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  ملخص
الحاسOOوبية  أن ا[عمOOال إ>الحاسOOب وعلومOOه  تاسOOتخداماالعOOالم اليOOوم فOOي مجOOال  هرغOOم التطOOور الكبيOOر الOOذي يشOOھد

و> تتماشOى مOع أھميOة القOرآن فOي حيOاة  وخصوصا القرآن الكريم مازالOت قليلOة جOدا ا�س�ميالموجھة لخدمة الدين 
�م الخالOOدة، فOO.  المسOOلمينOOس�حOOثھم علOOى التفكيOOر تدعو إلOOى إقامOOة العOOدل بOOين النOOاس وتعاليمOOه تOOالقرآن ھOOو معجOOزة ا

� قدم لھم الحلOول والتوجيھOات وفOقتو ،والتأملOل وعOج s ةOرد العبوديOاني يفOنھج ربOد  .مOزلوقOرآنهللا  أنOى  القOليتل
خيركم مOن " كما في الحديث ونبه الرسول صلى هللا عليه وسلم على فضله وفضل تعليمه وتعلمه، ،ويتدبر ويعمل به

دف إلOى تحسOين الOذي يھO "الOتعلم اyلOي للقOرآن الكOريم"من ھذا المنطلOق انبثقOت فكOرة مشOروع ". تعلم القرآن وعلمه
�ل Oن خOه مOات أساليب حوسبة القرآن الكريم وعلومOة المعلومOة تقنيOي أنظمOتخدمة فOائل المسOن الوسOة مOق جملOتطبي

  .ناعيطصوأدوات الذكاء ا>
فOي  يمكOن اسOتخدامه ،للتحفيظ اyلي للقرآن الكريم ببناء نظام تفاعلييختص  من ھذا المشروع اً جزء تقدم ھذه الورقة

عونا للراغبين في حفOظ كتOاب سيكون بحول هللا و. المؤسسات التعليمية وفي الحلقات الخاصة في المساجد أو البيوت
ين المقيمOOين فOOي البلOOدان غيOOر المسOOلم ا مOOنخصوصOOلھOOم فOOرص للتواصOOل مOOع المقOOرئين مOOن > تتOOوفر م هللا وتدارسOOه

�  .جانبھم إلىوجودھم للماء دون الحاجة من بعض العغيرھم ممن يرغبون في ا>ستفادة لأو  ةيما�س
  .ا[نظمة التفاعلية، نماذج مركوف الخفية ،لكترونيةالحلقات ا�حوسبة القرآن، التحفيظ اyلي، :المفتاحيةالكلمات 

  
 
  مقدمة .1

الOدنيا  يجOل خيOرأز وجل ليتلى ويتدبر ويعمل بOه مOن ورحمته على المؤمنين أنزله ع ن ھو فضل هللا> شك أن القرآ
وقد ظھر الحرص على حفظ القرآن الكريم . وھو محفوظ من كل تبديل وتغيير على مدى الدھور وا[زمان. واyخرة

فقOد أخOذ الصOحابة رضOوان هللا علOيھم مھمOة حفظOه عOن ]. 1[وتجويده منذ نزوله على الرسول صلى هللا عليه وسOلم 
وقOد ُحفOظ القOرآن . إلى تدوينه ليبقى مكتوبا ل�جيال التاليOة ظھر قلب وتحفيظه لجيل التابعين رضي هللا عنھم، إضافة

 وظOل ينقOل مشOافھة مOن حOافظ ومقOرئ إلOى. الكريم متواترا عبر ا[جيال يتعلمه كل جيل مشOافھة عOن الجيOل السOابق
 بھا أصOوات المقOرئين أثنOاء ت�وتھOم تحفظ لتسجيلأدوات لحيث أخرجت التقنية  القرن العشرينمتعلم ودارس حتى 

ثOم ظھOرت . نصOاً وصOوتاً  ؛لكترونيOاإ، وبھذا أصبح القOرآن الكOريم محفوظOاً . مكتوبا نيلقرآاإضافة إلى النص للقرآن 
ورغOOم أھميOOة ھOOذه . بOOرامج عديOOدة تمكOOن مOOن متابعOOة الصOOوت والOOنص علOOى شاشOOة الجھOOاز ا�لكترونOOي أو الحاسOOوب

وفر للOدارس و> يOمحدود مOن ناحيOة ا[ھOداف والخصOائص لم نقل كلھا  إنأغلبھا إ> أن في تصحيح النطق، البرامج 
  .ا[دوات الضرورية لتعلم القرآن الكريم وحفظه

  
 ا�مOامفريق من كلية علOوم الحاسOب والمعلومOات بجامعOة قام تحسين أساليب حوسبة القرآن وعلومه، لمساھمة في ول

مشOروع طمOوح  علOىالعمOل لعلOوم والتقنيOة بمدينOة الملOك عبOد العزيOز ل مOندعم وتعOاون بO ا�س�ميةمحمد بن سعود 
لتسھيل حفظ كتOاب  ناعيطصمعلومات وأدوات الذكاء ا>السبل المستخدمة في أنظمة تقنية ال أحدثإلى تطبيق يسعى 

، ومنھOا مOا ]3[ منھOا مOا يتعلOق بOالتحفيظ اyلOي للقOرآن الكOريم ؛يضOم المشOروع عOدة مسOارات .]2[ هللا وتدبر معانيه
، ومنھا ما يھOتم بالمعالجOة ]4[ تطبيق تقنيات التعرف اyلي على الك�م في تصحيح النطق ومتابعة القارئ إلىيسعى 

تحديده وحصOره  إلىن الكريم ويسعى آمع المتشابه اللفظي في القر ى، ومنھا ما يتعاط]5،6[ اyلية للقواعد التجويدية
  . ]7،8[ بشكل آلي
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بدراسة مسحية للمنتجات الحاسوبية التي تخدم كتاب هللا عز وجل لتحديد أھOم داية بالفي تم القيام في مسار التحفيظ، و

تسOعة مواقOع وشملت الدراسة أكثر من عشرة برامج ل�جھOزة الحاسOوبية، و]. 9[والخدمات التي توفرھا الخصائص 
�� ذلOOك وضOOع تصOOور شOOامل لبيئOOة حاسOOوبية متكام. نترنOOت، وسOOبعة بOOرامج ل�جھOOزة الكفيOOةعلOOى اOOم تOOوفر أھOOة تOOل

من متشابه لفظي وتجويد وإعراب وتفسOير وأسOباب  ؛الخصائص والخدمات التي يحتاجھا الدارس والمتعلم لكتاب هللا
 اتفاعليOO انظامOOفOOي ھOOذه الورقOOة نقOOدم اسOOتكما> لھOOذا التوجOOه، و ].10[مOOن العلOOوم القرآنيOOة ا[ساسOOية  للنOOزول، وغيرھOOا

ويOوفر أدوات حاسOوبية لضOبط ومتابعOة يحاكي الطريقة التقليدية في الحلقات والكتاتيOب  للقرآن الكريم الذاتيللتحفيظ 
  .الدارس بشكل آلي

  
  
  

 التصور العام للبرنامج .2
  
 نظام حلقات تحفيظ القرآن .2.1

ن اختلفOت مسOمياته مOن إلتدريس القرآن الكريم وتحفيظOه و ا�س�ميةنظام الحلقات ھو وسيلة متبعة في أغلب البلدان 
مدرسين بحيث يتولى كOل مOدرس مجموعOة الوفي نظام الحلقات يتم توزيع الط�ب على . آخر كالكتاتيب مث� إلىبلد 
. غيOر ذلOك إلOىالحفOظ أو مقOداره،  كمسOتوىتوزيع وفقا لمعايير محOددة كOالعمر مOث� أو الويمكن أن يتم . الط�بمن 

Oاعدة الطلبOل عملية التحفيظ يقوم المدرس في البداية بمس��ل وخOن خOتوياتھم، مOب مسOم، حسOحيح نطقھOى تصOة عل
وعنOد ذلOك يOOتم  .المقطOع إجOادةمOون بOOالقراءة [نفسOھم والتكOرار حتOى وت�وتOه للمقطOع وترديOدھم لOه بعOده ومOن ثOم يق

أن  إ>. كل ذلك يتم في تواصOل مباشOر بOين المOدرس والطلبOة. التسميع على المدرس للتأكد من س�مة الحفظ وجودته
دان غيOر لذين يعيشون في بلبشكل خاص لوو> يكون متاحا في بعض ا[حيان، قد > يتوفر للجميع مباشر التواصل ال

 إلOىلOذين يرغبOون فOي ا>سOتفادة مOن بعOض العلمOاء دون الحاجOة ل، أو ن للقOرآن الكOريمومدرسOبھOا د جO> يو إس�مية
تفادة من الوسائل التقنية المتOوفرة اليOوم والتOي ، يمكن ا>سلتسھيل التواصلو. بما في ذلك النساء جانبھم إلىوجودھم 

نترنOت سOائل ا>تصOال السOريع عبOر شOبكة ا�اول الجميع وونفأجھزة الحاسب أصبحت في مت. > يكاد يخلو منھا بيت
وتسخيرھا في خدمOة القOرآن الكOريم لتيسOير حفظOه وتدارسOه  استغ�لھابالتالي ينبغي و .أصبحت متوفرة في كل مكان

يOتم التواصOل  افتراضOيةنظام الحلقات ا>عتيادي بحلقOات  محاكاةوعلى ھذا ا[ساس يمكن . على المسلمين أينما كانوا
تالية وسنعطي في الفقرة ال .1في الشكل  مبدئيةھو مبين بصورة عبر أجھزة الحاسب كما فيھا بين الطلبة والمدرسين 

  .مشروع التعليم اyلي للقرآن الكريم إطارتم وضعه في  لكترونيإتصورا أكثر عمقا وتفصي� لنظام حلقات 
  

  
  نظام الحلقات ا>عتيادي وا>فتراضي باستخدام الحاسب: 1الشكل 

  
 بنية النظام المقترح .2.2

�ب حريOة التسOجيل فيھOا تقوم بنية النظام المقتOرح علOى وجOود حلقOات افتراضOية يOتم إنشOاؤھا فOي Oاح للطOام وتتOالنظ
�ب المنتسOبين  ان لھOا مشOرفإة تحاكي الحلقة الطبيعيOة مOن حيOث كل حلقة افتراضي. حسب رغبتھمOم الطOين ثOومدرس

  . إليھا
�ب، وأوليOOاء والمدرسOOون، وتضOOم البنيOOة الھيكليOOة لھOOذا النظOOام أربعOOة أنOOواع مOOن المسOOتخدمين، ھOOم المشOOرفون، OOالط

الحلقOات والمدرسOين، ويتOولى المدرسOون  إدارةيتOولى المشOرفون . عت الص�حيات بينھم بشكل ھرمOيووز. ا[مور
مOا و>سOتكمال التصOور سنوضOح في .والمتابعOة [بنOائھم الصOغار ا�شرافأما أولياء ا[مور فيتولون . متابعة الط�ب

  .مفي ھذا النظا يلي دور وص�حيات كل من ا[طراف المعنية بعملية التحفيظ
 

حلقة اعتيادية

تواصل مباشر بين الط6ب والمدرسين
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 الط6ب .2.2.1
  .التصور التاليخ�ل يتم تعاطيھم مع النظام من الشريحة المستھدفة بعملية التحفيظ، و يمثل الط�ب

 
  :في النظام بإحدى طريقتين حسب فئاتھم العمرية إضافة الط�بتتم  :التسجيل في النظام

الذين > تقOل أعمOارھم عOن سOن افتراضOية تحOدد فOي ا�عOدادات الخاصOة (يسمح النظام لكبار السن  :الكبار  . أ
 .بتسجيل أنفسھم من خ�ل صفحة في النظام تخصھم) بالحلقة، مث� ست سنوات أو أكثر أو أقل

 
رة بOل > بالتسOجيل مباشO) الذين تقل أعمارھم عن السن ا>فتراضية(> يسمح النظام لصغار السن  :الصغار  . ب

 .بد أن يتم ذلك عن طريق ولي أمر وبالتالي يكون التسجيل عن طريق الصفحة الخاصة بأولياء ا[مور
  

 ،في كلتا الحالتين يطلب النظام تسجيل المعلومات الشخصOية للطالOب ثOم معلومOات متعلقOة بضOبط نظOام التحفOيظ
  :نذكر من بينھا

ن يريOد الطالOب أن يبOدأ الحفOظ منOه حتOى يOتمكن البرنOامج > بد من تحديOد أي مكOان فOي القOرآ :بداية الحفظ  . أ
 .جديدة تسلسليا حفظمقاطع  إضافة>حقا من 

 
وھو افتراضيا صفحة واحدة مع إمكانية تحديد أي عدد آخر من الصفحات يتناسOب مOع قOدرة  :مقدار الحفظ  . ب

الطالOب بOين المصOحف علOى ا>نتقOال تسOھيل دة للتعامOل لوقOد اختيOرت الصOفحة كوحO. الطالب علOى الحفOظ
 .والبرنامج

 
وفOي . تعتبر المراجعة مسألة مھمة للرفع من مستوى الحفOظ وزيOادة ا�تقOان لOدى الطالOب :مقدار المراجعة  . ت

تصورنا أن الطالب سيقوم بالمراجعة مOن بدايOة الحفOظ إلOى أن يصOل إلOى آخOر مقطOع حفظOه ثOم يرجOع فOي 
دار > يقOل مقOينبغOي أوبالتOالي . ا>تجاه العكسي حتOى يصOل مOن جديOد إلOى بدايOة المراجعOة، وھكOذا دواليOك

 . المراجعة عن ضعف مقدار الحفظ
 

يتيح النظام إمكانية تسجيل حفOظ سOابق كOان لOدى الطالOب قبOل انضOمامه للنظOام ليدخلOه فOي  :الحفظ السابق  . ث
  . برنامج المراجعة الدوري لتثبيت الحفظ وزيادة ا�تقان

  
رض له قائمة الحلقات ا>فتراضية ، يختار الطالب القراءة التي يرغب في الحفظ بھا ثم تعالقيم السابقةبعد تحديد 

عند ذلك تعرض للطالOب قائمOة المدرسOين المسOجلين فOي . يشاءأيا منھا  ليحددالتي تدعم خيار القراءة التي تھمه 
قيمOOة افتراضOOية تحOOدد فOOي (تلOOك الحلقOOة، حسOOب القOOراءة، ممOOن لOOم يصOOلوا العOOبء التدريسOOي المسOOموح لھOOم بOOه 

تجدر ا�شارة إلى أنه في حالة وصول . من اختيار المدرس الذي يرغب فيهليتمكن ) ا�عدادات الخاصة بالحلقة
ضمن أكبر قOدر المدرسين إلى العبء ا�شرافي يقوم النظام بإضافة الطالب [حدھم، حسب القراءة، بشكل آلي ي

ر القOراءة ن الطالOب يطلOب منOه تغييOإس في تلك القOراءة، فOأما إن لم يكن ھناك مدر. ما بينھمممكن من التكافؤ في
عنOد ا>نتھOاء مOن إدخOال تلOك المعلومOات يOتم مOنح الطالOب اسOم مسOتخدم  .إن أراد وإ> فلن يتم تسجيله في النظام

  .وكلمة مرور تميزانه عن بقية المستخدمين وتسمحان بمتابعته ومعرفة معلومات التحفيظ الخاصة به
  

  :العمل بالنسبة للطالب آلية
حيOث تظھOر لOه قائمOة ) حفظ ومراجعOة(عند دخول الطالب للنظام يتم تحويله إلى الجزء الخاص بعملية التحفيظ 

إن (وتعOديلھا إن أراد ) student profile(على معلوماته الشخصOية  ط�عا>من الخيارات يستطيع من خ�لھا 
د مقاطع الحفOظ التOي أتقنھOا، عOدد مOرات ، قياس أدائه خ�ل فترة زمنية محددة من خ�ل عد)كان من كبار السن

 .حفظ مقطع ما، طباعة كشف درجاته، الخ في كل مقطع، كم من الوقت استغرق الرسوب
و>شOك أن . عند اختيار الحفظ أو المراجعة، يتم عرض صفحات المصحف المقابلة للمقطع المقرر على الطالب

Oطريقة العرض لھا دور بارز في عملية التحفيظ، إذ قد يسOترجاعھا فيتعين الOة واسOيyظ اOى حفOد بعض علOا بعOم
صفحات المصOحف أمOر بإذا فعرض المقطع على الشاشة . من خ�ل الشكل التي بدت عليه خ�ل عملية التكرار

صOوت أحOد (بعد عرض المقطع تتاح للطالب إمكانية ا>ستماع للت�وة النموذجيOة .  مھم في تسھيل عملية الحفظ
على مستوى آية أو على نطاق محدد من اyيات ضمن المقطع بعدد مرات التكرار ) لنظامالمسجل في ا المقرئين

أسOOباب أو ، لھOا ة، أو اyيOات المشOابھام التجويديOة الOواردة فOOي آيOةوعنOد الرغبOة فOOي معرفOة ا[حكO. التOي يريOدھا
يOتم تOوفير  .م ا>ختيOار، الخ، ينبغي فقط تحديOد اyيOة ضOمن النطOاق المعOروض ثOھاأو إعراب ھاأو تفسير ھا،نزول



© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 3 �o.1 July, 2010 

 
 

  4

حيث  كأجزاء مستقلة في مشروع التعلم اyلي للقرآن الكريمتطويرھا تم ھذه الخصائص من خ�ل أنظمة فرعية 
  .]2[ سيتم دمجھا مع بعض في نھاية المشروع

بعد ا>ستماع للت�وة عدة مرات أو القراءة بشكل مباشر في الصفحات المعروضة، يمكن للطالب تجريب حفظه 
 ختبارن خ�ل الضغط على أيقونة لتسجيل المقطع حيث تختفي الصفحات التي كانت معروضة للقراءة فورا >م

الطالOب تصOحيح حفظOه  بإمكOانوعند الضغط على زر إنھاء التسجيل تعود الصOفحات للعOرض ويصOبح . حفظه
  :من خ�ل طريقتين

  
 سواء، ويتم من خ�ل استماع الطالب لما سجله واكتشاف أخطائه بنفسه )التصحيح الذاتي( اJولى الطريقة  . أ

 .القراءة في الصفحات المعروضة أو بواسطة ا>ستماع للصوت النموذجي المسجل في النظامب
 

�م لمطابقOة ا�شOارة : )التصحيح ا�لي(الطريقة الثانية   . بOلي على الكyتتم بواسطة استخدام تقنيات التعرف ا
ومOن . مقOروءة لتحديOد أمOاكن الخطOأسجلة مع سلسلة من نماذج ماركوف الخفية تمثOل اyيOات الالصوتية الم

") عم("جل ھذا الغرض تم بناء قاعدة بيانات صوتية تضم تسجي�ت لعشرة قراء لجزء من القرآن الكريم أ
ات، باستخدام تم بعد ذلك تقطيع ھذه التسجي�ت وكتابتھا صوتيا على ث�ث مستوي. ]11[ بمواصفات عالية

 نمذجOOةتمOOت . فOOونالكلمOOة، الفOOونيم، واyل: ، وھOOي]12[ نظOOام ترميOOزي جديOOد لتمثيOOل ا[صOOوات القرآنيOOة
فون باسOتخدام نمOاذج مركOوف الخفيOة ثOم دربOت علOى القاعOدة قرآنية على مستويي الفونيم واyلا[صوات ال

بالنسOOOبة  %88و لفونيمOOOاتة لبالنسOOOب% 92 وتشOOOير النتOOOائج ا[وليOOOة إلOOOى نسOOOب تعOOOرف تتجOOOاوز. الصOOOوتية
على تطوير المصحح اyلي وتحسين أدائه حيث سيتم دمجه مع  ويجري العمل بشكل متواز]. 2[ تلفونا£ل

 .يتماشى وقدسية القرآن الكريم الدقة في ا[داءھذا النظام عند ما يصبح في مستوى من 
  

، وفOي )أو الOذاتي/با>ستعانة بالتصحيح اyلOي و(يمكن للطالب تكرار عملية القراءة والتسجيل حتى إجادة الحفظ 
يOذكر ھنOا أنOه ضOمانا لعOدم تOداخل . كل مرة يتم استبدال التسجيل السابق وتعويضه بالجديد بالنسبة لنفس المقطOع

. م وحيد للملف الخاص بكل مقطع حفظأسماء الملفات، يتم دمج اسم المستخدم مع رقم المقطع للحصول على اس
بوجOود مقطOع للطالOب ) من خ�ل رسالة قصيرة أو بمجرد دخوله للنظام(سجيل يتم تنبيه المدرس عند اعتماد الت

نصOية للمOدرس أو /وبعد تصحيح المدرس، يمكن للطالب ا>سOتفادة مOن تعليقOات صOوتية . المعني لم يصحح بعد
� للOدرجات التOي كمOا يمكنOه أن يOرى كشOفا كOام. حOول ا[خطOاء التOي ارتكبھOا) أنظر الجزء الخOاص بالمOدرس(

إذا لOم (حصOل عليھOا فOي مقOاطع الحفOظ السOابقة وإعOادة ا>سOتماع لتسOجي�ته الصOوتية المصOاحبة لتلOك المقOاطع 
  ).تتجاوز المدة الزمنية المحددة في ا�عدادات العامة للبرنامج

 
 المدرسون .2.2.2

�  :ة عملھم في ا[جزاء التاليةوطريقويمكن تلخيص أدوارھم  .شراف على حفظ الط�ب ومتابعتھموھم من يتولون ا
 

�ب فOOي مسOOتويات حفOOظ مختلفOOة :دور المQQدرس وص6QQحياتهOOن الطOOدد مOOى عOOرف علOOدرس أن يشOOن للمOOوم  .يمكOOويق
با>ستماع لت�وة الط�ب أثناء الحفظ والمراجعOة وتصOحيح ا[خطOاء لھOم ثOم مOنحھم الدرجOة التOي تعبOر عOن مسOتوى 

ولOه كOذلك . الط�ب التابعين له، من تعديل ورصد وإصدار للكشOوف وللمدرس الص�حية في إدارة درجات. حفظھم
يOتم إضOافة مدرسOين فOي حلقOة مOا أو حOذفھم منھOا بواسOطة  .أن يبدي رأيه حول الط�ب ويرفع بذلك لمشOرف الحلقOة

  . طلباتھم اعتمادبشكل مباشر أو من خ�ل  إما، المشرف على تلك الحلقة
�ب المشOرف علOيھم وعنOد اختيOار للنظام، تظھر للمدرس قائمOة اعند الدخول  :عمل المدرس آليةOر ألطOدھم، يظھOح

ويمكOن للمOدرس رصOد أو تغييOر درجOة الطالOب مOن . ن كان لديه مقطع أو مقOاطع لOم يOتم رصOدھاإسجله التحفيظي و
ا المقطع خ�ل الضغط عل الملف الصوتي المرافق لمقطع الحفظ، حيث يتم تحويله إلى صفحة في النظام يعرض فيھ

وھنا يقوم المدرس بوضع الع�مات المرئية علOى أمOاكن الخطOأ لتوجيOه . وتتاح فيھا إمكانية ا>ستماع لتسجيل الطالب
ثOم بعOد ذلOك . الطالب إضافة إلى إمكانية تسجيل تقرير صوتي لمسOاعدة الطالOب بشOكل أفضOل علOى تصOحيح أخطائOه

Oتوى حفظOن مسOر عOب تعبOة للطالOد درجOدرس برصOي . هيقوم المOدد فOية تحOة افتراضOن قيمOل مOة أقOت الدرجOإن كان
سيعيد النظام الطالب إلى نفس المقطع عند دخوله مجOددا للنظOام، أمOا إن كانOت ) مث� 80(ا�عدادات الخاصة بالحلقة 

وعنOOد ذلOOك يضOOاف المقطOOع المحفOOوظ إلOOى قائمOOة . غيOOر ذلOOك، فسOOيتمكن الطالOOب مOOن التجOOاوز إلOOى مقطOOع جديOOد للحفOOظ
 .حيث سيتم المرور عليه بشكل دوري خ�ل برنامج المراجعة المراجعة

الطالب لتسجيل المقطOع ورصOد المOدرس للدرجOة سيسOمح  إرسالتجدر ا�شارة ھنا إلى أنه خ�ل الفترة الفاصلة بين 
�ل إضOافة مقOاطع حفظيOه جديOدة لOه علOى أ> تتجOاوز عOددا محOددا فOي Oن خOالنظام للطالب بالتقدم في عملية الحفظ م
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كOل ذلOك مOن أجOل ). سOيكون منتظمOاوھو افتراضيا مقطع واحد على اعتبار أن المدرس (ا�عدادات الخاصة بالحلقة 
 .مسار الحفظلمدرس على سرعة تقدم الطالب في تأخر ا> يؤثر أ

 
 أولياء اJمور .2.2.3

وتجدر ا�شارة إلى أن وجود ولي ا[مر ھو فقط . وھم ا[شخاص الذين يرغبون في متابعة أبنائھم في عملية التحفيظ
ليOاء ا[مOور يقOوم أو .خاصية إضافية لصغار السن، وليس بالضرورة أن يكون لكل طالب في النظام ولي أمر يتابعOه

�ل صOفحة خاصOة بOذلك) في نفس الوقت أو في مراحل >حقة(بإضافة أنفسھم وما لديھم من أبناء Oن خOفي النظام م .
وبعد ذلك سيكون بإمكانھم متابعة أبنائھم لمعرفة مدى تقدمھم في مسار الحفظ، جودة أدائھم، عدد مرات الرسوب في 

 . ، التغيبات، الخمقاطع الحفظ
 

 المشرفون .2.2.4
ولكل حلقة مشرف يتOولى إدارة شOؤون . ولون عن ا[طراف المعنية بعملية التحفيظ، من مدرسين وط�بؤھم المسو

فOي . إضافة أو حذف مدرسOين فOي الحلقOةإنشاء الحلقة التابعة له ثم وتتمثل مھامه أو ص�حياته أو> في . التحفيظ بھا
) آخر المسOجلين(تجاوزوا العبء ونقل الط�ب الزائدين  ذينوم النظام بالبحث عن المدرسين الحالة إضافة مدرس يق

عند حذف مدرس يقوم النظام بإعادة توزيع الط�ب التابعين لذلك المدرس على المدرسين الذين لم . إلى ھذا المدرس
�حيات المشOرف كOذلك  .يصلوا العبء إن وجدوا أو بطريقة آلية تضمن أكبر قدر من التكOافؤ بOين المدرسOينOن صOم

ا�عدادات الخاصة بالحلقة، كتحديد العبء التدريسي للمدرسين، قيم النجاح في مقاطع الحفظ والمراجعة، عOدد  ضبط
المقاطع الجديدة المسموح للطالب حفظھا أو مراجعتھا تسلسليا قبل رصد درجات التي قبلھا، القيمة ا>فتراضOية التOي 

�ح .على أساسھا تصنف الفيئات العمرية، الخOي صOدخل فOل يOب وعم�Oين والطOة المدرسOا متابعOرف أيضOيات المش
�ل مOدى . تقارير دوريOة حOول أدائھOم وإرسOالھا لھOم واتخOاذ ا�جOراءات المناسOبةOن خOيم ا[داء مOرف تقيOن للمشOيمك

�ب،  دة ا[داء وعOOدد مOOرات الرسOOوب فOOي مقOOاطع الحفOOظا>سOOتجابة والمواظبOOة فOOي مسOOار الحفOOظ، جOOوOOبة للطOOبالنس
 .التغيبات، الخ

�ل  إما )المسئول العام(تتم إضافة المشرفين بواسطة مدير النظام Oن خOر أو مOادبشكل مباشOات اعتمOمام طلبOھمانض. 
  .كما تم تفصيله قبل قليل حلقات وتسييرھا إنشاءبعد ذلك يستطيع المشرف 

  
 )المسئول العام(مدير النظام  .2.2.5
�حيات بشOكل ھرمOي حيOث قد وو. النظام مدير النظام ضبط ا�عدادات العمة للجوانب المختلفة في يتولىOزعت الص

وتركت ص�حيات تسيير الحلقات نفسOھا للمشOرفين عليھOا  المشرفيناقتصرت ص�حيات المدير على إضافة وحذف 
النصOية /تركت له كذلك ص�حيات تحديد المدة الزمنية ل�حتفOاظ بالملفOات الصOوتية. �عطاء مرونة أكبر في التسيير

 .نللط�ب والمدرسي
قOراءات /مOن يOتحكم فOي عمليOات الضOبط والتحOديث بشOكل عOام، حيOث يمكOن أن يضOيف قOراءأيضOا مدير النظام ھOو 

  .جديدة في النظام، إلى غير ذلك من العمليات الضرورية
  
  

، حيث تبOدو الخيOارات المتاحOة 2، فان النظام المقترح يمكن أن يمثل كما في الشكل تصورمن على ما تم تقديمه  بناء
  .لكل واحد من المستخدمين ا[ساسين
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  نظام التحفيظ ھيكل: 2الشكل 
 

 التصميم .3
 تقديم .3.1

يعتبر التصميم مرحلة أساسية في بناء ا[نظمة الحاسOوبية لمOا لھOا مOن أھميOة فOي تحقيOق الفوائOد المرجOوة مOن النظOام 
وقOد قOام العOاملون فOي مجOال ھندسOة البرمجيOات بتطOوير طOرق ]. 13،14[وتسھيل عملية تطويره فOي فتOرات >حقOة

 Object Oriented Analysis andومن أكثرھا اليوم استخداما . وأساليب يمكن إتباعھا في تحليل وتصميم النظم
Design methods  لOOدة للتعامOOات كوحOOتخدام الكائنOOى اسOOدة علOOت . المعتمOOميم بنيOOل والتصOOاك أدوات للتحليOOوھن

وتتOيح ھOذه ]. Unified Modeling Language (UML) ]15لتعامOل مOع ھOذه الطOرق، مOن أشOھرھا خصيصOا ل
. ، الOخUse-Case Diagrams (ucd) ،Activity Diagrams (ad)ا[دوات مجموعة من الوحدات الرسOومية، 

�ل. يتم استخدامھا لتبيOان أجOزاء النظOام وع�قOات الOربط فOي مOا بينھOاOن خOا مOاطي معھOن التعOض  ويمكOتخدام بعOاس
في ھذا العمل استخدمت أدوات و. ، أو غيرھماRational Roseمث� أو   Microsoft Visioالوسائل المتاحة، ك 

  .من ھذا القبيل لتحليل وتصميم النظام المطور
  

  تصميم قواعد البيانات .3.2
 .3الشكل  على النحو المبين فيالنظام لضمان تنفيذ التصور المقترح، فقد تم تصميم قاعدة بيانات 
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  قاعدة بيانات التحفيظ اyلي: 3لشكل ا

  
من بين ابرز تلك . تضم قاعدة بيانات التحفيظ ھذه مجموعة من الجداول لتخزين المعلومات ا[ساسية في ھذا النظام

يتم تصنيف . الجداول، نذكر جدول المستخدم الذي يضم بيانات وتصنيف أنواع المستخدمين المسجلين في النظام
وقد وضعت ا[دوار في جدول . المستخدمين إلى مجموعات حسب الدور والص�حيات المخولة لھم في النظام

يذكر ھنا أن الحماية تأخذ بعين ا>عتبار على عدة مستويات، أولھما . مستقل فقط لتسھيل إضافة دور جديد في النظام
وثانيھما توفره بيئة التطوير المستخدمة . خدمينتضمنه قواعد بيانات النظام من خ�ل تحديد دور وص�حيات المست

أما ثالثھما فھو . من خ�ل التشفير الكامل لصفحات المشرف، إذ > يستطيع أحد الدخول عليھا وإن كان لديه عنونھا
 > تبين كافة 4ولعل الجداول التي أظھرت في الشكل  .تشفير كلمة السر التي توفره أغلب البيئات البرمجية المتطورة

  .المعلومات وإنما فقط ا[ساسي منھا ل�ختصار
إلى جانب جدول المستخدم، نجد أيضا الجدول الذي يمثل معلومات الحلقة، وقد وضعت فيه القيم ا>فتراضية التي 

ھذا الجدول مرتبط بجدول المشرف على . ينبغي أن تكون موحدة بين جميع منسوبي الحلقة من مدرسين وط�ب
خاص بھا، ويرتبط به جدول المدرس على اعتبار أن الحلقة تضم ) واحد أو أكثر(حلقة مشرف اعتبار أن لكل 

من الم�حظ أن جدول الحلقة لم يربط به بشكل مباشر جدول الطالب، إذ فضلنا . مجموعة من المدرسين التابعين لھا
  .وبالتالي لحلقة مجموعة من الط�ب تابعين لمدرس، ومدرسين تابعين لمشرف: إبراز التدرج التالي

أما الجدول الثالث البارز في ھذه القاعدة، فھو جدول الطالب، ويضم مجموعة من الخصائص أھمھا، مقداري الحفظ 
يضم . إضافة إلى مقطع ومؤشر المراجعة الحالي وتاريخ ا>لتحاق بالنظام التحفيظي) عدد الصفحات(والمراجعة 

بھا، وھذا ا[خير ھو مفتاح أساسي في جدول القراءة الموجود في  جدول الطالب كذالك اسم القراءة التي يدرس
التعلم اyلي "التي بنيت بشكل مستقل >ستخدامھا في ا[نظمة الفرعية ا[خرى في مشروع  قاعدة بيانات القرآن

لب من خ�ل اسم القراءة سيتمكن النظام من تحديد نسخة المصحف المناسبة التي ستعرض للطا. "للقرآن الكريم
لكل طالب جدول تحفيظي يضم مجموعة من الخصائص، . أثناء الحفظ وتخصيص كل المعلومات المرتبطة بالقراءة

  :من أھمھا
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في جدول الطالب لتحديد رقم " مقدار الحفظ"تمثل رقم أول صفحة في المقطع، ويتم استخدام  ":من الصفحة"  . أ

 آخر صفحة في المقطع،
 
يتم إضافة مقطع حفظ جديد عند تسجيل . للطالب مقطع الحفظتاريخ نزول يمثل  ":تاريخ إضافة مقطع الحفظ"  . ب

 .الحالي مرة وعند نجاحه في مقطع الحفظ الطالب في النظام [ول
 
يمثل تاريخ اعتماد الطالب لتسجيل الحفظ  "):تاريخ إرسال مقطع المراجعة" ("تاريخ إرسال مقطع الحفظ"  . ت

فرق بين ھذا التاريخ والذي قبله سنعرف كم من الوقت أمضاه الطالب لو أخذنا ال. وإرساله للمدرس) المراجعة(
 .في حفظ المقطع وبالتالي يمكن معرفه جدية الطالب في عملية التحفيظ

 
. تاريخ رصد الدرجة من طرف المدرس "):تاريخ رصد درجة المراجعة" ("تاريخ رصد درجة الحفظ"  . ث

والذي قبله سنعرف كم من الوقت أمضاه المدرس قبل أن بنفس الطريقة، لو أخذنا الفرق بين ھذا التاريخ 
 .يصحح المقطع وبالتالي يمكن معرفه مدى مواظبة المدرس وتفرغه

 
تمثل الدرجة التي يمنحھا المدرس للطالب عند ا>ستماع لحفظه  ):"درجة المراجعة"( "درجة الحفظ"  . ج

يعتبر الطالب راسبا ويتم تزويد عداد ) للمراجعة(إن كانت أقل من القيمة ا>فتراضية للحفظ ). مراجعته(
، ويجبر الطالب ")عدد مرات الرسوب في المراجعة" ("عدد مرات الرسوب في الحفظ"الرسوب الممثل ب 

 .أما إن كانت الدرجة غير ذلك، فيتم إضافة مقطع جديد بتاريخ جديد. على البقاء في نفس المقطع
  

، يمكنOه تسOجيل م�حظOات صOوتية )الحفظ أو المراجعة(ه إلى المقطع تجدر ا�شارة ھنا إلى أن المدرس عند استماع
ويمكنOOه كOOذلك إضOOافة تعليقOOات نصOOية علOOى أمOOاكن . حOOول الحفOOظ والمراجعOOة لمسOOاعدة الطالOOب علOOى تحديOOد أخطائOOه

ا[خطاء في أي من صفحات المقطع من خ�ل الضغط على الزر ا[يسر للفأرة عند بداية مكان الخطأ ثم سOحبھا إلOى 
�ل ھOذه العمليOة بتسOجيل ا�حOداثيات ا[فقيOة والعموديOة . ھايته وإضافة التعليق في المكان المخصصنOام خOيقوم النظ

يتم حفظ ھذه البيانOات فOي جOدول الم�حظOات الOذي يOرتبط بجOدول تصOيح المOدرس . للبداية وللنھاية ثم النص المدخل
فھي فقOط " قرئت الدرجة"أما الخاصية "). نوع الحفظ"خ�ل  يتم التمييز بين ا>ثنين من(لمقطع الحفظ أو المراجعة 

  .لمعرفة ھل الطالب قرء الدرجة التي رصدت أم >
  
  

 تصميم النظام .3.3
لمن يعيشOون فOي البلOدان التOي > تتOوفر فيھOا سOبل  ، بشكل خاص،تم تصميم النظام كموقع على ا>نترنت ليكون عونا

OOكانھا علOOوفر سOOل يتOOي المقابOOي فOOة، والتOOدان الغربيOOته، كالبلOOرآن ودراسOOظ القOOن  ىلحفOOنھم مOOي تمكOOة التOOائل التقنيOOالوس
  .التواصل عبر ا>نترنت دون أدنى العوائق

  
 أردنOاسھل التعاطي معه، من أھمھOا أننOا خذ بعين ا>عتبار جملة من الخصائص الضرورية في تصميم النظام ليتم ا[

حتOى > يطOر المسOتخدم عنOد تغييOر الجھOاز إلOى ) server(أن تبقي كل الملفات والمعلومات مخزنة في جانب الخادم 
أردنOا . خومOن بOين تلOك المعلومOات، الملفOات الصOوتية للقOراءات النموذجيOة، المصOاحف، الO. إعادة تنزيلھا مOن جديOد

مOع ا[خOذ بعOين ا>عتبOار جانOب السOرعة ) server side(الحا>ت في جانOب الخOادم  الجة في أغلبكذلك أن تتم المع
  .للملفات الصوتية streamingتقنيات أل  وقد استخدمت. في المعالجة

  
�ب محليOا الخاصة بحفظ ايتم تسجيل الملفات الصوتية Oلط)client side ( يغةOبصwav  ازOى جھOا علOزن مؤقتOوتخ

أو الOذاتي، وعنOد اعتمOاد التسOجيل يOتم تحويلھOا إلOى /استخدامھا عنOد الحاجOة فOي جانOب التصOحيح اyلOي والعميل ليتم 
تصOOبح مرئيOOة بالنسOOبة الطالOOب و م ترسOOل إلOOى الخOOادم لتخOOزن فOOي مجلOOدلضOOغطھا بOOأكبر قOOدر ممكOOن ثmp3 OOصOOيغة 

أنOه تتOوفر مكتبOات مجانيOة للتحويOل  نشير ھنا إلى. عند ذلك يتم مسحھا من الجھاز المحلي لعدم الحاجة فيھا. لمدرسل
وعلى كل حOال > بOد مOن تقييOد . بنسبة ضغط عالية لتسھيل انتقالھا عبر الشبكة mp3إلى صيغة  wavمن صيغة أل 

> يتجاوز تسجيله حجما معينا، وإ> يتعOين عليOه تقسOيم  حتىالمستخدم بعدد محدود من الصفحات أثناء تسجيل حفظه 
  . ن ملف صوتيمقطع الحفظ إلى أكثر م

  
  .نعطي التصميم العام للنظام ومكوناته ا[ساسية بما في ذلك الخادم، 4وفي الشكل 
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  لنظام المقترح

وقد تأرجح اختيارنا في . ينبغي عادة التفكير بشكل متمعن في البيئة المناسبة التي ت�ءم خصوصيات وحاجات النظام
Java 2 Enterprise Edition (J2EE)  ن ا[كثر استخداما فيyاللتان تعتبران ا

والواقOOع أن لكOOل مOOن ھOاتين البيئتOOين خصOOائص ومواصOOفات متطOOورة ودعOم كامOOل للغOOة العربيOOة فOOي 
أجريOOت للمقارنOOة بOOين أي مOOن البيئتOOين أفضOOل لتطOOوير التطبيقOOات الحاسOOوبية 
ك تقارب كبير بينھما مOن ناحيOة ا[داء والكفOاءة مOع بعOض الفOوارق التOي تOرجح ا[ولOى تOارة 

مجانية وتطبيقاتھOا مسOتقلة عOن  J2EEوقد كان من أكبر الفوارق كون 
علOى أنظمOة  Net.تطبيقOات  أمOا وقOد طOورت مكتبOات لOدعم

تشغيل مختلفة، فقد أصبحت ھذه ا[خيرة منافسOة جOدا ل�ولOى خصوصOا إذا مOا أخOذنا بعOين ا>عتبOار سOھولة التعامOل 
ضOاف إلOى ذلOك أيضOا ي. سOرعة فOي التنفيOذوكثرة الدعم المتوفر على شبكة ا>نترنت إضOافة إلOى ال

با�مكان ا>ستفادة من خبرات مبرمجين مختلفين يعملون بلغات برمجيOة مختلفOة كOل 
اسOOOتخدمت بشOOOكل كبيئOOOة للعمOOOل فOOOي ھOOOذا المشOOOروع و
 Microsoft Sqlأما بالنسبة لنظم إدارة قواعد البيانات، فقد كان مOن المنطقOي اختيOار 

للخصOOائص المتميOOزة التOOي يوفرھOOا ومOOن أھمھOOا 

فOOي تطويرھOOا بشOOكل متOOوازي تOOم نOذكر أن نظOOام التحفOOيظ اyلOOي الOOذي نقدمOOه ھنOOا ھOOو جOOزء مOن أنظمOOة فرعيOOة أخOOرى 
. حيOث يOتم دمجھOا مOع بعOض لتOوفير بيئOة متكاملOة لخدمOة الدارسOين لكتOاب هللا

لتسOھيل ) style sheet(مOع أنمOاط للتنسOيق 

جزء أفقي علوي، جزء عمودي أيمن، جزء وسط، جزء عمودي أيسOر، جOزء 
إضOافة إلOى شOعار  المشOروعالجOزء ا[فقOي العلOوي يخصOص للخيOارات ا[ساسOية فOي 

لبارزة في أي مOن الخيOارات ا[ساسOية يOتم أما الجزء العمودي ا[يمن، فيخصص ل�وامر ا
أما الجزء الوسط فھOو ا[سOاس ويخصOص لعOرض المعلومOات ا[ساسOية، 

أمOا الجOزء العمOودي ا[يسOر مOن . كصفحات المصحف فOي التحفOيظ والقOرآن وعلومOه، أو الكتOب عنOد تصOفحھا، الOخ
�أمOا الجOزء ا[فقOي . مOر ا�ضOافية فOي بعOض مOن الخيOارات ا[ساسOية كOالتحفيظ مOث
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لنظام المقترحل التصميم العام: 4الشكل 

  التنفيذ
  بيئة التنفيذ وأدوات التطوير

ينبغي عادة التفكير بشكل متمعن في البيئة المناسبة التي ت�ءم خصوصيات وحاجات النظام
Java 2 Enterprise Edition (J2EE)و  Microsoft .Netالبداية بين 

والواقOOع أن لكOOل مOOن ھOاتين البيئتOOين خصOOائص ومواصOOفات متطOOورة ودعOم كامOOل للغOOة العربيOOة فOOي . تطOوير البOOرامج
أجريOOت للمقارنOOة بOOين أي مOOن البيئتOOين أفضOOل لتطOOوير التطبيقOOات الحاسOOوبية ] 16[وھنOOاك دراسOOة . الجانOOب البرمجOOي

ك تقارب كبير بينھما مOن ناحيOة ا[داء والكفOاءة مOع بعOض الفOوارق التOي تOرجح ا[ولOى تOارة المتقدمة، ووجد أن ھنا
وقد كان من أكبر الفوارق كون . والثانية تارة أخرى حسب بعض الخصائص

أمOا وقOد طOورت مكتبOات لOدعم. نظام التشغيل المستخدم لكنھا في المقابل بطيئOة ومعقOدة
تشغيل مختلفة، فقد أصبحت ھذه ا[خيرة منافسOة جOدا ل�ولOى خصوصOا إذا مOا أخOذنا بعOين ا>عتبOار سOھولة التعامOل 

وكثرة الدعم المتوفر على شبكة ا>نترنت إضOافة إلOى ال) الجھد البرمجي
با�مكان ا>ستفادة من خبرات مبرمجين مختلفين يعملون بلغات برمجيOة مختلفOة كOل  ا>ستق�لية عن لغة البرمجة، إذ

كبيئOOOة للعمOOOل فOOOي ھOOOذا المشOOOروع و NET.لOOOذا تOOOم اختيOOOار. حسOOOب كفاءتOOOه فOOOي نفOOOس المشOOOروع
ASP.NET   وC# . ارOي اختيOن المنطقOأما بالنسبة لنظم إدارة قواعد البيانات، فقد كان م

للخصOOائص المتميOOزة التOOي يوفرھOOا ومOOن أھمھOOا نظOOرا  MySql، لكننOOا فضOOلنا اسOOتخدام تبعOOا ل�ختيOOار ا[ول
  ].17[السرعة والكفاءة في ا[داء المعروف بھما 

  واجھات ا^ستخدام
نOذكر أن نظOOام التحفOOيظ اyلOOي الOOذي نقدمOOه ھنOOا ھOOو جOOزء مOن أنظمOOة فرعيOOة أخOOرى 

حيOث يOتم دمجھOا مOع بعOض لتOوفير بيئOة متكاملOة لخدمOة الدارسOين لكتOاب هللا" التعلم اyلOي للقOرآن الكOريم
مOع أنمOاط للتنسOيق ) master page(صOفحة رئيسOية وبنOاء تOم تصOميم على ھOذا ا[سOاس 

   .ربط أجزاء النظام وضمان التجانس بينھا في عمليات ا�خراج
جزء أفقي علوي، جزء عمودي أيمن، جزء وسط، جزء عمودي أيسOر، جOزء : خمسة أجزاءا[ساسية الواجھة 

الجOزء ا[فقOي العلOوي يخصOص للخيOارات ا[ساسOية فOي ). 5 انظOر الشOكل(أفقي أسفل 
أما الجزء العمودي ا[يمن، فيخصص ل�وامر ا. الجھات المنفذة والداعمة

أما الجزء الوسط فھOو ا[سOاس ويخصOص لعOرض المعلومOات ا[ساسOية، . ، وعلى سبيل المثال التحفيظ اyلي
كصفحات المصحف فOي التحفOيظ والقOرآن وعلومOه، أو الكتOب عنOد تصOفحھا، الOخ

مOر ا�ضOافية فOي بعOض مOن الخيOارات ا[ساسOية كOالتحفيظ مOث�الواجھة، فيخصص لبعض ا[وا
  .السفلي، فھو شريط بسيط مخصص لمعلومات أساسية حول البرنامج
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التنفيذ .4
بيئة التنفيذ وأدوات التطوير .4.1

ينبغي عادة التفكير بشكل متمعن في البيئة المناسبة التي ت�ءم خصوصيات وحاجات النظام
البداية بين 

تطOوير البOOرامج
الجانOOب البرمجOOي

المتقدمة، ووجد أن ھنا
والثانية تارة أخرى حسب بعض الخصائص

نظام التشغيل المستخدم لكنھا في المقابل بطيئOة ومعقOدة
تشغيل مختلفة، فقد أصبحت ھذه ا[خيرة منافسOة جOدا ل�ولOى خصوصOا إذا مOا أخOذنا بعOين ا>عتبOار سOھولة التعامOل 

الجھد البرمجي(
ا>ستق�لية عن لغة البرمجة، إذ

حسOOOب كفاءتOOOه فOOOي نفOOOس المشOOOروع
 ASP.NETخاص

server ار ا[ولOOختي�تبعOOا ل
السرعة والكفاءة في ا[داء المعروف بھما 

  
  

واجھات ا^ستخدام .4.2
نOذكر أن نظOOام التحفOOيظ اyلOOي الOOذي نقدمOOه ھنOOا ھOOو جOOزء مOن أنظمOOة فرعيOOة أخOOرى 

التعلم اyلOي للقOرآن الكOريم"مشروع 
على ھOذا ا[سOاس و

ربط أجزاء النظام وضمان التجانس بينھا في عمليات ا�خراج
الواجھة  تضم

أفقي أسفل 
الجھات المنفذة والداعمة

، وعلى سبيل المثال التحفيظ اyليتحديده
كصفحات المصحف فOي التحفOيظ والقOرآن وعلومOه، أو الكتOب عنOد تصOفحھا، الOخ

الواجھة، فيخصص لبعض ا[وا
السفلي، فھو شريط بسيط مخصص لمعلومات أساسية حول البرنامج
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  خول لنظام التحفيظدالصفحة الرئيسية لل :5الشكل 

  
كOان المسOتخدم  إنأمOا  .المسOتخدمالجانب ا[يمن خيرات التسجيل المتاحة فOي نظOام التحفOيظ حسOب نOوع في ي�حظ و

 إلOىوبعد التعرف عليOه يOتم تحويلOه . مسج�، فيمكنه الدخول للنظام من خ�ل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين به
  .الجزء الخاص به في النظام

  

  
  السجل التحفيظي: 6الشكل 

  
تظھOOر ھOOذه الصOOفحة السOOجل التحفيظOOي للطالOOب، حيOOث يمكOOن عOOرض الحفOOظ حسOOب السOOور أو المقOOاطع إضOOافة إلOOى 

يمكن للطالب طباعة ھOذا السOجل أو ا>حتفOاظ بOه فOي نسOخة الكترونيOة . معلومات تتعلق بتقييم أداء الطالب بشكل عام
  . بالصيغة التي تناسبه

  
التحفيظOي ھOذا، منھOا مOا يتعلOق بالطالOب ومنھOا مOا يتعلOق بالمOدرس ات بOارزه فOي النظOام ھناك جوانب أخرى وخيار

�ل Oن خOا مOيطلع عليھOشرافي، لم نشأ الدخول في تفاصيلھا في ھذه الورقة ولعل المھتم س�ومنھا ما يتعلق بالجانب ا
ا>نتھاء منOه  التجريبية وسيفتح ل�ستخدام فورعليه النسخة وحملت  قد تم حجز نطاق على ا>نترنتف. موقع البرنامج

  .بشكل رمس
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  الخاتمة .5
نظاما تفاعليا للتحفيظ الذاتي للقرآن الكOريم يحOاكي الطريقOة التقليديOة فOي الحلقOات والكتاتيOب لقد قدمنا في ھذه الورقة 

  : وسيستفيد منه، بحول هللا. ويوفر أدوات حاسوبية لضبط ومتابعة الدارس وتصحيح حفظه بشكل آلي
 مع جودة في الت�وة وإتقان للحفظ، الراغبون في حفظ القرآن  - أ

 المؤسسات التعليمية،  -  ب
 الحلقات الخاصة في المساجد أو البيوت،  -  ت
 مراكز الجاليات المسلمة في شتى أنحاء العالم،  -  ث

  
مفيدا بشكل خOاص للمسOلمين المقيمOين فOي المھجOر، أو لغيOرھم ممOن يرغبOون فOي ا>سOتفادة مOن ھذا النظام وسيكون 

  .جة لوجوده إلى جانبھمخبرات شيخ ما دون الحا
  

تطOويرات  إلOىأنOه > يOزال يحتOاج  إ>مرحلة من النضج تجعله قOاب� ل�سOتخدام  إلىورغم أن ھذا النظام وصل اyن 
جOزء  إضOافةلعل من أھمھا والتي نحن اyن بصدد العمل عليھا ھOو  إضافتھاوھناك الكثير من الخصائص التي يمكن 

�ب والمدرسOOينالمباشOOر بالتواصOOل الصOOوتي  يتعلOOقOOين الطOOذا. بOOيمكن ھOOزءال سOOن  جOOةمOOي  إتاحOOب ف�OOة للطOOالفرص
التواصل المباشر مع مشايخھم كلما كانوا موجودين على النظام في نفس الوقت وبالتالي > يحتاجون لتسجيل حفظھم 

ا[صOل فOي  طبعا يبقى خيار أن يعمل الطالب بشكل مستقل عن المدرس ھو. التصحيح وانتظارعبر الشبكة  وإرساله
كOذلك عنOد  .يمكن برمجة لقاءات جماعية مباشرة دوريOة ولكن بالجزء الجديد. ھما باyخرالنظام حتى > يتم تقييد أحد

فOي  علOى غOرار مOا يحOدثالتواجد على النظام في نفس الوقت وبرغبة من الطرفين فOي التواصOل يOتم اللقOاء المباشOر 
skype �دمجھOا فOOي نظOام الحلقOOات  وإمكانيOOةا>سOOتفادة مOن بعOOض البOرامج الجOاھزة  إمكانيOةونحOن اyن نOOدرس  .مOث

  .المطور أو تطوير نظام جديد للتواصل يتماشى مع خصوصيات برنامجنا
  

الشيء اyخر كذلك الذي يجري العمل عليه، ھو المواصلة في تطوير المصحح اyلي للت�وة حتى يصبح قOادرا علOى 
أن ھنOاك الكثيOر مOن  إ>حد الساعة مشجعة جدا  إلىرغم أن النتائج التي وصلنا لھا و .متابعة القارئ وتصحيح حفظه

مسOتوى مOن الدقOة يتماشOى  إلOىالحا>ت الصوتية المختلفة التي ينبغي دراستھا وضOبطھا بنمOاذج مناسOبة حتOى نصOل 
  .وقدسية القرآن الكريم

  
  

  كلمة شكر .6
مOن قبOل مدينOة الملOك عبOد العزيOز للعلOوم  المOدعوم" لقرآن الكريمالتعلم اyلي ل"مشروع نتائج  تقدم إحدىھذه الورقة 

شكرنا أيضا موجه إلى كل من ساعد في الجوانب البرمجيOة فOي ھOذا  .فلھا الشكر" 113-25-أت"بمنحة رقم  والتقنية
  .النظام

  
 

 المراجع .7
  

  .ھـ1406. بغداد. مطبعة الخلود. الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. الحمد، غانم قدوري  ]1[
  

يحيى محمد الحاج، عماد عبOدالرحمن الصOغير، عبOدهللا مھOدي ا[نصOاري، منصOور احمOد الغامOدي، محمOد   ]2[
التقريOر الفنOي النھOائي، . مشروع التعلم اyلي للقOرآن الكOريم. 2010. إبراھيم الكنھل، يوسف محمد العوھلي

  .المملكة العربية السعوديةمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض، 
  

]3[  Y.O.M. Elhadj. (2010). E-Halagat. Turkish Online Journal of Educational 
Technology (TOJET), Vol. 9, No 1, pp: 54-61. 
 

التعرف . يحيى محمد الحاج، منصور محمد الغامدي، محمد إبراھيم الكنھل، عبدهللا محمد مھدي ا[نصاري  ]4[
سج�ت الندوة الدوليOة السادسOة لعلOوم وھندسOة الحاسOوب باللغOة . على ا[صوات القرآنية أثناء الت�وةاyلي 

  .م 2010مايو  21-20تونس،  –مات ا، الحم160-141: العربية، ص
  

]5[  Y.O.M. Elhadj, M. Aoun-allah, I.A. Alsughayeir, A. Alansary. E-Taj. Proc. of 
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International Educational Technology Conference (IETC2010), Istanbul – 
Turkish, April 26-28, 2010. 
 

نظOام . يحيى محمOد الحOاج، محمOد عOون هللا، عبOدهللا محمOد مھOدي ا[نصOاري، عمOاد عبOد الOرحمن الصOغير  ]6[
، المدينOة المنOورة "تقنيOة المعلومOات"التقنيات المعاصOرة ندوة القرآن الكريم و. تفاعلي للتعليم الذاتي للتجويد

  .م2009 بروأكت 15-13المملكة العربية السعودية،  –
  

. (2010). يحيى محمد الحاج، عماد عبد الرحمن الصغير، احمد ميلود خرصOي، عبOدهللا محمOد ا[نصOاري  ]7[
  .1، العدد 3الحاسوب باللغة العربية، المجلد المجلة الدولية لعلوم وھندسة . التحليل الصرفي للقرآن الكريم

  
. عماد عبد الرحمن الصغير، عبدهللا محمد ا[نصOاري، احمOد ميلOود أحمOد خرصOي، يوسOف أحمOد العOوھلي  ]8[

، "تقنيOOة المعلومOOات"نOOدوة القOOرآن الكOOريم والتقنيOOات المعاصOOرة . محOOرك بحOOث المتشOOابه اللفظOOي فOOي القOOرآن
  .م2009بر وكتأ 15-13العربية السعودية، لمملكة ا –المدينة المنورة 

  
 -الواقOOع والتطلعOOات : منتجOOات حوسOOبة القOOرآن وعلومOOه. عمOOاد عبOOد الOOرحمن الصOOغير، يحيOOى محمOOد الحOOاج  ]9[

، الريOاض 313ص  – 304ص : IV. المؤتمر والمعرض التقني السOعودي الرابOعسج�ت . دراسة مسحية
  .م2006دجمبر  6-2المملكة العربية السعودية،  –
  

بيئOة حاسOوبية للتحفOيظ اyلOي . يحيى محمد الحاج، عماد عبد الOرحمن الصOغير، محمOد عبOد الكOريم المتوكOل  ]10[
، 331ص  – 314ص : I. نOOOدوة تقنيOOOة المعلومOOOات والعلOOOوم الشOOOرعية والعربيOOOةسOOOج�ت . للقOOOرآن الكOOOريم

  .م2007مارس  7-6المملكة العربية السعودية،  –الرياض 
  

ذخيOرة . محمد الحاج، منصور محمد الغامدي، محمد إبراھيم الكنھل، عبدهللا محمد مھOدي ا[نصOارييحيى   ]11[
، المدينOة "تقنية المعلومOات"ندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة ". عم"صوتية لجزء من القرآن الكريم 

  .م2009بر وكتأ 15-13لمملكة العربية السعودية، ا –المنورة 
  

]12[  M. AlGhamdi, Y.O. Mohamed El Hadj, M. AlKanhal, A MA�UAL SYSTEM TO 

SEGME�T A�D TRA�SCRIBE ARABIC SPEECH, Proceedings of  IEEE 

ICSPC'07, ISBN 1-4244-1236-6, pp: 233-236, Dubai, UAE, 2007. 
 

]13[  L. Sommerville, Software Engineering, 7th Ed. Addison Wesley, 2004. 
 

]14[  L. Whitten, D.Bentley, C.Dittman, System Analysis & Design Methods, 6th Ed. 
McGraw Hill, 2004. 
 

]15[  R.C. Lee, W.M. Tepfenhart, Practical OOD with UML and Java. Prentice Hall, 
2002. 
 

]16[  CGI, "Mircosoft.�ET or Java 2 Enterprise Edition: is it just a question of Plat-

form and Languages? – Technical Study. 2002. 
 

]17[  http://www.tometasoftware.com/MySQL-5-vs-Microsoft-SQL-Server-2005.asp 

  


