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 ملخص:

يمكن  إذ ائع السماويةوالشر  باختالف القوانينبتشعباتها الكثيرة واختالف آليات التوزيع  اإلرث توزيعمسألة تتميز 
 المذاهب المختلفة في الدين الواحد. أن تختلف طرق التوزيع وفق

الورثة تعريف كل من األديان و من يهدف المشروع إلى بناء منصة على الويب يمكن من خاللها للخبراء في الموقع 
 نظام.عد التي يتم إدخالها إلى التحديد حصة كل وارث حسب القوا والقواعد في كل دين وبعد ذلك يمكن للمستخدم

 

 

 

 

 

Abstract 

The inheritance distribution feature that it has so many aspects and variation in 

distribution mechanism based on religions, so it makes a major difference in the 

process of distribution. Our project aims to build a reliable web platform for inserting 

and identifying laws and its rules of all religions, and the inheritors in those religions. 

So after that, the user can calculate and determine shares of every inheritor based on 

rules which been inserted to the system. 
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 الفصل األول
 

 المقدمة:
اث أحد هذه ويعد المير كبيرًا  مأالتي تهم كل إنسان، صغيرًا كان عتبر موضوع األحوال الشخصية من المواضيع ي

                        . المواضيع

يتولد عنه حالة قانونية هامة وهي: لفاإلنسان مهما طال عمره وعال شأنه، فال بد له من نهاية وهي الموت،  
 واألولوية في اإلرث على غيرهم؟ومن هم األشخاص الذين لهم الحق  ؟ىالمتوفتركة  اإلرث، فكيف توزع

سد في تحديد ، فاالختالفات تتجالدين أو القانون المطبق حسب البلد باختالفاإلجابة على األسئلة السابقة  تختلف
 الورثة وعددهم وحصة كل منهم.

لى ضرورة المعرفة إ إضافة ،اجة إلى الخبرة في العديد من الحاالتصعوبة حل مسائل الميراث بالحتكمن و 
و خطأ ألضمان عدم حصول  الختيار األنسب منها واالطالع على كل القواعد الممكن تطبيقها في حالة محددة

 ثة.ر  حقوق الو  توزيع  في الشك

ستخدمي من م عين األمر الذي يحد  تعتمد معظم األنظمة الخاصة بالميراث على قواعد ثابتة تبعاً لعرف أو مذهب م
 هذه األنظمة ويفقدها المرونة والديناميكية. 

نهدف في المشروع إلى بناء نظام ديناميكي يتيح للمستخدم المختص إمكانية إدخال مجموعة من القواعد ألكثر 
 ق إدخاليمكن من خالله لمستخدم التطبيق االستعالم عن حالة أو قضية معينة عن طري ،من مذهب أو عرف

عطاءه النتيجة وفقًا للقانون الذي قام باختياره.  مجموعة من المعّرفات األولية وا 

 

 أهداف المشروع:
 ،يد األديانيتم تحد، بحيث أديان مختلفةموقع ويب يسمح بحل مسائل اإلرث لقوانين و  إنشاءيهدف المشروع إلى 

للخبراء  عدةأداة مسابسيط، بحيث يكون الموقع هل و سدخال القواعد ليتم االستعالم عنها بأسلوب إوبعد ذلك يتم 
 . ألي مستخدملتقديم الخدمات  باإلضافةضمن هذا المجال الدارسين و 
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 ثانيالفصل ال
 

 :الدراسة النظرية
 :الميراثتعريف 

 : يشير معنى الميراث في اللغة إلى ما يتبقى من األشياء.لغوياً 

لينتقل حق تملكها إلى من يحق له ذلك بناء على  وممتلكاتأموال : ما يتركه اإلنسان بعد موته من اصطالحاً 
 .قواعدالموعة من مج

لألبناء الذكور دون اإلناث، ومنها  حقاً من مجتمع آلخر فبعض المجتمعات عدت الميراث  هذه القواعد تختلف  
 ن حق الدولة أو القبيلة كاماًل.ما جعلت الميراث م

 

 :الدين اإلسالميالميراث في 
كل منهم  حقوقضح و ى مسألة الميراث في اإلسالم باهتمام كبير حيث أنه عمل على تحديد الورثة بشكل واتحظ

 .ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل اإلسالم من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار بطل  لي  

 على ثالث أركان أساسية: يقوم واإلرث في اإلسالم

 وث  القاضي بوفاته. ي حكم  ص الميت أو المفقود الذهو الشخ :الم ور 
 هو الشخص الحي الذي يحق له الحصول على الميراث. :الوارث 
 ما تركه الشخص بعد موته من مالهي  :التركة. 

 فهي:أما عن أسباب الميراث 

ن لم يحصل وطء وال خلوة ويرث كل من الزوجين اآلخرالزواج .0  .: وهو عقد الزوجية الصحيح وا 

ي القرابة وهي األبوة والبنوة واإلدالء بأحدهما فيرث بها األقارب وهم األصول والفروع والحواشي : أالنسب .8
 كاألخ وابن األخ.
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 حدد اإلسالم الوارثون بما يلي:

 وهم: تسع الوارثون من الذكور
 االبن. .0
ن نزل. .8  ابن االبن وا 
 األب. .3
ن عال. .4  الجد أبو األب وا 
 .(الشقيق أو ألب أو ألم)األخ  .5
ن نزال. األخابن و األخ الشقيق  ابن .6  ألب وا 
 الزوج. .7
 .(ألب )الشقيق،العم أخو األب  .2
ن نزال. (الشقيق أو ألب)ابن العم  .2  وا 

 
 :ست وهن الوارثون من النساء

 البنت. .0
ن نزل أبوها. .8  بنت االبن وا 
 األم. .3
 الزوجة أو الزوجات. .4
ن علت. .5  الجدة سواء كانت من جهة األب أو األم وا 
 يقة أو ألب أو ألم.األخت سواء كانت شق .6

 
 الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعًا: ورث منهم فقط: األب واالبن والزوج.

البنت وبنت االبن واألم واألخت الشقيقة  :الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعًا: ورث منهم خمس فقط وهن
 والزوجة.

الباقون وهم: االبن والبنت واألب واألم وأحد إذا اجتمع النساء والرجال جميعًا: ورث خمسة منهم فقط وسقط 
 الزوجين.

  يجب التنويه إلى وجود اختالفات ولو أنها قد تكون بسيطة بين المذاهب اإلسالمية.و 

 سالمي.اإلالدين  والشروط الالزمة للوراثة حسبالذي يوضح شجرة الورثة ونسب كل منهم  0 وفيما يلي نورد الشكل
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 إلسالمياشجرة الورثة في الدين ( 0)شكل
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 الميراث في الدين المسيحي:
 تضع لم فالمسيحية ،الميراث في محدد نظام المسيحيين عند يكن لم لذا ،الميراث عن اإلنجيل في شيء   يرد لم

 إلى يصلوا نأ للناس يمكن ،الروحية المبادئ بهذه االلتزام خالل ومن ،روحيَّة مبادئ وضعت إنما ،ماليةً  قوانين  
 .الميراث موضوع على هذا وينطبق ،وغيرها المالية مشاكلهم لجميع حل  

 فقال( )الميراث يقاسمني أن ألخي قل ،علمم   يا :الجمع من واحد   "المسيح للسيد يعني" له وقال :)اإلنجيل في جاء
 (.؟مقسماً  أو قاضياً  عليكما أقامني من إنسان ياله 

 منهم واحد   فكل ،الميراث موضوع في طيِّبة بروح يتفاهموا أن يمكن ،اإلخوة بين معالط وعدم المحبة و جدت فإن
 المال. هذا إلى منه أكثر محتاجنه أ رأى إذا ،أخواته أو خوتهإ من واحد أليِّ  نصيبه يترك أن مستعّداً  يكون

ه له، بل إن شيئًا من أموالوهكذا كانت األمور تجري في الكنيسة أيام الرسل، بنفس هذه الروح، لم يكن أحد يقول 
ه لمن يكون  ويأخذه ويستفيد منهعلى كل أحد،  وكان يوزعمشترك،  وكل مالكان عندهم كل شيء مشترك، 

احتياج إليه، وهكذا تكاد ال ترى فيهم محتاجًا، الشتراكهم في كل شيء. وهكذا عاشت الكنيسة مترفعة عن مستوى 
 ن ضمنها الميراث بمحبة وقناعة.القانون، تدبر أمور رعاياه في شؤونهم وم

وحاليًا وبعد هذه العهد الذي انقضى، يسير المسيحيون في ميراثهم بحسب قانون الدولة التي يعيشون فيها، وينطبق 
ون ي يرغب في الخروج عن االلتزام بقان أنه من الممكن للمسيحي الذعليهم أحكام القانون المدني لهذه الدولة. إالّ 

  0في تركته قبل وفاته. الدولة، أن يتصرف

في الفصل  8116لعام  30قانون  قانون األحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكيةمثالً في سوريا وحسب ما جاء في 
 العاشر فقد تحددت شروط الميراث:

 موت موروث حقيقة أو حكمًا. .0
  رثه عند موته حقيقًة أو تقديرًا.اوجود و  .8
 العلم بجهة إرثه. .3

 هي:أما أسباب الميراث ف

 الزواج. .0
 النسب الشرعي والذي أقرت شرعيته. .8
 التبني الصحيح. .3

                                                           
 علم المواريث دراسة مقارنة وتطبيقات معاصرة 0
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 من القانون نفسه تم تقسيم الورثة إلى فئات:021 وفي المادة

 :الورثة من الفئة األولى

وهم فروع المتوفى يعني أوالده وأحفاده ويعود حق االنتقال في هذه الدرجة في أول األمر لألوالد وبعده  .0
 .خلفًا لهم ثم ألحفاد األوالدلألحفاد الذين يكونون 

 كل فرع يكون حيًا حين وفاة المتوفى ي سقط  حق االنتقال المتصل بواسطته بالمتوفى.  .8
 الفرع الذي يموت قبل المتوفى تقوم فروعه مقامه أي أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنتقل إليه. .3
 صة كل واحد منهم تنتقل إلى الفروعإذا كان للمتوفى أوالد متعددون وقد توفوا جميعًا في السابق فح .4

 .المتصلة بواسطته بالمتوفى
 .إذا مات بعض األوالد بال فرع فينحصر حق االنتقال باألوالد الباقين أو بفروعهم .5
 .يعتبر الذكور واإلناث من األوالد واألحفاد متساوين في حصصهم بالميراث .6

 الورثة من الفئة الثانية:

 لثانية هم والدا المتوفى.إن أصحاب الميراث من الدرجة ا .0
 إذا كان كالهما على قيد الحياة فإنهما يناالن حق االنتقال بالمساواة. .8
 إذا توفي أحد األبوين سابقًا فإن حق اإلرث يناله منحصرًا الباقي منهما على قيد الحياة األب أو األم. .3

 الورثة من الفئة الثالثة: 

 وهم أجداد وجدات المتوفى. .1

والجدات من جهة األب واألم جميعهم على قيد الحياة فإنهم ينالون حقهم من التركة إذا كان األجداد  .8
 بالتساوي.

إذا كان أحد الجدين ألب أو ألم قد توفي فإن حق اإلرث يناله منحصرًا الباقي منهما على قيد الحياة.  .3
 م السابقة.وفي حال وفاة الجدين ألب أو الجدين ألم فإن حصتهما توزع على فروعهما وفق األحكا

إذا لم يكن على قيد الحياة أجداد وجدات من جهة األب أو األم أو أحد فروعهما فتوزع التركة على من  .4
 كان موجودًا في الجهة األخرى من األجداد أو فروعهما وفق األحكام المقررة في هذا القانون.

وفى جود الفئة األعلى. على أنه إذا كان للمترة منها حق الميراث عند و خ  ال تنال المؤ   فيما سبقفي الفئات المحددة 
 أوالد وأحفاد وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فحصة الوالدين السدس منفردين أو مجتمعين.
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 :ميراث األزواج

إن حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة هي الربع عند وجود ورثة من أصحاب االنتقال من الفئة  .1
 .األولى

 .حصته النصف عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الثانية أو الثالثة وتكون .2
أو  فينال الزوج ،وال أحد من الجدين أو فروعهما ،إذا لم يكن هناك أحد من ورثة الفئة األولى أو الثانية  .3

 .الزوجة حق االنتقال منحصراً 
 ة اآلخر سواء أكان موتهما فيإذا توفي الزوجان ولم يعلم أيهما مات أواًل فال استحقاق ألحدهما في ترك .4

 .حادث واحد أم ال

 .وأخيرًا في حال عدم وجود ورثة للمتوفى من كافة الفئات فإن إرثه يؤول بكامله إلى وقف الطائفة التي ينتمي إليها

 

 الميراث في الدين اليهودي:
اد  ب إلى أن قامت اكانت الشريعة اليهودية تقوم على حرمان البنت من الميراث منذ بدايته ل ْفح  اف ر  بن بنات ص  ن ح 

ة  باالعتراض ِلك ة  و ِتْرص  ْجل ة  وم  ن وع ة  وح  ْحل ة  و  ن سَّى بن يوسف، وهذه أسماء بناته: م  اِكير من عشائر م   ِجْلع اد  بن م 
على ذلك لدى سيدنا موسى عليه السالم أمام الجميع عند خيمة االجتماع وطالبن بنصيب والدهن في الميراث 

، ورفع موسى األمر إلى اهلل ليحكم في هذه المسألة التي لم يسبق لها مثيل من قبل،  ذكراً  و لم يعقب ولداً وه
بحق تكلمت بنات صلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين أخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن »لموسى:  فأنصفهم قائالً 

ل الميراث والتي حسمت بأمر من اهلل عز ، وكانت تلك الحادثة بداية الستقرار أحوا7-87:6سفر العدد« إليهن
وتكلم بنو إسرائيل قائال: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى »وجل كما تذكر التوراة في النص التالي: 

ن لم يكن ألبيه  ن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه إلخوة أبيه، وا  ن لم يكن له ابنة تعطون ملكه إلخوته، وا  ابنته، وا 
 .8رب موسىر ني إسرائيل فريضة قضاء كما أمملكه لنسيبه األقرب إليه من عشيرته فيرثه، فصارت لبإخوة تعطوا 

البنوة واألخوة والعمومة، ومن هنا نرى أن الزوجة ليست من و األبوة أربعة: وهي  في الدين اليهودي أسباب الميراث
ن كان الزوج يرث زوجته، على حين أنها ال ترثه إذا توفي  .قبلها األسباب وا 

 وفيما يلي سنورد بعض قواعد الميراث في الدين اليهودي:

                                                           
 وقع ويب"هسبريس "م 2
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 ن للولد البكري مثل حظ اثنين منإذا توفي األب كان ميراثه ألبنائه الذكور وحدهم دون شريك، ويكو  .0
الميراث  على اقتسامإن اتفق مع إخوته  (، ولكنخوته األصغر سنًا منه )فهو مميز عنهم بعلة البكورةأ

 .تفاقاالصح  سويةً 
ذا ترك األ .8  قحوبنات كانت التركة من حق البنين وحدهم، ولكن يكون للبنات  بنينب المتوفى أوالدًا وا 

خوتها كما يكون للبنت أيضا على إ، أو تبلغ سن البلوغ ،الواحدة منهن النفقة على التركة حتى تتزوج
 .أبوهاما كان يظن أن يعطيها  رالذكور قيمة مهرها من التركة بقد

ال كان ،بنها إن كان لها ابن، إن ماتت هي يكون ميراثها البنتهااابنها وال من ال ترث من  األم .3 الميراث  وا 
ال فألبي أبيها إن كان موجودًا، اً البنتها، فإن لم يكن لها ولد ، وال بنت فميراثها يكون ألبيها إن كان، وا 

ال فلجد أبيها   .وا 

ال فإلخوته  ،الميراث ألبيه، إن كان موجوداً وال بنت، كان  بن وليس له ابنإذا توفي اال  .4 ي إخوة أ –وا 
ال فألخوته  –المتوفى   .اإلناثالذكور، وا 

ذا توفيت  مالها،وفي ثمرة  كدها،ل حق فيما تكتسبه زوجته من للرج .5 ن كل ما تملك ورثها،وا  ه الزوجة وا 
انوا منه أم ا وال أوالدها سواء كحد من أقاربهأفيه  لى زوجها وحده ال يشاركهإيؤول بوفاتها ميراثًا شرعيًا 

 .آخرمن رجل 

ل ثة بطِ ر  حتى إذا اشترطت أن ترثه وكان له و   قبلها،أما الزوجة فال ميراث لها من تركة زوجها إذا توفي  .6
ولو حصل قبل الزواج، ولكن للزوجة األرملة الحق في أن تعيش من تركة زوجها المتوفى ولو  الشرط

 3.كان قد أوصى بغير ذلك

 

 :حسب القوانين المدنية في الدولميراث ال
ي ففي سوريا وأغلب الدول العربية يتم االعتماد على قواعد الدين اإلسالمي في الميراث والتي سبق ذكرها، أما 

 الغرب يختلف حكم التوريث من بلد آلخر.

ان قريبًا أردا سواء أك رث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك لمنعلى سبيل المثال، للمو   الواليات المتحدة في 
أم غريبًا أو حتى حيوانًا فيما يمكن أن يحرم األبناء كليًا من أي شيء في اإلرث. لكن بشكل عام، فإن نصف 

ي العصر نثى. هذا فأذكر و  اإلرث يذهب إلى الزوج)ة( والنصف اآلخر يتوزع بالتساوي بين األبناء ال فرق بين
 ي التوريث، ولكن في سابق عهد نابليون بونابرت كان اإلرث يذهب بالكاملالحديث، ويشار إليه بقانون نابليون ف

 .لالبن األكبر سنًا وال شيء للباقي، طبعًا كقاعدة عامة

                                                           
 المرجع االلكتروني للمعلوماتية 3
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( والنافذ 0035/8110( من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالقانون المرقم )730أما في فرنسا فقد حددت المادة )
  :تهم إلى مراتب كما يأتيالورثة وقسم 0/7/8118المفعول في 

ن نزلوا ذكورًا كانوا أو إناثًا شرعيين كانوا، أو متبنين أو ا  حفاده و أالفروع: وهم أوالد المتوفى و  المرتبة األولى:
 طبيعيين.

 الزوجة والزوج. المرتبة الثانية:

 وتشمل كاًل من: المرتبة الثالثة:

 المتوفى. أبوي-0

 لوا إلى الدرجة الثانية عشر.ن نز ا  واإلخوة وفروعهم و  األخوات-8

 جداد من أي جهة كانوا.الجدات واأل المرتبة الرابعة:

 ن نزلوا إلى الدرجة السادسة.ا  الت واألعمام واألخوال وفروعهم و العمات والخا المرتبة الخامسة:

 خزينة الدولة. المرتبة السادسة:

ي بعد، أما إذا اتحد الورثة فحجب ورثة المرتبة األقرب تورثة المرتبة األ ن  أالقاعدة في ميراث هؤالء الورثة  نإ
عتبار خذ باالمع األ االبن ابنالعم واالبن يحجب  ابنبعد درجة، فالعم يحجب درجة يحجب األ فاألقربالمرتبة 

ن الزوج أ ء الفروع فال يحجبون الزوج، كماأحكام التمثيل المنصوص عليها في القانون المدني الفرنسي، وباستثنا
روض بوين أصحاب فن الفروع واألأع ب درجة، وكذلك فقد اعتبر المشرّ قر أبوي المتوفى برغم أنهم أجب ال يح

 4.رث حال وجودهم التصرف في التركة إال بحدود معينةإلزامية، ومن ثم ال يستطيع المو  

 خالصة الدراسة النظرية:
قد و ل منها وجود ثالث عوامل أساسية حل مسائل اإلرث في ك وقوانين وأسلوب نالحظ مما سبق ذكره من أديان

 تكون مجتمعة في بعض الحاالت وهي: ال

 الورثة األحياء. .0
 .حالة الورثة إذا كانوا جمعاً  .8
 جنس المتوفي "في بعص األديان". .3

 مع األخذ بعين االعتبار أن الورثة يختلفون من دين آلخر.
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 فكرة المشروع:
ن واحد لذلك بقواعد وشروط دي ةمقيدغير ويب  منصةإلى تم الوصول لي التوجهتحديد بناًء على الدراسة النظرية تم 

 تم العمل على بناء واجهات تساعد الخبراء في كل دين على إدخال القواعد ليتم حل القضايا حسب هذه القواعد

 ،المستخدمتعلم عنها يس والقضية التي ،التي سيتم إدخالها من قبل الخبير ةلى الفرق بين القاعدالتنويه إ وهنا يجب
 :بما يليوسنوضح ذلك  ،ستكون شاملة ألكثر من قضية ةحيث أن القاعد

 حيث الجمع والمفرد. وحالته منكل منهم : تحدد جنس المتوفي والورثة األحياء ونسبة ةالقاعد

 لورثة أو تحديد حالة الحياة أو الموت(.لعدد الالقضية: تحدد جنس المتوفي و)

 مثال:

 .األبناء وجمع من وله أبقاعدة: متوفي ال

 القضايا التي تحل على هذه القاعدة:

 .األبناء واثنان من وله أبمتوفي 

 .األبناءمن  وثالثة وله أبمتوفي 

 .األبناءمن  وأربعة وله أبمتوفي 

 ....وهكذا
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 أمثلة عن تطبيقات مشابهة
يقات أمثلة عن بعض التطبيلي سنقدم  المسألة وفيماالمقدمة أننا لسنا أول من يطرح هذه  وذكرنا فيسبق  اكم

 المشابهة.

 :Desktopتطبيق  

 

 

 :ويب موقع

 Desktopتطبيق  (8)شكل

 موقع ويب (3)شكل
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 :هواتف ذكيةتطبيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيق هواتف ذكية( 4)شكل   

 

 

 في الجدول التالي سنقدم مقارنة بسيطة بينها:

  التطبيقات بين مقارنة (0)جدول

 .يفيما بينها أنها خاصة بالدين اإلسالم ولكن المشتركن لكل منها خصائص مميزة المقارنة يمكننا القول إبعد 

 

 

 الدين عدد الورثة سهولة االستخدام اسم التطبيق
 إسالم 008 صعب  Desktopتطبيق 

 إسالم 5 متوسط  ويب موقع
 إسالم 88 متوسط هواتف ذكيةتطبيق 
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 الثالثالفصل 
 :ليليةالدراسة التح

 إجرائية التطوير البرمجي المقرر اتباعها:
 النموذج الشاللي:

 لذا وواضح تدريجي بشكل الحياة دورة تسير حيث واألبسط األقدم النماذج من يعد كونه النموذج هذا اختيار تم
 وضح فيكما هو م للعمل المتبقية والمراحل ،للعميل بالمشروع العمل سير كيفية توضيح المطور على يسهل فإنه

 واستنبط األمريكية الدفاع وزارة مثل طويلة لفترة المؤسسات من كثير عمل أساس النموذج هذا كان وقد ، 5الشكل
 .اً تعقيد األكثر النماذج من العديد منه
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 :اآلتي النحو على مميزات النموذج ولهذا البرمجيات، هندسة فيًا استخدام النماذج األكثرواحد من  ويعتبر
  :النموذج مميزات
 .وتطبيقه فهمه سهولة .0
 .ومعروف واسع بشكل مستخدم .8
 .التنفيذ قبل والتصميم التصميم قبل التحليل يعرف :ومحددة واضحة معالمه .3
 .الكبيرة النظم مع النموذج هذا يعمل .4

ليمراحل نموذج التطوير الشال( 5)شكل  
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 :المتطلبات توصيف
 :متطلبات وظيفية

 ) ضيف، مستخدم ،خبير ،مدير (ياتالصالح من مستويات ثالث إلى الوظيفية المتطلبات تنقسم

 ":Adminمدير النظام " -0
 .تسجيل الدخول إلى النظام 
  (مستخدمخبير،  ،مدير) النظامإلى  مستخدمينإضافة. 
  مستخدمينالتعديل معلومات. 
  قوانين "الإدارةLaws ." 
  قانونإدارة معلومات الورثة في كل.  
 القواعدمعلومات  إدارة . 
  المطلوب حلها.إدخال معلومات القضايا 
  حفظ القضايا على شكل ملفpdf.  
  ضمن النظام التي قام بحلهاالقضايا حفظ. 
 .ضبط إعدادات الموقع 
 .مراجعة أعمال المستخدمين 
 .فتح مناقشات جديدة والرد على مناقشات سابقة 
  شات التبادل المعرفي.اقنمإدارة 

 ": Expert "الخبراء في علم الوراثة أعضاء في النظام  -8
 يل دخول إلى النظام.تسج 
 القواعدمعلومات  إدارة . 
 .تعديل معلوماته الخاصة 
 .إدخال معلومات القضايا المطلوب حلها 
 .معاينة القوانين المتاحة في النظام 
  حفظ القضايا على شكل ملفpdf. 
  ضمن النظام التي قام بحلهاالقضايا حفظ. 
 سابقة فتح مناقشات جديدة والرد على مناقشات . 
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 ":User تخدم "المس -3
 .تسجيل الدخول إلى النظام 
 .تعديل معلوماته الخاصة 
 .إدخال معلومات القضايا المطلوب حلها 
  حفظ القضايا على شكل ملفpdf. 
  ضمن النظام التي قام بحلهاالقضايا حفظ. 
 سابقة فتح مناقشات جديدة والرد على مناقشات . 

 
 :"Guest " الضيف -4
 في النظام. التسجيل 
  مات القضايا المطلوب حلها.إدخال معلو 
 .االطالع على المناقشات 

 

 المتطلبات الغير وظيفية:
 .أن يكون النظام سهل االستخدام 
 .أن تكون واجهات النظام بسيطة وواضحة 
 " أن يدعم النظامNon-repudiation الخبراء" أو عدم اإلنكار لألعمال التي يقوم بها. 
  تقديم واجهة تخاطبAPI  مختلفة.لدعم منصات عمل 
 .سرعة االستجابة 

 

 

 

 

 

 

 



   25 
 

 حاالت االستخدام:
 

 يوضح عالقة الوراثة بينهم. والشكل التالي، رنامجوهم المسؤولون عن مدخالت الب مستخدمو النظام:

 
 

Guest هو المستخدم الذي يستطيع حل مسألة دون :
 التسجيل في النظام.

 

User هو المستخدم المسجل في النظام : 

Expertالذي يعمل ضمن النظام  المواريثعلم  : خبير
 على إدخال القواعد ضمن القانون الخبير به.

Admin:  هو مدير النظام يعمل على إنشاء القوانين
 تعريف الورثة ضمن كل قانون.و 

           المستخدمون في النظام( 8)جدول                      

 في النظام عالقة الوراثة بين المستخدمين( 6)شكل                                                                              
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 حاالت االستخدام: اتمخطط
 الوظائف التي يقوم بها. والذي يوضح "Guest" الضيفمخطط حالة االستخدام للمستخدم 

 "Guestحاالت االستخدام "( 7)شكل

 

 :""User مخطط حالة االستخدام للمستخدم

 

 النظامالمستخدم المسجل في  " "User ستخداماالحاالت ( 2)شكل
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 :"Expert" النظامفي  للخبيرمخطط حالة االستخدام 

 

 "Expertحاالت االستخدام للخبير"( 2)شكل
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 :"Admin" طط حالة االستخدام لمدير النظاممخ

 
 

 

 

 "Admin"حاالت االستخدام لمدير النظام( 01)شكل
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 :(Guest )الضيف() المخطط التفاعلي لحاالت استخدام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط التفاعلي لحاالت استخدام  "الضيف"ال( 00)شكل



   31 
 

 :(Guest )الضيف() االستخدام وتوصيف حاالتجداول 
 

 

 حلها المطلوب القضية معلومات إدخال حالة توصيف  (3جدول)

 

 

 

 

 

 

 Enter  case information اسم حالة االستخدام

 Use Case 01 رقم حالة االستخدام

 المطلوب حلها. القضيةيقوم المستخدم بإدخال معطيات  الوصف
 ، المستخدم الضيف الفاعل األولي

 ، المديرالخبير الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0 
يختار القانون المراد الحل 

 المتوفي. على أساسه وجنس
 

8  
يظهر الورثة واألسئلة الخاصة بكل 

 منهم.
  اإلجابة عن األسئلة. 3
  .القضيةالضغط على حل  4

5  
)نسبة كل من القضية  إظهار حل

 الورثة.

 التدفقات البديلة

المطلوبة غير موجودة. عندها سيتم إعالم القضية وجد النظام أن  -0
 . القضية المستخدم بعدم وجود 

ال عدم اختيار المستخدم للجنس والفئة معًا يتم إظهار تنبيه للتأكيد في ح -8
 على ضرورة االختيار.

 
 --------------- الشروط الالحقة
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 المعرفي التبايل نقاشات معاينة حالة توصيف( 4)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 View Knowledge Exchange اسم حالة االستخدام

 Use Case 02 ة االستخدامرقم حال

 االطالع على النقاشات الخاصة بالتبادل المعرفي. الوصف
 الضيف الفاعل األولي

 ، المديرالخبير المستخدم، الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0 
يختار الدخول إلى صفحة 

  التبادل المعرفي.

 المناقشات الموجودة في النظام.إظهار   8
 --------------- التدفقات البديلة
 --------------- الشروط الالحقة
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 امالنظ في التسجيل حالة توصيف( 5)جدول

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sing In اسم حالة االستخدام

 Use Case 03 رقم حالة االستخدام

 .كمستخدملتسجيل في النظام ا الوصف
 الضيف الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
  إدخال المعلومات المطلوبة. 0

التأكد من صحة نمط اإلدخال وتطابق   8
 كلمة المرور.

 التأكد من عدم وجود اإليميل سابقًا.  3

 3  
إظهار الصفحة الرئيسية بعد تسجيل 

 الدخول.

 في حال وجود خطأ في المعلومات المدخلة يتم تنبيه المستخدم. التدفقات البديلة
 في حال وجود اإليميل سابقا يتم إعالم المستخدم.

 --------------- الشروط الالحقة
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 (Userالمخطط التفاعلي لحاالت استخدام )المستخدم( )
  

 ""User استخدام لحاالت التفاعلي المخطط) 08)شكل
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  :(User )المستخدم() االستخدام وتوصيف حاالتجداول 

 

 

 ظامنتوصيف حالة حفظ قضية في ال( 6)جدول

 

 

  

 Save Solved Case In System اسم حالة االستخدام

 Use Case 04 رقم حالة االستخدام

 يقوم المستخدم بحفظ المسائل المحلولة داخل النظام. الوصف
 الخبير المستخدم، األولي الفاعل

 المدير الفاعل الثانوي
 .UC01القضية والضغط على حل القضية  إدخال معلومات الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
 القضية.حل إظهار   0

8 
مع  القضيةعنوان إدخال 

 القضية.حفظ الضغط على 
 

 .التحقق من عدم حفظ القضية سابقاً   3
 داخل قاعدة المعطيات. القضيةحفظ   4

 يتم تنبيه المستخدم وعدم الحفظ. اً في حال كانت القضية موجودة مسبق التدفقات البديلة

 في قاعدة المعطيات وتظهر رسالة أن القضيةإذا اكتملت العملية بنجاح يتم حفظ  الشروط الالحقة
 العملية تمت بنجاح.
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توصيف حالة حذف قضية محفوظة في النظام( 7)جدول  

 "pdfشكل " على قضية حفظ توصيف( 2)جدول

 Delete Solved Case اسم حالة االستخدام

 Use Case 05 رقم حالة االستخدام

 المسائل المحلولة داخل النظام. بحذفيقوم المستخدم  الوصف
 المستخدم، الخبير الفاعل األولي

 المدير الفاعل الثانوي
 سابقًا.أن يوجد قضايا محفوظة  الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
 .المحفوظة إظهار القضايا  0

8 
المطلوب  القضيةاختيار 
 .حذفها

 

  التأكيد على الحذف. 3
 قاعدة المعطيات. منالقضية  حذف  4

 --------------- التدفقات البديلة

في قاعدة المعطيات وتظهر رسالة أن  ةالقضي حذفإذا اكتملت العملية بنجاح يتم  الشروط الالحقة
 العملية تمت بنجاح.

 Save Case As PDF اسم حالة االستخدام

 Use Case 06 رقم حالة االستخدام

صيغة لف بعلى شكل مالقضية بأن يحفظ القضية يستطيع المستخدم بعد حل  الوصف
PDF .وطباعة نسخة ورقية عن هذا الملف 

 المستخدم.  الفاعل األولي
 ، المدير.الخبير الفاعل الثانوي

 Use ، أو أن تكون القضية محفوظة مسبقاUse Case 01 تنفيذ القضية  حل الشروط السابقة

Case 04 . 

 التدفق الرئيسي
 النظام مستخدم النظام 

  .القضية الضغط على حفظ 0
 تحميل الملف.  8

 -------------- التدفقات البديلة
 -------------- الشروط الالحقة
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 توصيف إضافة نقاش جديد أو رد على نقاش سابق ( 2)جدول

 

 الردود أحد تعديل حالة توصيف( 01)جدول

 

 Add New Discussion OR Post اسم حالة االستخدام

 Use Case 07 رقم حالة االستخدام

 على نقاشات سابقة. إنشاء نقاش جديد، أو الرد الوصف
 ، المديرالخبير المستخدم، الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

إنشاء نقاش جديد أو الراد  0
 على نقاش سابق.

 

  إدخال المحتوى المراد كتابته. 8
 ات.حفظ المحتوى في قاعدة المعطي  3 

 --------------- التدفقات البديلة
 --------------- الشروط الالحقة

 Update post اسم حالة االستخدام

 Use Case 08 رقم حالة االستخدام

 سابقًا. ةموجودالبه  صةلخاا أحد الردودفي حال رغبة المستخدم بتعديل  الوصف
 ، المدير.الخبير المستخدم، الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 .Use Case 07  منشوردخال إ الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
 إظهار زر تعديل المنشور.  0
  إدخال التعديل على المنشور. 8
 بعد التعديل.إظهار المنشور   3

 -------------- التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 الردور أحد حذف حالة توصيف( 00)جدول

 توصيف حالة تعديل الملف الشخصي( 08)جدول

 

 Delete post اسم حالة االستخدام

 Use Case 09 رقم حالة االستخدام

 سابقًا. ةموجودالبه  صةالخا الردود أحد بحذففي حال رغبة المستخدم  الوصف
 ، المدير.الخبير المستخدم، الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 .Use Case 07  إدخال منشور الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
 المنشور. حذفإظهار زر   0
  .رالمنشو  اختيار 8
 .دة المعطياتمن قاع حذف المنشور  3

 -------------- التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة

 Update profile اسم حالة االستخدام

 Use Case 10 رقم حالة االستخدام

 .تخدمالمعلومات الخاصة بالمستعديل  الوصف
 ، المدير.الخبير المستخدم، الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 ------------ الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
 .معلومات المستخدمإظهار   0
  .تعديل معلومات المستخدم 8
 بعد التعديل. معلومات المستخدمهار إظ  3

 -------------- يلةالتدفقات البد
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 :(Expert )الخبير() المخطط التفاعلي لحاالت استخدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Expert)(الخبير) استخدام لحاالت يالتفاعل المخطط( 03)شكل
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 :(Expert ()الخبير) االستخدام وتوصيف حاالتجداول 

 توصيف حالة البحث عن قاعدة( 03)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 Search rule م حالة االستخداماس
 Use Case 11 رقم حالة االستخدام

 .ضمن النظام قاعدةالبحث عن  الوصف
 ، المدير.الخبير الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 .Use Case 12 القاعدة إدخال  الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

ضمن الفئة  واعدالقإظهار جدول   0
 .الخبيرالمختص بها 

 القاعدةإدخال معلومة عن  8
 .المراد البحث عنها

 

نتيجة البحث ضمن جدول  هارإظ  3
 .القواعد

 ------------- التدفقات البديلة
 ------------- الشروط الالحقة
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 توصيف حالة إضافة قاعدة جديدة( 04)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 Add rule حالة االستخدام اسم

 Use Case 12 رقم حالة االستخدام

 إلى النظام. قاعدةإدخال  الوصف
 .ر، المديالخبير الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 ------------ الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0  
 قانونالإظهار الورثة الموجودين ضمن 

 .لمختص به المستخدما
  .القاعدةإدخال معطيات  8

في قاعدة  القاعدةالتحقق من وجود   3
 المعطيات.

 إلى قاعدة المعطيات. المعلوماتإدخال   4
 .القاعدةوال يتم إدخال  المستخدمموجودة سابقًا يتم تنبه  القاعدةإذا  التدفقات البديلة
 تمت بنجاح. تظهر رسالة أن العملية الشروط الالحقة
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 توصيف حالة تعديل قاعدة( 05)جدول

 

 

 

 

 

 

 Update rule اسم حالة االستخدام

 Use Case 13 رقم حالة االستخدام

 موجودة ضمن النظام. قاعدةل يتعد الوصف
 ، المدير.الخبير الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 ------------ بقةالشروط السا

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0  
 القانونضمن  القواعدإظهار جدول 

 المختص به المستخدم.
  .المراد تعديلها القاعدةاختيار  8
  معلومات القاعدة.تعديل  3

4  
بعد التعديل التحقق من وجود القاعدة 
 ضمن قاعدة المعطيات.

 قاعدة المعطيات.حفظ التعديل ضمن   5 
 موجودة سابقًا يتم تنبه المستخدم وال يتم التعديل.القاعدة إذا  التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 توصيف حذف قاعدة( 06)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delete rule اسم حالة االستخدام

 Use Case 14 مرقم حالة االستخدا

 موجودة ضمن النظام. قاعدةحذف  الوصف
 ، المدير.الخبير الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 ------------ الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0  
 القانونضمن  القواعدإظهار جدول 

 المختص به المستخدم.
  اد حذفها.المر  القاعدةاختيار  8
  .تأكيد عملية الحذف 3

3  
من قاعدة  القاعدةحذف معلومات 

 المعطيات.
 ------------------- التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 قانون عن البحث حالة توصيف( 07)جدول

 Search law اسم حالة االستخدام

 Use Case 15 رقم حالة االستخدام

 البحث عن القوانين الموجودة ضمن النظام. الوصف
 ، المدير.الخبير الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 إضاقة قانون إلى النظام. الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
 إظهار جدول القوانين.  0

8 
لومة عن القانون إدخال مع

 المراد البحث عنه.
 

 إظهار نتيجة البحث ضمن الجدول.  3
 ------------------- التدفقات البديلة
 ------------------- الشروط الالحقة
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 :(Admin )المدير() المخطط التفاعلي لحاالت استخدام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Adminالمدير()) استخدام لحاالت التفاعلي المخطط) 04)شكل
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 :(Admin ()المدير) االستخدام وتوصيف حاالتجداول 
 

 توصيف حالة إضافة قانون( 02)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Add law اسم حالة االستخدام

 Use Case 16 رقم حالة االستخدام

 إضافة قانون إلى النظام. الوصف
 المدير. الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 ------------ الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام تخدم النظاممس 

إدخال اسم وحالة القانون  0
 .إضافتهالمراد 

 

 حفظ القانون ضمن قاعدة المعطيات.  3
 ------------------- التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 توصيف حالة تعديل قانون (02)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Update law اسم حالة االستخدام

 Use Case 17 رقم حالة االستخدام

 تعديل معلومات قانون ضمن النظام. الوصف
 المدير. الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 إضافة قانون إلى النظام. الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0  
انين الموجودة ضمن إظهار جدول القو 

 النظام.

3 
اختيار القانون المراد التعديل 

 عليه.
 

  تعديل اسم أو حالة القانون. 4 
 حفظ التعديل ضمن قاعدة المعطيات.  5 

 ------------------- التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 توصيف حالة حذف قانون( 81)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delete law اسم حالة االستخدام

 Use Case 18 رقم حالة االستخدام

 حذف قانون من النظام. الوصف
 المدير. الفاعل األولي

 ------------ الفاعل الثانوي
 إضافة قانون إلى النظام. الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0  
إظهار جدول القوانين الموجودة ضمن 

 النظام.
  اختيار القانون المراد حذفه. 3

4  
التأكد من عدم وجود ورثة أو قواعد 

 معرفة ضمن القانون المحدد.
 حذف القانون من قاعدة المعطيات.  5

 .يتم الحذف في حال وجود قواعد أو ورثة ضمن القانون يتم إعالم المستخدم وال التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 توصيف حالة البحث عن مستخدم( 80)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Search user اسم حالة االستخدام

 Use Case 19 رقم حالة االستخدام

 البحث عن مستخدمين ضمن النظام. الوصف
 المدير. الفاعل األولي

 ------------ لفاعل الثانويا
 إضافة مستخدمين إلى النظام. الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

 إظهار جدول المستخدمين المسجلين  0
 ضمن النظام.

إدخال معلومة عن المستخدم  3
 المراد البحث عنه.

 

 4  
إظهار نتيجة البحث ضمن جدول 

 المستخدمين.
 ------------------- ت البديلةالتدفقا

 ------------------ الشروط الالحقة
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 توصيف حالة إضافة مستخدم( 88)جدول

 توصيف حالة تعديل المستخدم (83)جدول

 

 Add user اسم حالة االستخدام

 Use Case 20 رقم حالة االستخدام

 "خبيرإضافة مستخدم جديد في النظام. "مدير،  الوصف
 المدير األولي الفاعل

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
  إدخال المعلومات المطلوبة. 0

تحديد دور المستخدم والقانون  8
 المختص به.

 

 حفظ المعلومات في قاعدة المعطيات.  3
 ------------- التدفقات البديلة

 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الحقةالشروط ال

 Update user اسم حالة االستخدام

 Use Case 21 رقم حالة االستخدام

 تعديل معلومات مستخدم في النظام. الوصف
 المدير الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- بقةالشروط السا

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0 
تحديد المستخدم المراد تعديل 

 معلوماته
 

  تعديل المعلومات  8
 في قاعدة المعطياتحفظ التعديل   3

 ------------- التدفقات البديلة
 .تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح الشروط الالحقة
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 توصيف حالة حذف مستخدم( 84)جدول

 

 

 توصيف حالة إضافة وارث( 85)جدول

 

 

 Delete user اسم حالة االستخدام

 Use Case 22 رقم حالة االستخدام

 حذف مستخدم من النظام. الوصف
 .المدير الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي
 النظام مستخدم النظام 

  لمراد حذفهتحديد المستخدم ا 0
 حذف المستخدم من قاعدة المعطيات  8

 ------------- التدفقات البديلة
 .تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح الشروط الالحقة

 Add inheritor اسم حالة االستخدام

 Use Case 23 رقم حالة االستخدام

 إضافة وارث جديد في أحد القوانين. الوصف
 .المدير الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
  إدخال المعلومات المطلوبة. 0
 التأكد من عدم ترك حقول فارغة.  8
 حفظ المعلومات في قاعدة المعطيات.   3

 ------------- ت البديلةالتدفقا
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 توصيف حالة تعديل معلومات وارث( 86)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Update inheritor اسم حالة االستخدام

 Use Case 24 رقم حالة االستخدام

 تعديل معلومات وارث. الوصف
 .المدير الفاعل األولي

 ------- الثانوي الفاعل
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0 
تحديد الوارث المطلوب 

 تعديله.
 

  تعديل المعلومات. 8
 التأكد من عدم ترك حقول فارغة.  3
 في قاعدة المعطيات.حفظ التعديل   

 ------------- التدفقات البديلة
 ر رسالة أن العملية تمت بنجاح.تظه الشروط الالحقة



   52 
 

 توصيف حالة حذف وارث( 87)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delete inheritor اسم حالة االستخدام

 Use Case 25 رقم حالة االستخدام

 .حذف ورثة من النظام الوصف
 .المدير الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- وط السابقةالشر 

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0 
تحديد الورثة المطلوب 

 .حذفهم
 

  .تأكيد عملية الحذف 8

3  
التأكد من عدم استخدام الوارث في أي 

 .قاعدة

  
حذف معلومات الوارث من قاعدة 

 .المعطيات

يتم إعالم المستخدم بذلك وال يتم  واعدالقأحد  يفي حال كان الوارث مستخدم ف التدفقات البديلة
 الحذف.

 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 توصيف حالة تغيير إعدادات الموقع( 82)جدول

 

 

 

 توصيف حالة نوع نقاش جديد( 82)جدول

 Change setting اسم حالة االستخدام

 Use Case 26 رقم حالة االستخدام

 الموقع.تغيير اإلعدادات الخاصة ب الوصف
 .المدير الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
  .المطلوبةتعديل المعلومات  0

8  
حفظ المعلومات المعدلة في قاعدة 

 المعطيات.
 --------------- التدفقات البديلة
 ن العملية تمت بنجاح.تظهر رسالة أ الشروط الالحقة

 Add new discussion category اسم حالة االستخدام

 Use Case 27 رقم حالة االستخدام

 إضافة نوع جديد للمناقشات. الوصف
 .المدير الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- السابقةالشروط 

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
  إدخال المعلومات المطلوبة.  0
 التأكد من عدم ترك حقول فارغة.   8
 حفظ المعلومات في قاعدة المعطيات.  3

 --------------- التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 توصيف حالة تعديل نوع نقاش( 31)جدول

 

 توصيف حالة حذف نوع نقاش( 30)جدول

 Update discussion category اسم حالة االستخدام

 Use Case 28 رقم حالة االستخدام

 تعديل أنوع المناقشات. الوصف
 .المدير الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
  تحديد النوع المراد تعديله. 0
  القيام بالتعديالت المطلوبة.  8
 حفظ التعديالت في قاعدة المعطيات.  3

 --------------- التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة

 Delete discussion category سم حالة االستخداما

 Use Case 29 رقم حالة االستخدام

 حذف أحد أنواع المناقشات. الوصف
 .المدير الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
  تحديد النوع المراد حذفه. 0
  د عملية الحذف.تأكي 8

حذف النوع مع كل النقاشات الخاصة   3
 به من قاعدة المعطيات.

 --------------- التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 توصيف حالة حذف ردود المناقشات( 38)جدول

 توصيف حالة حذف مناقشات( 33)جدول

 

 Delete post اسم حالة االستخدام

 Use Case 30 االستخدامرقم حالة 

 حذف الردود ألي مناقشة من النظام. الوصف
 .المدير الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 
  تحديد الردود المراد حذفها.  0
  تأكيد عملية الحذف. 8
 عطيات.حذف الردود من قاعدة الم  3

 --------------- التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة

 Delete discussion اسم حالة االستخدام

 Use Case 31 رقم حالة االستخدام

  النظام.من  حذف ألي مناقشة الوصف
 .المدير الفاعل األولي

 ------- الفاعل الثانوي
 ------- الشروط السابقة

 التدفق الرئيسي

 النظام مستخدم النظام 

0 
تحديد المناقشات المراد 

  .حذفها
 

  .تأكيد عملية الحذف 8

حذف المناقشات مع كل الردود الخاصة   3
 .بالمناقشة من قاعدة المعطيات

 --------------- التدفقات البديلة
 تظهر رسالة أن العملية تمت بنجاح. الشروط الالحقة
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 العمل: مخطط
 العمل بالشكل التالي: مخططبالدراستين النظرية والتحليلية حددنا  بعد القيام

 يتم تعريف القوانين في النظام. .0
 كل قانون باإلضافة إلى السؤال الواجب طرحه عن الوارث.يتم تعريف الورثة في  .8
 بعد ذلك يمكن البدء بتعريف القواعد الخاصة بالقانون حيث أن حفظ كل قاعدة سيتم على شكل مصفوفتين: .3

  لورثة من ناحية الحياة أو الموت.ااألولى توضح حالة 
 .الثانية توضح حالة الورثة من ناحية الجمع أو اإلفراد 

 :سيتم حسب اآلتي عالم عن قضية ماأما االست .4
 طرح األسئلة الخاصة بكل وارث على المستخدم.ت 
 قوم بتشكيل مصفوفتين مشابهتين لما تم تعريفه عند إدخال اعتمادًا على إجابات المستخدم سن

 القاعدة.
  أدخله المستخدم. والمحققة لمايتم البحث بالمطابقة عن القاعدة المطلوبة 
 لمستخدم لتوضح النسبة الواجبة لكل وارث.يتم إظهار النتيجة ل 

 

 تصميم النظام:
يدعم  بيج إلى أنه إضافةً محددة ب ألنه غير مقيد ببيئة عمل لقد اخترنا أن يكون المنتج على شكل موقع وي

 يساعد في االنتشار. اً إضافي اللغتين العربية واإلنجليزية ليكون عامالً 

 سيتألف الموقع من قسمين:

 يسية الموجهة للمستخدم:الواجهات الرئ .0
  الصفحة الرئيسية والتي تحوي على األسئلة التي يطلب من المستخدم اإلجابة عليها ليتم حل

 المسألة الخاصة به.
 .صفحة النتيجة لعرض نتيجة الحل 
 .صفحة التبادل المعرفي التي تحوي على أسئلة ومناقشات 
 الموقع. صفحة القضايا المحلولة التي قام المستخدم بحفظها ضمن 

 واجهات التحكم الموجهة لمدير النظام وخبراء علم الوراثة ضمن النظام: .8
  صفحة المستخدمين في الموقع ومنها يمكن الوصول إلى الصفحات الخاصة بإضافة وحذف

 وتعديل المستخدمين.



   57 
 

  قوانين المتوفرة في الموقع والتي تتيح الوصول إلى الصفحات الخاصة بإضافة وحذف الصفحة
 .القوانينل هذه وتعدي

  وتوفر الوصول إلى صفحات اإلضافة والحذف والتعديل. قانونصفحة القواعد الخاصة بكل 
 .صفحة خاصة بأنواع المناقشات في الموقع 
 .صحفة خاصة بالمناقشات التي تمت في الموقع 
 .صفحة خاصة بالردود على المناقشات 
 .صفحة خاصة بإعدادات الموقع 
 تمت ضمن النظام. صفحة خاصة باألحداث التي 

 

 

 آلية سير العمل:

 الورثة و القوانين تعريف عملية ) 05)شكل
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 القواعد تعريف عملية( 06)شكل
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 قضية عن االستعالم عملية( 07)شكل



Guest

Expert

Add rule to the system ()

Delete rule()

View Knowledge Exchange

Update rule()

Inheritor

Inheritor_id

Rate

Rate_id

Rule_id

Inheritor_id

Rate

Rules

Rule_id

Rule

Rule_count

1..*

1

1

1..*

User

User_id

Name

Email

Password

Save solved case in system()

Log in()

Add New Discussion Or 

Post()

Update profile()

Solved_case

Solved_case_id

Rule_id

1

0..*

Laws

Law_id

Name

Status

Law_id

Law_id

Law_id

Law_id

0..*

1

1

1..*

1..*

1

1..*

1 User_id

Image

law_id

Role

Role_id

Name

Permission_Role

Role_id

Permission_id

Permission

Permission_id

Name

Role_id

Tabel_name

1..*

1

1..*

1

1

0..*

1

1..*

Save case as PDF()

Delete solved case()

Enter case information ()

1 0..*

Sign In()

Inheritor_information

Inheritor_information_id

Inheritor_id

Inheritor_name

Locale

Question

Question_type

Title

Gender

1

1..*

Update Post()

Delete Post()

Search rule()

Search law()

Locale

Rate_EN

Order

           :

                                                                                                       .              .

   )  (            

  

Admin

Add User()

Delete User()

Update User Profile()

Add law()

Delete law()

Search User()

Update law()

Add Inheritor()

Delete Inheritor()

Update Inheritor()

Change Setting()

Audit User Acts()

Delete Discussion law()

Add Discussion law()

Delete Discussion ()

Update Discussion law()

Delete Post ()



Users

User_idPK

Role_id 

Email

Inheritor

Inheritor_idPK

Question_type

Rate

Rate_idPK

Rule_id

Inheritor_id

Rate

Rules

Rule_idPK

Rule

Rule_count

1
1

1..*

Solved_case

Solved_case_idPK

Rule_id

0..*

1

Laws

Law_idPK

Name

Status

Law_id

Gender

Law_id

Law_id

User_ID

0..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1..*

1

Roles

Role_idPK

Name

Permissions

Permission_idPK

Name

Name

Image

Password

Table_name

Law_id

0..*

1

0..*

1

1..*

1..*

Tilte

Permission_role

Role_idPK

Permission_idPK

Law_id

Inheritor_information

Inheritor_information_idPK

Question

Inheritor_id

Inheritor_name

Locale

Locale

User_Rule

User_id

Rule_id

1

1..*

1

1

1

1..*

Order

Rate_EN

   )   (                     

  

                      ERD:
                                                                                                                                                                                             .

1..*

1

1..*

1
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 تفاصيل مخطط الكيانات العالئقي:
 

يحوي المعلومات الخاصة بالمستخدمين المسجلين في النظام باإلضافة إلى دور  (:Userجدول المستخدمين )
 إذا كان المستخدم "خبير، مدير".كل مستخدم مع القانون المختص به 

User 

 وصف الحقل نوع الحقل اسم الحقل 
User_id Integer رقم مميز للمستخدم 
Role_id Integer رقم الدور الخاص بالمستخدم 
Name varchar اسم المستخدم 

Email varchar 
البريد االلكتروني الخاص 

 بالمستخدم
Image varchar صورة خاصة بالمستخدم 

Password varchar كلمة مرور خاصة بالمستخدم 
locale varchar مالمستخد هالغة الموقع التي يحدد 

Law_id Integer  رقم القانون المختص فيه المستخدم
 إذا كان "خبير أو مدير"

 "Userواصفات جدول ال"( 34جدول)

 

 عرفة في النظام.يحوي األدوار الم (:Roles) األدوارجدول 

Roles 

 وصف الحقل نوع الحقل اسم الحقل 
Role_id Integer  رقم الدور 
Name varchar  الدوراسم 

 "Rolesواصفات جدول "( 35جدول)
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 يحوي صالحيات المستخدمين في النظام. (:Permissions) الصالحياتجدول 

Permissions 

 وصف الحقل لحقلنوع ا اسم الحقل 
Permission_id Integer  رقم مميز  

Name varchar اسم الصالحية 

Table_name varchar 
ي ستطبق عليه ذتحديد الجدول ال

 الصالحية 
 "Permissionsواصفات جدول"( 36جدول)

 

 يحوي القوانين التي تم تعريفها في النظام. (:Laws) القوانينجدول 

Laws 

 وصف الحقل نوع الحقل اسم الحقل 
Law_id Integer  رقم مميز  

Status varchar 
حالة القانون من حيث الجاهزية 

 فإذا كان جاهز سيعرض للمستخدم 
Name varchar  اسم القانون 

 "Lawsواصفات جدول" (37جدول)

 

 الذين تم تحديدهم ضمن كل قانون.يحوي الورثة  (:Inheritor) الورثةجدول 

Inheritor 

 وصف الحقل نوع الحقل اسم الحقل 
Inheritor_id Integer  للوارثرقم مميز  

Law_id Integer القانون الذي يتبع الوارث له 

Question_type varchar 
السؤال الذي سيطرح عن نوع 

الوارث إذا كان للسؤال عن )الحياة 
 عن عدد أو الموت( أو السؤال

 " Inheritor "واصفات جدول( 32جدول)
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 يحوي معلومات إضافية عن كل وارث ضمن النظام. (:Inheritor_information) معلومات الورثةجدول 

Inheritor_information 

 وصف الحقل نوع الحقل اسم الحقل 
Inheritor_information_id Integer  رقم مميز  

Inheritor_id Integer رقم الوارث 
Inheritor_name varchar اسم الوارث حسب اللغة  

Locale varchar  لتحديد اللغة 
Question varchar السؤال حسب اللغة المحددة 

 "Inheritor_informationواصفات جدول " (32جدول)

 

 التي تم تعريفها من قبل الخبراء ضمن النظام.يحوي القواعد  (:Rules) القواعدجدول 

Rules 

 وصف الحقل نوع الحقل اسم الحقل 
Rule_id Integer  رقم مميز  

Rule Text  لتخزين المصفوفة الخاصة بتحديد
 حالة )الحياة و الموت( للورثة 

Rule_count Text  لتخزين المصفوفة الخاصة بتحديد
 )الجمع و اإلفراد( للورثة

Law_id Integer رقم القانون الذي تتبع له القاعدة 
Gender Integer لتحديد جنس المتوفي 

 "Rulesواصفات جدول" (41جدول)
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 عن حلول القواعد المعرفة ضمن النظام. معلومات (:Rate) سبالن  جدول 

Rate 

 وصف الحقل نوع الحقل اسم الحقل 
Rate_id Integer  رقم مميز  
Rule_id Integer رقم القاعدة الذي تتبع لها النسبة 

Inheritor_id Text Integer  رقم الوارث في القاعدة المحددة 

Rate Text 
النسبة "حصة الوارث" باللغة 

 العربية

Rate_EN Text 
النسبة "حصة الوارث" باللغة 

 اإلنكليزية

Order Integer 
 ل علىترتيب الوارث في الحصو 

 نسبته
Law_id Integer رقم القانون الذي تتبع له النسبة 

 "Rateواصفات جدول "( 14جدول)

 

 

 يحوي القضايا التي قام كل مستخدم بحفظها ضمن النظام. (:Solved_case) القضايا المحلولةجدول 

Solved_case 

 وصف الحقل نوع الحقل اسم الحقل 
Solved_case_id Integer  رقم مميز  

User_id Integer 
ي قام بحفظ رقم المستخدم الذ
 القضية

Title varchar 
العنوان الذي قام المستخدم بتحديده 

 للقضية

Rule_id Integer 
رقم القاعدة الموافق لحل القضية 

 الخاصة بالمستخدم
Law_id Integer رقم القانون الذي تتبع له القضية 

 "Solevd_caseواصفات جدول "( 14جدول)
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 الرابعالفصل 
 :التنفيذ

 األدوات المستخدمة:
Html 

 Hypertext markup languageوباإلنجليزية اتش تي ام ال، هي لغة النصوص التشعبية  HTML لغة
 وتعتبر الهيكل يبومواقع الو  وتصميم صفحاتهي اللغة التي تستخدم في إنشاء  ،HTML أو كما تعرف بـ

 .الويب علىالرئيسي ألي صفحة أو موقع 

 ترشدهو  ،عطاء األوامر لمتصفح اإلنترنتإلكنها تستخدم في و  ،لغة برمجة HTML ال تعتبر لغة الـ
 رضأماكن عالتي تحتويها الصفحة و  األخرىاألشياء طريقة عرض الصور والروابط والنصوص و  ىلإفيها 

 قوم بإمداد المتصفح بالمعلومات الخاصة بالصفحة مثل عنوان الصفحة، كما تخل الصفحةكل منها دا
 .الداللية الخاصة بها ووصفها والكلمات

 

MySQL 

الذي أصبح المعيار في إنشاء تطبيقات  ،وعالي األداءنظام إدارة قواعد البيانات العالئقية متعدد المستخدمين  
والثبات حول ثالث مفاهيم رئيسية وهي السرعة   MySQLمقواعد البيانات على الويب أو خارجها. لقد تم تصمي

عدة مما قلدها وسام " أشهر قا ،المصدرذلك أنها متاحة تحت ترخيص مفتوح  وباإلضافة إلى ،وسهولة االستخدام
أصبحت أسماء مثل جوجل و ياهو و  لقد و  ،  ABMySQLبيانات مفتوحة المصدر عالميا" من قبل شركتها األم

 .القاعدةمن عمالء هذه   HPوسيسكو و ناسا 

 MySQLمميزات 

 السرعة: 
 االعتمادية. 
 األمن. 
  والنقلالقابلية للتوسع.  
 سهولة االستخدام. 
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PHP 

 اختصار هي وصفحات مواقع اإلنترنت و تطبيقاتهي لغة برمجة إلنشاء   )PHP  (لغة

   غةلكانت  البدايةلكترونية. في ، أو بصيغة أخرى هي لغة لبرمجة المواقع اإل )Personal Home Pages(لـ 
)  PHP ( مصدر بشكل مفتوح ال مجاني بشكل اإلنترنت على أنها طرحت  توسعها في ساهملكن ما  بسيطةلغة
 من ليهاع الكثير إضافة تم اآلن إلى إنشائها بداية ومن ، عليها اإلضافة أو التعديل شخص ألي يمكن أنه أي
 الميزات:من  الكثير فيها قويةلغة   )PHP  (لغة فأصبحت المبرمجين من العديد قبل

 .( HTML ) الـ أكوادتضمينها أو دمجها داخل  يمكنلغة سريعة حيث  .0
 .مجانية ومفتوحة المصدر .8
 .حيث طريقة الكتابة االستخدامسهلة  .3
 .جميع أنظمة التشغيل علىلغة مرنة جدًا ويمكن أن تعمل  .4

 

Laravel Framework 

وهو إطار عمل مجاني ومفتوح  Taylor Otwell ميمه وتطويره على يد المطورإطار عمل تم تص الرافيل
زمة يعملون على تطويره وتوفير التحديثات األمنية الدورية الال أنكبير من المطورين عدد ل يتيحالمصدر مما 

 .، يستخدم في برمجة تطبيقات الويبواستقراراً  اً الستمراريته وجعله أكثر أمن

 لتطور، بجعلاكبيرة على  قابلية ذات هايجعل فهو الرافيل يجعل عملية تطوير المشاريع المختلفة أكثر سرعةً  
 .أكثر دقًة وسهولةً  اً تطبيق وتقسيمه إلى عدة أقسام أمر التفريق أو التميز بين عناصر ال

ر يؤدي استعمالنا أل ط اً المشاريع التي نعمل عليها، وأيض ع الخطأ في أكواداإلطار يقلل من نسبة وقو  اً حتم
هنا تكمن الفائدة األساسية والقصوى من و فيل إلى رفع اإلنتاجية وزيادة جودة المشاريع، االر  مثلالعمل 
 .اللغات األم في بناء المشاريع استخدامعن  أ طر العمل بدالً  إلى اللجوء

 
 

 

 

 

  
 

https://twitter.com/taylorotwell
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 :APIتخاطب تطوير واجهة 
 العمل ووصوله ألكبر عدد من وتوسيع انتشارتم تطوير هذه الواجهة التخاطبية لدعم منصات عمل مختلفة 

 المستخدمين، حيث أن هذه الواجهة التخاطبية ستقدم ثالث خدمات:

 القوانين المتوفرة. .0
 الورثة في القانون الذي يطلبه مستخدم الواجهة. .8
 حل قضية. .3

 

 ة عملها:سنبين فيما يلي كيفي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لالستعالم الجاهزة و الموقع في المتوفرة القوانين ريظه  (81)شكل
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 JSON شكل على اإلسالمي نالدي في الورثة وضحي (80)شكل

 APIد القضايا عن طريق ال( حل أح88)شكل
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 االختبارات:
ملية االختبار ع وكلما كانتالمرحلة التي يتم فيها اختبار التنفيذ بحثًا عن األخطاء من أجل أن يتم إصالحها هي 

 و أداء جيد بدون أخطاء أو بأقل عدد أخطاء.األخطاء كلما ساهمت في منتج ذ عن توكشفناجحة 

 ويوجد عدة أنواع لالختبارات:

Unit Testing: 
واختبارها  ،ل أجزاء الكود عن بعضهايتم إجراء هذا النوع من االختبارات بالتزامن مع عملية التنفيذ حيث يتم عز 

د في حل األخطاء في بداية جراء هذا النوع من االختبارات يساععملها، حيث أن إمنفصل للتأكد من  بشكل
 وقبل أن يترتب عليها أخطاء أخرى. ،ظهورها

 

Black Box Testing 

و لكن بشكل متكامل  Unit Testingفي   هافي هذا النوع من االختبارات يتم اختبار الوحدات التي تم اختبار 
 .ل و الخرجلدخو يكون التركيز هنا على ا ،ود البرمجيكالاالهتمام بو لكن دون  مع بعضها البعض

ختبار حقول م اكما ت تقوم بها، والوظائف التي عملهاحيث أننا قمنا بإجراء االختبار على أزرار الموقع للـتأكد من 
 دخال التي من المفترض أن تقبل نوع محدد من المدخالت.اال

 

 نتائج االختبارات:
جة في أنها تسبب سوء في فهم النتيتمت مالحظة أن نتائج حل القضية تعرض بدون ترتيب محدد للورثة حيث 

على حل المشكلة عن طريق تحديد الترتيب الواجب اتباعه من قبل الخبير عند تعريف  وتم العمل ،بعض الحاالت
 القاعدة.

 

 

 

 

 

 



   70 
 

 نورد فيما يلي بعض األمثلة لمسائل الميراث وحلها باستخدام الموقع:

 

 :0مسألة

 أم، أبزوج،  الورثة:

 النسبة الوارث
 0/8 وجالز 

 الباقي 0/3 األم
 الباقي األب

 0 حل المسألة (43جدول)

 

 

 الموقع حسب 0 المسألة حل (83)شكل
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 :8مسألة

 الورثة: أم، جد، ثالث أخوة

 النسبة الوارث
 0/6 أم

 الباقي 0/3 الجد
 األخوة  عدد الباقي يقّسم على األخوة

 8حل المسألة ( 44جدول)

 

 الموقع حسب 8 المسألة حل( 84)شكل

 

 

 

 

 

 



   73 
 

 

 

 :3مسألة

 الورثة: ابن، أخت، شقيق، زوج، جد

 النسبة الوارث
 0/4 الزوج
 0/6 الجد
 الباقي ابن
 محجوب أخ

 محجوب أخت
 3مسألة لحل ا (45جدول)

 

 

 

 

 

 الموقع حسب 3 المسألة حل) 85)شكل
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 :4مسألة

 الورثة: زوج، أم، جد، خمس أخوات

 النسبة الوارث
 0/8 الزوج
 0/6 الجد
 0/6 أم

 األخوات عدد الباقي يقّسم على األخوات
 4 المسألة حل (46جدول)

 

 

 حسب الموقع 4 المسألة حل (86)شكل
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 :5مسألة

 أخوات ثمانيالورثة: جد، 

 النسبة الوارث
 0/3 الجد

 األخوات  عدد الباقي يقسم على األخوات
 5 حل المسألة (47جدول)

 

 

 

 حسب الموقع 5حل المسألة  (87)شكل
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 :شاكل والصعوباتالم
 :وذلك ألسباب متنوعة نذكر منها تعددت المشاكل والصعوبات مع تعدد مراحل العمل

 موضوع الدراسة الذي يعتبر من المواضيع المعقدة والمتشعبة. .0
 قلة المراجع المتعلقة باألديان غير الدين اإلسالمي ضمن موضوع الدراسة. .8
 في بعض األحيان.التعامل مع بيئة عمل جديدة سبب تأخير العمل  .3
 استخدام أي إضافة أو أداة للموقع.دعم اللغة العربية في الموقع حيث أننا كنا نواجه مشاكل عند  .4

 
 

 اآلفاق المستقبلية:
 الدراسين في علم الوراثة. والتي تفيدتطوير واجهات خاصة بالقضايا المشهورة  .0
بالقواعد وحتى باألديان حيث أن  إغناء الموقع سرعة تطوير واجهات خاصة بالمستخدم للمساهمة في .8

 العملية ستكون أفضل بكثير بالنسبة للخبراء ضمن الموقع عندما يكون هناك تعاون مع المستخدمين.
تسجيل أي قضية تم البحث عنها ولم تكون موجودة بشكل آلي لتصل إلى الخبير من أجل مراجعتها  .3

ضافة القاعدة الخاصة بها.  وا 
 عات من المستخدمين.تطوير واجهات لتقديم مراج .4
 دعم الموقع بأكثر من اللغتين الحاليتين ليساهم ذلك في انتشار أكبر للموقع. .5
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. 8104]متصل[ موقع مجلس الشعب السوري. . مجلس الشعب السوري. 6
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. 8102]متصل[ موقع المرجع اإللكتروني للمعلوماتية.  . المرجع اإللكتروني للمعلوماتية.7
http://www.almerja.net. 
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 الملحق
 لواجهات األساسية في الموقع:ا
 

  

 0الصفحة الرئيسية ج ) 82)شكل
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 8الصفحة الرئيسية ج) 82)شكل
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 ة قضيةصفحة عرض نتيج ) 31)شكل
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 صفحة عرض القضايا التي قام المستخدم بحفظها (30)شكل
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 الصفحة الرئيسية لمدير النظام (38)شكل

 الصفحة الخاصة بالقوانين المعرفة ضمن النظام( 33)شكل
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 الصفحة الخاصة بالورثة المعرفين في الدين اإلسالمي (34)شكل

 

 

 الصفحة الخاصة بالقواعد المعرفة في الدين اإلسالمي (35)شكل
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ي فتوضح تحديد حالة الحياة أو الموت للورثة مع نسبة كل حي منهم و ترتيبه  - 0صة بإدخال قاعدةجالصفحة الخا( 36)شكل
 المسألة

 توضح تحديد حالة الجمع للورثة - 8الصفحة الخاصة بإدخال قاعدةج (37)شكل
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