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ABSTRACT 
This research paper includes designing and implementing of an Electronic system for  

managing theses of  College of Computer Science and Mathematics, University of Mosul, 

using replication, C # language and MS SQL Server 2008 databases to be a stable work basis 

that can be relied upon in the departments’ work as it facilitates the higher administrative 

bodies in the departments and the deanship Obtaining the required results quickly and 

accurately, which facilitates and contributes to making the right decisions at the appropriate 

time and required with the ease of preparing special reports for each student, lecturer and 

thesis and printing them which it will help the departments head and the scientific committee 

to complete them if requested, as well as provide various statistics, and to improve 

administrative efficiency for thesis, the problem of losing thesis data and preserving it from 

human and natural disasters has been overcome by applying the principle of replication. 

Keywords: Electronic Management, Theses and Dissertations, Replication, DBMS. 
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 70/70/0702تاةيخ قبول رلبحث:                                              70/70/0702تاةيخ رستالم رلبحث: 

 رلملخص

لموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة ارسائل ادار  إل الكتروني تضمن الورقة البحثية تصميم وتنفيذ نظامت
ليكون أساس عمل  MS SQL Server 2008وقواعد البيانات  #Cولغة  Replicationالنسخ المتماثل الــ  باستعمال
يسهل للجهات اإلادارية العليا في القسم والعمااد  الحصول على النتائج  إذعليه في عمل القسم  االعتمااديمكن   ثابت

سهولة  ب معالقرارات الصائبة في الوقت المناسب والمطلو  اتخاذمر الذي يسهل ويساهم في ألالمطلوبة بسرعة وادقة ا
صة لكل من الطالب، األستاذ واألطروحة وطباعتها التي تساعد رئاسة القسم واللجنة العلمية إنجازها إعدااد التقارير الخا

التغلب على مشكلة  تمتحسين الكفاء  اإلادارية لألطروحة والرسالة ل و في حال طلبها فضاًل عن توفير إحصائيات منوعة،
  .Replicationالمتماثل  مبدأ النسخ من خالل تطبيقطبيعية طروحة والحفاظ عليها من الكوارث البشرية والألفقد بيانات ا
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قواعد البيانات. إادار ، النسخ المتماثل، أطاريحة، رسائل و إلكتروني إادار : رلكلمات رلمفتاحية  

 رلعام للبحث رإلطاة

 رلمقدمة .1

سريعة العولمة ال إلىوأادى عصر الحاسوب األخير  خاصة في األلفية الثالثة ثور  هائلة،  العقوادشهد العالم في 
لبيانات ة وعمليات البحث واسترجاع ملفات الكترونيالمعلومات للملفات اإل إادار التي سهلت  المعلومة إلىوالوصول السريع 

في قسم و وسرعة نسخها والوصول اليها ومتابعة سير العمل وتنظيم البيانات وتحديثها والجوانب االخرى لتقنية المعلومات، 
عدى اال ان اتاحتها بالشكل الرقمي في القسم المعني ال تت هذه البحوثالحاسوب بالرغم من تلك االهمية التي تتمتع بها 

وير التعليم ستؤادي لتط بحوثة لللكترونين اإلتاحة اإلإسوى تزويد طلبة الدراسات العليا واساتذ  القسم بأقراص مدمجة. 
 .[2]ة الجامعات العلميةالجامعي العالي وستعزز من سمع

 مشكلة رلبحث .2

يات في كلية علوم الحاسوب والرياض إلكترونيهو عدم وجواد نظام  مشروعن المشكلة األساسية التي يعرضها هذا الإ
واالعتمااد على النظام اليدوي التقليدي بمساعد  بعض التطبيقات  بحوث طلبة الدراسات العليا إادار جامعة الموصل خاص ب

الحاسوبية البسيطة والتي تعد وسائط بسيطة ووسائل مساعد  ثانوية ال يعول عليها في تكامل العمل وهذا النظام اليدوي 
التي  طاريحل واألااد الرسائكونه اصبح ال يلبي متطلبات القسم المتزايد  بعد االزاديااد الكبير في اعد إلىالتقليدي إضافة 

ينتجها كل عام فان النظام له عيوب كبير  واهمها هو إمكانية التلف والضياع واالندثار الممكن حدوثه نتيجة ألي ظرف 
والظروف القاهر  التي مرت على جامعة  2014طارئ ولتجربة مدينة الموصل األليمة والقاسية التي مرت بها في عام 

اجح ن رسائل خير مثال يدعو إليجااد بديلوال طاريحق الذي أصاب معظم المكاتب التي تحوي األالموصل والتلف والحر 
 والرسائل وكل ما يتعلق بهم وإمكانية استخدامهم من أي مكان تحت أي ظرف. طاريحيجعل باإلمكان االحتفاظ باأل

 أهدرف رلبحث .3

الب ًا ومتابعة حالة طإلكتروني طاريحالرسائل واأل ادار تصميم وبناء نظام حاسوبي متكامل إل إلىيهدف البحث 
ى علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة الموصل مستندًا علكلية مرحلة تسليمه في  إلىالدراسات العليا أثناء مرحلة البحث 

 .Replicationنسخ المتماثل شبكات الحاسوب من خالل تطبيق تقنية ال

 أهمية رلبحث .4

 ادار بناء تطبيق حاسوبي، إل إلىمن خالل ادراسة كلية علوم الحاسوب والرياضيات الحالي ظهرت الحاجة الملحة 
دراسات العليا وتتبع حالة طالب الدراسات العليا يكون قاادر على استيعاب هذه الزيااد  وتمكين البحوث الخاصة بطلبة ال

من هذا النظام في ترتيب االعمال الخاصة بالدراسات العليا  العاملين عليه والباحثين على أقصى ادرجات االستفااد 
ريق هذه القاعد  وإادامتها عن ط إادار والرسائل، من خالل تكوين قاعد  بيانات رصينة و  طاريحخصوصًا فيما يتعلق باأل

 استخدام آليات هذا النظام الحاسوبي وبالشكل الذي يلبي متطلبات العمل وبصور  عملية وكفؤ .
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 رلدةرسات رلسابقة ذرت رلصلة .5

والرسائل أحد المواضيع الحديثة في المجال البحثي وتوجه  طاريحالمعلومات البحثية الخاصة باأل إادار يعد موضوع 
جديد للمؤسسات أو الجامعات بمختلف أنواعها، وقد ظهرت العديد من الدراسات واألبحاث العلمية التي تناولت موضوع 

ل منها التقنيات المتخصصة المستخدمة في ك إلىوالتي سيتم سرادها ادون التطرق  طاريحللرسائل واألة لكترونياإل ادار اإل
 كونها خارج اإلطار الخاص بهذه الرسالة:

 رلدةرسات رلعربية 1.5

ة للرســـائل الجامعية في لكترونيبعنوان االرشـــفة اإل 2011في عام   [1]جاءت ادراســـة الباحثة يســـرى محمد الجدعاني 1-
وطرق  يحطار ة للرســــــائل واأللكترونيمكتبة جامعة الملك عبد العزيز: ادراســــــة حالة تناولت فيها عن واقع االرشــــــفة اإل

 تطبيقها والمعوقات التي واجهتها.
من جامعة النيلين في الســــــوادان لتناق    [3]جاءت رســــــالة الماجســــــتير للباحث مازن محمد ابرا يم 2016وفي عام  2-

 .راق العلمية لكلية الدراسات العليا بجامعة النيلينو األ ادار إل إلكترونيبناء نظام 

بحثًا بعنوان "تصـــميم نظام مكتبة رقمية كلية العلوم/ جامعة ســـبها"   2017في عام  [4] قدمت الباحثتان بشـــير وفرج 3-
جـامعة ســــــــــــــبها تكون رائد  في تقديم الخدمات المعلوماتية من خالل  –تطوير مكتبـة رقميـة لكليـة العلوم  الهـدف منـه  
 .يقوم بتعريف المكاتب الرقمية وتمكين األساتذ  والطالب الحصول على المعلومات في أي وقت ومكان اإلنترنت.

الله  الرحيم عبد فضـــل عبد ســـتاذقدم بمشـــاركة األمن جامعة بغدااد/ كلية االعالم و   [6]أما الباحث كاظم زغير عواد  4-
بعنوان نظم المعلومات وأثرها على اتجاهات الباحثين في مجال  2019من جامعة النيلين في الســوادان بحثًا في عام 

الهدف منها هو  2015-2005كلية اإلعالم في جامعة بغدااد للفتر  من  أطاريحاالعالم بناء قاعد  بيانات لرســـــائل و 
أثير نظم المعلومات المحوسبة على اتجاهات الباحثين ويتم تحقيقها من خالل بناء نظام قاعد  بينات لرسائل قياس ت

  .بياناتها إادار مكتبة كلية االعالم في جامعة بغدااد و  أطاريحو 

 رلدةرسات رالجنبية 2.5

 A Grid Enabled E-Theses and في جامعة ماليزية بأنشـــاء نظام بعنوان  Por, et al, 2012) [8]ادراســـة   1-

Dissertations Repository System طاريحة واأللكترونينظام مســـــــــــتوادع الرســـــــــــائل اإل (GREET)  يســـــــــــمح
 .بالوصول للرسالة عن بعد وباستخدام تقنية شبكات البيانات

 بعنوانفي الفلبين  De La Salle University في جامعة Ysmael, et al, 2016 [9])نشــــــــــــرت ادراســــــــــــة   2-

Design and Implementation of a Web-Based Thesis Coordinator    System (TCS)  تصــــميم
 اطروحة فعال لقســــــــــم الحاســــــــــوب في إادار توفير نظام  إلىة يهدف لكترونيوتنســــــــــيق االطروحة اإل إادار وتنفيذ نظام 

 .الجامعة أعاله كبيئة عمل

 Data Management اإلندونيســــــــية نظامًا بعنوان STMIK IBBI في جامعة Putra, 2020 )[10]صــــــــمم   3-

System for Thesis Monitoring at STMIKIBBI Using B-Model   معلومات مراقبة الرسالة  إادار عن
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يسـاعد بمراقبة الرسـالة من خالل تمكين التفاعل ما بين المشرف والطالب في حالة  B-Model     باسـتخدام نموذج
  تواصلهم وجهًا لوجه.هناك عقبات تمنع 

إن الدراسات السابقة التي أ جريت في عداد من الدول العربية واالجنبية وفي الجامعات العراقية االخرى تختلف والشك 
ائل و أمع بيئة االعمال في قسم الحاسوب/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة الموصل لذا فإن هذه الدراسة تعد من 

 طاريحاأل  إادار حديث يعمل على  إلكترونيم إجراؤها على مستوى القسم للحصول على تطبيق الدراسات التي سوف يت
والرسائل في هذا القسم وتحويل االعتمااد عليه بدال من النظام اليدوي التقليدي من خالل استخدام احدث البرمجيات الخاصة 

الرسائل وبأقصى و  طاريحع المعلومة المطلوبة من األبتصميم قواعد البيانات وبواجهات سلسة توفر أساليب ادقيقة في استرجا
اإلمكانيات الكثير  األخرى التي يوفرها هذا النظام وخصوصا قابلية الخزن والحفاظ على المعلومات  إلىسرعة ممكنة إضافة 

ستخدام  ا ة الحديثة المختلفة وعبرلكترونيوالبيانات ضد كل العوارض وفي كل الظروف من خالل توظيف اإلمكانيات اإل
ة رونيلكتاإل ادار مستوى االهمية التي يحظى بها تطبيق نظام اإل إلىمن أجل الوصول  Replicationنظام النسخ المتماثل 

 في قسم الحاسوب ومبررات التطبيق ومباادئه ومعوقاته.  أطاريحلرسائل و 

 رلخلفية ورالادورت رلمستخدمة في رلنظام
 )رإلطاة رلخلفي(

 رلدةرسات رلعلياإادرة  بحوث طلبة  2.

تعد البحوث على مستوى الماجستير والدكتوراه من أهم مصاادر المعلومات التي تقتنيها المكتبات ومراكز المعلومات 
والمؤسسات الصناعية إذ تشكل مصدرًا أوليًا ال غنى للباحثين عنها في كل المجاالت، لكونها تتناول موضوعات أصيله 

ة الى االستفااد  من المعلومات المتخصصة في الموضوع الذي تتناوله، وهي األساس بحثها او ادراستها، إضافلم يسبق 
 .[5]الذي استمدت وتستمد منه كل اإلبتكارات العلمية والحضارية التي تم التوصل اليها في عصرنا الحالي

 Replication رلنسخ رلمتماثل .3

يعد وجواد قواعد البيانات الموزعة توزيع قاعد  البيانات بين مواقع متعداد . و  إلى Replicationيشير النسخ المتماثل 
يسمح بتوزيع البيانات عبر  إذ، [12]عبر خواادم متعداد  أمرًا مهما للشركات والمؤسسات الكبير  والصغير  على حٍد سواء

أ خرى عندما تكون في أماكن مختلفة وتكرارها مع  إلىعملية النسخ االحتياطي لها وتوزيع السجالت من قواعد بيانات 
من إنشاء نسخة  MS SQL Server 2008المتوفر  في إصدار  Replicationضمان اتساقها وسالمتها، وتمكن تقنية 

متطابقة من قاعد  البيانات االساسية ومزامنة التغييرات التي حصلت على النسخة االصلية بين قواعد البيانات المتعداد  
وفر خيارات متنوعة لحماية البيانات واستراداادها عند الحاجة وتخزينها في اكثر من موقع. يمكن تعريف النسخ المتماثل لي

بشكل آخر بأنه تقنية موزعة تقوم بنسخ وحفظ للمتغيرات التي حدثت في جداول قواعد البيانات المختلفة في النظام موزعة 
تخدم لتخزين البيانات في مواقع متعداد  لتفاادي فقدانها وزيااد  وصول المستخدمين ، تسادار على عد  خواادم لتحسين عملية اإل

 .[11]اليها
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 تحليل بيئة رلنظام وتصميمه

 تحليل رلنظام رلمقترح .1

تم اتباع اسلوب تحليل النظام بعداد من الخطوات بدايًة بدراسة البنية التحتية لبيئة النظام شملت مكتبة قسم الحاسوب 
والبيانات من الواقع الميداني ليتم تحديد تقانات المعلومات وبيان إمكانية الشروع بالتصميم وتنفيذ  المعلوماتوتجميع كافة 

النظام من خالل التحليل المتوافر لتقنيات المعلومات وتحديد جميع المتطلبات الالزمة  النظام في بيئة قسم الحاسوب وادعم
ة لية بواسطأو وتحديد عداد الجداول والحقول ونوعها التي على أساسها صممت الواجهات بصور   لتصميم قاعد  البيانات

 ذه.المستلزمات الماادية والبرمجية إلنجاز النظام واخيرًا اختبار النظام وتنفي
 

 

 مخطط متطلبات سير النظام (2رلشكل )
 

 Use caseتحليل بيانات رلنظام باستخدرم مخطط رستخدرم رلحالة  .3

 ذإيتم تسليط الضوء في تصميم مخطط حالة االستخدام على احتياجات النظام الحقيقية وتحديد آلية استخدامه 
 أربع مستويات لمستخدمي النظام تم الفصل وتمييز مهام كل واحد منهم كما يلي: هناكسيكون 

  ل لديه كل الصالحيات المطلقة في النظام وهي حذف اضافة تعديل و المستخدم في المستوى األ ل:ورلمستوى رل
 المستخدمين. إادار استعراض و 

 :ف لية إادخال البيانات والتعديل عليها مع عملية الحذيمنح مدير النظام المستخدم في هذا المستوى عم رلمستوى رلثاني
 أيضًا لكن ال يستطيع الدخول ألاداره المستخدمين وتحديد مستوى الصالحيات. 

 :ال يمكنه  نيمنح مدير النظام لمستخدم المستوى الثالث صالحية أادخال البيانات والتعديل عليها لك رلمستوى رلثالث
 من حذف تلك البيانات.
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  يحداد مدير النظام المستخدم في هذا المستوى بعملية البحث واستعراض النظام فقط وليس لديه أي  رلرربع:رلمستوى
 :أادناه Use Caseاستخدام الحالة  (3الشكل   صالحية اخرى. كما موضح في

 

 
 مخطط استخدام الحالة للمستويات االربعة (3رلشكل )

 رلنسخ رلمتماثل خورةزمية .4

تضرر  وأتجنبًا لفقدان وتلف  لكترونياإل طاريحالرسائل واأل إادار لهدف من استخدام النسخ المتماثل في نظام ا
الموجواد  في قسم الحاسوب خاصًة بعد تعرض جامعة الموصل لألعمال االرهابية في السنوات القليلة  طاريحالرسائل واأل

ر النتاج التي تعتب طاريحاجة للحفاظ على سالمة الرسائل واألمن خاللها لذا ظهرت الح الحاسوبالسابقة وتضرر قسم 
العلمي الذي قدمه اساتذ  وطالب هذا القسم فيتم المحافظة على نسخ احتياطية من النظام خارج بيئة العمل ليتم الوصول 

ن خالل عداد نظام ماليها في اي وقت. تم في هذا البحث تنفيذ عمليات النسخ المتماثل على قاعد  البيانات الخاصة بال
، تم اختيار عمليات SQL Serverقاعد  البيانات  إادار من الخطوات واالجراءات التي تم اعتماادها باالستنااد على نظام 

والذي يتميز بخاصية تنفيذه بشكل ادوري باالعتمااد على اي تغييرات تطرأ على  Transactionalنسخ متماثل من نوع 
 backupعملية  لتقابل لكترونياإل طاريحالرسائل واأل إادار ما تم تنفيذه لنشر بيانات نظام قاعد  البيانات االصلية، وهذا 

     للنظام الذي يجب ان يتم تنفيذه يدويًا. Recoveryالنسخ االحتياطي واسترجاع البيانات 
خطو  تم في ال ن عمليات النسخ المتماثل تعتمد في االساس على وجواد قاعد  البيانات على اكثر من خاادم لذلكإ
ل الذي يضم قاعد  البيانات االصلية، بعد ربط الخواادم تم في و جديد وربطه عبر الشبكة مع الخاادم األ خاادملى تهيئة و األ

الخاادم الجديد، يعتبر وجواد نفس قاعد  البيانات على اكثر من خاادم شرطًا اساسيًا  إلىالخطو  الثانية نسخ قاعد  البيانات 
ل وهذا و سخ المتماثل التي تبدأ من الخطو  الثالثة في الخوارزمية وهي انشاء موزع بيانات على الخاادم األلتنفيذ عمليات الن

الموزع يعمل كحلقة وصل بين الناشر والمتابع، نالحظ في الخطو  الرابعة من الخوارزمية انشاء ناشر البيانات في الخاادم 
على  تعديل أوحذف  أود  البيانات سواء كانت عمليات اضافة ل وهو المسؤول عن نشر اي تحديثات تتم على قاعو األ

حديثات الموزع الذي يقوم بدوره بنقل الت إلىاي جدول من جداول قاعد  البيانات االصلية، يتم ارسال التحديثات من الناشر 
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زامنة المتابع الموجواد في الخاادم الجديد ليتم مطابقة النسخ المتماثل من خالل تفعيل خاصية  الم إلى
Synchronization.  طاريحالرسائل واأل إادار النسخ المتماثل لنظام  خوارزمية( يوضح 5، الشكل رقم: 

 

 
 خوارزمية النسخ المتماثل (5رلشكل )

  :رلمقترح متطلبات عمل رلنظام .5

الرسائل مجموعة من المكونات وتترابط جميع هذه المكونات ليتم اادخال ومعالجة، حفظ، استرجاع  إادار يتضمن نظام 
 .المعلومات واجراء عمليات التحكم في االنشطة والمهام

تم تصميم وبناء قاعد    MS SQL Server 2008قواعد البيانات  إادار أحد اشهر انظمة  باستخدام قاعد  بيانات: 1.5
 البيانات الخاصة بالنظام.

                منصة على C#.Net 2012ظام باستخدام لغة برمجة الواجهاتتم بناء الن رلنظام: ادرة بناء ورجهات إل 2.5
 NET. Framework وبمساند  البرمجيات )Crystal Report  وPDF Viewer  لتصميم التقارير وعرض

 .الرسائل

 لمورصفات رلتشغيلية للنظام. ر6

 في قسم الحاسوب يمتاز بجملة من الخصائص: طاريحالرسائل واأل ادار إل إلكترونيتم اقتراح تصميم وبناء نظام 
 

  



 ظفر حسين رلعلي و عدي هاشم رلوتاة  
 

 

 

  981 

 ورجهة ةسومية غير معقد   1.6

 ممتصالحاسوب لذلك  علومكلية تم االخذ بنظر االعتبار عند بناء النظام سهولة استخدامه من قبل العاملين في 
 بسيطة لتمكين استخدامها بواسطة األشخاص الذين لديهم معرفة بسيطة باستخدام الحاسوب.واجهات 

 تورفقية رلنظام 2.6

تعقيد وعمله بصوره مرنة مع برامج  أوسهولة التعامل مع النظام من خالل تنفيذ جميع اإلجراءات بدون صعوبة 
يتوافق مع االجهز  بشكل  (Win 7/8/8.1/10) نظمة التشغيل الويندوزالحماية وقابلية النظام للعمل مع معظم إصدارات أ

 .الشبكية المحلية الالسلكية

 مستويات رلحماية 3.6

 :هناك مستويان من الحماية للحفظ على النظام وسريته من التهديدات الداخلية والخارجية

 سالمة والتكامل:ال 

 إادار  النظام تكون الوحيد  التي لديها الحق في تعديل معالم النظام.  -

امنيــــــة المعلومــــــات: ان يكــــــون النظــــــام قــــــاادرًا علــــــى منــــــع األشــــــخاص الغيــــــر مخــــــولين مــــــن ادخــــــول النظــــــام وذلــــــك  -
 بإادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمخول وتحديد مستوى الصالحيات للمستخدمين. 

 .ضياعها في حال حدوث خطأ أو عطل صحة المعلومات وعدم -
 ــــى الشــــبكة الالســــلكية، و إلحمايــــة الشــــبكة الالســــلكية مــــن التجســــس وا ــــدخول إل ــــراق مــــن خــــالل تشــــفير ال ــــة إخت مكاني
(، تغييــــــر بيانــــــات SSIDفتراضــــــي  إلســــــم الشــــــبكة اإخفائهــــــا، تحديــــــد الحواســــــيب التــــــي ستصــــــل بالشــــــبكة، تغييــــــر إ

 الدخول إلى الراوتر.

 رلمقترح تصفح ورجهات رلنظام

 ادار إيليها الشاشة الرئيسية بالنظام  النظام إلىالدخول لى خاصة بشاشة و األ (Form شاشات  عد يتألف النظام من 
 ستوضح الشاشات جميعها كما يلي:و  ،طاريحالرسائل واأل

 رلنظام إلىرلدخول  نافذ  .1
ويتم الولوج اليها حسب مستوى الصالحيات ( 6المبينة في الشكل   تسجيل الدخول نافذ في بداية التشغيل تظهر 

 .المستخدم والرقم السري الخاص به الممنوحة للمستخدمين يتم أادخال اسم



 ورلرياضيات علوم رلحاسوب كلية ةسائلادرة  إلنظام إلكتروني  
 

 

 

987 

 
 النظام إلىالدخول  نافذ  (6) رلشكل

 ةرلرئيس نافذ رل .2

االجزاء الرئيسية  إلىالذي يقوم بنقلنا  طاريحالرسائل واأل إادار زر ( 7الموضحة في الشكل  الرئيسية  تضم النافذ 
 المستخدمين وزر خروج عند انتهاء العمل من النظام. إادار للنظام وزر 

 

 
 الرئيسة النافذ  (7رلشكل )

 رلمستخدمين إادرة  .3

( اادناه التي 8  المستخدمين المبينة في الشكل إادار شاشة  إلىمدير النظام هو الشخص الوحيد المصرح له الدخول 
خدمي وتحديد مستوى الصالحية لمستإنشاء اسم المستخدم والرقم السري يعمل على  إذالمستخدمين  إادار من خاللها يقوم ب

 متصفح فقط. أوالنظام إن كان مخول 
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 المستخدمين إادار شاشة  (8رلشكل )

 شاشة رلدةرسات رلعليا  .4
 التي تخص الدراسات العليا.ت ( على عد  ازرار والتي تشمل كافة بيانا9  تحوي هذه الشاشة والموضحة في الشكل

 

 
 شاشة الدراسات العليا (9رلشكل )

 طاةيححركة رلرسائل ورل .5
الموجواد  في قسم  طاريحعلى كافة البيانات الخاصة بالرسائل واأل (10شاشة والموضحة في الشكل  تحوي هذه ال

 كانت مكتملة. اإذالحاسوب مع ملف الرسالة 
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 االطروحةنافذ  بيانات ( 10رلشكل )

 نافذ  بيانات رالساتذ . 6
 حاسوبستفتح للمستخدم نافذ  اساتذ  قسم ال الدراسات العلياعند الضغط على زر بيانات االساتذ  الموجواد في نافذ  

 ( التالي:11الموضحة في الشكل  
 

 
 األساتذ واجهة بيانات ( 11رلشكل )

 نافذ  بيانات رلطلبة . 7
لتكون قاعد  بيانات شاملة بجميع المعلومات الخاصة بطالب الدراسات  تمألتحوي هذه الواجهة عد  حقول وأزرار 

 ( التالي:12موضحة في الشكل   العليا
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 نافذ  بيانات الطلبة (12رلشكل )

 رحصائيات رلمتابعة .8
لى توضح حالة البحث و احصائيات حالة البحث. اإلحصائية األ (13الموضحة في الشكل   توضح هذه الواجهة

 بالنسبة لطلبة الدبلوم العالي، اما االحصائية الثانية لطلبة الماجستير واالخير  لطلبة الدكتوراه.
 

 
 احصائيات الطلبة (13رلشكل )

 رحصائيات حالة رلبحث:. 9
في مرحلة  أو( احصائية عن حالة البحث ان كان في مرحلة البحث 14تضم هذه النافذ  الموضحة في الشكل  

 ادكتوراه(. -ماجستير -كان مكتماًل مع عدادها ولكل ادراسة  ادبلوم عالي أوالتسليم 
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 إحصائية حالة البحث (14) رلشكل

 رلتقاةير .10
ظف المختص و تساعد المعن البحوث المتوفر  في النظام وبياناتهم  أو ستاذيقدم النظام تقارير منوعة عن الطالب واأل

 هذه التقارير:التالية توضح  (18 (17( 16( 15قارير وتقديمها لرئاسة القسم حال طلبها، واالشكال  من طباعة الت
 

 
 التقارير نافذ  (14رلشكل )
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 تقارير الرسائل واألطاريح (15رلشكل )

   

 
 تقارير الطلبة (16رلشكل )
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 تقرير معلومات األستاذ (17رلشكل )

 . رالستنتاجات 11

 استخالص مجموعة من االستنتاجات مبينة كالتالي: إلىتوصل البحث باالعتمااد على ما سبق 

تاحة الحاســـــوب منها الفائد  الم كلية علومفي  لكترونياإل طاريحالرســـــائل واأل إادار ن هناك عد  ادوافع لتطبيق نظام ا 1-
وبصــور  ســلســة ومرنة هذا باإلضــافة  طاريحالقســم بالســرعة والدقة في الحصــول على المعلومات الخاصــة باأل ادار إل
الرســـــــــــــائل و  طاريحالمنفعة العلمية التي يمكن ان يمنحها هذا النظام لطلبة الدراســـــــــــــات العليا من ناحية توفير األ إلى

ولة الوصــول لها وســرعة البحث واالســترجاع، واالرتقاء بمســتوى البحث العلمي، وتوفير الحيز المنجز  في القســم وســه
 المكاني.

وفرت تقنية النســــــــــخ المتماثل أهمية خزن قاعد  البيانات في أكثر من موقع تالفيًا لتضــــــــــرر بيئة العمل وفقد بياناتها  2-
 للنظام. back upوأغنت عن عملية الـ 

لضــمان ســرية  (MS SQL Server)واالطروحة في قاعد  بيانات واحد  ضــمن نظام  ســتاذبيانات الطالب واأل حفظ 3-
ا من في عملية نقله أواالســــــــــــتعار   أوراقها نتيجة الرطوبة أو تلك البيانات وامنها وضــــــــــــمان حماية البحوث من ت كل 

 مكان آلخر.

ء ورمز المرور خاصــــة بكل مســــتخدم لمنحه صــــالحية ادخول حماية النظام باســــتخدام الحســــابات المختلفة من اســــما 4-
 البيانات إلىالنظام ضــــــمن أربع مســــــتويات مختلفة اعطت للنظام ادرجة امنية عالية وعظمت من ســــــيطر  الوصــــــول 

 بتحديد المخولين.

 طــاريحالرســـــــــــــــائــل واأل إادار امكــانيــة اجراء عمليــة البحــث في جميع حقول الموجواد  في النظــام وهــذا مــا يميز نظــام  5-
 حسب كلمات مفتاحية. أوعن باقي االنظمة التي تكون مقتصر  على البحث في حقول محداد   لكترونياإل
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واالطروحة  ســــــــتاذســــــــهولة اعدااد التقارير الخاصــــــــة بكل من الطالب، األ Crystal Reportاثبت اســــــــتخدام برنامج  6-
وطباعتها فضــاًل عن توفير مؤشــرات رقمية على شــكل مدرج تكراري تســاعد رئاســة القســم واللجنة العلمية على توفير 

 احصائيات متنوعة.

 رلتوصيات لألعمال رلمستقبلية .12

في قسم علوم الحاسوب وتطبيقه تم صياغة بعض  طاريحة للرسائل واأللكترونياإل ادار بعد إتمام انجاز نظام اإل
منع من تصميمها وتنفيذها في النظام ضيق الوقت وكبر مكونات وحجم النظام وباإلمكان اضافتها مستقبال  التيالتوصيات 

ضمن االعمال المستقبلية لبحوث طلبة الدراسات العليا من حيث إضافة خصائص وامكانيات جديده تتالئم مع تطور 
ات في الجامعة والقسم مستقبال. يمكن اجمال اهم االعمال المستقبلية التي تم التوصل اليها خالل العمل بالنقاط التقني
 التالية:

جامعة الموصــــــل ومن ضـــــــمنها اقســـــــام كلية علوم الحاســـــــوب  أطاريحنية تطوير النظام ليشـــــــمل جميع رســـــــائل و امكا 1-
والرياضــيات ليكون كمكتبة شــاملة تضــم جميع البحوث العلمية والتي ممكن ان تشــمل جميع المســتويات ومنها بحوث 

 لية.و تخرج طلبة الدراسات األ
من اي ه من اي مكان و تطبيق موبايل ليتســــــــــنى اســــــــــتخدامه والتحكم ب إلىتطوير النظام عن طريق امكانية تحويله  2-

 جهاز محمول.

بربط النظام بجهاز الماســـــــــح الضـــــــــوئي إلرفاق البحث  لكترونيتطوير النظام من خالل اضـــــــــافة امكانية التوثيق اإل 3-
بيانات والقيام بعملية اادخال البيانات الوصـــــفية للبحوث بشــــكل تلقائي ضـــــمن الحقول المخصـــــصـــــة لها  إلى كصــــور 

 النصوص اثناء عملية المسح الضوئي.  باستخدام تطبيق التعرف على
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 رلمصاادة

ة للرسائل الجامعية في مكتبة جامعة الملك عبد العزيز: لكتروني(، االرشفة اإل2011الجدعاني، يسرى محمد،   [1] 
والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة  اآلادابادراسة حالة، رسالة ماجستير، علم المعلومات، كلية 

 العربية السعوادية.

(، مساهمة في تحديد ادور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في إكساب المؤسسة ميز  2016عبداوي، هناء،    [2]
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