لقدددخل ددسخ االىلددجمخ ت خحلخاددالترخ ارددالحخ الدددخمنددد خحلخ ددسخ ل د دددخ د خ
ملشالكسخ لىتخت الىنخ نلالخ لش وبخ ألفد لخ

ختلكخ ملشدالترخ لقدد حخىلد خ

ختددن خكددئخ النددسخ د خ لارددالبرخ ددالخ أتددجمخىلردداخ د خمىلددلوبخ د خ ىلددأ ال خ
فلدىلةختلكخ لارالبرخ ليتختتطلجمخ لدخ تالل ةخحتتالجخإ خ قتخطو سخىلد خ

ىلددارسخ مللدداللخمىلددلوبخ د خطرددالبرخ لطلاددةخيمل ال دددخ لاللرددالرخ خ لقدددخكددال خ
تىتمدداللخ ددىتخ ل خىلد خ ل نشدددخ لاشددد خفلددوخ لددع خ قد خىلردداخ ل ددجم خكلدداخ

تقد ا ددالخ تت دددلخ ه ددت لرتاخ طت ددد خ د د خ اد د خ ىل ددتقااللخ لار ددالبرخ خفلدىل ددتلالخ

ا ظلالخب ركخى خ ل و سخ لطار رةخ لىتختت دد خادالخم ىلدال خ ا د خ لو قردةخ خ
كمالخند خجندخ خ ع خ ل ملرةخ لدتراةختهتغدقخ قتخطو سخ تد خ لوقدتخ دوخ
ل ال سخ تىلالىل خ االىلئخجلمر خ ألىماللخحلخ ع خ ل شدخ .خ
خ

1

Hgtwg hgh
الفصل األول

مقدمة عن المشروع

مقدمة عن المشروع
 -1.1نبده عن المشروع-:

المشروع عبارة عن تصميم منظومة خدمية ،إذ نحاول منن خن ل المنظومنة تلن

عملينناا التلننو

وتنالن المنواد وكننذلب ب ننخ الخنندماا اقخننر ل لننم اإلتونناا ال ننام

بكلية الاراعة.
 -2.1دوافع اختيار المشروع -:
نظ ار للصن وباا التني واو نا سلنم اإلتوناا ال نام فني الت امن مني نيانناا ال لبنة

والموظف ن مث ص وبة إعداد النتناج للحصنول علني الت نارلر ومنا ت لبنم منن عمن

دوي ووسا ،أر نا ضرورة إدخنال الحالنوف فني ال من اإلداري بال لنم واسلنتفادة منن

هذا الو اا في تل

ال م اإلداري والرفي منن كفناةة اقداة ،وكنذلب تنوف ر الوسنا

في الحصول علي الم لوماا الخاصة بال لم  ،ول ولة تنال المواد.
 3.1أهداف المشروع-:

ال دف اقلالي منن هنذا المشنروع هنو إعنداد منظومنة ل لنم اإلتوناا ال نام ت نوم

بنناداة الم ننام الم لوبن نة من ننا بلرعن ن ة ودسننة عاليننة واسحتفننان ننياننناا ونتنناج ال لبننة،

وكما

دف المشروع إلي إصدار الت ارلر بصورة وافينة والت ل ن منن اقخ ناة الناتونة

من ال ملياا ال دوية.
 -4.1الخطوات المتبعة إلنجاز المشروع-:
لتنف ذ المشنروع بصنورة صنحيحة و نف إتن ناع الخ نواا الموضنحة فني الشنك

) (1-1التي تمث دورة حياة المنظومة ح ث تن لم إلني أرب نة م ارحن س ت ن أهمينة
إحننداها عننن اقخننر  ،وك ن مرحلننة ت تمنند علنني المرحلننة التنني تلننب ا ف وننف أوس أن
يك ننون التحل ن ن ش ننام ودسي ننا وأن ننتم تحد نند ووصن ن

المت لب نناا ب ننا للمواص ننفاا

لي ودنننا لتصننميم و نند حلننف ال ننرو المتب ننة ومننن تننم تنف ننذ تلننب التصننميماا الم نندة

واختبارها للتاكد من فاعلية النظام.
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تحليل النظام
التحليل

تحديد المتطلبات
وصف النظام

التصميم

التنفيذ

االختبار

شكل ) (1-1دورة حياة المنظومة
 -4.1.1المنظومة-:

قن النرموين نناا هن نني داجمن ننا ون نناة من ننن نظن ننام أولن نني ف ن ن ن ال م ن ن

نن نندأ نتالن نني

المت لبنناا لكن عناصننر النظننام بح ننث يكننون هننذا النظننام متكامن نرمويننا عننند رب ننم
بال ناصننر اقخنر كالمكوننناا الماديننة ( Hardwareالن جننة والملننتخدم( اإلنلننان

وسواعد النياناا.
 4.1.2التحليل-:في هذا المرحلة تم توميي النياناا الخاصة بالمشروع وبناة علي النياناا التني
تم تومي ا تم تحد د المت لباا الوظيفية والغ ر وظيفية للمشروع  ،تنم وصن

المت لباا بالتخدام ال رو ال يالية لتوضيح ال يك النناجي للمشروع .

هنذا

 -4.1.3التصميم-:
في هذا المرحلة تم تصميم ساعدة النياناا ولتم نمذوة المنظومنة بالنتخدام لغنة
النمذوننة الموحنندة  UML) Unified Modeling Languageوذلننب لتنظننيم
4
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ال ملي نناا بح ننث تو ن ن عملين ن ة الت امن ن م نني النيان نناا وم الوت ننا ت ننتم ب رل ننة لن ن لة
ولرل ة وصحيحة .

 -4.1.4التنفيذ-:
ب د إتمام مرحلة التصميم تم توضيح الن جة النرموية التي تم نناة المشروع ف ا

أي كتابننة شننفرة النرنننام لومينني مننا تننم تصننميمم أي ترومننة التصننميم إلنى ه جننة سانلننة
لل راةة عن رلق اآللة بالتخدام اللغة المنالبة.
 -4.1.5االختبار-:
ب نند اسنت نناة مننن تنف ننذ المشننروع ننتم اختبننارا للتاكنند مننن صننحة تصننميمم ومننن
م اب تم لوميي المت لباا الم دة وتلن تم لك الوظاج

التى تم نناؤا من اول ا.

 -1.5متطلبات تشغيل المنظومة-:

 -1.5.1مكوناا مادية (. Hardware
 -1.5.2مكوناا النرموية (. Software
ملخص المشروع -:

تض ننمن الفصلللل ا و ننن نذ ا ع ننن المش ننروع ودواف نني اختي ننارا واقه ننداف الت نني يلن ن ى

المشروع لتح ي ا باإلضافة إلي دورة حياة المنظومنة ،والمت لبناا ال امنة لل من أمنا
الفصللل النلللان

تضننمن كيفيننة تحل ن المشننروع وتحد نند المت لبنناا الوظيفيننة والغ ننر

والوظيفيننة للمنظومننة  ،وفنني الفصللل النال ل تصننميم ساعنندة النياننناا وت نينني النياننناا

ونمذوة المنظومة وهيكلت ا،أمنا الفصلل الرابلع تضنمن كيفينة تنف نذ المنظومنة وتحد ند
ساعدة النياناا واعتباراا اللغنة الملنتخدمة واختبنار المنظومة،والفصن اقخ نر يحنوي

ملخص عام عن المشروع.

المراجع :وف ا تم عرخ المراوي التي تم التخدام ا في المشروع.
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الملتخدم.
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 .2التحليــــــل
تعتبر هذه المرحلة مة أهة م ارحة باة و طتيةطار الةا
ف اه غ لب م للجأ إلى امذج الا

ألي ا

ن ط اة إجةراو ملية التحللة

بفه م هلته طاستجالو جميع تف صلله

ال قيقة طاةةت اسةةتج ا مجمط ة مة األ طال لامذجة الا ة طتتم ة هةةذه األ طال فة

مجمط

الجرائط ذال أ اطاع مجتلف تبل م سطف لت ااج زه ب لتح لة طال ةرض م ة

تحلل أي ا

هةط التحقق مم لجب مله لجع الا ة المقتةرح يقط بجميع المةهة

طالعملل ة ة ل بف لية ة ربلة ةرج ن فلج ة ةب أطلا :تحللة ة الا ة ة طذل ةةب بتجمي ةةع المعلطم ة ة ل
المتعلق ة ب لا ة ة ماه ة م جة ةالل الا ة ة ط مجرج تةةه ن طمعرف ة الم ة ى التةةى يع ة اى
ماه ة الا ة ن طبعةة تجميةةع هةةذه المعلطم ة ل لةةت معرف ة سةةلر م ة الا ة طمعرف ة

الصةةعطب ل التةةى تطجهةةه ن مةةع تح ل ة األجي ة و الا تج ة م ة اسةةتج ا الا ة ن طبع ة
جمةةع ر ة التف صةةل ال قيق ة المتعلق ة ب لا ة تمةةل ملي ة التحلل ة بإتب ـ

الت لية :

* تح ل متيلب ل الا
* تح ل ل

* اجتي ر ا

الج ل .

البرمج الم ار استعم له .
ق

ج البي ا ل الم ار استعم له .

* تح ل أ طال امذج الا

.

* تح ل مطاصف ل الجه ز المستج .
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النظ م الجديد :

 1.2تحديد متطلب

ف هذه الم رحل ت تح ل المتيلب ل الط يفي طال لر ط يفي للا
 1.1.2المتطلب

رم لل -:

التظيفية للنظ م -:

بعة ارسة جميةع الط ة ئم طالعملية ل التة لجةت

بهة قسة اإلتجة ه العة ن طمةةع

المه الت يقط به م استقب ل بي ا ل اليلب طالقي بتسجل المةطا طتسةلي الاتلجة

لىة ي لةةب طاصة ار التقة رارن طماهة تة تح لة متيلبة ل الا ة الط يفية طتة تقسةةي
المتيلب ل إلى -:
 1.1.1.2اإلدخ ل-:
لجةةب أ يرةةط الا ة قة ار لة إ جة ل البي اة ل ال جصةةي طال ارسةةي ن طيمرة
المسةةتج م ة تسةةجل الم ةطا لي لةةب طل يسةةمة بتسةةجل م ة ج لي لةةب قب ة اسةةتىم ل

طح ة ال أسةةبقلته طيقةةط الا ة بحس ة ب اتلج ة الي لةةب ف ة ر ة فص ة طالحتف ة

به ة

طرةذلب يسةةمة ب جة ل بي اة ل المةطا المقةةرر ارسةته مة قبة القسة إضة ف إلةةى ذلةةب
ف

الا

ل يسمة بتىرار بي ا ل طالي لب طالم ج .

 2.1.1.2التعديل -:
لج ةةب أ ل ةةطفر الا ة ة إمر اية ة

ةةرض البي اة ة ل الم جلة ة

طمة ة تة ة

ن طتعتب ةةر ملية ة التعة ة ل ض ةةرطرا طذل ةةب اتلجة ة لحة ة ط جي ةةأ فة ة
البي اة ة ل مة ة قبة ة المس ةةتج

ملية ة التعة ة ل
ملية ة ل إ جة ة ل

ن أط أ المعلطمة ة ل الم جلة ة غلة ةةر ص ةةحيح ن ر ةةذلب

إمر اية ة تعة ة ل البي اة ة ل الت ةةى بيبيعتهة ة غل ةةر بتة ة أ تت ل ةةر مة ة طق ةةل إل ةةى آج ةةر
طرةةذلب تجةة طتيةةطر البي ا ة ل ن ف لما طم ة تةةطفر إمر اي ة تع ة ل البي ا ة ل الت ة ت ة

إ ج له م قب المستج .
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 -3.1.1.2اإللغ ء-:
لجةةب لةةى الا ة

إمر اية

ا لةةطفر إمر اي ة إل ة و البي ا ة ل رةةذلب لجةةب أ يعي ة الا ة

الت ارجةةع ة أمةةر اإلل ة و طتابيةةه المسةةتج إلةةى ضةةرطرج التأىة مة البي اة ل

الم ار إل ئه

يراق تطفر الرس ئ التأىل ي .

-4.1.1.2التق رير-:
لجب لى الا

ا لطفر مجمط

التق رار الميلطب م القس ن فلجب لى الا

ا لطفر إجراج التق رار الج ص ب ليلب ربي قة الاتلجة طتقراةر بأسةم و اليلبة

لةى

حسب الجاسي طالتق لر طالفص  ....الخ طرذلب لجب لى الا ة ا لةطفر التقة رار
الج ص ب لمقررال ال راسي رتقرار بأسم و المطا .
 2.1.2تحديد المتطلب

الغير التظيفية للنظ م-:

 -1.2.1.2سهتلة االستخدام-:
أ لةةت تصةةمي

ة ل ططاجه ة ل بحل ة

تىةةط ذال مرطا ة طسةةهطل ف ة أ او المه ة

طتىط طاضح ق ر المستي ع طتطفر لى المستج إمر اي اسةتج امه بة ط معرفة
س بق .

 تة ةةطفلر الرس ة ة ئ التطضة ةةيحي الت ة ة تيسة ةةر م ة ة المسة ةةتج طتبة ةةل لة ةةه ية ةةر
الستج ا األم

.

 تجاةةب أجية و اإل جة ل ة يراةةق اسةةتج ا مبة أ الجتبة ر اة اإل جة ل ة
يراةةق طجةةط م ة جالل مح ة ج ن طأيض ة تجاةةب األجي ة و ف ة البي ا ة ل افس ةه
ر ة لتحر ف ة أا ةطاع البي ا ة ل الم جل ة بحل ة

بإ ج ل الحرطف طالعرس صحية.
 استج ا الرس ئ تأىل ي

ا اللزط .
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 -2.2.1.2ق بلية التطتير تالصي نة-:
لج ةةب أ ير ةةط الم ةةرطع قة ة بال للتي ةةطار أط التحة ة ل

الممر إج ارئه مستقبال.

 -2.2تحديد اللغة المستخدمة:

ت ة اجتي ة ر ل ة  Visual Basicم ة بةةل

للطاى ةةب التي ةةطرال طالت لة ةرال

هةةذه الل ة ل للبرمج ة طذلةةب لسةةهطل

فهمهة رم ة تةةطفر للمسةةتج سةةر التيبلةةق طسةةهطل السةةتج ا طالبس ة ي ف ة تررلةةب
البرامج لهذه الل

ذلب ب تب ره برا مج رسطم

ر ذلب ألاه سراع ف

يعم تح

بلئ . Windows

م البرامج طتسمة ب لطصةطل إلةى البي اة ل بأقة جهة طتةطفر

ير بسيي طمب رج لعرض البي ا ل طالتع م معه .
 -3.2تحديد ق عدة البي ن :
ها ب مجمط
م هط

م ير تم ل قطا

البي ا ل ماه م هط ا ر الستج ا طها ب

ئع الستج ا ن طتجتلم هذه الير ف

ف البي ا ل المجزا زم هذه الير م لل :
* قتاعد البي ن
* قتاعد البي ن

ر تجزا البي ا ل طاطع المع لج

الهرمية  :طات تجزا البي ا ل لى هلئ هير هرم .

الشبكية :طتعتبر تيطار لهيرلي الامطذج ال بر إل إاه يع ا م

صعطب صي ا المؤ رال.
* قتاعــد البي ن ـ

العة قيــة  :طاةةت تم ل ة البي ا ة ل ف ة صةةطرج ج ة طل  tablesاط

الق ل . relation

هاة ب الع لة مة ااةطاع قطا ة البي اة ل ماهة  data baseن  Paradoxن Access
طق ت اجتي ر . (SQL) Server Query language
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 -4.2تحديد أدتا نمذجة النظ م .
يقصة بة أ طال امذجة الا ة مجمط ة الجةرائط طالجطارزمية ل التة تم ة الا ة

طت استج جرائط ت فق البي ا ل  (DFD)Data Flow Diagramلتطضية مس ر
البي ا ة ل اج ة الا ة م ة جةةالل طصةةم العملي ة ل المجتلف ة الت ة يقةةط

الا

.

به ة

طيس ةةتييع المحلة ة بطاس ةةي ه ةةذه الجة ةرائط إا ة ة و ال ام ةةطذج الفعلة ة للا ة ة المقت ةةرح
طتعتبة ة ة ةةر أيض ة ة ة ة م ة ة ة ة الطس ة ة ة ة ئ الممل ة ة ة ةزج لتطضة ة ة ةةية ط ة ة ة ة ئم الا ة ة ة ة ط ملي تة ة ة ةةه

المستج م نطرذلب تطضية العالق بل الا

طالى ئا ل المجتلف المتصل بهنطرةذلب

العالق المتم ل ف اط ي البي ا ل المت اطل نطرةذلب اتجة ه حررة تة فق البي اة ل التة

تطض ةةة أ ر ا ةةل ه ةةذه البي اة ة ل مة ة جالل أط مجرجة ة ل الا ة ة ن اس ةةتج ا الرم ةةطز
المطضح ف الج طل ( )1لتطضية ت فق البي ا ل بل األجزاو -:
المعنى

الرمز

(العمليــةو تيقصــد به ـ العمليــة الت ـ يقــتم به ـ النظ ـ م م ـ

process

إدخ ل تاخراج للبي ن .
مخز البي ن

Data store

مك

تهت عب رة ع مك

يخـز ييـا البي نـ

أت

حفظ مؤق لجميع البي ن

(خط تديق البي ن و ته خطتط تمثل اتجـ تـديق البي نـ
بي األشك ل المختلفة للخ ار ط الت تصف النظ م.

Data flow
ك

خ رج تهـذا الكـ

قـد يكـت شخصـ أت نظ مـ معينـ

يتع مل مع المنظتمة.
Entity

جدتل(  1و الرمتز المستخدمة ي خ ار ط تديق البي ن
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طيع هذا الاطع م المجيي ل طسلل قطية لطصةم تة فق البي اة ل طييلةق للهة فة
ال لب المستجلص ل المايقي للا
جرائط ت فق البي ا ل ت

إا و مجيط
حل ة

يم

.

أسلطب التيطار م أ لى طأسف ط اة اسةتج امه أطلا لةت

بعملي طاح ج طيسم هذا الامطذج ج ري المحتطي.

اسةةتج ما ج ارئ ةةط DFDلطص ةةم أسةةلطب العم ة ف ة طح ة ج الحجةةز طالسةةتعال ن

طذلب م جالل ال

جرائط طه -:

 خريطة المحتتى-:
طفله لت إا و امطذج

للما طم تىط فيه الما طم

فقط مع تطضية الى ئا ل الج رجي طجيطط الت فق.

ب رج

ملي طاح ج

 خريطة المستتى األتل-:

طفله ة تجةةزا المع لجةة الطحلةة ج جرايةة المحتةةط إلةةى أجزائه ة الفر ي ة المص ة رج
لطصم الما طم بتفصل أى ر.

 خريطة المستتى الث ن -:

طفلهة تجةةزا المع لجة ل فة جراية المسةتط األطل حتةى اصة إلةى أقة مسةةتط

ف التم ل .
طالج ةرائط الت لي ة تطض ةةة الم ارحة ة ال ال ة الت ة اس ةةتج مل لتحلل ة ما طم ة قسة ة

اإلتج ه الع برلي الز ار .
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.1خريطة المحتتى-:

الشكل (2-1و خ رطة المحتتي النظ م
تتىةةط ج ريةة المحت ةةط م ة المسةةتج طالما طمة ة حلةة
الما طم طب لت ل ستىط ها ب ملي الر

7

ل اليلب.

يقةةط بيل ةةب البي ا ة ل مة ة

التحليل

الفصل الثاني

.2خريطة المستتى األتل لإلدخ ل-:

ملف الطلبة

بيانات طالب

الشكل (2-2والمستتى األتل لإلدخ ل

ملف التنزيل ملف درجات المواد

اإلدخال
0.1

بيانات التنزيل

بيانات درجات المواد

.3خريطة المستتى الث ن لإلدخ ل-:
8

المستخدم

ملف المواد
الدراسية

بيانات المواد

التحليل
الفصل الثاني

ملف الطلبة

بيانات
الطالب
1.1

إدخال بيانات طالب

بيانات
المواد
1.2

ملف التنزيل

بيانات
التنزيل
1.3

ملف درجات المواد

1.4

بيانات درجات
المواد

إدخال بيانات درجات المواد

.4خريطة المستتى األتل للعرض-:

9

المستخدم

إدخال بيانات التنزيل

الشكل (2-3والمستتى الث ن لإلدخ ل

ملف المواد
الدراسية

إدخال بيانات المواد

التحليل

الفصل الثاني

ملف الطلبة

بيانات طالب

الشكل (2-4والمستتى األتل للعرض

ملف التنزيل ملف درجات المواد

العرض
0.2

بيانات التنزيل

بيانات درجات المواد

.5خريطة المستتى الث ن للعرض-:

10

المستخدم

ملف المواد
الدراسية

بيانات المواد

التحليل
الفصل الثاني

ملف الطلبة

بيانات
الطالب
2.1

عرض بيانات طالب

بيانات
المواد
2.2

ملف التنزيل

بيانات
التنزيل
2.3

ملف درجات المواد

4.2

بيانات درجات
المواد

عرض بيانات درجات المواد

.6خريطة المستتى األتل للتعديل-:

11

المستخدم

عرض بيانات التنزيل

الشكل (2-5والمستتى الث ن للعرض

ملف المواد
الدراسية

عرض بيانات المواد

التحليل

الفصل الثاني

ملف المواد
الدراسية

بيانات المواد

ملف التنزيل ملف درجات المواد

التعديل
0.3

بيانات التنزيل

بيانات درجات المواد

.7خريطة المستتى الث ن للتعديل-:

12

المستخدم

الشكل (2-6والمستتى األتل للتعديل

ملف الطلبة

بيانات طالب

التحليل
الفصل الثاني

ملف الطلبة

بيانات
الطالب
3.1

تعديل بيانات طالب

بيانات
المواد
3.2

ملف التنزيل

بيانات
التنزيل
3.3

ملف درجات المواد

3.4

بيانات درجات
المواد

تعديل بيانات درجات المواد

.8خريطة المستتى األتل لإللغ ء-:

13

المستخدم

تعديل بيانات التنزيل

الشكل (2-7والمستتى الث ن للتعديل

ملف المواد
الدراسية

تعديل بيانات المواد

التحليل

الفصل الثاني

ملف الطلبة

بيانات طالب

الشكل (2-8والمستتى األتل لإللغ ء

ملف التنزيل ملف درجات المواد

اإللغاء
0.4

بيانات التنزيل

بيانات درجات المواد

.9خريطة المستتى الث ن لإللغ ء-:

14

المستخدم

ملف المواد
الدراسية

بيانات المواد

التحليل
الفصل الثاني

ملف الطلبة

بيانات
الطالب
4.1

إلغاء بيانات طالب

بيانات
المواد
4.2

ملف التنزيل

بيانات
التنزيل
4.3

ملف درجات المواد

4.4

بيانات درجات
المواد

إلغاء بيانات درجات المواد
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إلغاء بيانات التنزيل

الشكل (2-9والمستتى الث ن لإللغ ء

ملف المواد
الدراسية

إلغاء تعديل بيانات المواد

التحليل

الفصل الثاني

.8خريطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتى األتل للتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رير-:
إفادة دراسية

ملف التنزيل
الدراسية

الشكل (2-10والمستتى األتل للتق رير

تجديد القيد

حسب الجنسية

ملف درجات المواد

كشف درجات فارغ

كشف درجات الفصل النصفية

ملف درجات المواد

التقارير
0.5

المستخدم

كشف درجات الفصل النهائية

كشف درجات الفصل النصفية
والنهائية

ملف الطلبة

كشف أسماء الطلبة حسب
الحروف األبجدية

.9خريطة المستتى الث ن للتقرير إي دة دراسية-:
كشف بأسماء الطلبة حسب
تسلسل أرقام القيد
الطالب

ملف الطلبة

كشف بأسماء الطلبة حسب
السكن داخلي/خارجي

تقرير استمارة قيد

تقرير
إفادة
دراسية

ملف التنزيل

كشف استمارة النتيجة
ملف درجات
المواد

كشف بأسماء الناجحين
والراسبين

رقم القيد

شكل ( )2-11المستوي الثاني للتقرير إفادة دراسية
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.10خريطة المستتى الث ن للتقرير إستم رة تجديد القيد-:

القسم

تقرير

تقرير
إستمارة
تجديد قيد

رقم القيد

ملف الطالب

شكل ( )2-12المستوي الثاني للتقرير إستم رج تج ل القل

.11خريطة المستتى الث ن للتقرير بكشف أسم ء الطلبة حسب الجنسية-:

القسم

تقرير

تقرير بأسماء
الطلبة على
حسب
الجنسية

الجنسية

ملف الطالب
شكل ( )2-13المستوي الثاني للتقرار بر م أسم و اليلب حسب الجاسي
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التحليل

الفصل الثاني

.12خريطة المستتى الث ن للتقرير بكشف درج

القسم

تقرير

تقرير بكشف
درجات فارغ

ي رغ-:

رمز المادة

ملف المواد

شكل ( )2-14المستوي الثاني للتقرار بر م رج ل ف رغ

.13خريطة المستتى الث ن للتقرير بكشف درج

القسم

تقرير

تقرير بكشف
درجات
الفصل
النصفية

الفصل النصفية-:

رمز المادة

ملف الدرجات
شكل ( )2-15المستوي الثاني للتقارير للتقرار بر م رج ل الفص الاصفي
18

التحليل

الفصل الثاني

.14خريطة المستتى الث ن للتقرير بكشف درج

القسم

تقرير

تقرير بكشف
درجات
الفصل
النهائية

الفصل النه ية-:

رمز المادة

ملف الدرجات

شكل ( )2-16المستوي الثاني للتقرير بكشف درج

.15خريطة المستتى الث ن للتقرير بكشف درج

القسم

تقرير

تقرير بكشف
درجات الفصل
النصفية
والنهائية

الفصل النه ية

الفصل النصفية تالنه ية-:

رمز المادة

ملف الدرجات
شكل ( )2-17المستوي الثاني للتقرير بكشف درج
19

الفصل النصفية تالنه ية

التحليل

الفصل الثاني

.16خريطـــة المســــتتى الثـــ ن للتقــــرير بكشــــف باســـم ء الطلبـــة حســــب الحــــرت
األبجدية-:

القسم

تقرير

تقرير بكشف
أسماء الطلبة
حسب الحروف
األبجدية

ملف الطالب

شكل ( )2-18المستوي الثاني للتقـرير بكشـف باسم ء الطلبة حسـب الحـرت األبجدية

.17خريطة المستتى الــث ن للتقريــر بكشـف باسمــ ء الطلبــة حســب تسلسـل أرقـ م

القيد-:

القسم

تقرير

تقرير بكشف
أسماء الطلبة
حسب تسلسل
أرقام القيد

ملف الطالب
شكل ( )2-19المستوي الثاني الـث ن للتقريـر بكشف باسمـ ء الطلبـة حسـب تسلسل أرق م القيد
20

التحليل

الفصل الثاني

.18خريطــــة المســــتتى الثــــ ن للتقريــــر بكشــــف باســــم ء الطلبــــة حســــب الســــك
داخل /خ رج -:

القسم

تقرير

تقرير بكشف
أسماء الطلبة
حسب السكن
داخلي/خارجي

نوع السكن

ملف الطالب

شكل ( )2-20المستوي الثاني للتقرير بكشف باسم ء الطلبة حسب السك داخل /خ رج

.19خريطة المستتى الث ن للتقرير استم رة النتيجة-:

القسم

تقرير

تقرير بكشف
استمارة
النتيجة

رقم القيد

ملف درجات المواد

شكل ( )2-21المستوي الثاني للتقرار استم رج الاتلج
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الفصل الثاني

.20خريطة المستتى الث ن للتقرير بكشف باسم ء الن جحي تالراسبي -:

تقرير

القسم

تقرير بكشف
أسماء
الناجحين
والراسبين

رمز المادة

ملف درجات المواد

شكل ( )2-22المستوي الثاني للتقرير بكشف باسم ء الن جحي تالراسبي

 5.2تحديد متاصف

الجه ز المستخدم-:

للز لتافلذ الما طم مرطا ل م ي  Hardwareطبرمجيه  Softwareر آلت -:
 1.2.6مرطا ل الم ي -:
 مع لج سر ته  1500 MHZفم فط .
 ذاىرج
 قر

طائي  RAMسعته  16 MBفم فط .

صلب سعته 40 MBفم فط .

شكل ( )24-2المستوي الثاني للتقارير

 2.2.6المرطا ل البر مجيه-:

برا مج  Windows 98فم فط .

22
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.3التصميـــم
بعد االنتهاء من عملية تحليل المنظومة وتحديدد متللباتهدا تحندلنا علد ند مدن

البياندداو والمعلومدداو التددج تد تاميعهددا والتددج تممددل المهددا الموتلمددة ددج النظددا و ددت

عمليددة تنظددي المعلومدداو المامعددة عددن المنظومددة والبدددء ددج تنددمي اعددد البياندداو

ونمذاة المنظومة.

و تممل تنمي النظا ج األتج-:
 -1تنمي المدوالو .Input Design

 -2تنمي المورااو .Output Design
 -3تنمي واعد البياناو . Data Base Design
- 4تلبيع البياناو.

 -5نمذاة المنظومة باستودا لغة النمداة الموحد .UML
 -6تنمي وااهاو االستودا .
 -1.3تصميم المدخالت

-: Input Design

يشددمل تنددمي المدددوالو للنظددا تنددمي لددر التحدداور مددع الحاسددو

User

 Interfaceحيث يت تنمي اميع شاشاو اإلدوال ،نذلك النماذج الملبوعة عل

الور حيث اعتمدنا دج تندميمنا علد المقدايي

التدج تلر ندا لهدا دج المندل المدانج

(المتللباو الغير وظيمي ة بإضا ة إلج لبيعة المستود ومتللباو المنظومة).
 مصادر المدخالت-:

هج البياناو المامعة من موظمج س االتااه العا أو من والل البحث ج الومداق

الموا ددود ب القسد د أو م ددن التق ددار ر الن ددادر م ددن القسد د المس ددتودمة داو ددل القسد د أو
التقار ر التج يقو القس بإرسالها إلج األ سا األورى من الكلية.

 -2.3تصميم المخرجات

-:Output Design
26
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تد تنددمي مورادداو النظددا المقتددرع و قددا للمعلومدداو التددج تحنددلنا عليهددا مددن
عمليددة التاميددع واندداء عل د مدددوالو النظددا بحيددث نانددو ملابقددة للومدداق والتقددار ر
المعمول بها ج س الميز اء.
 طريقة اإلخراج-:

اعتمد اإلوراج علج الشاشة.

 -3.3تصميم قواعد البيانات -:data base design
يتممل تنمي واعد البياناو ج تحديد تراكي

الاداول الموتلمة والتج تستود

ج توز ن البياناو الموتلمة وت التنمي باستودا اعد البياناو .SQL server
و يما يلج الولواو األساسية لتنمي اعد البياناو -:
 -1تحديد الغرض من اعد البياناو .

 -2تحديد الاداول التج نحتاج إليها ج اعد البياناو .
 -3تحديد الحقول التج نحتاج إليها ج الادول .
 -4تعر ف الحقول بواسلة ي ر د .
 -5تحديد العال او بين الاداول .
 -6تحسين التنمي .

 -7إضا ة بياناو وانشاء ناقناو اعد البياناو األورى.

 -5.3تطبيع البيانات-:
تتممدل بنيدة اعدد البيانداو دج ماموعدة مدن الادداول يدت الحندول عليهدا بعدد إادراء
عمليددة التلبيددع Normalizationللبياندداو ،حيددث تتممددل عمليددة التلبيددع ددج تحليددل
الت د ددداوالو الوظيميد د ددة Depency

 Functionبد د ددين الوند د دداق

Attributes

الموتلمة ،والمنوناو لبياناو أي اداول  ،Tableومهمة التلبيع هج التقليل مدن أي
تعقيد ينتج عن ونف البياناو وتمميلها بنور أبسط ،البياناو الملبعة تعتبر أكمر

مرونة ج التوز ن ،ونذلك هج أسهل معالاة من البياناو الغير ملبعة.
و د نانو الاداول اآلتج ذنرها ج نورتها النهاقية الملبعة وهج نالتالج-:
 جدول بيانات طالب -:Student
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وضددع ددج هددذا الادددول نددل البياندداو المتعلقددة باللال د  ،وت د اسددتودا الحقددل(ر
اللال ) Stud-noنممتاع رقيسج ،ونستليع الونول به إل أي بياناو موادود
ج الادول.

المفتاح الرئيسيStud-no:

اسم الجدولStudent:
اسم الحقل
Stud_no

نوع الحقل
int

Stud_name

nvarchar

اسم الطالب

mother

nvarchar

اسم األم

Card-no

int

رقم البطاقة

sex

nvarchar

الجنس

Nation

int

الجنسية

Brith-d

 Smalldatetimeتاريخ الميالد
nvarchar
مكان الميالد

Brith-p

الوصف

الحجم

رقم الطالب

Deyanah

int

ديانة

State

nvarchar

السكن

Address

nvarchar

العنوان

Section1

nvarchar

القسم
جدول( )1بيانات طالب

 جدول المواد -Subject
28
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وضددع ددج هددذا الادددول نددل البياندداو المتعلقددة بددالمواد ،وت د اسددتودا الحقددل(رمز
المداد ) Symbolنممتداع رقيسدج ،ونسدتليع الونددول بده إلد أي بيانداو مواددود
ج الادول.

المفتاح الرئيسيSymbol:

اسم الجدولSubject:
الونف

اس الحقل
Symbol

نوع الحقل
char

Araby_name

nvarchar

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــم 40

English_name

nvarchar

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــم 40

Unit_number

رقم

عدد الوحدات

رمز المادة

الحا
5

المادة/عربي

المادة/إنجليزي

 lecture_numberرقم
nvarchar Descripe_subject
Section1

nvarchar

عدد الساعات
صفة المادة
القسم الدراسي

جدول( )2بيانات المقررات الدراسية

 -3جدول التنزيل-:
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اسم الحقل
St_no

التصميم

نوع الحقل
int

الوصف

المفتاح
*

الحجم

رقم الطالب

 datetime Date_downتاريخ التنزيل
int
Class_no
الفصل
جدول( )3بيانات التنزيل

-4جدول المستخدمين
اسم الحقل
User1

-: user
الوصف

نوع الحقل
int

اسم المستخدم
كلمة المرور

text password
Input1

char

اإلدخال

View1

int

العرض

Update1

int

التعديل

Report1

int

التقارير

int Stopped1

اإليقاف

int

اإللغاء

Delete1

الحجم المفتاح
*
40

50
40

جدول( )4بيانات المستخدمين

-5جدول الجنسية -: Nation
اسم الحقل

الوصف

نوع الحقل
30

الحجم

المفتاح

الفصل الثالث

Nation_name

التصميم

 nvarcharاســـــــــــــــــــــم

*

الجنسية

رقـــــــــــــــــــــــم 15

int Nation_number

الجنسية
جدول( )5الجنسية

 -6جدول الفصل الدراسي -:classnumber_table
نوع الحقل
اسم الحقل
int Class_number

الوصف

الحجم

رقـــم الفصـــل

المفتاح
*

الدراسي
Class_name

 nvarcharالفصـــــــــــــــــل 15
الدراسي
جدول( )6الفصل الدراسي

-7جدول بيانات الدرجات
اسم الحقل

نوع الحقل

-:degree
الوصف
31

الحجم المفتاح

التصميم

الفصل الثالث

رقم الطالب

int Reg_number

*

Simple_no

text

رمز المادة

Class_no

char

الفصل الدراسي

Text1

int

النصفي األول

Text2

int

النصفي النهائي

Final1

int

النهائي األول

Final2

int

النهائي الثاني

40

50

جدول( )7بيانات درجات المواد

 -8جدول األسبقية -:Priority
الحجم
نوع الحقل الوصف
اسم الحقل
رمز المادة 5
char Sumbol_subject
األسبقية 5
char Independ_subject

المفتاح
*

جدول( )8األسبقية

-9جدول الديانة -: deyanah
اسم الحقل
deyanah_name

الوصف

نوع الحقل
 nvarcharاســــــــــــــــــم
32

الحجم

المفتاح
*

التصميم

الفصل الثالث

الديانة
رقــــــــــــــــــــم 15

int deyanah_number

الديانة

جدول( )9الديانة

-10جدول اإلداريين -: admin
نوع الحقل
اسم الحقل
text user_name
password

text

الوصف

اسم االدارى

الحجم

المفتاح
*

كلمة العبور 15
جدول( )10اإلداريين

 -6.3نمذجة المنظومة باستخدام لغة النمذجة الموحدة (-:)UML

تعتبددر لغددة  )UML( Unified Modeling Languageمددن أحدددث اللددر

المستودمة ج أنظمة المعلوماو لتنمي البرامج.

33

التصميم

الفصل الثالث

تع ددرغ لغ ددة  UMLبأنه ددا أس ددلو م ددرن يس ددتود أش ددنال هندس ددية ومولل دداو تعل ددج
نور ناملة عن النظا وهناك عد موللاو منها-:

 -6.1مولط حالة االستودا .Use Case Model Diagram
 -6.2المولط الزمنج .Sequence Diagram
 -6.3مولط التنانيف .Class Diagram
-6.4مولط الحالة .State Shart Diagram
سوغ نتلر إل شرع مولط حالة االستودا والمولط الزمنج قط .

إن  UMLيعتبراساسيا ومميدا لمنممج اعد البياناو ولمن ينتبون تلبيقداو

اعد البيانداو ،للمشدارنة دج محتويداو ندل اعدد بيانداو ولنقدل تلدك المحتويداو بدين
الحاسباو.

سوغ تقو  UMLبتقدي الماقد للمنال الوم

التالية-:

( Reuse إعـــادة االســـتخدام) :بعددد أن يقددو أي مسددتود باسددتكمال التنددمي ،
يمنن ان يعاد استودا هذا التنمي .


( Tool Interoperabilityإمكــان االســتخدام ظــي نظــم متعــددة) :سددوغ

ينبح التنمي  UMLابدل لالسدتودا دج عدد نظد و واعدد بيانداو وارمادة.
ولهدذا سديتمنن مبدرمج لغدة  Hot Javaدج نظدا

 Unixمدن اسدتودا نمد

نموذج  UMLنمبرمج .Visual Basic

 (Team development التطوير من خالل ظريق) :إن أدواو  UMLتميدد
ج بيقة برماة منونة من ر عمل.
(Data Resource Management إدارة موارد البيانات) :إن الموارد التج
تظهددر مندداحبة للبياندداو المللوبددة ددج تنددمي UMLيددت تتبعهددا مددع ناقندداو
.UML

( Dependency Trackingتتبدع االعتمداد) إذا ناندو هنداك ملمداو مللوبدة

من ملماو أوري بالتنمي  ،ان  UMLيقو بتتبع تلك االعتماداو.

 -6.1مخطط حالة االستخدام .Use Case Model Diagram

34

الفصل الثالث

وهددو يلو د

التصميم

حدداالو االسددتودا للعمليدداو الموتلمددة للنظددا ،والادددول ( )25يوضددح

الرموز المستودمة ج مولط حاالو االستودا -:
الرمز

المعني

اسم الرمز
Actor role name

شخص أو نظام آخر يقوم بإجراء
عملية أو خدمة من النظام.

Use case name

يمثل العمليات األساسية للنظام.

System name

اسم النظام.

الجدول(  ) 11الرموز المستخدمة في مخطط حاالت االستخدام

إدخال وعرض وتعديل وحذف بيانات الطالب

إدخال وعرض وتعديل وحذف بيانات المواد
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التصميم

الفصل الثالث

ادخال وعرض وتعديل وحدف بيانات التنزيل

ادخال وعرض وتعديل وحدف بيانات درجات المواد

إدخال وعرض وتعديل وحذف بيانات الجنسية

المستخدم

إدخال وعرض وتعديل وحذف بيانات الفصل الدراسي
إدخال وعرض وتعديل وحذف بيانات الفصل الديانه

الشكل ( )3-1مخطط حالة االستخدام

-6.2مخطط الزمني -:Sequence Diagram

تبين هذه األشنال التسلسل الزمنج لتنميذ العملياو الموتلقة للنظا .

 -1مفاهيم المخطط الزمني-:

 يوضح التنانيف التج لها دور ج العملياو.36

التصميم

الفصل الثالث

 يوضح الرساقل الموتلمة بين التنانيف والعملية الواحد . المولل او الزمنيدة المندممة هدج تلبيقداو تحددد وندف اعدد البيانداو ومنونداووااهة المستود الرسومية Graphical Interface

 - 2خطوات المخطط الزمني -:
 -إضا ة الرساقل.

 إضا ة ولوط الحيا والتحن . تعر ف التنانيف.والجدول ( )26يوضح الرموز المستخدمة في المخطط الزمني -:
المعني

الرمز

تصنيف مشترك في التسلسل الزمني ,يقوم بإرسال
واستقبال الرسائل.

Class name
ترمز لحياة الكائن خالل التسلسل الزمني لتنفيذ
العمليات.

خط الحياة
يحمل معلومات من كائن إلى كائن آخر

massage
يرمز إلى الكائن في حالة إرسال أو استقبال الرسائل

Faces control
الجدول (  ) 12الرموز المستخدمة في المخطط الزمني
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التصميم

الفصل الثالث

تأهيل العبور
أدخل كلمة
المرور

إذا كانت كلمة
المرور غير
صحيحة

المستخدم

أعد محاولة
تأهيل العبور

الشكل(  ) 3-2تأهيل العبور

إدخال بيانات الطالب

بيانات الطالب

أدخل الرقم الدراسي للطالب
البحث عن
الرقم الدراسي

الرقم موجود مسبقا

أدخل بيانات الطالب
حفظ البيانات

تمت عملية الحفظ بنجاح

الشكل(  ) 3-3إدخال بيانات الشخصية للطالب
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المستخدم

التصميم

الفصل الثالث
بيانات الطالب

عرض البيانات

تعديل البيانات

البحث عن الرقم الدراسي للطالب

أدخل الرقم
الدراسي للطالب
الرقم غير موجود

بيانات الطالب

تعديل بيانات الطالب
حفظ
البيانات
تمت عملية الحفظ بنجاح

الشكل ( )3-4عرض وتعديل بيانات الشخصية للطالب
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المستخدم

التصميم

الفصل الثالث

حذف البيانات

بيانات الطالب

عرض البيانات

أدخل الرقم
الدراسي
البحث عن الرقم الدراسي
الرقم غير موجود
بيانات الطالب

حذف بيانات الطالب
تأكيد
الحذف

هل أنت متأكد من عملية الحذف

حذف
البيانات
تمت عملية الحذف

الشكل ( )3-5حذف بيانات الشخصية للطالب

إدخال البيانات

بيانات الطالب

المستخدم
أدخل رمز المادة
المادة موجودة مسبقا

بحث عن رمز المادة

أدخل بيانات المادة
تمت عملية الحفظ
بنجاح

حفظ البيانات

الشكل ( )3-6إدخال بيانات المقررات الدراسية
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المستخدم

التصميم

الفصل الثالث

تعديل البيانات

بيانات الطالب

عرض البيانات

أدخل رمز المادة
البحث عن رمز المادة

بيانات المادة

تعديل بيانات المواد

حفظ
البيانات

تمت عملية الحفظ بنجاح

الشكل ()3-7عرض وتعديل بيانات المقررات الدراسية
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المستخدم

التصميم

الفصل الثالث
بيانات الطالب

عرض البيانات

حذف البيانات

أدخل رمز المادة
البحث عن رمز المادة
المادة غير
موجودة

بيانات المادة

حذف بيانات المواد
تأكيد
الحذف

هل أنت متأكد من عملية الحذف

حذف
البيانات
تمت عملية الحذف

الشكل ( )3-8حذف بيانات المقررات الدراسية
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المستخدم

التصميم

الفصل الثالث

بيانات التنزيل

بيانات التنزيل

أدخل الرقم
الدراسي للطالب
البحث عن رقم
الدراسي للطالب

الرقم غير موجود

ادخل بيانات
الفصل والمواد
حفظ البيانات
تمت عملية
الحفظ بنجاح

الشكل ( )4-8إدخال بيانات تنزيل المواد للطالب
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المستخدم

التصميم

الفصل الثالث
بيانات التنزيل

عرض البيانات

تعديل البيانات

أدخل رقم الطالب
البحث عن رقم الطالب
الرقم غير موجود
بيانات التنزيل

تعديل بيانات التنزيل

حفظ
البيانات

تمت عملية الحفظ بنجاح

الشكل ()3-9عرض وتعديل بيانات التنزيل
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المستخدم

التصميم

الفصل الثالث
بيانات التنزيل

عرض البيانات

حذف البيانات

أدخل رقم الطالب
البحث عن رقم الطالب
رقم الطالب غير
موجود

حذف بيانات التنزيل
تأكيد
الحذف

هل أنت متأكد من عملية الحذف

حذف
البيانات
تمت عملية الحذف

الشكل ( )3-8حذف بيانات التنزيل
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المستخدم

التصميم

الفصل الثالث

بيانات الدرجات

بيانات الدرجات

المستخدم

أدخل الفصل
الدراسى ورمز
الماده

حفظ البيانات
تمت عملية
الحفظ بنجاح

الشكل ( )4-8إدخال بيانات الدرجات
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التصميم

الفصل الثالث

تعديل البيانات

بيانات الدرجات

عرض البيانات

أدخل رقم الطالب
البحث عن رقم الطالب
الرقم غير موجود
بيانات الدرجات

تعديل بيانات الدرجات

حفظ
البيانات

تمت عملية الحفظ بنجاح

الشكل ()3-9عرض وتعديل بيانات الدرجات
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المستخدم

التصميم

الفصل الثالث

حذف البيانات

بيانات الدرجات

عرض البيانات

أدخل رقم الطالب
البحث عن رقم الطالب
رقم الطالب غير
موجود

حذف بيانات الدرجات
تأكيد
الحذف

هل أنت متأكد من عملية الحذف

حذف
البيانات
تمت عملية الحذف

الشكل ( )3-8حذف بيانات الدرجات
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المستخدم

