
 النظام  حلیلت

 مقدمة3-1

والتي نجدھا تتفاعل لكي تقوم بوظیفة  1المترابطة فیما بینھا النظام ھو مجموعة من العناصر

نجدھا في كل  واالنظمة .محددة، وذلك بدافع وبغرض تحقیق ھدف ما معین ، أو لتحقیق مجموعة أھداف

فحیاتنا بشكل عام تسیر وفق نظام محكم مترابط ومتفاعل فیما بینھ وھنالك عدة  وبأشكال مختلفة، مكان

صور واشكال وصور لألنظمة ، فھنالك انظمة في الكون كنظام الشمس وانظمة في الدول كالنظام 

طالق لفظ ومصطلح إكن ویم .اسي وغیرھا من االنظمةیاالقتصادي والنظام االجتماعي والنظام الس

وانظمة المعلومات ،وربما نجد نظاماً ما وال یعمل بشكل جید، أو یعاني من  الحاسوباالنظمة على انظمة 

ومن ھنا یتضح أن كل نظام مستحدث من صنع بشري خلٍل و ضعف ما و مع ھذا یبقى ویظل اسمھ نظام. 

معلومات تمر خالل دورة حیاتھا بمجموعة من احل مختلفة، فجمیع نظم اللیس كامالً والبد من أن یمر بمر

المراحل منذ كونھا فكرة أو شعور بمشكلة في نظام، حیث أن أھم تلك المراحل ھي مرحلة التحلیل 

(Analysis Phase) وتكتسب تلك األھمیة في كونھا الطریق لمعرفة الواقع الحالي آللیة النظام في ،

نظام معلومات قائم ، أو إیجاد نظام جدید بدون المعرفة  المنظومة إن وجدت ، ألن من الصعوبة تطویر

 الكاملة بواقع النظم في المنظومة .

  System analysis النظام تحلیل 3-2

سلسلة من الخطوات واإلجراءات والمھام لتصمیم وبناء نظام محوسب فعال في تحلیل النظام ھو 

للنظام القائم المطلوب تحویلھ إلى شكل محوسب ،  الفھم التام واإلدراكال یتم ذلك إال بو، أي بیئة كانت

بحیث یتم من خاللھ تحلیل مكوناتھ وعناصره الموجودة إلى جزیئات صغیرة تصل بالنھایة إلى وضع و 

وتستخدم ھذه الخطوة الھامة أینما كان  . ھذا النظام المحوسب الجدید بناءتقدیم المفھوم والتصور المالئم ل

وبموجب ھذا التحلیل  .سب ھذا مصمم تصمیما محلیاً أو ھو عبارة عن نظام جاھزسواء كان النظام المحو

عن النظام الیدوي أو یأخذ جوانب   لیةً اعالدقیق یمكن بناء نظام محوسب جدید ویختلف شكالً ومضموناً وف

 اإلحتیاجاتوجزئیات منھ ویترك أخرى ویعمل بعد ذلك على تطویرھا وتحسینھا بما یتالءم مع 

رات واألفكار والتطورات الجدیدة ، وھو كذلك تحلیل للمشكالت والصعوبات والمعوقات والتصو

1  https://faculty.psau.edu.sa/fe.ahmed/document. 
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من ثم وضع الحلول لھا من خالل و ئل التي كانت تصاحب العمل في المنظومة القدیمة،والتعقیدات والمسا

  .الحوسبة

 عینة التطبیق 3-3

وھي عبارة عن مؤسسة تعلیمیة خاصة تتبع  –تم تطبیق البحث على مدارس وریاض دار األقصى 

ً إلدارة التعلیم الخاص بوزارة التربیة والتعلیم.   –م في منطقة الخرطوم بحري  2016تأسست عام اداریا

 20أطفال فقط و شملت كریاض شرق صیدلیة جماع , بدأت في السنة األولى من التأسیس   7الحلفایا مربع 

المدرسة على ثالث طوابق تشمل ریاض االطفال مبنى یتكون درسة ، موظفین و مدیر عام للم 5طالب و 

السنة الثانیة من في الطابق األرضي والطالبات فقط في الطابق األول والطالب فقط في الطابق الثاني.في 

فصول دراسیة من الفصل  6إضافة مدرسة األساس و دمجھا مع ریاض األطفال بمجموع  تمالتأسیس 

السابع و الثامن لتصبح  نلسادس ، وفي السنة الثالثة من التأسیس تم إضافة الفصلیاألول الى الفصل ا

شخصاً من معلم و موظف و عامل و عدد الطالب في جمیع  30المدرسة ب بالعاملین المدرسة بھا ریاض 

كانت ھي محرزة في المدرسة اعلى نسبة نجاح لشھادة مرحلة األساس  قد بلغتطالب و 350المستویات 

 درجة.  276

 

 الحالي وصف النظام 3-4

العملیة التربویة في شكلھا الحالي داخل المدارس السودانیة بحسب إف�ادات المعلم�ین عب�ر المق�ابالت 

الشخصیة التي أجراھا الباحث، تدار بصورة غیر علمیة بعض الشيء وإلى حد ما، حی�ث أن�ھ وب�رغم وج�ود 

الخاص��ة وال��ذي من��وط ب��ھ ت��وفیر باح��ث إجتم��اعي مخ��تص ف��ي ح��ل ف��رع ب��إدارة التعل��یم یس��مى ف��رع التربی��ة 

المشاكل التربویة بصورة علمیة لك�ل مدرس�ة ولك�ن ف�ي غالبی�ة الم�دارس ال یت�وفر ف�ي الوق�ت الح�الي باح�ث 

إجتماعي مما یجعل مھمة ح�ل المش�كالت التربوی�ة الت�ي تح�دث داخ�ل المدرس�ة موكل�ة عل�ى ع�اتق المعلم�ین 

تلك المشكالت بتقدیم حلول آنیة عبر إجتھادات فردیة ربما تح�ل أو تف�اقم المش�كلة  الذین بدورھم یقوموا بحل

في بعض األحیان. وفي حالة المشكالت التربویة الكبی�رة أو المستعص�یة تتواص�ل إدارة المدرس�ة م�ع أولی�اء 

 األمور وطلب الحضور إلى المدرسة ومقابلة اإلدارة ومن ثم طرح ومناقشة المشكلة.

 النظام الحاليمشكلة  3-5
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العملیة التربوی�ة ومتابع�ة الس�لوك الف�ردي والمس�توى األك�ادیمي ھ�و عب�ارة ع�ن دور تش�اركي ب�ین المدرس�ة 

ب�أدوارھم واألسرة متمثلة في أولیاء األمور، مما یتوجب وجود حلقة وصل مستمرة تمكن الطرفین من القیام 

فكثی�ر م�ن  م�ن الناحی�ة التربوی�ة واألكادیمی�ة. بمساندة بعضھما البعض في حل المش�كالت الحالی�ة والمتوقع�ة

أولی���اء األم���ور ی���ؤدون أدوارھ���م التربوی���ة بص���ورة غی���ر علمی���ة كغری���زة أو كم���ا تعلموھ���ا م���ن أب���اؤھم أو 

 مجتمعاتھم.

 –وبحسب نتائج المق�ابالت الشخص�یة الت�ي تم�ت، حی�ث أف�اد المعل�م أس�امة أحم�د تتمثل مشكلة النظام الحالي 

المس�اندة والتع�اون ب�ین أط�راف العملی�ة التربوی�ة ف�ي إكتش�اف لتق�دیم یفتق�ر نظ�ام تقلی�دي الأن معلم بالمعاش ب

یعتمد في أغلب األحیان على المعرفة اإلجتماعیة لدى المعلمین في الم�دارس  ومعالجة المشكالت التربویة و

بص�ورة علمی�ة معالج�ة المش�كالت التربوی�ة بالطرفیة باألخص حیث أن النقص الحاد ف�ي الك�وادر المختص�ة 

وضعف التواصل بین المدارس وأولیاء األمور یصعب عملیة معالجة المشكالت ویغیب أح�د أرك�ان العملی�ة 

وج�د تق�اریر تفص�یلیة لقی�اس المس�تویات األكادیمی�ة والتربوی�ة ل�دى الط�الب م�ن حی�ث تكم�ا أن�ھ ال  التربویة.

ن حیث المسببات ونجاعة الحل�ول المقدم�ة اإلرتفاع واإلنخفاض، والتي من خاللھا یمكن دراسة المشكالت م

ففي كثیر من األحی�ان ال یكتش�ف أولی�اء األم�ور مش�اكل أبن�اءھم التربوی�ة إال بع�د ف�وات األوان مث�ل  تجاھھا.

مشاكل التغیب ع�ن المدرس�ة ب�دون ع�ذر أو مش�اكل الس�لوك داخ�ل المدرس�ة كع�دم التقی�د بل�وائح المدرس�ة أو 

 ة بنمط الحیاة والمجتمع.غیرھا من مشاكل السلوك المتعلق

ً ان ھنالك مواھب قد تظھر في المدرسة ال یعلم أولیاء األمور عنھا شيء مما یجعلھا عرضة  نجد ایضا

كتشاف الجوانب الجیدة وبوادر توافر المعینات، فإعدم و الكافي التحفیزعدم لالندثار بسبب عدم االعتناء و

 تتطلب رعایة خاصة. النبوغ واالھتمام بھا
 

 المقترح  النظام 3-6

یعم�الن كمنظوم��ة متكامل��ة  وتطبی�ق للھوات��ف الذكی��ةنظ��ام عل�ى ش��بكة االنترن��ت النظ�ام المقت��رح عب�ارة ع��ن 

لتس��ھیل أداء ووس��یلة  ،والمدرس��ة لتك��وین التش��اركیة المثالی��ة بینھم��ا أولی��اء األم��ور وص��ل ب��ینحلق��ة ال تجس��د

یقوم النظام بمراقبة السلوك التربوي للطالب بصورة دقیق�ة  حیث .بأطراف العملیة التربویةاألدوار المنوطة 

داخل المدرسة عبر تحلیل البیانات التي تم جمعھ�ا بواس�طة مراقب�ة المختص�ین الترب�ویین للتغی�رات التربوی�ة 

التي تطرأ على الطالب بإصطحاب المتغیرات األخرى التي م�ن المحتم�ل أن تك�ون س�بب رئیس�ي أو فرع�ي 
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حیاة الطالب في محیط اسرتھ أو العالقة بین الوالدین، وم�ن ث�م یق�وم النظ�ام بإس�تخراج  مثل نمط للمشكالت،

حت�ى إكتم�ال  تي اس�تغرقللطالب ومدى التق�دم وم�دة الح�ل الت�تقریر تفصیلي شامل لسجل المشكالت السابق 

أبن��اءھم, بص��ورة علمی��ة إلكتش��اف وتط��ویر مھ��ارات . كم��ا یق��وم النظ��ام بتق��دیم ال��دعم ألولی��اء األم��ور الح��ل

 وتوضیح الطرق السلیمة لھم للتعامل مع المشكالت الطارئة.

یتكون النظام كما ذكرنا سابقاً من نظام على شبكة اإلنترنت یستخدم من طرف المدرس�ة بص�الحیات وأدوار 

یة متعددة (إدارة المدرسة , معلمین , مشرفین تربویین, إدارة النظام). یستخدم النظام تقنیات الحوسبة الس�حاب

لما لھا من ممیزات في توفیر الخدمة بصورة مستمرة. كما أن شق النظام اآلخر عبارة ع�ن تطبی�ق للھوات�ف 

الذكی�ة یس�تخدم م�ن ط�رف أولی�اء األم�ور (لك�ل ول�ي أم�ر حس�اب منفص�ل), حی�ث أن ك�ل ول�ي أم�ر یس��تطیع 

التربوی��ة والمتابع��ة متابع��ة أبن��اءه م��ن خ��الل التطبی��ق إض��افة للكثی��ر م��ن المزای��ا مث��ل طل��ب االستش��ارات 

إض��افة لإلحص�اءات والمقاران�ات ب��ین االس�ابیع والش�ھور وحت��ى األكادیمی�ة والتق�اریر التفص��یلیة لك�ل طال�ب 

السنة الدراسیة الحالیة والسنوات السابقة كم�ا یق�وم النظ�ام بالمس�اعدة ف�ي ح�ل المش�اكل التربوی�ة واألكادیمی�ة 

مثل ضعف مستوى طال�ب ف�ي إح�دى الم�واد حی�ث ال یعلم�ھ  التي ال تتضح في الغالب إال في مراحل متأخرة

 ولي األمر في اغلب االحیان اال بعد امتحان احدى الفترات.
 

 الھدف من النظام  3-7

 بناء اساس متین للتعلیم اإللكتروني في السودان. •

 تقنین دور المدارس التعلیمي والتربوي. •

 للنبوغ والمواھب.توفیر إحصائیات محدثة للطالب واالكتشاف المبكر  •

عالج الكثیر من المشاكل التربویة عند طالبنا خاصة بعد أن توضع األسرة في محك ھذه المشاكل  •

 وھنا یتضح دور االبتكار في وسائل التواصل من قبل إدارات المدارس .

 التواصل المستمر مع أولیاء األمور وتنشیط العالقة معھم ودعوتھم للمشاركة في المناشط والبرامج •

 المختلفة واالحتفاالت .

 إشراك اآلباء في المجالس المدرسیة وقبول آرائھم ومقترحاتھم البناءة. •
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الوقوف على الكثیر من األفكار التي قد یطرحھا أولیاء األمور وتساھم في تطویر العمل التربوي  •

 بالمدرسة والتي قد ال تدركھا إدارة المدرسة .

التحصیلي والسلوكي أوالً بأول والتعاون معھم لحل مشكالت  إشعار أولیاء األمور بمستوى أبنائھم •

 أبنائھم.

 تحمل المسئولیة المشتركة , والعمل الجماعي خیر من العمل الفردي . •

 االھتمام بعالج الطالب المتأخرین دراسیاً بمشاركة أولیاء األمور. •

 كسر الحاجز النفسي بین البیت و المدرسة . •

 

 

 

 مخرجات النظام تحلیل  3-8

 المشكالت التربویة •

 اسم الطالب -

 تاریخ المشكلة -

 عنوان المشكلة -

 تفاصیل المشكلة -

 خطوات الحل -

 مؤشر التقدم -

 المؤشرات واإلحصاءات التربویة •

 اسم الطالب -

 عدد المشكالت الصادرة -

 عدد المشكالت الواردة -

 عدد المشكالت التي تم حلھا -
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 عدد أیام الغیاب -

 نسبة التقدم التربوي -

 مخطط التمثیل البیاني -

 عامة وخاصة لكل طلب على حدا وتحتوي على: –نصائح وإرشادات تربویة  •

 الرقم -

 اسم الطالب -

 عنوان الموضوع -

 نص الموضوع -

 التاریخ -

 محاضر اجتماعات أولیاء األمور •

 تاریخ االجتماع -

 محضر االجتماع -

 القرارات -

 االستشارات التربویة •

 التاریخ -

 اسم ولي األمر -

 االستشارةعنوان  -

 محتوى الرد على االستشارة -

 جدول الحصص الیومي •

 اسم الصف -

 الیوم -

 المواد -

 وقت الحصص -

 ملحوظات -

 الواجبات الدراسیة الیومیة •

 التاریخ -
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 اسم المادة -

 عنوان الواجب -

 تاریخ التسلیم -

 تقاریر المتابعة األكادیمیة وتحتوي على: •

 الرقم -

 اسم الطالب -

 المستوى األكادیمي -

 ملحوظة -

 الحضور الیومي للطالب مع طرق مختلفة للفرز والتصنیف مثلمتابعة  •

 حسب التاریخ. -

 حسب الفصل. -

 حسب الطالب. -

 مراسالت بین أولیاء األمور والمدرسة والعكس وتحتوي على: •

 التاریخ -

 عنوان الموضوع -

 نص الموضوع -

 اللوائح  العامة األكادیمیة مثل الئحة الحضور والئحة الزي وتحتوي على: •

 اسم الالئحة -

 بنود الالئحة -

 التقویم الدراسي ویحتوي على: •

 الحدث -

 تاریخ البدایة -

 تاریخ النھایة -

 ملحوظات -

 :اسئلة تقییم التحسن التربوي •

 عنوان الرسالة -
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 نص السؤال -

 اجابة السؤال -

 :تقاریر حالة التقدم التربوي •

 اسم الطالب -

 الصف -

 التقییم السابق -

 التقییم الحالي -

 المؤشر -

 تاریخ التقییم -

 السجل -
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 تحلیل مدخالت النظام  3-9

 مدراء النظام •

 األسم -

 اسم المستخدم -

 كلمة المرور -

 الدور -

 رقم الھاتف -

 البرید اإللكتروني -

 المعلمین •

 االسم -

 اسم المستخدم  -

 كلمة المرور  -

 إعادة كتابة كلمة المرور(التأكد من الصحة والتطابق یعني عدم العشوائیة) -

 الصفة -

 الصفوف -

 البرید اإللكتروني -

 رقم الھاتف -

 المختص التربوي •

 االسم -

 اسم المستخدم  -

 كلمة المرور  -

 إعادة كتابة كلمة المرور(التأكد من الصحة والتطابق یعني عدم العشوائیة) -

 الصفوف -

 البرید اإللكتروني -

 رقم الھاتف -
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 أولیاء األمور •

 االسم -

 اسم المستخدم  -

 كلمة المرور  -

 عدم العشوائیة)إعادة كتابة كلمة المرور(التأكد من الصحة والتطابق یعني  -

 المستوى التعلیمي -

 العمل -

 العنوان -

 البرید اإللكتروني -

 رقم الھاتف -

 الحالة -

 الطالب •

 اسم الطالب  -

 اسم الوالد  -

 اسم الوالدة  -

 رقم ھاتف ولي األمر -

 الصف -

 تاریخ المیالد -

 صورة الطالب  -

 العالقة بین الوالدین  -

 افراد االسرة -

 ترتیب الطفل في االسرة  -

 الحالة الصحیة العامة -

 فصیلة الدم  -

 التطعیم  -

 الحساسیة ضد األدویة -

 حساسیة األطعمة -
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 االلعاب التي یحبھا  -

 المأكوالت والمشروبات التي یحبھا  -

 األشیاء التي تثیر إنفعاالتھ -

 ادخال الصفوف •

 اسم الصف -

 المستوى -

 مالحظات -

 الحضور الیومي وتسجیل الغیاب •

 الصف -

 اسم الطالب -

 حالة الحضور -

 سبب الغیاب -

 جداول الحصص •

 الصف -

 الیوم -

 مواد الیوم -

 زمن الحصة -

 مالحظات -

 الواجبات الیومیة •

 الصف -

 المادة -

 عنوان الواجب -

 تاریخ تسلیم الواجب -

 النصائح التربویة •

 عنوان النصیحة -

 عنوان فرعي -
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 إلى) -مدى العمر (من  -

 حالة النشر -

 صورة توضیحیة -

 نص النصیحة -

 تصنیف المشكالت •

 عنوان المشكلة -

 اسم القسم -

 حالة النشر -

 المشكالت الصادرة •

 الصف -

 اسم الطالب -

 قسم المشكلة -

 عنوان المشكلة -

 مالحظات -

 المقاالت التربویة •

 عنوان المقال -

 عنوان فرعي -

 تاریخ بدایة النشر -

 تاریخ نھایة النشر -

 حالة المقال -

 صورة توضیحیة -

 نص المقال -

 االسئلة التأكیدیة •

 قسم المشكلة -

 اسم المشكلة -

 األسئلة التأكیدیة -
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 االحداث والتقویم •

 الحدث -

 تاریخ البدایة -

 تاریخ النھایة -

 ملحوظات -

 

 لوائح المدرسة •

 اسم الالئحة -

 بنود االئحة -

 محاضر اجتماعات أولیاء األمور •

 تاریخ اإلجتماع -

 محضر االجتماع -

 قرارات االجتماع -

 مراسلة أولیاء األمور •

 مرسلة إلى -

 الموضوع -

 النص -
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تحلیل مخططات سیر البیانات 3-10  

 الشاشة االفتتاحیة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 البدایة

 

 النھایة

 

 الشاشة اإلفتتاحیة

 

ھل تم 
 العرض

 

 تسجیل الدخول

 

 تعریف التطبیق

 نعم

 ال

) الشاشة اإلفتتاح�ة1-3شكل رقم (  
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 تسجیل الدخول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                               

   

 

 

 نعم

 

 

 

 

 البدایة

الدخول تسجیل  

 النھایة

 

 شاشة التسجیل 

 تسجیل حساب جدید

 ھل
 المستخدم

 

 كلمة المرور

 إسم المستخدم

ھل البیانات 
 صحیحة

 نعم

 ال

 ال

) تسجیل الدخول2-3شكل رقم (  
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من ولي األمرمشكالت صادرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                    

                                                                                          

 

  

 

 

                                                                     

 

 

 البدایة

 إختیار الطالب

ھل قسم 
المشكلة 
 مجدول

 إضافة وصف المشكلة

ھل عنوان 
المشكلة 
 مجدول

 إضافة عنوان المشكلة

الي إدارة المدرسة إرسال  

 نھایة

 ال

 نعم

 نعم

 ال

) مشكالت صادرة من ولي األمر3-3شكل رقم (  
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 مشكالت صادرة من إدارة المدرسة

 

 

 

 

  

 البدایة

 إختیار الطالب

ھل قسم 
المشكلة 
 مجدول

 إضافة وصف المشكلة

ھل عنوان 
المشكلة 
 مجدول

 إضافة عنوان المشكلة

الي إدارة المدرسة إرسال  

 نھایة

 ال

 ال

 نعم

 نعم

) مشكالت صادرة من إدارة المدرسة4-3شكل رقم (  
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 مشكالت صادرة من ولي األمر   التطبیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 البدایة

 إختیار الطالب

قسم المشكلة إختیار  

الي ولي األمر إرسال  

 نھایة

 إختیار المشكلة

(التطبیق)) مشكالت صادرة من ولي األمر  5-3شكل رقم (  
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 مشكالت واردة إلدارة المدرسة

  
 البدایة

 النھایة

 مشكالت واردة من ولي األمر

 جدولة المشكلة

 ارسال الحلول الي ولي األمر

ھل المشكلة 
 مجدولة

 كتابة الحلول

 نعم

 ال

واردة إلدارة المدرسة) مشكالت  6-3شكل رقم (  
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 الرسائل الصادرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 البدایة

 النھایة

 الرسائل الصادرة

 انشاء الرسائل

 إرسال الرسالة

ھل تم 
 اإلرسال

 صندوق الصادر

 ال

 نعم

)  الرسائل الصادرة7-3شكل رقم (  
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 الرسائل الواردة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 البدایة

 النھایة

 الرسائل الواردة

 استالم الرسالة

 صندوق الوارد

ھل تم 
قراءة 
 الرسالة

 ال

 نعم

)  الرسائل الواردة8-3شكل رقم (  
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 إضافة الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

  

 البدایة

 النھایة

 إضافة الطالب

 إضافة ولي األمر

 إضافة بیانات الطالب

 إضافة بیانات ولي األمر

ھل ولي 
األمر 
 مسجل

 نعم

 ال

)  إضافة الطالب9-3شكل رقم (  
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 إضافة ولي األمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

  

 البدایة

 النھایة

 إضافة ولي األمر

 إضافة بیانات ولي األمر

ھل ولي 
األمر 
 مسجل

 نعم

 ال

)  إضافة ولي األمر10-3شكل رقم (  
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 البدایة

 النھایة

 إضافة مستخدم

 إضافة بیانات المستخدم الجدید

ھل 
المستخدم 

 موجود

 تحدید صالحیات المستخدم

 نعم

 ال

)  إضافة مستخدم جدید11-3شكل رقم (  

 

 إضافة مستخدم جدید
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 تحدید كینونات النظام  3-9

ألنظمة قواعد البیانات، لما لھ من  بمثابة العامود الفقريیعتبر نموذج الكینونات والعالقات بینھما 

ھمیتھ في صیاغة وتمثیل التشاركیة بین الجداول، ألي إدور رئیسي كوسیلة تصمیم لقاعدة البیانات اضافة 

نھ یشكل مرحلة التصور التي یلیھا تمثیل الجداول بغض النظر عن ماھیة التطبیقات المستخدمة أاضافة الي 

 لبناء قاعدة البیانات. 

 

 المستخدمینونة ك 3-9-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )12-3شكل كینونة المستخدم رقم (

 

 النظام مستخدم

 اسم المستخدم

 رقم الھاتف

 كلمة المرور االسم

 البرید اإللكتروني الصالحیات
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 المعلمكینونة  3-9-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )14-3رقم (  المعلمشكل كینونة 

 

  

 المعلم

 كلمة المرور

 رقم الھاتف

 الصفوف االسم

 الصفة اسم المستخدم

 الرقم البربد االلكتروني
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  ولي األمركینونة  3-9-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )15-3رقم ( ولي األمرشكل كینونة 

 

 

 

 

  

 ولي األمر

 كلمة المرور

 رقم الھاتف

 العنوان االسم

 العمل اسم المستخدم

 الرقم البربد االلكتروني
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 الطالبكینونة  3-9-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )16-3رقم ( الطالبشكل كینونة 

 

 

 الطالب

 اسم الوالد

 الصف التطعیمات

 فصیلة الدم

 اشیاء یحبھا اسم الوالدة

 الحساسیات

 تاریخ المیالد

 افراد االسرة

 الحالة الصحیة

 اسم الطالب

 ترتیب الطالب

 ھاتف ولي االمر

 صورة الطالب

 العالقة بین الوالدین
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 الصفكینونة  3-9-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )17-3رقم ( الصفشكل كینونة 

 

 

 

 الصف

 اسم الصف

 ملحوظة

 المستوى الرقم

 97 
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 البرید الواردكینونة  3-9-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )18-3رقم ( البرید الواردشكل كینونة 

 

 

 

  

 البرید الوارد

 العنوان

 التاریخ

 الموضوع المرسل

 الرقم
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 الصادرالبرید كینونة   3-9-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )19-3رقم ( البرید الصادرشكل كینونة                  

 

 

 

 

  

 البرید الصادر

 العنوان

 التاریخ

 الموضوع المستلم/ المستلمین

 الرقم
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 ةالتربوی النصائحكینونة  3-9-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )20-3رقم ( االشراف التربويشكل كینونة  

 

 

 

 

 

  

 نصائح تربویة

 مدى العمر

 النصیحةنص 

 صورة عنوان فرعي

 العنوان
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 كینونة االشراف األكادیمي 3-9-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )21-3شكل كینونة االشراف األكادیمي رقم ( 

 

 

  

 االشراف االكادیمي

 المستوى االكادیمي

 التاریخ

 ملحوظات رقم الطالب

 الرقم
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 المختص التربوي 3-9-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)22-3(شكل كینونة المختص التربوي رقم   

 

 

 

  

 المختص التربوي

 كلمة المرور

 رقم الھاتف

 الصفوف االسم

 اسم المستخدم

 البربد االلكتروني
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 والغیاب الحضور 3-9-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )23-3(رقم  حضور وتسجیل الغیابشكل كینونة ال

 

الحضور  وتسجیل 
 الغیاب

 إسم الطالب

 سبب الغیاب

 حالة الحضور الصف
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 جدول الحصص 3-9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )24-3شكل كینونة جدول الحصص رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مالحظات

 مواد الیوم

 زمن الحصة الصف جدول الحصص

 الیوم
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 الواجبات الیومیة 3-9-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )25-3شكل كینونة الواجبات الیومیة رقم (

 

 

 

 

 

 

 

  

 الواجبات الیومیة

 المادة

 تاریخ تسلیم الواجب

 عنوان الواجب الصف
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 تصنیف المشكالت 3-9-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )26-3شكل كینونة تصنیف المشكالت رقم (

 

 

 

 

  

 

 تصنیف المشكالت

 

 عنوان المشكلة

 

 اسم القسم

 

 حالة النشر
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 المشكالت الصادرة 3-9-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )27-3شكل كینونة المشكالت الصادرة رقم (

 

 

 

 

 

  

 المشكالت الصادرة

 اسم الطالب

 عنوان المشكلة

 قسم المشكلة الصف

 مالحظات
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 المقاالت التربویة 3-9-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )28-3كینونة المقاالت التربویة رقم (شكل 

 

 

 

 

 

 

  

 المقاالت التربویة

 عنوان فرعي

 صورة توضیحیة

 تاریخ نھایة النشر

 عنوان المقال
 تاریخ بدایة النشر

 نص المقال حالة المقال
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 األحداث والتقویم 3-9-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األحداث والتقویم

 الحدث

 تاریخ النھایة

 تاریخ البدایة مالحظات

 )29-3(رقم  حداث والتقویمشكل كینونة األ
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 لوائح المدرسة 3-9-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )30-3(شكل كینونة لوائح مدرسیة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مدرسیةلوائح   

 

 اسم الالئحة
 

 بنود الالئحة
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 اجتماعات أولیاء األمور 3-9-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )31-3األمور رقم (شكل كینونة اجتماعات أولیاء 

 

 

 

 

  

 

 اجتماعات أولیاء األمور

 

 تاریخ اإلجتماع

 

 قرارات اإلجتماع

 

 محضر االجتماع 
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 المستوي االول  3-7-2

 مستوي العالقات بین الكینونات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یتبع لـ المدرسة المعلم

 لھ طالب ولي األمر

 یتبع لـ المدرسة الصف

 

 یتبع لـ صف الطالب

 

اكادیميتقییم  الطالب  لھ 

 

 لھ متابعة حضور الطالب

 

 لھ متابعة تربویة الطالب

 

 لھ إجتماعات أولیاء أمور ولي األمر

 

 لھ نصائح تربویة ولي األمر

 

)32-3شكل العالقات بین الكینونات رقم (
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 البیاناتقاموس  1-7-4

 قاموس بیانات المستخدمین/ 1

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

Id متسلسل Int 11 PK 

Name االسم varchar 100  

Username  اسم المستخدم varchar 100  

Password كلمة المرور varchar 100  

Hashname  تشفیر اسم المستخدم varchar 100  

Permission الصالحیة Int 2  

phone1 رقم الھاتف varchar 20  

phone2 رقم ھاتف اخر varchar 20  

Image صورة المستخدم varchar 100  

Email البرید اإللكتروني varchar 60  

Status حالة حساب المستخدم Int 1  

Loginstatus متصل أو غیر متصل Int 1  

 

 )1-3جدول قاموس بیانات المستخدم رقم (
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 الطالبقاموس بیانات  /2

 

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

name  اسم الطالب varchar 30  

parentid   متسلسل ولي األمر int 4  

fathername1  اسم الوالد األول varchar 30  

fathername2   اسم الوالد الثاني varchar 30  

fathername3   الوالد الثالثاسم varchar 30  

mothername  اسم الوالدة varchar 100  

class  الصف int 2  

birthdate  تاریخ المیالد date   

image  صورة المستخدم varchar 100  

relationbetwenparent  العالقة بین الوالدین Int 2  

familymale  عدد الذكور في االسرة Int 2  

familyfemale  عدد االناث في االسرة Int 2  

studantorder  ترتیب الطفل في االسرة Int 2  

health  الحالة الصحیة varchar 100  
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blood  فصیلة الدم varchar 3  

vaccination  التطعیم varchar 6  

medicallergy  حساسیة االدویة varchar 100  

foodallergy  حساسیة الطعام varchar 100  

games  االلعاب التي یحبھا varchar 100  

foodanddrink   المأكوالت والمشروبات التي

 یحبھا

varchar 100  

angry  االشیاء التي تثیر غضبھ varchar 100  

status  حالة الطالب int 1  

 

 )2-3جدول قاموس بیانات الطالب رقم (
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 أقسام المشاكل التربویة قاموس بیانات/ 3

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Name اسم القسم varchar 100  

Status حالة تفعیل القسم Int 1  

Addedby تمت االضافة بواسطة Int 3  

Lastedit  اخر تحدیث للقسم timestamp   

 

 

 )3-3التربویة رقم (لمشاكل قسام اجدول قاموس بیانات ا
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 أولیاء األمورقاموس بیانات / 4

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

name  اسم ولي األمر varchar 100  

username  اسم المستخدم varchar 100  

hashname  تشفیر اسم المستخدم varchar 100  

password  كلمة المرور varchar 100  

edulevel  المستوى التعلیمي Int 1  

job  المھنة varchar 20  

workaddress  عنوان العمل varchar 100  

phone1  رقم الھاتف varchar 20  

phone2  رقم ھاتف اخر varchar 20  

image  صورة ولي االمر varchar 100  

email  البرید اإللكتروني varchar 100  

address  عنوان السكن varchar 100  

timefrom  زمن الغیاب من المنزل time   

timeto  زمن العودة الى المنزل time   
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status  حالة المستخدم Int 1  

session  بیانات الجلسة varchar 100  

 

 )4-3جدول قاموس بیانات أولیاء األمور رقم (
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 التربویةالمشكالت قاموس بیانات / 5

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Title عنوان المشكلة varchar 100  

Description وصف المشكلة varchar 100  

Stuid رقم الطالب Int 11 FK 

Adddate  تاریخ االضافة timestamp   

Proid رقم المشكلة Int 11 FK 

Startdate الحل تاریخ بدایة date   

Stepsvalue قیمة حل الخطوة varchar 50  

Traffic  واردة –نوع المشكلة صادرة int 1  

Status حالة المشكلة int 1  

Addby تمت االضافة بواسطة int 3  

 

 )5-3جدول قاموس بیانات المشكالت التربویة رقم (
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 حلول المشكالت التربویةقاموس بیانات / 6

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

probid  رقم المشكلة int 11 FK 

solvestep   خطوة الحل varchar 100  

dayscount  عدد ایام الحل int 2  

stepby   الخطوة بواسطة Int 1  

ordernum  ترتیب الحل Int 2  

addby  تمت االضافة بواسطة Int 3 FK 

lastedit  تاریخ اخر تحدیث timestamp   

 

 )6-3جدول قاموس بیانات المشكالت التربویة رقم (
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 صندوق المشكالت الواردة والصادرة قاموس بیانات/ 7

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Title عنوان المشكلة varchar 100  

Description وصف المشكلة varchar 100  

Secid رقم قسم المشكلة int 11 FK 

Image  صورة varchar 100  

Status حالة المشكلة Int 1  

Addby تمت االضافة بواسطة int 3 FK 

Lastedit تاریخ اخر تحدیث timestamp   

 

 

 )7-3جدول قاموس بیانات المشكالت الواردة والصادرة رقم (
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 الصفوف الدراسیةقاموس بیانات / 8

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

level  المستوى varchar 10  

classname  اسم الصف varchar 30  

spedu  رقم المختص التربوي Int 3 FK 

teacher   رقم أب الفصل Int 3 FK 

addby  تمت االضافة بواسطة Int 3 FK 

lastedit  تاریخ اخر تحدیث timestamp   

 

 )8-3جدول قاموس بیانات الصفوف رقم (
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 المقاالت التربویةقاموس بیانات / 9

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Title عنوان المقال varchar 100  

Subtitle عنوان فرعي varchar 100  

Publishstart تاریخ بدایة النشر date   

Publishend  تاریخ نھایة النشر date   

Status حالة النشر Int 1  

Image صورة varchar 100  

Content محتوى المقال text   

Visitcounter عدد الزیارات للمقال Int 8  

Addby تمت االضافة بواسطة Int 3 FK 

Lastedit تاریخ اخر تحدیث timestamp   

 

 

 )9-3المقاالت التربویة رقم (جدول قاموس بیانات 
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 اسئلة التقییمقاموس بیانات / 9

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Proid رقم المشكلة int 3  

Question نص السؤال varchar 100  

Value وزن اإلجابة int 2  

 

 

 )10-3جدول قاموس بیانات اسئلة التقییم رقم (
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 اجابات اسئلة التقییمقاموس بیانات / 9

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

stuid رقم الطالب int 5  

proid رقم المشكلة int 11  

quid رقم السؤال int 5  

value  قیمة االجابة int 2  

status حالة النشر Int 1  

 

 

 )9-3اسئلة التقییم رقم (جدول قاموس بیانات اجابات 
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 النصائح التربویةقاموس بیانات / 10

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Title عنوان النصیحة التربویة varchar 100  

Subtitle عنوان فرعي varchar 100  

Agefrom الفئة العمریة من int 2  

Ageto  الفئة العمریة حتى int 2  

Status حالة النشر Int 1  

Image صورة varchar 100  

Content محتوى النصیحة text   

Visitcounter عدد الزیارات للنصیحة Int 8  

Addby تمت االضافة بواسطة Int 3 FK 

Lastedit تاریخ اخر تحدیث timestamp   

 

 )10-3جدول قاموس بیانات النصائح التربویة رقم (
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 البریدقاموس بیانات  /11

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Sender رقم المرسل Int 11 FK 

Recivers رقم المستلم Int 11 FK 

Type نوع الرسالة Int 1  

Status  حالة الرسالة Int 1  

Deliverstatus حالة التسلیم Int 1  

Title عنوان الرسالة Varchar 100  

Content محتوى الرسالة Text   

Attachment المرفقات Varchar 100  

Date تاریخ الرسالة Timestamp   

 

 )11-3جدول قاموس بیانات البرید الصادر والوارد رقم (

 

 

 

 

 اإلعدادات العامةقاموس بیانات / 12
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 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Title عنوان النظام varchar 100  

Description وصف النظام varchar 100  

Logo مسار شعار النظام varchar 100  

Schoolname  إسم المدرسة varchar 100  

Address عنوان المدرسة varchar 100  

phone1 رقم ھاتف المدرسة varchar 20  

Phone2 رقم ھاتف اخر varchar 20  

Email برید المدرسة اإللكتروني varchar 100  

Status حالة النظام Int 1  

Lastedit تاریخ اخر تعدیل timestamp   

Editby المستخدم الذي قام بالتعدیل Int 3 FK 

 

 )12-3جدول قاموس بیانات اإلعدادات العامة رقم (
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 جداول الحصصقاموس بیانات  /13

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Classid رقم الصف int 2 FK 

Day الیوم date   

lect1  الحصة األولى varchar 50  

lect2 الحصة الثانیة varchar 50  

lect3 الحصة الثالثة varchar 50  

lect4 الحصة الرابعة varchar 50  

lect5 الحصة الخامسة varchar 50  

lect6 الحصة السادسة varchar 50  

lect7 الحصة السابعة varchar 50  

lect8 الحصة الثامنة varchar 50  

Lastedit تاریخ اخر تعدیل timestamp    

Editby المستخدم الذي قام بالتعدیل int 3 FK 

 

 )13-3جدول قاموس بیانات جدول الحصص رقم (

 

 الواجبات الیومیةقاموس بیانات / 14
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 مالحظات الحجم النوع الوصف الحقلاسم 

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Classid رقم الصف Int 2 FK 

Homeworkdate تاریخ الواجب date   

Subjectname  اسم المادة varchar 50  

Homeworktitle عنوان الواجب varchar 100  

Note مالحظات text   

 

 

 )14-3رقم (جدول قاموس بیانات الواجبات الدراسیة 
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 المالحظات التربویة قاموس بیانات/ 15

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Title عنوان المالحظة التربویة varchar 100  

Subtitle عنوان فرعي varchar 100  

Stuid رقم الطالب Int 3 FK 

Status حالة النشر Int 1  

Image صورة varchar 100  

Content محتوى المالحظة text    

Advid رقم النصیحة التربویة Int 11  

Addby تمت االضافة بواسطة Int 3 FK 

Lastedit تاریخ اخر تحدیث timestamp   

 

 )15-3جدول قاموس بیانات المالحظات التربویة رقم (
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 الحضور والغیابقاموس بیانات / 16

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Date التاریخ date    

Classid رقم الصف int 2 FK 

Absunt ارقام الطالب المتغیبین varchar 100  

Note مالحظات text   

Addby تمت االضافة بواسطة int 3  

Lastedit تاریخ اخر تحدیث timestamp   

 

 )16-3والغیاب رقم (جدول قاموس بیانات الحضور 
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 األحداث والتقویمقاموس بیانات / 17

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Date التاریخ date   

Timefrom الزمن من time   

Timeto الزمن حتى time   

Title عنوان الحدث varchar 11  

Description وصف الحدث varchar 11  

Note مالحظة text    

Status حالة النشر int 1  

Lastedit تاریخ اخر تعدیل timestamp   

Addedby تمت االضافة بواسطة int 1 FK 

 

 )17-3جدول قاموس بیانات األحداث والتقویم رقم (

 134 



 اإلستشارات التربویةقاموس بیانات / 18

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Title عنوان االستشارة varchar 100  

Description وصف االستشارة varchar 100  

Parented رقم ولي األمر int 3 FK 

Content  محتوى االستشارة text    

Replaycontent محتوى الرد text    

Addedate تاریخ االضافة date   

Editdate تاریخ اخر تعدیل timestamp   

Status حالة االستشارة int 1  

Replayby تم الرد بواسطة int 3 FK 

 

 )18-3رقم ( االستشارات التربویةجدول قاموس بیانات 
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 اآلراء والمقترحاتقاموس بیانات / 19

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Parented رقم ولي األمر Int 3 FK 

Title المقترح عنوان varchar 100  

Content  محتوى المقترح varchar 100  

Replaycontent محتوى الرد text    

Addedate تاریخ االضافة timestamp   

Status حالة المقترح Int 1  

Replayby تم الرد بواسطة Int 1 FK 

Replaydate تاریخ الرد date    

 

 )19-3والمقترحات رقم (جدول قاموس بیانات األراء 
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 إجتماعات أولیاء األمورقاموس بیانات / 20

 مالحظات الحجم النوع الوصف اسم الحقل

id 
 

 Int 11 PK متسلسل

Dateandtime تاریخ وزمن االجتماع date   

Meetingtitle عنوان اإلجتماع varchar 100  

Meetingcontent  محضر االجتماع text    

Meetingdis قرارات االجتماع text    

 

 )20-3جدول قاموس بیانات اجتماعات أولیاء األمور رقم (
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 تحلیل المعالجة  3-10

 البرمجیات المستخدمة 3-10-1

لم�ا یتمی�ز ب�ھ م�ن اس�تقراریة ف�ي تش�غیل البرمجی�ات windows 10 اس�تخدام نظ�ام التش�غیل  س�یتم

لغ��ة وذل��ك نس��بة ألن ال Bitnami. إض��افة إل��ى س��یرفر محل��ي ھ��ذا النظ��اموبرمج��ة  المس��تخدمة ف��ي تص��میم

،ولتص�میم  MySQL قواع�د البیان�ات وphp لغ�ة  التطبی�ق ھ�ي APIف�ي برمج�ة إدارة النظ�ام والمس�تخدمة 

 Flutterاط�ار عم�ل فالت�ر و VS Codeفیج�وال س�تدیو ك�ود تطبیق الھواتف الذكیة س�یتم اس�تخدام برن�امج 

، كما سیتم إستخدام بع�ض اللغ�ات المس�اعدة ف�ي وذلك لمرونتھ العالیة وامكانیة وكفاءة التطبیقات التي ینتجھا

 .HTML5,CSS3,JSالتصمیم واخراج الشكل النھاي لواجھات المستخدم مثل 

والتكوی�د وسیستخدم في التصمیم المب�دئي للنظ�ام قب�ل مرحلت�ي التقطی�ع  photoshop ccالبرنامج المساعدة 

 ھذا النظام.  تحریر أكوادوھو البرنامج المستخدم في  net Beans IDEوبرنامج للشكل النھائي

 یمكن تلخیص مواصفات البرامج المستخدمة كما في الجدول التالي: 

 مواصفاتھا البرمجیات

 Windows 8.1 نظام التشغیل

 Bitnami سیرفر محلي

 VS Code 1.48.2 بیئة عمل

 Dart + Flutter تطبیق الھواتف الذكیةلغة برمجة 

 API PHP5إدارة النظام + لغة برمجة 

 MySQL 5.5.16 قاعدة البیانات

 html HTML 5لغة 
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 css CSS 3لغة 

 script Jquery 2.3.1لغة جافا 

 Photoshop cc برنامج معالجة الصور

 Net Beans 8.0 بیئة التطویر

 )21-3(جدول البرمجیات المستخدمة رقم 

 تحلیل أمنیة النظام  11 -3

% فكل األنظمة معرضة 100األمنیة في األنظمة تعتبر شيء نسبي، فال یوجد نظام آمن بنسبة 

ن التطور الكبیر یة تطورت كذالك المخاطر. فإمنیة، فكلما تطورت أسالیب الحمالمختلف أنواع المخاطر األ

وتطور في مشاكل امن  ازدیادفي اجھزة الحاسب وانظمة المعلومات مع التطور في الشبكات صاحبھا 

، وتكمن خطورة ھذه المشاكل االمنیة في عدة االنظمة والمعلومات كاالختراقات والفیروسات وغیرھا 

ما یؤدي الي تعطیل خدمات النظام . اما تقلیل أداء  النظام او تخریبھ بالكامل معدم اإلتاحة أوجوانب منھا 

او  اشخاص غیر مخول لھمن قبل الجانب االخر فیشمل سریة وتكامل المعلومات حیث ان االطالع علیھا 

 التعدیل فیھا قد یؤدي الي عدم تحقیق اھداف النظام التي صمم من اجلھا.

احتمال االختراقات في المقام االول  امن المعلومات او امن النظام ككل ھو عملیة مستمرة تھدف الي تقلیل

ة، وتطال سالباذا حدثت  ومعالجتھا حال اكتشافھا ومن ثم تقلیل آثارھا ال اإلتاحة وسرعة اكتشاف المشاكلو

 المخاطر واالعتداءات في بیئة النظام اربعة مواطن اساسیة ھي: 

 المدخالت  •

 المخرجات  •

 المعالجة  •

 الشبكات  •

، ولكن أوال یجب ان نوضح ان امنیة ھذا النظام ترتبط بتقسیم وسنتحدث عن كیفیة تحقیق االمن لكل منھا 

 النظام الي قسمین: 
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القسم االداري: وھو القسم الخاص بمدیر النظام او الشخص المسئول عن النظام ویتیح لھ النظام  •

بتحدید نوع الدخول ومن صالحیاتھ  سم المستخدم وكلمة المروربإستخدام إوسیلة تحقق من الھویة 

والذي یمثل خطوة إضافیة معتمدة في األنظمة ذات الوظائف المختلفة حسب الصالحیة والذي 

باالضافة الي عملیتي الحذف والتعدیل وصیانة  النظامادخال البیانات الي  -نقصد بھ في ھذا القسم 

 .النظاموتطویر 

الرئیسیة للمستفیدین والتي من خاللھا یتمكنوا من القسم الخاص بالمستفیدین: وھي الواجھة  •

ً وذلك نسبة ألن النظام خاص  الحصول علي المعلومات من الموقع بعد التحقق من الھویة إیضا

 .وغیر مفتوح للكل
 

 أمن المدخالت  3-11-1

ان الدخول الي النظام إلضافة بیانات جدیدة  او للتعدیل فیھا یتم تقییده بالعدید من وسائل التعرف 

علي شخصیة المستخدم وتحدید صالحیات االستخدام وھو ما یعرف بأنظمة التعریف او التخویل، وعملیة 

ویة المستخدم، ت، االولي ھي وسیلة التعرف علي ھاخطوثالث التعریف او الھویة مسألة تتكون من 

ً اتاحة النظام حسب والثانیة قبول وسیلة التعریف او ما یسمي بالتحقق من صحة الھویة المقدمة  ثالثا

 . الصالحیات المرتبطة بھویة المستخدم

ووسائل التعریف تختلف تبعا للتقنیة المستخدمة وھي نفسھا وسائل أمن الوصول الي المعلومات ، والوسیلة 

 .والصفة النظام ھي اسم المستخدم وكلمة المرورالمستخدمة في ھذا 
 

 أمن المخرجات  3-11-2

وھي التي من خاللھا تتخذ مخرجات النظام ھي التقاریر التي یتم اخراجھا من قاعدة البیانات 

القرارات ، ویھدف أمن المخرجات الي تأكید دقة مخرجات عملیة معالجة المدخالت ویتم التعامل مع ھذه 

المخرجات بواسطة االشخاص المخول لھم وذلك بعد التحقق من الھویة بواسطة اسم المستخدم وكلمة 

ألشخاص غیر  الضمان عدم وصولھن التحكم في وصول التقاریر لألشخاص المعنیالمرور ، ویجب 

 معنیین باستخدامھا. 
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 أمن المعالجة  3-11-3

یھدف أمن المعالجة الي حمایة مخاطر تغییر البیانات خالل عملیات ادخالھا او معالجتھا أو نقلھا 

وعملیة التغییر تعني بمفھوم األمن ھنا الحذف أو التعدیل في جزء منھا أو غیر ذلك ، كما تھدف وسائل أمن 

 ن تخویل . المعالجة الي الحمایة من أنشطة تدمیر المعطیات بشكل كامل او الغائھا دو

مثل  المخترقیناتباع اسالیب المراوغة مع وفي امن المعالجة اضافة الي استخدام كلمات المرور یجب 

اإلیھام ووضع العقبات واتباع المحاذیر األمنیة والتحقق من المدخالت قبل عملیة اإلدراج مثل منع ادخال 

 . validationنص في مكان مخصص لرقم أو ماتسمى بعملیة الـ 
 

 أمن الشبكات  3-11-4

یمكن التعبیر  عن أمن الشبكات بأنھ یھدف الي منع االشخاص غیر المخولین والمتطفلین من قراءة 

او تعدیل علي البیانات الموجودة في قاعدة بیانات النظام ، وھو بالتالي التعامل مع االشخاص او ادخال 

وفي حالة ھذا البحث عند استخدام الحوسبة . الذین یحاولون الدخول الي اقسام غیر مخولین باستخدامھا

السحابیة في التطبیق النھائي یكون أمن الشبكة مرتبط ارتباط وثیق بأمن السیرفر الذي یستضیف سحابیاً 

 النظام وھنا تقع العملیة األمنیة على عاتق مزود الخدمة.
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 دراسة الجدوى 3-12

 مفھوم وتعریف دراسة الجدوى    3-12-1

المفاھیم، إال أنھ یمكن تعریف دراسة الجدوى بأنھا: تلك الدراسات التي تتعلق بالفرص رغم تعدد 

االستثماریة في مراحلھا المختلفة، منذ أن كانت فكرة حتى الوصول إلى القرار النھائي بقبول الفكرة 

 .باعتبارھا مبررة اقتصادیًا، أو رفض ھذه الفكرة باعتبارھا غیر مبررة اقتصادیًا

على ھذا التعریف یمكن التوصل إلى أن دراسة الجدوى تتضمن كافة الدراسات القانونیة والتسویقیة وبناء  

والمالیة واالقتصادیةالتي تمكن من توفیر قدر من البیانات والمعلومات التي تساعد متخذي القرار 

واسعًا، والذي في  االستثماري في اتخاذ قراره بما یحقق أھدافھ، وھنا فإن دراسة الجدوى تشمل مفھوًما

إطاره تتحقق الربحیة على المستوى الفردي اوالربحیة التجاریة، أو تحقیق أقصى عائد ممكن للموارد 

 المتاحةأو الربحیة على المستوى القومي.

یقول جاك ویلش یعتبر موضوع دراسة الجدوى االقتصادیة وتقییم المشروعات أحد الفروع االقتصادیة  

 لتي ال غنى عنھا ألي مشروع من المشروعات العامة، أو الخاصة، أو المشتركة.واإلداریة الحدیثة ا

ھي مھمة محددة تؤدي بواسطة مجموعة افراد یتم اختیارھم بعنایة ومن ذوي الخبرة لتقدیم التوصیات و

االستشارات الي االدارة العلیا بخصوص وجود او عدم وجود جدوى من تصمیم وتطویر النظام الحالي او 

 ال نظام الحاسوب ككل. ادخ

 أھمیة دراسة الجدوى 3-12-2

 :ویمكن تلخیص أھمیة دراسة الجدوى في النقاط التالیة

تحدید األفضلیة النسبیة التي تتمتع بھا الفرص االستثماریة المتاحة من وجھة نظر التنمیة  •

ئمة لتشجیع االقتصادیة، وبما یساعد السیاسة االقتصادیة على تقریر السیاسات والحوافز المال

 القطاع الخاص على تنفیذ تلك الفرص.

 تساھم دراسة الجدوى في تحقیق التخصیص األمثل للموارد االقتصادیة على المستوى الوطني. •

 إنھا وسیلة عملیة تساعد أصحاب رؤوس األموال على اتخاذ القرار السلیم. •

والدولیة) بتقدیم وسائل التمویل وسیلة عملیة إلقناع مراكز وھیئات التمویل (المحلیة، اإلقلیمیة،  •

 المناسبة وبالشروط المالئمة.
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وسیلة عملیة وعلمیة لتقییم المشروعات المقترحة موضوع الدراسة وفقًا لمعاییر مالیة واقتصادیة  •

 موضوعیة بعیدة قدر اإلمكان عن التقییمات الشخصیة والعشوائیة.

اضلة بین فرص االستثمار المتاحة بما یعظم وسیلة عملیة تساعد متخذ القرار االستثماري على المف •

 ھدف المستثمر. 

وسیلة عملیة وعلمیة تساعد متخذ القرار على تصویب وتعدیل خطط اإلنتاج والتشغیل بما یتالءم  •

 مع الظروف المتغیرة والطارئة.

سعیھا  وسواًء كان ھذا المشروع قائًما بالفعل، أو مجرد فكرة مطروحة، فأھمیة ھذه الدراسة تتمثل في

إلقامة الدلیل العلمي، وبأسلوب كمي على مدى جودة أو صالحیة المشروع المقترح إقامتھ، أو القرار 

 المطلوب اتخاذه.

وال شك أن ذلك یتطلب فریق عمل من تخصصات متنوعة، وعلى درجة عالیة من المعرفة العلمیة،  

 مھ.والخبرة العلمیة، ویتوقف تكوین الفریق على طبیعة المشروع وحج
 

 اھداف دراسة الجدوى 3-12-3

وتھدف دراسة الجدوى إلى ترشید القرار االستثماري بوجوب قیام المشروع االقتصادي على 

ترح دعائم الصالحیة االقتصادیة والفنیة، وبمعنى آخر تھتم ھذه الدراسات بمدى جدوى إنشاء المشروع المق

استفادة ناتجة من إنشاء الرشید البد أن تسبقھ دراسات توضح وجود  التنفیذقرار قبل تنفیذه بطریقة عملیة، ف

المقومات ، وأیًضا توافر التنمیة المستقبلیة وتوسیع الخدمات المطروحة، وإمكانیة وتنفیذ المشروع

ي الالزمة، باإلضافة إلى توافر مصادر التمویل بالقدر الكافي، وف التحتیة، واألیدي العاملة، والبُنیة األساسیة

 الوقت المناسب.

واألھم من ذلك كلھ أن ھذا المشروع سیحقق في النھایة عائدًا یتناسب مع طبیعة المشروع، ودرجة  

المخاطرة التي یتضمنھا ھذا من وجھة النظر الفردیة، أما من وجھة النظر الوطنیة فاألمر یتطلب تقدیر 

، وكل ھذا یقتضي في المجال الذي یستھدفھةمدى مساھمة المشروع في تحقیق كافة األھداف األساسیة للتنمی

، وھذه التقاریر قد تكون مبسطة كما في حالة للمنفذین أو المستفیدینإعداد تقاریر ودراسات، سواًء 

المشروعات الصغیرة والعادیة، وقد تكون في شكل مجلدات كما في حالة المشروعات الكبیرة والضخمة، 

الفروع المختلفة التي تتناولھا الدراسة، والتي تختلف من  ویقوم بھذه الدراسات عادة متخصصون في

 .مشروع آلخر حسب طبیعتھ وحجمھ

 143 



وقد أثبتت السنوات الماضیة أن عدم القیام بدراسة الجدوى قبل إنشاء المشروعات الجدیدة أو اتخاذ قرارات  

ھو خطأ فادح یؤدي إلى اإلحالل والتجدید أو التوسعات في المشروعات القائمة، سواًء عن جھل، أو تعمد 

 .تبدید الموارد، وسوء استخدامھا، وضیاع أضعاف األموال التي كان یمكن أن تنفق على دراسات الجدوى
 

 مراحل دراسة الجدوى 3-12-4

تشتمل دراسة الجدوى على مجموعة من الدراسات أو مجموعة من الجوانب التي یجب دراستھا 

بجمیع العوامل المؤھلة لضمان نجاح المشروع عند اتخاذ قرار البدء في بشيء من التفصیل حتى یتم اإللمام 

 :ھذا المشروع، وتمر دراسة الجدوى بالمراحل التالیة

 .مرحلة التوصل إلى فكرة المشروع •

 مرحلة إعداد دراسة الجدوى  •

 مرحلة التوصل إلى فكرة المشروع 3-12-4-1

 :كرة المشروع من خالل النقاط التالیةتعتبر نقطة البدایة فى أي مشروع ھو التوصل إلى ف

 .توفر بعض الموارد المتاحة تحت أیدي المستثمر  •

المشاریع المقامة حالیا والبیانات المتوفرة عنھا، ومنھا یتم التوصل الى فكرة   البحث في  •

 :المشروع، وللمفاضلة بین فكرة مشروع معین وفكرة أخرى یتم مقارنة النقاط التالیة

 .الموارد األولیةمدى توفر   •

  .درجة االحتیاج لمنتجات المشروع  •

 .البیانات المتوفرة عن تكالیف اإلنتاج والعوائد المتوقعة  •

 .مدى مالئمة المناخ االقتصادي لنوعیة االستثمار  •

 .السابقة یمكن للمستثمر أن یصل ویحدد تحدیدا نھائیا ما ھو المشروع المقترحالنقاط من خالل 
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 مرحلة إعداد دراسات الجدوى  3-12-4-3

 الجدوى الفنیة   3-12-4-3-1

 :Hardwareمواصفات المعدات المادیة •

 مواصفاتھ:   hp Compaq Intelجھاز من نوع 

   Core i5سرعة المعالج:  -

 RAM  :4 GBحجم الذاكرة الرئیسیة  -

 Hard Disk :1 TBسعة القرص الصلب  -

 : Softwareمواصفات البرمجیات  •

 لتصمیم تطبیق الھواتف الذكیة Flutterوإطار عمل  Dartلغة  -

 لنقل البیانات مابین التطبیق وإدارة النظام  jsonلغة  -

 MySQLقاعدة بیانات  -

 لتطبیق الھواتف الذكیة APIوكتابة  إدارة النظاملبرمجة  phpلغة  -

  إدارة النظاملتصمیم صفحات  HTML5لغة  -

  صفحات النظاملتنسیق  CSS3لغة  -

  النظامللتحكم في عرض وحركة محتویات  JAVA Scriptلغة  -

 photoshop ccبرنامج معالجة الصور  -

 ( أو أي اصدار اعلي).  Net Beans 8.0البرنامج المساعد  -

 : Cloud Computingمواصفات خدمة الحوسبة السحابیة  •

 مساحة غیر محدودة -

 ) www.eedu.sdاسم نطاق ( -
 

 

 

 الجدوى التشغیلیة   3-12-4-3-2

 مواصفات االفراد المناط بھم ادارة النظام  •

 مدربین علي التعامل مع اجھزة الحاسب األلي  -

 مدربین علي التعامل مع االنظمة الحاسوبیة  -
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 ان یتحلوا بالصدق واألمانة  -

 مواصفات بیئة النظام  •

 توفر اجھزة تبرید ( مكیفات ومراوح)  -

 وضع الحواسیب في اماكن مغلقة لحمایتھا من الغبار واالمطار وغیرھا  -

 توفیر مثبت امداد كھربائي او منظم كھرباء  -

 

 الجدوى االقتصادیة   3-12-4-3-3

وھي مقارنة تكلفة النظام م�ع العائ�د الم�ادي م�ن تص�میم وتط�ویر النظ�ام، وتقس�م التكلف�ة ع�ادة ال�ي تكلف�ة 

، وتكلف�ة غی�ر العاملین والموظفین واالجھ�زة والمع�دات واالثاث�ات المس�تخدمة ف�ي النظ�امملموسة مثل اجور 

  ملموسة مثل انخفاض الروح المعنویة للعاملین في النظام .
 

 تكالیف االجھزة  •

 الجملة ماسحة ضوئیة HPطابعة  Core i5جھاز حاسوب  نوع الجھاز 

  1 1 1 العدد المطلوب

  ج  80000 ج  150000 ج  250000 حدةسعر الو

 ج  480000 ج 80000 ج  150000 ج  250000 السعر الكلي

 )1-3-12-3جدول تكالیف االجھزة رقم (

 

  

 146 



 

 تكلفة تحلیل النظام •

 الجملة  التدریب  البرمجة  التصمیم  التحلیل  دراسة مبدئیة  المرحلة 

ال������������������������زمن 

 المطلوب 

 اسبوع  30 اسبوعان   اسبوع 26 اسابیع  6 اسابیع  4 اسابیع 4

 ج  227000 ج  10000 ج  182000 ج  15000 ج  10000 ج  10000 التكلفة ( تقریبي)

 )  2-3-12-3جدول تكالیف تحلیل النظام رقم (

 تكلفة التشغیل السنوي •
 

 الجملة تطویر انترنت صیانة برمجیات الوحدة

 ج 300400 ج 160000 ج 20400 ج 60000 ج 60000 التكلفة ( تقریبي)

 )3-3-10-3جدول تكلفة التشغیل السنوي رقم (

 ج . 607400التكلفة الكلیة للنظام = 
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