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 :عاّمة مقّدمة

 الصالة أفضل عليو زلّمد حبيبنا للعادلٌن، رضبة ادلبعوث على والسالم والصالة العادلٌن، ربّ  هلل احلمد
 .الدين يوم إذل وصحبو آلو وعلى التسليم، وأزكى

وسائل عديدة تنّوعت وتطّورت عرب الزمن، ادلعلومات، فقد استعمل  لقد اىتّم اإلنسان منذ القدم بتبادل
 ، واليت جعلت العادل قرية صغًنة.(internetم الشابكة )اإلنرتنت:استخدإذل احّّت وصل 

ىذه الشابكة باتت عادلا موازيا لعادلنا الذي نعيش فيو، فقد صارت سلتلف ادلؤّسسات والشركات عرب 
 كما يف العادل احلقيقّي.  تسعى إلثبات وجودىا يف عادل الشابكة العادل

دلركز التكوين ادلهيّن والتمهٌن لغريسي عبد الغين باجللفة، بصفتو مؤّسسة من أجل ذلك أردنا إصلاز موقع 
رة واليت قمنا غلب أن تثبت وجودىا يف عادل الشابكة كما يف العادل احلقيقّي، ولتقدمي مشروعنا أصلزنا ىذه ادلذكّ 

 فصول كما يلي: بتقسيمها إذل ثالثة

 الفصل بسرد موجز لبعض الوسائل اليت تستخدم : الويب ووسائل تطويره، نقوم يف ىذا ّولالفصل األ
، كما ال ننسى احلديث قليال عن يف تطوير الويب، ونسبق ذلك بإلقاء نظرة سريعة على عادل الويب

 .قواعد البيانات

 تصميم ادلشروع، نقوم يف ىذا الفصل بعرض ادلخّططات اخلاّصة بتصميم ادلشروع.: الفصل الثاين 

 ادلوقع ادلنجز.، يف ىذا الفصل نتحّدث عن وعإصلاز ادلشر : الفصل الثالث 

 ويسبق ىذه الفصول ،عند االقتضاء ناه خباسبةصول بتمهيد وجيز، وذيّلىذه الف فصل من وقد استهللنا كلّ 
فصل سبهيدّي يتّم من خاللو التعريف دبكان الرتّبص وطرح اإلشكالّية، وكذلك ذكر أىداف إصلاز  الثالثة

 ذلك اإلجابة عن اإلشكالّية التالية:كّل زلاولٌن ب ادلشروع،

كيف دبكن دلركز التكوين ادلهيّن والتمهٌن لغريسي عبد الغين إثبات وجوده على اإلنرتنت؟ وما أفضل  -
وسيلة لتجّنب األخطاء يف كتابة بيانات ادلرتّبصٌن؟ وكيف ؽلكن للمركز نشر إعالناتو وأخباره بطريقة 

ف ؽلكن للمركز التعريف بنفسو خارج تراب الوالية؟ وما تصل إذل أكرب قدر شلكن من الناس؟ وكي
 أفضل وسيلة لالّتصال بإدارة ادلركز بأقّل تكلفة شلكنة؟
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 :تمهيد

ة للبالد، واالجتماعيّ  ةاالقتصاديّ  التنمية يف يساىم اسرتاتيجيا قطبا ادلهنيٌن والتعليم التكوين قطاع ليشكّ 
 :التالية األىداف ربقيق على أساسا يعمل وىو

 اإلقامي  التكوين خالل من العمل سوق احتياجات لتلبية يؤّىلها مهينّ  بتكوين زتتميّ  عاملة يد ضمان
 التمهٌن. طريق عن والتكوين

 مهاراهتم وإتقان مؤىالهتم ربسٌن قصد فونوادلوظّ  العمال لفائدة ربويليّ  أو تكميليّ  تكوين ضمان 
 .التكنولوجيّ  روالتطوّ  الشغل سوق باتدلتطلّ  وفقا بصفة متواصلة

 صبامن يف مالتحكّ  على القادرة لةادلؤىّ  البشريّة بادلوارد ٌنواالجتماعيّ  ٌناالقتصاديّ  ادلتعاملٌن تزويد 
 الشغل.

 وفق  العّمال التومؤىّ  دلعارف مستمرّ  ربيٌن خالل من ةاالقتصاديّ  ساتادلؤسّ  مردود وربسٌن تطوير
 ادلهن. تطّورات

 عمل. منصب لشغل يؤّىلو أولّيا امهنيّ  تكوينا شخص لكلّ  ضمان 
 العملّية احلياة يف إدماجهم قصد من اجملتمع اخلاّصة الفئات ترقية. 

 وللتكوين ادلهيّن يف اجلزائر أظلاط سلتلفة نذكر منها:

 اإلقامي التكوين. 
 التمهٌن طريق عن التكوين. 
 بعد عن التكوين. 
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 التعريف بالمؤّسسة: -0

ّسسات التكوينّية التابعة باجللفة، ىو أحد ادلؤ  1مركز التكوين ادلهيّن والتمهٌن الشهيد لغريسي عبد الغين
ادلارّل الذي دبّكنها من  للدولة، وىو عبارة عن مؤّسسة عمومّية إداريّة تتمّتع بالشخّصّية ادلعنويّة واالستقالل

 االمتالك واالقتناء، وتسيًن ادلؤّسسة التكوينّية خاضع لقوانٌن اإلدارة العمومّية وقوانٌن احملاسبة العمومّية.

 :للمؤسسة تقنية بطاقة -0 -0
 يقع مركز التكوين ادلهيّن والتمهٌن لغريسي عبد الغين حبي مائة دار باجللفة. ادلوقع:

                                                           
1

ميسورة احلـال، ومعروفة ببساطتها يف احلركة بدوار "شومال"، بلدية سواحلية دائرة ندرومة بوالية تلمسان، وسط عائلـة  1932ولـد " لغريسي عبد العـارل" ) عبـد الغين( سنة  
مكنتـو من معرفـة وضعية بالده وما تعانيو ربت ويل  الوطنية، وأمت الطفـل "عبد الغين" دراستـو االبتدائيـة دبسقط رأسـو، لينتقل بعدىـا إذل مدينـة تلمسان لدراسة اللغة الفرنسية، اليت

إثـر اندالع الثـورة التحريريـة ادلباركـة قرر الشـاب " عبـد الغين " العـودة إذل الوطـن وااللتحــاق بصفوفها،  سا دلواصلة مستواه التعليمي.االستعمـار، ويف ىذه الظروف ىـاجر إذل فرن
"لغريسي عبد الغين" عـدة رتب يف وقت قصًن بالوالية اخلامسة، ونظرا دلا امتاز بو من فطنة و ذكاء، إضافة إذل مستواه الـدراسي ادلعترب، فقد تقلـد  1956ومت ذلك يف أكتوبر 

 حّت أصبح مـالزم مسؤول كتيبة، وأرسل إثرىـا إذل اجلنوب " ادلنطقة الثامنة" ناحية البيض، أين شارك يف عدة معارك واشتباكات.
رة اليت شهدهتـا الواليـة السادسـة من طرف اخلـائن " بلونيس"، ، وعند عودة الرائد " عمر إدريس" من احلدود ادلغربية من رحلتو اليت تزامنت وادلؤامـ1957ويف أواخر صيف 

" أسندت قيادهتا للرائد " عمر إدريس" بعدما زودوه بكتيبتٌن أحدعلـا بقيـادة "عبد الغين لغريسي"  ومع بدايـة 09عمدت قيادة الوالية اخلامسة إذل إنشاء منطقـة العمليات رقم " 
ة على اه الواليـة السادسـة، يف رحلـة شاقـة وزلفوفـة بادلخــاطر  من جـراء ما تشكلو صباعات " بلونيس" من جهة، وقوات االستعمار ادلهيمنشهر سبتمرب ربركـت الكتيبتٌن باذب

لعدو، وسندا كبًنا للرائد " عمر ادلنطقة من جهة أخرى. فبعد سلسلـة من االشتباكـات وادلعـارك الضارية استطاعت الكتيبتٌن الوصول إذل ادلنطقة، وقد شكلتا قوة ضارية ل
 إدريس" يف مواجهتو لقوات العدو و قوات اخلائن " بلونيس" معا.

" قد سبركـزت جببـال " مناعـة"،  09شرع الرائد "عمر إدريس" يف تنفيـذ سلططاتو و ىجماتو ساعده يف ذلك ادلـالزم  "عبد الغين لغريسي"، وكانت منطقـة العمليات رقم " 
 09ل منطقـة العمليـات رقم "لتوسع ضلو جبال ) حبرارة وحواص وجبال الشارف واإلدريسية ( خاصـة بعـد إعـادة ىيكلـة الواليـة السادسـة، فحلـت ادلنطقـة الثانيـة زلوأخذت  يف ا

، فشهدت ادلنطقة نشاطا مكثفا من العمليات العسكرية، أصبح الضـابط "عبد الغين لغريسي" على رأسها 1959"، وأسنـدت قيـادهتـا للضـابط " فرحـات الطيب"، ومع بدايـة 
ال عدد كبًن من اجملاىدين، وكان ونصب الكمائن واالشتباكات اليومية، شلا اضطر العدو إذل تعزيز قواتو بادلنطقة ودخولو يف عمليات سبشيط واسعة، أدت إذل استشهاد واعتق

داء، إذ داعلتو دورية عسكرية بالقرب من " العطشانة" وىو مكان ما بٌن )حاسي حببح و الزعفران ( وقد كان يف طريقو الضابط الثاين "لغريسي عبد الغين" من بٌن ىؤالء الشه
ثالثـة من  وبعد اشتبـاك عنيف سقـط " عبد الغين لغريسي " شهيدا رفقـة –لزيارة مسؤول الناحية الثانية ادلالزم " ابن عمران ثامر " الذي كان متواجد بالقرب من اإلدريسية 

 .1959جوان  17جنـوده يف 

 .(14/54/2514فً:  http://www.djelfa.info/ar/homme_histoire/213.htmlالمرجع: )

http://www.djelfa.info/ar/homme_histoire/213.html
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 : موقع مركز التكوين المهني والتمهين لغريسي عبد الغني.1صورة 

 

 .البيض اآلباء طرف من 0836: البناء تاريخ •
 .1م03868913: الكلية ادلساحة •
 .1م 1586904: ادلبنية ادلساحة •
 .164: االستيعاب قدرة •
 .3: الورشــــــات عدد •
 .1: ادلتخصصة القاعات عدد •
 .7: الدراسة أقسام عدد •
 .71: الداخلية استيعاب قدرة •
 .اليوم يف وجبة 81: ادلطعم •
 .2: اإللزامية السكنات •
 .4: الوظيفية السكنات •
 .نفعية سيارة+  شاحنة: احلضًنة •
 .قدم كرة ملعب: الرياضية ادلرافق •
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 :مهام المصالح المتواجدة بالمؤّسسة -2 -0

 المديـــر: -0 -2 -0
 يلي:ا م ومـن مهامو تسيًن مركز التكويـن ادلهين و التمهيـن ىعل ادلدير فر يش

 .مـراقبـتهاو  ركزالرتبويـة يف ادلــة و رلمل األعمـال اإلداريّـ تنسيق  -

طبقـا  ركزالتابعيــن للم صٌنادلرتبّ فـيـن، و ة علـى صبيع ادلـوظّ والتأديبيّ  ،ةالسلطـة السلميّـ  شلارسة -
 .للنظام ادلعمول بو

 .التمهٌنبالتكويــن و  ةقدة ادلتعلّ ة ادلتعـدّ طات السنويّــ ادلخطّ  احاقرت  -
تكفل كما ي  ةعن الصيانة والرعاية واحلفاظ على ادلمتلكات ادلنقولـة والعقاريّـ  األّول ادلسؤولعترب ي -

 بادلركز.رة ــّــــ ة ادلتوفّـ ادلالية و اديّـ ة والوسـائل ادلللمـوارد البشريّ  باالستعمال األمثل

 األمانة: -2 -2 -0
ىي ادلسؤولة عن مراقبة وتسجيل الربيد الصادر والوارد للمؤّسسة، واستقبال ادلعلومات والطلبات عن طريق 
الفاكس أو اذلاتف أو الرسائل، وؼلّصص ذلا مكتب على مستوى اإلدارة، ويعمل بو موّظف ىو يف األصل 

 عون حفظ البيانات.

 : دـالمقتصـ -3 -2 -0
ادلقتصديّة ىي ادلصلحة اليت هتتّم باجلانب ادلارّل واإلدارّي للمؤّسسة، ويشرف عليها ادلقتصد الذي يقوم إّن 

 بتسيًن ادلصاحل التابعة ذلا كادلصاحل االقتصاديّة، وزلاسبة ادلواّد وادلخزن وادلطعم.
 التاليــة: ف ادلقتصــد ربت سلطـــة مديــر ادلركـــز بادلهـــــامّ ّـ يكلو 

 .ادلصاحل ادلوضوعــة ربت سلطتـو وتنسيقهــا ومراقبتهـاتنشيـط أعمــــال  -
 .(الع العمّـ ـجلمي ار ادلهنــيّ ـمتابعــة ادلسفيـــن )للموظّ   لتسييــر اإلداريّ ا -
 .ة وتنفيـذىا(ر ادليزانيّــ ـة ربضيـعمليّــ ســــة )للمؤسّ  التسييـر ادلالـــيّ  -
 .سائــل وصيانتـــها(و ظـة علـى الاحملافـة )ــللمؤسسـ اديّ ــالتسييـر ادلـ -
 .ةاألوليّـــ  دلستلزمات وادلــوادّ با ركزة سبويـن ادلـوم بعمليّـ ــيق -
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 :البيداغوجـيّ و  ائب التقنيّ نال -4 -2 -0
 :ديـرادلذلك ربت سلطـة التاليـــة و  بادلهامّ  يقوم

 ركز.م داخـل ادلدّ ــللتكويـن ادلقـ البيداغوجــيّ و  يّ ـــالتنسيـق التقن  -
 .نٌننٌن وادلتكوّ كوّ ى ادللا عراف بيداغوجيّ ـاإلشـ -
ن مستــوى ــاإلجراءات اليت من شأهنا ربسي اقتـراح كلّ طيـن و ة للمنشّ ة والبيداغوجيّ ادلتابعــة التقنيّــ  -

 .مهتأىيل
 .امــر األقســـة لسيـة الضروريّـ التجهيزات التقنيّـــ العمـل واألدوات و  مـوادّ ربديد االحتياجات فـي رلـال  -
 .نـطيبالتنسيـق مع ادلنشّ  ل سداسـيّ ـة لكـالثانية األولـى و ـت ادلراقبـربديـد مواقي -

 :الـمــراقــب الـعــامّ  -5 -2 -0
 : التـــاليـــــة دير بــادلهــامّ ربت سلطــة الــم ـف ادلراقـــب العـامّ يكلّ 

 .ركزاالنضبـاط فــــي ادلـــادلراقبـــــة والنظـام و  -
 .وخارجو ركزة داخـل ادلالرياضيّـ ة و م التظاىرات الثقافيّــــ ـتنظي -
 .لـقاعـات األكواء و ـل اإليـوى ىياكـاألمن فـي مستــر علـى الوقايــة و سهال -
 .رياضي وتنسيقها ومتابعتهاالثقايف و الطابع الات واذليئات ذات ـات مع اجلمعيـإقامة عالق -
 .نال مساعـــدي التكويــتنسيق أعم -

 :التقييم المهنـيّ مستشـار التوجيـــه و  -6 -2 -0
 تقوم مستشـارة التوجيــــو بادلهــام التاليـــــة:

 .ــم واإلدمـــاج ادلهنــــــــيّ التقييتنسيـق عمليـات التوجيـو و  -
 . عنهام لالحتياجات ادلعرّب ن ادلقدّ ة بغية مالئمة التكويالضروريّ التعديالت إعادة التوزيع و  -
 .الم والتوجيـوــاإلع -
 .قـــة باالختصاصتزويـد الراغبيـــن فـي التسجيــــل بادلعلومـات ادلتعلّ  -
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 :ةذاتاألس -7 -2 -0
 :ياألستـاذ مــا يل وم هبـاالتــي يقــ مـن ادلهــامّ 

 .اىإعـــداد الـــدروس وإلقـاؤ  -
 .داغوجــــيّ البيو  ـينّ داد جــدول التوقيت بالتعــــاون مع النائب التقـــإع -
 .بــط الدفتــــر اليــــومـــــيّ فتح وض -
 .تبـارات والتصحيـح النموذجــــيّ ربضيـر االخ -
 .صيــــــنادلرتبّ  طرفاألمـن من علـى تطبيـق قواعـد النظافـــة و السهـر  -
 .صّـ ترب ة كـلّ ــعنــــد هناية اجلـــرد عمليّــ  -
 ة،ة األوليّـ مادّ ة من ربضًنات للات احملليّـ يّ اخلاصّ ص دبـا يتالءم و يـن مــع ادلتـربّ ف برنامج التكو ـتكيي -

 ... إخل.ادلعـدات اآلالت،
 .ةة والبيداغوجيّ اللجـان التقنيّـ  ادلشاركـة فــي سلتلـف -

 .صات ربسيـن ادلستوىبّ ادلشاركـة فـي تر  -

 الهيكل التنظيمي للمؤّسسة: -3 -0
 سةبادلؤسّ  العاملٌن بٌن توزيعها يتمّ  اليت وادلهامّ  األنشطة من عادةً  يتكون ما، دلؤسسة تنظيمي اذليكل
 .سةادلؤسّ  أىداف وربقيق التنظيم ضلو ُموجو ةبالضرور  وىو واإلشراف، التنسيق اتبعمليّ  والقيام
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 : الهيكل التنظيمّي للمؤّسسة1رسم توضيحي 

 المدٌر

المصلحة 
ٌّة  االقتصاد

 مكتب المقتصد

مكتب المحاسب 
 الماّديّ 

مكتب أمٌن 
 المخزن

مكتب تسٌٌر 
 المطعم

مكتب مراقبة 
ٌّة  الداخل

ٌّة  المصلحة التقن

مكتب الرقابة 
 العاّمة

 ًّ مكتب النائب التقن
 ًّ  والبٌداغوج

مكتب االستقبال 
 والتوجٌه

مكتب مستشار 
 التوجٌه

مكتب عون 
 االستقبال والتوجٌه

 األمانة
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 :طرح اإلشكالّية -2
بعد ادلعاينة ادلباشرة لسًن العمل دبركز التكوين ادلهيّن والتمهٌن لغريسي عبد الغين باجللفة، ومالحظتنا 
لألخطاء الكثًنة يف كتابة أمساء ادلرتّبصٌن، وكذا عدم وجود موقع إلكرتويّن للمركز، قّررنا إصلاز موقع إلكرتويّن 
دلركز التكوين ادلهيّن والتمهٌن لغريسي عبد الغين باجللفة، ؽلكن من خاللو التعريف بادلؤّسسة، وكذا تسهيل 

، وذلك من خالل التسجيل األّورّل عرب الويب، وهبذا يكون ادلرتّبص ىو الذي يقوم بإدخال عملّية التسجيل
 ادلعلومات. معلوماتو الشخصّية بنفسو شلّا يقّلل من األخطاء يف كتابة ىذه

 وبذلك تكون اإلشكالّية ادلطروحة ىنا ىي:

كيف دبكن دلركز التكوين ادلهيّن والتمهٌن لغريسي عبد الغين باجللفة إثبات وجوده على اإلنرتنت؟ وما  -
أفضل وسيلة لتجّنب األخطاء يف كتابة بيانات ادلرتّبصٌن؟ وكيف ؽلكن للمركز نشر إعالناتو وأخباره 

 قدر شلكن من الناس؟ وكيف ؽلكن للمركز التعريف بنفسو خارج تراب الوالية؟ بطريقة تصل إذل أكرب
 وما أفضل وسيلة لالّتصال بإدارة ادلركز بأقّل تكلفة شلكنة؟

، والذي وحلّل ىذه اإلشكالّية أردنا إصلاز موقع تفاعلّي دلركز التكوين ادلهيّن والتمهٌن لغريسي عبد الغين باجللفة
 ازه يف النقاط التالية:يتلّخص اذلدف من إصل

 الهدف من إنجاز الموقع: -3
 التعريف بادلؤّسسة. -

 نشر اإلعالنات اخلاّصة بادلؤّسسة. -

 تسهيل عملّية التسجيل. -

 تسهيل االّتصال بادلؤّسسة. -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :و لالفصل األ
 .الويب ووسائل تطويره
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 تمهيد:
دبا أّن مشروعنا عبارة عن موقع تفاعلّي، فإنّو ال بّد من احلديث عن أنواع ادلواقع اإللكرتونّية 

تعتمد يف زلتواىا على قواعد البيانات، فال بّد أيضا من تعريف  ةوخصوًصا التفاعلّية منها، ودبا أّن ىذه األخًن 
 اللغات ادلستعملة يف تطوير الويب. بعض ، وأيضا لتتّم الفائدة سنتحّدث بإذن اهلل عنقواعد البيانات

 :والتفاعلّية الثابتة المواقع -0
 يتمّ  مواقع ىي( statics) الثابتة فادلواقع التفاعلّية، وادلواقع الثابتة ادلواقع الويب، مواقع من نوعان ىناك

 دليزة تفتقر أهّنا بيد جّيدا تعمل مواقع وىي( CSS)و( HTML)ال لغيت على اعتمادا بالكامل إنشاء
( code source) ادلصدريّة شفرهتا تعديل( webmaster) مديرىا على أنّ  أي التلقائّي، التحديث
 .زلتواىا لتحديث

( HTML)ال لغيت إذل إضافة إنشائها يف يُعَتمد إذ تعقيًدا أكثر فهي( dynamics) التفاعلّية ادلواقع أما
 تدّخل دون للتغًّن  قابل ألنّو تفاعليًّا زلتواىا ويسّمى ،(SQL)و( PHP) مثل أخرى لغات على( CSS)و

 (.webmaster) مديرىا

 :والتفاعلّية الثابتة المواقع عمل مبدأ -0 -0
( HTML) شكل على( server) اخلادوم لو فًنسلها الصفحة، بطلب الزبون يقوم الثابتة ادلواقع يف

 على الزبون إذل إرساذلا ليتمّ  طلب كلّ  عند اخلادوم يف الصفحة توليد فيتمّ  التفاعلّية ادلواقع يف أّما ،(CSS)و
 آخر، إذل زبون من يتغًّن  قد التفاعلّية ادلواقع زلتوى أنّ  يّتضح ىنا ومن ،(CSS)و( HTML) زلتوى شكل

 .حالو على فيبقى الثابتة ادلواقع زلتوى أّما

بناء موقع ويب ديناميكّي، أي موقع ويب يتفاعل مع الزّوار  الربرلّيات اليت ربّقق لنا موعة منىناك رل
 وادلستخدمٌن. وادلخّطط التارل يبٌّن كيفّية عمل موقع ويب تفاعلّي )ديناميكّي(.
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 .(dynamic web siteعمل مواقع الويب التفاعلية ) : مبدأ1شكل 

 حتاج إذل:و لتطوير تطبيقات ويب متكاملة سنالسابق، نالحظ أنّ من خالل ادلخّطط 

 .ملقم قواعد بيانات 

 .لغة بررلة وسيطّية 

 .ملقم ويب 
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 ملقم قواعد البيانات:  -0 -0 -0
، وملقم قواعد البيانات بشكل عاّم ىو My SQLأفضل ملقمات قواعد بيانات اإلنرتنت ىو: 

بتخزين البيانات بشكل  SQLالذي ػلّقق التفاعل بٌن لغة الربرلة الوسيطّية وقواعد البيانات، وتقوم ملقمات  
 فّعال واسرتجاعها بسرعة كبًنة، فادللقم ىو ادلكان الذي تعّشش فيو البيانات كما يسّهل عملّيات االستعالم.

 مجة الوسيطّية:لغة البر   -2 -0 -0
 .PHPىي  My SQLأفضل لغة بررلة ربّقق التفاعل مع 

 ملقم الويب:  -3 -0 -0
أو  IP، ومهّمة ملقم الويب ىي استدعاء عنوان Apacheأفضل ملقم ويب يف عادل اإلنرتنت ىو 

 (.https( أو التصّفح اآلمن )httpاستدعاء نطاق معٌّن بواسطة برتوكول التصّفح )

 Myإذن جلعل جهازنا ملقم ويب متكامل ومنسجم مع كّل أنظمة التشغيل فنحن ضلتاج إذل:  
SQL, Apache, PHP :وكّل ىذه الثالثة صلدىا رلتمعة مع بعضها البعض يف برنامج واحد مثل ،

wamp, xampp, easyphp,…. 

ىي  wamp( يف تطوير مشروعنا ادلتواضع؛ وكلمة: wampقمنا باستخدام برنامج الوامب ) قدو 
 ، وسنتحّدث عنو أكثر يف فصل إصلاز ادلشروع، بإذن اهلل.WindowsApacheMysqlPhpاختصار: 

 قواعد البيانات: ولنلق نظرة اآلن على

 قواعد البيانات: -2
أو حلفظها أو ىي رلموعة من البيانات ادلخزّنة بشكل منّظم، يسّهل الوصول إليها الستخراجها، 

على  ي كل قاعدة بيانات على جدول واحد على األقّل، وكّل جدول ػلويربتو تعديلها  أو حّّت حذفها. و 
األقّل حقلٌن اثنٌن، حبيث يتّم تصنيف البيانات حسب أنواعها كّل نوع يف حقل، ويّتم زبزين ادلعلومات ادلتعّلق 

 سجاّلت.بعضها ببعض على شكل 
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 .: مفهوم الجدول والحقل والسجل2شكل 

 تطويره. لويب، سنتحّدث قليال عن بعض اللغات ادلستخدمة يفعادل ا لىواآلن بعد أن ألقينا نظرة خاطفة ع

 لغات تطوير الويب: -3

 :(HTMLالويب ) صفحات وصف لغة  -0 -3
 Hyper Text Markup) من األوذل احلروف (abbreviationاختصار ) ىي( HTML) إنّ 

Language )وصفّية لغة بل بررلّية لغة ليست وىي الويب، صفحات وصف لغة حرفّية برتصبة تعين واليت 
(Markup Language)، الوسوم من رلموعة تستخدم ألهّنا (Tags )الويب صفحات لوصف. 

( ربمل معاٍن خاّصة، وتكون Keywords( ىي كلمات أو أحرف زلّددة مسبقا )Tagsالوسوم )
<، تأيت الوسوم يف الغالب على body< و>u< و>bزلصورة بٌن قوسٌن من الشكل: ><، مثل: >

أو وسم  (: وسم الفتح<body><، حيث يسّمى األّول )body/< و>bodyشكل ثنائّيات مثل: >
 .أو وسم النهاية <( وسم اإلغالقbody/، والثاين )>البداية

( باستخدام أّي زلّرر نصوص، بسيط مثل: HTMLتتّم كتابة مستندات لغة وصف صفحات الويب )
(: extension؛ ويتّم حفظ ىذه ادللّفات بامتداد)Dreamweaver(، أو متطّور مثل: notepadادلفّكرة )

[.html]  :أو[.htm]  وطبعا ال يوجد فرق بٌن ىذين االمتدادين؛ ويتّم استخدام برنامج خاّص لقراءة ىذه
، internet Explorer ،Opera( مثل: Web Browserادلستندات يسّمى مستعرض الويب )

Mozilla Firefox ،Google Chrome.إخل ...، 
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<، ولكّل body< واجلسم >headقسمٌن علا: الرأس > إذل htmlوتنقسم كّل صفحة من صفحات 
 منهما وسومو اخلاّصة اليت تكتب داخلو.

 :XHTMLال  -0 -0 -3
القابلة للتوّسع أو  HTMLواليت تعين:  eXtensible HTMLىي اختصار لـ:  XHTMLإّن 

HTML  ادلوّسعة، وىي ال زبتلف عنHTML  التقليديّة من ناحية الوسوم وال من ناحية الواصفات، ولكن
 XMLبشكل يتوافق مع قواعد لغة  HTMLببساطة ؽلكن اعتبارىا معايًن أكثر صرامة لكتابة مستندات 

(eXtensible Markup Languageوىذا م ،) ا غلعل صفحاتنا أكثر توافقّية مع سلتلف مستعرضات
يف رلموعة النصائح  XHTMLالويب، كمستعرضات الويب للهواتف الذكّية وغًنىا، وؽلكننا تلخيص قواعد 

 التالية:

 .غلب عدم نسيان وسم اإلغالق 
 ( كتابة وسوم وواصفات الصفحات حبروف صغًنLower Case.) 

  اإلغالق متناظرا مع وسوم الفتح.مراعاة أن يكون ترتيب وسوم 

 .وضع القيم ادلسندة للواصفات بٌن عالمات اقتباس 

 < :عدم االستغناء عن أّي وسم من وسومhtml<و >head<و >body.> 

 ( وضع تعريف ادلستندDOCTYPE.يف بداية الصفحة ) 

 

 بواسطة برنامج دريم ويفر XHTML: مثال عن 3شكل 
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 :االنسيابّية األنماط أوراق -2 -3
 أهّنا على تُرصِبت واليت( Cascading Style Sheet) من األوذل احلروف اختصار ىي( CSS) إنّ 
 هتتمّ ( CSS) فإنّ  الويب، صفحات عناصر بوصف هتتمّ ( HTML) أنّ  حٌن ففي االنسيابّية، األظلاط أوراق

 .العناصر ىذه ومظهر شكل بوصف

 :الويب صفحات يف( CSS) االنسيابّية األظلاط أوراق الستخدام طرق ثالث ىناك

 (:Inline CSS) السطريّة االنسيابّية األنماط أوراق -0 -2 -3
 :مثال حدة، على عنصر بكلّ  اخلاّصة style الواصفة إذل CSS شيفرة إسناد فيها يتمّ 

<p style="color:red;">محتوى الفقرة</p> 

 (:Embeded CSS) الدفينة االنسيابّية األنماط أوراق -2 -2 -3
 احملتوى ليصبح ،<style></style: >الومسٌن بٌن( head) الرأس منطقة يف CSS شيفرة كتابة تتمّ 

 :كالتارل

<html dir="rtl"> 

          <head> 

               <style type="text/css"> 

 !>-----( CSS) هنا تتّم كتابة شيفرة أوراق األنماط االنسيابّية -----<
               </style> 

          </head> 

          <body> 

 !>----- هنا محتوى الصفحة -----<
          </body> 

</html> 

 (:External CSS) الخارجّية االنسيابّية األنماط أوراق -3 -2 -3
 الويب صفحة مع ادللفّ  ىذا ربط يتمّ  ثّ  [css.] :امتداده مستقلّ  ملفّ  يف CSS شيفرة كتابة تتمّ 

 href: واصفتو إذل 1ادللفّ  مسار سبرير عرب (head) رأس الصفحة منطقة يف< link: >الوسم باستخدام
 :يلي كما stylesheetـ ب العالقة نوع وربديد

          <head> 

               <link rel="stylesheet"  type="text/css" href="مسار الملف"> 

          </head> 

                                                           
1
، أي أّنه مسار الصفحة المراد ربطها بالنسبة إلى   ًّ  الصفحة المراد الربط بها.مسار الملّف هو مسار نسب
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(، تصف كّل قاعدة منها مظهر عنصر أو Rulesرلموعة من القواعد )من  CSSتتكّون شيفرة 
 ىو: CSSرلموعة عناصر يف الصفحة، والشكل العاّم لقاعدة 

Selector{ 

    property:value; 

    property:value; 

    … 

} 

 لغة جافا سكريبت: -3 -3
، وىي مرنة ىي لغة بررلة تلعب دورا حيويّا وفّعااًل يف صفحات الويب (Java Script) اجلافا سكريبت

نا نتحّكم بكّل جزء من أجزاء صفحة الويب، وتستخدم ىذه اللغة لتحسٌن التصميم، أو لإذل درجة ذبع
 ؛(Netscapeتصميم ظلاذج اإلدخال، أو غًن ذلك؛ مّت تطوير جافا سكريبت بواسطة شركة نيتسكيب )

شخص استخدامها بدون شراء ترخيص، وأيًضا ىي  وذلذه اللغة عّدة شلّيزات منها أهّنا رّلانّية أي ؽلكن أليّ 
 مدعومة من غالبّية متصّفحات الويب.

 (؟Java( هي نفسها جافا )Java scriptهل جافا سكريبت ) -0 -3 -3
، فلغة جافا لغة بررلة قويّة ومعّقدة ويف نفس التصنيف مع جافا وجافا سكريبت لغتان سلتلفتان سباًما !ال

وربتاج الربامج ادلكتوبة بلغة جافا إذل منّصة يف أنظمة التشغيل ادلختلفة لتتمّكن  .++Cو Cلغات بررلة مثل: 
( أو java virtual machineنّصة تسّمى آلة جافا االفرتاضّية )من العمل يف ىذه األنظمة، وىذه ادل

، والربامج ادلكتوبة بلغة جافا ىي برامج مستقّلة، أّما جافا سكريبت Java Run-timeأو:  JVMاختصارًا: 
 فهي لغة تستخدم لكتابة شيفرات يتّم إدراجها ضمن صفحات الويب، ويتّم تنفيذىا يف متصّفحات الويب.

 كيف تكتب شيفرات جافا سكريبت؟ -2 -3 -3
< مع script<>/scriptتتّم كتابة شيفرات جافا سكريبت داخل صفحات الويب بٌن الومسٌن: >

إذل الواصفة:  javascript، أو إسناد القيمة: typeإذل الواصفة:  text/javascriptإسناد القيمة: 
language:على النحو التارل ، 

>script type="text/javascript"< 

 هنا تكتب شيفزة جافا سكزيبت

>/script< 
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 :أو

>script language="javascript"< 

 هنا تكتب شيفزة جافا سكزيبت

>/script< 

<، كما ؽلكن كتابتها body< أو اجلسم >headوؽلكن كتابة شيفرة جافا سكريبت يف منطقة الرأس >
بإضافة التعليمة التالية إذل منطقة الرأس  [، ويتّم ربطو بصفحة الويبjs.يف ملّف مستقّل يتّم حفظو بامتداد: ]

<head:> 

>script type="text/javascript" src="مسار الصفحت" <> /script< 

 مكتبة جي كويري: -4 -3
 Java( مكتبة جديدة رّلانّية ومفتوحة ادلصدر مكتوبة بلغة جافا سكريبت )j Queryجي كويري )

Script وقد   !قليلة أسطرب( تسمح لنا كمطّوري ويب بالقيام دبا كان يتطّلب كتابة مآت األسطر الربرلّية
م،  1115يف البداية عام ( Mozilla)وىو أحد ادلسؤولٌن الكبار يف شركة:  John Resigكتبها ادلربمج: 

الطريقة اليت يكتب هبا ادلربرلون شيفرات ّث طّورىا فريق من ادلربرلٌن بالتعاون معو، واذلدف من كتابتها: تغيًن 
( واليت تُعرف دبتصّفحها العمالق: Mozillaوىذه ادلكتبة ىي أحد ابتكارات شركة موزيال ) اجلافا سكريبت.

 ( احلاصل على جائزة غينيس لألرقام القياسّية.Mozilla Firefoxموزيال فايرفوكس )

 استخدام مكتبة جي كويري: -0 -4 – 3
، بعد www.jquery.comالستخدام مكتبة جي كويري غلب أّواًل ربميلها وذلك من موقعها الرمسّي: 

، وىو النسخة الكاملة من ادلكتبة، jquery.jsربميل ادلكتبة بشكل صحيح يُفرتض أن يكون لدينا ملّف: 
فة من ادلكتبة؛ نقوم بنسخ أحد ىذين ادللّفٌن إذل اجملّلد ، وىو نسخة خفيjquery-min.jsوملّف آخر: 

 احملتوي دلشروعنا، ونضيف التعليمة التالية إذل رؤوس الصفحات اليت نريد استخدام ادلكتبة فيها:

>script src="jquery.js" type="text/javascript" >< /script< 

http://www.jquery.com/
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 (:PHP) بي اتش بي لغة -5 -3

 بي:بداية لغة بي اتش  -0 -5 -3
 ،Perl بلغة CGI برامج عمل لتسّهل Perl لغة على تضاف الدوالّ  من كمكتبة PHP بدأت

Rasmus Lerdof تلّقى أن وبعد
 ادلرتجم ذلك بعمل قام بسيط، مرتجم إذل بتحويلها االقرتاحات بعض 1

 كان وقد الشخصّية، الصفحات أي Personal Home Pages أو PHP ومسّاه اإلنرتنت على وطرحو
 HTML لنماذج دعما إليو أضاف ثّ  للويب، اإلضافّية ادليزات بعض مع Perl من مصّغرة نسخة عن عبارة
 بررلّية تطبيقات واجهة إليو وأضافوا PHP مرتجم على بالعمل ادلربرلٌن من رلموعة فقام ،PHP2/FI ومسّاه
API لدينا فأصبح توسعتو عملّية لتسهيل PHP 3، شركة قامت الزمن من فرتة بعد Zend بعمل للتقنّيات 

 وصبع احملّسنة، وقدراتو العالية بالسرعة ادلرتجم ىذا اّتصف وقد أيضا، zend مّسي والذي للغة اخلاصّ  مرتصبها
 ادلرتجم: قسمٌن إذل مقّسم اآلن PHP مرتجم ،PHP ادلرتجم نواة لتكوين األخرى PHP مكتبات مع

zend  ّمزّودات على تطويره ويتم CVS موقع يف ادلوجودة zend يسمى الثاين والقسم PHP عن عبارة وىو 
 مع والتعامل ومعاجلتها ادللّفات بقراءة zend مرتجم يقوم الربنامج، مع تأيت اليت األساسّية والدوالّ  ادلكتبات
 على اآلن فتحتوي PHP أّما اللغة، لتوسعة API للتطبيقات تطوير واجهة وتوفًن الربنامج وتنفيذ ادلتغًّنات
 معا القسمان يعمل وبالتارل ،zend مرتجم يوّفرىا اليت التطبيقات واجهة مع ومتوافقة C بلغة مكتوبة مكتبات
 صلضل أو جاىز PHP مرتجم على صلوضل اآلن الرمسيّ  PHP موقع زورن وعندما ،PHP مرتجم لتكوين

 . معا PHP ومكتبات zend مرتجم من كلّ  على صلضل فإنّنا ،بنا اخلاّصة الربرلّية الشفرة على

 ممّيزات لغة بي اتش بي: -2 -5 -3
: العادل نذكر منها ما يلي يف الويب دلربرلي األمثل اخليار جعلتها اليت اخلصائص من بالكثًن PHP لغة تتمّيز

 .التوسع قابلية -الحماية  –التوافقية  –المزايا اإلضافّية  -السرعة  –السهولة 

 بي اتش بي؟كيف تكتب شيفرة لغة  -3 -5 -3
 ، وىي:PHPىناك أربع طرق لكتابة شيفرات )أكواد( لغة 

                                                           
1
 سماها وقد ،1994فً عام  php، هو من ظهرت على ٌده لغة م1968 موالٌد من Rasmus Lerdorf لردورف راسموس الدانماركً 

Personal Home Page من أكوادها معظم اقتبس وقد المصدر، ومفتوحة مجانٌة وجعلها c وjava وperl، تطور فً وهً حٌنها ومن 

ٌُعرف مترجمها مستمر،  .PHPوٌرمز له:  Hypertext Preprocessorب و
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)الطريقة  الطريقة األوذل
 االفرتاضّية(

 الطريقة الرابعة الطريقة الثالثة الطريقة الثانية

>?PHP 

 ىنا تتّم كتابة الشيفرة

 ?< 

>? 

 ىنا تتّم كتابة الشيفرة

 ?< 

>script language="php"< 

 ىنا تتّم كتابة الشيفرة
 >/script< 

>% 

 ىنا تتّم كتابة الشيفرة
 %< 

 

 (:SQL) لغة االستعالم المهيكل -6 -3
 وتعين ،Structured Query Language: لـ اختصار وىي SEQUEL: تلفظ SQL: كلمة

 سنة ويف ،0863 سنة ظهرت العالئقّي، للجرب الربرليّ  التعبًن ىي SQL ولغة ادلرتّبة، االستعالمات لغة
 بذلك لتصبح( ISO) طرف من اعتمادىا متّ  0876 سنة ويف ،(ANSI) طرف من اعتمادىا متّ  0875

 .العالئقّية البيانات إدارة أنظمة يف شيوعا األكثر اللغة

 MySQL, SQLتستخدم لغة االستعالمات ادلرتّبة من طرف أنظمة سلتلفة إلدارة قواعد البيانات منها: 

Server, Access, Oracle,.إخل ... ، 

 رلموعة من التعليمات حبيث ؽلكن تقسيمها إذل ثالث لغات فرعّية: SQL توّفر

 :مثل تعليمات، وتشمل لغة معالجة البيانات -0

 لقراءة واستخراج البيانات من قاعدة البيانات. SELECTالتعليمة:  -أ 

 إلضافة سجاّلت جديدة إذل قاعدة البيانات. INSERTالتعليمة:  -ب 

 ُتستخدم حلذف سجاّلت من قاعدة البيانات. DELETEالتعليمة:  -ج 

 ُتستخدم لتعديل السجاّلت ادلوجودة يف قاعدة البيانات. UPDATEالتعليمة:  -د 

 ادلخّصصة لتعريف بنية قاعدة البيانات، وتشمل تعليمات مثل: لغة تعريف البيانات -1

 ، وُتستخدم إلنشاء اجلداول.CREATE TABLEالتعليمة:  -أ 

 ُتستخدم حلذف اجلداول.، و DROP TABLEالتعليمة:  -ب 

 ، وُتستخدم للتحّكم وضبط السماحّيات على قواعد البيانات.لغة التحّكم بالبيانات -2
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 خاتمة الفصل:
 ؽلكن تلخيص زلتوى ىذا الفصل يف النقاط التالية: 

 ( ىناك نوعان من مواقع الويب: ادلواقع الثابتةstatic web site وىي مواقع ذلا زلتوى ،)
(؛ ومواقع تفاعلّية source codeًنه إاّل بتغيًن شفرهتا ادلصدريّة )ثابت ال ؽلكن تغي

(dynamic web site وىي مواقع زبّزن زلتواىا يف قواعد بيانات، حبيث يكفي تعديل ،)
 البيانات ادلوجودة يف قواعد البيانات لتعديل زلتوى ىذه ادلواقع.

 ّظم يسّهل الوصول إليها.قواعد البيانات ىي رلموعة من البيانات ادلخزّنة بشكل من 

  ربتوي كّل قاعدة بيانات على جدول واحد على األقّل، وػلتوي كّل جدول على حقلٌن
اثنٌن على األقّل، وزبّزن البيانات يف اجلداول على شكل سجاّلت، حبيث توزّع بيانات كّل 

 سجّل على سلتلف حقول اجلدول الذي ػلتويها.

  ُتستخدم يف تطوير الويب، منها ما ىو لغات وصف مثلىناك العديد من اللغات اليت :
html  :وcss :ومنها ما ىو لغات بررلة مثل ،java script   :وphp ومنها ما ىو ،

 .SQLلالستعالم مثل: 

  :ُتستخدم لغةSQL  إلدارة قواعد البيانات العالئقّية من طرف عّدة أنظمة إلدارة قواعد
، ويعترب ىذا األخًن Access ،Oracle ،SQL Server ،My SQLالبيانات منها: 

 من أشهر أنظمة إدارة قواعد البيانات ادلستعملة يف رلال الويب، وأكثرىا استقرارا، وأسرعها.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نيالفصل الثا
 المشروع.  تصميم
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 تمهيد:
اليت غلب ادلرور هبا إلصلاز أّي مشروع مهما كان نوعو، فمثال يف تعترب مرحلة التصميم من أىّم ادلراحل 

رلال البناء ال ؽلكن للبّناء القيام بعملو دون أن يكون لديو سلّططات يّتبعها يف عملو، وكذلك من يعمل يف 
ساس كّل رلال اإللكرتونّيات ال ؽلكنو إصلاز دارة دون ادلرور دبرحلة التصميم، وىكذا فإّن مرحلة التصميم ىي أ

 .UMLادلشاريع، ويف رلال تطوير الربرلّيات دبا فيها تطوير الويب، ىناك طرق تُعتمد يف التصميم منها: 

 :(UML) لغة النمذجة الموّحدة -0

 ؟UMLما هي  -0 -0

(، ىي لغة رسومّية UML( أو )Unified Modelling Languageلغة النمذجة ادلوّحدة )
كطريقة لوضع سلّططات   0886وقد مّت اعتمادىا سنة  الرئيسّية للنظم الربرلّية،تقّدم لنا صيغة لوصف العناصر 

 تصميم النظم الربرلّية.

 مخّططات لغة النمذجة الموّحدة: -2 -0
 ُتصّنف ادلخّططات يف لغة النمذجة ادلوّحدة إذل صنفٌن:

I-  :نية سلّططات البسلّططات ترّكز على عناصر النظام بشكل مستقّل عن الزمن، وتسّمى(Structure 

Diagrams):؛ وتشمل ادلخّططات التالية 
ما ىي الكائنات اليت  والغرض منه:(، class diagramسلّطط الصنف أو سلّطط الفئة ) -0

 ضلتاجها؟ وما عالقتها؟

كيف سرتتبط  والغرض منها:(، component diagramsسلّططات ادلكّونات ) -1
 مكّونات برنارلنا؟

 كيف سنقوم بقولبة عملنا؟ والغرض منها:(، package diagramsسلّططات التحزمي ) -2
كيف سيتّم ذبهيز  والغرض منها:(، deployment diagramsسلّططات التجهيز ) -3

 الربنامج؟
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ما ىي الكائنات اليت ضلتاجها؟  والغرض منه:،  (object diagramسلّطط الكائنات ) -4
 وما عالقتها؟

II- سلّططات السلوك تغًّناتو مع الزمن، وتسّمى:  ترّكز على أي ،سلّططات ترّكز على وظيفة النظام
(Behavior Diagrams):؛ وتشمل ادلخّططات التالية 

كيف سيتفاعل  والغرض منه:(، use case diagramسلّطط حاالت االستخدام ) -0
 نظامنا مع العادل اخلارجي؟

اليت سبّر هبا ما احلاالت  والغرض منه:(، state machine diagramسلّطط حالة اآللة ) -1
 اآللة أثناء عملها؟

 كيف يسًن العمل داخل النظام؟ والغرض منه:(، activity diagramسلّطط النشاط ) -2
 (، وتشمل:interaction diagrams) التفاعلسلّططات  -3

كيف  والغرض منه:(، sequence diagramسلّطط التتابع أو التسلسل ) -أ 
 تتعامل الكائنات مع بعضها البعض؟

كيف تتعامل  والغرض منها:(، collaboration diagramsالتعاون )سلّططات  -ب 
 الكائنات مع بعضها البعض؟

كيف يتّم  والغرض منه:، (communication diagramسلّطط االّتصال ) -ج 
 داخل النظام؟ بٌن الكائنات االّتصال

 في تصميم البرمجّيات: UMLاستخدام  -3 -0

النمذجة ادلوّحدة يف تصميم ادلشاريع الربرلّية ال بّد من ذكر ادلراحل قبل احلديث عن كيفّية استخدام لغة 
 ادلّتبعة يف اصلاز ىذه ادلشاريع، وىذه ادلراحل بصفة عاّمة ىي:

 التحليل. -0

 التصميم. -1

 التنفيذ. -2

 االختبار. -3
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حيث يتّم استخدام لغة النمذجة ادلوّحدة يف مرحليت التحليل والتصميم؛ مع مراعاة أّن لغة النمذجة 
ادلوّحدة ليست منهجّية لبناء الربرلّيات، دبعىن أهّنا لن ترشدنا إذل أفضل الطرق لتصميم الربرلّيات وتطويرىا؛ 
فهي ال ترتبط دبنهجّية زلّددة لتنشئة الربرلّيات، وؽلكن توظيف عناصر لغة النمذجة ادلوّحدة على سلتلف 

 بل وبغّض النظر عن وجود منهجّية أصال.بغّض النظر عن ادلنهجّية ادلّتبعة،  العملّيات الربرلّية

 ففي مرحلة التحليل نستخدم:

 (.use case diagramسلّطط حاالت االستخدام ) -0

 (.activity diagramسلّطط النشاط ) -1

 ويف مرحلة التصميم:

 (.class diagramسلّطط األصناف ) -0

 .(sequence diagramالتسلسل )سلّطط  -1

 الهدف من استخدام لغة النمذجة الموّحدة: -4 -0
 ؽلكن تلخيص أىداف استخدام لغة النمذجة ادلوّحدة يف تصميم الربرلّيات يف النقاط التالية:

 .تصميم بررلّيات بشكل احرتايّف 

 .توثيق التصميم قبل البدء بالربرلة 

 .سهولة التعديل والصيانة وبكلفة منخفضة 

  سلّططاتUML .تساعد ادلطّورين على فهم النظام بسهولة وسرعة 
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 مخّططات المشروع: -2

 :(use case diagram) مخّطط حاالت االستخدام -0 -2
(، ويف مشروعنا use case( وحاالت االستخدام )Actorيعرض ىذا ادلخّطط العالقة بٌن اجلهة الفاعلة )

، كما يقوم بقراءة سؤول عن القيام بأّي تعديل يف ادلوقعىناك نوعان من ادلستخدمٌن علا: مدير ادلوقع، وىو ادل
رسائل الزّوار، والنوع الثاين ىو عاّمة ادلستخدمٌن )زّوار ادلوقع(، وىذا النوع من ادلستخدمٌن ؽلكنو من خالل 

)أثناء فرتة زيارة ادلوقع: التعّرف على ادلؤّسسة، أو االّطالع على ادلنشورات، أو القيام بعملّية التسجيل األّورّل 
 التسجيالت(، أو مراسلة إدارة ادلوقع.

 

 : مخّطط حاالت االستخدام.4شكل 

 

 (:activity diagramمخّطط النشاط ) -4 -2
 ( سلوك سًن العمل للنظام )ادلوقع يف حالتنا(.activity diagramيصف سلّطط النشاط )
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 النشاط: مخطط 5شكل 
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 (:Class diagram) مخّطط الفئات أو األصناف -2 -2
(، ويستخدم UML( ىو أحد سلّططات لغة النمذجة ادلوّحدة )class diagramسلّطط الفئات )

 .بعضهم ببعض اتتقريبا يف صبيع تصاميم الربرلّيات، حيث يصف فئات النظام )ادلوقع يف حالتنا ىذه( وعالق

جملموعة من األشياء ادلتشاهبة يف خواّصها أو سلوكها، مثل: )احليوانات، ( ىو ذبميع classالصنف )
(، object( ضلصل على كائن )classوسائل النقل، النباتات الطاّلب،... إخل(، وعند إسناد قيم للصنف )

 أي أّن الكائن ىو صنف ؽللك قيما.

( تسّمى operations(، وعملّيات )attributesزات )(، وشليّ class nameلكّل صنف: اسم )
ل كّل صنف على شكل مستطيل مقّسم إذل ثالثة أجزاء، ؽلّثل اجلزء ي(، حيث يتّم سبثMethodsأحياناً طرق )

األعلى اسم الصنف، واجلزء األوسط شلّيزات الصنف، واجلزء األسفل العملّيات؛ وأحيانا يتّم سبثيل الصنف 
وؽلكن أن تكون ادلمّيزات والعملّيات يف إحدى  ّسم.دبستطيل مقّسم إذل قسمٌن، وأحيانا دبستطيل غًن مق

 (.protected#(، زلمّي )private-(، خاّص )public+احلاالت التالية: عمومّي )

 

 : مخّطط الصنفيات6شكل 
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 (:sequence diagramمخّطط التتابع ) -3 -2
( يف حالة objectsسلوك الكائنات )( يشرح sequence diagramسلّطط التسلسل أو التتابع )

(، مع وصف الكائنات والرسائل ادلمّررة بينهم، وتتّم قراءة ىذا ادلخّطط من اليسار use caseاستخدامها )
 إذل اليمٌن ومن األعلى إذل األسفل.

أنواع من الرسائل اليت ؽلكن سبريرىا بٌن الكائنات يف ىذا  عّدةوذبدر اإلشارة ىنا إذل أّن ىناك 
 :ما يلي األنواع نذكر من ىذهخّطط، و ادل

 رمزها الرسالة
  رسائل تزامنّية

  رسائل ال تزامنّية
  ردود تزامنّية

  ردود ال تزامنّية
 (.sequence diagramأنواع الرسائل المستخدمة في مخّطط التسلسل ): 1جدول 
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 لزوار الموقع التتابع: مخطط 7شكل 
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 : مخطط التتابع لمدير الموقع8شكل 

UMLet :برنامجمن  0093بواسطة اإلصدار ادلخّططات السابقة مّت إصلازىا 
]مع بعض تعديل يف سلّطط  1

 والصورة التالية سبّثل واجهة ىذا الربنامج: ،النشاط بربنامج الرسام[

                                                           
1
 (.UMLهو أحد البرامج المفتوحة المصدر التً تستخدم إلنجاز مخّططات لغة النمذجة الموّحدة ) UMLetبرنامج:  
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 umlet: واجهة برنامج 9شكل 

 

 قاعدة البيانات:تصميم  -3
 ( من اجلداول التالية:cfpa1_djelfaتتكّون قاعدة البيانات )

I- ( جدول المقاالتarticle:ويتكّون من الحقول التالية ) 
 ، ولو خاّصّية الرتقيم التلقائّي.00(، وطولو:INT(، وىو من نوع: عدد صحيح )id) عّرفادل (0
، وال يقبل القيمة 41(، وطولو:VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )title) العنوان (1

 الفارغة.
 (، وال يقبل القيمة الفارغة.LONGTEXT(، وىو من نوع: نّص طويل )articleادلقال ) (2
 (، وال يقبل القيمة الفارغة.TIMESTAMP(، وىو من نوع: )dateتاريخ ووقت آخر تعديل ) (3

II- ( جدول التسجيالتins) :ويتكّون من الحقول التالية 
 ، ولو خاّصّية الرتقيم التلقائّي.00(، وطولو: INT(، وىو من نوع: عدد صحيح )id) عّرفادل (0
، وال 41(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )first_nameاالسم األّول ) (1

 يقبل القيمة الفارغة.
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، وال 41(، وطولو: VARCHARحريّف )(، وىو من نوع: متغًّن last_nameاالسم األخًن ) (2
 يقبل القيمة الفارغة.

، وال يقبل القيمة 41(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )genderاجلنس ) (3
 الفارغة.

 ، وال يقبل القيمة الفارغة. (، وطولو: INT(، وىو من نوع: عدد صحيح )dayيوم ) (4
 ، وال يقبل القيمة الفارغة. (، وطولو: INT(، وىو من نوع: عدد صحيح )monthشهر ) (5
 ، وال يقبل القيمة الفارغة.3(، وطولو: INT(، وىو من نوع: عدد صحيح )yearعام ) (6
، وال 41(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )birth_placeمكان ادليالد ) (7

 يقبل القيمة الفارغة.
(، وطولو: VARCHARع: متغًّن حريّف )(، وىو من نو studious_level)ادلستوى الدراسي  (8

 ، وال يقبل القيمة الفارغة.41
، وال 41(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )father_nameاسم األب ) (01

 يقبل القيمة الفارغة.
، وال 41(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )mother_nameاسم األّم ) (00

 يقبل القيمة الفارغة.
(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )mother_last_nameلقب األّم ) (01

 ، وال يقبل القيمة الفارغة.41
 (، وال يقبل القيمة الفارغة.LONGTEXT(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )adressالعنوان ) (02
، 04(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )phone_numberرقم اذلاتف ) (03

 ويقبل القيمة الفارغة.
، ويقبل 41(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )emailالربيد اإللكرتويّن ) (04

 القيمة الفارغة.
(، وال يقبل القيمة TIMESTAMP(، وىو من نوع: )dateتاريخ ووقت التسجيل األّورّل ) (05

 (.CURRENT_TIMESTAMPالفارغة، ولو قيمة افرتاضّية ىي: التاريخ والوقت احلالّيان )
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، وال يقبل 41(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )userاسم ادلستخدم ) (06
 القيمة الفارغة.

، وال يقبل القيمة 41(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )passكلمة ادلرور ) (07
 الفارغة.

، وال يقبل القيمة 141(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )spاالختصاص ) (08
 الفارغة.

III- ( جدول الرسائلmsg:ويتكّون من الحقول التالية ) 
 ، ولو خاّصّية الرتقيم التلقائّي.00(، وطولو:INT(، وىو من نوع: عدد صحيح )id) عّرفادل (0
، وال يقبل القيمة 41(، وطولو:VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )nameاسم ادلرسل ) (1

 الفارغة.
، 41(، وطولو:VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )emailالربيد اإللكرتوين للمرسل ) (2

 وال يقبل القيمة الفارغة.
 (، وال يقبل القيمة الفارغة.LONGTEXT(، وىو من نوع: نّص طويل )msgنّص الرسالة ) (3
وال يقبل القيمة الفارغة، ولو  ،(TIMESTAMP(، وىو من نوع: )dateتاريخ ووقت اإلرسال ) (4

 (.CURRENT_TIMESTAMPقيمة افرتاضّية ىي: التاريخ والوقت احلالّيان )
IV- ( جدول الدورة التكوينّيةrevolution:ويتكّون من الحقول التالية ،) 

 ، ولو خاّصّية الرتقيم التلقائّي.00(، وطولو:INT(، وىو من نوع: عدد صحيح )id) عّرفادل (0
، وال يقبل القيمة 41(، وطولو:VARCHARوىو من نوع: متغًّن حريّف )(، nameاالسم ) (1

 الفارغة.
 (، وال يقبل القيمة الفارغة.date(، وىو من نوع: تاريخ )begin_dateتاريخ البداية ) (2
 (، وال يقبل القيمة الفارغة.date(، وىو من نوع: تاريخ )end_dateتاريخ النهاية ) (3

V- ( جدول االختصاصاتspويتكّون ،) :من الحقلين التاليين 
 ، ولو خاّصّية الرتقيم التلقائّي.00(، وطولو: INT(، وىو من نوع: عدد صحيح )id) عّرفادل (0
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، وال يقبل القيمة 141(، وطولو: VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )spاالختصاص ) (1
 الفارغة.

VI- ( جدول المستخدمينusers:ويتكّون من الحقول التالية ) 
 ، ولو خاّصّية الرتقيم التلقائّي.00(، وطولو:INT(، وىو من نوع: عدد صحيح )id) عّرفادل (0
، وال يقبل القيمة 41(، وطولو:VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )nameاالسم ) (1

 الفارغة.
، وال يقبل القيمة 41(، وطولو:VARCHAR(، وىو من نوع: متغًّن حريّف )pwdكلمة ادلرور ) (2

 الفارغة.

 صل:خاتمة الف
التحليل والتصميم يف ىذا الفصل رأينا أّن تصميم وتطوير ادلشاريع الربرلّية ؽلّر عموما بأربع مراحل ىي: 

لغة رسومّية تقّدم لنا صيغة لوصف العناصر  ( ىيUMLوأّن لغة النمذجة ادلوّحدة )، والتنفيذ واالختبار
العملّيات الربرلّية بغّض النظر عن ادلنهجّية وؽلكن توظيف عناصرىا على سلتلف ، الرئيسّية للنظم الربرلّية

وُتستخدم عناصر ىذه اللغة يف مرحليت التحليل والتصميم  ادلّتبعة، بل وبغّض النظر عن وجود منهجّية أصال.
 هبدف:
 .تصميم بررلّيات بشكل احرتايّف 

 .توثيق التصميم قبل البدء بالربرلة 

 .سهولة التعديل والصيانة وبكلفة منخفضة 

 ات سلّططUML .تساعد ادلطّورين على فهم النظام بسهولة وسرعة 
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 تمهيد:
إلصلاز أّي مشروع البّد من توّفر الوسائل الالزمة لذلك، ودبا أّن مشروعنا ىو إصلاز موقع إلكرتويّن فهذا 

إعداده  جاىزا للعمل البّد من ولكي يصبح حاسوبناادلستخدمة يف إصلازه ىي احلاسوب، يعين أّن الوسيلة 
 تثبيت بعض الربامج الالزمة لذلك:ب وذلك

 :إعداد الجهاز  -0

عليو قمنا بتثبيت  إلكرتونّية زلاكيا لألجهزة ادلستخدمة كخوادم لإلنرتنت، وليمكننا إنشاء مواقع جهازنا ليصبح
 الربامج التالية:

 :(DreamWeaver) برنامج دريم ويفر  -0 -0

، ثّ Macromediaتطّورة اليت تستخدم لتطوير الويب أنتجتو يف البداية شركة: ىو أحد الربامج ادل
يف عام  Macromediaشركة:  Adobeبعد أن اشرتت شركة:  Adobeانتقل إذل ملكّية شركة: 

م، وىو برنامج متخّصص إلنشاء وإدارة تطبيقات ومواقع الويب والتعامل معها وىو برنامج مناسب 1114
بيئة التصميم  جلميع ادلستخدمٌن سواء الذين يفّضلون إنشاء الصفحات بكتابة الكود أو عن طريق استخدام

 ادلرئّية، ويسمح لنا ىذا الربنامج بإنشاء مواقع وتطبيقات ويب قويّة جّدا باستخدام أّي من اللغات الشهًنة
باإلضافة إذل العديد من اللغات األخرى، كما يقّدم الربنامج  PHP, Asp.net, Asp, javaادلتاحة مثل: 

يف تصميم مواقع االنرتنت، حيث  تقاء دبستوى خربتناة متقّدمة من األدوات اليت تساعدنا على االر رلموع
ؽلّكننا من إضافة اخلواّص التفاعلّية، وعمل التحريك للعناصر إلنتاج صفحات أو مواقع انرتنت شلّيزة واإلتقان 

 .التاّم لكيفّية إنشاء وتعديل وإدارة ادلواقع وصفحات الويب

 (:++Notepadبرنامج المفّكرة ) -2 -0
، ؽلكن استعمالو يف عّدة أمور منها Microsoftمن إنتاج شركة:  زلّرر نصوص بسيطعبارة عن ىو 

 إنشاء صفحات الويب.
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 (:Adobe Photoshopبرنامج فوتوشوب ) -3 -0
دلستخدمة يف معاجلة وتعديل الصور، وىو عبارة عن برنامج ذو يعترب ىذا الربنامج من أشهر الربامج ا

( وترّكب ىذه الطبقات بعضها فوق بعض، وىذا Layersعلى الطبقات )تقنّية عالية وتعتمد فكرة عملو 
: ، وىو من الربامج غًن اجملانّية، ولو عّدة إصدارات منهاAdobeالربنامج ىو أحد منتجات شركة: 

Photoshop CS, Photoshop CS2, Photoshop CS3, Photoshop CS4, Photoshop 

CS5, Photoshop CS6. 

 (:Microsoft Officeمج المكتبّية )مجموعة البرا -4 -0
تتكّون ىذه اجملموعة من عّدة برامج تستخدم ألغراض سلتلفة، منها: معاجلة النصوص، معاجلة اجلداول، معاجلة 

، وتتكّون ىذه اجملموعة من عّدة وإنشاء قواعد البيانات، معاجلة الصور، إنشاء وعرض العروض التقدؽلّية...
 برامج منها:

0- Access برنامج إلنشاء قواعد البيانات وبرامج لتتّبع ادلعلومات وإدارهتا.، وىو 

1- Excel.برنامج لتنفيذ العملّيات احلسابّية وربليل ادلعلومات وسبثيل البيانات يف جداول ، 

2- Outlook.برنامج إلرسال الربيد اإللكرتويّن وتلّقيو وإدارة اجلداول الزمنّية وجهات االّتصال وادلهاّم ، 

3- PowerPoint برنامج إنشاء العروض التقدؽلّية وربريرىا لعروض الشرائح واالجتماعات وصفحات ،
 ويب.

4- Publisher برنامج إنشاء منشورات ومواّد تسويقّية عالية اجلودة مثل الرسائل اإلخباريّة واألحباث ،
 ادلوجزة.

5- Word العلمّية والتقارير ، برنامج إلنشاء وربرير مستندات ذات مظهر احرتايّف مثل الرسائل واألوراق
 والكتّيبات، وىو الذي استعملناه يف إصلاز ىذه ادلذّكرة.

 :(WampServerبرنامج الوامب ) -5 -0

 Windows Apache لـ اختصار ىو و ،جهازنا على شخصي سًنفر لعمل برنامج عن عبارةىو 

MySQL PHP، لتجربة للمواقع، ادلستضيفة السًنفرات ببيئة شبيهة بيئة إعداد أعلها عديدة فوائده 
 .(internetإذل الشابكة ) رفعها قبل (scriptsالنصوص الربرلّية )
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، واليت Mozilla Firefox ،Opera ،Google Chrome: ن أن ننسى تثبيت متصّفحات الويبدو 
 تعترب ضروريّة لتصّفح مواقع الويب وعرض صفحاهتا.

 استخدام برنامج الوامب: -0 -5 -0
عند تشغيل برنامج الوامب يظهر رمزه على شريط ادلهام باللون األضبر ّث يتحّول إذل اللون األخضر 

          أو:  localhostمرورا بالربتقارل، ولعرض واجهتو نذىب إذل أحد متصّفحات الويب، ونكتب: 
 ، فتظهر لنا واجهة الوامب.         أو: 

اليت نقوم يإنشاءىا، ونقوم بتسمية ىذا  نضع فيو الصفحات والستخدام الوامب نقوم بإنشاء رلّلد
اجملّلد باألرقام أو احلروف الالتينية، وال نستعمل احلروف العربّية ألّن الوامب يتجاىل اجملّلدات ذات األمساء 

زلّرك ، والذي صلده يف wampادلوجود داخل اجملّلد:  wwwالعربّية، ّث نقوم بوضع ىذا اجملّلد داخل اجملّلد: 
 أي أّن مسار موقعنا يكون كما يلي: األقراص الذي قمنا بتثبيت الوامب داخلو.

wamp/www/cfpa1_djelfa   :حيث ،cfpa1_djelfa    .ىو اسم اجملّلد اخلاص دبوقعنا
، حيث: wamp/bin/mysql/mysql5.5.20/data/cfpa1_djelfaأّما مسار قاعدة البيانات فهو: 

cfpa1_djelfa ّلد احملتوي لقاعدة بيانات مشروعنا.ىو اسم اجمل 

 

 : واجهة الوامب.11شكل 



 الفصل الثالث: إنجاز المشروع.
 

 
37 

 

 إنجاز الموقع: -2

 إنجاز قاعدة البيانات: -0 -2
، والذي ؽلّثل واجهة نظام إدارة قواعد phpmyadminإلصلاز قاعدة البيانات استخدمنا برنامج: 

: التارل يف أحد متصّفحات الويب الرابط كتابة  من خاللؽلكن الدخول إليو و ، MySQLالبيانات: 
http://127.1.1.1/phpmyadmin/،  :أو الرابطhttp://127.0.0.1/phpmyadmin :أو الرابط ،
http://localhost/phpmyadmin، ( وذلك بعد تشغيل برنامج الوامبWampServer وتكون .)

 واجهتو كما يف الصورة التالية:

 
 utf8_general_ciنقوم بإنشاء قاعدة البيانات، وطلتار ذلا الرتميز:  phpmyadminمن خالل برنامج: 

 ميز يدعم اللغة العربّية. ثّ نقوم بإنشاء اجلداول داخل قاعدة البيانات:ألّن ىذا الرت 

http://127.1.1.1/phpmyadmin/
http://127.0.0.1/phpmyadmin
http://localhost/phpmyadmin
http://localhost/phpmyadmin
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 (:usersسنأخذ ىنا كمثال عن إنشاء جدول داخل قاعدة البيانات، إنشاء جدول ادلستخدمٌن )

 (:usersإنشاء جدول المستخدمين ) -0 -0 -1
لنقوم بإصلاز اجلدول وذلك بإدخال أمساء  نضغط على تنفيذ نقوم بإدخال اسم اجلدول وعدد احلقول، ثّ 

 كما ىو مبٌّن يف الصورتٌن التاليتٌن:  وخصائص احلقول

 

 هنا نكتب اسم قاعدة البيانات
 ومن هنا نختار الترميز
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بنفس ليتّم إنشاء اجلدول، و  ظفحوبعد االنتهاء من ربديد أمساء وخصائص حقول اجلدول نضغط على 
 داول.الطريقة ننجز باقي اجل

 إنجاز صفحات الموقع: -2 -2
 نقوم بفتح برنامج درمي ويفر فتظهر لنا النافذة التالية:

 
 يف إصلاز صفحات موقعنا. PHP، ألنّنا سنستعمل لغة: PHPفنختار منها: 
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 القالب العاّم لصفحات الموقع: -0 -2 -2
 التالية:القالب العاّم لصفحات ادلوقع ىو من الشكل ادلوّضح يف الصورة 

 

 :(connect.php) صفحة االّتصال بقاعدة البيانات -2 -2 -2
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 :واجهة صفحات الموقع  -3

 الصفحة الرئيسّية: -0 -3

 

 صفحة التعريف بالمؤّسسة: -2 -3 
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 صفحة ما الجديد: -3 -3

 
 

 صفحة التسجيالت: -4 -3
 التالية:أثناء فرتة التسجيالت تظهر صفحة التسجيالت كما يف الصورة 

 
 أّما خارج فرتة التسجيالت فتظهر كما يف الصورة التالية:
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 صفحة اّتصل بنا: -5 -3
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 لوحة التحّكم: -6 -3
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 خاتمة عامة
 

 

 :عاّمة خاتمة
ما ىي إاّل شبرة حبث حثيث قمنا بو يف سبيل إثراء رلالنا  مّت بفضل اهلل ورضبتو إصلاز ىذه ادلذّكرة، واليت

ونرجو  مهاراتنا، وصقل مواىبنا، ورفع مستوانا العلمّي، وإشباع رغبتنا يف التعّرف على اجلديد، ادلعريّف، وتطوير
و أن على مركز التكوين ادلهيّن والتمهٌن لغريسي عبد الغين باجللفة، كما نرجبادرة خًن  ىذا العمل كونأن ي

، ونرجو أن نكون قد وفّقنا إذل حّد ما يف حّل الذين يأتون من بعدنا مرجعا يستفيد منو زمالؤنا ادلذّكرة تكون
 اإلشكال ادلطروح يف بداية ادلذّكرة.

ه ليصلوا بو إذل أعلى ادلستويات و كما ال يفوتنا أن نوصي من يأيت بعدنا، أن يكملوا ما بدأناه ويطّور 
 .بإذن اهلل جّل وعال

على نبّيو زلّمد وعلى آلو وصحبو أصبعٌن،  ووّفق اهلل اجلميع دلا ػلّبو ويرضاه، وصّلى اهلل وسّلم وبارك
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العادلٌن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المراجع:
 :الكتب 

o تطبيق كتاب UML ،الشقروين الرابط عياد خالد ترصبة :
www.nidam.net\sd\umlapl\index.html 

 :المواقع اإللكترونّية 

o http://www.w3schools.com 

o http://www.kutub.info 

o http://www.youtube.com 

o http://ckeditor.com/download 

o http://www.tcpdf.org/examples.php 

http://www.w3schools.com/
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