
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اكاديمية المنهل للعلوم

:اسم املشروع 

شركة الهدهد الهندسية

:اعداد الطالب 

اسالم فاروق يوسف
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-:المرحلة التمهدية

 شركة الهدهد هي شركة هندسية تختص بصيانة االجهزة
ت والمعدات والمنشأت والمباني وتتعدد مجاالتها  في مجاال

-:الهندسة المختلفة 
(.مساحة«حاسوب«العمارة«االلكترونيات«كهرباء)

مدير وهيكلة الشركة علي النحوي االتي في االدارة العليا ال
العام واالدارة الوسطي مدراء االقسام باالضافة الي مدراء 

شؤون الموظفين والشؤون المالية والشؤون الخارجية 
.والعقود واالدارة الدنيا الموظفين 
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المدير العام

الشؤون 
الخارجية والعقود

الشؤون المالية
شؤون 

الموظفين
االقسام

قسم الحاسوب قسم المساحة

قسم العمارة قسم الكهرباء 

قسم 
االلكترونيات 

-:الهيكل التنظيمي للشركة
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ير تستخدم شركة الهدهد نظام بدائي يدوي يستغرق الكث
من الوقت ويحتوي مشاكل كثيرة مثل مشكلة االحتفاظ

لين بعقود العمالء لفترة طويلة ومشكلة حفظ بيانات العام
ليفه باالضافة الي ان النظام الحالي غير اقتصادي اي ان تكا

-االت طباعةيدويه-احبار-اوراق:)عاليه متمثلة في االتي
(.كثرت العاملين

وعند اخذ اراء العاملين كان بعضهم يعانون من التعامل مع
من النظام الحالي وقد قال بعضهم انه نظام يتطلب الكثير

.الجهد 

-:النظام الحالي لشركة الهدهد الهندسية 
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ي هو نظام آلي جزئي يحتوي علي الكثير من المميزات الت
تميزه عن النظام السابق مثل السرعة في التنفيذ و 
حتاج اقتصادي مقارنة بالنظام القديم  باالضافة الي انه ال ي
-:الي الكثير من العاملين وله اهداف تتمثل في االتي

حفظ عقود العمالء عن طريق عمل نسخة احتياطية.

 سهولة حفظ وادخال بيانات الموظفين.

 يستطيع موظف واحد التحكم في النظام.

اليستغرق الكثير من الزمن.

-:االنظمة المقترحة لشركة الهدهد 
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 نظام الي متكامل من جميع النواحي يشمل النواحي
ث المالية للمؤسسة ويعالج مشاكل النظام الحالي من حي

افة ما يتميز به من دقة وسرعه في تنفيذ المطلوب باالض
الي تقليص حجم االدارة من خالل عدم احتياج النظام الي 

-:وله اهداف تتمثل في االتي .الكثير من الموظفين 

 شامل لكل نواحي المؤسسة.

 الدقة والسرعة في تنفيذ المطلوب.

 يحتاج الي القليل من الموظفين.
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-:دراسة الجدوي المبدئية 
 الحلول البديلة للمشروع:-

التكلفة الوصف الحل

200000

هو نظام آلي جزئي يحتوي علي 
ه عن الكثير من المميزات التي تميز

النظام السابق مثل السرعة في 
نظام التنفيذ و اقتصادي مقارنة بال

تاج القديم  باالضافة الي انه ال يح
.الي الكثير من العاملين 

آلي جزئينظام حديث. 1

250000

نظام الي متكامل من جميع 
النواحي يشمل النواحي المالية 
للمؤسسة ويعالج مشاكل النظام
الحالي من حيث ما يتميز به من 
دقة وسرعه في تنفيذ المطلوب 
ة باالضافة الي تقليص حجم االدار

من خالل عدم احتياج النظام الي 
.الكثير من الموظفين

نظام حديث آلي كامل.2
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 النظام االمثل لشركة الهدهد الهندسية:-

هو النظام االمثل لشركة الهدهد هو النظام المقترح االول لما
لموظف يتميز به من بساطة وعدم تعقيد وقلة التكلفة ويمكن

.واحد ان يتحكم فيه 
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-:التحليل:المرحلة االولي

-:تحديد االهداف والمتطلبات1.

الهندسية وجدنا ان هيكل الشركة mtcعند مراقبة اداء شركة 
-:يحتوي الكيانات التالية 

(  العميل ، العقد ، القسم ، الموظف ، الخبرة)

رجات ومن خالل دراستنا التي قمنا بها قمنا بتحديد وتحليل مخ
النظام وتحديد مدخالته والمعالجات التي يقوم بها واالجهزة 

.ات التي تمكن من بناء النظام يوالمعدات واالنظمة والبرمج
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 مخرجات النظام:

فين مخرجات النظام عبارة استفسارات وتقارير تتعلق بالموظ
دارة والعمالء والعقود ، وتكون هذه االستفسارات والتقارير لال

العليا ويتم تحديد الوقت والتاريخ فيها ، وتكون واجهة 
المستخدم بالون االصفر الفاتح بحجم اطار مناسب ويكون

ونوع 18العنوان الرئيسي باللون البرتقالي الغامض حجم الخط 
االسود حجم باللون خط عريض ، والعنوان الفرعي Arialالخط 
االسود باللون والنص خط عريض ،Arialونوع الخط 16الخط 
.Arialونوع الخط 14الخط حجم 
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:مدخالت النظام 

 للموظفين النظام عبارة بيانات يتم ادخالها مدخالت
ل واالقسام والعمالء والعقود التي يبرمها العميومؤهالتهم 

المستخدم بالون االصفر الفاتحواجهة مع القسم وتكون 
بحجم اطار مناسب ويكون العنوان الرئيسي باللون 

خط Arialونوع الخط 18البرتقالي الغامض حجم الخط 
ونوع 16عريض ، والعنوان الفرعي باللون االسود حجم الخط 

خط عريض ، والنص باللون االسود حجم الخط Arialالخط 
.Arialونوع الخط 14

eslam faroug                                                                                                  Almnhal Academy



-:مالحظات 

واجهة دخول النظام واجهة المستخدم بالون االصفر الفاتح
بحجم اطار مناسب ويكون العنوان الرئيسي باللون 

.Arialونوع الخط 18البرتقالي الغامض حجم الخط 

 بالون االصفر الفاتحواجهة تحكم النظام واجهة المستخدم
بحجم اطار مناسب ويكون العنوان الرئيسي باللون 

، Arialونوع الخط 18البرتقالي الغامض حجم الخط 
ونوع الخط 16والعنوان الفرعي باللون االسود حجم الخط 

Arialخط عريض.
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-:مالحظات 

في جميع الشاشات يتم فيها اضافة شعار الشركة المرفق
.اعلي الشاشة 

في جميع الشاشات يتم فيها اضافة عنوان الشركة المرفق
. اسفل الشاشة 
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-:مالحظات 

 الشاشات التي توجد فيها عناوين فرعية تسخدم فيها
.االيقونة المرفقة 

 االدخال عن طريق قائمة الخيارات استخدام.

 عدم تكرار البيانات.

 ان تكون كل شاشة االدخال هي شاشة اخراج.
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-:قاعدة البيانات 
-:تحتوي قاعدة البيانات علي الجداول االتية وحقولها 

 يحتوي علي االتيالعميل:-

 مفتاح اساسي 5رقم العميل نوعه رقمي حجمه.

 30اسم العميل نوعه نص حجمه.

 30عنوان العميل نوعه نص حجمه.

 15رقم هاتف العميل نوعه رقمي حجمه.

 العقد يحتوي علي االتي:-

 مفتاح اساسي 5رقم العقد نوعه رقمي حجمه.

 تاريخ العقد نوعه تاريخ.

 مفتاح اجنبي 5رقم العميل نوعه رقمي حجمه.

 مفتاح اجنبي  5رقم القسم نوعه رقمي حجمه.

 تاريخ انتهاء العقد نوعه تاريخ.
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 القسم يحتوي علي االتي:-

 مفتاح اساسي 5رقم القسم نوعه رقمي حجمه.

 30اسم القسم نوعه نص حجمه.

 االتي علي يحتويالموظف:-

 مفتاح اساسي 15الرقم الوطني نوعه رقمي حجمه.

 واالسم الثاني نوعه نص 10اسم الموظف ثالثي االسم االول نوعه نص حجمه
.10واالسم الثالث نوعه نص حجمه 10حجمه 

 30العنوان نوعه نص حجمه.

 تاريخ الميالد نوعه تاريخ.

 10الجنس نوعه نص حجمه.

 15رقم الهاتف نوعه رقمي حجمه.

 مفتاح اجنبي 5رقم القسم نوعه رقمي حجمه.
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 المؤهل يحتوي علي االتي:-

 مفتاح اجنبي 15الرقم الوطني للموظف نوعه رقمي حجمه.

 مفتاح جزئي 5رقم المؤهل نوعه رقمي حجمه.

 30اسم المؤهل نوعه نص حجمه.

 30مستوي المؤهل نوعه نص حجمه.

 مالحظة:-

كيان الموظفكيان الخبرة هو كيان ضعيف يعتمد علي 
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-: ERDمخطط الكيان العالئقي 
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 معالجة النظام:-

ير علي تسمعالجة النظام تتمثل في العمليات التي يقوم بها النظام و 
حتوي النحو االتي العميل يقوم بابرام العقد في قسم معين والذي ي

.علي الموظف الذي يملك الخبرة 
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-:Use Caseمخطط حالة استخدام النظام 
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 برمجيات وانظمة تشغيل ولغات برمجة النظام:-

االصدار xpفي هذا النظام يتم استخدام نظام تشغيل ويندوز 
تخدام الثاني نسخة اصلية ، اما بالنسبة للغة البرمجة يتم اس

، اما البرمجيات المستخدمة sqlلغة االستفسارت الهيكلية 
Oracleفي هذا النظام برنامج ادارة قواعد البيانات اوركل 

10gو في تنفيذ الواجهات يتم استخدامDeveloper 10g 

Oracle.
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 اجهزة ومعدات النظام:-

Intelبمعالجhpجهاز كمبيوتر من نوع 2سوف يتم استخدام 

3.3 GH   2ورام GB 500و هاردسيك GB  21وشاشة بحجم
hpبوصة من نوع  LCD . 1هاردسيك خارجي TERA .2 طابعة

.ليزر hpمن نوع 
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 دراسة جدوي النظام:-

-:الدراسة الفنية االقتصادية .1

الجملةسعر سعر الوحدة العدد المواصفات المستلزمات

6000 3000 2
hp: اسم الشركة 

Intel: المعالج  3.3 Gh
GB 500: هارديسك 

GB 2: الرام 
lcdبوصة 21: الشاشة 

pcكمبيوتر جهاز.1

5000 500 5 Samsung: اسم الشركة 

1Tera: الحجم 

خارجي هارديسك.2

4000 2000 2 hp: اسم الشركة 
ليزر: النوع 

طابعة.3

3000 1500 2
Windows: اسم النظام  xp

االصدار الثاني: االصدار 
نسخة اصلية 

نظام تشغيل.4

1000 1000 1  Oracle: اسم البرنامج 
10g: االصدار

ادارة قواعد برنامج.5
بيانات

1000 1000 1
 Oracle: البرنامج اسم

Developer
10g: االصدار 

برنامج تنفيذ.6
الواجهات
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-:الدراسة التشغلية .2

التكاليف التي يكلفها النظام في اليوم الواحد 

التكلفة
الكلية

منصرفات 
اخري

منصرفات 
كهرباء

منصرفات 
اوراق

منصرفات
احبار

90 20 15 25 30
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 تصميم مدخالت النظام:-
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 تصميم واجهات االستخدام:-

 واجهة دخول النظام:-
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 تصميم واجهات االستخدام:-

 واجهة التحكم:-
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-:واجهة ادخال البيانات .1
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 واجهة ادخال بيانات الموظف:-

eslam faroug                                                                                                  Almnhal Academy



 لموظف لواجهة ادخال بيانات مؤهل:-
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 واجهة ادخال بيانات القسم:-
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 واجهة ادخال بيانات العقد:-
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 واجهة ادخال بيانات العميل:-
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 تصميم قاعدة بيانات النظام:-
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 تصميم معالجة النظام:-

 تتابع النظام:-
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 نشاط النظام:-
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 حالة النظام:-
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 تصميم مخرجات النظام:-

 واجهة التقارير واالستفسارات:-
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 واجهة تقارير واستفسارات الموظفين:-
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 واجهة تقارير واستفسارات الموظف:-
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 واجهة تقارير واستفسارات مؤهل الموظف:-
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 واجهة تقارير واستفسارات العمالء:-
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 واجهة تقارير واستفسارات العميل:-
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 واجهة تقارير واستفسارات العقود:-
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 واجهة تقارير واستفسارات العقد:-
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