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  دعبس نبيل محمد/  د.أ
 ،دوماااً  الصااياغ  عنااد الصااعوب  غاياا  فاا  تكااون الشااكر سااطور هااى دائماااً 

 فا  الكثيار باالخير تادفق عطاا  ينباوع إلى شكر كممات صياغ  لوانح ونحن وماليو 

 الادكتور لألساتاذ الثناا  و الشاكر كمماات بأعاذ  وقواعاد  أسسه ويدعم ،البيت هذا

 الاذي و الكبيار العمماى الصرح هذا بنا  ف  لممساهم  والكثير الكثير ناإلي قدم الذي

 المعموماات و الخادمات مان مزياد نايإل وقدم الإ وقت  أو بجهد  يوما عمينا يبخل لم

 خيااراً وأ ،تخصصاانا مجااال فاا  الخباارة درجااات عمااىأ ماان كااونن لكاا  فيرو الاا الجهااد و

 ناالعرفاا و الشااكر ماان الصااريرة الكممااات هااذ  إليااه نقاادم أن الإ نممااك ال و اليسااعنا

.زدهااااااااااااارواال  والتقاااااااااااادم  الرقاااااااااااا ماااااااااااان بكثياااااااااااار يمااااااااااااد  أن هللا وناااااااااااادعو

 شكـر وتقديـر
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 المشروع عمى العام المشرف/  الدكتور األستاذ السيد

 

 ناعميا صاالح/  د.أ
 ناوعرف وتقدير شكر كممات القمم كت  مهما

 

 ... المعمم نعم تكون أن قبل األ  منع تأنف حقك نعطيك لن

 المستوى هذا إلى وصمنا لما لنا توجيهاتكم فموال

 .تمنيت كما يكون أن هللا من نرجو الذي

 ... الصح  عميك يديم أن لىاتع هللا من ونرجو

 

 

 شكـر وتقديـر
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  األستاذ السيد

 بكير سامح/ م

 فضااال حااداثاأل و السااانين اناابين مضااات مهمااا ننساااى أن يمكننااا ال

 فتارة خاالل رشاادال  و النصاح و العاون مان لناا قدمته ما – العزيز نامعمم

 لناا فكنت ذلك تعدي بل فقط كمعمم دورك يقتصر لم المشروع عمى شرافكإ

 ماا فماوال خالقكأ ةو اوحف صدرك برحاب  استقبمتنا لطالما الذي المرشد خاأل

 فيااه نحاان مااا إلااى وصاامنا لمااا لنااا دعاام ماان بااه ماادتنا ومااا جهااد ماان بااذلت

 ... الصورة تمك ف  يظهر أن العمل لهذا كان وما ،ناآل

 .   خير كل عنا هللا وجزاك ناالعرف و الشكر جزيل فمك

 

 

 

 

 شكـر وتقديـر
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  تمر سحابة الحياة أف عممني مف إلى

 ا  مر  نمقاه العمر مف با  ناوج حموا   نمقاه العمر مف با  ناوج

 يوعمر  سالمي أىدي يؾإل

 عمر الؼ فييك كافولو 

  الوالدين إلى

 لنااا قوياااً  اً سااند وكااان هاامأن نحااو شااعورنا لوصااف  ناالمعاا تحماال ال الكممااات

 يومناا وحتا  ميالدناا مناذ الحيااة ناواح  كافا  فا  ولكن العمل مجال ف  فقط وليس

 رؤساكم رفعناا قاد جاازنال  بهذا نكون أن هللا نرجو قموبنا عماقأ من لهم ونقول هذا

 .يتموهمرب الذين بأبنائكم خراً ف اتمتمئو  جعمناكم و

 

 ومازلتم أعطيتمو  مما القميل أقل كميإل لنسدي

 .لنا تعطو 

 ( لسعادتكم سبباً  هللا شا  أن لكم كونن أنب ونعدكم هللا حفظكم)

 

 

 إهـداء
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ((َخِبيرٌ  ونَ َتْعَممُ  ِبَما َواّللَُ  َدَرَجاتٍ  الِعْممَ  ُتواأو  واَلِذينَ  ِمنُكمْ  آَمُنوا اَلِذينَ  اّللَُ  َيْرَفعِ ))

 

 مقدم 

---- 

 نصػب فوضػعناىا هللا بوعػد والفػو  اآليػة ىػهه كسػب فػي منا رغبة كانت البداية

 إثبػػات فػي والرغبػػة ،منػا كػػؿ طموحػات  يػػادة مػ  العمػػـ طمػب فػػي الرغبػة و ادت .أعيننػا

 .أجمو مف منا كؿ يثابر سمىأ ىدؼ وتحقيؽ وطنو وخدمة ،لهاتو فرد كؿ

 الػػػبع  ظػػف فمػػ  ،المرجػػوة ىػػػدافناأ  خالليػػا مػػف نحقػػؽ وسػػػيمة لتكػػوف بفكػػرة هللا أليمنػػا

 صػػعبياأ تكػػف لػػـ أف الدراسػػة سػػنوات خػػالؿ إال التنفيػػه سػػيولة اليوبالتػػ الفكػػرة ببسػػاطة

 حرجػة يػاأنب توصػؼ ما أقؿ ولحظات لمغاية عصيبة بفترات العمؿ ىها مر فقد بالفعؿ

 عمػى المثػابرة فػي غبتنػاور  ىػدؼ ووجػود بػالفكرة نػاناإيم لكػف العمػؿ بيػها تعصػؼ كادت

رادة جػػا هنإ  فػػي العػػالـ مواقػػ  أكبػػر بػػو نبػػاري موقػػ  شػػا نإ فػػي المسػػاىمة العمػػؿ فريػػؽ وا 

 وهلل ال منػػا الػػهي هللا مػػف التوفيػػؽ هلػػؾ كػػؿ وقبػػؿ مصػػري لكػػؿ فخػػر ليكػػوف المجػػاؿ ىػػها

 .النور العمؿ ىها ليري المشكالت ىهه وبيف بيننا حائال   كاف العمؿ فترة طواؿ الحمد
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 ل واأل  الفصل

 (مقدماااا )
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 مقدم 

 مواكبػة بينيػا مػف عديػدة تحػديات طياتػو فػي حامال   والعشروف الحادي القرف فجر ينبثؽ 

 الطمػب ت ايػد طػارإ فػي مسػيراتيا عمينػا تفػر  التػي العػالي التعميـ منظومة في المتالحقة التغيرات

 تنوع عمي تعتمد التي الحديثة وخاصة ياةالح عموـ مختمؼ في وخارجيا   داخميا   العالي التعميـ عمى

 التنافسػية لمميػ ة طبقػا   التميػ  مجػاالت ختيػاراو  والتميػ  واإلبتكار اإلبداع خالؿ مف التعميـ مسارات

 الدراسػة خطػة لتطػوير بػرام  وضػ  نحػو بدورنا االطالع عمينا ما  ال   كاف ولها منيا، لكؿ الموجودة

 .العالمية المعايير طارإ في الجامعية

 شػػػعبيا بتعمػػيـ دوف أمػػة تػػني  أف يمكػػف فػػال األمػػػـ لتقػػد ـ األساسػػية القاعػػدة التعمػػيـ يعػػد

عداد  .المجتم  في المختمفة المجاالت تقدـ تدعـ كوادر وا 

 أمػاـ المجاؿ يفتح العالمية التعميمية النظـ م  سةناومتج متطورة تعميمية منظومة بنا  أف

لىو  والسياسية واالجتماعية ةاالقتصادي المستويات عمى الدولة تقد ـ  .هلؾ غير ما ا 

 ماع ياتال م بماا المصاري التعمايم لتطاوير طرياق خارطا  وضاع إلى المشروع هذا يهدف

 .الحديث  العالمي  المتريرات

 بتقػديـ وهلػؾ المصػرية والعالميػة العمميػة الخريطػة عمػي قػدـ موض  يجادا  و  التقدـ فصوب

 بػػػأىـ عصػػػرنا يػػػأتي ىنػػػا الجامعيػػػة، الدراسػػػة نظػػػاـ رلتطػػػوي بػػػرام  وضػػػ  حػػػوؿ المسػػػتقبمية النظػػػرة

 أكثػر إلػى بنػا وصػمت حتػي والتطػور والتقػدـ  دىػارباال تتميػ  يػاأنف التعمػيـ منظومػة وىػي منظومة

 يعتمػػد سػػوؼ الػػهي( Credit Hour System) المعتمػػدة السػػاعات نظػػاـ وىػػو تطػػورا الػػنظـ

 شػػا أن خػػالؿ مػػف المتالحقػػة العالميػػة يػػراتوالتغ التحػديات تمػػؾ مػػ  تتماشػػى التػػي الدراسػػية بمقرراتػو

 و ف لتحديػد دراسػية قيػا  وحػدة ىػي المعتمدة الساعة أف حيث واإلبتكار لإلبداع متكاممة منظومة
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 السػػاعات مػػف عػػدد الطالػػب إكمػػاؿ البكػػالوريو  عمػػى الحصػػوؿ يتطمػػب ولكػػف الدراسػػي المقػػرر

 .يدر  الهي االختصاص لنظاـ وفقا   المعتمدة

 اإلجباريػة والكميػة الجامعػة متطمبػات دراسػة مػف الطػالب المعتمػدة السػاعات نظاـ ويُمكف 

 القيػػػاـ فعميػػػو إجباريػػػة مػػػادة فػػػي الطالػػػب رسػػػوب حػػػاؿ فػػػي. الدراسػػػة سػػػنوات جميػػػ  فػػػي واإلختياريػػػة

. عنيػا بديمػة مػادة دراسػة  أو دراسػتيا إعػادة لػو فػيمكف اختياريػة مػادة فػي رسػب  إها أمػا. بإعادتيػا

 درجاتػو لتحسػيف دراسػتيا إعػادة المقػررات إحػد  فػي مقبوؿ تقدير عمى الحاصؿ لمطالب يمكف كما

  .بيا

 المرشػػد موافقػػة بعػػد أكثػػر  أو مقػػرر فػػي التسػػجيؿ مػػف ينسػػحب أف لمطالػػب يجػػو  كمػػا

 األدنػػى الحػد مراعػاة مػ  الدراسػة بػد  مػػف الخػام  األسػبوع نيايػة تتعػػد  ال فتػرة خػالؿ األكػاديمي

 السػاعات ونظػاـ الحكوميػة الجامعػات فػي الُمعتمػد النظػاـ بػيف فػرؽ أىػـو . المعتمدة الساعات لعدد

 الفصػؿ آخػر فاإلمتحػ باإلضػافة الدراسػي الفصػؿ خػالؿ مسػتمرة بصػفة الطالػب تقيػيـ ىػو المعتمدة

 .النيائية الدرجة مف ج  ا   الدراسي الفصؿ أعماؿ وتمثؿ الدراسي،

 :النظام تعريف

 التاس  القرف في استحداثة تـ المختمفة الدراسية م البرا تنفيه في عالمى امريكي نظاـ ىو 

 فػػي القبػػوؿ شػػروط مػػف كجػػ   العامػػة الثانويػػة خريجػػي درسػػيا التػػي المػػواد الحتسػػاب عشػػر

 .الجامعية المعاىد

 امتػػد ثػػـ الدرسػػية المنػػاى  ضػػمف االختياريػػة المػػواد لتوثيػػؽ الجامعػػات إلػػى هلػػؾ بعػػد تقػػؿأن 

 عمػػػى الدراسػػػة تقػػػوـ حيػػػث  الدراسػػػية لمخطػػػط ةموحػػػد أسػػػ  إلعتمػػػاد المػػػواد جميػػػ  ليشػػػمؿ

 فػػػػي متبػػػػ  ىػػػػو كمػػػػا السػػػػنوات ظػػػػاـن ولػػػػي  المعتمػػػػدة والسػػػػاعات المقػػػػررات نظػػػػاـ أسػػػػا 
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حتسػػػػػػاب  األخػػػػػػر  الجامعػػػػػػات نتػػػػػػاجو  التػػػػػػدري   ىيئػػػػػػة عضػػػػػػا أل التدريسػػػػػػي العػػػػػػب  وا   ا 

 . التعميمية المؤسسات

 إلػػى النظػػاـ ىػػها وتطػػور تقػػدـ يعػود Carnegie Foundation، North Central 

Commission on Leaning ، American Colleges and Universities 

  جامعة Harvard    االكاديميات في النظاـ ىها طبؽ مف ؿأو  ىي.  

 مفيػػػػػوـ مػػػػػف تقػػػػػاؿنباإل البػػػػػد  أىميػػػػػة إدراؾ عنػػػػػد المعتمػػػػػدة السػػػػػاعات نظػػػػػاـ أىميػػػػػة  ادت 

 التعميـ أىداؼ لتحقيؽ الطمبة دـتق ومتابعة اإلختيارية المتطمبات إلى اإلجبارية المتطمبات

 .  المطموبة العممية الدرجة عمى والحصوؿ

 وداللػة واالجباريػة االختياريػة المسػاقات لظبط قوي داريإ نظاـ خمؽ إلى د أ التحوؿ ىها 

 مػػ  المػػدر  يقضػػييا التػػي السػػاعات تحديػػد هلػػؾ عػػف ونػػت  التخصػػص ضػػمف المػػواد ىػػهه

 .احدالو  الفصؿ وفي الواحدة لممادة الطمبة

 السػػاعة ثمػػف مثػػؿ المطموبػػة المصػػادر لتعريػػؼ هلػػؾ بعػػد المعتمػػدة السػػاعات نظػػاـ تحػػوؿ 

 الساعات ومجموع تدريسيا تـ معتمدة ساعة لكؿ التدري  ىيئة أعضا  رواتب ، المعتمدة

 . الواحد التخصص في المعتمدة



 12 

 : المعتمدة الساعات نظام ف  الداري  والوظائف المفاهيم
  الطمب 

 بتغيػػػػر يسػػػػمح حيػػػػث بالطالػػػػب يتعمػػػػؽ فيمػػػػا بالمرونػػػػة  المعتمػػػػدة السػػػػاعات ـنظػػػػا يسػػػػمح 

 السػػػػاعات إحتسػػػػاب  أو  ونقػػػػؿ خػػػػر أ إلػػػػى جامعػػػػة مػػػػف تقػػػػاؿنواأل والبرنػػػػام  التخصػػػػص

 .المختمفة المعاىد  أو الكميات في درسيا التي المعتمدة

   التدريس هيئ  أعضا 

  تدري ال ىيئة عضو وعب  إنتاج المعتمدة الساعات نظاـ يقي. 

 سػػاعات ثػػالث بمعػػدؿ سػػبوعاأل فػػي محاضػػرات 4 بتػػدري  التػػدري  ىيئػػة عضػػو قػػاـ إها 

 . الفصؿ في معتمدة ساعة 12 عب  ولدي يكوف بهلؾ فيو الطمبة م  يمتقي

 السػاعات عػدد بضػرب وهلػؾ التػدري  ىيئػة عضػو  يػةإنتاج لحسػاب العػب  ىػها يستخدـ 

 .الفصؿ أو الشعبة في الطمبة بعدد

 اليالم التعوي  ألغرا  المعتمدة عاتالسا تستخدـ. 
    الجامع 

 الجامعية الرسوـ لتحديد المعتمدة الساعات نظاـ الجامعة تستخدـ. 

 والموظفيف التدري  ىيئة أعضا  مف البشرية الموارد لتحديد. 

 قساـواأل التدريسية الييئة وعطا  إنتاج وحساب لتحميؿ. 

  الدول 

 عاليال لمتعميـ العامة النفقات لتدبير . 

  نتاجو  المعتمػػدة السػػاعات عػػدد عمػػى تبنػى المػػالي لمػػدعـ معادلػػة تطػػوير الدولػػة تسػتطي  يػػةا 

 .التدري  ىيئة أعضا 
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 : التدريس  والجدول الدراس  الفصل مفهوم

  الفصػػؿ وىػػو دراسػػي عػػاـ كػػؿ خػػالؿ دراسػػية فصػػوؿ ثػػالث مػػف الدراسػػية السػػنة تتكػػوف 

 فصػؿ ىػو و الصػيفي الدراسي الفصؿ كهلؾ و ،الثاني الدراسي الفصؿ و ؿ،و األ الدراسي

 .سبوعأ 16 الدراسي الفصؿ مدة وتكوف اختياري

 :مايم  عمى بنا  الجدول إعداد يتم

  ونصػؼ سػاعة( )والخمػي  والثالثػا  االحػد أيػاـ واحػدة صػفية ساعة) أياـ 5 المواد تو ع 

 .(ربعا واأل ثنيفاإل ياـأ صفية

  صفية ساعات ثالثة تعادؿ معتمدة ساعة كؿ المختبرات. 

  لكػػؿ فعميػػة سػػاعات 6 بواقػػ  عممػػي يػػوميف تعػػادؿ معتمػػدة سػػاعات 3 كػػؿ العمميػػة المػػواد 

 الواحػدة لممػادة سػاعة 145 ومجموعػ وبمػا الورديات جمي  في الدواـ يكوف أف ويمكف يوـ

 .الواحد الفصؿ في

  يػوـ خػرآ النيائيػة اتانػاالمتح مػف يػوـ ؿأو  ويعتبػر لمفصػؿ ؿو األ وـالي مف التدري  يبدأ 

 .تدري 

  (. 100) مادة يأ عالمة تو ي  نظاـ% 

  بػػيف النيػػائي افاالمتحػ عالمػػة حو اتتػر  عػػاـ بشػػكؿ ولكػف خػػرآل سػتاهأ مػػف تختمػؼ  
 . النيائي المجموع مف% 50 - 40
  ( أكثػػػػػػػػر  أو 2) اتانػػػػػػػػاالمتح بػػػػػػػػيف مػػػػػػػػا%( 60 - 50) السػػػػػػػػنة عمػػػػػػػػاؿأ  تػػػػػػػػو ع

 داخػػؿ والتفاعػؿ المشػاركة ىإلػ ضػػافةإ خػر األ الواجبػات أو القصػيرة اتانػواالمتح
 (.اإلنترنت خالؿ مف) وخارجو الصؼ

  الواجبات مف العديد وتشمؿ النظرية المواد عف العممية المواد تقييـ طرؽ تختمؼ 
  .وغيره العممي افاالمتح مثؿ والمياـ
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 : التدريس هيئ  أعضا  وواجبات التدريس  الع   مفهوم

  لدكتوراةا درجة حممة مف التدريسية الييئة أعضا : 

o الفصؿ في معتمدة ساعة12 والمشارؾ المساعد األستاه. 

o الفصؿ في معتمدة ساعات 9 األستاه. 

o  الفصؿ في معتمدة ساعة15 الماجستير درجة حممة مف التدري  ىيئة أعضا . 

 : التدريس هيئ  عضو واجبات

  الطمبة إرشاد وليةئمس إلى ضافةإ التدري . 

 العممي البحث. 

 المجتم  خدمة. 

 : المعتمدة الساعات نظام همي أ

 مػػ  يتوافػػؽ بمػػا يدرسػػونيا التػػي لمتخصصػػات الطػػالب أمػػاـ االختيػػار حريػػة مبػػدأ تطبيػػؽ 

 ونيجػ الػهي التعبيػر وحريػة  الدولػة تػدخؿ مػف التقميػؿ إلى يؤد  وىها واىتماماتيـ  ميوليـ

 .التقميدي التعميـ

 الخاص القطاع وتنمية مرك يةالال. 

  العممي بالبحث متوس ل الحكومي الدعـ تركي. 

 التقميدية ظمةناأل عك  عمى  الجامعية والرسوـ األجور وتحديد التعييف في الحرية. 

 لسػػػنوات قصػػػىاأل والحػػػد مسػػػتو  لكػػػؿ السػػػنوات وعػػػدد التعمػػػيـ مسػػػتويات النظػػػاـ يحػػػدد 

 . المستو  ىها في الدراسة

 كافػػة فػػي العمػػؿ متطمبػػات يواكػػب بمػػا المتطػػورة العمميػػة لمتػػدريبات أكبػػر مسػػاحة إتاحػػة 
  .المؤسسات

 الدراسية لمخطة طبقا   الطالب تقدـ مد  إيضاح . 
 دماجنػلال الطالػب مسػاعدة وسػائؿ أىػـ مػف يعتبػر الػهي األكػاديمي اإلرشػاد نظػاـ إتبػاع 

  التوجية في ويساىـ العممية الطالب مسيرة سير حسف مف والتأكد األكاديمية البيئة في
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 .والمشورة النصح لتقديـ لةو اومح الطالب لمشاكؿ دقيقةال والمتابعة والنفسي االجتماعي
 : الحال  النظام

 الػهي يالفصػم النظػاـ عمػى تعتمػد الجامعػات أغمػب فػي الدراسػة عميػو تقػوـ الهي الحالي النظاـ فإ

 عمػى مجبػر الطالػب فأل قميمة المواد في الطالب نجاح فرصة تكوف وفيو والسمبية بالتمقيف يتصؼ

ً  تبعػ بدراسػتيا يقوـ التي المواد  اـأحكػ عػف عبػارة بالنظػاـ الدراسػة يجعػؿ مػا وىػها التخصػص إلػى ا 

 الػدكتور بػيف العالقػة فقػر يضػا  أ النظػاـ ىها عيوب ومف. تنفيهىا وعمي ويجب الطالب عمى تصدر

 ىػػػها فػػي جػػدا   قميمػػة فيػػى التػػدري  ىيئػػة عضػػو قبػػؿ مػػف الػػتعمـ إدارة وليةئمسػػ عػػف أمػػا والطالػػب،

 . النظاـ

 : والمتوقع   الحالي المشاكل

 ظيػارإ مػف والبػد ونفسػ بالمشػروع المتعمقػة التقنيػة مشػاكؿ عمػي المشروع تنفيه قيود تشمؿ

 لتنفيػه المخطػط الوقػت مػف طػوؿأ وقػت تسػتغرؽ قػد والتػي المشػروع تنفيػه وتواجػ قػد التي المعوقات

ليؾو  المشروع  :  القيود ىهه بع  ا 

 ومعػايير الجامعيػة والرسػوـ  الخطط في لدولةا تتدخؿ أال التعميـ في الالمرك ية تطمبت 

 غالبيػة) المػالي التمويػؿ عػف لةئو مسػ بكونيػا إال االعتمػاد أو التخصصات في االلتحاؽ

 (.العممية البحوث ودعـ الطمبة قرو  في يتمثؿ الدعـ

 فػػي لمتسػػارع نظػػرا   واإلختيػػاري اإلجبػػاري التخصػػص لمتطمبػػات مسػػتمرة مراجعػػة يتطمػػب 

 .جياوالتكنولو  العموـ

 أف الجامعػة وعمى األكاديمية المؤسسة وعمى يرغبونيا التي التخصصات الطمبة يختار 

 .التعميـ أىداؼ تحقؽ التي والخطط البرام  تعك 
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 (:المعتمدة الساعات نظام)  المقترح المعمومات نظام

 (الكترون  موقع+  بيانات قاعدة)

 : تي اآل البرامج من كل ستخدامبا نقوم وسوف
 ( :(SQL Server برنامج
 ... التي البيانات قواعد إدارةب صمو لو برنام  وىو

 والتحميالت المعامالت جؿأ مف المخ ونة البيانات تدير. 
 بالعميؿ الخاصة التطبيقات خالؿ مف جاباتلإل استجابة. 
 البيانات قاعدة في البيانات بيف العالقات ةناصي. 
 :  Photoshop برنامج

 ... عمؿ تـ البرنام  ىها طريؽ وعف 
 المستخدمة الصور عمى تأثيرات . 
 االلكترونى لمموق  الرئيسية الصفحة تصميـ وعمؿ. 

 : Flash برنامج
 المتحركة فالـاأل بع  وتصميـ لمصور الحركات بع  تصميـ تـ البرنام  ىها طريؽ وعف 

ستخداميا  .االلكترونى الموق  داخؿ الصفحة محتويات توضيح في وا 
 : Dream Weaver برنامج
 طريػؽ عػف اإلنترنػت صػفحات ببنػا  يقػوـ الػهي ميػديا مػاكرو شػركة مػف ويفػر دريـ برنام  ويعتبر

HTML سوميةر ال التطبيؽ واجية يدعـ ونأل اإلنترنت عمى المواق  شا نإ برام  اقو  مف GUI. 
 : Visual Studio برنامج
 واجيػػة برمجػػة وتتػػيح وفػػةالمعر  البرمجػػة لغػػات خػػالؿ مػػف البػػرام  بصػػناعة البرنػػام  ىػػها ويقػػوـ

 ويػػػػب وتطبيقػػػػات ويػػػػب ومواقػػػػ  فػػػػوـر وينػػػػدو  بنػػػػاج إلػػػػى النصػػػػية والبػػػػرام  الرسػػػػومية المسػػػػتخدـ
طػػػػػار موبايػػػػػؿ ووينػػػػػدو  وينػػػػػدو ، بميكروسػػػػػوفت:  مدعومػػػػػة ويػػػػػب وخػػػػػدمات  نػػػػػت دوت عمػػػػػؿ وا 

 .سيمفراليت ومايكروسوفت
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 : المشروع هدافأ

 .قؿأ سنوات عدد في  التخرج يةكانإم .1

 .الدراسة فترة لقصر التركي و  المتابعة .2

 .المقرر مدة طوؿ مف الممؿ عدـ .3

 .لوياتوأو و  المجتم  ومطالب ميولوو  الطالب حاجات بيف والتوا ف التكامؿ .4

تخاه ختياراال في وحق الطالب ممارسة .5  .القرار وا 

 .قدراتوو  إستعداده وحسب ميولو وفؽ الطالب تعمـ .6

 .تع ي ىا و قدراتيـ اكتشاؼ عمى الطالب مساعدة .7

 .وإستيعاب سيولة و الدراسي البرنام  مرونة .8

 .ول والتوجية اإلرشاد خدمات وتوافر استقاللوو  الطالب حرية بيف التكامؿ تحقيؽ .9

 .ومتنوع شامؿ بشكؿ الطالب تقويـ استمرارية يتيح .10

 . لشخصيتو المتكاممة التنمية عمى الطالب مساعدة .11

 .والممارسة والتطبيؽ النظرية بيف الربط  .12

م بالبيئة االلتحاـ  .13  .ياتياكانوا 

 . الفرد لد  العامة الثقافة مف واسعة قاعدة بنا  إتاحة .14

 .الطالب لد  المستمرة التربية و الهاتي التعميـ إتجاه دعـ  .15



 18 

 

 

 

 ااىناالث الفصل

 (الجدوى دراس )
 

 

 



 19 

 

 : الجدوى دراس  تعريف

  أو شػػأةالمن داخػػؿ مػػف المختػػاريف فػػراداأل مػػف مجموعػػة بواسػػطة تػػؤد  محػػددة ميمػػة ىػػى

 إلػػى والتوصػػية النصػػيحة وتقػػديـ ،الحػػالي النظػػاـ وتقػػويـ لفحػػص خارجيػػا مػػف متخصصػػيف خبػػرا 

دخػػػػاؿ الحػػػػالي النظػػػػاـ تطػػػػوير مػػػػف عائػػػػد وجػػػػود عػػػػدـ أو وجػػػػود بخصػػػػوص العميػػػػا اإلدارة  نظػػػػاـ وا 

 . والكفا ة الفاعمية مد  خالؿ مف وهالؾ بالمنشأة االلكترونى بالحاسب مرتبط معمومات

 :   الجدوى دراس  هدافأ

قتصادية وتنظيمية فنية قوية سبابأ ىناؾ كانت إها ما تقدير .1  الجديػد النظػاـ إلػى لمتغيػر وا 

 .المقترح

 ختيػػارال كأسػػا  وسػػتخدامإ يمكػػف الػػهي الجديػػد النظػػاـ عمػػى واضػػح دقيػػؽ توصػػيؼ عػػدادإ  .2

 .الجاى ة والبرام  األجي ة

 . اإلدارة لد  مقبوال   يكوف سوؼ ومتطور جديد نظاـ أ  أف التأكد لةو امح .3

 : هاأن إلى الجدوى دارس  همي أ وترجع

 . المقترحة اإلستثمارية المشاري  تنفيه عدـ أو تنفيه عمى العممى الدليؿ تقيـ .1

 فكػرة تنفيػه فػي المشػاركة عػدـ أو بالمشػاركة االسػتثمار  القػرار تخػاهإ جيػاائنت عمى يترتب .2

 . االستثمار قرار سالمة تضمف وبهلؾ المشروع

 وموافقػػػة االسػػػتثمار جيػػػات موافقػػػة عمػػػى لمحصػػػوؿ يضػػػرور  شػػػرط الجػػػدو  اسػػػةدر  تعتبػػػر .3

 . التمويؿ عمى البنوؾ
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 . القومية نظر وجية مف المشروع ىميةأ إبرا  عمى الجدو  دراسة تعمؿ .4

 

 .   مراحل بثالث يمر  مشروع كل

 : االستثمار قبل ما مرحم  -

 .شروعلمم الجدو  دارسة عدادا  و  االستثمار فرص عمى التعرؼ حيث

 : االستثمار مرحم  -

 . المشروع شا نا  و  التنفيهية جرا اتاإل تخاهإ تشمؿ التي المرحمة وىى

 : التشريل مرحم  -

 . المشروع إنتاج فييا يظير التيو 

 : الجدوى دراس  مرحم  -

 .المبدئية الجدو  دراسة .1

 .التسويقية الجدو  دراسة .2

 . واليندسية الفنية الجدو  دراسة .3

 . واالقتصادية ةالمالي الجدو  دراسة .4
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 بالتفصيل المراحل هذ  من مرحم  كل نعرض وسوف

 : المبدئي  الجدوى دراس  : الً أو 

 : المبدئي  الجدوى دراس  تعريف

 االسػتثمار لقبػوؿ خضػراأل الضػو  وتعطػى لػيأو  تحميػؿ مػف يصػاحبيا ومػا االسػتثمارية الفكػرة ىى

 .الجدو  دراسة مراحؿ باقي في

 : عمى المبدئي  وىالجد دراس  وتشمل

 .المتاحة االستثمار فرص توضيح .1

 . لممشروع العامة الظروؼ .2

 .المشروع لتنفيه ونيةناق  نامو  وجود عدـ أو وجود .3

 السياسية، ،االجتماعية الظروؼ مشتممة لمحيطةا لمبيئة ساسيةاأل المالمح دراسة .4

 .االقتصادية

 تحقيق مدى عمى  لأو  لحكم صلالتوا إلى تستهدف استطالعي  هى المبدئي  الجدوى فدراس 

 : عمى المبدئي  الدراس  تستقر وقد االستثمارى، المشروع

o الجدوي دراسات باقي إعداد يتـ لىاوبالت المشروع لتنفيه جوىرية موان  وجود عدـ 

 . المشروع تنقيه في واالستمرار

o المشروعب الخاصة ةالفكر  عف التوقؼ يتـ لىاوبالت المشروع لتنفيه جوىرية موان  وجود 

 . أخر  أفكار ودراسة

 : هما البيانات من نوعين عم  عتماداً إ الجدوى دراس  إعداد يتم

 بيانات مثؿ مسبقا المعدة أو المنشورة البيانات وىي(: ثانوي ) تاريخي  بيانات .1

 . والصحؼ البنوؾ
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 المبدئية الدراسات مف عمييا نحصؿ التي البيانات وىي(: لي أو ) مبدئي  بيانات .2

 .الستبيافا مثؿ

 : التسويقي  الجدوي دراس :  ثانيا

 : همهاأو  التفصيمي  الدراس  مراحل لأو ه  التسويقي  الجدوي دراس  تعتبر

 .المشروع عمر خالؿ هتنفيه المقترح المشروع منت  ىعم الطمب حجـ تحديد .1

 . المنت  سوؽ توصيؼ .2

 . المنت  ىها مف ومستقبال اليا  ح المعرو  حجـ تحديد .3

 (.والطمب العر  بيف الفرؽ) تسويقيةال الفجوة .4

 : التسويقي  الجدوي دراس  ممخص

 .لممشروع المناسب الموق  اختيار .1

 .المنت  وجود ت مواصفا تحديد .2

 .التسويؽ أساليب تحديد .3

 .التجارية والعالمة سـاإل اختيار .4

 : والهندسي  الفني  الجدوي دراس :  ثالثا

 : والهندسي  الفني  الجدوي دراس  مراحل 

 . لممشروع يةنتاجاإل الطاقة تقدير  .1

 .  ائر 1000 يتحمؿ اإلنترنت لموق  القصو  الطاقة         

 عدد يكوف فأ يجب. وسريعة جديدة خدمة عمي لمحصوؿ لممشروع مثؿاأل الحجـ تحديد. 2  

 . ائر 500 اليحو  ال ائريف
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 .االستثمار لممشروع مثؿاأل الموق  اختيار .3

 . اإلنترنت جمي  في الوسيط موق  عف االعالف طريؽ عف    

 (.التقنية) نتاجاإل تكنولوجيا تحديد .4

 :ه  التكنولوجيا نواعأ

  المستخدمة البرام . 

 المستخدمة األجي ة . 

 المشروع تنمية . 

 : لممشروع الداخمي الترتيب عدادإ  .5

 : ساسأ عم  البنا  لعمميات التنفيذ ومراحل المبان  ومواصفات شكل تحديد يتم

 وتتابعيا نتاجاإل وعمميات ؿمراح وصؼ . 

 اإلداريةو  يةنتاجاإلو  الخدمية قساـلأل المطموبة المساحة اليجمإ تقدير . 
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  واالقتصادي   المالي الجدوى دراس :  رابعاً 

  والتمويل االستثماري  اليفالتك تقديرات

 :. المشروع ف  المستخدم  التكمف .1

 بالجني  التكمف  العدد الجهاز نوع م

 25000 6 آلي  حواس  زةجهأ 1

 1000 2 طابعات 2

 250 4 بيانات ناقل 3

 5000 2 كاميرات جهزةأ 4

 500 - المشروع عمل فريق بين لمتواصل االتصاالت تكمف  5

 100 -  المشروع ف  مستخدم  مكتبي  دواتأ تكمف  6

 800 - البيانات لتجميع الالزم  يرو االمش تكمف  7

 32650 وعاااااااااااااااااالمجم

 :. المستخدم  البرامج تكمف . 2

 السعر البرنامج

Visual Studio 3200 

Photo shop 500 

SQL 2000 

Total 5700 
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 System analysis :النظم تحميل

 المنظمة العمميات تمؾ إلى يشير و النظـ وأسموب بمفيـو يرتبط عاـ مصطمح

 إلى تج ئتيا ثـ النظـ مفيوـ وفؽ ؾوهل المشكالت وحؿ بتعريؼ والمتعمقة منطقيا لمتسمسمةوا

 النظـ تحميؿ ويتصؼ البيئة وبيف وبينيا العناصر بيف المؤثرة التبادلية العالقات إيجاد و عناصر

 أو التكمفة تقميؿ لمشكمة التعر  حالة في عميو االعتماد يمكف أنو أي يدبع حد إلى بالعمومية

 .برمجية مشكمة حؿ عند إستخدامو يمكف كما معينة شركة أرباح  يادة

  System Study) النظـ دراسة مثؿ متعددة تسميات تأخه النظـ تحميؿ عممية فإف ولهلؾ

 بإحدى تعمقوت العممي  لنفس تؤدي وه   ( System Life Cycle) النظاـ حياة دورة

 :تينلياالت العمميتين

 لياآل الحاسب باستخداـ عموماتم نظاـ إنشا  عممية.  

 لياآل بالحاسب يعمؿ نظاـ إلى يدوي معمومات نظاـ تحويؿ عممية. 

 -:وه  مراحل عدة إلى قائم نظام لدراس  النظم تحميل وينقسم

 :إلى وتنقسم التمهيدي  الدراس  اا1 

 المشكمة تعريؼ. 

  األىداؼ وض. 

 الجدو  دراسة. 

 الخطة إعداد. 
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 : إلى تنقسم و مي التفصي الدراس  اا 2

  البيانات جم.  

 البيانات تسجيؿ. 

 :  التصميم ا 3

 الرسومية المغة باستخداـ( البرنام ) النظاـ نماهج تصميـ Flowcharts. 

 النظاـ ليها المالئمة البرمجة لغات أو لغة اختيار. 

 : الترميز اا4

 .البرمجية المغات إحد  إلى السابقة الخوار ميات تحوؿ

 : والتكاممي  ختباراال اا5

 بالدراسة تحديدىا تـ التي والمواصفات الشروط حقؽ نوأ مف والتأكد واحدة كوحدة النظاـ بنا 

 . األخطا  وتصحيح والتفصيمية التمييدية

 : التوثيق اا 6

 الداخمي البنا  توثيؽ ـيت حيث البرمجي النظاـ بنا  مراحؿ مف ىامة مرحمة وىي

 . لتطويروا الصيانة بغر  وهلؾ ،لمبرنام 

 :والتطوير الصيان  اا 7

 عمى قادرا   النظاـ لبقا  البرمجي النظاـ حياة في األطوؿ المرحمة ىي المرحمة ىهه إف

 لعمميا التنفيه بعد األخطا  تصحيح مرحمة مف ج   ويكوف  الحديثة والمعدات التطورات مواكبة

 .لمنظاـ
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 ؟النظم محمل هو من

 لتشخيص القائـ النظاـ دراسة حيث مف النظـ تحميؿ عمميةب يقوـ الهي الشخص ىو النظـ محمؿ

قامتو جديد نظاـ تصميـ و مشكالتو و الضعؼ نقاط  محمؿ يرتبط و صيانتو هلؾ وبعد وتنفيهه وا 

 ميما العمؿ يستطي  ال فبدونيـ خارجيا أو المؤسسة داخؿ سوا  فراداأل م  مباشر بشكؿ النظـ

 .الخاصة الصفات بع  النظـ محمؿ في يكوف أف يجب و خبرتو أو ميارتو كانت

 : ه  النظم محمل ف  تكون أن روريالض من الت  الخبرات

 القرار اتخاه و اإلدارةو  التنظيـ. 

 نتاجاإل تخطيط . 

 ةالمالي المحاسبة. 

 المبيعات إدارة و التسويؽ. 

 المخ وف مراقبة و التخ يف. 

  االقتصادية الجدو. 

 اإلحصا  و العمميات بحوث. 

 المعمومات ةمعالج طرؽ. 

 لغاتيا و البرمجة طرؽ. 

 البرمجيات و التشغيؿ نظـ. 

 وتقنيات و الحاسب. 

 واالتصاالت والمعمومات النظـ مفاىيـ. 
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 : النظم لمحمل الشخصي  الصفات

 بالمفاىيـ اإلخالؿ دوف شامؿ كمي كنظاـ المنظمة فيـ ىعم المقدرة لو يكوف أف

 شخصياتيـ اختالؼ عمي فراداأل أنواع كؿ م  التعامؿ عمي القدرة لو يكوف أفو  ،الدقيقة التفصيمية

 و لمغير االستماع حسف و مرونة و بمباقة التعامؿ إف ، المنظمة خارج أو داخؿ مستوياتيـ و

 .الهات عف الجيد التعبير

 : المحمل شخصي  ف  األساسي  المرتكزات ومن

 لو يكوف أفو  تحميال و اتصنيف و تجميعا البيانات م  التعامؿ عمي القدرة لدية يكوف أف

 اآلخريف م  فو المتع االستعداد و القابمية التقارير كتابة عمي القدرة

 : لممديرين الالزم  المعمومات نظم أنواع

 بالمياـ تتعمؽ التي اإلدارية المياـ وفؽ تصنيفيا يمكف اإلدارية المعمومات نظـ إف

 لو، التابعيف األقساـ ومديريف الدائرة رئي  بيف تتـ سوؼ التي ا،إليي التطرؼ سيتـ التي اإلدارية

 النحو عمى تعريفيا فيمكف توالمعموما اإلدارةو  النظاـ عمى نتعرؼ أف عمينا النظـ تصنيؼ وقبؿ

 :االتي

 النظاـ تعريؼ System االج ا  وىهه المترابطة االج ا  مجموعة:  كونو عامة بصورة 

 ، جماعة ، شخص:  تكوف قد اتفالمكون  مكونات أو Processing عمميات تكوف قد

 ". معيف شي  أو معيد

 خريفاآل خالؿ مف عماؿاأل انجا  فف:  انيا عمى تعريفيا يمكف اإلدارة . 

 أف بغيوين معينة، داللة هات صبحتأ بحيث معالجتيا تتـ التي البيانات:  فيي المعمومات ماأ

 .معمومات مايسمى إلى تحوؿت فأ يمكف بحيث بأخر  أو بصورة تحور فوأ البيانات ىهه تعال 
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  : إلى تصنيفها يمكن النظم وهذ 

 :  المالي المعمومات نظم

 واردات عف تاريخية معمومات وتتضمف المعموماتية، إدارة في المعمومات نظـ ىـأ  مف وىي

 عممية خالؿ ومف بيا الخاصة والمعمومات ،( العمومية المي انية)  العمؿ مطموبات وعف العمؿ

 ،رباحاأل عمى والسيطرة التخطيط وؿح معمومات إدارة بيا تتوفر التقديرية الموا نات دتحدي

 لمنشآت بالنسبة المساىـ استثمار إلى ضافةإ شتراكياإل القطاع في النظـ ىهه مف ويستفاد

 مف نواعاأل ىهه يحتاجوف التنفيهيوف ديروفوالم العميا اإلدارة فأ فيو الشؾ ومما المختمط، القطاع

 تحتاجيا التي المعمومات جمي  تشمؿ بحيث واسعة، النظـ ىهه تكوف ما غالبا   لها معموماتال

  .المختمفة اإلدارية المستويات

 مدخالت

Input 

 عمليات

Processing 

 مخرجات

Out put 

التسج  

Record Files 
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 : التسويق إدارة معمومات نظم

 شاممة استراتيجية ديرون طورن اتيلاالفع ىهه دا وأل. المنشأة منتجات وتو ي  بي  ىو التسويؽ

 . بالخمط اتيلاالفع ىهه وتطوير ، الربحية وتحميؿ تسويقيال الخميط تحديد خالؿ مف وهلؾ

 لمتسويؽ شاممة ستراتيجيةا تطوير في المستخدمة المعمومات نظـ التسويؽ مدير ويستخدـ

 مثؿ المعمومات، عمى لمحصوؿ شتى مصادر عمى المدير يعتمد إه. محددة وغير متعددة

 والدوريات التكنولوجي التطور قاريروت السوؽ بحاثأو  والتسويقية، االقتصادية، الدراسات

 . والعمال  والمورديف المتخصصة

 : العمميات إدارة ف  المعمومات نظم

 تسوقيا التي الخدمة أو السمعة إنتاجب الخاصة اإلدارية العمميات جمي  العمميات إدارة تتضمف

 العمميات إدارة فيوـم ويكوف.  نتاجاإل إدارةب ىهه تسمى السم  تنت  التي المنشآت ففي.  المنشأة

 .  الخدمات تقدـ التي المنشآت عمميات إدارة ينظـ نوأل ،نتاجاإل إدارة مف س أو 

 مستقاة الال مة المعمومات وتكوف ، الخدمات أو نتاجاإل جدولة يتطمب لمعمميات التخطيط فوأ

 .  المنشأة سجالت مف كبير عدد مف

 وتغير التقديرية والمي انيات لمتنفيه صمةمف خطط تطوير في نتاجاإل جدولة معمومات تستخدـ

 .  الخطط ىهه تطوير في ساسيةأ ومصادر نتاجواإل اليةالم سجالت

 اإلدارة ي ود مكمؿ معمومات نظاـ تطوير يجب يةنتاجاإل العمميات عمى سيطرة توفير جؿوأل

 . فعال   تنفيهىا وتـ ليا التخطيط تـ التي العمميات بنتائ 

 :الداري  تالمعموما نظام مفهوم

 المنشأة إلى النظر وؿئالمس المدير عمى يجب نوأ ، اإلدارية المعمومات نظاـ معنى مف نفيـ

 متكامال   نظاما   بمفرده يكوف منيا كؿ الثانوية النظـ مف سمسمة أو الثانوية النظـ مف كمجموعة

 نتاجإل ويضعيا(  تالمدخال)  ليةو األ المواد يدخؿ نتاجاإل ، فمثال ومخرجاتو وعممياتو بمدخالتو

 (.  المخرجات) لمبي  الجاى ة السمعة
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 تكوف النظـ تمؾ حد إ فمخرجات. ىلو األ الثانوية النظـ عمى ثانوي نظاـ كؿ ويعتمد     

 مف المعمومات مف وعةمجم يطرح ثانوي نظاـ وكؿ. آخر ثانوي لنظاـ المطموبة المدخالت

 . خر األ المخرجات م  المعمومات مف وعةمجم وتكوف. خر األ المخرجات

 في القرار اتخاه لمراك  بالنسبة ميمة الثانوية النظـ مف المنسابة المعمومات مجموعة وتكوف     

 وتدخؿ الحقوؿ، أو المجاالت نف  ضمف تدخؿ المنسابة المعمومات مجموعة كانت إها العمؿ،

)  وتدعى منسابة تمعموما شبكة باعتبارىا اإليي النظر مؤكد ضمف ال مني البعد نف  ضمف

 ( .  المعمومات نظـ

 : حاسوبي  برامج وفق المعمومات عم التعامل

 اتباعو سيتـ الهي البرام  بتحديد الحاسب مشغؿ يقوـ المتوفرة المعمومات معالجة سبيؿ في     

 البرنام  باسترجاع أو المطموب بالبرنام  الحاسب بتغهية ماإ وهلؾ ، المعمومات معالجة ثنا أ

 الال مة بالمعمومات الحاسب بتغهية المشغؿ يقوـ كما. مسبقا   حفظ قد كاف إها الحاسب اكرةه مف

 الال مة المعمومات عف بالبحث وهلؾ ، البرنام  خطوات تباعاب المرك ية السيطرة وحدة وتقوـ ،

 .  الهاكرة مف ج   في ثانية مرة وحفظيا ومعالجتيا لحاسبا هاكرة مف

 التي ىي السيطرة وحدة وظيفة فأ أي. ستتـ التي العمميات وترتيب اىيةم البرام  وتتضمف     

 بعد اإلخراج أجي ة إلى دخاؿاإل جي ةأ مف المعمومات بنقؿ تقوـ كما الحسابية، العمميات تسبؽ

 .  معالجتيا

 وج   البرام ، تحفظ وىنا دائـ بشكؿ المعمومات مخ ف ج   ج ئية، فتكوف الداخمية الهاكرة ماأ

 .مؤقت بشكؿ المعمومات مخ ف

 .  اإلخراج اجي ة إلى لتحويميا المالئـ الوقت لحيف جرت التي العمميات نتائ  تحفظ حيث

 مف تتمكف فيي.  المعمومات خ ف عمى قدرتيا ىي االلكترونية الحاسبة ممي ات اىـ مف واحدة اف

 . باستمرار المت ايدة المعمومات سجالت مف كبير حجـ حفظ
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 :البيانات قواعد تعريف

 رياضية، بعالقة البع  بعضيا م  المرتبطة المنطقية البيانات عناصر مف مجموعة ىي

 . جدوؿ مف أكثر أو واحد جدوؿ مف البيانات قاعدة وتتكوف

 أو( Field) حقؿ مف السجؿ ويتكوف سجؿ مف أكثر أو (Record) سجؿ مف الجدوؿ ويتكوف

  مثؿ حقوؿ عدة مف يتكوف معيف بموظؼ الخاص السجؿ : السجؿ عمى ومثاؿ حقؿ مف أكثر

 التاب  والقسـ - الراتب - التعييف تاريخ - الموظؼ درجة - الموظؼ اسـ - الموظؼ رقـ)

 برنام  وـيق حيث منظـ، نحو مىع الحاسوب جيا  في تخ ف الموظؼ بيانات مف( إلخ...لو

 والبحث معيا التعامؿ بتسييؿ( Database Engine) البيانات قاعدة محرؾ يسمى( حاسوب)

 .عمييا والتعديؿ اإلضافة مف المستخدـ وتمكيف البيانات، ىهه ضمف

 عممية في تساعد معمومات تعتبر حيث لالستعالـ لغة مف امرأو  باستخداـ البيانات استرجاع يتـ

 .القرار اتخاه

 أو اإلضافة أو البيانات، استرجاع خاللو مف يتـ الهي البرنام  ىو البيانات قواعد ارةإد نظاـ

 البيانات، قاعدة محرؾ وبيف المستخدـ بيف بالربط البرنام  يقوـ حيث حهفيا، أو عمييا، التعديؿ

 .الميمة تمؾ ألدا 

 البيانات واعدق بنظاـ ىها يسمى البيانات قاعدة ؿو اجد بيف عالقة ىناؾ مايكوف حالة وفي

 اليدؼ( Relational Database Management System - RDBMS) العالئقية

. الخاصة التطبيقات عمى ولي  البيانات تنظيـ طريقة عمى التركي  ىو البيانات لقواعد األساسي

 التكرار مف ةاليخ تكوف بحيث البيانات تصميـ ىو البيانات قاعدة لمصمـ الرئيسي اليدؼ أف أي

 التكرار وجود م  تحدث أف يمكف التي المشاكؿ دوف عمييا واإلضافة وتعديميا استرجاعيا ويمكف

 تسمى البيانات لقواعد النماهج أو التجريد مف مستويات ثالث يجادإ طريؽ عف هلؾ يتـ. فييا

 لمطبيعة أقرب البيانات تركيبة جعؿ بيا ويقصد ،(Normalizing Forms) التطبي  نماهج

 .ةالتصنيفي
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 ا:البيانات قواعد ميزاتم

 . جديدة ممفات إضافة يةكانإم .1

 .القاعدة في الموجودة الممفات عمى جديدة بيانات إضافة .2

 .البيانات لقاعدة المكونة الممفات مف بيانات استرجاع .3

 . البيانات تحديث .4

 . الممفات مف البيانات حهؼ .5

 . مسجالت عمييا مكتوب أو ةيخال ممفات إ احة .6

 . صحيح والعك  البيانات تعديؿ دوف  البرام تعديؿ يمكف .7

 . متكاممة ممفات أنيا عمى اإليي النظر لممستخدـ يمكف .8

 . لمبيانات المستخدميف كافة حاجات تمبي .9

 . اليامة البيانات بع  عمى والسرية التأميف قيود فر  يمكف .10

 .الممفات عمى المرجعية تحقؽ .11

 .الممفات مىع الموجودة البيانات مف جديدة بيانات تخميؽ يةكانإم .12

 .الممفات عمى المرتكنة المعمومات نظـ بيئة عيوب معظـ ىتتالف وبهلؾ
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 :البيانات قاعدة نظام مكونات

 :البيانات.1

 الحاسبات عمى تتوافر كما والشخصية الصغيرة الحاسبات عمى البيانات قواعد تتوافر

م قدرة عمى النظاـ كفا ة وتعتمد الكبيرة  الشخصية فالحاسبات حاسب،لم اآللي الكياف ياتكانوا 

 مف لعدد بيانات قاعدة توفر الكبيرة الحاسبات بينما واحد لمستخدـ بيانات قاعدة توفر

 التكرارية وعدـ بالتكاممية البيانات تتصؼ أف يجب المتاحة، البيانات عمى يشاركوف المستخدميف

م  لقاعدة معنى فال وصحيحة ومنطقية دقيقة بيانات دوف وعموما   عمييا، المشاركة يةكانوا 

 .البيانات

 :المعدات.2

 مف وحدات عمى ة  و عال كبيرا   ا  كانارت المغناطيسية األقراص عمى البيانات قواعد ترتكف

 .الطارئة لمظروؼ البيانات لتخ يف احتياطية   BACK UPكوحدات الكثيفة الشرائط

 :البرامج.3

 مستخدمي بيف و األقراص مىأع الممفات في المخ نة البيانات بيف الوسيطة الطبقة وىي
 برنام  عف عبارة وىو  DBMS  البيانات قاعدة مدير برنام  البرام  ىهه وأبر  البيانات، قاعدة
 إه لمتعامؿ كبيرا   معرفيا   و عميا   قدرا   البيانات قاعدة مختص مف ويحتاج الثمف باىظ التعقيد بالغ
 .التشغيؿ نظاـ م  فو ابالتع قاعدةلم والبرمجية ةاآللي العناصر عمى السيطرة يتولى أنو

 :البيانات قواعد مستخدمو.4 

 -:فئات ثالث إلى وينقسمون

 .البيانات قاعدة ياتكانإم يستخدموف و برامجيـ يكتب الهيف البرام  امخططو • 

 .البيانات قاعدة تشغيؿ و صيانة عف المسئولوف ىـ و ، البيانات قواعد امختصو • 

 .الطرفية النيايات عبر البيانات قاعدة م  يتعامموف الهيف اتالبيان لقواعد المستخدموف• 
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 :DBMS ( DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM)  البيانات قواعد مدير برنامج واجبات

 و توسي  و إنشا  ويتولى الحاسبات شركات تنتجيا التي المعقدة البرام  أحد ىو البيانات قواعد مدير 

 مناطؽ ويو ع إدارتيا، عمى ويشرؼ مستخدمييا و البيانات بيف الوسيط بدور يقوـ و البيانات قاعدة صيانة

 ليا البنائي الشكؿ تغيير يمكف كما السترجاعيا، الال مة والمؤشرات الفيار  ليا وينشأ البيانات عمى التخ يف

 .ياناتالب وبيف البرام  بيف الوسيط بدور يقوـ كما السجالت، تعديؿ أو حهؼ أو إضافة عمميات يتيح كما ،
 

 : وهى باألعمال القيام ويمكنه

دارةو  جديدة بيانات قاعدة إنشا . 1  .ةالحالي البيانات قواعد ا 

 .ممؼ أي ضمف بمفرده المطموب السجؿ معالجة. 2

سجال   سجال السجالت استرجاع. 3  ً. 

 .صالحية هي غير شخص مف عمييا الدخوؿ مف البيانات يقي. 4

 .التخريب ضد البيانات حماية. 5

 سيولة عمى يساعد مما البرام  عطؿ أو اآلالت عطؿ حالة في تستخدـ إرشادية نقاط وض . 6

 .الممؼ بداية إلى العودة دوف العمؿ استئناؼ

 .إحصائيا   البيانات عمى الحركة رصد. 7

 .البيانات عمى تعامؿ كؿ تسجيؿ. 8

 .أسبقيات هات مواق  في الطمب عمييا يشتد التي اليامة البيانات وض . 9

 الصالحيات و المستخدميف، و البيانات، عف بيانات أي شامؿ بيانات بقامو  يحتفظ. 10

 .مستخدـ لكؿ المتاحة
 



 41 

 :DATA BASE ADMINSTRATOR البيانات قواعد مختص واجبات
 

 مقدرة و كفا ة هوي أفراد ويتوالىا المعمومات مراك  في ميمة وظيفة البيانات قاعدة عمى اإلشراؼ

 :يمي ما قؼيتو  عمييـ إه

 .المعمومات مستخدمي حاجات تمبي بحيث البيانات قواعد في المخ نة البيانات ضبط.1

 .النظاـ في المطموبة التقارير إصدار عمى اإلشراؼ يتولى.2

 .البيانات قواعد و البيانات وسالمة أمف تحقيؽ.3

 .القديمة البيانات وتحديث جديدة بيانات إضافة عمى اإلشراؼ.4

 .البيانات تكرارية عدـ فم التحقؽ.5

 .البيانات تكاممية مف التحقؽ.6
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 :القرار اتخاذ ف  البيانات قواعد مزايا

 :منيا القرار لمتخه الممفات نظاـ اليحققيا م ايا عدة البيانات قواعد تغطي

 سميمة قرارات اتخاه عمى يساعد مما شاممة محدثة معمومات عمى مبنية تقاريرا   لإلدارة تقدـ .1

 . محددة ببيانات المرتبط الممفات نظاـ عك 

 .الممفات نظاـ مف عمييا الحصوؿ يصعب جيدة مفصمة تقاريرا   الوسطى لإلدارة تقدـ .2

 .البيانات تكرارية عدـ نتيجة التكمفة في التوفير. 3

 .فرعي نظاـ لكؿ المدخالت توحيد نتيجة البيانات إدخاؿ في المبهوؿ الجيد توفر. 4

 م  التعامؿ مياـ يتولى البيانات قاعدة مدير ألف االستفسار لغة استخداـ في ديدةالش البساطة. 5

 .البيانات

 .المستخدميف الحتياجات السريعة االستجابة. 6

 .المعمومات مرك  في العامميف األفراد عدد مف اإلقالؿ. 7

 .المنظمة وأ المؤسسة لكؿ موحد مرك ي مكاف في البيانات تحفظ حيث لمبيانات جيدة إدارة. 8

 خالؿ ومف نسبيا   بسيطة أساليب باستخداـ MULTIPLE ACCESS المتعدد االسترجاع. 9

 (.خاصة حقوؿ) مفاتيح استخداـ

 :البيانات لقاعدة البنائ  التركي 

 إلى أقرب مستو  مستويات، ثالثة عمى البيانات لقواعد البنائي التركيب تصور يمكف 

 ىها يرك  لها المخ نة، البيانات م  المستخدـ يتعامؿ حيث الخارجي المستو  ىو المستخدـ

 يرك  و الداخمي المستو  فيو الثاني المستو  أما لممستخدـ، البيانات عر  كيفية عمى المستو 

 .األقراص عمى البيانات تخ يف كيفية عمى
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 :البيانات قواعد أنواع

 رئيسية أنواع ثالثة الساحة ىعم وأظيرىا أبر ىا لكف البيانات قواعد مف كثيرة أنواع توجد 

 :ىي

 . HIERARCHICL DATA BASE التركيب ىرمية بيانات قواعد. 1

 . NETWORK DATA BASE شبكية بيانات قواعد. 2

 . RELATIONAL DATA BASE عالقية بيانات قواعد.3

 أقرب DBIV+DB IIIالبيانات، قاعدة وتعتبر شيوعا   و استخداما   األكثر أصبح األخير النوع

 .النوع ىها عمى دراستنا نرك  سوؼ و الكبيرة، البيانات قواعد
 

 :العالقي  البيانات قواعد

 يستقبميا بيانات قاعدة بأنيا وتتصؼ البيانات قواعد أىـ مف العالقية البيانات قواعد تعتبر

 (الممؼ) الجدوؿ يوضحو فيما وؿاالجد سو  آخر شيئا   ولي  وؿاجد ىيئة عمى المستخدموف

 (.االستعارة ممؼ) باالستعارة ليـ المسموح األشخاص بيانات عف المعبر
 

 :المالحظات بعض يم  فيما و

 .الممؼ يعادؿ العالقية البيانات قواعد في الجدوؿ. 1

 .الحقوؿ تناظر األعمدة. 2

 .السجؿ يعادؿ السطر. 3

 .وحيد مسمى جدوؿ لكؿ. 4

 .والكتاب فردال بيف العالقة بيف نشأ عاراتاإل المسمى الجدوؿ أف. 5



 43 

 فإف الكتب جدوؿ في كهلؾ( القومي الرقـ)مفتاح حقؿ المستعيريف جدوؿ في مسجؿ لكؿ أف. 6

 (.التسجيؿ رقـ)ىو المفتاح حقؿ

( الممؼ)الجدوؿ في مفتاحي كحقؿ استخداميما يمكف الكتاب تسجيؿ رقـ و المستعير رقـ أف. 7

 .اإلعارات المسمى

 .هلؾ مف ألدنى تفتيتيا يمكف ال هرية بيانات ثالثال وؿاالجد في البيانات كؿ أف. 8

 .ضمنا   لي  و صراحة عنيا معبر القيـ كؿ. 9

 .الممفات بيف فيما إحالة مؤشرات تستخدـ ال. 10
 

 :العالقي  البيانات قواعد خصائص

 .السجالت مف متكرر واحد نوع يضـ العالقية البيانات قاعدة في ممؼ كؿ. 1

 .حقوؿلم محدد ترتيب ىناؾ لي . 2

 .منو آخر مكاف أي في أو الجدوؿ قمة في سياف - لمسجالت محدد ترتيب ىناؾ لي . 3

 (.تكرارية ال) فقط واحدة قيمة حقؿ لكؿ. 4

 .مفتاح حقؿ سجؿ لكؿ. 5

( ادخؿ -احهؼ -حدث -اختار) األربعة عمى تقتصر ال البيانات قاعدة م  التعامؿ أوامر. 6

 م  التعامؿ في رياضي وأسا  شروط ولو" اربط" "صؿ" Join مثؿ أخر  تعميمات تستخدـ إنما

 .األمر ىها

 الممفات مف يتخمؽ وىمي ممؼ ىو بؿ التخ يف وسائط عمى مخ نا   ممفا   لي  VIEW المنظر. 7

( الحقوؿ) CREATE VIEW NAME( الحقوؿ) عميو فيار  إنشا  أو تحديثو يمكف وال الكائنة

AS SELECT (الجدوؿ اسـ )FORM (شروط )WHERE. 
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 : HIERARCHICAL الهرمي  البيانات قواعد

 ىيئة عمى المركبة السجالت مف واحد نوع مف ومتكررة مرتبة مجموعة عف عبارة ىي 

 سجالت إلى الفروع ىهه منو تتفرع واحد سجؿ أي واحد ROOT جهر سجؿ لكؿ أف أ  شجرة،

 البيانات قواعد في يسمح وال( األبنا  -االبف -الجد) العائمة بشجرة تشبييو يمكف فيما ىكها و

 .واحد مف أكثر سجؿ ألي يكوف بأف اليرمية

 

            :الهرمي  البيانات قواعد

 قواعد في إبرا ىا يمكف التي البيانات بع  أف البيانات قواعد مف النوع ىها في ونالحظ

 أي بفواإل األب بيف بالروابط القاعدة ىهه في تظير مدمجة حقوؿ باستخداـ العالقية البيانات

 . األدنى المستو  و األعمى المستو 

 :يتطمب وليااتد أف في العالقية عف القواعد ىهه في البيانات معالجة وؿاتد أو تحريؾ ويختمؼ

 .السجؿ جهر تسجيؿ. 1

 .أخر  إلى شجرة مف البيانات لتحريؾ وظيفة. 2

 .الشجري التكوف ىها سجالت كؿ بيف لمحركة معامؿ. 3

 .السجالت ضافةإل وظيفة. 4

 .السجالت لحهؼ وظيفة. 5
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 : البيانات توصيف أسمو  عن مثال

1- DBD NAME = EDUCP DBD 

2- SEG NAME = COURSE ، BYTES = 36 

3- FIELD NAME = COURSE#، QES ، BYTES = 3 

4-FIELD NAME = TITLE ، BYTES = 33 START 4 

5- SEG  

 .ىكها و جديد سجؿ توصيؼ في ويبدأ

 : NETWORK الشبكي  البيانات قواعد

 قواعد أقرب وىي المتعدد االرتباط هات السجالت م  نتعامؿ DBMS برام  وىي 

 ويمكف فقط النظاـ عمى الحياة في الطبيعية العالقات تكوف أف الصعب مف أنو إه لمواق  البيانات

 بالمستو  اؿاتص مف أكثر لو يكوف قد األدنى المستو  بأف العالقات مف النوع ىها تمخيص

 .األعمى

 -:االسترجاع طم  عند DBMS دور

 و إعدادىا يتـ برام  ح مة أو برام  مجموعة عف عبارة أنو DBMS أف عرفنا و سبؽ        

 تعفي و لمحاسبات البرمجي الكياف كتابة شركات أو لمحاسبات المنتجة الشركات بواسطة كتابتيا

 وتخميؽ وتحريكيا توصيفيا و البيانات إلى ولوجلم معقدة مياـ مف البيانات قواعد مستخدمي

 .المختمفة المستويات

 . معقدة و كثيرة خطوات إدارة إشرافو وتحت البيانات قواعد مدير ويتولى
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 ( :STRUCTURED QUERY LANGUAGE ) SQL البيانات قواعد لر 

 في البيانات قواعد مدير برام  في غالبا   وتستخدـ البحث لغة أو االستعالـ لغة تسمى 

 مف بدال   غيرىا دوف لسجالت االنتقائي البحث في تستخدـ كما الممفات تدمير أو إنشا 

 تستخدـ الشخصية الحاسبات في و المطموبة، السجالت إلى لموصوؿ الممفات كؿ استعرا 

 و+ DB4،DB3 مثؿ البيانات قواعد باسـ المعروفة البرام  حـ  في البحث لغة مف مطورة لغات

 .برام  حـ  مف بوشا ما

 : بأسموبين االستعالم لر  استخدام ويمكن

 :ةاليالت التعميمات باستخداـ INTERACTIVE البيانات م  المباشر التعامؿ أسموب. 1

 . CREATE TABLEجدوؿ إنشا  •

 . CREATE VIEW مشيد إنشا  •

 . CREATE INDEX فير  إنشا  •

 DROP TABLE - DROP VIEW - DROP INDEXفير / مشيد/ جدوؿ أسقط/ دمر

 و الكوبوؿ، مثؿ :اإلجرائية البرمجة لغات إحد  ضمف االستعالـ لغة عناصر تستخدـ كما .2

 كيؼ لي  و WHAT نريد ما تصؼ فيي إجرائية لغة ليست االستعالـ لغة أف لنا يوضح ىها

 مف تدخؿ دونما اإلجرائية الخطوات البيانات قاعدة مدير يتولى حيث HOW نريد ما ننج 

 .النظاـ في اآللية السياحة يسمى فيما المستخدـ

 -:البيانات قواعد عيو 

 ينفي ال البيانات قواعد م ايا عف الفصؿ ىها عبر عرضناىا التي الطويمة القائمة إف 

 :ةاليالت النقاط في نمخصيا ، عيوب عدة لو البيانات قواعد إنشا  أف األحواؿ مف بحاؿ
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 : الحيز.1

 يتطمب ىها فإف مستخدمييا مختمؼ إلى الممي ة خدماتيا كؿ البيانات قواعد تقدـ حتى

 مادية تكمفة يضيؼ فيما ضخـ حي  هات أساسية وهاكرة الثانوية التخ يف وسائط مف ىائؿ حي 

 . كثيرة إضافية معدات تتطمب كما الممفات وتحديث تعديؿ و صيانة جيد جانب إلى إضافية
 

 :لمقاعدة البرمج  الكيان مشاكل.2

 مف وفيمو استيعابو في كبيرا   جيدا   يتطمب معقد برنام  بأنو البيانات قاعدة مدير برنام  يتصؼ

 . م ايا مف عرضناه بما يستفاد حتى المعمومات نظاـ مسئولي
 

 :التكمف .3

 باقي إلى تكمفتو أضفنا فإها هاتو حد في مكمؼ البيانات قاعدة مدير برنام  يعتبر

 ثمف ارتفاع التضح...( النظاـ مسئولي تدريب -الهاكرة -لتخ يفا وسائط) التكمفة عناصر

 .البيانات قاعدة مكونات

 :البيانات قاعدة توقف.4

 مف عري  قطاع عمى تؤثر فإنيا ليا البرمجي أو اآللي الكياف مشاكؿ نتيجة العمؿ عف

 .والمعنوية المادية أضراره  در  يسيؿ ال المستخدميف

 :التشريل استعادة و الدعم و التأمين برامج .5

 .مرتف  وتدريبي تعميمي مستو  عمى أفرادا   وتحتاج التصميـ وصعبة ماديا   مكمفة برام 
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 لنشات قاعدة بيانات تم استخدام هذا الكود
 

create database [Credit Hour] 
-------------------------------  

 م هذا الكودتم استخدا SQLستخدام قاعدة البيانات داخل برنامج ال ال
 

use [Credit Hour] 
---------------------------  

 نشا  الجداول داخل قاعدة البياناتوهذ  االكواد تم استخدامها ل 
ويتضح فى بعض الجداول وجود كود من جدول اخر وهذا يوضح عالق  الجداول ببعضها عمى 

 M:Mام  M:1حس  الربط اذا كان 
create table Student 

( 

St_ID int not null primary key، 

St_Name varchar(50) not null، 

St_Address varchar(30) not null، 

St_Sex char(10) null، 

St_Phone char(12) null، 

St_Age char(2) not null، 

Class_Name nvarchar(10) not null، 

Coll_NumberConvert int  ،  

Sp_Code int not null  

) 
-----------------------------------------  

create table College 

( 

Coll_NumberConvert int  primary key، 

Coll_Name nvarchar(20) not null، 

Coll_Address nvarchar(20) not null، 

Coll_Phone char(12) null 

) 
-----------------------------------------  
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 ولين معينينهذا الكود استخدم لمربط بين جد
 

create table Student_Scheduled 

( 

St_ID int not null، 

Sc_Code int not null 

) 
----------------------------------------  

create table Student_Activity 

( 

St_ID int not null، 

Act_Number int not null 

) 
----------------------------------------  

create table Employees_Activity 

( 

Emp_ID int not null، 

Act_Number int not null 

) 
----------------------------------------  



 51 

هااذ  بعااض البيانااات الوهمياا  ماان اسااتخدام المصاامم التااى تاام اسااتخدامها داخاال جااداول قاعاادة  
 البيانات

 
INSERT INTO dbo.Activity VALUES (1،'fun'،'trip to alex'،20-

2-2013) 
-----------------------------------------------------------------  

INSERT INTO dbo.Activity VALUES (2،'fun'،'trip to Usa'،28-2-

2013) 

INSERT INTO dbo.Activity VALUES (3،'fun'،'trip to aswan'،9-

4-2013) 
 

-----------------------------------------------  

INSERT INTO dbo.[Class Room] VALUES ('L1'،'lecture'،200( 

INSERT INTO dbo.[Class Room] VALUES ('L2'،'lecture'،200( 

INSERT INTO dbo.[Class Room] VALUES ('L3'،'lecture'،200) 

INSERT INTO dbo.[Class Room] VALUES ('Lab6'،'lab'،50( 

----------------------------------------------------------  

INSERT INTO dbo.Specialization VALUES 

(102،'english'،'MIS') 

INSERT INTO dbo.Specialization VALUES (104،'arabic'،'MIS') 

INSERT INTO dbo.Specialization VALUES 

(106،'english'،'bussines') 

INSERT INTO dbo.Specialization VALUES 

(108،'arabic'،'bussines') 
------------------------------------------------------------  

insert into dbo.class values ('Class 1') 

insert into dbo.class values ('Class 2') 

insert into dbo.class values ('Class 10') 
--------------------------------------------------------------  

INSERT INTO dbo.Student VALUES (1،'ahhmed'،'an 

shams'،'male'،01100020000،21،'Class 1'،1،104) 
------ 

INSERT INTO dbo.Student 

(St_ID،St_Name،St_Address،St_Sex،St_Phone،St_Age،Class_N

ame،Sp_Code)  

VALUES (2،'moka'،'elmaadi'،'male'،01200320000،21،'Class 

1'،104( 
---------------------
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-35- 

 

 

 

 

 الخامس الفصل

 (االلكترونى لمموقع الفعمى التصميم)



 
-35- 

  االلكترونى الموقع ماهو:.  الً أو 

 حوؿ حواسيب بيف ما يصؿ الحاسوبية الشبكات مف اتصاؿ ووسيمة نظاـ ىو الموق 

 الخاصة الشبكات مالييف بيف ما واق الم تربط. إنترنت بروتوكوؿ ىو موحد ببروتوكوؿ العالـ

 بيف ما نطاقيا في وتتبايف األعماؿ ومؤسسات والحكومية األكاديمية المؤسسات في والعامة

 والوصالت البصرية اؼاآلليو  النحاسية األسالؾ مف مختمفة، بتقنيات وتتصؿ والعالمي المحمي

داريا   يا  تقن الداخمية بنيتيا في الشبكات تمؾ تتبايف كما الالسمكية،  عف بمع ؿ منيا كؿ تدار إه ،وا 

 عظيما قدرا ـوالي المواق  تحمؿ األخريات عمى تشغيميا في منيا أيا تعتمد وال المرك يا   األخر 

 عمى المنشورة الفائقة النصوص صفحات اليوـ شيوعا أكثرىا كاف ربما والخدمات، البيانات مف

 الفوري، التخاطب وخدمات البريد ثؿم أخر  وتطبيقات خدمات تحمؿ أنيا كما الِويب،

 .وغيرىا الصوتي واالتصاؿ. الممفات نقؿ وبرتوكوالت

 اجتماعية آثار وـالي المواق  أضحت التاريخ عبر االتصاؿ وسائؿ في الطفرات مثؿ و

 العمؿ مثؿ مجاالت لعدة التقميدية المفاىيـ تغيير إلى أدت وقد العالـ، بقاع جمي  في وثقافية

 .المعمومات لمجتم  آخر شكؿ وبرو  لتجارةوا والتعميـ
 

  : بأنه الموقع ويعرف

 بعضيـ والتواصؿ باالتصاؿ لمنا  تسمح الحواسيب بيف الروابط مف عالمية ةمجموع

 بصرية بوسائؿ األر  أرجا  جمي  إلى الممتدة الشبكة مف المعمومات واكتساب بع  م 

 – المسافات وقيود والكمفة كافوالم فال ما حدود  و اتتج وبصورة مكتوبة، ونصية وصوتية

 دولية صفحات بأنيا المواق  آخروف ويعرؼ. الحكومية الرقابة سيطرة نفسو الوقت في وتتحدي

 وتحتوي مستخدمييا،  جمي   لصالح بينيا فيما فو اتتع بروتوكوالت باستخداـ تتفاىـ لممعمومات

قامةو  ، اإللكتروني البريد ؿػػػمث اتكاناإلم مف العديد عمى  ـػػػػػػػػػػػوقوائ بالفيديو، راتػػػػػػػػػػػالمؤتم  ا 
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 لنقميا المتاحة الممفات مف والعديد األخبار مجموعات مف المالييف إلى باإلضافة البريد

 .المرجعي البحث آالت وكهلؾ شخصية بطريقة واستخداميا

 لمنظرة وعمي تبدو ما غير عمى : بالموقع لالتصال النترنتو  الحاسو  تقني  ان حيث

 ،”بسيط تصميـ“ بأنو الشبكات تصميـ عمـ في يعرؼ ما عمى تعتمد إنترنت شبكة فإف لىو األ

 بيف المواق  عبر رقمية رسالة إيصاؿ وىو وبسيط، ليأو  وحيد بعمؿ تقوـ اإلنترنت شبكة ألف

 لمرسمةا العقدة بيف ما عديدة عقد بيف" والتمرير التخ يف"  بطريؽ ممي  عنواف منيما لكؿ عقدتيف

 كما الشبكة عبر الرسالة ستأخهه الهي بالمسار مسبقا التنبؤ يمكف ال وبحيث المستقبمة، والعقدة

 ترتيبيا غير ترتيب في وتصؿ مختمفا مسارا منيا كال يتخه أج ا  إلى الرسالة تقسـ أف يمكف

 كوالتبروتو  مف فئة وىي الرسالة، ترتيب تعيد أف المتمقية العقدة عمى يكوف الهي األصمي

 . الرـ  بتسيير تعرؼ الشبكات
 

 :  ف  المواقع يضاً أ وتستخدم

 . االلكترونى البريد طريؽ عف األقارب بيف والتواصؿ األسر إتصاؿ (1

 . والعممى الثقافي التدريب و بعد عف التعميـ (2

 . المرئية الوسائؿ طريؽ عف تتـ التي االجتماعات (3

 . اإلنترنت عبر التسوؽ (4

 . ئر الطوا و األ مات إدارة (5

 . العمؿ فرص عف البحث  (6

 . واألفالـ  واألخبار والتكنولوجيا واإلحصائيات والمعارؼ المعمومات مف االستفادة (7
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 : ي اليوم حياتنا ف  لممواقع استخدامات يضاً أ وهناك

 ،اإلنترنت عبر وسيمة   سمسة   الحياة وأصبحت ، الحياة جوانب كؿ إلى تغمغؿ أنو حيث

 المكاتب إلى  يارات عدة يتطمب وظيفة عمى لمحصوؿ السعي كاف ،السابقة السنوات ففي

 إرساؿ ىو ا  اليح منؾ مطموب ىو ما كؿ حيف في المقابالت، إجرا  إلى باإلضافة والشركات

 يةكانإم في لمنظر البيانات بتحميؿ مختصة شركة إلى اإللكتروني البريد عبر مفصمة رسالة

 .النياية في طمبؾ رف  ثـ ومف االنتظار مف بدال   ما منصب عمى الحصوؿ

 والتخطيط السفر مثؿ البسيطة، يةاليوم النشاطات ممارسة في أيضا   اإلنترنت وساىـ

   . بأخر  أو بطريقة اإلنترنت عبر بهلؾ القياـ الممكف مف بات حيث

 الهي األمر ،والتأخير الرحالت مواعيد عف لالستفسار ا  اليح اإلنترنت استخداـ ويمكف

 أي عمى الحصوؿ يمكف ،اإلنترنت عبر المغادرة و االنطالؽ وقت معرفة دالفر  عمى يسيؿ

ف حتى ية،اليوم بحياتنا يتعمؽ شي  أي عف معمومة  التجميمية التقنيات بإحد  تتعمؽ كانت وا 

 في الطبخ وصفات إلى باإلضافة الرجاؿ، عند الصحية المشكالت بع  أو بالسيدات الخاصة

 يضا  أو  المن ؿ، عمى جميمة حمة   إلضفا  نصائح تقديـ أو ةجديد أطباؽ عمى لمحصوؿ لةو امح

 عف البحث أو ،باقتنائيا ترغب قد التي والمنتجات األجي ة أحدث عف معمومات  عمى الحصوؿ

 ومؤثرة خر أ جوانب وىناؾ .االلكترونية المواق  عبر ومتاحا   متوفرا   يعتبر هلؾ كؿ جديد، من ؿ

 إنشا  أو األمواؿ إنفاؽ يتطمب الترفيو يعد لـ حيث ،الترفيو عامؿ في تكمف وميةالي حياتنا عمى

 أحاديث في واالنخراط الفراغ قاتأو  في اإلنترنت شبكة عمى الدخوؿ يمكنؾ فقط وـاليو  حساب،

 هلؾ وكؿ األلعاب، ممارسة أو األفالـ مشاىدة أو مماثمة، اىتمامات بينكـ يجم  أشخاص م 

 . االلكترونية المواق  عمى متوفر
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 : االلكترونى الموقع استخدام ائدفو 

 . المطبوعات مف مرونة أكثر و تكمفة أقؿ .1

 . بالحدود يعترؼ ال اإلنترنت موق  .2

 " .االف مغمؽ" جممة  أبدا تستخدـ ال يجعمؾ اإلنترنت موق  .3

 . لعمالئؾ الراحة يوفر اإلنترنت موق  .4

 الدعاية وسائؿ توفرىا ال ميفالمحتم عمالئؾ أعداد ل يادة مبتكرة سيمة و اإلنترنت عمى موقعؾ .5

 . االخر 

 . عمالئؾ أرا  معرفة مف يم كنؾ اإلنترنت عمى موقعؾ .6

 : النترنت لمواقع كثيرة أنواع وهناك

 مف أنو المؤكد ومف طبيعتيا حيث مف اإلنترنت مواق  أنواع عف نتحدث أننا يبدو قد لىو األ ولموىمة 

 وشخصية وسياحية وعممية تجارية مواق  فيناؾ الطريقة بيهه المواق  أنواع حصر جدا   الصعب

 فيو المواق  بأنواع ىنا المقصود أما ىنا، لسردىا الحديث يس  ال التي األخر  األنواع مف والكثير

 التطبيقية، أو الفنية يةو اال   مف أنواعيا بتصنيؼ سنقوـ أصح وبمعنى تماما   أخر  يةو ا   مف تصنيفيا

 : وىي رئيسيو أنواع ثالثة لممواق  أف والواق 
 

 الساكن  النترنت مواقع -1

 الديناميكي  النترنت مواقع -2

 اللكتروني  التجارة مواقع -3
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 كود الصفحة الرئيسية

!<DOCTYPE HTML> 

!<-- Website Template by freewebsitetemplates.com --> 

<html> 

<head> 

 <meta charset="UTF-8>" 

 <title>الرئيسية/<title> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css>" 

    <style type="text/css>" 

!<-- 
.style1 {color: #249E08} 

--> 
    /<style> 

/<head> 

<body> 

 <div id="background>" 

  <div id="header>" 

    <div> 

      <div> <a href="index.html" class="logo"><img 

src="about_Untitled-1 copy.png" width="566" height="78"></a> 

                <ul> 

                  <li type="square"><span class="selected"><a 

href"=الطالب.HTML" id="menu1>"الطالب/<a></span></li> 

                  <li> <a href"=الصور مكتبة.html" id="menu2">الصور مكتبة 
 <a> </li>/ والفيديوهات

                  <li><a href"=اخبار اخر.html" id="menu3>"اخبار اخر 
 <a></li>/االكاديمية

                  <li><a href"=التدريس هيئة اعضاء.html" id="menu4>"هيئة اعضاء 
 <a></li>/التديس

                  <li class="selected"> <a href"=الرئيسية.html" class="selected" 

id="menu5>"الرئيسية/<a></li> 

              /<ul> 

         /<div> 

    /<div> 

  /<div> 

   <div id="body>" 

   <div> 

     <div> 

       <div class="featured>" 

       <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-

11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfl

ash.cab#version=7,0,19,0" width="959" height="508>" 
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                        <param name="movie" value="Movie2.swf>" 

                        <param name="quality" value="high>" 

                        <embed src="Movie2.swf" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 

type="application/x-shockwave-flash" width="959" 

height="508"></embed> 

                      /<object> 

     /<div> 

     <div class="section>" 

      <p>&nbsp;</p> 

      <p><center> 

        <img src"=صاروخ.gif" width="120" 

height="90">        <img 

src="welcom10.gif" width="182" height="89"><img src"=صاروخ.gif" 

width="120" height="90>" 

      /<center></p> 

      <p>&nbsp;</p> 

      <table width="943" border="0>" 

                          <tr> 

                            <td width="219" height="459"><div> 

                              <h3 align="right>"االكاديمية اخبار اخر /<h3> 

                              <div> <a href="games.html" class="figure"> <img 

src="main campus.jpg" alt="" width="175" height="147" border="0"></a> 

<span><a href"=اخبار اخر.html>"هنا اضغط /<a></span> </div> 

                            /<div></td> 

                            <td width="5">&nbsp;</td> 

                            <td width="198"><div> 

                              <h3 align="right>"الجامعة تخصصات /<h3> 

                              <div> 

                                <p><a href"=الصور مكتبة.html" class="figure"><img 

src="modern academy.jpg" alt="" width="168" height="153" 

border="0"></a> <span><a href="games.html>"هنا اضغط /<a></span> </p> 

                              /<div> 

                            /<div></td> 

                            <td width="10">&nbsp;</td> 

                            <td width="216"><div> 

                              <h3 align="right>"والفيديوهات الصور مكتبة /<h3> 

                              <div> 

                                <p><a href"=الصور مكتبة.html" class="figure"><img 

src="building1280.jpg" alt="" width="172" height="171" border="0"></a> 

<span><a href="games.html>"هنا اضغط /<a></span> </p> 

                              /<div> 

                            /<div></td> 
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                            <td width="9">&nbsp;</td> 

                            <td width="260"><div> 

                              <h3 align="right>"الموقع مساعدات /<h3> 

                              <div> 

                                <p align="right>" ا  اهلا  <p>/ الطلبة اعزائنا بكم ومرحبا

                                <p align="right>"الحديثة االكاديمية من دالجدي النظام فى 
 <p>/بالمعادى

                                <p align="right>"باالكاديمية جديد نظام تطبيق هللا بحمد تم/<p> 

                                <p align="right>"المعتمدة الساعات نظام وهو/<p> 

                                <p align="right>"الجامعات فى يستخدم الذى النظام هذا /<p> 

                                <p align="right>"والدولية االوروبية /<p> 

                                <p align="right>"الساعات نظام ان وجد البحث فبعد 
 <p>/المعتمدة

                                <p align="right>"الحالى النظام من بكثير افضل /<p> 

                                <p align="right>"او الدراسى الترم نظام بأسم المعروف/<p> 

                                <p align="right>"الدراسى الفصل نظام/<p> 

                              /<div> 

                            /<div></td> 

                          /<tr> 

                        /<table> 

      <p>&nbsp;</p> 

      <p>&nbsp;</p> 

      <p align="right">&nbsp;</p> 

    /<div> 

     /<div> 

   /<div><script> function googleTranslateElementInit() {   

new google.translate.TranslateElement({     pageLanguage: 'ar',     

multilanguagePage: true   }); } </script><script 

src="http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateE

lementInit"></script> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/slider.css>/ " 

     <p> 

       <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script> 

           <script type="text/javascript" 

src="js/easySlider1.5.js"></script> 

           <script type="text/javascript" src="js/slider-r-l.js"></script> 

     /<p> 

     <p>&nbsp;       </p> 

     <div id="container1"></div> 

 

/<div> 

  <div id="footer>" 

   <div> 



 
-51- 

    <ul> 

     <li id="facebook"><a 

href="https://www.facebook.com/groups/180256475365607/?fref=ts>" 

       facebook    
 /<a></li> 

     <li id="twitter>" 

      <a 

href="https://twitter.com/ModernAcademyWs">twitter</a>   
  </li> 

     <li id="googleplus>" 

      <a href="http://www.modern-

academy.edu.eg/">googleplus</a>     </li> 

    /<ul> 

    <p>&nbsp;</p> 

   /<div> 

  /<div> 

 /<div> 

/<body> 

/<html> 

<script> function googleTranslateElementInit() {   new 

google.translate.TranslateElement({     pageLanguage: 'ar',     

multilanguagePage: true   }); } </script><script 

src="http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateE

lementInit"></script> 
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ASP.Net(c#) 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Data.SqlClient; 

 

 

public partial class Default2 : System.Web.UI.Page 

{ 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

 

    } 

    protected void Button1_Click(object sender, 

EventArgs e) 

    { 

         SqlConnection conn = new SqlConnection("Data 

Source=MANDO;Initial Catalog=Credit Hour;Integrated 

Security=True"); 

        conn.Open(); 

 

        int id = int.Parse(txtid.Text); 

        SqlCommand comm = new SqlCommand(" SELECT * from 

student " 

+ "WHERE St_ID = "+id+ ";", conn); 



 
-53- 

 

        SqlDataReader reader = comm.ExecuteReader(); 

        int x = 0; 

        while (reader.Read()) 

        { 

            name.Text = reader[1].ToString(); 

 

            address.Text = reader[2].ToString(); 

 

            age.Text = reader[5].ToString(); 

            phone.Text = reader[4].ToString(); 

             

            x = 1; 

        } 

        if (x == 0) 

        { 

            name.Text = "dosn't exist "; 

            address.Text = " "; 

            age.Text = " "; 

            phone.Text = " "; 

 

            

        } 

        reader.Close(); 

        

    } 

} 



 
-55- 

LOGIN PAGE 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Web; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Configuration; 

  

public partial class home : System.Web.UI.Page 

{ 

    protected void Page_Load(object sender, 

EventArgs e) 

    { 

  

    } 

    protected void Button1_Click(object sender, 

EventArgs e) 

    { 

        SqlConnection con = new 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionString

s["RegconnectionString"].ConnectionString); 

        con.Open(); 

        string cmdStr = "Select Count(*) from 

Registration where UserName='" + TextBox1.Text + 

"'"; 

        SqlCommand Checkuser = new 

SqlCommand(cmdStr, con); 
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        int temp = 

Convert.ToInt32(Checkuser.ExecuteScalar().ToString(

)); 

        if (temp == 1) 

        { 

            string cmdstr2 = "Select Password from 

Registration where UserName='" + TextBox1 + "'"; 

            SqlCommand pass = new 

SqlCommand(cmdstr2, con); 

            string password = 

pass.ExecuteScalar().ToString(); 

            con.Close(); 

            if (password == TextBox2.Text) 

            { 

                Session["New"] = TextBox1.Text; 

                Response.Redirect("gallery.aspx"); 

            } 

            else 

            { 

                Label1.Visible = true; 

                Label1.Text = "Invalid 

Password...!!!"; 

            } 

        } 

        else 

        { 

            Label1.Visible = true; 

            Label1.Text = "Invalid UserName...!!!"; 

        } 
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using System; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI; 

using System.Web; 

using System.Linq; 

using System.Collections.Generic; 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page 

{ 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

    } 

    protected void Button1_Click(object sender, 

EventArgs e) 

    { 

        SqlConnection conn = new SqlConnection("Data 

Source=MANDO;Initial Catalog=Credit Hour;Integrated 

Security=True"); 

        conn.Open(); 

        string name = txtname.Text; 

        string addrs = txtaddress.Text; 

        int age = int.Parse(txtage.Text); 

        int id = int.Parse(txtid.Text); 

        SqlCommand comm = new SqlCommand(  "INSERT INTO 

Student  (St_ID,St_Name ,St_Address ,St_Age) VALUES(" 

+id +",'"+name+"', '"+addrs+"', "+age+")", conn); 

        comm.ExecuteNonQuery(); 

        txtid.Text = " succeded "; 



 
-55- 

        conn.Close();  

} 

 

 

 

 

 

 

 السادس الفصل

 (القرار واتخاذ دعم نظم)
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 :.مفهوم نظم دعم القرارات * 

 صن  عممية لمتطمبات تحقيقيا وضماف القرارات صياغة في ميما   دورا   وأنظمتيا المعمومات تمعب

 بيدؼ المطموبة البيانات توفير دعـ بيدؼ البيانات توفير عمى المطورة المعمومات نظـ ويعمؿ القرار

دارةو  دعـ  عر  في وااليجا  والتكامؿ والحداثة بالدقة تقدمو ما تيا الم المشروع برام  وظائؼ ا 

 . مباشرة بصورة القرار بيا يتعمؽ التي بالمشكمة وثيقا   مرتبطةأرتباطا   لتكوف الحقائؽ

 

http://www.siironline.org/alabwab/algharar-center/009.html#*_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_:_
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 ائص نظم دعم القرارات :خص *

 القرار متخه منظور مف اليامة الخصائص مف مجموعة فية وفرتت أف يجب القرارات دعـ نظاـ ِاف

 : ىى الخصائص ىهه

 غير أو المييكمة شبة القرارات عمى التركي  م  لكف و القرارات تخاها بدعـ النظاـ يقوـ أف 

 . لمييكمة القابمة

 المستويات كافة في لممديريف القرارات دعـ النظاـ يقدـ أف . 

 القرارات أتخاه عممية مراحؿ ةلكاف الدعـ النظاـ يقدـ أف. 

 عمى يتوقؼ أف دوف القرارات ِاتخاه عمميات مف وعريضة متنوعة مجموعة النظاـ يدعـ أف 

 . بيا يتقيد أو منيا عممية أ 

 بعضيا عمى متوقفة قرارات أو مستقمة قرارات كانت سوا  القرارات أنواع كافة النظاـ يدعـ أف 

 . البع 

 المستخدـ الحتياجات تبعا لمتطوي  قابؿ و خداـاألست سيؿ النظاـ يكوف أف . 

 : المهيكم  غير و المهيكم  شب  تالقرار  دعم عمى القدرة (1)

 يمثؿ المييكمة غير القرارات و المييكمة القرارات بيف التفرقة فِاف السابؽ الفصؿ في ضحناأو  كما

 قابمة شبة لتكوف التنظيمات في القرار اتخاه مواقؼ بينيا فيما تأو تتف واس  لمد  نقيضيف طرفيف

 . لمييكمة
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 روتينى ِاجرا  ليا بالنسبة يوجد و متكررة روتينية مشكالت تعال  التي ىى : المهيكم  القرارات

 . المشكمة هات حدوث تكرر كمما وقت أ  في تطبيقة يمكف معروؼ

 يوجد ال لىالتاب و الحدوث متكررة غير و جديدة مشكالت ل اتع التي ىى :غيرالمهيكم  القرارات

 ىيكميا و طبيعتيا فِاف لحالتيا نظرا و بشأنيا القرار إلتخاه حاسمة طريقة أو واضح مسار ليا بالنسبة

 . معقدا و غامضا يكوف

 :الداري  المستويات كاف  ف  راتالقرا إتخاذ دعم عمى القدرة( 2)

 خدمة بغر  صؿاأل في القرارات دعـ نظاـ بتصميـ عادة التنظيمات تقوـ المبدأ حيث مف

 األعـ األغمب في ىو فقط واحد تنظيمى مستو  في القرارات إتخاه األنشطة مف محددة مجموعة

 يصبح النظاـ تطور م  لكف الغالبة ىى االستراتيجى التخطيط أنشطة حيث العميا اإلدارة مستو 

 اإلدار  التنظيـ خريطة امتداد عمى األخر  اإلدارية المستويات في القرارات اتخاه دعـ توفير وكانبِام

 .لممنشأة

 القرارات اتخاه في التكامؿ لتحقيؽ فعالة سيمة و القرارات دعـ نظاـ يعتبر الحالة هىه في و

 تحقيؽ في النظاـ ىها يفيد كيؼ الدراسات أحد  ضحتأو  قد و المختمفة اإلدارية المستويات بيف

 . البنوؾ بأحد التكامؿ

 :القرار ِاتخاذ عممي  مراحل كاف  ف  ختمف الم األنشط  دعم عمى القدرة (3)

 المشكمة تعريؼ و عمى العثور:  متتابعة مراحؿ ثالثة عمى القرارات تخاها عممية تنطو 

 نظاـ يقدـ أف يجب الفعاؿ القرارات دعـ نظاـ ِاف األفضؿ البديؿ إختيار الحؿ بدائؿ تحديد و حصر
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 تحديد و حصر مراحؿ بخاصة و أنشطة مف يةعم تنطو  ما و المراحؿ ىهه لكافة المناسب الدعـ

 . الحؿ بدائؿ

 : القرار لتخاذ المختمف  سموكي ال النماذج و األنماط دعم عمى القدرة (4)

 األمر يتوقؼ أنما و هاتيا حد في جيدة أو سيئة ليست القرارات إتخاه أنماط بأف القوؿ يمكف

 بحيث مرنا يكوف أف يجب القرارات لدعـ اؿالفع النظاـ.  الموقؼ ظروؼ و القرار متخه طبيعة عمى

 طريقة تكوف أف المرونة ىهه المظاىر أىـ مف لعؿ و القرارات التخاه المختمفة األنماط م  يتمشى

 .ونفس المستخدـ تحكـ تحت القرارات مشكمة تحميؿ و عر 

 :الجماعي  القرارات و الفردي  اتالقرار  إتخاذ دعم عمى القدرة( 5)

 مشاركة إلى تحتاج ، المييكمة شبة القرارات أنواع بع  و ، عموما المييكمة غير فالقرارات

 أو مختمفة إدارات عدة مف خصائييفأ يضـ عمؿ فريؽ بينيـ فيما يكونوا ، إتخاهىا في مدير مف أكثر

 . مختمفة تنظيمية مستويات مف و مختمفة أقساـ

 :ستخدامال سهول  و المالئم  من قدر أقصى توفير عمى القدرة (6)

 ضرورة بهلؾ يقصد و اإلستخداـ سيولة ىى ، الفعاؿ القرارات دعـ لنظاـ األخيرة الخاصية

 يمجأ لف و إختيار  النظاـ إستخداـ أف ىو هلؾ في السبب و المستخدـ م  حميما النظاـ يكوف أف

 . ؽاالطال عمى النظاـ يستخدـ ال قد هلؾ فبدوف االستخداـ سيؿ كاف إها ِاال إليو المستخدـ
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 .الهيكمي  شبه المهام تنفيذ ف  القرار متخذي تساعد -7

 : ظم دعم القرارمزايا ن* 

 .البدائؿ مف عدد أكبر إختبار يةكانإم  -1

 .المتوقعة غير ضاعو لأل السريعة اإلستجابة  -2

 .والتكمفة الوقت توفير  -3

 .لمحؿ مختمفة سياسة مف أكثر تجربة يةكانإم  -4

 .القرار متخه نظر وجية اإلعتبار في تأخه موضوعية قرارات إلى الوصوؿ يةكانإم  -5

 .القرار إتخاه عممية فاعمية دة يا  -6

 : تخاذ القرارإمراحل دعم * 

 ـ1960" سيموف ىربرت" بنموهج توضيحيا تـ مختمفة مراحؿ بثالث القرار إتخاه دعـ عممية تمر

 والقصيرة السريعة القرارات لوصؼ النموهج ىها إستخداـ يمكف حيث القرار، إتخاه دعـ لعممية كأسا 

 .المد  طويمة االستراتيجية القرارات إلى باإلضافة المد 

 ومرحمة التصميـ، مرحمة اإلستخبارات، مرحمة: ىى رئيسية مراحؿ ثالث إلى" سيموف" نموهج وينقسـ

 . اإلختيار

http://www.siironline.org/alabwab/algharar-center/009.html#*_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_
http://www.siironline.org/alabwab/algharar-center/009.html#*_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_
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 الستخبارات: لىو األ  المرحم  -1

 :هما مبدأين خالل من القرار دعم لعممي  الستخبارات مرحم  تبدأ

 :المشكم  إكتشاف -أ

 القياسية اييرمعال م  أو تحديدىا السابؽ الخطة م  يتفؽ ال شي  أ  عمى التعرؼ بو ويقصد

 .واضحا   القرار متخه أجمو مف يسعى الهي اليدؼ يكوف لىوبالتا. الموضوعة

 : المتاح  الفرص إلى السع  - 

 .أفضؿ عائد لتحقيؽ القرار لمتخه تقدـ أنيا تبدو التي الظروؼ بع  إيجاد ويعنى

 تعد ال وحيد حؿ ليا التي المشكمة فإف السابقة المرحمة في وصياغتيا المشكمة إكتشاؼ بعد

 وجيات فإف حؿ مف أكثر لممشكمة كاف إها أما. بيا التسميـ مف البد حقيقة ىى بؿ هاتيا في مشكمة

 .وضعفا   قوة وتتبايف تتعدد بشأنيا النظر

 الحموؿ عف عاـ ممخص إعداد لو المساعديف أو القرار متخه عمى يجب المرحمة ىهه وخالؿ

 عمـو في المستخدمة التصميـ وأدوات الحديثة، العممية ساليبباأل هلؾ في مستعينا   الممكنة، البديمة

 .النظـ وتصميـ وتحميؿ إدارة

 :البدائل إستخراج هو القرار إتخاذ عممي  ف  الهام والجز 



 
-55- 

بداع خالؽ عمؿ البدائؿ إستخراج وميمة  وجود تتطمب اإلبداعية والعممية. تعممو يمكف وا 

 اإلبداع تع ي  ويمكف. المشكمة لحؿ الدواف  إلى ضافةباإل وحدودىا المشكمة لمجاؿ دقيقة معارؼ

 .القرار عممية وقوالب اإلختبار، قوائـ العقمي، التفكير السيناريوىات، مثؿ وسائؿ بواسطة

 وتحميؿ البحث ثـ بالتخطيط تبدأ: خطوات عدة عمى القرار دعـ نظاـ تصميـ مرحمة وتحتو 

 بالتعديؿ لمخروج التغيرات ومتابعة البرام  تنفيه أخيرا  و  النظاـ وتكويف تصميـ إلى الوصوؿ ثـ النظاـ

 .الفعمى التنفيه وحقائؽ درو  نتيجة المطموب،

 الختيار:  الثاني المرحم 

 بدائؿ مجموعة القرار متخه يواجة حيث القرار إتخاه عممية جوىر ىى المرحمة ىهه تعتبر

 سيال هلؾ يبدو وقد. المؤسسة أو المنظمة أفراد بو ويمتـ  سيطبؽ الهي إحدىا إختيار ويجب متعددة،

 تعدد هلؾ ومف معقدة عممية اإلختيار مرحمة مف تجعؿ كثيرة صعوبات توجد الواق  في ولكف

تخاه الرقابية المصالح وتعار  التأكد وعدـ األفضميات  .الجماعى القرار وا 

 واإلنهار التنبؤ ىو القرار إتخاه دعـ نظـ جوىر إف القرار دعـ ونظـ والمحاكاة التنبؤ نماهج

 الم ج بعمؿ القرار دعـ نظـ تقـو حيث المحاكاة، نماهج عمى المبنية السيناريوىات وصياغة المبكر

 لمتنبؤ الرياضية النماهج مف بداخمو كمو ويتـ القرار، لمتخه الشخصية الرؤ  م  المتاحة البيانات بيف

 .والمحاكاة

 .لمنموهجيف لمختمفةا والتطبيقات العامة السمات نعر  يمى وفيما
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 والمعمومات بالتنبؤات القرار متخه  إمداد في ىاما   دورا   التنبؤ نماهج وتمعب: التنبؤ نموذج  -1

 ظواىر عف ناتجة مخاطر كانت سوا  المخاطر، عف الناتجة األ مات وقوع قبؿ كاؼ بوقت اليامة

 .متعمدة غير ولكنيا اإلنساف بفعؿ كانت أو طبيعية

 تكنولوجيا وكهلؾ اآللي الحاسب وتكنولوجيا( اإلحصائيةو  الرياضية) الكمية بيلااألس وتمعب

 التكنولوجيات ىهه تتيح حيث التنبؤ، عممية في أساسيا دورا البعد مف واإلستشعارات اإلتصاالت

 باأل مات والتنبؤات بالتحهيرات القرار دعـ فريؽ إمداد وبالتإلى والرصد والمراقبة القيا  يةكانإم

 مف لمتخفيؼ الال مة االحتياطات أخه أو السمبية اآلثار تجنب يمكف ثـ ومف. حدوثيا الممكف

 المتاحة التاريخية البيانات قاعدة ودراسة تحميؿ في اإلحصائية الطرؽ تستخدـ ما وغالبا المخاطر

 .المستقبؿ في متشابية أ مات حدوث بإحتماالت التنبؤ في منيا واإلستفادة

 خالؿ مف الرياضية لمنماهج أخر  إستخدامات توجد ثانية ناحية ومف: المحاكاة نموذج  -2

 .منيا بديؿ إختيار القرار لمتخه يمكف التي البدائؿ مف مجموعة لعمؿ الال مة السيناريوىات صيانة

 :نظم دعم القرار الجماع  * 

 إيجاد بتسييؿ ويقوـ اآللي الحاسب عمى مبنى تفاعمي نظاـ ىو الجماعي القرار دعـ نظاـ

 متخه  بأف الحالة ىهه في القرار إتخاه ةعممي وتتمي . المييمكة غير المتشابكة لممشاكؿ الحموؿ

 ىو والغر  بعينيا مشكمة أو ما مؤتمر أو إجتماع يجمعيـ متكامؿ كفريؽ معا يعمموف القرار

 بخسائر المتعمقة باإلجرا ات يعني طرؼ فيناؾ. المختمفة الخبرات بيف يجم  موحد قرار إلى الوصوؿ

 أو اإلجتماعية، وفئوالش ةاليالم بالتعويضات يعنى وثالث األمنية، باإلجرا ات يعنى وآخر األرواح،

 القرار إتخاه مسئولية بيـ المنوط األ مة إطار في يعمموف ىؤال  وكؿ. ما أل مة اإلعالمي الجانب

http://www.siironline.org/alabwab/algharar-center/009.html#*_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A__
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" جميعا ليـ الدعـ تقدـ فقط واحدة أداة ىناؾ تكوف أف مف البد التنسيؽ ولضماف. لمواجيتيا الالـ 

 القرار لمتخه  فعالة عمؿ بيئة إيجاد إلى وييدؼ. الجماعى القرار دعـ نظاـ ىهه حالتنا في وىى

 .ما أ مة   إدارة في المشتركيف

 : اليالت بالخصائص الجماع  القرار دعم نظام ويتسم

 .فرديا   ولي  جماعي نظاـ -1

 ".مكثفا" إستخداما اإلتصاالت تكنولوجيا يستخدـ  -2

 .الرأي فر  لةو اومح بالوقت ستيتاركاإل السمبية السموكيات مف الحد إلى ييدؼ -3

 .العممي التفكير وتحفي  الرأي في كالمشاركة اإليجابية السموكيات دعـ إلى ييدؼ  -4

 :أهمها من الت  المختمف ، المادي  المكونات من مجموع  من الجماعى القرار دعم نظام ويتألف

 .القرار إتخاه غرؼ  -1

 .القرار إلتخاه إتصاؿ شبكة  -2

 .البعد عمى مف المؤتمرات عقد نولوجياتك  -3

 .البعد عمى مف القرار إتخاه  -4

 :اآلتي  التعديالت هيإل مضافاً  ،قرار إتخاه دعـ نظاـ ىو الجماعى النظاـ فإف ثـ ومف

 لإلتصاالت مكثفة بشبكة تدعيمو -1
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 والدرجات، لترتيبوا لإلقتراح نماهج خالؿ مف الفكرية والمشاركة. الفاعمية ل يادة بوسائؿ تدعيمو -2

 .عاـ موحد رأ  إلى لموصوؿ جميعيا تيدؼ

 .الفردي القرار دعـ نظاـ يوفرىا التي مف أكثر وا عتمادية مصداقية تأميف بوسائؿ تدعيمو -3

 : القرارات صور

 . مبرمج  قرارات -1

 ( .معينة إجرا ات)  والتقميدية المتكررة القرارات ىي -

 . معينة إجرا ات ىيئة عمى وضعيا يمكف -

 : مبرمج  غير قرارات -2

 . الجديدة القرارات ىي -

 . مرتبة غير -

 . لمعاممتيا واضحة طريقة ليا يوجد ال -

 . Gray Area مبرمج  شبه قرارات -3

  القرارات أنواع عمى أمثم 

 : مبرمج  قرارات – 1
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 .مناسب مخ وف مستو  تحديد -

 .التكمفة تخفي  -

 .الربح تعظيـ -

 : مبرمج  غير قرارات -2

 القرار إلتخاه األسا  ىي البدييية الخبرة

 .العاميف را  المد تعييف -

 .اإلستراتيجي التخطيط -

 : Gray Area مبرمج  شبه قرارات -3

 . اإلستيالكية لممنتجات التسويؽ مي انيات إعداد -

 .تقنية و خبرة -
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 : القرارات دعم لنظم المختمف  اتالمستوي

 مثال الدعم طبيع  مالدع درج  المستوي

 من المدير يساعد قميل دعم لواأل 

 عناصر استرجاع

 معمومات

 لمحصول البيانات قاعدة من المدير استفسار

 .التسويق مناطق الحدي مبيعات ارقام عم 

 بتحميل لممدير يسمح قميال اكثر الثان 

 الممفات جميع

 عدادل البيانات قاعدة من المدير ستفسارا

 ممف من يعد الذي لشهري ا تقريرالروات 

 .الروات 

 من مزيد الثالث

 الدعم

 من الدعم من مزيد

 تقارير تعد الت  النظم

 متعدد  منفعات من

 .لمعميل طبقاً  المنتجات مبيعات تحميل تقرير

 الممكن  التأثيرات برؤي  لممدير يسمح القرار بتوابع ؤالتنب اكثر دعم الرابع

 ىير  لك  السعر دخالا  و  المختمف  لمقرارت

 . الربح صاف 

 ربح،تكمف +الخطي  البرمج  حاله قرارات قتراحا اكثر دعم الخامس

 التامين شركات ف  المستخدم  البرامج لقراراتا ذاتخإ دعم ىقصأ السادس

 المعمومات جميع دخالإ بعد السعر لتحديد

 .العقار أو السيارة أو الشخص عن

 



 
-55- 

 : القرارات دعم نظم هدافأ

 .  المييكمة شبو المشاكؿ لحؿ القرارات إتخاه في ريفالمدي يساعد -1

 . محمو يحؿ أف لتوو امح مف بدال   المدير حكـ يدعـ -2

 .  لمقرارات المدير إتخاه عممية ةاليفع مف يحسف  -3

 (  حؿ أأكف إختيار ولي  البدائؿ مف مجموعة بيف مف القرار إتخاه في المدير مساعدة) 

 : القرار دعم نظم عمل آلي 

 (المستخدم  الطرق) الختيار مرحم  ف  الدعم

 التغير ومراقبة ما لمنت  الخاـ المواد كمية أو تكمفة في تغيير إجرا ) لو سيحدث إهام تحميؿ .1

 ( . الربح في

  المتغيرات عمى التغيير هلؾ أثر ومراقبة واحد متغير قيـ في التغيير) الحساسية تحميؿ  .2

 (.األخر 

 بصورة المتغيرات جمي  قيـ تغيير ثـ ومف مستيدفة يمةق تحديد) اليدؼ عف البحث تحميؿ .3

 .(اليدؼ يتحقؽ حتى متكررة

 ( .الخطية البرمجة 00 األمثؿ الحؿ) األمثمة تحميؿ .4
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 قرارات؟ دعم نظام من أكثر بين المفاضم  عند مراعاتها يج  الت  المعايير ه  ما

 (.تخدميفالمس فئات لجمي  وربط ووضوح سيولة) لمنظاـ األمامية الواجية 

 الستخداـا بعد لمنظاـ المصممة الجية مف المقدـ الدعـ (Documentation، Traning). 

 الحالية البيانات قواعد م  والتعامؿ كمدخالت البيانات إستقباؿ سيولة. 

  التعديؿ إجرا  وسيولة المخرجات أشكاؿ مف العديد إبرا. 

 :الخالص 

 ميـ دور مف يمعبو وما النظاـ ىها أىمية اتالقرار  دعـ بنظـ المتعمؽ الفصؿ ىها بيف لقد

 البيانات لتحميؿ إحصائية أو كانت رياضية عمميات عمى معتمدا   فرعية أنظمة مجموعة م  باإلشتراؾ

 لصان  معرفي كـ إضافة في ومساىمة قراراتو ة  ومرشد القرار متخه وتدعـ تساعد نتائ  إلى والوصوؿ

 بدائؿ طرح خالؿ مف معالجتيا لةو اومح المشكمة عف البحث ؿخال مف القرار دعـ عممية وتبدأ القرار

 مرونة مف بو تمتا  لما البدائؿ أفضؿ إختيار في القرار متخه تساعد أف ليا يمكف وعديدة متاحة

ستجابتيا  نشأتيا منه بالمشكمة عالما   يكوف القرارات دعـ فنظاـ لهلؾ.  المتغيرات لكافة السريعة وا 

نتيا     يرف  جماعيا   أو فرديا   القرارات دعـ نظاـ يكوف وقد المشكمة ىهه لحؿ المتخهة راتالقرا بأفضؿ وا 

 عممياتو كؿ في الحاسوب عمى كميا   إعتمادا   ويعتمد مستوياتيـ بمختمؼ العامميف بيف المشاركة روح

 .الحاسوب وجود لوال المعمومات لدعـ نظاـ يوجد ال أنو نقوؿ أف ويصح

 

 



 
-55- 

 

 

 السابع الفصل

 (التعميم منهج لتطوير المستقبمي  اتالخطو )



 
-55- 

 : والحديث  القديم  المناهج تطوير أسالي 

  ج ئية بأنيا القديمة التطوير أساليب اتصفت فقد  حديثا   عنيا قديما   المني  تطوير أساليب تباينت

 . بالتجريب االىتماـ دوف الشخصية واالنطباعات اآلرا  عمى وتعتمد  وعشوائية

 : المناهج تطوير ف  القديم  التطوير أسالي  أهم ومن

 أو  جديدة مادة بإضافة المدرسية الكتب تعديؿ أو  الدراسة خطة مراجعة أو  التعميمي السمـ مراجعة 

 ومف اآلخر البع  وحهؼ الدراسية المقررات إلى الموضوعات بع  إضافة أو  أخر  حهؼ

 ونظاـ  العممية والدراسات اليوايات مثؿ التربوية التجديدات ببع  األخه أيضا   القديمة ساليباأل

 . االمتحانات ونظـ واألدوات والوسائؿ الطرؽ ومراجعة واألسر الريادة

  التربوي الميداف في مممو  تحسيف تحقيؽ أو تطوير إحداث في القديمة ساليباأل ىهه أخفقت وقد

 اعتمادىا وبسبب  ليا عداداست دوف أو تخطيط أو تييئة دوف تنفه حيث  وعشوائية  ج ئية أنيا بسبب

 . العممية واألس  التجريب عمى ال الشخصية اآلرا  عمى

 : الحديث  التطوير  اليأس أما

 مظاىر ومف  والتجريب  لمتطوير العممي والتخطيط  لمتنفيه السابؽ واإلعداد  بالشموؿ اتسمت فقد

 فظير  التقميدية السابقة النظـ عف جوىريا   اختالفا   تختمؼ لمتعميـ جديدة تعميمية نظـ ظيور:  هلؾ

 باالتجاىات تأخه التي النظـ مف هلؾ وغير  الشاممة المدرسة ونظاـ  المعتمدة الساعات نظاـ:  مثال  

 في الدار  وسير  مستمرة عممية التقويـ وجعؿ  الدارسيف ميوؿ كمراعاة  والتعميـ التربية في الحديثة

 حواف  وتقوية  بنفسة الثقة وا عطائة المسئولية تحمؿ الدار  وتعويد  وقدراتة استعداداتة وفؽ الدراسة
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 وربط  أخر  إلى كمية مف أو  آخر إلى قسـ مف الدار  تحويؿ وتيسير  الدراسة نحو الدارسيف

عداد ، بالحياة الدراسة  .المستقبؿ واستقرا  المتجددة التحديات ضو  في لمحياة الدارسيف وا 

 : المنهج تطوير خطوات

 : يم  فيما تتمثل الخطوات من بمجموع  المنهج تطوير عممي  تمر

 . التطوير عممية لتقبؿ ونفسيا   هىنيا   التعميمية العممية عف المسئوليف تييئة .1

 . وفمسفتة التعميمي النظاـ لسياسة المستقبمية التوجيات تحديد .2

 . التوجيات تمؾ ضو  في اليالح التعميمي النظاـ تقويـ .3

 .المني  لتطوير خطة وض  .4

 . المقترحة الخطة تنفيه .5

 . المقترح المني  تجريب .6

 . المطور المني  لتعميـ االستعداد .7

 .ومتابعتة المطور المني  تعميـ .8

 :  المنهج تطوير خطوات من خطوة لكل موجز عرض يم  وفيما

 : التطوير عممي  لتقبل ونفسياً  ذهنياً  التعميمي  العممي  عن المسئولين تهيئ   .1

 ، مراميو يدركوا أو فيو يشاركوا أف دوف التعميمية العممية عف المسئوليف عمى رالتطوي يفر  ال حتى

 القياـ قبؿ ونفسيا   هىنيا   تييئتيـ ينبغي لها ، المطورة المناى  تنفيه سبيؿ في عقبة يصبحوا ثـ ومف

 وما ،( تطويرىا يرجى التي) المناى  تعيشيا التي الواق  صورة يدركوا حتى وهلؾ ، التطوير بعممية
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 وسائؿ تؤدي أف ويمكف ، تطويرىا بأىمية يشعروف وبهلؾ ، والنقص القصور جةأو  مف تتضمنة

 التعميمي النظاـ لمشكالت عرضيا خالؿ مف ، هلؾ تحقيؽ في أساسيا   دورا   والتوجية والتدريب اإلعالـ

 اإلعالـ ئؿوسا طرح ىو كمو ىها مف ىـواأل ، المسئوليف وتصريحات لممتخصصيف  التربوية واآلرا 

 . ومتطمبات المجتم  عمى وعائداتيا لمتعميـ المستقبمية لمتوجيات

 : وفمسفته التعميم  النظام لسياس  المستقبمي  التوجهات تحديد  

 ، مربيف)  التعميـ رجاؿ مف كوادر يضـ لمتعميـ قومي مجم  تشكيؿ مف البد الخطوة ىهه لتحقيؽ

 والمسئوليف ، التعميـ شئوف في والمتخصصيف والخبرا  ، الجامعات وأساتهة ،(  موجييف ، مدرا 

 ليا أو و  ، نتاجاإل لمراك  وممثميف ، الديف وعمما  ، القومي التخطيط عف والمسئوليف ، السياسييف

  . األمور

 :  ف  المجمس هذا اختصاصات وتتمخص

 .وفمسفتة التعميمي النظاـ لسياسة المستقبمية التوجيات تحديد (1

 تطوير عممية خالؿ مف تحقيقيا يرجى تربوية أىداؼ صورة في جيياتالتو  ىهه ةترجم (2

  .والمجتم  الفرد مصمحة هلؾ في تراعى أف عمى المناى ،

 .لمناىجيا العامة والصورة مرحمة لكؿ العريضة واألىداؼ ومراحمة، التعميمي السمـ تحديد (3

 .التطوير خطط رسـ (4

 .الخطط ىهه لتنفيه( إلخ …مادية، بشرية،)  الال مة اتكاناإلم لتوفير الجيود كافة تعبئة (5

 ، والصناعية ، واالجتماعية ، االقتصادية)  الحياة جوانب لكافة مفصمة بدراسات القياـ (6

 . البعيد والمد  القريب المد  عمى المجتم  مطالب لتحديد ،( والصحية ، وال راعية



 
-56- 

 . مستمرة تقويـ بعمميات التنفيه متابعة (7

 : التوجهات تمك ضو  ف  الحال   التعميم النظام تقويم   .2

 تحديدىا السابؽ التوجيات ضو  في عممية أس  عمى بينيا   تقويما   التعميمي النظاـ تقويـ ينبغي وىنا

 أو قربا   المرغوبة الصورة مف اليالح التعميمي النظاـ وض  عمى لموقوؼ ، التطوير عممية لوياتأو و 

 . بعدا  

 مثؿ ، التعميمية العممية جوانب لجمي  شامال   التقويـ كوفي أف الضروري فمف ، هلؾ يتحقؽ وحتى

 التربوية واألنشطة ، الدراسية والمقررات ، التربوية اإلدارةو  ، وفمسفتو ، اليالح التعميمي النظاـ سياسة

 . إلخ … والمربي ،

  ىها ، ةالتعميمي بالعممية والميتميف المتخصصيف جمي  آرا  الواق  ىها تقويـ يتضمف أف ينبغي كما

 ما صحة إلى االطمئناف خالليا مف يمكف موضوعية تقويـ أساليب استخداـ ضرورة جانب إلى

 . التقويـ عممية نتائ  مف إليو نتوصؿ

 أسا  عمى بيا القياـ مف يتمكف حتى متخصص جيا  وجود لمتقويـ المتشعبة العمميات ىهه وتتطمب

 التربية بو ارة والمسئوليف التربية كميات ساتهةأ مف أعضائة تشكيؿ يتـ الجيا  وىها ، سميـ عممي

 : ف  الجهاز هذا مسئوليات وتتحدد ، والتعميـ

 التقويـ عممية أىداؼ تحديد . 

 المرجوة األىداؼ ضو  في تقويميا المراد التعميمي النظاـ جوانب تحديد . 

 عدادىا الال مة القيا  وأدوات ساليبواأل الوسائؿ اختيار  . التقويـ لعممية وا 
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  التقويـ بعممية الال مة المدربة البشرية القو  تجيي . 

 ، منيا النتائ  واستخالص تحميميا عمى يساعد رصدا   ورصدىا البيانات وتجمي  ، التقويـ بعممية القياـ

 مف النظاـ ىها موض  وتحديد ، التعميمي النظاـ في الضعؼ ونقاط القوة نقاط تحديد يمكف بحيث

 . المرغوبة الصورة

 : المنهج لتطوير خط  وضع   .3

 شاممة خطة وض  يمـ  ، المجتم  في المتاحة اتكانواإلم لمتعميـ المستقبمية التوجيات ضو  في

 :  يمي ما تتضمف الخطة وىهه ، المني  لتطوير

 التطوير عمييا سينصب التي وومجاالت المني  جوانب بمورة . 

 المنشودة األىداؼ تتحقؽ حتى ، جانب كؿ في ستتب  التي ساليبواأل والوسائؿ الطرؽ تحديد 

 . مقترحات صورة في تكوف أف عمى ،

  جرا  المقترحات ىهه لتجريب عامة خطة وض  موض  لوضعيا الال مة االستعدادات وا 

  .التنفيه
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 : المقترح  الخط  تنفيذ   .4

 ، لمتطوير خطة ووض  شاممة تقويـ بعممية والقياـ المستقبمية التعميـ توجيات تحديد مف االنتيا  بعد
 م  دقة، بكؿ وتنفيهىا المقترحة الخطة ببنود االلت اـ ينبغي وىنا ، المقترحة الخطة تنفيه مرحمة تأتي
 القائموف اقتن  إها التنفيه أثنا  التعديؿ يحتمؿ مرف مشروع ىي المقترحة الخطة أف الحسباف في األخه
 .ليا وتطويرا   تحسينا   الخطة تعديؿ في بأف التطوير بعممية

 : المقترح المنهج تجري    .5

 والتنسيؽ المقررات اقتراح وبعد ، المقترحة لمخطة وفقا   تحديدىا السابؽ المني  جوانب تطوير بعد
 إجرا ات مف هلؾ وغير..  وتنفيهىا تدريسيا استراتيجيات واختيار ، الدراسية الكتب أليؼوت ، بينيا

 هوي محكميف عمى ووعرض ، المطور المني  تجريب مرحمة تأتي..  المرجوة األىداؼ تحقؽ تطويرية
 . المني  لتنفيه الفعمي الواق  تمثؿ التي المدار  في تجريبة ثـ ووتطبيق تعميمو قبؿ خبرة

 مشكالت وتحديد المطورة المناى  تنفيه في والضعؼ القوة نواحي تحديد عمى التجريب ويساعد
 القدرة مف رفي  مستو  عمى متخصصة عممية ىيئة التجريب عمى تشرؼ أف ينبغي لها ، التطبيؽ
 ومراك  ، والتعميـ التربية و ارة أو الجامعات في التربوية البحوث مراك  مثؿ ، اتكانواإلم والميارة
 . المناى  تطوير

 مف التقويـ أساليب بجمي  االستعانة م  ، المطور لممني  العممي التقويـ التجريب يستيدؼ أف ويجب
 وتجمي  ، الدراسية الفصوؿ في وتجريب ومقايي  واختبارات واجتماعات واستبيانات ومناقشات  يارات
 والمشكالت المطور المني  في والضعؼ القوة وجأو  عمى لموقوؼ ، Feed – Back الراجعة التغهية
    .تطبيقة عف الناجمة

  : المطور المنهج لتعميم االستعداد  
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 وتوفير رصد حيث مف ، المطور المني  لتعميـ مناسبةال الظروؼ تييئة ينبغي ، الخطوة ىهه وفي
عداد ، الال مة المي انيات  ووسائؿ وأجي ة وأدوات معامؿ مف يم ميا بما المدار  وتجيي  ، الكتب وا 
 إعداد جانب إلى ىها المطور، المني  لمتطمبات وفقا   والموجييف المربيف وتدريب ، إلخ … تعميمية
 . لهلؾ الال مة التقويـ ووسائؿ أساليبو  طرؽ وتجيي 

 : ومتابعت  المطور المنهج تعميم  

 وض  لهلؾ ويمـ   المطور المناى  تعميـ مرحمة تأتي ، واالستعداد اإلعداد عمميات مف االنتيا  بعد
 تنفيه عمى الدائـ والحرص  والتوجية اإلشراؼ م  ، التعميـ عممية خالليا تتـ محددة  منية خطة

تجاىات وأىميت وحددت التطوير إلى دفعت التي حبالرو  المقترح المني   . ووا 

 ىها يخض  أف فالبد  بنا ه في األخيرة الخطوة يمثؿ ال المطور المني  تعميـ أف بالهكر، وجدير
  المناسبة ساليباأل وبإستخداـ ، محددة خطة وفؽ مستمر عممي وتقويـ مستمرة لمتابعة  المني 
 ،المطور لممني  المختمفة الجوانب يف ؿأو ب ال  أو  تظير التي غراتالث وسد  المستمر التعديؿ  :  بيدؼ
 وتقويمة، المني ، جوانب أحد بمتابعة منيا لجنة كؿ تكمؼ خاصة، لجاف بتكويف هلؾ يتـ أف ويمكف

 النواة تكويف و .المني  جوانب مف جانب أي في تغيير أو تعديؿ إلى تحتاج التي النقاط عف والكشؼ
 . المقبؿ لتطويرا عمييا يبنى التي

 عممية الواق  في وىي ، الحياة باستمرار ومستمرة متصمة عممية المني  تطوير عممية أف نجد وىكها
 .…  جديد لتطوير بداية إال ىي ما األمر حقيقة في نيايتيا ألف ، نياية ليا ليست

 

  هللا بحمد تم
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