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ABSTRACT 

The research deals with the importance of ICT in the design of HRIS based on the 

network. Its importance lies in the practical side, through the adoption of the Technical Institute 

/ Nineveh (application environment) on the HRIS based on the network as this system will 

reduce the effort and time required for data entry, and which also is maintained and 

confidentiality of information as well as access to information necessary for all individuals 

working in various units of the relationship, away from the movement between these units of 

information sources, participation is the objective basis of the objectives of the network. It has 

been used database management program MS Access in the development of the proposed 

system, as characterized by this program in its ability to work through the network with the 

same efficiency in which it operates on a personal computer, and that this program allows the 

possibility of sharing data, either by placing the entire database on the server, or put to share 

their data on the server. We has been taking the second option, where the database was divided 

and put tables on the server and then to copy all the objects on the workstations to reduce the 

pressure on the network, data is transmitted on the network and the rest of the organisms are 

present on all network computers. 

Keywords: information and communication technology, human resources information 

system 

 نظام معلومات الموارد البشرية المستند على الشبكة تصميم المعلومات في  نةوظيف تقات
 في المعهد التقني / نينوى ـحالة ـ دراسة 

 إنعام عبد الجبار سلطان  رائد عبد القادر حامد 
 المعهد التقني / الموصل جامعة الموصل ،  كلية اإلدارة واالقتصاد

 14/12/2011تاريخ قبول البحث:                                   09/06/2011تاريخ استالم البحث: 
 الملخص 

يتناول البحث في جانبه النظري أهمية تقانة المعلومات واالتصاالت في تصميم نظام معلومات الموارد البشرية المستند 
)بيئههة التيقيههلى علههى نظههام معلومههات  اعتمههاد المعهههد التقنههي / نينههو  الجانهها العملههي مههن  هه ل  وتكمن أهميتههه فههيعلى الشبكة. 

القيانههات ومههن   لههه أتمهها  يههتم  د ههالههه ا النظههام صههيقلد الجهههد والوقهه  الهه  م إل أن إذالمههوارد البشههرية المسههتند علههى الشههبكة 
 العاملين في مختلف الوحدات ذات فرادالحفاظ على المعلومات وصريتها وك لك الحصول على المعلومات ال  مة عن جميع األ

. وقد اصههتخدم الشبكة أهدافالع قة، بعيدا  عن التنقل بين ه ه الوحدات فالمشاركة بمصادر المعلومات هو الهدف األصاس من 
يتميههه ههه ا القرنههام  بقدرتههه علههى العمههل مههن  هه ل  إذفههي تيههوير النظههام المقتههر ، MS Access قواعههد القيانههات إدارة برنههام  

 إمههاالتشههارف فههي القيانههات  إمكانيههةههه ا القرنههام  يتههي   أنههها علههى الحاصههوص الشخصههي، كمهها الشههبكة بههنفك الكفههاية التههي تعمههل في 
بالخيار الثههاني حيههث تههم  األ  بوضع القيانات للتشارف بها على الخادم. وقد تم  أوبوضع قاعدة القيانات  بكاملها على الخادم، 

جميههع الكاانههات علههى محيههات العمههل لتقليههل المهه   علههى  تقسههيم قاعههدة القيانههات ووضههع الجههداول علههى الخههادم  ههم ال يههام بنسهه 
 الشبكة، فالقيانات هي التي تنتقل على الشبكة وباقي الكاانات تكون موجودة على جميع حواصيا الشبكة. 

      نظام معلومات الموارد البشريةالكلمات المفتاحية : تقانة المعلومات واالتصاالت ، 
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 المقدمة  -1
اليههوم دورا  حيويهها  وهامهها  فههي جميههع المنظمههات،  اصههة وأنههها  (ICT)مههات واالتصههاالت تلعهها تقانههة المعلو 

تعمل على إتاحة األدوات والوصاال ال  مة لتسهيل الحصول على المعلومات، وتبادلها والتشارف بها ونشرها وجعلها 
ثههر أهميههة فههي جميههع المنظمههات فههي متنههاول المسههتفيدين منههها بسههرعة وفاعليههة. إذ أصههبح  التقانههة اليههوم المههورد األك

المعاصههرة، فهههي عامههل نجهها  ونمههو المنظمههات فههي جميههع المجههاالت، كمهها وتعههد تقانههة المعلومههات واالتصههاالت مههن 
 .  [6] الركااه الهامة التي تستند عليها المنظمات في تصميم نظمها وبمختلف أنواعها

تثهار  أنوالتهي تمكهن ، ي / نينهو  )بيئهة التيقيهلىتم تحديد المشكلة البحثية للدراصة الحالية فهي المعههد التقنه 
)هل تمكن توظيف تقانة المعلومات واالتصاالت المتاحهة فهي بيئهة التيقيهل لتصهميم نظهام  :بالتساؤالت البحثية اآلتية

معلومههات المههوارد البشههرية المسههتند علههى الشههبكةن وهههل باإلمكههان تصههميم وههبكة محليههة بههين مجموعههة الوحههدات ذات 
مههن جهههة  وألكثههرالمسههتفيدة مههن النظههامن وكيههف تمكههن العمههل مههن  هه ل النظههام وباصههتخدام أذونههات الههد ول الع قههة و 

 لل يام بعملية إد ال وتحديث القياناتنى

ومههن جانهها ت ههر تكمههن أهميههة الدراصههة فههي حالههة اعتمههاد المعهههد التقنههي / نينههو  )بيئههة التيقيههلى علههى نظههام 
القيانهات ومهن  د هاله ا النظام صيقلد الجهد والوقه  اله  م إل أن إذالشبكة  معلومات الموارد البشرية المستند على

 فهههراد  لهههه أتمههها  يهههتم الحفهههاظ علهههى المعلومهههات وصهههريتها وكههه لك الحصهههول علهههى المعلومهههات ال  مهههة عهههن جميهههع األ
المعلومهات ههو العاملين في مختلف الوحدات ذات الع قة، بعيدا  عهن التنقهل بهين هه ه الوحهدات فالمشهاركة بمصهادر 

 الشبكة. أهدافالهدف األصاس من 
والتي ينب هي التوصهل إليهها فهي  هداففي ضوي المشكلة البحثية وأهمية الدراصة تمكن صياغة جملة من األ

ونظهم   (ICT)هه ه الدراصهة نه كر منهها: )صهياغة إظهار نظهري يهرب  مها بهين مواضهيع تقانهة المعلومهات واالتصهاالت
، تحديد  يوات العمل على النظام من   ل الشبكة وباصتخدام أذونات الهد ول (HRIS) معلومات الموارد البشرية

ال  مهههة لاد هههال والتحهههديث لجميهههع بيانهههات النظهههام، اصهههتخدام الصههه حيات الممنوحهههة لفئهههات محهههددة لسهههحا التقهههارير 
ة وتش يله ل رض تجربته  هم التوصل إلى اصتنتاجات نهااية بعد تنصيا النظام على الشبك وأ يرا  ال  مة من النظام 

 تقدتم التوصيات ال  مةى.
 

 Human Resources Information System (HRIS)     نظام معلومات الموارد البشرية -2

 مفهوم نظام معلومات الموارد البشرية :أوالا 

م ومسهاندة بأنهه النظهام المسهتند إلهى التقانهة والمصهمم لهدع (HRIS) نظام معلومهات المهوارد البشهرية  تعرف
 .[2] إدارة الموارد البشرية في المنظمة
مههن  هه ل أدااههه لههوظيفتين أصاصههيتين األولههى:  (HRIS)ى فقههد أوههاروا إلههى 2009 أمهها )الحميههدي وت ههرون،

جمهههع القيانهههات المتعلقهههة بالعهههاملين فهههي المنظمهههة ومعالجتهههها، والوظيفهههة الثانيهههة: تهويهههد اإلدارات بالمعلومهههات ال  مهههة 
 .[5] ايات والمهارات المرورية للمنظمة والعمل على تنميتها بشكل مستمرالصتقياص الكف

ه)2009 في حين وضهع كهل مهن )مكليهود ووهيل، ى بأنهه النظهام اله ي تجها تهوفره فهي كهل HRISى مفهومها  له
 منظمة وال ي تعمل على جمع القيانات التي تصف الموارد البشرية وتحويلها إلى معلومات  م إعداد تقهارير مهن هه ه

 .[6] المعلومات وتقدتمها للمستفيدين
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 نظام معلومات الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة دافأه :ثانياا 

تمتلك المنظمات المعاصرة األعداد الكقيرة من األفراد العاملين ومن وتى التخصصات، األمر ال ي تستلهم 
وعلى النحو ال ي تسعف تلك المنظمهات لتقنهي  تيوير األصاليا واألنظمة المعلوماتية وباأل د في المجال البشري 

اتخاذ القرارات الم امة به ا الشأن اصتنادا  إلى المعلومات التهي توفرهها تلهك األنظمهة، وهنهاف مهن يىكهد علهى ضهرورة 
تهههوفير نظهههم معلومهههات المهههوارد البشهههرية إلدارة المهههوارد البشهههرية ولتهههوفير المعلومهههات المناصهههبة ل هههرض تخيهههي  وتنظهههيم 

 .[4] البشري  المورد
 :[3] ويمكن تلخيد أهداف نظام معلومات الموارد البشرية بما تقدمه من وظااف بما تأتي

بنههاي الملفههات الشخصههية لكههل عمههو فههي المنظمههة يقههين فيههها كههل المعلومههات المههرورية عنههه مههن حيههث، العمههر،  1.
ة، االنفكاف، مقدار الراتها، الترييعهات، الجنك، الحالة االجتماعية، األوالد، المىهل، تاري  االلتحاق، نوع الوظيف

 ... ال . المكافآت، العقوبات

وضع لواا  تفصيلية وإجمالية يوضه  فيهها ظقيعهة المهوارد البشهرية فهي المنظمهة مهن حيهث متوصه  العمهر، نسهبة  2.
 ... ال . النوع )الجنكى، حجم وظقيعة المهارات، الشهادات

العمل، وذلك بمقابلة حاجات المنظمة للقو  العاملة مهع العهروض مهن  وضع الخي  اإلجمالية والتفصيلية لقو   3.
 القو  دا ل المنظمة و ارجها.

وصههف كامههل لجميههع الوظههااف المتاحههة فههي المنظمههة مههع بيههان المهههام التههي تقههوم بههها وههاغل الوظيفههة، وحصههر  4.
 المهارات والكفايات المتواجدة في المنظمة لمقابلتها مع الوظااف المتاحة.

تنظههههيم وههههىون العههههاملين واإلداريههههين اإلجراايههههة، مثههههل صههههكوف التعيههههين، اإلجهههها ات العادتههههة والمرضههههية، تسههههجيل  5.
 الغيابات، النقل، الترييع، وغيرها من النشاظات الدورية الروتينية.

عرفههة إجههراي البحههول والدراصههات المهنيههة والسههلوكية باصههتخدام قاعههدة القيانههات الخاصههة بنظههام المههوارد البشههرية لم 6.
مسههتو  المشيشههة أو فحههد الع قههة بههين الحههوافه التههي تقههدمها المنظمههة ومعههدالت أداي العههاملين أو حسههاص نسههبة 

 تكاليف األيدي العاملة.

 ثالثاا: تطبيقات تقانات المعلومات واالتصاالت في نظام معلومات الموارد البشرية المستند على الشبكة:

التصهههاالت فهههي مجهههاالت الهههنظم اإلداريهههة بالمقارنهههة مهههع المجهههاالت انتشهههار وت ل هههل تقانهههات المعلومهههات وا إن
 ه ل نظههم االتصهاالت، كمهها  األ هر  فههي ذات تههأ ير مباوهر فههي معالجهة القيانهات، والحصههول علهى المعلومههات مهن

لهم تشههدها مهن  (HRIS)ى بأن تقانات المعلومات ونظم االتصاالت أتاح  فرصا  جديهدة أمهام 2000 أوار )تاصين،
 .[7] لك الصتخدامها العديد من أهم التقانات الحديثة والمتيورةققل وذ

وهناف العديهد مهن تيقيقهات تقانهات المعلومهات واالتصهاالت وبالتحديهد الشهبكات فهي نظهام معلومهات المهوارد 
-Eالبشههههرية والمتمثلههههة بههههاليراال الجديههههدة التههههي ظهههههرت فههههي التوظيههههف والتههههي تعههههرف بههههنظم التوظيههههف االلكترونههههي )

Recruiting System ى والتههههي تعمههههل مههههن  هههه ل اصههههتخدام الشههههبكات )كاالنترنهههه ى وباصههههتخدام تيقيقههههات القريههههد
 .[8] من عمليات التوظيف % 70-80 االلكتروني، ه ه النظم صاعدت على أتمتة

ن المسههتفيدين مههن الوصههول إلههى مخرجههات  وإن نظههام معلومههات المههوارد البشههرية المسههتند علههى الشههبكة تمكهه 
م معلومهههات متنوعههة مههن  ههه ل تحديههد صهه حيات االصههتخدام والهههد ول باصههتخدام كلمههات المهههرور، النظههام الهه ي تمهه 

المسهتند علهى الشههبكة تهوفير التكامهل فههي المعلومهات دا هل أقسهام المنظمههة المختلفهة. فمهن  هه ل  (HRIS)تسهتهدف 
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بال يهام بمههام ووظهااف عديهدة السما  للمستفيدين باالنتفاع من  دمات النظام باصتخدام واجهة المسهتفيد التهي تسهم  
ى يوضه  1منها إعهداد التقهارير، تقيهيم األداي، تسهجيل الحمهور، اإلدارة، اإلجها ات، نظهم إدارة تهرف العمهل، والشهكل )

 .[9] ذلك

 
 نظام معلومات الموارد البشرية المستند على الشبكة. (1الشكل )
urce, The Technologyies & Based Humman Reso-Walker, Alfred J., 2001, Web :Source

Hill Companies, P.25.-ed., McGraw stTrends that are Transforming HR., 1 

 تصميم نظام معلومات الموارد البشرية المستند على الشبكة  -3

 نبذة تعريفية عن المعهد التقني / نينوى  :أوالا 

لتابعههة لهيئههة التعلههيم التقنههي، تأصههك عههام تعههد المعهههد التقنههي أحههد المىصسههات العلميههة فههي محافظههة نينههو  ا
ى ظالبههها ، ويققهههل  ريجهههي الدراصهههة اإلعدادتهههة بفروعهههها )العلمهههي، 120ى بقسهههمين علميهههين وبعهههدد ال يتجهههاو  )1993)

األدبههي، التجههاري، والسههياحةى، مههدة الدراصههة )صههنتان تقويميتههانى وتتمههمن تههدريبا  عمليهها  فههي المصههانع ودوااههر الدولههة 
 :[1] الخري  وهادة الدبلوم التقني في حقل اال تصاص ويمم األقسام اآلتيةتمن   .المختلفة

 .1993 قسم التقنيات المحاصقية تأصك عام 1.

 .1994 قسم التقنيات المالية والمصريية تأصك عام 2.

 .1995 قسم تقنيات اإلدارة القانونية  تأصك عام 3.

 .1998 قسم تقنيات السياحة والفندقة تأصك عام 4.

 .2001 قسم تقنيات أنظمة الحاصبات تأصك عام 5.

 أهداف النظام المقترح :ثانياا 

ة نوجهها باآلتي:  للنظام الجديد أهداف عد 
اصههتخدام تقانههة المعلومههات واالتصههاالت عنههد تصههميم النظههام، فمهه   عههن إمكانيههة االصههتفادة مههن  ههدمات الشههبكة  1.

 ومات.المحلية في عملية جمع القيانات ونشر وتو يع المعل

توصههيل القيانههات والمعلومههات إلههى المسههتفيدين بأقصههر وأصهههل اليرااههل بعههد تيقيههل النظههام الجديههد المسههتند علههى  2.
 الشبكة.

 الحفاظ على القيانات والمعلومات من الفقد أو المياع أو التلف. 3.
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ا لتسههيل عمليههة الحصههول تشهكيل قاعههدة بيانهات قابلههة للتحههديث للحفهاظ علههى القيانههات والمعلومهات والمشههاركة بههه  4.
 على المعلومات المرورية عند الحاجة.

 القماي على التكرار في عملية جمع القيانات ومعالجتها. 5.
 ه:كما ويتسم النظام المقتر  بسمات أ ر  فم   عن أهدافه إذ تمتا  ص

 لمستفيد.احتواي النظام على واجهات بينية تتصف بالبساظة وإمكانية التفاعل معها من ققل ا 1.

 إجراي عمليات البحث والتحديث واالصترجاع والحفظ. 2.

اعتماد كلمات المرور عند الد ول للنظام لمنع المتيفلين من ا تراق النظام أو صرقة المعلومهات وكه لك الحهال  3.
 عند التحديث لممان مو وقية إد ال القيانات وتعديلها.
البشهرية وكه لك الوحهدات المسهتفيدة المرتبيهة بالشهبكة مهن وعن ظريل اعتماد النظام صهتتمكن وهشبة المهوارد 

االصههتفادة مههن التقههارير التههي تمههم المعلومههات الميلوبههة بدقههة متنافيههة وبههدون عنههاي، فمهه   ع مهها صههيوفره النظههام مههن 
 إكساص العاملين الخقرة في اصتخدامهم لتقانهة المعلومهات واالتصهاالت وبأصهلوص علمهي يهوفر المهيهد مهن الوقه  لعمهل

 أفمل.
أما عن أهم متيلبات النظهام الجديهد فههي مجموعهة مهن تقانهة المعلومهات واالتصهاالت التهي يهتم مهن   لهها 

ه وققهل الشهروع فهي عمليهة تصهميم النظهام تهم العمهل علهى  تصميم النظام، وبعد تفحد بيئة التيقيل ومن جوانها عهد 
عهدات، القرمجيهات، المههارة الفنيهة للمهوارد البشهرية، والم األجهههةلتصميم النظام وههي ) األصاصيةالبحث عن العناصر 

 اتم  للباحثين عدة أمور وهي:ف االتصاالتى
تمتلك المعهد التقني / نينو  الموارد المادتة ال  مهة إلنشهاي الشهبكة والتهي تشهمل الحواصهيا الحديثهة والمتمهمنة  1.

هه)علههى بياقههات الشههبكة، وكهه لك معههدات الههرب  كاألصهه ف المهدوجههة، وأجههه  ى HUBهة الههرب  المختلفههة كههالمو ع اله
 وغيرها. 

يوجد في المعهد التقني كادر كفوي بإمكانه العمل من   ل الشهبكة، وال يتيلها األمهر صهو  ال يهام بتهدريا هه ه  2.
تمتلههك  جميههع الوحههدات اإلداريههة جههها  حاصههوص  إذالمههوارد البشههرية علههى اصههتخدام النظههام المسههتند علههى الشههبكة. 

عمهههل عليهههه األفهههراد بالتهههالي فهههإن المهههورد البشهههري العامهههل فهههي هههه ه الوحهههدات تعهههد مهههىه   الصهههتخدام علهههى األقهههل ت
 الحاصوص.

هناف الكثير من القرمجيات والتيقيقات الجاههة المتاحة في المعههد باإلمكهان توظيفهها عنهد القهدي بإنشهاي الشهبكة  3.
 يقيقات التي تعمل في بيئتها.ى والتWindowsوتصميم النظام المقتر  و اصة أنظمة التش يل )

مههن  هه ل تقههدتم كافههة  األنظمههةالعليهها حههول تصههميم مثههل ههه ه  واإلدارةهنههاف دعههم وتشههجيع مههن ققههل المسههئولين  4.
 العمل. إلتمامالمساعدات الميلوبة 

أمها عههن أهههم الوحههدات المنتفعههة مههن نظههام معلومهات المههوارد البشههرية والتههي وجههدنا ضههرورة أن تكههون مرتبيههة 
 محلية فهي: بشبكة

والتههي صههتكون بمثابههة الخههادم المهههود لجميههع الوحههدات علههى الشههبكة والتههي ت هه ي جميههع  وحــدة المــوارد البشــرية: 1.
الوحدات المرتبية بالشبكة بالمعلومات الن قاعدة القيانهات صهتكون فهي حاصهوص هه ه الوحهدة وههي المسهئولة عهن 

 علقاتها.  إد ال وتحديث القيانات الشخصية وبيانات الخدمة ومت

للحصول على التقهارير واإلحصهاايات ال  مهة فهي اإلدارة. وال تمكهن مكتب السيد العميد والسيد معاون العميد:  2.
 إجراي أي إد ال أو تحديث من ققلهم.
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وهههي المسههىولة عههن إد ههال القيانههات المتعلقههة بالكتهها الصههادرة والههواردة واإلجهها ات مههع إجههراي  الوحــدة ااداريــة: 3.
 ثات ال  مة من فترة أل ر .التحدي

 وهي المسىولة عن إد ال القيانات المتعلقة بالرواتا وإجراي التعدي ت عليها. الوحدة المالية: 4.

 وهي المسىولة عن إد ال القيانات المتعلقة بالشىون العلمية مع إجراي التعدي ت عليها. الوحدة العلمية: 5.

أع ه ص حيات الد ول للنظام من   ل كلمات المرور الخاصة صيتم إعياي جميع ه ه الوحدات الواردة 
بها والتي تمن  للموظف المختد في كل وحدة مع إمكانية ت يير كلمهات المهرور مهن وقه  آل هر كمها انهه باإلمكهان 

 إل اي الص حيات وقفل النظام إذا لهم األمر في أوقات معينة. 
لهرب  النجمهي مهن  ه ل جعهل حاصهوص وحهدة المهوارد البشهرية حاصههوبا  أمها عهن هيئهة ربه  الشهبكة فإننها صهنعتمد ا     

 ى وب ية الحواصيا كعناصر على الشبكة.Hub ادما ، مع وجود جها  اله)

 تصميم النظام المقترح :ثالثاا 

 ى اآلتي:2إن الهيكل العام المقتر  لنظام معلومات الموارد البشرية موض  في الشكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التغذية العكسية 

 المد  ت: 
بيانات  اصة  

بجميع المنتسقين 
)وخصية،  
 وظيفيةى 

 عمليات المعالجة:
حفظ، تحديث،  
إضافة، ح ف،  
اصتع م، برمجة، 
إعداد التقارير... 

 ال .

 المخرجات: 
ت منسقة معلوما

 بتقارير

 
قاعدة  
 البيانات 

تقارير 
بالمعلومات  
 الشخصية

تقارير 
بالمعلومات  

 العلمية 

تقارير 
بالمعلومات  

 المتعلقة بالخدمة 

تقارير 
بالمعلومات التي  
 تخد الرواتا 

تقارير بالكتا  
 الصادرة والواردة

بيانات من دا ل 
المعهد التقني 
نينو  ويتم 

إد الها من ققل 
 لتالية:الوحدات ا

ية، الموارد البشر  
المالية، العلمية، 

 اإلدارية.

دين
ستفي

للم
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 وبعد عرض الهيكل العام للنظام المقتر  صنتناول في الفقرات اآلتية وصفا  تفصيليا  لمحتويات ه ا النظام:
هي الجهي األصاس ال ي تعمل من   له النظهام، حيهث تعهد قاعهدة القيانهات ههي الخههان أو قاعدة بيانات النظام:  1.

مههع الههبعخ اآل ههر والتههي تصههمم لتلقيههة احتياجههات المسههتودع الهه ي تصهها ييههه القيانههات والمتصههلة بع قههات بعمههها 
المسههتفيدين علههى وفهههل التحليههل المعتمهههد للقيانههات التهههي تمثههل مههد  ت النظهههام المقتههر  فقهههد تههم تصهههميم تركيبههة قاعهههدة 

ى جدوال  )تعد الجدول في قاعدة القيانهات اللقنهة األصاصهية لتصهميم 18القيانات من عدد كقير من الجداول بلغ عددها )
 .ى3امى، وقد تم رب  ه ه الجداول بع قات متعددة يوضحها الشكل )أي نظ

 

 
 الجداول والع قات  .(3الشكل )

أمهها عههن عمليههة بنههاي الع قههات والههرب  مهها بههين ههه ه الجههداول فقههد تمهه  مههن  هه ل تحديههد التسلسههل واالصههم 
الربههاعي واللقهها كأصههاس للههرب  إذ تعههد ههه ان الحقهه ن مفتههاحين رايسههي ن، فلكههل منتسهها رقههم  واصههم ولقهها  ههاص بههه، 

ه)واحد والتهي ال تمكهن أن تأ هه  قهيم متكهررة فههي الجهداول، أمها عههن ع قهة الهرب  فإنههه  تهم ربهه   إذمتعهددى  إلههىا تتمثهل به
ى السههابل بخهه  يههرب  بههين 3الجههدول الهه ي تعههد جههدوال  رايسهها  لسههاار الجههداول األ ههر ، وتمثلهه  الع قههة فههي الشههكل )

الجههدول الههرايك مههع الجههداول األ ههر . بقههي أن نشههير بههأن هنههاف العديههد مههن االصههتع مات التههي تههم إنشههاؤها لتجميههع 
 وذج ولمهج القيانات مع بعمها وربيها في نماذج مختلفة وعرضها في صجل واحد. الحقول في أكثر من نم

ويمكن من   لها تصف  النظهام وتنفيه  فعالياتهه المختلفهة ابتهداي  مهن أول نافه ة تظههر  النماذج )واجهات النظام(: 2.
 ى.4على الشاوة والتي تعد ناف ة تعريفية للنظام وكما يوضحها الشكل )
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 الناف ة التعريفية للنظام  .(4الشكل )

 

إن الناف ة التعريفية للنظام ههي النافه ة األولهى التهي تظههر عنهد تشه يل النظهام، وقهد تهم الهتحكم بمهدة عهرض 
ى والتههي 5النافهه ة التاليههة الموضههحة فههي الشههكل ) إلههىههه ه النافهه ة إذ تبقههى لمههدة دقيقههة واحههدة فقهه  يههتم بعههدها االنتقههال 

النظهام، إذ يهتم تخصهيد كلمهات المهرور الخاصهة بكهل  إلهىلجهات المخولة لها بالد ول تحتوي على قاامة بأصماي ا
 النظام. إلىها في الحقل الخاص بها من ه ه الناف ة ل رض الد ول إد الجهة ليتم 
 

 
 واجهة إد ال اصم المستخدم وكلمة المرور .(5الشكل )

 

ك مههن  هه ل النقههر علههى األمههر ت ييههر كلمههة ويمكههن أتمهها  مههن  هه ل ههه ه النافهه ة ت ييههر كلمههة المههرور وذلهه 
كلمهة المهرور القدتمهة وبعهدها  إد هالى فيهتم ا تيهار اصهم المسهتخدم  هم 6المرور لتظهر الناف ة الموضهحة فهي الشهكل )

كلمههة المههرور الجديههدة ومههن  ههم التأكيههد علههى كلمههة المههرور الجديههدة  ههم النقههر علههى األمههر )ت ييههرى أمهها إذا لههم نرغهها 
 لك ممكنا  من   ل النقر على األمر ) روجى.بالت يير فان ذ

 
 واجهة ت يير اصم المستخدم وكلمة المرور .(6الشكل )
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وبعد أن يتحقل النظام من كلمهة المهرور المسهتخدمة للهد ول، يهتم عهرض الواجههة الرايسهة للنظهام والتهي تهم 
والتههي تعقههر عههن االصههتخدامات  ى فههي أعلههى الواجهههةTapsتصههميمها بشههكل واجهههة مركبههة تمههم العديههد مههن الفقههرات )

بيانهات األفهراد )المنتسهقينى وتمهم: )المعلومهات الشخصهية، الشهىون العلميهة، الخدمهة  إد هالالمتعددة لهها فهي عمليهة 
التهي يهتم الوصهول إليهها  د هالومتعلقاتها، اإلجا ات، الراتا، الكتا الرصميةى. وييمها يلهي وهر  تفصهيلي لواجههات اإل

 يسة للنظام.من   ل الواجهة الرا
ــية 1.2. ى يوضهههه  حقههههول القيانههههات الخاصههههة بنافهههه ة المعلومههههات الشخصههههية 7الشههههكل ): نافــــذة المعلومــــات الشخصــ

للمنتسا، فقد تم وضع حقل إلد ال اصم الموظف المختد بإد ال القيانات مع تاري  إد ال وتعديل هه ه القيانهات، 
القيانهههات وان أي  يهههأ فيهههها تمكهههن أن تحهههدد  إذ وجهههد مهههن المهههروري أن تكهههون الموظهههف مسهههىوال  عهههن صهههحة ودقهههة

الشهههخد المسهههىول عنهههه. كمههها واحتهههوت النافههه ة علهههى العديهههد مهههن الحقهههول ومنهههها )تسلسهههل الموظهههف، االصهههم الربهههاعي 
...ى جميههع ههه ه المعلومههات ضههرورية فههي السههجل المهنههي للموظههف. ويمكههن م حظههة  واللقهها، الجههنك، تههاري  الههوالدة

 ة. ون حهظ فهي أصهفل النافه ة وجهود األوامهر الخاصهة بالتنقهل بهين السهج ت وإضهافة صورة الموظف على تسهار النافه 
اد  هههاص  صهههج ت جديهههدة مهههع الحههه ف والتحهههديث والحفهههظ وأ يهههرا  ظباعهههة تقريهههر بالمعلومهههات الشخصهههية، وهنالهههك عهههد 

 ه النافهه ة بالجهههة اليسههر  مههن النافهه ة تعيههي المجمههوع الكلههي للمنتسههقين. ول ههرض الخههروج مههن النظههام فقههد  ودت ههه 
 باألمر ) روجى الكاان في الجهة اليسر  منها.

 

 
 

 الحقول الخاصة بالمعلومات الشخصية  –الواجهة الرايسة للنظام  .(7الشكل )
 

ى نافهه ة الشههىون العلميههة للمنتسههقين، إذ تمههم ههه ه النافهه ة العديههد مههن 8يوضهه  الشههكل )نافــذة الشــاون العلميــة  2.2.
ت الشههىون العلميههة للمنتسهها والتههي تتمثههل بالشهههادة، اللقهها العلمههي، البحههول المقدمههة، الحقههول الخاصههة بإد ههال بيانهها

 الدورات التي وارف فيها وأ يرا  التقييم العام للمنتسا.
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ى يوضهه  نافهه ة إد ههال بيانههات الخدمههة الوظيفيههة ومتعلقاتههها، وتشههمل ههه ه 9الشههكل ): نافــذة الخدمــة ومتعلقاتهــا 3.2.
أول تعيين بالدولة مع الخدمة الفعلية إذا كان المنتسا قد جاي نق   من داارة أ ر  والتي من   لها القيانات: تاري  

يههتم حسههاص الخدمههة الفعليههة مههن  هه ل معادلههة حسههابية، مههع وجههود حقههول تخههد الدرجههة الوظيفيههة الحاليههة والمرحلههة 
حسههابية. وكهه لك تههاري  المباوههرة والعنههوان  وتههاري  اكتسههاص المرحلههة وتههاري  لحسههاص تههاري  اصههتحقاق العهه وة بمعادلههة

الوظيفي أما في حالة ترف الموظف للعمل فهناف حقول تمم تاري  إنهاي الخدمة وصقا إنهاي الخدمهة أو تهاري  نقهل 
 الموظف ومكان االنتقال. وتمم التشكرات والعقوبات والمكافئات مع المناصا التي توالها المنتسا.

 

 ناف ة إد ال بيانات الشىون العلمية  –الواجهة الرايسة للنظام  .(8الشكل )

 الخدمة ومتعلقاتهاناف ة إد ال بيانات  –الواجهة الرايسة للنظام  .(9الشكل )
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ى األنهواع المختلفهة مهن اإلجها ات التهي يتمتهع 10حظ في هه ه النافه ة الموضهحة فهي الشهكل )ن  :نافذة ااجازات 4.2.
بها المنتسا وهي )اإلجا ات االعتيادتة، المرضية، األمومة وأ هر  ته كرى. وقهد تهم تصهميم هه ه النافه ة بشهكل مرتها 

ههه ه النافهه ة وذلههك لتسهههيل حيههث تظهههر حقههول القيانههات الخاصههة بكههل نههوع مههن أنههواع اإلجهها ات فههي حيههه مسههتقل مههن 
 عملية اإلد ال من ققل الموظف المختد باإلد ال.

 
 ناف ة إد ال بيانات اإلجا ات  –الواجهة الرايسة للنظام  .(10الشكل )

 

تمكهههن مهههن  ههه ل هههه ه النافههه ة م حظهههة تفاصهههيل الراتههها لكهههل منتسههها، فعنهههد إد هههال القيانهههات : نافـــذة الرواتـــب 5.2.
، التفرغ، الهوجية، األظفال...ى يتم حساص مجموع الراتا، أما االصتقياع فيتم حسهابه مهن الصحيحة )الراتا االصمي

 ه ل )التقاعهد، اإلتجهار، مصههرف عقهاري، كهربهاي، المههريبةى ومهن  هم يههتم حسهاص صهافي الراتهها مهن  ه ل معادلههة 
تفاصيل صرف الراتا االصتقياعاتى، ك لك تمكن صحا تقرير ب -حسابية بسيية )صافي الراتا = مجموع الراتا 

 ى.11لجميع المنتسقين وكما موض  في الشكل )

 
 ناف ة إد ال بيانات الرواتا –الواجهة الرايسة للنظام  .(11الشكل )
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ى ن حههظ باإلمكههان إحصههاي جميههع الكتهها الههواردة والصههادرة لكههل 12مههن  هه ل الشههكل ): نافــذة الكتــب الرســمية 6.2.
تجههدر اإلوهارة بأنههه قهد تههم وضهع حقههل  هاص لكتابههة مختصهر عههن ممههمون منتسها مههع موضهوع الكتههاص والمرفقهات و 

 الكتاص، وذلك الصتكمال عملية التو يل لجميع الكتا الرصمية الخاصة بالمنتسا.

 
 ناف ة إد ال بيانات الكتا الرصمية –الواجهة الرايسة للنظام  .(12الشكل )

 

الشاوهة أو ظباعتهه علهى الهورق ويعيهي التقريهر عرضها  إلنشاي تقرير تكون إما مهن  ه ل عرضهه علهى  التقارير: 3.
ملخصهها  بالمعلومههات مههع السههرعة فههي عمليههة تجهيههه المعلومههات للمسههتفيدين. وقههد تههم تصههميم العديههد مههن التقههارير فههي 

 النظام المقتر  ندرجها باآلتي:
 تقرير بالمعلومات الشخصية. 1.

 تقرير بالشىون العلمية. 2.

 تقرير بالدورات. 3.

 رير بالبحول.تق 4.

 تقرير بالخدمة ومتعلقاتها. 5.

 تقرير بالتشكرات. 6.

 تقرير بالعقوبات. 7.

 تقرير بالمكافئات. 8.

 تقرير بالمناصا اإلدارية التي توالها المنتسا. 9.

 تقرير باإلجا ات االعتيادتة. 10.

 تقرير باإلجا ات المرضية. 11.

 تقرير بإجا ات األمومة. 12.

 ات األ ر .تقرير باإلجا   13.

 تقرير بالكتا الرصمية الصادرة والواردة للمنتسا. 14.

 تقرير بتفاصيل الراتا   ل الشهر الحالي على مستو  المنتسا. 15.
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 تقرير بتفاصيل الراتا   ل الشهر الحالي على مستو  جميع المنتسقين. 16.

 . المشاركة في النظام على الشبكةرابعاا 

ى المستخدم في تيوير النظام هي قدرته على العمل من Accessاعد القيانات )من مميهات برنام  إدارة قو 
الوظيفهة األصاصهية لقواعهد القيانهات  أنى. وبمها PC  ل الشبكة بنفك الكفاية التي تعمل فيهها الحاصهوص الشخصهي )

المسهتفيدين، وان هي جمهع القيانهات وإعهادة صهياغتها بيريقهة منظمهة وتقهدتمها علهى نحهو تمكهن االنتفهاع بهه مهن ققهل 
الوصهههول السهههريع للمعلومهههات يهههتم مهههن  ههه ل الشهههبكة، بالتهههالي البهههد مهههن اإلوهههارة إلهههى الخيهههارات التهههي يتيحهههها برنهههام  

 ى للتشارف بالقيانات وهي:Accessاله)
 أ.  وضع كامل قاعدة القيانات على الخادم.
 ص. وضع القيانات للتشارف بها على الخادم.

ني في عملية تيوير النظام حيث يتم وضع القيانات على حاصوص الخادم، بالتالي لقد تم األ   بالخيار الثا
يتيلهها األمههر تقسههيم قاعههدة القيانههات ووضههع الجههداول علههى الخههادم  ههم ال يههام بنسهه  جميههع الكاانههات علههى محيهههات 

وبهاقي الكاانهات  العمل، وه ا األصلوص يتميه بتقليل الم   على الشبكة فالقيانات ههي التهي تنتقهل عقهر الشهبكة فقه 
تكون موجودة علهى جميهع حواصهيا الشهبكة. وققهل القهدي بالتقسهيم البهد مهن وضهع نسهخة احتياظيهة كاملهة لنهتمكن مهن 

 اصترجاعها عند حدول أي  لل. 
 أما عن كيفية فصل الجداول عن باقي الكاانات فيتم ذلك من   ل مجموعة  يوات ن كرها باآلتي:

 ى.13وا تيار )الفقرة أدواتى من وري  القواام  كما في الشكل )فت  القاعدة في وضع التصميم  ✓
 

 
 

 ىAccessالفقرة أدوات تح  القاامة الرايسة لقرنام  ) .(13الشكل )
 

  م يتم منها ا تيار أدوات مساعدة لقواعد القيانات. ✓

 ومن  م يتم ا تيار تقسيم قاعدة القيانات. ✓

ى وإعيههاي اصههم جديههد للقاعههدة ومكههان 14لقيانههات كمهها فههي الشههكل )تفههت  نافهه ة جديههدة نختههار منههها تقسههيم قاعههدة ا ✓
لحفظهههها، ويجههها التأكيهههد علهههى مسهههار الحفهههظ فهههي حاصهههوص الخهههادم ألنهههه صهههوف يهههتم مهههن   لهههها االرتبههها  ببهههاقي 

 ى.15حواصيا الشبكة، وإذا تم  مراحل التقسيم بنجا  صتشاهد رصالة كما في الشكل )
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 تقسيم قاعدة القيانات .(14شكل )

 

 

 رصالة نجا  عملية التقسيم .(15الشكل )
يتم فت  القاعدة األصلية وفي ه ه الحالة صيتم مشاهدة رمه جديد تشبه السههم أمهام كهل جهدول  كمها فهي الشهكل  ✓

ى، وههه ا الرمههه يههدل علههى وجههود ارتبهها  مههع قاعههدة بيانههات  انيههة، ولههو تههم فههت  القاعههدة الجديههدة فإنههها صههوف 16)
 تحتوي على الجداول فق .

 

 

 وكل الجداول بعد التقسيم .(16الشكل )
ويمكن اآلن وضع القاعدة األصلية على حواصيا الشهبكة وصهتكون مرتبيهة مهع الجهداول الموجهودة علهى الخهادم  ✓

 بصورة تلية.
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 االستنتاجات والتوصيات -4
 والا: االستنتاجات أ

 تي: نوردها باآلجملة من االصتنتاجات العملية  إلى لص  الدراصة 
يوفر النظام المقتر  قاعدة معلومات ضخمة تحتوي علهى المعلومهات المهرورية لكهل منتسها فهي المعههد التقنهي  1.

 نينو . كما تساعد النظام على الحفاظ على القيانات والمعلومات من الفقد أو المياع. /

اإلداريهههة مهههن  ههه ل  يتهههي  النظهههام المقتهههر  للمسهههتفيد إمكانيهههة الوصهههول السهههريع للمعلومهههات فهههي مختلهههف الوحهههدات 2.
ى التي ترب  بين الوحهدات ذات الع قهة بالنظهام المقتهر . بالتهالي تقلهد النظهام المقتهر  LANالشبكة المحلية اله)

 الجهد والوق  في الوصول للمعلومات.

ة وحههدات  3. يتههي  النظههام السههرعة والدقههة والمو وقيههة فههي إمكانيههة إد ههال وتحههديث القيانههات وبوقهه  قصههير ومههن عههد 
 انتظام من   ل كلمات مرور تمن  للمخولين بالعمل على النظام.وب

 يتم التعامل مع النظام من   ل الواجهات القينية والتي تمتا  بالبساظة في االصتخدام وعدم التعقيد. 4.

إلههى إعههداد التقههارير واالصههتفادة منههها فههي العمليههة اإلداريههة مههن  هه ل النظههام المسههتند علههى الشههبكة دون الحاجههة  5.
 التنقل بين الوحدات لجمع المعلومات الميلوبة.

البحهههث مهههن  ههه ل اصهههم المنتسههها تعيهههي صهههرعة اكقهههر فهههي الوصهههول إلهههى المعلومهههات، بهههدال  مهههن تصهههف   إمكانيهههة 6.
 األرويف بحثا  عن معلومات تخد منتسا ما.

 ثانياا: التوصيات:
 إليهههعلههى الشههبكة وفههي ضههوي مهها توصههل المههوارد البشههرية المسههتند  إلدارةمههن  هه ل تيههوير النظههام المقتههر  

 تي:البحث من اصتنتاجات عملية فانه تمكن صياغة جملة من التوصيات نوردها باآل
إقرار النظام المقتر  من ققل اإلدارة العليها فهي المعههد التقنهي / نينهو  وإصهدار التعليمهات ال  مهة لتسههيل مهمهة  1.

 تنفي ه.

لتقنهي / نينهو  ل هرض النههوض واالرتقهاي بمسهتو  األداي فهي العمهل وإمكانيهة تيقيل النظام المقتر  فهي المعههد ا 2.
 االصتفادة من تقانة المعلومات واالتصاالت المتوفرة في المعهد.

إقامهة دورات تدريقيهة للمسهتفيدين مههن النظهام المقتهر  ومكوناتههه وعناصهره وكيفيهة العمهل علههى النظهام المقتهر  مههن  3.
 المستفيدين.   ل الشبكة لهيادة قدرات

اعتماد أصلوص التحول المتوا ي للتحول للنظام المقتر ، أي العمل مع النظام المقتر  إلى جانا األصلوص المتبهع  4.
 الحالي إلى أن يتم التحول كليا  إلى النظام المقتر .

وعالميههها  وإجهههراي  محاولهههة االصهههتفادة مهههن تقانهههة المعلومهههات واالتصهههاالت ومتابعهههة التيهههورات الحاصهههلة فيهههها عربيههها   5.
 التعدي ت ال  مة على النظام المقتر  وفقا  له ه التيورات و اصة في مجال القرمجيات والشبكات.

مههن المههروري ربهه  النظههام المقتههر  مههع األنظمههة األ ههر  المتاحههة أو التههي مههن المحتمههل بناؤههها لتكههوين منظومههة  6.
قههر عههدد مههن المسههتفيدين، مههع محاولههة  يههادة حجههم الشههبكة متكاملههة وإمكانيههة اصههت  ل الشههبكة واالنتفههاع بههها ألك

 لتشمل األقسام والوحدات المختلفة للمعهد بغية الوصول إلى المعلومات مباورة من   ل الشبكة.

محاولهة االنتفهاع مههن الشهبكة العالميهة وربهه  الشهبكة المحليهة بهيئههة التعلهيم التقنهي ومحاولههة تقهدتم التقهارير الدوريههة  7.
 قين والتي ترفع للهيئة صنويا  من   ل الشبكة.عن المنتس
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