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 تصوين نظام غيابات طلبة هعهذ أعذاد الوذربين التقنيين بىاسطة برناهج أكسل 

 ودراسة جذوي النظام

 م.م. اكرام هادي صالح

 

                                          
 ادللخص:

ابستخدام برانمج أكسل دلواكبة التقنية مت تصميم نظام الغياابت لطلبة معهد أعداد ادلدربني التقنني أبقسامو األربعة 

احلديثة واستهدف البحث التعرف على آلية عمل نظام الغياابت وكيفية إدخال البيــــاانت وإظهـــــــار النتائج ادلطلوبة ، 

تضمن البحث دراسة جدوى النظام مقسم اىل ستة فقرات من ضمنها النتائج والتوصيات وادلقًتحات وتضمن الفقرة 

عة  نتائج العمل ابلنظام احملو سب أفضل من العمل اليــــدوي شلا يعين االستفادة من النظام يف تقليص الوقت الراب

واجلهد ابإلضافة اىل الدقــــة يف استخراج النتائج , وقــــد كانت أىم االستنتاجات ىو االستفادة من طريقو اســـــــتخدام 

ــــــة التقليدية أوصى الباحثون على ضرورة العمل ابلنظام وتدريب وأتىيل التطبيق احلديث مقارنو ابلطريقة اليدوي

 الكوادر العاملو يف رلال غيابــــات الطلبة على آلية عــــمل النظام.

 نظام أكسل, نسبة الغياب , نوع اإلنذار .الكلمات ادلفتاحية : 
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 املقدمة: 1

  املقدمة ومشكلة البحث:   1-1

يعترب نظام الغياابت من األنظمة احلديثة اليت تساعدان على حل مشكالت العمل اليدوي يف حساب         

وإجياد احللول ادلناسبة ذلا  ، مت يف ىذا البحث حتليــــل نظام الطلبة وتصميم نظام  غياابت  ةغياابت الطلب

كل فصل دراسي وتسًتعي ادلتابعة ادلستمرة الطلبو من خالل ظاىره غياابت الطلبة يف مراحل التعليم  تتكرر  

والوقوف على دقو حاالت الغياب واإلحصائيات اليوميــــو الدقيقـــــــو اليت تعجز العمليات اليدوية عملها نظراً 

ألمهية الغياب وما لو من آاثر على العمليو التعليمية والًتبوية ، وأن اذلدف الرئيسي منو ىو الوصول اىل الغاية 

ادة أبقل تكلفو شلكنة مع أكرب منفعة وأبقل وقت وأدق نتائج وتقليل األخطاء وزايدة السرعة وحتسني ادلر 

 األداء االداري يف عمليات التخطيط والرقابة .

من خالل الدراسات اليت أجريناىا على العاملني يف رلال غياابت الطلبو مبعهـــــــد أعداد ادلدربني           

ض ادلشكالت اليت تواجو العاملني يف رلال الغياابت ومن ىذه ادلشكالت كثرة األخطاء يف التقنني وجدان بع

التدوين وكذلك استخراج نسبة الغياب ادلئوية ونوع اإلنذار أيخذ وقت وجهـــــد كبريين جداً وتدوين البياانت 

الوقت واجلهد ادلبذول يف السجالت قد يعرضها للتسريب والتلف وابلتايل التهاون يف نسب الغياب فضاًل 

 لصعوبة احلساابت الدقيقة.
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 أمهية البحث: 2 -1

 تتضح أمهية البحث مبا يلي:      

 أجراء العمليات احلسابية بدقة وسرعة. -

 تسهيل عمليات استخراج التقارير وادلدخالت وادلخرجات. -

 سهولة البحث يف معلومات النظام. -

 :أهداف البحث    1-3

 ابستخدام النتيجة عن طريق قواعد البياانت )مدخالت النظام من قبل العاملني(النظام ادلصمم يقوم  -

 تصحيح أخطاء النظام اليدوي عن طريق نظام زلوسب. -

يساعد يف دعم اختاذ القرار )عن طريق نسب النجاح يتم اختاذ قرار ابستمرارية الطالب او فصلو بسبب  -

 الغياب(.

 سهولة أدخال البياانت. -

 :فرضية البحث 1-4

 استخدام النظام احملوسب أفضل من النظام اليدوي. -

 العمليات.النظام احلديث يؤدي اىل حتسني  -

 النظام يقلل من استخدام عدد كبري من الدفاتر يف تسجيل العمليات. -
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 :حدود البحث 1-5 

وجلميع األقسام  6102-6102اختصرت ىذه الدراسة على معهد أعداد ادلدربني التقنيني لعام الدراسي 

 العلمية فيو قسم التقنيات الكهرابئية، التقنيات اإللكًتونية، التقنيات ادليكانيكية وتقنيات ادلكائن وادلعدات.

 : مصادر مجع املعلومات    1-6

 الكتب وادلراجع. -

 االنًتنت. -

 ادلقابالت الشخصية. -

 منهجية البحث: -2

أستخدم يف ىذا البحث ادلنهج التحليلي الوصفي جلمع ادلعلومات الالزمة اليت حتتاج اليها من الكتب وادلراجع  

 واالنًتنت وشرح عن النظام ادلستحدث.

 الدراسات السابقة: 2-1

 6100دراسة يعقوب وسلطان، - 
 من حيث  بياانهتم،حتليل نظام الطلبة وتصميم نظام إدارة ت ىذه الدراسة استهدف        

استخدمت  الدرجات،تسجيل الطلبـة ودوامهـم وحضورىم للمحاضرات وأداءىم لالمتحاانت مع توثيق  -
البياانت اخلاصة لطلبة الدراسـات األولية يف قسم علوم احلاسوب يف جامعة ادلوصل كأمنوذج عمل شلكن أن 

مت إنشاء عـدد  النظام،على حتليل وتصميم  اعتمد البحث يف منهجيتو الكليات،يطبق على بقية األقسام يف 
  [1] القسم.مـن التقارير ذات األمهية ادلناسبة واحتياجات الوحدات اإلدارية والعلمية يف 
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 (:6112)عيسى  اروي والياسري،حسن كاظم  اخلفاجي، دمحمدراسة  -

 
 الدراسة عبارة عن جتربة لتصميم نظام متكامل حلوسبة ادلكتبات صغرية احلجم ابستخدام           

 
 حتليل نظام ادلكتبة وحتديد ادلهمات ادلطلوبة من النظام اجلديد ومن  . متwinisisاحلزمة الربرلية 

 
 ة ونقاط ضعفها يف مث تطبيقها ابستخدام النظام ادلذكور. نتج عن الدراسة معرفة نقاط قوة احلزم

 
 .[2]تلبية متطلبات ادلكتبة اليت تروم حوسبة اجراءاهتا وخدماهتا 

 مفاهيم عامه عن النظام: -3

 مفهوم النظام: 3-1

يعرف النظام على أنّو رلموعة من العناصر ادلتكاملة، وادلتفاعلة، وادلًتابطة فيما بينها، حبيث تشّكل يف          

 رلموعها عضواً واحداً يستطيع القيام مبهمة أو رلموعة من ادلهام ادلختلفة.

 

 

 

 لعلوم الرافدين رللة، راين يوسف وسلطان ، دمحم ىاشم  :  يعقوب،(3122،  ) احلاسوب علوم قسم لطلبة بياانت قاعدة إدارة نظام وبناء تصميم[1]

 ( .3( العدد) 8 ) اجمللد والرايضيات احلاسبات

رابط الصفحة حسن كاظم و الياسري ، اروى عيسى :  اخلفاجي دمحم،WINISIS (  ،3112 )جتربة تصميم نظام مكتبة متكامل مصغر وفق نظام  [2]

-05-&catid=150:2009-winisis-http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=400:

20-56-09-20 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=400:-winisis-&catid=150:2009-05-20-09-56-20
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=400:-winisis-&catid=150:2009-05-20-09-56-20
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من التعريف السابق نالحظ أّن قدرات أّي نظام تتوّقف على العناصر اليت يتكّون منها بشكل منفرد من        

حيث قّوهتا، وكفاءهتا، وقدرهتا على أداء وظائفها ومهامها ابلشكل ادلطلوب، ابإلضافة إىل مدى الًتابط بني ىذه 

 [1] العناصر خلدمة النظام بشكل عام.

 : النظامأنواع خمرجات   3-2

 ادلخرجات النهائية :  (2

ىي تلك اليت ينتجها النظام وتؤثر على البيئة ) ادلخرجات لنظام ما ىي مدخالتو للبيئة ( .ففي نظام الغياابت  

 يعمل معظمهم يف اجملتمع فكأهنم مدخالت لتلك البيئة .  ةنالحظ أن الطلب

 املخرجات االرتدادية:( 2

 ىي تلك ادلخرجات اليت تستخدم كمدخالت للنظام نفسو فنظام قد يستخدم جزء من سلرجاتو 

 كمدخالت جديدة لو . ففي ادلثال نظام الغياابت نسب الغياب ادلخرجو تستعمل كمدخالت لنفس

 الطالب  . 

 

 

 (2شكل رقم )

 

 لعلوم الرافدين رللةيعقوب ، راين يوسف وسلطان ، دمحم ىاشم  : ،(3122،  ) احلاسوب علوم قسم لطلبة بياانت قاعدة إدارة نظام وبناء تصميم[1]

 ( .3( العدد) 8 ) اجمللد والرايضيات احلاسبات

 

النظام 

System 
 هذخالت

 هخرجات نهائية

هخرجات 

 ارتذادية



 

  Route Educational and Social Science Journal           

  Volume 5(1), January 2018  981 

، ودراسة جذوي النظام تصوين نظام غيابات طلبة هعهذ أعذاد الوذربين التقنيين بىاسطة برناهج أكسل
 اكرام هادي صالح

 

 : متطلبات  النظام  3-2

 ىذه ادلتطلبات ديكن حصرىا كااليت:

 جهاز حاسب ابدلواصفات التالية: ادلتطلبات ادلادية -

 core 1xمعاجل 

 MB  623ذاكرة  

 GB  231قرص صلب 

 رلموعة من الربامج ادلعتمدة يف التصميم وىي: ادلتطلبات الربرلية -

 .windows7-ultimateنظام تشغيل -

 [1]وحتديداً برانمج أكسل.   MS Officeحزمو  -

 تصميم النظام :  3-3

 تصميم الربانمج وتتمثل ابلتايل:بعد الدراسة أتيت مرحلو 

 تصميم ادلدخالت: -

 ..text , Noحتديد البياانت سواء كانت نوع  -    

 حتديد حقل البحث الذي يتم من خاللو البحث عن الطالب. -

pdf-internet-http://download-(  عبد اخلالق ، خالد : ،أنًتنت   3121دوال أكسل ، )[1]

book-free-ebooks.com/4198 

http://download-internet-pdf-ebooks.com/4198-free-book
http://download-internet-pdf-ebooks.com/4198-free-book
http://download-internet-pdf-ebooks.com/4198-free-book
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 قائمة.حتديد حقل ادلواد اخلاصة لكل مرحلو دراسية وأدراجها يف  -

يتم طباعة ادلخرجات على شكل تقارير تعلن يف لوحة اعالانت الطالب ليتعرف   ادلخرجات:تصميم  -

 عن عدد غيابو وموقفو من االستمرار ابلدوام .

 :ربط اجلداول 3-4

لكل مرحلو دراسية ولكل قسم من األقسام  ةأنشاء عالقة ارتباطيو بني اجلداول وقاعدة بياانت امساء الطلب     

ضا يتم ربط جداول قوائم أبمساء الطلبة من كل قسم حىت ال يتم تكرار طباعتها من قبل وإظهارىا يف تقارير، وأي

 ابلنظام.العاملني 

 واجهة النظام:  3-5

 
 (3شكل رقم )
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ابلنقر ادلزدوج  Microsoft officeوىو أحدى برامج حزمو   Excelبعد الدخول اىل برانمج أكسل  

( ادلتكون من 3، وبعد الضغط تظهر واجهة الربانمج   ادلوضحو ابلشكل رقم ) على ايقونو الربانمج 

ومسيت الصفحات  الباقية   printالتقارير عن الربانمج  ومسيت  ةصفحة ختص طباع (sheet)صفحة 22

 كل رقم خيص ماده دراسية معينو ، وتتكون الواجهة من قسمني :   21 -2من 

 يتكون من ما يلي : القسم األول

 
 (4شكل رقم )

 ابلشكل أعاله يشري اىل انو يوجد خيارات اتبعو للخلية . ادلثلث االمحر

 والذي يشري لعدد الساعات األسبوعية لكل مادة. 

بعد الضغط على ادلثلث تظهر خيارات أبقسام معهد أعداد ادلدربني التقنني األربعة )التقنيات  

 اإللكًتونية، التقنيات الكهرابئية، تقنيات ادلكائن وادلعدات، التقنيات ادليكانيكية(.

دة يوجد ابدلعهد مرحلتني دراسيتني ادلرحلة األوىل وادلرحلة الثانية بعدىا يتخرج الطالب بشها 

 دبلوم فين ابدلعهد، اما الشعب فتتفاوت من قسم ألخر ومن مرحلو ألخرى حسب عدد الطلبو يف كل قسم.

 خليو ادلاده ختتلف ادلواد من مرحلو ألخرى ومن قسم ألخر.  

 يوجد خيارين خلليو الفصل األول والثاين ويتم اختيار الفصل ادلراد العمل بو . 
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بعد تغري ادلاده فقد خزنت ابلنظام اسم التدريسي لكل ماده  يتم تغري ىذه احلليو مباشرةً  

 دراسية.

 يلي: شلايتكون  القسم الثاين

 
 (5شكل رقم )

( واليت يتم من خاللو أدخال عدد غياابت الطلبو ابالعتماد 5اما القسم الثاين وادلهم وكما موضح شكل رقم )

اسبوع  41الدراسية ابدلعهد تتكون من  ةعلى سجل حضور ادلدرس ولكل اسبوع على حده حيث أن السن

 اسبوع ماعدا اسابيع االمتحاانت الشهرية واليت هبا يتوقف التدريس واايم العطل الرمسية. 41ويتسع الربانمج ل

يشري احلرف )ت( اىل تسلسل الطالب، أما أمساء الطلبة يتم ترتيبها حسب  

 ى االمساء ادلطبوعة من كل قسم ابلربانمج.االحرف االجبدية ومل يتم طباعتها ابلنظام امنا تستدع

 نسبة الغياب يتم احتساهبا آليا ابالعتماد على ادلعادلة التالية: 

=ROUND ((SUM (E9:T9) *100/C2) ;0( 

 C2اىل اسم اخللية حيث يتم تسميو اخللية من تقاطع الصف والعمود ففي اخللية  C2و  T9يشري احلرف 

اخللية  ا( تشري اخللية   اىل وزن ادلادة، ام2وكما موضح ابلشكل رقم ) 3من الصف Cواليت تعين اهنا يف العمود 

T9 فتشري اىل االمجايل الكلي لعدد الغياابت ابألسبوع. 
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 :حيسب آليا ابالعتماد على ادلعادلة التاليو 

=IF (C9<3;"";IF (C9=3;"";IF (C9=4;"";IF (C9=5;"";IF (C9=6;"";IF 

(C9=7;"انذار اويل";IF (C9=8;"انذار هنائي";IF (C9=9;"انذار هنائي";IF (C9=10"جتاوز "). 

اىل نسبة الغياب الذي مت استخراجها من ادلعادلة السابقة لتكن من طباعو تقارير األوامر مبا  C9تشري اخلليو 

 يلي: 

كون انذار أويل للطالب في 2واليت دتثل نسبو الغياب احملتسبة آليا فإذا كانت قيمتها  C9اذا كانت قيمو اخللية 

 8تساوي  C9فان الطالب مل يصل اىل مرحلة اإلنذار اما اذا كانت قيمة قيمو اخللية  2اما اذا قيمتو اقل من 

فهناك جتاوز للحد األعلى  9فيكون انذار هنائي للطالب أما اذا وصلت نسبة غياب الطالب اىل فوق  9أو 

 للغياب.

 نظام الغياابت نظراي: تقييم 3-6

يتم تقييم نظام الغياابت من خالل ادلقارنة بينو وبني العمل اليدوي فمن انحية احلفظ يتم حفظ البياانت             

بطريقو حديثة ومبساحة قليلة تغنينا عن حفظ البياانت بكمية كبرية من الدفاتر وادللفات ومن انحية السرعة النظام 

أضافو البياانت، أما العمل اليدوي فهو أقل كفاءة من النظام اآليل من االيل سريع يف احلفظ واالسًتجاع والتعديل و 

حيث السرعة واألداء وحيتاج جملهود زمين كبري، أما األداء فهو أسهل وأسرع إبدخال البياانت وأكثر كفاءة من العمل 

 اليدوي من حيث )السرية، احلفظ، الكفاءة وادلرونة(.
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 : نظام الغياابت عمليا   تقييم  3-7

 مشولية السيطرة على كل العمليات اجلارية يف النظام. -2

 حتديد اختصاصات وواجبات كل مشارك يف تصميم النظام مع عدم ضياع أو تشتت ادلسؤولية. -3

 حتقيق وفر مايل مع تقليص اجلهد البشري ادلبذول. -4

 أمكانية أجراء تعديالت لتطوير النظام دون التأثري على مضمونو. -5

السيطرة التامة على النسخ االحتياطي لقاعدة البياانت ومحايتها من الفقدان أو التلف مع أمكانية اسًتجاعها يف  -6

 أي حلظة. 

 

 االستنتاجات: - 4

يتضح شلا سبق أن العمل ابلنظام اآليل واحتساب العياابت آليًا الستخراج نسبة الغياب أفضل من العمل    5-2

 والسرعة إبظهار النتائج.ايدوي من انحية الدقة 

 إعادة صياغة التقارير بصورة تفصيلية أكثر من خالل احلاجات اجلديدة لكل قسم.   5-3

 تكوين قاعدة بياانت موزعة لكي يتم تطبيق النظام على طلبة ادلعهد أبقسامو األربعة. 5-4

 التوصيـــــات: – 5

 .و االهنيارإجراء التحديث ادلستمر على النظام لتفادي الفشل أ 6-2

 إعادة صياغة التقارير بصورة تفصيلية أكثر من خالل احلاجات اجلديدة لكل قسم. 6-3
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 تكوين قاعدة بياانت موزعة لكي يتم تطبيق النظام على طلبة ادلعهد أبقسامو األربعة. 6-4

تخدام النظام بشكل تدريب وأتىيل الكوادر العاملة يف رلال نظام الغياابت عن طريق الدورات للتعرف على اس 6-5

 جيد.

 املقرتحات: 6

.تطوير النظام وبررلتو مع نظام أكسس، انو برانمج أفضل وامشل من نظام الربانمج ادلعمول بو حاليا ديكن استخراج ١

الربامج الفرعية  أي تقارير إضافية غري موجودة حاليا ضمن التطبيق وحسب متطلبات العمل، حيث مت اعتماد طريقة

 خالذلا اضافة برامج فرعية للحصول على اي من ادلتطلبات االخرى.فيمكن من 

 .( مع النظام لالستيضاح عن كل فقرة أو كل مدخل من مداخل النظامhelp. ديكن إضافة دليل مساعد )3

 املصــــــــــادر 

  جتربة تصميم نظام مكتبة متكامل مصغر وفق نظامWINISIS (  ،3112 )حسن   اخلفاجي دمحم
رابط الصفحة كاظم و الياسري ، اروى عيسى : 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&vie
20-56-09-20-05-&catid=150:2009-winisis-d=400:w=article&i 

  ( ، 3121دوال أكسل  )،                                                                عبد اخلالق ، خالد : ،أنًتنت

book-free-ebooks.com/4198-dfp-internet-http://download 

 يعقوب ، راين يوسف ،(3122،  ) احلاسوب علوم قسم لطلبة بياانت قاعدة إدارة نظام وبناء تصميم

 ( .3( العدد) 8 ) اجمللد والرايضيات احلاسبات لعلوم الرافدين رللةوسلطان ، دمحم ىاشم  : 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=400:-winisis-&catid=150:2009-05-20-09-56-20
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=400:-winisis-&catid=150:2009-05-20-09-56-20
http://download-internet-pdf-ebooks.com/4198-free-book
http://download-internet-pdf-ebooks.com/4198-free-book
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 األكادديية العربية للعلوم ادلالية ،، نصار ،طارق ،(3126)، دراسات اجلدوى وتقييم ادلشروعات 
nassar-tarek-http://cairo.aabfs.org/dr 

 

 , "Information system foundation",2007, Dennis N.Hart,Chirley 

D.Gregor p.73.. 
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