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:الملخص

نرى من أصحاب المشاریعأصبحنا،في اآلونة األخیرة  وبعد انتشار التكنولوجیا بشكل كبیر في حیاتنا
بوك واالنستغرام لفیساالجتماعي مثالللناس من خالل مواقع التواصل وإیصالھامحاولة نشرھا التجاریة 
وعدم وجود ،ضعف انتشار ھذه المشاریع الى الناس: وھنا بدأت بعض المشاكل بالظھور مثل،وغیرھا

.التنظیم الكافي لعرض ھذه المشاریع

التجاریةباستضافة  المشاریعمتخصصالیكون  موقعا ،انشاء موقع الكتروني بفریق العمل قاملذلك 
المشاكل والذي عمل على انھاء ،وتنظیمھا وعرضھا للمستخدم بشكل سھل ومنظم ) الصغیرة والمتوسطة(

م الموقع بتقسیم المشاریع الى قاحیث ،التي كانت تواجھ المستخدم سابقا على مواقع التواصل االجتماعي
فئات محددة  وعرض أیضا بتقسیم المستخدمین الىقامكما ،فئات وعرض كل مشروع في فئتھ الخاصة 

. فائدة مرجوة من الموقعأكبر البیانات الخاصة لكل مستخدم حسب فئة المستخدم محققا بذلك 
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Abstract:

Recently, after the spread of technology greatly in our lives, we can see
projects  owners trying to  publish their projects to people through web
sites, Facebook and Instagram for example, and here some problems
started to appear, such as: the weak spreading of these projects to people,
and the lack of management to display These projects.

Therefore, the work team created a website to be a specialized website for
hosting (small and medium) projects, organizing and presenting them to the
user in an easy and organized way, trying to eliminate the problems that
the user was previously facing on social  sites, where the site divided the
projects into categories and displayed each project in Its own category, it
also divided the users into specific types and displayed the  data for each
user according to the type of the user, achieving the greatest benefit from
the site.
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الفصل األول

المقدمة

المقدمة١.١

ومواقع التواصالالجتماعي، بدأ معظمالناس وخاصة ،وفي ظل انتشارمواقع االنترنت،نظرا للتقدم التكنولوجي والعلمي الكبیر
وفي ،عنھاواإلعالنلنشرمشاریعھم والبدء بالترویج ؛كبیرة بالتوجھ الى ھذه المواقعصحاب المشاریع سواءصغیرة كانت او أ

.ھذا السیاق سیكون مشروعنا

البحثمشكلة١.٢

جل حل ھذه المشاكل بشكل فعال أھذا الموقع من قمنا بعمللذلك  ،وجدنا بعض المشاكل عند البدء بترویج ھذه المشاریع
في نشرھذه المشاریعتبدأ بعض ءحدى مواقع التواصل االجتماعي كالفیس بوك مثال وعند البدإفمثالعند التعاملمع ،وممیز

وعدم وصول ھذه المشاریع الى االشخاصالمستھدفةوالمھتمة بھذه ،وقلة التفاعل،لوضعفالوص:المشاكل بالظھور مثل
ن أیضاإوكمانجد،ن كان في بدایتھإع خاصة وبالتالي عدم نجاح ترویج ھذه المشاریعمما قد یؤدي الى فشل المشرو،المشاریع 

بالتالي فھي ال تشكل مرجع ،ھناك كمیة كبیرة من المشاریع موجودة على مواقع التواصل االجتماعي مشتتة وغیر منظمة
.منظم لكثیر من الناس

المشروععنعامةفكرة 1.3

الى حل "إدارتھاوالتجاریةالستعراض المشاریعموقع الكتروني : مشروعي"یسعى فریق العمل منخالاللموقعااللكتروني
فئةبتصنیف قام و،مشروعي على عرض ھذه المشاریع بشكل فعال ومتمیزعمل حیث ،المشاكل التي وجدت كما ذكرنا سابقا
وخاصة الى األشخاصكبر عدد من أیصال ھذه المشاریع الى إعلى عمل وھذا ،المشاریع الى فئات محددة ومنظمة 

.مبتعدا عن المشاكل التي وجدت سابقا في مواقع التواصل االجتماعي،كبر فائدة مرجوة أمحققا بذلك ،المستھدفیناألشخاص

1.4النطاق

.على مستوى محافظة الخلیلالمشاریعھذا الموقع جمیع یستھدف
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المشروعممثلو١.٥

.الزبائنوالباحثونعنالوظائف،الباحثونعنالمشاریعبغرضشرائھااوتمویلھا،)صغیرةوالمتوسطةال(صحابالمشاریعأفئة المشروعیمثل 

النظامھمیةأ 1.6

:كثر فاعلیة حیثأرضھا على الموقع بطریقة عستضافة المشاریع بغض النظر عن نوعھا وإیھدف ھذا النظامالى 

االجتماعي مما یھدف فضل من مواقع التواصل أعرض ھذه المشاریع ضمن فئات محددة ومنظمة وبطریقة یتم -١

.الى وجود مشاریع منظمة ومرتبة وبالتالي وصول ھذه المشاریع الى الزبائن بطریقةاكثر ترتیبا وفاعلیة

.لكي یبقى النظام منظما وخالیا من الفوضى؛) ممول،زبون،صاحب مشروع (عمل تقسیم للمستخدمین-٢

.او ممولین لھذه المشاریع،حابالمشاریع أص،ربط المستخدمین ببعضھم البعضوتشبیكھم سواء كانوا زبائن-٣

متطلبات الغیر وظیفیة  1.٧

: سھولةالتعامل●
ستنادًاإلىالتوجیھاتوالتعلیماتالمتعلقةفیتصمیمواجھةالموقع،یجبأنتكونالواجھةسھلةالتعاملواالستخدام،والوصوإللىالمعلوإ

اإلعتبارتصمیمالواجھاتبحیثتكونمناسبةمعفكرةالمشروعماتبطریقةسلسة،وأنتحتویعلىألوانمناسبة،باإلضافةإلىاألخذبعین
. والفئةالمستھدفةومراعاةالمستویاتالمختلفةمنالخبرة

حیث سیتوفر سیرفرات بدیلة البدمنتمكنالموقعمناالستمرارفیالعملبفعالیةحتىبعدحدوثأخطاءغیرمتوقعة،: االستمراریة●
.ةلكي یعماللموقعبشكلدائموألطولفترةممكنفي حال حدوث أي خطأ

حیث سیعمل  بافضل الطرق والخوارزمیات من اجل جعل ،سرعةأداءالموقعبشكلعاممنحیثتنفیذاألوامروالعملیات●
. الموقع یعمل بأسرع طریقة ممكنة

أن یكون الموقع أكثر كفاءة في الحفاظ على سریة المعلومات وبیانات الموقع من أي شخص غیر مخول لھ : األمان●
عن طریق الخوارزمیات التي ستقوم بحمایة الموقع ،والعبث في قاعدة البیانات والتالعب بھا،بالدخول إلى الموقع 

.عتمادیة الموقعإوبالتالي الحفاظ على ،
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الفصل الثاني
متطلبات النظام

المقدمة٢.١

:باستخداموذلك ؛سیتم توضیح عمل النظام في ھذا الفصل، وسیتم عرض وتحلیل متطلبات النظام بشكل بسیط 

)diagram(use case،(UML class diagram) وعرض وظائف  الموقع االلكتروني في جداول.

متطلبات النظام٢.٢

:في ھذه الجزء سوف نوضح متطلبات النظام ، والتي تنقسم الى قسمین 

.المتطلبات الوظیفیة ●
.المتطلبات الغیر وظیفیة ●

المتطلبات الوظیفیة٢.٢.١
:وھي قسام رئیسیة أالى خمس المتطلبات الوظیفیة للنظامتقسم 

.متطلبات مسؤول النظام●
.متطلبات صاحب المشروع●
.متطلبات الزبون●
.متطلبات ممول المشاریع●
.متطلبات الضیف●

1.متطلبات مسؤول النظام

. ضافة مشاریع جدیدةإ.١
.زالة مشاریع موجودةإ.٢
.التعدیل على مشروع.٣
.سابقضافة وظیفة لمشروعإ.٤
.تعدیل وظیفة لمشروع سابق.٥
.  الموافقة على طلب وظیفة لمشروع سابق.٦
.رفض طلب وظیفة لمشروع سابق.٧
.التعلیق على المشاریع.٨
.وضع اعجاب على المشاریع .٩

.زالة تعلیق لزبون من المشروعإ.١٠
.البحث عن مشروع معین في فئة معینة.١١
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.البحث عن وظیفة لمشروع معین تم طرحھ سابقا.١٢
.مستخدمي النظامالتواصل مع .١٣
.   ستعراض التقییمات الخاصة بالمشاریعإ.١٤
.شخصیةالمعلومات التعدیل .١٥
.نظامللحذف مستخدم .١٦

- متطلبات صاحب المشروع 2
:نشاء حساب في الموقعإ.١
.تسجیل الدخول.٢
.تسجیل الخروج.٣
.نشر مشروع في فئة محددة.٤
.التعدیل على مشروع.٥
.حذف مشروع.٦
.المشروعضافة تعلیق على إ.٧
.تعدیل التعلیق على مشروع.٨
.حذف التعلیق على مشروع.٩

.لمستخدمینالتواصل مع ا.١٠
.ضافة وظیفة لمشروع سابقإ.١١
.تعدیل وظیفة لمشروع سابق.١٢
. حذف وظیفة لمشروع سابق.١٣
.البحث عن مشروع معین في فئة معینة.١٤
.البحث عن وظیفة لمشروع معین تم طرحھ سابقا.١٥
.تعدیل المعلومات الشخصیة.١٦

متطلبات الزبون- ٣
.انشاء حساب في الموقع.١
.تسجیل الدخول.٢
.تسجیل الخروج.٣
.   ختیار الفئات المھتم بھا في عملیة التسجیلإ.٤
.تصفح المشاریع الخاصة بالفئات المھتم بھا الزبون في الصفحة الرئیسیة.٥
.البحث عن مشروع معین في فئة معینة.٦
.البحث عن وظیفة لمشروع معین تم طرحھ سابقا.٧
.التعلیق على مشروع.٨
.تعدیل تعلیق على مشروع.٩

.حذف تعلیق على مشروع.١٠
.عجاب بمشروعاإل.١١
.عجاب بمشروعاإلزالة إ.١٢
.تقییم مشروع.١٣
.مستخدمي النظامالتواصل مع .١٤
.تعدیل المعلومات الشخصیة.١٥

- متطلبات الضیف4
ستعراض المشاریعإ.١
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.و وظیفة مشروعالبحث عن مشروع.٢

المشروعمتطلبات ممول - 5
.انشاء حساب في الموقع.١
.تسجیل الخروج.٢
.اسنعراض المشاریع الموجودة في الموقع.٣
.عن مشاریع محددة في الموقعإمكانیة البحث .٤
.امكانیة االعجاب بمشروع.٥
.إمكانیة التعلیق على مشروع.٦
.إمكانیة حذف تعلیق على مشروع.٧
.القدرة على التواصل مع صاحب المشروع.٨
تمویل لمشروعالقدرة على انشاء .٩

.تعدیل المعلومات الشخصیة.١٠

الغیر وظیفیة المتطلبات ٢.٢.٢

: سھولةالتعامل●
ستنادًاإلىالتوجیھاتوالتعلیماتالمتعلقةفیتصمیمواجھةالموقع،یجبأنتكونالواجھةسھلةالتعاملواالستخدام،والوصوإللىالمعلوإ

اإلعتبارتصمیمالواجھاتبحیثتكونمناسبةمعفكرةالمشروعماتبطریقةسلسة،وأنتحتویعلىألوانمناسبة،باإلضافةإلىاألخذبعین
. والفئةالمستھدفةومراعاةالمستویاتالمختلفةمنالخبرة

حیث سیتوفر سیرفرات بدیلة البدمنتمكنالموقعمناالستمرارفیالعملبفعالیةحتىبعدحدوثأخطاءغیرمتوقعة،: االستمراریة●
.ةلكي یعماللموقعبشكلدائموألطولفترةممكنفي حال حدوث أي خطأ

حیث سیعمل  بافضل الطرق والخوارزمیات من اجل جعل ،سرعةأداءالموقعبشكلعاممنحیثتنفیذاألوامروالعملیات●
. الموقع یعمل بأسرع طریقة ممكنة

أن یكون الموقع أكثر كفاءة في الحفاظ على سریة المعلومات وبیانات الموقع من أي شخص غیر مخول لھ : األمان●
عن طریق الخوارزمیات التي ستقوم بحمایة الموقع ،والعبث في قاعدة البیانات والتالعب بھا،بالدخول إلى الموقع 

.عتمادیة الموقعإوبالتالي الحفاظ على ،
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Use Case Diagramنموذج االستخدام للنظام ٣.٢
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:جداول المتطلبات الوظیفیة الخاصة بالنظام 2.4

انشاء حساب اسم الوظیفة
مسؤول النظام.١
ممول المشروع.٢
صاحب المشروع.٣
الزبون  .٤

ممثل النظام

.نشاء حساب للمستخدم في الموقعإ الھدف الوظیفي
.تواجد النظام الشروط المسبقة

دخول المستخدم على الموقع من خالل .١
.متصفح صفحات الویب

.نشاء الحسابإضغط على زر .٢
دخال المستخدم المعلومات الالزمة لتسجیل إ.٣

اسم ،لكتروني اإلالبرید ،االسم (الدخول 
اختیار ،تاریخ المیالد،العنوان،المستخدم 

ادخال كلمة السر و ، ادخال الھاتف، الجنس
اختیار صورة المستخدم و ،تاكید كلمة السر 

.)صورة الغالف
زبون ،صاحب مشروع :العضو ختیار نوع إ.٤

او )یجب تحدید المدینة و االقسام المراده (
: تحدید نوع الممول یجب (ممول مشروع  
.)شركة او شخص

.نشاء الحساب إضغط على زر .٥

السیناریو

.عدم وضع كافة المعلومات الشخصیة.١ االستثناءات

تسجیل الدخول اسم الوظیفة
مسؤول النظام.١
ممول المشروع.٢
صاحب المشروع.٣
الزبون  .٤

ممثل النظام

.تسجیل دخول المستخدم الى صفحة الموقع الھدف الوظیفي
.وجود حساب للمستخدم في النظام الشروط المسبقة

تخدم للموقع عن طریق متصفح دخول المس.١
.الویب

.الضغط على زر المتابعة للتسجیل في الموقع .٢
كلمة السر ،دخال المستخدم البرید االلكتروني إ.٣
.الضغط على زر تسجیل الدخول.٤

السیناریو

.نسیان كلمة السر او البرید االلكتروني.١
ادخال كلمة السر او البرید االلكتروني بشكل .٢

.خاطئ

االستثناءات
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تسجیل الخروج اسم الوظیفة
.مسؤول النظام.١
.ممول المشروع.٢
.صاحب المشروع.٣
.الزبون  .٤

ممثل النظام

.تسجیل خروج المستخدم من صفحة الموقع الھدف الوظیفي
.أن یكون المستخدم قد سجل الدخول إلى الموقع المسبقةالشروط 

الذھاب الى الشریط الموجود في اعلى .١
.الصفحة الرئیسیة 

.الضغط على زر تسجیل الخروج.٢

السیناریو

.عدم قیام المستخدم بتسجیل الدخول للنظام االستثناءات

اضافةمشروع اسم الوظیفة
.مسؤول النظام.١
صاحب مشروع.٢

ممثل النظام

عإضافة مشروع الى الموق الھدف الوظیفي
.یكون المستخدم قد سجل الدخول للموقعأن  الشروط المسبقة
.دخول للموقع .١
تسجیل الدخول عن طریق كتابة البرید .٢

اما كمسؤول اإللكتروني و كلمة المرور
. نظام او صاحب مشروع 

.ضغط على زر تسجیل الدخول .٣
لمسؤول الدخول الى الصفحة الرئیسیة.٤

.النظام او صاحب المشروع 
الذھاب الى المنطقة المخصصھ الضافة .٥

مشروع و التي تتواجد في اعلى الصفحة 
.الرئیسیة 

.كتابة تفاصیل المشروع .٦
اختیار صورة للمشروع و اختیار القسم .٧

.للمشروع 
. نشرالضغط على زر .٨

السیناریو

ن ال یكون المستخدم قد قام  بتسجیل أ.١
.الدخول

و مموال أن یكون المستخدم زبونا أ.٢
.لمشروع

االستثناءات
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حذف مشروع اسم الوظیفة
.مسؤول النظام.١
صاحب مشروع.٢

ممثل النظام

و مسؤول النظام بحذف أالسماح لصاحب المشروع 
.المشروع

الھدف الوظیفي

صبح غیر أو،ن یكون ھناك مشروع قد تم نشره أ
و مسؤول أمرغوب بھ من قبل صاحب المشروع 

.النظام

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح .١
.لمواقع االلكترونیة 

السیناریو

تعدیل مشروع اسم الوظیفة
.مسؤول النظام.١
.صحاب المشاریع أ.٢

ممثل النظام

السماح لصاحب المشروع ومسؤول النظام بعمل 
.تعدیالت على المشروع

الھدف الوظیفي

أن یكون ھناك مشروع قد تم نشره ، وأراد
.صاحب المشروع التعدیل علیھ

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح .١
.المواقع اإللكترونیة 

تسجیل الدخول من خالل إدخال البرید .٢
اما كمسؤول نظام اإللكتروني و كلمة السر

.او صاحب مشروع
. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
. اختیار المشروع المراد التعدیل علیھ.٥
االعدادات التي یوجد فیھ الضغط على زر.٦

الموجوده في اطار تعدیل المشروع خیار 
.المنشور 

و أاضافة التعدیالت المرغوبة من إضافة .٧
او تعدیل تعدیل او حذف نص او صورة 

.القسم 
تأكید التعدیل من خالل الضغط على زر .٨

.المنشورتعدیل 

السیناریو

.عدم توفر النظام.١
بتعدیل الالزم  عدم وجود أي مشروع للقیام .٢

.للمشروع

االستثناءات
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تسجیل الدخول من خالل ادخال البرید .٢
اما كمسؤول نظام لكتروني و كلمة السراإل

.او صاحب مشروع 
.الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
.اختیار المشروع المراد حذفھ .٥
االعدادات داخل اطار ى زر الضغط عل.٦

المنشور المراد حذفھ واختیار حذف 
.مشروع

.تاكید عملیة حذف المشروع .٧
.عدم توفر النظام.١
ن یكون المستخدم زبون او مموال أ.٢

.للمشروع
ي مشروع للقیام بحذف أعدم وجود .٣

.المشروع

االستثناءات

الموافقة على طرح  مشروع اسم الوظیفة
.مسؤول النظام ممثل النظام

لموافقة على المشروع لول النظاممسؤاالمكانیة ل
للحفاظ على سیاسات النظام

الھدف الوظیفي

.علیھةللموافقنشرهان یكون ھناك مشروع تم  الشروط المسبقة
.تسجیل دخول مسؤول النظام على الموقع.١
الضغط على زر االعدادات الموجود في .٢

.اعلى الصفحة الرئیسیة 
.اختیار لوحة التحكم .٣
المشاریع في صفحة الضغط على زر.٤

التحكم ثم اختیار المشروع المراد الموافقھ 
.علیھ 

السیناریو

.ي مشروع تم نشره على الموقعأعدم وجود  االستثناءات

للمشروعوظیفةالموافقة على طرح  طلب  اسم الوظیفة
.المسؤول عن النظام ممثل النظام

قدرة مسؤول النظام في  الموافقة على وظیفة 
.المشروع للحفاظ على سیاسات النظام

الھدف الوظیفي

.ن یكون ھناك مشروع تم وضعھ للموافقة علیھأ الشروط المسبقة
. تسجیل دخول مسؤول النظام على الموقع.١
الضغط على زر االعدادات الموجود في .٢

.اعلى الصفحة الرئیسیة

السیناریو
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.اختیار لوحة التحكم .٣
الوظائف  في صفحة الضغط على زر.٤

التحكم ثم اختیار الوظیفة  المراد الموافقھ 
.علیھ 

.ي مشروع تم نشره على الموقعأعدم وجود  االستثناءات

للمشروعوظیفةإضافة طلب  اسم الوظیفة
مسؤول النظام.١
أصحاب المشاریع .٢

ممثل النظام

تمكین أصحاب المشاریع و مسؤول النظام  
.من إضافة طلبات  توظیف 

الھدف الوظیفي

قد قام بتسجیلالمستخدمن یكون أ.١
.الموقع الدخولفي

لعمل إضافھ  وظیفة مشروعوجود .٢
.المشروع

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح .١
.لمواقع االلكترونیة 

ادخال البرید تسجیل الدخول من خالل .٢
اما كمسؤول اإللكتروني و كلمة السر

. نظام او صاحب مشروع 
. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
اختیار المشروع المراد اضافة الوظیفة .٥

.لھ  
ى زر االعدادات داخل اطار الضغط عل.٦

المنشور المراد اضافة الوظیفة واختیار 
.اضافة الوظیفة

فة تفاصیل للوظیفة وادخال عدد اضا.٧
الموظفین و المدینة  ثم الضغط على زر 

.نشر

السیناریو

.عدم توفر النظام.١
.ضافة وظیفة الیھإلعدم وجود مشروع .٢

االستثناءات

تعدیل  طلب توظیف للمشروع اسم الوظیفة
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حذف  طلب توظیف للمشروع اسم الوظیفة
مسؤول النظام-١
صاحب المشروع-٢

ممثل النظام

حذف  و مسؤول النظام  من صاحب المشروع تمكین 
.طلبات  توظیف 

الھدف الوظیفي

ن یكون مسؤول النظام قد قام بتسجیل أ.١
.على الموقع 

.وظیفة لحذفھاوجود .٢

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح .١
.لمواقع االلكترونیة 

تسجیل الدخول من خالل ادخال البرید .٢
اما كمسؤول نظام اإللكتروني و كلمة السر

. او صاحب مشروع 

السیناریو

.مسؤول النظام-١
.صحاب المشاریع أ-٢

ممثل النظام

صحاب المشاریع و مسؤول النظام  من تعدیل  أتمكین 
.طلبات  توظیف

الھدف الوظیفي

التسجیل بن یكون مسؤول النظام قد قام أ.١
في الموقع 

وجود مشاریع لعمل تعدیل  على طلب .٢
.توظیف  المشروع

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح .١
.لمواقع االلكترونیة 

ادخال البرید تسجیل الدخول من خالل .٢
اما كمسؤول نظام اإللكتروني و كلمة السر

. او صاحب مشروع 
. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
.مشروع المراد تعدیل  الوظیفة لھ اختیار ال.٥
ى زر االعدادات داخل اطار الضغط عل.٦

المنشور المراد تعدیل  الوظیفة واختیار 
.تعدیل  الوظیفة

.اضافة التعدیالت المراده ثم تاكید التعدیل .٧

السیناریو

.عدم توفر النظام.١
عدم وجود مشروع للعمل على اضافتھ او .٢

.حذفھ او تعدیلھ

االستثناءات
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. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
لمشروع المراد حذف   الوظیفة لھ اختیار ا.٥
ى زر االعدادات داخل اطار الضغط عل.٦

المنشور المراد حذف  الوظیفة واختیار 
.حذف   الوظیفة

.تاكید حذف المشروع.٧
.النظامعدم توفر .١
و أضافتھ إعدم وجود مشروع للعمل على .٢

.و تعدیلھأحذفھ 

االستثناءات

فئات المشاریععرض اسم الوظیفة
الزبون.١ ممثل النظام

الزبون من اختیار الفئات المھتم بھا من اجل تمكین 
.عرضھا في الصفحة الرئیسیة

الھدف الوظیفي

تسجیل الدخول للموقع من ممول او زبون .١
.الستعراضھاضافتھا إوجود مشاریع تم .٢

الشروط المسبقة

.دخول للموقع ال.١
.انشاء حساب جدید.٢
إضافة المعلومات الشخصیة واختیار .٣

.زبون من نوع الحساب
.اختیار فئات المشاریع المھتم بھا.٤
.انشاء الحساب والتسجیل في الموقع.٥
استعراض المشاریع من الصفحة .٦

.الرئیسیة

السیناریو

.عدم توفر النظام .١
عدم الدخول من حساب زبون .٢

االستثناءات

اضافة تعلیق على مشروع اسم الوظیفة
مسؤول النظام.١
اصحاب المشاریع .٢
ممول المشاریع.٣
الزبون.٤

ممثل النظام

.الموقعفيوجود تفاعل  الھدف الوظیفي
.العمل على تسجیل الدخول للمستخدم.١
.وجود منشور لعمل التعلیق.٢
.تعلیقالضافةوجود صالحیات للمستخدم .٣

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح .١ السیناریو
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.المواقع اإللكترونیة 
تسجیل الدخول من خالل إدخال البرید .٢

.اإللكتروني و كلمة السر
. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
.اختیار المشروع المراد اضافة التعلیق لھ .٥
.وضع التعلیق المناسب .٦
.الضغط على زر تعلیق.٧
.عدم توفر النظام.١
.ي منشور للمشاریعأعدم وجود .٢
وجود صالحیات للمستخدم لعمل معد.٣

.تعلیق للمشروع

االستثناءات

على مشروعاو الغاء االعجاباضافة  اعجاب  اسم الوظیفة
النظاممسؤول-١
اصحاب المشاریع -٢
ممول المشاریع-٣
الزبون-٤

ممثل النظام

.عالموقفيوجود تفاعل  الھدف الوظیفي
.العمل على تسجیل الدخول للمستخدم.١
او الغاء االعجابوجود منشور لعمل إعجاب.٢
او وجود صالحیات للمستخدم لعمل إعجاب.٣

.الغاء االعجاب

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح المواقع .١
.اإللكترونیة 

تسجیل الدخول من خالل إدخال البرید .٢
.اإللكتروني و كلمة السر

. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
اختیار المشروع المراد اضافة اعجاب او .٥

.لھ  الغاء االعجاب
.االعجابالغاء الضغط على زر اعجاب او .٦

السیناریو

.عدم توفر النظام.١
.عدم وجود أي منشور للمشاریع.٢
عدم وجود صالحیات للمستخدم لعمل تعلیق .٣

.للمشروع

االستثناءات
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المستخدمینالتواصل مع اسم الوظیفة
مسؤول النظام.١
أصحاب المشاریع .٢
ممول المشاریع.٣
الزبون.٤

ممثل النظام

عن طریق فیما بینھمتواصل تمكین مستخدمي النظام منال
.موجوده في الموقعالدردشة ال

الھدف الوظیفي

.الموقع فيتسجیل الدخول .١ الشروط المسبقة
لمواقع االدخول على الموقع من خالل متصفح .١

.االلكترونیة 
تسجیل الدخول من خالل ادخال البرید .٢

. اإللكتروني و كلمة السر
. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
اختیارزر الرسائل الموجود في الصفحة .٥

.الرئیسیة 
.المراد التواصل معھ المستخدماختیار .٦
.ارسال الرسالة.٧

السیناریو

.عدم توفر النظام.١
لتواصل مع لعدم وجود صالحیات للمستخدم .٢

االستثناءات

حذف تعلیق على مشروع اسم الوظیفة
مسؤول النظام.١
أصحاب المشاریع .٢
ممول المشاریع.٣
الزبون.٤

ممثل النظام

.      حذف التعلیق الغیر مرغوب فیھ الھدف الوظیفي
تسجیل الدخول على الموقع.١
وجود التعلیق المراد حذفھ.٢

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح المواقع .١
.اإللكترونیة 

تسجیل الدخول من خالل إدخال البرید .٢
.اإللكتروني و كلمة السر

. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
.اختیار المنشور  المراد حذف التعلیق لھ.٥
.الضغط على زر حذف التعلیق ثم تاكید.٦

السیناریو

.عدم توفر النظام.١
.حذف التعلیق من قبل مسؤول النظام.٢

االستثناءات
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.الزبائن
.النظاممستخدمین في عدم وجود .٣

او مستخدم وظیفة لمشروع،البحث عن مشروع  اسم الوظیفة
مسؤول النظام.١
الضیوف.٢
ممول المشاریع.٣

الزبون.٤

ممثل النظام

مباشریجاد المشاریع المراده بشكلإمساعدة المستخدم من  الھدف الوظیفي
النظامفيتسجیل دخول المستخدم .١
المشروع بشكل صحیح في حقل ادخال اسم .٢

.البحث

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح المواقع .١
.اإللكترونیة 

تسجیل الدخول من خالل إدخال البرید .٢
اذا كان مسؤول نظام او اإللكتروني و كلمة السر

ممول مشاریع اما الضیف فال یلزم تسجیل 
.الدخول 

السیناریو

حذف حساب مستخدم للنظام اسم الوظیفة
مسؤول النظام ممثل النظام

حذف حساب مستخدم  لم یلتزم بسیاسات النظام الھدف الوظیفي
وجود مستخدم تجاوز سیاسات .١

النظام
ان یكون ھناك ابالغ من قبل .٢

مستخدم اخر ،وتم التحقق من ان 
.المستخدم قد خرق سیاسات الموقع

الشروط المسبقة

تسجیل دخول مسؤول النظام على .١
. الموقع

الضغط على زر االعدادات .٢
الموجود في اعلى الصفحة الرئیسیة 

.اختیار لوحة التحكم .٣
االعضاء في الضغط على زر.٤

صفحة التحكم ثم اختیار الحساب  
.المراد حذفھ

السیناریو

عدم توفر النظام.١
من قبل تن تكون العقوبة قد طبقأ.٢

.على المستخدم

االستثناءات
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. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
الذھاب الى منطقة البحث الموجوده في اعلى .٥

.الصفحة الرئیسیة  
بشكل او وظیفة المشروع دخال اسم المشروع ا.٦

.صحیح 
.اختیار المشروع المراد.٧
وظیفة او المستخدم الاو سم المشروعإعدم وجود .١

.في الموقع
او الوظیفة  او المستخدم سم المشروع إعدم كتابة .٢

.شكل الصحیح الب

االستثناءات

استعراض المشاریع اسم الوظیفة
مسؤول النظام.١
اصحاب المشاریع .٢
ممول المشاریع.٣
الزبون .٤
الضیوف.٥

ممثل النظام

ستعراض المشاریع الموجودة داخل إمساعدة المستخدمین على 
.الموقع

الھدف الوظیفي

.قیام المستخدم بتسجیل الدخول الى الموقع .١
.ستعراضھم إلوجود مشاریع .٢

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح المواقع .١
.اإللكترونیة 

تسجیل الدخول من خالل إدخال البرید .٢
اذا كان مسؤول نظام او اإللكتروني و كلمة السر

ممول مشاریع او صاحب مشروع او زبون  اما 
.الضیف فال یلزم تسجیل الدخول

. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
.الضغط على فئات المشاریع.٥
اختیار الفئة المستھدفة وتصفح المشاریع الخاصة .٦

.بھا

السیناریو

.عدم توفر النظام.١
.ي مشروع في النظامأعدم وجود .٢

االستثناءات
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ستعراض تقییم مشروعإ اسم الوظیفة
مسؤول النظام.١
اصحاب المشاریع .٢
ممول المشاریع.٣
الزبون .٤
الضیوف.٥

ممثل النظام

لمعرفة المشروع ستعراض تقییم إمساعدة المستخدمین على 
.المشاریع الجیدة او الغیر جیدة من التقییم

الھدف الوظیفي

.قیام المستخدم بتسجیل الدخول الى الموقع.١
.ستعراضھم وجود تقییم للمشاریع  إل.٢

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح المواقع .١
.اإللكترونیة 

تسجیل الدخول من خالل إدخال البرید .٢
اذا كان مسؤول نظام او اإللكتروني و كلمة السر

ممول مشاریع او صاحب مشروع او زبون  اما 
الضیف فال یلزم تسجیل الدخول 

. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
الذھاب الى  منشور المشروع المراد معرفة .٥

.التقیم لھ 

السیناریو

عدم  توفر النظام .١
عدم وجود تقیمات للمشاریع.٢

االستثناءات

تعدیل المعلومات الشخصیة للمستخدمین اسم الوظیفة
مسؤول النظام-١ ممثل النظام
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تقییم مشروع اسم الوظیفة
مسؤول النظام.١
صحاب المشاریع إ.٢
ممول المشاریع.٣
الزبون .٤

ممثل النظام

.المشروعمیلتقیالقدرةعطاء المستخدمین إالعمل على  الھدف الوظیفي
.تسجیل المستخدم للموقع .١
.وجود مشاریع لعمل التقیم علیھا .٢

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح المواقع .١
.اإللكترونیة 

تسجیل الدخول من خالل إدخال البرید .٢
.اإللكتروني و كلمة السر

. الضغط على زر تسجیل الدخول.٣
.الذھاب الي الصفحة الرئیسیة .٤
الذھاب الى  منشور المشروع المراد تقیم .٥

السیناریو

صحاب المشاریع أ-٢
ممول المشاریع-٣
الزبون -٤

السماح للمستخدمین من تعدیل المعلومات الشخصیة المتعلقة 
بھم

الھدف الوظیفي

قیام المستخدم بتسجیل الدخول على الموقع -١
وجود صفحة خاصة للمستخدم -٢
وجود معلومات تحتاج الي تعدیل  -٣

الشروط المسبقة

الدخول على الموقع من خالل متصفح المواقع -١
.اإللكترونیة 

تسجیل الدخول من خالل إدخال البرید -٢
اذا كان مسؤول نظام اإللكتروني و كلمة السر

او ممول مشاریع او صاحب مشروع او زبون  
اما الضیف 

. الضغط على زر تسجیل الدخول-٣
االعدادات الموجود في اعلى الضغط على زر -٤

الصفحة الرئیسیة 
.اختیار الصفحة الشخصیھ -٥
اضغط على ایقونة المعلومات الشخصیھ ثم عدل -٦

المعلومھ المراد تعدیلھا ثم تاكید التعدیل 

السیناریو

عدم وجود بیانات مراد تعدیلھا من قبل المستخدم االستثناءات
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المشروع لھ 
اختیار التقیم المراد للمشروع.٦

.عدم وجود مشاریع لتقیمھا
.ان یكون المستخدم ضیفا

االستثناءات

لمشروعتمویل اضافة  اسم الوظیفة
ممول المشروع  ممثل النظام

مساعدة الممول في اضافة أي عرض لي أي 
مما یساعد على ربط الممول ،مشروع یریده 

.بصاحب المشاریع

الھدف الوظیفي

.الدخول بمستخدم ممول مشروعتسجیل.١
.وجود مشاریع على الموقع لعمل عرض علیھا.٢

الشروط المسبقة

تسجیل الدخول عن طریق كتابة البرید .١
.لكتروني و كلمة المرور  لممول مشروعاإل

.ضغط على زر تسجیل الدخول .٢
.الدخول الى الصفحة الرئیسیة للمستخدم.٣
.مشروعالالذھاب الى قائمة عرض .٤
.العرض المراد لمشروعاضافة .٥
.كید النشر أالضغط على زر نشر لت.٦

السیناریو

بالعرضعدم وجود صالحیات للمستخدم للقیام .١
.الضافة تمویلعدم وجود مشروع .٢

االستثناءات
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(UML class diagram):نموذج األصناف الخاص بالنظام٢.٥
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الفصل الثالث

تصمیم النظام
3.1المقدمة

سنتحدث في ھذا الفصل عن تصمیم النظام، وسنقوم بتفصیل مكوناتھ وأجزائھ ، حیث تعتبر ھذه المرحلة من المراحل المھمة 
في بناء المشروع ألنھا تعطي فكرًة كاملًة عن جمیع أجزاء النظام، وذلك بالرسومات التي توضح وظیفة كل جزٍء ومكوناتھ 

.بشكٍل سریٍع وصحیحقیام بعملیة فھم و بناء النظام لما في ذلك من تسھیل على المبرمج في ال

)Alternative design(خیاراتتنظیمھیكلیةالمشروع٣.٢

Layard architecture).ھیكلیة الطبقات.(١

(Layard architecture)المجالوالبنیة والعرض التقدیمي والتطبیق : ھي تنظیم ھیكل المشروع إلى أربع فئات رئیسیة
.مرتبطة بالمھام الخاصة التي تمثلھا) objects(تحتوي كل طبقة على ، التحتیة

.جمیع الفئات المسؤولة عن تقدیم واجھات المستخدم إلى الشاشات : تحتوي طبقة العرضعلى

من كل المنطق المطلوب من قبل التطبیق للوفاء بمتطلباتھ الوظیفیة ، وفي الوقت نفسھ ، لیس جزًءا : تحتوي طبقة التطبیقعلى
.قواعد المجال، تتكون طبقة التطبیق من خدمات تدیر كائنات المجال لتحقیق سیناریو حالة االستخدام

یجب أن . تمثل طبقة المجال المجال األساسي ، الذي یتكون في الغالب من كیانات المجال ، وفي بعض الحاالت ، الخدمات
.ي ھذه الطبقةتظل قواعد العمل ، مثل الثوابت والخوارزمیات ، جمیًعا ف

على جمیع الفئات المسؤولة عن القیام باألشیاء التقنیة ، مثل ) المعروفة أیًضا باسم طبقة الثبات(تحتوي طبقة البنیة األساسیة 
.حفظ البیانات في قاعدة البیانات 
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)model view controler(ھیكلیة النماذج الشاشات المتحكمات . ٢

MVC یعتمد على عملیة الفصل الواجھھInterface التي نقصد بھاView عن التطبیق والدي یحدد مشكلة البرنامج
Business Logic والدي نقصد بھModel وعن التحكم في الواجھھ ايController . بعبارة اخرى ینص نمطMVC

یبقى كما ھو بدون Viewفان Busniess Logicعلى الفصل بین الواجھة و البرنامج نفسھ، بحیت في حالة ادا تغیر 
.یبقى كماھو بدون تغییرModelفان Viewتغییر، والعكس صحیح ادا تغیرت الواجھة 

Controllor، بحیث ان اي عملیة یقوم بالتحكم بھا MVCیعتبر حلقة الوصل في نمط Controllorیمكننا القول على ان 
قبل ان یقوم Controllerیقوم بمعالجة البیانات من قاعدة البیانات تم یعیدھا الى الدي Modelقبل ان یقون بارسالھا الى 

.Interfaceوالدي یقوم بدوره بعرضھا للمستخدم على شكل واجھة Viewھدا االخیر بارسال البیانات الى 

الھیكلیة المعتمدة 3.3
فمثال ،حیث تتمیز ھذه الھیكلیة في عملیات الصیانة). MVC(لقد قمنا باالعتماد على الھیكلیة التالیة في بناء النظام، وھي 

تعمال ساالمر الذي یبدو مستحیال دون ا،یمكنك أن تغیر من طریقة الولوج لقاعدة البیانات دون المساس بواجھة المستخدم
MVC

.وتجدر االشارة إلى أن ھذا النمط  االكثر شیوعا في برمجة مواقع االنترنت

:ھیكلیة النظام

النموذج.١
المتحكمات.٢
الشاشات.٣
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وصف أجزاء النظام حسب الھیكلیة المتبعة

3.4(Model) :النموذج
:یعمل على إدارة البیانات والعملیات المرتبطة بقواعد البیانات الخاصة بالنظامحیث یحتوي على العدید من النماذج وھي 

المستخدم ●
مشروع ●
التعلیقات ●
اتاالعجاب●
المشروعصورة ●
تقیم المشروع●
وظیفة لمشروع●
لالرسائ●
االعالنات ●
تمویلال●
الفئات●
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UMLنموذج األصناف الخاص بالنظام٣.٥ Class diagram)(
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المستخدم.١
.رقم صحیح وفرید یكون لكل مستخدم: رقم المستخدم●
.نص یحتوي على االسم وال یجب ان یكون فارغ: اسم المستخدم●
.حرف٢٠عبارة عن نص بطول : البرید االلكتروني●
.حرف٣٠عبارة عن نص بطول : كلمة السر الخاصة بالمستخدم●
.)زبون ، ممول ، صاحب مشروع (نص یتم من خاللھ اختیار نوع المستخدم : نوع المستخدم ●
.نص یحتوي على عنوان المستخدم یجب ان ال یكون فارغ: عنوان المستخدم ●
.)ذكر ام انثى(المستخدم جنسیتم اختیار :جنس المستخدم●
.حرف  یحتوي على رقم المستخدم یجب ان الیكون فارغ ٢٠نص بطول : رقم المستخدم ●
.یعبر عن تاریخ والدة المستخدمعبارة عن تاریخ میالدي: تاریخ الوالدة●

.عبارة عن نص یدل على مسار الصورة الشخصیة للمستخدم: صورة الشخصیة●
.یدل على مسار صورة الغالف للمستخدمعبارة عن نص :صورة الغالف●

المشروع.٢

.رقم١٠رقم صحیح وفرید یكون لكل مشروع وھو رقم بطول : رقم المشروع●
.رقم١٠رقم صحیح و فرید یكون لكل مستخدم وھو رقم بطول :رقم المستخدم ●
.النص الخاص بتفاصیل المشروع : نص المشروع●
.حرف٢٠نص یتم من خاللة معرفة حالة المشروع وھو نص بطول :حالة المشروع ●
.حرف٢٠نص یتم من خاللة اختیار قسم المشروع وھو نص بطول :اقسام المشروع●
.)٠.١(عبارة عن رقم لیدل ان كان ھناك صورة للمشروع: صورة المشروع●

تعلیق .٣
.ارقام١٠وھو رقم بطول تعلیقرقم صحیح وفرید یكون لكل : التعلیقرقم ●
.ارقام١٠وھو رقم بطول مشروع رقم صحیح وفرید یكون لكل :رقم المشروع●
.ارقام١٠وھو رقم بطول مستخدم رقم صحیح وفرید یكون لكل : رقم المستخدم●
.التعلیقالنص الخاص بتفاصیل : تعلیقنص ال●

االعجاب.٤

.ارقام١٠وھو رقم بطول مستخدم رقم صحیح وفرید یكون لكل : المستخدم رقم ●
.ارقام١٠وھو رقم بطول مشروع رقم صحیح وفرید یكون لكل :رقم المشروع●

صورةالمشروع.٥

.ارقام١٠وھو رقم بطول صورةرقم صحیح وفرید یكون لكل : الصورة رقم ●
.ارقام١٠وھو رقم بطول مشروع رقم صحیح وفرید یكون لكل :رقم المشروع●
.نص یدل على مسار صورة المشروععبارة عن: صورة للمشروع ●

تقیم  المشروع .٦

.ارقام١٠وھو رقم بطول مستخدمرقم صحیح وفرید یكون لكل : المستخدم  رقم ●
.ارقام١٠وھو رقم بطول مشروع رقم صحیح وفرید یكون لكل :رقم المشروع●
.ارقام٥رقم یتم من خاللھ تقیم المشروع وھو رقم بطول : التقیم  ●
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:المشروعوظیفة .٧

.ارقام١٠رقم صحیح وفرید یكون لكل وظیفة وھو رقم بطول : رقم الوظیفة●
.حرف٢٥٥النص الخاص بتفاصیل الوظیفة وھو نص بطول : نص الوظیفة●

.ارقام١٠وھو رقم بطول مشروع رقم صحیح وفرید یكون لكل : المشروع رقم ●
.ارقام٥الوظیفة وھو عدد بطوللموظفین فيرقم یحتوي على عدد ا: عدد االشخاص في الوظیفة●

ان كانت مقبولة من مسؤول النظام او یتم من خاللھ معرفة حالة الوظیفةھو عبارة عن نص:حالة الوظیفة ●
.ال

:الرسائل.٨

.ارقام١٠وھو رقم بطول للمستخدم الذي ارسل الرسالة رقم صحیح وفرید یكون : المرسل رقم ●
.ارقام١٠وھو رقم بطول للمستقبل  الذي استقبل  الرسالة رقم صحیح وفرید یكون : المستقبل  رقم ●
.نص خاص و الذي یحتوي على تفاصیل  الرسالة : رسالةنص ال●

اضافة تمویل  .٩

.ارقام١٠وھو رقم بطول مستخدم رقم صحیح وفرید یكون لكل : المستخدم  رقم ●
.ارقام١٠وھو رقم بطول مشروع رقم صحیح وفرید یكون لكل :رقم المشروع●
.ارقام٦وھو بطول حصل علیھا المشروعلتیاقیمة التمویل عدد صحیح یوضح : التمویل  قیمة●

االعالنات.١٠
.ارقام١٠وھو رقم بطول اعالن رقم صحیح وفرید یكون لكل : االعالن  رقم ●
.نص یتم من خاللھ اضافة تفاصیل االعالن:تفاصیل االعالن●
.تاریخ یتم من خاللھ تحدید موعد بدء االعالن: االعالنتاریخ بدء ●
.تاریخ یتم من خاللھ تحدید موعد انتھاء االعالن: تاریخ انتھاء االعالن●
.عبارة عن نص یدل على مسار اصورة االعالن: صورة االعالن●

االقسام.١١
.ارقام١٠وھو رقم بطول قسم رقم صحیح وفرید یكون لكل : القسمرقم ●
.القسم لكل مشروعاسمنص یتم من خاللھ اضافة:اسم  القسم●

(Controllers)3.6المتحكمات
یمثل ھذا الجزء الحكم أو الوسیط الذي یقوم بتنسیق المدخالت القادمة من المستخدم الى النظام، حیث یقوم بالعمل على قراءة 

واحضار ) Model(الى النموذج وكذلك التحكم بمدخالت مستخدمي النظام وارسالھا) Views(البیانات من الواجھات 
مرة أخرى، في نھایة األمر ھو المتحكم بكل شيء، و ھو الوسیط بین كل ) Views(النتائج منھ و ارسالھا الى الواجھات 

.عملیة بین المستخدم و النظام، و یحتوي على الدوال التي  سیتم شرحھا في ھذا القسم
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المستخدممتحكم .١

المستخدممتحكم 
()الدخولتسجیل 

()تسجیل الخروج
()حفظ مستخدم
()التقدیم لوظیفة

()استعراض المشاریع الخاصة بالزبون
:بالمستخدمالعملیات الخاصة 

الدالة مسؤولة عن تسجیل الدخول للموقع حیث: تسجیل الدخول:
یقوم المسؤول بإدخال البرید االلكتروني و كلمة المرور.١
باستخدام (یتم التحقق من البرید االلكتروني و كلمة المرور بالبیانات الموجودة في قاعدة البیانات .٢

SELECT WHERE query(.
اذا كانت صحیحة یتم ادخالھ الى الموقع.٣
.اذا كانت خاطئة لن یتم إدخالھ الى الموقع.٤

الدالة مسؤولة عن تسجیل الخروج من الموقع وتأكیده: تسجیل الخروج:
.بالضغط على ایقونة تسجیل الخروج حیث تنتھي الجلسةالمستخدم بعد قیام .١
.تحویلھ الى صفحة تسجیل الدخول.٢

:، حیثالموقع في اضافةمستخدممسؤولة عن الدالة : مستخدمحفظ .١
.بانشاء حساب في الموقععند قیام المستخدم .١
INSERTباستخدام (یتم حفظ دخول المستخدم في قواعد البیانات .٢ query(.

:، حیثالتقدیم لوظیفة الدالة مسؤولة عن : التقدیم لوظیفة.٢
.یقوم الزبون باختیار الوظیفة للتقدم لھا.١
InsertQuery)باستخدام (یقوم الزبون بالضغط على تقدم للوظیفة.٢

المشاریع الخاصة بالزبوناستعراض الدالة مسؤولة عن : استعراض المشاریع الخاصة بالزبون:
.بتسجیل الدخول للموقعیقوم الزبون .١
SELECTباستخدام (الموجودة في قواعد البیانات المشاریععرض یتم .٢ query(.

الصفحة الرئیسیةمتحكم .٢

:الصفحة الرئیسیةالخاصة بالعملیات
للموقع حیثالبحث الدالة مسؤولة عن: البحث:

الصفحة الرئیسیةمتحكم 
()البحث

()عرض كل الوظائف
()تعدیل الوظیفة

()االقساماستعراض
()استعراض المشاریع

()عرض االقسام
()عرض االعالنات
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المستخدم او المشروع في محرك البحث، المستخدام بادخال اسم الوظیفة یقوم .١
)SELECT WHERE queryباستخدام (عرض النتائج الموجودة في قاعدة البیانات یتم .٢

الوظائف في الموقععرض الدالة مسؤولة عن : عرض كل الوظائف:
المستخدم بتسجیل الدخول و الذھاب الى ایقونة الوظائف بعد قیام .١
.)SELECT WHERE queryباستخدام (یتم عرض كل الوظائف الموجودة في قاعدة البیانات .٢

الدالة المسؤولة عن تعدیل الوظیفة حیث: تعدیل الوظیفة:
.یختار صاحب المشروع الوظیفة المراد تعدیلھا.١
)UPDATE queryباستخدام (یقوم صاحب المشروع بالتعدیل الالزم ثم یضغط تعدیل. ٢

:عرض المشاریع حسب المشاریع المختارة.٣
الزبونباختیار فئات المشاریع المھتم بھا خالل عملیة انشاء الحسابیقوم .١
SELECTباستخدام (یتم عرض ھذه المشاریع في الصفحة الرئیسیة.٢ query(

 المشاریعاستعراض:

.عند تسجیل الدخول الى الموقع.١
)SELECT WHERE queryباستخدام (یتم استعراض المشاریع الموجودة في قاعدة البیانات .٢

:عرض االقسام.٤
)SELECT WHERE queryباستخدام (مشاریع وذلك لھا الیتم عرض االقسام التابعة.١

عرض االعالنات:
SELECTباستخدام (یتم عرض االعالن وذلك .١ WHERE query(

الصفحة الشخصیةمتحكم.3
الصفحة الشخصیةمتحكم 

()عرض المعلومات الشخصیة
()الشخصیةحفظ المعلومات

()تعدیل الصورة الشخصیة
()تعدیل صورة الغالف

:الصفحة الشخصیةالعملیات الخاصة ب
حیثعرض المعلومات الشخصیة للمستخدمالدالة مسؤولة عن : عرض المعلومات الشخصیة:

المستخدم بدخول للموقع یقوم .١
باستخدام (قواعد البیانات منویتم عرض المعلومات الشخصیة ، یتم الذھاب الى الصفحة الشخصیة .٢

SELECT WHERE query(
حفظ المعلومات الشخصیةالدالة مسؤولة عن : حفظ المعلومات الشخصیة:

.انشاء الحساببإدخال البیانات الخاصة بھ في عملیةالمستخدم بعد قیام .١
)INSERT queryباستخدام (یتم حفظ ھذه المعلومات داخل قاعدة البیانات .٢

:، حیثتعدیل الصورة الشخصیةالدالة مسؤولة عن : تعدیل الصورة الشخصیة.٥
. یقوم المستخدم بالضغط على زر تعدیل الصورة الشخصیة.١
Updateباستخدام (ثم یقوم باضافة الصورة الشخصیة .٢ query(

:، حیثتعدیل صورة الغالفالدالة مسؤولة عن : تعدیل صورة الغالف.٦
.صورة الغالفبالضغط على زر تعدیل یقوم المستخدم.١
UPDATEباستخدام (ثم یقوم باضافة صورة  الغالف .٢ query(
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متحكم الرسائل.٤
متحكم الرسائل

()عرض الرسائل
()قائمة المستخدمینعرض 

()حذف الرسالة
()المراسلةحذف 

()اضافة رسالة
:رسالة، حیثعرض الالدالة مسؤولة عن  : عرض الرسائل.٧

بالذھاب الى صفحة الرسائل یقوم المشتخدم .١
SELECT WHEREباستخدام (یتم عرض الرسائل الخاصة للمستخدم الموجودة في قاعدة البیانات ثم .٢

query(
:، حیثالمسنخدمین للنظامعرض قائمة الدالة مسؤولة عن : عرض قائمة المستخدمین.٨

.عند الذھاب الى صفحة الرسائل .١
)SELECT WHERE queryباستخدام (یتم عرض قائمة المستخدمین الموقع وذلك .٢

:رسالة، حیثحذفالدالة مسؤولة عن : حذف الرسالة.٩
.یقوم المستخدم باختیار الرسالة.١
).DROP queryباستخدام (الرسالةثم یقوم بعمل حذف لھذا .٢

:، حیثمراسلةحذفالدالة مسؤولة عن: المراسلةحذف .١٠
.یمكن للمستخدم حذف المراسلة كلھا .١
).DROP queryباستخدام (المراسلة ثم یقوم بعمل حذف لھذا .٢

:الدالة مسؤولة عن  ارسال رسالة، حیث: اضافة رسالة.١١
)INSERT queryباستخدام (المستخدم باضافة الرسالة یتم اضافة الرسالة على قاعدة البیاتات یقوم .١
)INSERT queryباستخدام (.٢

متحكم المشاریع.٥

متحكم المشاریع

()إضافة مشروع
()تعدیل مشروع
()حذف مشروع

()اسنعراض مشروع
()إضافة اعجاب
()اضافة تعلیق
()حذف تعلیق

()اضافة تقیم للمشروع
()اضافة وظیفة
()نعدیل وظیفة
()إضافة تمویل
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:الدالة مسؤولة عن  اضافة مشروع جدید، حیث: مشروعاضافة  .١
)INSERT queryباستخدام (یقوم صاخب المشروع بإضافة  المشروع داخل مربع النص المخصص  .١
.ثم یقوم بالضغط على زر نشر.٢

:الدالة مسؤولة عن تعدیل  مشروع قام صاحب المشروع بإضافتھ، حیث: تعدیل مشروع.٢
.الخاص بھ لتعدیلھالمشروعیقوم المستخدم باختیار .١
)ALTER MODIFY queryباستخدام (ثم یقوم بعمل التعدیل الذي یریده على المشروع .٢
.ثم یضغط المستخدم على زر تعدیل المشروع.٣

:قام صاحب المشروع بإضافتھ، حیثمشروعالدالة مسؤولة عن حذف : حذف  مشروع.٣
.المشروع الذي قام بإضافتھیقوم المستخدم باختیار .١
.)DROP queryباستخدام (ثم یقوم بعمل حذف لھذا المشروع .٢

.ثم یضغط المستخدم على زر تأكید.٣

:للمستخدم، حیثمشروعالدالة مسؤولة عن عرض : استعراض مشروع.٤
).SELECT queryباستخدام (مشروعیقوم المستخدم باستعراض .١

:للمستخدم، حیثمشروعإضافة اعجاب  لالدالة مسؤولة عن : إضافة اعجاب.٥
).INSERT queryباستخدام (مشروعیقوم المستخدم إضافة اعجاب لل.١

:للمستخدم، حیثاضافة تعلیقالدالة مسؤولة عن : اضافة تعلیق.٦
INSERTباستخدام (داخل المربع المخصص لتعلیقات مشروعضافة التعلیق للبایقوم المستخدم .١

query.(
.على زر نشرثم یضغط المستخدم.٢

:، حیثاضافة تقیم للمشروعالدالة مسؤولة عن : اضافة تقیم للمشروع.٧
.یقوم المستخدام باختیار المشروع المراد تقییمھ.١

).INSERT queryباستخدام (مشروعللتقیم یقوم المستخدم إضافة .٢

:، حیثاضافة وظیفة للمشروعالدالة مسؤولة : اضافة وظیفة للمشروع.٨
INSERTباستخدام (تم اضافتھ سابقا مشروعباضافة وظیفة لیقوم المستخدم .١ query.(
.ثم یضغط المستخدم على زر نشر.٢

:، حیثاضافة تمویل  للمشروعالدالة مسؤولة عن : اضافة تمویل  للمشروع.٩
).INSERT queryباستخدام (التمویل لمشروع ما تم اضافتھ یقوم المستخدم إضافة .١

.موافقثم یضغط المستخدم على زر .٢

اإلعالناتمتحكم .٦
االعالناتمتحكم 

()اضافة االعالن
()تعدیل االعالن
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:، حیثالموقع جدید على اعالن إضافة الدالة مسؤولة عن  : حفظ االعالن .١٠
)INSERT queryباستخدام (مسؤول النظام باضافة اعالن جدید على الموقع یقوم .١
بتاكید االعالنثم یقوم .٢

:بإضافتھ، حیثالمسؤول النظام قام اعالن الدالة مسؤولة عن تعدیل : االعالنتعدیل .١١
)ALTER MODIFY queryباستخدام (یقوم مسؤول النظام بتعدیل االعالن الذي تم اضافتھ سابقا .١
.ثم یقوم بتاكید التعدیل .٢

متحكم االقسام.٧

االقساممتحكم 
()اضافةقسم 
()ماتعدیل االقس

:، حیثاضافة قسم لمشروعالدالة مسؤولة عن  : اضافة قسم.١٢
)INSERT queryباستخدام (للقسام داخل مربع النص المخصص بادخال القسم مسؤول النظامیقوم .١

:بإضافتھ، حیثمسؤول النظامقام اسم القسمالدالة مسؤولة عن تعدیل : االقسام تعدیل .١٣
)ALTER MODIFY queryباستخدام (القسم المراد تعدیلھ باختیار مسؤول النظامیقوم .١

متحكم لوحة التحكم للمسؤول.٨

الوحة التحكم للمسؤولمتحكم 
()لوحة التحكم

:، حیثعرض بعض البیانات البسیطة لمسؤوول النظامالدالة مسؤولة عن  : لوحة التحكم .١٤
باستخدام (النظاموالمشاریع والوظائف مستخدمینعددمسؤول النظام بعرض یقوم .١

SELECTCOUNT query.(

تصمیم قاعدة البیانات٣.٧

):Database Mapping(مخطط قاعدة البیانات٣.٧.١
یرتبط النظام مع قاعدة بیانات مكونة من عدد من الجداول التي یرتبط بعضھا مع بعضھا اآلخر من خالل عالقات، في ھذ 

توضح تفاصیل المدخالت للنظام، وذلك من خالل جداول الجزء سیتم توضیح أجزاء النظام من خالل قاعدة البیانات التي
.قاعدة البیانات و العالقات بین الجداول للنظام المراد بناؤه
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جدول قاعدة البیانات٣.٧.٢

وصف الجدولاسم الجدول في قاعدة البیانات
تخزین البیانات التي تخص المستخدمUserالمستخدم
التي تخص الوظیفة على مشروع معینتخزین البیانات Jobالوظیفة
تخزین البیانات التي تخص التعلیق على مشروع معینPost_Commentعلى مشروعالتعلیق

تخزین البیانات التي تخص المشروعProjectالمشروع
تخزین البیانات التي تخص الرسائل بین المرسل و المستقبلUser_Messagesالرسائل

عنوان المستخدم تخزین البیانات التي تخص User addressعنوان المستخدم
تخزین البیانات الخاصة باالعالناتAddsاإلعالنات

فئات المشاریعتخزین البیانات التي تخصCategoriesالفئات
فئات الزبائنتخزین البیانات التي تخصUser_Categoriesفئات الزبائن

التعلیقات على الوظائفتخزین البیانات التي تخصJob_commentsالتعلیق على وظیفة
التقدیم للوظیفةتخزین البیانات التي تخصJob_Applayالتقدیم لوظیفة
تمویل المشروعتخزین البیانات التي تخصJob_investingتمویل مشروع
تقییمات المشاریعتخزین البیانات التي تخصPost_feedbackتقییم المشروع

اعجابات المشاریعتخزین البیانات التي تخصPost_likesاعجابات المشروع
صور المشاریعتخزین البیانات التي تخصPost_imagesصور المشروع

oجدول المستخدم)User_Table(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

user idIntegerauto incrementالمفتاح الرئیسي ١٠
للمستخدم

NamefullVarcharNot null15لكاملاالسم ا
للمستخدم

User emailVarcharNot null255 البرید االلكتروني
للمستخدم

User
password

VarcharNot null50 كلمة سر حساب
المستخدم

TypeVarcharNot null10نوع المستخدم
AddressVarcharNot null20عنوان المستخدم

User genderIntegerNot null1جنس المستخدم
Date of BirthDateNot null10تاریخ میالد المستخدم

PhoneVarcharNot null20 المستخدمرقم
profile_pathTextNot null255 صورة عنوان

المستخدم
UsernameTextNot null20 المستخدم على اسم

الموقع
cover_pathTextNot null255 الغالف عنوان

للمستخدم
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oجدول الوظائف)Job_Table(

وصف الحقلطول الحقلوصف خصائص الحقلنوع الحقلاسم الحقل

IdIntegerauto increment10 المفتاح الرئیسي
للوظیفة

ContentTextNot nullمحتوى الوظیفة٢٥٥
Job countInteger11 عدد الموظفین

الموطلوبین 
Post-idVarcharNot null0مفتاح غریب ١

للمشروع
StatusVarcharNot null6 مقبولة الوظیفة من

مسؤول النظام ام ال 

oجدول التعلیقات)Comment_Table(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

Comment IDIntegerauto incrementالمفتاح الرئیسي ١٠
للتعلیق

Comment textVarcharNot null100نص التعلیق
post_idIntegerNot null10 مفتاح الغریب

للمنشور
comment_user_idIntegerNot null10 مفتاح الغریب

مستخدملل

oجدواللمشاریع)Project_Table(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

Project idIntegerauto increment6 المفتاح الرئیسي
للمشروع

ContenttextNot nullالمشروعتفاصیل٢٥٥
CategoryVarcharNot nullاقسام الذي یحتویھا ٢٠

المشروع
Has imageIntNot null2 صورة عنوان

للمشروع
StatusVarcharNot null6 وافق (حالة المشروع

)علیھا المسؤول ام ال
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oجدول الرسائل)User_Messages(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

IDIntegerNot null10المفتاح الرئیسي
sender_user_idIntegerNot null10مرسل (مفتاح غریب

)الرسالة 
receiver_user_idIntegerNot null10مستقیل (مفتاح غریب

)الرسالة 
MessagetextNot nullنص الرسالة٢٥٥

sender_deleteIntegerNot null1 حذف المرسل
للرسالة 

receiver_deleteIntegerNot null1 حذف المستقبل
للرسالة

o جدول العنوان)User address(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

IDIntegerauto increment10 المفتاح الرئیسي
للعنوان

City_nameVarcharNot null10 مدینة المستخدم
id-UserIntegerNot null10 غریب المفتاح

للمستخدم

oجدول اإلعالنات)Adds(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

IdIntegerNot null10 المفتاح الرئیسي
AddsTextNot nullالنص الخاص ١٠٠

باالعالن
Date_fromDateNot null10تاریخ بدایة االعالن

Date_toDateNot null10تاریخ نھایة االعالن
ImageTextNot nullصورة االعالن٢٥٥

o جدول الفئات)Categories(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

IdIntegerNot null10 المفتاح الرئیسي
NameTextNot nullأسم الفئة٢٠
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oجدول فئات المستخدمین)User_Categories(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

IdIntegerNot null10 المفتاح الرئیسي
User_idIntegerNot nullالمفتاح الغریب ١٠

للمستخدم
Category_IdIntegerNot null10المفتاح الغریب للفئة

oجدول تعلیقات الوظائف)Job_comments(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

Comment IDIntegerauto incrementالمفتاح الرئیسي ١٠
للتعلیق

Comment textVarcharNot null100نص التعلیق
User_idIntegerNot nullالمفتاح الغریب ١٠

للمستخدم
المفتاح الغریب Job_idIntegerNot null١٠ـ

للوظیفة

oلتقدیم لوظیفةجدوال)Job_Appling(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

IdIntegerNot null10 المفتاح الرئیسي
User_idIntegerNot nullالمفتاح الغریب ١٠

للمستخدم
Job_IdIntegerNot null10 المفتاح الغریب

للوظیفة

oتمویل مشروعجدول)Job_Investing(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

الحقلوصف طول الحقل

IdIntegerNot null10 المفتاح الرئیسي
User_idIntegerNot nullالمفتاح الغریب ١٠

للمستخدم
Post_IdIntegerNot null10 المفتاح الغریب

للمشروع
AmountIntegerNot null10قیمة التمویل

PayVarcharNot null100كیفیة الدفع
TermsVarcharNot null100شروط التمویل
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oتقییم المشروعجدول)Post_Feedback(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

IdIntegerNot null10 المفتاح الرئیسي
User_idIntegerNot nullالمفتاح الغریب ١٠

للمستخدم
Post_IdIntegerNot null10 المفتاح الغریب

للمشروع
FeedbackIntegerNot null10قیمة التقییم

oعجابات المشروعجدوال)Post_Like(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

IdIntegerNot null10 المفتاح الرئیسي
User_idIntegerNot nullالمفتاح الغریب ١٠

للمستخدم
Post_IdIntegerNot null10 المفتاح الغریب

للمشروع

o المشروعةصورجدول)Image_Post(

وصف خصائص نوع الحقلاسم الحقل
الحقل

وصف الحقلطول الحقل

IdIntegerNot null10 المفتاح الرئیسي
Post_IdIntegerNot null10 المفتاح الغریب

للمشروع
Image_pathStringNot null255مكان الصورة
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الرابعالفصل 

بناء وتنفیذ النظام 
مقدمة٤.١

االلكتروني في ھذا الفصل سیتم التعرف على مراحل بناء و تنفیذ  النظام التي تنتقل من المرحلة الورقیة الى المرحلة التطبیق
، والتأكد من الیة عمل النظام بالشكل الصحیح دون مشاكل وتشغیل النظام بالشكل الكامل، حیث سیتم في ھذه الفصل عرض 

الضروریة لتنفیذ المشروع ، كما سیتم عرض بعض الشاشات  المھمة للنظام المستلزمات

النظاممستلزمات ٤.٢

 مادیةمستلزمات:
العددالمواصفاتالمستلزمات المادیة

RAMجھاز حاسوب 8GB, Core i52
المستلزمات المادیة4.2.1جدول

مستلزمات برمجیة:
العددالمستلزمات البرمجیة

Windows 10 Pro2
Microsoft Word 20102
XAMPP Server 64 bit2

Google Chrome2
VS Code2

Adobe Photoshop CC2
MYSQL2

المستلزمات البرمجیة4.2.2لجدو

البیئة البرمجیة و بناء النظام٤.٣

اطار عمل اإلصدار السادس منوتم استخدام) MVC(لقد اعتمد فریق العمل في بناء ھیكلیة النظام على ھیكلیة 
)Laravel ( التي تعتمد على لغة)PHP(، الجزءسوف یتم توضیح البیئة البرمجیة و كیفیة  بناء النظام في ھذه و:
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حیث ان كل متحكم یحتوي ،یحتوي ھذه المجلد على ملفات المتحكمات):controllers(مجلد المتحكمات .١
.تعدیل وإضافة ،حذف :ویقوم بالعملیات علیھا مثل ،خاصة بالنماذج )methods(على عدة 

البیانات الخاصة تمثل جمیع الجداول الموجودة في قاعدة عبارة عن ملفات ):models(ملفات النماذج.٢
.ویجب ان یكون اسم النموذج اسما مفردا من اسم الجدول حتى یقوم المتحكم بالتعامل معھا،بالنظام
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مجلد یحتوي على ملفات مقسمة الى شاشات النظام ولكل ملف یوجد مجموعة من ):views(الشاشات مجلد .٣
الحاق اسم الشاشة بھذا االمتداد لكي یتم ربط حیث یتم ) blade.php(الخاصة یكون امتدادھا الشاشات 

.الشاشة مع المتحكم الخاص بھا

حیث ،)web.php(في ھذه المجلد یتم تحدید جمیع المسارات الموجوده في ملفات المسار ):routes(مجلد .٤
.الموجوده في المتحكمات methodیتم ربط الشاشات مع النماذج و 

)views(واجھات النظام ٤.٤

 واجھة النظام الرئیسیة:

48

مجلد یحتوي على ملفات مقسمة الى شاشات النظام ولكل ملف یوجد مجموعة من ):views(الشاشات مجلد .٣
الحاق اسم الشاشة بھذا االمتداد لكي یتم ربط حیث یتم ) blade.php(الخاصة یكون امتدادھا الشاشات 

.الشاشة مع المتحكم الخاص بھا

حیث ،)web.php(في ھذه المجلد یتم تحدید جمیع المسارات الموجوده في ملفات المسار ):routes(مجلد .٤
.الموجوده في المتحكمات methodیتم ربط الشاشات مع النماذج و 

)views(واجھات النظام ٤.٤

 واجھة النظام الرئیسیة:

48

مجلد یحتوي على ملفات مقسمة الى شاشات النظام ولكل ملف یوجد مجموعة من ):views(الشاشات مجلد .٣
الحاق اسم الشاشة بھذا االمتداد لكي یتم ربط حیث یتم ) blade.php(الخاصة یكون امتدادھا الشاشات 

.الشاشة مع المتحكم الخاص بھا

حیث ،)web.php(في ھذه المجلد یتم تحدید جمیع المسارات الموجوده في ملفات المسار ):routes(مجلد .٤
.الموجوده في المتحكمات methodیتم ربط الشاشات مع النماذج و 

)views(واجھات النظام ٤.٤

 واجھة النظام الرئیسیة:



49

وانشاء حسابواجھة التسجیل الدخول

 واجھة الصفحة الشخصیة

49

وانشاء حسابواجھة التسجیل الدخول

 واجھة الصفحة الشخصیة

49

وانشاء حسابواجھة التسجیل الدخول

 واجھة الصفحة الشخصیة
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لوواجھة التحكم للمسؤ

50

لوواجھة التحكم للمسؤ

50

لوواجھة التحكم للمسؤ
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 وظیفة للمشروععرضواجھة

ن خالل كود البرمجي التالي لجمیع مستخدمین النظام استعراض الوظائف الخاصة للمشاریع میمكن:
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 وظیفة للمشروععرضواجھة

ن خالل كود البرمجي التالي لجمیع مستخدمین النظام استعراض الوظائف الخاصة للمشاریع میمكن:
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 وظیفة للمشروععرضواجھة

ن خالل كود البرمجي التالي لجمیع مستخدمین النظام استعراض الوظائف الخاصة للمشاریع میمكن:
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 الضیفواجھة

 خالل ھذه الكود البرمجي التالي  من یستطیع المستخدم رؤیة المشاریع الموجودة:

واجھة اضافة مشروع

یستطیع المستخدم إضافة مشروع جدید من خالل الكود البرمجي التالي:
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 الضیفواجھة
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 الضیفواجھة
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واجھة عرض الرسائل

54

واجھة عرض الرسائل

54

واجھة عرض الرسائل
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 البرمجي التالي یمكن عرض الرسائل من خالل الكود:

واجھة عرض األقسام
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 البرمجي التالي یمكن عرض الرسائل من خالل الكود:

واجھة عرض األقسام
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 البرمجي التالي یمكن عرض الرسائل من خالل الكود:

واجھة عرض األقسام
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خالل ھذه الكود البرمجي التاليومنعرضالقسم المراد والذي تم تحدیده یمكن:
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خالل ھذه الكود البرمجي التاليومنعرضالقسم المراد والذي تم تحدیده یمكن:
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خالل ھذه الكود البرمجي التاليومنعرضالقسم المراد والذي تم تحدیده یمكن:
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خامسالالفصل 

فحص النظام 
:مقدمة٥.١

من اكمال المتطلبات الوظیفیة ،والتأكدأیضًاایة مشاكلفیمرحلةفحصالنظامنتأكدمنعماللنظامبشكلصحیحدون
وغیرالوظیفیةللمشروع،وأنالنظامیعملبدقةوسرعةعالیةفیإتمامالمھام،وتأتیمرحلةفحصالنظامبعدتصمیمالنظاموتطبیقھ، 

.وسوفیتمفحصالنظامفیھذاالفصل

:عملیة فحص النظام٥.٢
:وفي ما یلي استعراض لبعض الفحوصات التي قمنا بھا ، إیجابیةتم جمیع وحداث النظام وكانت النتائج تم فحص

.مستخدم جدیدإضافة): 5.2.1(جدول

Pass/FailObtained
output

Expected
output

inputcase#

PassAs
Expected

Successful
add

Correct
Informatio

1.

PassAs
Expected

Prevent post
the request

 …
userName=Ahmad_01

…

Username
already exist

2.

PassAs
Expected

Prevent post
the request

...
Password=ali

…

password
does not

matching
system

validation -
at least 6
character

3.

PassAs
Expected

Prevent post
the request

User type=””User type is
not chosen

4.

.مشروع جدیدإضافة): 5.2.2(جدول

Pass/FailObtained
output

Expected
output

inputcase#

PassAs
Expected

Successful
add

Project
Description=”Project
Description1”
Project

Correct
Informatio

1.
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Category=”Project
category1”

PassAs
Expected

Prevent post
the request

Project Description=””
Project
Category=”Project
category1”

Empty
Project

description

2.

PassAs
Expected

Prevent post
the request

Project
Description=”Project
description1”
ProjectCategory=””

Empty
Project

category

3.

PassAs
Expected

Prevent post
the request

Project Description=””
Project Category=””

Empty
Project

description
and project

category

4.

.فحص تسجیل الدخول): 5.2.3(جدول

Pass/FailObtained
output

Expected
output

inputcase#

PassAs
Expected

User have
a token

UserEmail”ahmadsaher2222@hotma
il.com”
Password”123456”

Correct
Useremail
and
Password

1
.

PassAs
Expected

Error
message

UserEmail”ahmadsaher2222@hotma
il.com”
Password”126”

Wrong
Useremail

and
Password

2
.

.وظیفة لمشروعإضافةفحص ): 2.4.5(جدول

Pass/FailObtained
output

Expected
output

inputcase#

PassAs
Expected

Successful
add

Job Description”Job
Description1”
Job_cont=”1”

Correct
Informatio

1.

PassAs
Expected

Prevent post
the request

Job Description””
Job_cont=””

Empty Job
Description
or Job count

2.
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PHP(فحص النظام باستخدام٥.٣ Unit(:

للتأكد من ان المستخدم ال یستطیع رؤیة الرسائل اال بعد األولكان الفحص ) PHP Unit(تم اجراء فحصان للنظام باستخدام 
. بیانات التمویل الى قاعدة البیانات إضافةمن عملیة التأكداما بالنسبة من الفحص الثاني فقد كان بھدف ، عملیة تسجیل الدخول

.وتم اجتیاز الفحص بنجاح
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األعمال المستقبلیةو االستنتاجات

االستنتاجات 

بطریقة سھلة ومنظمة وفعالة بدال نشر مشاریعھم المشاریعأصحابعلى ن نتائج ھذا المشروع ان یسھل كان م،وفي النھایة

ھذه المشاریع الى الزبائن إیصالكما سھل عملیة ،من ان تكون مشتتة وغیر منظمة كما الحال في مواقع التواصل االجتماعي

حیث یحقق المشروع اقصى استفادة مرجوة سواءا كانت الصحاب المشاریع ام الزبائن ام ،والممولین المھتمین بھذه المشاریع

وایصالھا الى الباحثین ذلك الى تقلیل الجھد والوقت الالزم من اجل نشر المشاریع او البحث عنھاأدىحیث ،مولینالم

.والمھتمین بھا

األعمال المستقبلیة

میزات مھمة جدیدة في إضافةكما نتطلع الى ،النھایة ونأمل ان یلقى المشروع رواجا واھتماما لدى المستخدمیننتطلع في 

).IOS(و) Androidِ(المشروع  بما یلبي حاجة العدید من المستخدمین بما في ئلك اصدار خاص بنظام 


