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 اإلهداء
 

 

 إلى كل طالٍب ُمجٍد حاماًل العلم سالحًا واإلسالم منهجًا....

 إلى كل من تجرع ُمر العلم ساعًة حتى ال يعيش في ِظل الجهِل أبدًا....

 إلى أمهاتنا وآبائنا اللذين ربونا صغارًا وعلمونا كبارًا....

 كل من ساعد في إنجاز هذا المشروع....إلى 

 إلى أرواح شهداء الوطن الغالي....

 نهدي مشروعنا هذا........
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 الشكر والتقدير

 

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم اإلدارية ونظم 
 المعلومات في جامعة بوليتكنك فلسطين.

 ونتقدم بالشكر الجزيل إلدارة وموظفي مركز فوزي كعوش للتميز وتكنولوجيا المعلومات

 ونتقدم بالشكر الجزيل إلدارة وموظفي مكتبة الجامعة.لما قدموه لنا من مساعدة ودعم

 وذلك ونوجه الشكر والتقدير إلى الدكتور رضوان طهبوب المشرف على هذا المشروع 

رشاد.إحت                         رامًا لجهوده, ولما قدمه لنا من مساعدة ونصح وا 

 وكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع.             

 

 

 فريق العمل                                                          
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Alumni Cloud 

 , سماح عرعر دعاء مخارزه

 كلية العلوم اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات 

 جامعة بوليتكنك فلسطين 

 

, وخوادم يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام إلكتروني يعتمد على شبكة اإلنترنت
(Salesforce وذلك لتمكين إدارة الجامعة من متابعة خريجيها. ويوفر هذا النظام وسيلة ,)

لخريجي الجامعة, وغيرها من الشركات والمؤسسات على اإلتصال وتبادل المعلومات عن فرص 
حتياجات سوق العمل, إلخ...   العمل, ومؤهالت الطالب, وا 

المنهجية التقليدية في عملية تطوير وبناء النظام. ولقد كانت بيئة النظام إستخدم فريق العمل 
( إلدارة قاعدة البيانات. Salesforce) مع خوادم#Asp.net , Cالبرمجية المستخدمة هي لغة 

 وقد تم إختبار النظام على شبكة اإلنترنت, وقد أدى وظائفه بالشكل المطلوب.

تطبيق هذا النظام لمتابعة خريجي الجامعة. كما أوصى  التوصية الرئيسية لهذا المشروع هي
 الفريق, كدراسة مستقبلية, دعم النظام الحالي والتطوير عليه ليشمل جامعات الوطن بأكملها.

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Alumni Cloud 

Duaa Makrzah, Samah Arar 

College of Administrative Science and Informatics 

Palestine Polytechnic University  

 

This project aims at creating a web-based system to enable the College of 

Administration to follow-up the college graduates. This system provides a 

facility for the Graduates, University, and other companies and institution 

to communicate and exchange information about work opportunities, 

graduate capabilities, etc… 

 

  The graduate team used the traditional system development life cycle as 

a development methodology. The main programming environment used 

is ASP.NET, C# with Salesforce server for database programming. The 

system has been tested on network and Salesforce server with satisfied 

performance.  

 

The main recommendation is to actually apply the system to follow-up all 

university graduates. The team also recommended, as a future work, to 

support the current system to combine all Palestine University.   

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 
 إلى كل طالٍب ُمجٍد حاماًل العلم سالحًا واإلسالم منهجًا....

 إلى كل من تجرع ُمر العلم ساعًة حتى ال يعيش في ِظل الجهِل أبدًا....

 ....وعلمونا كباراً  إلى أمهاتنا وآبائنا اللذين ربونا صغاراً 

 إلى كل من ساعد في إنجاز هذا المشروع....

 الغالي.... إلى أرواح شهداء الوطن

 .نهدي مشروعنا هذا...
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 تحليل النظام

 

 
 المقدمة 

 الوظيفية غير متطلبات النظام 

  الوظيفية النظام متطلبات 

 وصف المتطلبات الوظيفية 

 معايير التحقق 

 خططات النظامم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة4.1 
 

تعتبر مرحلة جمع متطلبات النظام وتحليلها من المراحل الواجب إتمامها في المشروع      

حيث ستمثل األساس الذي يتم اإلنطالق منه إلتمام بناء النظام. وكما سيتم في هذا الفصل 

ل تحليل النظام والعالقة ما بين عناصر النظام, وتحليل العمليات الرئيسية من خالل تحلي

باإلضافة إلى مخطط تدفق البيانات الذي سيوضح سير المدخالت والمخرجات لكل عملية, 

 تناول معايير التحقق من صحة البيانات. . وسيتمالعمليات

 

 وفي هذا الفصل سيم تناول النقاط التالية. وهي:

  الوظيفية.غير المتطلبات 

 الوظيفية. طلبات المت 

 .وصف المتطلبات الوظيفية 

 .معايير التحقق 

 .مخططات النظام 

 

 

 

 

 

 



 المتطلبات غير الوظيفية4.2 

 

 سهولة االستخدام .1
 
    بسهولة من قبل المستخدم وذلك من خالل إدخال اسم المستخدماستخدام النظام 

 وكلمة المرور دون الحاجة إلى أي معلومات أخرى .

 . سهولة التعديل على بيانات كل من الطالب والشركة 

 . سهولة التنقل في الموقع 

 

 
 األمان والسرية .2

 
 ال يسمح النظام بتسجيل أي طالب غير خريج أو من خارج جامعة بوليتكنك 

 فلسطين.

 . ال يسمح بالدخول من دون إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 

 . عدم تمكين الطالب أو الشركة من الوصول إلى صفحة مسؤول النظام 

 . األمان على قاعدة بيانات النظام من خالل تحديد الصالحيات لكل مستخدم 

 المحافظة على سرية بيانات الطالب والشركة من أي هجوم خارجي على DB. 

 

 بيئة النظام  .3
 .نترنت كثر من متصفح لإلأن يعمل الموقع على ا

 

 

 



 متطلبات النظام الوظيفية 4.3
 

 :وتنقسم هذه المتطلبات إلى وهي الوظائف األساسية التي يجب أن يقوم بها النظام  

  
 : المتطلبات الوظيفية لمسؤول النظام , وهي 

 تسجيل الدخول. .1

 تأكيد إعالنات الشركة. .2

 الشركات.إدارة  .3

 إدارة الطالب. .4

 

 : المتطلبات الوظيفية للشركة , وهي 

 تسجيل الشركة في الموقع .  .1

 إعالن.إضافة  .2

 تعديل إعالن. .3

 .أو المفوض عنه ,من قبل المسؤول تحديث وتعديل البيانات الخاصة بالشركة .4

 

 : المتطلبات الوظيفية للطالب , وهي 

 .تسجيل الطالب في الموقع .1

 الذاتية.تعبئة السيرة  .2

 ., وتعديلهاناتتحديت البيا .3

 التقدم إلعالن. .4



 معايير التحقق  4.4 
 

لتحقيق المتطلبات بشكل جيد, هناك عدة معايير يجب التأكد منها لضمان نجاح النظام. 

 :اومنه

 إدخال اسم المستخدم : .1

  09/1251بالنسبة للطالب, اسم المستخدم هو رقمه الجامعي, مثل. 

  المستخدم هو االسم التجاري لها.بالنسبة للشركة, اسم 

 إدخال كلمة المرور : .2

 خانات, وأن تحتوي على رموز وأحرف, وأن ال تزيد  6 يجب أن ال تقل عن

 رمز أو حرف. 15عن

  عدم تكرار اسم المستخدم الكثر من شخص. .3

 خص.شوجود اكثر من  كلمة مرور لنفس العدم  .4

 .لكتروني مع الصيغة العامةإلاتوافق البريد  .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 مخططات النظام 4.5 
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 لشركةا use case ( (4.5.2شكل

 

 

 

 



      

            

                    

           

                      

»uses«

»uses«

»uses«

»uses«

                 

»uses«

 

 الطالب use case( 4.5.3شكل)
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 الفصل األول

 تخطيط العملية التطورية
 

 

 المقدمة 

 نبذة عن وضع الخريجين في فلسطين 

 أهمية الدراسة 

 مجال الدراسة 

 مشكلة الدراسة 

 الحلول المقترحة والبدائل 

 الجدوى اإلقتصادية والفنية 

 إختيار الحل األفضل 

 المخاطر والحلول 

 تقسيم المهام وجدولتها 
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 المقدمة 1.1  

حيث تخرج الجامعات  تعتبر الجامعات من أهم العناصر الفعالة في المجتمعات الفلسطينية,     

لذلك من الضروري أن يكون  هناك حلقة وصل ما بين  الفلسطينية اآلالف من الطلبة كل عام,

 وأن يكون هناك نظام معتمد من قبل الجامعات للتواصل مع الطلبة. الجامعات وخريجيها.

زادت الحاجة الى ضرورة التواصل  ونتيجة لتزايد أعداد الخرجين في الجامعات الفلسطينية,     

 وخبراتهم في سوق العمل الفلسطيني.  لألستفادة من نشاطاتهم, معهم,

والحوسبة السحابية بما  ستفادة من تكنولوجيا المعلومات,في هذا المشروع سوف نحاول اإل     

وذلك لتسهيل أمور الخريجين . وسبة السحابيةالتي تدعمها الح والميزات Salesforceفيها 

وما يتضمنه من شركات لزيادة فرصة الحصول على  وتواصلهم مع الجامعات وسوق العمل

 وظائف.

 :الفصل سيتم تناول بعض النقاطفي هذا 

 .نبذة عن وضع الخريجين في فلسطين -
 أهمية الدراسة. -
 مجال الدراسة. -
 .دراسةمشكلة ال -
 الحلول المقترحة والبدائل. -
 الجدوى اإلقتصادية والفنية. -
 إختيار الحل األفضل. -
 أهداف النظام الجديد. -
 .تقسيم المهام وجدولتها -
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  :نبذة عن وضع الخريجين1.2  

في كل عام تخرج الجامعات االالف من الطلبة في كافة التخصصات. ونتيجة لهذا يتزايد        

 التنافس على الوظائف المختلفة من قبل الخريجين.

في  0222والجدول التالي يوضح أعداد الخرجبن في جامعة بوليتكنك فلسطين منذ عام        

 خريج, على النحو التالي: 7897وهو  كافة الكليات,

 ( أعداد الخريجين في جامعة بوليتكنك فلسطين 1.1الجدول )

 النسبة العدد الكلية

 0.38 30 عمادة الدراسات العليا

 15.75 1258 كلية العلوم االدارية ونظم المعلومات

 6.50 519 كلية العلوم التطبيقية

 53.39 4264 كلية المهن التطبيقية

 23.98 1916 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 

 

  عداد الخريجين في جامعة بوليتكنكأن أ الذي يبين مثال على ويتبين من الجدول أعاله

 وكذلك في الجامعات الفلسطينية األخرى, مع محدودية آخذة في التزايد,  فلسطين

 الوظائف المتاحة في سوق العمل الفلسطيني.
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 :أهمية الدراسة 1.3

وذلك لعدم وجود أي نظام  .الجامعات مع خريجيهاأهمية المشكلة في ضرورة تواصل تكمن      

وسوف يتم دراسة هذه المشكلة  ,لذلك ال بد من وجود نظام ربط يربط ما بين الطالب والجامعة.

 .كدراسة حالة على جامعة بوليتكنك فلسطين

 لتسهيل عملية التواصل  مع الطلبة,  البحث ولذلك تم إختيار هذا المشروع من قبل فريق      

من  Salesforce قاعدة بيانات وربطه مع   ASP.Net Applicationوذلك من خالل استخدام

. ومن خالل ذلك تكمن مع الجامعة وسوق العمل أجل بناء نظام يمكن الطلبة من التواصل 

 الدراسة في ثالث محاور أساسية, وهي: أهمية

 :أهمية الدراسة بالنسبة للطالب    

   مختلفة له. فرص عملتاحة تأهيل الطالب للعمل, وا 

 .توفير الوقت والجهد في البحث عن وظائف 

 .أن يكون الطالب على علم بكل جديد وبأسرع الطرق 

 

  :أهمية الدراسة بالنسبة للجامعة 

 .متابعة الطالب بعد تخرجه 

 .تمكين الجامعة من عمل إحصائيات عن الطلبة الخريجين, لالستفادة منها  
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  :أهمية الدراسة بالنسبة للمؤسسة 

 .التعرف على الطلبة الخريجين ومعرفة مؤهالتهم وخبراتهم 

 .إمكانية تخصيص دورات للطلبة بما يتناسب مع الشركة ومؤهالت الطلبة 

 إعالنات المؤسسات ألكبر عدد ممكن من الفئات المطلوبة. ,إيصال أخبار 

 لموظفين.توفير الوقت والجهد على المؤسسة في إختيار ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

  :ال الدراسةجم   1.4

 سوف يستخدم هذا المشروع في جامعة بوليتكنيك فلسطين بكافة فروعها في منطقة الخليل,     

, والمسجلين في الموقع وسوف تقدم هذه الخدمات لجميع الطلبة الخريجين في كافة السنوات

 الموقع بكافة مجاالتها. وسيشمل المؤسسات المسجلة في

 

 
 :مشكلة الدراسة 1.5  

تتزايد أعداد الخريجين الفلسطينين سنة تلو االخرى في الجامعات الفلسطينية بكافة      

وهذا يؤدي الى زيادة المنافسة على فرص العمل في الوقت التي تندر فيه هذه  تخصصاتها.

عدم وجود  حيث تكمن المشكلة هنا وعلى نطاق البحث في الفرص بالنسبة للوضع في فلسطين.

واإلطالع  في جامعة بوليتكنك فلسطين  للتواصل مع الطلبة الخريجين,نظام الكتروني مطبق 

على التقدم في أوضاعهم من حيث الخبرات والشهادات التي تمنح من خارج الجامعة حيث أن 

 ,عالنات على الصفحة الرئيسية للجامعةالتواصل مع الخريجين في الجامعة يكون من خالل اإل

 .وهذا اليسمح لجميع الخريجين بالتواصل مع الجامعة يميالت المتوفرة لدى الجامعة,اإلو 

 في ثالث ابعاد: كمنن المشكلة تأمن خالل ذلك نالحظ و 

 الطلبة الخريجين.

 الجامعات )وحدات الخريجين (.     

 سوق العمل.



20 
 

المؤسسة,والجامعة ومنهم  على صعيد الطالب هناك ضعف في اإلتصال ما بين الطالب,       

وبعضهم يقومون بعمل زيارات للمؤسسات  من يتابع اإلعالنات من خالل الصحف والمجالت,

لكن في المقابل هناك ضعف في التواصل مع الجامعة لتقوم بمساعدتهم في  وتقديم الطلبات.

اإلعالنات تأمين فرص العمل وتتمحور أهمية المشكلة في العدد الكبير الذين ال يطلعون على 

وهذا يقلل من فرص حصولهم على العمل ل|ألن عملية البحث عن  وعدم التواصل مع الجامعة,

 العمل تحتاج الى مشقة ووقت.

لمعرفة الطلبة ,ن تقوم بعمل دراسات واحصائيات دوريةأأما على صعيد الجامعة عليها      

و ,أنهم ومن خبراتهم وتدريبهملكي تقوم باالستفادة م ,الذين حصلوا على وظائف في سوق العمل

و من خالل ,أالبحث عن فرص عمل للخريجين الذين لم يحصلوا على عمل من خالل الجامعات

 الطلبة الذين حصلوا على وظائف في سوق العمل.

ما على صعيد سوق العمل عادة ما  تكون المؤسسات غير قادرة على وضع الشخص أ     

ا في تقييم المتقدمين للعمل كما ان هناك عدم تواصل دائم لضعفه ,المناسب في المكان المناسب

وذلك لعدم وجود معلومات عن الطلبة الخريجين لدى الجامعة بعد  ,ما بين الجامعة وسوق العمل

 .تخرجهم
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 :الحلول المقترحة والبدائل 1.6

وذلك هناك العديد من الطلبة الخريجين الذين تنقطع أخبارهم عن الجامعة بعد تخرجهم, 

لعدم وجود نظام يدعم التواصل ما بين الجامعة والطلبة بعد تخرجهم. وبالنسبة للشركة فهي ال 

 تعلم عن الكثير من الطلبة الخريجين وتخصصاتهم. لذلك البد من إيجاد حل لهذه المشكلة.

 :وفيما يلي الحلول المقترحة لهذه المشكلة

 .إنشاء مكتب للخرجين تابع للجامعة 

 اص بالتوظيف في الشركات والمؤسسات يتابع أمور الخريجين إنشاء قسم خ

 المسجلين لديه.

 .إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجامعة لمتابعة الطلبة الخريجين 

 

 :إنشاء مكتب للخرجين تابع للجامعة 

 إنشاء مكتب للخريجين خاص بالجامعة, وذلك عن طريق :

  اإلتصال بالخريجين المسجلة اإلتصال بالخريج هاتفيا, إذ يقوم موظف المكتب

 أرقامهم لديه, عند توفر فرص عمل شاغرة.

  إرسال بريد إلكتروني للخريج, إذ يقوم موظف المكتب بإرسال بريد إلكتروني

 للخريج المسجل لديه بريده اإللكتروني, عند توفر فرص عمل شاغرة.

 ات إعالنات في الصحف والمجالت, حيث يقوم موظف المكتب بإرسال اإلعالن

 واألخبار إلى الصحف والمجالت لإلعالن عنها.
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 حيث يقوم موظف المكتب بإرسال اإلعالنات على الصفحة الرئيسية للجامعة ,

 اإلعالنات إلى الموظف المسؤول عن صفحة الجامعة لعرض اإلعالنات.

 سلبيات هذا الحل :

 , وهي:عند دراسة هذه الطريقة تم التوصل إلى بعض النتائج السلبية لهذا الحل

 .مكلف بالنسبة للجامعة حيث يحتاج لتجهيز مكتب, وموظف ذو كفاءة وخبرة 

 حيث يكون اإلتصال عدم وجود إتصال فعلي ومباشر ما بين الطالب والشركة .

 بين الشركة ومكتب التوظيف التابع للجامعة.

 .)زيادة العبئ الوظيفي على الموظف)الوقت والجهد 

  الطلبة. على سبيل المثال تغيير رقم هاتف أو محدودية الوصول إلى جميع

 جوال الطالب.

 

  إنشاء قسم خاص بالتوظيف في الشركات والمؤسسات يتابع أمور الخريجين

 المسجلين لديه:

ويتعلق هذا البديل بالشركات, وهو متغير من شركة إلى أخرى حسب طبيعة العمل     

 في الشركة. لذلك فهذا الحل غير مثالي.
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 موقع إلكتروني خاص بالجامعة لمتابعة الطلبة الخريجين: إنشاء 

يعتمد هذا البديل على إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجامعة. حيث يمكن كل من     

, ومن ثم بكل منهمالطالب والشركة من التسجيل في الموقع من خالل الواجهة الخاصة 

فهي تتواصل مع الخريجين من  التفاعل مع الموقع واإلستفادة منه. أما بالنسبة للجامعة

 خالل إرسال بريد إلكتروني.

 

 إيجابيات هذا البديل عن البدائل السابقة :

  .يمكن لجميع الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم, من التسجيل في الموقع

 وكذلك الشركات بكافة مجاالتها.

 .يمثل هذا الموقع حلقة وصل بين كل من الطالب, الشركة والجامعة 

 عدد أكبر من الطلبة.ية تعميمه على إمكان 

 .متابعة الطلبة بعد التخرج, من خالل التسجيل في الموقع 
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 :قتصادية والفنيةالجدوى اال 1.7

 :الجدوى االقتصادية إلنشاء مكتب خريجين تابع للجامعة 

 :المصادر والتكاليف التطورية 

 ال يوجد على افتراض أن المكتب متوافر, وهو أحد مكاتب الجامعة.   

 

 :المصادر والتكاليف التشغيلية 

 ئية:امصادر والتكاليف التشغيلية الفيزيلا   

ة الالزمة لتشغيل يئاالفيزي التشغلية الجدول التالي يوضح المصادر والتكاليف

  النظام:

 التكلفة الكلية تكلفة الوحدة العدد العنصر

 computerجهاز حاسوب)

dual core) 

2 400$ 800$ 

طابعة ذات مواصفات 

 عدة)تصوير, فاكس, ماسح..(

1 240$ 240$ 

 $350 $350 1 مكتب

 $60 $30 2 هاتف

 $1350 المجموع

لمكتب الخريجين التابع  ئيةا( المصادر والتكاليف التشغيلية الفيزي1.2) جدول                 
 للجامعة

 



20 
 

 

 :المصادر والتكاليف التتشغلية البرمجية 

 الجدول التالي يوضح المصادر والتكاليف التتشغلية البرمجية:

 التكلفة الكلية تكلفة الوحدة العدد العنصر

Microsoft Windows XP 

Professional 

1 300$ 300$ 

Microsoft office 2007 

Professional Edition 

1 350$ 350$ 

 $650 المجموع

ر والتكاليف التتشغلية البرمجية لمكتب الخريجين التابع ( المصاد1.3) جدول
 للجامعة

  

 :المصادر والتكاليف التشغلية البشرية 

 :لمدة عام در والتكاليف التتشغلية البرمجيةالجدول التالي يوضح المصا 

 التكلفة الكلية تكلفة الوحدة العدد العنصر

 $6600 $550 1 المدير

 $6000 $500 1 السكرتير

 $12600 المجموع

لمكتب الخريجين التابع  البشرية ( المصادر والتكاليف التتشغلية1.4) جدول             
 ةللجامع
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 :المجموع الكلي لتشغيل المكتب لعام واحد فقط 

 التكلفة المصادر

 المصادر والتكاليف التطورية
 

0$ 

   ائيةيالمصادر والتكاليف التشغيلية الفيز 
 

1350$ 

 المصادر والتكاليف التتشغلية البرمجية
 

650$ 

 صادر والتكاليف التشغلية البشريةالم
 

12600$ 

 $14600 المجموع

 ( التكلفة االجمالية لمكتب الخريجين التابع للجامعة1.5) جدول         
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  الخريجين:الجدوى االقتصادية إلنشاء موقع إلكتروني خاص بالجامعة لمتابعة الطلبة 

 :المصادر والتكاليف التطورية                                                      

 الفيزيائية:طورية تاللمصادر والتكاليف ا 

 :التطورية الفيزيائيةالجدول التالي يوضح المصادر والتكاليف            

 التكلفة الكلية تكلفة الوحدة العدد العنصر
 computerجهاز حاسوب)
dual core) 

1 400$ 400$ 

 1 60$ 60$ (Laser Printerطابعة)

 $460 المجموع
إلنشاء موقع إلكتروني  الفيزيائيةلتطورية  ( المصادر والتكاليف1.6جدول )                 

 خاص بالجامعة لمتابعة الطلبة الخريجين

 

 البرمجية التطورية المصادر والتكاليف: 

 :التطورية البرمجيةالجدول التالي يوضح المصادر والتكاليف                

 التكلفة الكلية تكلفة الوحدة العدد العنصر
Microsoft Windows XP 

Professional 

1 300$ 300$ 

Microsoft office 2007 

Professional Edition 

1 350$ 350$ 

Microsoft Visual 
Studio.Net 2010 

1 300$ 300$ 

 $950 المجموع
إلنشاء موقع إلكتروني  البرمجية التطورية ( المصادر والتكاليف1.7) جدول               

 خاص بالجامعة لمتابعة الطلبة الخريجين
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 البشرية التطورية المصادر والتكاليف: 

 :)لمدة أربع اشهر(الجدول التالي يوضح المصادر والتكاليف التطورية البرمجية               

    

 التكلفة الكلية تكلفة الوحدة العدد العنصر

 $1600 $400 1 مبرمج

 $1600 المجموع

إلنشاء موقع إلكتروني البشرية  التطورية ( المصادر والتكاليف1.8) جدول                
 خاص بالجامعة لمتابعة الطلبة الخريجين

 

 :المصادر والتكاليف التشغيلية 

  ئية:  االفيزيالمصادر والتكاليف التشغيلية 

 ة الالزمة لتشغيل النظام:يئاالجدول التالي يوضح المصادر والتكاليف الفيزي

 التكلفة الكلية تكلفة الوحدة العدد العنصر

 computerجهاز حاسوب)

dual core) 

1 400$ 400$ 

HP Server High Level 

Server 

1 5000$ 5000$ 

 $5400 المجموع             

  ( المصادر والتكاليف التشغيلية الفيزيائية إلنشاء موقع إلكتروني1.9) جدول                

 نبالجامعة لمتابعة الطلبة الخريجيخاص 
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 :المصادر والتكاليف التشغلية البرمجية 

 ة الالزمة لتشغيل النظام:يئاالجدول التالي يوضح المصادر والتكاليف الفيزي 

 التكلفة الكلية الوحدةتكلفة  العدد العنصر

Microsoft windows 

XP Professional 

1 300$ 300$ 

Microsoft Visual 

Studio.Net 2010 

1 300$ 300$ 

 $600 المجموع

إلنشاء موقع إلكتروني  البرمجية( المصادر والتكاليف التشغيلية 1.10) جدول               
 خاص بالجامعة لمتابعة الطلبة الخريجين

 

 

 :المصادر والتكاليف التشغلية البشرية 

 :لمدة عام الالزمة لتشغيل النظام البشريةالجدول التالي يوضح المصادر والتكاليف          

 السنويةالتكلفة الشهرتكلفة  العدد العنصر

 $3600 $400 1 مسؤول النظام

 $3600 المجموع

إلنشاء موقع إلكتروني  البشريةالتشغيلية( المصادر والتكاليف 1.11) جدول                 
 خاص بالجامعة لمتابعة الطلبة الخريجين
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  المجموع الكلي لتشغيل الموقع االلكتروني الخاص بالجامعة لمتابعة الطلبة

 الخريجين:

 التكلفة المصادر

   ئيةالفيزيا التطورية المصادر والتكاليف
 

 460$ 

   البرمجية التطورية المصادر والتكاليف
 

950$ 

   التطوريةالبشرية المصادر والتكاليف
 

1600$ 

  ئيةالمصادر والتكاليف التشغيلية الفيزيا
 

400$ 

  البرمجيةالمصادر والتكاليف التشغيلية 
 

600$ 

  البشريةالمصادر والتكاليف التشغيلية 
 

3600$ 

 $7610 المجموع

إلنشاء موقع إلكتروني خاص بالجامعة ( التكلفة االجمالية 1.11جدول )               
 لمتابعة الطلبة الخريجين
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:الجدوى الفنية للبدائل   

مكتب الخريجين التابع  موقع الخريجين اإللكتروني

 للجامعة

 وجه المقارنة

الكفاءة)السرعة في  متوسطة عالية

 تحققيق الهدف(

الفعالية)تحققيق الهدف  عالية عالية

 المرجو(

السرعة في إيصال  منوسطة عالية

 المعلومات

عالية)أمكانية التحديث في 

أي زمان ومكان عن 

 طريق األنترنت(

صعب)أمكانية عدم حضور 

 الخريج عند طلبه(

 تحديث البيانات

 توفير الوقت والجهد قليل عالي

 دقة البيانات والمعلومات متوسطة عالية

الفنية للبدائلالجدوى                                                                             جدول )1.12) 
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 :  اختيار الحل األفضل 1.8

بعد دراسة الجدوى اإلقتصادية والفنية, وجد فريق البحث أن الحل األول يكلف       

. وهذا الحل ال يوجد له تكلفة تطوير على فرض وجود وذللك لمدة عام واحد 14600$

( فهو $14600مكاتب الجامعة. أما الجزء المكلف والمتكرر التكلفة) المكتب , وهو احد

التكلفة التشغلية حيث ان المكتب سيبقى مستمر في العمل ما دامت الجامعة مستمرة في 

ثابت )مرحلة ( ومنها ما هو 7610التدريس. أما بالنسبة للحل الثاني فتكلفته هي )

(. لذلك توصل $3600ة التشغلية البشرية)التطوير(. أما التكلفة المستمرة فهي التكلف

فريق البحث إلى أن الحل الثاني هو الحل المثالي واألفضل)تصمميم موقع الكتروني 

 لمتابعة الطلبة الخريجين في الجامعة(.
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 :المخاطر والحلول1.9 

 ومنها: هناك مجموعة من المخاطر والحلول التي يمكن أن تواجه عملية بناء النظام,     

 .ظهور متطلبات جدية للنظام 

 حتمالية حدوث خلل في أحد المكونات البرمجية للنظام في أي وقت.إ 

 

 

 لحلول هي: ا     

 .تحليل المتطلبات المتعلقة بالنظام  بشكل دقيق 

 و خلل في لتجنب فقدانها في حال حدوث عطل أ عمل نسخ احتياطية للبيانات

 الشبكة أو قاعدة البيانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 تقسيم المهام وجدولتها: 1.10

أي عمل في أي مجال يخضع لتقسيم زمني معين إلنجاز المهام المطلوبة ضمن الفترة 

الزمنية المحددة. وبما أن المشروع مححدود بفترة زمنية معينة, قام فريق البحث بوضع 

 مخطط زمني للعمل في المشرروع.

 

 شكل(1.1) مخطط جانيت لتوزيع المهام 



 الفصل الثاني

 الحوسبة السحابية
 

 مقدمة عن الحوسبة السحابية 

  مقدمة عنsalesforce 

 Tutorials 

 

 

 

 

 

 

 



 الحوسبة السحابية 2.1

 )تعريف الحوسبة السحابية( المقدمة   2.1.1

الحوسبة السحابية من العديد من المكونات تتكون  الحوسبة السحابية:    

التي تسمح بالتحول من البرمجيات التقلدية  (Software(, والبرمجية)Hardwareالمادية)

تضافة(, حيث تمكن من إستضافة سإلى شبكة االنترنت من خالل طرف ثالث)شركة اال

 التطبيقات والبيانات. 

تقدم على أنها خدمات عبر شبكة اإلنترنت، تتضمن الحوسبة السحابية البرامج التي و     

 باإلضافة إلى المعدات والنظم البرمجية المتوافرة في مراكز البيانات التي توفر هذه الخدمات.

وترتكز الحوسبة السحابية على مفهوم الالمحدودية للموارد و القدرة على دفع التكاليف حسب 

ر اإلنترنت دون الحاجة إلى امتالك عب الحاجة فقط, وتسمح للمستخدمين الوصول إليها 

تقنية على الأعباء صيانة وتطوير البرامج  لأيضا جع. ومن أهم ما تقدمه, المعرفة والخبرة

استخدام  مما يقلل العبء على المستخدمين، ويجعلهم يرّكزون على , عاتق الشركات المزودة

يانات المتطورة والتي تقدم وكما تعتمد الحوسبة السحابية على مراكز الب هذه الخدمات فقط.

 مساحات تخزين كبيرة للمستخدمين، كما توفر بعض البرامج كخدمات للمستخدمين.

خصائص رئيسية منها الخدمة الذاتية حسب الطلب, أيضا  وتشمل الحوسبة السحابية    

وتتضمن الحوسبة السحابية  .المرونة السريعةالوصول الواسع إلى الشبكات، تجميع الموارد، 

 نماذج الخدمة التالية :

 فقط.التطبيق  حيث يتحّكم المستخدم في إعداد :البرنامج كخدمة 



 حيث يتحكم المستخدم في البيئة المستضيفة. :المنصة كخدمة 

 حيث يتحكم المستخدم في كل شيء عدا مركز البيانات. :التحتية كخدمة يةالبن 

التي  السحابات العامة, تتمثل في تصاميم تطوير أساسيةتحتوي الحوسبة السحابية على      

تقدم ات اجتماعية سحاب ,أو لتجمع صناعي واسع من المستخدمين تكون متاحة لعدد كبير 

سحابيات هجينة تمزج و منظمة واحدة، تقدم خدمة لسحابات خاصة , منظمات عديدةخدمة ل

 كل ما سبق.

 

 أمن الحوسبة السحابية 2.1.2

إن من أهم القضايا التي يجب الحديث عنها واإلهتمام المتزايد بها, في نطاق الحديث عن     

في  الحوسبة السحابيةالحوسبة السحابية قضية أمن الحوسبة السحابية. حيث بدأ أمن 

جمع ندوات مخصصة مثل ورشة أمن الحوسبة السحابية لجمعية األوساط األكاديمية ي

ألهم ندوات األمن مثل مؤتمر جمعية الحاسبات األمريكية عن  ةالحاسبات األمريكية، ومتابع

 ت.الحوسبة وأمن االتصاال

إن قضية أمن الحوسبة السحابية مهمة جدا, ألن بيئة الحوسبة السحابية تشكل بيئة يتم     

 ,, مما قد ينشئ قنوات جانبية غير متوقعة تستغل في مراقبة سلبية للبياناتفيها تشارك الموارد

ولمعالجة مشاكل هذه القنوات, تسهل الثغرات  نوات سرية تستغل إلرسال نشط للبيانات.أو ق

جهاز ظاهري مهاجم، على نفس الجهاز الحقيقي على أنه جهاز ظاهري المكشوفة وضع 

 مستهدف.



اإلستفادة من ترّكز الخبرة األمنية وفي قضية أمن الحوسبة السحابية, يمكن لمستخدميها      

للمحافظة  األمن تدابير أفضلأّن النظام يستخدم  مع العلملحوسبة السحابية، لدى مزودي ا

على أمن البيانات وسريتها. وبالرغم من أن تقنية الحوسبة السحابية تثير مخاوف 

المستخدمين, في قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية وخصوصية أمن المعلومات وسريتها, 

والحاجة إلى اإلتصال الدائم بخدمة اإلنترنت خاصة في الدول النامية, إال أنها تقدم ما هو 

 لمن الدخول إلى ملفاتهم وتطبيقاتهم من خالذلك أهمية مثل السماح للمستخدمين أكثر من 

بالتالي تقل المخاطر األمنية و السحابة دون الحاجة لتوفر التطبيق في جهاز المستخدم، 

عمليات  إجراء االستفادة من الخوادم الضخمة جدًا فيوتتيح وموارد العتاد المطلوبة وغيرها. 

ها توفير كلفة شراء البرمجيات التي يحتاجو . ةهزة بمواصفات عاليمعقدة قد تتطلب أج

توفير عدد و . اإلنترنتمتصل بجهاز حاسوب فقط إلى  يحتاج   . فالمستخدمالمستخدم

 . العاملين في صيانة النظام والبرمجيات

إن ميزة قابلية التدقيق المتبادل في نظام الحوسبة السحابية, يمكن أن تقدم مساعدة     

في التعامل مع الحوادث واالسترجاع، نظرا ألّن المزّود والمستخدم كالهما قد يكون موسة مل

إلقاء المسؤولية في حاالت التحري  قابلية التدقيق المتبادل ُتمّكن منو مصدر الهجوم أو هدفه. 

ر, ومن الجدير بالذك داة إثبات حيوية للهيئات القانونية في أداء واجباتها.آوالمصادرة، وتكون 

بل تصميم النشاط أيضا.  أن البيانات والبرامج ليست الشيء الوحيد الذي يحتاج للحماية فقط,

رد يعني أّن نشاط مستخدم سحابي، قد يظهر لمستخدم سحابي آخر، يستعمل افتشارك المو 

 الموارد نفسها، مما قد ينشئ قنوات جانبية أو سرية.



تنفيذ آلية القابلية للتدقيق المتبادل، دون التأثير اليزال في الحوسبة السحابية تحد مفتوح ل    

ولتعقيد األمور قليال، ينبغي أن يكون المدقق للعمل طرفا ثالثا مستقال، مما  في األداء.

الحالية التي يسّجل حسبها المزودون سجالت  عدادات سيتطلب إعدادات تختلف عن اإل

عمل كبير. على الجانب االيجابي  ادل إلىتحتاج القابلية للتدقيق المتب حيث. حفظهاالتدقيق و 

 ، وتحقيق ذلك فعليا سيشكل ميزة أمنية هامة.

إن العمل على ما يعرف بمراقيب األجهزة الظاهرية )برامج تحاكي اآلالت الحقيقية( في      

أساسيا من  بانواع من المحاكاة، تشكل جانأنظمة الحوسبة السحابية جيد, ألن مختلف األ

الحوسبة السحابية. حيث أن المستويات الدنيا للبرمجة المتعددة يؤدي إلى مخاطر فشل 

األمن، وفي الحالة القصوى فإّن نظام تشغيل وحيد البرمجة تكون مخاطرته األمنية أقل من 

نظام تشغيل يشّغل برامج متعددة, وهذا يثبت أن مراقيب األجهزة الظاهرية مع مستوى 

البرمجة المتعددة، أكثر أمانا من نظام تشغيل مع مستويات أعلى من البرمجة  منخفض من

 المتعددة. 

 

 

 

 

 



2.2 salesforce 

 Hosted CRM(Customer هي عبارة عن شركة مختصة في تطبيقات     

Relationship Management او أدارة عالقات العمالء, حيث توفر هذه الشركة  )

 االلكتروني, ولديها الكثير من العمالء من مختلف الشركات.تطبيقها من خالل موقعها 

 Developerالكثير من أدوات التطوير. وتحتوي على  salesforceحيث تقدم     

Edition Environment  ي تطوير, وفحص البرمجيات كخدمات. حيث تزود التي تساعد ف

salesforce أعمال مشتركة تساعد  العديد من الخدمات التي تحول االعمال الخاصة إلى

في بناء عالقة بين الزبائن, والموظيفين, التي لم تكن موجودة في قبل. بدون أستخدام تكاليف 

 , ويعطي نظرة عامة عن االعمال بشكل أسرع.المكونات المادية والبرمجية

 وهي: salesforceوهناك العديد من المنتجات التي تقدمها 

 Sales cloud شيء في متناول اليد, حيث يكون متوافر أي : تساعد على وضع كل

 مكان وبشكل سهل, وسريع.

 Data.com على عملية التواصل : تفدم االعمال ذات المواصفات العالية, حيث تساعد

 .مع االعمال

 Chatter تمكن مستخدمي النظام من القيام بعملية التواصل من خالل :chatt  بشكل

 أسهل.

 



 Force.com platform المؤسسات بكافة أحجامها من التواصل مع زبائنها, : تساعد

 ومواظيفها بشكل فعال وبطريقة جديدة.

 DataBase.comستخدمين لخدمات : تسخدم من أجل أن تكون مشتركة للعديد من الم

 .الحوسبة السحابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Tutorials 

حيث سوف يتم , salesforceالخاصة  Tutorialsفي هذا القسم سوف يتم تطبيق بعض    

 ( وغيرها من االمور.fields( والحقول التابعة لها)objectsتوضيح كيفية بناء الكيانات)

 وذلك من خالل الحساب المجاني الذي تم إنشاءه من خالل الرابط التالي:

https://login.salesforce.com/ 

 (بناء الكياناتobjects): 

Account (your account name) setupcreateobjects 

New custom object.  

Custom Objects 
  

Help for this Page 

Custom objects are database tables that allow you to store data specific to your 
organization in salesforce.com. You can use custom objects to extend 
salesforce.com functionality or to build new application functionality.  
 
Once you have created a custom object, you can create a custom tab, custom 
related lists, reports, and dashboards for users to interact with the custom object 
data. You can also access custom object data through the Force.com API. 

 

     

Action 
 

Label Master Object Deployed Description 

Edit | Del 
 

invoice statement  

  

this is multiple line item 

Edit | Del 
 

line item  merchandise, invoice statement 
  

Edit | Del 
 

merchandise  

  

this is the salese of custumer 

 

 

New Custom Object 

object 

Schema Builder 

https://login.salesforce.com/
https://login.salesforce.com/
javascript:openPopupFocusEscapePounds(%27/help/doc/user_ed.jsp?loc=help&target=dev_objectedit.htm&section=Dev_Tools%27,%20%27Help%27,%20700,%20600,%20%27width=700,height=600,resizable=yes,toolbar=yes,status=no,scrollbars=yes,menubar=yes,directories=no,location=no,dependant=no%27,%20false,%20false);
https://na12.salesforce.com/01IU00000007J52/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2Fp%2Fsetup%2Fcustent%2FCustomObjectsPage%3Fsetupid%3DCustomObjects%26retURL%3D%252Fui%252Fsetup%252FSetup%253Fsetupid%253DDevTools
https://na12.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?retURL=%2Fp%2Fsetup%2Fcustent%2FCustomObjectsPage%3Fsetupid%3DCustomObjects%26retURL%3D%252Fui%252Fsetup%252FSetup%253Fsetupid%253DDevTools&setupid=CustomObjects&delID=01IU00000007J52&_CONFIRMATIONTOKEN=uNq3l_I6TDiUrLJwdXFFC3QZLbix78W6uZK79qGTsTsgfzBcZKb3WUdEDlLgcfeMw8JHygoMVid0uXMhtiJuxQTHICGPzDs2mG0a24GpfqOBUMqxp1jJ8Wusn.BrR0Gp269t_2_aPwL4UcHdwwn1yqN0YAQ%3D
https://na12.salesforce.com/01IU00000007J52?setupid=CustomObjects
https://na12.salesforce.com/01IU00000007J57/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2Fp%2Fsetup%2Fcustent%2FCustomObjectsPage%3Fsetupid%3DCustomObjects%26retURL%3D%252Fui%252Fsetup%252FSetup%253Fsetupid%253DDevTools
https://na12.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?retURL=%2Fp%2Fsetup%2Fcustent%2FCustomObjectsPage%3Fsetupid%3DCustomObjects%26retURL%3D%252Fui%252Fsetup%252FSetup%253Fsetupid%253DDevTools&setupid=CustomObjects&delID=01IU00000007J57&_CONFIRMATIONTOKEN=pUy5lnG8o9L7oqwR5gQg_2RW9lKCBkeGKWtZLOqOscsOp8iMxoUT9iWGFZyyVqewLSBalOj8sxpTxG_E4w_vwL40tQGzCZ5yRIc5UWH164Y7IKOIRQvJR8T6MeTfN5ykeG9TAkusXIXQ28EPu8xWKPHtEU0%3D
https://na12.salesforce.com/01IU00000007J57?setupid=CustomObjects
https://na12.salesforce.com/01IU00000007J4O?setupid=CustomObjects
https://na12.salesforce.com/01IU00000007J52?setupid=CustomObjects
https://na12.salesforce.com/01IU00000007J4O/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2Fp%2Fsetup%2Fcustent%2FCustomObjectsPage%3Fsetupid%3DCustomObjects%26retURL%3D%252Fui%252Fsetup%252FSetup%253Fsetupid%253DDevTools
https://na12.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?retURL=%2Fp%2Fsetup%2Fcustent%2FCustomObjectsPage%3Fsetupid%3DCustomObjects%26retURL%3D%252Fui%252Fsetup%252FSetup%253Fsetupid%253DDevTools&setupid=CustomObjects&delID=01IU00000007J4O&_CONFIRMATIONTOKEN=IkrHuK1.t0c4A8CuXDRlvM7UcNTJDE45bCkgi_wXdiMOM9T6gNUUgShYHMNHeUrHpkiD2OZpXc3bPTJWhnALXSlsSqxpEvkkkUPly1qIzirsxPMB.OH3PEgpjCrEWx_R.1Md4O42U4gnQXj2dnLSVsD8gKg%3D
https://na12.salesforce.com/01IU00000007J4O?setupid=CustomObjects
javascript:openPopupFocusEscapePounds('/help/doc/user_ed.jsp?loc=help&target=dev_objectedit.htm&section=Dev_Tools', 'Help', 700, 600, 'width=700,height=600,resizable=yes,toolbar=yes,status=no,scrollbars=yes,menubar=yes,directories=no,location=no,dependant=no', false, false);


 (بناء الحقولfields) 

ومن ثم نملىء البيانات المتعلقة بذلك الحقل  New custom objectنضغط على 

في حال أردنا إضافة حقول أخرى لهذا   Save & Newأو  Saveومن ثم 

object. 

Custom Object Definition Edit 
Save 

 
Save & New

 
Cancel

 

                                                                                                                                    * = Required Information 

Custom Object Information 

The singular and plural labels are used in tabs, page layouts, and reports. 

*Label 
  Example:  Account 

*Plural Label 
  Example:  Accounts 

Starts with vowel sound 
 

    

       

The Object Name is used when referencing the object via the API. 

*Object 
Name   Example:  Account 

        

Description 

 

       

Context-
Sensitive 

Help 
Setting 

 Open the standard Salesforce.com Help & Training window 

 Open a window using a Visual force page 

Content 
Name                    

--None--
 



    تكون الشاشة كالتالي: objectبعد إضافة جميع الحقول التابعة ل 

 

  Custom Fields & Relationships   Custom Fields & Relationships Help  

Action 
 

Field Label API Name Data Type 

Edit | Del 
 

description description__c Text Area(255) 

Edit | Del 
 

price price__c Currency(16, 2) 

Edit | Del 
 

total inventory total_inventory__c Number(18, 0) 

 

javascript:openPopupFocusEscapePounds(%27/help/doc/user_ed.jsp?loc=help&target=adding_fields.htm&section=Dev_Tools%27,%20%27Help%27,%20700,%20600,%20%27width=700,height=600,resizable=yes,toolbar=yes,status=no,scrollbars=yes,menubar=yes,directories=no,location=no,dependant=no%27,%20false,%20false);
https://na12.salesforce.com/00NU0000002Nbb8/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01IU00000007J4O%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na12.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00NU0000002Nbb8&retURL=%2F01IU00000007J4O%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=nuWUtfIF.QS8tB1lqayzUJRKwTCCOfh3YnIG64YGT1slM6EdqrF9Cnz0I67NzrmfY3wxb9ANTmeJYDYdR3FSEqKwVhV8Q32p6ZO0PmedOTMYmhBtSXYEfl9YA9AqfnDxtqsG0OY3wP4PBw2noEiwiM7Y4U0%3D
https://na12.salesforce.com/00NU0000002Nbb8?setupid=CustomObjects
https://na12.salesforce.com/00NU0000002NbbD/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01IU00000007J4O%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na12.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00NU0000002NbbD&retURL=%2F01IU00000007J4O%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=8oDTTjmU.woI1u7ruH6YR6fILA.Cz73kx9Jje2cFvN_FiXadcpxhFtXZB8Q6UpeXIfpGe93Sk4boAL3c.6SLwCjKLB9qDh8iC86rOSO0JZxIPpykq1Kw2dcwO3hC1HKKf7fMJr70l6B682heM9wZt_G126c%3D
https://na12.salesforce.com/00NU0000002NbbD?setupid=CustomObjects
https://na12.salesforce.com/00NU0000002NbbI/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01IU00000007J4O%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na12.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00NU0000002NbbI&retURL=%2F01IU00000007J4O%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=prnf3vVZRMPuMWOsn0Co3.Gl6.Ay3co8jrSoclJl8BRXKwHgJ6e.SXotjcC7pkKLLdQrl4kw0uoRyGjcFjAQ7jhI6odr6NHWj.5njca5vKcRUi3A1uFIGAOQBuYC.TJnUnRPPF35DYOld3TJbKOn5pRJeYw%3D
https://na12.salesforce.com/00NU0000002NbbI?setupid=CustomObjects
javascript:openPopupFocusEscapePounds('/help/doc/user_ed.jsp?loc=help&target=adding_fields.htm&section=Dev_Tools', 'Help', 700, 600, 'width=700,height=600,resizable=yes,toolbar=yes,status=no,scrollbars=yes,menubar=yes,directories=no,location=no,dependant=no', false, false);
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 الفصل السادس

 برمجة وتطبيق النظام
 

 المقدمة 

 البرمجة الالزمة لعملية التطوير 

 برمجة النظام 

 تشغيل النظام 
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 المقدمة 6.1

تطوير وتشغيل النظام المهمة, في هذا الفصل سوف يتم التعرف على مرحلة من مراحل     

األدوات والبرامج الالزمة لتطوير وتشغيل النظام بشكل كامل, والبرمجيات حيث سيتم توضيح 

 الالزمة لهذه المرحلة. وذلك من خالل:

 البرمجة الالزمة لعملية التطوير 

 المواصفات الالزمة لعملية تشغيل النظام 

 برمجة النظام 

  تشغيل النظام 

 

 

 ية التطويرلالبرمجة الالزمة لعم 6.2 

, في هذا القسم سوف يتم توضيح البرمجيات الالزمة من أجل عملية بناء وتطوير النظام 
 وهي:

 :(Windows 7نظام التشغيل) .1

, حيث أنه من خالله تم التعديل على بالقوة في األداء وادارة الملفاتيتميز هذا النظام     

بالواجهة التي تساعد الجميع (, ويتميز هذا النظام Vistaالمشاكل التي ظهرت في الفيستا)

مكانية العمل على النظام من خالل الَلمس على التعامل معها وحفظ األشياء التي تم عمله ا, وا 

 دون الحاجة إلى الفأرة ولوحة المفاتيح.
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2. Microsoft Office 2007: 

                                   هو عبارة عن بيئة متكاملة من أجل تسهبل القيام باالعمال المكتبية وقد أستخدم في            

 المشروع من أجل عملية التوثيق.             

 

 

3. Microsoft Visual Studio.Net 2010: 

, وهي من أقوى لفات Microsoftة برمجية حديثة وهي من أصدرات شركة هي لغ      

. وقد تم أختيار Microsoft Visual Studioالبرمجة وهي أحدى النسخ المتطورة من حزمة 

هذه اللغة من اجل برمجة المظام وفحصه وتصصميمه لمل تحتويه من مميزات تدعم 

التي سوف يتم بناء الكيانات والحقول  salesforceالمشروع, وكذلك النها مدعومة من قبل 

دخالها إلى الموقع سواء من قبل الطالب إكن تخزين كل البيانات التي يتم  حتى نتمكن عليها,

 أو الشركة.

 هو: Visual Studio.Netومن أهم ما يميز 

 .القدرة على التعامل مع األخطاء 

 مكانية بناء تطبيقات الويب.إ 

  تدعم عدد من  اللغات المستخدمة في.Net  مثلC#  وVB.Net  

حيث أنها مدعومة من  ,Net.مع  #Cستخدام المشروع سوف تتم عملية البرمجة بإوفي هذا 

 .salesforceقبل 
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 برمجة النظام 6.3

هنا سوف يتم توضيح جدوال قواعد البيانات من حيث الجداول)الكيانات( التي تحتويها وكذلك 

 الحقول الموجودة في كل جدول:

 
 

Custom Field&                   
Relationships 

 
 

           Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

           Edit | Del Adminpassword  

Adminpassword__
c 

Text(50)   
salesforce ppu, 
 5/13/2012 2:10 PM 

           Edit | Del AdminUserName  

AdminUserName_
_c 

Text(50)   
salesforce ppu,  
5/13/2012 2:08 PM 

Admin Table 

 
 
 
 
 
 

 

 Custom Fields &  
 Relationships 

   

          Action Field Label API Name Data Type 
Controlling  

Field 
Modified By 

         Edit | Del CategoryID  CategoryID__c 
Auto 
Number 

  
salesforce ppu, 
 5/8/2012 11:33 AM 

Category Table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://na14.salesforce.com/00Nd0000005FBjq/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAv%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005FBjq&retURL=%2F01Id0000000pgAv%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=Gv5bojxOIlB7XSAJiyoRX2CVJhMOdD5Y.TNipelP2bbbFB.o8p0ol923721xnyNWFU5dygvhtjier4_yBlY9y0Aa7Iv3XdnGquksaPj0Gv3YB_KxzYFGbjcghJWTdDXJ22avpdjc0tEPfJU5_DKB3nsMu0k%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005FBjq?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005FBjl/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAv%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005FBjl&retURL=%2F01Id0000000pgAv%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=NgvODEAlLkiQxLNyyKX2XWNa8nDeCCgqQQlPXNp2ERI1TJpgokaoWyJZtPp6wFAicvZLMS.sDuZtobWK3WbUk_JAKP.gbZQF_Nm23i26hgo90WcmhTyxEf1LIM0OB9Jodi9wU6lHNFfCUKndMz3YnIeOj2I%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005FBjl?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2cu?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
javascript:openPopupFocusEscapePounds('/help/doc/user_ed.jsp?loc=help&target=adding_fields.htm&section=Dev_Tools', 'Help', 700, 600, 'width=700,height=600,resizable=yes,toolbar=yes,status=no,scrollbars=yes,menubar=yes,directories=no,location=no,dependant=no', false, false);
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            Custom Fields & 
            Relationships 

             Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

              Edit | Del Address  Address__c Text(150)   
salesforce ppu,  
5/8/2012 6:29 AM 

              Edit | Del Email Email__c Email   
salesforce ppu, 
 5/8/2012 6:34 AM 

             Edit | Del Employment  Employment__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/8/2012 6:27 AM 

            Edit | Del OwnerName  OwnerName__c Text(150)   
salesforce ppu,  
5/8/2012 6:25 AM 

            Edit | Del Password Password__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/8/2012 6:38 AM 

           Edit | Del phone phone__c Phone   
salesforce ppu,  
5/8/2012 6:31 AM 

     

           Edit | Del 
UserName  UserName__c Text(150)   

salesforce ppu, 
 5/8/2012 6:36 AM 

 

Company Table 

Table PostApplied 

 
 

 Custom Fields & 
Relationships 

  

             Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

             Edit | Del ApplyDate  ApplyDate__c Date   
salesforce ppu, 
 5/12/2012 5:13 AM 

            Edit | Del PostedBy PostedBy__c Text(150)   
salesforce ppu,  
5/12/2012 11:31 AM 

            Edit | Del StudentNo StudentNo__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/12/2012 5:11 AM 

  Deleted Fields 

(1)  

        

https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2Po/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F2Po&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=Jq2WU3DpLcesFjeX0GDpZ3XR3KDa74HPKUKQoirCr8UnBmbgCYLTfSAfVZ_jasmjZL7eFFmyHbjKawsrXOJ5btarJF7EzBPvdhQya9YQkcLM3UnpN3opUorYrS8tkzLzxTyXhlRHnypt2VNDAgTNI8hgqNE%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2Po?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2Q3/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F2Q3&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=4bSVzwe5sk.oN2gLzkMkRrh.IUsmuQ_fjYX0pyOjzz8pkNRT15e0KxTjB9KIMK2GIj7thibgM3zKhdzc75RI1WbFXKs4Cxtt9fBUXnIwltybjdzW7ryMdmAmdratnUJ4dhjPyEvI5DfJxkRbxGNtJcx6R80%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2Q3?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2Pe/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F2Pe&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=mWVXtxrWR2OykKTOSF4_d4MxFo2rH4lZQGeoaYjjKALEFrMG9J4lWlSLfhLGSFXBPIYzpg50LvF3Bwmwai8J6qNCEYrtSlmTf1u8ocgo8Vwbe.I666JPVwjimdLwiUAEq0Ak1whsQgcvTpZrG3sQydIY0C8%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2Pe?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2PZ/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F2PZ&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=CQHeArRSo9zUXkL6Ji4fuml8R7ufdyLsUNtdNRxgaQ5_.QL6WYMfzyIXP3j5Qku16LT4epR9Q3Xe.X5fnMTHfYPnf_w3UFk.MQ37.ZAc2xcJghsWNhHOicRGgEJNiAHI649RjCrYLvUanPH.yM2bRhLbsBw%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2PZ?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2QI/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F2QI&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=uv8FfyhNbIpGitf5jC9sG34mozBhZnpGzPfskw99dhf3fdqOYn2Tc7ADeypu4quaASEMHZPmDbpZj3pXyzc.wAV4il.Sl5ZF9W5V5a7d9F0Hi0c68X3c6Hhx9QQA_V9HXeobVsqSmrbvh3QD4AL4JrIWQGo%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2QI?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2Pt/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F2Pt&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=Xmv17jyOQVM9yKvf018UlX9H9bNzsjhlk9C7z1s_jSqk4FOdY0nSXgwI2uRydembRik_rSV9MeAxu194Aceb3YqmprbEDaWyjcQOgrCoNjbxv35oWB2vCFva7LBA3hL4fJmTgGvs1HdmCxB9nqoQvGnaMFI%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2Pt?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2Jm/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F2Jm&retURL=%2F01Id0000000pgAq%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=xSSMqcocLB0BwsdVUyw2hc53LuvSA5P7TYM.dPGAYKgExFy4gp0YgyldBPwc80MfkbCA5f.jIdZLo6vnEWzGvLKU7XwymKoToiVJTrXyg.fUf1VybKjDjc1JUazmdlMhBODIUZWe5NYDlncIzUvaEZiHnwY%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2Jm?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005FB1U/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000q5By%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005FB1U&retURL=%2F01Id0000000q5By%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=._ck.WF3C5ULEoFqx1kJRKNabmYGQyp9VzJ6omI.7siEgq5KpEXqfAtZTz9OIDzmyYMP51sM2YxJ.NTe2uaKn1Qdr.bcasgDOwp7cbkb9JBklLuv1NFfqIpZ8tkSnhYd0PD6_nfi7FPvyEFBuINxqfr2K7g%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005FB1U?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005FB36/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000q5By%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005FB36&retURL=%2F01Id0000000q5By%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=0svZzX0Z79toIrdM4eC2nys80R3sgx.ogWkrEUNZQ1MuOmW5UpZXoM61ejfBT5dGwHWKt93L3i6gTl2CfqMmsvgWKns.GvIHftTTK5epQiMi_WTt.dAaVPkOS3w_by4KEp8egyEElv3lSz9q8EGq8chGNKE%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005FB36?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005FB1P/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000q5By%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005FB1P&retURL=%2F01Id0000000q5By%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=wljq2dFkmptT5vjgovX7uUjWNLbk2dzni1asf3i0ihB0p6RF7pq_ipuZWtqQuT6uoWLDLNW2W07xORXwx_PNfzDTrPmGtyJfZB8Hzvx0xi12Ezoy.GQjy78rXIOcGiDxFQnws.BV4BOKD5_nsUPmdI66eag%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005FB1P?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/p/setup/layout/DeletedFieldList?type=01Id0000000q5By&setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/p/setup/layout/DeletedFieldList?type=01Id0000000q5By&setupid=CustomObjects
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Students Table    

 

     Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

       Edit | Del address  address__c Text(100)   
salesforce ppu, 
 4/16/2012 9:26 AM 

          Edit | Del age  age__c 
Number(10, 
0) 

  
salesforce ppu,  
4/16/2012 9:24 AM 

          Edit | Del collage  collage__c Text(50)   
salesforce ppu,  
4/16/2012 9:35 AM 

           Edit | Del CvFile CvFile__c Text(250)   
salesforce ppu,  
5/7/2012 7:49 AM 

          Edit | Del email email__c Email   
salesforce ppu, 
 4/16/2012 9:27 AM 

         Edit | Del major major__c Text(50)   
salesforce ppu,  
4/16/2012 9:36 AM 

         Edit | Del password  password__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/2/2012 1:25 PM 

        Edit | Del phone phone__c Phone   
salesforce ppu,  
4/16/2012 9:52 AM 

        Edit | Del sex sex__c Text(10)   
salesforce ppu,  
4/16/2012 9:22 AM 

        Edit | Del StudentNo StudentNo__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/2/2012 3:03 PM 

        Edit | Del 
YearGradu

ation 

YearGraduation__c 
Number(5, 
0) 

  
salesforce ppu,  
4/16/2012 9:49 AM 

       Edit | Del 
  ِ AvgCumu

lative 

AvgCumulative__c Text(5)   
salesforce ppu, 
 4/16/2012 9:46 AM 

 

           Custom Fields & 
           Relationships 

  
 

         Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

           Edit | Del StudentNo StudentNo__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/7/2012 4:55 AM 
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https://na14.salesforce.com/00Nd00000048HSx/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects
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https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd00000048HU0/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd00000048HU0&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=n_kUqBcIFWuVTLEYaDr2fpkNG3AjS5KE5Xwk6sF2ak5a_GQo.z_fbde9sbhvQCM1CCdAHgIxBdQy7Xi54lMz.zcOmUZShuLBiswzMPwwKspHg_FATdbDvj8XR.meTD3JGOpOa6zEaoAYF8ufe_7MyoXuLwE%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd00000048HU0?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F0ym/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F0ym&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=jksW7iI0q26mwqOMN.Mv8qXtxIh0Wdfocm64pf8exv8RgjuxNN_rq9onYneRTMxcBnQp4hSD9PnyRJ3hKjSkgjOUE.w4DyzPtNdkIhD8SYySQWL9EQWHgKG3hb.030vNzpGYTMSarloqDeLC4Vwy5jFlvZE%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F0ym?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd00000048GyJ/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd00000048GyJ&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=md5pCD38PBWLe_ZJuL9qdB9qSTZ6WqbzOsYrH2hvoIJz4vpvRkSvivmfCRSXsLjp_plqUWMrTDxS6OrSdQKiVywkjj40ldEpzxKrEqiIeHWiecVGlL_z5PtDtbhUdyKrDX0Arl95AfJ0STD.9wkacMPuzls%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd00000048GyJ?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd00000048HTq/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects
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https://na14.salesforce.com/00Nd00000048HTq?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd00000049i6y/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd00000049i6y&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=ZtjCttbOambhjRhA9pAsMWACB6toxAI4wF2rvHYicVjKVX7hQ5wmLBAjkku5OVwY9.7UHvDYEZXtVdcZYnWyvg_UZyNE0P4DCC9UZEti3_ENzlCh4KRi_V1tVVMQZOZQCXoBtVFHC33TsaFJtwYrM1Zi68E%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd00000049i6y?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd00000048HaI/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects
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https://na14.salesforce.com/00Nd00000048EvQ?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd00000048HZk/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pgAg%3Fsetupid%3DCustomObjects
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Table College 

 

 

 

 

 

   Custom Fields & 
             Relationships 

  Custom Fields & Relationships Help  

          Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

           Edit | Del college_ID college_ID__c Number(18, 0)   
salesforce ppu, 

 4/26/2012 12:07 AM 

          Edit | Del major_ID major_ID__c Auto Number   
salesforce ppu,  

4/26/2012 12:06 AM 

Majors Table 

 
  
  

 Custom Fields & 

Relationships 

         Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

          Edit | Del college_ID  college_ID__c 
Auto 
Number 

  
salesforce ppu, 
 4/26/2012 12:08 AM 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

javascript:openPopupFocusEscapePounds(%27/help/doc/user_ed.jsp?loc=help&target=adding_fields.htm&section=Dev_Tools%27,%20%27Help%27,%20700,%20600,%20%27width=700,height=600,resizable=yes,toolbar=yes,status=no,scrollbars=yes,menubar=yes,directories=no,location=no,dependant=no%27,%20false,%20false);
https://na14.salesforce.com/00Nd000000494cR/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pwgF%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd000000494cR&retURL=%2F01Id0000000pwgF%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=N9CFKH5G_E_eLI.wLgyqB1NVAm0w_amtb7vQNjfNUsWjAhJsO3zaRJHL3a3wQ.TXfwyvZ_jjElCmOnTG.ZEsS4tMp281fiyRnWprhyiF.CfdLNQPL2yN2zgoVJDskE_xzFZRxPiZmu62pcCM9PafX_691T4%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd000000494cR?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd000000494jR/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pwgF%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd000000494jR&retURL=%2F01Id0000000pwgF%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=m7Wk1OtUcnNZz21EzBkUo89bdIvl0Q1TdF81bbF3z2xBiWAKZsadlAjoysbJLJKty.lHjSq14KmRDBL.e012nn46GYwdz8sol8.aOAztsw37Db5wMn54B6MNLyoO3tLgxDT7F7g_XwzOulPqimhKvRHqun0%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd000000494jR?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
javascript:openPopupFocusEscapePounds('/help/doc/user_ed.jsp?loc=help&target=adding_fields.htm&section=Dev_Tools', 'Help', 700, 600, 'width=700,height=600,resizable=yes,toolbar=yes,status=no,scrollbars=yes,menubar=yes,directories=no,location=no,dependant=no', false, false);
https://na14.salesforce.com/00Nd000000494jW/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000pwfn%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd000000494jW&retURL=%2F01Id0000000pwfn%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=ZQyS8DCDC7FxDuYSFksf7zsjNIFNi3DK5Ft.6aWWcgH5dq8IZra0dq8erAi117ZpQd9lwOYeJSuZfaqMnZJhq971_NHtrpTTDnGh9jk6lfHMcZykr2LNqMBQCicTEd8V89BMxtZoMt8.z2KcAXLT4mlAWf4%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd000000494jW?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
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Posts Table 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

        
           Custom Fields & 

            Relationships 

             Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

           Edit | Del CategoryID  CategoryID__c Number(18, 0)   
salesforce ppu,  
5/8/2012 11:21 AM 

          Edit | Del Details Details__c 
Long Text 
Area(32768) 

  
salesforce ppu,  
5/8/2012 10:30 AM 

          Edit | Del Email Email__c Email   
salesforce ppu,  
5/8/2012 11:06 AM 

          Edit | Del lastdate lastdate__c Date   
salesforce ppu,  
 
5/8/2012 4:16 PM 

         Edit | Del phone phone__c Phone   
salesforce ppu,  
5/8/2012 11:12 AM 

         Edit | Del PostDate PostDate__c Date   
salesforce ppu,  
5/8/2012 4:15 PM 

        Edit | Del PostedBy PostedBy__c Text(150)   
salesforce ppu,  
5/8/2012 11:30 AM 

        Edit | Del PostState PostState__c Number(18, 0)   
salesforce ppu,  
5/8/2012 11:51 AM 

        Edit | Del WorkPlace WorkPlace__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/8/2012 11:05 AM 

https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2lQ/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000q40S%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F2lQ&retURL=%2F01Id0000000q40S%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=22VGv_F1HWW9MduUNyqyReSLl6YmQQfMJ31e8vBC.jlmwzfrgVm8O3Cog4kFBhXmaFSJfIEGGVUZRhM7hMqqgZXNaQb4lWVNyYc_rUgIxBTSpUEkJ5pRC2Z086ie_bIObZOPXvgFdtLt59f3K3B6wPlLtAU%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2lQ?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F2fF/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000q40S%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F2fF&retURL=%2F01Id0000000q40S%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=DcmaqQPFtJ5q.cyOOIEQEqXtxIh0Wdfocm64pf8exv_b.phwm612XGp5LtOXkIsRBnQp4hSD9PnyRJ3hKjSkgjOUE.w4DyzPtNdkIhD8SYySQWL9EQWHgKG3hb.030vNzpGYTMSarloqDeLC4Vwy5oGRR3A%3D
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Working Experience 

 

 

            Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

            Edit | Del StudentNo StudentNo__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/6/2012 12:08 PM 

Skills table 

 

 

 

         Custom Fields 
&Relationships   

  

        Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

         Edit | Del Company Company__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/7/2012 5:43 AM 

         Edit | Del FinishDate  FinishDate__c Date/Time   
salesforce ppu,  
5/7/2012 5:48 AM 

         Edit | Del StartDate  StartDate__c Date/Time   
salesforce ppu,  
5/7/2012 5:47 AM 

        Edit | Del StudentNo StudentNo__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/7/2012 6:00 AM 

  Deleted 

Fields (1)  

        

 

         Custom Fields &  
        Relationships   
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            Action Field Label API Name Data Type 
Controlling 

Field 
Modified By 

            Edit | Del StudentNo StudentNo__c Text(50)   
salesforce ppu,  
5/6/2012 12:08 PM 

Training Table 

 

 تشغيل النظام 6.4

تمامها بنجاح, إنشاء قاعدة إعداد األدوات والبرامج الالزمة للنظام وا  نتهاء من بعد اإل   

اإلدخال واإلخراج, وكتابة الكود الخاص بالنظام البيانات الخاصة بالنظام, وتصميم شاشات 

 وكل شاشة يكون النظام قادر على على تنفيذ المهام المطلوبة منه, ولكل مستخدميه.

وحتى يتم إعداد النظام وتشغيلع في بيئة النظام المطلوبة فإنه يحتاج إلى مجموعة من    

 الخطوات حتى تتم العملية بشكل سليم, وهي:

 .عليهاqueryالبيانات والتأكد من أنه يمكن تنفيذ . فحص قاعدة 1

 . تنزيل النظام إلى بيئة التطبيق.2

 . فحص اإلتصال مل بين النظام وقاعدة البيانات.3

 . بعد إتمام هذه الخظوات بنجاح فأنه يمكن تشغيل النظام بنجاح.4

 

 

         Custom Fields &  
        Relationships   

https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F0F8/e?setupid=CustomObjects&retURL=%2F01Id0000000q3i9%3Fsetupid%3DCustomObjects
https://na14.salesforce.com/setup/own/deleteredirect.jsp?setupid=CustomObjects&delID=00Nd0000005F0F8&retURL=%2F01Id0000000q3i9%3Fsetupid%3DCustomObjects&_CONFIRMATIONTOKEN=vq8dDMu6P95.QYJaOJZbch2UlyLs6B72l50vhQJD6bVAqvIPjQmzZIhXnJm9EWkzsVBfsqfPtTGUiDJzmZPxIdvpv9KlkfC3ZhVaGIHEocfNNDpRA9Xa431Vx5WaMKSmTh3Cmu6Cns1SmbOPPEW1hr7MUCQ%3D
https://na14.salesforce.com/00Nd0000005F0F8?setupid=CustomObjects
https://na14.salesforce.com/005d0000000fgR8


 الفصل الخامس

 تصميم النظام
 

 المقدمة 

 تصميم وظائف النظام 

  تصميم شاشات النظام 

 تصميم قاعدة البيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 المقدمة5.1 

, حيث أنها تربط ما بين اة المشروعصميم النظام من أهم مراحل دورة حيتعد مرحلة ت    

بالتصميم وبما يتعلق بمتخدمي نظام ومستخدميه, لذلك يجب مراعاة االمور التي تتعلق ال

 النظام.

 وفي هذا الفصل سيتم تناول بعض النقاط, وهي:

 تصميم وظائف النظام: 

تصميم كل وظيفة من وظائف النظام, وتوضيح القيود على  سيتم في هذا الجزء  

 كل منها.

 

 :تصميم شاشات النظام  

 وهي النظام, سيتم تصميم الشاشات الخاصة باإلدخال واإلخراج التي سوف تشكل

وغيرها من صفحة تسجيل الطالب, صفحة تسجيل الشركة, ) الصفحة الرئيسية, 

 زمة(.الصفحات الال

    

 

 

 



 :تصميم قاعدة البيانات 

( objects) الكياناتعلى بناًء  salesforce م تصميم قاعدة البيانات علىسيت

نوع البيانات الخاصة وكذلك  ها, وتحديد الجدوال والحقول الخاصة بها,تم بناؤ يالتي 

قل, وأي إضافة للبيانات سوف يتم تخزينها على قاعدة البيانات على بكل ح

salesforce. 

 

 تصميم وظائف النظام  5.2 

 تسجيل الطالب في الموقع: 5.2.1

 :الوصف  

يقوم الطالب الخريج أو المتوقع تخرجه بالتسجيل في الموقع, من خالل الدخول اإلى الصفحة 

دخال البيانات االخاصة   مطلوبة منه في صفحة التسجيل.لبتسجيل الطالب, وا 

 

 :واجهة المستخدم 

  :المدخالت 

 اسم الطالب, الرقم الجامعي, رقم الهاتف, العنوان, العمر, الجنس, البريد           

                االلكتروني, الكلية, التخصص, المعدل التراكمي.            

 

 :المخرجات 

 .التأكيد على التسجيل



 :القيود 

 .أن يكون الرقم الجامعي بالصيغة المكتوب بها في البطاقة الجامعية 

  أرقام. 10أن ال يزيد رقم الجوال عن 

 .أن يكتب البريد االلكتروني بالصيغة العامة له 

 

 تسجيل الشركة في الموقع: 5.2.2

 :الوصف 

بالتسجيل في الموقع, من خالل الدخول اإلى الصفحة الخاصة  الشركةقوم ت 

دخال البيانات االشركةبتسجيل  من قبل  مطلوبة منه في صفحة التسجيلل, وا 

 صاحب الشركة أو المفوض عنه.

 

 :واجهة المستخدم 

 :المدخالت 

اسم الشركة, اسم المالك, مجال العمل, العنوان, رقم الهاتف, البريد 

 المستخدم, كلمة المرور.االلكتروني, اسم 

 

 :المخرجات 

 التأكيد على التسجيل في الموقع.

 



 :القيود 

  ارقام. 7أن ال يزيد رقم الهاتف عن 

 روني بالصيغة العامة للبريد الكتروني.أن يكتب البريد االلكت 

 

 إضافة إعالنات أو أخبار إلى الموقع: 5.2.3

  :الوصف 

 إلى الموقع. إعالن أو خبر بإضافة الشركة قومت

 

 :واجهة المستخدم 

  :المدخالت 

 بر أو اإلعالن الذي سوف يتم إضافته.الخنص 

 

 :المخرجات 

 التأكيد على إضافة الخبر أو اإلعالن.

 

 :القيود 

 .ال يوجد قيود   

 



 

 

 

 حذف إعالن من الموقع: 5.2.4

 :الوصف 

 بحذف اإلعالن أو الخبر من الموقع. الشركةقوم ت 

 

 المستخدم: واجهة 

 :المدخالت 

 م اإلعالن الذي سوف يتم حذفه من الموقع.إختيار رق

 

 :المخرجات 

 أكيد على الحذف.الت

 

 :القيود 

 قيود. ال يوجد 

 

 



 تعديل بيانات الطالب, أو تحديث السيرة الذاتية: 5.2.5

 وصف:ال 

ول إلى الحساب الخاص به, لب بالدخول إلى الموقع ومن ثم الدخيقوم الطا 

ختيار تعديل   .البيانات  من اجل تمكينه من التعديل أو تحديث البياناتوا 

 

 :واجهة المستخدم 

 :المدخالت 

 جديدة للطالب.لالبيانات ا

 

 :المخرجات 

 صفحة حساب الطالب المعدلة.

 

 :القيود 

 للشروط.جديدة مطابقة لأن تكون البيانات ا

 

 

 

 

 



 إضافة إعالن من قبل الشركة: 5.2.6

 :الوصف 

ضافة اإلعالن. تقوم الشركة بالدخول  إلى الحساب الخاص بها وا 

 

 :واجهة المستخدم 

 :المدخالت 

 نص اإلعالن. 

 

 :المخرجات 

 التأكيد على اإلضافة.

 

 :القيود 

  .ال يوجد قيود

 

 

 

 

 

 



   تصميم شاشات النظام 5.3

 مخرجات النظام: 5.3.1

بشكل  سيتم في هذا القسم عرض الشاشات الخاصة بالنظام, على أن يتم توضيح كل شاشة

 .من الشاشات مستقل, وذكر وظيفة كل شاشة

 شاشة مسؤول النظام 
 

 

 

 

 

 

 

 مسؤول النظامشاشة  (5.1شكل)                

 

 

 

 

 

 

 اسم المستخدم   

 

               كلمة المرور  

 تسجيل دخول



 :شاشة دخول الطالب إلى الموقع 

الطالب إدخالها هي عبارة عن شاشة يتم من خاللها إستعراض البيانات الواجب على 

 للتسجيل في الموقع.

 المخرجات :جميع بيانات الطالب 

 

الطالب إدخالها من أجل التسجيل والدخول إلى الموقع, وهي كما يعرض 

 الشكل التالي.

  للتسجيل في الموقعالمخرجات :جميع بيانات الطالب الالزمة 

 

                                                                   

          

 

 

 

 شاشة تسجيل الطالب (5.2شكل)          

 

 

 

 

 

 

             رقم الطالب                                              إسم الطالب           

       العمر                               الهاتف              

     البريد اإللكتروني                    العنوان              

      التخصص                           الكلية               

                  الجنس                    المعدل التراكمي     

    تأكيد كلمة المرور                       سنة التخرج     
     كلمة المرور          

     

 

  

                                                                   

          

 

 

 

  

  

  

  

  

 إرسال البيانات



 شاشة تعديل بيانات الطالب 

 يتم من خاللها تعديل الطالب لبياناته في حال تغير بعضها.

 

 

 

 

 

 تع

 

  

 

 شاشة تعديل بيانات الطالب (5.3شكل)

 

 

 

 

 

 

 

                             العنوان                                                        رقم الطالب

                     البريد اإللكتروني                     إسم الطالب

               المعدل التراكمي                              الكلية 

                سنة التخرج                          التخصص

                    الهاتف                               الجنس

     كلمة المرور                               العمر 

                                                       

           

 

  

  

  

  

  

 تعديل البيانات



 .شاشة إعالنات الشركة تفاصيلها والتعديل عليها 

 تقوم الشركة من خالل هذه الشاشةبتصفح اإلعالنات التي قامت بإضافتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عالنات الشركةإشاشة  (5.4شكل)

 

 

 

 

 

                      المسمى الوظيفي     

                                                           التفاصيل     

                           مكان العمل     

                      البريد اإللكتروني     

                               الهاتف     

                                 النوع     

                          تاريخ النشر     

          موعد إلستقبال الطلبات آخر     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعديل



 .شاشة إضافة إعالن 

تقوم الشركة من خالل هذه الصفحة بإضافة اإلعالن الذي تريده, حتى يتمكن 

 الطالب فيما بعد باإلطالع عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة إعالن شاشة  (5.5شكل)        

 

 

 

 

 

 

         مكان العمل                              المسمى الوظيفي            

  آخر موعد إلستقبال الطلبات             التفاصيل                   

                                                                 البريد اإللكتروني                        الهاتف                     

     أضف بواسطة                         النوع                       

 

 

 

             

                                                                                  

                                               

 

  

  

  

  

 إضافة



 شاشة السيرة الذاتية للطالب 

 يرة الذاتية الخاصة به.سيقوم الطالب من خالل هذه الشاشة بتعبئة ال

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       شاشة السيرة الذاتية للطالب (5.6)شكل              

 المعلومات الشخصية     

   البريد اإللكتروني                اإلسم              

  التخصص                        الجنس            

  الهاتف                           العمر              

     العنوان             

    

  الدورات التدريبية                                     المهارات    

    الوصف                       الوصف         

  

 الخبرات العملية    

                      الوصف          

 المؤسسة              الوظيفة          

                 تاريخ اإلنتهاء         تاريخ البداية      

 

 

 

    

 

  

  

  

 

  

 

  

  

 إرسال



 .شاشة تسجيل الدخول 

 للتسجيل سواء للطالب او الشركةهي الشاشة الرئيسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شاشة تسجيل الدخول (5.7)شكل           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صاحب عمل                               باحث عن عمل        

 إسم المستخدم                                 إسم المستخدم      

     كلمة المرور                    كلمة المرور    

 

 

  

 تسجيل الدخول تسجيل الدخول



 صميم قاعدة البيانات:ت 5.4

 salesforceعرض قاعدة البيانات التي سوف يتم بناؤها على وف يتمفي هذا القسم س    

الخاصة بالنظام على الحساب الخاص بالنظام.  (objects) بناء الكيانات لوذلك من خال

 your)حيث يتم البناء من خالل الذهاب إلى 

namesetupcreateobjectsnew custom object) 

ويتم بناء الحقول لكل جدول من خالل الذهاب إلى الجدول ومن ثم الضغط على      

custom field& relationship 

 قاعدة البيانات:ل اوجد 

 النظام: جداول 

 الوصف الجدول

جدول مسؤول 

 (Administrator)النظام

 جدول يخزن فيه بيانات المسؤول

يخزن فيه بيانات جميع الطلبة  جدول (Studentsجدول الطالب)

 المسجلين في الموقع

جميع  يخزن فيه بيانات جدول (Companiesجدول الشركة)

 في الموقع سجلةالم الشركات

جدول يخزن فيه طبيعة الوظيفة  (Categoriesجدول نوع اإلعالن)

 المعلن عنها



 لدى الطالب المهارات جدول يخزن فيه (Skills)المهاراتجدول 

 جدول يخزن فيه التدريب لدى الطالب (Trainingsجدول التدريب)

جدول يخزن فيه الكليات الموجودة في  (Collegesجدول الكلية)

 الجامعة

جدول يخزن فيه التخصصات  (Majorsجدول التخصص)

 الموجودة في الجامعة

 نجدول يخزن فيه نص اإلعال  (Postsجدول اإلعالن)

 Workingجدول خبرات العمل)

Experience) 

جدول يخزن فيه خبرات العمل لدى 

 الطالب

 ( جداول قاعدة البيانات5.1جدول)      

 

 

 

 

 

 

 



  وجدول مسؤ(ل النظامAdministrator) 

Field Label 

 اسم الحقل

API Name( Application 

Programming Interface) 

Data Type 

 وطوله نوع الحقل

 المالحظات الوصف

Adminpassword Adminpassword__c Text(50)  كلمة المرور

لمسؤول 

 النظام

 6أن ال تقل عن 

خانات وال تزيد عن 

15 

AdminUsername AdminUsername__c Text(50)  اسم

المستخدم 

لمسؤول 

 النظام

 

 ( جدول مسؤول النظام5.2جدول)

 

 

 

 

 

 

 



 (جدول الطالبStudents) 

Field Label 

 اسم الحقل

API Name( Application 

Programming Interface) 

Data Type 

  وطوله نوع الحقل

 الوصف

 

 المالحظات

StudentName StudentName__c Text(80) اسم الطالب 

 الرباعي

 

address address__c Text(100) عنوان الطالب  

age age__c Number(10,0

) 

  عمر الطالب

collage collage__c Text(50) كلية الطالب  

CVFile CVFile__c Text(250)  السيرة الذاتية

 للطالب

 

email email__c Email  البريد

 كتروني لاال 

أن يكون بالصيغة 

العامة للبريد 

 االلكتروني

major major__c Text(50)  تخصص

 الطالب

 

password password__c Text(50)  كلمة المرور

 للطالب

 6أن ال تقل عن 

خانات وال تزيد عن 

15 



phone phone__c phone رقم الهاتف  

sex sex__c Text(10) الجنس  

StudentNo StudentNo__c Number(6,0)  الرقم

الجامعي 

 للطالب

أن يكتب كما في 

 البطاقة الجامعية

yearGraduation yearGraduation__

c 

Number(5,0) سنة التخرج  

AvgCumulative AvgCumulative__

c 

Text(5) معدل ال

 التراكمي

 

 ( جدول الطالب5.3جدول)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (جدول الشركةcompany) 

 ( جدول الشركة5.4جدول)

 
 

 

 

 

Field Label 

 اسم الحقل

API Name( Application 
Programming Interface) 

Data Type 

 وطوله نوع الحقل

 الوصف

 

 المالحظات

Address Address__c Text(150) عنوان الشركة  

Email Email__c Email  البريد
 اإللكتروني

أن يكون بالصيغة 
العامة للبريد 

 لكترونياإل 
Employment Employment__c Text(50)   

Ownername Ownername__c Text(150)  اسم مالك
 الشركة 

 

 

Password Password__c Text(50)   

Phone Phone__c Phone   

UserName UserName__c Text(150)   

Companyname Companyname__
c 

Text(80)   



  جدول(نوع اإلعالنcategory) 
Field Label 

 اسم الحقل

API Name( 

Application Programming 

Interface) 

Data Type 

 وطوله نوع الحقل

 الوصف

 

 المالحظات

CategoryID CategoryID__c 

 

Auto Number  نوع اإلعالن

مثل: برمجة, 

فني أو مهندس 

 شبكات...الخ 

 

 ( جدول نوع اإلعالن5.5جدول)

 

 

 (جدول المهاراتSkills) 

Field Label 

 اسم الحقل

API Name( 

Application Programming 

Interface) 

Data Type 

 وطوله نوع الحقل

 الوصف

 

 المالحظات

Student Number Student 

Number__c 

Text(50)  الجامعي قم الر

 للطالب

 

 ( جدول المهارات5.6جدول)

 

 



 (جدول التدريبTrainings) 

Field Label 

 اسم الحقل

API Name( 

Application Programming 

Interface) 

Data Type 

 وطوله نوع الحقل

 الوصف

 

 المالحظات

Student Number Student 

Number__c 

Text(50) رقم الجامعيال 

 للطالب

 

 ( جدول التدريب5.7جدول )

 

 (Collegesجدول الكلية)

Field Label 

 اسم الحقل

API Name( 

Application Programming 

Interface) 

Data Type 

 وطوله نوع الحقل

 الوصف

 

 المالحظات

CollogeID CollogeID__c Auto Number  ترقيم لكليات

 الجامعة

 

 ( جدول الكليات5.8جدول)

 

 

 

 



 (جدول التخصصMajors) 

Field Label 

 اسم الحقل

API Name( 

Application Programming 

Interface) 

Data Type 

 وطوله نوع الحقل

 الوصف

 

 المالحظات

collegeID college_ID__c Number(18,0)  ترقيم لكليات

 الجامعة

 

majored major_ID__c Auto Number تخصصاتترقيم ل 

 الجامعة

 

 ( جدول التخصصات5.9جدول)

 

 (جدول اإلعالناتPosts) 

Field Label 

 اسم الحقل

API Name( 

Application Programming 

Interface) 

Data Type 

 وطوله نوع الحقل

 المالحظات الوصف

CategoryID CetagoryID__c Number(18,0) لإلعالنات ترقيم  

Details Details__c Long Text  

Area(32768) 

  نص اإلعالن

Email Email__c Email  البريد االلكتروني

 للشركة

أن يكون 

بصيغة البريد 

 االلكتروني



Phone Phone__c Phone  رقم الهاتف

 للشركة

أن يكون 

بصيغة رقم 

 الهاتف

Lastdate Lastdate__c Date  أخر موعد

إلستقبال 

 الطلبات

 

Postdate Postdate__c Date تاريخ اإلعالن  

PostedBy PostedBy__c Text(150)  الشركة أو

المفوض عنها 

 لرفع اإلعالن

 

Poststate Poststate__c Number(18,0) طبيعة اإلعالن  

WorkPlace WorkPlace__c Text(50)  موقع الشركة

 المقدمة لإلعالن

 

 اإلعالنات( جدول 5.10جدول)

 

 

 

 



 (جدول خبرات العملWorking Experience) 

Field Label 

 اسم الحقل

API Name( 

Application Programming 

Interface) 

Data Type 

 وطوله نوع الحقل

 المالحظات الوصف

Company Company__c Text(50)  الشركة التي

عمل فيها 

 الطالب

 

FinishDate FinishDate__c Date/Time  تاريخ إنتهاء

 العمل

 

StartDate StartDate__c Date/Time تاريخ بدء العمل  

StudentNo StudentNo__c Number(6.0) رقم الطالب  

 ( جدول خبرات العمل5.11جدول)

 

 

 

      

 

 

 



 الفصل السابع

 تطبيق النظام وصيانته

 

 المقدمة 

 ترحيل النظام 

 تطبيق النظام 

 صيانة النظام 

 مشاكل تحديث النظام 

 كيفية التعامل مع األخطاء 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة 7.1

م مراعاة بعض األمور وسيت سيتم في هذه المرحلة نقل النظام للعمل في البيئة العملية.   

سيتم و لتهيئة البيئة لتتالئم مع النظام ولتجنب اي أخطاء ممكن حدوثها خالل تنفيذ العملية, 

 .الصيانةيل النظام وخطة عرض ترح

 

 ترحيل النظام7.2 

     , وخطوات العمل وفي هذه المرحلة سيتم توضيح استراتيجيات العمل على تطوير النظام     

 البرمجية:والبيئة 

 :بيئة إنتاج النظام 

كبيئة  Asp.Netسيتم برمجة وتطوير وصيانة النظام من خالل إستخدام  

كشركة حاضنة للحوسبة  Salesforceبرمجية وبناء قاعدة البيانات من خالل 

 السحابية.

 

    تطبيق النظام7.3 

منه  ةيمكن االستفادكنظام خريجين. حيث يهدف بناء هذا النظام الى تطبيقه والعمل عليه     

من خالل تطبيقه على جامعة بوليتكنك فلسطين حيث أنه تم التحليل على أساس ذلك, ويمكن 

 ليشمل جامعات أخرى.  التطوير عليه



 خطة صيانة النظام7.4 

قاعدة البيانات بما تحتويه من معلومات من أهم األمور التي يجب أخذها بعين  تعتبر    

( والتي يتم من Securityفيها هو المحافظة على سرية البيانات), ومن أهم ما اإلعتبار

حيث يتم صيانتها والتعامل  .خاللها الربط ما بين مستخدمي النظام والصالحيات لكل منهم

 نشاء قاعدة البيانات عليها.التي إسُتخدمت إل salesforceمعها من خالل 

 

 مشاكل تحديث النظام 7.5

بعض االخطاء, لذللك يجب ممكن ان يؤدي تعديل النظام في بعض االحيان إلى حدوث     

مان وأن تتم بشكل دوري ومنتظم لضلكل أجزاء النظام  (Backup)حتياطيةعمل نسخ إ

 (.…CD, Flash diskالمحافظة على النظام والتخزين بشكل خارجي)

 

 كيفية التعامل مع األخطاء 7.6

مكن أن تحدث بعض األخطاء التي ال يستطيع المستخدم التعامل يل النظام مبعد تشغ    

 , لذلك يجب االتصال بمسؤول النظام. أو حلهامعها 

  



 
 

 الفصل الثامن

 فحص النظام
 

 المقدمة 

 عمليات الفحص 

 مثال على عملية الفحص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المقدمة 8.1

يتم فحص النظام من خالل عدة مراحل متتابعة وذلك بعد اإلنتهاء من مرحلة البرمجة     

وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل تطوير النظام, وذلك من أجل التأكد من صحة كل عملية 

 , وتحقيق ما هو مطلوب منه.من عمليات النظام

 وسوف يتم فحص النظام حسب الخطوات التالية:

 امفحص وحدات النظ (Unit Testing) 
 فحص أجزاء النظام (Subsystems Testing) 
 فحص تكامل النظام (Integration Testing) 
 فحص قبول النظام (Acceptance Testing) 
 

 عمليات الفحص 8.2

 سيتم توضيح خطوات الفحص السابقة كما يلي:      

 :فحص وحدات النظام 

بشكل منفصل عن العمليات األخرى, حيث يتم فحص كل عملية وكل وحدة من النظام      

( للتأكد من سير العمل كما هو Black Box method) سيتم الفحص من خالل طريقة

 متوقع, وذلك من خالل إدخال مدخالت والتأكد من صحة المخرجات.

( تعتمد على إقتراح عدد من األخطاء والمشاكل Black Box methodطريقة الفحص )    

دوثها, والتنبؤ بإجابات عن سير عمل النظام, ومن ثم تطبيقها ورؤية التي من الممكن ح

 النتائج الفعلية.



 
 

 قام فريق العمل ببعض العمليات ومراقبة نتائجها, فكانت كالتالي:

النتيجة  القيمة المدخلة الحالة

 المتوقعة

 التعليق النتيجة الفعلية

 نوع المستخدم:طالب الدخول إلى النظام
 123456اسم المستخدم:
 123456كلمة المرور:

 

ظهور صفحة بيانات  البيانات صحيحة
مكانية التعديل  الطالب وا 

 عليها.

تم إدخال بيانات 
 صحيحة

 نوع المستخدم:طالب الدخول إلى النظام
  123456اسم المستخدم:
 كلمة المرور:

البيانات غير 
 صحيحة

البقاء في  صفحة 
 تسجيل الدخول

تم إدخال بيانات  
 ركاملة أو غيغير 

صحيحة, وتم ظهور 
رسالة تؤكد على 

 الخطأ.
 نوع المستخدم:مسؤول النظام الدخول إلى النظام

  adminاسم المستخدم:
 adminكلمة المرور:

الدخول إلى صفحة  البيانات صحيحة
 مسؤول النظام

تم إدخال بيانات 
 صحيحة

 نوع المستخدم:مسؤول النظام الدخول إلى النظام
  adminالمستخدم:اسم 

 كلمة المرور:

البيانات غير 
 صحيحة

ظهور رسالة بأدخال 
بيانات صحيحة والبقاء 
في نفس صفحة تسجيل 

 مسؤول النظام

تم إدخال بيانات  
غير كاملة أو غير 
صحيحة, وتم ظهور 
رسالة تؤكد على 

 الخطأ.
 
 
 
 



 
 

 ( نتائج فحص وحدات النظام8.1جدول)

 

 :فحص أجزاء النظام  

تم فحص جميع أجزاء النظام التي تم تجميعها, وقد تبين أن جميع أجزاء النظام تعمل بشكل   

 صحيح دون أخطاء أو مشاكل.

 

 :فحص تكامل النظام 

على حدى تم دمجها مع بعضها البعض, ليتم التأكد  بعد فحص كل جزء من أجزاء النظام  

 من أن النظام يعمل كما هو مطلوب, دون أي مشاكل أو أخطاء.

 

 

 

 

 شركةنوع المستخدم: الدخول إلى النظام
 alarabiaاسم المستخدم:
 123456كلمة المرور:

ظهور صفحة بيانات  البيانات صحيحة
مكانية التعديل  الشركة وا 

 عليها.

تم إدخال بيانات 
 صحيحة

 شركةنوع المستخدم: الدخول إلى النظام
 alarabiaاسم المستخدم:
 كلمة المرور:

البيانات غير 
 صحيحة

البقاء في  صفحة 
 تسجيل الدخول

تم إدخال بيانات  
غير غير كاملة أو 

صحيحة, وتم ظهور 
رسالة تؤكد على 

 الخطأ.



 
 

 :فحص قبول النظام 

تستخدم هذه الطريقة من الفحص من أجل فحص تلبية متطلبات النظام, وسوف يتم فحصها 

 كاآلتي:

 هل تم تحقيقها متطلبات مسؤول النظام

   تسجيل الدخول 

   إعالنات جديدة )التأكيد على إعالن الشركة(

   إدارة الشركات 

   إدارة الطالب

 لمسؤول النظام النظام فحص( نتائج قبول (8.2جدول                 

 

 

 هل تم تحقيقها الشركةمتطلبات 

   تسجيل الشركة في الموقع

   تسجيل الدخول 

   التعديل على البيانات الشخصية

   إضافة إعالن 

   تعديل إعالن/ تفاصيل 

 ( نتائج قبول فحص النظام  للشركة 8.3جدول)                  

 

 



 
 

         

 هل تم تحقيقها متطلبات الطالب

   تسجيل الطالب في الموقع

   تسجيل الدخول

   التعديل على البيانات الشخصية

   تعبئة السيرة الذاتية

   م إلعالنتقدال

 نتائج قبول فحص النظام  للطالب ((8.4جدول           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :مثال على عملية الفحص           8.3  

 

 ( شاشة تسجيل الطالب   8.1شكل)        

 

 

 

 

 



 
 

       

 

 ( شاشة تسجيل الشركة8.2شكل)            

 

 

 

 

 



 
 

 

 ( شاشة تأكيد إرسال بيانات الشركة8.3شكل)       



 الفصل التاسع

 النتائج والتوصيات
 

  المقدمة 

 النتائج 

 التوصيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة 9.1

لكتروني بأستخدام أحد التقنيات الحديثة في من عملية تطوير نظام الخريجين اإلبعد اإلنتهاء    

توصل فريق  كمنصة تطوير للحوسبة السحابية, salesforceعالم الحوسبة السحابية وهي 

 العمل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات, وهي على النحو التالي:

 

 النتائج 9.2

 .متابعة الجامعة لخريجيها حتى بعد التوظيف 

 .الربط بين الجامعة, الطلبة, والشركات 

 .مساعدة الجامعة في معرفة الطلبة الخريجين الذين تم توظيفهم 

  الجامعة, الطالب, الشركات.تقليل الجهد والوقت على كا من 

 

 التوصيات 9.3

 .محاولة تطبيق مثل هذا النظام لمل له من فوائد 

 .محاولة التطوير على النظام بإظافة أي عملية تحسن من أداءه  

  التعرف على الخدمات التي تقدمها salesforceوأدارة  فى إطار الحوسبة السحابية

  .(CRMت العمالء)عالقا

  التعرف  على الميزات التي تدعمهاsalesforce  .في بناء األنظمة والتعامل معها 
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