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بسم اهلل الرمحن الرحيم

 "يَرْفَعِ ال ََّلهُ الََّذِي َن آمَنُوا مِنكُمْ وَالََّذِينَ أُوتُوا الْعِ ْلمَ دَرَجاتٍ 

صدق اهلل العظيم

سورة اجملادلة اآلية ()11
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اإلهـ ـ ــداء
إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك ،وال يطیب النهار إال بطاعتك ،وال تطيب اللحظات إال بذكرك
وال تطیب اآلخرة إال بعفوك ،وال تطیب الجنة إال برؤيتك.
(هللا جل جالله)

إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ،ونصح األمة ،إلى نبي الرحمة ونور العاملين
(سیدنا محمد صلى هللا علیه وسلم)
الي من كلله هللا بالهيبة والوقار .الي من علمني العطاء دون انتظار...الي من احمل اسمه بكل
افتخار.
(والدي العزيز)
الي مالكي في الحياة الي معني الحب الي معني الحنان والتفاني .الي بسمة الحياة وسر الوجود الي من
كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي الي اغلي الحبايب
(أمي الحبيبة)
الي من اري التفاؤل بعينيهم......والسعادة في ضحكتهم الي من شجعوني ودعموني دائما
(أخوتي)
الي االخوة واالخوات .الي من تحلو بي االخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء الي ينابيع الصدق الصافي الي
من معهم سعدت وبرفقتهم ال وبالحياة الحلوة والحزينة سرت الي من كانوا معي على طريق
النجاح والخير.
(أصدقائي)
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الشكر هلل عز وجل الذي انار الدرب وفتح أبواب العلم وأهداني بالصبر واإلرادة،
ثم الشكر والتقدير الي املشرفة على البحث التي لم تتوالى عن مساعدتها لنا ،فلها
كل الشكرواالحترام على نصائحها وإرشاداتها.
وكذلك كل الشكر الي من أرشدنا الي الطريق السليم يمدنا بالعلم واملعرفة
وأساتذة ومعيدين قسم الحاسب اآللي بكلية العلوم وكذلك كل الشكر والتقدير الي
زمالئي الطلبة الذين سعدت برفقتهم.
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يعتبر النظام االلكتروني إلدارة املدرسة من أهم وسائل االرتقاء بمستوي التعليم من الناحية
التقنية فهو عبارة عن نظام متكامل إلدارة املدرسة عن طريق الحاسوب ويتميز بالسرعة والدقة
في أداء املهام واملتابعة الدورية املستمرة لشؤون املدرسة والتفاعل الدوري مع املستخدم
والتخاطب معه في شكل اشعارات أو تقارير شاملة والتي تساعد إدارة املدرسة في متابعة أدائها
واتخاذ القرارات املناسبة .كما يهدف النظام الي تسهيل عملية اإلدارة من خالل متابعة كافة
التفاصيل داخل املدرسة .تتضمن إدارة شئون املدرسة الكثير من التفاصيل من تسجيل الطالب
واعداد جداول الحصص واالمتحانات ورصد درجات الطالب في املواد ومتابعة حضور الطالب
وكدلك الحصول على كافة التقارير املطلوبة .يهدف هذا البحث انشاء هذا النظام إلكتروني إلدارة
مدرسة من خالل تحليل املتطلبات الوظيفية والغير وظيفية ونمذجة النظام باستخدام لغة
النمذجة املوحدة  )UML) Unified Modeling Languageومن ثم العمل على تصميم الواجهات
بواسطة ( )HTML &CSSوبعدها برمجة التعامل مع قاعدة بيانات النظام بواسطة

((PHP

 .&SQLومن خالل هدا البحث تم التوصل للعديد من النتائج من أهمها إمكانية النظام
االلكتروني من حفظ جميع معلومات املدرسة واستخراج التقارير بسرعة ودقة وتسهيل العمل
اإلداري.
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.1تمهيد
إن اإلدارة التربوية تمثل بيئة إدارية مفتوحة على ما حولها ،وتمتاز بديناميكيتها التي تجعلها
تواكب التغيرات البيئية ،وتحاول أن توائم وتوازن ما بين متطلباتها واحتياجات املجتمع الذي
تعيش فيه ،ان التقدم السريع واالنتشار الواسع الذي جعل الحاسوب في أواخر القرن العشرين
من أحد األجهزة التي تعتمد عليها في مجال اإلدارة لتتماش ى مع التطورات التكنولوجية في إدارة
املؤسسات  ،وال تعتبر اإلدارة املدرسية استثنائية من ذلك .ونظرا للتطورات التكنولوجية أصبح
ً
لزما علي اإلدارات املدرسية إدخال التكنولوجيا للمساعدة في العمل االداري املعتمد على الورق
والذي يؤدي الى التلف و الضياع في كثير من االحيان باإلضافة الي الجهد والوقت املبذول لتسيير
العملية التعليمية في املدرسة .بالرغم من تطور التكنولوجيا إال أنه مازالت العديد من اإلدارات
املدرسية تتبع النظام التقليدي.
 1.1مشكلة البحث:
تبدأ مرحلة تطوير نظام معلومات املدرسة بخطوة أساسية مهمة وهي تعريف وتحديد املشكلة
وأبعادها للوقوف على كيفية حلها ومن مشاكل نظام إدارة املدرسة يدويا ما يلي -:
-1صعوبة االدارة املدرسية دون توفير نظم الكترونية إذا ما قيس بنسبة تزايد عدد الطالب.
 -2النظام اليدوي يعتمد على تخزين البيانات على مستندات ورقية مما يؤدي الي صعوبة في
البحث واالسترجاع للمعلومات والحصول على انواع التقارير تحتاج بذل الكثير من الوقت
والجهد ،صعوبة متابعة النشاطات اليومية.
 -3تزايد األعداد الكبيرة من الطالب باملدرسة عاما بعد االخر مما يؤدي الي صعوبة ادارة العملية
التعلمية في املدرسة دون توفير نظام الكتروني يساعد على حل املشكالت املوجودة بالنظم
اليدوية التقليدية.
 -4تزايد حدوث اخطاء تنجم عنها مشاكل قد ال تظهر في كثير من األحيان وإذا ظهرت فانه يصعب
معالجتها أو التعامل معها.
 2.1دو افع البحث:
 .1الرغبة في ادخال تقنية الحاسوب في مجال التعليم وتقديم خدمات للمؤسسات التعليمية.
 .2الحاجة لخلق جسر تواصل بين املدرسة والطالب واملعلمين وأولياء األمور.
 .3رغبة املدارس امللحة في اعداد هدا النظام لتسهيل عملهم من اعداد تقارير وغير دلك

9

 .4زيادة التحصي ل العلمي في مجال الحاسب االلي من خالل تعلم املبادئ واألسس الصحيحة
80لتصميم نظم معلومات ال سيما الخدمية منها.
 3.1أهداف البحث:
 .1حفظ البيانات وعرضها وذلك لتسهيل علمية الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت لكافة
مستخدمي النظام.
 .2الحصول على أفضل خدمة للمدرس والطالب في أسرع وقت وبأقل جهد.
 .3نشر الوعي الفكري لثقافة التعامل االلكتروني بين الطالب وأولياء األمور.
 4.1أهمية البحث:
يمكن االستفادة من هذا البحث في تقديم خدمات متنوعة للمدارس والتي تتمثل في نشر
االعالنات املختلفة التي تتمحور في مجال الدراسة من حيث جداول الطالب والجداول الدراسية،
ايضا تقديم نتائج الطالب واالستفسار عن املستوى الدراس ي للطالب وإمكانية تواصل ولى االمر
مع االدارة.
 5.1دراسة الجدوى:
تتمثل دراسة الجدوى في مجموعة من الدراسات التي تسعي لتحديد مدي جدوى املشروع من
جوانب عدة :ومن أبرز دراسات الجدوى هي التشغيلية ،االقتصادية الفنية.
 .1الجدوى االقتصادية:
يقصد بالجدوى االقتصادية هي حساب التكلفة-العائد ،ويعتبر النظام املقترح غير مكلف بناء
على الفوائد العائدة على مستخدمي النظام.

.2الجدوى الفنية:
يقصد بالجدوى الفنية هي توافر التقنية الكفيلة بتشغيل النظام املقترح .فيما يخص النظام
املقترح متطلب من مستخدمي النظام جهاز حاسب او هاتف دكي مرتبط باألنترنت.
.3الجدوى التشغيلية:
يقصد بالجدوى التشغيلية هي وجود مستخدمين قادرين على تشغيل النظام وبالنسبة
للمستخدمين املستهدفين يمكنهم من تشغيل النظام ،ويمكن ذلك من خالل دليل املستخدمين
املرفق في النظام .بذلك فأن النظام املقترح وهو ادارة الكترونية مدرسية يكون مجدي اقتصاديا،
فنيا ،تشغيليا.
 6.1منهجية البحث:
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تعتبر منهجية النموذج االنحداري (الشالل املحسن ) احدى املنهجيات املتبعة في بناء و تطوير
نظم املعلومات و افضلها في حال بناء املشاريع الصغيرة تنجز في بضعة اشهر باعتباره سهل الفهم
و بسيط في ادارته حيث ان طريقة الشالل يتم فيها اتباع مجموعة من املراحل و التي تمثل دورة
حياة النظام و ال يتم االنتقال الى املرحلة التالية اال بعد االنتهاء من املرحلة التي تسبقها  ،و
سميت بالشالل املحسن ألنه يمكن الرجوع ملرحلة التي قبلها ،من أجل إنجاز هذا املشروع بصورة
جيدة تم اختيار الطريقة كما هو موضح بالشكل ((Waterfall Model) )1.1طريقة الشالل

التحليل
التصميم
التنــفــيذ
االختبار
صيانة
والتشغيل

-الشكل( )1.1يوضح الشالل االنحداري املحسن ][4مرحلة التحليل
يتم في هذه املرحلة جمع املعلومات حول النظام بعدة طرق وفي النظام املقترح تم جمع البيانات
بإجراء مقابلة مع مدير املدرسة واملوظفين العاملين بها وقاموا بتوضيح اهم النقاط حول النظام.
مرحلة التصميم
ً
تأتي مرحلة التصميم بعد مرحلة التحليل التي يتم فيها تو ضيح سير البحث وفقا للمتطلبات
الوظيفية املحددة في مرحلة التحليل ،بناء قاعدة البيانات وتصميم واجهات االستخدام ويتم
الربط بينها.
مرحلة التنفيذ
بعد االنتهاء من تصميم املتطلبات النظام تتم في هذه املرحلة كتابة شفرة البرنامج لجميع ما تم
تصميمه وذلك باستخدام احدى لغات البرمجة املناسبة.
املناسبة من ناحية التطوير وهي (العالم:)2007 ،
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مرحلة االختبار
بعد االنتهاء من مرحلة التنفيذ يتم اختبار املشروع من الناحية الوظيفية واالدائية ،بحيث يتم
اكتشاف األخطاء واجراء التحسينات عليها والتحقق من حل هذه املشاكل.
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 7.1تنسيق البحث:
في هدا الفصل تم مناقشة النقاط الرئيسية املتعلقة بالنظام املقترح والذي يتمثل في تصميم
وتنفيذ نظام إلكتروني ملدرسة .حيث تم مناقشة مشكلة البحث ،أهداف البحث ،دوافع البحث،
أهمية البحث ،دراسة الجدوى.
 الفصل الثاني :يتناول في هدا الفصل الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع البحث كما
يتم تجميع البيانات والطرق املتاحة لتطوير النظام.
 الفصل الثالث :يتناول في هدا الفصل تحليل النظام املقترح وفق منهجيات التحليل
والتصميم الشيئي ودلك باستخدام لغة النمذجة املوحدة .uml
 الفصل الرابع :يتناول في هدا الفصل توضيح التصاميم من حيت قواعد البيانات والبرامج
وتحديد لغة البرمجة التي يتم استخدامها لتنفيذ وظائف النظام.
 الفصل الخامس :يتعلق بالتنفيذ واالختبار باإلضافة إلى االختبارات الوظيفية واألدائية
الالزمة للتحقق من عمل النظام بشكل صحيح وخالي من األخطاء.
 الفصل السادس :يتضمن الخالصة والنتائج التي توصل إليها البحث ،كما يشمل الصعوبات
واملشاكل التي اعترضت سير البحث وأفاق التطوير.
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 -2تمهيد:
تتمثل الدراسات السابقة في الكتب واملراجع والوثائق واملستندات واإلنترنت والتي تحتوي على
معلومات وبيانات ذات صلة بموضوع البحث ،كما تتعلق أيضا باألسس والنظريات التي يعتمد
عليها الباحث في تحديد أبعاد ا ملوضوع البحث وتعتبر البرمجيات املدرسة اإللكترونية بداية
تطوير للتكنولوجيا لدينا.

1.2األنظمة الشبيهة:
 نظام مدرستي اإللكتروني
نظام مدرستي اإللكتروني هو نظام متطور إلدارة املدرسة بشكل احترافي من بداية تسجيل
الطالب إلي نهاية تخرجه من املدرسة بأدق التفاصيل واجهة نظام مدرستي اإللكتروني كما في
الشكل ( ،)1ونظرا للتطور في مجال التكنولوجيا فحيث قاموا بتقديم النظام بتقنية الويب بحيث
يمكن الدخول للنظام عبر شبكة اإلنترنت من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى تنزيل أي
برمجيات خاصة كما يتيح ألولياء األمور من متابعة أبنائهم أوال بأول ومعرفة الحضور والغياب
والدرجات الشهرية والنصفية والجدول الدراس ي الخاص بهم ومستواهم العلمي وتقديراتهم.
باإلضافة الي دلك يدعم خاصية الرسائل القصير smsبحيث يمكن إرسال النتائج واإلشعارات
ألولياء األمور عبر رسائلsms
.http://ww.myskol.com

الشكل ( )1.2يوضح واجهة نظام مدرستي اإللكتروني
 نظام إدارة ال مدارسschool management software v3.1.0.0 premium full
الشكل ( )2يوضح نظام ادارة املدارس ،هدا النظام يساعد على تنظيم كل جوانب املدرسة بما في
ذلك الطالب واملدرسين واملوظفين واملدير .يمكن لكل طالب فتح سجل جديد إلي قاعده البيانات
ويسمح له بإدخال كل املعلومات والرجوع لها في أي وقت ملراجعه سجل الطالب وعن طريق
البحث تصل ألي بروفيل داخل البرنامج .من املميزات املهمة لهذا البرنامج أنه يقوم
5

بتوليد تقارير وارسالها ألسرة التلميذ عبر رسالة تسلم باليد لألسرة أو إرسال ايميل يحوي
مالحظات عن التلميذ بما فيها الحضور والغياب والدرجات وخطط الدفع للرسوم والتنبيهات
حول الطالب .واجهة لتوضيح برنامج ونظام ادارة املدارس كما في الشكل (.)2.2
http://almoufid77.blogspot.com/2017/12/school-management-softwarev3100.html?m=1

الشكل ( )2.2يوضح الواجهة الرئيسية نظام ادارة املدارس
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الجدول ( )1.1يبين أوجه الشبه بين النظام املقترح واألنظمة الشبيه
االنظمة الشبيهة

النظام املقترح
نظام الكتروني إلدارة مدرسة

برنامج ونظام إدارة املدارس

School management system

نظام مدرستي اإللكتروني

School
management software
v3.1.0.0 premium full

يحتاج الي سيرفر محلي لتشغيل

ال يحتاج الى تنزيل برمجيات

ال يحتاج الى تنزيل برمجيات ليعمل

النظام.

ليعمل عليها النظام.

عليها النظام.

ال يدعم خاصية الرسائل ال

يدعم خاصية الرسائل ال

ان تقوم بتوليد تقارير وارسالها ألسرة

قصيرة smsولكن يمكن أرسال

قصيرة smsوالبريد اإللكتروني

التلميذ عبر رسالة تسلم باليد أو

املالحظات عن طريق االيميل.

إلرسال النتائج.

إرسال ايميل يحوي مالحظات عن

يتيح ألولياء االمور متابعة أبنائهم

يتيح ألولياء االمور متابعة

يتيح ألولياء االمور متابعة أبنائهم أول

أول بأول ومعرفة والدرجات

أبنائهم أول بأول ومعرفة

بأول ومعرفة الحضور والغياب

الشهرية والنصفية والجدول

الحضور والغياب والدرجات

والدرجات الشهرية والنصفية

الدراس ي الخاص بهم ومستواهم

الشهرية والنصفية والجدول

والجدول الدراس ي الخاص بهم

العلمي.

الدراس ي الخاص بهم

ومستواهم العلمي

التلميذ

ومستواهم العلمي.

2.2نبذة عن مجال البحث:
تعرف االدارة على انها مجموعة من العمليات الوظيفية تمارس بغرض تنفيذ املهام املدرسية
بواسطة أخرين عن طريق التنفيذ والتخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة لتحقيق األهداف
املدرسية .ان القائمين على االدارة املدرسية واملسؤولين عن القيام باملهام االدارة بالطرق املختلفة
التي من شأنها االشراف على سير العملية التعليمة بشكل سهل .فاإلدارة املدرسية تمثل ميدان
فعال لقيام كل العاملين بجهودهم .تعتبر املهام الوظيفية لإلدارة املدرسية ومسؤولياتها متعددة
ال تقف عند النواحي االدارية بل تشمل توجيه التربوي التي تعتبر من االمور الهامة ملتابعة سير
العملية التعليمية وتشخيص بالجوانب القوة والضعف وتوجيه املعلمين مما يساعد مدير
املدرسة على االرتقاء بالعملية التعليمية وتفهمه مسؤوليات ومهامه االدارية ومعرفته باألنظمة
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التعليمية ،تتميز إدارة املدرسية الناجحة بالتفويض يجب أن تعكس ادارة املدرسة للعمل التربوي
التي تقوم به املدرسة :http://sit.google.com
3.2فكرة عامة عن املشروع
تقوم فكرة البحث على تطوير موقع الكتروني إلدارة مدرسة وذلك لتقديم خدمات أفضل لكل من
الطالب واملدرس وادارة املدرسة على حد السواء ،التواصل السريع واملتاح بين اولياء االمور
واملدرسة .باإلضافة الي القيام ببعض املهام والخدمات االدارية والتي من بينها:
.1تواصل أولياء األمور مع املدرسة ملعرفة عالمات وسلوك ابنائهم.
.2تواصل الطالب مع املدرسة وامكانية عرض العالمات والبرنامج االسبوعي الخاص بهم.
.3تبادل املراسالت بين الطالب واألستاذة وأولياء االمور.
 .4إمكانية ادارة بعض ملفات املدرسة بطرق توفر الوقت والجهد مثل ملف الطالب واملعلمين
واالداريين.
إمكانية إضافة الخدمات (رسالة الكترونية) لكل املستخدمين والطالب وأولياء األمور.
4.2آلية عمل النظام الحالي:
-1متابعة املعامالت شؤون االدارية للمدرسة.
-2تسجيل بيانات (الطالب –املعلمين).
-3اإلشراف واملتابعة شؤون الدراسية.
1.4.2عيوب ومشاكل النظام الحالي:

-1إهدار الوقت والجهد في تسجيل أو التعديل املعلومات والبيانات املتعلقة باملؤسسة واملوظفين
والطالب باستخدام النظام اليدوي.
-2ضياع امللفات واألوراق واملستندات وخصوصا ف السنوات السابقة وإهدار الوقت وعدم
القدرة على استرجاع املعلومات في وقت محدد.
-3صعوبة إنشاء تقارير عن الطلبة.
 5.2النظام املقترح:
بعد إتمام دراسة النظام الحالي ،وتحليل كيفية سير العمل داخله ،أتضحت بعض املشاكل
والعيوب التي تواجهه ،من هنا جاءت فكرة تصميم موقع إلكتروني يقوم بأداء مهام ووظائف
النظام السابق املبني على أساسه بدقة ،وكفاءة عالية ،حيث يقوم النظام باإلدخال ،العرض،
التعديل والطباعة باإلضافة ملنح الصالحيات والتقارير.
 1.5.2مميزات النظام املقترح:
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توجد عدة مميزات للنظام الجديد حيث تم تلخيصها في اآلتي
-1تحسين آلية سير العمل داخل املدرسة.
-2ســرعـة اسـتكمال إجـراءات الطالب وعـرض املعـلومات بأسلوب سـهـل ودقـيـق.
-3حماية البيانات من التغيرات التي تحدث ،وهذا يقلل من عمليات التزوير والتالعب بالبيانات.
-4إمكانية إصدار تقارير شاملة بشكل سريع.
 6.2طرق جمع البيانات
تمثل عملية جمع البيانات مرحلة مهمة ألنها تتضمن فهم عميق للمشكلة التي هي قيد التحليل،
ويوجد العديد من الطرق لتجميع البيانات مثل :املقابلة الشخصية ،املالحظة واملشاهدة،
االستبيان.

 املقابلة الشخصية
تعتبر أسلوب مناسب للحصول على معلومات دقيقة وواضحة وقد قمنا بإجراء املقابالت مع
العاملين بقطاع التعليم ومكتب الشؤون اإلدارية ومع بعض مدراء املدارس وتمكنا من الحصول
على بيانات الالزمة للنظام وفهم خطوات سير العمل اليدوي واألسئلة املطروحة موجودة في
امللحق رقم (.)2
 املالحظة
مشاهدة العمل اإلداري بطريقة يدوية لتسجيل الطلبة وفق الشروط والضوابط املدرسية،
وتقسيم املعلمين على الجدول الدراس ي وعلي حسب معدل الحصص املنصوص عليه.
 اإلنترنت
تم تصفح بعض املواقع اإللكترونية التعليمية على الشبكة العنكبوتية العاملية ،حيث تم االطالع
على النظم الشبيهة املستخدمة في الدول األخرى.
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.3تمهيد
تعد هذه املرحلة مرحلة أساسية في بناء أي نظام برمجي ،حيث يتم فيها تجميع البيانات
واملعلومات الخاصة بالبحث وبناء على البيانات التي يتم جمعها ،يتم تحديد املتطلبات الوظيفية
والغير وظيفية للمشروع وتقود هذه العملية لفهم نوعية املعلومات املطلوبة مثل الوظائف
وطريقة القيام بالعمل{.}4
1.3تحديد متطلبات النظام املقترح
في هذه املرحلة يتم تحديد املتطلبات الوظيفية والغير وظيفية للنظام وهي مصنفة كالتالي:
1.1.3املتطلبات الوظيفية للنظام
تتمثل في وصف وتحديد الوظائف الفعلية للنظام من حيث اإلدخال واملعالجات املختلفة
للنظام.

 عملية االدخال
يجب أن يكون النظام قادرا على إدخال البيانات مثل بيانات املستخدم الخاصة بتسجيل
الدخول للموقع إما مدير او عضو تدريس العادي ،وإدخال بيانات الطالب الشخصية والدراسية
وإدخال بيانات ولي أمر الطالب ،إدخال بيانات املوظف إدخال بيانات العام الدراس ي وإدخال
درجات الطالب وإدخال بيانات متعلقة باملواد الدراسية وبيانات املدرسة وغيرها من العمليات
التي توفر خدمة إدخال البيانات.
ويراعي في اإلدخال عمليات معينة:
.1عدم تكرار للبيانات املدخلة املوجودة مسبقا لكل البيانات املدخلة.
.2يجب مراعاة تنبيه املستخدم عند الخطأ والتأكد عند اتمام االدخال والحفظ بنجاح.
 عملية العرض
يوفر النظام خدمة عرض البيانات املخزنة في قاعدة البيانات لكي يتم الرجوع إليها وقت الحاجة.
 عملية التعديل
حيث يوفر النظام إمكانية التعديل في البيانات املخزنة مسبقا وذلك في حالة إدخالها بطريقة
خاطئة
 عملية الحذف
يوفر النظام إمكانية الحذف في البيانات الغير ضرورية من قاعدة البيانات وذلك لنظرا إلمكانية
حدوث أخطاء إثناء عملية اإلدخال.
 عملية البحث
تعتبر عملية البحث من أبرز املتطلبات الوظيفية للنظام كالبحث عن طالب معين واسترجاع
بياناته وكذلك اتاحة عدة خيارات لتسهيل عملية البحث.
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 إعداد تقارير
ال تكتمل اهمية النظام اال بإصدار مجموعة من التقارير واإلحصائيات التي هي انتاج العمل
االساس ي الذي يقوم به النظام لعرض التقارير الخاصة بكل حالة مدخلة في النظام واملتمثلة في
البيانات التي تم ادخالها .أمثلة على بعض التقارير واإلحصائيات التي سيصدرها النظام:
 اعمال السنة.
 نتيجة الطالب.
 واجبات الطالب.
 حضور وغياب الطالب.
 2.1.3املتطلبات الغيرالوظيفية للنظام.
تصف هذه املرحلة أهداف ومميزات وحدود النظام املتمثلة في النقاط التالية:
 سهولة االستخدام
سهولة استخدام النظام في تصميم الشاشات والواجهات بطريقة منظمة وخالية من التعقيد،
سهولة في أداء املهام ،تكون واضحة قدر املستطاع لتوفر على املستخدم إمكانية التعامل معها
دون معرفة سابقة.
 الوثوقية
يجب ان تكون جميع املعلومات املدخلة صحيحة وموثوق بها.
 كفاءة النظام
تعتمد على السرعة والدقة في النتائج ،وكذلك يجب أن يكون زمن استجابة النظام قصير إلعطاء
ميزة السرعة.
 األمنية
يجب أن يكون النظام قادرا على منع األشخاص الغير مخولين من الدخول الى النظام وقاعدة
البيانات.
 قابلية التطوير والتعديل
يجب أن يكون النظام قابل للتطوير والتعديل وتصحيح األخطاء ،وذلك دون التأثير على مكونات
النظام.
 2.3نمذجة النظام باستخدام لغة النمذجة املوحدة)UML(unified modeling languag
يقصد بنمذجة النظام وضع تصور تجريدي له وفق نماذج مختلفة تعرض كل منها النظام من
زاوية معينة ووجهة نظر مختلفة .هذه النماذج تعني تمثيل النظام باستخدام رموز رسومية والتي
في الوقت الحالي تعتمد على لغة النمذجة املوحدة حيث تعتبر لغة الوصف األحدث واألشهر في
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مجال وصف وتطوير املعلوماتية  ،وهي لغة كائنية املنحنى تتميز باحتوائها على مجموعة من
املفردات والقواعد  umlواملخططات التي يمكن من خاللها وصف أي نظام معلوماتي (حسين،
. )2007تتميز لغة باحتوائها علي أنواع عديدة من النماذج واملخططات التي تدعم املكونات
والعمليات األساسية املهمة في النظام املقترح لذا تم في هذا البحث االستعانة ببعض النماذج
واملخططات كل حسب الغرض املعدة له كما هو مبين في الفقرات التالية:
 .1مخطط وقائع االستخدام
 .2مخطط التصانيف

Use Case Diagram

Class Diagram

 .3مخطط التسلسلSequence Diagram
1.2.3مخطط وقائع االستخدامUse Case Diagram

واقعة االستخدام هي أسلوب فعال لنمذجة ما يحتاج النظام لعمله ،وتوضح وصف ملجموعة من
التفاعالت بين املستخدم والنظام وتساعد على فهم املتطلبات (الشقروني.)2006 ،
والجدول ( )1.3يبين الرموز املستخدمة في مخطط واقعة االستخدام.
معني
الرمز
Actor
املمثل :وهو عبارة عن مستخدم في
عملية من عمليات النظام
use case

هي واقعة استخدام تدل علي
العملية التي يقوم بها النظام
رمز حزمة وقائع االستخدام في النظام.
رابط أو عالقة :يربط بين أي ممثل وواقعة استخدام
معينة.

>><<include

>><<extend

عالقة االحتواء :وتعني أن تنفيذ واقعة االستخدام
الرئيسية تتضمن واقعة استخدام معينة.
عالقة االمتداد وتعني أن تنفيذ واقعة االستخدام
الفرعية.
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إدارة بيانات الطالب
الطالب
إدارة بيانات ولي األمر
إدارة بيانات املعلم
إدارة بيانات املواد
إدارة بيانات الصف

مدير

إدارة بيانات الجداول

الطالب

إدارة بيانات املدرسة
إدارة بيانات المراحل
إدارة بيانات أرشيف
إدارة بيانات التقارير

المعلم

إدارة بيانات درجات
إدارة بيانات الحضور
إدارة بيانات الوجبات
إدارة بيانات النتائج
13

الشكل( )1.3يوضح واقعة حاالت استخدام النظام املقترح

ولي االمر

الشكل ()2.3يوضح واقعة استخدام (بيانات ولي األمر)

الشكل ()3.3يوضح واقعة استخدام (بيانات معلمين)
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الشكل ()4.3يوضح واقعة استخدام (بيانات الطالب)

الشكل ()5.3يوضح واقعة استخدام (بيانات الجداول)
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الشكل ()6.3يوضح واقعة استخدام (بيانات التقارير)

الشكل ()7.3يوضح واقعة استخدام (بيانات الواجبات)
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الشكل ()8.3يوضح واقعة استخدام (بيانات املواد الدراسية)
 2.2.3مخطط التصنيف Class Diagram

هو عبارة عن نموذج ثابت يوضح التصانيف املتعلقة بالنظام والعالقات بينهما والتي تضل ثابتة
خالل دورة حياة املنظومة (الشقروني.)2006 ،
الجدول( )2.3يوضح الرموز املستخدمة في املخطط التصانيف.
الرمز
Class Name

Attribute Name

)(Method Name

معني املصطلح
التصنيف :يمثل شخص او ش يء له قائمة من الخصائص والعمليات.
 Objectتمثل الخصائص التي تصنف حالة والخاصية يمكن ان تكون
مشتقة من خصائص اخرى.
تمثل الوظائف التي يمكن ان يؤديها التصنيف
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الشكل يوضح ( )9.3يبين أنواع العالقات بين التصانيف النظام
 3.2.3مخطط التسلسل Sequence Diagram

يوضح املخطط التسلسلي التصانيف التي لها دور في العمليات داخل وقائع االستخدام ويوضح
الرسائل املتبادلة بين التصانيف والعملية الواحدة .كما يحدد مكونات واجهة املستخدم
الرسومية " ." Graphical User Interfaceوالجداول( )4.3يوضح اهم الرموز املستخدمة املخطط
التسلسلي (الشقروني.)2006 ،
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الجداول( )3.3يوضح اهم الرموز املستخدمة في هذا املخطط:
معني املصطلح
تصنيف مشترك في التسلسل الزمني يقوم
بإرسال واستقبال الرسائل.
يحمل املعلومات من كائن إلى أخر.

الرمز

ترميز لحياة الكائن خالل التسلسل الزمني
لتنفيذ العمليات.
عملية ذاتية داخل الكائن.

------------------

يرمز الي كائن في حالة إرسال أو استقبال
الرسائل.
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الشكل( )10.3يوضح مخطط التسلسلي لعملية تسجيل الدخول

20

الشكل( )11.3يوضح املخطط التسلسلي لعملية (إدخال بيانات الطالب)

21

الشكل ( )12.3يوضح املخطط التسلسلي لعملية(عرض/تعديل بيانات املعلم)

22

الشكل ( )10.3يبين املخطط التسلسلي لعملية(حذف بيانات ولي األمر)

23

الشكل ( )11.3يبين املخطط التسلسلي لعملية(عرض بيانات تفصيلية(الطالب))
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.4تمهيد:
يتم في هذه املرحلة إعداد تصاميم النظام بناء على تحديد املتطلبات التي تم الحصول عليها من
املرحلة السابقة-التحليل-باإلضافة إلى تحديد بنية النظام املتمثلة في تصميم (بنية النظام)،
هيكلية النظام وتصميم واجهات النظام بالنسبة للمستخدم وما يلزم من العتادHardware
والبرمجيات  softwareلتنفيذ النظام املقترح .فتحديد واجهات املستخدم وكذلك املكونات
األساسية للنظام وما يلزم ذلك من البرمجيات هي املخرجات لهذه املرحلة{.}6
 1.4تصميم بنية النظام
ينقسم النظام بشكل عام إلى قسمين :واجهة االستخدام والتي تمثل  front endللنظام املقترح
ويمثل الجزء الثاني من بنية نظام قاعدة البيانات والتي تمثل .}7{Back end

 1.1.4الواجهة األمامية للنظام
الواجهة األمامية للنظام ستمثل واجهة متصفح ويب املستخدم وهو املكان الدي يكون فيه
املستخدم قادر علي إرسال واستقبال البيانات عبر الشبكة ،وقد تم بناء الواجهة األمامية للنظام
املقترح باستخدام لغة توصيف النص الشعبي  Hypertext (HTML)markup languageولغة
صفحات األنماط االنسيابية  .cascading style sheetsتعتبر()HTMLهي املسؤولة عن هيكلية
الصفحة .تهتم  cssبتنظيم الصفحة من ناحية الشكل واملساحات واأللوان واتجاه الكتابة ،أما
لغة  PHPفهي املسؤولة عن الربط بين قاعدة البيانات وبين واجهة املستخدم{.}7


HTML

لغة النصوص التشعبية الفائقة لتصميم وبناء صفحات املوقع وهي اختصارا للجملة
 markup languageوهي لغة تحتوي على مجموعة من العناصر والوسوم تستخدم في تصميم
الصفحات(بحث علمي).
Hypertext



Css

هي اختصار لكلمة  cascading style sheetsوهي تعني صفحة الطراز املتراصة وهي لغة تنسيق
صفحات الويب ،هده التقنية تعني بشكل صفحات املوقع أي املظهر الكلي من صور وخطوط
وألوان ،هي لغة تصميم تحدد الشكل فهي تهتم بتفاصيل مثل الهامش والعرض واالرتفاع وصور
خلفية املوقع وكيفية توزيع املساحات وغيره وهي مدعومة من قبل املتصفحات الرئيسية
اليوم(بحث علمي).


PHP

اختصارا لجملة  personal Home pageوهي لغة مفتوحة املصدر وتم تطويرها بسرعة عالية
وبعد أن تطورت لغة PHPبالقدر الكافي تم استخدامها في تطبيقات وبرمجة الويب حيث أصبحت
تدعم البرمجة كائنية التوجه وتركيبها النحوي يشبه كثيرا التركيب النحوي للغة الس ي وتعمل على
أنظمة تشغيل متعددة( بحث علمي).
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2.1.4الواجهة الخلفية للنظام
يمثل هدا الجانب جانب الخادم من التطبيق وسيتم استخدام خادم الويب Wamp-control
ليتم التعامل مع صفحات  ،PHPسيتم استخدام قاعدة البيانات  MYSQLلتمثيل قاعدة
بيانات النظام املقترح .االتصال بقاعدة البيانات في شكل واجهة برمجة التطبيق Application
 .programming interfaceالخادم  wampاملستخدم لديه قدرة على الوصول لقاعدة البيانات
ببرنامج  PHPmyadminوهو واجهة رسومية ألوامر قاعدة البيانات. MYSQL


هو عبارة عن سيرفر مفتوح املصدر ،والذي يقوم بإنشاء سيرفر وهمي على جهاز الكمبيوتر
الخاص بك ،ويمكنك من معاينة نتائج ما برمجته قبل رفعه إلى السيرفر الحقيقي على موقعك
خادمWAMP

(بحث علمي).
 قاعدة البيانات ( :)MYSQLتم استخدام قاعدة البيانات  MYSQLلعدة أسباب منها:
 .1سهولة استخدامها.
 .2وضوح طريقة عملها الرسومية ،حيث يتم إدخال وتعديل البيانات بسهولة.
 .3دعمها لكثير من لغات البرمجة.

 لغة :Java script
لغة برمجة عالية املستوي تستخدم أساسا في متصفحات الويب إلنشاء صفحات أكثر تفاعلية
وهي مستعملة من أغلبية املواقع ،وتدعمها جميع املتصفحات تقريبا دون الحاجة إلى إضافات
خارجية(بحث علمي).

 3.1.4تصميم واجهات االستخدام
عند تصميم واجهات االستخدام يجب مراعاة االتي- :
-1أن تكون الواجهات سهلة ومرنة االستخدام بحيث تعكس كل واجهة الوظيفة املعدة من أجلها.
 واجهة تسجيل الدخول :هذه الواجهة هي الواجهة الرئيسية التي تظهر عند بدء تشغيل
النظام ،ويتم استخدامها لتسجيل الدخول والتي تتضمن واجهة تسجيل بعض البيانات
املطلوبة أثناء التسجيل وهي :اسم املستخدم ،كلمة املرور ،حالة املستخدم.
 واجهة املدير :تتضمن الواجهة أضافات مثل أضافة طالب ،أضافة موظف ،أضافة ولي
أمر ،أضافة صفوف ،أضافة جداول دراسية ،تقارير.
 واجهة إضافة موظف :تتضمن الواجهة بعض البيانات مثل االسم ،تاريخ امليالد،
العنوان ،الوظيفة ،اسم املستخدم .
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 واجهة إضافة طالب :تتضمن الواجهة بعض البيانات مثل االسم ،تاريخ امليالد ،اسم
املستخدم.
 واجهة إضافة ولي امر :تتضمن الواجهة بعض البيانات مثل االسم ،تاريخ امليالد،
العنوان الرقم الوطني ،الوظيفة ،اسم املستخدم.
4.1.4تصميم قاعدة البيانات:
يمثل تصميم قاعدة البيانات في تحديد تراكيب الجداول املختلفة واملتعلقة بأي تطبيق ،وغالبا
ما يصاحب عملية التصميم أخطاء ينجم عنها تخزين بيانات بصورة غير فعالة ومكررة ،وللتغلب
علي هده األخطاء يتم استخدامه مجموعة من اإلجراءات التي يتم تنفيذها علي التصاميم
املختلفة  ،وتسمي هده العملية بتطبيع البيانات ،ويقصد بتطبيع إزالة البيانات املكررة من
الجداول وفصل الخصائص املتعددة للبيانات بجانب ربط الجداول بعالقات منطقية من خالل
معرف وحيد لكل جدول لتميز الجداول بالتكاملية ،وتمثل الجداول التالية قاعدة بيانات النظام
املقترح.
 5.1.4مرحلة تطبيع البيانات
هي مجموعة من اإلجراءات الالزمة لتحليل التداخالت الوظيفية بين الخصائص ()attributes
واملكونات لبيانات أي جدول  ،ومهمة التطبيع هي تقليل من أي تعقيد ينتج عن وصف البيانات ،
وتمثيلها بصورة ابسط  ،بحيث يتم تطبيق سلسلة من التحويالت والخطوط علي بيانات الجداول
الرئيسة حتي يتم التخلص من جميع التدخالت والتكرارات.
 مرحلة التطبيع االولي
يتم التخلص من املجموعات املتكررة.
 مرحلة التطبيع الثانية
يتم فيها إزالة العالقات النسبية (اعتمادية حقل من الحقول على جزء من املفتاح
الرئيس ي).
 مرحلة التطبيع الثالثة
يتم فيها إزالة العالقات التحويلية (أي اعتمادية حقل على حقل اخر).
حيث أصبحت البيانات بعد هده املراحل كما مبينة في الجداول التالية:

27

 جدول بيانات الطلبة ()student
الجدول( )1.4يبين جدول الطالبة
نوع الحقل

املفتاح

الوص ـ ـ ـ ـ ـف

اسم الحقل

رقم الطالب

stu_no

)int(5

p.k

اسم الطالب

stu_name

)Varchar(20

رقم ولي االمر

Par_no

)int(11

صلة القرابة

Relations

)Varchar(5

تاريخ امليالد

brith_date

Date

الجنس

Gender

)Varchar(10

مكان امليالد

brith_place

)Varchar(20

الرقم الوطني

nat_no

)Bigint(20

رقم الصف

cla_no

)int(11

f.k

رقم السنة الدراسية

year_no

)Int(4

f.k

العنوان

Address

)Varchar(10

البريد الكتروني

email

)Varchar(50

الجنسية

Fee_id

)int(3

Valid

توقيف/تفعيل

)Int(4
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f.k

f.k

 جدول السنوات الدراسية ()year

الجدول ( )2.4يبين جدول السنوات الدراسية
اسم الحقل

نوع الحقل

املفتاح

الوصف

year_no

)Int(4

p.k

اسم السنة

year_name

)Varchar(15

تاريخ انتهاء السنة

end_date

date

 جدول املستخدمين

()user

الجدول ( )3.4يبين جدول املستخدمين
اسم الحقل

نوع الحقل

املفتاح

الوصف

Id

)Int(6

p.k

اسم املستخدم

username

)Varchar(15

كلمة املرور

Password

)Varchar(9

نوع

type _user

)Varchar(10

اسم املدير

Ser_name

)Varchar(15

االيميل

Email

)Varchar(20
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f.k

 جدول بيانات املعلمين()employee

الجدول( )4.4يبين جدول املعلمين
الوصف

اسم الحقل

نع الحقل

املفتاح

رقم املعلم

emp_no

)int(10

p.k

اسم املعلم

emp_name

)Varchar(25

العنوان

address

)Varchar(10

الجنس

Gender

)Varchar(10

تاريخ امليالد

brith_date

Date

التلفون

Phone

)int (20

املؤهل

Qualification

)Varchar(10

الوظيفة

Job

)Varchar(10

الجامعة

university

)Varchar(15

البريد اإللكتروني

email

)Varchar(50

الرقم الوطني

nat_no

)bigint(20

الجنسية

Fee_id

)int(15

ارشيف

valid

)Int(3
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F.K

 جدول بيانات أولياء األمور()parent

الجدول ( )5.4يبين جدول أولياء األمور
اسم الحقل

نوع الحقل

املفتاح

الوصف

Par_no

)Int(10

p.k

اسم ولي األمر

par name

)Varchar(40

العنوان

address

)Varchar(10

تاريخ امليالد

brith_date

Date

الهاتف

Phone

)int(20

الوظيفة

Job

)Varchar(10

البريد االلكتروني

Email

)Varchar(50

الرقم الوطني

nat_no

)Bigint(20

الجنسية

Fee_id

)int(15

 جدول مراحل الدراسية ()level

الجدول ( )6.4يبين جدول املراحل الدراسية
الوصف

اسم الحقل

نوع الحقل

املفتاح

رقم املرحلة

Leve_no

)Int(10

p.k

اسم املرحلة

Level_name

)Varchar(20
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 جدول الصفوف الدراسية()class
الجدول ( )7.4يبين جدول الصفوف الدراسية
الوصف

اسم الحقل

نوع الحقل

املفتاح

رقم الصف

cla_no

)Int(25

p.k

رقم المرحلة

Leve_no

)Int(10

f.k

اسم الصف

cla_name

)Varchar(10

 جدول املواد الدراسية()subject
الجدول ( )8.4يبين جدول املواد الدراسية
اسم الحقل

نوع الحقل

املفتاح

الوصف

Sub no

)Int(10

p.k

رقم املعلم

emp_no

)Int(10

f.k

اسم املادة

sub_name

)Varchar(15

 جدول االمتحانات()tablesexames

الجدول ( )9.4يبين جدول االمتحانات
الوصف

الحقل

النوع

املفتاح

رقم

Id

)Int(11

p.k

رقم املرحلة

Leve_no

)Int(10

f.k

اليوم

Today

)Varchar(10

املادة

Period1

)Varchar(15

املادة

Period2

)Varchar(15
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 جدول الواجبات املدرسية ()homework

الجدول ( )10.4يبين جدول الواجبات املدرسية
الوصف

اسم الحقل

نوع الحقل

املفتاح

رقم

h_no

)Int(20

p.k

رقم املعلم

emp_no

)Int(10

f.k

رقم الصف

cla_no

)Int(10

f.k

الواجب

ass_name

long text

تاريخ اليوم

Date

date

تاريخ اخير لإلجابة

last date

date

رقم املادة

sub_no

)Int(10

أرشيف الواجب

Valid

)Int(2

f.k

 جدول بيانات مدرسة()shoba

الجدول ( )11.4يبين جدول بيانات مدرسة
الوصف

اسم الحقل

نوع الحقل

رقم املدرسة

sho_no

)Int(3

اسم املدرسة

sho_name

)Varchar(20

اسم املدير املدرسة

Capacity

)Varchar(10
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المفتاح

p.k

 جدول الحصص الدراسية ()weekly_periods

الجدول ( )12.4يبين جدول الحصص الدراسية
الوصف

اسم الحقل

نوع الحقل

المفتاح

رقم الجدول

we_per_no

)Int(2

p.k

رقم الصف

Cla_no

)Int(25

f.k

اليوم

Day

)varchar(15

الحصة األولى

perid1

)varchar(10

الحصة الثانية

Perid2

)varchar(10

الحصة الثالثة

Perid3

)varchar(10

الحصة الرابعة

Perid4

)varchar(10

الحصة الخامسة

Perid5

)varchar(10

الحصة السادسة

Perid6

)varchar(10

 جدول حضوروغياب الطالب ( )attenance

الجدول ( )13.4يبين جدول حضور وغياب الطالب
الوصف

اسم الحقل

نوع الحقل

املفتاح

رقم الحضور

Attendance_id

)Int(11

p.k

رقم الطالب

Stu_no

)Int(10

f.k

حالة الغياب

Status

)Int(25

تاريخ اليوم

Date

date

رقم املادة

Sub_no

)Int(10
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f.k

 جدول مالحظات املعلمين ()techer_note

الجدول ( )14.4يبين جدول مالحظات املعلمين
الوصف

الحقل

املفتاح

النوع

رقم املالحظة

note_id

)Int(11

p.k

رقم الطالب

Stu_no

)Int(10

f.k

رقم الصف

Cla_no

)Int(25

f.k

رقم املادة

Sub_no

)Int(10

f.k

رقم املعلم

emp_no

)Int(10

f.k

اليوم

Day

)Varchar(10

التاريخ

Date

date

املالحظات

tea_notes

)Varchar(255

 جدول الجنسية()fee
الجدول()15.4يبين جدول بيانات الجنسية
الوصف

نوع الحقل

اسم الحقل

رقم الجنسية

Fee_id

)Int(3

اسم الجنسية

fee_name

)Varchar(15

المفتاح

p.k

 جدول درجات الطالب ()grad_type

الجدول ( )16.4يبين جدول درجات الطالب
الوصف

رقم الطالب

اسم الحقل

نوع الحقل

املفتاح

grad_id

)Int(10

p.k

Stu_no

)Int(10

f.k
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رقم الصف

Cla_no

)Int(25

f.k

رقم املادة

Sub_no

)Int(10

f.k

اختبار التحريري

t_written

double

اختبار الشفوي

t_oral

double

املواظبة

Assiduity

double

الواجبات

Work

double

امتحان النصفي

s_e

double

امتحان التحريري

l_e

double

مجموع اعمال السنة

year_works

double

مجموع النهائي

Total

double

 جدول اجابات الطالبة ( )stud_answers

الجدول ( )17.4يبين جدول إجابات الواجب
الوصف

اسم الحقل

نوع الحقل

املفتاح

رقم اجابة

s_no

)Int(5

p.k

رقم الطالب

Stu_no

)Int(10

f.k

رقم الواجب

h_no

)Int(5

f.k

تاريخ اليوم إلجابة

Date

date

رقم املادة

Sub_no

)Int(10

f.k

رقم املعلم

emp_no

)Int(5

f.k

درجة الواجب

Mark

float

اإلجابة على الواجب

Answers

long text
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_5تمهيد:
يتضمن هدا الفصل مرحلة التنفيذ واالختبار التي تتمثل في برمجة التصاميم املختلفة للنظام
املستهدف وتحويلها الي أكواد ومن تم اختبارها للتأكد من صحتها باإلضافة إلي وصف املتطلبات
املادية والبرمجية لتشغيل النظام.
 1.5متطلبات تشغيل النظام:
يمكن تقسيم املتطلبات التشغيلية للنظام إلى مكونين وهما:
1.1.5املتطلبات املادية:
إن هدا النظام يحتاج إلى الحد األدنى من املواصفات كالتالي:
 املعالج :معالج من نوعIntel(R) Celeron(R) CPU N2830 @ 2.16GHz

 القرص الصلب 500 GB الذاكرة العشوائية( 2.00)RAMغيغابايت ( 1.89غيغابايت مستخدم).2.1.5املتطلبات املعنوية SOFTWARE

 .1نظام تشغيل .Microsoft windows 8 Ultimate – 64 bit
 .2سيرفر محلي لتشغيل النظام.
 .3متصفح ويب
 2.5مرحلة االختبار:
تأتي مرحلة االختبار أثناء وبعد مرحلة التنفيذ ليتم التأكد من عمل النظام وصفحات املوقع
بالشكل الصحيح والدي يلي متطلبات املستخدم الوظيفية والغير وظيفية بشكل جيد ،وقد تم
وضع خطة لالختبار والتي تتضمن أن البرنامج الناتج من هده املرحلة التطوير يتالءم مع
املتطلبات املرجوة من تصميمه.
 White Box Testing اختبار الصندوق االبيض:
تهتم هذه النوعية من االختبارات بعملية الضمان لجودة البرنامج املكتوب بأي لغة برمجية
كالقرارات املنطقية ومسارات التنفيذ.
 Black Box Testing اختبار الصندوق األسود:
يسمي باختبار السلوك ويركز على املتطلبات الوظيفية حيث يتم اشتقاق مجموعة من الحاالت تتولي
اختبار كامل املتطلبات الوظيفية كما هو مبين في الجدول.
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 3.2.5اختبارواجهة املستخدم
هل العناصر املكونة منها الواجهة سهلة الفهم والقراءة
هل األلوان مناسبة؟
هل أطوال الحقول مناسبة؟
هل أنواع الحقول مناسبة لإلدخال؟
 اختبارفعالية األمن خالل واجهة االستخدام
الجدول( )1.6يبين حالة اختبارالصندوق األبيض
نوع االختبار

املدخالت

املخرجات املتوقعة

املخرجات الفعلية

كلمة سر صحيحة تسمح بالوصول للنظام

كلمة املرور

الوصول إلى خدمات املوقع

الوصول إلى خدمات املوقع

رسالة خطأ

رسالة خطأ

رفض كلمة املرور بعدم الوصول للموقع

كلمة املرور
غيرصحيحة

 االختبارالوظيفي
الجدول ( )2.6يبين حالة اختبارالصندوق األسود
املخرجات املتوقعة

نوع االختبار

املدخالت

كل الوحدات البرمجية املدرجة يمكن اختيارها

اختبار إضافة بيانات

نموذج إضافة
البيانات

املخرجات الفعلية
تقارير إضافة البيانات

 االختباراملنطقي
نوع االختبار

املخرجات املتوقعة

املدخالت

شاشة بيانات صحيحة تنتج
لكل خيار
اسم املستخدم أو كلمة
ظهور رسالة خطأ عند

تسجيل الدخول املستخدمين الوصول الى الخدمات

محاولة اسم مستخدم أو

املرور غير موجود في قاعدة

كلمة مرور خطأ

البيانات
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املخرجات الفعلية
الوصول الى الخدمات

رسالة خطأ تفيد بأن

رسالة خطأ تفيد بأن املستخدم غير

املستخدم غير موجود

موجود

 . 6الخالصة
تم تطوير نظام املدرسة اإللكتروني يشمل ادارة معظم العمليات الخاصة بالطالب واملعلمين
وأولياء األمور بشكل متناسق منها :البيانات الشخصية وأعمال السنة والجداول والحضور
والغياب والواجبات .تم بناء هدا النظام على عدة مراحل بدأت من تجميع املعلومات املتعلقة
بالنظام الحالي مرورا بتحديد املتطلبات الوظيفة والغير وظيفية ثم تحديد الهيكل العام للنظام
وتصميمه .تم إنشاء قاعدة بياناته باستخدام( )MYSQLوبرمجته بلغة .php
 2.6املشاكل والعر اقيل:
 صعوبة كتابة التقرير ،لعدم اتقاننا طريقة الكتابة العلمية الصحيحة.
 2.6الفوائد واملهارات:
 .1اكتساب مهارات خاصة بإعداد البحوث العلمية وكتابة التقارير وفق أسلوب أكاديمي منظم.
 .2احتراف تصميم وبرمجة املواقع اإللكترونية بلغة .php
 .3اكتساب الخبرة في أدارة قواعد البيانات.
 2.6أفاق التطوير:
 .1وضع نسخة من نظام في ديوان الوزارة بحيث يسهل نقل البيانات من املدارس الي الديوان.
 .2إمكانية إضافة مكتبة كتب لنظام املدرسة.
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 املقابلة الشخصية
 ماهي البطاقة االجتماعية ومدي أهميتها؟
 ماهي البيانات املطلوبة من املوظف سواء ان كان مدرس او اداري او ولي امر؟
 ماهي املشاكل التي تواجهكم في النظام الحالي؟
 ماهي املواد الدراسية املفروضة علي الطالب دراستها في كل مرحلة؟
 ماهي الطريقة املتبعة لحساب درجات الطالب؟
 ماهي التقارير واالحصائيات التي تطالبون بها؟
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 تمهيد.
يمكن اعتباره كبرنامج تعليمي يوضح ملستخدم النظام ما هي الكيفية التي يعمل بها النظام
خطوة خطوة ،ابتداء من الدخول النظام حتى الخروج منه موضحا ذلك بالصور والشروح
التي تساعد في التعرف على طريقة عمل النظام بالصورة الصحيحة.
اوال :بوابة مدير النظام.
_الواجهة الدخول.

الشكل ( )1يوضح واجهة الدخول.
_في حال نسيت كلمة املرور أو اسم املستخدم

الشكل ( )2يوضح تذكير بالكلمة املرور او اسم املستخدم.
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_للرجوع صفحة الدخول انقر على الرئيسية

الشكل ( )3يوضح استرجاع .اسم املستخدم او كلمة املرور
_واجهة الرئيسية للمستخدمين :تظهر رسالة فيها اسم املستخدمين بعد تحقق

الشكل ( )4يوضح رسالة ترحيب.
 واجهة رئيسية للمدير :عند نقر على تسجيل الخروج يخرج من واجهة املدير الى
صفحة الدخول

الشكل ( )5يوضح الواجهة الرئيسية للمدير.
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 واجهة اضافة الطالب

الشكل ( )6يوضح واجهة اضافة الطالب.
 اضافة صورة للطالب

الشكل ( )7يوضح اضافة صورة الطالب.
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_اختيار الصورة من جهاز لحفظها

الشكل ( )8يوضح اضافة صورة لطالب.
 عرض بيانات الطلبة :

الشكل ( )9يوضح عرض بيانات الطالب.
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 واجهة اضافة ولي االمر

الشكل ( )10يوضح واجهة ولي االمر.
 عرض بيانات أولياء االمور

الشكل ( )11يوضح عرض بيانات اولياء االمور.
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 اضافة املعلمين

 عرض املعلمين

الشكل ( )12يوضح اضافة املعلمين.

الشكل ( )13يوضح عرض بيانات املعلمين.
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 الصفوف(ادخال مراحل)

الشكل ( )14يوضح عمليات املراحل.
 الجداول الحصص الدراسية

الشكل ( )15يوضح اضافات الجداول الدراسية.
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 البريد االلكتروني

الشكل ( )16يوضح عمليات البريد االلكتروني.
 تقارير الطالب

الشكل ( )17يوضح تقارير الطالب.
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 تقارير النتيجة

الشكل ( )18يوضح تقرير النتيجة.
 تقارير اعمال السنة في صفحة املعلم

الشكل ( )19يوضح تقرير اعمال السنة في صفحة املعلم.
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 واجهة ترحيب املعلم

الشكل ( )20يوضح واجهة ترحيب باملعلم.
 اضافة الحضور أو الغياب

الشكل ( )21يوضح واجهة تسجيل املعلم لحضور الطلبة
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 اضافةالواجبات

الشكل ( )22يوضح اضافة الواجبات لطلبة.

 عرض الواجبات

الشكل( )23يوضح عرض واجبات الطالب.
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 عند ضغط على اجابات الطلبة عل الواجب يظهر الطلبة يلي اجاب على الواجب-

الشكل( )24يوضح عرض اجابات الطالبه.
في حال الحل صحيح تنضاف درجة للطالب على اجابة
 -عند الضغط على اضافة الدرجة الواجب

الشكل ( )25يوضح درجات الواجب.
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تقارير عرض درجة الواجبات

الشكل ( )26يوضح عرض درجات الواجب
_تقارير اعمال السنة

الشكل ( )27يوضح عرض تقارير اعمال السنة.
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واجهة ترحيب لطالب

الشكل ( )28يوضح واجهة ترحيب.
 واجهة عرض اعمال السنة الطالب

الشكل ( )29يوضح اعمال السنة عند الطالب.
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_ واجبات الطالب إلجابة كل واجب من معلم املادة له

الشكل ( )30يوضح عرض واجبات عند الطالب.
 واجهة اجابة الطالب للواجبات املرسلة

الشكل ( )31يوضح اجابة واجب
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_اعمال السنة في صفحة ولي االمر عرض النتيجة على حسب اختيار من يريد رؤية اعماله

الشكل ( )32يوضح عرض درجات أوالده في املدرسة.
_نتيجة في صفحة ولي االمر

الشكل ( )33يوضح عرض نتيجة أوالده في املدرسة.
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مالحظات من املعلم الى طالب وكدلك تظهر الى ولي االمر

الشكل ( )34يوضح عرض مالحظات ولي االمر.
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