تطوير بوابة الكترونية لمتابعة وتقييم بحوث التخرج
بحث مقدم الستكمال متطلبات نيل درجة البكالوريوس في علوم الحاسب االلي
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إبتسام إبراهيم عبد السالم

44314404

44324120
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أ

اإلهداء
أمي الحبيبة
أي شيء في هذا اليوم أهدي إليك  ...يا مالكي وكل شيء  ...وليس في األرض أمل كالذي أخذه
منك  ...ونجاحي الحقيقي تحت قدميك  ...ال أجد كلمات تمنحك حقك  ....فهي ملحمة
الحب وفرحة العمر

أبيي العطوف
أنت يا من علمتني كيف أقف بكل ثبات على األرض  ...ونبض الحروف حين تلمسها األنامل
 ...أنت الجواب حين أسال ما التفاؤل  ...أنت قدوتي وعملتني كيف أعيش بكرامة
وشموخ

اخوتي
يا من تأتون في المرتبة األولى عند الخالق في القرب ...سندي  ...حيث الكتابة التصف
ألصف كيف أحبكم  ...أراكم بسمتي  ...وأرى جمال األيام معكم

أوالدي
فلذات كبدي  ....إلى روحي وقرة عيني ونبض فؤادي

عائلتي
كلكم كنتم عونا لي ....اليكم اسمي رموز الوفاء

صديقات العمر
في افالك صداقتكم تدور فرحتي  ....وعلى عتبات نبلكم يقف وفائي  ....وعشت معكن نعم
للكفاح والصبر

الى كل من شاركني نجاحي

3ب

كلمة شكر

إلى المنعم الباري إلى الذي أحاطني برعايته ويسر لي كل عسير وألهمني الصبر والقوة في
شق طريقي نحو البحث العلمي
_
" الله جل جلاله"
إلى معلم البشرية ومبلغ الرسالة الاسلامية ومنبع العلم

"نبينا محمد صلي الله عليه وسلم"

نتقدم بالشكر إلى من كان عونا لنا ونورا يضئ الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقنا
إلى من زرع التفاؤل في دربنا وقدم لنا الافكار والمعلومات اللازمة إلى مشرفة البحث .

أ .فاطمة عويدات خليفة.
كما نتقدم بالشكر إلى من ساعدنا على إتمام هذا البحث وقدم لنا التسهيلات اللازمة
لإنجازه .

جـ
4

إقرار
إقرارالطالب
إبرهيم عبد السالم والطالبة :إبتسام سالم علي الصغير
أنا الطالبة  :إبتسام ا

الرقم الدراس ي............................................... ................................................ :
أقر أن ما ورد في هذا البحث هو من مجهودي الشخصي ما عدا الفق ارت
التي تم إسنادها إلى مرجع.

بتاريخ ............................................ :التوقيع...................... ............................. :
إقرارالمشرف
اسم المشرفة :أ .فاطمة عويدات خليفة.
أقر بأنني اطلعت على مادة البحث ،وأن هذا البحث جاهز للمناقشة.

بتاريخ ............................................ :التوقيع............................................ :
إقراربالمو افقة على التصحيحات وتسليم النسخة النهائية:
بعد التصحيح واالطالع على مادة هذا البحث ،تمت الموافقة عليه ،وتسليم
النسخة النهائية.

اسم الممتحن األول ................................. :اسم الممتحن الثاني......: ..........................
التوقيع .................................................... :التوقيع...............................................:

د
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المستخلص
تعتبر المتابعة والتقييم جزء ال يتجزء من ادارة المشاريع إذ أنها تأتي لتكمل
أعمال تنفيذ المشروع حيث تساعد في التأكد من ان المشروع يقوم باألهداف
المرجوة منه وفي الوقت المحدد ،وحيث المتابعة هي تنفيذ خطوات المشروع
للتأكد من أنه يسير وفق الخطة المحددة ومالحظة أي خلل قد يؤدي الى
تأخير العمل وتجنبه .أما التقييم فهو عملية تهدف الى التأكد من أن البحث
قد حقق النتائج المرجوة منه وأنه يعكس االهمية واالستفادة التي انشأ من
اجلها  ،حيت ان المشكلة الرئيسية تتمثل في ان عملية المتابعة تتم بطريقة
عشوائية وفقا اللتزام مشرف المشروع ذاتيا ،وهي عملية غير منظمة وتفتقر
الى التوثيق والتقييم المرحلي  ،يعتبر أهمية عمل بوابة الكترونية واتاحتها
لكافة االط ارف المساهمة في تنفيذ مشروع التخرج مهم في كونه يساعد
المشرف على المتابعة والتقييم من بداية تسجيل مشروع التخرج إلى وقت
تسليمه للمناقشة وأيضا تغيير مسار المشروع أو إيقافه وفقا للتوصيات وكذلك
ا لسرعة والسهولة في الحصول على معلومات و غي رها  ،كما تبدأ عملية
المتابعة مع البدء الفعلي في انجاز بحث التخرج وتستمر الى نهايته ،ويتم
خاللها متابعة تنفيذ انشطة البحث ومقارنتها بخطة البحث للتأكد من حسن
سير البحث وتقييمه بشكل المناسب.

هـ
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الفصل األول
المقدمة

03

.0التمهيد
يترافق مصطلح المتابعة والتقييم معا ولكن هذا ال يعني أن لهما نفس المعني فالمتابعة هي تنفيذ
خطوات المشروع للتأ كد من أنه يسير وفق الخطة املحددة ومالحظة أي خلل قد يؤدي الى تأخير
العمل وتجنبه .أما التقييم فهو عملية تهدف الى التأكد من أن البحث قد حقق النتائج المرجوة منه
وأنه يعكس األهمية واالستفادة التي أنشأ من اجلها سواء بشكل مباشر او غير مباشر ويتم من خالل
التقييم استنتاج مدى االستفادة من البحث وامكانية التطوير فيه.
وقد أصبح في السنوات األخيرة يحظى باهتمام كبير من قبل كافة المؤسسات الحكومية منها والغير
حكومية من اجل تقديم مشاريع تلبي احتياجات ورضا الزبائن والممولين من جهة] ،[1وتقديم
خدمات ذات جودة من جهة أخرى .وأصبح اتباع نظام للمتابعة والتقييم ألي مشروع امرا ضروريا
لضمان تنفيذ الخطة الموضوعة للمشروع بالجودة المطلوبة ،وباستخدام المواد المتوفرة ،وضمن
جدول زمني محدد .وال تعتبر المؤسسات التعليمية استثناء من ذلك فهي تستخدم نظام المتابعة
والتقييم في العملية التعليمية وخصوصا في المشاريع البحثية التي يقدمها الطالب كمتطلبات
لتخرجهم .حيث يؤدي استخدام هذ النظام على تقليل الفجوة بين الطالب ومشرفهم واللجنة
العلمية الممتحنة .كما يؤدي الى اتخاذ القرارات االدارية السليمة وفي الوقت المناسب]. [1
 9.0مشكلة البحث
المشكلة الرئيسية للبحث تتمثل في ان عملية المتابعة تتم بطريقة عشوائية  ،وهي عملية غير منظمة
وتفتقر الى التوثيق والتقييم المرحلي مما ينجم عنه العديد من المشاكل والمتمثلة في:
 .3التأخير في انجاز العمل ،مما يترتب عليه هدر وقت المشرف وعدم استثماره في االشراف على
مشاريع جديدة.
 .4التأخر في حل الصعوبات والمشكالت التي تواجه مشروع التخرج والتي ينشا عنها التأخر في
التسليم او االيقاف.
 .1تقييم مشرف المشروع متزامنا مع التقييم النهائي للمشروع االمر الذي يراه بعض الطالب غير
منصف ويعزز ذلك عدم وجود طريقة واضحة ودورية موثقة لمتابعة المشروع وتقييمه.
 .2توثيق نتائج التقييم يتم ورقيا مما يعرضها للتلف ويجعلها غير سرية وعرضة للعبث بها.
 1.0أهمية البحث
يعتبر وضع بوابة الكترونية واتاحته لكافة االطراف المساهمة في تنفيذ مشروع التخرج
وتقييمه مهم جدا .وتكمن اهميته في كونه:
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 .3توفير آلية للمتابعة والتقييم منظمة وموثقة متمثلة في بوابة الكترونية لمتابعة وتقييم مشاريع
التخرج مبنية على نماذج معدة من قبل املخولين بذلك.
 .4ضمان انجاز مشاريع التخرج ضمن الجدول الزمني املحدد وبالموارد المتاحة.
 .1استخدام تقنية المعلومات في توثيق عملية المتابعة والتقييم للتخلص من مشاكل النظام
الحالي كالضياع والعبث وسرية المعلومات وانعدام الشفافية والثقة.
 1.0دو افع البحث
ُ .3يمكن المشرف من المتابعة والتقييم من بداية تسجيل مشروع التخرج إلى وقت تسليمه
للمناقشة ضمن الزمن املحدد.
ُ .4يمكن مشرف المشروع او اللجنة العلمية لمتابعة مشاريع التخرج من تغيير مسار المشروع
أو إيقافه وفقا للتوصيات الصادرة من تقارير عملية المتابعة.
 .1بناء الثقة بين مشرفي المشاريع والطالب وذلك الطالعهم على نسبة تقدمهم – اإلنجاز-في
مشاريعهم ،واي ُمشكالت قد تكون ناجمة عن ذلك.
 .2السرعة والسهولة في الحصول على معلومات دقيقة عن البحوث المنجزة والبحوث قيد
االنجاز.
1.0أهداف البحث
 .3التعرف على أهم المشاكل البحثية التي تواجه طلبة المشاريع وبناء قدرات الطالب التي تجعلهم أكثر
خبرة في مشاريع مستقبلية.
 .4تصميم بوابة الكترونية لمتابعة وتقييم بحوث درجة البكالوريس
 .1االرشفة االلكترونية للبحوث املجازة من اللجنة العلمية للمحافظة على بيانات الطالب وابحاثهم
واالستفادة منها في القرارات االدارية.
1.0منهجية البحث
تعتبر منهجية البحث الطريقة المطبقة او المتبعة لحل مشكلة البحث وتضم االساليب ،والطرق
وكذلك االدوات المستخدمة في جمع المعلومات .وللحصول على نتائج صحيحة ودقيقة يجب
استخدام منهجية بحث مالئمة لنوع وطبيعة مشكلة البحث والهدف االساس ي من هذا الجزء هو
تزويد القارئ بالمعلومات الكافية لتتبع البحث والتحقق من صحة النتائج.
يستند هذا البحث باألساس الى منهجيات تحليل وتصميم النظم بما يحتويه من مدخالت ومخرجات
تؤدى للوصول الى حل مشكلة البحث] [2وفيما يتعلق بموضوع البحث وهو تصميم وتنفيذ البوابة
لمتابعة وتقييم بحوث تخرج درجة البكالوريوس فقد تم اختيار نموذج الشالل املحسن في تحليل
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وتصميم النظام كما هو موضح في شكل ( ) 3.3وذلك لمالئمته للنظام المقترح من حيث أن النظام
المقترح يعتبر من المشاريع الصغيرة من ناحية ،ووضوح المتطلبات من ناحية اخرى.

الشكل) (1.1يوضح نموذج الشالل املحسن ][2
 0.1.0نموذج الشالل املحسن
تتمثل دورة حياة النظام المقترح ووفقا لنموذج الشالل املحسن كالتالي:
 تحديد المتطلبات
تعتبر مرحلة تحديد المتطلبات من أصعب المراحل لفهم النظام كونها تعبر عن حاجات المستخدم،
تم عمل نموذج اولي للنظام المقترح شكل ( (1.2وتوزيعه على عدة مشرفي مشاريع تخرج في كلية تقنية
المعلومات ،وذلك الستخالص واجهات المستخدم النهائية.
 مرحلة تحليل النظام
تم في هذه المرحلة تحليل البيانات التي تم جمعها من مستخدمي النظام ،وصياغة متطلبات النظام
المقترح والمتمثلة في :التعريف بالنواحي الوظيفية في النظام ،الخصائص اإلضافية للنظام مثل
متطلبات األداء وقابلية االستخدام للنظام وأمان النظام .باإلضافة الي نمذجة النظام باستخدام
مخططات لغة النمذجة الموحدة.
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 مرحلة التصميم
بعد االنتهاء من مرحلة تحليل النظام تأتي مرحلة التصميم وفيها تم تصميم قاعدة بيانات النظام
وفقا لنموذج التصانيف المعد في المرحلة السابقة ،كما تم تصميم واجهات المستخدم وفقا
لمتطلبات النظام الوظيفية الغير وظيفية
 مرحلة التنفيذ
بعد االنتهاء من مرحلة تصميم تم البدء في كتابة الكود البرمجي وتنفيذه بما يتناسب مع التصميمات
المعدة للنظام المقترح صحيحة إليضاح النظام بشكل أكثر واقعي وفعلي.
 االختبار
في هذه المرحلة يتم التأكد من ان النظام يقوم بوظائفه بالشكل الصحيح وذلك من خالل اختبار ان
عمل البرنامج يتم بشكل صحيح ،باإلضافة الى التأكد من سلوك النظام المتمثل في عدم الدخول
لغير املخولين ،كفاءة النظام بإصدار تقارير المتابعة التقييم.
 7.0نطاق البحث
اجري البحث في جامعة سبها _كلية تقنية المعلومات للعام الجامعي 4443/4444
 8.0تنسيق البحث
في هذا الفصل تم مناقشة النقاط االساسية المتعلقة بموضع البحث والمتمثلة في تصميم وتنفيذ
بوابة الكترونية تمثل إطار عمل لمتابعة وتقييم بحوث التخرج لدرجة البكالوريوس .في هذا الفصل
تم مناقشة مشكلة البحث ،دوافع واهمية البحث ،نطاقه ومدى المساهمة املحتملة للنظام المقترح،
المنهجية المتبعة لتنفيذ البحث.
 الفصل الثاني :في هذا الفصل يتم التطرق للدراسات السابقة واألنظمة الشبيهة لموضوع
البحث المقترح وطرق تجميع البيانات.
 الفصل الثالث :تحليل البيانات التي تم تجميعها في المرحلة السابقة ونمذجتها وفقا ألسلوب
النمذجة كائنية التوجه وباستخدام لغة النمذجة الموحدة.
 الفصل الرابع :يوضح التصميم على مستوى قاعدة البيانات وواجهات االستخدام وتحديد
لغة البرمجة التي سيتم استخدامها لتنفيذ وظائف النظام المقترح.
 الفصل الخامس  :يتمثل في التنفيذ واالختبار للتأكد من أن النظام يؤدي وظائفه بالشكل
الصحيح.
 الفصل السادس :نستعرض فيه النتائج التي تم التوصل اليها متضمنا الخالصة ،التوصيات
العلمية والبحثية المستقبلية ،الخبرات المكتسبة ،الصعوبات التي واجهت البحث.
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة
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.4التمهيد
تعرف الدراسات السابقة بأنها مجموعة األبحاث والكتب التي تناولت الموضوع الذي يريد الباحث
كتابة بحثه فيه ،ومن خاللها يطلع الباحث على كافة األمور التي ترتبط وتتعلق ببحثه العلمي ،فكلما
ازدادت المراجع والمصادر التي يعود لها الباحث في بحثه العلمي ،كلما اكتسب هذا البحث أهمية
وقيمة أكبر وتشكل له معلومات كبيرة حول موضوع البحث المقترح وتسليط الضوء على اوجه
التشابه واالختالف بين ما تم انجازه في السابق وبين النظام المقترح.
 0.9الدراسات السابقة (االنظمة الشبيهة)
 0.0.9نظام متابعة بحوث طالب الدراسات العليا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
ركزت هذه الدارسة على توضيح مشكلة تأخر إجراءات تسليم وإجازة المقترحات البحثية لطالب
كلية الدارسات العليا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،وكذلك مشكلة تأخر تعيين المشرفين
وعدم معرفة الطالب للمشرفيين المتوفرين ،وكذلك مشكلة تأخر وصول التقارير وسير البحث
للمشرف ،وهذا ما يتشابه إلى حد ما مع النظام المقترح حيت يعمل النظام المقترح على إيجاد حل
لمثل هذه المشاكل والعراقيل اثناء انجاز المقترحات او البحوث والعمل على تسهيل اإلجراءات
ومتابعتها بشكل صحيح ،ويختلف عنه ال يوجد به خطوات التقييم داخل النظام[3].
 9.0.9نظام متابعة مشاريع التخرج ومقدماتها
يقوم هذا النظام على بناء موقع الكتروني لمتابعة مشاريع التخرج بحيث يعمل على حل مشكلة
اختيار المشرف بالنسبة لطالب من خالل توفير قائمة بالمشرفين المتفرغين وإمكانية ارسال
الطالب رغبته في اشراف على البحث وانتظار الرد من المشرف بالقبول او الرفض ويتشابه مع
النظام المقترح من حيت كونه موقع الكتروني وكذلك عملية ارسال واالستقبال بين الطالب
والمشرف وطريقة المتابعة المستمرة ويختلف عنه يوجد بيه مخطط زمني لكل مرحلة من مراحل
المتابعة وان للمشرف يمكنه عرض أفكار للمشاريع وفي النظام الشبيه يوجد لوحة اعالنات]4[ .
 3.1.2نظام األرشفة لبحوث طالب الدراسات العليا
يقوم النظام بإدارة البيانات الخاصة ببحوث طالب الدارسات العليا من خالل تخزينها وتحليلها
وسهولة استرجاعها حيت تم العمل على قاعدة بيانات يمكن استرجاع المعلومات منها بشكل منظم
وامن وفق قوانين وشروط معينة وهذا ما يشبه النظام المقترح من حيت الصالحية االدخال
والتعديل والحذف وإمكانية الدخول[5].
 9.9نبذة عن مجال البحث
تعتبر المتابعة والتقييم جزء ال يتجزأ من ادارة المشاريع إذ أنها تأتي لتكمل أعمال تنفيذ المشروع
حيث تساعد في التأكد من ان المشروع يقوم باألهداف المرجوة منه وفي الوقت املحدد ،فالمتابعة
09

هي عملية متابعة وتوثيق وتنفيذ خطوات المشروع ورصد اي خلل يؤدي لتوقفه أو تأخيره والعمل
على تالفيه .اما التقييم فيهدف الى التأكد بشكل عملي منهج من ان المشرع قد حقق النتائج المرجوة
منه ،كذلك تحديد الفجوة ان وجدت بين نتائج المشروع وأهدافه الستخدامها في تطوير المشروع.
][1
تعتمد عملية متابعة وتقييم مشاريع التخرج – بحوث التخرج -في المؤسسات التعليمية على نماذج
معدة .يشمل نموذج المتابعة على مجموعة عناصر تشمل أنشطة البحث والخطة الزمنية لتنفيذ
هذه األنشطة والتي تقاس بمؤشرات تبين مدى اإلنجاز لكل نشاط في الوقت املخصص له أيضا يبين
نموذج المتابعة أي اختالف او انحراف عن الخطة واألسباب التي أدت الى ذلك .اما نموذج التقييم
يحتوي على مؤشرات لقياس االنشطة المراد التحقق منها إلجازة البحث.
تبدأ عملية المتابعة مع البدء الفعلي في انجاز بحث التخرج وتستمر الى نهايته .ويتم خاللها متابعة
تنفيذ انشطة البحث ومقارنتها بخطة البحث للتأكد من حسن سير البحث .وتمر عملية التقييم
بمرحلتين :تقييم مرحلي يتم اثناء عمل البحث ويرتكز على اصدار التقارير باألخطاء والمشاكل التي
تواجه سير البحث مما يعطي احتمالية الرجوع اليها ومحاولة التخلص منها في المراحل الالحقة
ل لبحث باإلضافة الي انه يعكس مدى االنجاز بشكل عام ،وتقييم نهائي الذي يأتي مباشرة بعد االنتهاء
من البحث ،ويهدف الى دراسة نتائج البحث والتأكد من مدى توافقه مع أهدافه.
ان الصعوبات واألخطاء الشائعة في نظام المتابعة والتقييم في النظام الحالي المتبع تتمثل في -:عدم
وجود نموذج لمتابعة انشطة البحث ،عدم وضع خطة للبحث تبين انشطته والزمن املخصص لكل
نشاط مما نتج عنه عدم االلتزام بالوقت املخصص للبحث وتوقف بعض البحوث لعدم وجود
الموارد الالزمة الستكماله ،حفظ بيانات التقييم ورقيا مما سهل ضياعها ،وتلفها ،وعدم سريتها في
كثير من األحيان .ولمواجهة هذه الصعوبات فان ادخال النماذج الحديثة في إدارة المشاريع واالعتماد
على تقنية المعلومات بشكل تام تعتبر الحل األمثل للمشاكل المذكورة.
ان الهدف الرئيس ي من هذا البحث هو تطوير بوابة لمتابعة وتقييم مشاريع التخرج لدرجة
البكالوريوس كلية تقنية المعلومات/جامعة سبها .
 1.9النظام المقترح
هو عبارة عن بوابة الكترونية تقوم بعمل توفير مساحة الكترونية لمتابعة وتقييم البحوث وذلك من
خالل توفير واجهة تسمح للطالب برفع مقترح البحث على هذه المساحة االلكترونية ومن ثم إطالع
المشرف المسؤول عليها وتقييمها إما بالرفض وارسال الرد الى الطالب بإعادة الصياغة او بتغيير
الفكرة المقدمة أو القبول وتحويل هذا المقترح إلي اللجنة املختصة التي تحدد حالة المقترح التي لها
ثالث حاالت اما مقبول او مقبول بشرط او مرفوض ،وعلى هذا االساس إما ان يبدأ الطالب في العمل
ضمن المقترح أو أن يق دم مقترح بفكرة جديدة ،وفي حال تمت الموافقة على المقترح تستمر المتابعة
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والتقييم المرحلي طيلة فترة انجاز البحث ،حيث يلزم الطالب بإرسال تقرير بشكل مستمر عما أنجزه
في البحث على المساحة االلكترونية املخصصة لذلك الطالع المشرف عليها  ،ومتابعة اللجنة الخطة
الزمنية بين الطالب والمشرف لتقييم البحث ،وبالتالي اعطاء الدرجات بشكل متتالي حسب ما أنجز
في كل مرحلة ،وكذلك إعطاء المالحظات الالزمة في حالة وجود اخطاء او الخروج عن خطة سير
البحث املحددة مسبقا ،وهذا بدوره يوفر الكثير من الوقت والجهد سواء كان للطالب أو المشرف
ويعطى مصداقية وشفافية أكبر للجنة التقييم ،والشكل ( )3.4يوضح نموذج أولي للنظام المقترح.

الشكل) (1.2يوضح نموذج أولي النظام المقترح
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 1.9طرق تجميع البيانات
تم تجميع البيانات والوثائق المتعلقة بالنظام المقترح وثم تحليلها وفقا لبعض الطرق المتعلقة
لمتابعة وتقييم البحوث والتي تتمثل في االطالع على الوثائق والمستندات والورشات والمقابلة
الشخصية والمالحظة ،وقد اعتمد أيضا طريقة االطالع على بعض الكتب والمقاالت وبعض المواقع
المتعلقة باألنظمة الشبيهة للنظام المقترح.
 0.1.9المقابلة الشخصية
تم اجراء عدد من المقابالت مع بعض من األساتذة المشرفين على البحوث ،وتم طرح بعض األسئلة
التي ساعدت في تصميم تنفيذ النظام بشكل يسهل الصعوبات التي تواجه مشرفي البحوث الطالب
على حد السواء في النظام السابق والتي كانت تعرقل انجاز البحوث باإلضافة الى التحسينات التي
يمكن ان تحدت في النظام الجديد.
 9.1.9االنترنت
تم تصفح عدة مواقع الكترونية للتعرف على اساليب المتابعة والتقييم ومعرفة كيفية سير العمل
لها ،حيث تم االطالع على الدراسات والنظم الشبيهة المستخدمة في دول أخرى.
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الفصل الثالت
التحليل
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.1التمهيد
يشمل هذا الفصل المرحلة الثانية من مراحل المنهجية وهي مرحلة التحليل التي ترتكز على تحديد
المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام المقترح ويتضمن أيضا نمذجة النظام وذلك بإعداد
النماذج المناسبة وفقا للنمذجة املختارة .وتعتبر مرحلة التحليل من أهم المراحل الالزمة لبناء اي
نظام برمجي  ،حيث يتم فيها تجميع كافة البيانات والمعلومات وتشكل هده المرحلة هيكلية المراحل
االخرى المتبعة في تصميم النظام.
 0.1تحديد متطلبات النظام
تعتبر وثيقة متطلبات النظام هي مخرجات هذه المرحلة ،حيث تتمثل المتطلبات الوظيفية في
الوظائف الرئيسية التي يقوم بها النظام للمستفيدين منه ،بينما تعد المميزات والخصائص التي
تصف النظام بالمتطلبات الغير وظيفية]1[ .
0.0.1المتطلبات الوظيفية
يمكن تعريف المتطلبات الوظيفية بأنها هي الوظائف او المهام التي يجب على النظام القيام بها
ويمكن تلخيصها في النقاط اآلتية- :
 .3عملية تسجيل الدخول :يجب أن يكون النظام قادر على تسجيل دخول مستخدم النظام وهي
بيانات متمثلة في كلمة المرور الخاصة بتسجيل دخول مستخدم مخول للنظام.
.4عملية تسجيل الخروج :يجب أن يكون النظام قادر على تسجيل الخروج وذلك لضمان األمان.
.1عملية التعديل :من الوظائف األساسية للنظام توفير إمكانية تعديل البيانات في الحاالت االتية:
 تعديل بيانات طالب.
 تعديل بيانات هيئة أعضاء التدريس.
 تعديل في تخصيص البحث.
.2عملية اإلضافة :أن يكون للمستخدم إمكانية إضافة البيانات من أجل تحديد البيانات المدخلة.
.1عملية االسترجاع :أن يكون النظام قادر على جلب أي معلومات وعرضها.
 .1عملية الحفظ :أن يكون النظام قادر على حفظ المعلومات وأرشفة المهم منها.
 .0عملية عرض النتائج والتقارير :من أهم مزايا النظام قدرته على عرض نماذج التقييم بصورة سهلة
وميسرة لتسهيل عملية التقييم.
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.2عملية اإلدخال واإلرسال :أن يكون النظام قادر على إدخال البيانات وإرسالها ومن عمليات االدخال
واالرسال:
 3.2ادخال مقترح وارساله.
ادخال البحث وارساله.
4.2
 .9عملية التنبيه :يوجد في النظام تنبيه عبر البريد االلكتروني على كل عملية إرسال.
9.0.1المتطلبات الغيرالوظيفية
هي الخصائص التي يتميز بها النظام ،تصف خصائص وقيود النظام وتعتبر هده المتطلبات هامة
لجودة النظام وكفائتة .وتتمثل هذه المتطلبات في النقاط اآلتية:
 .1سهولة االستخدام :تصميم واجهة النظام بحيث تكون سهلة االستخدام وذلك من
خالل تنظيم واجهة نظام بصورة خالية من تعقيد.
 .2األمنية :يتميز النظام بالقدرة على منع دخول األشخاص الغير مخولين ،وذلك بإتباع
وسائل الحماية الممكنة بوضع كلمة المرور لكل مستخدم.
 .3قابلية التعديل والتطوير :يجب على النظام ان يكون قابال للتطوير لمواكبة
التطورات والتغييرات الممكن جدولتها مستقبال باإلضافة الى حاالت وجود األخطاء.
 .4الوثوقية :هو مقدرة النظام على توفير معلومات صحيحة.
 .5اإلتاحة :يجب أن يوفر النظام إمكانية وجودة في خدمة  24ساعة.
 9.1نمذجة النظام
يقصد بـنمذجة 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 .في النظام
المقترح تم استخدام لغة النمذجة الموحدة unified modeling languageحيث تعتبر لغة الوصف
األحدث واألشهر في مجال وصف وتطوير المعلوماتية ،وهي لغة كائنيه المنحنى تتميز باحتوائها على
مجموعة من المفردات والقواع د واملخططات التي يمكن من خاللها وصف أي نظام معلوماتي .تتميز
هذه اللغة باحتوائها علي أنواع عديدة من النماذج واملخططات التي تدعم المكونات والعمليات
األساسية المهمة في النظام المقترح [ ، ]11][12لذا تم في هذا البحث االستعانة ببعض النماذج
واملخططات كل حسب الغرض المعدة له كما هو مبين في الفقرات التالية:
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 0.9.1مخطط وقائع االستخدام
يعتبر مخطط ووقائع االستخدام أحد أهم املخططات التي تقوم بشرح ووصف الوظائف الرئيسية
وكذلك البيئة املحيطة به من المستخدمين أو المستفيدين بخدماته.
حالة االستخدام ال تقوم بوصف التفاصيل الدقيقة لوظائف النظام بل تكتفي فقط بعناوين
الوظائف مع بيان المنفذين لها أو المستفيدين منها [ ،]11][12والجدول) (3.1يبين اهم الرموز
المستخدمة في مخطط وقائع االستخدام ،والشكل) (1.3يوضح مخطط وقائع االستخدام للنظام
المقترح.
الجدول) (1.3يبين الرموز المستخدمة في مخطط وقائع االستخدام

الرموز

معنى المصطلح
الممثل :وهو عبارة عن مستخدم في
عملية من عمليات النظام
تمثل أي عملية من عمليات النظام
عالقة التعميم بين مجموعة ممثلين أو
مجموعة وقائع االستخدام
رمز حزمة وقائع االستخدام في النظام

>><<extend
>><<include

عالقة االمتداد وتعني تنفيذ وقائع

االستخدام الفرعية
عالقة االحتواءInclude
وتعني أن تنفيذ وقائع االستخدام
الرئيسية تتضمن وقائع االستخدام
الفرعية
رابط أو عالقة :يربط بين أي ممثل و
استخدام معينة
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الشكل) (1.3يوضح مخطط وقائع االستخدام للنظام المقترح

 2.2.3مخطط النشاط
مخطط النشاط يبين النشاطات التي تكون عملية النظام وتدفق التحكم من نشاط إلى آخر .وذلك
وفقا لتسلسل حل المسألة قيد الوصف [ .]11][12والجدول) (4.1يبين اهم الرموز المستخدمة في
مخطط النشاطات والشكل) (2.3يوضح مخطط النشاط للنظام المقترح.
الجدول) ( 4.1يبين اهم الرموز المستخدمة في مخطط النشاط
الرمز

معنى المصطلح
تمثل نقطة البداية
تمثل العمليات و األنشطة.
تستخدم في حال وجود خيارين يحتاج التخاذ قرار أو عملية تتفرع منها
عمليات بحسب شروط
تدفق التحكم
التنسيق بين النشاطات
نقطة النهاية
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الشكل ( )2.3يوضح مخطط النشاط للنظام المقترح.

3.2.3مخطط التصانيف
تستخدم مخطط التصنيف لتطوير نموذج نظام كائني المنحني ليبين التصانيف المستخدمة في
النظام والعالقات بينها ،ويمكن اعتبار تصنيف الكائن على أنه تعريف عام ألحد أنواع كائنات النظام
يمثل في شكل صندوق يحتوي علي اسم التصنيف وخصائصه والعمليات المقامة عليه [،]11][12
يبين جدول) (3.3الرموز المستخدمة في هذا املخطط ،كما يوضح الشكل) (3.3مخطط التصنيف
المستخدم في النظام المقترح.
الجدول )(3.3يبين الرمز المستخدمة في مخطط التصنيف
الرمز

معنى المصطلح

Class Name

التصنيف :يمثل شخص او ش يء له قائمة من الخصائص والعمليات.

Attribute Name

تمثل الخصائص التي تصنف حالة  objectوالخاصية يمكن ان تكون مشتقة من
خصائص اخرى.

)(Method Name

تمثل الوظائف التي يمكن ان يؤديها التصنيف.
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( )3.3يوضح مخطط التصنيف للنظام المقترح.

1.9.1مخطط التسلسلي
هي وصف تفاصيل العمليات الوسيطة الداخلة في تنفيذ مخطط االستخدام ،وتعتبر تنفيذ لـ هذه
العمليات والتقيد بشروطها ،حيت يشمل هذا املخطط جميع الكائنات التي يتم التواصل بها بين
النظام والمستخدم [ ]11][12وفيما يلي الجدول) (4.3يبين الرموز المستخدمة في مخطط
التسلسلي ،كما أن االشكال) (4.3و) (5.3و) (6.3و) (7.3و ( (8.3توضح مخطط التسلسلي لبعض
عمليات النظام مقترح.
الجدول) (4.3يبين الرموز المستخدمة في مخطط التسلسلي
المعنى

الرمز

هو الشخص الذي يقوم بتنفيذ وظيفة ما على النظام.

التصنيف :يدل الكائن أو النظام الذي يرد على رسائل طلبات المستخدم.
يشير إلى دورة حياة الكائن خالل التسلسل الزمني أثناء تنفيذ العمليات.
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يمثل الكائن الذي يرسل ويستقبل الرسائل أثناء قيامة بالوظائف.

تمثل سهم أفقي بحيث يحمل المعلومات من كائن إلى أخره.
عملية ذاتية :يشير إلى عملية داخل الكائن
يدل على رجوع رسالة من كائن البيانات عند طلب ش يء معين.

الشكل)(4.3يوضح مخطط التسلسلي)عملية االدخال(للنظام المقترح
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الشكل) ( 1.1يوضح مخطط التسلسلي )عملية ارسال ملف( للنظام المقترح

الشكل) (6.3يوضح مخطط التسلسلي)عملية عرض ملف( للنظام المقترح
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الشكل)(7.3يوضح مخطط التسلسلي)عملية التقييم(للنظام المقترح

الشكل) (8.3يوضح مخطط التسلسلي ادخال كافة البيانات للنظام المقترح
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الشكل) (9.3يوضح مخطط التسلسلي تعديل \حذف البيانات المدخلة(للنظام المقترح.

الشكل) (34.1يوضح مخطط التسلسلي )عملية االرشفة( للنظام المقترح

3.3الخالصة
تم تحليل نظام متابعة وتقييم بحوث التخرج المستند على الويب من خالل متطلبات الزبون
المتمثلة في إدخال مقترح مشرع التخرج وعرض المعلومات بشكل يسهل العمل عليه ،تم استخالص
الوظائف الرئيسية للنظام ،كذلك الخصائص التي تطلبها طبيعة هذا النظام لتناسب احتياجات
المستخدمين-لجنة تقييم المقترحات والبحوث-كذلك تم نمذجة هذه الوظائف باستخدام لغة
UMLإلظهار النظام في الصورة النهائية لتسهيل عملية التصميم.
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الفصل الرابع
التصميم
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 .4تمهيد
يتم في هذه المرحلة إعداد تصميم النظام بناء على وثيقة تحديد المتطلبات التي تم الحصول عليها
من المرحلة السابقة –التحليل–باإلضافة إلي تحديد بنية النظام المتمثلة في تصميم) بنية النظام
(هيكلية النظام وتصميم واجهات النظام بالنسبة للمستخدم وما يلزم من العتادHardware
والبرمجيات softwareلتنفيذ النظام المقترح ،فتحديد واجهات المستخدم وكذلك المكونات
األساسية للنظام وما يلزم ذلك من البرمجيات هي املخرجات للنظام.
0.1تصميم بنية النظام
ينقسم النظام بشكل عام إلى قسمين -:واجهة االستخدام والتي تمثل Frontendللنظام المقترح
ويمثل الجزء الثاني من بنية النظام قاعدة البيانات والتي تمثل . Back end
 1.1.4الواجهة االمامية للنظام
الواجهة األمامية للنظام ستمثل واجهة متصفح ويب المستخدم وهو المكان الذي يكون فيه
المستخدم قادر علي إرسال واس تقبال البيانات عبر الشبكة ،وقد تم بناء الواجهة األمامية للنظام
المقترح باستخدام لغة توصيف النص ألتشعبي  Hyper Text (HTML)Markup Languageولغة
صفحات األنماط االنسيابية Cascading Style Sheets.تعتبر) (HTMLهي المسئولة عن هيكلية
الصفحة .تهتم  CSSبتنظيم الصفحة من ناحية الشكل والمساحات واأللوان واتجاه الكتابة أما لغة
 PHPفهي المسئولة عن الربط بين قاعدة البيانات وبين واجهة المستخدم.
HTML 
لغة النصوص التشعبية الفائقة لتصميم وبناء صفحات الموقع وهي اختصار للجملة Hyper Text
 Markup Languageوهي لغة تحتوي على مجموعة من العناصر والوسوم تستخدم في تصميم
الصفحات]11[ .
CSS 
وهي تعني صفحة الطراز المتراصة لغة تنسيق Cascading Style Sheetsلغة اختصار لكلمة
صفحات الويب ،هذه التقنية تعني بشكل صفحات الموقع أي المظهر الكلي من صور وخطوط
وألوان هي لغة تصميم تحدد الشكل فهي تهتم بتفاصيل مثل الهامش والعرض واالرتفاع صور
المتصفحات الرئيسية اليوم .خلفية الموقع وكيفية توزيع المساحات وغيره وهي مدعومة من قبل
][3
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PHP 
لغة البرمجة هي عبارة اختصارات لجملة  Home Bage Personalوهي لغة مفتوحة المصدر وتم
تطويرها بسرعة عالية وبعد أن تطورت لغة  PHPبا لقدر الكافي تم استخدامها في تطبيقات وبرمجة
الويب حيث أصبحت تدعم البرمجة كائنية التوجه وتركيبها النحوي يشبه كثيرا التركيب النحوي للغة
الس ي وقد أطلق عليها وتعمل علي أنظمة تشغيل متعددة]9][10[ .
2.1.4الواجهة الخلفية للنظام
يمثل هذا الجانب جانب الخادم من التطبيق وسيتم استخدام خادم الويب Wampserverليتم
التعامل مع صفحات  ،PHPوسيتم استخدام قاعدة البيانات  MySQLلتمثيل قاعدة بيانات النظام
المقترح ولالتصال بقاعدة البيانات نحتاج إلى واجهة برمجية لتنفيذ إيعازات SQLهذه الواجهة تكون
بمثابة طبقة وسيطة بين التطبيق وقا عدة البيانات في شكل واجهة برمجة التطبيق Application.
Programming Interfaceالخادم Wampالمستخدم لديه قدرة الوصول لقاعدة البيانات ببرنامج
PHPmyadminوهو واجهة رسومية ألوامر قاعدة البيانات.MySQL
 خادم  :Wampعبارة عن برنامج لعمل سيرفر شخص ي وهو اختصار Windows Apache MySQL
 PHPأهم فوائده إعداد بيئة شبيهة ببيئة السيرفرات المستضيفة للمواقع لتجربتها قبل رفعها
يعتبر السيرفر املحلي من أهم البرامج المستخدمة في عالم تطبيقات االنترنت حيث يتيح لنا تجربة
برامج قبل تحميلها الي الخادم مباشرة]7[ .
 قاعدة البيانات) :(MySQLتم استخدام قاعدة البيانات [ MySQL ]6لعدة اسباب منها:
• سهولة استخدامها.
• وضوح طريقة عملها الرسومية ،حيث يتم إدخال وتعديل البيانات بسهولة.
• دعمها لكثير من لغات البرمجة.
 لغة  :Java Scriptلغة برمجة عالية المستوى تستخدم أساسا في متصفحات الويب إلنشاء صفحات
أكثر تفاعلية وهي ُم َ
ستعملة من أغلبية المواقع ،وتدعمها جميع المتصفحات تقر ًيبا دون الحاجة إلى
إضافات خارجية]7[ .
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 9.1تصميم واجهات االستخدام
 واجهة تسجيل الدخول :تتضمن واجهة التسجيل بعض البيانات المطلوبة أثناء التسجيل
وهي :اسم المستخدم ،كلمة المرور المستخدم.
 واجهة تعديل :تتضمن الواجهة إمكانية تعديل مقترح البحث او البحث.
 واجهة االدخال واالرسال :تتضمن الواجهة إمكانية ادخال ملف المقترح او البحث وإمكانية
ارساله.
 واجهة العرض :تتضمن الواجهة عرض المدخالت والتعديالت وكذلك الملفات
التي تم حفظها وأيضا عرض النتائج والتقييم) .ملحق(1
 1.1تصميم قاعدة البيانات
يتمثل تصميم قاعدة البيانات في تحديد تراكيب الجداول املختلفة والمتعلقة بأي عمل برمجي،
وغالبا ما يصاحب عملية التصميم أخطاء ينجم عنها تخزين بيانات بصورة غير فعالة ومكررة ،ولـ
التغلب علي هذه األخطاء يتم استخدام مجموعة من اإلجراءات التي يتم تنفيذها علي التصميمات
املختلفة ،وتسمي هذه العملية بتطبيع البيانات ،ويقصد بالتطبيع إزالة البيانات المكررة من الجداول
وفصل الخصائص المتعددة للبيانات بجانب ربط الجداول بعالقات منطقية من خالل تعرف وحيد
لكل جدول لتمييز الجداول ،وفيما يلي جداول قاعدة بيانات النظام المقترح]. [8] [6
 جدول بيانات تسجيل الدخول ()3.2
الوصف

نوع الحقل

أسم الحقل

مفتاح الرئيس ي

id_user

)Int(50

اسم المستخدم

Username

(200)Varchar

كلمة المرور

Password

(200)Varchar

المفتاح
p.k

 جدول بيانات طالب()4.2
الوصف

نوع الحقل

إسم الحقل

مفتاح الرئيس ي

Id_s

)Int(50

اسم الطالب

Name_student

(222)Varchar

البريد االلكتروني

Email _student

(222)Varchar

37

المفتاح
p.k

الرقم الدراس ي

(222)Varchar

Id_academic

 جدول بيانات االستاذ ()1.2
إسم الحقل

الوصف

نوع الحقل

مفتاح الرئيس ي

Id_t

)Int(50

اسم االستاذ

Name_t

(200)Varchar

البريد االلكتروني

Email _t

(222)Varchar

الرقم الوظيفي

Id_career

(222)Varchar

المفتاح
p.k

 جدول بيانات اللجنة العلمية ()2.2
الوصف

نوع الحقل

إسم الحقل

المفتاح
p.k

مفتاح الرئيس ي

Id_co

)Int(50

عنوان البحث

Id_add

)Int (50

f.k

عضو اللجنة االول

Id_t

)Int (50

f.k

عضو اللجنة الثاني

Id_t2

)Int (50

f.k

 جدول بيانات البحث ()1.2
الوصف

نوع الحقل

إسم الحقل

مفتاح الرئيس ي

Id_f

)Int(50

ملف

File_pr

(200)Varchar

التاريخ التلقائي

Reg_date

Timestamp

مالحظات

Note

Text

عنوان البحث

Id_add

)Int(50
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المفتاح
p.k

f.k

 جدول بيانات تخصيص بحث ()1.2
الوصف

نوع الحقل

إسم الحقل

المفتاح
p.k

مفتاح الرئيس ي

Id_add

)Int(50

عنوان البحث

Addresses

(200)Varchar

الطالب1

Id_s1

)Int(50

f.k

الطالب2

Id_s2

)Int(50

f.k

الطالب 1

Id_s3

)Int(50

f.k

األستاذ

Id_t

)Int(50

f.k

 جدول بيانات التقييم ()1.2
الوصف

نوع الحقل

إسم الحقل

مفتاح الرئيس ي

Id_r

)Int(50

عنوان البحث

Id_add

)Int(50

التقييم

Id_ap

(200)Varchar

مالحظات

Note

Text

التاريخ التلقائي

Reg_date

Timestamp

المفتاح
p.k

f.k

 1.4الخالصة
تم تصميم النظام المقترح بطريقة يكون من السهل تنفيذها مما يساعد المستخدم لتشغيل النظام
على نحو سهل باستخدام اللغات ).(HTML ،PHP ،My-SQL
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الفصل الخامس
التنفيذ واالختبار
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 .1التمهيد
تأتي مرحلة التنفيذ واالختبار التي تتمثل في البرمجة الفعلية للنظام المقترح وتحويل مخططات
والتصاميم الى كود تنفيذي ومن ثم اختباره للتأكد من فاعليته وأدائه بشكل المطلوب ،وهذه
المرحلة تعتبر تحويل جميع ما تم تصميمه من واجهات وقاعدة بيانات إلى كود برمجي يفهمه
الحاسوب.
1.1.5متطلبات تشغيل النظام
يمكن تقسيم المتطلبات التشغيلية للنظام إلى مكونين وهما:
 المتطلبات المادية

إن هذا النظام يتماش ى مع أي جهاز .
 المتطلبات المعنوية

 متصفح انترنت.2.1.5برمجة النظام
برمجة النظام تعني تحويل مواصفات التصميم الي لغة مقروءة بالحاسوب.
 الواجهة الرئيسية
التي يتم من خاللها تحديد صفة المستخدم لدخول النظام إذا كان طالب او أستاذ او مدير
للنظام )3.1( .يوضح الواجهة الرئيسية للنظام.
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الشكل ( )3.1يوضح الواجهة الرئيسية للنظام المقترح

 واجهة تسجيل الدخول :تتضمن واجهة التسجيل بعض البيانات المطلوبة أثناء التسجيل
وهي :اسم المستخدم ،كلمة المرور .الشكل ) (2.5يوضح شاشة تسجيل الدخل املخول
للنظام المقترح.

يوضح الشكل ) (2.5واجهة تسجيل الدخول إلدارة النظام المقترح
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 واجهة ال تعديل :تمكن المستخدم من إمكانية تعديل المقترح او البحث والشكل) (3.5يوضح
شاشة التعديل للنظام المقترح.

يوضح الشكل) (3.5شاشة التعديل للنظام المقترح

 واجهة االدخال واالرسال :تتضمن الواجهة التي في الشكل) (4.5إمكانية ادخال ملف المقترح
او البحث وإمكانية ارساله.

الشكل) (4.5يوضح واجهة االدخال واالرسال للنظام المقترح

واجهة العرض :حيث يمكن للنظام عرض المدخالت والتعديالت وكذلك الملفات التي تم حفظها
وأيضا عرض النتائج والتقييم( .ملحق(1
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 9.1مرحلة االختبار
تأتي مرحلة االختبار أثناء وبعد مرحلة التنفيذ ليتم التأكد من عمل النظام وصفحات الموقع بالشكل
الصحيح والذي يلبي متطلبات المستخدم الوظيفية والغير وظيفية بشكل جيد ،وقد تم وضع خطة
لالختبار والتي تضمن أن البرنامج الناتج من مرحلة التطوير يتالئم مع المتطلبات المرجوة من
تصميمه.

 1.2.5إختبارالصندوق االبيض
تهتم هذه النوعية من االختبارات بعملية الضمان لجودة البرنامج المكتوب بأي لغة برمجية
كالقرارات المنطقية ومسارات التنفيذ.

 1.9.1إختبارالصندوق األسود
يسمي باختبار السلوك ويركز على المتطلبات الوظيفية حيث يتم اشتقاق مجموعة من الحاالت
تتولي اختبار كامل المتطلبات الوظيفية كما هو مبين في الجدول).(2.5
 1.9.1إختبارواجهة المستخدم
هل العناصر المكونة منها الواجهة سهلة الفهم والقراءة
هل األلوان مناسبة؟
هل أطوال الحقول مناسبة؟
هل أنواع الحقول مناسبة لإلدخال؟

2.4.1إختبارفعالية األمن من خالل واجهة االستخدام
الجدول ( )3.1يبين حالة اختبار الصندوق األبيض
نوع اإلختبار

املخرجات المتوقعة

المدخالت
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املخرجات الفعلية

كلمة سر صحيحة تسمح رقم القيد/رقم وظيفي

الوصول إلى خدمات النظام الوصول إلى خدمات النظام

بالوصول للنظام
رفض كلمة المرور بعدم
الوصول النظام

رقم قيد/رقم وظيفي

رسالة خطأ

رسالة خطأ

غير صحيح

 اإلختبار الوظيفي
الجدول ( )4.1يبين حالة إختبار الصندوق األسود
المدخالت

نوع اإلختبار

كل الوحدات البرمجية المدرجة يمكن اختبار ارسال مقترح
اختيارها

اختبار ارسال نموذج متابعة

اختبار عرض المقترحات بشكل صحيح اختبار المقترح

املخرجات المتوقعة

املخرجات الفعلية

تم االرسال

تم االرسال

تم االرسال

تم االرسال

واجهة القبول وتعديل

واجهة القبول والتعديل

 االختبار المنطقي
الجدول ( )1.1يبين حالة اختبار الصندوق األبيض
نوع االختبار
شاشة بيانات صحيحة
تنتج لكل خيار
ظهور رسالة خطأ عند

المدخالت

املخرجات المتوقعة

املخرجات الفعلية

اختبار إضافة طالب

إضافة طالب

إضافة طالب

اختبار تخصيص بحث

تخصيص بحث

تخصيص بحث

رقم قيد/وظيفي غير موجود في رسالة خطأ تفيد بأن
الرقم غير موجود

محاولة إدخال رقم دراس ي قاعدة البيانات
/وظيفي خطاء
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رسالة خطأ تفيد بأن
الرقم غير موجود

الفصل السادس
الخاتمة
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.1الخاتمة
تم في هذا البحث بناء نظام الكتروني لمتابعة وتقييم مشروع تخرج  ،يشمل تقديم مقترح المشروع
ومتابعته ،اصدار بعض التقارير كقائمة المشاريع المقبولة  ،تقرير متابعة المشروع وتقييمه مرحليا
من قبل مشرف المشروع ،باإلضافة الي تقرير التقييم النهائي للمشرع مع أرشفة كافة التقارير
لالحتفاظ بهها والرجوع اليها .وقد تم بناء هذا النظام اعتمادا على عدة مراحل بدأت من مرحلة
التحليل والتصميم باستخدام لغة النمذجة الموحدة وصوال إلى مرحلة التنفيذ والبرمجة الفعلية
للنظام ،ومن ثم اختباره والتأكد من تحقيقه للهدف من تطويره .
0.1المهارت المكتسبة
 .3اكتساب بعض المهارات في كتابة التقارير وفق أسلوب علمي منظم .
 .4تعلم البرمجة والتصميم بلغات برمجة متنوعة .
 .1اكتساب خبرة أكبر في التعامل مع قواعد البيانات.
 9.1الصعوبات والعر اقيل
 . 3عدم وجود فكرة مسبقة عن طريقة استخدام أكثر من لغة برمجة في بناء نظام واحد وأيضا
طريقة ربطه مع قاعدة البيانات بالشكل الصحيح.
 .4صعوبة فرز وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بـ نماذج مشاريع التخرج وذلك ألنها ورقية
وتخدم أغراض عديدة.
 1.1أفاق التطوير
 .3إمكانية تطوير النظام وتحويله الى تطبيق للهواتف الذكية بنظام األندرويد او .IOS
 .4إمكانية توسيع النظام ليشمل عدة تخصصات بحيث ال يقتصر على بحوث درجة البكالوريوس.
 .1إمكانية تحقيق اهداف في توسيع االرشفة االكترونية في النظام
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المراجع:

أوال :الكتب:
 .1المتابعة والتقييم – تدريب ودعم المنظمات الغير ربحية -مؤسسة فريدريش ايبرت
.2211
 .2تصميم وبناء مشاريع نظم المعلومات) استخدام هندسة البرمجيات ( -عبد الحميد
محمد رجب-دار خوارزم العلمية .2229
.....................
ثانيا :البحوث العلمية:
 .3نظام متابعة بحوث طالب الد ارسات العليا– اكتوبر – 2211اعداد سارة إب ارهيم و سلمى
حسين و مودة على – اش ارف أ .صهيب عادل أدم  -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
.4نظام متابعة مشاريع التخرج ومقدماتها –  – 2211اعداد حكم حميدات ورجاء حوشيه
اشرف أ .محمد الجعبري – جامعة بوليتكنك فلسطين.
وسجود توايهة – ا
رسات العليا –  – 2221اعداد إيهاب وياسمين
.5نظام االرشفة لبحوث طالب الد ا
واسامة -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
............................................................
.6تحليل وتصميم النظم وبناء قواعد البيانات – بدر الدين حسن الطاهر-انشاء ترايل برو.
 .7تصميم المواقع االلكترونية – م.يوسف صالح الجرعي – اليمن صنعاء.
 .8تعلم البرمجة بلغة بي اتش بي – عبد اللطيف ايمش واحمد أبو السعود
– مؤسسة البرمجيات الحرة .2211
 .9لغة بي اتش بي  -م .عبد الحميد بسيوني – دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع .2221
 .11لغة النمذجة الموحدة -محمد احمد سالم الوصابي – تكنولوجيا
المعلومات.
.11لغة توصيف البرمجيات الموحدة – عبد المجيد حسين –قسم الحاسوب كلية العلوم
جامعة سبها .2211
.12ملخص قواعد البيانات – اردهان الجاكي -سبتمبر . 2211
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الملحق)(1
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لقد قمنا بزيارة عدة اقسام في كلية التقنية المعلومات وقمنا بطرح األسئلة
على أعضاء هيئة التدريس منهم المشرفين ومن ضمنهم لجنة التقييم في
الكلية وهي :ـ ـ ـ
*أسئلة المقابلة الشخصية
أسئلة للمتابعة:

أوال بالنسبة للمشرف:

 كيف تبدأ المتابعة مع الطالب؟
 كيف يتم تحديد الفترة الزمنية لمالقاة الطالب؟
 كيف يتم تفهيم الطالب المشروع؟

تانيا بالنسبة للطالب:

 متى تبدأ المتابعة؟

 كم من الفترة الزمنية التي تلتقي بالمشرف؟

 ماهي المشاكل التي تواجهك عندما ال يكون المشرف موجود او غائب؟
 ماهي أصعب مرحلة في البحث؟

 ماهي الفترة الزمنية قضيتها في البحث منذ البداية الي يوم المناقشة؟
 هل كان للمشرف متطلبات ام تتعلمها في المناهج الدراسية؟

أسئلة التقييم:

 كيف يمكن للمشرف ملئ التقارير المتابعة عن الطالب؟

 كيف يمكن للمشرف ان يوصل درجة التقييم للجنة المناقشة؟

 كيف يمكن للمشرف ان يعطي كافة البيانات والمعلومات عن نشاط الطالب؟
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نموذج1
جامعة سبها
كلية تقنية المعلومات
نموذج تسجيل مشروع التخرج
التاريخ / / :

20
الفصل الدراسي
العام الجامعي
القسم

الرقم اسم الطالب

الرقم الجامعي

عدد
عدد
ساعات ساعات
النجاح الفصل

المعدل
التراكمي

1
2
3
4

النتيجة
مقبول() مرفوض()
مقبول() مرفوض()
مقبول() مرفوض()
مقبول() مرفوض()

رغبات المشروع
اسم المشرف المقترح:
الرغبة األولي:
.................................................
...............................................
الرغبة الثانية:
...............................................

اسم المشرف المقترح:
................................................

الرغبة الثالثة:
..............................................

اسم المشرف المقترح:
...............................................

مالحظة :علي الطالب ان يسجل على االقل رغبتين وفي حالة تكرار الطلب الرغبة تكون الغيا
مالحظات لجنة المشاريع:
......................................................................................................................
................................................................................................ ......................
توقيع رئيس لجنة المشاريع
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نموذج رقم ()2
جامعة سبها
كلية تقنية المعلومات
نموذج مقترح مشروع التخرج
التاريخ 20 / / :
الفصل الدراسي
العام الجامعي
القسم

الرقم اسم الطالب

الرقم الجامعي

عدد
عدد
ساعات ساعات
النجاح الفصل

المعدل
التراكمي

النتيجة
مقبول() مرفوض()
مقبول() مرفوض()
مقبول() مرفوض()
مقبول() مرفوض()

1
2
3
4
عنوان المشروع
وصف مختصر عن المشروع:

تحميل نموذج PDF:

توقيع لجنة المشاريع
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نموذج رقم ()3
جامعة سبها
كلية تقنية المعلومات
نموذج متابعة مقدمة المشروع
التاريخ 20 / / :
الفصل الدراسي
العام الجامعي
القسم
اسم المشرف
عنوان المشروع
مواضيع النقاش
اللقاء األسبوعي

توقيع المشرف

الحضور

م.

اليوم

التاريخ

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

1
2
3

4

5

توقيع رئيس لجنة المشاريع
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نموذج رقم ()4
جامعة سبها
كلية تقنية المعلومات
نموذج تقييم عرض سيمينار البحث
التاريخ 20 / / :
الفصل الدراسي
العام الجامعي
القسم
اسم المشرف
عنوان المشروع
م.
1
2
3
4
5

الرقم الجامعي

اسم الطالب

مالحظات المشرف:
................................................ ...................................................................
....................................................................................................................
نسبة اإلنجاز في المشروع %...............:
توقيع المشرف
........................
مالحظات لجنة المشاريع :
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
نسبة اإلنجاز في المشروع %.................. :
توقيع رئيس
لجنة المشاريع
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نموذج رقم ()5
جامعة سبها
كلية تقنية المعلومات
نموذج متابعة تنفيذ المشروع بعد السيمنار
التاريخ20 / / :
الفصل الدراسي
العام الجامعي
القسم
اسم المشروع .................................................................
موضوعات اللقاء

التاريخ

.............................................
.............................................
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
............................................
.............................................
.............................................
.............................................
............................................
.............................................

ما تم تنفيذه
من اللقاء
السابق
-1
................
................2
...............-3
-1
................
................2
...............-3
-1
................
................2
...............-3
-1
................
................2
...............-3

التوقيع

الحضور
اسماء الطلبة
-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3
-4

-1
-2
-3
-4

اسم المشرف

توقيع المشرف

.......................................

..............................
توقيع لجنة المشاريع
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نموذج رقم ()6
جامعة سبها
كلية تقنية المعلومات
نموذج متابعة وتقييم المشروع نصف فصلي بعد السيمنار
التاريخ 20 / / :
الفصل الدراسي
العام الجامعي
القسم
اسم المشروع
اسم المشرف علي المشروع
نوع المشروع

تطبيقي

نظري
االسم

نظري وتطبيقي
الرقم الجامعي

نسبة اإلنجاز

فريق العمل

تقدم سير العمل في المشروع حتي تاريخ

20 / /

اإلنجازات المتحققة
خطوات العمل المتبقية
النسبة التراكمية اإلجمالية لإلنجاز
مالحظات أخري
المعوقات والمقترحات
اعتماد المشرف

التوقيع :

االسم :

توقيع لجنة المشاريع
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نموذج رقم ()7
جامعة سبها
كلية تقنية المعلومات
نموذج تحديد موعد المناقشة
التاريخ 20 / / :
الفصل الدراسي
العام الجامعي
القسم
اسم المشروع
اسم المشرف علي المشروع
الرقم الجامعي

االسم
فريق العمل

التاريخ :

موعد وتاريخ المناقشة

اليوم:

اعتماد منسق المشاريع

االسم :

التوقيع:

اعتماد مشرف المشاريع

االسم :

التوقيع :

اعتماد رئيس قسم تقنية المعلومات

االسم :

التوقيع :

المعوقات والمقترحات

توقيع لجنة المشاريع
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الوقت :

نسبة اإلنجاز

نموذج رقم ()8
جامعة سبها
كلية تقنية المعلومات
نموذج تقييم مشرع التخرج(خاصة بالمشرف)
التاريخ 20 / / :
الفصل الدراسي
العام الجامعي
القسم
اسم المشروع
الرقم الجامعي

االسم
فريق العمل

م.

البند

1

االلتزام بالحضور اسبوعيا

العالمة
القصوى
20

2

االلتزام بتوجيهات وتعليمات المشرف

20

3
4

المحتوي العلمي للمشروع
كتابة وإخراج المشروع

20
20

5

عرض المشروع

20

6

اإلجابة علي األسئلة عند نقاش المشروع

20

العالمات

المجموع النهائي
توقيع
المشرف :

اسم المشرف :
.........................
مالحظات لجنة المشاريع :

........................................................................................................ ....
................................................................................................................
توقيع رئيس لجنة المشاريع:
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نموذج رقم ()9
جامعة سبها
كلية تقنية المعلومات
نموذج تقييم مناقشة مشروع التخرج(خاص بلجنة المناقشة)
التاريخ 20 / / :
الفصل الدراسي
العام الجامعي
القسم
اسم الطالب ...................................................................... :
عضو هيئة التدريس المناقش .................................................:
عنوان مشروع التخرج .........................................................:
عنصر التقييم
شخصية الطالب وقدرته
في الدفاع عن مشروعه
التزام الطالب بالمعايير
العلمية والشكلية الموصوفة
بالدليل
مدي وجود نقل حرفي أو
جزئي
خلفية البحث
مدي مالئمة المنهج
المقترح
مدي أصالة موضوع
البحث
مدي مالئمة الخطة الزمنية
لمشروع البحث
أهمية المشروع ومدي
مساهمته في دعم التطوير
البحثي

درجة التقييم
ضعيف مقبول جيد جيد ممتاز
جدا
5
4 3
2
1

وزن
عنصر
التقييم
5

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5
5

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

5

التقييم العام والتوصية :
علي ضوء ما سبق ما هو تقيمكم العام لمشروع البحث وبماذا توصون؟
(1التقييم العام :
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العالمة
الممنوحة

مالحظات

)2التوصية:

اس م المناقش:
التوقيع :
...........................
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نموذج)(10
جامعة سبها
كلية تقنية المعلومات
نموذج انهاء متطلبات المشروع
التاريخ20 / / :
الفصل الدراسي
العام الجامعي
القسم
اسم المشروع

اسم الطالب

م
1
2
3
4
انهى الطالب جميع المتطلبات
نعم

الرقم الجامعي

ال

موعد تسليم المشروع النهائي
التاريخ20 / / :
اسم المشرف وتوقيعه
...........................................................................
توقيع لجنة المشاريع
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ملحق)(3
دليل المستخدم) واجهات النظام (
• واجهة الرئيسية األولى لنظام :التي يتم من خاللها تحديد صفة المخول
لدخول النظام اذا كان طالب او أستاذ او مدير للنظام.

واجهة تسجيل دخول الطالب  :ويتم الدخول من خالل ادخال الرقم الدارسي
للطالب ،حيث انه ال يتكرر .

64

•

واجهة العامة للطالب  :هذه الواجهة التي من خاللها يمكن االرسال ملف نصي الى
المشرف واالطالع على مالحظات وتقييم المشرف والتواصل معه ،وأيضا إمكانية
استالم ملف نصي منه وتحميله الى الجهاز .

• واجهة تسجيل الدخول لألستاذ :ويتم الدخول من خال ل الرقم الوظيفي
حيت انه غير مكرر بين أعضاء هيئة التدريس.

65

تحديد صفة عضو هيئة التدريس )مشرف او لجنة تقييم (

• واجهة العامة المشرف :التي يمكن من خاللها االطالع على البحوث التي يتم
االشراف لليها وما ارسله الطالب من مالحظات او ملف نصي وكذلك إمكانية
الرد لليها او االرسال الملف النصي الى لجنة التقييم .كما تتوفر نماذج المتابعة
لتحميلها وإعادة ارسالها الى الطالب .

• واجهة ارسال الى لجنة التقييم من قبل المشرف  :حيت يقوم بإرسال عنوان
البحث واذا كان هناك أي مالحظات ومرفق ملف نصي يحتوى محتوى المراد
تقييمه .
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واجهة العامة لعضو لجنة تقييم :والتي تحتوي على نموذج التقييم النهائي وقائمة
التقييم العام وكذلك إمكانية ارسال التقييم للبحوث التي تم ا رسالها من قبل المشرف
بعد االطالع عليها من خالل كتابة عنوان البحث في اختيار العرض ليعرض ملف
البحت المرسل حيت تتوفر إمكانية تحميله على الجهاز بصيغة مستند نصي.

• واجهة المتابعة الطالب والمشرف ومعرفة مدى التوافق بينها من حيت التوقيت
الزمني وتظهر هذه الواجهة في حال الدخول بصفة عضو لجنة تقييم ومن ثم
االنتقال الى اختيار التقييم العام.
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قائمة التقييم العام :التي تعرض جميع المقترحات التي تم تقييمها وإذا كان هناك
أي مالحظات عليها وكل مقترح متى تم تقييمه) التاريخ – الوقت (.

• واجهة تسجيل دخول مدير النظام :ويتم ذلك من خالل إعطاء اسم مستخدم
وكلمة مرور لكل مسؤول في النظام.
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التحكم العام في النظام من حيث ادخال – التعديل –الحذف وتحديد الجهة المراد
العمل عليها ما اذا كان طالب او أستاذ او بحوت او لجنة التقييم.

• واجهة إدارة بيانات الطالب :حيت تتم عملية إضافة البيانات – تعديل-حذف .
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 إدارة بيانات األستاذ :حيت تتم لملية إضافة البيانات – تعديل-حذف.

• واجهة إدارة بيانات البحوث :حيت تتم عملية إضافة البيانات – تعديل-حذف.
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 إدارة بيانات لجنة التقييم :حيت تتم عملية إضافة البيانات – تعديل-
حذف.

• واجهة نماذج التقييم :التي يتم من خاللها تحميل النموذج المطلوب من قبل
المشرف وتعبئته او ارساله الى الطالب لتعبئته حسب كل نموذج.
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