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  SMSتطوير نظام اعالني ألقسام الكليات باستخدام رسائل الجوال 
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  ملخصال

تعاني أقسام الكليات من المشاكل الموجودة في النظام اإلعالني التقليدي المعتمد أساسـا علـى      

وباألسلوب الورقي الذي يتصف باإلسراف واحتمالية عدم قـراءة         استخدام لوحات اإلعالنات    

  .اإلعالن في الوقت المحدد لألشخاص المعنيين

لذلك تم تطوير نظام اعالني باستخدام تقنية الرسائل القصيرة لجهاز النقال حيث يتكون             

البيانـات  ين رئيسيين، األول يقوم بإرسال نتائج الطلبة المأخوذة من قاعدة           أهذا النظام من جز   

 إرسـالها عبـر البريـد       فضال عن في اللجان اإلمتحانية وإرسالها عبر النقال كرسائل نصية         

 أما الجزء الثاني من النظـام فهـو         ء من اإلجراءات الالزمة إلعالنها،    االلكتروني فور االنتها  

مخصص كنظام إعالني بين رئيس القسم ولجان القسم المختصة وباإلمكان أن يكون بين جميع              

  .نتسبي القسمم

تم اختبار النظام في قسم علوم الحاسوب في كلية علوم الحاسوب والرياضـيات فـي               

تؤكد على جاهزية النظام من حيث صحة تطبيق النظام المقترح          جامعة الموصل وكانت النتائج     

وتحقيقه الهداف الكلفة الواطئة والسرعة العاليـة وكـذلك جاهزيتـه مـن ناحيـة الوثوقيـة               

  .تأكيد سرعة التبليغوالخصوصية و
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Developing an Advertisement System for Colleges 

Abstract 

Departments colleges suffer from the problems that exist in the system of 
traditional advertising based primarily on the use of bulletin boards 
and the manner in which the paper is characterized 
by extravagant and might not  read the advertisement in time for 
the persons concerned. For that,  an advertisement system has been 
developed  using  mobile SMS technology. This system consists of two 
main parts, the first sends the results of students taken from the 
database in the examination committee and send through the mobile as 
text messages as well as to via e-mail immediately after the completion of 
the procedures necessary to the posting. The second part of the 
system is an advertisement system between the head of the department 
 and the department committees, also can be between all the  employees 
of the department. 

The system has been tested in the Department of Computer 
Sciences at the College of Computer Sciences and Mathematics at the 
University of Mosul, and the results were identical to the research. 

  المقدمة. 1

 مـن  النظام هذا يحتوي لما مؤسسة ةاي في المهمة االنظمة من االعالنات نظام يعتبر

 نظـام  عـرف  وقـد  اليومية حياتنا في تدخل التي االشياء من لكثير وعروض مهمة تبليغات

. قرب عن المتواجدين الناس البالغ وسيلةك االنسان صوت استخدم حيث القدم منذ االعالنات

 كاسـتخدام  المنشورات من عدد استخدام عبر الحديث العصر في االعالنات امنظ استخدم وقد

 الـصغيرة  لمؤسساتا او للنظم بالنسبة اما. االعالنات لنشر والجرائد واالذاعي زياالتلف البث

 طريق عن او مباشرة المعني الشخص ابالغ طريق عن االعالنات نظام استخدام الممكن فمن

 تمتل المؤسسة من بارزة كناما في االعالنات لوحة بوضع التقليدي مالنظا باستخدام او الهاتف

  .]1 [نالموظفي قبل نم قراءتها

 المعلومة ايصال اهمها والتي الميزات من مجموعة الى التقليدي االعالنات نظام يفتقر

 كمـا  ذاته، الشخص الى االعالن وصول من التحقق وكذلك المعني الشخص الى وقت باسرع
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 كمـا  االخـرى  دون محددة فئة الى االعالن توجيه  امكانية الى االعالنات من النوع هذا يفتقر

  .]2 [تعنيهم ال باعالنات معنيينال غير االشخاص ويشغل

 وحتى والجرائد والمذياع التلفاز مثل االعالنات لغرض المستخدمة الحديثة التقنيات ان

 عدم ذلك على مثالكو الثغرات، هذه من كثيرال تحوي االلكترونية فضال عن  البريدية الرسائل

 االحتياجـات كذلك احيانا النقص لـبعض      و ،المحدد الوقت في لالعالن المعني الشخص قراءة

 الى االحتياج وربما الصحيفة او الجهازاو   الكهرباء وجود كوجوب التقنيات هذه تنفيذلغرض  

  .]3 [االلكترونية الرسائل لقراءة )الشابكة ( االنترنت خدمة وجود

 من خالل البحث المقدم     SMSوعلى هذا االساس بدأت فكرة استخدام رسائل الجوال         

 هـي  ،Short message service لعبارة اختصار وهي) SMS (أو القصيرة الرسالة دمةوخ

 الهـاتف  شبكات عبر وترسل النقال الهاتف أزرار لوحة طريق عن تكتب مكتوبة نصية رسالة

 تـستخدم  و .الصوتية بالمكالمات مقارنة التكلفة قليل عملياً حالً ةالقصير الرسائل تعتبر. الجوال

 خدمة تقديم شركات تستخدمها كما. جديدة وإعالمية إعالنية كوسيلة القصيرة النصية الرسائل

  ].4 [اوعروضه خدماتها عن اإلعالن في الجوال الهاتف

  المشابهة األعمال. 2

 SMSاستخدام  تقنية الرسائل القـصيرة   من االعمال المشابهة التي قامت ب      هنالك عدد 

 والتـي   MMSنظام اعالن نتائج االمتحانات باستخدام رسائل الـ         [5]قدم  . في عدة مجاالت  

 فقد صمم نظام  سيطرة ومراقبة       [6] أما   بكلفتها العالية مقارنة بكلفة الرسائل القصيرة،     تتصف  

 نظـام اعالنـات     [7] كما قـدم  ،    بواسطة ارسال الرسائل القصيرة   على االجهزة الكهربائية    

  . والذي يقتضي االرتباط بشبكة االنترنتWAPباستخدام 

  المقترحة العمل منهجية. 3

 فضال عـن  ) عميل (للخدمة كطالب نقال هاتف جهاز وجود افتراض تم العمل هذا في

  .ايضا نقال هاتف به مرتبط خدمة مزود وجود

 بارسـال  امر على تحوي والتي ميلالع من النصية الرسالة ستلمتب الخدمة مزود يقوم

  .الخدمة مزود الى العميل قبل من نفسه االعالن ارسال امكانية فضال عن معين اعالن

 الجهـاز  هـذا  من المعلومات هذه بقراءة نقالال جهازال به المرتبط الخدمة مزود يقوم

 )modem-وهي ايعازات تستخدم في السيطرة ضمن مجاالت المودم        (AT ايعازات باستخدام
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 يقوم ثم الخدمة مزود عند الموجودة البيانات قاعدة على النقال الجهاز من المستلم االمر وتنفيذ

 في والموجودة المعنية للمجموعة الجوال اجهزة الى المطلوبة المعلومات بارسال الخدمة مزود

  .الخدمة مزود في البيانات قاعدة

 االعالنـات  من معين نوع لبعم تختص خوارزمية كل خوارزميتين، الى العمل قسم

 لـدى  حـصرا  الموجودة الطلبة لدرجات اعالني كنظام تعمل االولى الخوارزمية كانت حيث

  .االمتحانية اللجنة في المتواجدة البيانات قاعدة

 القـصيرة  الرسـائل  باستخدام المعلومات بارسال تختص فهي الثانية الخوارزمية اما

  .المعني القسم منتسبي بين SMS النقال للهاتف

  االولى الخوارزمية 3-1

يقوم المسؤول المعني في اللجنة االمتحانية باعطاء امر ارسال النتـائج الـى اجهـزة        

من الممكن اعطـاء امـر      . النقال للطلبة والمقيدة ارقامهم في قاعدة البيانات عند مزود الخدمة         

شـر باسـتخدام    لمسؤول او بشكل مبا   االرسال عن طريق رسالة نصية من الجوال الخاص با        

  .برنامج النظام المقترح

المرحلة الدراسية، دراسـة    (يقوم البرنامج بالبحث في قاعدة البيانات حسب المعطيات         

 وعندئذ يقوم البرنامج بارسال نتائج الطالب الى جوالـه        ) عليا/مسائية، دراسات اولية  /صباحية

ين االنتهاء من مجموعـة     برسالة نصية بشرط اكتمال حقل المتطلبات وتستمر هذه العملية لح         

ثوان باالعتماد على نـوع    10 – 6ياخذ ارسال كل قيد برسالة نصية ما بين         . الطلبة المطلوبة 

حتوي على صورة من النتيجة     ت وبعد ذلك يتم ارسال رسالة بريد الكتروني         .نظام شبكة الجوال  

خوارزمية توزيـع   يوضح  ) 1( قبل اللجنة االمتحانية لكل طالب، والشكل        النهائية مختومة من  

  .النتائج للجنة االمتحانية

  

  

  

  



  SMSالكليات باستخدام رسائل الجوال تطوير نظام اعالني ألقسام 

 

 ]754[

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   خوارزمية توزيع النتائج للجنة االمتحانية):1(شكل ال

  الخوارزمية الثانية 3-2

 االعالن نشر اعالنه بارسال رسالة نصية تحوي علىفي يقوم الشخص الراغب 

/ اللجنة العلمية / جميع المالك  (اليها بالمجموعة المراد ارسال الرسالة رمز خاص فضال عن

ويقوم بتدقيق رقم الشخص سلم البرنامج الرسالة النصية تي. )الخ... لجنة الدراسات العليا 

مخول في ملف نصي، ثم يقوم بحفظ الرسالة الالمخول باالرسال حيث يتم خزن الرقم غير 

 ارسال االعالن لالشخاص يقوم باعادةمع تاريخ ارسالها والجهة المعنونة لها ثم ) االعالن(

 البداية

 الدرجات تحويل
 تقديرات الى

 االتصال قطع

 لمزود البيانات قاعدة فتح
 SQL بالـالخاص الخدمة

 النقال بالهاتف االتصال

 قيد هناك هل
 قاعدة في

  البيانات؟

 إآمال
 المتطلبات

 ؟)الذمة براءة(

 sms رسالة ارسال
ايميلارسالاو

 النهاية

  نعم

 نعم آال

 آال
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يوضح خوارزمية ) 2 (، والشكل)باستخدام الرمز الخاص(المسجلين ضمن المجموعة المعنية 

 .االعالنات بين منتسبي القسم

  

  خوارزمية االعالنات بين منتسبي القسم:)2(شكلال

 البداية

 حص صندوق الرسائلف

 اتصال

توجد  هل
  ؟رسائل

  لةالرسااقرأ 

  آال

  نعم

الرقم  هل
  ؟مخول

سجل وصول غير   آال
 مخول

 أهمل الرسالة

  نعم

 اخزن الرسالة مع رقم المجموعة

 حدد المجموعة باستخدام رمزها الخاص

 للمجموعة لةارسل الرسا

 للمجموعةارسل ايميل

A

A

 احذف الرسالة من الموبايل

توجد  هل
 ؟رسائل

ةنهايال

  آال

 نعم
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  التجارب والنتائج. 4

 لغرض برمجة النظام وكذلك تـم اعتمـاد         NET4. على المنصة    #Cتم استخدام لغة    

كلية علوم الحاسوب   /تم تطبيق النظام في جامعة الموصل     و لقواعد البيانات ،     Excelنظام الـ   

حيث تم اعطـاء امـر ارسـال        ،  بتجربة مختبرية مفترضة  قسم علوم الحاسوب    /والرياضيات

 إذ  ا طالب 30النتائج الى اجهزة الجوال الخاصة بالطلبة للمرحلة الرابعة والتي كان عدد طالبها             

مؤشر فـي قيـود      طلبات براءة الذمة بحسب ما     رسالة للطلبة الذين استوفوا مت     27 تم ارسال 

 صورة من النتيجة بواسطة     فضال عن   وارسلت لهم رسائل جوال نصية       البيانات الخاصة بهم  

يبين صورة واجهة البرنامج المستخدم من قبل مسؤول اللجنة         ) 3(والشكل  البريد االلكتروني،   

يبين نموذج من الرسالة النصية     ) 4(لشكل  ا كذلك. االمتحانية مستعرضا تقديرات نتائج الطلبة    

يبين نموذج من نتيجة الطالب المرسـلة       ف) 5(المستلمة لجهاز الجوال ألحد الطلبة، اما الشكل        

  .عبر البريد االلكتروني

  

  

  

  واجهة البرنامج المستخدم من قبل مسؤول اللجنة االمتحانية ):3(شكل ال
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  لمستلمة لجهاز الجوال ألحد الطلبة نموذج من الرسالة النصية ا):4(شكل ال

  

  

   نموذج من نتيجة الطالب المرسلة عبر البريد االلكتروني):5(شكل ال

  

كذلك تم تطبيق النظام المقترح لرئيس القسم بإرساله إعالن برسالة نصية الى اللجنـة              

  ).6(وكما مبين في الشكل ) ل ع# (العلمية 
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  الرسال اعالن بين منتسبي القسملنصية  نموذج من الرسالة ا):6(شكل ال

   النظامتقييم. 5

) 1(رقـم   االعالنات االخرى والجدول    وسائل   مقارنة النظام المقترح مع بعض       تتم

  : يوضح تقييم النظام مقارنة مع االنظمة االخرى

  غتبليسرعة ال  تبليغتأكيد ال  الخصوصية  الكلفة  الوسيلة

  واطئة  واطئة  واطئة  عالية  التلفاز

  واطئة  واطئة  واطئة  عالية  مذياعال

  واطئة  واطئة  واطئة  عالية  الجرائد

  متوسطة  عالية  عالية  واطئة  الرسائل االلكترونية

  متوسطة  عالية  واطئة  واطئة  االعالن الورقي لنتائج االمتحانات

  متوسطة  عالية  عالية  واطئة  اعالن النتائج عبر الموقع االلكتروني

  متوسطة  عالية  واطئة  واطئة  لقسماالعالن الورقي بين مالك ا

  عالية  عالية  عالية  واطئة  النظام المقترح
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خـرى،   نالحظ بان النظام المقترح يتفوق على بقيـة الوسـائل اال           من الجدول السابق  

لوسائل تكون ذات كلفة عالية كونها تستوجب التعامل مع شركات االعالنـات            بعض ا فالنسبة ل 

هذه الوسائل   تكونمن جهة اخرى    تكون الكلفة واطئة غير انها      او قد   والتي تكلف مبالغ طائلة،     

النظام المقترح  نالحظ ان   ف سبة لتأكيد التبليغ  كونها معلنة للجميع، اما بالن      متدنية خصوصيةذات  

 وذلك لتأكيد ضمان وصول االعالن للشخص المعنـي، وامـا           )تأكيد التبليغ  (ذو وثوقية عالية  

ان االعالن بالرسائل النصية باستخدام النظام المقترح يكـون ذا          بالنسبة لسرعة التبليغ فنالحظ     

  .سرعة عالية مقارنة ببقية الوسائل

  االستنتاجات. 6

بعد اجراء التجارب المختبرية المذكورة سابقا، يمكن االسـتنتاج بـأن تبنـي النظـام      

 المقترح في اقسام جامعة الموصل سيخفف من االعباء لكل من التدريـسي والطالـب حيـث               

سلم الطالب نتيجته فور اكمالها دون التعني وكثرة التردد على اللجنة االمتحانيـة لغـرض               تسي

السؤال حول ظهور النتائج، وكذلك سيضمن وصول االعالنات من الشخص المسؤول الى بقية             

اعضاء القسم بشكل فوري وبطريقة رسمية كون هذا االعالن سيسجل في مزود الخدمة التابع              

  .للقسم
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