.2تصميم بنية النظام:
توضاااح بنياااة النظاااام الواجهاااات والحي ياااات التاااي بناااي عليهاااا النظاااام مااان وجهاااة نظااار المساااتخدم
وكاااذلك اعتمااااادا علااااى البرمجيااااات والبيانااااات المعاااادة لخدماااة هااااذا النظااااام .وتنقساااام بنيااااة النظااااام
بشاااكل عاااام إلاااى قسااامين :تصاااميم الواجهاااة األمامياااة  (Front-endوتصبببميم الواجهاااة الخلفياااة
للموقع .)Back-end
 2.0.2الواجهة األمامية للموقع :Front-end
وهبببو مبببا يبببرا المسبببتخدم بشبببكل مباشبببر مبببن خبببالل متصبببفح اإلنترنبببت ،أي هبببو الجانبببب المخصبببص
للمسبببببتخدم ،وتتضبببببمن برمجبببببة الواجهبببببة ومبببببا تحتويبببببه مبببببن صبببببور ،وأزرار ،وكتاببببببة ،وألبببببوان،
وغير  .وتتكون من:
 oواجهة المدير
مببن خببالل هبببذ الواجهببة يسببتطيع المبببدير الببدخول إلبببى الموقببع بصببالحيات أوسبببع .حيببث يمكبببن
للمدير عرت محتويات الموقع مع إمكانية اإلدخال والتعديل والحذف.
 oواجهة المستخدم
مبببن خبببالل هبببذ الواجهبببة يسبببتطيع المسبببتخدم البببدخول إلبببى الموقبببع بصبببالحيات محبببدودة ،حيبببث
يمكن للمستخدم عرت محتويات الموقع فقط دون إمكانية اإلدخال أو التعديل.

شكل ( )72.3يوضح الواجهة الرئيسية للموقع
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ومن اللغات البرمجية المستخدمة في تصميم الواجهات األمامية للموقع:
 لغة :)Hyper text markup language) Htmlلغة الترميز التي تتيح ابتكار وترتيب
محتو الموقع وجعله متاحا ً للعرت والتصفح بإستخدام متصفحات اإلنترنت].[10] [8] [6
 لغلللة  :(Cascading Style Sheets) CSSلغبببة التنسبببيق تعمبببل علبببى وفببباق مبببع اللغبببة
السبببابقة ،وتحبببدد سبببمة الموقبببع وجمالبببه مبببن حيبببث األلبببوان ونبببوع الخطبببوط  ،ويطلبببق علبببى هبببذ
اللغة "صفحات الطرز المتراصة" ].[6
 لغللة ال : jQueryهببي عبببارة عببن مكتبببة تحببوي مجموعببة توابببع سببريعة وصببغيرة وخاصببةً
ببببال ، java Scriptومهمبببة هبببذ المكتببببة جعبببل اسبببتخدام ال  java scriptأسبببهل ضبببمن
المواقببببع اإللكترونيبببببة .بحيبببببث تختصبببببر العمليبببببات التببببي تحتبببببا عبببببددا ً كبيبببببرا ً مبببببن األسبببببطر
البرمجية إلى مجموعة توابع تستدعى بسطر برمجي واحد].[17
 0.0.2الواجهة الخلفية للموقع :Back-end
وهبببي القسبببم البببذي ال يبببرا المسبببتخدم وال يطلبببع عليبببه ،وباإلضبببافة إلبببى ّ
أن هبببذا الجانبببب مبببن النظبببام
يمثبببل جانبببب الخبببادم فبببي الموقبببع (مهمبببة البرمجبببة الخلفيبببة الرئيسبببية هبببي حفبببت البيانبببات وتنظيمهبببا
وضبببمان عمببببل كببببل شبببيء مببببع زوار الموقببببع بشبببكل طبيعببببي) وهنالببببك اتصبببال دائببببم بببببين طببببرف
الواجهببببة األماميببببة وطببببرف الواجهببببة الخلفيببببة للموقببببع ،وولببببك لتبببببادل المعلومببببات الحصببببول علببببى
موقبببع ويبببب كامبببل وتفببباعلي .وطريقبببة عمبببل هبببذا االتصبببال تبببتم عنبببدما تقبببوم بمبببأل حقبببول التواصبببل
مبببع موقبببع مبببا ،أو ببسببباطة إدخبببال عنبببوان موقبببع لزيارتبببه .وهنبببا يقبببوم متصبببفح اإلنترنبببت بإرسبببال
طلبببب إلبببى الخلفيبببة الخاصبببة بالجهبببة المعنيبببة ،والتبببي تعتببببر أيضبببا ً السبببيرفر المسببب ول عبببن تخبببزين
البيانبببات ببببالموقع .وعنبببدما يلتقبببي المتصبببفح يقبببوم بالتفاعبببل معهبببا وعرضبببها ،فيمبببا يخبببص البرمجبببة
الخلفيببببة ،يببببتم التعامببببل مببببع قواعببببد مخصصببببة لتخببببزين البيانببببات مثببببل  MySqlأو Server

Sql

أو Oracleوغيبببر  ،وعنبببد وجبببود قاعبببدة بيانبببات مناسببببة فإننبببا ال زلنبببا بحاجبببة إلبببى لغبببات مخصصبببة
لتببتمكن هببذ القاعببدة مببن فهمهببا ،ويعتبببر فببي هببذ الحالببة مببن األفضببل اسببتخدام لغببة ال  phpأو
 Rubyأو  .Javaومن اللغات المستخدمة في الواجهة الخلفية للموقع:
 لغة ال : (Personal Home Page Tools) php
هببببي لغببببة برمجيببببة تببببتم معالجتهببببا بالسببببيرفر لعمببببل مواقببببع الكترونيببببة تفاعليببببة ومتطببببورة .وهببببي
تسببتخدم علببى نطبباق واسببع ،مجانيببة االسببتخدام ،سببهلة الببتعلم ،وتعتبببر أيضببا ً هببي لغببة وات مصببدر
مفتوح يستطيع أي مطور المشاركة بتطويرها وتحسينها لألفضل .وتتميز أيضا بــ - :
 .2إمكانية توليد صفحات تفاعلية المحتو .
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 .0إمكانية كتابة وقراءة وفتح ملفات على السيرفر.
 .3إمكانية تجميع بيانات النماو ومعالجتها.
 .2إمكانية ارسال واستقبال ملفات .cookies
 .5إمكانية إضافة وتعديل وحذف البيانات من قاعدة البيانات.
 .2تشفير البيانات.
 .7إمكانية تحديد صالحيات المستخدمين لدخول الصفحة.
 لغة قواعد البيانات :My Sql
هببببببو نظببببببام إدارة قواعببببببد البيانببببببات عالئقببببببي يعتمببببببد التعامببببببل معببببببه علببببببى  .SQLوتقببببببوم
بببببإدارة تخببببزين البيانببببات فببببي جببببداول ممببببا جعببببل إمكانيببببة اإلسببببتعالم مببببن قاعببببدة البيانببببات
سبببببريعة جبببببداً ،ويتميبببببز بسبببببهولة رببببببط جداولبببببه ،بواجهبببببة المسبببببتخدم التبببببي تصبببببمم بلغبببببات
البرمجة ].[7
 برنامج :Wamp Server
هبببو برنبببام مجببباني ،ويعتبببببر حزمبببة تطبببوير برمجيبببة تسببببمح للمببببرمجين بتحويبببل حواسببببيب
الويندوز إلى سيرفرات محلية لتجربة المواقع أثناء عملية البرمجة ].[8
حيببببث أتببببت كلمببببة  wampهببببي اختصببببار للتقنيببببات التببببي يببببدعمها برنببببام server

wamp

وهي كالتالي:
 )2برنببببام ال  :Serverهببببو عبببببارة عببببن جهبببباز حاسببببب آلببببي يتميببببز بمواصببببفات عاليببببة
يقببببوم بإستضببببافة ملفببببات مواقببببع الويببببب .ومحتببببو برنببببام  Wampserverواألدوات
اإلضافية:
 oخادم أباتشي .Apache server
 oخادم قواعد بيانات .mysql server
 oنسخة من .php
 oبرنام .php myadmin
 oإضافات .my modules
ومميزاته:
 oالسماح باإلنتقال عبر اإلنترنت غير متصل(.)offline
 oالتعامل مع إصدارات متعددة من ال .Apache, php, mysql
 oإدارة اإلعدادات الخاصة بالشبكة.
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 :Apache Server )0هو عبارة عن برمجية مس ولة عن قبول طلبات  HTTPمن العمالء
لتقديم المحتو

على شبكة اإلنترنت ،حيث يستعمله أكثر من نصف مواقع الويب على

الشبكة ]. [12][8
 )3برنامج :Adobe Dreamweaver cc 2017
وهو برنام مخصص إلنشاء وإدارة تطبيقات ومواقع الويب والتعامل معها .ويسمح لنا هذا
البرنام بإنشاء مواقع وتطبيقات ويب قوية جدا ً باستخدام أي لغة من اللغات الشهيرة المتاحة
حاليا ً  ASPو ASP. netو  .PHPباإلضافة إلى العديد من اللغات األخر  .كما يقدم البرنام
مجموعة متقدمة من األدوات التي تساعدنا على اإلرتقاء بمستو خبرتنا في تصميم مواقع
اإلنترنت .حيث يمكننا من إضافة الخواص التفاعلية .Interactivityوعمل التحريك
 Animationللعناصر إلنتا صفحات ومواقع إنترنت متميزة ] .[13] [11واإلتقان التام لكيفية
إنشاء وتعديل وإدارة مواقع وصفحات الويب.
وفيما يلي بعب مميزات البرنام :Adobe Dreamweaver cc 2017
 .2تطبيق رائع لتصميم صفحات الويب .يعتبر محرر  WYSIWYG HTMLالقياسي في
الصناعة .يتيح لك إنشاء مواقع ويب قادرة على العمل عبر األجهزة اللوحية وأجهزة
الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة.
 .0حصل على تقنية تخطيط شبكة السوائل.
 .3يبسط إنشاء الرسوم المتحركة.
 .2حصل على ميزة اإلكمال التلقائي.
 .5حصل على ميزة بحث واستبدال لطيفة تتضمن بحث  regexأيضاً.
 .2محرر كود جديد.
 .7منطقة عمل المطور.
 .2دعم المعال المسبق ل.css
 .0مراجعة المتصفح في الوقت الحقيقي.
 .22تحرير cssعند العمل مع .HTML
 .22في سياق وثائق .css
 .20المزيد من الم شرات لتكرار المهام.
 .23موضوع واجهة المستخدم الملونة.
 .22سمات محسنة ل.Creative Cloud
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 .25تنفيذ سوق .Typekit
 )2برنللللللامج  :Bootstrapهببببببو إطببببببار عمببببببل بلغببببببة  jsو htmlو cssأي إطببببببار عمببببببل
للواجهبببة األماميبببة ( .)front-endوبشبببكل عبببام هببببو مجموعبببة مبببن األكبببواد التبببي سببببهلت
علينببا العمببل واختصببرت الكثيببر مببن الوقببت .وباإلضببافة إلببى أنّببه يتكببون مببن مجموعببة مببن
الملفبببات ،وهبببي  jsو cssللقيبببام بببببعب األمبببور المحبببددة .ويبببتم تفعيبببل هبببذ الخاصبببيات
عن طريق إضافة  classخاص للعنصر].[9
 3.2ملخص الفصل
لقبببببد تضبببببمن هبببببذا الفصبببببل تحديبببببد التصبببببميم الهيكلبببببي العبببببام للنظبببببام وأدوات البرمجيبببببة المبببببراد
اسبببتخدامها والمتمثلبببة فبببي قواعبببد البيانبببات مبببن حيبببث دراسبببتها وتطبيبببع البيانبببات فيهبببا وربطهبببا مبببع
بعضها البعب حسب الوظائف المطلوبة وتصميم واجهات النظام.
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الفصل الخامس
مرحلة التنفيذ واإلختبار

 .5التنفيذ:
بعبد اإلنتهباء من مرحلتي التحليبل والتصببببببميم تبأتي مرحلبة التنفيذ .وفي هذ المرحلة يتم اإلعتماد على
مواصفات التصميم التي تحدد شكل النظام الجديد ،الستخدامها في عملية بناء النظام ليتم كشف األخطاء
في النظام .وتسبببباعد هذ المرحلة على نجاح وتطوير النظام حيث تقلل من احتمال فشببببل النظام وتقليل
األخطاء.
 2.5متطلبات التنفيذ(النظام):
المواصفات المطلوبة لمنصة الجهاز الكمبيوتر ،لنتمكن من تركيب وتنفيذ النظام المقترح:



المتطلبات المادية:

إن هبذا الموقع يحتبا إلى جهباز كمبيوتر بمواصببببببفبات اعتيباديبة حيبث أنبه ال يأخذ حيز من واكرة
الجهاز.
 المعال Intel (R) core (TM) i5-2450m CPU @2.50GHz(4 CPU),~2.5GHz.:
 الذاكرة.4096MB RAM :
 نظام التشغيل) 6.1 Build 7601) :بت – .windows 7 ultimate 64
 طراز النظام.HP Pavilion 96 Notebook pc :



المتطلبات البرمجية:

ولقد ت ّم تنفيذ المشروع باستخدام عدة برام منها:
 oبرنام خادم ويب.Apache server :
 oبرنام  : Adobe Dream Weaver cc2017لتصميم صفحات الموقع .
 oلغة ال : phpلبرمجة النظام.
 oلغة ال : php MyAdmin ,MYSQLلبناء قاعدة البيانات.
 oلغة  :htmlلإلبتكار وترتيب محتو الموقع.
 oلغة ال  :cssلتنسيق المحتو .
 oلغة  : J queryإطار عمل للبرمجة بالجافا سكريبت.
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واجهة االستخدام الرئيسية:

تعبببرت هبببذ الواجهبببة جميبببع الوظبببائف المتاحبببة والتبببي تمكبببن المسبببتخدم مبببن أداء وظائفبببه أثنببباء
استخدام الموقع.

شكل ( )75.3يوضح الواجهة الرئيسية للموقع

وهي مرتبطة بجميع صفحات الموقع:









صفحة نظام الحجز
صفحة أقسام المركز
صفحة اإلعالنات
صفحة التوعية
صفحة اإلحصائيات
صفحة إدارة األدوية
صفحة نظام التشخيص
صفحة إدارة الموقع.

والتي تحتوي على نبذة بسيطة عن المركز وبعب األقسام التي تخص الخدمات الطبية للمركز.
 0.5اإلختبار
هببذ المرحلببة تتببزامن مببع كببل المراحببل خببالل عمليببة التنفيببذ ،حيببث اختبرنببا كببل رابببط عنببد تنفيببذ
علببى حببدا وبعببد اكتمببال التنفيببذ الكلببي للمشببروع ،وتبب ّم اختبببار النظببام بالكامببل التأكببد مببن أن النظببام
يعمببل بصببورة صببحيحة سببليمة وبببدون أخطبباء ويبب دي الوظببائف المطلوبببة منببه عببن طريببق إدخببال
بيانات حقيقية وموثوق بها.
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ولقد ت ّم استخدام نوعين من االختبار وهما:
 .2اإلختبار األدائي:
وهنببا يببتم اختبببار جببزء مببن الكببود بحيببث يكببون خببالي مببن األخطبباء والعيببوب وهكببذا بالنسبببة لكببل
األجببزاء ،ث ب ّم تكامببل هببذ األجببزاء مببع بعضببها البببعب بحيببث نحصببل علببى النظببام بالكامببل ،ث ب ّم يببتم
إجراء اختبار للنظام بالكامل للتأكد من صحته.
 .0اإلختبار الو يفي:



اإلدخال /إضافة:

يتم تنفيذ عمليات اإلدخال لبيانات الموقع بحيث إنه ال يتم تخزين البيانات المدخلة إوا كانت موجودة
مسبقا ً في قاعدة البيانات.
 التعديل:
ت ّم تنفيذ عمليات تعديل البيانات الموقع بحيث يقدم إمكانية التعديل في البيانات ألن ّها عملية ضرورية،
وولك إلمكانية حدوع أخطاء أثناء عملية إدخال البيانات.
 العرض:
ت ّم تنفيذ عمليات العرت لبيانات الموقع.
 الحذف:
بحيث يمكن لمدير النظام من حذف البيانات من قاعدة البيانات.
 .3اختبللللار اإلسللللتخدام :ينقسببببم إلببببى  Alphaحيببببث يببببتم فحببببص الموقببببع فببببي داخببببل بي.ببببة العمببببل
بواسبببببطة تعليمبببببات المطبببببورين ) )simulated dataأمبببببا Betaفيكبببببون فبببببي بي.بببببة المسبببببتخدم
الحقيقيببببببة ولكببببببن يقببببببوم بتجربتببببببه أشببببببخاص محببببببددون ويببببببتم إعطبببببباء مرجببببببع باألخطبببببباء
والمالحظببببات .وفيببببه تسببببتخدم بيانببببات حقيقيببببة فببببي بي.ببببة المسببببتخدم الحقيقيببببة .أي يببببتم عببببرت
الموقببببع علببببى المسببببتخدم للتأكببببد مببببن أنببببه يعمببببل بالطريقببببة الصببببحيحة وأنببببه يلبببببي احتياجاتببببه
بالصورة المتوقعة.
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 3.5ملخص الفصل:
لقااااد تضاااامن هااااذا الفصاااال مرحلااااة التنفيااااذ واإلختبااااار التااااي تاااا ّم فيهااااا االعتماااااد علااااى مواصاااافات
التصاااميم التاااي تحااادد شاااكل النظاااام الجدياااد ،وقاااد تااا ّم اختباااار النظاااام بالكامااال وذلاااك للتأكاااد مااان أن
النظااااام يعماااال بصااااورة صااااحيحة سااااليمة وباااادون أخطاااااء ويااااؤدي الوظااااائ
طريق إدخال بيانات حقيقية ومو وق بها.
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المطلوبااااة منااااه عاااان

الفصل السادس
الخالصة

 2الخالصة:
تببب ّم فبببي هبببذا البحبببث تصبببميم موقبببع خبببدمي إلدارة الخبببدمات الطبيبببة لمركبببز عبببال األورام بمدينبببة
سببببها ،وولببببك لتمكببببين المرضببببى مببببن اإلطببببالع علببببى أخبببببار المركببببز وكببببذلك التواصببببل مببببع ادارة
الخبببدمات الطبيببببة .أيضبببا ً إلببببى جانبببب مببببا يبببوفر الموقببببع مبببن التوعيببببة العامبببة والتثقيببببف الصببببحي
بضبببرورة الكشبببف المبكبببر عبببن األمبببرات السبببرطانية وخطبببورة انتشبببارها ببببالمجتمع .فبببان الموقبببع
يببوفر نظببام خبيببر لتسببهيل عمليببة التشببخيص المبببدئي لهببذ األمببرات الخطيببرة .حيببث تبب ّم بنبباء هببذا
المشبببروع علبببى عبببدة مراحبببل والتبببي ببببدأت مبببن تجميبببع المعلومبببات للنظبببام الحبببالي مبببرورا ً بتحديبببد
المتطلببببات الوظيفيببببة والغيببببر وظيفيببببة ،ثبببب ّم إلببببى مرحلبببة التصببببميم ،وقببببد تبببب ّم إنشبببباء قاعببببدة بيانببببات
باسبببتخدام ) )MYSQLومبببن ثببب ّم برمجبببة الموقبببع باسبببتخدام لغبببة) .)phpوباإلضبببافة إلبببى أنّبببه تببب ّم
اختبار الموقع والتأكد من إنجاز لألهداف المعد لها.
 1.6الصعوبات أثناء بناء المشروع:
بالتأكيببببد أي مشببببروع قببببد تواجهببببه صببببعوبات وعراقيببببل أثنبببباء المراحببببل المبدئيببببة مببببن بنبببباء  .وقببببد
تسببتمر هببذ الصببعوبات حتببى المراحببل النهائيببة مثببل مرحلببة تنفيببذ المشببروع والتببي واجهتنببي فيهببا
عدم توفر الخبرة الكافية إلستخدام األدوات لتنفيذ المشروع.
 2.6االستفادة من البحث:
 .2اكتسبباب خبببرة فببي كيفيببة كتابببة البحببوع األكاديميببة وزيببادة اإلطببالع ووضببع منهجيببة واضببحة
لتنفيذ أي مشروع.
 .0تعلببم كيفيببة تحليببل البيانببات وبنبباء مخططببات لوصببف الببنظم المعلوماتيببة باسببتخدام لغببة نمذجببة
البيانات .UML
 .3تطبيبببق مبببا تببب ّم دراسبببته خبببالل الفصبببول السبببابقة بطريقبببة علميبببة مثبببل :إنشببباء قاعبببدة البيانبببات
وتحليل النظم.
 .2اكتسبببباب خبببببرة فببببي برمجببببة وتصببببميم المواقببببع اإللكترونيببببة باسببببتخدام لغببببة ال ،phpوبرنببببام
 Adobe Dreamweaver cc 2017وغيرهبببا مبببن الببببرام واللغبببات الحديثبببة المسبببتخدمة
في بناء هذا المشروع.
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 3.6آفاق التطوير:
 تحديث الموقع ليشمل كافة أقسام المركز.
 دراسة إمكانية تحويل الموقع إلى تطبيق يساعد المرضى على زيادة المتابعة ألخبار المركز
وتمكينهم من اإلستفادة من الخدمات المقدمة بشكل أفضل.
 جعل النقاط المدروسة في نواحي القصور في البحث ،والتي يصعب حلها من آفاق التطوير.
 2.2ملخص الفصل:
لقد تضمن هذا الفصل وكر الصعوبات التي واجهتنا أثناء بناء المشروع ،اإلستفادة من البحث ،آفاق
التطوير.
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المراجع


المراجع العربية:

 .2د.أور طال حوري ،كل ما أردت معرفته عن السرطان ولم تجرؤ على السؤال ،تعريب :أورينتانسيا – القدس،
مراجعة وتدقيق باللغة العربية السيد :فاتن غطاس – مدير الجمعية في المجتمع العربي.
 .0خالللللد الشللللقروني  ،0222-0222التحليللللل والتصللللميم بللللالمنحنى للكللللائن بإسللللتخدام  UMLتللللم تحميللللل هللللذا
الكتاب من موقع كتب الحاسب العربية:
www.cb4a.com
 .3د.عبد المجيد حسين محمد ،لغة توصيف البرمجيات الموحدة  ،UMLقسم الحاسوب ،كلية العلوم ،جامعة
سبها.0225:
 .2د.محمود بن عبد الرحمن العقيل ،كل ما تعرفه عن السرطان ،الطبعة األولى2232 :هجري – 0223م  ،حقوق
الترجمة والنشر والتوزيع محفو ة للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان.

 المراجع اإلنجليزية-:
5. Fundamentals of Software Engineering, rajib mall, Department of computer
تم اإلطالع عليه (science and Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur
).بتاريخ 0202\2\2
).تم اإلطالع عليه بتاريخ \6. W3Schools.com (2021\ 3


المراجع اإللكترونية-:

تلللاريللخ الللزيلللارة (7. Https://3alam.pro/ali Majarashi/series/mysql/lessons/multiple-insert
0202\ 0\2).
) .تاريخ الزيارة 8. www.youtube.com/user/HassounaAcademy(2021\2\2
 ).تاريخ الزيارة 9. https://io.hsoub.com/design/4004 )0202\ 3\3
تاريخ الزيارة (10. https://academy.hsoub.com/programming/html/ html -%D9%88-css
25\1\2021).
تاريخ

الزيارة

(=11. http://5bratyslog.blogspot.com/2016/11/Dreamwea2017.html?m
0\0\3021).

).تاريخ الزيارة 12. http://academy.hsoub.com/devops/servers/web/apache(2020\20\02
).تاريخ الزيارة 13. https://3almalt9nia.com (2021\2\0
(.تاريخ الزيارة 14. www.webteb.com )0202\2\0
 ).تاريخ الزيارة 15. https://www.kfsh.med.sa/kFSH_website/Ar (2021\0\25

16. www.attibi.com (2021\3\20 )تاريخ الزيارة.
17. https://academy.hsoub.com(0202\0\0 )تاريخ الزيارة.
18. Hamedahmodi.healthgo.com (0202\2\25 )تاريخ الزيارة.
19. https://www.alfaweb8.com(0202 \4\1 )تاريخ الزيارة.
20. Shrm_4fra@yahoo.com(0202\5\20)تاريخ الزيارة.

دليل المستخدم

تشغيل النظام
بمجرد فتح الموقع من خالل مستعرض اإلنترنت تظهر الواجهة الرئيسية للموقع كما في الشكل
التالي:

وهي مرتبطة بجميع صفحات الموقع:









صفحة نظام الحجز
صفحة أقسام المركز
صفحة اإلعالنات
صفحة التوعية
صفحة اإلحصائيات
صفحة إدارة األدوية
صفحة نظام التشخيص
صفحة إدارة الموقع.

والتي تحتوي على نبذة بسيطة عن المركز وبعض األقسام التي تخص الخدمات الطبية للمركز.

 -عند اللغط على واجهة نظام الحجز تظهر لنا الواجهة التالية:

والتي تبين لنا صفحة الطبيب في نظام الحجز وصفحة المريض في نظام الحجز
 -وعند اللغط على صفحة الطبيب ستظهر لنا الواجهة التالية كما في الشكل التالي:

-

وعند اللغط على هذه الصفحة تظهر لنا الواجهة التالية:

وعندما نلغط على زر تأكيد الحجز  ،سيظهر لنا الشكل التالي:

وعندما نلغط على حذف فإنه ستظهر لنا هذه الواجهة:

 -وعند اللغط على موافق ستظهر لنا الواجهة التالية:

 -وعندما نلغط على صفحة المريض فإنه ستظهر لنا الواجهة التالية:

والتي تحتوي على زرين:
 زر تسجيل دخول مريض مسبق.
 زر تسجيل جديد مريض جديد(مستخدم جديد).
وعندما نلغط على زر تسجيل دخول مريض مسبق فإنه ستظهر لنا الواجهة التالية:

 -وعندما نلغط على زر إلغاء الحجز فإنه ستظهر لنا هذه القائمة:

 -وعندما نلغط على موافق فإنه ستظهر لنا هذه القائمة:

 -وعندما نلغط على زر حجز المواعيد ستظهر لنا القائمة التالية:

والتي تحتوي على عدة أشياء رئيسية وهي:
 جدول المواعيد الفترة الصباحية لألطباء
 جدول المواعيد الفترة المسائية لألطباء
 اختيار اسم الطبيب إضافةً إلى األيام التي يداوم فيها الطبيب والفترة.

 -وعندما نلغط على واجهة أقسام المركز ستظهر لنا القائمة التالية:

 -وعندما نلغط على صفحة اإلعالنات ستظهر لنا القائمة التالية:

 -وعندما نلغط على صفحة التوعية ستظهر لنا القائمة التالية:

 -و عندما نلغط على واجهة اإلحصائيات ستظهر لنا القائمة التالية:

 -وعندما نلغط على صفحة إدارة األدوية ،ستظهر لنا الواجهة التالية:

 -وعندما نلغط على صفحة نظام التشخيص ستظهر لنا القائمة التالية:

والتي تحتوي على ثالثة أزرار رئيسية مهمة وهي :
 زر تسجيل دخول المدير.
 زر تسجيل الدخول لمريض مسبق(مستخدم مسبق).
 زر تسجيل دخول مريض جديد(مستخدم جديد).

 -وعندما نلغط على زر تسجيل دخول المدير فإنه ستظهر لنا الواجهة التالية:

وعند حدوث خطأ في البريد اإللكتروني أو كلمة المرور تظهر لنا القائمة التالية:

وعندما نقوم بتعديل كلمة المرور أو اسم المستخدم ستظهر لنا هذه القائمة:

 وعندما نلغط على إدارة التشخيص والتي تحتوي على زرين وهما : زر إضافة تشخيص.
 زر حذف تشخيص.

 -وعندما نلغط على زر إضافة التشخيص ستظهر لنا هذه الواجهة:

 -وعندما نلغط على حذف التشخيص تظهر لنا الواجهة التالية:

 -وعندما نلغط على صفحة المرضى تظهر لنا الواجهة التالية:

ومن ثم نلغط على زر تسجيل الخروج.
 -وعند اللغط على زر تسجيل دخول مسبق للمريض أو للمستخدم تظهر لنا القائمة التالية:

وعند حدوث خطأ في كلمة المرور أو اسم المستخدم تظهر لنا الواجهة التالية:

وعند القيام بتعديل وتصحيح الخطأ ستظهر لنا الواجهة التالية:

 -ونختار مرض سرطان القولون وعند اللغط على زر بدء اإلختبار تظهر لنا الواجهة التالية:

وبعد ذلك تظهر النتيجة بعد اإلجابة على جميع األسئلة كما في الشكل التالي:

 -وعند اللغط على صفحة نتائج التشخيص تظهر لنا الواجهة التالية:

وعند اللغط على التشخيصات السابقة تظهر لنا الواجهة التالية:

 -وعند اللغط على واجهة تسجيل جديد للمريض كما في الشكل التالي:

 -وعند اللغط على زر تسجيل تظهر لنا هذه الواجهة:

وعند اللغط على سرطان الرئة تظهر لنا الواجهة التالية:

وبعد اإلجابة على جميع األسئلة تظهر لنا الواجهة التالية:

 -وعند اللغط على صفحة نتائج التشخيص تظهر لنا الواجهة التالية:

 -وعند اللغط على التشخيصات السابقة تظهر لنا الواجهة التالية:

ومن ثم نلغط على زر تسجيل الخروج للخروج من النظام وبعد ذلك سيتم اإلنتقال بنا إلى الصفحة
الرئيسية للموقع.

 -ومن ثم نلغط على إدارة الموقع ويظهر لنا الشكل التالي:

واجهة تسجيل دخول المدير في لوحة التحكم
والتي توضح لنا واجهة تسجيل دخول المدير وعند حدوث خطأ (في حالة البيانات الخاطئة) في
تسجيل البيانات أو كلمة المرور تظهر لنا القائمة التالية:

وبعد القيام بتصحيح الخطأ تظهر لنا الواجهة التالية:

واجهة تسجيل دخول المدير في لوحة التحكم

لوحة التجكم والتي تحتوي على:









الصفحة الرئيسية للموقع (تحدثنا عنها سابقاً).
واجهة إدارة بيانات المرضى.
واجهة إدارة بيانات الطبيب.
واجهة إدارة بيانات األقسام.
واجهة إدارة بيانات األدوية.
واجهة إدارة اإلعالنات.
واجهة إدارة نظام التشخيص (تحدثنا عنها سابقاً).
واجهة إدارة الحجز.

وتظهر هذه الواجهة حيث يمكن للمدير إضافة وعرض وتعديل وحذف بيانات الطبيب واإلعالنات
واألدوية واألقسام والتشخيص وبالإلضافة إلى إمكانية عرض وحذف بيانات المريض وإضافة
وعرض بيانات الحجز للطبيب

وعند اللغط على واجهة إدارة بيانات المرضى تظهر لنا الواجهة التالية:

والتي يقوم فيها المدير بإمكانية عرض وحذف بيانات المريض.
وعند القيام بحذف بيانات المريض تظهر لنا الواجهة التالية:

وعند اللغط على موافق تظهر لنا الواجهة التالية:

 -وعند اللغط على واجهة إدارة بيانات الطبيب تظهر لنا الواجهة التالية:

وعند نريد القيام بإضافة بيانات الطبيب تظهر لنا الواجهة كما بالشكل التالي:

وعندما نلغط على زر إدخال البيانات تظهر لنا الواجهة التالية:

وعندما نلغط على زر التعديل ألي بيانات طبيب نختار اسم الطبيب الذي نريد تعديل بياناته وبعد ذلك
تظهر لنا الواجهة التالية:

ونختار البيانات التي نريد تعديلها ومن ثم تتم عملية التعديل بنجاح.
وعندما نريد الحذف تأتي رسالة تنبيه ونختار موافق:

وبالتالي سيظهر لنا الشكل التالي:

ومن ثم نلغط موافق.
 -وعندما نلغط على إدارة الحجز تظهر لنا الواجهة التالية:

 -وعندما نلغط على زر إضافة بيانات الحجز للطبيب تظهر لنا واجهة بهذا الشكل:

وبالتالي تظهر لنا عدة خيارات نختار كما هو موضح في الشكل التالي:

وعندما نلغط على زر إدخال البيانات تظهر لنا رسالة أنه تمت عملية اإلضافة وبعد ذلك يظهر لنا
الشكل التالي:

وعندما نلغط على زر التعديل تظهر لنا رسالة أنه تم التعديل.

 -وعند اللغط على قائمة األقسام تظهر لنا الواجهة التالية:

وعندما نلغط على زر التعديل على أي بيانات نريد تعديلها تظهر لنا رسالة أنه تم التعديل.
وعندما نلغط على زر اإلضافة تظهر لنا هذه الواجهة:

ومن ثم نلغط على زر إدخال البيانات وبهذا تتم عملية اإلضافة

وعندما نقوم بتعديل البيانات تظهر لنا الواجهة التالية:

وبعدها نختار البيانات التي نريد تعديلها ومن ثم تتم عملية التعديل بنجاح

 -وعندما نلغط على زر الحذف تظهر لنا الواجهة التالية:

 -ومن ثم تظهر لنا الرسالة التالية:

ومن بعدها نلغط موافق

 -وعندما نلغط على قائمة األدوية تظهر لنا واجهة كما هي في الشكل التالي:

وعندما نلغط على زر إضافة تظهر لنا واجهة بهذا الشكل:

 -نلغط على زر إدخال البيانات ومن ثم تتم عملية اإلضافة.

 -وعندما نلغط على زر تعديل بيانات األدوية تظهر لنا واجهة كما في الشكل التالي:

ومن ثم نلغط تعديل وبعدها تتم عملية التعديل
 -وعندما نلغط على زر التعديل تظهر لنا واجهة بهذا الشكل:

نختار البيانات التي نريد تعديلها وبذلك تتم عملية التعديل.

 -وعندما نلغط على زر الحذف تظهر لنا واجهة كما هي موضحة في الشكل التالي:

 -وعندما نلغط موافق تظهر لنا رسالة بهذا الشكل:

ومن ثم نلغط على موافق ومن بعد ذلك تتم عملية الحذف.

 -وعندما نلغط على قائمة اإلعالنات تظهر لنا واجهة كما في الشكل التالي:

 -وعندما نلغط على زر إضافة البيانات تظهر لنا واجهة كما في الشكل التالي:

 -وبعد ذلك نختار زر إدخال البيانات وبعد ذلك تتم عملية اإلضافة بنجاح.

-

وعندما نلغط على زر حذف بيانات اإلعالنات تظهر لنا واجهة بهذا الشكل:

 -وبعد ذلك تظهر لنا رسالة بهذا الشكل:

ومن ثم نلغط على موافق وبهذا تتم عملية الحذف.

