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تعريف النظام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو نظام يساعد على تنظيم حركة نقل الطالبات وحالة حركة الحافالت وتنظيم العالقة بينهما من خالل واجهات تدخل
عن طريقها البيانات ويتم عليها معالجة في النظام لتعطى معطيات عن حالة الطلبة وحالة النقل وحالة الحافالت.
وينقسم النظام الى واجهتين:


واجهة مدير النظام والموظفات ومشرفي النقل



واجهة الطالبات (يتم الدخول عن طريق التسجيل على البوابة اإللكترونية لجامعة اإلمام)
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واجهة مدير النظام والموظفات ومشرفي النقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيفية عمل النظام
يتكون النظام من ثالثة أقسام:




إعدادات الخدمة
إعدادات النظام
إعدادات المستخدمين
إعدادات المستخدمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أول ا :مستخدم جديد (إضافة مستخدم جديد إلى النظام)
 -1من واجهة النظام نذهب الى اعدادات المستخدمين
 -2نختار مستخدم جديد (إضافة مستخدم جديد الى النظام)
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 -3سيظهر لنا نموذج إضافة مستخدم

ثم نقوم بتعبئة الحقول المطلوبة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االسم الكامل
اسم المستخدم (المعرف من قبل الجامعة)
البريد اإللكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
فرع الجامعة (نختار فرع الجامعة من القائمة المنسدلة)
المجموعات (اختيار المجموعة تحدد الصالحيات للمستخدم) وهي:
 مجموعة مديري النظام (وله صالحيات كاملة على النظام)
 مجموعة مديري النقل
 مجموعة مستعرضي التقارير
 مجموعة موظفي النظام
 مجموعة موظفي ميدان النقل (تسجيل الحركة اليومية للحافالت وإدارة المخالفات)

 .8مربع االختيار فعال (إذا لم يتم االختيار فعال فسيتم حفظ االسم ولكن لن يستطيع الدخول الى النظام).
 .9ثم حفظ يتم الحفظ وينتقل الى نموذج عرض المستخدمين
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ثانياا :المستخدمون (عرض جميع مستخدمي النظام)
 -1من واجهة النظام نذهب الى اعدادات المستخدمين
 -2نختار المستخدمين (عرض جميع مستخدمي النظام)

 -3سيظهر لنا نموذج عرض المستخدمين ويمكن القيام باآلتي:



البحث :ويمكن البحث من خالل النموذج عن أي مستخدم عن طريق البحث باالسم الكامل او عن طريق
البحث باسم المستخدم وتحديد حالة المستخدم هل هو فعال او غير فعال او الكل.



فعال :ويتيح النموذج التحكم في تفعيل المستخدم او إيقافه (كما هو مبين بالشكل ومحدد عليه بالخط
األحمر).



الحساب مغلق :اما في حالة إغالق الحساب فإن الحساب يغلق عند ادخال المستخدم لكلمة المرور خطأ
ثالث مرات متتالية كما هو مبين بالشكل فإن حساب المستخدم (هاني إسماعيل) قد اغلق ولفتح الحساب
نضغط على المكان المحدد
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تعديل :وفى حالة أردنا تعديل بيانات المستخدم بالضغط على تعديل سيظهر هذا النموذج (نموذج تعديل
بيانات المستخدم)

 يتم التعديل على كافة بيانات المستخدم ماعدا اسم المستخدم ألنه مسجل به النظام
تغير كلمة المرور :بالضغط على تغير كلمة المرور يظهر (نموذج تغير كلمة المرور) نكتب كلمة المرور الجديدة ثم
تأكيد كلمة المرور ثم نضغط على تغير كلمة المرور



حذف :يتم حذف المستخدم نهائيا من النظام وستظهر رسالة تأكيد على الحذف
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إعدادات النظام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا :القوائم المنسدلة (إدارة القوائم المنسدلة)
 .1من القائمة الرئيسية نذهب الى اعدادات النظام
 .2نختار القوائم المنسدلة (إدارة القوائم المنسدلة)

 .3سيظهر لنا نموذج عرض القوائم المنسدلة

وهي صفحة للبحث والتعديل والحذف واإلضافة في قيم تصنيفات القوائم المنسدلة التي تستخدم في النظام وتنقسم
الى:


إضافة تصنيف جديد:
بالضغط على إضافة تصنيف جديد سيظهر لنا نموذج إضافة تصنيف وفيه:
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 .1إضافة نوع التصنيف من القائمة المنسدلة (نختار مثال ً أنواع المخالفات إلضافة مخالفة جديدة) كما هو مبين
بالشكل

10
 .2ثم اسم المخالفة (عدم وجود تظليل)

 .3ثم العنصر االب ان وجد وهو إذا كانت نوع المخالفة فرعية تندرج من مخالفة رئيسية
 .4ثم حفظ النموذج فتظهر ر سالة نجاح العملية
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البحث في نموذج عرض القوائم المنسدلة:
نختار نوع التصنيف من القائمة (أنواع المخالفات) ثم نضغط بحث فيظهر لنا جميع أنواع المخالفات الموجودة كما
هو مبين بالشكل



تعديل تصنيف:
للتعديل على أي تصنيف نضغط على تعديل امام التصنيف فيظهر لنا نموذج تعديل تصنيف كما في الشكل التالي
ومن خالل النموذج يمكن التعديل على نوع التصنيف واسم التصنيف وعنصر االب ان وجد



الحذف:
يمكن حذف أي تصنيف من النموذج بالضغط على حذف تظهر رسالة تأكيد الحذف
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ثانياا :السائقون (إدارة السائقين)
من القائمة الرئيسية نذهب إلى إعدادات النظام ونختار السائقين (إدارة السائقين) فيظهر لنا نموذج عرض
بيانات السائقين كما في الشكل التالي

يتضح لنا من النموذج إنه يمكن من خالله اجراء البحث والتعديل والحذف على بيانات السائقين وايضاً إضافة بيانات
سائق جديد

 .1أضافة بيانات سائق جديد
بالضغط على إضافة فيظهر لنا نموذج جديد إلضافة بيانات سائق جديد كما في الشكل التالي

فنقوم بتعبئة الحقول كاآلتي:


اسم السائق
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ثم حفظ

هاتف السائق
اسم المرافقة
هاتف المرافقة
عمر السائق
جنسية السائق
البيانات فينتقل الى نموذج عرض بيانات السائقين

 .2البحث
يمكن البحث من خالل النموذج عن طريق اسم السائق او عن طريق جنسية السائق او االثنين معاً

 .3التعديل
من الخيارات نضغط على تعديل يظهر لنا نموذج تعديل بيانات سائق

ويمكن من خالل النموذج التعديل على
.1
.2
.3
.4

اسم السائق
هاتف السائق
اسم المرافقة
هاتف المرافقة
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 .5عمر السائق
 .6جنسية السائق
 .4الحذف
يتم الحذف من نموذج العرض وعند الحذف تظهر رسالة تأكيد على الحذف
ثالثاا :الحافالت (إدارة الحافالت)
من القائمة الرئيسية نذهب الى اعدادات النظام ونختار الحافالت (إدارة الحافالت) يظهر لنا نموذج عرض بيانات
الحافالت كما في الشكل التالي

ومن النموذج يمكن عمل اآلتي:
 )1إضافة بيانات حافلة جديدة
 )2البحث
 )3التعديل
 )4الحذف

15
 .1إضافة بيانات حافلة جديدة
نضغط على إضافة بيانات حافلة جديدة يظهر لنا نموذج إضافة بيانات حافلة ونقوم بتعبئة الحقول كما في الشكل
التالي











رقم الحافلة
عدد مقاعد الحافلة
ارقام لوحة الحافلة
سنة صنع الحافلة
سائق الحافلة
فرع الجامعة
المدينة (عند احتيار المدينة تظهر األحياء)
الحي
مسار الحافلة
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 .2البحث
يمكن البحث من خالل النموذج عن طريق رقم الحافلة او ارقام لوحة الحافلة او فرع الجامعة او حالة الحافلة
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 .3تعديل
نضغط على خيار التعديل فيظهر لنا نموذج تعديل بيانات حافلة

ويمكن من











خالل النموذج التعديل على
رقم الحافلة
عدد مقاعد الحافلة
ارقام لوحة الحافلة
سنة صنع الحافلة
سائق الحافلة
فرع الجامعة
المدينة (عند احتيار المدينة تظهر االحياء)
الحي
مسار الحافلة
حافلة فعالة او غير فعالة (بنا ًء على حالة التغير فعالة او غير فعالة يتم إرسال إيميل الى كل
الطالبات في حالة ان الحافلة غير فعالة أي انها ليست في الخدمة فال يحق ألي طالبة طلب عذر،
وفى حالة ارجاع الحافلة الى حالة فعالة أي انها في الخدمة يتم إرسال إيميل الى الطالبات ان
الحافلة في الخدمة)

 .4الحذف
يمكن حذف أي تصنيف من النموذج بالضغط على حذف تظهر رسالة تأكيد الحذف
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اعدادات الخدمة
أولا :الطلبات (إدارة طلبات الخدمة المقدمة)
من القائمة الرئيسية نذهب الى اعدادات الخدمة ونختار (الطلبات) فيظهر لنا نموذج عرض بيانات الطالبات
وهو نموذج لالستعراض والبحث في طلبات الخدمة المقدمة باسم الطالبات ويظهر كما في الشكل التالي

 .1البحث:
البحث عن طريق اآلتي
 .1االسم الكامل
 .2حالة المستخدم (فعال او غير فعال)

 .3اسم المستخدم
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 .4الحالة الدراسية

 .5الرقم الجامعي
 .6حالة الخدمة

 .7القسم
فرع الجامعة
الكليات
القسم
 .2طالبات قيد الدراسة أو النتظار:
هو نموذج إلظهار جميع الطلبات التي هي قيد الدراسة او االنتظار ويظهر في الشكل التالي

ويظهر في النموذج الحاالت التي هي قيد الدراسة ويمكن من خالل النموذج اجراء التعديل او الحذف او
استعراض بيانات الطلب بالضغط على االسم فيظهر نموذج عرض بيانات طالبة كما في الشكل التالي
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ويتضح ايضاً من خالل النموذج انه يمكن التعديل او الحذف.
 .3التعديل:
بالضغط على تعديل يظهر نموذج تعديل بيانات طالبة كما بالشكل التالي

ويتضح من النموذج ان بيانات دليل النظام ال يمكن التعديل عليها والتعديل يتم فقط على بيانات النظام وهي
المحدد عليها باللون األحمر.
 التغير في الحالة الدراسية الى (حرمان – مفصول – إيقاف مؤقت  )....يؤدى الى التغير في حالة الخدمة الى
(إنهاء الخدمة – إيقاف مؤقت )...
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فى حالة تغير حالة الخدمة من قيد الدراسة الى حالة قبول



يتم ظهور حقول تخصيص حافلة (مدينة الحافلة – حي الحافلة – رقم الحافلة)



عند تخصيص الحافلة تظهر حالة عدد مقاعد الحافلة من مقاعد شاغرة والمقاعد المشغولة ومقاعد االنتظار



في حالة وضع حالة الخدمة الى قائمة االنتظار ويوجد بالحافلة مقاعد شاغرة تظهر رسالة تنبيه بذلك

 في حالة اجراء احدى الطالبات التعديل في طلب خدمة النقل بتغير معلومات السكن او التخصص سيؤدي إلى
تحويل حالة الخدمة إلى قيد الدراسة إلى ان يتم اسناد حافلة أخرى للطالبة.
 .4الحذف:
بالضغط على حذف تظهر رسالة تأكيد على الحذف
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ثانياا :حركة اليومية (تسجيل حركة اليومية للحافالت)
من القائمة الرئيسية نذهب الى اعدادات الخدمة ونختار حركة اليومية فيظهر لنا نموذج حركة اليومية وهو
نموذج لتسجيل حركة الحافالت ويظهر كما في الشكل التالي

ولتسجيل حركة اليومية نقوم باآلتي
 ادخال تاريخ الحركة



نختار اتجاه الرحلة
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نضغط على الحركة اليومية فتظهر لنا حالة حركة الحافالت

ونالحظ ان الحافالت الفعالة (في الخدمة) تأخذ عالمة باللون األخضر وفى حالة الحافلة غير فعالة (خارج
الخدمة) تأخذ عالمة باللون األحمر وال تستطيع التحكم في أي شيء كما هو مبين في الشكل السابق.

 .1حالة غياب حافلة
 في حالة غياب الحافلة يتم وضع عالمة في خانة الغياب ويتم إيقاف وقت الحركة

 .2وقت الحركة
 يتم التحكم في وقت الحركة عن طريق األسهم إلى أعلى وإلى أسفل
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 .3حالة غياب الطالبات
 في حالة غياب احدى الطالبات نضغط على إضافة فيظهر لنا نموذج إضافة بيانات غياب الطالبات كما في
الشكل التالي



يتم إضافة بيانات الغياب بإدخال االسم الكامل والرقم الجامعي ثم نضغط على بحث او نختار اسم الطالبة
من قائمة األسماء فيتم اختيارها متغيبة ويظهر بالنموذج انه يوجد حالة غياب بظهور كلمة عرض باللون
األسود



بالضغط على عرض يظهر نموذج عرض الطالبات المتغيبات واسم الطالبة المتغيبة كما هو في الشكل
التالي
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 .4حالة المخالفات
 في حالة وجود مخالفة نضغط على إضافة فيظهر نموذج إضافة بيانات مخالفة برقم الحافلة وتاريخ
المخالفة واتجاه الرحلة فنقوم باختيار نوع المخالفة ثم حفظ كما هو مبين في الشكل التالي



عند تمام الحفظ تظهر كلمة عرض في حالة المخالفات باللون األسود



بالضغط على عرض يظهر نموذج عرض المخالفات برقم الحافلة ونوع المخالفة واسم السائق وتاريخ
المخالفة مع إمكانية حذف المخالفة او اإلبقاء عليها كما هو في الشكل التالي



وفى حالة الحذف تظهر رسالة تأكيد الحذف
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ثالثاا :المخالفات (إدارة المخالفات)
من القائمة الرئيسية نذهب الى اعدادات الخدمة ونختار المخالفات (إدارة المخالفات) فيظهر لنا نموذج عرض
بيانات المخالفات كما هو في الشكل التالي

كما هو موضح في النموذج فإنه يحتوي على إمكانية البحث واضافة بيانات مخالفة جديدة
 .1البحث
يمكن البحث عن طريق رقم الحافلة ونوع المخالفة وتاريخ المخالفة كما هو مبين في الشكل التالي توجد حالة
بحث

 ومن المالحظ انه يوجد في خيارات التعديل والحذف ما هو مفعل باللون األسود الغامق وغير مفعل باألسود
الخفيف الن المخالفات التي تم اضافتها عن طريق الحركة اليومية ال يتم التعديل او الحذف عليها إال من خالل
الحركة اليومية

27
 التعديل
بالضغط على تعديل يظهر لنا نموذج تعديل بيانات مخالفة وتالحظ ان التعديل يتم على نوع المخالفة وتاريخ
المخالفة واتجاه الرحلة

 الحذف
عند حذف حالة مخالفة تظهر رسالة تأكيد

28
 .2إضافة بيانات مخالفة
نضغط إلضافة بيانات مخالفة فيظهر لنا نموذج إضافة بيانات مخالفة كما هو في الشكل التالي
نعمل على تعبئة الحقول المطلوبة

رابعاا :األعذار (البحث في األعذار وطباعته)
هو نموذج للبحث في حالة تأخير الحافلة في القدوم يحق للطالبة طلب طبع عذر تأخير.
من القائمة الرئيسية نذهب الى اعدادات الخدمة ونختار األعذار (البحث في األعذار وطباعته) فيظهر لنا نموذج
عرض بيانات األعذار كما هو في الشكل التالي

29


البحث
يتم البحث عن طريق تاريخ الحركة ورقم الحافلة وهي حقول الزامية ثم اسم الطالبة او الرقم الجامعي كما
هو في الشكل التالي

عند البحث يظهر اسم الطالبة ورقم الحافلة وتاريخ الحركة وخيارات عرض اإلذن


عرض اإلذن
ً
عند عرض اإلذن يظهر إذن التأخير وهو جاهز للطباعة وال يعتبر رسميا إال بعد ختمه من إدارة النقل والحركة
كما هو في الشكل التالي

30
خامساا :الشكاوى (الشكاوى المقدمة والرد عليها وحلها)


لدراسة الشكاوى نعرض اوال ً نموذج عرض الشكاوى لطالبة



عند إضافة الطالبة لشكوى جديدة يظهر نموذج إضافة شكوى جديدة



عند الحفظ تظهر هذه الرسالة



بالرجوع الى نظام النقل من القائمة الرئيسية نذهب الى اعدادات الخدمة ونختار الشكاوى يظهر لنا نموذج
عرض الشكاوى وهو كالتالي




من النموذج نالحظ ظهور الشكوى التي تم إضافتها سابقاً تلقائياً مع وجود إمكانية التعديل والبحث
للتعامل مع الحالة الشكوى الجديدة ودراستها نضغط على تعديل فيظهر لنا نموذج تعديل بيانات شكوى وبه
اسم الطالبة وموضوع الشكوى وكل البيانات المطلوبة

31



بعد دراسة المشكلة وإلضافة رد نضغط على إضافة رد فيظهر لنا نموذج إضافة رد على شكوى كما هو في
الشكل التالي ومن النموذج نالحظ ان حالة الشكوى إما تحت اإلجراء (تحت الدراسة) او مغلقة (أي تمت
دراسة الشكوى واتخذ قرار) ونالحظ وجود مربع يسمح بإضافة رد بواسطة الطالبة او ال يسمح بالرد



حالة الشكوى تحت اإلجراء مع إضافة نص رد (الشكوى محل دراسة المدير المسؤول) دون السماح للطالبة
برد ثم حفظ وتظهر حالة الشكوى على الشكل التالي مع ظهور جميع البيانات مع اسم الموظف الذي قام
بالرد مع نص الرد

32



تظهر الشكوى عند الطالبة صاحبة الشكوى على النحو التالي جميع بيانات الشكوى وحالة الشكوى مع
ظهور الرد بواسطة اإلدارة ونص الرد وعدم وجود إمكانية إضافة رد

33


حالة الشكوى تحت االجراء مع إضافة رد مع السماح للطالبة بإضافة رد



تظهر الشكوى عند الطالبة صاحبة الشكوى على النحو التالي جميع بيانات الشكوى وان الشكوى تحت
االجراء مع نص الرد وإمكانية إضافة رد لدى الطالبة

34


عند مراجعة الموظف المسؤول لحالة الشكوى يظهر رد الطالبة



إضافة رد وإغالق حالة الشكوى (عند إغالق حالة الشكوى فإن النظام ال يسمح بإضافة رد بواسطة الطالبة)

35
سادساا :شكاوى عدم مرور حافلة (إدارة شكاوى عدم مرور حافلة)
من القائمة الرئيسية نذهب الى اعدادات الخدمة ونختار شكاوى عدم مرور حافلة فيظهر لنا نموذج عرض
شكاوى عدم مرور حافلة كما في الشكل التالي



ولدراسة حالة شكوى عدم مرور حافلة نذهب الى طالبة تقوم بإضافة شكوى عدم مرور حافلة



عند الضغط على إضافة شكوى يظهر هذا النموذج فتقوم الطالبة بكتابة تاريخ الشكوى والوصف ان وجد ثم
حفظ

36


عند الحفظ تظهر هذه الرسالة



عند عرض الشكوى لدى الطالبة تظهر كما بالشكل التالي نجد أنه لم يحدد العذر المستحق (الشكوى
تحت االجراء)



بالرجوع الي نظام النقل ومن نموذج عرض شكاوى عدم مرور حافلة نجد شكوى الطالبة

بالضغط على تعديل يظهر نموذج عرض بيانات شكوى عدم مرور حافلة وفية جميع بيانات الشكوى ونوع العذر
غير محدد

37

لتحديد نوع العذر المستحق يقوم الموظف بالبحث في سجالت الحركة اليومية ويختار نوع العذر وهي كاآلتي

 .1عذر استثنائي (في حالة عدم مرور الحافلة على الطالبة) ويظهر الرد على الشكوى عند الطالبة انه قد
منحها عذر غياب كما هو مبين بالشكل التالي

38
 .2عذر غياب (في حالة غياب الحافلة أي الحافلة خارج الخدمة) قد تم منح الطالبة عذر غياب اعتيادي

 .3ال تستحق عذر غياب (ان الحافلة في الخدمة وقد مرت على الطالبة) ويتم رفض الشكوى

 .4الحافلة خارج الخدمة (ان النظام قد أرسل ايميل بان الحافلة خارج الخدمة وال تستحق عذر غياب)

39
واجهة الطالبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتم الدخول إليها عن طريق التسجيل على البوابة اإللكترونية لجامعة اإلمام وتتكون واجهة الطالبات من ثالث
واجهات فقط
 .1طلبي (عرض وتعديل بيانات الخدمة)
 .2الشكاوى (عرض الشكاوى المقدمة والرد عليها وحلها)
 .3شكاوى عدم مرور حافلة (إدارة شكاوى عدم مرور حافلة)

اولا :طلبي (عرض وتعديل بيانات الخدمة)
بالضغط على طلبي يظهر لنا عرض طلب الخدمة ويحتوي على تفاصيل طلب خدمة نقل وفيه جميع بيانات
الطلب وحالة الخدمة ومعلومات عن الحافلة إذا كان قد تم قبول الطلب وانه يمكن للطالبة اجراء التعديل على
الطلب كما هو مبين في الشكل التالي

40


في حالة ما إذا ارادت الطالبة القيام بالتعديل وقامت بالضغط على تعديل تظهر هذه الرسالة التحذيرية



عند الموافقة على التعديل يظهر لنا نموذج تعديل طلب خدمة نقل الطالبات كما هو في الشكل

الحقول المظلل عليها باألحمر هي الحقول القابلة للتعديل فقط

41
ثانياا :الشكاوى (عرض الشكاوى المقدمة والرد عليها وحلها)
في حالة ما إذا كانت لدى الطالبة شكوى او انها قد تقدمت بشكوى بالفعل بالضغط على الشكاوى يظهر لنا
نموذج عرض الشكاوى

إلضافة شكوى جديدة نضغط على إضافة شكوى جديدة فيظهر لنا نموذج إضافة شكوى جديدة

يتم إضافة موضوع الشكوى ومحتوى الشكوى ثم حفظ فيتم ارسال الشكوى
للبحث عن شكوى عن طريق نموذج عرض الشكاوى يتم ادخال تاريخ الشكوى ثم بحث كما هو مبين في
الشكل

42
ثالثاا :شكاوى عدم مرور حافلة (إدارة شكاوى عدم مرور حافلة)
في حالة عدم مرور الحافلة على الطالبة وارادت ان تتقدم بشكوى تضغط على شكاوى عدم مرور حافلة فيظهر
الشكل التالي

ومن النموذج يتضح انه يمكن عمل بحث عن شكوى قد تم التقدم بها سابقاً او يمكن إضافة شكوى جديدة

