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جامعة بولیتكنك فلسطین

دائرة تكنلوجیا المعلومات

التعلیم االلكتروني لمادة الذكاء االصطناعي

مساعدة المستخدم وتعلیمات التشغیل

:فریق البحث

وسام الحرباوي      ھبة النتشة

:المشرف

االستاذ اسماعیل رومي
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١ . )Installation guides:(

:

١.Microsoft Windows XP.

٢.Internet Information server(IIS).

٣..Framework.net.

٤.Microsoft Visual Studio.net.

:

١.IIS.

٢.Inetpub ،wwwrootfinal.

٣.CD.

٤.final.

٥.localhost.

٦.windows explorer.

٧.welcome.aspx.

http:/localhost/final/welcome.aspx.
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٢ .:

:

١.)(
٢.Login

.
٣.New User(Regist).
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:

١..
٢.

.
٣.

Regist.
٤.Reset

.
٥.Cancel.
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:

١.Lesson.
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١..
٢.

.
٣..
٤..
٥.Check

answer.
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:

١.Ask Question.

٢..
٣.Send.
٤.To Show Answer.
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:

١.Exam.
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٢.
٣.Show mark.
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٣ .:

١.)Teacher.(
٢.Login

.
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:

١.Add Questionإلضاف.
٢.delete Question.
٣.Answer Question.

٤.Show Question.
٥..
٦.Send.
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٧.Lesson.
٨.Exam.
٩.Help.
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٣.

١.Add teacher.

٢..
٣.Add.
٤.Reset.
٥.Cancel.
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٦.Show Teacher.
٧..
٨.Delete.
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المقدمة

الفصل األول

المقدمة١.١

تعریف النظام التعلیمي القائم حالیا١.٢

تعریف التعلیم االلكتروني1.3

میزات التعلیم االلكتروني١.٤

أھداف البحث١.٥

مشكلة البحث١.٦

حلول المشكلة١.٧

نطاق البحث١.٨

أھمیة البحث١.٩
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المقدمة١.١
یعتبر التعلیم من أھم األمور الحیاتیة التي تلعب دورا ھاما في حیاة اإلنسان حیث تقدر قیمة اإلنسان 

ولوال التعلیم لما . بالحصیلة العلمیة التي اكتسبھا في حیاتھ سواء أكانت على مقاعد الدراسة أو خارجھا

جزاتھا، فكل االختراعات العلمیة ھي نتیجة التعلم وثمرة من ثمراتھ یتعاقبھا وجدت ھذه الحضارة ومن

.الخلف عن السلف

توأیضا من خالل التعلیم أصبح العالم شبكة صغیرة وذلك نتیجة تطور وسائل المواصالت واالتصاال

.العالمیةتالمتمثلة في الھواتف، األقمار الصناعیة ، وشبكة اإلنترن

السریع الذي یشھده العالم كنتیجة للعلم والتعلم كان ال بد من تطویر يور التكنولوجھذا التطةونتیج

أسالیب التعلیم  بحیث تنسجم مع ھذا التطور السریع ، لذلك  ظھر ما یعرف بالتعلیم االلكتروني الذي 

.یساعد الطالب على التعلم من خالل جھاز الحاسوب وشبكة االنترنت 

القائم حالیاتعریف النظام التعلیمي١.٢
إن النظام التعلیمي المتبع في الجامعات یعتمد اعتمادا كلیا على إلقاء المدرس للمحاضرة لیستمع إلیھا 

الطالب ویسجل مالحظاتھ بدون أي مشاركة فعالة، وھذا األسلوب الشفوي في إلقاء المحاضرات یشعر 

.الطالب بأن المادة أصبحت غیر مفھومة بالنسبة إلیھ

ھذا األسلوب في اآلونة األخیرة حیث أدخل المدرس بعض الوسائل المساعدة مثل جھاز وقد تطور 

العرض الرأسي ، وشرائح العرض التي من شأنھا مساعدة الطالب على المتابعة واالنتباه إلى الشرح 

.حدیثة بالنسبة إلى الطالبةحیث تعتبر وسائل تكنولوجی

والطالب بشكل كبیر إال أنھ بعد مرور فترة على استخدام وبالرغم من أن ھذه الوسائل تساعد المدرس 

ھذه الوسائل یجد الطالب أنھا ال تختلف عن أسلوب الشرح الشفوي بشكل كبیر حیث أن الطالب یستمع 

إلى شرح المدرس ویرى بعض مالحظاتھ المكتوبة عن طریق الوسائل المذكورة سابقا لكنھ ال یتفاعل 

.ھذه الوسائلبشكل مباشر مع المدرس أو مع 

ویمكن القول أن اإلنسان ال یتذكر ما یسمعھ، ویمكن أن یتذكر ما یراه، ولكنھ ال یمكن أن ینسى ما یفعلھ، 

لذلك كان ال بد من تطویر النظام التعلیمي لجعلھ أكثر فائدة للطالب، وقد یحقق التعلیم االلكتروني ھذه 

.الفائدة المرجوة بالنسبة للطالب



د

التعلیم االلكترونيتعریف 1.3
جھزه أالتقنیھ من إلیھ حدث ما تتوصل أسالیب وتقنیات التعلیم و التي تسخر أفي الحدیثةالثورةھو 

الدروس في الفصول إللقاءااللكترونیةستخدام وسائل العرض اا من ءوبرامج في عملیات التعلیم بد

الفصول الفصلي والتعلیم الذاتي وانتھاء ببناءت التعلیمافي عملی١المتعددةواستخدام الوسائط یةالتقلید

خرى من خالل أالتي تتیح للطالب الحضور والتفاعل مع محاضرات وندوات تقام مع دول ٢االفتراضیة

.٣تقنیات االنترنت والتلفزیون التفاعلي

میزات التعلیم االلكتروني١.٤
ثره االیجابي في أعلى المستوى العالمي وظھور ایجابیةیتنامى دور التعلیم االلكتروني بعد تحقیقھ نتائج 

:ھم ھذه االیجابیات أالتعلیم المستمر ومن مبدأوتحقیق التعلیمیةالعملیةدعم ورفع كفاءة 

.للتعلیم والتدریب وتبادل المعلومات ة قویأداةیعد التعلیم االلكتروني .١

.عیوب ومثالب نظام التلقین و التعلیم النمطيإسقاط.٢

.وغیرھا من مشاكل التعلیم النظاميالتعلیمیةالمادةل تكدس دور التعلیم وتضخم حل مشاك.٣

.نائیةمناطق إلىالتعلیمیةالخدمةنقل .٤

.قلة التكالیف.٥

.سلوب التعلم بواسطة االكتشافأدعم .٦

.مھارات المتعلم تنمیة .٧

.جدیدةتعلیمیةنماط أدفع .٨

.ةالفعالوالمشاركةسلوب التعلیم التعاوني أاستخدام .٩

أھداف البحث١.٥
بعض تطبیقات الذكاء االصطناعي لطالب الجامعات و لتعلیم النظام قائم على  بناء موقع الكتروني

:من أھم أھدافھ 

.تطویر العملیة التعلیمیة لمادة الذكاء االصطناعي.١

).جھاز الحاسوب(بین الطالب والمعلم )on-line interaction(تقدیم تفاعل مباشر .٢

الطالب من تقدیم االمتحان یعطیھ فرصة لتقییم نفسھ و مدى  تركیزه و استیعابھ لھذا تمكین.٣

.النوع من التعلیم

.عبارة عن مجموعة من عناصر الصوت والصورة والحركة والفیدیوالوسائط المتعددة ھي 1

. الفصول على شبكة االنترنت یتم إنشاءھا باستخدام مجموعة من البرامج إلعداد الدروس والتواصل بین المتربین والمدربین 2

.٢٠٠١التعلیم والدراسة على االنترنت ، عبد الحمید بسیوني، مكتبة األسرة ،  3



د

شكلة البحثم١.٦
من خالل الدراسة االستطالعیة حول األسالیب المتبعة في تدریس مادة الذكاء االصطناعي في 

التي تعطى من قبل المدرس الجامعات والتي تعتمد اعتماد كلي على حضور الطالب للمحاضرات

:وجد فریق البحث أن ھذه األسالیب تقتصر على ما یلي

يإلقاء المحاضرات  على الطلبة من قبل المدرس ، وكتابة بعض المالحظات على السبورة الت

.تساعد الطالب على المتابعة

استخدام جھاز العرض الرأسي)overhead projector(.

  استخدام شرائح العرضPower Point.

:التي تؤخذ على ھذه األسالیبتومن أھم المالحظا

ضعف المشاركة من قبل الطالب.

 عدم مراعاة االختالف في القدرات والمستویات بین الطلبة، فقد تعتبر ھذه األسالیب مقنعة

ومناسبة للطلبة ذوي القدرات المتوسطة ،بینما تكون غیر مرضیة أو غیر كافیة للطلبة الممیزین 

.ین یجدونھا أسالیب عادیة خالیة من اإلبداع والتمیزالذ

التقید بالزمان والمكان.

 شعور الطلبة باإلحراج وعدم الجرأة لطرح األسئلة واالستفسارات حول النقاط غیر المفھومة

.بالنسبة لھ

د ویرى فریق البحث بأن المشكلة تكمن في عدم استخدام التكنلوجیا الحدیثة في التعلیم التي تساع

على خلق نوعا من المتعة والتشویق ، فالطالب یتعلم ویستمتع في آن واحد من خالل المشاركة 

.الفعالة بینھ وبین النظام في الوقت المناسب بالنسبة إلیھ وبعیدا عن أي نوع من الضغوطات

حلول المشكلة١.٧
االستمرار في النظام التعلیمي الحالي:الحل األول.

:میزاتھ

اعتاد علیھ الطالبأسلوب.

:سیئاتھ

مكلف بالنسبة للطالب.

التقید بالزمان والمكان.

استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس مادة الذكاء االصطناعي:الحل الثاني



د

:میزاتھ

توفیر الوقت والجھد على الطالب والمدرس.

 مشوقبأسلوبالتعلیمیةالمادةعرض.

 إحراجأيللمدرس دون ألسئلةاتحفیز الطالب على توجیھ.

التكلفة المناسبة للطالب.

:سیئاتھ

 لدى جمیع الطالب المناسبةجھزة الحاسوبأأو االنترنتعدم توفر.

عدم تقبل بعض الطالب لھذا النوع من التغییر.

.االصطناعيوسیتم في ھذا المشروع تطویر ھذا الحل لجعلھ نظاما تعلیمیا جدیدا في تعلیم مادة الذكاء 

نطاق البحث١.٨
من طالب السنة الرابعة والخامسة الذین تندرج مادة الذكاء یستھدف النظام طالب الجامعات

الموقع االلكتروني من إلىي طالب الدخول ألحیث یمكن  االصطناعي مساقا في خطتھم الدراسیة 

.خالل التسجیل فیھ 

على مادة الشرح لأو التعدی، لإلضافةلمدرسین باالخاصةللصفحةكما یمكن للمدرس من الدخول 

. و لإلجابة على أسئلة و استفسارات المستخدمیناالمتحانو 

أھمیة البحث١.٩
یعتبر بناء نظام الكتروني من الوسائل التعلیمیة الجدیدة و التي تلقى اھتماما كبیرا من قبل الطالب و 

و بناء ، الوسیلة المتعة و الراحة و الفائدة في آن واحد فالبنسبة للطالب یجد في ھذه، المدرسین 

:لعدة أطرافةبالنسبھمیة كبیرة أموقع الكتروني تعلیمي في مادة الذكاء االصطناعي لھ 

بالنسبة للطالب

.دراسة مادة الذكاء اإلصطناعي بشكل سلس و مفید.١

.سافة تخطي معظم القیود المفروضة على الطالب مثل التكلفة و بعد الم.٢

.الرأي إبداء تحفیز الطالب على المشاركة و .٣

. و خالي من الضغوطاتتقدیم االمتحان بجو ھادئ.٤



د

بالنسبة للمدرس

.توفیر الوقت و الجھد.١

.التي یریدھااألسئلةعلى اإلجابةالحریة في .٢

بالنسبة للباحث

ي تخصص یعد ھذا المشروع أحد متطلبات التخرج للحصول على درجة البكالوریوس ف.١

.المعلومات في جامعة بولیتكنك فلسطیناتكنولوجی

بالنسبة للجامعة

.یعد المشروع مرجعا أساسیا ممكن اللجوء إلیھ واستخدامھ في أي وقت .١

.یعد مصدرا لتطویر األسالیب التعلیمیة المتبعة في الجامعة.٢

.بدایة مھمة ممكن االعتماد علیھا وتطویرھا لكافة المساقات.٣
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التخطیط

الفصل الثاني

المقدمة٢.١

القیود٢.٢

دراسة اإلمكانیة٢.٣

مصادر المشروع٢.٤

دراسة الجدوى االقتصادیة٢.٥

دراسة الجدوى الفنیة٢.٦

تقریر دراسة الجدوى٢.٧

مخطط الجدول الزمني للمشروع٢.٨
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المقدمة٢.١
األساسیة المرجوة من المشروع و القیود و المخاطر التي ستواجھ األھدافسیتم في ھذا الفصل توضیح 

.المشروع و تقسیم المھام بناء على الوقت المحدد 

القیود2.2
أسبوع من بدء العمل١٥جب تسلیم النظام خالل مدة تطویر النظام مدة محددة حیث ی.

العمل ضمن المیزانیة المحددة.

التقید بأسلوب محدد في عرض المادة التعلیمیة لیتناسب مع مستوى الفئة المستھدفة.

دراسة اإلمكانیة٢.٣

البدائل٢.٣.١
األسلوب التعلیم التقلیدي المتبع في الجامعات.

علیم الذكاء االصطناعياستخدام األسطوانات المدمجة الخاصة بت.

المخاطر٢.٣.٢
 حدوث خلل في األجھزة التي یتم العمل علیھا مثل خلل في المكونات البرمجیة والمكونات

.المادیة

للجھاز قد ال تسمح بمتابعة العمل مثل سرعة ال المادیةاإلمكانیاتCPU حیث الذاكرةوسعة

التعلیمیة والتي تحتاج إلى سرعة عالیة سیتم استخدام برامج الوسائط المتعددة في عرض المادة

.وذاكرة كبیرة

قلة الخبرة في األسالیب التعلیمیة والتربویة لدى أعضاء الفریق.

الحلول المقترحة٢.٣.٣
التخزین المستمر للعمل)Backup.(

 ذاكرةوإضافةاألجھزة بزیادة سرعة الجھاز إمكانیاتزیادة.

ي في الجامعة للتأكد من صحة المادة التعلیمیة االستعانة بمدرس مادة ذكاء اصطناع

.المشروحة،وصحة عرضھا بالشكل السلیم الذي یتالءم ومستوى الطلبة الھدف
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مصادر المشروع٢.٤

مصادر تطویر النظام٢.٤.١
یحتاج بناء المشروع إلى مجموعة من المصادر التي تصنف إلى مصادر فیزیائیة ، وبرمجیھ، وبشریھ 

.إلى مصادر أخرى مثل األوراق ،واألقالمیاالضافھ 

مصادر فیزیائیة:

Item Quantity specification

Personal computer –PC- 1 Pentium-4 2800MHz

Intel p-4 2.8GHz/ 512K/ 533

256MB DDRAM 400MHz

40GB HARD DISK 7200 RAM

VIA CHIPEST 533FSB

On Board VGA& SOUND

52x CD-ROM Drive

1.44MB 3.5 Floppy Drive

56K PCI Modem

17" SVGA COLOR Monitor

PS2 Keyboard

PS2 Scroll Mouse

Internal Speakers

Printer 1 HpLaser Jet 1010

Flash  Memory 1 128 MB Minimum

المصادر الفیزیائیة لتطویر النظام: ٢.١جدول رقم 
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مصادر برمجیھ:
 Windows XP .

 Microsoft VB.NET.

 Sql Server 2000.

 Ulead Photo Impact XL

 Swish Max.

 Macromedia Flash MX 2004.

 Adobe Photo Shop CS.

 Sound Forage 7.0.

 Microsoft FronPage2003.

 Adobe premier.

مصادر بشریھ:
:النظام یتطلب عدد من المصادر البشریة و تشمل 

محلل نظم

مصمم

مبرمج

مصادر تشغیل النظام٢.٤.٢

المصادر الفیزیائیة:

Item Specification

Web server Pentium IV

Database server Pentium IV

المصادر الفیزیائیة لتشغیل النظام: ٢.٢جدول رقم 
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ھالمصادر البر مجی:
 Windows XP.

 Microsoft VB.NET.

 SQL Server 2000.

المصادر البشریة:
مدیر النظام.

المدرس.

دراسة الجدوى االقتصادیة2.5

.سیتم في ھذا القسم المقارنة بین الحلول المقترحة لمشكلة البحث من الناحیة االقتصادیة

تكلفة المصادر التشغیلیة للحل األول٢.٥.١

تكلفة المصادر الفیزیائیة:
costItem

١٠٠٠$Overhead projector

٣٠٠٠$Data Show

٢٤٠٠$portable computer

40000$Lab

46000$Total

تكالیف المصادر الفیزیائیة التشغیلیة للحل األول: ٢.٣جدول رقم 
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تكلفة المصادر البشریة:
costprogram

١٠٠٠$teacher

700$Lab assistant

1700$Total

تكالیف المصادر البشریة التشغیلیة للحل األول: 2.4جدول رقم 

 اإلجمالیة للحل األولالتكلفة:
.$٤٧٧٠٠تصل التكلفة اإلجمالیة لتشغیل النظام  التعلیمي الحالي إلى 

)التعلیم االلكتروني(تكلفة المصادر التطویریة للحل الثاني٢.٥.٣

تكلفة المصادر الفیزیائیة:

Item Quantity cost

Personal computer –PC- 1 ٥٨٠$

Printer 1 ١٣٩$

Flash  Memory 1 ٢٦$

Total 745$

تكلفة المصادر الفیزیائیة التطویریة للحل الثاني: ٢.٥رقم جدول
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ھتكلفة المصادر البر مجی:

Program cost

Windows XP 270.99$

Microsoft VB.NET. 1079.95$

Microsoft Access ١٠٩$

Ulead Photo Impact XL. ٤٥$

Swish Max 100$

Macromedia Flash MX 2004 100$

Adobe Photo Shop CS. 100$

Sound Forage 7.0. 45$

Microsoft FrontPage 2003 199$

Adobe premier 100$

SQL server 2000 100$

Total 2248.94$

تكلفة المصادر البرمجیة التطویریة للحل الثاني: ٢.٦جدول
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تكلفة المصادر البشریة:

Members hour/week Cost /hour Total/week

2 30 10$ 600$

تكلفة المصادر البشریة التطویریة للحل الثاني: ٢.٧جدول رقم 

للحل الثانيةتكلفة المصادر التشغیلی٢.٥.٤

تكلفة المصادر الفیزیائیة:

Item Cost

Web server and DB server ٢000$

Total ٢000$

یزیائیة التشغیلیة للحل الثانيتكلفة المصادر الف: ٢.٨جدول 

تكلفة المصادر البرمجیة:

Program Cost

Windows XP 270.99$

Microsoft VB.NET. 1079.99$

SQL server 2000 100$

Total 1450.98$

تكلفة المصادر البرمجیة التشغیلیة للحل الثاني: ٢.٩جدول رقم 
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تكلفة المصادر البشریة:

Role Cost

System manger 700$

Lecture 500$

Total 1200$

تكلفة المصادر البشریة التشغیلیة للحل الثاني: ٢.١٠جدول رقم 

التكلفة االجمالیھ للحل الثاني:

Development cost Implementation cost Total

11993.94$ 4650.98$ 16644.92$

التكلفة االجمالیھ للحل الثاني: ٢.١١جدول رقم 
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دراسة الجدوى الفنیة٢.٦

دراسة الجدوى الفنیة: ٢.١٢جدول رقم 

یر دراسة الجدوىتقر٢.٧

، $ ٤٧٧٠٠من خالل دراسة الجدوى االقتصادیة والفنیة وجد فریق البحث أن تكلفة الحل األول ھي 

، وكذلك وجد فریق البحث أن الحل الثاني مجدي فنیا أكثر من $١٦٦٤٤.٩٢وتكلفة الحل الثاني ھي 

الحل األول

االقتصادیة والفنیة،ولذلك یوصي فریق وعلیھ فان الحل الثاني أفضل من الحل األول من الناحیتین

.البحث بالحل الثاني

نظام التعلیم االلكتروني النظام التعلیمي الحالي وجھ المقارنة
یوجد ال یوجد درجة تحكم الطالب

كبیرة قلیلة السھولة في االستخدام

توجد ال توجد المتعة في االستخدام

قصیر طویل الوقت
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مخطط الجدول الزمني للمشروع٢.٨

:حیث تبین ھذه الدراسة الوقت الالزم لكل مرحلة من مراحل تطویر النظام من خالل مخطط جانت

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األسبوع

المھمة
عمل خطة المشروع

جمع المعلومات

تحلیل متطلبات 
النظام

التصمیم

البرمجة

فحص النظام

صیانة النظام

التوثیق
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تحلیل متطلبات النظام

الفصل الثالث

المقدمة ٣.١

المتطلبات الوظیفیة ٣.٢

المتطلبات غیر الوظیفیة٣.٣

وصف المتطلبات٣.٤
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دمةالمق٣.١
تعد مرحلة جمع المتطلبات و تحلیلھا من المراحل الواجب إتمامھا عند الشروع في بناء األنظمة حیث 

.تمثل األساس الذي ینطلق منھ فریق البحث إلتمام العمل في بناء النظام

ي وفي ھذا الفصل سیتم تعریف المتطلبات الوظیفیة و غیر الوظیفیة الخاصة ببناء نظام التعلیم االلكترون

.لمادة الذكاء االصطناعي

المتطلبات الوظیفیة٣.٢
.وھي الوظائف االساسیھ المتوقع من النظام القیام بھا 

: تعلیم الطالب و یشمل ٣.٢.١

 تسجیل الطالب في الموقع.

تسجیل الدخول من خالل كتابة اسم المستخدم و كلمة المرور.

صطناعياستعراض الدروس الخاصة بتعلم مادة الذكاء اال.

 إجابة الطالب عن األسئلة المطروحة خالل شرح المادة)assignment(.

غیر المفھومة وإرسالھا إلى المدرسطرح األسئلة حول األفكار.

استقبال إجابات المدرس عن األسئلة التي تم إرسالھا.

تقدیم االمتحان وإعطاء النتیجة٣.٢.٢

 اختیار اإلجابة التي یراھا مناسبةإجابة الطالب عن أسئلة االمتحان عن طریق.

 إعطاء الطالب النتیجة النھائیة لالمتحان من خالل مقارنة إجاباتھ مع اإلجابات

.الصحیحة المخزنة في قاعدة البیانات 

عرض اإلجابات الصحیحة لألسئلة التي تم اإلجابة علیھا بشكل خاطئ.

طرح الدروس واالمتحانات٣.٢.٣

تسجیل الدخول

امتحانات  جدیدةإضافة دروس أو.

حذف درس أو امتحان.
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تعدیل مدیر النظام على محتوى سجل المدرس٣.٢.٥

إضافة مدرس إلى قاعدة البیانات.

حذف مدرس من قاعدة البیانات.

المساعدة 

 المساعدة)Help :( تمكن المستخدم من التعرف على األقسام الرئیسیة للنظام و كیفیة

.التعامل معھا
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المتطلبات غیر الوظیفیة٣.٣
بیئة النظام٣.٣.١

سیتم تشغیل النظام كموقع الكتروني على شبكة االنترنت بحیث یتمكن الطالب من زیارتھ.

 النظام یعمل في بیئةWindows

االعتمادیھ ٣.٣.٢

طناعياالعتماد على الموقع االلكتروني في تعلم جزء معین من مادة الذكاء االص.

سھولة االستخدام٣.٣.٣

استخدام النظام بسھولھ من قبل المستخدم.

 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور(الوصول للنظام بطرق سھلھ ومعروفھ.(

سھولة التنقل بین صفحات الموقع االلكتروني .

فائدة المرجوةأن تكون المادة التعلیمیة المطروحة مناسبة لفئة الطالب الھدف بحیث تحقق لھم ال.

سھولة اإلضافة و التعدیل من قبل المدرس.

السرعة ٣.٣.٤

سرعة االستجابة لطلب الصفحة االلكترونیة.

سرعة الحصول على المعلومات التي یبحث عنھا المستخدم.

 جمع عالمات الطالب بعد انتھاءه من االمتحان النھائي مباشرة بحیث تكون متوفرة في حالة

.طلبھ إیاھا

الدقة٣.٣.٥

 أن یعمل النظام ضمن تسلسل معین في االنتقال بین الصفحات االلكترونیة حیث ال یتمكن

.الطالب من تقدیم االمتحان بدون المرور على المادة التعلیمیة

جمع عالمات الطالب بالطریق الصحیحة بحیث یجمع عالمات اإلجابات الصحیحة فقط.

األمان ٣.٣.٦

بدخول أي مستخدم دون التأكد من اسم المستخدم وكلمة المرورال یسمح النظام.

عدم تمكن الطالب من الوصول إلى صفحة المدرس أو صفحة مدیر النظام. .

األمان على قاعدة البیانات بحیث ال یتمكن أي شخص من التالعب بالبیانات.
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واجھات التطبیق٣.٣.٧

 لوان المشعةتجنب األ(استخدام األلوان المریحة للعین.(

 تجنب استخدام عدد كبیر من األلوان.

التعلیم االلكتروني لمادة الذكاء (تصمیم واجھات التطبیق بطریقھ مناسبة لموضوع المشروع

).طالب الجامعات( و للفئة المستھدفة) االصطناعي
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وصف المتطلبات ٣.٤

وصف المتطلبات الخاصة بتعلیم الطالب ٣.٤.١

:تسجیل الطالب في الموقع٣.٤.١.١

. تسجیل الطالب في الموقع:الوظیفة

.اشتراك الطالب في الموقع من خالل تعبئة نموذج البیانات الخاصة بھ:الوصف

.بیانات الطالب:المدخالت

الطالب:المصدر

حساب الطالب:المخرجات

.ي قاعدة البیاناتحصول الطالب على سجل ف:الھدف

.وجود سجل خاص بتسجیل الطالب في قاعدة البیانات:المتطلبات

.إدخال البیانات الخاصة بالطالب بشكل الصحیح:شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:شروط بعد التنفیذ

:تسجیل الدخول٣.٤.١.٢

تسجیل الدخول :   الوظیفة

.لموقع و االستفادة منھالسماح للطالب بالدخول ل: الوصف

.اسم المستخدم و كلمة المرور: المدخالت

الطالب:   المصدر

.عرض الصفحة الخاصة بالطالب:  المخرجات

تعلم مادة الذكاء االصطناعي:     الھدف

.وجود سجل خاص بالمستخدم في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.لمرورإدخال اسم المستخدم و كلمة ا:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ
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:استعراض الدروس٣.٤.١.٣

استعراض الدروس: الوظیفة

استعراض الدروس الخاصة بشرح مادة الذكاء االصطناعي و بعض                        : الوصف

.تطبیقاتھا

اسم المستخدم و كلمة المرور واختیار صفحة الدروس: المدخالت

الطالب:  المصدر

.عرض المادة :  المخرجات

تعلم مادة الذكاء االصطناعي:     الھدف

.وجود سجل خاص بالدروس في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ
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:حإجابة الطالب عن األسئلة المطروحة خالل الشر٣.٤.١.٤

. اإلجابة على األسئلة المطروحة خالل الشرح:   الوظیفة

یقوم ) Assignments(من خالل الشرح سیتم عرض بعض األسئلة : الوصف

.              الطالب باإلجابة علیھا

.إجابة السؤال: المدخالت

.الطالب:  المصدر

ا كانت إجابة نتیجة اإلجابة صحیحة أم خاطئة ، و الجواب الصحیح إذ:  المخرجات

.الطالب خاطئة

.اختبار مدى تركیز الطالب خالل الشرح:     الھدف

ال یوجد: المتطلبات 

.اسم المستخدم وكلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد: شروط بعد التنفیذ
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طرح الطالب لألسئلة

. طرح الطالب لألسئلة:   الوظیفة

سؤال أو االستفسار حول أي موضوع وإرسالھ إلى صفحة طرح ال: الوصف

.المدرس

.سؤال الطالب: المدخالت

.الطالب:  المصدر

.اإلجابة:  المخرجات

.التفاعل بین الطالب و المدرس: الھدف

.وجود سجل خاص بأسئلة الطالب في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.اسم المستخدم وكلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.إرسال السؤال إلى الصفحة الخاصة بالمدرس:  شروط بعد التنفیذ
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استقبال إجابات المدرس عن األسئلة المطروحة٣.٤.١.٦

.استقبال إجابات المدرس عن األسئلة المطروحة:الوظیفة 

سابقااستقبال الطالب إلجابات األسئلة التي طرحھا على المدرس : الوصف

إجابات المدرس: المدخالت

.المدرس: المصدر

وصولھا إلى الطالب:  المخرجات

.التفاعل بین الطالب و المدرس: الھدف

.وجود سجل خاص بأسئلة الطالب في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.اسم المستخدم وكلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.صفحة الخاصة بالطالبإرسال اإلجابة إلى ال:  شروط بعد التنفیذ
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تقدیم االمتحان وإعطاء النتیجة3.4.1.7

. تقدیم االمتحان وإعطاء النتیجة:   الوظیفة

یقوم الطالب بإجابة أسئلة االمتحان عن طریق اختیار رمز اإلجابة التي یراھا : الوصف

الصحیحة لألسئلة التي تم إجابتھا مناسبة ، وفي النھایة یتم إعطاء النتیجة واإلجابات 

. بشكل خاطئ

.إجابات الطالب لألسئلة: المدخالت

.الطالب:  المصدر

.العالمة واإلجابات الصحیحة:  المخرجات

.تقییم الطالب لقدراتھ و إمكانیة االعتماد على نفسھ في التعلم مع مراعاة الوقت: الھدف

.عدة البیاناتوجود سجل خاص باالمتحان في قا:   المتطلبات

).اإلطالع على مادة الشرح( اسم المستخدم وكلمة المرور :   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ



د

:وصف المتطلبات الخاصة بالمدرس٣.٤.٢

:تسجیل الدخول٣.٤.٢.١

تسجیل الدخول :   الوظیفة

.السماح للمدرس بالوصول للصفحة الخاصة بھ: الوصف

.اسم المستخدم و كلمة المرور: المدخالت

المدرس:   المصدر

.عرض الصفحة الخاصة بالمدرس:  المخرجات

.مشاركة المدرس بالعملیة التعلیمیة:  الھدف

.وجود سجل خاص بالمدرس في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.ال یوجد:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ



د

:إضافة دروس أو امتحانات جدیدة٣.٤.٢.٢

. إضافة دروس أو امتحانات جدیدة:  الوظیفة

.إضافة دروس أو امتحانات جدیدة من قبل المدرس: الوصف

.بیانات الدرس: المدخالت

.المدرس:  المصدر

.الدروس أو االمتحانات الجدیدة:  المخرجات

.ا  مھمة بالنسبة للطالبحذف الدروس التي یرى المدرس أنھ: الھدف

.وجود سجل خاص بالدروس و االمتحان في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.تخزین الدروس:  شروط بعد التنفیذ



د

:حذف درس أو امتحان٣.٤.٢.٣

. حذف درس أو امتحان : الوظیفة

.كان المدرس حذف درس أو امتحانبإم: الوصف

.عنوان الدرس، رقمھ، المسار: المدخالت

.رقم االمتحان، المسار

.المدرس:  المصدر

.حذف الدرس أو االمتحان:  المخرجات

.حذف الدروس التي یرى المدرس أنھا غیر مھمة بالنسبة للطالب:   الھدف

.االمتحانات في قاعدة البیاناتوجود سجل خاص بالدروس و :   المتطلبات

.اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.حذف الدرس أو االمتحان من قاعدة البیانات:  شروط بعد التنفیذ



د

:وصف المتطلبات الخاصة بمدیر النظام٣.٤.٣

:إضافة مدرس٣.٤.٣.١

. إضافة مدرس : الوظیفة

.ام بإضافة مدرس جدید یقوم مدیر النظ: الوصف

.بیانات خاصة بالمدرس: المدخالت

.مدیر النظام:  المصدر

.مدرس جدید:  المخرجات

.توفیر األمان على النظام :   الھدف

.وجود سجل خاص بالمدرسین في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.بیانات المدرس:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ

:حذف مدرس٣.٤.٣.٢

. حذف مدرس : الوظیفة

.تیقوم مدیر النظام بحذف مدرس من قاعدة البیانا: الوصف

.اسم المدرس ، رقمھ: المدخالت

.مدیر النظام:  المصدر

.حذف المدرس: المخرجات

.توفیر األمان على النظام :   الھدف

.وجود سجل خاص بالمدرسین في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.اسم المدرس، رقمھ:   قبل التنفیذشروط

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ



د

):Help(المساعدة٣.٤.٤

).Help(المساعدة:   الوظیفة

.شرح مبسط آللیة عمل النظام و التعرف على أقسامھ و كیفیة التعامل معھا: الوصف

.طلب المساعدة: المدخالت

.  المستخدم:المصدر

.عرض المساعدة :  المخرجات

.تمكین المستخدم من العمل على النظام بسھولة : الھدف

ال یوجد  : المتطلبات

.  ال یوجد: شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ



د

تصمیم النظام

الفصل الرابع

المقدمة٤.١

مخطط محتوى النظام٤.٢

مخططات تدفق البیانات٤.٣

مخططات سیر العملیات٤.٤

قاعدة البیانات٤.٥

تصمیم شاشات المدخالت والمخرجات٤.٦

خطة فحص النظام٤.٧



د

المقدمة٤.١

األنظمة المحیطة،كما سیتم تقسیم النظام إلى عدة أقسام وسیتم سیتم في ھذا الفصل تحلیل النظام وتوضیح عالقتھ ب

تحلیل العملیات الرئیسیة من خالل تحلیل المدخالت والمخرجات لكل عملیة، باإلضافة إلى مخططات تدفق 

.البیانات التي توضح سیر العملیات في النظام

:)Context Diagram(مخطط محتوى النظام 4.2

مخطط محتوى النظام: ٤.١كل ش

التعلیم االلكتروني 
لمادة الذكاء 
االصطناعي

الدخول للموقع   
الطالب

لببیانات الطا

المدرس

المناھج

الجامعة

الدروس

التغذیة الراجعة



د

مخططات التدفق٤.٣

٤.٤

المستوى الصفري من مخططات تدفق البیانات: ٤.٢شكل 

المستوى الصفري من مخططات تدفق البیانات. ٤.٣.١

تعلیم الطالب

مدیر النظام

طرح الدروس 
واالمتحانات

تحدیث سجل المدرسین

المدرس الطالب

بیانات 
المدرسین

بیانات
الدروس

بیانات
الطالب

الدروس الجدیدة

اجابات الطالب

تقدیم االمتحان
الجدیدةاالمتحانات

موضوع 
المساعدة

المساعدة

المدرس

موضوع 
المساعدة

مدیر النظام

موضوع 
المساعدة



د

عملیة تعلیم الطالب-المستوى األول من مخططات التدفق٤.٣.٢

المستوى األول من مخططات تدفق البیانات: ٤.٣شكل رقم 

الطالب استعراض الدروس

المعلومات 
المستفادة

طرح األسئلة

إجابة األسئلة

المعلومات 
عیر المفھومة

وكلمة اسم المستخدم 
المرور

تسجیل الطالب

بیانات الطالب

األسئلة

المدرس

تقدیم االمتحان 
وإجابة األسئلة 

حساب 
الطالب

تسجیل الدخول

خیار 
الطالب

خیار 
الطالب

إجابات
المدرس

الطالب

قاعدة البیانات

اإلجابات 
الصحیحة 
والعالمة

الطالب



د

طرح الدروس واالمتحانات-المستوى الثاني من مخططات تدفق البیانات. ٤.٣.٣

المستوى الثاني من مخططات تدفق البیانات: ٤.٤شكل رقم 

المدرستسجیل الدخول

وكلمة اسم المستخدم 
المرور بیانات 

الدروس إضافة درس أو امتحان

حذف درس أو امتحان

الدروس 
البیانات الجدیدة

المعدلة

بیانات 
الدروس

قاعدة البیانات



د

تحدیث سجل المدرسین- المستوى الثالث من مخطط التدفق٤.٣.٤

المستوى الثالث من مخططات تدفق البیانات: ٤.٥شكل رقم 

حذف مدرس

البیانات 
المعدلة 

بیانات
المدرس

تسجیل الدخول

وكلمة مستخدم اسم ال
المرور

إضافة مدرس

بیانات 
المدرس

مدیر النظام

قاعدة البیانات

سجل المدرس



د

مخططات سیر العملیات٤.٤

تسجیل الطالب في الموقع

تسجیل طالب جدید:٤.٦ل رقمشك

ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

نعم

ال

تسجیل الطالب

تعبئة نموذج 
االشتراك للطالب

إنھاء 
العملیة

قاعدة 
البیانات



د

تسجیل الدخول للطالب

تسجیل دخول الطالب:٤.٧شكل رقم 

ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

نعم

ال

صفحة الطالب

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور

القیام بالعملیات الخاصة 
بالطالب

إنھاء
العملیات



د

الوصول إلى المادة التعلیمیة

یمیةالوصول إلى المادة التعل:٤.٨شكل

ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

نعم

ال

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور

اختیار الدرس

إنھاء 
العملیات

صفحة الطالب

القیام بالعملیات الخاصة 
بالطالب



د

إجابة الطالب عن األسئلة المطروحة خالل الشرح

إجابة الطالب عن األسئلة المطروحة خالل الشرح:٤.٩رقم شكل

ھل البیانات 
صحیحة؟

نعم

ال

صفحة الطالب

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور

أسئلة  ال 
Assignment

إجابة األسئلة قاعدة 
البیانات

اإلجابات 
الصحیحة

إنھاء العملیة

ابدأ

استعراض الدروس



د

تقدیم الطالب لالمتحان النھائي



د

النھائينتقدیم الطالب لالمتحا: ٤.١٠شكل

ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

روساستعراض الد

اختیار االمتحان

اختیار اإلجابة قاعدة 
البیانات

نعم

ال

صفحة الطالب

عرض االمتحان

اإلجابات الصحیحة

عالمات الطالب

إنھاء العملیة

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور



د

طرح األسئلة من الطالب إلى المدرس

طرح األسئلة  من الطالب إلى المدرس: ٤.١١شكل 

ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

اختیار أسئلة الطالب

قاعدة 
البیانات

إنھاء العملیة

نعم

ال

الطالبصفحة 

إرسالھ إلى صفحة 
المدرس

إرسال اإلجابة  إلى 
صفحة الطالب

إدخال السؤال

إدخال إجابة  المدرس

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور



د

تسجیل دخول المدرس

تسجیل دخول المدرس: ٤.١٢شكل رقم 

نعم

ال

ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور

إنھاء العملیة

صفحة المدرس



د

 امتحاناتإضافة المدرس دروس جدیدة  أو

تأو االمتحاناإضافة الدروس الجدیدة : ٤.١٣شكل رقم 

ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

نعم

ال

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور

قاعدة 
البیانات

إنھاء العملیة

صفحة المدرس

إضافة درس أو 
امتحان



د

حذف الدروس

بل المدرسحذف الدروس من ق: ٤.١٤شكل رقم 

ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

صفحة المدرس

اختیار درس

قاعدة 
البیانات

حذف الدرس

إنھاء العملیة

نعم

ال

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور



د

تسجیل دخول مدیر النظام

تسجیل الدخول لمدیر النظام: ٤.١٥شكل رقم 

قاعدة البیانات٤.٥

نعم

ال

إدخال اسم المستخدم 
المروروكلمة 

ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

إنھاء العملیة

صفحة مدیر 
النظام



د

سیتم في ھذا القسم عرض قاعدة البیانات الخاصة بالنظام، وذلك من خالل عرض الجداول التي 

:ویھا قاعدة البیانات وعرض العالقات فیما بینھاتحت

قاموس البیانات٤.٥.١

الوصفاسم الجدول
Studentتعبئة البیانات الشخصیة للطالب واسم المستخدم و كلمة المرور
Teacherالبیانات الخاصة بالمدرس و اسم المستخدم وكلمة المرور
Lessonدة فیھخاص بمادة الشرح والمسار الموجو

Student_question األسئلة و االستفسارات التي یطرحھا الطالب
Testیضم عدة نماذج لالمتحانات

Student answerإجابات الطالب
Questionالسؤال و اإلجابة الصحیحة الخاصة بھ

جدول قاموس البیانات: ٤.١جدول رقم 

 Student

جدول الطالب:٤.٢جدول رقم 

 Teacher

وصف الحقلالمرجعیةAllow Nullحالمفاتیالحجمنوع الحقلاسم الحقل
T_Nonumeric4PKرقم المدرسال
F_Namenvarcharاالسم نعم٥٠
Gendernumeric1الجنسنعم
Countrynvarcharالبلدنعم٢٠
U_Namenvarcharاسم المستخدمال٢٠
Passwordnvarcharكلمة السرال١٠

جدول المدرس:٤.٣جدول رقم 

وصف الحقلالمرجعیةAllow Nullحفاتیالمالحجمنوع الحقلاسم الحقل
U_Idnumeric6PKرقم الطالبال
F_Namenvarcharاالسم نعم٥٠
Gendernumeric1الجنسنعم
Countrynvarcharالبلدنعم٢٠
Majornvarcharالتخصصنعم٥٠
Alias Namenvarcharاسم المستخدمال٢٠
Passwordnvarcharكلمة السرال١٠



د

 Lesson

جدول الدروس:٤.٤جدول رقم 

 Student_question

جدول أسئلة الطالب:٤.٥جدول رقم 

 Test

وصف الحقلالمرجعیةAllow Nullحالمفاتیالحجمنوع الحقلاسم الحقل
T_Nonumeric4PKرقم االمتحانال
inst_Nonumeric٤FKالteaacherرقم المدرس
Duration
_min

numericمدة االمتحان نعم٣
بالدقیقة

DateDateالتاریخنعم
جدول االمتحان: ٤.٦جدول رقم 

 Student answer

وصف الحقلالمرجعیةAllow Nullحالمفاتیالحجمنوع الحقلاسم الحقل
T_Nonumeric4PKرقم االمتحانال
U_Idnumeric٤PK,FKالstudentرقم الطالب
T_QNonumeric2PK,FKالquestionرقم السؤال
Ch _Nonumericرقم إجابة ال١

الطالب
جدول إجابات الطالب:٤.٧جدول رقم 

وصف الحقلالمرجعیةAllow Nullحالمفاتیالحجمنوع الحقلاسم الحقل
L _Nonumeric٨PKرقم الدرسال
inst_Nonumeric

٤
FKالteacherرقم المدرس

L _Namenvarcharعنوان الدرسنعم٥٠
Pathnvarchar100المسار المخزن فیھ نعم

الدرس

وصف الحقلالمرجعیةAllow Nullحالمفاتیالحجمنوع الحقلاسم الحقل
Q_ Nonumeric4PKرقم السؤالال
Q_Desnvarchar500نص السؤالنعم
Answernvarchar500اإلجابةنعم



د

 Question

وصف الحقلالمرجعیةAllow Nullحالمفاتیالحجمنوع الحقلاسم الحقل
T_Nonumeric4PK,FKالTestرقم االمتحان
T_QNonumeric2PKرقم السؤالال
T_Q_Desnvarchar100نص السؤالنعم
C_Ch_Nonumeric١FKالChoice رقم اإلجابة

الصحیحة
جدول األسئلة: ٤.٨جدول رقم 

 Choice

وصف الحقلالمرجعیةAllow Nullحالمفاتیالحجمنوع الحقلاسم الحقل
Choice_Nonumeric1PKخیاررقم الال
Choice_Desnvarchar100االجایة ال

المحتملة
T_QNonumeric2PK,FKQuestionرقم السؤال

جدول الخیارات: ٤.٩جدول رقم 



د

:ER Diagramمخطط ٤.٥.٢

ER Diagram: ٤.١٦شكل رقم 

المدخالت والمخرجات للنظامشاشاتتصمیم٤.٦

Lesson

L_No

inst_No

Path

L_Name

add Test

T_No
Duration_min

Date

Inst_no
M

Question

T_Q_Des

has
1M

١

M

Teacher

T_No

Name

Gender

Student

U_Id

F_Name

Password

User Name

MajorCountry

Gender

L_name

answer

Student answer

U_ID

T_No

T_QNo

Ch_No

1

M

compar

T_No

T_QNo

C_Ch_No

Choice

T_QNoChoice_No
o

Choice_Des

has

1
1

M

Major
Country Alias Name

Password



د

نموذج تسجیل الطالب

تسجیل الدخول



د

السر فإذا كانت صحیحة یسمح یقوم ھذا الزر بعمل فحص للبیانات المدخلة وھي اسم المرور وكلمة

.للمستخدم بالدخول إلى النظام، أما إذا كانت خطأ فیطلب إعادة إدخالھا

صفحة طرح األسئلة منت قبل الطالب وإرسالھا إلى صفحة المدرس

login



د

ط على زر یقوم الطالب بتعبئة البیانات المطلوبة بالشكل الصحیح المتمثلة برقم السؤال ونصھ ، ومن ثم یضغ

Send.

.بإرسال السؤال إلى صفحة المدرسعند الضغط علیھیقوم ھذا الزر

.                                                                                     یقوم ھذا الزر عند الضغط علیھ بإظھار إجابات األسئلة التي تم إرسالھا من قبل المدرس

نموذج إضافة مدرس

Send

To Show Answers



د

بعد تعبئة النموذج السابق بالمعلومات المطلوبة بشكل صحیح من قبل مدیر النظام ، یقوم بالضغط على ھذا الزر 
.الذي یقوم بفحص البیانات ومن ثم حفظھا في قاعدة البیانات

حذف مدرس

ADD



د

انات المدرس الذي یرید حذفھ ، یقوم بالضغط على ھذا الزر لحذف ھذا المدرس من بعد تعبئة مدیر النظام لبی
.قاعدة البیانات

صفحة عرض أسئلة الطالب:

Delete



د

.لعرض األسئلة التي تم إرسالھا من قبل الطالبیقوم المدرس بالضغط على ھذا الزر 

ة المدرسصفحة إجاب:

Show Question



د

بعد تعبئة المدرس للبیانات المطلوبة المتمثلة في رقم السؤال ونص اإلجابة ، یقوم بالضغط على ھذا الزر إلرسال 

.اإلجابة إلى صفحة الطالب

:خطة فحص النظام٤.٧

Send



د
الفصل الخامس



د

تشغیل النظام

المقدمة٥.١

تحضیر المصادر والمعدات٥.٢

بناء قاعدة البیانات٥.٣

والمخرجاتتطبیق المدخالت٥.٤



د

المقدمة ٥.١
تعد مرحلة التطبیق من أھم مراحل تطویر النظام حیث یتم من خاللھا االنتقال من المرحلة النظریة التي 

تعد مرحلة تحضیریة لتطبیق النظام و تتمثل في تحلیل النظام ومتطلباتھ ،وإعداد التصمیم إلى المرحلة 

ن ثم البدء بالبرمجة وبناء النظام بشكل العملیة المتمثلة في تحضیر المصادر والمعدات الالزمة وم

.ملموس

وفي ھذا القسم من المشروع سیتم توضیح الخطوات المتبعة في تحضیر المصادر الفیزیائیة والبرمجیة، 

.موبناء قاعدة البیانات ، وتطبیق المدخالت والمخرجات الخاصة بالنظا

تحضیر المصادر والمعدات٥.٢

تحضیر المصادر الفیزیائیة٥.٢.١
بدء بالعمل یجب التأكد من أن المصادر الفیزیائیة الموجودة مناسبة للشروط التي تم ذكرھا سابقا ، قبل ال

:ویمكن االعتماد علیھا حتى نھایة العمل ، ومن أھم ھذه المصادر

جھاز حاسوب شخصي بالمواصفات التالیة:

 سعة القرص الصلبGBي تستغل وذلك بسبب التعامل مع برامج الوسائط المتعددة الت٤٠

.مساحة كبیرة من السعة

 سرعة الCPU2800 MHz وذلك أیضا بسبب استخدام برامج الوسائط المتعددة التي

.تحتاج إلى سرعة عالیة في المعالجة

تحضیر المصادر البرمجیة٥.٢.٢
Microsoft Visual Studio.Netوتشمل تحضیر نظام التشغیل، وبرامج الوسائط المتعددة، وبرنامج 

2003.

 نظام التشغیلWindows XP Professional:
ویتمیز ھذا النظام بالقوة واألداء العالي الذي یمكنھ من إدارة الملفات، كما أنھ یملك نظام حمایة 

یمكن المستخدم من التصفح عند االتصال باالنترنت دون القلق على ملفاتھ الشخصیة، كما یتمیز ھذا 

بیقات والبرمجیات الخاصة بتطبیق االنترنت، ودعم برامج النظام بدعمھ  لعدد كبیر من التط

.الوسائط المتعددة بشكل كبیر

الالزمة لتطبیقات IISكما أن العدید من المیزات والخدمات یتم تحمیلھا مع ھذا النظام مثل خدمة 

.االنترنت



د

برامج الوسائط المتعددة التي تشمل:
١ .Photo Impact XL

.صور وتنسیقھا یستخدم لمعالجة ال

٢  .Sound Forge 6.

.یستخدم لمعالجة الصوت وتنسیقھ وإضافة بعض التأثیرات علیھ

٣ .Video Premier

د.یستخدم لمعالجة مقاطع الفیدیو وتجمیعھا أو تقطیعھا وإضافة بعض التأثیرات

٤ .Flash MX 2004

ت التي تم تنسیقھا باستخدام یستخدم لتصمیم أفالم الرسوم المتحركة وإضافة بعض األصوا

.برامج معالجة الصوت 

٥  .swihMax

أیضا یستخدم لتصمیم الرسوم المتحركة وتصمیم الحركات للنصوص المستخدمة في عرض المادة 

.التعلیمیة

Microsoft .NET Frame:
وھي تبنى على ،. NETتمثل التغییر األساسي في بناء تطبیقات الویب وھي البنیة التحتیة لبیئة ال 

Microsoft Windowsھیكلیة مفتوحة باإلضافة إلى أنھا تستخدم لبناء وتنفیذ الجیل الثاني من ال 

وتطبیقات الویب وبالتالي یستطیع المطور استخدام مھاراتھ لیطور أي نوع من التطبیقات، ومن أھم 

:میزاتھا

.االعتماد على معاییر الویب والتدریبات.١

وغیرھا من HTMLالموجودة مثل ال تل لتكنلوجیا اإلنترنتزود الدعم الكام.٢

.معاییر الویب

.التصمیم باستخدام نماذج التطبیقات الموحدة.٣

.سھولة االستخدام من قبل المطورین.٤

Visual Studio.NET 2003
تعتبر من أقوى لغات البرمجة ألنھا Microsoftلغة برمجة صدرت حدیثا كإحدى منتجات شركة 

التعامل مع قواعد البیانات التي یحتاجھا البرنامج بشكل فعال وسریع ودون إحداث أي أخطاء تدعم

وھي Net.ھي األداة لتطویر بیئة ال Visual Studio.Netتؤثر على فعالیة النظام، كما أن 



د

عبارة عن بیئة تطویر كاملة تستطیع بھا عمل تصمیم وتطویر واكتشاف مكان األخطاء وتصحیحھا 

.تفعیل تطبیقات الویبو

أن لھا القدرة على التعامل مع األخطاء وتصحیحھا Visual Studio .NETومن أھم میزات ال 

كما أنھا مزودة Tracingأو عن طریق التتبع لألخطاء Remotelyمحلیا أو من مكان بعید 

ت الوصول إلى وأدواXMLالویب والویندوز وخدمات الویب الخاصة بالتبأدوات  بناء تطبیقا

.DBال 

:وھيNET.كما أنھا تدعم عدد من اللغات المستخدمة لتطویر بیئة ال 

١.Microsoft VB .NET

٢.Microsoft Visual C++

.جافا.٣

ASP.NET:
تبنى programming frameworkاللغة التي تم استخدامھا لبرمجة النظام وھي عبارة عن ھي

التي تعطي األداء العالي لربط ADO.Netبال اللغةهوتتمیز ھذnet framework.على 

وقاعدة البیانات القویة والحدیثة، و استخدام XMLالبیانات، ونماذج البرمجة الخاصة ب 

، كما أنھا تزودنا بطریقة سھلة لبناء مواقع ویب بشكل Interpreter.بدال من compilerال

دمین عن طریق استخدام مستعرض الویب دینامیكي حیث یمكن اعتبارھا صفحة ویب یراھا المستخ

.

:العادیةASPعن الASP.Netومن األسباب التي میزت ال 

.الوصول إلى البیانات في الجیل الثاني لمایكروسوفتاالتوافق مع تكنولوجی.١

NET Framework Class Library.الغنى بالوظائف أو المھام المبنیة في .٢

.وإعادة االستخدامcodeتحسین األداء واإلدارة وفصل ال.٣

.وقاعدة البیانات القویة والحدیثةXMLنماذج البرمجة الخاصة بال .٤

:ASP.NETومن متطلبات تحمیل 

١.Windows XP Professional

٢.Internet information service (IIS)

٣.Microsoft Front Page Extension.

. متصفح انترنت.٤



د



د

عدة البیاناتبناء قا٥.٣
Microsoft Accessلقد تم بناء الجداول والعالقات الخاصة بقاعدة البیانات بواسطة برنامج ال

SQL serverلسھولة التخزین ، ومن ثم تم تحویل القاعدة إلى برنامج  2000Microsoft الذي یتمیز

:بما یلي

.برنامج یقوم بإدارة قواعد البیانات .١

.ن یستخدم البیانات وكیف یتعامل معھا لھ قدرة على التحكم بم.٢

.السرعة العالیة التي تساعد على تأدیة المھام في أي وقت أو حالة.٣

Microsoft Accessفي صفحة بناء قاعدة بیانات جدیدة: ٥.١شكل رقم 



د

فيMicrosoft Accessصفحة إنشاء الجداول: ٥.٢شكل رقم 



د

Microsoft SQL Server2000
تصدیر الجداول إلى: ٥.٣شكل رقم 



د



د

تطبیق المدخالت والمخرجات ٥.٤
، ASP.Netلقد تم بناء الشاشات والواجھات الخاصة بالنظام باستخدام برامج الوسائط المتعددة وال 

ومن خالل ھذه الشاشات یتمكن المستخدم من التعامل مع النظام بسھولة حیث یتم طلب الخدمات 

:لنظام واستقبالھا من خالل ھذه الشاشات، ومن أھم ھذه الخدماتالموجودة في ا

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجیل الدخول.

 إدخال بیانات الطالب للتسجیل في الموقع عن طریق طلب نموذج تعبئة البیانات الخاصة

.بالطالب

 البیانات الخاصة إدخال بیانات المدرس من قبل مدیر النظام عن طریق طلب نموذج تعبئة

.بالمدرس

إدخال بیانات الدروس المعدلة من قبل المدرس.

 استقبال الطالب لصفحة الدروس والتفاعل مع مكوناتھا بتوجیھ األسئلة للمدرسین، وإجابة

.األسئلة المطروحة خالل الدروس، ومن ثم االنتقال إلى تقدیم االمتحان النھائي



د

النظامفحص 

الفصل السادس

المقدمة٦.١

فحص الوحدات والنماذج٦.٢

فحص التكامل٦.٣

فحص النظام٦.٤

فحص القبول٦.٥



د

المقدمة٦.١
تعد مرحلة فحص النظام عملیة مكملة لمرحلة التشغیل حیث یتم فیھا التأكد من تحقق المتطلبات الوظیفیة 

وغیر الوظیفیة في النظام ، وأن النظام یعمل على مستوى عال من الثقة واالعتمادیة بحیث ال یحدث أي 

:تم الفحص من خاللخلل أثناء العمل،وقد 

 فحص الوحدات والنماذج

 فحص التكامل

وفحص النظام كوحدة واحدة بعد تجمیع األجزاء مع بعضھا البعض.

فحص القبول حیث تم فحص متطلبات المستخدم ولتأكد من تحقھا في النظام.

فحص الوحدات والنماذج٦.٢
أكد من أنھا تعمل بشكل صحیح وكما ھو حیث تم فحص كل عملیة بشكل منفصل عن العملیة األخرى للت

.متوقع

:ومن األمثلة على العملیات التي تم فحصھا

تسجیل الدخول.١

فحص تسجیل الدخول:٦.١شكل رقم 



د

فحص تسجیل الدخول٦.٢شكل رقم 

 تم إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور صحیحتین٦.١في الحالة األولى شكل رقم .

تم إدخال اسم مستخدم صحیح ولم تدخل كلمة المرور٦.٢رقم في الحالة الثانیة شكل .



د

ویوضح الجدول التالي نتیجة فحص التكامل لعملیة طرح أسئلة الطالب وإجابتھا من قبل المدرس

التعلیق النتیجة الفعلیة النتیجة 

المتوقعة

القیمة المدخلة الحالة

تم إدخال بیانات 

صحیحة

ظھور صفحة

الطالب

البیانات 

صحیحة

طالب: نوع المستخدم

wesam:اسم المستخدم

كلمة 

wwwwww:المرور

حالة الدخول إلى 

النظام

تم إدخال بیانات 

خاطئة وقد عمل 

البرنامج بشكل 

صحیح لعدم ظھور 

صفحة 

الطالب،وطلب إعادة 

البیانات 

البقاء في صفحة 

تسجیل الدخول 

،وطلب إعادة 

إدخال البیانات

انات  البی

غیر 

ةصحیح

طالب:نوع المستخدم

hibajn:اسم المستخدم

hhhhjj:كلمة المرور

حالة الدخول إلى 

النظام

تم إدخال البیانات 

الصحیحة

ظھور صفحة 

مدیر النظام

البیانات 

صحیحة

مدیر نظام:نوع المستخدم

:اسم المستخدم

:كلمة المرور

حالة الدخول إلى 

النظام

تم إدخال البیانات 

الصحیحة

ظھور صفحة 

المدرس

البیانات 

صحیحة

مدرس:نوع المستخدم 

:اسم المستخدم

:كلمة المرور

حالة الدخول إلى 

النظام

عملیة فحص الدخول: ٦.١جدول رقم 
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فحص نموذج تسجیل المدرس. ٢

بحیث ال لفحص البیانات المدخلة مثل فحص كلمة المرورValidation controlحیث تم استخدام ال 

.أحرف٦تزید عن 

فحص نموذج تسجیل المدرس:٦.٣شكل رقم 
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فحص التكامل٦.٣
في ھذا الجزء تم فحص التكامل بین األجزاء المختلفة للنظام وذلك بفحص التفاعل بین ھذه األجزاء، 

:ومن األمثلة على األجزاء التي تم فحص التكامل بینھا 

رح أسئلة الطالبفحص نموذج ط.١

فحص نموذج طرح أسئلة الطالب: ٦.٤شكل 

فحص نموذج عرض أسئلة الطالب في صفحة المدرس.٢

فحص نموذج عرض أسئلة الطالب: ٦.٥شكل رقم 



د

فحص نموذج إجابة المدرس على أسئلة الطالب.٣

فحص نموذج إجابة المدرس على أسئلة الطالب:٦.٦شكل رقم 

It is…

5
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فحص نموذج استقبال الطالب إلجابة األسئلة التي تم إرسالھا من قبل المدرس. ٤

فحص نموذج استقبال الطالب إلجابات األسئلة: ٦.٧شكل رقم 



د

ویوضح الجدول التالي نتیجة فحص التكامل لعملیة طرح أسئلة الطالب وإجابتھا من قبل المدرس

التعلیقالنتیجة الفعلیةالنتیجة المتوقعةلقیمة المدخلةاالحالة

طرح سؤال من 

قبل الطالب

٥:رقم السؤال

What:نص السؤال 

إرسال السؤال إلى البیانات صحیحة

صفحة المدرس

عرض األسئلة في 

صفحة المدرس

ظھور السؤال في ال یوجدال یوجد

صفحة المدرس

تم التأكد من 

ظھور السؤال في 

المدرسصفحة

إضافة اإلجابة  

من قبل المدرس

٥:رقم السؤال

..It is:نص اإلجابة

إرسال اإلجابة إلى البیانات صحیحة

صفحة الطالب

استقبال اإلجابة في 

صفحة الطالب

ظھور اإلجابة في ال یوجد ال یوجد

صفحة الطالب

تم التأكد من 

ظھور اإلجابة في 

صفحة الطالب

فحص تكامل نماذج عملیة طرح أسئلة الطالب وإجابتھانتیجة : ٦.٢جدول رقم 



د

فحص النظام٦.٤
.في ھذا القسم تم فحص النظام كوحدة واحدة للتأكد من أنھ یعمل بشكل صحیح وبدون أخطاء 

وقد تم فحص كل العملیات التي یقوم بھا النظام مع مالحظة تأثیرھا على أجزاء النظام األخرى فعلى 

.ثال تم فحص عملیة تسجیل طالب جدید وفحص محتوى قاعدة البیانات بعد عملیة التسجیلسبیل الم

فحص القبول٦.٥
تم في ھذا القسم فحص متطلبات المستخدم للتأـكد من أن النظام یحقق كل المتطلبات الخاصة بالمستخدم،

:والجدول التالي ھذه المتطلبات ونتیجة فحصھا

اھل تم تحقیقھمتطلبات المستخدم

المتطلبات الخاصة بمدیر النظام

√تسجیل الطالب في الموقع

√تسجیل الدخول

√استعراض الدروس

اإلجابة عن األسئلة المطروحة خالل 

)Assignment(الشرح

√

√طرح األسئلة على المدرس

√استقبال إجابات المدرس

إجابة الطالب عن أسئلة االمتحان

سالمتطلبات الخاصة بالمدر

√تسجیل الدخول

إضافة درس أو امتحان

حذف درس أو امتحان

المتطلبات الخاصة بمدیر النظام

√تسجیل الدخول

√إضافة مدرس

√حذف مدرس

نتیجة فحص القبول: ٦.٣جدول رقم 



د

صیانة النظام

الفصل السابع

المقدمة٧.١

ترحیل النظام٧.٢

خطة صیانة النظام٧.٣

SQL Server2000صیانة ال ٧.٤

IIsصیانة ال ٧.٥



د

المقدمة٧.١
لعمل في البیئة الحقیقیة ، وھناك بعض األمور التي یجب مراعاتھا لنقل النظام كنفي ھذه المرحلة یم

لتھیئة ھذه البیئة بشكل یالئم النظام لتفادي أي مشاكل ممكن حدوثھا أثناء النقل، وفي ھذا الفصل سیتم 

.توضیح عملیة ترحیل النظام وعرض خطة صیانة النظام

ترحیل النظام٧.٢
عن طریق التأكد من وجود جمیع المصادر التشغیلیة التي تم وفي ھذه المرحلة یتم إعداد بیئة النظام

.ذكرھا في الفصل الثاني ، والتأكد من أنھا تعمل بشكل سلیم، ومن ثم اعتماد النظام الجدید وتشغیلھ

خطة صیانة النظام٧.٣
عند تشغیل النظام في بیئة العمل الحقیقیة یكون ھناك احتمالیة لحدوث بعض األخطاء والمشاكل التي

یجب تفادیھا ، وكما ھو معروف فان المستخدم ال یملك القدرة على حل المشاكل التي یمكن أن تصادفھ 

أثناء العمل لذلك كان ال بد من وضع خطة لصیانة النظام تحتوي على اإلجراءات التي یجب إتباعھا  

.أو للمساعدة في حلھالمنع حدوث مثل ھذه المشاكل 

:مشاكل تحدیث النظام٧.٣.١

عدة مشاكل  أثناء عمل التعدیالت المطلوبة على ) مدیر النظام(مكن أن یصادف المستخدم من الم

.النظام لزیادة كفاءتھ وفعالیتھ وھذه المشكل ناتجة من عدم الخبرة والمعرفة في كیفیة العمل 

لعمل التعدیالت الالزمة على النظام في أي وقت حیث visual studio.netوالحل ھو استخدام ال 

solution exploreمكن تغییر التصمیم المستخدم في واجھات التطبیق ، وذلك من خالل شاشة ال ی

كما أنھ . حیث یمكن رؤیة الصفحات واختیار الصفحة المراد التعدیل علیھا visual studioفي ال 

.aspx.إلى html.من خالل تحویل امتدادھا من HTMLیمكن إضافة مجلدات ال 

:اكل التخزینمش٧.٣.٢

إن أي تعدیالت تتم على النظام یجب تخزینھا بشكل مستمر خوفا من حدوث أي خلل یسبب ضیاعھا 

وھو عمل نسخ احتیاطیة من النظام كامال ومن قاعدة البیانات الخاصة Backupوذلك عن طریق عمل 

لھا Backupعمل ال بھ بشكل دوري، وتخزینھا على وسائط تخزین خارجیة، أما قاعدة البیانات فیمكن 

SQL Serverعن طریق وسائل تزودنا بھا الشركة المصنعة لل حیث یوفر العدید من خیارات 2000

على وسائط خارجیة مثل الشریط المغناطیسي أو على جھاز أخر Backupفیمكن عمل ال Backupال

.غیر جھاز المستخدم في تشغیل النظام



د

SQL Serverصیانة ال ٧.٤ 2000:
وقاعدة البیانات الخاصة بالنظام  ومتابعة األخطاء والمشاكل عن طریق SQLكن التحكم بخادم الیم

المخزن في قاعدة البیانات، كما ویمكن التحكم بصالحیات المستخدمین وإضافة Log fileملف ال 

.Console Windowsمستخدم جدید وإعطائھ صالحیات محددة عن طریق شاشة ال 

:Internet Information Server (IIS)صیانة ال ٧.٥
المدخل الرئیسي لعملیة نشر التطبیقات على الشبكة الداخلیة أو شبكة االنترنت كما IISتعتبر خدمة ال  

Visual Studio.Net.تعتبر من أھم المتطلبات الالزمة لتنزیل ال 

والسریة ةدرجة األساسیة على الدقلذلك فان نجاح نشر التطبیقات بالكفاءة والفاعلیة المطلوبة یعتمد بال

.Prosperity panel domainعن طریق IISویمكن التحكم بخصائص ال . IISالتي تتمتع بھا ال 



د

الن

النتائج والتوصیات

الفصل الثامن 

مة المقد٨.١

النتائج٨.٢

التوصیات٨.٣



د

المقدمة  ٨.١
لكتروني لمادة الذكاء االصطناعي توصل فریق البحث إلى بعد القیام بإنھاء عملیة تطویر نظام التعلیم اال

مجموعة من النتائج سیتم توضیحھا في ھذا القسم باإلضافة إلى مجموعة من التوصیات التي من شأنھا 

.تحسین النظام في المستقبل

النتائج ٨.٢
.الطالب والمدرسىالتعلیمیة علتسھیل العملیة .١

.متع وجدیدتقدیم مادة الذكاء االصطناعي بشكل م.٢

.األسئلةىواإلجابة علیم الطالب لمستواه من خالل تقدیم االمتحانات یتق.٣

التوصیات٨.٣
.توسیع النظام بحیث یشمل المواد األخرى.١

.اعتماد التدریس  بواسطة التعلیم االلكتروني في الجامعات بشكل رسمي.٢

:النظام مثلتطویر ھذا النظام بإضافة بعض العملیات التي تزید من كفاءة وفعالیة .٣

 عملیة البحث عن موضوعات معینة في مادة الذكاء االصطناعي.

 عملیة السجیل المرتبطة بدائرة التسجیل والقبول في الجامعة.

 ة المالیة في الجامعة بالدائرعملیة دفع رسوم االشتراك المرتبطة.



د

اإلھداء

والدي الحبیبین.... إلى أقرب من في الوجود إلى نفسي 

إخوتي األعزاء..... إلى أغلى من في الحیاة على قلبي

أصدقائي األحباء.... إلى من أھدتني بھم السماء

أساتذتي األجالء.... إلى المنارات التي أضاءت لي الدرب

ضیناھا داخل أسوار ھذه الجامعة الغراءإلى كل اللحظات السعیدة التي ق

إلى فلسطین اإلباء.... إلى أرواح كل الشھداء 

إلى كل شيء طاھر جمیل في ھذا الوطن المعطاء

.إلى كل ھؤالء أھدي ما جنیت بعناء



د

شكر وتقدیر

فریق البحث بالشكر لكل من ساھم في إنجاز ھذا العمل ، ویخص بالشكر األستاذ إسماعیل رومي میتقد

.كانت لنا خیر معین في ھذه التجربةيالذي لم یتوانى عن ید العون والمساعدة وإسداء النصائح القیمة الت

فریق البحث



د

ملخص البحث

فكرة المشروع قائمة على بناء موقع الكتروني متخصص بتعلیم مادة الذكاء االصطناعي  لطالب السنة 

تطبیقات الذكاء لمتنوعة حیث یوفر ھذا الموقع دروس. الرابعة والخامسة من طالب الجامعات

، والتي یتمكن الطالب من استعراضھا والحصول على الفائدة المرجوة منھا بكل سھولة االصطناعي 

كما یوفر مجموعة من األسئلة على . ومن ثم اإلجابة على األسئلة المطروحة في نھایة كل درسویسر ، 

ستعراض الدروس لتقییم ذاتھ والحصول على شكل امتحان متغیر یقوم الطالب بتقدیمھ بعد االنتھاء من ا

.فیھنتیجتھ النھائیة

وبما  أن الھدف الرئیسي من المشرع تطویر العملیة التعلیمیة لمادة الذكاء االصطناعي كان ال بد من 

استخدام وسائل جدیدة في عرض المادة ، فقد استخدمت برامج الوسائط المتعددة من برامج صوت 

باإلضافة إلى أفالم فیدیو متخصصة تعرض بعض .روس بشكل مالئم وممتعوصورة وحركة لعرض الد

.المشاھد الخاصة بكل موضوع

الخاصة بكل من  ) واإلخراجاإلدخال( لتصمیم واجھات التطبیق للنظام ASP.Netكما استخدمت ال 

.الطالب، والمدرس، ومدیر النظام

MS SQL  Serverام ال وقد تم بناء قاعدة البیانات الخاصة بالنظام باستخد 2000.



د

اإلعالن

ھبة النتشة ، ووسام الحرباوي أن ھذا المشروع ھو مشرعنا أن المراجع فیھ حقیقیة : یعلن فریق البحث 

.وأن المعلومات الواردة فیھ صحیحة وموثقة ، ونح مستعدون للمساءلة القانونیة إذا ثبت خالف ذلك
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1.3

في يثة

افي عملي١ية
٢

٣.

١.٤

اليجابي في 

:

.ة .١

٢..

٣..

.نائيةنقل .٤

.الوسائط المتعددة ھي عبارة عن مجموعة من عناصر الصوت والصورة والحركة والفیدیو 1

. جموعة من البرامج إلعداد الدروس والتواصل بین المتربین والمدربینالفصول على شبكة االنترنت یتم إنشاءھا باستخدام م 2

.٢٠٠١التعلیم والدراسة على االنترنت ، عبد الحمید بسیوني، مكتبة األسرة ،  3
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٢.)on-line interaction().(

٣.

.

م١.٦

:

ي

.

)overhead projector(.
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٢.٣.٣

)Backup.(

.



.

٢.٤

٢.٤.١

.ب

:

Item Quantity specification

Personal computer –PC- 1 Pentium-4 2800MHz

Intel p-4 2.8GHz/ 512K/ 533

256MB DDRAM 400MHz

40GB HARD DISK 7200 RAM

1.44MB 3.5 Floppy Drive

56K PCI Modem

17" SVGA COLOR Monitor

PS2 Keyboard,PS2 Scroll Mouse

Printer 1 HpLaser Jet 1010

Flash  Memory 1 128 MB Minimum

٢.١ :
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:

 Windows XP .

 Microsoft VB.NET.

 Sql Server 2000.

 Ulead Photo Impact XL

 Swish Max.

 Macromedia Flash MX 2004.

 Adobe Photo Shop CS.

 Sound Forage 7.0.

 Microsoft FronPage2003.

 Microsoft Access.

:

:
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٢.٤.٢

:

Item Specification

Web server Pentium IV

Database server Pentium IV

٢.٢ :

ه:

 Windows XP.

 Microsoft Visual Studio.NET.

 SQL Server 2000.

:

.

.
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2.5

.

٢.٥.١

:

costItem

١٠٠٠$Overhead projector

٣٠٠٠$Data Show

٢٤٠٠$portable computer

40000$Lab

46000$Total

٢.٣ :

:

costprogram

١٠٠٠$teacher

700$Lab assistant

1700$Total

2.4 :

:

٤٧٧٠٠$.
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٢.٥.٣)(

:

Item Quantity cost

Personal computer –PC- 1 ٥٨٠$

Printer 1 ١٣٩$

Flash  Memory 1 ٢٦$

Total 745$

٢.٥ :
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ه:

Program cost

Windows XP 270.99$

Microsoft VB.NET. 1079.95$

Microsoft Access ١٠٩$

Ulead Photo Impact XL. ٤٥$

Swish Max 100$

Macromedia Flash MX 2004 100$

Adobe Photo Shop CS. 100$

Sound Forage 7.0. 45$

Microsoft FrontPage 2003 199$

SQL server 2000 100$

Total 2148.94$

ت: ٢.٦

:

Members hour/week Cost /hour Total/week

2 30 10$ 600$

٢.٧ :
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ة٢.٥.٤

:

Item Cost

Web server and DB server 000$٢

Total 000$٢

٢.٨ :

:

Program Cost

Windows XP 270.99$

Microsoft Visual Studio.NET. 1079.99$

SQL server 2000 100$

Total 1450.98$

٢.٩ :

:

Role Cost

System manger 700$

Lecture 500$

Total 1200$
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٢.١٠ :

:

Development cost Implementation cost Total

١١٨٩٣.٩٤$ 4650.98$ ١٦٥٤٤.٩٢$

٢.١١ :

٢.٦

٢.١٢ :

٢.٧

٤٧٧٠٠ $ ،

١٦٥٤٤.٩٢$

،

.

ضعيفة
قليلة
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٢.٨

:

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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تحلیل المتطلبات

المقدمة٣.١

المتطلبات الوظیفیة٣.٢

المتطلبات غیر الوظیفیة٣.٣

وصف المتطلبات٣.٤

الثالثالفصل 



التخطیط

الفصل الثاني

المقدمة٢.١

القیود٢.٢

دراسة اإلمكانیة٢.٣

مصادر المشروع٢.٤

دراسة الجدوى االقتصادیة٢.٥

دراسة الجدوى الفنیة٢.٦

تقریر دراسة الجدوى٢.٧

مخطط الجدول الزمني للمشروع٢.٨



تصمیم ال

الفصل الرابع

المقدمة٤.١

مخطط محتوى النظام٤.٢

مخططات تدفق البیانات٤.٣

مخططات سیر العملیات٤.٤

مدخالت النظامتصمیم شاشات ٤.٥

النظاممخرجاتتصمیم شاشات ٤.٦

قاعدة البیانات٤.٧

خطة فحص النظام٤.٨



التطبیق

الفصل الخامس

المقدمة٥.١

تحضیر المصادر والمعدات٥.٢

بناء قاعدة البیانات٥.٣

تطبیق المدخالت والمخرجات٥.٤



فحص النظام

الفصل السادس

المقدمة٦.١

فحص الوحدات والنماذج٦.٢

فحص التكامل٦.٣

فحص النظام٦.٤

فحص القبول٦.٥



صیانة النظام

الفصل السابع

المقدمة٧.١

ترحیل النظام٧.٢

خطة صیانة النظام٧.٣

SQL Server2000صیانة ال ٧.٤

IIsصیانة ال ٧.٥

كیفیة التعامل مع األخطاء٧.٦



النتائج والتوصیات

الفصل الثامن 

المقدمة ٨.١

النتائج٨.٢

التوصیات٨.٣



١

تحلیل متطلبات النظام

المقدمة ٣.١

المتطلبات الوظیفیة ٣.٢

المتطلبات غیر الوظیفیة٣.٣

وصف المتطلبات٣.٤

معاییر التحقق٤.٥

وصف البیانات٤.٦

الفصل الثالث



٢

المقدمة٣.١
تعد مرحلة جمع المتطلبات و تحلیلھا من المراحل الواجب إتمامھا عند الشروع في بناء األنظمة حیث تمثل 

.األساس الذي ینطلق منھ فریق البحث إلتمام العمل في بناء النظام

ف المتطلبات الوظیفیة و غیر الوظیفیة الخاصة ببناء نظام التعلیم االلكتروني لمادة وفي ھذا الفصل سیتم تعری

.الذكاء االصطناعي

المتطلبات الوظیفیة٣.٢
.وھي الوظائف االساسیھ المتوقع من النظام القیام بھا 

: تعلیم الطالب و یشمل ٣.٢.١

 تسجیل الطالب في الموقع.

 اسم المستخدم و كلمة المرورتسجیل الدخول من خالل كتابة.

استعراض الدروس الخاصة بتعلم مادة الذكاء االصطناعي.

 إجابة الطالب عن األسئلة المطروحة خالل شرح المادة)assignment(.

غیر المفھومة وإرسالھا إلى المدرسطرح األسئلة حول األفكار.

استقبال إجابات المدرس عن األسئلة التي تم إرسالھا.

تقدیم االمتحان وإعطاء النتیجة٣.٢.٢

إجابة الطالب عن أسئلة االمتحان عن طریق اختیار اإلجابة التي یراھا مناسبة.

 إعطاء الطالب النتیجة النھائیة لالمتحان من خالل مقارنة إجاباتھ مع اإلجابات الصحیحة

.المخزنة في قاعدة البیانات 

ابة علیھا بشكل خاطئعرض اإلجابات الصحیحة لألسئلة التي تم اإلج.

طرح الدروس واالمتحانات٣.٢.٣

تسجیل الدخول

إضافة دروس أو امتحانات  جدیدة.

حذف درس أو امتحان.



٣

تعدیل مدیر النظام على محتوى سجل المدرس٣.٢.٥

إضافة مدرس إلى قاعدة البیانات.

حذف مدرس من قاعدة البیانات.

المساعدة 

 المساعدة)Help :(م من التعرف على األقسام الرئیسیة للنظام و كیفیة تمكن المستخد

.التعامل معھا



٤

المتطلبات غیر الوظیفیة٣.٣
بیئة النظام٣.٣.١

سیتم تشغیل النظام كموقع الكتروني على شبكة االنترنت بحیث یتمكن الطالب من زیارتھ.

 النظام یعمل في بیئةWindows

االعتمادیھ ٣.٣.٢

االعتماد على الموقع االلكتروني في تعلم جزء معین من مادة الذكاء االصطناعي.

سھولة االستخدام٣.٣.٣

استخدام النظام بسھولھ من قبل المستخدم.

 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور(الوصول للنظام بطرق سھلھ ومعروفھ.(

سھولة التنقل بین صفحات الموقع االلكتروني .

المادة التعلیمیة المطروحة مناسبة لفئة الطالب الھدف بحیث تحقق لھم الفائدة المرجوةأن تكون.

سھولة اإلضافة و التعدیل من قبل المدرس.

السرعة ٣.٣.٤

سرعة االستجابة لطلب الصفحة االلكترونیة.

سرعة الحصول على المعلومات التي یبحث عنھا المستخدم.

ءه من االمتحان النھائي مباشرة بحیث تكون متوفرة في حالة طلبھ جمع عالمات الطالب بعد انتھا

.إیاھا

الدقة٣.٣.٥

 أن یعمل النظام ضمن تسلسل معین في االنتقال بین الصفحات االلكترونیة حیث ال یتمكن الطالب

.من تقدیم االمتحان بدون المرور على المادة التعلیمیة

یث یجمع عالمات اإلجابات الصحیحة فقطجمع عالمات الطالب بالطریق الصحیحة بح.

األمان ٣.٣.٦

ال یسمح النظام بدخول أي مستخدم دون التأكد من اسم المستخدم وكلمة المرور.

عدم تمكن الطالب من الوصول إلى صفحة المدرس أو صفحة مدیر النظام. .



٥

اتاألمان على قاعدة البیانات بحیث ال یتمكن أي شخص من التالعب بالبیان.

واجھات التطبیق٣.٣.٧

 تجنب األلوان المشعة(استخدام األلوان المریحة للعین.(

 تجنب استخدام عدد كبیر من األلوان.

التعلیم االلكتروني لمادة الذكاء (تصمیم واجھات التطبیق بطریقھ مناسبة لموضوع المشروع

).طالب الجامعات( و للفئة المستھدفة) االصطناعي



٦

وصف المتطلبات 

وصف المتطلبات الخاصة بتعلیم الطالب ٣.٤.١

:تسجیل الطالب في الموقع٣.٤.١.١

. تسجیل الطالب في الموقع:الوظیفة

.اشتراك الطالب في الموقع من خالل تعبئة نموذج البیانات الخاصة بھ:الوصف

.بیانات الطالب:المدخالت

الطالب:المصدر

حساب الطالب:المخرجات

.حصول الطالب على سجل في قاعدة البیانات:الھدف

.وجود سجل خاص بتسجیل الطالب في قاعدة البیانات:المتطلبات

.إدخال البیانات الخاصة بالطالب بشكل الصحیح:شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:شروط بعد التنفیذ

:الدخولتسجیل ٣.٤.١.٢

تسجیل الدخول :   الوظیفة

.السماح للطالب بالدخول للموقع و االستفادة منھ: الوصف

.اسم المستخدم و كلمة المرور: المدخالت

الطالب:   المصدر

.عرض الصفحة الخاصة بالطالب:  المخرجات

تعلم مادة الذكاء االصطناعي:     الھدف

.قاعدة البیاناتوجود سجل خاص بالمستخدم في:   المتطلبات

.إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ
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:استعراض الدروس٣.٤.١.٣

استعراض الدروس: الوظیفة

استعراض الدروس الخاصة بشرح مادة الذكاء االصطناعي و بعض                        : الوصف

.تطبیقاتھا

اسم المستخدم و كلمة المرور واختیار صفحة الدروس: المدخالت

الطالب:  المصدر

.عرض المادة :  المخرجات

تعلم مادة الذكاء االصطناعي:     الھدف

.وجود سجل خاص بالدروس في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.جدال یو:  شروط بعد التنفیذ
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:إجابة الطالب عن األسئلة المطروحة خالل الشرح٣.٤.١.٤

. اإلجابة على األسئلة المطروحة خالل الشرح:   الوظیفة

یقوم ) Assignments(من خالل الشرح سیتم عرض بعض األسئلة : الوصف

.              الطالب باإلجابة علیھا

.إجابة السؤال: المدخالت

.الطالب:  المصدر

نتیجة اإلجابة صحیحة أم خاطئة ، و الجواب الصحیح إذا كانت إجابة :  المخرجات

.الطالب خاطئة

.اختبار مدى تركیز الطالب خالل الشرح:     الھدف

ال یوجد: المتطلبات 

.اسم المستخدم وكلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد: شروط بعد التنفیذ
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لب لألسئلةطرح الطا

. طرح الطالب لألسئلة:   الوظیفة

طرح السؤال أو االستفسار حول أي موضوع وإرسالھ إلى صفحة : الوصف

.المدرس

.سؤال الطالب: المدخالت

.الطالب:  المصدر

.اإلجابة:  المخرجات

.التفاعل بین الطالب و المدرس: الھدف

.دة البیاناتوجود سجل خاص بأسئلة الطالب في قاع:   المتطلبات

.اسم المستخدم وكلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.إرسال السؤال إلى الصفحة الخاصة بالمدرس:  شروط بعد التنفیذ
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استقبال إجابات المدرس عن األسئلة المطروحة٣.٤.١.٦

.استقبال إجابات المدرس عن األسئلة المطروحة:الوظیفة 

استقبال الطالب إلجابات األسئلة التي طرحھا على المدرس سابقا:الوصف

إجابات المدرس: المدخالت

.المدرس: المصدر

وصولھا إلى الطالب:  المخرجات

.التفاعل بین الطالب و المدرس: الھدف

.وجود سجل خاص بأسئلة الطالب في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.وكلمة المروراسم المستخدم:   شروط قبل التنفیذ

.إرسال اإلجابة إلى الصفحة الخاصة بالطالب:  شروط بعد التنفیذ
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تقدیم االمتحان وإعطاء النتیجة3.4.1.7

. تقدیم االمتحان وإعطاء النتیجة:   الوظیفة

طریق اختیار رمز اإلجابة التي یراھا یقوم الطالب بإجابة أسئلة االمتحان عن : الوصف

مناسبة ، وفي النھایة یتم إعطاء النتیجة واإلجابات الصحیحة لألسئلة التي تم إجابتھا 

. بشكل خاطئ

.إجابات الطالب لألسئلة: المدخالت

.الطالب:  المصدر

.العالمة واإلجابات الصحیحة:  المخرجات

.عتماد على نفسھ في التعلم مع مراعاة الوقتتقییم الطالب لقدراتھ و إمكانیة اال: الھدف

.وجود سجل خاص باالمتحان في قاعدة البیانات:   المتطلبات

).اإلطالع على مادة الشرح( اسم المستخدم وكلمة المرور :   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ
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:وصف المتطلبات الخاصة بالمدرس٣.٤.٢

:الدخولتسجیل٣.٤.٢.١

تسجیل الدخول :   الوظیفة

.السماح للمدرس بالوصول للصفحة الخاصة بھ: الوصف

.اسم المستخدم و كلمة المرور: المدخالت

المدرس:   المصدر

.عرض الصفحة الخاصة بالمدرس:  المخرجات

.مشاركة المدرس بالعملیة التعلیمیة:  الھدف

.عدة البیاناتوجود سجل خاص بالمدرس في قا:   المتطلبات

.ال یوجد:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ
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:إضافة دروس أو امتحانات جدیدة٣.٤.٢.٢

. إضافة دروس أو امتحانات جدیدة:  الوظیفة

.إضافة دروس أو امتحانات جدیدة من قبل المدرس: الوصف

.بیانات الدرس: المدخالت

.المدرس:  المصدر

.الدروس أو االمتحانات الجدیدة:  المخرجات

.حذف الدروس التي یرى المدرس أنھا  مھمة بالنسبة للطالب: الھدف

.وجود سجل خاص بالدروس و االمتحان في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.تخزین الدروس:  شروط بعد التنفیذ
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:حذف درس أو امتحان٣.٤.٢.٣

. حذف درس أو امتحان : الوظیفة

.بإمكان المدرس حذف درس أو امتحان: الوصف

.عنوان الدرس، رقمھ، المسار: المدخالت

.رقم االمتحان، المسار

.المدرس:  المصدر

.حذف الدرس أو االمتحان:  المخرجات

.یرى المدرس أنھا غیر مھمة بالنسبة للطالبحذف الدروس التي:   الھدف

.وجود سجل خاص بالدروس و االمتحانات في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.حذف الدرس أو االمتحان من قاعدة البیانات:  شروط بعد التنفیذ
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:ر النظاموصف المتطلبات الخاصة بمدی٣.٤.٣

:إضافة مدرس٣.٤.٣.١

. إضافة مدرس : الوظیفة

.یقوم مدیر النظام بإضافة مدرس جدید : الوصف

.بیانات خاصة بالمدرس: المدخالت

.مدیر النظام:  المصدر

.مدرس جدید:  المخرجات

.توفیر األمان على النظام :   الھدف

.یاناتوجود سجل خاص بالمدرسین في قاعدة الب:   المتطلبات

.بیانات المدرس:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ

:حذف مدرس٣.٤.٣.٢

. حذف مدرس : الوظیفة

.تیقوم مدیر النظام بحذف مدرس من قاعدة البیانا: الوصف

.اسم المدرس ، رقمھ: المدخالت

.مدیر النظام:  المصدر

.حذف المدرس: المخرجات

.مان على النظام توفیر األ:   الھدف

.وجود سجل خاص بالمدرسین في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.اسم المدرس، رقمھ:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ
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):Help(المساعدة٣.٤.٤

).Help(المساعدة:   الوظیفة

.عھاشرح مبسط آللیة عمل النظام و التعرف على أقسامھ و كیفیة التعامل م: الوصف

.طلب المساعدة: المدخالت

.  المستخدم:المصدر

.عرض المساعدة :  المخرجات

.تمكین المستخدم من العمل على النظام بسھولة : الھدف

ال یوجد  : المتطلبات

.  ال یوجد: شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ
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.

)Validation Creteria(معاییر التحقق3.5

حیث سیتم استخدام بعض أدوات التحقق التي تضمن عدم حدوث مشاكل أثناء إدخال المستخدم للبیانات في 

:نماذج النظام ومن األمثلة على ذلك 

 ال یقل طول ھذه الكلمة عن أنعند كتابة كلمة المرور في نموذج تسجیل الطالب أو المدرس یجب

.للتحقق من طول الكلمةRange Valdator Controlل ستة أحرف وسیتم استخدام  ا

 ال یجوز ترك  الحقل الخاص باسم المستخدم فارغ وسیتم استخدامRequired Validator Control

.للتحقق من أن المستخدم أدخل االسم

 یجب كتابة عنوان البرید االلكتروني بالصیغة الصحیحة وسیتم استخدامExpression Validator

Controlللتحقق من صحة الصیغة.

 تكون مطا بقة لكلمة المرور في الحقل األول  وسیتم استخدام أنكتابة كلمة المرور یجب إعادةعند

Compare Validator Controlللتحقق من التطابق.

وصف البیانات3.6

قاموس المصطلحات٣.٦.١

الوصفنوع الدالةاسم الدالة
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قاعدة البیاناتمتطلبات ٣.٦.٢
MS SQL Serverتحتوي قاعدة البیانات الخاصة بالنظام على عدة جداول سیتم بناءھا باستخدام ال  2000

الذي یحتوي على عدة حقول لبیانات الطالب منھا رقم الطالب الذي حیث سیتم بناء الجدول الخاص بالطالب 

وتخصص دراستھ والبلد المقیم فیھ باإلضافة واسمھ وجنسھ وھو مفتاح أساسي ،عن آخریمیز طالب 

.یتمكن الطالب من خاللھما الدخول إلى الموقعنإلى اسم المستخدم وكلمة المرور اللذا

.أما بالنسبة لجدول المدرس فسوف یتم بناء نفس الحقول الخاصة بالطالب ما عدا حقل التخصص

ورقم المدرس الذي لذي یمثل المفتاح األساسياكما سیتم بناء جدول الدروس بحیث یحتوي على رقم الدرس

مكان إلىباإلضافةمن جدول المدرس ، وعنوان الدرس مفتاح أجنبي أضاف ھذا الدرس حیث سیكون

.تخزین الدرس

وھناك جدول أسئلة الطالب وھو الجدول الذي یحتوي األسئلة واالستفسارات التي یتم إرسالھا من قبل الطالب إلى 

ونصھ واإلجابة التي یتم إرسالھا من قبل وھو المفتاح األساسي،توي على حقل یمثل رقم السؤالالمدرس حیث یح

.المدرس

وباإلضافة إلى ھذه الجداول ھناك بعض الجداول الخاصة باالمتحان وھي جدول االمتحان الذي یحتوي رقم االمتحان

إلىباإلضافةمن جدول المدرس فتاح أجنبي وھو مورقم المدرس الذي أضاف ھذا االمتحانوھو المفتاح األساسي 

.حقل مدة االمتحان وتاریخھ

، ورقم االمتحان الذي وھو جزء من المفتاح األساسي یمثل جدول األسئلة ویحتوي على رقم السؤالاآلخروالجدول 

افة إلى نص من جدول االمتحان باإلضمفتاح أجنبي وأیضاوھو أیضا جزء من المفتاح األساسي، ضم ھذا السؤال ی

وھو جزء یحتوي على رقم الخیاريمن جدول اإلجابات الصحیحة الذمفتاح أجنبي السؤال و  رقم إجابتھ الصحیحة

ھو أیضا مفتاح أجنبي وأیضا جزء من المفتاح األساسي ونص الخیار ورقم السؤال الذي یعدمن  المفتاح األساسي

.األسئلةمن جدول 

وھو جزء من الطالب الذي یحتوي على رقم السؤال إجاباتل خاص بھا وھو جدول الطالب فلھا جدوإجاباتأما 

وھو وھو أیضا جزء من المفتاح األساسيورقم االمتحاناألسئلةمن جدول ویمثل مفتاح أجنبي المفتاح األساسي

من جدول الطالب وھو جزء من المفتاح األساسي و مفتاح أجنبي ورقم الطالبمفتاح أجنبي من جدول االمتحان،

.الخیاراتورقم خیار الطالب وھو مفتاح أجنبي من جدول 
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تحلیل متطلبات النظام

المقدمة ٣.١

المتطلبات الوظیفیة ٣.٢

المتطلبات غیر الوظیفیة٣.٣

وصف المتطلبات٣.٤

وصف البیانات٥.4

الفصل الثالث



المقدمة٣.١
تعد مرحلة جمع المتطلبات و تحلیلھا من المراحل الواجب إتمامھا عند الشروع في بناء األنظمة حیث تمثل 

.األساس الذي ینطلق منھ فریق البحث إلتمام العمل في بناء النظام

ف المتطلبات الوظیفیة و غیر الوظیفیة الخاصة ببناء نظام التعلیم االلكتروني لمادة وفي ھذا الفصل سیتم تعری

.الذكاء االصطناعي

المتطلبات الوظیفیة٣.٢
.وھي الوظائف االساسیھ المتوقع من النظام القیام بھا 

: تعلیم الطالب و یشمل ٣.٢.١

 تسجیل الطالب في الموقع.

 اسم المستخدم و كلمة المرورتسجیل الدخول من خالل كتابة.

استعراض الدروس الخاصة بتعلم مادة الذكاء االصطناعي.

 إجابة الطالب عن األسئلة المطروحة خالل شرح المادة)assignment(.

غیر المفھومة وإرسالھا إلى المدرسطرح األسئلة حول األفكار.

استقبال إجابات المدرس عن األسئلة التي تم إرسالھا.

تقدیم االمتحان وإعطاء النتیجة٣.٢.٢

إجابة الطالب عن أسئلة االمتحان عن طریق اختیار اإلجابة التي یراھا مناسبة.

 إعطاء الطالب النتیجة النھائیة لالمتحان من خالل مقارنة إجاباتھ مع اإلجابات الصحیحة

.المخزنة في قاعدة البیانات 

ابة علیھا بشكل خاطئعرض اإلجابات الصحیحة لألسئلة التي تم اإلج.

طرح الدروس واالمتحانات٣.٢.٣

تسجیل الدخول

إضافة دروس أو امتحانات  جدیدة.

حذف درس أو امتحان.



تعدیل مدیر النظام على محتوى سجل المدرس٣.٢.٥

إضافة مدرس إلى قاعدة البیانات.

حذف مدرس من قاعدة البیانات.

المساعدة 

 المساعدة)Help :(م من التعرف على األقسام الرئیسیة للنظام و كیفیة تمكن المستخد

.التعامل معھا



المتطلبات غیر الوظیفیة٣.٣
بیئة النظام٣.٣.١

سیتم تشغیل النظام كموقع الكتروني على شبكة االنترنت بحیث یتمكن الطالب من زیارتھ.

 النظام یعمل في بیئةWindows

االعتمادیھ ٣.٣.٢

االعتماد على الموقع االلكتروني في تعلم جزء معین من مادة الذكاء االصطناعي.

سھولة االستخدام٣.٣.٣

استخدام النظام بسھولھ من قبل المستخدم.

 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور(الوصول للنظام بطرق سھلھ ومعروفھ.(

سھولة التنقل بین صفحات الموقع االلكتروني .

المادة التعلیمیة المطروحة مناسبة لفئة الطالب الھدف بحیث تحقق لھم الفائدة المرجوةأن تكون.

سھولة اإلضافة و التعدیل من قبل المدرس.

السرعة ٣.٣.٤

سرعة االستجابة لطلب الصفحة االلكترونیة.

سرعة الحصول على المعلومات التي یبحث عنھا المستخدم.

ءه من االمتحان النھائي مباشرة بحیث تكون متوفرة في حالة طلبھ جمع عالمات الطالب بعد انتھا

.إیاھا

الدقة٣.٣.٥

 أن یعمل النظام ضمن تسلسل معین في االنتقال بین الصفحات االلكترونیة حیث ال یتمكن الطالب

.من تقدیم االمتحان بدون المرور على المادة التعلیمیة

یث یجمع عالمات اإلجابات الصحیحة فقطجمع عالمات الطالب بالطریق الصحیحة بح.

األمان ٣.٣.٦

ال یسمح النظام بدخول أي مستخدم دون التأكد من اسم المستخدم وكلمة المرور.

عدم تمكن الطالب من الوصول إلى صفحة المدرس أو صفحة مدیر النظام. .



اتاألمان على قاعدة البیانات بحیث ال یتمكن أي شخص من التالعب بالبیان.

واجھات التطبیق٣.٣.٧

 تجنب األلوان المشعة(استخدام األلوان المریحة للعین.(

 تجنب استخدام عدد كبیر من األلوان.

التعلیم االلكتروني لمادة الذكاء (تصمیم واجھات التطبیق بطریقھ مناسبة لموضوع المشروع

).طالب الجامعات( و للفئة المستھدفة) االصطناعي



وصف المتطلبات 

وصف المتطلبات الخاصة بتعلیم الطالب ٣.٤.١

:تسجیل الطالب في الموقع٣.٤.١.١

. تسجیل الطالب في الموقع:الوظیفة

.اشتراك الطالب في الموقع من خالل تعبئة نموذج البیانات الخاصة بھ:الوصف

.بیانات الطالب:المدخالت

الطالب:المصدر

حساب الطالب:المخرجات

.حصول الطالب على سجل في قاعدة البیانات:الھدف

.وجود سجل خاص بتسجیل الطالب في قاعدة البیانات:المتطلبات

.إدخال البیانات الخاصة بالطالب بشكل الصحیح:شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:شروط بعد التنفیذ

:الدخولتسجیل ٣.٤.١.٢

تسجیل الدخول :   الوظیفة

.السماح للطالب بالدخول للموقع و االستفادة منھ: الوصف

.اسم المستخدم و كلمة المرور: المدخالت

الطالب:   المصدر

.عرض الصفحة الخاصة بالطالب:  المخرجات

تعلم مادة الذكاء االصطناعي:     الھدف

.قاعدة البیاناتوجود سجل خاص بالمستخدم في:   المتطلبات

.إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ



:استعراض الدروس٣.٤.١.٣

استعراض الدروس: الوظیفة

استعراض الدروس الخاصة بشرح مادة الذكاء االصطناعي و بعض                        : الوصف

.تطبیقاتھا

اسم المستخدم و كلمة المرور واختیار صفحة الدروس: المدخالت

الطالب:  المصدر

.عرض المادة :  المخرجات

تعلم مادة الذكاء االصطناعي:     الھدف

.وجود سجل خاص بالدروس في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.جدال یو:  شروط بعد التنفیذ



:إجابة الطالب عن األسئلة المطروحة خالل الشرح٣.٤.١.٤

. اإلجابة على األسئلة المطروحة خالل الشرح:   الوظیفة

یقوم ) Assignments(من خالل الشرح سیتم عرض بعض األسئلة : الوصف

.              الطالب باإلجابة علیھا

.إجابة السؤال: المدخالت

.الطالب:  المصدر

نتیجة اإلجابة صحیحة أم خاطئة ، و الجواب الصحیح إذا كانت إجابة :  المخرجات

.الطالب خاطئة

.اختبار مدى تركیز الطالب خالل الشرح:     الھدف

ال یوجد: المتطلبات 

.اسم المستخدم وكلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد: شروط بعد التنفیذ



لب لألسئلةطرح الطا

. طرح الطالب لألسئلة:   الوظیفة

طرح السؤال أو االستفسار حول أي موضوع وإرسالھ إلى صفحة : الوصف

.المدرس

.سؤال الطالب: المدخالت

.الطالب:  المصدر

.اإلجابة:  المخرجات

.التفاعل بین الطالب و المدرس: الھدف

.دة البیاناتوجود سجل خاص بأسئلة الطالب في قاع:   المتطلبات

.اسم المستخدم وكلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.إرسال السؤال إلى الصفحة الخاصة بالمدرس:  شروط بعد التنفیذ



استقبال إجابات المدرس عن األسئلة المطروحة٣.٤.١.٦

.استقبال إجابات المدرس عن األسئلة المطروحة:الوظیفة 

استقبال الطالب إلجابات األسئلة التي طرحھا على المدرس سابقا:الوصف

إجابات المدرس: المدخالت

.المدرس: المصدر

وصولھا إلى الطالب:  المخرجات

.التفاعل بین الطالب و المدرس: الھدف

.وجود سجل خاص بأسئلة الطالب في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.وكلمة المروراسم المستخدم:   شروط قبل التنفیذ

.إرسال اإلجابة إلى الصفحة الخاصة بالطالب:  شروط بعد التنفیذ



تقدیم االمتحان وإعطاء النتیجة3.4.1.7

. تقدیم االمتحان وإعطاء النتیجة:   الوظیفة

طریق اختیار رمز اإلجابة التي یراھا یقوم الطالب بإجابة أسئلة االمتحان عن : الوصف

مناسبة ، وفي النھایة یتم إعطاء النتیجة واإلجابات الصحیحة لألسئلة التي تم إجابتھا 

. بشكل خاطئ

.إجابات الطالب لألسئلة: المدخالت

.الطالب:  المصدر

.العالمة واإلجابات الصحیحة:  المخرجات

.عتماد على نفسھ في التعلم مع مراعاة الوقتتقییم الطالب لقدراتھ و إمكانیة اال: الھدف

.وجود سجل خاص باالمتحان في قاعدة البیانات:   المتطلبات

).اإلطالع على مادة الشرح( اسم المستخدم وكلمة المرور :   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ



:وصف المتطلبات الخاصة بالمدرس٣.٤.٢

:الدخولتسجیل٣.٤.٢.١

تسجیل الدخول :   الوظیفة

.السماح للمدرس بالوصول للصفحة الخاصة بھ: الوصف

.اسم المستخدم و كلمة المرور: المدخالت

المدرس:   المصدر

.عرض الصفحة الخاصة بالمدرس:  المخرجات

.مشاركة المدرس بالعملیة التعلیمیة:  الھدف

.عدة البیاناتوجود سجل خاص بالمدرس في قا:   المتطلبات

.ال یوجد:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ



:إضافة دروس أو امتحانات جدیدة٣.٤.٢.٢

. إضافة دروس أو امتحانات جدیدة:  الوظیفة

.إضافة دروس أو امتحانات جدیدة من قبل المدرس: الوصف

.بیانات الدرس: المدخالت

.المدرس:  المصدر

.الدروس أو االمتحانات الجدیدة:  المخرجات

.حذف الدروس التي یرى المدرس أنھا  مھمة بالنسبة للطالب: الھدف

.وجود سجل خاص بالدروس و االمتحان في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.تخزین الدروس:  شروط بعد التنفیذ



:حذف درس أو امتحان٣.٤.٢.٣

. حذف درس أو امتحان : الوظیفة

.بإمكان المدرس حذف درس أو امتحان: الوصف

.عنوان الدرس، رقمھ، المسار: المدخالت

.رقم االمتحان، المسار

.المدرس:  المصدر

.حذف الدرس أو االمتحان:  المخرجات

.یرى المدرس أنھا غیر مھمة بالنسبة للطالبحذف الدروس التي:   الھدف

.وجود سجل خاص بالدروس و االمتحانات في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.اسم المستخدم و كلمة المرور:   شروط قبل التنفیذ

.حذف الدرس أو االمتحان من قاعدة البیانات:  شروط بعد التنفیذ



:ر النظاموصف المتطلبات الخاصة بمدی٣.٤.٣

:إضافة مدرس٣.٤.٣.١

. إضافة مدرس : الوظیفة

.یقوم مدیر النظام بإضافة مدرس جدید : الوصف

.بیانات خاصة بالمدرس: المدخالت

.مدیر النظام:  المصدر

.مدرس جدید:  المخرجات

.توفیر األمان على النظام :   الھدف

.یاناتوجود سجل خاص بالمدرسین في قاعدة الب:   المتطلبات

.بیانات المدرس:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ

:حذف مدرس٣.٤.٣.٢

. حذف مدرس : الوظیفة

.تیقوم مدیر النظام بحذف مدرس من قاعدة البیانا: الوصف

.اسم المدرس ، رقمھ: المدخالت

.مدیر النظام:  المصدر

.حذف المدرس: المخرجات

.مان على النظام توفیر األ:   الھدف

.وجود سجل خاص بالمدرسین في قاعدة البیانات:   المتطلبات

.اسم المدرس، رقمھ:   شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ



):Help(المساعدة٣.٤.٤

).Help(المساعدة:   الوظیفة

.عھاشرح مبسط آللیة عمل النظام و التعرف على أقسامھ و كیفیة التعامل م: الوصف

.طلب المساعدة: المدخالت

.  المستخدم:المصدر

.عرض المساعدة :  المخرجات

.تمكین المستخدم من العمل على النظام بسھولة : الھدف

ال یوجد  : المتطلبات

.  ال یوجد: شروط قبل التنفیذ

.ال یوجد:  شروط بعد التنفیذ



)Validation Creteria(معاییر التحقق٤.٥

حیث سیتم استخدام بعض أدوات التحقق التي تضمن عدم حدوث مشاكل أثناء إدخال المستخدم للبیانات في نماذج 

:النظام ومن األمثلة على ذلك 

 عند كتابة كلمة المرور في نموذج تسجیل الطالب أو المدرس یجب ان ال یقل طول ھذه الكلمة عن ستة

.للتحقق من طول الكلمةRange Valdator Controlأحرف وسیتم استخدام  ال 

 ال یجوز ترك  الحقل الخاص باسم المستخدم فارغ وسیتم استخدامRequired Validator Control

.للتحقق من أن المستخدم أدخل االسم

 یجب كتابة عنوان البرید االلكتروني بالصیغة الصحیحة وسیتم استخدامExpression Validator

Controlللتحقق من صحة الصیغة.

 عند اعادة كتابة كلمة المرور یجب ان تكون مطا بقة لكلمة المرور في الحقل األول  وسیتم استخدام

Compare Validator Controlللتحقق من التطابق.

وصف البیانات٤.٦

قاموس المصطلحات٤.٦.١

الوصفنوع الدالةاسم الدالة

متطلبات قاعدة البیانات٤.٦.٢
MS SQL Serverعدة البیانات الخاصة بالنظام على عدة جداول سیتم بناءھا باستخدام ال تحتوي قا حیث 2000

الذي یحتوي على عدة حقول لبیانات الطالب منھا رقم الطالب الذي یمیز طالب سیتم بناء الجدول الخاص بالطالب 

نى اسم المستخدم وكلمة المرور اللذاواسمھ وجنسھ وتخصص دراستھ والبلد المقیم فیھ باإلضافة إل) PK(عن آخر 

.یتمكن الطالب من خاللھما الدخول إلى الموقع

.أما بالنسبة لجدول المدرس فسوف یتم بناء نفس الحقول الخاصة بالطالب ما عدا حقل التخصص

ورقم المدرس الذي أضاف ھذا الدرس حیث ) PK(كما سیتم بناء جدول الدروس بحیث یحتوي على رقم الدرس 

.مكان تخزین الدرسإلىباإلضافةمن جدول المدرس ، وعنوان الدرس ) FK(كون سی

وھناك جدول أسئلة الطالب وھو الجدول الذي یحتوي األسئلة واالستفسارات التي یتم إرسالھا من قبل الطالب إلى 

.المدرسونصھ واإلجابة التي یتم إرسالھا من قبل ) PK(المدرس حیث یحتوي على حقل یمثل رقم السؤال 



وباإلضافة إلى ھذه الجداول ھناك بعض الجداول الخاصة باالمتحان وھي جدول االمتحان الذي یحتوي رقم 

حقل مدة االمتحان إلىباإلضافةمن جدول المدرس ) FK(ورقم المدرس الذي أضاف ھذا االمتحان) PK(االمتحان

.وتاریخھ

ضم ھذا السؤال ، ورقم االمتحان الذي ی) PPK(سؤالیمثل جدول األسئلة ویحتوي على رقم الاآلخروالجدول 

)PPK (وFK ( من جدول االمتحان باإلضافة إلى نص السؤال و  رقم إجابتھ الصحیحة)FK ( من جدول اإلجابات

من جدول ) FK(و) PPK(ونص الخیار ورقم السؤال الذي یعد) PK(یحتوي على رقم الخیار يالصحیحة الذ

.االسئلة

من جدول ) FK(ب فلھا جدول خاص بھا وھو جدول اجابات الطالب الذي یحتوي على رقم السؤال أما اجابات الطال

من جدول الطالب ورقم خیار ) FK(ورقم الطالب ورقم االمتحان وھو مفتاح أجنبي من جدول االمتحان،االسئلة

.الخیاراتالطالب وھو مفتاح أجنبي من جدول 



ا

68



٤.٢٦ :



ا
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٤.٢٧ :
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٤١

٤.١

.

4.2)Context Diagram(:

: ٤.١شكل 

علیم االلكتروني الت
لمادة الذكاء 
االصطناعي

دروس (مادة تعلیمیة
)وامتحانات

الطالب

بیانات الطالب

المدرس

المناھج

الجامعة

دروس (مادة تعلیمیة
)،امتحانات

أسئلة (التغذیة الراجعة
)الطالب

معلومات 
أكادیمیة
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٤٢

٤.٣

٤.٤

: ٤.٢شكل 

الصفري من مخططات تدفق البیانات. ٤.٣.١

تعلیم الطالب

مدیر النظام

طرح الدروس 
واالمتحانات

تحدیث سجل المدرسین

المدرس الطالب

بیانات 
المدرسین

بیانات 
الدروس

بیانات
الطالب

الدروس الجدیدة

اجابات الطالب

تقدیم االمتحان
الجدیدةاالمتحانات

ع موضو
المساعدة

المساعدة

المدرس

موضوع 
المساعدة

مدیر النظام

موضوع 
المساعدة
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٤٣

٤.٣.٢-

٤.٣ :

الطالب استعراض الدروس

المعلومات 
المستفادة

طرح األسئلة

إجابة األسئلة

المعلومات 
عیر المفھومة

وكلمة اسم المستخدم
المرور

تسجیل الطالب

بیانات الطالب

األسئلة

المدرس

تقدیم االمتحان 
وإجابة األسئلة 

حساب 
الطالب

تسجیل الدخول

خیار 
الطالب

خیار 
الطالب

إجابات 
المدرس

الطالب

یاناتقاعدة الب

اإلجابات 
الصحیحة 
والعالمة

الطالب
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٤٤

٤.٣.٣ .-

: ٤.٤شكل

المدرستسجیل الدخول

وكلمة اسم المستخدم 
المرور بیانات 

الدروس إضافة درس أو امتحان

حذف درس أو امتحان

الدروس 
البیانات الجدیدة

المعدلة

بیانات 
الدروس

قاعدة البیانات
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٤٥

٤.٣.٤-

٤.٥ :

حذف مدرس

البیانات 
المعدلة 

بیانات
المدرس

تسجیل الدخول

وكلمة اسم المستخدم 
المرور

إضافة مدرس

بیانات 
المدرس

مدیر النظام

قاعدة البیانات

سجل المدرس
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٤.١٣
٤.١٤
٤.١٥
٤.١٦
٤.١٧
٤.١٨
٤.١٩
٤.٢٠
٤.٢١
٤.٢٢
٤.٢٣
٤.٢٤
٤.٢٥
٤.٢٦
٤.٢٧
٤.٢٨
٤.٢٩
٤.٣٠
٤.٣١
٤.٣٢
٤.٣٣
٤.٣٤
٤.٣٥
٤.٣٦
٤.٣٧
٤.٣٨
٤.٣٩
٤.٤٠
٤.٤١
٤.٤٢
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٤.٧ :

ابدأ
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صحیحة؟

نعم

ال

تسجیل الطالب

بیانات الطالبتعبئة 

إنھاء 
العملیة

قاعدة 
البیانات
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ابدأ
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نعم

ال

صفحة الطالب

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور

القیام بالعملیات الخاصة 
بالطالب

إنھاء
العملیات
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ھل البیانات 
صحیحة؟

نعم
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إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور

اختیار الدرس

إنھاء 
العملیات

صفحة الطالب

القیام بالعملیات الخاصة 
بالطالب
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٤.١٠:

ھل البیانات 
صحیحة؟

نعم

ال

صفحة الطالب

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور

أسئلة  ال 
Assignment

إجابة األسئلة قاعدة 
البیانات

اإلجابات 
الصحیحة

إنھاء العملیة

ابدأ

ساستعراض الدرو
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ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

استعراض الدروس

اختیار االمتحان

اختیار اإلجابة قاعدة 
البیانات

نعم

ال

صفحة الطالب

حانعرض االمت

اإلجابات الصحیحة

عالمات الطالب

إنھاء العملیة

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور
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ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

اختیار أسئلة الطالب

قاعدة 
البیانات

إنھاء العملیة

نعم

ال

صفحة الطالب

إرسالھ إلى صفحة 
المدرس

جابة  إلى إرسال اإل
صفحة الطالب

إدخال السؤال

إدخال إجابة  المدرس

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور
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نعم

ال

ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور

إنھاء العملیة

صفحة المدرس
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ابدأ

ھل البیانات 
صحیحة؟

نعم

ال

مستخدم إدخال اسم ال
وكلمة المرور

قاعدة 
البیانات

إنھاء العملیة

صفحة المدرس

إضافة درس أو 
امتحان
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صفحة المدرس

اختیار درس

قاعدة 
البیانات

حذف الدرس

إنھاء العملیة

نعم

ال

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور
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٤.١٦ :

نعم

ال

إدخال اسم المستخدم 
وكلمة المرور

دأاب

ھل البیانات 
صحیحة؟

إنھاء العملیة

صفحة مدیر 
النظام
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:

Name :.

Gender :MF

.

Country :.

Major:تخصص.

:User Name.

:Password

.

:Confirm Passwordحي
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:E-mail address.

ل

.

.

Regist

Reset
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٤.١٩ :

Send.

.

datagrid                                                                                   .

Send

To Show Answers
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:
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Gender :M.
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:E-mail address.

:User Name.

:Password

.
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Reset
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Datagrid.

.

Delete

Show Teacher
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Datagrid.

.
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Show Question
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.
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.

Show question

Delete
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٤.٢٥ :

.

.

.

.

.

Lesson

Ask Question

Help

Exam



لتصمیم                      االفصل الرابع                                                                                           

٦٨





لتصمیم                      االفصل الرابع                                                                                           

٦٩





لتصمیم                      االفصل الرابع                                                                                           

٧٠

-

٤.٢٨ :

. .



لتصمیم                      االفصل الرابع                                                                                           

٧١

 ..

.

.

.

Home
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٤.٧

:

٤.٧.١

Student.
Teacher.
Country.

Major.
Lesson.

Student_question.
Test.

Student answer.
Question.

Choice.
٤.١ :

 Studen

٤.٢:

Allow Nullح

S_Idnumeric6PKال
S_Namenvarchar٥٠

Gendernumeric1

Country_nonumeric3FKCountry

Major_nonumeric4FKMajor

e-mailnvarchar50

U_Namenvarchar20ال
Passwordnvarcharال١٠
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 Teacher

Allow Nullح
inst_Nonumeric4PKال

Inst_Namenvarchar٥٠
Gendernumeric1

Country_nonumeric3FKCountry

e-mailnvarchar50

U_Namenvarchar20ال
Passwordnvarcharال١٠

٤.٣:

 Country

٤.٤:

 Major

٤.٥ :

Allow Nullح

Countrynvarchar20ال
Country_nonumeric3PKال

Allow Nullح
Majornvarchar50ال

Major_nonumeric٤PKال
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 Lesson

٤.٦:

 Student_question

٤.٧:

 Test

Allow Nullح
T_Nonumeric4PKال

inst_Nonumeric٤FKالteaacher

DateDate

٤.٨ :

Allow Nullح
L _Nonumeric4PKال

inst_Nonumeric4FKالteacher

L _Namenvarchar٥٠
Pathnvarchar100

Allow Nullح
Q_ Nonumeric٢PKال
Q_Desnvarchar500

Answernvarchar500
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 Student answer

Allow Nullح
T_Nonumeric4PKال
S_Idnumeric٦PK,FKالstudent

T_QNonumeric2PK,FKالquestion

Ch _Nonumericال١

٤.٩:

 Question

٤.١٠ :

 Choice

Allow Nullح

Choice_Nonumeric1PKال
Choice_Desnvarchar100ال

T_QNonumeric2PK,FKQuestion

٤.١١ :

Allow Nullحلحقل
T_Nonumeric4PK,FKالTest

T_QNonumeric2PKال
T_Q_Desnvarchar100

C_Ch_Nonumeric١FKالChoice
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٤.٧.٢ER Diagram:

Lesson
L_No

inst_No

Path

L_Name

add Test

T_No

Date

Inst_No
M

Question

T_Q_Des

has
1M

١

1

Teacher

_Noinst

inst_Nam
e

Gender

Student

_IdS

Name

U_Name

Major_no

Country_no

Gender

has

Student answer

_IDS

T_No

T_QNo

Ch_No

1

M

compar

T_No

T_QNo

C_Ch_No

Choice

T_QNo
Choice_No

o Choice_Des

has

1
1

M

Country_no U_ Name

Password

M

1
1

has

Country

Country_no

Major_no

١

M

Major١

Country

Major

٤.٣٤ :ER Diagram
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٤.٩

ASP.NET.

.net frameworkADO.NET

XMLCompiler

Interpreter

.

ASP.NET:

:

.
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٨٤

٥.١
٥.١

-

-

.

.

٥.٢

٥.٢.١

:

:

GBتستغل مساحة ٤٠

.

CPU2800 MHz

.



٨٥

٥.٢.٢

Microsoft Visual Studio.Net

2003.

Windows XP Professional:

.

IIS

.

:

١ .Photo Impact XL

.

٢  .Sound Forge 6.

.

٣ .Video Premier

.



٨٦

٤ .Flash MX 2004

.

٥  .SwishMax

.

Microsoft .NET Frame:

NET.

Microsoft Windows

:

١..

٢.HTML.

٣..

٤..



٨٧

Visual Studio.NET 2003

Microsoft ا

Visual Studio.Net.Net

.

Visual Studio .NET

RemotelyTracing

XMLDB.

.NET:

١.Microsoft VB .NET

٢.Microsoft Visual C++

.جافا.٣

ASP.NET:

تبنى على programming frameworkهي

.net frameworkADO.Net

XMLcompiler
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.Interpreter

.

ASP.NetASP:

.ا.١

٢..NET Framework Class Library

٣.code.

٤.XML.

ASP.NET:

١.Windows XP Professional

٢.Internet information service (IIS)

٣.Microsoft Front Page Extension.

٤. .
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٥.١ :Visual studio.Net



٩٠

٥.٢ :ASP.Net Web Application
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٥.٣

Microsoft Access

SQL serverامج  2000Microsoft:

١..

٢..

٣..



٩٢

Microsoft Accessي ف: ٥.٣

٥.٤ :Microsoft Access



٩٣

منتصدیر الجداول : ٥.٥شكل رقم 

Microsoft Access



٩٤



٩٥

٥.٤

ASP.Net

:

.

.



.

.



.
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٩٧

٦.١

:





.

.

.

٦.٢

.



٩٨

:

١.

٦.١:

٦.٢



٩٩

٦.١ .

٦.٢ .

صحيحة صحيحة
 :
:wesam

:wwwwww

ةصحيح

:
:hibajn

:

صحيحة
:
:
:

صحيحة
:
:
:

٦.١ :



١٠٠

٢ .

Validation control

٦.

٦.٣:



١٠١

٦.٣

:

١.:

: ٦.٤شكل 



١٠٢

٢.

٦.٥ :



١٠٣

٣.

٦.٦:

It is…

5



١٠٤

٤ .

٦.٧ :



١٠٥

:٥
:What

صفحة

:٥
:It is..

بة في صفحة 

٦.٢ :



١٠٦

٦.٤

.

.

٦.٨ :

٦.٩ :



١٠٧

٦.٥

:

√

√

√

)Assignment(√

√

√

√

√

X

X
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√

√

√

٦.٣ :



١١٠

٧.١

.

٧.٢

.

٧.٣

.

٧.٣.١

) (

.



١١١

visual studio.net

solution explore

visual studio .

HTML.html.aspx.

٧.٣.٢

Backup

Backup

SQL Server 2000Backup

Backup

.

٧.٤SQL Server 2000

SQL

Log file

Console Windows.
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٧.٥Internet Information Server(IIS)

IIS

.Visual Studio.Net

ة

IIS .IISProsperity panel domain.

٧.٦

على المستخدم االتصال بالمبرمج وشرح . 

.المشكلة لھ 
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٨.١

.

٨.٢

.ىة عل.١

٢..

.ى.٣

٨.٣

١..

٢..

٣.:

.

.

.

٤.:
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