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Step Test Date  Expected Result Actual Result Status pass/fail Notes

post-conditions

Test Step

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل عند تنفيذ المشروع للحصول 
على النتائج المطلوبة والتأكد من نجاحه وذلك من خالل إختبار كل 

جزء من أجزاء المشروع، والتأكد من عمله بصورة كاملة حسب ما 
خطط له مع التوثيق. والجدول التالي يسهل عملية توثيق إختبار كل  

جزء في المشروع  ومعرفة  نجاحه من عدمه وتسجيل المالحظات 
ومناقشتها خالل مدة محددة: 

لإلستفسار عن خدمات 
المشاريع الطالبية:

تنفيذتخطيطبحث فكرة

من الفكرة إلى التنفيذ

مرحلة اختبار المشروع:
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Examples of Flow Chart:

(Embedded System)

Flow Chart Structure

symbol name function

start/end an oval represents a start or end point

arrows
a line is a connecter that shows 
relationships between the rep-resenta-
tive shapes
a parallelogram represents input or 
output

a rectangle represents a process

a diamond indicated a decision

input/output

process

decision

start

Design

coding

Testing

Yes

Yes

No No

End

start

Read values of IR sensor

If value > thresholdfalse

True

يساعد على تنظيم العمل  بشكل متدرج  ويعطي كل مهمة 
حقها من الوقت في المشروع.

و يوضح الزمن الذي تستغرقه كل خطوة من خطوات المشروع 
ومتى تبدأ ومتى تنتهي. 

المخطط الزمني للمشروع:

94552148

Errors?

design
errors?

 Software Development

Target Found

Stop

ومثال ذلك:

Gantt Chart 

Task 1

Task 2

Task 3

Task 4

Task 5

Task 6

Task 7

Task 8

Task 9

10/1/13 1/9/14 4/9/14 7/28/14 11/5/14 2/13/15

Gantt Chart- Project XYZ

Completed Remaining

Project Name Test Date

Test Case Template



مرحلة البحث: 
أمثلة على طرق البحث في كال من:

األجهزة :دائرة إلكترونية

البحث عن أماكن شراء القطع من األسواق المحلية أو عن طريق 

اإلنترنت. 

أفضل نوعية وسعر الشراء مع مراعاة  ميزانية المشروع.

 Dataمعرفة بيانات القطع من خالل البحث أو قراءة كتيب البيانات

Sheet للقطع اإللكترونية. 

البحث عن وظيفة القطع ومبدأ عملها في المشروع.

طريقة إختبار القطع وتوصيلها مع دائرة المشروع.

البحث عن طريقة تحميل البرنامج واستخدامه لبرمجة القطع. 

البحث عن طريقة برمجة القطع مثال باالردوينو وأفضل المكتبات 

المستخدمة لبرمجتها. 

 البرامج : تصميم صفحة ويب

البحث عن أفضل لغة برمجة لبرمجة الصفحة قبل تنزيل البرنامج. 
قراءة كتب البرمجة التي تتعلق بطريقة تصميم وبرمجة مواقع 

ويب. 
عن  الصفحة  وبرمجة  تشغيل  بيئة  يعتبر  الذي  البرنامج  تحميل 

طريق مواقع اإلنترنت أو شرائة. 
تحليل الصفحة ومعرفة وظيفتها أو كيف تخدم المستخدم. 

 
المخططات الذهنية:

أجل  من  تنفيذه  البدء في  قبل  رسم مخطط ألي مشروع   يجب 
معرفة ما هي مدخالت ومخرجات المشروع والعمليات التي يمر 
العمليات  هذه  وترتيب  سير  لمعرفة  أخرى  ومخططات  بها 
وبالتالي  المطلوبة  النتائج  على  للحصول  تحدث  التي  واإلجراءات 
تخصصات  في  المشروع  تنفيذ  قبل  برمجيا  تحليلها  يسهل 

الهندسة و البرمجة. ومثال ذلك: 

 Block Diagram of Embedded Syste

Embedded System General Block Diagram

Block Diagram of Computer Structure

sensor

sensor

sensor

se
ns

or
 c

on
di

ti
on

in
g

microcontroller
(UC)

ou
tp

ut
  i

nt
er

fa
ce

s

actuator

indicator

date

input unit output unit information

secondary 
storage

primary
storage

control
unit (CU)

arithmatic &
 logical unit

 (alu)

central processing 
unit (cpu)

Block Diagram of Computer Storage Unit

اتبع المسار المناسب لتنفيذ
مشروعك الجامعي :

ما هي فكرة مشروعك؟

هل هي فكرة إبداعية أم تحويلية أم تكاملية؟

المتطلبات  حدد  و  واالحتياجات  والمشاكل  الفكرة  بتحليل  ابدأ 

الالزمة  لتنفيذ المشروع.

حدد نوع المخطط الالزم إلدارة كل مرحلة من مراحل مشروعك

Work Breakdown Struc-) ما هي هيكلة تقسيم عمل المشروع

ture ) أو المخطط الزمني ؟ 

 Circuit Diagram, Block ارسم المخططات الذهنية للمشروع (مثال

(…,Diagram, Flow Chart

ابدأ بمراحل التنفيذ (البرمجة، الدمج، االختبار،النتائج)

حلل فكرتك من خالل الجدول التالي:

حل مشكلة أفكار تطويرية 
لنظام سابق

ربط الفكرة بنظام
interface) آخر

(with Other system


