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نظام الكتروني الدارة المدارس االعدادية بالعراق
:الخالصة
كما هو معلوم ان نظام ادارة مدارس االعداداية بالعراق يعتمد على االشخاص وباتباع اساليب
 هذه االنظمة تكون معرضة.الروتين في اداء االعمال والنشاطات اليومية واالسبوعية والشهرية
للخطا وايضا للتاخير نتيجة االعتماد بشكل كامل على االنسان الذي يتعرض لظروف مختلفة قد
 لذلك من الجيد ان يعتمد نظام الكتروني الدارة تلك المدارس ليكون.تاخره او تمنعه من اداء عمله
 في هذا البحث تم اقتراح نظام.البديل الحقيقي عن االسلوب القديم لحل المشاكل سابقة الذكر
 كل.الكتروني الدارة المدارس االعدادية في العراق ليشمل الدرجات الغيابات وايضا النتائج للطلبة
 كل معاون له واجهات خاصة بالنظام.جزء من النظام يكون مسؤولية احد معاوني مدير المدرسة
 يقوم المدير الذي يملك اسم.تسمح له بالدخول فقط في صالحياته تحكم بكلمة مرور واسم مستخدم
مستخدم وكلمة م رور تسمح له باستخدام النظام بشكل كامل بتحديد صالحيات كل مستخدم للنظام
 النظام يوفر ادخال للمعلومات لكل جزء على.وفق توليد اسم مستخدم وكلمة مرور لكل مسؤول
حده ليخزن بقاعدة معلومات واحدة حيث يمكن اجراء عدة فعاليات عليها مثل الحذف والتعديل
 كذلك يمكن طباعة تقارير النتائج لتكون جاهزة بعد احتساب الدرجات من قبل النظام.واالضافة
( لتصميم الواجهاتMicrosoft Visual Studio C#) تم استخدام لغة البرمجة.بشكل دقيق
 لبناء قواعد البيانات والجداول المضمنةSQL للمستخدم وحسب الصالحيات باالضافة الى لغدة
 تم اختيار هذه اللغات لكفائتها وسهولة العمل عليها لما توفره من خدمات واسعة تصب في.داخلها
. تم اختبار النظام بعدة سناريوهات عمل وكانت النتائج مرضية ودقيقة.منفعة البحث

سحر سلمان محمود
الجامعة،قسم هندسة البناء واالنشاءات
,التكنولوجية
:saharmahmmod@yahoo.com.العراق

2017/8/22:تاريخ استالم البحث
2018/1/11 :تاريخ القبول
2018/12/25 :تاريخ النشر

E-Management System for Secondary
School in Iraq
Abstract:
It is well known that the school system in Iraq depends on the people and
the methods of routine in the performance of work and daily, weekly and
monthly activities. These systems are prone to error and delays due to the
full dependence on the person who is exposed to different circumstances that
may delay or prevent him from performing his work. So it is well to adopt
an electronic system to run these schools to be the real alternative to the old
method of solving the above problems. In this research, an electronic system
for the management of middle schools in Iraq was proposed to include
grades, absenteeism and results for students. Each part of the system is the
responsibility of one of the principal's assistants. Each assistant has systemspecific interfaces that allow him to enter only his powers of control with a
password and user name. A manager with a user name and a password that
allows him to use the system fully determines the powers of each user of the
system by generating a user name and password for each administrator. The
system provides an information entry for each part separately to be stored in
a single database where several activities can be performed, such as deletion,
modification and addition. Results reports can also be printed to be ready
after grading by the system accurately. The programming language
(Microsoft Visual Studio C #) was used to design interfaces for the user as
well as the SQL object to build databases and tables contained within them.
These languages have been chosen for their efficiency and ease of operation
because of the wide range of services that contribute to the search. The
system was tested in several work scenarios and the results were satisfactory,
accurate and achieved for the research objectives.
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 .1المقدمة:
كما هو معلوم ان نظام التعليم بالعراق لمراحل االبتدائية والمتوسطة واالعدادية يستمر لمدة  12عاما في االقل .وهذا النظام
موحد ومسيطر عليه بشكل مركزي من وزارة التربية التي تكون مسؤولة عن المناهج الدراسية والمواضيع ايضا ] .[1ومن
الجدير بالذكر ان قطاع التعليم انق سم مؤخرا الى قطاع عام مجاني وقطاع خاص مقابل مبالغ متفاوتة حسب نوع المدرسة
والمرحلة .الغالبية العظمى من الطلبة يستمرون بالتعليم العام لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التعليم االهلي ].[2
بالفترة االخيرة ،اغلب االنظمة ذهبت العتماد النسخ االكترونية التي من شانها ان تعزز كفاءة تلك االنظمة بشكل واضح من
ناحية الدقة وتقليل الكلفة وتقليل الوقت .ومن هذه االنظمة هي انظمة ادارة المدارس التي تعتمد بشكل كبير على انظمة رقمية
وحسابات دقيقة الخطا فيها يكون كارثي ].[3
االنظمة االلكترونية تعتمد توجهين :االول واجهات النظام المست خدم وكذلك قواعد البيانات التي تبنى بشكل يساعد على خزن
كافة المعلومات المستخدمة لتكون سهلة الوصول ومؤمنة .وهناك عدة انواع من قواعد البيانات يمكن ان تكون اهمها :قواعد
البيانات ذات العالقة ( ،)Relational Databaseقواعد البيانات الهرمية ( ،)Hieratical Databaseوقواعد البيانات
الموزعة ( .) Distributed Databaseيكون اعتماد احدها مبني على نوع التطبيق وبهذا البحث تم اعتماد طريقة قواعد
البيانات ذات العالقة ].[3
في ادبيات البحث العلمي في مجال انظمة ادراة المدارس ،هنالك عدد من الباحثين تولوا هذا الموضوع من ناحيتيه االلكتروني
والتقليدي .الباحثين في البحث رقم ] [1قاموا بتقديم دراسة عن نظام ادارة التعليم في نيجيريا مركزين على التحديات التي تواجه
هذا النظام ومقترحات حلها .ومن اهم هذه المشاكل هي جودة التعليم والمناهج الدراسية وعملية ربطها عالميا .اما في البحث
رقم ] ،[2قام البا حثان بتقديم دراسة موضوعية علمية حول جودة ادارة انظمة التعليم ووضع النقاط على مواطن الخلل لغرض
تصحيحها .في البحث ] [3تم اخذ عينات من طلبة الجامعات وبيان ارائهم حول كفاءة ادارة انظمة التعليم التقليدية ومجاالت
تطبيق االنظمة االلكترونية في اوغندا .الباحثين في البحث رقم ] [4قدم الباحثين دراسة حول توفير عدة موديالت الدارة انظمة
الدراسة وبيان االفضل ليكون صالحا لالستخدام حسب نوعية الظروف المحيطة .الباحثين في المبحثين] [6] , [5اعد الباحثين
عدة دراسات التخاذ القرار المناسب من قبل الحكومات للحفاظ على جودة التعليم بغض النظر عن كمية التعليم الفوضوية .وهناك
عدة بحوث اخرى تستخدم قواعد البيانات في التطبيقات المختلفة ] [7و ].[8
في هذا البحث تم تقديم نظام الكتروني الدارة المدارس االعدادية بالعراق .يحتوي هذا النظام على عدد من الفعاليات التي من
خاللها يمكن ان تنجز كافة االعمال واالجراءات .تم بناء هذا النظام بناءا على النظام المتبع بمدارس العراق الحكومية باستخدام
لغات برمجة متعددة االستخدام لبناء قواعد البيانات والواجهات الرسومية للمستخدمين .تم اجراء نظام حماية باستخدام اسم
المستخدم وكلمة المرور والذي يحوي بداخله قابلية منح الصالحيات التي يتمتع بها مدير المدرسة حصرا .عدة معاونين لمدير
النظام يجب توفرهم ليكونوا مسؤولين عن النظام.
 .2تصميم النظام المقترح:
كما ذكر سابقا فان النظام المقترح يتناول تنظيم ادارة المدارس االعدادية الكترونيا بالعراق .الشكل ( )1يعبر عن التصميم
الهيكلي للنظام المقترح على شكل مجسمات .من خالل الشكل نستطيع ان ننظر الى االجزاء الرئيسية والتي تمثل الفعاليات التي
يقوم بها النظام المقترح.
فعالية التسجيل تشمل تسجيل الطلب ة المنتقلين الى المدرسة من الدراسة المتوسطة باالضافة الى النقل الحديث من باقي المدارس.
والتسجيل يشمل المعلومات االساسية للطلبة والتي من ضمنها االسم والعنوان والمرحلة والتخصص .كما يمكن في فقرة التسجيل
التعديل او الحذف على اي قيد من قيود الطلبة الي سبب ومن ضمنها النقل والرسوب والفصل وغيرها .فقرة الغيابات واالجازات
تتعامل مع غيايبات الطلبة واالجازات الرسمية والطبية التي يتمتع بها الطلبة.
في هذه الفعالية يمكن معرفة غيابات الطلبة وايضا الذين شملوا بتجاوز الحد االول والثاني والثالث من الغيابات التي قد تؤدي
الى فصل الطالب من المدرسة او رسوبه بمادة او اكثر.
فعالية الدرجات تعتبر من االجزاء المهمة في النظام المقترح حيث يقوم المسؤول عن ادخال الدرجات لالشهر او الفصول
الدراسية خالل السنة الدراسية والنظام يقوم بحساب درجات السعي السنوي والدرجات النهائية وغيرها .من خالل هذه الفعالية
يمكن طبع تقارير عن نجاح ورسوب الطلبة باالضافة الى اصدار نتائج للطلبة.
ان عملية الضبط تشمل تنظيم الصالحيات بين المستخدمين كما تم ذكر ذلك سابقا .حيث يقوم مدير المدرسة باعطاء المستخدمين
كلمات مرور واسماء مستخدمين تولد من قبل النظام المقترح لتفعيل االجزاء التي يمكن العمل عليها من قبل كل مستخدم دون
التداخل بالصالحيات مع مستخدم اخر.
ان فعالية التقارير تشمل اصدار تقارير مختلفة من الفقرات والفعاليات السابق ذكرها من ضمنها الطلبة الناجحين واالعداد
والمنقولين والمفصولين  ...الخ.
كما ان فعاليات النظام هذه ترتبط بالنظام المقترح الذي يعمل باستخدام خادم مخصص لهذا العمل داخل المدرسة الذي يعمل
بواصفات من اهمها سعة الخزن وسرعة المعالجات .ايضا ترتبط بهذا الخادم عدة حاسبات طرفية يمكن ان يعمل عليها من قبل
المستخدمين من خالل شبكة حاسوب محلية () .)Local Area Network (LANيحتوي الخادم على قواعد البيانات للنظام
المقترح وايضا البرامجيات التشغيلية التي يحتاجها النظام للعمل.
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الضبط

التقارير

الدرجات

الغيابات واالجازات

التسجيل

البرامجيات

قواعد

الشكل ( :)1مجسمات هيكل النظام المقترح
 .3الخوارزميات المعتمدة للنظام المقترح:
الفعاليات التي ذكرت سابقا تفعل وتشغل باستخدام برامجيات باالعتماد على عدة خوارزميات مقترحة .هذه الخوارزميات مبينة
بشكل رسم تتابعي في الشكل ( )2يمكن ان تشرح كما يلي:
 . Iالتسجيل :تبدا هذه الخوارزمية بادخال المعلومات االساسية للطلبة ثم يتم التاكد من ادخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل
وفي حالة عدم ملئها يتم التنبيه برسالة الى المستخدم ثم يتم خزن البيانات.
 .IIتحديث البيانات :من خالل هذه الخوارزمية يتم تحديث البيانات لقيد معين مخزون في قواعد البيانات .حيث يتم البحث عنه
من خالل االسم او رقم الطالب فان تم ايجاده يمكن تحديث معلوماته وحسب صالحيات المستخدم .في حالة عدم ظهور نتائج
للبحث تظهر رسالة للمستخدم الخباره ان القيد غير موجود.
 .IIIحذف البيانات :تقوم هذه الخوارزمية بحذف اي قيد من خالل البحث عنه عن طريق االسم او رقم الطالب وفي حالة ايجاده
يمكن حذف القيد بشكل كامل .تظهر رسالة عدم وجود الي قيد ال يتم ايجاده بقواعد البيانات.
الغيابات واالجازات :هذه الخوارزمية تهتم بتنظيم ادارة الغيابات واالجازات للطلبة خيث يتم اختيار مرحلة الطالب واسمه وعند
ظهور قيده يتم االختيار بين االجازة والغياب لغرض ادخاله .بعد ذلك تخزن المعلومات بقواعد البيانات.
 . IVالدرجات :هذه الخوارزمية مهمة جدا حيث يقوم المستخدم بادخال الدرجات بعد تثبيت المرحلة واالسم لكل طالب وفي
حالة وجود قيد له يمكن العمل على درجاته .يقوم المسؤول بادخال الدرجات والخوارزمية ستحسب الفقرات االخرى الخاصة
بالدرجات وايضا تقوم بخزن البيانات بقواعد البيانات.

الشكل ( :)2خوارزميات النظام المقترح
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 .قواعد البيانات المبنية للنظام المقترح:
قواعد البيانات الجيدة هي التي تحتفظ بالمعلومات المهمة فقط بامان وباقصر السعات الخزنية .في هذا البحث تم بناء قواعد
بيانات ترابطية وذلك لترابط المعلومات بين المعلومات االساسية للطلبة مع الدرجات والغيابات وغيرها من فعاليات النظام
باستخدام لغة االستعالم الهيكلية ( . [9] )SQLلغرض سهولة قراءة قواعد البيانات المصممة يمكن تقسيمها الى:
.Iمعلومات الطلبة :وهو جدول تخزن فيه المعلومات االساسية للطلبة ومن اهمها (اسم الطالب ،عنوانه ،المرحلة واالختصاص
 ،رقم الهاتف وغيرها من المعلومات االساسية) .الشكل ( )3يمثل نموذج جدول معلومات الطلبة ونوع كل فقرة بالجدول.

الشكل ( :)3نموذج جدول معلومات الطلبة
 .IIالمستخدمين :في هذا الجدول يذكر اسماء المستخدمين وصالحياتهم وذلك حسب اسم المستخدم وكلمة المرور كما مبين
بالشكل (.)4

الشكل ( :)4نموذج جدول المستخدمين
 .IIIدرجات الفصل االول :يحتوي هذا الجدول على دروس الفصل الدراسي االول وايضا الدرجات المعطاة لتلك الدروس
والدرجات المحسوبة كسعي سنوي واالمتحان النهائي كما مبين بالشكل (.)5

الشكل ( :)5نموذج جدول الفصل االول
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 .IVدرجات الفصل الثاني :هذا الجدول مشابه للذي قبله حيث يحتوي دروس الفصل الدراسي الثاني والدرجات المستحصلة
والمحسوبة وكما مبين بالشكل (.)6

الشكل ( :)6تموذج جدول الفصل الثاني
 .Vغيابات الطلبة للفصل االول :يستخدم هذا الجدول لخزن غيابات واجازات الطلبة من مختلف المراحل للفصل الدراسي االول
حيث يحتوي على عدة معلومات منها اسم الطالب وتاريخ الغياب وغيرها كما مبين في الشكل (.)7

الشكل ( :)7نموذج جدول غيايبات واجازات الفصل االول
.VIغيابات الطلبة للفصل الثاني :يحتوي هذا الجدول نفس فقرات جدول غيابات واجازات الفصل االول ولكنه مخصص للفصل
الثاني.
 .5تصميم واجهات النظام المقترح:
كما هو معلوم ان اي نظام تطبيقي يحتاج الى واجهات مرئية رسمية يمكن للمستخدم ان يستعملها الجراء فعاليات النظام المطلوبة.
هنا تم استخدام لغة البرمجة ( )Visual Studio C#لقابليتها العالية في تصميم الواجهات ولسهولة تعاملها مع قواعد البيانات
المبنية باستخدام لغة البرمجة ( .[10] )SQLيمكن شرح هذه الواجهات وحسب الفعالية كما يلي.
.Iالواجهة الرئيسية للنظام :الشكل ( ) 8يبين الواجهة الرئيسية التي تحوي على معلومات الدخول للنظام من اسم مستخدم وكلمة
مرور .من خالل هذه المعلومات سيفتح النظام فقط للصالحيات المتاحة للمستخدم صاحب المعلومات .اي يمعنى اخر الصالحيات
تحدد حسب اسم المستخدم وكلمة المرور .في النظام المقترح هناك اربعة انواع من الصالحيات حسب المسؤولية الوظيفية:
المدير :وهو يمبك كافة الصالحيات للتعامل مع النظام ويمكن له ان يعطي اية صالحية للمستخدمين.
معاون االدارة :وهو المسؤول عن ادارة تسجيل الطلبة.
معاون الدرجات :وهو المسؤول عن ادخال الدرجات واستخالص وطبع النتائج للطلبة.
معاون الغيابات :وهو المسؤول عن غيابات الطلبة واجازاتهم الرسمية.
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الشكل ( :)8الواجهة الرئيسية للنظام المقترح
 .IIتسجيل الطلبة :الشكل ( ) 9يبين واجهة تسجيل الطلبة والتي تفعل فقط لمعاون االداري .من خاللها يمكن ادخال المعلومات
الرئيسية واالساسية للطلبة من اسم وعناوان وصورة شخصية والتي ستخزن بدورها في قاعدة البيانات وبالتحديد بالجدول
المخصص لذلك.

الشكل ( :)9واجهة تسجيل الطلبة
 .IIIعرض الطالب :هنا يتم عرض كافة الطلبة المسجلين بالنظام ويمكن من خاللها البحث عن اسم او رقم اي طالب .بعد
ظهور المعلومة يمكن حذفها كما مبين بالشكل ( .)10وهو صالحية المعاون االداري.

الشكل ( :)10واجهة عرض الطالب
 .IVالتعديل :من خالل هذه الفعالية يمكن تعديل معلومات اي طالب موجود اصال داخل النظام .ويشمل التعديل اغلب المعلومات
المتوفرة كما مبين بالشكل ( )11حيث يتم البحث اما عن طريق اسم الطالب او رقمه .وهي من صالحيات المعاون االداري.
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الشكل ( :)11واجهة تعديل معلوامت الطلبة
 .Vالتقارير :من خالل هذه الواجهة يمكن اعداد تقارير مختلفة مثل اعدادا الطلبة والناجحين وغيرها كما مبين في الشكل ()12
الذي يبين طباعة تقرير عن الطلبة بعد اختيار المرحلة واالختصاص وغيرها.

الشكل ( :)12واجهة اعداد تقارير عن الطلبة
 .VIالغيابات واالجازات :هذه الواجهة تدار من قبل معاون الغيابات والذي يكون فيها مسؤوال عن ادخال غيابات الطلبة وكما
مبين في الشكل ( )13الذي يبين المرحلة الرابعة الفرع العلمي ويدرج اسماء الطلبة الذين تجاوزت غياباتهم  26وتسمى بقائمة
االنذارات .من خالل هذه الواجهة يمكن عرض معلومات الغيابات واالجازات التي حصل عليها كل طالب بشكل منفصل .وهي
من صالحيات معاون الغيابات.
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الشكل ( :)13واجهة الغيابات واالجازات
 .VIIالدرجات :عند اختيار الدرجات ستظهر لنا ثالثة خيارات .تبدا بادخال الدرجات كما مبين في الشكل ( )14حيث يكون
االدخال حسب الدرس والمرحلة الخ .االختيار االخر هو عرض الدرجات حيث يمكن عرضها ايضا عن طريق اختيار المرحلة
والفرع كما مبين بالشكل ( .)15واخيرا يمكن طبعاة الشهادات وعرضها من خالل المرحلة والفرع كما مبين بالشكل (.)16
وهي من صالحيات معاون الدرجات.

الشكل ( :)14واجهة ادخال الدرجات

الشكل ( :)15واجهة عرض الدرجات

الشكل ( :)16واجهة الشهادات
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 .VIIIاالعدادات :يمكن من خاللها تحديد صالحيات المستخدمين ومنحهم الصالحيات وهي اربعة فقط كما تم ذكرها سابقا.
وهي من صالحيات المدير حصرا.
 .6النتائج:
لغرض اختبار النظام وعمله قمنا باجراء عدة تجارب باستخدام الفعاليات المتاحة لنا في النظام .تم تشغيل النظام على حاسبة
واحدة باع تبارها الخادم ويمكن ربط عدة حاسبات طرفية لغرض ادارة النظام .ومن الجدير بالذكر ان فعاليات النظام ممكن ان
تشغل بشكل منفصل وعلى عدة حاسبات طرفية وبان واحد .كما شرح سابقا :فان النظام قام باختيار نوع المتغيرات لتشغل اقل
سعة خزنية ممكنة.
الشكل ( )17و ( )18يبين عملية استعراض اسماء الطلبة المسجلين لفرع معين وعملية حذف القيد ذي التسلسل ( .)7هذا تم
الختبار عملية عرض وحذف اسماء الطلبة.

الشكل ( :)17عرض اسماء الطلبة

الشكل ( :)18حذف القيد تسلسل 7
عملة التعديل على احد قيود الطلبة يمكن اجرائها باستخدام فعالية التعديل بالنظام كما مبين بالشكل ( ،)19حيث يمكن تعديل اي
من المعلومات الداخلة وايضا الصورة الشخصية .نالحظ هناك بعض الحقول فارغة وهذا يعني عدم ضرورية ادخال معلومات
بها ولكنها مهمة.
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الشكل ( :)19تعديل القيد ذي التسلسل 11
بالنسبة للغيابات واالجازات فقد تم شرحها سابقا حيث يمكن عرض االسماء التي تجاوز عدد غياباتها  26يوما ويمكن ايضا
ادخال الغيابات .الشكل ( ) 20يعرض النتائج المستحصلة لعدد من الطلبة بعد عرضها حسب درس معين اما الشكل ( )21فهي
النتيجة الحد الطلبة المسجلين ولكافة الدروس.

الشكل ( :)20عرض الدرجات لدرس واحد لمرحلة كاملة

الشكل ( :)21عرض الدرجات لطالب معين
كذلك عدة تقارير يمكن اعداداها حسب ما تم شرحه شايقا .من خالل العمل على النظام المقترح وفحصه خالل اجراء عدة
فعاليات وجدنا انه نظام كفوء وسهل االستخدام من قبل عدة مستويات من المستخدمين .ومن الجدير بالذكر ان النظام المقترح
يمكن له ان يتسع لعدد كبير من القيود.
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: االستنتاجات.7
تم خالل هذا البحث تقديم نظام ادارة لمدارس االعدادية بالعراق يتكون من جزئين رئيسيين هما قاعدة البيانات والواجهات
 من خالل هذا النظام يمكن اختصار الوقت للعمل وزيادة دقة الحسابات المترتبة على درجات الطلبة وكذلك تقليل.الرسومية
 هيكلة النظام اتاحت للمستخدمين عرض عدة فعاليات. ممكن ايضا حزن المعلومات لفترات طويلة بامان تام.الجهد البشري
 ادارة الغيابات، ادارة الدرجات، تحديث البيانات، تسجيل الطلبة:يمكن اجرائها على القيود التي تمثل الطلبة ومن هذه الفعاليات
) اما الواجهات فتمSQL(  قاعدة البيانات تم بنائها باالعتماد على برنامج.واالجازات للطلبة وكذلك التقارير ومنح الصالحيات
 تم فحص واختبار النظام خالل عدة تجارب استخدمت فعاليات النظام المقترح المتاحة وكانت.)C#( تصميمها باستخدام برنامج
.النتائج مرضية جدا من ناحية الكفاءة وسرعة االداء ودقة احتساب الدرجات
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