
1 

 

 

 
      

 
 جامعة االزهر

 االشراف اة الرتبية تفهنيكل

 قسم مكتبات ومعلومات وتكنولوجيا التعليم

 ...حبث فى 

 :ن ددة عـمتع دابعأ ذاتمقرتحة  دراسة حتليلية 

 ى ـاملرض استقبـالال قسم ـحتويـل أعم

 مبستــشفى املنصـورة من الشـكـل 

 التقليـــدى إلـى الشكــل األىل

 راف ـــــشإ تـــــــــحت

 محمود الجمل / مهندس 
 :عمل الطالب 

 لتوصيفا الرقم االسم 

 كاتب السيناريو 58 ربيع السيد حممد ربيع

 مشرف -منسق عام  29 حممود سليم ابراهيم دلسليم عا

 تاريخ المشروع Use casse 59 خالد حممود حممد السعيد

 Sequences 58 بهىحممود ال خالد فواد

 كسر العالقات 74 اخلضرى مودحممد صابر حم

Proken of relationship 
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عربتتمستشفىتتامسة تلتتصسرة عنتتجو سعتتةسفةتتجستىتتعلصس تتمسر ة بتتصسعلتتمسسسسسسأ

تتتةسث تتوسةتتلجبصسرةلنتتجبسعلتتمسرة    تت زس,سرسفاشتت ورزسئرىتترمسرة ر تتمس

 طلبستديرسرة شفىامستتةسرتر صسرةتجرلمسةفععجةجة ت سسسسس,سسب ةطريقصسرةفقل ديص

س.ة ىعلصسبىعلسرةمسرسهذهثلس,سرة للجت زس

تجةتتترس ريتتتلسرةل تتتلس جةتتتدسرتسرة شفىتتتامستفعتتتجتستتتتةسعتتتدلستتتتةسر  شتتت  سس

سفرألفع تتتص,سرطعتتت رة ,سفرألعنتتت  رة تتت س)فرةفخننتتت زسرة خفلاتتتصسفهتتتمسسس

س(سسسسسسسر فة صسسإلسل   زرف,

ستريرسةعتلستتريكسف تلستتريكسسسسسس)رسبسعع رسلعع برسف ف لس شمسيفعجتستةس

ف تذرة ستىتراسرةلع ترسسسسسةفترسث ت ر صسفيجةدسةعلستريكس ىفسيج حسرسة

فرةع   تصسةلجةتجبسرةتمسسسسس ق تمسرة ج جعصسبج عسرة    ت زسرةرى شت صسر ئتتصسسس

 :رة ريكسفهمس

 .(املصاحب للحالة ,تاريخ الدخول ,النوع,السن,االسم) بيانات املريض: وال أ

 .(مشرف القسم ,رئيس القسم,رقم الدور,االسم) بيانات القسم: ثانيا

 .(رقم السرير,رقمة العنرب) بيانات العنرب: ثالثا 

 (.املمرضة ,معاجل احلالة ,االدوية العالجية,التشخيص ) بيانات احلالة: رابعا

                  

 

Class model 
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Sequences 

Use case 
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رةفعتتتترروس تتتتمس جرعتتتتدسرة    تتتت زسيتتتتفمس شتتتترسسسسسسأةتتتتر كست تتتتدسس ظتتتتررس 

ب ستتتتمسسfkسرةلال تتتت زسبتتتت ةسرةجتتتتدرفبسرةشتتتت بقصس تتتتمسةتتتتدفبسر تتتت  مسسس

س:رةل  لسفيل لسرةجدفبست سيلمس

F k    

 

 

 

                                          

                    

 

  تمسرة ج جعصسب ةل لسرةج  عمسفر رفرركس تمسستررثتلسرةفلل تلسسسسسس

س(use case)فسسس(سClass model)فع تتلس,رة    تت زسسفتج  تتع

س.broken of relationship) )فسس(سSequences)ف

س

س

س

س

س

Broken of relationship 
 

 . اسم المريض -8

 .اسم القسم  -9

 .اسم العنبر  -3

 .رقم السرير -7

 .تشخيص الحالة  -8
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س:تج  حس

 class انات وعمليكد من البأبالت ومحمد صابر قام خالد محمود -8

model    هو رسم توضيحى لنظام فى جداول لتناسب النظام االلى

كما هو موضح n-n(m-m()(n-m) ) ىمع توضيح العالقات وه ,

 .بالرسم 

وهم مستخدمى النظام او االفراد   use caseقام سليم عادل بعمل -9

كماا  ( بال قموظا  االسات  )الذين لهم صالحيات استخدام النظاام وهاو   

 .على موضح باأل

وهاااااااى ت اعااااااال   Sequences:قاااااااام ربياااااااع السااااااايد بعمااااااال    -3

 :المستخدم مع النظام وهى 

 .يق االسم دخول المستخدم لنظام عن طر -ا

 .ال يسمح النظام للمستخدم اذا كان االسم غير مطابقا  -ب

 .يسمح النظام للمستخدم اذا كان االسم مطابقا -ج

 .يطلب النظام دخول بيان الشخص المستعالم عنة  -د

 .يجيب النظام بالرفض فى حالة عدم وجود الشخص  -ه

وفااااى حالااااة وجااااود الشااااحص المطلااااوب يااااتم تقااااديم البيانااااات        -و

 .مزمة عنةاال

 .ثم كسر العالقات منعا لتكرار المعلومات –ى 

وهاااى .broken of relationship))قاااام خالاااد فااا اد بعمااال  -7

كسااار العالقاااات معاااا لتكااارار المعلوماااات فاااى جااادول اضااااف باسااام 

 . القسم 


