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 مقدمة

لبٌة بدور حٌوي ومتمٌز فً تقدٌم الخدمة للمرضى المراجعٌن وت ٌقوم مستشفى ابن سٌنا التعلٌمً

حاجاتهم الطبٌة وقد لوحظ مدى التطور الحادث فً الجانب الخدمً والطبً والعالجً فٌه , منها 

توفٌر المستلزمات الطبٌة كافة مما أدى ذلك إلى تسهٌل وتحسٌن الخدمات المقدمة بالتالً فقد شجع 

والرعاٌة  الخدمات الطبٌة وتوفٌر العالج أفضلذلك المواطن على ارتٌاده لما لمسه من تقدٌم 

من حٌث  األهلٌةوقد وصل هذا النجاح بحٌث نافس المستشفٌات  أفضلالمتمٌزة والمتصاعدة باتجاه 

المستشفى وفً ضوء هذه التطورات التً شهدها  أقسامالنظام والعمل والخدمة المقدمة داخل 

تلبٌة على  األخرى واألقسام األطباءمن حٌث قدرة  إمكانٌتهالمستشفى كان ال بد من دراسة 

 إناحتٌاجات المرضى بكفاءة وسرعة لؽرض حصولها على الخدمة الطبٌة . ومن الجدٌر بالذكر 

 إماتمثل المدخالت المرضى الداخلٌن  إذصفوؾ االنتظار  أنظمةنظام العمل فً المستشفى هو احد 

ابن المخرجات فٌمثلها المرضى الخارجٌن من وحدة الطوارئ وتعد وحدة الطوارئ فً مستشفى 

موقفا جٌداً ومالبما لدراسة صفوؾ االنتظار فٌها من اجل تقٌٌم واقع الخدمات الطبٌة سٌنا التعلٌمً 

المراجعٌن فً هذه الوحدة بشكل عام من حٌث استؽالل الوقت وطاقتها المتاحة المقدمة للمرضى 

ٌرجع إلى وان اختٌار وحدة الطوارئ موقعا للدراسة  وكذلك الحصول على نتابج محددة وتقرٌبٌا .

 جملة اعتبارات ومنها :

إن وحدة الطوارئ تمثل نموذجا مثالٌا لوحدات عدٌدة فً مستشفٌات متباٌنة فً القطر  -0

والدراسة فٌها تعد نموذجا جٌدا ٌمكن إتباع خطواته فً الدراسات لوحدات الطوارئ فً 

 مستشفٌات متشابها .

لمرضى فً تخصصات متعددة الخصوصٌة التً تتمتع بها وحدة الطوارئ كونها تستقبل ا -1

 وتكون على ثالثة مراحل :

 المراجعة األولٌة لألطباء الممارسٌن . - أ

 االستفادة من الخدمات المتوفرة إلجراء الفحوصات المختلفة وحسب الحاجة لذلك. -ب

 مراجعة األطباء المتخصصٌن ألقسام العٌادات االستشارٌة .  -ت

جانبٌن األول ٌشمل الجانب النظري والذي ٌتكون وٌتضمن البحث باإلضافة إلى هذه المقدمة 

من ثالث فصول أولهما نبذه مختصرة عن المستشفٌات وثانٌهما نبذه عن بحوث العملٌات 

وصفوؾ االنتظار إما الفصل الثالث  فٌشمل نبذه عن البرمجة بلؽة فٌجول بٌسك وما هً لؽة 

لً فً الفصل الرابع وهو مكونات الفٌجوال بٌسك . إما الجانب الثانً فٌتمثل بالجانب العم

 النظام .
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 مشكلة البحث :

وتقدم توفر المنشآت الصحٌة الرعاٌة الطبٌة والخدمٌة للمواطنٌن بشتى مستوٌاتهم العمرٌة والمادٌة 

فوحدة الطوارئ تقدم خدمات  ألعداد كبٌرة من المرضى ,مستشفى ابن سٌنا التعلٌمً خدمات 

ع وردٌتٌن ٌومٌا , وتعانً الوحدة من تكدس خطوط االنتظار فً ساعة ٌومٌا بواق 13للمواطنٌن 

رضا المرضى وصعوبة تؤدٌة  عدم  إلىالثانٌة عشر ظهرا مما ٌودي  إلىالفترة من الثامنة صباحا 

 العمل من قبل الموظفٌن واألطباء فً المستشفى . 

 

 بحث :أهمية ال

لكٌفٌة االحتفاظ بمعلومات عن مسٌرة  وموحدتؤتً أهمٌة هذا البحث من ضرورة إٌجاد أطار شامل 

المرٌض بدءاً من دخوله إلى المستشفى واالحتفاظ  بمعلومات كاملة عنه ومرورا بتعاقب أوقات 

 .العالج وأنتهاءأً بخروجه من المستشفى . وهذا بدون شك ٌسهل من انجاز عملٌة المتابعة بكفاءة

 كاملة من المعلومات متمثلة بالتقارٌر المهمةوٌقدم لإلدارات  العلٌا والمراجع المتخصصة مجموعة 

التً تساعد عملٌات التخطٌط للموارد المادٌة والبشرٌة لهذه النشاطات مستقبال مع تقدٌم أفضل 

 الخدمات إلى المرضى وٌمكن إٌجاز أهمٌة البحث بالنقاط التالٌة :

 ػمهُت دفغ فٍ حُىٌ سودو أهمُت من وانخذمُت انصناػُت نهمؤسساث مما انذساست أهمُت تنبغ -1

 هزه فٍ انمتبؼت األسانُب ػهً انتؼشف َستذػٍ مما .مجتمغ ألٌ واالجتماػُت االقتصادَت انتنمُت

 .وصفىف االنتظاس األسانُب انبشمجُت  باستخذاو انقشاساث تششُذ ػهً وانؼمم انمؤسساث،
 كامم نمىرج نتطبُق تتؼشض انتٍ األونً انذساساث من كىنها من انذساست أهمُت تنبغ -2

 .نُنىي قطاع فٍ خذمُت مؤسست نظاو نمحاكاة
 دساست من مستمذة بمؼهىماث وصفىف االنتظاس  انبشمجُت  األسانُب نمجال انذاسسُن إمذاد-4

 .حكىمُت خذمُت نمؤسست ػهمٍ أساس ػهً قائمت

 الفرضيات :

روض البحث كما فً ضوء المشكلة التً تناولتها الدراسة وبعد ان حددت ابعادها ٌمكن صٌاؼة ف

 ٌلً :
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هل ٌمكن تصمٌم نظام محاكاة حاسوبً لصفوؾ انتظار المرضى فً قسم الطوارئ فً مستشفى 

فً محاكاة  تالقراراابن سٌنا التعلٌمً . وتختص الدراسة الحالٌا بدراسة اثر استخدام نظم مساندة 

لٌل الوضع القابم واختبار بٌبة مستشفى ابن سٌنا التعلٌمً من خالل التعرؾ على البٌبة الحالٌة وتح

من مقدمً الخدمة للنظام للقضاء  األمثلاقتراح نظام جدٌد باستخدام المحاكاة ٌحدد العدد  أومثالٌته , 

 وبناءا على ذلك يمكن على مشكلة تكدس المرضى على شباك الطوابع وشباك الصٌدلٌة .

 صياغة المشكلة باألسئلة التالية :

 مستشفى بكامل طاقته .هل تعمل ؼرفة الطوارئ فً ال -0

 ما أسباب تكدس المرضى فً ؼرفة الطوارئ فً المستشفٌات محل الدراسة . -1

ما هً السبل الواجب إتباعها لتقلٌل معدالت انتظار المرضى فً ؼرفة الطوارئ  -2

 محل الدراسة .
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 الفصل األول

 المستشفيات

 المبحث األول

 نبذه عن المستشفيات

 

 مقدمة

الرعاٌة  أنواعلمستشفى العمود الفقري ألي نظام صحً وذلك لقدرته على توفٌر كافة ٌعتبر ا

 واألقسامكالوحدات الصحٌة  أخرىمإسسة صحٌة  إيالصحٌة وهو ما تعجز عن تقدٌمه 

االستعجالٌة وؼٌرها. فالمستشفى هو المكان المفضل بالنسبة للمرٌض لتلقً العالج ومكان العمل 

. كما ٌعتبر الواجهة الحضارٌة التً تبرز األخرىلقوة العاملة االستشفابٌة المضل للطبٌب وباقً ا

 تقدم البلد الصحً والعلمً واالجتماعً.

تعددت  وإنماالتقلٌدٌة مثل الطب والعالج  األنشطةولم تبقى مجاالت المستشفٌات مقتصرة على 

مراكز  أصبحتكونها  لىإ  باإلضافة,  األخرىلتصبح مراكز لتعلٌم وتدرٌس كافة المهن الصحٌة 

المستشفٌات فً العصر الحدٌث ممٌزة من حٌث القسم  أصبحتالطبٌة العلمٌة ولهذا  لألبحاث

 . واألهداؾوالتنظٌم والخدمات 
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 مفهوم المستشفى 

 

المدخالت  " مجموعة من المتخصصٌن والمهن الطبٌة والؽٌر طبٌة و أنهاتعرؾ المستشفى على 

حاجاتهم  وإشباع,تنظم فً نمط معٌن بهدؾ خدمة المرضى الحالٌٌن والمرتقبٌن المادٌة والمواد 

"تنظٌم ٌقوم بتعببة المهارات  أنها.كما تعرؾ المستشفى على (0)واستمرار المنظمة الصحٌة"

والجهود لعدد كبٌر من الجماعات المهنٌة المحترفة وشبه المهنٌة المحترفة والجماعات الؽٌر مهنٌة 

. وقد (1)المرضى إلىمن اجل الحصول على خدمات ذات كفاءات عالٌة  اإلفرادالمحترفة من 

(المستشفى على American hospital association)األمرٌكٌةعرفت جمعٌة المستشفٌات 

"مإسسة تحتوي على جهاز طبً منظم ٌتمتع بتسهٌالت طبٌة دابمة تشمل على أسرة للمرضى  أنها

المرضى  إعطاءوالتمرٌض ,وذلك من اجل  األطباءات الداخلٌٌن وخدمات طبٌة تشمل خدم

 . (2)التشخٌص والعالج الالزمٌن 

"جزء  أنهاعلى   (World Health Organizationكما عرفتها المنظمة العالمٌة للصحة )

نظٌم اجتماعً طبً تتلخص وضٌفتها فً تقدٌم رعاٌة صحٌة كاملة للسكان )عالجٌة او تمن  أساسً

البٌوت كما ٌعمل كمركز لتدرٌب القوة العاملة الصحٌة والقٌام  إلىته الخارجٌة وقابٌة(وتمتد عٌاد

 .(3)ببحوث اجتماعٌة حٌوٌة

ومن وجهة نظرنا فالمستشفى عبارة عن مإسسة تتكون من مجموعة من العاملٌن والمتخصصٌن 

ملة من كافة تقدٌم الرعاٌة الصحٌة الكا إلىوؼٌرها. وتهدؾ  واإلدارةفً مجاالت مختلفة مثل الطب 

 النواحً )الطبٌة , النفسٌة , التعلٌمة(.

 

 خصائص المستشفى

, اجتماعٌة, بٌولوجٌة, طبٌة.تسبح اقتصادٌةإن المستشفى هو ظاهرة معقدة فً الحقٌقة, فهو مإسسة 

فٌها الكثٌر من المعلومات, وتتعدد الهٌاكل والمسإولٌات, موضوعا وهدفا. ولهذه األسباب بالذات 

ى مجموعة من الخصابص والتً تمٌزه عن ؼٌره من المنظمات ومن هذه الخصابص فإن للمستشف

 : (4)ما ٌلً 

 ٌوصؾ المستشفى بالتعقٌد, كونه ٌقوم على ترتٌبات تنظٌمٌه معقدة الختالؾ أهداؾ

ومسإولٌات الجماعات المهنٌة العاملة فٌه, األمر الذي ٌإدي إلى صعوبة فً التنسٌق 

تة على المستوٌٌن الثقافً والوظٌفً, وللحساسٌة الناجمة عن بٌن تلك الجماعات المتفاو
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طبٌعة العمل الذي ٌمس حٌاة اإلنسان, وما ٌتبع ذلك من توتر نفسً وجسدي طوال فترة 

 العمل. مما 

ٌزٌد فً تعقٌد نظام المستشفى, باعتبار أن هذه األمور ال تدخل ضمن إطار الترتٌبات 

 التنظٌمٌة التً ٌقوم علٌها.

 

المستشفى بنظام خدمة مستمرة على مدار الساعة. ٌتمٌز 

 ٌتسم المستشفى بؤنه نظام ٌتؤلؾ من عناصر إنسانٌة لدٌها القدرة على التفاعل و

التعاطؾ و االتصال الجٌد, إلى جانب القدرة على تشخٌص وحل المشكالت المعنً  

 بها .

.ٌتمٌز المستشفى بصعوبة قٌاس و تحدٌد مخرجاته 

 ًالمستشفى إلى درجة عالٌة من التخصص.ٌجتاح العمل ف 

 سلطة الجهاز اإلداري و سلطة الجهاز الطبً -ٌتمٌز المستشفى بازدواجٌة السلطة- 

 التً قد تنشؤ عنها مشاكل تنسٌقٌة, وعدم الوضوح فً أدوار العاملٌن.

 ٌتمٌز المستشفى بنظام دقٌق فٌما ٌتعلق بالمهن الطبٌة والخدمات اإلدارٌة و ؼٌرها من

 سام المستشفى, التً تتضافر فً العمل من أجل تحقٌق و إبراز أهدافه.أق

 من خصابص العمل فً المستشفى نقص أو انعدام الحراك الوظٌفً, بحٌث ٌبقى العامل

فً نفس حقل التخصص الذي ٌلتحق به. فالممرضة مثال تبقى فً حقل التمرٌض 

ثٌر الصراع بٌن الصفوة مادامت تحمل مإهال لذلك, و هذا ما ٌسبب تدرجا طبقٌا ٌ

 الفنٌة واإلدارٌة, وبٌن العاملٌن فً المستشفى.
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 الوظائف األساسية للمستشفى

اختالؾ األهداؾ من وراء إنشابها, إال أن  تختلؾ وظابؾ المستشفٌات بعضها عن بعض بسبب

 :(5)هناك وظابؾ أساسٌة تشترك فٌها معظم المستشفٌات الحدٌثة, و هً 

عال من جودة الرعاٌة الطبٌة. تحقٌق مستوى 

. تعلٌم و تدرٌب العاملٌن فً المجاالت الطبٌة و التمرٌضٌة 

. تعزٌز البحوث فً مجاالت العلوم الطبٌة والعلوم األخرى ذات العالقة بالصحة 

. توفٌر خدمات الرعاٌة الصحٌة األولٌة الالزمة للنهوض بصحة المجتمع 

 

 السلطة اإلدارية في المستشفى

ز المإسسة على سلطة تهتم بالقٌام بعدة أنشطة لتحقٌق أهدافها وضمان السٌر الحسن ترتك

تتركز على هذه السلطة. وهناك ربٌس لهذه الهٌبة  لمصالحها, و ٌقتضً هذا وجود هٌبة إدارٌة

وهو ٌتمتع  (7)اإلدارٌة, والذي قد ٌكون مدٌرا عاما أو مدٌرا, حسب حجم ونوعٌة نشاط المإسسة. 

لطة التً ٌستمدها من الوظٌفة التً ٌشؽلها ومن المكانة التً ٌحتلها فً المإسسة, حٌث بهذه الس

التصرؾ والتوجٌه, واتخاذ القرارات. وهً صلة دابمة بٌن الرإساء  تخول له الحق فً

السلطة تسمى السلطة اإلدارٌة, و ال  والمرإوسٌن, الذٌن ٌخضعون لها ألنها قانونٌة وشرعٌة, وهذه

 إسسة أو منظمة أن تنشط بدونها.ٌمكن ألي م

وتعتبر السلطة اإلدارٌة فً أي منظمة أو مإسسة مفتاح العمل اإلداري, و السلطة العلٌا فٌها هً 

القرارات وترتكز فً ٌد الربٌس, مدٌر عام كان أم مدٌر, وهو حق  الوحٌدة التً تتمتع بحق اتخاذ

سٌٌر, والتً ٌشؽلها عن طرٌق إصدار قرارات. ٌخول له القانون طبقا لوظٌفة التوجٌه والقٌادة والت

"والسلطة اإلدارٌة هً السلطة التً تقود وتسٌر المإسسة حٌث تقوم بتحدٌد أهدافها, و اختٌار 

كما تقوم بمراقبة   (1)السٌاسة والوسابل والبرامج, واإلجراءات الالزمة للوصول إلى هذه األهداؾ."

تقٌٌم أداء أفرادها والحكم علٌهم, واتخاذ اإلجراءات سٌر العمل وفق الخطة الموضوعة, وتقوم ب

الكفٌلة والالزمة لمكافبتهم أو عقابهم, حسب ما ٌقتضٌه سلوكهم فً العمل. وإذا نظرنا إلى 

ٌضفً علٌها طابع الخصوصٌة وهما:  المستشفى, نجد أنها تتضمن نمطٌن من اإلدارة, وهذا الذي

 اإلدارة اإلدارٌة واإلدارة الطبٌة.

(9)ارة اإلدارية اإلد 
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 وهً التً تتولى أعمال إدارٌة كاالهتمام بالعاملٌن فً المستشفى, ومختلؾ شإونهم والحسابات

والصٌانة وحفظ المبانً وؼٌرها. وعادة ما ٌكون مدٌر المستشفى اإلداري, رجل مختص فً علم 

ٌعة المشاكل التً اإلدارة ٌتم إعداده عن طرٌق عدد من الدورات التربصٌة الطبٌة, لٌطلع على طب

ٌمكن أن تنشؤ فً المستشفى, على اعتبار الخصوصٌة والحساسٌة التً ٌتمٌز بها هذا األخٌر. إال أنه 

وبعد اإلصالحات الهٌكلٌة التً خضعت لها المإسسات فً الجزابر بنوعٌها الصناعٌة والخدماتٌة, 

االستشفابٌة تحت إدارة مجلس  بناءا على قانون إعادة الهٌكلة واالستقاللٌة, فقد أصبحت المإسسة

 اإلدارة, والذي ٌتكون من ممثلً جمٌع الفبات المهنٌة المتواجدة فً المستشفى.

 

(01)اإلدارة الطبية  

وهً مسبولة عن العالج وتقدٌم الرعاٌة الصحٌة وضمان الخدمات الطبٌة, باإلضافة إلى التوجٌه 

شفى.وتتكون اإلدارة الطبٌة من رإساء ونشر الوعً الصحً لدى األفراد المترددٌن على المست

وهً المسبولة عن تعٌٌن األطباء والجراحٌن.  األقسام الطبٌة المختلفة الموجودة فً المستشفى,

والؽرض من وجود هذٌن النمطٌن من اإلدارة داخل المستشفى, هو توفٌر أخصابٌٌن لكل النواحً 

ماتٌة أو حسابٌة, لضمان السٌر الحسن الخاصة بالمستشفى, سواء كانت هذه النواحً عالجٌة, خد

للعمل بداخلها. وٌمكن وصؾ أسالٌب التسٌٌر لدى السلطة اإلدارٌة فً المستشفى عبر األسلوبٌن 

 :(00)    التالٌٌن

: ٌتمثل هذا األسلوب فً أن ربٌس المإسسة هو الذي ٌقرر كل شًء, فؤثناء األسلوب التسلطي   -ا

إلٌه. فمساعدوه أو مرإوسوه المباشرون, ٌقومون بمهامهم طبقا دابما  ظهور أي مشكل ٌعود األمر

لتوجٌهاته, فصاحب هذا األسلوب ٌعتبر مرإوسٌه كمنفذٌن فقط, ولٌس كمساعدٌن. فهو ٌقضً وقتا 

ال  كبٌرا فً مراقبتهم و متابعة نشاطاتهم, و بالتالً ال تكون لهم أي مبادرات شخصٌة, ألنهم

هم. وهذا األسلوب ال ٌسمح بالسٌر الناجح للمإسسة, ألنه ٌقضً ٌستطٌعون أن ٌقدموا كل ما لدٌ

الجماعٌة للمرإوسٌن, كما أن ربٌس المإسسة مع تطور هذه األخٌرة  على المبادرات الفردٌة و

وتوسع نشاطاتها, ٌصبح ؼٌر قادر على أن ٌهتم بكل األمور فٌها, لذا ٌصبح مجبرا على تفوٌض 

زٌع بعض المهام علٌهم, وبالتالً فإنه ٌتبنى أسلوب اإلدارة جزء من سلطته لمرإوسٌه وذلك بتو

 بالتعاون.

فً هذا النمط ٌقوم ربٌس المإسسة بتفوٌض جزء من سلطته بالتعاون :  اإلدارة أسلوب -ب

على قطاع أو مصلحة  مسبواللمساعدٌه, حٌث ٌوزع علٌهم بعض المهام, فٌصبح كل واحد منهم 

لٌة فً اتخاذ القرارات التً تتماشى و المهام الموكلة إلٌه, طبقا معٌنة, و بالتالً ٌصبح ذا استقال

للخطة العامة التً تحددها السلطة اإلدارٌة.وٌصبح ربٌس المإسسة ٌستعٌن بإرشادات ونصابح 

مساعدٌه, وٌستشٌرهم قبل اتخاذ أي قرار, مما ٌسمح له بالحصول على معلومات أكثر حول ما 

ته إلى القاعدة بصورة فعالة وسرٌعة. وكل هذا ٌإدي إلى تناسق ٌدور فً المإسسة وإٌصال قرارا
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الجهود, وهذا األسلوب الذي ٌتجسد من خالل مجلس إدارة المإسسة االستشفابٌة, باعتباره األداة 

 لصنع القرار فٌه, وباعتباره الهٌبة المخول لها ذلك قانونا.

 المبحث الثاني

 

 خدمة الطوارئ

 

 

 مقدمة

بٌبة  إلىالمعاصرة  اإلنتاجقد الحالً اهتمامات الباحثٌن بنقل وتطوٌع نظم ظهرت مع نهاٌة الع

صناعة الخدمة , فظهرت نتٌجة لذلك دراسات بحثٌة ولكنها لم تقترب من التنفٌذ الفعلً لمنطق 

 (.MRPهذه النظم ,ورؼم محدودٌتها فقد ركزت معظمها على تنفٌذ مبادئ نظام )

طبٌعة الخدمة فً المنظمة الصحٌة وخصابص الخدمة فً  إزاء هذا الواقع ٌمثل هذا المبحث

 ( لتصنٌع الخدمة فً وحدة الطوارئ JITوتكٌٌؾ فلسفة )وحدة الطوارئ 
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 طبيعة الخدمة في المنظمات الصحية

جوهر االختالؾ بٌن نظم التصنٌع المادي ونظم صناعة الخدمات ٌكمن فً الخصابص ؼٌر  إن

تنتج ولكن استهالكها ٌتزامن مع عملٌات تصنٌعها . وبناء  أشٌاء أنها الملموسة للخدمة , أي

. وتتمٌز النظم  13على ذلك , فان الخدمة ؼٌر قابلة للخزن وال ٌمكن عرضها قبل عملٌة الشراء

وتمر  أنفسهمالتً تهتم بالعناٌة الصحٌة بان مدخالتها الربٌسٌة هم المستفٌدٌن من الخدمة 

لجة تستخدم معها تسهٌالت )الموارد البشرٌة والمعلومات والتكنولوجٌة المدخالت  بعملٌات معا

ؼٌر ملموسة .  أنهامخرج ربٌسً للنظام ٌتحسس بالخدمة بالرؼم من  هالمشاف( ٌمثل المرٌض 

فٌها حسب الطلب  اإلنتاجؼٌر معٌارٌة وان نظام  بؤنهاوتتصؾ عملٌات صناعة الخدمة 

وان ٌإدٌان الخدمة ذاتها وتختلؾ لمجهز  أخر إلى الخدمة من مجهز أداء,وعندها ٌختلؾ 

توافر قدرة من الثقة بٌن  إلى. لذلك فان الحاجة تتجسم فعال  أخر إلىالخدمة الواحد من مرٌض 

  .14مما هً علٌه فً صناعة السلع المادٌة  أكثرمجهز الخدمة وطالبٌها 

التً من شؤنها زٌادة  اإلبعادى الطلب على الخدمة فً حقل العناٌة الصحٌة عل إدارةهذا وتركز 

قابلٌة الخدمة فً تحقٌق المزاٌا التنافسٌة فً بٌبتها المتؽٌرة . وربما ال تستطٌع منظمات صناعة 

 تمارس نشاطها بشكل جٌد وكؾء باتجاه تحقٌق جمٌع خصابص الخدمة والمتمثلة بــ: إنالخدمة 
(4) 

 

 السرعة. -0

 الكلؾ. -1

 التمٌز. -2

 المرونة. -3

 المعولٌة. -4

 تساق.اال -5

علمنا بان تحقٌق السرعة فً انجاز الخدمة ٌتطلب التضحٌة فً خاصٌة الكلؾ وربما خاصٌة  وإذا

المرونة حٌث تتمٌز عملٌات الخدمة باالتصال العالً مع الزبون )المرٌض(. وهذا ما ٌجعل الكثٌر 

اح الخدمة لهذا فان مهارة الجر معولٌهمن خصابص الخدمة ذات صعوبة فً القٌاس وخاصٌة 

اهتمامه الشخصً بالمرٌض  إلى أضؾمباشر على نوعٌة الخدمة التً ٌقدمها  تؤثٌروشهرته ذات 
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الخدمة لحظة الطلب من قبل الزبون , تزٌد كثٌر من تحسٌن نوعٌة وسرعة انجاز الخدمة أي تٌسر 

 الخدمة.

لنوعٌة المطلوبة وبا إلٌهاوقت الحاجة  بإتاحتهاوتعكس خاصٌة الوثوقٌة االتساق بٌن مكونات الخدمة 

 تمهٌدا لجعل المنظمة الصحٌة وحدة ذات ثقة عالٌة.

( 13الزبابن خالل ) إمامالخدمات  إتاحةهكذا تعد وحدة الطوارئ ذات موثوقٌة عالٌا لقابلٌتها فً 

تشٌر خاصٌة  وأخٌرا( ساعات فقط 1وحدة العناٌة الٌومٌة التً توفر الخدمة خالل ) إزاءساعة 

 قابلٌة توفٌر الخدمة استنادا الحتٌاجات الفردٌة للمستفٌدٌن. إلىدمة نحو المستفٌد المرونة وتوجٌه الخ

هناك مبادالت فً تصمٌم وتشؽٌل نظم صناعة الخدمة وان  إنٌبدو واضحا من هذه الخصابص  إذا

العلٌا  اإلدارةعلى قابلٌة المنظمة للتنافس هو الذي ٌقود  وتؤثٌراتهالهذه الخصابص  اإلدراكنقص 

 لإلستراتٌجٌةالمستوٌات الدنٌا ذات التوجه التقنً والسماح  إلىالحرجة  تالقراراتخوٌل  إلىلبا وؼا

 (02)تصنع من خالل ما ٌبدو كونه قرارات تشؽٌلٌة ؼٌر مهمة  إن اإلنتاجٌةالسٌاسات(  أو)

 

 

 خصائص الخدمة في وحدة الطوارئ 

ادث الخاصة ؼٌر العادٌة التً ٌتطلب المرضى والحو أنواع إلىتختص هذه الوحدة بتقدٌم الخدمة 

 ( وعناٌة صحٌة دقٌقة .أخصابًمعالجتها مجهز خدمة متخصص)طبٌب 

وهذا ٌمثل طلب المستفٌد الخدمة الربٌسٌة فً هذه الوحدة طلب مستقل وؼٌر مإكد وٌتم تحدٌد حجم 

عدد  إلىة الربٌسٌة حتاج عملٌة انجاز الخدمالمختلفة . وت إالتنب أسالٌبهذا النوع من الطلب باعتماد 

 والمستلزمات الطبٌة . األدوٌةؼٌر قلٌل من 

 05وتختص هذه الوحدة بالنشاطات التالٌة :

 المستفٌد . إلىالخدمات الربٌسٌة والتً تزمع المنظمة صناعتها وتسلٌمها  أنواعتحدٌد  -0

لكل بٌن الطلبات المباشرة من المستفٌد على الخدمات المتاحة والتخطٌط الدقٌق  قالتنسٌ -1

 . بالمطلوحالة بهدؾ تقدٌم الخدمة فً الوقت 

تحدٌد مواقع التسهٌالت التً تستلزمها صناعة الخدمة , التخطٌط من االحتٌاجات من  -2

فً الوقت  األخصابًالطبٌب  وإٌصالالمتاحة,  األجهزةالطاقة لضمان موثوقٌة 

 كبٌر فً سرعة انجاز الخدمة. تؤثٌرالمناسب باعتباره مورد حرج ذات 
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والمستلزمات الطبٌة فً المنظمة  لألدوٌةطوٌر شبكة االتصال مع الوحدة المجهزة ت -3

لالستعمال وضمان  األدوٌةمن استعدادهم لاللتزام بصالحٌة  التؤكدالصحٌة بهدؾ 

 توفرها بالكمٌة المطلوبة فً وقت الحاجة.

 

 تتصف الخدمة الرئيسية في وحدة الطوارئ بالخصائص التالية:

تاكدٌة  هذه الوحدة حسب الطلب )حالة المرٌض(. وٌتسم الطلب باال تصنع الخدمة فً -0

 (ساعة .13وبصعوبة التنبإ بها وٌقتضً تقدٌم الخدمة بصورة متواصلة بخالل )

مورد حرج عند التخطٌط وتقدٌم الخدمة فً مجال العناٌة  األخصابًٌعد الطبٌب  -1

لخدمات ؼٌر الموحدة الصحٌة عامة وفً وحدة الطوارئ خاصة وذلك لمواجهة طبٌعة ا

 اإلنتاجضرورة توافر المرونة التامة فً تسهٌالت ومستلزمات  إلى أضؾللمصابٌن 

 الخاصة بصناعة الخدمة. اإلجراءاتالمتاحة مع وجود نمطٌة فً بعض 

علمنا بان تصنٌع الخدمة ٌمر بمراحل وعملٌات متعددة وان حالة المرٌض بعد كل  إذا -2

عملٌة التالٌة فً المسار التكنولوجً فً انجاز الخدمة فً تحدٌد ال األساسعملٌة هو 

والمستلزمات الطبٌة المطلوبة فان ذلك ٌإكد  واألدوٌةوكذلك تحدٌد االحتٌاجات 

صعوبة التخطٌط او التحدٌد الكامل لتركٌبة الفنٌة ولالحتٌاجات الفعلٌة النجاز الخدمة 

 .الربٌسٌة حتى بعد الطلب الحقٌقً من المرٌض 

لنفس  أخر إلىت االنتظار للخدمة الربٌسٌة وعملٌاتها بعدم الثبات من زبون ٌتمٌز وق -3

. لذا فان التخطٌط  أخر إلىالخدمة ولمجهز الخدمة نفسها وكذلك من مجهز خدمة 

 البدء واالنتهاء من كل عملٌة تعد ؼٌر واقعٌة عند انجاز خدمات لهذه الوحدة . ألوقات

موجها نحو المستفٌد الواحد لذا ٌعد المرٌض  تتمٌز الخدمة فً وحدة الطوارئ كونها -4

جزء حٌوي مشارك فً معظم عملٌات ومراحل انجاز الخدمة وذات اتصال عالً مع 

 مجهز الخدمة.

تمر الخدمة الصحٌة بمراحل وعملٌات متعددة ومختلفة وكثٌرا ما ٌتم تكلٌؾ مجهزي  -5

ة الجراحٌة للمرٌض الى النجاز الخدمة كاملة فقد ٌتم متابعة انجاز العملٌ آخرٌنخدمة 

الطبٌب المقٌم بهدؾ تحقٌق الرضا التام للمرٌض وتجنب حاالت الملل التً تحدث 

 (05) .للمرٌض وتسبب مؽادرته للمستشفى قبل انجاز الخدمة كاملة
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 لفصل الثانيا

 بحوث العمليات وصفوف االنتظار

 مقدمة

حوث العملٌات وان الهدؾ من هذا النموذج النماذج الرٌاضٌة لب إحدىتعتبر نظرٌة صوؾ االنتظار 

لكً تتم دراستها وتحلٌلها ومن ثم  إبعادهاهو تصوٌر الواقع الموضوعً لحالة معٌنة وتلخٌص 

استخدامه فً كثٌر من  إمكانٌةاتخاذ القرار بشؤنها ومما ساعد هذا النموذج باالنتشار الواسع هو 

فً  أوبضابعهم  إثمانون فً صفوؾ لدفع المجاالت منها مراكز التسوق حٌث ٌنتظم المواطن

 ومحطات تعببة والمستشفٌات األطباءاالتصاالت الهاتفٌة لدفع الفواتٌر وكذلك المصارؾ وعٌادات 

انتظارا للخدمة كذلك ٌمكن استخدامه فً المجاالت التخطٌطٌة والرقابٌة وكذلك القرارات  البنزٌن

 .المختلفة اإلنتاجٌةراحل بٌن الم اإلنتاجًذات العالقة بتحقٌق التوازن 
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 مفهوم صفوف االنتظار

عدة صفوؾ  أومكان الخدمة وٌنتظرون فً صؾ  إلىعملٌة الصفوؾ تتكون من عمالء ٌصلون  إن

 إن إيٌؽادرون مكان الخدمة  وأخٌراكان مقدم الخدمة مشؽوال ومن ثم ٌحصلون على الخدمة  إذا

نظام  إلٌهمتواجدٌن فً الطابور ومن مقدمً الخدمً مضافا نظام الصفوؾ ٌتكون من العمالء ال

  الوصول وطرٌقة تقدٌم لخدمة

مركز الخدمة  إلىونظام صفوؾ شبٌه بعملٌة الموت والوالدة تحدث الوالدة عندما ٌصل العمٌل 

وتحدث حالة الموت عندما ٌحصل العمٌل على الخدمة وٌؽادر مركز الخدمة وٌمثل عدد العمالء فً 

 .(12) لخدمة حالة النظاممركز ا

   : على حاالت االنتظار أمثلة

 : تختص نظرٌة صفوؾ االنتظار بدراسة وتحلٌل حاالت االنتظار المختلفة ومنها

  .فً الدوابر والمحالت الكبٌرة األشخاصانتظار  -0

 . انتظار المرضى فً العٌادات والمستشفٌات -1

 انتظار الطابرات لالقالع. -2

 .فن فً الموانا للتفرٌػ والتحمٌلانتظار الس -3

 .انتظار المكابن العاطلة لؽرض تصلٌحها -4

 .انتظار طالبً المكالمات الهاتفٌة الخارجٌة -5

 .انتظار البرامج لتنفٌذها على الحاسب -7

 .انتظار الكتب الرسمٌة فً ؼرفة الطابعة -1

 .انتظار المٌاه خلؾ السدود -9

 .وقود للتزود بالوقودانتظار المركبات فً محطة ال -01

 .المرورٌة اإلضاءةانتظار المركبات بؽٌة الحصول على الخدمة من  -00
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 الهدف من دراسة نظرية االنتظار

عن طرٌق تؽٌٌر  األنظمةالهدؾ من دراسة نظرٌة صفوؾ االنتظار هو تحسٌن بعض 

الهدؾ  إن المتبعة فٌها لتقدٌم الخدمة لعرض زٌادة كفاءة النظام لذلك األسالٌببعض 

الربٌسً من دراستها هو تقلٌل وقت االنتظار المطلوب للحصول على الخدمة وكذلك تقلٌل 

الوقت الذي تكون فٌه مراكز الخدمة ؼٌر مستؽلة بالكامل وذلك الن سبب االزدحام ٌعزى 

نسبة الوقت المستقل لمقدم الخدمة  إلى أوالوقت المقضً فً صؾ االنتظار ,  إلىالوقت 

فقد ٌكون سبب االزدحام هو  أسبابهاظرٌة فً دراسة حاالت االزدحام ومعالجة وتختص الن

معدل وصول الوحدات طالبة الخدمة عالٌا جدا وبالتالً االنتظار فً الطابور فترة معٌنة  إن

تكون طابور  إلىٌكون معدل الخدمة للوحدة الواحدة بطًء جدا مما ٌإدي  إن أو

 (15).  )صؾ(طوٌل

 

 

  األساسينتظار نموذج صفوف اال

 

ء بؤدا  ٌقوم مقدم الخدمةة إذ ابسط نموذج لصفوؾ االنتظار تكون من مركز خدمة واحد إن

تنتظر  إنمركز الخدمة ,وهنا ٌجب  إلىالخدمة المطلوبة وتصل الوحدات الطالبة للخدمة 

 .أخرىكان مقدم الخدمة مشؽول فً خدمة وحدات  إذامدة من الزمن,

مراكز  إلىالتً قد تصل  األموال, المركبات , المكابن ,  خاصاألشوالوحدات قد تمثل 

على مراكز الخدمة قد تشمل صالونات  واألمثلةللحصول على الخدمة المطلوبة , الخدمة 

 اإلضاءةالموانا ,  أرصفةالحالقة الكبٌرة , محطات تعببة الوقود , ممرات الطابرات , 

 (17) المرورٌة , الطباعات لطباعة الكتب ....الخ.

+ الوحدات الموجودة فً   Queueكذلك ٌطبق على الوحدات الموجودة فً صؾ االنتظار

 مراكز الخدمة = الوحدات الموجودة فً النظام.

 :ولهذا فان نظام الخدمة ٌشمل

          (صؾ االنتظار +مركز الخدمة) 
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 :أنواع صفوف االنتظار

 (19) نظام الخدمة ذو القناة الواحدة -7

ا نماذج تكون مدخالت النظام وخط االنتظار ومركز تقدٌم الخدمة ومخرجات هً فً هكذ

 وال  تسوٌق الخدمات  من مكونات هكذا نظام . من اجل تطبٌق هكذا نظام فً معالجة مشاكل

 :نالحظ االفتراضات الخاصة بهذه النماذج وهً كما ٌلً بد إن

 .وجود عدد ؼٌر محدود من الزبابن -0
 
 .                 أوالٌخدم  أوالالخدمة هً من ٌصل قاعدة تقدٌم -1

 . اكبر من معدل الوصولm  معدل الخدمة -2

 

  .بواسونوصول  أوقاتالواحدة مع  القناةالنموذج ٌسمى نموذج خطوط االنتظار ذات  اهذ إن

 (0وٌمكن تمثٌل نظام الخدمة ذو القناة الواحدة كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0الشكل )



 - 22 - 

 

 

 

 (11) اذج خطوط االنتظار ذات القناة المتعددةنم  -5

تسوٌق خدمة ٌتكون من  أوصؾ انتظار منفرد ومركز تقدٌم  أساستقدٌم الخدمة ٌتم على  إن إي

 من محطة واحدة. أكثر

 ومن شروط تقدٌم الخدمة حسب هذا النموذج هو ما ٌلً:

 من محطة واحدة لتقدٌم الخدمة.وجود أكثر  -0

 الزبابن إلى مركز تقدٌم الخدمة ٌتبع التوزٌع اإلحصابً .أسلوب معدل وصول  -1

 .اآلسًمعدل تقدٌم الخدمة ٌتبع التوزٌع  -2

 أوال(ٌخدم  أوالقاعدة )من ٌصل  أساستقدٌم الخدمة ٌقوم على  أسلوب -3

 :ما ٌلً إلىوٌقسم هذا النموذج 

عدد مراكز  إن افترضنا إذاعدد الوحدات فً النظام اقل من عدد المراكز الخدمة حٌث -أ

 الخدمة

 : فان فً هذا النموذج ٌكون

N < S 

 ال عالقة له بعدد الوحدات فً النظام وان معدل الوحدات
 . بالنسبة لمعدل تقدٌم الخدمة فانه ٌعتمد على عدد المراكز الخدمة المشؽولة بتقدٌم الخدمة إما
 :ندما ع إيٌساوي عدد المراكز الخدمة  أو أكثرعدد الوحدات فً النظام -ب

N>=S 
فان فً هذه الحالة ما ٌزٌد عن عدد مراكز تقدٌم الخدمة من الوحدات فً النظام سوؾ ٌبقى فً  

وان الشكل البٌانً الذي ٌعبر عن هذا النموذج  خط االنتظار منتظرا دوره للحصول على الخدمة
 : (1فً الشكل ) والذي ٌمكن عرضه على النحو التالً (0)مشابها لما ورد فً الشكل
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(5الشكل )  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 24 - 

 (01) خصائص نظام صفوف االنتظار

 أنماط الوصول : -0

لمكان الخدمة وقد ٌكون  وأخروٌقصد به الزمن المستؽرق بٌن وصول عمٌل 

بتوزٌع احتمالً  إيشٌوعا  األكثرمتؽٌر عشوابً وهو  أوثابت  إماهذا الوقت 

على شكل  أووقد ٌكون نمط الوصول للعمالء بشكل انفرادي معروؾ 

 . مجموعات

 أنماط الخدمة : -1

وٌقصد به الزمن الالزم لمقدم الخدمة لتقدٌم خدمته لطالب الخدمة وقد ٌكون 
بواسطة مقدم خدمة  متؽٌر عشوابً وقد تقدم الخدمة أوثابت  إماهذا الزمن 

بسلسلة مقدمً الخدمة الكتمال  قد ٌتطلب من طالب الخدمة المرور أوواحد 
 . الخدمة المطلوبة

 طاقة النظام : -2 

ٌقصد بطاقة النظام هو عدد العمالء المسموح لهم بالتواجد فً صؾ االنتظار 

زابدا العمالء الذٌن تقدم لهم الخدمة فً نفس الوقت وقد ٌكون هذا العدد محدود 

مكان الخدمة الممتلا ال ٌسمح لهذا العمٌل  إلىعندما ٌصل احد العمالء  إي

مؽادرة هذا المكان بدون  إلىباالنتظار خارج مكان الخدمة وبالتالً ٌضطر 

لٌس هناك حدود لعدد العمالء المسموح  إيتلقً الخدمة وقد ٌكون ؼٌر محدود 

لهم داخل نظام الخدمة مثال ذلك انتظام السٌارات فً طابور على الطرٌق العام 

 .المرور على احد الجسور رٌبةض لدفع

 نظام الصفوؾ : -3

 : ٌقصد بنظم الصفوؾ الترتٌب الذي تقدم فٌه الخدمة وقد تكون كالتالً

 أوال.تقدم له الخدمة  أوالمن ٌصل -ا

  أوالتقدم له الخدمة  أخرامن ٌصل -ب

 . للحاالت الطاربة األسبقٌة أوعشوابً  أساسعلى -ج

 رمز كندال : -4

 رموز لتحدٌد خصابص الصؾتستخدم هذه ال

(V_W_X_Y_Z) 
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تمثل عدد مقدمً الخدمة   xنمط الخدمة وW و تمثل نمط الوصولV إنحٌث 

متفرعة عنها   s  مثل نظم الصفوؾ وهناك رموزتZ  و تمثل طاقة النظام Yو

ؼٌر محددٌن  إنهمافٌفترض z  أوy لم تحدد  وإذاثالثة عناصر تستخدم 

  FAFO)انفٌنٌتً( و 

  . ٌبٌن خصابص الصفوؾ ورموزها ومعانٌها أدناهالتالً  والجدول 
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 الفصل الثالث

 البرمجة بلغة فيجول بيسك

 

 مقدمة:

 

فان لؽات البرمجة تعتبر الشؽل الشاؼل لكل  أالنمنذ بداٌة اكتشاؾ الحاسب اآللً وحتى 

جس األكبر لعلماء الكومبٌوتر بعد االستفادة من الحاسب بؤكبر قدر ممكن , فلقد كان الها أرادمن 

وسٌولة ممكنة , وال ٌتم  وأٌسر وأسهلاختراعه هو كٌفٌة تبسٌط التعامل معه واالستفادة منه بؤكبر 

هذه اللؽات هً التً تجعل  إنوهً لؽات البرمجة , حٌث  إالبواسطة طرٌقة واحدة  إالذلك 

 .ؽات ٌصبح الحاسب كتلة هامدة من المعدنالحاسب ٌقوم بالعملٌات التً نرٌدها منه, فبدون هذه الل
(18) 
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 (Basic)معنى كلمة بيسك 

 Dartmouthلؽة فجوال بٌسك هً لؽة بٌسك التً ظهرت فً كلٌة دار تماوث  أصل

( عبارة عن اختصار Basicم , وكلمة بٌسك )0952علً ٌد جون كٌمنً وتوماس كٌرتز عام 

( أي )شفرة Beginners All – Purposes Symbolic Instruction Codeلجملة )

المبتدبٌن( , ثم طورت لتصحب فجوال بٌسك وهً لؽة مربٌة سهلة  إؼراضتعلٌمات رمزٌة لجمٌع 

 لؽات البرمجة.  وأسهل أشهربسرعة فابقة من  أصبحتالتعلم وقد 

ً علم الحاسوب , ومع التطور والتقدم الحادث فً مجال الكومبٌوتر , والقفزات الهابلة ف

بٌسك  فٌجوالوهً ) إالالسٌما فً اآلونة األخٌرة ظهرت لؽة برمجة جدٌدة تعتبر امتداد للؽة بٌسك 

قادرة على  أنهاخصابص هذه اللؽة  أهمهذه اللؽة ذات إمكانٌات مذهلة , ومن  وأصبحتالمربً( , 

 مع البٌانات ممٌزة.  التعامل مع قواعد البٌانات بسهولة مدهشة , وان طرٌقتها فً التعامل

ما بوسعها لتزٌد من قوة هذه اللؽة وطورتها طبقا  أقصىولقد بذلت شركة ماٌكروسوفت 

ظهر  إن إلىللتطور الحادث فً مجال الكومبٌوتر وطبقا لرؼبات المبرمجٌن ومستخدمً البرامج 

ة الرعاٌة ( ولقد نالت هذه اللؽة الولٌدMicrosoft visual Basic 6.0السادس) اإلصدارمنها 

لكً  إصداراتها إلىوالحنان والدعم من شركة ماٌكروسوفت مما جعلها تضٌؾ كثٌرا من الممٌزات 

 (19) .تحوز على رضا المبرمجٌن والمستخدمٌن

 

 عن اللغات األخرى  (Visual Basic)أهم مميزات لغة البرمجة المرئية 

استخدمناها فً كتابة  ألنناسوؾ نقوم بإعطاء مقدمة بسٌطة ألهم ممٌزات هذه اللؽة وذلك 

ٌصمما واجهات تطبٌق جمٌلة حٌث توفر لهم هذه  إنبمقدور المبرمجٌن  وأصبحالبرنامج للمشروع 

تستخدم فً نظام التشؽٌل نفسه مثل صندوق النص  وأدوات( Objectsاللؽة كابنات )

(Textboxوبهذا تم إسدال الستار على ما كان ٌعانٌه المبرمجون من ناحٌة تصم ) ٌم واجهة

 (20)( User Interfaceالبرنامج التً تسمى )

تصمم نظرٌا النماذج  إنٌزودك فٌجوال بٌسك ببٌبة رسومٌة والتً بواسطتها تستطٌع  .0

بٌسك  بنابك فً تطبٌقاتك لكمبٌوترك الشخصً. فٌجوال أساسٌاتوالتحكمات والتً تصبح هً 

شمل على ما ٌلً )نماذج , قوالب , ٌدعم عددا كبٌرا من األدوات المفٌدة , وهذه األدوات ت

 متحكمات متخصصة , إضافات وإمكانٌة التعامل مع قواعد البٌانات(. 

وصنادٌق النص وؼٌرها فانه  األوامر أزرارعلى الواجهة مثل  اإلشكالبعد االنتهاء من وضع  .1

ط الزر. المستخدم مثل حركة الماوس وضؽ أفعالعند التنفٌذ ستتمٌز واجهات هذه اللؽة بتلقابٌة 

التً ٌقوم بها  اإلحداثفً البرنامج سٌكون تحت سٌطرة  اإلجراءاتأي ان تسلسل تنفٌذ 

 المستخدم. 

وجاءت المٌزة األخرى والدعم األخر الذي تلقته لؽة فٌجوال بٌسك هو أٌضا "من شركة  .2

 استدعاء الكثٌر من الوظابؾ الموجودة فً نظام التشؽٌل إمكانٌة إضافةماٌكروسوفت حٌث تم 
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( , Windowsاالستفادة من بعض البرامج التً تعمل تحت بٌبة نظام النوافذ ) وإمكانٌة

 لؽة سهلة وسرٌعة التعلم.  أنها إلى باإلضافة

بالعمل داخل بٌبتها  Microsoft officeفرصة لبرامج  Visual Basicأعطت لؽة 

رمجٌن لتخطٌط جدٌدة للمب أفكاروهذه أعطت   Word  ,Access ,Excelومن هذه البرامج 

 : برامج منتظمة الخصابص مثل

  األدواتشرٌط Tool Bars. 

 .النوافذ المتعددة داخل نافذة التطبٌق 

  .الدعم األساسً للتطبٌقات المتعددة التً تعمل فً نفس الوقت 

 دعم لقواعد البٌانات بصورة جٌدة. .3

 .++Cتوفر إمكانٌة العمل مع لؽات األخرى مثل  .4

البرنامج صؽٌر جدا "مقارنة مع اللؽات األخرى وبحجم العمل الذي الذي ٌكتب به  codeالـ  .5

 ٌنجزه. 

 إضافة Multimediaتتمٌز لؽة فٌجوال بٌسك بقدرتها على التعالم مع عالم الوسابط المعددة  .7

للمبرمجٌن  إضافٌة( والتً تعطً قدرة DLLسهولة استعمال مكتبات الربط الدٌنامٌكٌة ) إلى

ب البرمجٌة المسبقة للتطوٌر مما ٌوفر وقتا وجهدا كبٌرٌن , وتتعامل لالستفادة من بعض القوال

 Windows( او ما ٌدعى )Windowsأٌضا مع واجهة التطبٌقات البرمجٌة الخاصة بنظام )

API's.) 

 إضافة( MDIٌستطٌع المبرمج باستخدام هذه اللؽة كتابة برامج ذات الواجهة متعددة الوثابق ) .1

تطبٌقاته المختلفة , ولم  إلىالحركة المرفقة بالصوت  إلى وإضافةة متحرك إٌقونات إنشاء إلى

, ومنها ملفات  أنواعهاتهمل لؽة فٌجوال بٌسك موضوع التعامل مع الملفات على اختالؾ 

 أكسستتعامل مع هذه الملفات المعدة بواسطة ماٌكروسوفت  إذ( Databaseقواعد البٌانات )

( Visual Basic 6) اإلصدار, ٌعتبر  Dbaseجال مثل احد البرامج الشهٌرة فً هذا الم أو

فً عابلة فٌجوال بٌسك. وهً تسمح لك بسرعة وبسهولة بتطوٌر  اإلصداراتلٌس األخٌر من 

 أوتكون متمرسا فً لؽات البرمجة  إن( لكمبٌوترك الشخصً بدون Windowsتطبٌقات )

 اإلصدار( ابتداء من OOPالتوجٌه ) كابنٌههذه اللؽة من اللؽات  أصبح. وقد ++Cحتى 

 الخامس منها. 

 .أٌاماحتى  أوجمٌعها إلنشاء تطبٌقات كاملة , شهور , أسابٌع ,  األدواتٌمكنك استخدام هذه  .9

صمم خصٌصا لٌخدم شبكة االنترنت وٌؤتً معه عدد من التحكمات  5فٌجوال بٌسك  إن 

( وهذه تعمل Activex Executablesتسمى ) Web أساستسمح لك بإنشاء تطبٌقات على 

 (.Web Browserتطبٌق فٌجوال بٌسك منفرد , ولكنها ٌتم توحٌدها عبر ) كؤنها
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 البرنامج في فيجوال بيسك 

هو تطبٌق ٌتم بناإه باستعمال نظام البرمجة فٌجوال ٌسك لٌعمل على أنظمة وٌندوز 

 خصٌصا. 

مٌم شاشاته ثم بناإه تحدٌد ماذا ترٌد منه وتص إلىلكتابة برنامج فً فٌجوال بٌسك تحتاج 

 باستعمال نظام البرمجة فٌجوال بٌسك , هنالك خمسة خطوات فً كتابة البرنامج :

 تخطيط البرنامج :  .7

 ان هذه الخطوات فً البرمجة مهمة جدا وهً معرفة ماذا ترٌد فً البرنامج بالضبط. 

 وٌتكون ذلك من األتً :  بناء البرنامج : .1

 هدفك فان من المهم التفكٌر كٌؾ سٌبدأ البرنامج وكٌؾ  تصمٌم واجهة البرنامج بعد تحدٌد

 سٌعالج المعلومات حٌث تسمى مجموعة الشاشات والصور المستعلمة بواجهة البرنامج. 

  .تعدٌل مواصفات او خصابص عناصر الواجهة عند الحاجة الى ذلك 

  .كتابة الشفرة لعنصر واحد او اكثر عند الحاجة 

ؾ التؤكد م سالمة عملٌة التنفٌذ وعدم حصول اٌة اخطاء تعٌق وذلك بهد اختبار البرنامج : .2

 عملٌة التنفٌذ. 

بعد االنتهاء من تصمٌم البرنامج واختباره ٌتم تحوٌله الى مرحلة ما بعد التصميم واالختبار :  .3

 ( المتوفرة فً هذه اللؽة. Make File( عن طرٌق الخاصٌة )exeملؾ تنفٌذي )

لبرنامج فٌجب تحمٌله على قرص مع جٌم ملفات البرنامج وٌحتاج اذا كنت ترٌد بٌع اتوزيعه :  .4

 اٌضاً الى مكتبة ربط دٌنامكٌة واحدة او اكثر لكً ٌستطٌع ان ٌعمل.  
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 أهم األدوات التي تم استخدامها في المشروع : 

 (21)وتشمل هذه األدوات التالً 

 Formsالنماذج  .7

ل األساسٌة التً ٌتم فٌها تصمٌم مشارٌعك وتطبٌقاتك ( منطقة العمFormٌمثل النموذج )

, وعلٌه تضاؾ األدوات األخرى مثل صنادٌق النص والعنوان والصور وؼٌرها وٌسمج لك نظام 

فٌجوال لٌسك بإنشاء أكثر من نموذج فً المشروع الواحد , بحٌث تستطٌع االنتقال للنموذج 

( إلظهار نموذج Showة اإلظهار )( خاصة مثل طرٌقMethodsالمطلوب باستخدام طرق )

 ( إلخفاء النموذج من الشاشة.Hideمعٌن على الشاشة وطرٌقة اإلخفاء )

 

 Menuالقوائم  .5

حٌث من أهداؾ لؽة فٌجوال بٌسك تسهٌل مهمة المبرمج بقدر اإلمكان وٌتجلى تحقٌق هذا 

تطبٌقات فٌجوال  الهدؾ فً الطرٌقة البسٌطة لتصمٌم القوابم , حٌث تسهل القوابم عمل مستخدمً

 بٌسك وتجعل التعامل مع هذه التطبٌقات مرٌحاً. 

 

 

 (Labelأداة العنوان ) .3

تسمح بعرض عنوان داخل النموذج مع عدم تمكٌن المستخدم من التعدٌل على هذا  أداةهً 

 (.Captionالعنوان وٌمكن أٌضاً إدخال العنوان عن طرٌق خاصٌة العنوان المسماة )

 

 (Text Boxأداة صندوق النص ) .3

هً خاصٌة إدخال  األداةتسمح للمستخدم بكتابة نص فٌها واهم خصوا هذه  أداةوهً 

 ( حٌث ٌمكن بواسطتها إدخال أي نص. Textالنصوص المسماة )

  

 (Command Buttonأداة زر األوامر ) .2

ٌتم تنفٌذ الكثٌر من التطبٌقات  إناألدوات المستخدمة , أي ٌمكن بواسطتها  أهموهً من 

 جراءات. واإل

 

 (List Box. أداة صندوق القائمة )2

تمكن المبرمج من بناء قوابم نص , باستخدام دوال اإلضافة واإللؽاء لعناصر  أداةوهً 

 القابمة. 

 

 (Combo Box. أداة السرد والحوار )1

( List Boxوتستخدم الختٌار البدابل عن طرٌق القوابم المعروضة وهً أداة تشبه أداة )

الكتابة , وٌتعرؾ  أوتاز عنها بوجود خانة الكتابة فٌها مما ٌمكن المستخدم من االختٌار ولكنها تم

 (. Textالمكتوبة عن طرٌق خاصٌة ) أوالبرنامج على القٌمة المختارة 
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 (Active Skin. أداة )1

تؤلقا وجماالً حٌث ال توجد هذه األداة  أكثرجعل برنامجك  إلىتهدؾ  أداةوهً عبارة عن 

ثم   Projectدوق األدوات عند التنفٌذ فٌمكن الحصول علٌها وإضافاتها من قابمة فً صن

Components  ثم بعد ذلك اختٌارActive Skin 4.0 Type Library  ًفسوؾ تظهر ف

هذه األداة الـ  إن( ومع مالحظة Formالنموذج ) إلىصندوق األدوات وبعد ذلك نقوم بإضافتها 

(Label االفتراضٌة )ل وإنما( هاLabel خاص بها )(11) 

 

 :  Data Control. أداة التحكم في البيانات 9

التحكم الموجودة فً صندوق  أدوات إحدىوهً تقنٌة سهلة للتعامل مع قاعدة البٌانات وهً 

فً قاعدة   Record setالقٌاسً. وهً تمكننا من االتصال بمجموعة من السجالت  األدوات

 . Textbox أداةفً فٌجوال بٌسك مثل  أدواتوكذلك ربطها بعدة ( للتعامل معها Jetالبٌانات )

 

 : Picture Boxالصورة  إظهار أداة. 71

الصورة  إظهارعلى النموذج كذلك ٌمكن  أكثر أوصورة واحدة  إلظهار األداةتستخدم هذه 

 ةاألداواختٌار الخلفٌة المناسبة كما وتتٌح هذه  Pictureكخلفٌة للنموذج عن طرٌق الخاصٌة 

 للرسم على الصورة. إمكانٌة

 

 : Imagesالصور  إظهار أداة. 77

واستخدامها وخصابصها التً تتمٌز  إدراجهامن حٌث  Picture Box أداةتشبه  األداةهذه 

وهً خاصٌة مهمة تمكننا من جعل الصورة  Stretchبها ماعدا كونها تحتوي على خاصٌة التمدد 

 صورة واحدة على النموذج. إلظهار ةاألدابالحجم الذي نرؼبه وتستخدم هذه 

 

 (:Microsoft Accessربط فيجوال بيسك مع قواعد البيانات )

ٌمكننا من خالل فٌجوال بٌسك الربط مع العدٌد من برمجٌات قواعد البٌانات مثل 

Microsoft Access البٌانات ان ٌقوم بربط  وعلى من ٌستخدم فٌجوال بٌسك فً برمجة قواعد

( الخاص بالبرنامج حٌث توجد عدة Codeة البٌانات قبل البدء فً كتابة الكود )ج بقاعدامالبرن

 (12) : تقنٌات للوصول الى قاعدة البٌانات والتعامل مع محتوٌاتها وهً كاالتً

 

- DAO  اختصارData Access Objects  البيانات( : إلى)كائنات الوصول 

المخزنة فً قواعد البٌانات  هً احدث تقنٌة من ماٌكروسوفت للعمل مع المعلومات

العالبقٌة وؼٌر العالبقٌة )قواعد البٌانات العالبقٌة تعالج المعلومات فً جداول , ولكن لٌست كل 

كلٌا محل التقنٌة الحالٌة لقواعد البٌانات  ADOمصادر البٌانات تتقٌد بهذا الطراز( , ال تحل 

DAO  ٌن العمل مع محرك قواعد البٌانات للمبرمج أتاحتالمنحنى  كابنٌهواجهة  أولهذا كان

(Microsoft Jet هذا المحرك هو تقنٌة ٌتم استعمالها للوصول )الحقول والسجالت فً  إلى
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شعبٌة وفعالة فً البرنامج  DAOوؼٌرها من مصادر البٌانات ال تزال  أكسسجداول ماٌكروسوفت 

 سطة الحجم.المتو إلىالتً تستعمل قاعدة بٌانات واحدة وفً الشبكات الصؽٌرة 

 

- RDO  اختصارRemote Data Objects : )كائنات البيانات البعيدة( 

 Open)اختصار  ODBCالمصادر  إلىالمحنى  كابنٌههذا المنهج هو واجهة 

Database connectivity , )الوصلة المفتوحة لقواعد البٌانات , )RDO  هً طراز الكابنات

أي مثل  تماٌكروسوفالذٌن ٌعملون بشكل مكثؾ مع  الذي ٌستعمله معظم مطوري قواعد البٌانات

 وؼٌرها من قواعد البٌانات العالبقٌة الكبٌرة. أوراكل

 

 

 

- ADO  اختصارActive X Data Objects : 

وهو ٌملك طراز كابنات  RDOو  DAOتم تصمٌم هذا المنهج لٌكون خلفا للمنهجٌن 

در البٌانات المحلٌة والبعٌدة المتوفرة تمثل الكابنات القابلة للبرمجة كل مصا ADOمشابه فً 

 5كابنات البٌانات تلك فً نسخة المحترؾ من فٌجوال بٌسك  إلىلكومبٌوترك ٌمتلك الوصول 

,  ActiveX واألدواتالجوهرٌة  األدوات إلىالجدٌدة وببناء كابنات بٌانات  ADO األداةباستعمال 

 .Data Environment Designerوباستعمال البرنامج الجدٌد  DHTMLتطبٌقات  وبإنشاء

 

 (:DAOالتعامل مع قاعدة البيانات من خالل الشفرة )

المنفذ  اإلجراء( نستطٌع التحكم بمظاهر وتفاصٌل codeمن خالل التعامل مع الشفرة )

فنقرر متى نفتح قاعدة البٌانات ونتحكم بفتح السجالت كما نتحكم بعملٌات القراءة والكتابة كذلك 

(, كما ٌمكن codeعلى القاعدة من خالل الشفرة ) واإلضافةلٌات الحذؾ والتعدٌل عم إجراءٌمكن 

 Data) أكسسالبحث عن أي معلومة من خالله , وقد تم فً المشروع استخدام قواعد بٌانات 

Access object حٌث ٌتم استخدامه فً تكوٌن قاعدة البٌانات وذلك لسهولة ربطها مع لؽة )

,  إضافةعملٌات معٌنة على هذه الملفات ) إجراء( تم Codeم الشفرة )فٌجوال بٌسك , وباستخدا

للمستخدم والسرعة والحرٌة الكاملة  أوسعتحدٌث , استرجاع , بحث , تقارٌر( وبذلك تعطً فرصة 

  وأسلوبفً اختٌار أي مجموعة من المعلومات تمهٌدا لعرضها باي صٌؽة 

 مطلوب. إحصابً

نوع مكتبة  إلىاعد البٌانات ٌجب فً البداٌة عمل مرجع مالحظة مهمة عند التعامل مع قو

مجوعة من المكتبات منها ما  بٌسقاعدة البٌانات التً نرٌد استخدامها , حٌث ٌتوفر فً الفٌجوال 

 (13) . أخرىهو خاص بقواعد البٌانات , ومنها ما هو خاصة بكابنات 
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 في النظام المصمم: قاعدة البيانات إلىخطوات عمل مرجع من فيجوال بيسك  

 (14)وتشمل هذه الخطوات التالٌة 

 .Projectمن قابمة  References األمراختر  -0

 Microsoft objectتظهر شاشة حٌث نختار منها المكتبة  References األمربعد اختٌار  -1

library DAO 3.15  ثم اضؽط علىOK. 

اس , وسنقوم بداٌة بتعرٌؾ بعض المتؽٌرات ن الخاصة ببرنامج األوامرسنبدأ بكتابة  أالن إما -2

 Module1والتً سوؾ نستخدمها للتعامل مع قاعدة البٌانات فً نافذة الـ 

Global db As Database 

Global xx,xx1, xx2, xx3,… xxs as Recordset 

 .( Codeمن خالل الشفرة ) أكسسوقد تم ربط المشروع بقاعدة بٌانات 
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الرابعالفصل   

 مكونات النظام

 مقدمة

 

إن األنظمة االلكترونٌة أصبحت تستخدم بشكل واسع فً جمٌع المجاالت بما فٌها مجاالت التعلٌم 

واإلدارات بمختلؾ أنواعها العلٌا والوسطى والمستوى التشؽٌلً وكذلك فً العدٌد من المجاالت 

اإلجراءات البرمجٌة والعدٌد  حٌث ٌتؤلؾ النظام من مجموعة منوخصوصا فً المجاالت الصحٌة 

 من الملفات الدابمة وملفات بٌانات مساندة ومإقتة تستحدث إثناء التنفٌذ .
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 ملفات النظام : -0

والتً تحتوي   Microsoft access 2000تم صمٌم قاعدة المعلومات الخاصة بالنظام باستخدام 

 على الملفات التالٌة :

 ضى الشخصٌة :ملؾ معلومات المر -ا

من أهم المالمح الربٌسٌة التً ٌتمٌز بها النظام المقترح هو اعتماده ملؾ بٌانات ربٌسً تضم 

 األزمة, وٌرافق المرٌض خالل انتقاله بٌن المراحل والعملٌات  معلومات كاملة عن المرٌض

 ملٌات .( بٌن مراحل العkanbanبحركة بطاقة ) أسوةالنجاز الخدمة والسٌطرة على عملٌاتها 

فً  الجدٌد المرٌض تم قبول كلماو .  بكل مرٌض المعلومات المتعلقة ٌحتوي على المرٌض سجلو 

وال ٌمكن إن ٌترك اسم المرٌض فارؼا وكذلك  المرٌض سجل فً معلوماته إدخال ٌتمالمستشفى, 

 .(2) . العنوان إما تارٌخ الدخول فٌسجل تلقابٌا من قبل النظام وكما فً الشكل

  

Attribute  Date Type  Length 

RegNo  Varchar 10 

Name  Varchar 25 

Fname Varchar 25 

Address  Varchar 35 

Age  Number 2 

Sex  Varchar 1 

Phone  Number 10  

Mobile Number 10 

DoA  Date  

Timein  Date  

CaseType  Varchar 25 

c_no  Number 5 

 

(2الشكل )  
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 : األسرة فً المستشفىمعلومات عن الملؾ  -ب

رقم من حٌث  األسرة الموجودة فً المستشفىحٌث ٌتؤلؾ هذا الملؾ من معلومات كاملة عن 

 .(3.........الخ كما فً الشكل )واألسرة المتوفرة فً المستشفى  الرسوموالسرٌر ونوع السرٌر  

 

Attribute  Date Type  Length 

BedType  Varchar 20 

Charge Number 7,2 

No_of_Beds  Number  5 

 

(3الشكل )  

 

 سجل تخصٌص األسرة :  -ت

حٌث ٌحتوي هذا السجل على تفاصٌل على المرٌض والسرٌر المخصص له ورقم المرٌض واسمه 

ورقم السرٌر والرسوم .... الخ . حٌث عندما ٌتم دخول المرٌض ألول مرة ٌتم فحص األسرة فً 

 ( .4سرٌر له . وكما فً الشكل )المستشفى وٌتم أٌجاد 

Attribute  Date Type  Length 

RegNo varchar(10) Varchar 10 

Name varchar(25), Varchar 25 

Fname varchar(25), Varchar 25 

Address varchar(35), Varchar 35 

BedNo varchar(25), Varchar 25 

Charge number(10), number 10 

Avail varchar(1), Varchar 1 

Advance number(10) Number 10 

 

(4الشكل )  
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 سجل الحاالت فً المستشفى : -ج

حٌث ٌحتوي هذا الملؾ او السجل عن تفاصٌل لجمٌع الحاالت فً المستشفى وعند دخول أي حالة 

 ( .5الى المستشفى ٌتم تسجٌلها فً هذا السجل وكما فً الشكل )

Attribute  Date Type  Length 

CaseType varchar(25), Varchar 25 

SurFee number(5), Number 5 

ConsulFee number(5), Number 5 

Dname varchar(25) Varchar 25 

 

 (5الشكل )

 النظام : )واجهات( شاشات -5

 واجهة الدخول : -ا

ٌانات الموجودة حٌث تحتوي هذه الواجهة على اسم مستخدم وكلمة مرور لكً ٌتم المحافظة على الب

فً التطبٌق من المستخدمٌن الؽٌر مخولٌن بالدخول حٌث ٌتم التحقق من صحة اسم المستخدم وكلمة 

 .(7المرور ومن ثم ٌتم الدخول إلى التطبٌق وكما موضح فً الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7الشكل )
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 شاشة إدخال معلومات المرٌض : -ب 

 حفظهاالمرٌض وٌتم المعلومات عن دخال حٌث تقوم هذه الواجهة بإ

االسم  تسلسل المرض و أوكل من رقم  حفظ  قاعدة البٌانات المرتبطة فً البرنامج مباشرة وٌتم فً

وفصٌلة الدم والعنوان ورقم الهاتؾ ومالحظات عن المرٌض  والوزناألول واالسم األخٌر والجنس 

 خدام األزرار فً أسفل الصفحة وٌستطٌع المستخدم إضافة أو إزالة أو تعدٌل البٌانات الموجودة باست

 (.1كما موضح فً الشكل )

 

(.1الشكل )  

 

 

 

 :اقسام المستشفىشاشة  -ت 

 المهمة عن المرضى الذٌن ٌدخلون احد أقسام المستشفىالمعلومات بإدخال حٌث تقوم هذه الواجهة 

مرٌض ,  ضافةإوٌستطٌع المستخدم للنظام  أقسام المستشفى حٌث تحفظ المعلومات بقاعدة البٌانات 
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مرٌض جدٌد او تؽٌر فً  إضافةحذؾ مرٌض  وتعدٌل بٌانات مرٌض وذلك فً حالة حدوث 

 (.9) البٌانات كما موضح فً الشكل

 

 

 

(9)الشكل   
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 : تطبٌق صفوؾ االنتظار على وحدة الطوارئشاشة  -ج

للمرٌض حسب  تمثل وحدة الطوارئ خلٌة تصنع داخل المنظمات الصحٌة حٌث ٌتم تقدٌم الخدمة

وهً تعتمد فً مبدأ عملها على نظرٌة صفوؾ  أوالٌخدم  أوال ٌؤتًأي ٌستخدم مبدأ من  األولوٌة

 أكثرقد ٌؤتً  األحٌاناالنتظار الذي تم التكلم علٌه فً الفصل الثانً من البحث , لكن فً كثٌر من 

لعالج الفوري عالج مباشر لكون حالته تستوجب ا إلىوحدة الطوارئ وٌحتاج  إلىمن مرٌض 

 أولوٌةولؽرض تفادي هذه الحاالت تم تطبٌق مبدأ صفوؾ االنتظار وحسب حالة المرٌض تم وضع 

دقٌقة  51عالج فوري وٌتم تخصٌص  إلىشدٌدة وٌحتاج  إصابته( للمرٌض الذي تكون 0) اعلً

 34( وٌخصص 1إما المرٌض الذي درجة خطورته اقل ٌعطى له أولوٌة )كوقت لعالج الحالة , 

دقٌقة لعالج الحالة المرضٌة وهكذا بالنسبة لبقٌة المرضى . ولؽرض عدم الوقوع فً مشكلة انتظار 

المرضى , على المستشفى إن تعمل على توفٌر الموارد البشرٌة الحرجة )الطبٌب االختصاصً( 

وقت الحاجة إضافة إلى المستلزمات الطبٌة واألجهزة الطبٌة وٌمكن توضٌح شاشة تطبٌق صفوؾ 

 ( .01)نتظار على وحدة الطوارئ فً الشكل اال

(01الشكل )  
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 التقارٌر واإلحصابٌات : -2

مختلفة وذلك لمرونة هٌكل  وإحصابٌاتتقارٌر  إصدارٌمتاز النظام المصمم على قابلٌة مرنة على  

ذات العالقة بالمرضى  واإلحصابٌاتالتقارٌر  تؤشٌرالبحث ٌمكن  إلؼراض أوالملفات التً ٌعتمدها 

 خدمة الطوارئ ومنها : إلىوالخدمات المزمع تقدٌمها  باءواألط

تقرٌر عن جمٌع األطباء  :  حٌث ٌعطً هذا التقرٌر معلومات شاملة عن االطباء  - أ

فً المستشفى مثل الرقم , االسم , العمر , الجنس , رقم الهاتؾ .....الخ . وكما فً 

 ( .00الشكل )

 

 

 (00الشكل )
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ة المرضى : حٌث ٌقوم هذا التقرٌر بؤعطاء معلومات تقرٌر ٌوضح تفاصٌل أسر -ب

عن األسرة التً ٌستخدمها المرضى مثل نوع السرٌر و رقم السرٌر وكما فً الشكل 

(01. ) 

 

 

 (01الشكل )
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تقرٌر الحاالت المرضٌة للمرضى : حٌث ٌقوم هذا التقرٌر بؤعطاء معلومات عن  -ت

دخول المرٌض ورقم التسجٌل .....الخ .  الحاالت المرضٌة مثل نوع الحالة وتارٌخ

 (.02وكما فً الشكل )

 

 

 (02الشكل )
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 االستنتاجات :

 أسفر البحث عن مجموعة من االستنتاجات وتم تؤشٌرها فً :

ولنفس الخدمة  أخر إلىالمهل الزمنٌة لمراحل وعملٌات انجاز الخدمة من مستفٌد  اختالؾ -0

 .الصحٌة للمرٌض  الحالةواعتمادا على 

اعتمادا  أخر إلىوالمستلزمات الطبٌة النجاز نفس الخدمة تختلؾ من مستفٌد  األدوٌةكمٌة  -1

 على قدرته الجسمٌة .

حالة صحٌة طاربة ,  أو إصابةناتجة عن  بؤنهاٌتمٌز الطلب على الخدمة فً وحدة الطوارئ  -2

عنصر مإثر فً لذا فان توافر المرونة فً تقدٌم الخدمة المطلوبة والسرعة فً انجازها تمثل 

 تحقٌق رضا المستفٌد ومإشر لقٌاس نوعٌة الخدمة .

الطلب بدور كبٌر على السٌطرة على الوقت الحقٌقً النجاز الخدمة من خالل  إدارةتساهم  -3

اعتماد ملؾ معلومات مبرمج ٌرافق المرٌض فً جمٌع المراحل وعملٌات انجاز الخدمة 

 بهدؾ تحقٌق: 

 . واألشعة ألمختبريالدقة فً التحلٌل  -ا

 الدقة بالتشخٌص وبالتالً التخطٌط الدقٌق لعملٌات انجاز الخدمة . -ب

 والمستلزمات الطبٌة . األدوٌةسرعة االستجابة فً تهٌبة  -ج

 ( وقت الحاجة . األخصابًتؤمٌن توافر الموارد البشرٌة الحرجة )الطبٌب  -د

 

ض المهلة الزمنٌة لبقاء المرٌض إن مكننة النظام بفلسفته المقترحة سٌسهل بدون شك فً تخفٌ -4

فً هذه الوحدة , بما ٌساعد فً زٌادة معدل الخدمات المتوقع تقدٌمها وبنفس الموارد . أضؾ 

إلى إمكانٌة تقدٌم مجموعة كاملة من اإلحصابٌات والتقارٌر إلى اإلدارة العلٌا والمراجع 

 المتخصصة .
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