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 المبحث الثالث
 Flow chartخرائط التدفق 

 
 خشائػ انرذفق ْٙ ذقُٛح ذحهٛهٛح ذسرخذو نٕصف تؼط يظاْش َظاو انًؼهٕياخ تشكم ٔاظح ٔيٕظض أٌ

 .ٔيُطقٙ حٛس ذشًم يخطػ ذذفق انًسرُذاخ ٔانُظى ٔانثشايط

 يعاندت انعًهٛاث إخشاءاثيٍ انشيٕص نٕصف  (يعٛاسٚت)اٌ ْزِ انخشائظ تستخذو يدًٕعت يحذدة 

:  االقتصادٚت، ًٔٚكٍ تٕضٛحٓا كًا ٚهٙانٕحذةانًستخذيت يٍ قبم 

 انتٕصٛف انشيض 

  ٔاإلخشاض اإلدخالسيٕص : أٔال   ث

1 

 

يستُذ أ ٔثٛقت ٚستعًم نهُظاو انٛذٔ٘ 

 .ٔانحاسٕب

2 

 

 انبٛاَاث انٗ انُظاو أ إدخالعًهٛت 

 .خشٔج يعهٕياث يٍ انُظاو

3 

 

عشض انًعهٕياث عهٗ احذ ٔسائم 

 .كانشاشت اإلخشاج

4 

 

ادخال انبٛاَاث انٗ انُظاو انحاسٕبٙ عبش 

 .ٔحذاث ادخال انبٛاَاث

  سيٕص انًؼانعح: شاَٛا ث

1 

 

 .عًهٛت يعاندت بٕاسطت انحاسٕب

2 

 

 .عًهٛت يعاندت بٕاسطت انُظاو انٛذٔ٘

3 

 

 .عًهٛت اتخار قشاس
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4 

 

عًهٛت يساعذة تتى بٕاسطت غٛش 

 .انحاسٕب

5 

 

انتعذٚالث عهٗ يدًٕعت أايش ضًٍ 

 .انبشَايح

 انٕصف سيٕص انرخضٍٚ: شانصاًا  ث

1 

 

يهف نهًستُذاث انًحفٕظّ بشكم ٚذٔ٘ 

 .ٔانتٙ ٚتى استشخاعٓا بشكم ٚذٔ٘

2 

 

 .تخضٍٚ بٛاَاث عهٗ انذسك انًغُاطٛسٙ

3 

 

 .تخضٍٚ بٛاَاث عهٗ ششٚظ يغُاطٛسٙ

4 

 

تخضٍٚ يباشش نهبٛاَاث عهٗ ٔسٛظ 

 .(انذٚسك)تخضُٚٙ ثإََٙ يباشش 

  سٛش انثٛاَاخ ٔسيٕصِ: ساتؼا    ث

 

1 
 

اتداِ سٛش عًهٛت انًعاندت أ 

 .انًستُذاث

2 

 

تحٕٚم انبٛاَاث يٍ يكاٌ انٗ آخش 

 .بٕاسطت خطٕط اتصال

3 

 

َٓاٚت طشفٛت نبذاٚت أ َٓاٚت انبشَايح أ 

ٚشٛش انٗ اٚقاف عًم انبشَايح أ انٗ 

 .ٔخٕد ششٚك خاسخٙ فٙ انُظاو

4 

 

يالحظاث اضافٛت أ يالحظاث ٔصفٛت 

 .نغشض االٚضاذ
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5 

 

حهقت ٔصم حٛث تًثم ٔصم سٛش 

انًعاندت عهٗ انصفحت َفسٓا بذل سسى 

 .خطٕط اتصال عهٗ عشض انصفحت

6 

 

حهقت ٔصم بٍٛ انصفحاث ا٘ اَتقال يٍ 

صحفت اخشٖ أ اَتقال انٗ صفحت 

 .اخشٖ

 

اٌ خشائػ انرذفق ْٙ ذقُٛح ذحهٛهٛح ذسرخذو نٕصف تؼط يظاْش َظاو انًؼهٕياخ تشكم ٔاظح، 

: ٔيٕظض، ٔيُطقٙ ْٔٙ ذشًم

 Document Flowchartخشائظ تذفق انًستُذاث - أالًال 

إٌ خشائػ ذذفق انًسرُذاخ، ذؼُٙ ذذفق انًسرُذاخ ٔانًؼهٕياخ تٍٛ يٕاقغ انًسؤٔنٛح داخم انٕحذج 

 األصهٙ، يشٛشج انٗ يٕقغ انًسرُذ (تذاٚاذٓا انٗ َٓاٚاذٓا)االقرصادٚح، فٓٙ ذرثغ انًسرُذاخ يٍ يُثؼٓا 

 ٔكزنك ذحذد انغشض انرٙ يٍ اظهٓا ذسرخذو انًسرُذاخ، األصهٙ نهًسرُذ األخشٖٔيٕظحح ذٕصٚغ انُسخ 

. ٔيٕقؼٓا انُٓائٙ ٔكم شٙء ٚحذز ػُذ ذذفقٓا خالل انُظاو

 يخططاث سٛش انًستُذاث  أًْٛت

:  يخططاخ سٛش انًسرُذاخ ذثشص فٙ انُٕاحٙ انرانٛحأًْٛحاٌ 

.  انشقاتح انذاخهٛح نهُظاو كانعثػ انذاخهٙ ٔانفصم تٍٛ انٕظائفإظشاءاخذقٕٚى - 1

 ػذو فاػهٛح انُظاو يصم قُٕاخ االذصال غٛش ٔأسثابًٚكٍ اسرخذايٓا كأداج الكرشاف َقاغ انعؼف - 2

 انًسؤٔنح ػٍ َشٕء ذفاصٛم انًعٛؼح نهٕقد ٔاإلظشاءاخانًالئًح ٔسٛش انًسرُذاخ انًؼقذ ٔغٛش انًثشس 

. ٔانعٓذ

.  انُظاوأػذادذؼرثش ذهك انًخططاخ ظضء يٍ ػًهٛح - 3

 

 Computer System Flowchartsيخططاث سٛش انُظاو انحاسٕبٙ : ثاَٛاًال 

ْزِ انًخططاخ ذصٕس حشكح انثٛاَاخ انًؼانعح فٙ انُظاو انحاسٕتٙ يسرخذيح شالشح يكَٕاخ ذًصم 

. انًذخالخ ٔانًؼانعح ٔانًخشظاخ انغشض يُٓا ػشض انؼالقح تٍٛ ذهك انًكَٕاخ
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 ْايح فٙ يشاحم انرحهٛم ٔانرصًٛى ٔذقٕٚى انُظى ٔآَا ذسرخذو فٙ كافح أداجٔذؼرثش ذهك انًخططاخ 

.  ذطٕٚش انُظى ٔذؼذ ٔسٛهح ذفاْى ٔاذصال تٍٛ انؼايهٍٛ فٙ ذطٕٚش انُظاؤأَشطحفؼانٛاخ 

 

 

 

:   ادَاِ بٛاَاث تٕصٛف سٛش انعًهٛاث انتٙ تتى فٙ َظاو انًبٛعاث باستخذاو انحاسٕب:يثال

انٗ  (Terminal )انطشفٛح انًخططاخيٕظف قسى انًثٛؼاخ ٚقٕو تئدخال تٛاَاخ ػًهٛاخ انثٛغ ػثش احذ - 1

. انحاسٕب

. ذقٕو احذ انثشايط ترخضٍٚ انثٛاَاخ انًذخهح نًهف تٛاَاخ انًثٛؼاخ تؼذ غثاػح فاذٕسج انثٛغ ٔانشحٍ- 2

ٚقٕو تشَايط آخش ترهخٛص تٛاَاخ انًثٛؼاخ ٔذحٕٚهٓا انٗ يهف ػًهٛاخ انًثٛؼاخ انٕٛيٙ نٛخضٌ تٓزا - 3

. نهًثٛؼاخ انٕٛيٛح (اظًانٙ يثٛؼاخ)انًهف، كًا ٚقٕو تطثاػح ٔشٛقح ذثٍٛ يعًٕع يثٛؼاخ سقاتٙ 

:  ٚقٕو انثشَايط ترحذٚس انًهفاخ انشئٛسٛح انرانٛح- 4

يٍ خالل انثٛاَاخ انًخضَح فٙ  ( انؼاواألسراريهف حساتاخ انًذٍُٚٛ، يهف انًخضٌٔ، يهف انًثٛؼاخ، يهف )

يهف ػًهٛاخ انًثٛؼاخ انٕٛيٙ، كًا ٚقٕو تئػذاد ٔشٛقح ذًصم يعًٕع يثٛؼاخ سقاتٙ تانقًٛح انرٙ ذى ذشحهٛٓا انٗ 

فقشج ) فٙ انفقشج انساتقح أػذادْاانًهفاخ انشئٛسٛح نررى يقاسَرٓا يغ ٔشٛقح انًعًٕع انشقاتٙ نهًثٛؼاخ انرٙ ذى 

3 .)

. ٚقٕو تشَايط يؼانعح االسرفساساخ ترقذٚى انًؼهٕياخ تانشكم انز٘ ٚشغة انًسرخذيٌٕ تانحصٕل ػهّٛ- 5

. أػالِ يخطػ سٛش َظاو انًثٛؼاخ أػذاد :انًطهٕب

:  انحم
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 (الحاسوب)مخطط سير نظام المبيعات 

 ادخال بيانات 

المبيعات 

ادخال بيانات المبيعات 

 وطباعة الفاتورة
 بيانات 

المبيعات 

تلخيص بيانات المبيعات 

 واعداد مجموع

 مبيعات رقابي 

 مجموع مبيعات 

رقابي 

 فاتورة           وثيقة شحن

 ملف عمليات 

المبيعات اليومي 

 المقارنة 

والمطابقة 

 تحديث ملفات 

النظام 

 مجموع مبيعات 

رقابي 

نظام معالجة 

 االستفسارات

ملف االستاذ 

 العام

 ملف المبيعات 

 الرئيسي

ملف المخازن 

 الرئيسي

المدينين ملف 

 الرئيسي

 شاشة تحليل  شاشة مخازن شاشة حسابات

مبيعات 
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  Program flowchartيخطظ سٛش انبشَايح - 3

ا٘ ًٚصم ) ذُفٛز انثشايط، أشُاءٕٚظح ْزا انًخطػ انُراض انًُطقٙ نهؼًهٛاخ انرٙ ٚعة اٌ ُٚفزْا انحاسة 

 سيٕص ْٙ االدخال أستؼح أػذادِ، ٔٚسرخذو ْزا انًخطػ فٙ ( انؼًهٛاخ فٙ يخطػ سٛش انُظىاحذ٘ظضءاًا يٍ 

 .، انًؼانعح، انقشاس ٔخطٕغ سٛش انؼًهٛاخٔاإلخشاض

 سيض انًعاندت ًٚصم غثاػح نهًخشظاخ، ايا اإلخشاجٔسيض  ا٘ ػًهٛح قشاءج نهًذخالخ سيض االدخالًٚصم 

 ًٚصم يقاسَح يُطقٛح تٍٛ يرغٛش أ سيض انقشاسفٛسرخذو نرًصٛم ػًهٛاخ َقم انثٛاَاخ ٔانؼًهٛاخ انحساتٛح، ايا 

.  ٔٚحذد سٛش خطٕاخ انًؼانعح تُاء ػهٗ َرٛعح ػًهٛح انًقاسَحأكصش

 انًخطػ تشيض انطشفٛح ُٔٚرٓٙ تانشيض َفسّ يٍ دٌٔ االْرًاو تًصذس انثٛاَاخ ٔيقاصذْا ألَٓا أٚثذأ ْز

 .ذشكض ػهٗ ػًهٛاخ انًؼانعح ٔانسٛش انًُطقٙ نٓا

 


