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ABSTRACT 

Our study in this research came as a proposal for an electronic platform to manage 

projects that graduate the fourth stage through which all tasks were transferred from the 

traditional system to an electronic system. As the system collects project proposals by 

the teachers and follows up the process of selecting them by the students, then 

managing the discussion process and sending the evaluation electronically by the 

members of the discussion committees and by connecting to the internal network 

(Router) via mobile or computer to the main database so that the system administrator 

prints the results The evaluation is processed electronically and submitted to the 

examination committee. The system was developed structurally according to the 

principle of the server and the client, and the wireless network was used to connect the 

system devices to transfer information between the server and the client. The system 

provided a protection method for system information and a way for users to enter, 

relying on efficient investigation methods to ensure safe access to all system interfaces. 

The system was tested on real information for the Computer Science Department, and 

the system showed its efficiency in achieving the required goals, completing the tasks, 

and issuing results accurately, quickly and without errors. Programming languages used 

in the design (C # for design interfaces + SQL Server for distributed database + PHP for 

web pages) 
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 ، الموصل، العراقجامعة الموصل
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 الملخص

اقترحت دراستنا في هذا البحث منصة إلكترونية إلدارة مشاريع تخرج المرحلة الرابعة، حول فيها جميع المهام 
إلى نظام الكتروني؛ إذ يقوم النظام بجمع اقتراحات  التدريسيين للمشاريع ومتابعة عملية اختيار  التقليديمن النظام 

الطلبة لها، ومن ثم إدارة عملية المناقشة وإرسال تقييم أعضاء لجان المناقشة الكترونيًا، وعن طريق االتصال 
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كمبيوتر إلى قاعدة البيانات الرئيسة عن طريق الموبايل أو ال Local Area Network(LANبالشبكة الداخلية )
ليقوم مسؤول النظام بطباعة نتائج التقييم بعد معالجتها الكترونيًا وتسليمها إلى اللجنة االمتحانية؛ طور النظام هيكليًا 
 وفق مبدأ الخادم والزبون واستعملت الشبكة الالسلكية في ربط أجهزة النظام لنقل المعلومات بين الخادم والربون 

(Clien-Server).  وفر النظام طريقة حماية لمعلومات النظام وطريقة دخول المستخدمين باالعتماد على طرائق
تحقيق كفوءة لضمان الوصول اآلمن لجميع واجهات النظام، اختبر النظام على معلومات حقيقية لقسم علوم 

ام وإصدار النتائج بصورة دقيقة وسريعة الحاسوب، وأظهر النظام كفاءته في تحقيق األهداف المطلوبة وإنجاز المه
لقاعدة البيانات  SQL Serverلتصميم الواجهات +  #Cوبدون أخطاء، واللغات البرمجية المستخدمة في التصميم )

 لصفحات الويب( PHPالموزعة +

 .الموصلجامعة -األنظمة الموزعة، الخادم / الزبون، قواعد البيانات، قسم علوم الحاسوب الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة 1-

مجاالت الحياة كافة ُيحِتم على الجميع مواكبة هذا ودخولها إن االستعمال المتزايد والمتسارع للتكنولوجيا 
( Electronic Computingالتطور وال سيما بعد أن اجتاحت الحوسبة اإللكترونية )

( كل األنظمة التقليدية وعمدت إلى صياغتها بصيغة تقانة حديثة تلبي Communicationsواالتصاالت)
. وبذلك دأبت الكثير من المؤسسات التعليمية والتجارية إلى استخدام [1]المتطلبات المنشودة بصورة سريعة وكفوءة 

  .[2]األنظمة الحاسوبية في خزن بياناتها ومعالجتها بالطرائق التقانية الحديثة

قدمه هذه األنظمة من كفاءة ودقة في تذليل صعوبات العمل، فقد ارتأت معظم المؤسسات والدوائر ونظرًا لما ت
الحكومية مواكبة هذا التطور والعمل على أتمتة أنظمتها وفق مفاهيم تقانية وعلمية حديثة ومن هذه الدوائر الخدمية: 

ر الخدمية التي قامت بتطوير منصات إلكترونية دائرة المرور ودائرة الجنسية واألحوال الشخصية وغيرها من الدوائ
عملت على تسهيل وتذليل الكثير من المعوقات المصاحبة لألنظمة التقليدية من أجل تقديم خدمات ميسرة وسريعة 

 للمواطن. 
 .[3][4]إن استخدام مفهوم األنظمة الموزعة في تطوير األنظمة التقليدية أسهم في زيادة أداء تلك األنظمة 

( بأنه مجموعة من الحواسيب المرتبطة مع بعض خالل مصادر Distributed systemف النظام الموزع )ُيعر 
الشبكة لتنفيذ مهام مشتركة لنظام معين عبر عملية تبادل المعلومات والرسائل فيما بينها؛ إذ تقسم المهمة الرئيسة 

ادة جمعها في الحاسوب الرئيس وإظهار إلى عدد من المهام الجزئية لتوزع على عدد من الحواسيب ومن ثم إع
التزامن  (1ومنها:  [7][6] ، إنَّ لألنظمة الموزعة مجموعة من الخصائص المهمة[5] النتائج

Synchronization)) .( الشفافية )2: وهي الوصول إلى مصادر النظام في جميع التطبيقات بوقت واحد 

(Transparency التي تجعل النظام مكونًا واحدًا وعدم إظهار بقية األجزاء للمستخدم وإظهار الجزء المخول :
( 4(: وهي أن يعمل النظام  في كل األوقات وبدون إخفاقات. Reliability( االعتمادية )3بالدخول إليه فقط. 

 ( التوسعية5ص األقل خبرة. (: وهي أن تكون واجهات النظام سهلة االستعمال لألشخاFlexibility المرونة )
(Expansive .هي إمكانية توسعة النظام وتطويره بدون التأثير في الوظيفة الرئيسة للنظام :)الحماية والسرية 6 )
(Security and protection توفير درجة عالية من الحماية والوثوقية لموارد النظام والمعلومات وقاعدة :)

 البيانات. 
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ليمية واالكاديمية النصيب األكبر في تطوير أنظمتها التي تعدُّ من المؤسسات السباقة إنَّ للمؤسسات التع
لتحويل أنظمتها التقليدية إلى أنظمة حاسوبية حديثة، إنَّ لهذه المؤسسات العديد من اآلليات اإلدارية والتعليمية في 

مثل نظام إدارة وتوزيع مشاريع تخرج  ةكاديميواألهيكلها التنظيمي ومنها اآلليات المتبعة في إدارة المناهج العلمية 
الدراسات األولية. هناك عدد من الصعوبات التي يعاني منها النظام التقليدي لمشاريع التخرج من حيث الجهد الذي 
تبذله اللجنة المشرفة عليها؛ إذ تبدأ من مرحلة اختيار الطلبة للمشاريع مرورًا بمرحلة إجراء المفاضلة وكذلك مشكلة 

من مجموعة من الطلبة للمشاريع نفسها ومتابعتها لحين مرحلة إجراء المناقشة وانتهاًء بإكمال  أكثرحالة اختيار 
  الدرجات وتسليمها للجان االمتحانية؛ نظرًا لتلك الصعوبات فقد طور النظام وفقًا لعدد من األهداف وهي:

 وفق درجات المفاضلة وإدارته بسهولة وكفاءة عالية.بناء نظام يعمل على توزيع المشاريع بصورة سريعة على  1-

 تقليل من الكلفة المادية المترتبة على استخدام االستمارات الورقية وكلفة طباعتها وآلية حفظها. 2-

 توفير الجهد والوقت الذي تبذله اللجنة المشرفة على المشاريع. 3-

 ئم النهائية بسرعة آنية.الدقة في عملية جدولة جلسات المناقشات وإصدار القوا 4-

 سهولة استرجاع معلومات وتقييمات المشاريع الطلبة لسنوات سابقة من قاعدة البيانات وبأي وقت. 5-

 األعمال السابقة 2-

نَّ جميع األنظمة الحالية ما هي إال تراكمات ألفكار بسيطة تبلورت إلى أنظمة فعلية معتمدة طبقت على إ
أرض الواقع باختالف مفهومها التقليدي أو اإللكتروني لتلبية إحتياجات المؤسسات التعليمية والتجارية، إال أنَّ 

كانت أكثر تأثيرًا بما قدمته من كفاءة وسرعة في انجاز المهام الكبيرة التي من الصعب انجازها  ةاإللكترونياألنظمة 
يدويًا؛ لذلك كان التوجه نحو تحويل األنظمة التقليدية المختلفة إلى أنظمة إلكترونية إلنجاز تلك المهام، ومن 

خرج طالب الجامعات وتحويلها من النظام المنظور نفسه طور العديد من األنظمة اإللكترونية إلدارة مشاريع ت
 اليدوي إلى نظام إلكتروني باستعمال أساليب وتقانات مختلفة كان منها: 

بتطوير نظام يعمل على إدارة مشاريع التخرج باستخدام صفحات الويب؛ إذ  [8]أحمد علي  ما قام به الباحث
االعتماد على صفحة خاصة بالنظام التي تتعامل يمكن للنظام إجراء عملية اختيار المشروع وبقية العمليات وب

، فقد طور مشروع [9]أما في جامعة الملك عبد العزيز  بدورها مع قاعدة بيانات محلية لحفظ بيانات المشاريع،
للتعامل مع مشاريع التخرج وباالعتماد على خدمة االنترنت؛ إذ طور موقع يعمل على استحصال فكرة المشروع من 

عرضت على الجهة اإلدارية المسؤولة عن تقييم هذه األفكار وإبداء الرأي فيما يخص القبول أو  الطلبة ومن ثم
بتطوير  [10]للتواصل مع الطلبة، كذلك قام الباحث عبد الجليل وآخرون  SMSالرفض وباالعتمالد على تقانة الـ 

ى حفظ المشاريع المقترحة وقاعدة نظام إدارة مشاريع التخرج عن طريق إنشاء عدد من قواعد البيانات تعمل عل
بيانات لمتابعة المشرفين للمشاريع؛ لتسهيل التواصل بين لجنة إدارة المشاريع وكذلك التواصل بين المشرفين 

يهدف إلى متابعة مشاريع تخرج طلبة الدراسات األولية الكترونيًا  [11]والطلبة. نظام آخر ُطوره الفوارعة وآخرون 
عليهم كذلك يعمل على مساعدة الطلبة في إيجاد أفكار مقترحة لمشاريع التخرج وعلى وفق  وتقليل الوقت والجهد

تخصصهم وميولهم العلمي، فضاًل عن زيادة فعالية التواصل بين المشرفين والطلبة، و كذلك يعمل على مساعدة 
المحددة إلنجاز المشاريع، المشرفين في متابعة الطلبة عن طريق اإلشعارات التي تعمل على تذكيرهم بالتوقيتات 

؛ إذ قاموا بتطوير موقع الكتروني يعتبر مرجعًا للمشاريع السابقة  [12]وعمل آخر قدمه أبو صوان وآخرون 
والمحفوظة في المكتبة لتسهيل وصول الطلبة إليها أثناء مرحلة البحث عن أفكار جديدة، وذلك لضمان عدم تكرار 
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مطروقة؛ إذ يعمل الموقع على طرح عدد من االقتراحات لمشاريع التخرج من األفكار والبحث عن أفكار جديدة غير 
أشخاص ذوي خبرة في تخصصات مختلفة، كما يعمل الموقع على ترسيخ مفهوم األمانة العلمية وضمان عدم سرقة 

وير ملت على تطع [13]أفكار الدراسات والمشاريع السابقة. ودراسة أخرى قدمها الباحث عادل خليفي وآخرون 
نظام إدارة لمشاريع التخرج عن طريق موقع يقوم بإرشاد الطلبة إلنجاز مشاريعهم من خالل اقتراح البرامجيات التي 
تعمل على تنظيم مهامهم ومواعيدهم بأقل وقت وجهد، كما يعمل على تسهيل تتبع المشرفين للطالب، فضاًل عن 

بإنجاز المشاريع بالطريقة الصحيحة وعلى وفق الضوابط تسهيل مهمة لجنة المشاريع في التأكد من قيام الطلبة 
، فقد طوروا موقعًا الكترونيًا يعمل على تقديم خدمات لطلبة الدراسات  [14]المتبعة، أما الباحث بوردن وآخرون 

األولية من حيث تقديم اإلرشادات والنصائح إلنجاز مشاريعهم بالصورة الصحيحة،  ويوفر الموقع جميع الوثائق 
لقوالب التي يحتاجها الطالب لبناء مشاريع بالهيكيلة التي تعتمدها الجامعة، كما يعرض الموقع المشاريع السابقة وا

والمميزة منها إلذكاء روح المنافسة بين الطلبة لتقديم أفكار جديدة وغير تقليدية. في بحثنا الحالي فضاًل عن 
ة للرسائل الجامعية وإرسال درجة الطالب للمشروع الى النظام األعمال السابقة أضيفت إمكانية تقييم لجان المناقش

 ليقوم مسؤول النظام وإرسال التقارير إلى اللجنة االمتحانية بعد معالجتها. 

 مراحل تطوير النظام:  3-

 طور النظام المقترح في عدد من المراحل التنظيمية المتبعة في تطوير األنظمة المعتمدة وهي:

  :النظام تحليل متطلبات 1-3

ساس صحيح ُيعتمد عليه أتعدُّ هذه المرحلة من المراحل المهمة واألساسية في تطوير األنظمة لما تقدمه من 
في إنجاز مراحل النظام الالحقة من تصميم وتنفيذ واختبار للنظام. في هذه المرحلة حلل جميع المتطلبات الوظيفية 

قواعد البيانات وكذلك وصف كافة العمليات التي يقوم بها النظام وغير الوظيفة للنظام فضاًل عن كيفية تمثيل 
 وكيفية سريان البينات خالله ابتداء من مرحلة إدخال المعلومات ومعالجتها إلى مرحلة تكوين المخرجات وعرضها،

 قسمت متطلبات النظام إلى قسمين: متطلبات وظيفية ومتطلبات غير وظيفية.

   المتطلبات الوظيفية: 1-1-3

تشمل هذه المتطلبات المهام التي يجب على النظام تأديتها استجابة لمتطلبات الجهات اإلدارية في المؤسسة 
 : باآلتيالتعليمية وتتمثل 

 :تشمل متطلبات الخاصة بمدير النظام التي تلخص باآلتي أواًل: متطلبات مدير النظام:
 )اسم دخول وكلمة مرور(. صالحية دخول مطلقة إلى جميع أجزاء النظام وباستخدام 1.
 إمكانية تعديل خصائص النظام وتشمل )إضافة، وحذف، والتعديل(. 2.
 صالحية إدخال بيانات الطلبة من )اسم الطالب، والشعبة ، ونوع الدراسة، والدرجة( إلى قاعدة البيانات. 3.
  المشرف، واللقب العلمي(.صالحية إضافة معلومات المشاريع من )عنوان المشروع، وفكرة المشروع، واسم  4.
 إمكانية التعديل على قواعد البيانات من )استحداث، أو حدف، أو تعديل، أو استيراد(. 5.
 صالحية االستعالم عن المعلومات التي تخص الطلبة والمشاريع وإعداد التقارير وإصدار النتائج. 6.
 قبل مرحلة المناقشة. انشاء حسابات الدخول للممتحنين والمشرف كاًل على وفق صنفه 7.
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 جدولة جلسات المناقشة من حيث اختيار المشروع والطلبة وإرسال صفحة التقييم إلى أعضاء لجنة المناقشة. 8.

هناك عدد من المتطلبات التي يجب توفيرها للتدريسي سواء كان )ممتحن أو مشرف( ثانيًا: متطلبات التدريسي: 
 :وهي

نظام وباستعمال )اسم دخول وكلمة المرور( سواء كانت مناقشة أولية أو امتالك حساب خاص للدخول إلى ال 1.
 نهائية.

 صالحية التقييم ووضع درجة التقييم للطالب وعلى وفق معايير التقييم المتبعة والمذكورة ضمن صفحة التقييم. 2.

 صالحية مزدوجة للتقييم في حالة أن يكون ممتحنًا ومشرفًا في الوقت ذاته. 3.

 : متطلبات غير الوظيفيةال 2-1-3

 Electronicالمتبعة في تطوير األنظمة اإللكترونية ) تشمل هذه المتطلبات جميع المعايير العلمية

systems[، ومنها15االستعمال ] في وأسهل مرونة أكثر ( التي من شأنها أن تجعل النظام: 

 وهي الخاصية التي تهتم بتصميم النظام بواجهات سهلة االستعمال وخالية من  :النظام مع التعامل سهولة
 التعقيد، كذلك فيما يخص اختيار األلوان والرموز التي يجب أن تكون ذات داللة وظيفية على االيعاز. 

 قة تعدُّ هذه الخاصية من أهم الخصائص الواجب على النظام توفيرها من حيث طريالمعلومات:  وسرية األمان
التشفير وصالحيات الدخول إلى النظام، كذلك سد أي ثغرة ممكن أن تؤدي إلى العبث بمحتويات وقاعدة 

 بيانات النظام. 
 تعد من الخصائص المهمة الواجب على النظام توفيرها وتشمل إمكانية تعديل  :قابلية تعديل النظام وتطويره

إجراء المفاضلة وغيرها ومن دون إجراء تعديالت خصائص النظام من حيث أسس تقييم درجة الطالب وكيفية 
 فضاًل عن توفير إمكانية تطوير النظام وإضافة خصائص جديدة عليه مستقباًل.   كبيرة على النظام،

 (  System process analysisالنظام ) عمليات تحليل 2-3

إلعطاء وصف دقيق لعمليات النظام كان ال بد من استخدام إحدى اللغات المستخدمة في نمذجة عمليات 
تمثيل النماذج وإعطاء وصف متكامل آللية النظام والعالقات في  UMLالنظام؛ إذ استعملت لغة النمذجة الموحدة 

 . [16][17] أخطاءبين قواعد بيانات النظام مما يسهل عملية تصميم النظام بكفاءة وبدون 
في هذا األنموذج من المخططات، ُوصف (  System Context Diagramاستعمل مخطط سياق النظام )

النظام عمومًا من حيث المدخالت وكذلك العمليات التي تجري داخل النظام ووصف تدفق البيانات بين هذه 
ة  تفاعل المستعمل مع النظام؛ إذ يمثل هذا العمليات، فضاًل عن المخرجات المتوقعة من النظام، فضاًل عن طريق

 (.  1المخطط رؤية خارجية متكاملة للنظام، كما موّضح بالشكل )
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 (  System Context Diagramيوّضح مخطط سياق النظام )( 1الشكل )

 
( لتوضيح الحالة الوظيفية وصالحيات مستخدمي Use Case Diagramاستعمل مخطط حالة االستخدام )

ر وهو الدو ( Acterإذ يمثل )مسؤول النظام، واألستاذ )المشرف والمناقش( ، وقاعدة البيانات ( تسمى الـ )ِ  النظام؛
في ( Acter( هو مربع يمثل حدود التفاعل بين )System Boundary، أما )الذي يلعبه المستخدم في النظام

عل أجزاء النظام أيضًا، إذ يعمل المخطط النظام، إذ يتفاعل المستخدمون مع النظام أو مع بعضهم فضاًل عن تفا
على تمثيل العمليات وصفها التي يقوم بها مستخدم النظام من خالل إعطاء نظرة كاملة لتعامل النظام مع المحيط 

 (.  2الشكل ) بين العمليات داخل النظام، كما موّضح في الخارجي ويوضح طبيعة العالقات ما
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 Use Case Diagram)االستخدام )يوّضح مخطط حالة ( 2الشكل )

  :تصميم قاعدة بيانات النظام 3-3

بعد االنتهاء من مرحلة تحليل متطلبات النظام تبدأ عملية التصميم التي تتضمن تصميم قاعدة البيانات 
 لكل منها عدد من الحقول تضم اسم الرئيسة الخاصة بالنظام، تتكون قاعدة بيانات النظام من أربعة جداول رئيسة

 الخاصية والوظيفة التي تمثلها هذه الخاصية وعلى النحو اآلتي: 

يتضمن هذا الجدول جميع المعلومات الخاصة بالمشاريع من حيث اسم قاعدة بيانات معلومات المشاريع:  أواًل:
موّضح في المشروع وملخص عن فكرة المشروع ومتطلباته وكذلك المشرفين عليها وشهاداتهم وألقابهم العلمية. كما 

 (.1الجدول )

يتضمن هذا الجدول جميع المعلومات الخاصة بالمشاريع الموزعة بعد قاعدة بيانات المشاريع بعد التوزيع:  ثانيًا:
عملية المفاضلة من حيث أسماء الطلبة والمشاريع المحددة لهم وكذلك أسماء المشرفين. كما موّضح في الجدول 

(2.) 
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 يوّضح معلومات توزيع المشاريع  (2)الجدول انات معلومات المشاريعيوّضح قاعدة بي( 1الجدول )  
 الوظيفة اسم الحقل  الوظيفة اسم الحقل
Pname اسم المشروع  Sname اسم الطالب 
Psuper اسم المشرف على المشروع  Sstudy نوع دراسة الطالب 

Psuperaddress اللقب العلمي للمشرف  Sdass شعبة الطالب 
Pscope مجال التوجه للمشروع  Sproject المشروع المحدد للطالب بعد المفاضلة 

Pabstruct ملخص فكرة المشروع  Ssuperviser اسم األستاذ المشرف على الطالب 
Prep متطلبات المشروع  Ssupervsoradd اللقب العلمي للمشرف 

 

يشمل هذا الجدول المعلومات الخاصة باختيارات الطلبة للمشاريع؛ إذ يتضمن  ثالثًا: قاعدة بيانات اختيارات الطلبة:
الجدول اسم الطالب ونوع الدراسة وكذلك شعبة الطالب فضاًل عن مشاريعهم المختارة وكما موضح في الجدول 

(3 .) 
 قاعدة بيانات اختيارات الطلبة( 3الجدول)

 الوظيفة اسم الحقل الوظيفة اسم الحقل

Name1 اسم الطالب االول Fifthproject اإلختيار الخامس من المشاريع 
Name2 اسم الطالب الثاني Sixthproject اإلختيار السادس من المشاريع 
Name3 اسم الطالب الثالث Seventhproject اإلختيار السابع من المشاريع 
Study )نوع الدراسة )صباحية ام مسائية Eighthproject الثامن من المشاريع اإلختيار 

Firstproject اإلختيار االول من المشاريع Dass1 الشعبة للطالب االول 
Secndproject االختيار الثاني من المشاريع Dass2 الشعبة للطالب الثاني 
Therdproject االختيار الثالث من المشاريع Dass3 الشعبة للطالب الثالث 

 

الخاصة بمستعملي النظام من حيث اسم  المعلوماتيتضمن هذا الجدول رابعًا: قاعدة بيانات مستعملي النظام: 
الدخول وكلمة المرور وصالحياتهم، وذلك لالستفادة منها في عملية التحقق من الوصول لواجهات النظام كاًل على 

 (.4وفق صنفه. كما موّضح في الجدول )

 معلومات مستخدمي النظاميوّضح ( 4الجدول )

 الوظيفة اسم الحقل
Uname: اسم مستخدم النظام 
Upass: كلمة مرور مستخدم النظام 
Ulevel: )نوع مستخدم النظام ) مسؤول اللجنة، مشرف او مناقش 

 : تصميم هيكلية النظام 4-3

للنظام التي تعدُّ أحد  كصيغة معمارية للتصميم الهيلكي (Clien-Serverاعتمد مفهوم الخادم/ الزبون )
مفاهيم األنظمة الموزعة؛ إذ يعمل فيها الجهاز الرئيس على خدمة األجهزة الثانوية األخرى، يتألف النظام المقترح 
من حاسوب مركزي الذي يعمل خادمًا لبرنامج النظام الرئيس وعدد من أجهزة مستعملي النظام التي تعمل كزبائن 

في عملية اتصال األجهزة   (WiFi)بين هذه األجهزة، اعتمد على تقانة الوايفاي  لذلك الخادم؛ لتحقيق االتصال
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وتناقل البيانات، يقوم جهاز الخادم في هذا النظام الذي يديره مسؤول لجنة المشاريع والذي يمثل الجهة المسؤولة 
قوائم التقييم إلى أجهزة لجنة عن إدارة عمليات النظام من حيث إدخال البيانات وإدارة جلسات المناقشة عبر إرسال 

المناقشة والمشرف ومن ثم استالم النتائج منهم وتكوين القوائم النهائية لدرجات الطالب وتسليمها إلى اللجنة 
 االمتحانية. 

واستنادًا إلى األسس المتبعة في عملية مناقشة المشاريع فإنَّ هنالك عددًا من الممتحنين والمشرف ومسؤول 
، لذلك اختبر النظام باستخدام ثالث أجهزة تمثل عدد المتحنين وجهاز يمثل جهاز المشرف فضاًل لجنة المشاريع

(؛ حيث يقوم األخير بإدارة عملية المناقشة ابتداًء من تكوين 3عن حاسوب مسؤول النظام كما موضح بالشكل )
الممتحنين وتحديد جدولة حسابات ألعضاء اللجنة وإعطاء الصالحيات فضاًل عن إرسال قوائم التقييم إلى 

 المناقشات وانتهاًء بطباعة القوائم وتسليمها إلى اللجنة االمتحانية. 

 
 يوّضح التصميم الهيكلي للنظام( 3الشكل )

 المخطط الرئيس للنظام: 5-3

 ( المخطط االنسيابي العام لسير عمليات النظام الرئيسة التي يمكن تلخيصها بالنقاط اآلتية:  4) يوّضح الشكل
 يتم دخول النظام بعد التأكد من صحة معلومات الدخول وكذلك صفة المستخدم. 1.

 البيات التي يطلب من مسؤول النظام إدخالها: 2.

 مشروع واسم المشرف ولقبه العلمي.يقوم بإدخال معلومات المشاريع المقترحة منها عنوان ال -

 يقوم بإدخال معلومات اختيار الطلبة للمشاريع المقترحة من خالل ملف الكوكل فورم. -

 عملية المفاضلة وباالعتماد على قوائم المشاريع واختيارات الطلبة وعلى وفق معدالتهم. يقوم النظام بإجراء -

على المشروع، أو يعاد االختيار للمشاريع المتبقية في يضاف الطالب إلى قائمة المشاريع في حالة حصوله  -
 حالة عدم حصوله على مشروع من المفاضلة األولى.

 دخول الممتحن للنظام يكون ضمن حالتين: 3.

دخوله للمناقشة األولية: في هذه الحالة يقوم الممتحن باختيار اسم المشروع بعد الدخول إلى صفحة المناقشة  -
( وترسل إلى الحاسوب 10المستخدم وكلمة المرور ومن ثم تقييم درجة الطالب من ) األولية وعلى وفق اسم

 المركزي.
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دخول لمناقشة النهائية: في هذه الحالة يقوم الممتحن باختيار اسم المشروع بعد الدخول إلى صفحة المناقشة  -
( ومن ثم إرسالها إلى 70النهائية وعلى وفق اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم تقييم درجة الطالب من )

 الحاسوب المركزي.

دخول مشرف المشروع: يقوم المشرف باختيار اسم المشروع بعد الدخول إلى صفحة المناقشة الخاصة باألستاذ  4.
( ومن ثم إرسالها إلى الحاسوب 20المشرف وعلى وفق اسم المستخدم وكلمة المرور وتقييم درجة الطالب من )

 المركزي. 

درجة المناقشة األولية، ودرجة المشرف، ودرجة الممتحن وم النظام بجمع الدرجات الثالث )المناقشة يق بعد إجراء 5.
 ( درجة.100في المناقشة النهائية( ومن ثم إصدار الدرجة النهائية للطالب التي تكون من )

 يقوم النظام بإنشاء قوائم بأسماء الطلبة ومعدالتهم وطباعتها. 6.

 النهائية إلى اللجنة االمتحانية.إرسال القوائم  7.

 غلق االتصال. 8.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 System Flowchart  المخطط العام للنظاميوّضح ( 4الشكل )
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 احتساب معدل الطالب: 6-3

تحتسب درجة الطالب النهائية باالعتماد على مجموع درجات أعضاء لجنة المناقشة األولية والبالغ عددهم 
أعضاء، وكذلك مجموع درجات أعضاء لجنة المناقشة النهائية والبالغ عددهم خمسة أعضاء فضاًل عن درجة ثالثة 

 المشرف. توضح النقاط التالية طريقة احتساب هذه الدرجات وإيجاد الدرجة النهائية:
تجمع الدرجات ( درجات لكل ممتحن، 10يقوم الممتحنون الثالثة في المناقشة األولية بتقييم الطالب من ) 1-

( لكل طالب وهي 10للممتحنين الثالثة وتقسم على عدد أعضاء لجنة المناقشة األولية الستخراج المعدل من )
 تمثل درجة المناقشة األولية.

( درجة لكل ممتحن، تجمع الدرجات 70يقوم الممتحنون الخمسة في المناقشة النهائية بتقييم الطالب من ) 2-
( لكل طالب وهي 70م على عدد أعضاء لجنة المناقشة النهائية الستخراج المعدل من )للممتحنين الخمسة وتقس

 تمثل درجة المناقشة النهائية. 

 ( درجة.20يقوم المشرف بتقييم درجة الطالب من ) 3-

( درجة وإعطاء التقدير 100( وإيجاد الدرجة الكلية لتقييم الطالب من )3، 2، 1تجمع الدرجات في الخطوات ) 4-
 يضًا.أ

  طريقة دخول المستخدم للنظام: 7-3

 ( وتتم بطريقتين:WiFiيدخل المستخدمون عن طريق االتصال بالشبكة الداخلية )

النظام على حاسبة المستخدمين وبمجرد ربط الجهاز بالشبكة الداخلية  setup)إما يتم إعداد ) الطريقة األولى: 1-
(WiFi وتشغيل النظام سوف تظهر نافذة تسجيل الدخول مباشرة والدخول إلى قاعدة البيانات الرئيسة وعلى )

لجنة المناقشة األولية أو لجنة مناقشة نهائية أو أستاذ مشرف أو مسؤول وفق صالحيات الدخول لكل مستخدم )
 .(نظام

صفح االنترنيت في الحاسوب أو الموبايل بعد يمكن دخول لجنة المناقشة أيضًا عن طريق مت الطريقة الثانية: 2-
 وهوفي محور البحث ( Raw Socketوكتابة مقبس الخادم )( WiFiاالتصال بالشبكة الداخلية )

لتسجيل ويب الذي يعده مسؤول النظام لتظهر صفحة ( الخاص بعملية االتصال 192.168.0.160:8080)
 الدخول للنظام.

 : تصميم واجهات النظام 8-3

لنظام بعدد من الواجهات الخاصة بكل عملية وعلى وفق صفة مستخدم النظام، منها ما هو خاص صمم ا
بمسؤول النظام ومنها واجهة الممتحن وكذلك واجهة المشرف؛ لذلك سيعرض على هذه الواجهات، وماهي وظيفة 

 كل منها؟ واألوامر الخاصة بها:

 واجهة الدخول الرئيسة: 1-8-3

ينتقل بها إلى واجهات النظام الفرعية األخرى التي تحدد على وفق صالحيات المستخدم وهي الواجهة التي 
سواء كان )مسؤول النظام، عضو لجنة المناقشة األولية، عضو لجنة المناقشة النهائية، األستاذ المشرف( بعد 

( الخاص بعملية 0192.168.0.160:808) ( وهوRaw Socketوكتابة مقبس الخادم ) االتصال بالشبكة الداخلية
 (.5، كما في الشكل )دام )اسم المستخدم وكلمة المرور(وذلك باستخ االتصال في المتصفح
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 يوّضح واجهة الدخول للنظام( 5الشكل )

 

 :واجهة مسؤول النظام 2-8-3

النظام تمثل هذه الواجهة من أهم واجهات النظام التي يديرها مسؤول لجنة المشاريع، يتم بها إتمام جميع مهام 
ابتداء من عملية إدخال بيانات المشاريع والطلبة إلى النظام وانتهاء بطباعة التقارير وتسليمها إلى اللجنة االمتحانية. 

 (.6توفر هذه الواجهة عدد من االزرار الخاصة بعمليات النظام، كما موضح في الشكل )
 

 
 يوّضح واجهة النظام الرئيسية( 6الشكل )

 

 

منها واجهة إدخال معلومات  أو ضبط النظام، بإدارةتنبثق من واجهة مسؤول النظام واجهات كثيرة تعنى 
المشاريع وواجهة إدخال معلومات ودرجات الطلبة واستيراد معلومات اختيارات الطلبة للمشاريع والمرسلة عن طريق 

تن التي تكون إما يدويًا عن طريق مسؤول النظام أو الكوكل فووم؛ إذ يوفر النظام إمكانية إدخال هذه البيانات بطريق
 (.8( والشكل )7عن طريق استيراد ملف بصيغة االكسل من اللجنة االمتحانية. كما موّضح في الشكل )
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 يوّضح واجهة معلومات الطلبة( 7الشكل )
 

 يوّضح واجهة معلومات الطلبة( 8الشكل )
 

واجهات إلعداد التقارير حول محور المشاريع وكذلك تقرير حول وكذلك ينبثق من واجهة مسؤول النظام 
اللقب العلمي، الحظ  الطالب وعلى وفق التقييم للبحث وتقرير حول األساتذة المشرفين على المشاريع وعلى وفق

 (9الشكل )
 

 
 يوّضح واجهة إعداد التقارير( 9الشكل )

 

النظام تنبثق واجهة أخرى لتنظيم وإصدار اسم وكلمة المرور الممنوحة  وعند الضغط على زر ضبظ
للمستخدمين كل على وفق صنفه، وهنالك واجهة لحفظ قاعدة بيانات النظام واسترجاعها في حال الحاجة إليها 

 (.11( والشكل )10مستقباًل، الحظ الشكل )
 

 
 يوّضح واجهة منح اسم وكلمة المرور( 10الشكل )

 
 يوّضح واجهة حفظ واسترجاع قاعدة البيانات( 11)الشكل 
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 :واجهة لجنة المناقشة االولية 3-8-3

توفر هذه الواجهة عملية تقييم الطلبة أثناء المناقشة األولية،  يقوم فيها ثالث ممتحنين بتقييم كل طالب في 
مسؤول النظام معلومات الدخول ( من درجة المشروع الكلية، يحدد %10المجموعة على وفق أسس معينة وبدرجة )

( وبطريقيتن WiFiوصالحياته التي تمكن الممتحن من الدخول إلى النظام وعن طريق االتصال بالشبكة الداخلية )
تتم األولى من خالل تنصيب التطبيق إلى حاسوب الممتحن ويتصل بقاعدة البيانات مباشرة عن طريق الشبكة أو 

وكتابة مقبس عبر صفحة الويب الخاصة بالنظام بعد االتصال بالشبكة الداخلية يمكن الوصول إلى واجهة التقييم 
بجهاز الموبايل  ( الخاص بعملية االتصال في المتصفح192.168.0.160:8080) ( وهوRaw Socketالخادم )

الصالحية  ليقوم خاللها بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتبثق الصفحة الخاصة  بالمناقشة األولية وعلى وفق
التي يمنحها مسؤول النظام، ويقوم الممتحن الختيار أحد المشاريع، ثم ينتقل إلى صفحة التقييمات التي تمكن 
الممتحن من ملء الحقول الخاصة بدرجات التقييم ليتم بعدها إرسال الدرجة إلى قاعدة البيانات الرئيسة للنظام عبر 

 ( هذه الواجهات.13والشكل )( 12شبكة االتصال الالسلكية، يوضح الشكل )
 

 
  يوّضح واجهة اختيار المشرع للمناقشة األولية( 12الشكل )

 يوّضح واجهة تقييم المناقشة األولية للطلبة( 13الشكل )
  :النهائيةواجهة لجنة المناقشة  4-8-3

تســتخدم هــذه الواجهــة فــي عمليــة تقيــيم الطلبــة أثنــاء مرحلــة المناقشــة النهائيــة التــي  يقــوم بهــا خمســة ممتحنــين 
حدد مسؤول النظام معلومات الـدخول وصـالحياته التـي تمكـن الممـتحن (  من درجة المشروع الكلية، %17وبدرجة )

( وبطـريقيتن WiFiتقانة االتصـال الالسـلكي ) ( باستخدامLANمن الدخول إلى النظام عن طريق الشبكة الداخلية )
تـتم األولـى مـن خـالل تنصـيب التطبيـق إلـى حاســوب الممـتحن ويتصـل بقاعـدة البيانـات مباشـرة عـن طريقـة الشــبكة ، 
ويمكن الوصول إلى واجهة التقييم عبر صفحة الويب الخاصة بالنظام بعـد االتصـال بالشـبكة الداخليـة وكتابـة مقـبس 

( الخــاص بعمليــة االتصــال فــي المتصــفح، ليقــوم بإدخــال 192.168.0.160:8080) ( وهــوketRaw Socالخــادم )
اسم المستخدم وكلمة المرور لتبثق الصفحة الخاصة  بالمناقشة النهائيـة وعلـى وفـق الصـالحية التـي يمنحهـا مسـؤول 

رئيســة عبــر صــفحة فرعيــة، ثــم النظــام مباشــرة، ويقــوم الممــتحن باختيــار أحــد المشــاريع مــن قاعــدة البيانــات للحاســبة ال
ينتقل إلى صفحة التقييمات التي تمكن الممتحن مـن مـلء الحقـول الخاصـة بـدرجات التقيـيم ليـتم بعـدها إرسـال التقيـيم 

( 91ية، يوضــح الشــكل )إلــى قاعــدة البيانــات الخاصــة فــي الحاســوب المركــزي للنظــام عبــر شــبكة االتصــال الالســلك
 .(95والشكل )
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 واجهة اختيار المشرع للمناقشة النهائية يوّضح( 14الشكل )

 
 يوّضح واجهة تقييم المناقشة النهائية للطلبة( 15الشكل )

  واجهة تقييم المشرف: 5-8-3

كما هو الحال في الواجهات الخاصة بالممتحنين للمشرف أيضًا واجهة يقوم من خاللها بتقييم الطلبة الذين هـم 
الواجهــة باســتخدام المعلومــات والصــالحيات الخاصــة وعبــر أحــد متصــفحات  تحــت إشــرافه؛ إذ يــتم الــدخول إلــى هــذه

( مــن الدرجــة %20الويـب الخاصــة بجهـاز الموبايــل الخــاص بالمشـرف. تكــون درجــة التقيـيم الخاصــة بالمشــرف مـن )
ـــة للمشـــروع، ثـــم يجـــرى التقـــيم وإرســـال النتيجـــة إلـــى قاعـــدة بيانـــات الحاســـوب المركـــزي كمـــا فـــي الشـــكل ) ( 16الكلي

 (.17الشكل)و 

 

 يوّضح واجهة تقييم المشرف للطلبة( 17الشكل ) يوّضح واجهة اختيار المشرع لمناقشة المشرف( 16الشكل )
 

   :نتائج وتقارير النظام 9-3

وإرسـالها إلـى قاعـدة البيانـات المركزيـة سـوف يقـوم المناقشةة  بعد إكمـال عمليـة التقيـيم للطلبـة عـن طريـق لجـان
 البيانات ومعالجتها عن طريق النظام إلصدار النتائج والتقارير وعلى النحو اآلتي: مسؤول النظام بتنظيم

 :ة المرسلة إلى اللجنة االمتحانيةنتائج الطلب 1-9-3

يقوم مسؤول النظام بتكوين تقرير خاص بأسماء ودرجـات الطلبـة وتقـديراتهم فـي المشـاريع المعينـة التـي ينظمهـا 
لدراسة والشعبة؛ إذ يوفر النظام إمكانية طباعتها ورقيًا أو تصديرها الكترونيًا بصـيغة في قوائم معينة وعلى وفق نوع ا

( واجهـة التقـارير الخاصـة بالنتـائج، ويوّضـح 18ملف ورد أو اكسل وإرسالها إلـى اللجنـة االمتحانيـة، يوضـح الشـكل )
 راسة الصباحية. ( أنموذج التقرير الخاص باللجنة االمتحانية ولشعبة معينة ضمن الد19الشكل )
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 يوّضح واجهة اصدار نتائج تقييم المشاريع للطلبة     ( 18الشكل )

       

 
             يوّضح تقييم طلبة احدى شعب الدراسة الصباحية المرسل الى اللجنة االمتحانية( 19الشكل )
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 :تقارير النظام 2-9-3

مســؤول النظــام؛ إذ  وفــق محــددات الجهــات اإلداريــة أوللنظــام إمكانيــة تكــوين عــدد مختلــف مــن التقــارير وعلــى 
باإلمكــان إعــداد تقــارير مختلفــة علــى وفــق عــدد مــن الخصــائص مثــل )محــور المشــروع أو اللقــب العلمــي للمشــرف أو 
تقـــديرات الطلبـــة(. فـــي حالـــة أن يكـــون التقريـــر علـــى وفـــق محـــور المشـــروع، يعمـــل النظـــام علـــى إعـــداد تقريـــر خـــاص 

تكون ضمن محور معين مثل )محور معالجة الصور، محور قواعـد البينـات، محـور الشـبكات...إلخ( بالمشاريع التي 
(. أما في حالة أن يكون التقريـر علـى وفـق اللقـب العلمـي، فـإنَّ النظـام يعمـل علـى إعـداد تقريـر 20وكما في الشكل )

تاذ، أســتاذ مســاعد، إلــخ( وكمــا فــي الشــكل للمشــاريع التــي قــدمها االســاتذة الــذين يحملــون لقبــًا علميــًا معينــًا مثــل )أســ
(. أما الخاصية األخيرة فإنَّ النظام يعد تقارير للمشاريع التي حصل فيها الطالب على تقدير معـين مثـل )تقـدير 21)

 (. 22تقدير جيد جدًا... إلخ( كما في الشكل ) االمتياز,
 

 
 إعداد التقرير حسب محور المشروعيوّضح ( 20الشكل )

 

 
يوّضح إعداد التقرير حسب اللقب العلمي ( 21)الشكل 

 للمشرف

 
 يوّضح إعداد تقرير حسب تقديرات الطلبة( 22الشكل )

 تقييم نتائج البحث: 4-
 بعد أن اختبر النظام فعليًا على معلومات حقيقية لقسم علوم الحاسوب ُعمل استبيان للعاملين على النظام

الحالي وكذلك األساتذة أعضاء لجان المناقشة بنوعيها األولية والنهائية وكذلك األساتذة المشرفين على المشاريع، 
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( تقييم 2 ( طريقة تسجيل الدخول للنظام سلسة وسهلة نالت ارتياح جميع المستخدمين للنظام.1يلي:  لوحظ ما
الطلبة المشتركين في المشروع نفسه وبالوقت نفسه والواجهة نفسها لكل عضو في اللجنة منفردًا ومستقاًل أعطى 

( سرية درجة تقييم المشروع التي يمنحها كل عضو في اللجنة جعل هنالك 3ارتياحًا ألعضاء لجنة المناقشة. 
( لوحظ فرق كبير في جهد العاملين على النظام 4 وأعضائها.استقاللية في القرار بالنسبة لرؤوساء لجان المناقشة 

وأوقاتهم وإمكانياتهم بطريقة فرز المشاريع وتوزيعها على الطلبة وعلى درجات المفاضلة وكذلك طريقة حفظ البيانات 
ة ( لوحظ عن طريق االستبيان ارتياح كبير لدى اللجن5 نال استحسان العاملين على النظام لسهولته وبساطته.

على وفق  (6 االمتحانية بخصوص تقارير الدرجات التي أرسلت إليهم وبصيغة ملفات متنوعة وعلى وفق طلبهم.
نتائج االستبيات تبين ارتياح مستخدمي النظام حول الواجهات الخاصة بالنظام التي كانت منضمة وعلى وفق 

 . ار على وفق المهام المطلوبة منهازر صنف المستخدم وسهولة استخدامها واأللوان المنسقة وطريقة تسمية األ

 واالعمال المستقبلية:  االستنتاجات 5-

بعد إنجاز مراحل تطوير النظام نفذ النظام واختبر باستخدام أنموذج بيانات فعلية لمشاريع سابقة في قسم علوم 
ح جميع المتطلبات الحاسوب/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة الموصل، حقق من خاللها النظام المقتر 

الوظيفية الموجودة في النظام التقليدي وبصورة سهلة وكفوءة خالية من األخطاء، إن استخدام برامج التحليل مثل 
، أسهم في إرساء أسس تطوير النظام وفق المفاهيم العلمية الصحيحة، كذلك انعكس استخدام UMLبرنامج الـ 

ر واجهات النظام بصورة احترافية مما وفر المرونة والسهولة في التعامل اللغات واألدوات البرمجية الحديثة في تطوي
مع واجهات النظام، فضاًل عن أن تطبيق النظام وفق مفهوم األنظمة الموزعة ساعد على نحو كبير في جمع 

ميم التقييمات من عدد من الممتحنين بصورة سريعة وإصدار التقارير النهائية بصورة آنية؛ إذ عملت طريقة تص
  واجهات التقييم لكل ممتحن على زيادة سرية المعلومات واختصارها بمسؤول النظام والجهات اإلدارية فقط.

على الرغم من أنَّ النظام المقترح يلبي جميع المتطلبات الوظيفية وبصورة متكاملة لكن يبقى مجال التطوير 
مفتوحًا إلضافة مميزات جديدة، منها توسعة قاعدة البيانات لتكون شاملة؛ إذ يمكن تطوير النظام للعمل على تكوين 

اريع مع اللجان االمتحانية وشعبة التسجيل. كذلك استخدام قاعدة بيانات شاملة لجميع أقسام الكلية تربط لجان المش
الخوارزميات الذكائية في إدارة مناقشات الدراسات العليا مثل ترشيح أسماء المناقشين على وفق االختصاصات 
واحتساب المدة الدراسية وغيرها، كما يمكن إضافة خاصية متابعة المشاريع؛ إذ ُتمكن الجهات اإلدارية من معرفة 
حالة كل مجموعة والمعوقات التي يواجهونها أثناء تطوير المشروع والعمل على تجازوها، وكذلك استخدام طرائق 

 وتقانات تشفير حديثة لزيادة أمان النظام والحفاظ على خصوصية المعلومات وسالمتها. 
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