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 ملخص البحث

تتفعةن  يمنع ةاعصنك  إذتعد الصناعة  كنانعأ اسعسنمع أنك اكننعك اد تصنعد الن  ا          

حعجنع  البرنكم  إلنل السنال  التندأع  الاإلاتعج لن  تنمف الأن اكد ال بمعمن  ين   ن   

سنن ا  انعانن  اسننتأمنم  ام إاتعجمنن     ةاننل اةتننعد الاننكك الحننعدل  العرننكمك  ينن   نن  

لعأم   الت  جعا  أك الععلم  كم  صغمكة   الركنع  العأم   العنعبكة الث كة  العاأم  ا

لاا أمع   أسمكة التصتص    بع  التصنامل مرنن  اهأمن  نبمنكة ين  الأسنمكة التاأ من  

المن م الا نع   معند لاباداك السعةم  إلل تحامق انبك ةعئد أأنك أك أ اكدهع الأحد دة  إذ

اد تصعدم   إحداث التغمنكا  الرنعأا  ين  بامن  اد تصنعد الُأَأِ ُ  الكئمس لبكاأج التاأم  

  ت  مك الا عةع  اد تصعدم  األتكى .

 لغكض إحداث التغمكا  الجذكمن  ين  همنن  هنذا الا نع  ينعك ذلن  مت اند الاأن ض    

ب ا عع أك تم  اتبع  األسعلمد العاأم  ي  ةأام  التت م  س ا  ةال أست ى ال حدا  

إك التت ننم  الأبانن  ةاننل األسننس  إذام ةاننل أسننت ى الا ننع  العننعم  اإلاتعجمنن  الفكدمنن  

 الكرمدة ه  ال سما  العاأم   العأام  لتحامق األهداف الأار دة .

لانند نرننف  األ أننع  اد تصننعدم  إك النند   التنن  تاننتأج سننبم  التت ننم  اد تصننعدل    

الجعابمنن  ألاأننع النن ا ع  العاأنن  امننك الأكننن ل تننن ك دائأننع ا نن  ةك نن  لاتنن ثك ب ثعكهننع 

 تعك أع ي  الأستاب  لأث  هذه األ أع  . ا ك ادةتبعكاتذ  ب



 معننعا  العننكاق  النند   الاعأمنن  بصنن كة ةعأنن  أننك اتننتم  ينن  همننن  هننذا الا ننع       

 ألج  يأم هذه ادتتمد     ل العمج لأع ي ك ذل   مت اد األتذ ب سنا د التت نم  

مت  نف اجنع   إذدل إلل تا مم  أسمكة هنذا الا نع    اد تصعدل العاأ  بعدتجعه الذل مؤ

الت نن  ةاننل أنندى  نندكتأع ةاننل  تحامننق ادسننتتدام األأثنن  لاأنن اكد الأتعحنن   تااننم  

 ادستتداأع  امك النف  ة  لأذه الأ اكد .

التنن  اسننتحدث  لأت ابننع  الحعجنن  العسنننكم    لانند سننعهأ  بعننض األسننعلمد الكمع ننم    

الثعامنن  إلننل تع منن  الانندكة ةاننل تحامننق اداتصننعكا   تدامنن   أنندة الحننكد الععلأمنن  تننم 

بعلسمعسممك  اد تصعدممك  إلل التفنمك بجدمن  لاان  هنذه الأعنعكف ذل   التسعئك   اذ ديل 

إلل الأمداك الأدا    إذ اسنات أ   ةأامنع  إةنعدة البانع  اد تصنعدل اثنك ااتأنع  الحنكد  

لسننب  النفمانن  التنن  ت ننأك اسننتغملأع اك ت ننل النند   اصنند اةماأننع انندكة الأنن اكد  ا

ينن  حانن  الا ننع  الصنناعة     ينن  أادأنن  هننذه األسننعلمد تنن ت   دسننمأعاسننتغمدأ اأثنن   

بح ث العأامع   ت بماعتأع ال اسع    اأعذج الاا    ا كمنع  األلعنعد  رنبنع  األةأنع  

 ننم    البكأجنن  الأعاأمنن    البكأجنن  الت منن  التنن  تسننتتدم المنن م برننن   اسننل ينن  تت

 الا ع  الصاعة    تحدمد التتصم  األأث  لاأ اكد الاعدكة . 

 أهمية البحث :

ادى  غمنننعك األسنننا د امنننك العاأننن  سننن ا  يننن  ةأامننن  اتتنننعذ  نننكاكا  اإلاتنننعج  ا      

التتصم  األأث  لاأ اكد الأتعح  ين  العدمند أنك رنكنع  الا نع  الصناعة  إلنل تندا  

س ا     ل  اجكم  دكاسع  التاممم لأذه الركنع  أست مع  اإلاتعج   الا ةم   ةال حٍد 



أععممك النفع ة   ياعأ لاأاعممس العاأمن    إذ  اك الف  نل تعنم  قلتبمك إك نثمك أاأع د محا

اااد الأفعص  الحم م   تعص  الند ائك الأسنؤ ل  ةنك التت نم   اتتنعذ الانكاك  األأنك 

 اف أن اكد أعدمن   أعلمن  الذل مت اند اك تنن ك انثنك كصنعا   بنذل  ا نأك ةندم اسنتا

مأنك أك تملأنع تحامنق ادسنتفعدة ةانل أسنت ى الرنكنع  ذاتأنع  ةانل أسنت ى الا نع   

  ةال أست ى اد تصعد ال  ا  نن  . 

 لن ك ركن  الاعأعك ه  إحدى الركنع  الت  نعك أك الأؤأن   لأنع إك ت تنذ د كهنع    

تكى    أك اجن  تاامن  الأندك ي  تاأم   ت  مك الا ع  الصاعة     عةع  ا تصعدم  ا

ي  الأ اد األ لم   كيل  ت  مك ت   اإلاتعج    تسعل الركن  إلل إحداث تغممنك ان ة  

ينن  البننكاأج اإلاتعجمنن  لمكتاننع  ا د بأسننت مع  اإلاتننعج  تحامننق األكبننع   ثعامننعأ اةتأننعد 

اننع  اسننعلمد ةاأمنن  أت نن كة لكيننل النفننع ة اد تصننعدم   الفامنن  ينن  الرننكن   تحدمنند ا

ادتتاننعق  التانن  ينن  العأامنن  اإلاتعجمنن  برننن  م اننند الت نن كا  الحعصننا  ينن  ا ةمننع  

 الأاتجع   ةال الأست ى الأحا   الععلأ  لغكض الأاعيس    تحامق الكبح.

 مشكلة البحث

ي      الت سل الحعص  ي  ت   ادست كا   رح  الأ اكد الأعئمن  التن  مأنك بأنع     

تأعد تاامع  الكل الحدمث ةك  كمنق اسنتتدام أا  أنع  النكل الا ك   مت اد األأك اة

بعلتاام   الكش     ند اتنذ  رنكن  الاعأنعك الععأن  ةانل ةعتاأنع  يانعأ لت جمأنع  الأمئن  

 الأبعركة بإاتعج هذه الأا  أع   . 



 ينن   نن   ا ننل ةأامننع  اإلاتننعج الكاهانن  امننك النفنن  ة  الأنندك الحعصنن  ينن  الأنن اكد    

صعبعأ جدا    لاتك ج أك هذه الأع ا   باصد اإلمفنع  بعلت اأنع   اصبح   ل الركن 

الرننكن  دبنند أننك اةتأننعد اسننعلمد ةاأمنن  جدمنندة تننؤدل إلننل إماننعف اسننتا اف الأنن اكد 

 أحع ل  كيل النفع ة اد تصنعدم   الفامن  لأ اجأن  الأسنتجدا  الحعصنا     هنذا مت اند 

   هذه األةبع .اك تبعدك الركن  إلل إةداد ت   نف  ة لأ اجأ  أث

 فرضية البحث:

تا م يك م  البحث ةال   اك ت بمق الت   الأاتكح  أك  ب  البعحث  يق  اسا د      

البكأج  الت م  ي  الأصال بدممأ ةنك الت ن  الأافنذة حعلمنعأ ستسنعهم ين  تحامنق النفنع ة 

 نندكة  الفامنن   اد تصننعدم  لعأامنن  اإلاتننعج  تتفننمض الأنندك الحعصنن  ينن  الأنن اكد  ام ننعأ 

أع ينن  كسننم  كمننق  ا ننح  د مننق ينن  نمفمنن  اسننتتدام تاإلداكة ةاننل الاأنن ض بأسننؤ لمع

 أ اكدهع ب كق كرمدة  اك ذل  سم أك لاركن  تحامق اهدايأع .

   هدف البحث:

إسننأعم الت نن  الأاتكحنن  أننك  بنن  البعحننث  الأبانن  همناأننع  يننق ااأنن ذج البكأجنن       

 الت م  بتحامق  :   

 أ اكد الأتعح  لاركن .التتصم  األأث  لا .5

 الأست مع  الأكتفع  أك اإلاتعج. .4

 الأست مع  ةعلم  أك األكبع  . .3

 



 عينة البحث والصعوبات التي واجهت الباحث:

ألج  دكاس  الأرعن  الت  تععا  أاأنع أع نم رنكنع  الا نع  الصناعة  العكا ن         

 إاتنعجالأتتصصن  ين   تم ت جمع البعحث أنك  بن  دائكتنع بعتتمنعك رنكن  الاعأنعك الععأن 

أا  أننع  الننكل بننعلتاام  نعمانن  لابحننث    اجأنن  البعحننث أجأ ةنن  أننك الصننع بع      

تأثا  بعدم ت ايك البمعاع  ي  دائنكة التت نم   أأنع ادى إلنل هندك   ن    من  جنداأ أنك 

اجنن  جأعأننع أننك الأصننعدك الأمداامنن  ينن   كش اإلاتننعج برننن  يننكدل تننعكة   بأسننعةدة 

 ثك ي  ال كش تعكة اتكى   نأع  اجأ  البعحث اثاع  أدة إاجع  البحنالأأادسمك  الفامم

آاننذا  إة ننع  أ ايانن  لابعحننث   أرننناتمك كئمسننمتمك     األ لننل كيننض الجأننع  الأسننؤ ل

الثنعا  ين  الرنكن  ا  ت نأمك البحنث لبمعاعتنع   لةال دت   أصال العبن ك  هن  الأصنا

 نن ك البعحننث إلننل جعنن  ن اننع أتتصنن  بإاتننعج أاتجننع  ةسنننكم   ةاننل اثننك ذلنن  ا

الدكاسنن   األاأنن ذج الكمع نن  أاتصننكمك ةاننل بمعاننع  أصننال الكامنن  الننذل ماننتج اجنن ا  

أا  أنن  الننكل بننعلتاام  نعمانن   لادكاسنن     الصننع ب  الثعامنن  هنن  َتَعننُكض  الرننكن  إلننل 

ةأامع  الاأد  الساد الت   علن   أع نم أكاينق الرنكن  اتمجن  األحنداث األتمنكة   إذ 

الأ ج دا   نذل  الحكائق الت  ات  ةانل أع نم اكجنع  الرنكن   الأكاينق  اأب  نعي  

التنن  تحنن ل السننجم   البمعاننع   ا سننعم الحعسنند  سننجم  النندائكة الأعلمنن   التجعكمنن  

 نذل  سجم  الأصاعمك  أع م أنعئاأأع ةدا ج   مسمك أاأع  لنم مسنتفمد البعحنث أانع 

 ص أ ي  الج   الت بما  أاع . ي  ر     إذ ااعنس هذا ةال  ا ل البحث  تع



 وتحليلها: تمصادر البيانا

اةتأد  الدكاسن  ةانل البمعانع  الأسنتاعة أنك نن  أنك أندمكمع  الأعلمن   اد تصنعدم      

 األ سعم التعبع  لأع   أدمكمع  التت م   الأتعبع   أدمكم  أصال الكام   افسع  لتحام  

( التنن  تتننت  بتحامنن  Win QSB)البمعاننع  اسننتتدأ  ح أنن  جننعه ة           هنن  

 اأعذج البكأج  الت م   بح ث العأامع  األتكى.

 هيكل  البحث:

 لتحامق هدف الدكاس  ياد تم تاسمأأع ةال ثمث  يص   :      

(     ت نأك هنذا  أهمية التخطيط في تحديدد األسدلوب األم دل لانتدا )  الفصل األول   

( ت ننكق إلننل أفأنن م ط كمصددطلل ليددو التخطدديالفصنن  سننت  أبعحننث  الأبحننث األ   )

( مفهدوم تخطديط اإلنتدا التت م   لغ أ  الأععا  الت  مرمك إلمع     اأع الأبحث الثنعا : )

يانند تاننع   أفأنن م تت ننم  اإلاتننعج  اهأمتننع ي ننمأ ةننك ال اجبننع  التنن  م نن ال بننع   

 األهننداف التنن  مسننعل إلننل تحاماأننع ةاننل أسننت م  ال حنندا  اإلاتعجمنن   أسننت ى    ننع 

 الصاعة  ي  اد تصعد ال  ا  .

( يانند  اهننتم بعأامنن  التت ننم  داتنن  أهميددة تخطدديط اإلنتددا اأننع الأبحننث الثعلننث: )     

فدي  اإلنتدا خطدة نجاح  تطلباتمال حدا  اإلاتعجم   جع  الأبحث الكابل تح  ةا اك: )

  ( إذ ت نأك الأبحننث ثمثنن  أنك الأت ابننع  التنن  كآهنع البعحننث جعأعننالمنشدأة الصددناعية

 لاأت ابع  األ   اهأم  الت  لم مت أاأع الأبحث .



( أفأن أمك أنك الأفنعهمم  تحديدد أسدلوب اإلنتدا  األم دل ت أك الأبحث التنعأس: )     

اد تصننعدم  الأأأنن  هأننع أفأنن م األأثامنن   الت جمننع األأثنن  لاأنن اكد  ةم تأأننع بعلأرنننا  

   يق اسا د التحام  الحدل أنل اد تصعدم  ي مأ ةك نمفم  تحدمد اسا د اإلاتعج األأث

ادسننتععا  بننبعض األرنننع  البمعامنن  ال ننك كم  لفأننم الاننعكح     اأننع الأبحننث السننعدس: 

( يانند استعك نناع يمننع السننا   األأثنن  أهددداف تخطدديط اإلنتددا  فددي المنشددأة الصددناعية)

 لاأار ة ي  استتدام أ اكدهع الأتعح    يق التحام  الحدل. 

اإلطددار النيددر  للبرمجددة الخطيددة واسددتخداماتها فددي تحديددد )  الفصددل ال دداني:اأننع     

( يانند ارننتأ  ةاننل تأسنن  أبعحننث     ت ننأك الأبحننث األ   : أسددلوب اإلنتددا  األم ددل

( أادأن  تعكمفمن  بأنذه ادسنا د  التعنعكض ين  تحدمند اإلاتنعج مفهوم البرمجة الخطيدة)

 سدداس النيددر  للبرمجددةاألاألأثنن  بماأننع  بننمك التحامنن  الحنندل       الأبحننث الثننعا : )

( ارتأ  ةال األسس الا كم  لابكأج  الت م  إذ ت أك الفك ض الت  تتسم بأنع الخطية

البكأجنن  الت منن   ةاننل الرننك   األسعسننم  التنن  مجنند ت ايكهننع لننن  مباننل الرننن  العننعم 

تحديد أسلوب اإلنتدا  األم دل وفدس اسدلوب لألاأ ذج الكمع       اأع الأبحث الثعلث: )

التحاما  لنمفم  تحدمد اسا د اإلاتنعج  د( ياد تم الت كق يمع إلل األسا  الخطيةالبرمجة 

األأثنن    كمانن  ارننتاعق أاحامننع  الاننعتج الأتسننع ل ينن  البكأجنن  الت منن       ت ننكق 

(  إلنل اهنم الأ امنع التن  تافنكد بأنع المسألة ال نائيدة وتحليدل الحساسديةالأبحث الكابل: )

اسعلمد التحام  النأ   هن  األاأن ذج الأاعبن  لألاأن ذج  البكأج  الت م  ةك امكهع أك

األ ل   تحام  الحسعسم    نأع  ت أك التفسمكا  اد تصعدم  لأععلم األاأ ذجمك األ لل 



 الثانننعئ  إذ ت نننأك أجأ ةننن  أنننك التفسنننمكا  اد تصنننعدم  لأعنننعلم األاأننن ذجمك األ لنننل 

  الثاعئ .

يط اإلنتددا  باسددتخدام اسددلوب البرمجددة تطبيددس أنمددوذ  تخطدد: ) الفصددل ال الددثاأننع     

( يأنن  مأثنن  الجعانند الت بمانن  لادكاسنن  إذ تننم ت جمننع الخطيددة فددي شددركة النعمددان العامددة

البعحث أنك  بن  دائكتنع لرنكن  الاعأنعك الععأن  الأتتصصن  ين  إاتنعج أا  أنع  النكل 

الأثاننل  بننعلتاام  لت بمننق األاأنن ذج الأاتننك  لتت ننم  العأامنن  اإلاتعجمنن   تحدمنند الترنننما 

لإلاتعج الت  تستأدف تع مم األكبع    نأع ت أك هنذا الفصن  تفسنمكاف أفصنمف لااتنعئج 

أنك ت بمنق األاأن ذج    ادسنتاتعجع  التن  تنكج بأنع البحنث  ثالت  حص  ةامأنع البعحن

 اتمج  ت بمق هذا األاأ ذج  ي مأ ةك الت صمع  الت  ا تكحأع  لت  مك إاتعج الركن  .


