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Abstract 
The research presented a maintenance administration of electrical 

instruments system to study principal information for instruments 
maintenance works including repair observation of instruments activities the 
minute the instruments enter the maintenance center and giving maintenance 
orders, observing the maintenance works, replacing, fixing the new spare 
parts and diagnosing the technicians who carried out the job until the end of 
maintenance process. 

The system provides the maintenance center with a collection of 
reports that arrange all the jobs through which one can know the type of 
daily jobs and monitoring the execution maintenance plan in order to make a 
unify work the system observe the nature of cooperation between 
maintenance departments, colleges, centers, and directorates within the 
university framework in addition to compliance with the future maintenance 
works itself. 

A (foxpro 6) language was used for programming the system due to 
the facilities that can be gained from this language in the field of processing 
the folders and forming the required screens needed for the achievement the 
system. the system be operated with any type of personal computer 
available. 

 

 خالصةال

 األجهدددزةصددديانة  ألعمدددال األساسددديةدراسدددة لممعمومدددات  األجهدددزة الكهربا يدددةصددديانة إدارة قددددم نظدددام ي    
صدددارالصدديانة  ركددزم إلدد منددذ دلددول الجهدداز  األجهددزة إصدد حمددن رصددد حركددة  الكهربا يددة  وامددراأل وا 
 ومدددونقيين الدددذين يدددالفن قطدددل الريدددار الجديددددة وت دددلي الصددديانة واسدددتبدال وتركيدددب  أعمدددال ةومتابعددد

 بالعمل لراية االنتهاء من عممية الصيانة.

150



 ليمى جاسم محمد  &فراس مجيد احمد  

 154 

التدت مدن ل لهدا  أألعمدالالصيانة بمجموعة من التقدارير التدت تدنظم جميدل  ركزيزود النظام م
 م ً لكدت يكدون العمدل متكداو  الصديانة اليوميدة ومراقبدة تنفيدذ لطدة الصديانة. أعمداليمكن معرفدة طبيعدة 

ين  دعبة الصديانة والكميدات والمراكدز والمدديريات التابعدة لمجامعدة وكدذال  بدام طبيعة التعامدل ظتابل الني
 الصيانة نفسها. أعمالعم   تطرأالصيانة المستقبمية التت قد  أعمال تراعي

 هددذ فددت عمميددة برمجددة النظددام وذلدد  لمتسددهي ت التددت تقدددمها  (foxpro6)تددم اسددتلدام لرددة 
النظددام. ويمكدددن ت ددريل النظدددام  إلنجددازمجدددال معالجددة الممفددات وتكدددوين ال ا ددات المطموبدددة  المرددة فددت

 الحاسبات ال لصية المتوفرة. أنواععم  أي نوع من 
   

 المقدمة
فدددت جميدددل  اسدددتلدام  أدلمدددتثدددورة كبيدددرة  إلددد  أدىفدددت العصدددر الحدددديث ب و تطدددور الحاسددد إن

التقميديدددة لمتابعدددة وتسدددهيل عمدددل تمددد   األنظمدددةدم ومنهدددا الددددوا ر اللدميدددة التدددت تسدددتل ةمجددداالت الحيدددا
 لددة الجيدددة لمجهدداز اعمدد  الح المحافظددة الدا مددةفددت مددن عمددل  تقدمددة الصدديانة لمددا ألهميددةالدددوا ر.ونظرا 

. فقدد تدم مكنندة العمدر االفتراضدت لهجهدزةوزيدادة  األعطدالمدن حددوث  واإلقد ل ،األداءحسن وضمان 
نظددام يعمددل عمدد  الحاسددبة االلكترونيددة. لقددد  إلدد   ميدددي المعمددول بددالصدديانة وتحويددل النظددام التق أعمددال
معمدل المدراد لتوضدي  مدل  الصديانة أعمدالالعديدد مدن  إلنجداز مالد ز تقميل الوقت  إل هذا التحويل  أدى

رصدد المدواد المسدتلدمة فدت   إلد  أدىكما رصد زمن العمل المنجز.  والعمل المنجز  و تحديدإنجاز  
عطدددداء رصدددد تكمفدددة العمدددل المنجدددز. والعمدددل المنجدددز.  المدددواد الملزنيدددة التددددت  دقيقدددة لصدددر  أرقدددام وا 

 الصيانة. راكزالمرتبطة بم األلرىتسهيل التعامل مل الدوا ر نجم عن   تتطمبها أعمال الصيانة.
 

 تحميل وتصميم النظام
 : مرحمة الدراسة التمهيدية أوالا 

  مدددن هدددذ األسددداسالهدددد   إن إذ ،النظدددامفدددت تحميدددل  األولددد المرحمدددة التمهيديدددة المرحمدددة  دتعددد
التعامددل مددل المعمومدددات  ئالحقيقيددة لممسددقلة قيددد الدراسددة )مسدداو  األبعددادالمرحمددة هددو التعريدد  بطبيعددة 

المرحمددة تعريدد    حيددث تددم فددت هددذ (6986، منصددور( والحصددول عمدد  فهددم عددام لتمدد  المسددقلة )يدددوياً 
 لفنية.الم كمة ووضل األهدا  ودراسة الجدوى االقتصادية وا

 

 : مرحمة تحديد المتطمبات ثانياا 
وعميقدا  ( والتت تعطدت فهمدا دقيقداً ة و اممة لمنظام القا م )اليدويالمرحمة دراسة دقيق  تم فت هذ

تحديددد حاجددات  أيضدداً الدراسددة التمهيديددة وتددم فيهددا  لمم ددك ت التددت تددم تعريفهددا وت ليصددها فددت مرحمددة
 :يقتتتم تحديد المتطمبات بما  وظام المستفيدين من المعمومات التت ي ممها الن

 الصيانة. بقوامراللاصة  األساسيةمعالجة المعمومات  (6
 الصيانة. أعمالحساب تكمفة أي عمل منجز من  (2
 الصيانة. أعمالعمل من  أليمعالجة المعمومات اللاصة بالمواد الملزنية التت تم صرفها  (3
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اللاصددة  أوالصدديانة  ركدزحصددل دالددل مالصدديانة التدت ت بقعمددالتكدوين وطباعددة التقددارير اللاصدة  (4
 .األلرىالصيانة مل كميات ودوا ر الجامعة  ركزبتعامل م

تحميددل متطمبددات النظددام فددت هددذ  اللطددوة يددتم تحديددد طبيعددة الم دداكل الموجددودة فددت النظددام الحددالت  (5
 التت يجب اتلاذها. األوليةهت اإلجراءات  وما

راسددددة الطدددري الحاليددددة لت دددريل نظددددام البيانددددات تجميدددل البيانددددات وتحميمهدددا وفددددت هدددذ  اللطددددوة يدددتم د (6
 وتجميعها وكذل  اإلجراءات التت تعالج هذ  البيانات.

 عد تجميل البيانات وتنظيمها يتم توثيي هذ  البيانات.بتنظيم البيانات وتوثيقها  (7
 

 مرحمة تحميل النظام : ثالثاا 
ات بهددددد  وضددددل تعندددد  مرحمددددة تحميددددل النظددددام بدراسددددة احتياجددددات المسددددتلدمين مددددن المعمومدددد

مددددن ناحيددددة حجددددم المعمومددددات التددددت يتعامددددل معهددددا مواصددددفات لمنظددددام بحيددددث يمبددددت هددددذ  االحتياجددددات 
وب ددكل عددام فددقن  .(Al-Dawood، 2005الموظفددون وطبيعددة التقددارير التددت يحتاجونهددا فددت عممهددم )

ناصدر عناصر  الر يسية ودراسة كل عنصدر عمد  حددة وع قتد  بالع إل تحميل النظام هو فصل النظام 
، وي مل ذلد  تقدويم كدل المدتثرات الدالميدة واللارجيدة والقيدود التدت لهدا تدقثير عمد  مركدز اتلداذ األلرى

 (.Tulbh, 2005) القرار الر يسة فت النظام الحالت
القيدددام بتحميدددل النظدددام  إلدد التدددت تددددعو  األسددبابلطددوة فدددت تحميدددل النظددام هدددت تحديدددد  أولان 

العداممين بالنظدام وهنالد  مراحدل  األ دلا مومدات المدقلوذة مدن ويمكن ان يتحقي ذل  من ل ل المع
( 6وال دكل ) SDLC (System Development Life Cycle)ملتمفدة يمدر بهدا أي نظدام وتسدم  

 يوض  المراحل التت يمر بها تطوير النظام.
 

 تحميل المدخالت والمخرجات:
اللاصددة بالنظددام ويتضددمن يددتم فددت هددذ  المرحمددة تحديددد وتحميددل جميددل المدددل ت والملرجددات 

 إلمكانيدددةالملرجدددات المطموبدددة وكدددذل  اقتدددراح  إلنتددداج أداتهددداذلددد  تحديدددد وظدددا   المعالجدددة التدددت يدددتم 
 تحديثها.

 
 نشطة وعالقتها بالمعمومات: إالتحميل 

والعمميدددات الملتمفدددة التدددت يقدددوم بهدددا النظدددام مدددل تحديدددد  األن دددطةيدددتم فدددت هدددذ  المرحمدددة تحديدددد 
 دالل النظام. ألرى وأن طةت ال زمة وما تنتج  من معمومات تتثر عم  عمميات لمبيانات والمعموما

 تحميل النظام الحالت يتضمن:
 النماذج والمستندات ومصادرها (6
 الممفات والسج ت الر يسة (2

 التقارير (3
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 امن وسرية المعمومات (4

 المرات التت سو  يجري استلدامها (5

 حفظ واسترجاع المعمومات (6

 قاعدة البيانات (7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مرحمة تصميم النظام  رابعاا 

طمب إعداد نظام إلدارة 
 صيانة األجهزة الكهربائية

  تلطيط النظام
System Planning 

 تحميل النظام 
System Analysis 

 تصميم النظام 
System design 

 الوثا ي المطموبة
 لمنظام

 تمثيل النظام
Sys. Implementation 

 تطبيي النظام ودعم  
System Operating & 

Support  

 تطبيي النظام

إكمال وظا   
  النظام
توالملرجا  

تصميم ال ا ات 
 اللاصة بالنظام 

تقرير مبد ت عن 
 النظام

 مراحل تطوير النظام :(1شكل رقم )

153



 نظام إدارة صيانة األجهزة الكهربائية.

 157 

 : اآلتية النقاطبنظر االعتبار  األلذعند تصميم النظام تم 
مددل نفسددها لمنظددام التقميدددي اليدددوي بحيددث يمكددن اسددتلدام اسددتمارات المعمومددات  اً يكددون امتددداد إن (6

 .أيضاً بعض التعدي ت والحصول من ل ل  عم  التقارير م ابهة 
نساخ المعمومات ولزنها واسترجاعها مستقب  مل تقميدل كمفدة اللدزن واالسدترجاع وزيدادة سهولة است (2

 المعمومات وتقميل التكرارية. إدلالالدقة فت 
العداممين عدن طريدي تصدميم واجهدات بسديطة وسدهمة االسدتلدام والفهدم مدن لددى سدهولة اسدتلدام   (3

 المستلدم.
تقبمية لمنظددام بققددل كمفددة واقددل جهددد عددن طريددي تصددميم النظددام ب ددكل يددوفر إمكانيددة الصدديانة المسدد (4

تصدددددميم كدددددل وظيفدددددة مدددددن وظدددددا   النظدددددام لتكدددددون وحددددددة مسدددددتقمة بحدددددد ذاتهدددددا  أسدددددموباسدددددتلدام 
(Moduleيسهل إجراء أي تعدي ت مستقبمية عميها بدون التدقثير عمد  النظدام كمد ) . تدم فدت هدذ  

 .فاتتصميم المم فضً  عن المرحمة تصميم البرامج اللاصة بالنظام 

وصددد  التصدددميم المنطقدددت وفدددت هدددذ  اللطدددوة يدددتم عمدددل النمدددوذج التحميمدددت او توصدددي  التصدددميم  (5
 المنطقت حيث يقوم المحمل بتصميم ما يقتت:

 متطمبات ممفات البيانات قواعد البيانات. 

 متطمبات مدل ت وملرجات النظام. 

 متطمبات معالجة البيانات. 

 متطمبات توجي  )مراقبة( المعالجة. 

 

 ل األساسي لنظام التشغيلالهيك
واإلصدد ح وقطددل الريددار الصدديانة  إلدارة( الملطددط الكتمددت لمنظددام اآللددت 2يمثددل ال ددكل رقددم )

 وحدات مترابطة هت: أربلوي مل الهيكل 

   .وحدة الصيانة (6
   .وحدة المواصي والترقيم (2

 .وحدة التقارير الملزنية (3

 .وحدة االستفسارات اللاصة (4
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قا مة بقسماء الفنيين 
لهجهزة التت لم يتم 

 إص حها
 

 

ن قا مة بقسماء الفنيي
لهجهزة التت فت طور 

 التصمي 
 

 

قا مة بقسماء الفنيين 
لهجهزة التت تم 

 إص حها

الفترة الزمنية بالساعات لصيانة 
 األجهزة التت فت طور التصمي 

 

عدد ساعات العمل 
الصيانة المنجزة ألعمال  

تقارير تسجيل 
 ساعات العمل

تقارير إدلال بيانات  تقارير الفنيين
جهزة الواردةجميل األ  

تقارير تحديد كمفة 
 وحدة الصيانة

هزة التت قا مة األج
إص حهالم يتم   

قا مة األجهزة 
 التت تم إص حها

قا مة األجهزة التت 
 فت طور اإلص ح
 

عدد األجهزة التت تم 
ل ل  هر إص حها  

عدد األجهزة التت لم يتم 
ل ل  هر إص حها  

 

عدد االستفسارات 
 الفنية ل ل  هر

 

مجمل تكالي  قطل الريار 
  هرالمصروفة ل ل 

 

ال مجمل الكمفة ألعم
 الصيانة ل ل  هر

 النظام اآللي إلدارة الصيانة

 وحدة الصيانة وحدة المواصي والترقيم وحدة التقارير الملزنية وحدة االستفسارات اللاصة

 المواد الملزنية الدالمة
 

المواد الملزنية 
 المصروفة

تقارير الصيانة إصدار تحديث او تريير  
المعمومات وحاالت أوامر 

لصيانةا  

 أوامرإصدار 
ةالصيان  

 

تمقت بيانات 
 الصيانة

 

 ل صة اإلحصا يات ال هرية

الفنيين الذين   مجمل تكالي
 قاموا بقعمال الصيانة

 

 

مجمل التكالي  ألعمال 
الصيانةوحدة   

 
 

الفنيين الذين   مجمل تكالي
 قاموا بقعمال الصيانة

 

خطط الكتمي لنظام إدارة صيانة األجهزة الكهربائيةالم :(2شكل رقم )   
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ت  ددرح ملتصددر قتالقا مددة الر يسددة ل لتيددارات لهددذ  الوحدددات وفيمددا يدد( 3يوضدد  ال ددكل رقددم )
 لكل منها:

 الرئيسةالقائمة 
 وحدة الصيانة  .6
 وحدة المواصي والترقيم  .2

 وحدة التقارير الملزنية .3

 وحدة االستفسارات اللاصة  .4

 لروج .5
 لمنظام الرئيسةالقائمة  :(3شكل رقم )

 وحدة الصيانة .1

 :اآلتيةدي الوظا   وحدة فت النظام وتت  أهموهت 
  اإلص حتمقت بيانات طمب. 

 الت ريل. أوامر إصدار 

  الت ريل. أوامرتحديث حاالت  أوتريير 

 وقطدل بما ت مم  مدن بياندات ملتمفدة لاصدة بسداعات العمدل  اإلص حتقارير  إصدار
 والتكمفة .... الخالريار 

 يانة وعدددددد األجهددددزة التددددت تددددم إعطدددداء ل صددددة  ددددهرية  دددداممة لمجمددددل تكددددالي  الصدددد
   وعدد االست ارات الفنية ل ل  هر.إص حها والتت فت طور التصمي  

( قدوا م 5) ليوضد  ال دك عمد  حدين، صيانةلوحدة ال الر يسة( يوض  قا مة االلتيارات 4وال كل رقم )
   الليارات الفرعية لوحدة الصيانة.

 (1القائمة )
 وحدة الصيانة

 تمقت بيانات الصيانة -6
 إصدار أوامر الصيانة -2

 تحديث أو تريير المعمومات وحاالت أوامر الصيانة -3

 الصيانة إصدار تقارير -4

   ل صة اإلحصا يات ال هرية -5
 لوحدة الصيانة الرئيسةقائمة االختيارات  :(4الشكل رقم )
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 (1.4القائمة )
 تقارير الصيانة إصدار

 تقارير تحديد كمفة وحدة الصيانة .6

 الواردة األجهزةيانات جميل ب إدلالتقارير  .2

 تقارير الفنيين  .3

 تقارير تسجيل ساعات العمل .4
 

 (1.5القائمة )
 ل صة اإلحصا يات ال هرية

 الصيانة ل ل  هر ألعمالمجمل الكمفة الكمية  .6

 مجمل تكالي  قطل الريار المصرو  ل ل  هر .2

 ل ل  هر إص حهاالتت تم  األجهزةعدد  .3

 ل ل  هر  إص حهاتم التت تم فحصها ولم ي األجهزةعدد  .4

 عدد االست ارات الفنية ل ل  هر .5
 

 قوائم االختيارات الفرعية لوحدة الصيانة :(5الشكل رقم )
 

 وحدة المواصق والترقيم   .2
وتمصدي عمد   لإلصد حالدالمدة  األجهدزةعميهدا جميدل بياندات  وهت التت تنتج المواصي مكتوبداً 

مند  عندد  اإلفدادةالجهاز الدالل لمصديانة هدذا الدرقم يمكدن حيث يتم تحديد رقم  إص ح ،كل جهاز يتم 
 .دلول الجهاز مرة ثانية لمركز الصيانة

 وحدة التقارير المخزنية . 3
( يوضدد  6وال ددكل رقدم ) ،بيانددات قطدل الريددار الدالمدة واللارجددة لمملدزن بإدلدالوهدت لاصددة 

 .لوحدة التقارير الملزنية الر يسةقا مة االلتيارات 
 
 
 
 

 

 (1-4 )القائمة

 (1-5القائمة )

 (3القائمة )
 وحدة التقارير الملزنية

 المواد الملزنية الدالمة .6

 المواد الملزنية المصروفة .2

 وحدة التقارير المخزنية :(6شكل رقم )
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 حدة االستفسارات الخاصة.و   .4
 .عن بعض االستفسارت التت تتقدم بها الكميات بما يتعمي بقمور الصيانة باإلجابةوهت لاصة 

 
 : مرحمة برمجة النظام  خامساا 

المرددة لهددذا النددوع مددن التطبيقددات  هددذ لبرمجددة النظددام بسددبب م  مددة   FoxPro 6تددم التيددار 
(Charlis,1994 ) ً لردددة  أصدددبحتعمددد  كدددل الحاسدددبات االلكترونيدددة وقدددد انددد  لردددة متاحدددة  عدددن فضددد

( 6986، تمتددددداز بمدددددا يمدددددت )عمدددددت أنهددددداا مدددددالمعموماتيدددددة اآلليدددددة ك األنظمدددددةالبرمجدددددة المناسدددددبة لبنددددداء 
 -: (6993)قبيعة
 سهولة تكوين قواعد البيانات التت تتناسب مل متطمبات النظام. -
 سهولة التريير والتعديل عم  ممفات القاعدة. -

  مة االلتيار و ا ات اإلضافة والتحديث والعرض.سهولة توليد قا -

 

 خطوات تشغيل النظام
 لتظهددر  ا ددة االلتيددارات  MAIN.PRGالنظددام عددن طريددي تنفيددذ برنددامج   إلدد الدددلول  يددتم

   :(7كما موض  فت ال كل ) الر يسة

 
 الرئيسةيوضح شاشة القائمة  :(7شكل رقم )

 

لصدديانة ومددن ثددم تمقددت بيانددات الصدديانة وفيهددا يددتم تثبيددت وحدددة ا إلدد يددتم الدددلول  الر يسددةومددن القا مددة 
(  ا ددة قا مددة 8وال ددكل رقددم ) ،بيانددات الجهدداز مثددل رقددم الكتدداب الددوارد والجهددة المسددتفيدة ونددوع الجهدداز
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الصدديانة التددت تتضددمن تحديدددد  أوامددر إصدددار إلدد ، وبعددد تثبيددت بيانددات الجهدداز ندددذهب وحدددة الصدديانة
 أمدر إصددار  بالصديانة وتحديدد الفنيدين المكمفدين بالصديانة وتداريخ عدن القسدم المكمد إضدافيةمعمومات 

ترييدددددر أو فقددددرة تحددددديث  إلدددد يددددتم الرجددددوع  أعدددد  الصدددديانة وعنددددد الريبددددة بترييددددر أي مددددن المعمومددددات 
بقيددة الواجهددات  إلدد الترييددرات المطموبددة، ومددن ثددم الددذهاب  إلجددراءالصدديانة  أوامددرالمعمومددات وحدداالت 

 .أدا هالدام حسب الوظيفة المراد التت تكون متاحة ل ست
 

 
 ( وحدة الصيانة1يوضح شاشة القائمة رقم ) :(8شكل رقم )

 

 لمنظام. الر يسة( تمثل  ا ات القوا م 6616019) األ كال

 
 ( وحدة المواصق والترقيم2يوضح شاشة القائمة رقم ) :(9شكل رقم )
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 لمخزنية( وحدة التقارير ا3يوضح القائمة رقم ) :(12شكل رقم )

 

 .(6( الفقرة )3من القا مة رقم )
 

 
 ( وحدة االستفسارات الخاصة4يوضح القائمة رقم ) :(11شكل رقم )

 
 االستنتاجات

الصديانة هدت تدوفير وسديمة ذات فعاليدة لممسداعدة  ألعمالمن النظام اآللت  األساسيةان الراية 
 إلددد مدددن الصددديرة التقميديدددة  العمميدددة ذ هدددوالتقددددم نحدددو تحويدددل  اآلليدددة إلدارةالصددديانة  أعمدددال إدارةفدددت 

 الصيرة المعموماتية.
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وتحدددديث وعدددرض البياندددات لممعمومدددات ممدددا  إدلدددالفدددت  وسددده ً  مرنددداً  أسدددموباً ان النظدددام يقددددم 
 ت:يقتعالية من ل ل ما  إنتاجيةيلتصر وقت االنجاز ويعطت 

 .ت الصيانةاللاصة بعمميا األساسية المعموماتتوفير وسا ل سهمة وجيدة لمتعامل مل  (1
 واللدددروج منددد  عدددن طريدددي أجزا ددد تدددوفير السدددهولة والمروندددة فدددت اسدددتلدام النظدددام والتنقدددل بدددين  (2

قابمية النظام عم  تعديل بعض عناصدر قاعددة البياندات بحدذ   فض  عنالواجهات البسيطة 
 .  عناصر جديدة بدون التقثير عم  مجمل معمومات القاعدة إضافة أو

 
 التوصيات

عمميددات صددديانة  إجددراءالصددديانة بطريقددة تمكددن المسددتلدم  إلدارة اآللددتنظددام لقددد تددم تصددميم ال
أي وظيفددة تسددتجد مسددتقب  فددت النظددام اليدددوي عددن  إضددافة تحسددينية مسددتقبمية عميدد  فمددن الممكددن مددث ً 

لحاقهاطريي برمجتها   .بالنظام اآللت بسهولة وسرعة وا 
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