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إقرار
إقرارالطالب/الطالب
أنا الطالبة  ..... :أمنة آدم محمد حسين  ..........الرقم الدراس ي 02120485 ..... :
............
و الطالبة  ...... :سليمة خالد محمد خالد .......الرقم الدراس ي 02120201..... :
.............
اقر  /نقر بأن ما ورد في هذا البحث هو من مجهودي الشخص ي ما عدا الفقرات التي
تم إسنادها إلى مرجع .
التاريخ  ................................. :التوقيع................................... :
التاريخ  ................................. :التوقيع................................... :

إقراراملشرف
أسم املشرف ..........:الدكتور عمر عبدالغني شيبة ................................
اقر بأنني اطلعت على مادة هذا البحث  ,و أن هذا البحث جاهز للمناقشة .
التاريخ  ...................................... :التوقيع ..................................... :

اقرار باملوافقة على التصحيحات و تسليم النسخة النهائية :
بعد التصحيح و االطالع على هذا البحث  ,تمت املوافقة عليها  ,و تسليم النسخة
النهائية
اسم املمتحن األول  ............................. :اسم املمتحن الثاني ................................ :
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التوقيع ............................................. :التوقيع .................................................... :

االهداء
بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وها نحن اليوم والحمد هلل نطوي سهر
الليالي وتعب السنين وخالصة املشوار .......و نحب أن نهدي بحثنا .
إلى من حكنا السعادة مسحوبة من نسيج القلب ...إليكن يامن جمعتن كل كلمات
العالم إلى ((أمهاتنا الغاليات)) .
إلى من سعو و شقو لننعم بالراحة والهناء ...إلى من أعطونا و لم ينتظروا الشكر
...إلى من كانوا ه ّمهم سعادتنا و دعوتهم نور في طريقينا ((آبائنا األعااء)) .
إليكم يا زهور الحياة و ربيع العمر و إلهام الفكر ....إلى بهجة الفؤاد و أنس الحياة
إليكم يا من ال نرتاح إال بقربكم (( أشقائنا األعااء )) .
إلى الجواهر النفيسة التي كانت أغلي كنز و أتمن دخر في قطع هذا الدور الشاق
إلى من سطرت معهن على جدران الامن أجمل الذكريات ويسعدهن أن نصل إلى
ما وصلتنا إليه ((صديقاتنا العاياات)) .
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الشكر و التقدير

الشكر هلل وحده صاحب الفضل كله  ,كما نتقدم بخالص الشكر و االمتنان إلى من
ً
أشرف علي بحثنا و تتبعه خطوة بخطوة مقدما مالحظاته و مقترحاته املفيدة
الدكتور  :عمر عبدالغني شيبة
و إلى كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  ,و نخص بالذكر الدكتور أحمد بوسيف
الذي قد أمدنا بجميع املعلومات القيمة و الضرورية للبحث و لم يبخل علينا بوقته
و جهده له خالص الشكر .
و إلى كل من كان له يد أو ساهم في إنجاح هذا البحث و إخراجه إلى حيز الوجود.

طالبات البحث
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ملخص البحث :
نتيجة للثورة املعلوماتية في السنوات االخيرة كان استخدام الحاسوب من
الضروريات التي تتطلبها كثير من االعمال في كثير من مجاالت الحياة ولعل من أبرز
املجاالت املستخدم فيها الحاسوب هي املجاالت الخدمية والتعليمية واالقتصادية
وغيرها من املجاالت ومن بين املجاالت الخدمية خدمات املوظفين حيث كان محور
هذا املشروع هو أن يتم تصميم موقع خدمي يخدم شؤون أعضاء هيئة التدريس
بجامعة سبها وذلك لتسهيل الخدمات التي تقدم ألعضاء هيئة التدريس في جانب
الترقيات من درجة علمية إلى أخرى حيث يتمثل مشروع البحث (نظام ترقيات
أعضاء هيئة التدريس و مستودع خاص باألبحاث في الجامعة ) على أنه عبارة عن
نظام متكامل يخدم شؤون أعضاء هيئة التدريس و يعمل على تسهيل عملية الرقية
حيث أنه يحتوي على سلسلة من العمليات تبدأ من تقديم عضو هيئة التدريس
ً
لطلب الترقية إلى حصوله على الرد النهائي لطلبه و أيضا يسهل عملية التواصل مع
املقيمين من حيث إرسال البحوث  ,األوراق العلمية و أستالم الردود  ,وإلنجاز هذا
املشروع فقد تم استخدام العديد من البرمجيات  ,قواعد البيانات و بعد أن تم
استكمال املشروع تم توثيقه لزيادة االستفادة منه وذلك بتقسيمه إلى خمسة
فصول بما فيها فصل املقدمة حيث احتوى الفصل األول على تمهيد للمشروع,
مشكلة املشروع  ,دوافع اختيار املشروع  ,أهداف املشروع  ,أهمية املشروع ,
وبعض الدراسات السابقة و طرق جمع املعلومات بينما تضمن الفصل الثاني نبذة
عن التحليل و تحديد املتطلبات الوظيفية و الغير وظيفية  ,و كذلك وضع
مخططات لعملية التحليل باستخدام لغة النمذجة املوحدة كما يقدم الفصل
الثالث نبذة عن التصميم و لغة البرمجة املستخدمة و أدوات التنفيذ االخرى و
تصميم قاعدة البيانات و تصميم وجهات االستخدام بينما خصص الفصل الرابع
ملرحلتي التنفيذ و االختبار وعرض األدوات املادية و البرمجية املستخدمة ,بينما كان
الفصل الخامس لعرض خالصة املشروع و التي تضمنت الصعوبات و العراقيل
باإلضافة إلى آفاق التطوير ,وانتهى املشروع بقائمة من
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املراجع واملصادر التي تم االستعانة بها في إعداد هذا املشروع ,كما أرفق ملحق لدليل
املستخدم و كذلك نماذج من النظام اليدوي .
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 .1التمهيد :
يمثل الحاسوب قمة ما أنتجته التقنية الحديثة  ,فقد دخل الحاسوب في شتي مناحي
ً
الحياة بدءا من املنزل و انتهاء بالفضاء الخارجي  ,و أصبح يؤثر في حياة الناس بشكل
مباشر أو غير مباشر  .و ملا يتمتع به الحاسوب من مميزات ال توجد في غيره من
الوسائل التعليمية فقد اتسع استخدامه في العملية التعليمية  .و يعتبر االنترنت
ً
ً
مصدرا أساسيا في العملية التعليمية و ذلك ملا يوفره من املعلومات املخزنة علي
شبكة األنترنت و سهولة الحصول عليها .

 1.1مشكلة املشروع :
نظام الترقيات هو نظام يدوي تقليدي يتم من خالله العديد من اإلجراءات الروتينية
ً
تأخذ زمن قد يصل أحيانا إلي السنة من تقديم الطلب مما يترتب عليه ضياع الوقت
حيث أن اإلجراءات تتمثل في عملية إرسال األوراق العلمية للتقييم و الرد عليها
عالوة علي مشكلة إيجاد املقيم املتخصص في موضوع البحث و غيرها من املشاكل
التي تؤخر الترقية .

 2.1دوافع اختياراملشروع :
الدوافع التي دفعتنا لتبني هذا املشروع االتي :
 .1رغبة الجهة املعنية في أعداد نظام يساعد في تذليل الصعوبات التي تعترضهم.
 .2هذا املشروع مقترح من مشروع التطوير املعلوماتي للجامعة .
 .3الرغبة في تعلم كيفية تصميم املواقع .

14

 3.1أهداف املشروع :
يهدف املشروع لتصميم نظام خاص بترقيات أعضاء هيئة التدريس و استكمال
إجراءات الترقية من بداية تقديم الطلب إلي استالم قرار الترقية .

 4.1أهمية املشروع :
 .1تقديم خدمات إلدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس في جانب الترقيات لتوفر
الجهد و الوقت .
 .2تقديم خدمات ألعضاء هيئة التدريس توفر عليهم الوقت .
 .3تقديم حل نهائي لهذه املشكلة .

 5.1دراسة الجدوى :
 .1توفير الوقت و الجهد املبذوالن في عملية إرسال األوراق العلمية للمقيمين .
 .2ترسيخ استخدام التقنية الحديثة و الخدمات االلكترونية ألعضاء هيئة
التدريس لتسهيل تواصلهم بالجامعة و بجميع املؤسسات األكاديمية .
 .3االرتقاء بمستوي التدريس و التأهيل العلمي إلي مستويات عالية و عند
تصميم مستودع خاص بتلك االبحاث يتم االستفادة منها .

 6.1الدراسات السابقة و طرق تجميع املعلومات :
 1.6.1الدراسات السابقة :
تتمثل الدراسات السابقة في الكتب واملراجع والوثائق واملستندات التي تحتوي
على املعلومات والبيانات ذات صلة بموضوع البحث كما تتعلق أيضا باألسس
والنظريات التي يعتمد عليها الباحث في تحديد أبعاد موضوع البحث وفيما
15

يختص النظام املقترح فانه يتعلق بتصميم موقع خاص بشؤون أعضاء هيئة
من جانب الترقيات وذلك لتسهيل هذه العملية وفي الواقع ال يوجد موقع أخر
يخدم أعضاء هيئة التدريس في هذا الجانب و لكن توجد املواقع التي تخدم
شؤون أعضاء هيئة التدريس في جوانب أخرى كل منها على حسب نوع الخدمة
التي يقدمه .

 2.6.1الطرق املتبعة لتجميع البيانات :
 جمع الحقائق :
من خالل جمع الحقائق و االطالع علي املستندات و املعلومات املتعلقة بموضوع
البحث  ,يمكننا القول بأن النظام اليدوي املتبع لترقية أعضاء هيئة التدريس
متعب و يحتاج إلي جهد ووقت طويل(إرسال األوراق العلمية) و بالتالي تكون
عملية الترقية صعبة .
في هذه املرحلة تم تجميع البيانات و املعلومات التي ساعدتنا في فهم النظام
اليدوي  ,حيث استخدمت األساليب التالية لتجميع البيانات :
 املقابلة الشخصية :
تم إجراء املقابلة الشخصية مع مسؤول الترقيات و مدير أعضاء هيئة الدريس في
إدارة الجامعة حيث تم فيها طرح بعض األسئلة التي من شأنها املساعدة في
تفصيل الصعوبات التي يوجهها عضو هيئة التدريس عند التقدم لطلب الترقية
و من ضمن هذه االسئلة :
 .1ماهي البيانات املطلوبة من عضو هيئة التدريس لي يتقدم بطلب الترقية؟
 .2كيف تتم عملية ترقية أعضاء هيئة التدريس؟
 .3كيف تتم عملية اختيار أعضاء اللجنة املختصة بالترقية؟
 .4ماهي الصالحيات املمنوحة ملسؤول الترقية؟
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 .5هل يستطيع عضو هيئة التدريس مراسلة املسؤول الترقية؟
 .6كيف يتم التواصل مع املقيمين؟
 .7كيف تتم الترقية من درجة إلي أخرى و ما هي عدد األوراق املطلوبة؟
 .8كم تأخذ عملية الترقية بالطريقة التقليدية؟
 االطالع علي النماذج :
باإلضافة إلى املقابالت الشخصية تم تجميع النماذج املستخدمة في سير العمل
داخل املؤسسة و ذلك لزيادة الحصول علي بيانات و معلومات متكاملة .

 7.1النموذج املتبع إلنجازاملشروع :
لتنفيذ أي تطبيق برمجي بصورة صحيحة البد من إتباع منهجية معينة تمثل جزء
من دورة حياة النظام قيد البناء و من هذه النماذج املنهجية (النموذج
االنحداري)  ,و لقد تم أتباع خطوات محدودة وفق تسلسل معين لالستكمال
املشروع بشكل جيد حيث تم استخدام نموذج الشالل الذي فيه يتم تطوير
النظام على مراحل  ,حيث تم اختيار هذا النموذج ألنه األنسب للمشروع من
حيث طريقة عمله ,والشكل (  ) 1.1يوضح هذا النموذج.
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Requirements
Definition

System and
Software Design

Implementation
and Unit Testing

Integration and
System Testing

Operation and
Maintenance

الشكل ( )1.1يوضح نموذج الشالل ()Waterfall Model

و تتمثل خطوات نموذج الشالل في املراحل التالية :
.1

تعريف املتطلبات Definition

: Requirements

ً

تسمي هذه املرحلة أيضا بمرحلة تحليل املتطلبات Requirements Analysis

حيث يتم في هذه املرحلة تحليل البيانات و املعلومات بعد تجميعها لتحديد
املتطلبات الوظيفية و الغير وظيفية للنظام املقترح .
][Sommervill ,len,2007
 .2تصميم النظام و البرمجية : System and Software Design
 .3يتم في هذه املرحلة تصميم بنية النظام و تحديد اساسيات و الوحدات
البرمجية املتمثلة في البرامج الفرعية و هيكلية البيانات و العالقات بينها .
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][Sommervill ,len,2007

 .4وحدة التنفيذ و االختبار

Implementation and Unit Testing

:

تتعلق هذه املرحلة بتحويل التصاميم البرمجية إلي مجموعة من البرامج أو
وحدات برنامج ( تطبيق برمجي ) باإلضافة إلى ذلك فإن اختبار الوحدة ينطوي
علي التحقق من أن كل وحدة تقابل و تطابق مواصفاتها .
][Sommervill ,len,2007

 .5التكامل و اختبارالنظام : Integration and System Testing
تتضمن هذه املرحلة اختبار وحدات البرنامج أو البرامج ( تطبيق ) و مكاملتها و
اختبارها مرة اخرى كنظام متكامل للتأكد من أن املتطلبات البرمجية قد تحققت
[ Sommervill ,len2007].

 .6التشغيل و الصيانة : Operation and Maintenance
في هذه املرحلة يتم تنصيب النظام و تشغيله  ,باإلضافة إلي تصحيح األخطاء التي
ً
لم يتم اكتشافها مسبقا [Sommervill ,len,2007] .

 8.1تنسيق البحث :
و هي املنهجية التي تم إتباعها انجاز فصول هذا املشروع حيث يتكون من خمسة
فصول مقسمة علي النحو التالي :
الفصل األول يتضمن فكرة مبدئية عن املشروع فيما يخص مشكلة املشروع و
دوافعه ,إلي جانب أهداف و أهمية املشروع أما الفصل الثاني و هو فصل التحليل
حيث يقدم نبذة عن التحليل و طرق جمع البيانات و املتطلبات الوظيفية و الغير
وظيفية لهذا املشروع  ,بينما الفصل الثالث يتحدث عن التصميم  ,و يقدم نبذة
عن مرحلة التصميم  ,و كذلك تصميم قواعد البيانات  ,و عملية التطبيع  ,و يحتوي
ً
أيضا علي االدوات التي تم أستخدمها إلنجاز هذا املشروع  ,أما الفصل الرابع فقد
19

خصص ملرحلة التنفيذ و االختبار ,و يتضمن تنفيذ املتطلبات الوظيفية و الغير
وظيفية كما يشتمل علي االختبارات الوظيفية و األدائية للتأكد من عمل النظام
ً
بالشكل املطلوب و سالمته من األخطاء و العيوب ,و أخيرا الفصل الخامس يتضمن
خالصة املشروع و املهارات املكتسبة و الصعوبات التي واجهتنا في تنفيذ هذا املشروع
 ,و كذلك آفاق التطوير ,كما يتضمن املشروع علي ملخص خاص بدليل املستخدم
.

20

الفصل الثاني
التحليل
Analysis
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 .2التحليل :
تعتبر هذه املرحلة من أهم مراحل بناء و تطوير النظم  ,و الغرض من تحليل النظام
التحقق مما يجب عمله لجعل املوقع املقترح يقوم بأداء جميع املهام و العمليات
املنوطة به بفاعلية كبيرة  ,في هذه املرحلة سيتم تحديد املتطلبات الوظيفية و الغير
وظيفية للمشروع إضافة إلي نمذجة النظام باستخدام لغة النمذجة املوحدة
). UML (Unified Modeling Language

 1.2تحديد املتطلبات :
في هذه املرحلة يتم تحديد املتطلبات الوظيفية و الغير وظيفية للنظام و هي كاألتي:

 1.1.2املتطلبات الوظيفية :
الهدف من هذه املتطلبات تعريف النواحي الوظيفية للموقع و إجراء دراسة برمجية
لتنفيذها و هذه الوظائف هي :
 .1إلدخال  :يجب أن يكون النظام قادر علي إدخال البيانات املتمثلة في بيانات
أعضاء هيئة التدريس و تقديم طلب الترقية و كذلك اإلعالنات و غيرها من
العمليات التي توفر خدمة البيانات .
 .2التعديل  :من الوظائف األساسية للنظام اآللي إمكانية تعديل البيانات املخزنة و
ذلك بعد عرضها  ,حيث نحتاج لهذه الوظيفية في حالة إدخال بيانات خاطئة ,
ً
أو تعديل البيانات املدخلة سابقا  ,و تجنب عرض بيانات غير صحيحة .

 .3الحذف  :تعتبر من املهام األساسية التي يجب أن يقوم بها أي نظام  ,ألنها تعطي
للمختصين بإدارة قواعد بيانات املوقع إمكانية حذف املعلومات الغير صحيحة,
22

و يجب األخذ بعين االعتبار إمكانية التراجع عن أي عملية حذف باستخدام
رسائل التأكيد مما يزيد من دقة و كفاءة املوقع .

 .4العرض  :يعتبر العرض من املتطلبات الوظيفية التي توفر إمكانية عرض البيانات
املدخلة و من هذه العمليات :
 عرض البحوث و االوراق العلمية .
 عرض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ليتم االختيار منهم في لجنة التقييم
و تعيين مقيم خارجي .
 عرض نموذج طلب الترقية .

 2.1.2املتطلبات الغير وظيفية :
 سهولة االستخدام :
سهولة االستخدام هي اكبر دليل علي البرمجة الجيدة وتتمثل في توفير وسائل إدخال
وإخراج بسيطة االستخدام بحيث تكون سهلة التعلم بدون معرفة سابقة من قبل
املستخدم ويمكن من خاللها التحكم في النظام وذلك باستخدام القوائم و غيرها .

 البساطة والوضوح :
يجب أن يتوفر في املوقع التناسق في االلوان واحجام الشاشة وانواع الخطوط
املستخدمة في الكتابة ووضوح االوامر املستخدمة في الشاشة .

 السرعة والكفاءة :
يجب ان يوفر النظام سرعة استجابة للمستخدم ,وذلك لتقليل الوقت املستهلك في
انتظار تنفيذ االوامر املستخدمة  ,مع دقة في النتائج .
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 األمنية :
أن يكون النظام قادرا علي منع األشخاص الغير مخولين من الدخول الي قاعدة
البيانات وذلك بأتباع وسائل الحماية املمكنة .

 الوثوقية :
أن تكون البيانات املدخلة صحيحة وموثوق بها .

 قابلية التطوير و التعديل :
إمكانية أن يكون النظام قابال للتطوير ليواكب التطورات والتغيرات املمكن إجراؤها
مستقبال وذلك بتصميم النظام بطريقة تجعل من عملية التطوير تتم بسهولة
ومرونة دون أن يؤثر في سير النظام .

 2.2نمذجة النظام باستخدام لغة النمذجة الوحدة : UML
تتضمن  UMLعناصر لتمثيل األشياء و الكائنات املكونة و التي تربط األغراض و
سلوكها داخل النظام و توفر هذه اللغة ملحلل النظام مجموعة متكاملة من تقنيات
النمذجة التي تساعد على فهم النظام بسهولة و سرعة مما يسهل القيام بعمليات
التعديل و الصيانة و بتكلفة منخفضة تتضمن UMLعدد من املخططات التي
تساعد في استخدام نماذج بيانية و صورية لتوصيف املتطلبات و سيتم استخدام
املخططات التالية ]:خالد الشقروني[2006-2004 ,
 مخطط واقعة االستخدام . Use Case Diagram
 مخطط التصانيف . Case Diagram

 مخطط التسلسل . Sequence Diagram
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1.2.2مخطط حالة االستخدام :Use Case Diagram

يقوم بتوضيح التصور العام لوظائف النظام حيث تصف ماذا يجب على النظام أن
يعمل دون وصف كيفية أداء هذا العمل  ,أي أنها تعكس رؤية املستخدم للنظام من
الخارج  .يتم بموجب هذا املخطط تقسيم وظائف النظام إلى وظائف تتعلق بسلوك
النظام و أخرى تتعلق بالخدمات التي يقدمها و وظائف تتعلق بسلوك النظام
ملستخدميه ] .خالد الشقروني[2006-2004,
حيث تم استخدام هذه الرموز في رسم مخططات االستخدام املبينة في االشكال من
(: )7.2( – )1.2
معني الرمز

الرمز

هو أي مستخدم للنظام يحصل علي خدمة
من النظام .

رمز واقعة استخدام يدل علي العملية التي
يقوم بها النظام ..

رمز حزمة وقائع االستخدام في النظام .

ربط حزمة وقائع االستخدام في النظام.
رابطة أو عالقة  :يربط بين أي ممثل و واقعة
استخدام معينة .

جدول رقم ( )1.2يوضح الرموز املستخدمة في مخطط حالة االستخدام
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الشكل ( )1.2يوضح حالة االستخدام للعمليات االساسية للنظام
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الشكل ()2.2يوضح حالة اإلستخدام للعمليات على عضو هيئة التدريس

الشكل ( )3.2يوضح حالة االستخدام للعمليات على البحوث
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الشكل ( )4.2يوضح حالة االستخدام للعمليات على األوراق العلمية

الشكل( )5.2يوضح حالة االستخدام للعمليات على اإلعالنات
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الشكل ( )6.2يوضح حالة االستخدام للعمليات على املقيمين

الشكل ( )7.2يوضح حالة االستخدام للعمليات على الرسائل
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 2.2.2مخطط التصانيف : Class Diagram
هو عبارة عن نموذج يوضح التصانيف املتعلقة بالنظام و العالقة فيما بينها .
]خالد الشقروني [ 2006-2004 ,
رسم مخططات التصانيف املبينة في األشكال (: )8 .2
Class name
Attribute
Operation

جدول ( )2.2يوضح الرموز املستخدمة في مخطط التصانيف
التصنيف  : classهو عبارة عن قالب يحتوي على صفات الكائنات التي تنتمي لهذا
التصنيف .
الخصائص  : Attributeهي عبارة عن وصف لتعريف أي كائن يمثل حالة أو نموذج
لفصيلة ما .
العملية  : Operationهو عبارة عن وصف للوظائف التي يقوم بها أي كائن .
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عضو هيئة التدريس
رقم تسلسلي
اسم العضو
الرقم الوطني
تاريخ امليالد
اسم االم
رقم الهاتف
التخصص
التخصص الدقيق
التاريخ الحصول عليه
سنوات الخبرة
العنوان
اسم الجامعة املتحصل فيها على الدرجة
الجنسية
رقم جواز السفر
الدرجة العلمية الحالية
تاريخ الحصول عليها
إضافة ( )
عرض ( )
تعديل ( )

اإلعالنات
العنوان
النص
تاريخ اإلضافة
إضافة ( )
تعديل ( )
عرض ( )
حذف ( )
األوراق العلمية
رقم تسلسلي
العنوان
مكان النشر
رقم املرفق
نوع امللف
محتوي امللف
أسم امللف
إضافة ( )
عرض ( )
الرسائل
املرسل
املستقبل
نص الرسالة
اضافة()
تعديل( )
حذف( )
عرض( )

البحوث
رقم تسلسلي
عنوان البحث
ملخص البحث
مكان النشر
إضافة ( )
عرض ( )

األشكال ( )8.2توضح مخططات التصانيف املوقع
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نموذج طلب الترقية
رقم التسلسلي
نوع الترقية
تاريخ االستحقاق
تاريخ تقديم الطلب
رقم قرار آخر طلب
الرقم اشاري ملحضر القسم
صورة من محضر القسم
الرقم اشاري ملحضر الكلية
صورة من محضر الكلية
نموذج طلب الترقية
نموذج استمارة
البحوث املرفقة
مكان النشر
إضافة ( )
عرض ( )

املقيمين
أسم املقيم
التخصص
الدرجة العلمية
رقم الهاتف
إضافة ( )
تعديل ( )
حذف ( )
عرض ( )

األشكال ( )8.2توضح مخططات تصانيف املوقع
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 3.2.2مخطط التسلسل : Sequence Diagram
الوظيفة األساسية ملخطط التسلسلي هي وصف تفاصيل العمليات الوسيطة
الداخلة في إنجاز العمليات املرتبطة بواقعة االستخدام  ,و وصف تسلسل تنفيذ
هذه الخطوات و شروط تنفيذها .
يشمل هذا النموذج جميع الكائنات التي وردت في مخطط التصانيف  ,و يتم
التخاطب فيما بينها عن طريق الرسائل حيث تمثل كل رسالة بواسطة روتين يتم
استدعائه لتنفيذ أي مهمة  ,و الجدول التالي يوضح الرموز املستخدمة في رسم
مخطط التسلسل املبينة في األشكال من (: )39 .2( – )15.2
]خالد الشقروني [2006-2004,
الرمز

معنى الرمز
كائنات الداخلة في تنفيذ املهمة التي تقوم بها
واقعة االستخدام .
خط الحياة  :ويشير لدورة حياة الكائن خالل
التسلسل الزمني لتنفيذ العملية .
نقاط التحكم :تحدد الكائن الذي يرسل أو
يستقبل .
الرسائل تمثل بخط أفقي بحيث تحمل
املعلومات من كائن ألخر .
عملية ذاتية تشير إلي عملية داخل الكائن .

جدول ( )3.2يوضح الرموز املستخدمة في مخطط
التسلسل
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DB

UI

الشكل ( )9.2مخطط تسلسل لدخول املديرللموقع

DB

UI

الشكل ( )10.2مخطط تسلسل لدخول املسؤول للموقع
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UI

DB

الشكل ( )11.2مخطط تسلسل لدخول عضو هيئة التدريس للموقع

DB

UI

الشكل ( )12.2مخطط تسلسل لدخول املقيم للموقع
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UI

DB

الشكل ( )13.2مخطط تسلسل لعمليات (إضافة – تعديل – عرض) بيانات عضو هيئة
التدريس
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UI

DB

الشكل ( )14.2مخطط تسلسل لعمليات (إضافة-إرسال) نموذج طلب الترقية
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UI

DB

الشكل ( )15.2مخطط تسلسل لعمليات (إضافة-عرض) البحوث

UI

DB

الشكل ( )16.2مخطط تسلسل لعمليات (إضافة-عرض) األوراق العلمية
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UI

DB

الشكل ( )17.2مخطط تسلسل لعملية (عرض) اإلعالنات

DB

UI

الشكل ( )18.2مخطط تسلسل لعمليات (عرض-رد) الرسائل
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UI

DB

الشكل ( )19.2مخطط تسلسل لعمليات (عرض – تعديل – إرسال) نموذج طلب الترقية
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DB

UI

الشكل( )20.2مخطط تسلسل لعمليات (عرض  -تعديل) بيانات عضو هيئة التدريس
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UI

DB

الشكل ( )21.2مخطط تسلسل لعملية (عرض) البحوث

UI

DB

الشكل ( )22.2مخطط تسلسل لعملية (عرض) األوراق العلمية
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UI

DB

الشكل ( )23.2مخطط تسلسل لعمليات(إضافة– تعديل– حذف– عرض) إعالن
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UI

DB

الشكل ( )24.2مخطط تسلسل لعمليات (عرض-تعديل-إرسال) نموذج طلب الترقية
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UI

DB

الشكل ( )25.2مخطط تسلسل لعمليات (إضافة – تعديل – حذف – عرض) املقيميين
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UI

DB

الشكل ( )26.2مخطط تسلسل لعملية (عرض) البحوث

UI

DB

الشكل ( )27.2مخطط تسلسل لعملية (عرض) األوراق العلمية
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UI

DB

الشكل ( )28.2مخطط تسلسل لعمليات (إضافة  -تعديل  -حذف  -عرض) الرسائل
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UI

DB

الشكل ( )29.2مخطط تسلسل لعمليات (إضافة  -تعديل -حذف -عرض) إعالن
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UI

DB

الشكل ( )30.2مخطط تسلسل لعمليات (عرض  -تقييم  -إرسال) نموذج استمارة التقييم
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UI

DB

الشكل ( )31.2مخطط تسلسل لعملية (عرض) البحوث

UI

DB

الشكل ( )32.2مخطط تسلسل لعملية (عرض) األوراق العلمية
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UI

DB

الشكل ( )33.2مخطط تسلسل لعمليات (عرض  -تقييم  -إرسال) نموذج استمارة
التقييم

51

الفصل الثالث
التصميم
Design

52

 .3التصميم :
تأتي مرحلة التصميم بعد االنتهاء من مرحلة التحليل  ,و في هذه املرحلة سيتم
تصميم صفحات املوقع املتمثلة في واجهات االستخدام و كذلك تصميم قاعدة
البيانات  ,و التعريف بلغة البرمجة املناسبة و كذلك البرامج املستخدمة التي سيتم
استخدمها لتصميم املوقع .

 1.3لغة البرمجة املستخدمة و أدوات التنفيذ االخرى :
 لغة : PHP
ً
هي لغة برمجة تستخدم لتطوير مواقع الويب  ,وكانت  PHPباألصل اختصارا لي
للنص( Personal Home Pagesصفحة البداية الشخصية)و قد تم تغيرها و
أصبحت األن  ]. Hypertext Pre Processorتهاني السبيت[2002,
تتميزلغة  PHPعن غيرها من لغات برمجة االنترنت :
ً
 سهولة  :لغة  PHPمن أسهل لغات البرمجة تعلما  ,فهي تمتلك بنية و
ً
قواعد ثابتة و واضحة جدا ,و معظم قواعد اللغة مأخوذة من  cو JAVA
و  . Basic Visualستكتشف كيف  PHPتسهل ما صعبته هذه اللغات
بطريقة سهلة وواضحة .
 املاايا  :تحتوي لغة  PHPالكثير من الدوال الجاهزة االستخدام من دوال
املعالجة الرياضية إلى دوال الوصول الى قواعد البيانات و غيرها .
 التوافقية  :جميع مترجمات  PHPتتصرف بنفس الطريقة عند تنفيذ
السكربتات  ,فاذا كان السكربت يعمل علي نظام الويندوز مع مزود  llSفأنه
يجب أن يعمل علي  Apacheدون الحاجة لعمل أي تعديل أو تغيير .
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 الحماية  :توفر لغة  PHPالكثير من املزايا املتقدمة مع وضع حدود علي هذه
ً
املزايا  ,فمثال يمكن التحكم بعدد االتصاالت املسموحة بقاعدة البيانات أو
الحجم األقص ى املسموح به لتحميل امللفات  .و غيرها من املميزات الكثيرة .

: APACHE 
هو نظام سيرفر مفتوح املصدر  ,يتم تخزين كل امللفات الالزمة للنظام عليه ,
حيث يتيح لنا تجربة برامج  PHPقبل تحميلها إلى الخادم مباشرة  ,بحيث
نستطيع تجربتها و تعديلها علي الجهاز  ,وقد تم اختياره لتوافقه مع لغة PHP

و تعامله مع  MYSQLو تكمن مهمته في استدعاء عنوان  IPعن طريق
برتوكول نقل النصوص التشعبية . HTTP

 برنامج إدارة قواعد البيانات : MYSQL
تعتبر لغة  MYSQLهي اللغة املعيارية في تصميم قواعد البيانات العالئقية و بنائها
وكما تعتبر مفتوحة املصدر و قد تم اختيارها في بناء هذا املشروع و ذلك لعدة
أسباب أهمها :
 .1توافقها كقاعدة بيانات مع لغة . PHP
 .2تتميز باألمنية و املرونة و سهولة االستخدام و ذات سرعة فائقة و يتم
إدارتها من قبل ) ]. (phpMyAdmin-8.5.0تهاني السبيت[2002,

 2.3تصميم جداول قاعدة البيانات :
تعتبر هذه املرحلة من أهم املراحل في بناء النظام حيث يتم التركيز فيها علي تقسيم
و توزيع البيانات داخل القاعدة بشكل صحيح ألن التخزين الخاطئ للبيانات و عدم
الدقة في تحديد العالقات بين الجداول يؤدي الى الحصول على نتائج خاطئة و من
العمليات االساسية لتصميم قاعدة البيانات تطبيع البيانات.
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و هناك مجموعة من الطرق لتمثيل قواعد البيانات  ,و تختلف هذه الطرق من حيث
طريقة تخزين البيانات و نوع املعالجة للبيانات املخزنة و من هذه الطرق :
 .1قواعد البيانات الهرمية . Hierarchical
 .2قواعد البيانات الشبكية . Network Model
 .3قواعد البيانات العالئقية . The Relational Model
تم استخدام قواعد البيانات العالئقية في تمثيل قاعدة بيانات املوقع ,
حيث تمثل البيانات في صورة مجموعة من الجداول  ,كل جدول يحمل أسم
معين  ,و كل جدول يحتوى علي مجموعة من األعمدة تمثل الخصائص
للكائن المتمثل بالجدول أما الصفوف فتسمي سجالت .

 1.2.3تطبيع البيانات ( : ) Normalization
التطبيع هو التقليل من أي تعقيد ينتج عن وصف البيانات وتمثيلها بصورة ابسط
وبتم تطبيق سلسلة من التحويالت و الخطوات على بيانات الجداول الرئيسية حتى
يتم التخلص من جميع التداخالت و التكرارات.
 مرحلة التطبيع االولى:
ويتم فيها إزالة جميع التكرارات  ,و يكون للجدول مفتاح رئيس ي واحد .
 مرحلة التطبيع الثانية:
و يتم فيها ازالة االعتمادات الجزئية بين بيانات الجدول .
 مرحلة التطبيع الثالثة:
و يتم فيها ازالة االعتماد االنتقالي من الجدول (اعتماد حقل على حقل آخر غير
املفتاح الرئيس ي).
و بعد تطبيق هذه املراحل علي البيانات تم إنتاج الجداول التالية :
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وصف جدول  :البيانات الشخصية واملهنية لعضو هيئة التدريس
أسم الحقل

وصف الحقل

seril_num

نوع البيانات

خصائص الحقل

رقم تسلس ي

)nvarchar (20

مفتاح رئيسي
Not null

 Teather_nameأسم العضو

)nvarchar (30

Not null

)nvarchar (50

Not null

Notion

الجنسية

 passbort_numرقم جواز السفر

Int

Not null

Bort_Data

تاريخ امليالد

)nvarchar (50

Not null

Mothar_name

أسم األم

)nvarchar (50

Not null

رقم البطاقة الشخصية

Int

Not null

Phon_num

رقم الهاتف

Int

Not null

Password

كلمة املرور

Int

Not null

)nvarchar (50

Not null

Card_num

Email
Specializing

البريد االلكتروني
التخصص

 specializ_accuالتخصص الدقيق
next_degre

Text
)nvarchar(30

Not null

الدرجة العلمية الحالية )nvarchar(30

Not null

Data

سنوات الخبرة

Int

Data

تاريخ التعاقد /التعين

Datatime

Univ_nam

Not null

أسم الجامعة املتحصل )nvarchar(50
منها على الدرجة

Not null
Not null
Not null

الشكل ( )1.3يوضح البيانات الشخصية واملهنية لعضو هيئة التدريس

وصف جدول :بيانات نموذج طلب الترقية
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أسم الحقل

وصف الحقل

نوع الحقل

seril_num

رقم تسلسلي

Int

خصائص الحقل

)nvarchar(30

مفتاح رئيس ي
Not null
Not null

Datatime

Not null

Data_astskak

تاريخ االستحقاق

Datatime

Not null

Data

تاريخ تقديم الطلب

Datatime

Not null

نوع الترقية

Prom_type

تاريخ حصول علي الترقية

Data

 last prom_numرقم قرار أخر ترقية

Int

صورة قرار أخر ترقية )nvarchar(300

Image

رقم إشاري ملحضر القسم

Dep_num

Int

صورة من محضر القسم )nvarchar(300

Image

 Colloge_numرقم إشاري ملحضر الكلية

Int

Not null
Not null
Not null
Not null
Not null

صورة من محضر الكلية )nvarchar(300

Not null

Model_req

نموذج طلب الترقية

)nvarchar(100

Not null

Model_valu

نموذج طلب الترقية

)nvarchar(100

Not null

Rasher

البحوث املرفقة

)nvarchar(200

Not null

Place

مكان نشر البحث

)nvarchar(30

Not null

Image

الشكل ( )2.3يوضح بيانات نموذج طلب الترقية

وصف جدول  :بيانات اإلعالنات
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أسم الحقل
Tittle
Text
Data

وصف الحقل
العنوان
النص
تاريخ اإلضافة

نوع الحقل
)nvarchar(100
(nvarchar(100
Datatime

خصائص الحقل
Not null
Not null
Not null

الشكل ( )3.3يوضح بيانات اإلعالنات

وصف جدول  :بيانات املقيمين
نوع الحقل
وصف الحقل
أسم الحقل
)nvarchar(30
 Denizen_namأسم املقيم
التخصص الخاص به )nvarchar(30
Specializ
)nvarchar(30
الدرجة العلمية
Rasher
)nvarchar(30
رقم الهاتف
Phon_num

خصائص الحقل
Not null
Not null
Not null
Not null

الشكل ( )4.3يوضح بيانات املقيمين
وصف جدول :بيانات البحوث
أسم الحقل
id_num

وصف الحقل
رقم تسلسلي

Title
M_research
Place

العنوان
ملخص البحث
مكان النشر

نوع الحقل
Int
)nvarchar(50
)nvarchar(300
)nvarchar(200

الجدول( )5.2يوضح بيانات البحوث
وصف جدول  :بيانات األوراق العلمية
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خصائص الحقل
مفتاح رئيس ي
Not null
Not null
Not null
Not null

أسم الحقل

وصف الحقل

نوع الحقل

id_num

رقم تسلسلي

Int

Title

العنوان

Place

مكان النشر

attach_id

رقم املرفق

Int

file_type

نوع امللف

)nvarchar(50

Content

محتوى امللف

خصائص الحقل
مفتاح رئيس ي
Not null

)nvarchar(50

Not null

)nvarchar(200

Not null
Not null
Not null

Longblob

Not null

file_size

حجم امللف

Float

Not null

file_name

أسم امللف

)nvarchar(100

M_research

ملخص الورقة العلمية )nvarchar(300

Not null
Not null

الجدول ( )6.3يوضح بيانات األوراق العلمية

وصف جدول  :بيانات الرسائل
أسم الحقل

نوع الحقل

وصف الحقل

خصائص الحقل

املرسل

)nvarchar(30

Not null

Resave

املستقبل

)nvarchar(30

Not null

Massage

نص الرسالة

)nvarchar(100

Not null

Send

الجدول ( )7.3يوضح بيانات الرسائل

 3.3وجهات التعامل مع املوقع :
59

تعتبر من أهم املراحل في بناء املوقع  ,فإذا تم تصميم الواجهات بطريقة جيدة ترتب
عليه كتابة الكود البرمجي بطريقة مرتبة و متناسقة و سهلة ,و عند تصميم واجهات
االستخدام يتم مراعاة االتي :
 _1أن تكون الواجهات سهلة بحيث تؤدي كل واجهة الوظيفة املعدة لها .
 _2أن تكون مرنة لالستخدام .
و قد تم االستعانة بالبرنامج التالي :
: Microsoft Expression Web 
هو برنامج من إنتاج شركة مايكروسوفت و يستخدم في تصميم واجهات الويب  ,و
يتميز بسهولته في التعامل باإلضافة إلي اإلمكانيات التي يوفرها للمستخدم  ,و قد
تم االستفادة من هذا البرنامج في تصميم الصفحات من حيث تنسيق شكل
الصفحة بواسطة جداول.
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الفصل الرابع
التنفيذ و االختبار
Implementation And Testing
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.4مرحلة التنفيذ و االختبار :

 1.4مرحلة التنفيذ :
بعد االنتهاء من عملية تصميم املشروع  ,تأتي مرحلة التنفيذ و االختبار فمرحلة
التنفيذ تتمثل في برمجة التصاميم املكونة للمشروع  ,من أجل ترجمة املخططات
الوصفية إلي شفرات برمجية تؤدي مهام ووظائف النظام  ,فقد تم تنصيب كافة
البرمجيات و إنشاء الصفحات و ربطها ببعضها البعض .

 1.1.4بيئة تنفيذ املشروع :
لبناء و تنفيد املشروع تكون الحاجة إلي مكونات مادية  ,و برمجية .
املكونات املادية " : " Hardware
املكون

الوصف

املعالج

Core i2

القرص الصلب

)Hard Disk (500GB
RAM4.00GB

الذاكرة العشوائية

جدول ( )1.4يوضح املكونات املادية لبناء املوقع
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املكونات البرمجية ": "software
املكون

الوصف
بيئة ويندوز لتشغيل املواقع

Windows 7

لبناء قواعد البيانات

phpMyAdmin , MYSQL

خادم الويب

Apache Server 8.5.0

لبرمجة صفحات املوقع

لغة PHP
لغة Java Scrip

إلضافة تأثيرات حركية و اختبار الحقول
لتصميم صفحات املوقع

Microsoft Expression Web

جدول ( )2.4يوضح املكونات البرمجية للنظام

 2.4مرحلة االختبار:
الهدف من هذه املرحلة فحص و اختبار النظام الجديد ككل للتأكد من موافقته
للموصفات و الشروط و التي صمم من أجلها و قد تم في هذه املرحلة اختبار
البرمجيات من جانبين :
 الجانب االول  :يختص بمعالجة االخطاء اللغوية والنحوية والقاعدية في لغة
البرمجة .
 الجانب الثاني  :يختص بنتائج التشغيل .
بعد التأكد من صحة وسالمة البرمجيات تم االنتقال الى مرحلة اختبار القبول والتي
تم فيها اختبار املوقع وتحديد مدى مالئمته الى ما هو مطلوب بشكل مبدئي وتم
االنتقال الى مرحلة االختبار والتشغيل والتي تم فيها اختبار املوقع بيانات حقيقية
فعلية تخص الجهة املراد تطوير النظام لها .
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الفصل الخامس
الخالصة
Conclusion
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 .5الخالصة : Conclusion
إن اتباع الخطوات الالزمة لبناء األنظمة البرمجية ( دورة حياة البرمجيات ) يقود إلى
إنتاج نظم يعول عليها  ,حيث ان الخطوات املتبعة من التحليل والتصميم والتنفيذ
واالختبار أدت الى تحليل النظام بصورة جيدة و وضع تصور كامل للنظام وبهذا
الشكل يمكننا القول ان املوقع قد أنجز أغلب األهداف التي صمم من أجلها  ,موقع
متكامل يخدم شؤون اعضاء هيئة التدريس والتي تتلخص في تسهيل عملية الترقية
حيث يحتوي على سلسلة من العمليات تبدا من تقديم عضو هيئة التدريس لطلب
الترقية الى حصوله على الرد النهائي لطلبه ,ايضا تسهيل عملية التواصل مع املقيمين
من حيث ارسال البحوث العلمية واستالم الردود.

 1.5مدى االستفادة من انجازاملشروع :
 اكتساب خبرة في أسلوب البحث العلمي .
 اكتساب الخبرة في تصميم املواقع باستخدام لغة ( )PHPالتي مكنتنا من تعلم
كيفية إنشاء قواعد بيانات ( )MYSQLوكيفية ربطها مع املوقع و التعرف
علي امتيازاتها .

 اكتساب الخبرة في التعامل مع العديد من البرامج املستخدمة في تصميم املواقع
.

 2.5املشاكل والعراقيل :
 .1الصعوبة التي واجهتنا في تعلم و فهم طريقة التعامل مع قواعد البيانات
(. )MYSQL

 .2تجميع املعلومات حيث أنه أخد وقت طويل .
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 3.5آفاق تطويراملشروع (املوقع ) :
هناك بعض النقاط التي يمكن جعلها افاق تطوير املشروع املتمثلة في االتي :
 .1تحويل املوقع إلى منظومة خدمية لشؤون اعضاء هيئة التدريس .
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املراجع
. php  تعلم, )2002( _ تهاني السبيت1
التحليل و التصميم باملنحى للكائن باستخدام, )2004/2006) _ خالد الشقروني2
UML
. www.indam.net\sd\umlapl\index.html
3_ Begnning PHP6 , Apache , MYSQL ® Web Development
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4_ Sommervill ,len(2007).software Engineering 8ed .Edibargh
.Addison-wesley .
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دليل املستخدم
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نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس :
يتم الدخول للموقع عن طريق كتابة عنوان املوقع
http://localhost/tarkiat/index.php
ستظهر لنا الصفحة الرئيسية للموقع كما في الشكل رقم (. )1

الشكل ( )1يوضح الصفحة الرئيسية للموقع
يتم في هذه الصفحة الرئيسية تحديد نوع املستخدم إذا كان ( مدير للموقع ,
مسؤول ترقيات  ,عضو هيئة التدريس  ,لجنة تقييم ) .
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عند النقر على خيار (مدير املوقع أو مسؤول الترقيات ) في الصفحة الرئيسية
للموقع ستظهر لنا صفحة تسجيل الدخول للموقع كما في الشكل (. )2

الشكل ( )2يوضح صفحة تسجيل الدخول
عند النقر على خيار عضو هيئة التدريس في الصفحة الرئيسية ستظهر لنا
الواجهة املبينة في الشكل (. )3

الشكل ( )3يوضح صفحة التأكيد بأن العضو مسجل في قاعدة بيانات املوقع
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عند إدخال الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية و تم التأكد بأن العضو مسجل في
قاعدة بيانات املوقع و تظهر لنا واجهة تسجيل الدخول كما في الشكل ()4

الشكل ( )4يوضح واجهة تسجيل الدخول
ً
فإذا كان العضو هيئة التدريس غير مسجل مسبقا سوف تظهر لنا صفحة تسجيل
بيانات عضو هيئة التدريس كما في الشكل(. )5

الشكل ( )5يوضح صفحة تسجيل بيانات عضو هيئة التدريس

71

و عند النقر على خيار لجنة تقييم تظهر لنا الواجهة املبينة في الشكل ( )6لتحديد
ما إذا كان املقيم من داخل أو خارج الجامعة .

الشكل ( )6يوضح صفحة دخول املقيمين
تسجيل الدخول :
عند تعبئة بيانات تسجيل الدخول كما في الشكل ( )2و الضغط على تسجيل
الدخول إذا كانت البيانات صحيحة يتم االنتقال إلى الصفحة الرئيسية للمدير و
إذا كانت خطأ تظهر رسالة تؤكد ذلك كما في الشكل (. )7

الشكل ( )7يوضح رسالة خطأ
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الصفحة الرئيسية للمدير:

إذا تم تسجيل الدخول بنجاح تظهر الصفحة

الرئيسية للمدير كما في الشكل (. )8

الشكل ( )8يوضح الصفحة الرئيسية للمدير
صفحة طلبات الترقية :
عند النقر على طلبات الرقية في الصفحة الرئيسية املدير املبينة في الشكل ()8
يتم عرض طلبات الترقية كما في الشكل (. )9
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الشكل ( )9يوضح الصفحة طلبات الترقية
عند الضغط على خيار شروط الترقية في الصفحة الرئيسية للمدير تظهر لنا
الواجهة املبينة في الشكل (. )10

الشكل ( )10يوضح الصفحة شروط الترقيات
عند الضغط على خيار نبذة عن املوقع في الصفحة الرئيسية للمدير تظهر لنا
الواجهة املبينة في الشكل (. )11
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الشكل ( )11يوضح الصفحة نبذة عن املوقع
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عند الضغط على خيار االطالع على البحوث في الصفحة الرئيسية للمدير تظهر لنا
الواجهة املبينة في الشكل (.)12

الشكل ( )1.يوضح الصفحة االطالع على البحوث
عند الضغط على خيار إدارة االعالنات في الصفحة الرئيسية للمدير تظهر لنا
الواجهة املبينة في الشكل (. )13

الشكل ( )13يوضح الصفحة إدارة اإلعالنات
76

تسجيل الدخول :
عند الضغط على مسؤول الترقيات في الصفحة الرئيسية و تعبئة بيانات تسجيل
الدخول كما في الشكل ( )2.1فإذا كانت البيانات صحيحة يتم االنتقال إلى صفحة
الرئيسية ملسؤول الترقيات و إذا كانت البيانات خطأ تظهر رسالة تؤكد ذلك كما في
الشكل ()14

الشكل ( )14يوضح رسالة خطأ
الصفحة الرئيسية للمسؤول الترقيات املبينة كما في الشكل (. )15

الشكل ( )15توضح الصفحة الرئيسية ملسؤول الترقيات

77

عن الضغط على خيار لجنة التقييم في الصفحة الرئيسية للمسؤول ستظهر لنا
الواجهة املبينة في الشكل (. )16

الشكل ( )16يوضح الصفحة لجنة التقييم
عن الضغط على خيار طلبات الترقية في الصفحة الرئيسية للمسؤول ستظهر لنا
الواجهة املبينة في الشكل (. )17

الشكل ( )17يوضح صفحة طلبات الترقية
78

عن الضغط على خيار طلبات الترقية التي تم تقيمها في الصفحة الرئيسية
للمسؤول ستظهر لنا الواجهة املبينة في الشكل (. )19

الشكل ( )18يوضح الصفحة اختيار مقيم
عن الضغط على خيار طلب الترقية في الصفحة الرئيسية للمسؤول ستظهر لنا
الواجهة املبينة في الشكل ( )19ليتم اختيار املقيم .

الشكل ( )19يوضح الصفحة اختيار مقيم
79

عن الضغط على خيار التحكم في بيانات املقيم في الصفحة الرئيسية للمسؤول
ستظهر لنا الواجهة املبينة في الشكل (. )20

الشكل ( )20يوضح صفحة التحكم في تسجيل دخول املقيمين للموقع
فإذا تم تسجيل الدخول كما في الشكل ( )4بنجاح يتم االنتقال إلى الصفحة
الرئيسية لعضو هيئة التدريس ستظهر لنا الواجهة املبينة في الشكل (. )21

الشكل ( )21يوضح الصفحة الرئيسية لعضو هيئة التدريس

80

عند الضغط على خيار تقديم طلب ترقية في الصفحة الرئيسية لعضو هيئة
التدريس ستظهر لنا الواجهة املبينة في الشكل (. )22

الشكل ( )22يوضح صفحة تقديم طلب الترقية
عند الضغط على خيار مقيم من داخل الجامعة أو خارج الجامعة كما في الشكل
( )6فإذا تم تسجيل الدخول كما في الشكل( )4بنجاح ستظهر لنا الواجهة املبينة في
الشكل (. )23

الشكل ( )23يوضح الصفحة الرئيسية ملقيم من داخل  -خارج الجامعة
81

عند الضغط على خيار طلبات ترقية في الصفحة الرئيسية للمقيم من داخل
الجامعة أو خارجها ستظهر لنا الواجهة املبينة في الشكل (. )24

الشكل ( )24يوضح صفحة طلبات الترقية
عند الضغط على خيار حول مكتب أعضاء هيئة التدريس املوجود في الصفحة
ً
الرئيسية للموقع كما في الشكل( )1و موجود أيضا في كل صفحات املوقع ستظهر
لنا الواجهة املبينة في الشكل()25

الشكل( )25يوضح صفحة حول مكتب أعضاء هيئة التدريس
82

عند الضغط على خيار حول املوقع املوجود في الصفحة الرئيسية للموقع كما في
ً
الشكل( )1و موجود أيضا في كل صفحات املوقع ستظهر لنا الواجهة املبينة في
الشكل()26

الشكل( )26يوضح صفحة حول املوقع
عند الضغط على خيار إتصل بينا املوجود في الصفحة الرئيسية للموقع كما في
ً
الشكل( )1و موجود أيضا في كل صفحات املوقع ستظهر لنا الواجهة املبينة في
الشكل()27

الشكل( )27يوضح صفحة إتصل بينا
83

نماذج من النظام اليدوي
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استمارة تقييم البحوث و المصنفات للترقية العلمية

الدرجة العلمية الحالية لمقدم البحوث :
الدرجة المطلوب الترقية إليها
أستاذ (

) أستاذ مشارك (

) أستاذ مساعد (

)

)

محاضر (

التخصص الدقيق ................................................................. :
البحوث المقدمة لغرض الترقية :
................................................................................. .1
................................................................................. .2
................................................................................. .3
................................................................................. .4
................................................................................. .5
لغة البحوث المقدمة للترقية ومستواها :
ر.م

رقم تسلسل
البحث

لغة البحث

ضعيف

1
2
85

مقبول

جيد

جيد
جدا

ممتاز

3
4
5

 -1مدى التوافق مع التخصص المقيم مع تخصص المرشح للترقية :
مطابق (

) غير مطابق للتخصص (

) قريب من التخصص (

)

 -2ما مدى ارتباط البحوث المقدمة بأولويات البحث العلمي في ليبيا أو بخطة التنمية:

رقم تسلسل البحث

مرتبط

مرتبط بشكل غير
مباشر

غير مرتبط

ال إداري

 -3ما مدى ارتباط البحوث المقدمة بالمناهج الدراسية :
رقم تسلسل البحث

مرتبط

مرتبط بشكل غير
مباشر
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غير مرتبط

ال إداري

-4التوصية  :عليه و استنادا على ما تقدم وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم ()501
لسنة 2010ف بشأن الئحة تنظيم التعليم العالي .
أوصي بترقية المعني ( :

)

ال و أوصي بترقية المعنى ( :

)

األسباب.............................................................................:
.....................................................................................
.....................................................................................
.................................................................................... .
أسم المقيم .........................../الدرجة العلمية ............................. /
الجهة التابع لها المقيم............................................................ /
رقم المحمول ().............................
مصرف()............................

رقم الحساب ()..........................

البريد اإللكتروني()..............................................
 -5أي مالحظات يراها المقيم بشأن البحوث ومسبباتها :
...................................................................... ...............
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................... ................
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التوقيع  .........................التاريخ ..........................

يعتمد
رئيس لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

88

جامعة سبها  /اإلدارة العامة
إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة
طلب عضو هيئة تدريس متقدم للحصول على ترقية علمية
االســم........................................../الكلية ........................................./
القسم .................../المؤهل................../سنة الحصول عليه......................./
التخصص الدقيق.........................../الدرجة العلمية الحالية........................../
تاريخ الحصول عليها............../الدرجة العلمية المراد الحصول عليها...................
تاريخ تقديمه الطلب..................../
ر.م

مكان نشرها

البحوث المقدمة لغرض الترقية

1
2
3
4
5
توقيع  /رئيس القسم العلمي

توقيع مقدم الطلب

تـــوقـيـــع

89

عضو جلنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالكلية

90

جامعة سبها  /اإلدارة العامة
استمارة تقييم البحوث واملصنفات للرتقية العلمية
الدرجة العلمية الحالية لمقدم البحوث................................................................./
الدرجة المطلوب الترقية إليها......................................................................./
التخصص الدقيق ............................../تاريخ تقديمه الطلب............................../
ر.م

مكان نشرها

البحوث المقدمة لغرض الترقية

1
2
3
4
5
هل سبق وأن تقدم المرشح بهذه البحوث لغرض الترقية في السابق أو كانت جزءا من بحث تقدم
به من أجل الحصول على مؤهل علمي :
ر.م

عنوان البحث وتسلسله

1
2
3
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ال

نعم

ال أدري

4

جامعة سبها  /اإلدارة العامة
لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
استمارة تقديم عضو هيئة تدريس متقدم للحصول على ترقية علمية

أوال  :بيانات تستوفي من طرف عضو هيئة التدريس
االسم............................/الكلية............................................ /
القسم............................../المؤهل........................................... /
سنة الحصول عليه ...................../التخصص الدقيق.......................... /
الدرجة العلمية الحالية....................../تاريخ الحصول عليها /
............................
الدرجة العلمية المراد الحصول عليها .............................................../
تاريخ استحقاقه للترقية....................... /تاريخ تقديمه الطلب ............../

ر.م

البحوث المقدمة لغرض الترقية

مكان نشرها

.1
.2
.3
.4
.5
توقيع مقدم الطلب
التاريخ /
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/

ثانيا ً  -:بيانات تستوفي من طرف رئيس القسم وتعتمد من عضو لجنة شؤون
أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
عنوان رسالة الماجستير -:

عنوان رسالة الدكتوراه -:

هل سبق وأن تقدم المرشح بهذه البحوث لغرض الترقية في السابق أو كانت جزاء
من بحث تقدم به من أجل الحصول على المؤهل علمي :
ر.م

عنوان البحث وتسلسله

1
2
3
4
5
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ال

نعم

ال أداري

توقيع  /رئيس القسم العلمي
هيئة التدريس بالكلية
التاريخ

/

توقيع  /عضو لجنة شؤون أعضاء
التاريخ

/
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/

/

