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 قرآنية آيات

 

) وقللل الملللوا ف لليرل م لملكللم ور للولن والم منللو  

و للتردو  إلللل لللالم الليللب والشللهادة فينبلل كم بمللا كنللتم 

 [105]التوبة :  . . .تعملو  (

 العظيم اهلل صدق
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 إهـــداء
 إىل األرواح اليت رفرفت و ما كلت

 إىل العيون اليت سهرت و ما نامت

 و إىل األيدي اليت تعبت و ما فرتت

 إىل أمي احلبيبة و إىل أبي الغايل

علماني من صغري قول كلمة احلق  ناللذاحفظهما اهلل، 

 والوقوف معها مهما تطلب ذلك من تضحية

أهدي مثرة جهدي رجاء دعوة صاحلة منهما عوداني مساعها 

 معيناً بعد اهلل يف الشدةو

 ى يف مشروعناأو إىل من ر

 نوراً و طريقاً يسري عليه.
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 شكر وتقدير
 هذا إمتام و إكمال على حنمده و وتعاىل سبحانه هلل أخرياً و أوالً بالشكر نتوجه

 املشروع

 املشروع مشرف و دكتورنا اىل اجلزيل بالشكر نتوجه ثم

 محمد زايد/الدكتور

 

 عمل إلمتام إرشادنا و توجيهنا يف علينا يبخل ومل واملساعدة العون يد لنا قدم الذي

 .املشروع

 نشكرهمثم إىل كل من مد يد العون من أعضاء هيئة التدريس

 .معانا املبذولة جهودهم على

 اجلزاء خري مجيعاً عنا اهلل جزاكم
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 (Abstract)املشروع ملخص

 

يهدف المشروع بتقديم خدمة للم   ات وذلك م  خالل أنشاء 

نظام مرا الت وأرشفة حيث يقوم النظام للل حل المشاكل التي 

أر ال وتخزي   النظام مهمة فتبدأ )اليدوي( الحالي النظام ُيواجها

اإلدارات واألق ام  أنشاء أولا  النظام مسؤول يقوم بحيث،الوثا ق 

بعد ذلك يتم  النظام في خط  يرها مذكرات والدادال والموظفي  و

البيانات م   ةالتعديل لليها وتكمل ا تدلا ها في المرا الت ليتم

بإ تقبال  الم تقبلة أر الها لإلدارة االخرل وتقوم اإلدارة أجل

 . أشعار

في االرشيف  الوثا ق تخزي تقوم اإلدارة المر لة أو الم تقبلة بثم  

وم  ثم موظف االرشيف العام يقوم بإ تقبال أشعار  ، االخاص به

 .ليتم  تخزينها في اإلرشيف العام
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 (Introductionإملقدمه )1.1

عادة إلنظر يف إملفاهمي إلتقليدية  مما الشك فية أأن ظهور إلتقنيات إحلديثة للمعلومات قد فرض رضورة إ 

لعمل إلأرش يف وإملرإسالت ،هذه إلتقنيات جتعل إجملمتع يتطور بدورها وجتعل إلناس يتوقعوإ طرق 

 جديدة للتعامل فامي بيهنا ومع إلهيئات وإملؤسسات إحلكومية وإلغري حكومية.

هيئات وإملؤسسات متجاوبة مع إلتطورإت إلتكنولوجية إلهائةل ومع إلتغريإت إملتعددة إل وليك تبقى هذه 

يف إملناخ الاقتصادي إلعاملي وإملتطلبات إملالية ومع إحتياجات إملوإطن جيب عىل إحلكومات وإلرشاكت 

جياد س بل جديدة وحديثة للتعامل مع هيائهتا ومؤسساهتا عرب قنوإت وصيغ إكرث إنفتاحا وج ودة وإليت إ 

طورإت إلهائةل وملوإكبة هذه إلتطورإت إلهائةل  تمت من خالل الاعامتد عىل إحللول إلألكرتونية وإلرمقية.

ديثة ومع إلزتإيد إملس متر يف يف طبيعه الاعامل الاقتصادية وإفاق إلعمل إلرحبة إليت أأفرزهتا إملتغريإت إحل

هذه إملؤسسات يف  يف ش ىت إجملاالت،ورغبةجحم إملؤسسات ومامتلكها من مستندإت وواثئق كثرية 

تنظمي بيانهتا بطرق أ لية حديثة مما يوفر علهيا إلكثري من إلوقت وإجلهد ويضمن لها إحلفاظ عىل هذه 

إلبياانت ،ظهرت إحلاجة لوجود نظام متاكمل يتوىل إلقيام جبميع إلعمليات إخلاصة ابلتعامل مع إلواثئق 

 لتلخيص وإلبحث وإلأسرتجاع وإملرإسالت.أ ليا ،مثال إلأرشفة وإلفهرسة وإ

إليت يمت إس تخدإهما يف أأي مؤسسه  إلعمليات إلرئيس يةالالكرتونية  من إملرإسالت وإلأرشفة  تعد

دإرة إملستندإت من حيث أأرشفهتا ومتابعهتا  تعتربحبيث  ،بشلك يويم  ضفاء إلرسية علهيا  تعدلهياإ  هو وإ 

لفات إليدوية توإهجه ذكل هو طرق إلبحث عن هذه إمللفات مفثال إملإلأمهية وإلأكرث أأمهية من  أأمر ابلغ

ضياع وقت وهجد إملس تخدم  يف معلية إلبحث وضياع إمللف ذإته مما يؤثر يف إختاذ بعض إملشالك مثل 
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ن إلتدإول إليدوي لهذه إملستندإت يتسبب يف تلفها  إلقرإرإت وقد يؤدي دإرية كام إ  ىل خسائر ماديه وإ  إ 

  نسخ إملستند لميكن تدإوهل بني إال دإرإت وإلأشخاص إملعنيني مما يزيد إلتلكفة  ذلكل نظام وأأحياان يمت

دإرة عدإدوذكل من خالل   إملرإسالت وإلأرشفة الالكرتونية قام حبل هذه إملشالك إ  إلواثئق وتنظمي  إ 

لهياصول خط سريها وتدإولها إلكرتونيا بني إال دإرإت ومن مث أأرشفهتا ليسهل عىل إملس تخدم إلو    إ 

 

 -:  (  Problem Statements) إملشالك1.2   

بني وجود صعوبة يف معلية إملرإسةل ونقل إمللفات وإملستندإت وتدإولها  .1

 .إال دإرإت إخملتلفة

إملستندإت  إسرتجاعوإجلهود بسبب مشالك  إلأوقاتضياع إلكثري من  .2

ىلوإملعلومات وعدم إلوصول  طرإفلك  إ  وإملستندإت  وإلبياانتإملوضوع  إ 

 .مناسب قرإر وإ أأجرإء الختاذبه يف إلوقت إملناسب  إخلاصة

 .وجود صعوبة يف تتبع حركة إلوثيقة ومتابعة خط سريها .3

 .وإلبحث عن إلواثئقصعوبة معل تقارير  .4

تلف إملستندإت وفقدإن إلكثري مهنا يف كثري من إلأحيان بسبب إلتدإول  .5

 وإحد. أأرش يفوختزيهنا يف  إال دإرإتإليدوي لها بني إملوظفني وخمتلف 

 

 

Objectives1.3 ( إلأهدإف)  :- 

 

سهوةل ورسعة نقل إلرسائل وإلواثئق إال لكرتونية بني فروع إملؤسسة أأو خارج نطاق  .1

  .إملؤسسة
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إلبحث عن إلواثئق من خاللتعدد معلية  سالت وإمعلية إملر  يف وإجلهد  توفري إلوقت .2

 ....(إلتارخيإلكرتونيا )ابلرمق ، ابملوضوع،نقاط إلوصول للواثئق إحملفوظة 

ماكنية تتبع حركة إلوثيقة بني خمتلف إال دإرإت .3  .إ 

 سهوةل معل إلتقارير وإسرتجاعها برسعة فائقة وملرإقبة إلواثئق وحتوالهتا ومتابعهتا . .4

يف أأماكن متعددة ضد اكفة  حتياطيةإتوفري نسخ و  حامية إلواثئق من إلتلف وإلضياع .5

 .أأنوإع إخملاطر أأو إحلرإئق 

 

 -:(   Acceptance Criteria) معايري إلقبول1.4

                 ملدرإء إال دإرإت   منح صالحيات أأن حيقق إلنظام أأمنية عالية من خالل   .1

 .وإملس تخدمني 

رسالها .2 نشاء مذكرة من إجل إ   أأماكنية إ 

 إلكرتونيا توفري خدمة رسعة نقل إلواثئق .3

ماكنية .4 نشاء إ   ابملرإسالت وإلأرش يف إخلاص وإلعام إخلاصة إلتقارير إ 

 .للواثئق سهوةل معلية إلبحث والاسرتجاع .5

دإرة )أأرش يف خاص( وأأرش يف يضم مجيع واثئق  .6   توفري أأرش يفني أأرش يف خيص لك إ 

 .إال دإرإت)أأرش يف عام(

جرإء إلنسخ الاحتياطي للواثئق. .7 ماكنية إ   إ 

رسال .8 ماكنية إ   .لربيد إال لكرتوينإ عرب إ 
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  -: ( System Definition) تعريف إلنظام1.5

دإرةيقوم  مكتيبهو نظام               مابني دمج  ي حبيث الالكرتونية وإلأرشفةمعليه إملرإسالت  اب 

إلعمليات وسهوةل نقل  أأمتتهلشمولية وكفاءة  إذلي يعترب إحد أأكرث إحللول نظام إملرإسالت

إذلي يعد من أأمه إلأدوإت إليت حتافظ عىل  ونظام إلأرش يفإلرسائل وإلواثئق الالكرتونية 

 سالمة إلواثئق.

 -:(Purpose)إلغرض من إلنظام1.6 

 .إلواثئقوأأرشفة  إال دإرإتيف معلية إملرإسةل بني توفري إلوقت وإجلهد  .1

رسالها أأكرث من مرة  .2 نشاء  مذكرإت ليمتكن إملس تخدم إسرتجاعها وإ  ماكنية إ   .إ 

 .للواثئق الاحتياطي توفري إلنسخ .3

 .إال دإرإتخمتلف لواثئق وإملعلومات بني إتبادل  .4

 إرتفاع مس توى إلأمن وإلرسية وإلتحمك ابلصالحيات. .5

صدإر .6  .وإسرتجاعها إلتقارير إ 

دإرةختزين واثئق لك  .7 يف  مجيع إال دإرإتق واثئ ختزين ،وإخلاصيف إلأرش يف  إ 

 إلأرش يف إلعام. 
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 -: (Goal)إلهدف1.7 

دإرة يف مكتبإملس تخدم يف إلأرش يف حتويل إلنظام إليدوي  ىل ةإحملافظ إ  نظام  إ 

 .إلكرتوين

 

 -:( User Characteristics) خصائص إملس تخدمني 1.8

 وصالحياتهم للنظام المستخدمة الفئات 1-1)) الجدول يوضح

 ( مس تخدمني إلنظام1-1جدول)

 هارإتإمل  إلصالحيات إمس إملس تخدم 

Admin (ضافةهل مجيع إلصالحيات  إ 

دإرإت وأأقسام ضافة ، إ  إ 

 عىل إلتعديل ،مس تخدمني 

 إملس تخدمني، صالحيات

صدإرإلنسخ الاحتياطي،   إ 

نشاء مذكرإت مع  إلتقارير ،وإ 

 (حتديد خط إلسري 

 استخدام في مهارات

 الحاسوب

دلية صالحيات أأقل من  إال دإرةمدير 

Admin  صدإر إلتقارير )إ 

نشاء مذكرإت مع حتديد  ،وإ 

وتعديل عىل خط خط إلسري 

 (إلسري

 استخدام في مهارات

 الحاسوب
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ضافة وتعديل  موظف   إلوثيقة إ 

حذف،إس تعالم ، 

رسال وإس تقبال  إ 

 طباعة،أأرشفةإلواثئق،

 إلأرش يفإلواثئق يف 

 .إخلاص

 في مهارات

 الحاسوب استخدام

موظف 

 إلأرش يف

وحذف وتعديل  أأرشفة

 اثئق.إلو

 في مهارات

 الحاسوب استخدام

 

 

 

 -:  (Limitations) إلعوإئق1.9 

 .إنقطاع إلتيار إلكهرابيئ -1

ىل ش بكه و حاجة  -2  يه غري متوفرة حاليا.إنرتنت وإلنظام إ 

 عدم توفر أأهجزة للك إملاكتب. -3

 -:(Assumptions and dependencies) إلفرضيات والاعامتدية1.10

 -: (Dependencies)الاعامتدية1.1.10

 .مكتبية للك مكتب أأهجزةتوفري  .1

( ليمتكن مس تخديم إلنظام من client server networkوجود ش بكة ) .2

رسال وإس تقبال إلواثئق.   إ 
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 -: (Assumptionsإلفرضيات )2.1.10 

 .توفري مصدر للتيار إلكهرابيئ .1

 .إنرتنت ذو رسعة عالية  .2

 

 -: (Scope) جمال إملرشوع    1.11

دإرة  جمال إملرشوع هونظام ملكتب  قسم إلأرش يف الالكرتونيةإملرإسالت وإلأرشفة  إ 

 .إحملافظةأأدإره 

 -:(  Cycle Model  )  دورة حياة إلنظام 1.12

ىلحيث يمت الانتقال من مرحةل  يه معلية تصممي تتابعيهwaterfallمهنجيه   ىأأخر  إ 

 أأعىلحيث يمت إلبدء مبرحهل إلتحليل وإلتصممي وتطوير إلربجميات من ،بعد متام تنفيذها 

ىل  .واثئق مثل إملستندإت ومتطلبات واثئق إلتصمميإليركز عىل  .حبيثأأسفل إ 

 يسهل فهمها وتفسريها  ر هنج منظم من خالل مرإحل مس تعمةليوف لأنه نس تخدمه

 غامضةوالتوجد متطلبات  وإحضةت عندما يكون دلينا متطلباوأأيضا تس تخدم 

 .ومعقدة
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 (waterfallإلشالل)مهنجية 
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 -(:Related Work) دلرإسات إلسابقةإ

أنظمة إلدارة المراسالت واألرشفة  عدة على العثور تم األنترنت على البحث خالل من

ة أدارة المراسالت أنظم بناء كيفية عن واضحة رؤية تقديم في دور لها كان التي

 . ومن ابرز تلك النظمة نظام وثق والرشفة

 كليه الحاسوب أرشيف(وكذلك 1وايضامشروع متابعة القرارات وإجراء األرشفة)

 

_________________________________________________________ 

 انظر المرجع (1)

 

 

 -: (Project Plan) خطة إملرشوع1.14 

 في موضح هو كما ، المشروع لتنفيذ الزمنية المدة يمثل بياني مخطط عن عبارة هي

 (2 – 1 )الشكل

  

 

 المشروع خطة (2 – 1)
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 (Summaryالملخص)1.10

 المواضيع هذه خالل التي من  األساسية المواضيع بدراسة قمنا الفصل هذا في

كذلك تحديد ،)اليدوي( الحالي النظام في الموجودة المشاكل أهم فهم استطعنا

  .الهداف الرئيسة للنظام التي على أساسها سنقوم ببناء النظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 2: Current System (Theoretical side) Describe and 

analyze the business logic and flow of the current system                                                               

 

 

 

 

 

 

 نيالفصل الثا

Related Works 
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 (Introduction)المقدمة1.2

 

o :نظام األرشفة اليدوية 

ق والم تندات في المنشآت والقطالات الحكومية تشلل إدارة  المرا الت و أرشفة الوثا  
والخاصة حيزاً كبيراً م  اهتمام المنشأة والقا مي  لليها، كما يشكل لب اً كبيراً لليها حيث يتم 
حفظ األوراق والملفات والوثا ق المختلفة بطرق تقليدية، يصاحبها الكثير م  الجهد وتوفير 

هذه الطريقة يشوبها الكثير م  مخاطر ضياع األوراق  المكا  الالزم لحفظها وأرشفتها، كما أ 
ايضا تعتمد الم   ات  و أو تلفها، لوضاً ل  الوقت الالزم ال ترجالها لند الحاجة حيث 

المنظمات للل نظام اليدوي التقليدي في ما يخص المرا الت لمتابعة ومعالجن البريد الوارد 
، مما يترتب للل ذلك مشاكل لدة كفقدا  المعامالت  وتكرار القيد وكثرة والصادر واألرشفة

الت ليم والت لم وتراكمها ولدم القدرة للل المتابعة الفّعالة وغيرها،وذلك مما ي دي إلل طول 
اإلجراءات لتبادل المعلومات بي  اإلدارات ،كما أ  معظم المنظمات تقوم بت جيل هذه 

دة مما يودي إلل ضياع الوقت والجهد ، لالوة للل التكاليف المرا الت في  جالت متعد
 المادية والمدة الزمنية التي قد ت تلرقها هذه العمليةوم  اهم 

 

 :  اليدويةوالمرا الت  األرشفةالمشاكل التي تواجن 

 وفقدا  الكثير منها في كثير م  األحيا  ب بب التداول اليدوي لها  لونها تلف الم تندات وتلير

 .الموظفي  ومختلف اإلدارات بي 

 بي  اإلدارات . لدم ضما   رية الر ا ل المتداولة 

  د في اغلب األوقات .مما يتطلب وقت وجه وثيقةأي  ل الوصول وصعوبة البحث 

   جميع لمليات الحفظ واألرشفة واال ترجاع يتم االلتماد فيها للل قدرات فردية للموظفي

 .مقصورة للل أفراد ومعتمدة للل الخبرات الشخصية القا مي  للل األرشفة، مما يجعلها

 مما ي دي الل زياده  ا لوثا ق واألوراق والم تندات وال جالت والملفات يوميا لدد تزايد

 التكاليف اماك  الحفظ.

  الوثا قلدم وجود ُنُظم أما  و ريَّة ُمْحَكَمة للل. 

  تندات والمعلوماتضياع الكثير م  األوقات والجهود ب بب مشاكل ا ترجاع الم. 

 

 شتل في ثيرةك قا ووث م تندات م  للين وماتحتوي الم   ات التزايدالم تمرلحجم مع

 الوقت م  اركثي يوفر مما آلية بطريقة بياناتها تنظيم في الم   ات هذه ورغبة ، المجاالت

 لوجود الحاجة البيانات،ظهرت هذه للل الحفاظ لها ويضم  والجهد

 حماية اآللية هذه ت م  إلكتروني أرشيف الل الورقي األرشيف تحويل للل تعمل متبعة الية. 

 البحث التقليدي،وإمكانية األرشيف في مايحدث ثيراك وهذا والتلف الضياع م  والوثا ق الملفات

 أوغيره، أوالموضوع أوالرقم اال م طريق مثالً،ل  قةيطر م  ثركبأ أوم تند ملف أي ل 

 البحث لمليات ومرنة،و هولة  هلة أوم تندبطريقة والمباشرأليملف ال ريع اال ترجاع ذلكوك

 يتم قالدةبيانات إلل الم تندات الملفات محتول تحويل أليم تند،وأيضاًإمكانية واال ترجاع

 .منها واال تفادة إليهالندالحاجة الرجوع

 

والمرا الت  في ال نوات األخيرة؛ ظهر مفهوم األرشفة  لمعلوماتياوومع التطور التقني 

اإللكترونية، وملخص فكرتن وجود برنامج حا وبي أو إلكتروني يوفر ميزات لم ح الم تندات 
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ضو ياً )لبر الما ح الضو ي اال كانر( ثم حفظها إلكترونياً في ملفات مختلفة وفق ترتيب معي  

 وإر الها  بي  اإلدارات.

نتيجة لذلك بدأت  فعالية أكثرلجعلها وت هيل المرا الت اليومية  ألتمتنالنظام وجد  أ حيث  

 .إلل النظام الكتروني التقليدي  الم   ات والهي ات بالتفكير م  التحول م  نظام

 

 (Related Worksألمال ذات صلة)3.2

 كترونية  :لااللكترونية  أوالمرا الت اإل ةرشفباأل المتعلقة نظمةألهم البرامج  أواوم  أ 

o _لألرشفةااللكترونية :نظام  مارت  أ 

 

الحديثة  االلكترونية والو ا ل التقنيات بأحدث  مارت االلكترونية األرشفة نظام تمتطوير

البيانات   رية والوثا ق،لضما  للبيانات والوصول اال تخدام،و رلة البحث  هولة لضما 

 وتصميم الوثا ق تصميم نماذج إلل  متقدم، باإلضافة  صالحيات نظام ضم  األرشيف ووثا ق

قالب  بكل الخاصة الحقول م  وابإضافةلددغيرمحدد الوثا ق أنواع نولم  بكل الخاص القالب

 م  القوالب .

 

o :االيجابيات 

 

  الضياع الورقية وااللكترونية،وحمايتهام  الوثا ق حفظ ضما. 

  الوثا ق،واألدراج،وأنواع خزا   والوثا ق،للل م تول البيانات  رية ضما 

 .الوثا ق

 لليها التعديالت ومتابعة كافة الوثا ق،وحفظ متابعةإصدارات. 

 خالل  الوثا ق،والوصوإلليها،م   ل  ثللبح الوقت وتوفيرالكثيرم   هولة

 اإللكترونية. بوابةاألرشيف

 

o :ال لبيات 

o  اهتمت في الجانب االرشفة اإللكترونية ولم تهتم بجانب المرا الت بي  فروع

 ماادل إلل نقص في تكامل النظام .الم   ة وخارج المنظمة  م

 

 

o  نظامSSS Process  :للمرا الت االلكترونية 

 

( مبادرة بناء نظام إلكتروني وطني موحد  ProcessSSSاإللكترونية ) المرا التتبنل برنامج 

ذلك م  خالل تطوير منصة إلكترونية تشمل جميع بي  فروع الم   ةأو خارجها و للمرا الت 

م  أجل إلداد المرا الت والوثا ق وتبادلها وتخزينها وتتبعها الداخليةوالخارجيةالجهات 

 .وا ترجالها

 

 

o :االيجابيات 
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   .الحصول للل المعلومات المتعلقة بالمعامالت وإحالتها بشكل فوري 

  زيادة الفعالية واإلنتاجية 

   للل نظام يقلل م  الوقت الضا ع في متابعة المعامالت، وذلك ل  طريق االلتماد

 إلكتروني إلر ال المعامالت وإحالتها.

    اليدوية في لملية الهيكلة. األموريحد م 

   أفضلالقدرة للل متابعة أداء الموظفي  بشكل. 

   .نظام لمل م تمت 

  .زيادة  رلة الرد للل المعامالت الواردة 

  .ي الد للل تقليل األخطاء البشرية 

  لجتها بوقت  ريع ومنتظم.يضم  أ  يتم انتقال المعامالت ومعا 

 

o :ال لبيات 

  اهتمت في الجانب المرا الت االلكترونية بي  فروع الم   ة وخارج

المنظمة    ولم تهتم بجانب األرشفة  االلكترونية  مماادل إلل نقص في 

 تكامل النظام .

 

 

 

o :نظام ايدوكس 

o : االيجابيات 

 

 نظام كامل إلدارة الوثا ق وحفظها وأرشفتها. 

 النظام للمنظمات الصليرة والمتو طة. صمم هذا 

  ي تخدم نظام إيدوكس واجهة تعامل  هلة 

 يظهر المعلومات في شكل شجرة بحيث ي هل قراءتها  للم تخدم 

  يعتبر هذا النظام قليل التكلفة ويحتاج الم تخدم لتدريب ب يط إل تخدام

 النظام.

  دارتن.بكل  هولة وم  ثم إالتعامل مع النظام  ي تطيع الم تخدم 

 

 

 

 

 

o :ال لبيات 

  اهتمت في الجانب االرشفة االلكترونين ولم تهتم بجانب المرا الت بي  فروع

 الم   ن وخارج المنظمهمماادل الل نقص في تكامل النظام 
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ومع التطور الم تمر في التكنولوجيا وحاجن الشركات او الحكومات الل وجود نظام متكامل 

يدمج مابي  انظمن  االرشفن والمرا الت  االلكترونين  والحاجن الل تقليل تكاليف  شراء كل 

نظام لل حده، وتنظيم وحفظ الوثا ق والملفات  وار الها  بي  فروع الم   ن او خارجها 

لذلك قمنا باالطالع والبحث ل  بعض االنظمن والتي تم ذكرها م بقا  ب هولن ،  

والمتعلقهباالرشفهااللكترونين والمرا الت م  جانب اخر وفهم كيفين لملها و ا تخدامها 

واال تفاده منها لبناء نظام متكامل   يجمع مابي  المرا الت واالرشفهااللكترونين  لجميع 

  الشركات او الحكومات   وغيرها

 

 (Summary)الملخص 3.2

 نحو توُجهنا في كبير دور لها كان الفصل هذا في عنها تحدثنا التي ألنظمة إن

فكرة جديدة وهي عملية الدمج بين النظامين نظام أدارة المراسالت ب نظام إنشاء

 باهظة تعد التي األنظمة هذه مثل شراء إلى الحاجة عن تغنيو ونظام األرشفة

  بإدارة تقوم مميزة خدمة تقديم الى النظام هذا بناء خالل من نسعى نحن ،و الثمن

 والذي )اليدوي( الحالي نظام في منها تعاني التي للمشاكل حلول وإيجادالوثائق 

 .مستقبلية أنظمة إلنشاء بداية نقطة يكون أن نتوقع
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 الفصل الثالث

System Analysis 
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 (Introduction)المقدمة1.3

 التي الطرق وتوضيح وظيفية الغير و الوظيفية النظام متطلباتهذا الفصل نقوم نتحليل  في

 منهجية باستخدام النظام متطلبات نمذجة عملية وشرح البيانات جمع اثناء استخدامها تم

UML) .) 

 (  Feasibility Study) درإسة إجلدوى 2.3

درإسة يقوم هبا حملل إلنظام لغرض معرفة  أأودرإسة إجلدوى عبارة عن معلية 

إحتياجات إملرشوع إليت تعمتد علهيا إجلهة إخملتصة بمتويل وإختاذ إلقرإر حول إملرشوع 

 :إلنظام ، وبناء عىل ذكل تمت درإسة إجلدوى من  أأو

 

 -: (Technical Feasibility) إجلدوى إلتقنية للأهجزة 1.15

 

A. : Technical Feasibility – Needed Hardware- 

 Ram up 4GB , Core 5I   hard up 40GB ( أأهجزة مكبيوتر20) .1

 .(scannerوماحس ضويئ ) طابعات(10) .2

 .كهرابيئخازن  .3

 (سريفر.2)  .4

 

B. Technical Feasibility – Needed Software:- 
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 .7ويندوز  .1

 .sql server قوإعد بياانت  .2

3. Visual studio 2012 

4. Msproject. 

5. .E_Drow_max 

6. Antivirus. 

7. Ms office. 

 

 

C.     Is it practical or not?  

ن يكون إلنظام هبذه إلتجهزيإت معليا كونه ميتكل ما حيتاجه من مقومات        نفرتض إ 

إلعمل يف حال إس تطعنا إحلصول عىل ما يكفي من إملتطلبات لبناء إلنظام  بشلك 

 حصيح.

  . E          مطلوب خربإء إلنظام (Needed Experts :)- 

نشائه من إخلطوة ىل حد ما ال حيتاج خربإء الن هذإ إلنظام سوف نقوم اب  ىل  إ  إلأوىل إ 

ن يمت تسلمي إلنظام.  إ 
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      (Financial Feasibility)   إجلدوى إملالية 1.15.2  

 

 

 إال جاميل إلعدد إلسعر إملتطلبات

Computer 350$ 10 3500$ 

Printer and 

scanner 

200$ 10 2000$ 

 $100 1 $100 خازن كهرابيئ

Server 1500$ 1 1500$ 

Windows server 5$ 1 5$ 

Microsoft office 10$ 1 10$ 

Edrowmax and 

Photoshop 

10$ 1 10$ 

Ms project 5$ 1 5$ 

Visual 

studio2012 

100$ 1 100$ 

    

Update cost 100$ 1 100$ 
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Crystal report 100$ 1 100$ 

Maintenance cost 1500$ 1 1500$ 

Sql server2014 100$ 1 100$ 

  28 $7.325 إجملموع إللكي

 

 -: ( Operational Feasibility) إجلدوى إلتشغيلية   1.15.3

 

A. According to PIECES standard, we can talk about 

ن بيئة تعمل هذه إجلدوى عىل درإسة مدى تشغيل إلنظام يف إلبيئة  ي إ  إلتنفيذية  إ 

إلعمل )موضع إدلرإسة ( قابةل لتشغيل إلنظام بسهوةل ويرس وتنفذ إجلدوى إلتشغيلية 

 -من خالل إلتايل:

 :(Performance ) الادإء .1

 

  نتاجية  -:(  Throughput)  إلطاقة إال 

ن ت    .خالل ثوإين ت إلعمليا إلعديد من نفذنفرتض إ 

  وقت الاس تجابة (Response time:)- 

 

ىل معلية أأخرى يس تغرق ثوإين          .إلوقت إملس هتكل من معلية إ 

 

 -: (Information)إملعلومات2. 



 

  
AMS 30 

 

  
 إملدخالتinput) :)- 

دخال بياانت خاطئة  ن يقوم إلنظام جبميع همامه بشلك حصيح ويف حال  لو مت إ  جيب إ 

 س يعطيه تعلاميت حبيث ال يتوقف إلنظام.

 

 إلبياانت إخملزنة ( stored data :)- 

رجالها ب هولة دو  إي  يتم تخزي  البيانات بشكل منظم في قالدة البيانات بحيث يتم ا ت

 أخطاء.تعارضات أو

 

 إخملرجات (output) :- 

 يقوم النظام بإخراج البيانات المراد إخراجها وطبالتها بدقة بدو  زيادة أو نقصا .

 (:Economic Feasibilityالاقتصادية) إجلدوى.  3

 (إلتاكليف( cost:-  إلنفقات إليت مت توضيحها يف إدلرإسة إملالية. 

 ( إلفوإئدprofit):-   يقلل إلكثري من إلوقت وخيفف من إجلهد إملبذول وس تكون

 جدإ. عاليةهناك فوإئد ماليه عائده سوف تكون 

4 . Control/ security :- 

 ( منخفض جدَإToo low:)- 

 لملية المرا الت. .1

 إنشاء مذكرة. .2

   مرتفع جدإ (Too high:)-  

 صالحيات الم تخدم. .1
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 لملية األرشفة. .2

 -:   (  Efficiencyإلفعالية )  .5

المستهلكة المصادر وبأقل ممكن وقت بأقل مهامه بأداء النظام يقوم 

 (إلوقت إملهدرwaste time:)- 

 يتم اختصار لمليات اإلدخال واإلخراج ل  طريق ا تخدام البيانات الضرورية بحيث يضم  

 النظام لدم تكرار البيانات.

 

 -:(waste materials)إلأدوإت إلتالفة .1

ي )سقوط،حريق،خلل  عطل( فانه لن يكون هناك أأو يف حال ضامن عدم حصول إ 

ي خسارة للأهجزة.  إ 

 

 -(:effort) إجلهد .2

من انحية  أأما،  ببنائهسيمت بذل هجد كبري يف بناء وتطوير إلنظام كونه أأول نظام مقنا 

 إجلهد للمس تخدمني يوفر إلنظام وإهجات سهةل إلتعامل معها اليوجد صعوبة فهيا .

 

 

 -(:(required materialsإلأدوإت إملتطلبة .3

 وضيح عهنا يف إجلدوى الاقتصادية.مت إلت

 

 

 

 -( :Servicesإخلدمات) .6
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نشاء مذكرة و من خالل تأأيتخدمة إلنظام  رسال إ  بني  لواثئقإس تقبال وإ إ 

ماكنية  إال دإرإت ومن مث أأرشفهتا بشلك  أأرشفهتايف إلأرش يف إخلاص مع إ 

 بدوره يقلل إجلهد إلالزم.إلعام وهذإ  ابلأرش يفهنايئ 

 (إدلقةInaccurate):- 

 ل  يكو  هناك إي مشاكل في النظام ألنن تم بناءه بشكل دقيق وصحيح.

  (سهل التعلم واالستخدامeasy to learn/to use) :- 

ىل                حيتوي إلنظام عىل وإهجات سههل الاس تخدإم وسههل إلتعمل وال حتتاج إ 

 خربإء.               

  المرونة (Inflexible:)- 

 .ىل إلتعامل مع إملس تجدإت إجلديدةإلنظام قادر ع            

 

  التعارض (Incompatible:)-   

 ال يوجد تعارض وذكل لأنه التوجد إنظمه سابقة وإلنظام قادر عىل             

 إلتوإفق مع إلأنظمة.              

 

-B  الموارد البشرية المتاحة(Available Human Resources:)- 

 .ومدير للنظام أرشيفوموظف  ة في اإلدارات المختلف ي يحتاج النظام الل م تخدم
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D.  هل إملس تخدم مقتنع 

(Is users are satisfied with current system) 

 

ن إملس تخدمني مقتنعني ابلنظام إلقدمي ننا يف هذه إحلاةل س نقوم  إليدوي يف حال إ  فا 

بتوضيح إلفرق هلم بني إلنظام إلقدمي وإلنظام إجلديد وإن إس تخدإم إلنظام إجلديد 

 إجلديد.فاق جديدة مع إلنظام أ  س يوفر هلم إلوقت وإجلهد وس يفتح هلم 

 

  . 
 

 (Scheduling Feasibility planning the time) إجلدوى إلزمنية 1.15.4
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 Identifying Benefits and Costs1) حتديد إلفوإئد وإلتاكليف 15.5.

:)- 

 

 الملموسة الفوائد (Tangible benefits    :)- 

 :بأأرقامالميكن تقديرها               

 رسعة يف إلأدإء. .1

 إلأخطاء.تقليل عدد  .2

 .توفري إلوقت وإجلهد .3

 إس تعادة إمللفات بلك سهوةل. .4
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 إلفوإئد غري إمللموسة (Intangible benefits   :)- 

 زايدة رىض إلعمالء و إملوظفني. .1

 حامية إخلصوصية. .2

 زايدة إلأمنية. .3

 

    إلتاكليف إملادية(Tangible costs:)- 

 تقليل إلتاكليف إملس تخدمة يف إلأورإق. .1

 أأماكن إحلفظ.تقليل تاكليف  .2

 تقليل تاكليف نقل إلواثئق. .3

 

  إلتاكليف غري إمللموسة(Intangible costs      :)- 

 .تاكليف إملوإصالت 

 

 -:( Requirements Specificationتحديد المتطلبات )  3.3 

 ( User Requirements ) 3.3.1 متطلبات الستخدم: 

االلكترونية من مميزات للمستخدم  ويمكن تحديد أهم ماتصبو إليه األرشفة  والمراسالت 

 كالتالي :

 

  يأتي النظام بواجهة  هلة جدا للم تخدم ومألوفة بحيث يكو  بإمكا  الم تخدم اختيار  أي قا مة

 تنا بن.

 .هولة متكاملة في الن خ االحتياطي واال ترجاع لقوالد البيانات  



 

  
AMS 36 

 

  
 بعيدا ل  حملها وتعرضها لل رقة والفقدا   اإلداراتمكانين تبادل الوثا ق والمعلومات بي  إ

 . والتلف

 .يخلص الم تخدم م  مشاكل وليوب األرشفة اليدوية 

 

 (Function Requirementsإملتطلبات إلوظيفية)2.4.3

ليكن إلنظام انحج وليمتكن الاس تفادة منه ولتحقيق الاهدإف البد من متطلبات وظيفية يف 

 إلنظام حتقق ذكل :

 

 : مرحلة االعداد .1

يقوم المدير في هذه المرحلة بادخال  البيانات الالزمة لتشغيل  النظام كأدخال اسماء االدارات 

 واالقسام والموظفين واعداد المذكرات مع تحديد خط السير 

 :مراسالتال مرحلة .2

في هذه المرحلة يقوم الموظف  باختيار المذكرة المراد ار الها مع امكانية اضافة تعديالت للل 

 ،الق م ، الموظف  ( ثم يقوم بار الها،المذكرة )تفاصيل الموضوع( وايضا تعديل خط ال ير )االدارة 

ر ال بي  ويتم ا تقبالها م  قبل الموظف االخر كأشعار في الصندوق الوارد . وتتم لملية اال

 االدارات بهذه االلية الل ا  تننهي المعاملة.

 

 

 األرشفة:مرحلة  .3

 األرشيف الخاص:  .أ

بعد ان تتم عملية المراسلة يتيح النظام للموظف ان يؤرشف الوثيقة في ارشيفة الخاص 

 للحفاظ عليها من التلف والضياع .

 األرشيف العام: .ب

ن للموظف نقل الوثيقة الى األرشيف بعد ان تتم ارشفة الوثيقة في األرشيف الخاص يمك

العام حيث يستقبل موظف األرشيف اشعار عن وجود وثيقة تحتاج الى ارشفة  بعدها  

يقوم موظف االرشيف باستكمال البيانات . اما  في حال  وصول وثيقة يدوية تحتاج الى 

 ارشفة يقوم موظف االرشيف بالدخول الى واجهه خاصة بارشفة الوثائق  اليدوية 

 وادخال البيانات.
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 مرحلة األستعالم : .4

من خالل واجهات االستعالم يمكن للموظف أن  يستعلم عن وثيقة ويتتبع حركتها ويمكنه ايضا 

البحث في بريده الصادر والوارد وايضا البحث في ارشيفه الخاص عن الوثائق المؤرشفة 

 الوثائق المؤرشفة.يدويا والكترونيا . ويمكن لموظف االرشيف األستعالم عن 

 

 3.3.3 (Non-Functional Requirements :المتطلبات غير الوظيفية)-

من المتطلبات التي البد ان يحققها النظام ليكون اكثر فعالية وكفاءة في تحقيق متطلبات 

 الوظيفية هي ماتسمى بلمطلبات الغير وظيفية وهي كتالي:

 -(:Usability قابلية االستخدام) .1

النظام مر  و هل وقابل لال تخدام المتعدد م  أكثر م  م تخدم  يجب إ  يكو 

وبشكل الي ثر للل  ير النظام، حيث إ  النظام يقدم واجهات  هلة تمك  م  التعامل 

 معن.

 

 -ويعتمد على المتطلبات التالية: -(:Dependability االعتمادية) .2

 

 ةالموثوقي  (( Reliability:-  

 دو  وجود إي خلل. نالمهام الموكلة إليقدرة النظام للل أداء  .1

منع األشخاص غير المخولي  م  الدخول إلل واجهات النظام م  خالل تحديد  .2

 صالحيات لكل م تخدم.

 

 (المتانةRobustness:)- 

يقوم النظام بتقديم خدماتن بوقت منا ب و ريع بحيث يقدم جميع الوظا ف بأداء  

 لالي وتكلفة اقل.

 (األمانSafety:)- 

 م  وال يشكل إي خطورة للل م تخدمي النظام.آيعتبر النظام 

  األمنية(Security:)-  

قويةومحصنةمنالثلراتاألمنيةوالقرصنةااللكترونية  أجزا هايجبأنتكونالمنظمةبجميع

 للم تخدمي . الموزلةوذلكمنخالل الصالحياتالنظام لالية  أمنيةفبالتالي 

 

  -(:(Performance األداء .3
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 بانجاز كافة العمليات بدقة و رلة لالية بحيث يقوم النظام

وهناك  أهدافهالتحقيقوكفاءةيشمالألنشطةالتيتضمنأنأيجزءمنالمنظومةتعملبطريقةفعالة

ب يرالعمليات هناكالعديدمنمعايراألداءوالتييجبأنت خذبنظرااللتبارفيمرحلةالتخطيطبدءاً 

 وأداءاألجهزة.

 (الطاقة اإلنتاجيةThroughput:)- 

 .ثوانيالعمليات خالل م  د يعدنفيذالت إنن يتمنفترض  

 (وقت االستجابةResponse time:)- 

 

 ..الوقت الم تهلك م  لملية إلل لملية أخرل ي تلرق ثواني

 الوفرة Availability):)-  

 نهدف ال  يكو  النظام متوفر لجميع الم تخدمي  كال للل ح ب صالحيتن.

 الدقة( Accuracy):- 

ن عل با  يكو  النظام دقيق في لملية معالجة البيانات )الوثا ق( بحيث نضم  بقا هاصحيحة  

 خالية م  األخطاء.

 :األتيقابلية الدعم : تعتمد على  .4

 التكيف: ( Adaptability)   

 .النظامموجودفيبي ةتنا با تخدام النظام

 

 :قابلية الصيانة- 

مكانية تحديث قالدة البيانات في حال ظهور إخرل وأي مح بعمل صيانة للنظام بي  فترة و 

 تحديث. أيتطلب  أخطاءأو

 

 :العالمية- 

 مبني بالللة العربية. ألننالموقع ليس لالمي 

 

 

 قابليةالنقل:( portability) – 
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 للنقل م  مكا  ألخر وتشليلن في أكثر م  بي ة لمل .النظام قابل

 

 :Validation)التحقق) .5

 

 االكتمال-: ( Complete ) 

 . نواقص أيالنظامكاملوالتوجدبن 

 القيود-:( Consistent ) 

 .بحيثيجب للل م تخدم النظام التقيد بها لتجنب األخطاءأثناءإدخال البيانات توجدقيود

 ( الوضوحUnambiguous:) 

 ال تحتوي للل غموض.يحتوي النظام للل واجهات  هلة وواضحة   

 الصحة -:(Correct ) تمتنفيذجميعمتطلباتالم تخدمالهامة والعمليات األ ا ية بشكل

 .صحيح

 

 

 (System Modelنمذجة النظام) 5.3

 (Scenarios)ناريويالس 1.5.3

 

 (Use Case Modelنموذج عملية النظام) 1.5.4

 النظام لعمليات التوضيحي الرسم
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 -:(actorsالعاملون)3.5.2.1
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 (:Actor)لعاملون جدول 3 - 3

 المالحظات الصالحيات العاملون

لن جميع الصالحيات)اضافة  المدير 

جهات، مراقبة م تخدمي 

النظام، الن خ االحتياطي، 

اصدار التقارير،ادارة قالدة 

 البيانات(

هو الم  ول ل  

جميع العمليات التي 

ينفذها النظام ويقوم 

بمنح الصالحيات 

 لم تخدمي النظام

 

 موظف  

 االدارة

مذكرة  إضافة

خط  ،حذف،تعديل

،  ،ا تعالم ال ير

ار ال وا تقبال 

الوثا ق، ارشفة 

الوثا ق في االرشيف 

 الخاص

لدين الصالحيات 

 التالية:

ادخال وتعديل  -

 الوثا ق

ا تعالم وطبالة  -

 وثيقة

إر ال وا تقبال  -

 الوثا ق

ارشفة الوثا ق  -

في االرشيف 

 الخاص

 تخزي  األرشيف موظف 

تعديل،حذف، و

 وثا ق ا تعالمو

 المنتهية

 هو الم  ول ل :

أرشفة جميع الوثا ق في 

 األرشيف العام

 

 (:Use case details تفاصيل عمليات النظام)3.5.2.2
  عملية أرسال صادر ( 4 - 3 ) جدول

 001رقم فريد: أسم حالة االستخدام:إرسال صادر 

 المجال: مكتب المحافظة )صنعاء(

 العاملون:موظفي االدارات 

 االداراةأصحاب المصلحة: 

  لالداره المطلوبةهي آلية إلصدار الوثائق يقوم مستخدم النظام بإصدارها  الوصف:
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 إرسال صادرالحدث القادح:

 

 نوع القادح:خارجي

 

 *الخطوات المنجزة:

 يقوم مستخدم النظام بالدخول إلى نظام وفتح-1

 المراسالتنافذة 

 يتم ملئ الحقول الخاصة .-2

 إخراج الوثيقة عبر الطابعة -3

 توقيع الوثيقة المراد إرسالها الكترونيا -4

 

 

 

 المعلومات الالزمة النجاز الخطوات :

 بيانات الم تخدم. .1

معلومات بيانات صحيحة و)متوافقة مع  .2

 القيود(مع تحديد الجهة المر لة اليها.

 توقيع المر ل. .3

 

 

 

 

 الصادرالشروط السابقة: ملْ الحقل الخاصة بوثيقة 

 الشروط الالحقة: إدخال المعلومات بشكل صحيح وإتمام العملية بنجاح

 تحديد الجهة المستقبلةالفرضيات:

 ومتوافقة مع قيود حقول البياناتة المتطلبات:إدخال بيانات الوثيقة بشكل صحيح

 قضايا هامة:ختم وتوقيع الوثيقة

 األولوية: لها أولوية عالية 

 

 الخطورة: متوسط

 

 عملية أستقبال وارد ( 5 - 3 ) جدول

 002رقم فريد: أسم حالة االستخدام:استقبال  وارد 

 المجال: مكتب المحافظة )صنعاء(

  االداراتالعاملون:

 أصحاب المصلحة: المدير والجهات

 االدارة المرسلةهي آلية الستقبال الوارد من  الوصف:

 

 استقبال واردالحدث القادح:

 

 القادح:خارجينوع 
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 *الخطوات المنجزة:

يقوم مستخدم النظام بالدخول إلى النظام وفتح -1

 الوارد)األشعارات(نافذة 

  الالزمة يقوم يملئ الحقول -2

ارسالها الى االدارة التالية وحفظها في األرشيف -4

 الخاص

 

 *المعلومات الالزمة النجاز الخطوات :

 بيانات الم تخدم .1

صحيحة ومتوافقة القيود مع معلومات بيانات  .2

 تحديد ا م الم تلم

 ختم الجهة الواردة منها .3

 

 

 

 الشروط السابقة: ملئ الحقول الخاصة بوثيقة الوارد

 الشروط الالحقة: إدخال المعلومات بشكل صحيح وإتمام العملية بنجاح

 إن يمتلك الصالحية في أدخال الوارد وحفظةالفرضيات:

 الوثيقة بشكل صحيح ومتوافقة مع قيود حقول البيانات المتطلبات:إدخال بيانات

 قضايا هامة:ختم وتوقيع الوثيقة

 األولوية: لها أولوية عالية 

 

 الخطورة: متوسط

 

 عملية األرشفة ( 6 - 3 ) جدول

 003رقم فريد: أرشفة الوثائق أسم حالة االستخدام:

 المجال: مكتب المحافظة )صنعاء(

 األرشيف العاملون:موظف

 وموظف األرشيفاالدارات أصحاب المصلحة: 

 هي عملية أرشفة الوثائق وحفظها بشكل الكتروني  الوصف:

 أرشفة الوثائق الحدث القادح:

 

 نوع القادح:خارجي

 

 *الخطوات المنجزة:

باستقبال الوثيقة عبر البريد الوارد  يقوم المستخدم 

حقول عبر الثم يدخل البيانات الالزمة الرشفة 

 الموجودة في نافذة األرشيف العام 

 

 *المعلومات الالزمة النجاز الخطوات :

 معلومات بيانات صحيحة ومتوافقة القيود-1

 تحديد المكتب المرتبط فين -2
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 الشروط السابقة: توافق الشروط مع توافق الحقول

 بنجاحالشروط الالحقة: إدخال المعلومات بشكل صحيح وإتمام العملية 

 إن يمتلك الصالحية في أرشفة الوثائق الفرضيات:

 المتطلبات:إدخال بيانات الوثيقة المراد أرشفتها بشكل صحيح ومتوافقة مع قيود حقول البيانات

 قضايا هامة:

 األولوية: لها أولوية عالية 

 

 الخطورة: متوسط

 

 (Object Modelإلمنوذج إلاكئن)6.3
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   (Class Diagram): –النظام كائنات وصف مخططل3.5.3.1

 -(:Class Descriptionوصف الكا نات )
 النظام كائنات وصف (6 - 3) جدول

 النوع الوصف اسم الكائن 

يقوم بأرشفة الوثا ق  األرشيف العام

وتكو   المنتهية معاملتها

 االرشفة يدوية او الكترونية

 

Entity Class 
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  األرشيف الخاص

جميع حيث يحتوي للل 

الوثا ق التي تم أرشفتها م  

قبل كل مكتب للل حدة 

وذلك للل ح ب 

وتكو  االرشفة  الصالحيات

 يدوية او الكترونية

 

Boundary Class 

 المراسالت

 

 

تحتوي للل المذكرات 

المراد ار الة ويتم تحديد 

 الجهة الم تقبلة ليتم أر الها

Abstract Class 

يحتوي هذا الكا   للل  المذكرات

موضوع الوثيقة ونص 

الوثيقة وتحتوي للل خط 

  ير المذكرة

 

Abstract Class 

  بيانات الوثيقة

للل تفاصيل تخص تحتوي 

  كل وثيقة

 

 

Boundary Class 

تحتوي ع صالحيات التي  الصالحيات

تعطل للمدراء الجهات 

 والم تخدمي 

Interface Class 

يتم تحديد الجهة المر لة  الجهات

 والم تقبلة

 

Entity Class 

 

 

 -: (Sequence diagrams)المخطط التسلسلي 3.5.3.2 
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 يتم فين لرض ت ل ل العمليات وهي كالتالي:

 

 

 (Object Dynamicالنموذج المتغير)7.3

 -(:Activity diagramsمخطط النشاط)أ_

 أستالم وارد واعادة أرساله وأرشفته: عملية خطوات يوضح المخطط هذا
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 المراسالت واألرشفة: عملية خطوات يوضح المخطط هذا

 

 

 

 أنشاء مذكرة وأرسالها وأرشفتها: عملية خطوات يوضح المخطط هذا
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 State Chart diagrams-ب

 

 

 (Data Mode)نمذجة البيانات7.3

 -(:Entity Relationship Modelمخطط عالقة الكائنات)
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 (ERD Mappingمخطط )2.7.3
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 (Summaryالملخص)8.3

 هذا في وتناولنا األنظمة بناء مراحل أهم من تعتبر التحليل جزئية ان مسبقاا  تحدثنا كما

 من و البيانات جمع في المستخدمة الطرق و اقسامها بجميع الجدوى دراسة الفصل

 باستخدام النظام نمذجة طريقة توضيح ، وكذلك النظام متطلبات جمع بعملية قمنا بعدها

بااستخدم     البيانات نمذجة لطرق تطرقنا كذلك      (UML)  منهجية

 .  ER,ERRمخطط
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 :(Introductionإملقدمة ) 4.1

بعد إنهتائنا من تصممي إلنظام  مقنا بتنفيذه للتحقق إن إلنظام يعمل بشلك حصيح ذلكل س نقوم هبذإ  

 خطوإت تنفيذ إلنظام .إلفصل برشح 

 (:Database Buildingبناء قاعدة إلبياانت ) 2.4

 ومت إنشاء إجلدإول اكلتايل: SQL SERVERمت بناء قاعدة إلبياانت ابس تخدإم  

 رإبعإلفصل إل

 تنفيذ إلنظام

Implement The System)) 
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 جدول بياانت إلوثيقة -1

 

 جدول بياانت إلوثيقة 1.4) شلك)

 المالحظة الطول نوع البيانات الحقل 

 int 4 pk رقم الوثيقة
  varchar 100 موضوع الوثيقة

  varchar 50 اال م

   date تاريخ الوثيقة

  varchar 1000 نص الوثيقة

 int 40 fk رقم المذكره
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 جدول بياانت إملذكرة  -2

 
 ( جدول بياانت إملذكرة2.4شلك )

 نوع المالحظة الطول نوع البيانات الحقل

 int 4 pk رقم المذكره

  varchar 50 نص المذكرة

 int 4 fk الوثيقةرقم 

 int 4 fk رقم الجهة

 int 4 fk رقم الق م

 int 4 fk رقم الموظفي 

  varchar 50 الموضوع

  varchar 50 ا م الصورة

  varchar 100 م ار الصورة
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 جدول الاقسام : -3

  
 إلأقسام( جدول بياانت إ3.4شلك )

 المالحظة الطول نوع البيانات الحقل

 int 4 pk رقم الق م

  varchar 20 ا م الق م

 int 4 fk رقم الجهة
  int 4 تلفو  الق م

  int 4 رقم مدير الق م

 

 

 

 

 

 إملوظفني:جدول  -4
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 جدول إملوظفني (4.4شلك ) 

 المالحظة الطول نوع البيانات  الحقل

 int 4 pk رقم الموظفي 
  varchar 20 ا م الموظفي 

  varchar 40 الم هالت

  varchar 20 النوع

  int 4 تلفو  الموظفي 

  varchar 50 ايميل الموظفي 

 Int 4 fk رقم الق م
  varchar 20 الوظيفة

  int 4 ادارة الموظفي 

 int 4 fk رقم الجهة
 

 إجلهات:جدول   -5
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 جدول إجلهات  (5.4شلك ) 

 المالحظة الطول نوع البيانات الحقل

 int 4 pk رقم الجهة
  varchar 20 االدراة

  varchar 20 نوع الجهة

  int 4 فاكس

  int 4 ادارة الجهة

 

 

 

 

 

 جدول إملرإسالت : -6
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 جدول إملرإسالت   (6.4شلك ) 

 المالحظة الطول نوع البيانات الحقل

 int 4 pk رقم المرا الت
   date تاريخ االر ال

 رقم الموظف
 الم تقبل

varchar 20  

  varchar 30 نوع المرا لة

 int 4 fk رقم الوثيقة
 int 4 fk رقم الجهة المر ة

 رقم الجهة
 الم تقبلة

int 4 fk 

رقم الموظف 
 المر ل

int 4  

الموظف ا م 
 الموصل

int 4  

 int 4 fk رقم الق م المر ل
 int 4 fk رقم الق م الم تقبل
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ار ال الل 

 االرشيف الخاص
bit   

   datetime تاريخ اال تقبال

 int 4 fk المذكرةرقم 
 

 : جدول إلتوقيعات -7

 
 جدول إلتوقيعات  (7.4شلك )

 المالحظة الطول نوع البيانات الحقل 

 int 4 pk الرقم
  nchar(10) 100 الرقم الت ل ي

 int 50 fk رقم المرا لة
االدارة رقم 

 المر لة
int  fk 

االدارة رقم 
 الم تقبلة

int 1000 fk 

 int 40 fk الق م المر لرقم 

 int  fk رقم الق م الم تقبل
رقم الموظف 

 المر ل
int  fk 

رقم الموظف 
 الم تقبل

int  fk 
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 جدول الارش يف إخلاص : -8

 
 الارش يف إخلاصجدول  (8.4شلك )

 المالحظة الطول نوع البيانات الحقل

رقم االرشيف 
 الخاص

Int 4 pk 

  Int 4 رقم الرف
  varchar 50 الموضوع

  varchar 20 المجلدا م 

  int 4 رقم الجهة
  int 4 رقم اللرفة
  int 4 رقم المجلد

  int 4 رقم الدوالب
ار ال الل 

 االرشيف العام
bit   
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  varchar 50 نوع االرشفة

  varchar 50 نوع الوثيقة

  رقم الوثيقة

int 
4 fk 

  varchar 50 ا م الموصل

 int 4 fk رقم الموقع
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول إلأرش يف إلعام: -9
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  رش يف إلعام جدول إلأ  (9.4شلك )

 المالحظة الطول نوع البيانات الحقل 

 int 4 pk رقم االرشيف العام
   datetime تاريخ االرشفة

رقم الجهة 
 الم تقبلة

int 4 fk 

 int 4 fk رقم الوثيقة
رقم االرشيف 

 الخاص
int 4 fk 

  varchar 50 ا م المجلد
  int 4 الرفرقم 

  int 4 مر ل الق م



 

  
AMS 64 

 

  
  int 4 الموظف المر ل

  int 4 م تقبل الق م
  int 4 الموظف الم تقبل
 int 4 fk رقم الجهة المر لة

  varchar 50 الموصل
االرشفة 

 االلكترونية
varchar 50  

  varchar 50 االرشفة اليدوية
  varchar 50 المرفقات

 int 4 fk رقم الموقع
  varchar 50 االصل

  varchar 50 موضوع الوثيقة
  int 4 رقم اللرفة
  int 4 رقم الدوالب

 

 جدول إملرفقات:  -10

 
 جدول إملرفقات  (10.4شلك )

 المالحظة الطول نوع البيانات الحقل

 int 4 pk مرفقرقم ال
  nvarchar 30 صورة المرفق

  nvarchar 50 م ار المرفق

 int 4 fk رقم الوثيقة
 int 4 fk رقم المرا لة
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 :(Interface Buildingبناء إلوإهجات ) 3.4

واجهات النظام الوسيلة التي يتم فيها التفاعل مع النظام لذا فقد تم تصميم واجهات سهلة  .4

 وهي كتالي: (Visual Studio 2012للمستخدم من حيث التعامل وقد تم استخدام )

 واجهة ت جيل الدخول .5
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 : م  خاللها يتم الدخول الل جميع واجهات النظامالر ي ية النظام واجهة

 

 

 

 

 تحديد خط ال ير  دخال الموضوع وتفاصيل الموضوع مع: والتي م  خاللها يتم  ا واجهة انشاء مذكرة
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: م  خالل هذه الواجهة يتم التعديل للل المذكرة )الموضوع ، تفاصيل الموضوع( او التعديل للل  مذكرةالتعديل  واجهة

 خط ال ير

 

 

 

مع امكانية التعديل للل  : م  خالل هذه الواجهة يقوم الم تخدم باختيار المذكرة المراد ار الها واجهة المرا الت 

زر االر ال اذا اراد االر ال او زر الحفظ في حال ا  الموظف تفاصيل الموضوع  ا  اراد وبعدها يقوم بالضلط للل 

 اليريد االر ال وانما الحفظ.
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: م  خالل هذه الواجهة يقوم الموظف بعرض الر ا ل الواردة ويقوم  بعدها بالتحديد للل المرا لة واجهة الوارد العام 

 المراد ار الها الل االدارة التالية

 

 وم هذه الواجهة بتنبين الموظف بوجود ر الن جديدة ليتم الرد لليها.: تقواجهات االشعارات 
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 : هذه الواجهة تقوم بعرض البريد الصادر مع امكانية االرشفة م  خاللها.واجهات الصادر

 

 بالتحديد للل: تقوم هذه الواجهة بعرض المرا الت المحفوظة وفي حال اراد الموظف ار الها يقوم الم وداتة واجه

 المرا لة المطلوبة .
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 : هذه الواجهة ت مح للم تخدم ا  يتتبع  حركة الوثيقة ومعرفة اخر م تلم لها. واجهات تتبع حركة المرا لة

 

 
 

 تقرير: هذا تقرير يعرض  الوثيقة مع اخر خط  ير  ةواجه
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لكل ادارة ا  تخز  الوثا ق الم رشفة في : م  خالل هذه الواجهة يتم ادخال ا ماء مجلدات لي مح المجلدات  واجهة

 مجلدها الخاص .

 

 

 

يقوم الموظف بأدخال البيانات الالزمة الرشفة الوثا ق مع تحديد نوع الوثيقة )اصل ، صورة( : االرشيف الخاص واجهة

 وتحديد نوع االرشفة )الكترونية ، يدوية(
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قوم الموظف بأ تعراض جميع الوثا ق الم رشفة الكترونيا : م  خالل هذه الواجهة ي العرض لألرشيف الخاص واجهة

 والبحث لنها بأكثر م  معيار.

 

 

 

 

: م  خالل هذه الواجهة يقوم الموظف بأ تعراض جميع الوثا ق الم رشفة البحث ل  االوراق الم رشفة يدوياة واجه

 الكترونيا والبحث لنها بأكثر م  معيار.
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واجهة االشعارات في االرشيف العام : م  خالل هذه الواجهة يقوم موظف االرشيف با تقبال اشعار ل  وثيقة تحتاج  

االدخال الخاصة باالرشيف العام   الل ارشفة  وفي حال تمت الموافقن  يتم االنتقال الل واجهة 

 

 

 

 

 بإدخال البيانات الالزمة الرشفة الوثيقة.: م  خالل هذه الواجهة يقوم موظف االرشيف واجهة االرشف العام 
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 االدارات واالق امبيانات  : م  خالل هذه الواجهة يقوم الموظف بأدخال واجهة االدارة واالق ام

 

 : م  خاللها يتم ادخال بيانات االموظفي  واجهة الموظفي 
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 م البحث ل  الجهات واالق ام والموظفي : م  خاللها يتواجهة البحث والعرض للجهات واالق ام والموظفي 

 

 

 واجهة يتم ادخال بيانات م تخدم جديدواجهة الم تخدمي :م  خالل هذه ال
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 : م  خالل هذه الواجهة تم البحث ل  الم تخدمي  بعدة معايير واجهة البحث للم تخدم

 

 :هذه الواجهة ت مح للم تخدم بإر ال المذكرة لبر اإليميل واجهة االر ال بوا طة االيميل

 

 (Integration and System Testing) تكامل واختبار النظام5.4

 (System Integration)اختبار التكامل

النظام لقد تم اختبار تكامل النظام والتأكد م  كل جز ية أنها تعمل بالشكل ال ليم وم  ثم تم دمج النظام والتأكد م  أ  

 يعمل بالشكل المطلوب

 اختبار النظام

 تم اختبار النظام م  جميع النواحي وهي كالتالي:
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 اختبار الواجهات -أ

 واجهات النظام واضحة ويمك  للم تخدم التفالل معها ب هولة

 اختبار األمنية -ب

 يوفر النظام أمنية لالية مما يحفظ النظام م  االختراقات

 اختبار قابلية اال تخدام -ت

 م يتمتع بواجهات  هلة ي هل التعامل معهاالنظا

 (Results of the projectنتائج المشروع)6.4

 

 نتائج المشروع

 تم تصميم نظام إلدارة عملية المراسالت واألرشفة  الكترونيا وقد تم تطبيق االتي

 تصميم واجهة ت جيل الدخول .1

والمذكرات مع تحديد خط تصميم واجهات خاصة بإنشاء اإلدارات واألق ام والموظفي   .2

ال ير وواجهة إنشاء مرا لة وا تعراض البريد الصادر والوارد وتتبع حركة الوثيقة 

 وواجهات خاصة باألرشيف الخاص واألرشيف العام وواجهات اال تعالم في األرشيفي 

 تم بناء قالدة البيانات .3

 تم تنفيذ االكواد حتل تعمل الواجهات بالشكل المطلوب .4

 لعمل الن خ االحتياطيتنفيذ كود  .5

 لمل تقارير خاصة بالمرا الت واألرشفة .6

 

 (Summaryالخالصة)7.4

 البيانات قاعدة ان و ، المستخدم مع التفاعل سهلة الواجهات ان وجدنا النظام اختبار خالل من

 البيانات استرجاع عملية وكذلك صعوبات او مشاكل وجود دون وخزنها البيانات باستالم تقوم

 متكامل بشكل تتم جميعها ان وجدنا الوظائف اختبار خالل ومن  المطلوب بالشكل تمت

   .مالنظا نجاح على يدل مما وٌمتناسق

 

 

 



 

  
AMS 78 
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 المقترحات و التوصيات 5.4

 (:introductionإملقدمة)-1

ماكن مس تخدم إلنظام من أأنشاء بعد الانهتاء من  تطبيق إملرشوع أأصبح اب 

س تقبال أأشعار  دإرة الاخرى وتقوم إال دإرة اب  مذكرإت وإعدإدها مث أأرسالها لال 

موظف الارش يف إلعام يقوم  مث ختزيهنا يف الارش يف إخلاص به ومن مث

س تقبال أأشعار ليمت   ختزيهنا يف إال رش يف إلعام  اب 

 

 (Suggestionsالمقترحات)-2
 تطوير إلنظام حبيث يكون مناسب للعملية إملرإسالت مع هجات خارجية-أأ 

  إلكتروني موقع الى النظام بتحويل وذلك والمكان الزمان عوائق إزالة-ب

 إخلامسإلفصل 

 إلتوصيات وإملقرتحات

Recommendation and 

Suggestions)) 
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 أأضافة إلتوقيع الالكرتوين -ج

 (Recommendationsإلتوصيات)-3

من تطبيق تكل إملقرتحات وللوصول إىل تطوير هذإ إلنظام سوف لنمتكن 

حىت يشمل أأي تطوير لهذإ يق  زيد من إدلرإسات وإلتحليل إلعم نسعى مل

 إلنظام 

 (:Acronyms and Abbreviations) الاختصارإت-2

Abbreviations Acronyms 
Archive Mailing System AMS 

 Unified Modeling Language UML 

Entity Relationship Diagram ERD 
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   (Appendices) الملحقات

 اسئلة المقابلة: -

 . اإلدارات هذه أسئلة لموظف األرشيف وموظفي تم طرح

 مايه إملشالك إليت تعانون مهنا يف معلية إلأرشفة ؟ /1س

نوإجه مشالك ضياع إلأورإق وتلفها  خصوصا لو اكنت مؤرشفة  من س نني ، وأأيضا صعوبة يف  /ج 

ىل إلوثيقة إملطلوبة.  معلية إلبحث وإلوصول إ 

 مايه إملشالك إليت تعانون مهنا يف معلية إملرإسالت ؟  /2س

ىل إال دإرة إخملتصة يف إلوقت إملناسب ، إحامتلية ضياع /ج متام  عدم ضامن وصول إلوثيقة إ  إلوثيقة وعدم إ 

 إملعامةل ،  صعوبة متابعة إملعامةل ومعرفة موقعها

عدإد إملذكرإت ؟  /3س  من إذلي يقوم اب 

 مدير إال دإرة أأو إملوظف إخملتص.  /ج

 هل تفضل وجود نظام يدير معلية إملرإسالت وإلأرشفة ؟  /4س

 نعم. /ج

 ؟ مايه إملتطلبات إليت حتتاهجا يف إلنظام الالكرتوين  /5س 

ىل نظام يسهل معلية إلرتإسل بني إال دإرإت ويسهل متابعة إلوثيقة ومعرفة موقعها، وحنتاج أأيضا   /ج حنتاج إ 

ىل إلواثئق إملطلوبة بأأقل وقت  أأن يمت تسهيل معلية إلبحث وإلوصول إ 

 

 


