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 الملخص :

مع تطور الحياة و تقدم التكنولوجيا ظهرت الحاجة الى تغير االسلوب في عدة مجاالت من 

مجاالت الحياة و اهم هذه المجاالت التعليم  حيث ظهرت حاجة تغير االسلوب الروتيني في 

 نا في التعليم الذي يعتمد على التلقين و التلخيص  الى اسلوب اكثر مرونة . حيث توجه

مشروعنا الى ايجاد طريقة يتم من خاللها زيادة رغبة الطالب في تعلم مادة الكيمياء و زيادة 

( و العرض Information Visualizationعلى الفهم و التخيل عن طريق استخدام )قدرتهم 

 . ( لتمثيل العنصر باإلضافة الى عرض بعض المفاهيم الكيميائية3Dثالثي االبعاد )
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المقدمة : 1.1  

ة مع استمرار الحياة على كوكب الحيااستمرت حاجات و متطلبات االنسان يوما بعد يوم بالتزايد في شتى مجاالت 

    التعليمي. و دة مجاالت منها المجال االقتصادي,الزراعي,الصناعينسان المتجددة عتشمل حاجات ال  .رضال 

سلوب الروتيني في عملية توصيل تغير ال إلىن هناك حاجة ماسة أهم الحاجات المتعلقة بالتعليم أوكانت 

تفتحت العقول و زاد حب العلم و المعرفة عند الناس لذلك تولدت  .لقين والتلخيصتسلوب الأالمعلومة الذي يتبع 

ساليب الحديثة في التعليم حيث وظفوا لى الإسلوب. توجه المهتمين بهذا المجال ر هذا اليلديهم الحاجة لتغي

سلوب هذا ال نستخدم وفي مشروعنا سوف تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجال التعليمي مثل التعليم االلكتروني.

 ( 3Dبعاد )العرض ثالثي ال,(Information Visualizationالعرض المرئي للمعلومات ) سلوب أ إلىضافة بال

 .(Multi Media)و بعض التقنيات المستخدمة في الوسائط المتعددة

 (العرض المرئي للمعلوماتInformation Visualization): 

ريكاردو حسب ما عرفها  (Information Visualization)تعرف طريقة العرض المرئي للمعلومات 

 (Introduction To Information Visualizationفي ورقته العلمية بعنوان) (Reccardo Mazz)مازا

لتسهيل عملية إدراك  (Visual)جهزة الحاسوب في عملية تمثيل البيانات بشكل مرئي أنها طريقة تدعم استخدام أب

 البيانات و تشجيع التفاعل معها .

 Geo Time)ما جاء في الورقة العلمية بعنوان حسبهمية عرض المعلومات بطريقة مرئية أو تتمثل  

Information Visualization) ( بيد ثوماس كابيريند و ويليم رايتThomas kapler and William 

Wright) التاليك: 

 .كثر فعاليةأعلى التعبير عن المعلومات بطريقة  بعادبعاد و ثالثية الالمتحركة ثنائية الالرسومات قدرة  .1

  مقارنة بالنصوص.

 .علومات حتى لو كانت بكميات كبيرةسهولة و سرعة فهم الم .2
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 التقليل من عمليات البحث حيث يتم تمثيل مجموعة كبيرة من البيانات في مساحة صغيرة من العرض . .3

 دراكية والتصور العقلي للمعلومات.القدرات ال زتعزي .4

حدد مجال البحث في مادة الكيمياء لما تحتاجة من قدرة على التخيل و التصور لمفاهيمها وتوظيف هذه 

 .ساليب يساعد في ذلكال

 مشكلة البحث : 2.1

إرفاقها في ياء  والتي تم سئلة  على بعض المتخصصين في مادة الكيمأطرح عدة بقام فريق البحث 

 .رغم قدرة المدرسين العالية في الشرح لى النتائج التاليةإهم تم التوصل إجاباتو بناء على . الملحق

  كاآلتيبالنسبة للطالب تتمثل مشكلة البحث:  

  في مادة الكيمياء مثل الساسيةصعوبة فهم و استيعاب بعض المفاهيم: 

 التركيب االلكتروني للعنصر. 

  ن يسير فيه هذا التفاعل.أكيفية سير التفاعل الكيميائي و الظروف التي يجب 

 يونية للعنصر من عدده الذريصعوبة استنتاج الشحنة ال. 

 كيفية تحديد العدد الذري للعنصر. 

 الروابط الكيميائية و التمييز بينهم مثل الروابط اليونية و الروابط التساهمية. 

 ؤدي تاج مخرجات المعادالت الكيميائية و التركيز على حفظها مما يعدم قدرة الطلبة على استن

 سرعة النسيان . إلى

  ائية في الطبيعة.يعدم القدرة على تخيل حالة العنصر الفيز 
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 بالنسبة للمدرس  

دة ما باستطاعته لزيا بالطريقة الصحيحة للطالب و عمل كلل عن توصيل المعلومات والمسؤ  المدرس كون 

 الطالب على التخيل  والتصور للمفاهيم الكيميائية و يتمثل ذلك في:قدرة 

  صال المعلومة للطلبة و ذلك ة التي قد تكون وسيلة فعالة في ايالتجارب العلمي إجراءعدم القدرة على

 :و هي أسبابلوجود عدة 

  المختبرات الكيميائية في المدارسقلة. 

  ا الرتفاع ثمنها و الالزمة لجراء هذه التجارب نظر عدم القدرة على توفير المواد الكيميائية

 .صعوبة توفيرها

 خطورة مثل هذه المواد على الطلبة. 
 

صال المعلومات بجانب كنولوجيا و مساعدة المدرسين في ايوجود حاجة ماسة لتسخير الت إلىارتقى فريق العمل 

لذلك سوف نسخر بصورة خاصة  لتصور.ذلك مساعدة الطالب على سرعة الفهم و زيادة قدرته على التخيل و ا

( لتمثيل تركيبة 3Dبعاد)و العرض ثالثي ال (Information Visualization)طريقة العرض المرئي للمعلومات

  ساسية.ر و  بعض المفاهيم الكيميائية الالعنص
 

 المشروع : هدف  3.1

ايجاد طريقة يتم من خاللها زيادة رغبة الطلبة في تعلم مادة الكيمياء و زيادة  إلىنهدف في مشروعنا 

 (.Information visualization)المعلومة للطالب بشكل مرئي  إيصالقدرتهم على الفهم و التخيل عن طريق 
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 روع :نطاق المش   4.1

حيث تم تحديد نطاق المشروع ل البحث التي سبق ذكرها سنقوم بمعالجة البعض منها بناًء على مشاك

 بالنقاط التالية : ذلك حسب الموضوع ويتمثل

 .المتعلقة بالعنصر نفسهخصائص ال وعرض بعض  بجميع عناصره  عرض الجدول الدوري   .1

 ( .3D) البعادتركيبة كل عنصر من عناصر الجدول الدوري بشكل ثالثي   .2

 .(Animation)الحركة مكانية عمل بعض التجارب الكيميائية و رؤية النتائج باستخدام تقنيات إ  .3

 ماكن وجود العنصر في الطبيعة.أعرض حالة العنصر الفيزيائية بالصور و بعض المعلومات عن   .4
 

 همية المشروع :أ 1.1

 : بالنسبة للطالب 

 .على التفكيرالطالب قدرة  إنماء لىإ ة على التخيل والتصور وذلك يؤديإنماء القدر   .1

والشكال (Animation) تقنيات الحركة جعل مادة الكيمياء مادة تشويق وجذب للطالب من خالل  .2

 .التركيبة الفيزيائية لمادة العنصروالتي تساعد في تصور ( 3D)ثالثية البعاد 

نترنتخلق جيل قادر على التعامل مع تكنولوجيا العصر من حاسوب  . 3  .وا 
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 : بالنسبة للمدرس 

 توفير الوقت و الجهد في الشرح باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة . .1

عن  (Virtualافتراضي) كبديلمكانية المدرس من استخدام الموقع في عرض التجارب الكيميائية إ .2

 .المختبرات الكيميائية

وخاصة عناصر   للتعلم في مادة الكيمياءرفع كفاءة التدريس من خالل إدخال طرق تدريس جديدة  .3

 .الجدول الدوري

تطوير طرق تدريس الكيمياء باستخدام هذه الوسائط المتميزة والتي تخلق بعدًا جديدًا في تدريس  .4

 .الكيمياء
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:المخطط الزمني للمشروع 1.1  

( التوقعات الزمنية إلنجاز مهام النظام.1.1حيث يظهر في الجدول )  

الجدول الزمني الستكمال المشروع.  (1.1) جدول  
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:ول )مقدمة المشروع(أللفعلي للفصل االمخطط الزمني ا  1.1.1  

:المشروع مقدمة ( الزمن الفعلي الستكمال1.1يبين الجدول )  

 

 

 

 

 

 

.لمقدمة المشروع ( الجدول الزمني الفعلي1.1جدول)  

(:النهائي )المشروع لثانيلفعلي للفصل االمخطط الزمني ا  1.1.1  

:المشروع ( الزمن الفعلي الستكمال3.1يبين الجدول )  

 

 

 

 

 

 

.للمشروع النهائي ( الجدول الزمني الفعلي3.1جدول)  

.الوقت الفعلي  
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 متطلبات النظام 

 وحلولها المخاطر 

 القيود 

 دراسة الجدوى 
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 :(Introduction) المقدمة  1.2

البدائل  سنقوم في هذا الفصل بتحديد أهداف المشروع المنوي القيام بهبعد قيام فريق العمل بتحديد 

 و .فضلاختيار البديل األ  على هذه الميزات سيتمو بناء  .رحةكل بديل من البدائل المقت عيوبلى ميزات و إباإلضافة 

يضا أسيتم للبديل المختار.  تحديد المتطلبات التي تشمل متطلبات وظيفية و متطلبات غير وظيفية من ثم سيتم 

تزام بها خالل مراحل ليجب على فريق العمل ال  التيلها وتحديد القيود  فريق العمل المتوقع تعرض المخاطر  تحديد

  لما لها من أهميةالذي تم اختياره  للنظام المقترح القتصاديةالجدوى سيتم عرض  خيراو أ. تطوير النظام و تنفيذه

 .الحلول المقترحة و تطويروالتخطيط التحديد تكاليف المصادر التي ستظهر أثناء  إلىمرحلة التطوير باإلضافة في 

 ( :Alternativeالبدائل )  2.2
 

 

لبعض صور العقلي طريقة تساعد الطلبة على زيادة مستوى التخيل و الت إيجاد إلىيهدف هذا المشروع 

استخدام العرض المرئي  إلىذلك باستخدام الوسائط المتعددة باإلضافة  تمسيو  .الخاصة بالعناصر مفاهيم الكيمياء

(Information Visualization) الهدف من هذا المشروع محدود في عملية العرض  أنو بما  .لهذه العناصر

بديل يهدف  أي( لذلك تم استبعاد Information Visualizationمن حيث استخدام العرض المرئي للمعلومات )

 ( .Textual Representation) العرض بطريقة النص

 تم اختيار بديلين لتحقيق هذا الهدف وهما:

 : األولالبديل  1.2.2

 (:Desktop Using Visual Representation) م العرض المرئي للمعلوماتيستخدبرنامج 

حيث  ,(Desktop Visualizationمرئية)بناء برنامج تعليمي يقوم بعرض المادة التعليمية للطلبة بطريقة 

 الل تثبيته على الجهاز الخاص به.البرنامج و استخدامه من خ إلىالوصول و CD شراء  يستطيع الطالب 
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 ميزات هذا البديل :

 .يكون البرنامج في متناول الطالب أن إمكانية .1

 .بسبب قلة تكلفته وتكلفة تثبيته لى البرنامجسهولة الحصول ع .2

 .استخدام البرنامجسهولة تعلم  .3

الستفادة من البرنامج من قبل أكثر من مستخدم مثل الطالب أو المدرس أو أي شخص  إمكانية .4

 .مهتم بالكيمياء آخر
 

 عيوب هذا البديل :

 .التلف إلى(CDs) األقراص ضتعر  .1

 صعوبة تطوير البرنامج بشكل مستمر. .2
 

 

 البديل الثاني : 2.2.2

 :(Web Using Visual Representation) العرض المرئي للمعلومات يستخدمموقع الكتروني 

جديد في عملية التعليم حيث يتم عرض المعلومات من خالل الموقع اللكتروني  أسلوبعبارة عن  وو ه

هنا يزيد من كفاءة  (Information Visualization)ام العرض المرئي للمعلوماتدواستخ شبكة النترنت عبر 

 .الموقع التعليمي
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 ميزات هذا البديل:

التفاعل بين الطالب و وذلك من خالل تشجع التعليم الذاتي  أنهاوسيلة مساعدة و فعالة حيث  .1

باستمرار لضمان فعالية الموقع مع مرور إضافة جديدة تقديم الختبارات الذاتية و حيث يتم  المادة التعليمية

 .الزمن

وفي  مادة الكيمياء,كل ما هو جديد في تطوير الموقع بشكل مستمر لكي يتناسب مع  إمكانية .2

 عالم التكنولوجيا و النترنت.

 عيوب هذا البديل :

 .د ل تتوفر لدى العديد من الطلبةاتصال دائم مع شبكة النترنت التي ق إلىتحتاج   .1

ي مجتمعاتنا الفلسطينية حتى يومنا يتواجد فعدم تقبل بعض الطلبة لهذا النوع من التعليم .حيث   .2

 غرض كان. أليوسيلة سيئة  ذلك باعتبارهالنترنت في منزله جود من ل يشجع فكرة و هذا 

احتوائه على  إلمكانية,استخدام المواقع التعليمية إلىتدريب الطالب و المعلمين  إلىالحاجة   .3

 استخدامها.من الطالب()تدريب لكي يتمكن المستهدف  إلىمهام متعددة تحتاج 

 .بشكل مستمروقت و جهد لتطوير الموقع  متابعة و إلىيحتاج   .4
 

بناء ختيار البديل الثاني و هو تم ا بعد دراسة ميزات وعيوب كال البديلين وبناء على هدف المشروعو 

لك لما يتميز به من وذ( Information Visualization)العرض المرئي للمعلومات يستخدمموقع الكتروني 

 أفضليةقدمت لنا  ميزةهذه ال .بشرط توفر شبكة النترنت مكانية التطوير و المساعدة الفعالة إهمها أ. ميزات متعددة

 إلىهذا يؤدي و  التكنولوجيا في العالم  تتطور بشكل  مستمر و بفترات زمنية قصيرة. أنولكن المبرر لنا هذا البديل 

 البعض للتعامل مع التكنولوجيا و النترنت حسب متطلبات الحياة التي تتغير مع تقدم التكنولوجيا. إجبار
 

 

 

 



متطلبات النظام                                                الفصل الثاني                                             
 

13 

 :(System Requirements) متطلبات النظام  3.2

سيتم  مجموعة من المتطلبات تقسم إلى متطلبات وظيفية و متطلبات غير الوظيفية و هذا النظاميشمل   

  .توضيحها من خالل هذا الفصل

 :(Functional Requirements)المتطلبات الوظيفية  1.3.2

 .بالطالب و المدرس ومدير النظام الخاصة هابو هي الوظائف األساسية المتوقع من النظام القيام   

 و تشمل : متطلبات الوظيفية الخاصة بالطالب,ال  1.1.3.2

 :العرض  .1

 . الخاصة بالجدول الدوري األساسيةعرض عناصر الجدول الدوري و المعلومات   1.1

 (.3D)األبعادعرض تركيبة العنصر بشكل ثالثي  2.1

أي و في  ,تواجدها في الطبيعة أماكنوعن  باتعرض معلومات عن العناصر و بعض المرك 3.1

الصناعات تدخل هذه المركبات و العناصر مع عرض شكل العنصر و صورته الفيزيائية باستخدام 

 .الصور

الموقع والحصول على  إلى بالدخولالحصول على عضوية: حيث يتم من خالل ذلك السماح للطالب  .2

 عضوية للقيام بالوظائف الخاصة بالطالب.

 للمعلوماتبطريقة العرض المرئي لكيميائية التي يدخل فيها العنصر بعض التفاعالت ا إجراء إمكانية  .3

(Information Visualization) حيث سيكون باستطاعة الطالب  .و النظام الطالبين والتفاعل ب

 اختياره على  به وبناء   الخاصةاختيار العنصر الكيميائي الذي يريد رؤية التفاعالت الكيميائية 

 . (Animation)بالحركة أمامهستجري العملية 
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التي يصعب بالمواضيع المتعلقة  األسئلةيمكن الموقع للطالب من طرح  ,و الستفسارات األسئلةطرح  .4

 عليه فهمها.

لقياس مدى استفادته  األسئلةعلى مجموعة من  باإلجابةيقوم  أنللطالب حيث يمكن  ,التقييم الذاتي .5

 .النتيجةكما و يمكنه الحصول على , من المادة التعليمية 
 

 و تشمل :علم,متطلبات الوظيفية الخاصة بالمال  2.1.3.2

الموقع و الحصول على  إلىبالدخول  علمذلك السماح للمالحصول على عضوية : حيث يتم من خالل  .1

 .للقيام بالوظائف الخاصة به عضوية

 صفحة المتحانات . إضافاتهاكتابة المتحانات و  علم: حيث يمكن للممتحانإ نموذج إضافة .2

 وحة من قبل الطالب و الرد عليها.و الستفسارات المطر  األسئلةعلى  اإلطالعمن  علمتمكين الم .3
 

 المتطلبات الوظيفية الخاصة بمدير النظام:  3.1.3.2

 :بالتالي القيام باستطاعته.وسيكون يشترط في مدير النظام أن يكون مختص في مادة الكيمياء

 .الخاصة بالمستخدم األوليةالبيانات  بإضافة: حيث يقوم مدير النظام مستخدم إضافة .1

 بتعديل البيانات الخاصة بالمستخدم.حيث يقوم مدير النظام تعديل بيانات المستخدم:  .2

 من النظام. نهاء عضويتهإبحذف مستخدم وبالتالي حيث يقوم مدير النظام حذف مستخدم:  .3
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 (:Non – Functional Requirements) لمتطلبات غير الوظيفيةا  2.3.2

 ( :System Environment)بيئة النظام  .1

 . Windows , Unixعلى أي نظام تشغيل مثل النظام تشغيل  إمكانية
 

 :(Reliability) العتمادية .2

والتركيب في مساعدة الطالب على فهم عناصر الجدول الدوري من حيث الشكل  نظام العتماد على هذا ال 

 .دون مخاطراعتماده كوسيلة تعليمية مساعدة لمادة الكيمياء  إلىباإلضافة 

 

 (:Usability) سهولة التفاعل.3

ألوان مريحه من خالل تصميم شاشات سهل التعامل معها لتحقيق الهدف من المشروع وجعلها ذات  وذلك 

 .كبر عدد من المستفيدين من النظامأجذب للعين حتى يتم 
 

 :الحلولالمخاطر و  4.2

 :(Risk) لمخاطرا 1.4.2

لمخاطر التي قد تواجه امراحل التطوير و التصميم للنظام, و من  ن يتعرض أي مشروع لمخاطر فيأكن يم

 :فريق العمل

 برامج جديدة. تعلم لغات برمجية جديدة و إلىجة قلة الخبرة البرمجية و الحا .1

نتهاء من عملية ظهور متطلبات جديدة بعد ال أو  عملية تطوير البرنامج أثناءتغير متطلبات النظام  .2

 .تطوير البرنامج
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ات عليها في تطوير البرنامج مثل حدوث خلل في المكونحدوث خلل في األجهزة التي يتم العمل  .3

 .المادية و المكونات البرمجية

 .عدم تقبل الطلبة أو المدرسين للمشروع .4

 (:Risks Solutions) حلول مخاطر النظام 2.4.2

التي يحتاجها في بناء هذا النظام يمكن أن يقوم فريق العمل خالل العطلة بتعلم اللغات الجديدة  .1

 .(Visual)وكيفية التصميم بشكل مرئي 

 و ظهور متطلبات جديدة للنظام .ألتجنب تغير  تحليل النظام بشكل متكامل و دقيق دراسة و .2

 .من وسيط تخزيني أكثركل فترة زمنية قصيرة على عمل نسخة احتياطية للنظام  .3
 

 (:Constraints) القيود 5.2

 :من القيود التي يجب علينا اللتزام بها في بناء هذا النظام 

 . أسبوع 15يجب تسليم البرنامج في مدة ل تزيد عن  .1

 عرض المشروع بطريقة مرئية مشوقة تتميز عن غيرها من المشاريع السابقة من التعليم اللكتروني .2

. 
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 القتصادية دراسة الجدوى 6.2

التطوير و  ا مرحلتاو هم أساسيتانفي مرحلتين  الموقع اإللكتروني للنظام التعليميتكلفة  سيتم توضيح

 التكاليف الفيزيائية والبرمجية و البشرية. إلىوفي كل مرحلة سيتم التطرق  .للنظام التشغيل

سعار من الموقع اللكتروني :وقد تم اعتماد  األ   

www.amazon.com 

 

 ف تطوير النظام :تكالي 1.6.2

 تطوير النظام الفيزيائية ,البرمجية ,البشرية وتكاليف أخرى .تتضمن تكاليف 

تكاليف النظام التطويرية الفيزيائية : 1.1.6.2  

كالتالي:لنظام لتطوير االمصادر الفيزيائية  تطوير تكاليف  (1.2)الجدول يبين   

 المكونات الفيزيائية المواصفات العدد تكلفة الوحدة

600$  1 Dell DualCore ,CPU2.2GH,RAM 3GB جهاز حاسوب 

000$  1 Laser jet M 1005 3 in 1 طابعة 

10$  1 4GB قرص قابل لإلزالة 

1010$  المجموع 

التكاليف التطويرية الفيزيائية .( 1.1)جدول  
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تكاليف المصادر التطويرية البرمجية :                          1.1.6.1  

 :                                              لنظام تطوير التكاليف المصادر البرمجية ( 2.2)يبين الجدول 

 المصادر البرمجية العدد تكلفة الوحدة

100$  1 Microsoft Windows7 ultimate 

160$  1 Microsoft Visual Studio 2005 Professional 

150$  1 Microsoft Office Professional 2007 

130$  1 SQL Server2008 

100$  1 Adobe Flex 4 

100$  1 Adobe Photoshop CS5 

180$  1 SWITSHMAX3 

180$  1 Autodesk 3ds Max 9 32-bit 

10$  1 DSL 

Free 1 WampServer2.1e-x32 

1310$  المجموع 

.التكاليف التطويرية البرمجية (1.1)جدول  
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تكاليف المصادر التطويرية البشرية :                                3.1.2.6  

:                       لتطوير النظام  تكاليف المصادر البشرية (3.2)الجدول  يبين  

الشهرية التكلفة التكلفة الكلية اليوميةاعات العمل س عدد    المصادر البشرية العدد الساعة  

31000$  1000$  3 10$  فريق العمل 3 

10000$  1100$  1 10$  مدير النظام 1 

06800$   عالمجمو  

.التكاليف التطويرية البشرية( 3.1)جدول  

أخرى : تطويرية تكاليف  4.1.6.2  

, ...الخ ( . , وتصويرلتغطية جوانب أخرى ) ورق , أقالم , مواصالت $50هناك   

تكاليف تطوير النظام :مجموع   5.1.6.2  

 :الكلية كالتاليتكاليف تطوير النظام   (2.5)الجدول يبين 

 $1111 تكاليف النظام التطويرية الفيزيائية

 $1321 ةيتكاليف النظام التطويرية البرمج

 $46811 تكاليف النظام التطويرية البشرية 

 $51 تكاليف أخرى

 $48181 مجموع تكاليف تطوير النظام

التطويرية  النظام التكاليفمجموع ( 0.1)جدول  
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 تكاليف تشغيل النظام : 2.6.2

تكاليف المصادر التشغيلية الفيزيائية :  1.1.6.1  

تكاليف المصادر التشغيلية الفيزيائية . (5.2)الجدول  يبين  

 المكونات الفيزيائية المواصفات العدد تكلفة الوحدة

600$  1 Dell Dual Core ,CPU 2.2GH ,       

RAM 3GB,monitor 17 inch, 

 جهاز حاسوب

100$  1 DSL Modem انترنت 

000$  المجموع 

التكاليف التشغيلية الفيزيائية . (5.1)جدول  

 

تكاليف المصادر التشغيلية البرمجية :  1.1.6.1  

للنظام كالتالي: تكاليف المصادر التشغيلية البرمجية (6.2)يبين الجدول   

 المصادر البرمجية العدد تكلفة الوحدة

130$  1 Microsoft SQL 2008 

100$  1 Microsoft Windows7 ultimate 

150$  1 Microsoft Office 2007 

080$  المجموع  

التكاليف التشغيلية البرمجية. (6.1)جدول     
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تكاليف المصادر التشغيلية البشرية :  3.1.6.1    

للنظام كالتالي: تكاليف المصادر التشغيلية البشرية (7.2)يبين الجدول   

لسنويةا التكلفة  المصادر البشرية العدد 

1000$ لبرنامجل اومسؤ   1   

1000$  المجموع 

.التكاليف التشغيلية البشرية( 0.1)جدول  

تكاليف تشغيلية أخرى :  4.2.6.2  

 $ في السنة151هناك تكاليف أخرى نحتاجها لتشغيل النظام  تتضمن تكاليف استضافة النظام وهذه التكاليف تقريبا 

 .$ 15( التي تقدر بDomain nameباإلضافة إلى تكاليف )

النظام : تشغيلمجموع تكاليف   5.2.6.2  

 : سنويا مجموع تكاليف تشغيل النظام الكلية( 8.2يبين الجدول )

 $711 تكاليف المصادر التشغيلية الفيزيائية

 $481 ةيالبرمج التشغيليةتكاليف النظام  

 $2411 البشرية  لتشغيليةا تكاليف النظام

 $165 تكاليف أخرى

 $3745 النظام تشغيلمجموع تكاليف 

.شغيليةالت النظام التكاليفمجموع ( 8.1)جدول  
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 :للنظام التكاليف التطويرية والتشغيلية لخصم  3.6.2

 التكاليف الالزمة لتطوير وتشغيل النظام :ملخص ( 2.8الجدول )يبين 

 تشغيلية تطويرية التكلفة

 $000 $1010 فيزيائية

 $080 $1310 برمجية

 سنة$/1000 $06800 بشرية

 $165 $50 أخرى

 $3005 $08180 المجموع

.التشغيليةو  التطويرية التكاليفملخص  (8.1)جدول  
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 المتطلبات الوظيفية الخاصة بالطالب. 

 معلم.المتطلبات الوظيفية الخاصة بال 

 المتطلبات الوظيفية الخاصة بمدير النظام. 

 لنظام نموذج استخدام ا(Use Case). 

 نموذج تسلسل أعمال النظام (Sequence Diagram). 
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 المقدمة 3.1

تحليل المتطلبات الوظيفية التي  أيضافي هذا الفصل سيتم طرح وصف عام عن عمل النظام، وسيتم   

كماللتطوير  واألساسيةالمهمة  مراحلالمتطلبات من التحليل  تم تجميعها في المرحلة السابقة، فتعتبر مرحلة  أي وا 

نظام، وفي هذه المرحلة سنقوم بوضع معايير التحقق من النظام، وهنا سيتم تمثيل عالقات النظام من خالل 

 رسومات تبين تفاعلها مع بيئة النظام بشكل مفصل تسّهل عميلة فهم النظام.
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 و تشمل :متطلبات الوظيفية الخاصة بالطالب،ال  1.3

 العرض  3.3.1

. ويقوم الخاصة بالجدول الدوري األساسيةعرض عناصر الجدول الدوري و المعلومات  3.3.3.1

 .الوظيفة( وصف هذه 3.1الجدول )

 .الخاصة بالجدول الدوري األساسيةعرض عناصر الجدول الدوري و المعلومات  الوظيفة 

 األساسيةالوظيفة تمكن الطالب من عرض عناصر الجدول الدوري و المعلومات هذه  الوصف
 .مخزنة في قاعدة البياناتالخاصة به و ذلك باستعراض المعلومات ال

 عنصر من عناصر الجدول الدوري.تحديد  المدخالت

 الطالب. المصدر

التي تشمل العدد الذري والعدد الكتلي والعدد عناصر الجدول الدوري خصائص عرض  المخرجات
  األيوني عند وضع المؤشر فوق العنصر.

 الجدول الدوري وعرض كل عناصر الجدول الدوري عناصر استعراض المعلومات الخاصة ب الهدف

 .ي قاعدة البيانات الخاصة بالنظامف الجدول الدوريوجود المعلومات الخاصة ب المتطلبات

 .وجود الجدول الدوري شروط قبل التنفيذ

 .ال يوجد شروط بعد التنفيذ

 معلومات خاصة به.فتظهر  العنصريقوم الطالب بتحديد  اإلجراءات

 .الخاصة بالجدول الدوري األساسيةعرض عناصر الجدول الدوري و المعلومات  وصف (3.1)جدول 
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صف عملية و (  3.1جدول )اليقوم (. و 3Dبعاد)عرض تركيبة العنصر بشكل ثالثي األ 3.3.3.1

 .األبعادعرض تركيبة العنصر بشكل ثالثي 

 .(3D) األبعادتركيبة العنصر بشكل ثالثي عرض  الوظيفة 

عرض شكل كل عنصر من عناصر الجدول الدوري  منتمكن الطالب  الوظيفةهذه  الوصف
 .األبعادبطريقة ثالثية 

 .يار عنصر من عناصر الجدول الدورياخت المدخالت

 .الطالب المصدر

 .(3D) األبعادتركيبة العنصر بشكل ثالثي  المخرجات

 .(3D) األبعاداستعراض تركيبة العنصر المطلوب بطريقة ثالثية  الهدف

 .ي قاعدة البيانات الخاصة بالموقعلتركيبة العنصر ف األبعادوجود الشكل ثالثي  المتطلبات

   من القائمة  صر معين من عناصر الجدول الدوريعنباختيار رمز يقوم الطالب   شروط قبل التنفيذ
بطريقة ثالثية ته لكي يتمكن من مشاهدالموجودة في صفحة العرض ثالثي األبعاد 

 .(3D) األبعاد

 .ال يوجد شروط بعد التنفيذ

من القائمة الموجودة  عنصر معين من عناصر الجدول الدوريباختيار يقوم الطالب   اإلجراءات
 ثالثية األبعادبطريقة ته لكي يتمكن من مشاهد في صفحة العرض ثالثي األبعاد

(3D). 
 .األبعادوصف عرض تركيبة العنصر بطريقة ثالثية  (2.3)جدول  
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و في  ،تواجدها في الطبيعة أماكنعرض معلومات عن العناصر و بعض المركبات وعن  1.3.3.1

 .ي الصناعات تدخل هذه المركبات و العناصر مع عرض شكل العنصر و صورته الفيزيائية باستخدام الصورأ

 .وصف هذا المتطلبب( 1.1الجدول ) يقوم 

 أيو في  تواجدها، أماكنعرض معلومات عن العناصر و بعض المركبات و عن  الوظيفة 
 .ض شكل العنصر و صورته الفيزيائيةالصناعات تدخل مع عر 

و شكل  ،عناصر الجدول الدوريالب من استعراض معلومات لكل عنصر من تمكن الط الوصف
 .فيزيائية ةهذه العناصر بصور 

 .من القائمةاختيار العنصر المطلوب  المدخالت

 .الطالب المصدر

 .ر و الشكل الفيزيائي لهذا العنصرمعلومات عن هذا العنص المخرجات

 أيو في  ،تواجدها في الطبيعة أماكنو عن ت الخاصة بالعنصر عرض المعلوما الهدف
 .اصر و شكل العنصر بصورة فيزيائيةالصناعات تدخل هذه المركبات و العن

 وجود معلومات عن العناصر و المركبات في قاعدة البيانات الخاصة بالموقع . المتطلبات

من قائمة من المعين من عناصر الجدول الدوري عنصر باختيار رمز  يقوم الطالب أن شروط قبل التنفيذ
 .المعلومات الفيزيائيةصفحة عرض 

 .ال يوجد شروط بعد التنفيذ

من القائمة عنصر معين من عناصر الجدول الدوري اختيار رمز بيقوم الطالب  اإلجراءات
ليتمكن من استعراض المعلومات  الموجودة في صفحة عرض المعلومات الفيزيائية

  إلىالخاصة بالعنصر و المركبات و أي الصناعات يدخل  فيها هذا العنصر باإلضافة 
 .شكل العنصر بصورة فيزيائية

 .وصف عملية عرض المعلومات عن عناصر الجدول الدوري و المركبات( 1.1)جدول 
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 :بعض التفاعالت الكيميائية إجراء إمكانية 3.3.3.1

التي يدخل فيها العنصر بطريقة العرض المرئي للمعلومات  التفاعالت الكيميائية إجراءحيث يمكن 

(Information Visualization) ه هذ بوصف( 3.1الجدول )يقوم و . و النظام الطالب والتفاعل بين

 .لوظيفةا

 العنصر و ذلك باستخدام التي يدخل فيها الكيميائيةبعض التفاعالت  إجراء إمكانية الوظيفة 
 طريقة العرض المرئي للمعلومات .

التي يدخل  البسيطة الكيميائيةبعض التفاعالت  إجراءهذه الوظيفة تمكن الطالب من  الوصف
 العنصر و يتم ذلك باستخدام العرض المرئي للمعلومات و في هذه الوظيفية يتم هافي

 .هناك تفاعل بين الطالب و النظام

في صفحة عرض  بالضغط عليه العنصر المراد عرض بعض التفاعالت عنه اختيار المدخالت
 .التفاعالت

 .الطالب المصدر

التي .األخرىيار و بعض العناصر عرض نتيجة التفاعل بين العنصر التي تم اخت المخرجات
من خالل استخدام  بطريقة مرئية تتفاعل مع العنصر و عرض نتيجة هذا التفاعل 

 .برنامج فالش

 .عض المعادالت الخاصة بهذا العنصراستعراض ب الهدف

 .وقعالخاصة بالمقاعدة البيانات وجود المعادالت التي سيتم عرضها في  المتطلبات

 .رمز العنصر المراد رؤية تفاعل حولهاختيار  شروط قبل التنفيذ

 .نتيجة هذه المعادالت لهذا العنصرعرض هذه المعادالت و  شروط بعد التنفيذ

 بالضغط عليه التفاعالت الكيميائية عليه إجراءد الطالب باختيار العنصر المرايقوم  اإلجراءات
 .من صفحة عرض التفاعالت

 .بعض التفاعالت الكيميائية التي يدخل فيها العنصر إمكانيةإجراءوصف ( 3.1)جدول 
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 الحصول على عضوية : 3.3.1

 .المدرس على عضوية في الموقعحصول ( بتوضيح كيفية 5.1يقوم الجدول ) 

 .رس على عضوية في الموقع التعليميحصول المد الوظيفة 

تسجيل عضوية له من خالل إدخال بياناته الشخصية و تشمل هذه للطالب يمكن  الوصف
من المستخدم وكلمة المرور والبريد اإللكتروني اسم نوع المستخدم )طالب( و البيانات 

 .بشكل قانوني والقيام بالوظائف الخاصة بهإلى الموقع جل الدخول أ

 .الطالب الشخصيةمعلومات  المدخالت

 .الطالب المصدر

 .الجديد في قاعدة البيانات لطالبحفظ بيانات ا المخرجات

 .في قاعدة البيانات للحصول على عضوية قانونية في الموقع الطالبتسجيل بيانات  الهدف

 .بالطالبوجود قاعدة بيانات لتخزين المعلومات الخاصة  المتطلبات

 ال يوجد. شروط قبل التنفيذ

 (.طالبفي قاعدة البيانات )تسجيل ال طالب_ حفظ بيانات ال شروط بعد التنفيذ

و يحدد اسم المستخدم و  لنموذج الخاص بالبيانات المطلوبة،بتعبئة ا طالبيقوم ال اإلجراءات
 و يطلب حفظ المعلومات في قاعدة البيانات .،االلكترونيمرور والبريد كلمة ال

 .طالب( وصف عملية تسجل عضوية ال5.1جدول )
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 :األسئلةطرح  1.3.1

صف و ( 1.5الجدول ) . يبينالمتعلقة بالمواضيع التي يصعب عليه فهمها  األسئلةيمكن الموقع للطالب من طرح 

 .االستفساراتو  إمكانية الطالب من إضافةاألسئلة

 .لفهم المادة التعليمية من قبل المدرس تزويد الطالب بالمساعدة الوظيفة 

ي المواضيع ف األسئلةمكنه من طرح تزاوية بالطالب بتزويدحيث تقوم هذه الوظيفية  الوصف
 .اإلجابةو يحق له الحصول على التي يصعب عليه فهمها،

 .السؤالكتابة نص  المدخالت

 .المستخدم للموقعالطالب  المصدر

 . يتم الرد عليه من قبل المعلمعلى الموقع حتى  السؤالاتحميل  المخرجات

 .يمية و تطوير لغة التخاطب عن بعدزيادة فعالية العملية التعل الهدف

 .تسجيل دخول الطالب المتطلبات

 .كتابة سؤال شروط قبل التنفيذ

 .التي تم طرحه في قاعدة البيانات تخزين السؤال شروط بعد التنفيذ

يقوم الطالب بإدخال السؤال الذي يريده حتى يتم حفظ هذا السؤال في قاعدة  اإلجراءات
 .البيانات

 األسئلةوصف عملية طرح ( 3.1)جدول 
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 التقييم الذاتي: 3.3.1

لقياس مدى استفادته من المادة التعليمية كما و  األسئلةعن مجموعة من   باإلجابةيقوم  أنحيث يمكن للطالب  

 .هذا المتطلبصف قوم بو ( ي3.1و الجدول ) يمكنه الحصول على نتيجته.

 التقييم الذاتي للطالب لقياس مدى استفادته من المادة التعليمية الوظيفة 

عليه و  اإلجابةزاوية للطالب يمكنه من خاللها استعراض االمتحانات و الموقع  يوفر الوصف
لمواضيع الخاصة و يشمل موضوع االمتحان جميع ا يمكنه الحصول على النتيجة.

 .في مجال الكيمياء

 .االمتحانات بنماذجاختيار  الزاوية الخاصة  المدخالت

 .الطالب المستخدم للموقع المصدر

 .نتيجة االجابة على أسئلة نموذج اإلمتحان المخرجات

 .مدى استفادته من الموقع التعليميتقييم الطالب لنفسه و  الهدف

 تسجيل دخول الطالب. المتطلبات

و اختيار احد النماذج المخزنة في  اختيار الزاوية الخاصة بعرض نماذج االمتحانات شروط قبل التنفيذ
 .قاعدة البيانات

 .عن نموذج االمتحان اإلجابة شروط بعد التنفيذ

 على أسئلة النموذج. اإلجابةاالمتحان ثم  نموذجيقوم الطالب باختيار  اإلجراءات

 .وصف عملية التقييم الذاتي( 3.1)جدول 
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 : علمالمتطلبات الوظيفية الخاصة بالم 1.1

 الحصول على عضوية :  3.1.1

 .حصول المدرس على عضوية في الموقعح كيفية يوضبت( 3.1الجدول ) يقوم 

 .على عضوية في الموقع التعليمي معلمحصول ال الوظيفة 

و تشمل هذه  بتسجيل عضوية له من خالل إدخال بياناته الشخصية علميمكن للم الوصف
واسم  وكلمة السر و البريد االلكترونيالمستخدم اسم نوع المستخدم )معلم( و البيانات 
 .إلى الموقع بشكل والقيام بالوظائف الخاصة بهجل الدخول أمن .المدرسة

 الشخصية . علممعلومات الم المدخالت

 .علمالم المصدر

 .الجديد في قاعدة البيانات علمحفظ بيانات الم المخرجات

 .في قاعدة البيانات للحصول على عضوية قانونية في الموقع علمتسجيل بيانات الم الهدف

 .علموجود قاعدة بيانات لتخزين المعلومات الخاصة بالم المتطلبات

 .ادة الكيمياء )بكالوريوس كيمياء(متخصص في مالمعلم يكون  أن _ التنفيذ شروط قبل
 .على رأس عمله المعلم يكون أن  _

 .(معلمفي قاعدة البيانات )تسجيل ال علمحفظ بيانات الم_  شروط بعد التنفيذ

)معلم( يحدد نوع لبمستخدم و لنموذج الخاص بالبيانات المطلوبة،بتعبئة ا علملميقوم ا اإلجراءات
واسم المستخدم و كلمة المرور واسم المدرسة لكي يتأكد من تخصص المعلم من 

 .و يطلب حفظ المعلومات في قاعدة البياناتالمدرسة،

 .وصف عملية تسجل عضوية المدرس( 3.1)جدول 
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 .امتحاننموذج  إضافة 3.1.1

 .إضافة نموذج إمتحانصف كيفية بو ( 3.1الجدول ) يقوم 

 متحان خاص بمادة الكيمياء.نموذج إضافة إ الوظيفة 

 .للطلبة متحاناتإإضافة بعض نماذج يمكن للمدرس  الوصف

 .كتابة نموذج االمتحان المكون من خمسة أسئلة المدخالت

 .المعلم المصدر

 .موذج االمتحان في قاعدة البياناتحفظ ن المخرجات

 .منه الطلبة لى الموقع لكي يستفيدنموذج االمتحان ع إضافة الهدف

 .عضويته في الموقعمسجل  علميكون الم أن_  المتطلبات

 .عبارة عن اختيار من متعدد فقطتكون صيغة االمتحان  أن_ 
 _ يتكون نموذج اإلمتحان من خمسة أسئلة.

 . دة بيانات لتخزين نموذج االمتحانوجود قاع_ 

 .بتسجيل الدخول معلميقوم ال أن شروط قبل التنفيذ

باإلضافة  ويحتوي على خمسة أسئلة مع مادة الكيمياء نموذج اإلمتحان يتوافق أن بعد التنفيذشروط 
 .فقط تكون اختيار من متعدد أنصيغة االمتحان التي يجب  إلى

رنتها بالبيانات المخزنة المستخدم و كلمة المرور و يتم مقااسم  بإدخال علميقوم الم اإلجراءات
 إلى علميتم نقل الم انيحصح كان اسم المستخدم و كلمة المرور فإذابقاعدة البيانات 

 .نموذج االمتحانات بإضافةختار الزاوية الخاصة ا ثم الصفحة الخاصة به

 .امتحان إضافةوصف عملية ( 3.1)جدول 
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 .و االستفسارات المطروحة من قبل الطالب و الرد عليها األسئلةطالع على إلا 1.1.1

 . على األسئلة واالستفسارات المطروحة من قبل الطالب علمبوصف وظيفة رد الم( 1..3الجدول )ويقوم 

 .روحة من قبل الطالب و الرد عليهاو االستفسارات المط األسئلةاالطالع على  الوظيفة 

 .موقعلجلين في االمسبالتفاعل مع الطلبة  علمتسمح هذه الوظيفة للم الوصف

 .تم اضافته من قبل الطالب المسجلين في الموقع للرد عليهالذي  اختيار السؤال المدخالت

 .الطالب أسئلةصفحة  المصدر

 .على الموقع حتى يراها جميع الطلبة المسجلين اإلجابةتحميل  المخرجات

 .معلم في العملية التعليميةتفعيل دور ال الهدف

 .عضويته في الموقع مسجلعلم يكون الم أن المتطلبات

 .م المعلم بتسجيل الدخوليقو  أن التنفيذشروط قبل 

 .في قاعدة البيانات اإلجابةحفظ  شروط بعد التنفيذ

اسم المستخدم  إدخالهقاعدة البيانات بعد  إلى إرسالهاو  اإلجابةبكتابة  علميقوم الم اإلجراءات
 .المرور الخاصة بهكلمة و 

 .وصف عملية الرد على االستفسارات( 1..3جدول )
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 المتطلبات الوظيفة الخاصة بمدير النظام : 3.1

 :ستخدمم إضافة 3.3.1

 الموقع من قبل مدير النظام . إلى ستخدمم عملية إضافةصف ( بو 33.1الجدول ) يقوم  

 .مستخدم إضافة الوظيفة 

 .قاعدة البيانات إلىجديد  ستخدمم إضافةهذه الوظيفة مدير النظام من  تمكن الوصف

 .وكلمة المرور والبريد االلكتروني مواسم المستخد المستخدم )طالب أو معلم(نوع  المدخالت

 .مدير النظام المصدر

 .قاعدة البيانات إلى ستخدمبيانات الم إضافة المخرجات

 .قاعدة البيانات إلى ستخدمم إضافة الهدف

 تسجيل الدخول. المتطلبات

 . صحيحة بإدخالهاالبيانات التي قام  أنباالفتراض  ،التحقق من البيانات المدخلة شروط قبل التنفيذ

 .ستخدم قانونية في حال تسجيل عضويةاعتبار بيانات الم شروط بعد التنفيذ

 قاعدة البيانات . إلى ستخدمبيانات الم إضافة اإلجراءات

 .مستخدم إضافةوصف عملية ( 33.1)جدول 
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 :ستخدممال تعديل بيانات 3.3.1

 .اممن قبل مدير النظ ستخدممال تعديل بيانات( بوصف عملية 33.1يقوم  الجدول ) 

 .المستخدم تعديل بيانات الوظيفة 

ضافتها إلى قاعدة  ستخدممال تعديل بياناتتمكن هذه الوظيفة مدير النظام من  الوصف وا 
 البيانات.

المرور رقم المستخدم ونوع المستخدم )طالب أو معلم( واسم المستخدم وكلمة  المدخالت
 .والبريد االلكتروني

 .مدير النظام المصدر

 .قاعدة البيانات في ستخدمبيانات الم تعديل المخرجات

 .قاعدة البيانات في ستخدممال تعديل بيانات الهدف

 تسجيل الدخول. المتطلبات

  لمستخدم مسجل عضوية في الموقع.ا_ أن يكون  شروط قبل التنفيذ

 .بيانات المستخدمتعديل  شروط بعد التنفيذ

 قاعدة البيانات . في ستخدمبيانات الم تعديل اإلجراءات

 .مستخدمتعديل بيانات ال( وصف عملية 33.1جدول )
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 :مستخدم ايقاف عضوية 1.3.1

 من قبل مدير النظام . ايقاف عضوية مستخدم عمليةصف ( بو 31.1الجدول )يقوم  

 .مستخدم ايقاف عضوية الوظيفة 

 .لموقعااستخدام من  ستخدممايقاف عضوية تمكن هذه الوظيفة مدير النظام من  الوصف

 .ايقاف عضويتهالمستخدم المراد رقم  المدخالت

 .النظام مدير المصدر

 .من قاعدة البيانات مستخدمحذف بيانات ال المخرجات

 .مستخدم ايقاف عضوية الهدف

 .تسجيل الدخول المتطلبات

 أن يكون لمستخدم مسجل عضوية في الموقع._  شروط قبل التنفيذ

 .ستخدم من قاعدة البياناتحذف بيانات الم  شروط بعد التنفيذ

 .و من ثم الضغط على زر الحذف ايقاف عضويةمراد ال لمستخدمتحديد رقم ا اإلجراءات

 .ايقاف عضوية مستخدموصف عملية ( 31.1)جدول 
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 : (Use Case) ستخدام للنظامانموذج  3.5

 .استخدام النظام  نموذج( يوضح 3.5الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نموذج استخدام النظام.3.5الشكل )

 

 مدير النظام

 الطالب

 معلمال

 العرض

 3Dتركيبة العنصر 

 معلومات طبيعية الجدول الدوري

 تفاعل كيميائي

 طرح أسئلة

 تقديم إمتحان

 تسجيل عضوية

 تسجيل عضوية

 إضافة نماذج إمتحانات

 رد على األسئلة

 تحكم بالمستخدمين

 تعديل

 ايقاف عضوية إضافة

 قاعدة بيانات النظام
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 :(Sequence Diagram) النظام عمالنموذج تسلسل أ 3.3

 : بالطالبالخاص  األحداثنموذج تسلسل  3.3.3

 .بالنسبة للطالب ( يوضح كيفية تسلسل األحداث3.1الشكل )
  

 

 

 

 عرض الجدول الدوري                          

 عرض معلومات طبيعيةطلب                                                                                       

 

 عرض معلومات طبيعية                          

 عناصرطلب عرض تركيبة ال                                                                                 

 

 عرض تركيبة العناصر                           

 طلب عرض التفاعالت الخاصة بالعنصر                                                                           

 

 عرض التفاعالت الخاصة بالعنصر                  

 

 تسجيل عضوية                                                                       

                                      

 تسجيل                                       

 

 

 

 

 

 قاعدة البيانات

 طلب عرض الجدول الدوري

 شاشة العرض الطالب شاشة الطالب
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 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور                                                                                        

 

 فحص                     

 

 

 طرح األسئلة                                                                              

                

 حفظ األسئلة           

 تقديم إمتحان                                                                       

 

 

  عرض نتيجة اإلمتحان        

 

 

 .النظام الخاصة بالطالب أحداث( نموذج تسلسل 3.1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 تسجيل الدخول



 الفصل الثالث                                                                                   تحليل متطلبات النظام

  

23 

 : علمنموذج تسلسل األحداث الخاص بالم 2.3.3 

 علمالتسلسل لألحداث الخاصة بالم( يوضح هذا 3.3و الشكل التالي )

  

 

 

 

 تسجيل عضوية                                                           

 

 

          

 إضافة معلم      

 

 

 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور                                                                  

 

 

 فحص          

 

 

 إضافة نموذج إمتحان                                                                           

 

 حفظ اإلضافة      

 

 

 الرد على الألسئلة المطروحة                                                                        

 

 

 حفظ الرد         

 

 علمالخاصة بالم األحداث( نموذج تسلسل 1.1الشكل )

 

 

 

 المعلم تسجيل الدخول شاشة المعلم قاعدة البيانات
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 : مدير النظامنموذج تسلسل األحداث الخاص ب 3.3.3

 .الخاصة بمدير النظام األحداث( تسلسل 3.3) يبين الشكل

 

 

 

 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور                                                                                     

                                                                                       

 فحص                

 

 

 إضافة مستخدم                                                                       

                 

 إضافة                 

                

 تعديل بيانات المستخدم                                                                         

 

 تعديل                  

 

 ايقاف عضوية مستخدم                                                                             

 

 إيقاف العضوية          

 

 

  .الخاصة بمدير النظام األحداث( نموذج تسلسل 3.3الشكل )

 مدير النظام تسجيل الدخول شاشة المدير قاعدة البيانات
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 المقدمة. 

 .تصميم الشاشات النظام 

 .وصف قاعدة بيانات النظام 

 

 

 

 

 

 

 

 التصميم
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 مقدمة: 1.4

قاعدة  وصفو شاشات النظام وصف توضيح عملية التصميم للنظام المقترح تنفيذه. ويحتوي على هذا الفصل  يشمل

 . وفي النهاية هذا الفصل سيتم توضيح جميع فئات قاعدة البيانات للنظام.البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 تصميم الشاشات: 4.4

نموذج  قمنا ببناءتوجهنا الى تصميم الشاشات البدائية قبل البدء بعملية تصميم الشاشات الفعلية للموقع ,حيث 

Prototype)  للشاشات عن طريق استخدام برنامج )Visual Studio 2008) ) يقوم هذا النموذج بالمساعدة.

واجهات الجيدة وأي األجزاء التي تحتاج للتغيير أو التعديل أو االزالة . يعرض النموذج تصميم الشاشات في تحديد ال

 بشكل منطقي لكل شاشة.

 تتضمن التالي:تحتوي جميع الشاشات على القائمة الرئيسية التي 

 .الصفحة الرئيسية .1

 .التسجيل .4

 .العرض .3

 

 الدخول:تسجيل شاشة  1,4,4 

 
 .الدخولتسجيل شاشة  (1.4) شكل
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 :الدخولتسجيل الجدول التالي يبين وصف شاشة 

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

Radio Button مدير نظام ( نصVarChar)  ير دماختيار نوع المستخدم
 النظام لدخول صفحته.

---------- 

Radio Button معلم ( نصVarChar)  معلم اختيار نوع المستخدم
 لدخول صفحته.

---------- 

Radio Button طالب ( نصVarChar)  طالب اختيار نوع المستخدم
 لدخول صفحته.

---------- 

 ---------- .المستخدمادخال اسم  (VarCharنص ) اسم المستخدم  (TextBox)مربع نص

 ---------- .ادخال كلمة المرور (VarCharنص ) كلمة المرور (TextBox)مربع نص

الدخول الى الصفحة حسب  ---------- تسجيل الدخول زر أمر
 نوع المستخدم.

---------- 

 .وصف شاشة الدخول (1.4) جدول 

 

 شاشة التسجيل: 4.4.4

 
 شاشة التسجيل  (4.4شكل )
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 التالي يبين وصف شاشة التسجيل: الجدول

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

 .Class Validation دخال اسم المستخدمإ (VarCha)نص  اسم المستخدم (TextBox)نصمربع 

 يحتوي علىيجب أن  دخال كلمة المرورإ (VarCha)نص  كلمة المرور (TextBox)مربع نص
 .خانات على األقل 5

 ---------- دخال كلمة المرور مرة ثاتية إ (VarCha)نص  تأكيد كلمة المرور (TextBox)مربع نص

 .Class Validation االلكترونيخال البريد إد (VarCha)نص  البريد االلكتروني (TextBox)مربع نص

عادة ادخال البريد إ (VarCha)نص  نيو عادة البريد االلكتر إ (TextBox)مربع نص
 .االلكتروني

---------- 

RadioButton نص  معلم(VarChar) اختيار معلم للتسجيل. ---------- 

RadioButton نص  طالب(VarChar)  للتسجيلاختيار طالب. ---------- 

ضافة معلومات التسجيل إ ---------- تسجيل (Buttonزر أمر )
 .لى قاعدة البياناتإ

---------- 

 .شاشة التسجيلوصف  (4.4) جدول 
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 شاشات مدير النظام: 3.4.4

 شاشة مدير النظام الرئيسية: 1.3.4.4

 .الرئيسية شاشة مدير النظام (3.4)شكل
 

 
 

 الجدول التالي يبين وصف شاشة مدير النظام:

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

 ---------- اضافة مستخدم  ---------- اضافة مستخدم (Buttonزر أمر )

تعديل بيانات مستخدم  ---------- تعديل بيانات مستخدم (Buttonزر أمر )
 .بناء على رقمه

---------- 

مستخدم  ايقاف عضوية ---------- ايقاف عضوية (Buttonزر أمر )
 .بناء على رقمه

---------- 

المستخدمين عرض  ---------- عرض المستخدمين (Buttonزر أمر )
 المسجلين في النظام.

---------- 

 .وصف شاشة مدير النظام( 3.4)جدول
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 : ضافة مستخدمإشاشة    4.3.4.4

 
 .ضافة مستخدمإشاشة  (4.4) شكل

 

 الجدول التالي يبين وصف شاشة اضافة مستخدم:

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

RadioButton نص  معلم(VarChar) اختيار معلم للتسجيل. ---------- 

RadioButton نص  طالب(VarChar)  للتسجيلاختيار طالب. ---------- 

 .Class Validation .دخال اسم المستخدمإ (VarCha)نص  اسم المستخدم (TextBox)نصمربع 

يحتوي على يجب أن  .دخال كلمة المرورإ (VarCha)نص  كلمة المرور (TextBox)مربع نص
 .خانات على األقل 5

 .Class Validation .االلكترونيدخال البريد إ (VarCha)نص  البريد االلكتروني (TextBox)مربع نص

ضافة معلومات التسجيل إ ---------- تسجيل (Buttonزر أمر )
 .لى قاعدة البياناتإ

---------- 

 ضافة مستخدم.إوصف شاشة ( 4.4)جدول
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 مستخدم: ايقاف عضويةشاشة   3.3.4.4

 
 مستخدم. ايقاف عضويةشاشة ( 5.4شكل)

 

 

 مستخدم: ايقاف عضويةالجدول التالي يبين وصف شاشة 

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

ايقاف رقم المستخدم المراد  عدد صحيح رقم المستخدم مربع نص
 عضويته.

---------- 

 ---------- المستخدم ايقاف عضوية ---------- ايقاف (Buttonزر أمر )

 مستخدم. ايقاف عضويةشاشة وصف  (5.4)جدول 

 

 

 



 التصميم                                              الفصل الرابع                                                    
    

 

  45                                                                                 

 :عرض المستخدمينشاشة   4.3.4.4

 

 ( شاشة عرض المستخدمين.4.4شكل)
 

 الجدول التالي يبين وصف شاشة ايقاف عضوية مستخدم:

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

عرض بيانات جميع  ---------- عرض بيانات المستخدمين (DataGrid)بياناتعرض 
 المستخدمين.

---------- 

 شاشة عرض المستخدمين.وصف ( 4.4)جدول  
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 شاشات المعلم:  4.4.4

 شاشة المعلم الرئيسية:  1.4.4.4

 

 .شاشة المعلم الرئيسية( 4.4) شكل
 

 التالي يبين وصف شاشة المعلم الرئيسية: جدولال

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

اختيار شاشة  عرض  ---------- الرد على األسئلة (Buttonزر أمر )
 .عليها واإلجابةاألسئلة 

---------- 

نموذج امتحان على  ضافةإ ---------- نموذج امتحان اضافة (Buttonزر أمر )
 .الموقع

---------- 

 .وصف شاشة المعلم الرئيسية (4.4)جدول
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 عليها: لردشاشة عرض األسئلة وا 4.4.4.4

 

 .عليها واإلجابةشاشة عرض األسئلة  (4.4) شكل
 

  الجدول التالي يبين وصف شاشة عرض األسئلة واإلجابة عليها:

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

رقم السؤال المراد ادخال  عدد صحيح رقم السؤال (TextBox)مربع نص
 االجابة عليه.

---------- 

احضار السؤال بناء على  ---------- احضار السؤال (Buttonزر أمر )
 رقمه.

---------- 

إحضار السؤال المضاف بناء  (VarChar)نص  السؤال  (TextBox)مربع نص
 على رقمه.

---------- 

الخاص  جوابادخال ال (VarChar)نص  جوابال (TextBox)مربع نص
 .لسؤال المطروحبا

Class Validation. 

ضافة جواب السؤال إ ---------- ضافةإ (Buttonزر أمر )
 المطروح.

---------- 

 الرد على األسئلة.شاشة  (4.4) جدول
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 متحان:إنموذج  ضافةإشاشة  3.4.4.4

 
 .متحانإنموذج  ضافةإشاشة  (4.4)شكل

 

 

 الجدول التالي يبين وصف شاشة إضافة نموذج إمتحان:

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

سؤال نموذج اإلمتحان المراد  (VarChar)نص  السؤال  (TextBox)مربع نص
 إضافته.

---------- 

 ---------- الخيار األول للسؤال. (VarChar)نص  الخيار األول  (TextBox)مربع نص

 ---------- الخيار الثاني للسؤال. (VarChar)نص  الخيار الثاني  (TextBox)مربع نص

 ---------- الخيار الثالث للسؤال. (VarChar)نص  الخيار الثالث  (TextBox)مربع نص

 ---------- الخيار الصحيح للسؤال. (VarChar)نص  الخيار الصحيح (TextBox)مربع نص

 ---------- إضافة السؤال إلى النموذج ---------- اضافة (Buttonزر أمر )

 متحان.إضافة نموذج إشاشة وصف ( 4.4)جدول
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 شاشات الطالب:  5.4.4

 شاشة الطالب الرئيسية:  1.5.4.4

 
 ( شاشة الطالب الرئيسية.4..1) شكل

 

 :الطالب الرئيسيةالجدول التالي يبين وصف شاشة 

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

 ---------- اختيار شاشة إضافة سؤال ---------- إضافة سؤال (Buttonزر أمر )

 ---------- متحانإاختيار شاشة تقديم  ---------- قيم ذاتك (Buttonزر أمر )

 ---------- األجوبةاختيار شاشة  ---------- األجوبة المضافة (Buttonزر أمر )

 ( وصف شاشة الطالب الرئيسية.4..1جدول)
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 :ضافة سؤالإشاشة   4.5.4.4

 
 .سؤال إضافةشاشة  (11.4)شكل

 

 :إضافة سؤالالجدول التالي يبين وصف شاشة 

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

 .Class Validation دخال نص السؤالإ (Text)نص  السؤال (TextBox)مربع نص

 ---------- نص السؤال  اضافة ---------- ضافة السؤالإ (Buttonزر أمر )

 .سؤال إضافةوصف شاشة  (11.4)جدول
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 :شاشة تقييم الذات 3.5.4.4

 

 تقييم الذات.شاشة  (14.4)شكل
 

 الجدول التالي يبين وصف شاشة تقييم الذات:

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

رقم نموذج اإلمتحان اختيار  ---------- رقم النموذج (ListBoxقائمة)
 لعرض أسئلته

---------- 

 ---------- أسئلة النموذج الذي تم اختياره ---------- أسئلة النموذج (ListBoxقائمة)

Lable نص  السؤال(VarChar)  السؤال الذي تم اختياره من
 القائمة

---------- 

RadioButton الخيار األول للسؤال ---------- الخيار األول ---------- 

RadioButton الخيار الثاني للسؤال ---------- الخيار الثاني ---------- 

RadioButton الخيار الثالث للسؤال ---------- الخيار الثالث ---------- 

RadioButton الخيار الصحيح  للسؤال ---------- الخيار الصحيح ---------- 

 تقييم الذات.وصف شاشة  (14.4)جدول
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 :عرض األجوبةشاشة   4.5.4.4

 

 عرض األجوبة.شاشة  (13.4)شكل
 

 الجدول التالي يبين وصف شاشة عرض األجوبة:

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

رقم السؤال الذي اختيار  صحيحعدد  1رقم السؤال (DropDownListقائمة)
 أضافه الطالب.

---------- 

رقم السؤال الذي اختيار  عدد صحيح 4رقم السؤال (DropDownListقائمة)
 أضافه جميع الطالب.

---------- 

عرض اإلجابات الخاصة  ---------- اإلجابة (DataGrid)عرض بيانات
 بالسؤال.

---------- 

 .األسئلةعرض وصف شاشة  (13.4)جدول
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 شاشات العرض  4.4.4

 شاشة العرض الرئيسية : 1.4.4.4

 
 .شاشة العرض الرئيسية (14.4)شكل

 

 الجدول التالي يبين وصف شاشة العرض الرئيسية:

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

االنتقال الى صفحة عرض  ---------- الجدول الدوري (Buttonزر أمر )
الجدول الدوري عند 

 الضغط عليه.

---------- 

العنصر ثالثي  (Buttonزر أمر )
 األبعاد

االنتقال الى صفحة عرض  ----------
العنصر بشكل ثالثي 

 األبعاد عند الضغط عليه.

---------- 

معلومات عن  (Buttonزر أمر )
 العنصر

االنتقال الى صفحة عرض  ----------
معلومات عن العنصر عند 

 الضغط عليه.

---------- 

 (Buttonزر أمر )
 

االنتقال الى صفحة عرض  ---------- معادالت وتفاعالت
التفاعالت عند الضغط 

 عليه.

---------- 

 وصف شاشة العرض الرئيسية.( 14.4)جدول 
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 شاشة عرض الجدول الدوري:  4.4.4.4

 
 .شاشة الجدول الدوري( 15.4)شكل
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 وري:يبين وصف شاشة الجدول الدالجدول التالي 

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

اظهارالعدد الذري للعنصر المشار  (VarChar)نص  العدد الذري (TextBox)مربع نص
 فوقه.

---------- 

اظهارالعدد الكتلي للعنصر  (VarChar)نص  العدد الكتلي (TextBox)مربع نص
 المشار فوقه.

---------- 

اظهارالعدد األيوني للعنصر  (VarChar)نص  العدد األيوني (TextBox)مربع نص
 المشار فوقه.

---------- 

عند اختيار الحالة يتم تحديد  VarChar))نص  حالة العنصر (ListBoxقائمة )
مجموعة العناصر التي تتصف 

 بهذه الحالة.

---------- 

 (ListBoxقائمة )
 

عند اختيار الخاصية يتم تحديد  VarChar))نص  خاصية العنصر
مجموعة العناصر التي تتصف 

 بهذه الخاصية.

---------- 

اظهار تفسير للحالة أو الخاصية  ---------- التفسير (Buttonزر أمر )
 المختارة.

---------- 

اظهار الصورة الفيزيائية للعنصر  ---------- صورة العنصر صورة
 المشار فوقه.

---------- 

 ----------  ---------- رمز العنصر (Buttonزر أمر )

 .( وصف شاشة الجدول الدوري15.4)جدول 
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 :العنصر بشكل ثالثي األبعادشاشة عرض  3.4.4.4

 
 .العنصر بشكل ثالثي األبعادعرض شاشة ( 14.4)شكل 

 

 األبعاد:الجدول التالي يبين وصف شاشة عرض العنصر بشكل ثالثي 

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

العنصر المراد  رمزاختيار  (VarCharنص ) العنصررمز  (DropDownListقائمة)
 عرضه بشكل ثالثي األبعاد

---------- 

الضغط على شاهد لرؤية  ---------- شاهد (Buttonزر أمر )
عرض العنصر بشكل ثالثي 

 األبعاد.

---------- 

Label 3D ----------  عرض العنصر بشكل ثالثي
 .األبعاد

---------- 

 .العنصر بشكل ثالثي األبعادوصف شاشة عرض ( 14.4)جدول 
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 شاشة عرض التفاعالت:  3.4.4.4

 
 .شاشة عرض التفاعالت( 14.4)شكل 

 

 الجدول التالي يبين وصف شاشة عرض التفاعالت:

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات

العنصر المراد  رمزاختيار  ---------- الطرف األول (DropDownListقائمة)
 .تفاعله

---------- 

العنصر المراد  رمزاختيار  ---------- الطرف الثاني (DropDownListقائمة)
 .التفاعل معه

---------- 

شاهد لرؤية الضغط على  ---------- شاهد (Buttonزر أمر )
 .التفاعل بين الطرفين

---------- 

Label الطرفين.عرض التفاعل بين  ---------- التفاعل ---------- 

 .وصف شاشة عرض التفاعالت( 14.4)جدول 
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 :شاشة عرض معلومات عن العنصر  5.4.4.4

 
 .ض معلومات عن العنصرر شاشة ع( 14.4)شكل 

 

 التفاعالت:الجدول التالي يبين وصف شاشة عرض 

 Validation الوصف نوع البيانات اسم الحقل المكونات
العنصر المراد عرض  رمزاختيار  ---------- العنصررمز  (DropDownListقائمة)

 .معلومات خاصة به
---------- 

الضغط على شاهد لرؤية  ---------- شاهد (Buttonزر أمر )
المعلومات الخاصة بالعنصر 

 رمزه.الذي تم اختيار 

---------- 

عرض معلومات خاصة بالعنصر  (Textنص ) معلومات  (TextBox) مربع نص
 ر رمزه.الذي تم اختيا

---------- 

لعنصر الذي تم ا عرض صورة (Imageصورة) صورة العنصر صورة
 رمزه اختيار

---------- 

 .ض معلومات عن العنصرر وصف شاشة ع( 14.4)جدول 
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 النظام: بيانات قاعدة صفو   3.4

 : وهي الجداول من مجموعة على البيانات قاعدة تحتوي

 : يحتوي المستخدمين المسجلين في النظام و بعض المعلومات الخاصة بهم .المستخدمين جدول •

طالب  التي تتضمن مدرس,المستخدمين المسجلين في النظام  أنواععلى يحتوي : المستخدمين نواعأ جدول •

 مدير نظام. و

الخاصة بكل عنصر من  المعلوماتعناصر الجدول الدوري و بعض جميع يحتوي على :   العناصر جدول •

 هذه العناصر.

 .غاز , صلب,سائلالتي تتضمن يحتوي على حاالت عناصر الجدول الدوري  :العناصر حاالت جدول •

, فلزات فلزات قلويةالتي تتضمن يحتوي على خصائص عناصر الجدول الدوري  :العناصر خصائص جدول •

 قلوية ترابية, فلزات انتقالية, النثينيدات, أكتينيدات, فلزات ضعيفة, الفلزات, وغازات نبيلة.

 : يحتوي على األسئلة التي يقوم الطالب بإضافتها.سئلةاأل جدول •

قبل المعلم ردًا على األسئلة التي قام الطالب  يحتوي على األجوبة التي تضاف من :جوبةاأل جدول •

 بإضافتها.

: يحتوي على مجموعة من نماذج اإلمتحانات التي يقوم المعلم بإضافتها من أجل االمتحان نموذج جدول •

 أن يقوم الطالب بتقييم نفسه عن طريق اإلجابة عليها.

: يحتوي على األسئلة والخيارات واإلجابة الصحيحة لكل سؤال من االمتحان نموذجوأجوبة  سئلةأ جدول •

 أسئلة النموذج.

 : يحتوي على تعريف مجموعة من المفاهيم الخاصة بالكيمياء. المفاهيم جدول •
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 :وخصائصها لمستخدمينا جدول في الموجودة البيانات التالي الجدول يصف

 /رئيسي مفتاح الحجم النوع الوصف الحقل

 ثانوي مفتاح

 مالحظات

 اوتوماتيكي بشكل يزداد رئيسي مفتاح 5 صحيح عدد  المستخدم رقم
(Auto  Increment)  

 في تسجيله المراددم المستخ اسم المستخدم اسم
 الموقع

  Requiredمطلوب Uniqueوحيد  .5 نص

 

 الخاصة مرورال كلمة دخالإ مرورال كلمة
 بالمستخدم

  Requiredمطلوب Uniqueوحيد  .1 نص

 

 Required مطلوب ثانوي مفتاح 1 صحيح عدد المستخدم نوع رقم اختيار المستخدم نوع

 الخاص االلكتروني البريد دخالإ االلكتروني البريد
 بالمستخدم

  Requiredمطلوب Uniqueوحيد  .5 نص

 نوع كان اذا المدرسة اسم دخالإ المدرسة اسم
 معلم المستخدم

 (Null) مكانية تركه فارغاإ ---------- .5 نص

 .المستخدمين جدول وصف( 14.4)لجدو
 

 :وخصائصها المستخدمين نواعأ جدول في الموجودة البيانات التالي الجدول يصف

 الحجم النوع الوصف الحقل
 /رئيسي مفتاح

 ثانوي مفتاح
 مالحظات

 رئيسي مفتاح 1 صحيح عدد  المستخدم نوع رقم
 أوتوماتيكي بشكل يزداد

(Auto Increment) 

 Requiredمطلوب --------- .5 نص المستخدمين أنواع على يحتوي المستخدم نوع

 .المستخدمين أنواع جدول وصف( 4..4)جدول
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 :وخصائصها الكيميائية العناصر جدول في الموجودة البيانات التالي الجدول يصف

 /رئيسي مفتاح الحجم النوع الوصف الحقل

 ثانوي مفتاح

 مالحظات

 الجدول عناصر من عنصر كل رمز العنصر رمز
 الدوري

 Required مطلوب رئيسي مفتاح 5 نص

  Requiredمطلوب Uniqueوحيد  .5 نص الدوري الجدول عناصر اسماء يمثل العنصر اسم

 Required مطلوب Uniqueوحيد  .1 صحيح عدد بالعنصر الخاص الذري العدد الذري العدد

 Required مطلوب ----------- 4,4 كسري عدد بالعنصر الخاص الكتلي العدد الكتلي العدد

 (Null)مكانية تركه فارغا إ ----------- .1 صحيح عدد بالعنصر الخاص االيوني العدد يونياأل العدد

 Required  مطلوب ثانوي مفتاح 4 صحيح عدد العنصر حالة رقم الحالة رقم

 Required مطلوب ثانوي مفتاح 4 صحيح عدد العنصر خاصية رقم الخاصية رقم

 (Null)مكانية تركه فارغا إ ----------- ..3 (Text)نص  العنصر تصف عامة معلومات الوصف

 .العناصر جدول وصف( 41.4) جدول
 

 : وخصائصها العناصر حاالت جدول في الموجودة البيانات التالي الجدول يصف

 /رئيسي مفتاح الحجم النوع الوصف الحقل

 ثانوي مفتاح

 مالحظات

 أوتوماتيكي بشكل يزداد ثانوي مفتاح 4 عدد صحيح  الحالة رقم
(Auto Increment) 

  Requiredمطلوب Uniqueوحيد  5 نص الكيميائي العنصر حالة يمثل الحالة نوع

 .العناصر حاالت جدول وصف( 44.4) جدول
 

 : هاوخصائص العناصر خصائص جدول في الموجودة البيانات التالي الجدول يصف

 /رئيسي مفتاح الحجم النوع الوصف الحقل

 ثانوي مفتاح

 مالحظات

 أوتوماتيكي بشكل يزداد ثانوي مفتاح 4 عدد صحيح  الخاصية رقم
(Auto Increment) 

 Requiredمطلوب Uniqueوحيد  5 نص الكيميائي العنصر خاصية يمثل الخاصية نوع

 .العناصر خصائص جدول وصف( 43.4) جدول
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 :خصائصها ووصف طرحهاب الطالب يقوم التي األسئلة جدول في الموجودة البيانات التالي الجدول يصف

 /رئيسي مفتاح الحجم النوع الوصف الحقل

 ثانوي مفتاح

 مالحظات

 أوتوماتيكي بشكل يزداد رئيسي مفتاح 5 عدد صحيح  السؤال رقم
(Auto Increment) 

 Required  مطلوب --------- ..1 نص المضاف السؤال نص السؤال نص

  Required مطلوب ثانوي مفتاح 5 عدد صحيح لالسؤا اضاف الذي المستخدم رقم المستخدم رقم
 .األسئلة جدول وصف( 44.4) جدول

 

 :وخصائصها الطالب أسئلة على للرد األجوبة جدول في الموجودة البيانات التالي الجدول يصف

 /رئيسي مفتاح الحجم النوع الوصف الحقل

 ثانوي مفتاح

 مالحظات

 أوتوماتيكي بشكل يزداد رئيسي مفتاح 5 عدد صحيح  الجواب رقم
(Auto Increment) 

 Required مطلوب --------- ..1 نص المعروض السؤال على الجواب الجواب نص

  Requiredمطلوب ثانوي مفتاح 5 عدد صحيح الجواب ضافأ الذي معلمال رقم المستخدم رقم

  Requiredمطلوب ثانوي مفتاح 5 عدد صحيح هعلي جابةاإل تتم الذي السؤال رقم السؤال رقم

 .األجوبة جدول وصف (45.4) جدول
 

 :وخصائصهافتها اضبإ علمالم يقوم الذي متحاناتاإل نماذج جدول في الموجودة البيانات التالي الجدول يصف

 /رئيسي مفتاح الحجم النوع الوصف الحقل

 ثانوي مفتاح

 مالحظات

 أوتوماتيكي بشكل يزداد أساسي مفتاح 5 عدد صحيح  النموذج رقم
(Auto Increment) 

 Required مطلوب ثانوي مفتاح 5 عدد صحيح النموذج أضاف الذي المستخدم رقم المستخدم رقم

 .متحاناتإلا نماذج جدول وصف( 44.4) لجدو
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 :وخصائصها االمتحانات نماذج أسئلة جدول في الموجودة البيانات التالي الجدول يصف

 /رئيسي مفتاح الحجم النوع الوصف الحقل

 ثانوي مفتاح

 مالحظات

 أوتوماتيكي بشكل يزداد أساسي مفتاح 5 عدد صحيح  النموذجل سؤا رقم
(Auto Increment) 

  Requiredمطلوب ثانوي مفتاح 5 عدد صحيح اضافته تم الذي النموذج رقم النموذج رقم

 Required مطلوب ---------- .5 نص اضافته تم الذي النموذج سؤال نص النموذج سؤال

  Requiredمطلوب ---------- 15 عدد صحيح للسؤال األول الخيار األول الخيار

 Required مطلوب ---------- .5 نص للسؤال الثاني الخيار الثاني الخيار

 Required مطلوب ---------- 15 نص ثالث للسؤال ال الخيار الثالث الخيار

  Requiredمطلوب ---------- 15 نص للسؤال الصحيح الخيار الصحيح الخيار

 .االمتحانات نماذج وأجوبة أسئلة جدول وصف  (44.4)لجدو
 

ي الدور  بالجدول الخاصة األساسية المفاهيم لبعض المفاهيم جدول في الموجودة البيانات لتاليا الجدول يصف
 :خصائصها وصف و للعناصر

 /رئيسي مفتاح الحجم النوع الوصف الحقل

 ثانوي مفتاح

 مالحظات

 أوتوماتيكي بشكل يزداد رئيسي مفتاح 5 عدد صحيح  المفهوم رقم
(Auto Increment) 

 Requiredمطلوب --------- 15 (Text)نص المضاف المفهوم اسم المفهوم اسم

 Requiredمطلوب --------- .5 (Text)نص المضاف. بالمفهوم عام تعريف المفهوم تعريف

 Requiredمطلوب --------- ..4 (Text)نص المضاف للمفهوم وصف المفهوم وصف

 .وصف جدول المفاهيم( 44.4) جدول
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 (UMLفئات قاعدة بيانات النظام ) 4.4

 بيانات النظام:تتكون منها قاعدة يبين الشكل التالي جميع الفئات التي 

                                                                        

                                                                     

                                 

                                

                              

        

 

                                               

 

 

 

                                                                       

 

    

                                                  mj 

 

 

 

 

 .( فئات قاعدة بيانات النظام14.4شكل )

 فئة اضافة سؤال

 رقم السؤال

 نص السؤال

 رقم المستخدم

 

 

 

 فئة حاالت العناصر

 رقم الحالة

 نوع الحالة

 العناصرفئة 

 رمز العنصر

 اسم العنصر

 العدد الذري

 العدد الكتلي

 العدد األيوني

 رقم الحالة

 رقم الخاصية

 وصف العنصر

 

 

 فئة  المفاهيم

 رقم المفهوم

 اسم المفهوم

 تعريف المفهوم

 وصف المفهوم

 

 

 فئة إضافة الجواب

 رقم الجواب

 الجواب

 رقم المستخدم

1 

1 

 فئة أنواع المستخدمين

 رقم نوع المستخدم

 نوع المستخدم

M 

M M 
 فئة نموذج إمتحان

 النموذج رقم

 رقم المستخدم

  

 

M 

M 

1 

M 

 فئة أسئلة وأجوبة النموذج

 رقم السؤال

 رقم النموذج

 نص السؤال

 الخيار األول

 الخيار الثاني

 الخيار الثالث

 الخيار الصحيح

M 

M 

1 

M 

1 

M 

M 

 فئة خصائص العناصر

 رقم الخاصية

 نوع الخاصية

 فئة المستخدمين

 المستخدم رقم

 اسم المستخدم.

 البريد االلكتروني.

 اسم المدرسة.
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