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مقدمة

نـظرًا لـتوجـه الـمؤسـسة الـعامـة لـلتدريـب الـتقني والـمهني لـرفـع الـطاقـة االسـتيعابـية لـلوحـدات الـتدريـبية، فـقد قـامـت الـكلية الـتقنية 

بـالـدمـام بتجهـيز قـاعـات تـدريـبية تسـتوعـب أعـداد كـبيرة مـن الـمتدربـين تـغطي احـتياج بـعض الـمقررات الـعامـة والـتخصصية الـتي تـعتمد 

فـي اسـلوب مـحاضـراتـها عـلى االلـقاء. هـذا األمـر أدى إلـى ظـهور إشـكالـية كـبيرة فـي مـسألـة الـتحضير، حـيث تسـتنزف عـملية تـحضير 

أعداد كبيرة من المتدربين مجهود ووقت ثمين يؤثر سلبًا على جودة التدريب.

فكرة المشروع

بـناء بـرنـامـج تـحضير آلـي، يسـتخدم تـقنية الـباركـود، يـساعـد فـي تسـريـع عـملية الـتحضير خـصوصـًا فـي قـاعـات الـتدريـب الـكبيرة، وذلـك مـن 

خـالل جـلب الـبيانـات مـن نـظام رايـات وانـشاء بـاركـود لـكل مـتدرب، مـع إمـكانـية وصـول الـمتدربـين داخـل الـكلية الـى مـنصة الـبرنـامـج 

والدخول اليه لطباعة رمز الباركود، من أجل استخدامه أثناء عملية التحضير.



 

أهداف المشروع

توفير الوقت والجهد الالزم لتحضير المتدربين -

تقليل التكلفة المادية والبشرية عبر فتح قاعات تستوعب أعداد كبيرة من المتدربين -

رفع جودة التدريب من خالل استثمار وقت التحضير في المحاضرة -

تقليص نسبة أخطاء التحضير الى الصفر-

متطلبات التنفيذ

- منصة برمجية تحوي قاعدة بيانات  

- قارىء باركود 

- جهاز كمبيوتر



 

آلية العمل

قبل المحاضرة:  

١- طباعة رمز خاص (باركود) لكل متدرب، عبر منصة البرنامج 

بداية المحاضرة:  

١- تفعيل البرنامج وتحديد رقم الشعبة وتاريخ المحاضرة 

٢- يمرر المتدرب الرمز الخاص به على جهاز الباركود 

٣- تظهر رسالة للمتدرب فيها بيانات تأكيد حضوره 

بعد المحاضرة: 

١- إمكانية تصدير بيانات التحضير بصيغة االكسل من أجل ادراجها على نظام رايات.



 مقارنة

النظام القديم: 

- طريقة تقليدية في التحضير تستهلك وقت ومجهود كبير، خصوصًا للقاعات الكبيرة. 

- ضياع وقت ثمين من المحاضرة أثناء التحضير. 

- تجنب فتح شعب تستوعب أعداد كبيرة تالفيًا لعملية التحضير الطويلة. 

النظام الجديد: 

- طريقة متقدمة تساهم في تسريع عملية التحضير، خصوصًا للقاعات الكبيرة. 

- توفير وقت أطول لمواضيع المحاضرة األساسية. 

- امكانية فتح شعب تستوعب أعداد كبيرة من المتدربين.

تجـربـة: اسـتغرق وقـت تـحضير مـتدربـي شـعبة مـكونـة مـن ٣٠ مـتدرب ٣ دقـائـق، ولـو افـترضـنا أن عـدد الـمتدربـين ١٥٠ مـتدرب فـإن وقـت 

الـتحضير بـطريـقة الـباركـود سـيصبح ١٥ دقـيقة، ومـقارنـة مـع الـطريـقة الـتقليديـة فسـيكون لـديـنا تـوفـير فـي الـوقـت بـمقدار ٢٠ دقـيقة، 

يمكن إستثمارها في عملية التدريب.



 

فريق العمل

- أحمد عبدالكريم الثنيان 

- فرح بن حسناوي حراثي 

- حافظ محمد الغامدي 

- فريد محمد العايد 

- عبدالعزيز محمد المقيرن 

- محمد عبدالله باحمدان 

- أحمد عبدالله الغامدي 

- محمد عبدالله العنزي 

- عبدالله عبدالرحمن السحيباني 

- عبدالعزيز الريض العنزي



 
بعض نماذج منصة البرنامج

واجهة البرنامج

قوائم البرنامج الرئيسية



 

 

 

صفحة إدخال بيانات رآيات

تحديث بيانات المتدربين



 

 

 

 

إستعراض بيانات الشعب

إنشاء باركود لكل متدرب



 
 

 

 

قوائم مدربي الشعب

جدول صالحيات الدخول للنظام



 

ملخص وظائف البرنامج الرئيسية

إنشاء قاعدة بيانات للمتدربين والمدربين -

إنشاء قاعدة بيانات لالقسام والشعب التدريبية -

تجهيز رمز باركود لكل متدرب -

إعطاء صالحية الدخول للمتدرب لطباعة الباركود الخاص به -

برمجة نظام تحضير آلي يعمل عبر قارىء الباركود -

إعطاء صالحية الدخول للمدرب للتحضير وتحديث البيانات -

تصدير قوائم الحضور والغياب وربطها برآيات-
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