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ABSTRACT
The aim of this paper is to design a software for examination
committee work management using Visual FoxPro programming language,
which is considered as one of the most popular and useful visual
programming languages that supports Database Management System
(DBMS).
This software is designed to facilitate the management of
examination committee work to assist the documentation for the important
data like card files and records and to retrieve examination information.
The software has the ability to display the students’ marks after data
insertion. These data are gained from Microsoft Excel tables. In addition,
the software could compute the annual total marks, the final marks, the
average, and the estimation. Besides it could search the database for a
specified student name. The students’ marks, the final results, and the
sequence and estimation for passed students could be organized as a
printing material. Also the software gives printed reports for first semester,
midyear, second semester, and annual total marks, for all studied subjects of
a specified stage and according to that stage classes. In addition to the
capability of statistical computing for the pass ratio, total number of
students and the number of passed students according to the stage, with
printed capabilities.
Keywords: Database Management System, Visual FoxPro programming
language, Microsoft Excel.
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الملخص

يتضمم ذم ا البحمن ء ماا بمام ءرمسمخ ااسمتة ام ل مة  Visual FoxProالتمخ ععترمر مم
ل ات الررمسة الشائعة ،التخ عة م بام إدارة قواع الريا ات ،وذ ا ال بام مصمم ل مر

إدارة ععمما

اللس ممة احمتحا ي ممة ا م م ولة ءوصم م وسم م لة لح م م المل ممات الور ي ممة وال ممس ت وحس ممترجاع معلوم ممات
احمتحا ممات  .يقمموم الرر ممامس ااس ممتع ار

درجممات الإلبممة اع م إدلمما الريا ممات الت ممخ ع ل م م م ءر ممامس

 ،Microsoft Excelكم مما إن للرر ممامس إميا ي ممات متع م دة م مما ل ممال درج ممات ال ممعخ ال م و ،
وال رجممة ال ائيممة ،والمع م  ،والتق م ير فض م ع ع م إميا يممة البحممن ع م اسممم نالممو مع م

موجممود فممخ

قاعم ة الريا ممات ويميم عيضمما نباعممة التقممارير الةاصممة االم رجات ونباعممة ال تممائس ال ائيممة التممخ ع مملم

إلى الإلبة ،وعرع و ال ساح للإلبة مع عق ير كمل نالمو ،وكم لب نباعمة عقمارير عمجمل درجمات ال صم ل
األو لمممادة او لسميممع الم مواد ودرجممات صممل ال م ة وال صممل الجمما خ وال م رجات الج ممة مستمعممة مع ماع

وكم لب درجممة ال ممعخ ال م و لسميممع الممواد ول ممو الشممعو .كم لب إميا يممة ل ممال إلصممائيات
ال ساح وع د الإلبة الكلخ وع د ال اجح

ل و الم توى ال راسخ مع إميا ية نباعت ا.

ممو

الكلمات المفتاحية :بام إدارة قواع الريا ات ،ل ة فيسوا فوكس ءرو ،ماييروسوفت إك ل.
المقدمة:

1 .1

إن إدارة التعلمميم االحاسممو  ( CMI )Computer Managed Instructionح عع ممخ اسممتة ام
الحاسو اآللخ فخ التعليم عو الت ريس فقط ولك ال

عع ي ذو إدارة العملية التعليمية ءم الل المرفم

التعليمخ واستة ام اص ة عامة فخ ع عممل لم صملة مبا مرة االعمليمة التعليميمة التمخ ع م
إلى عح

م توى التعليم وزيادة فاعل ت ].[4

ويمي م إيس مماز اس ممتة امات الحاس ممو ف ممخ العملي ممة الترثوي ممة التعليمي ممة ف ممخ م

عساسما

ن ارئ م مةتل ممة يمي م

عح ي ذا على ال حو األعخ:

-1

الحاسو مادة ععليميةSubject Matter .

-2

الحاسو م اع فخ إدارة العملية التعليمية)Computer Managed Instruction (CMI

 -3الحاسو م اع فخ العملية التعليميةComputer Assisted Instruction (CAI).

وس تم التإرق إلى ال وع الجا خ م احستة امات كو موضوع البحن:

 1 .2الحاسببم معبباعد فب إدارة العمليببة التعليميببة Computer Managed Instruction
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):(CMI

يشم ر البممالجون إلممى عن اسممتة ام الحاسممو يقتصممر علممى الليممام اع م د مم الو ممائل ات احرعبمما

المبا ممر االعملي ممة التعليمي ممة .ومم م ذم م م الو ممائل :عقم م يم احلتب ممارات للإم م ل ،وعص ممحيح ا .وي م م م

الحاسممو عيض ماع فممخ عق م يم صممورة لمم ا اسممتوهب الإ م ل اع م د ارسممت م لول م ة مع ممة ،و الب ماع ممما عكممون
احلتبارات م

وع احلتيار م متع د عحتاج إلى إجااات قص رة مح دة .

وثعم ا ت مماا الإالممو مم احلتبممار يقمموم الحاسممو ايتااممة عقريممر عم م ممتوى الإالممو ،وعدائم

ليصبح فخ مت او م يري اإلن ع علي م الإ ل عو الم رس
يمي للحاسمو عن يحت

عو إدارة الم س ة التعليمية .كما

امعلومات متكاملمة عم كمل نالمو يتضمم اسمممم الإالمو ،ورقمم  ،ودرجاعم

عحل ل الحاسو إلجااات الإالو علمى احلتبمار،

فخ احلتبارات المةتل ة التخ عداذا .و لب م ل

عو ع نري الريا ات التخ يزودم ء ا الم رس.
ويضا

إلى لب ع يمي استة ام الحاسمو فمخ عقم يم وصم ات ععليميمة لكمل نالمو ،كم ن

يحم م د موضم مموعات ي ب م ممخ للإالم ممو إعم ممادة ععلم م مما ،و لم ممب مم م لم م

عمليم ممة التوجيم م .Routing

وي ل م عن اس ممتة ام الحاس ممو ف ممخ ذ م ا المس مما يمي م عن ية ممل م م األعم مما الروع ي ممة ،واألهب مماا

اإلدارية التخ يقوم ء ا الم رس ،مما ق يتميح لم ال رصمة لمتااعمة الإم ل الموذموث  ،والإم ل الم ي

يسم م ون ص ممعوثات ف ممخ ععلم ممم ،والإم م ل و التحصم م ل المم م ة

] .[5عاريةيم ماعا ف ممان علم م عوائ ممل

الإرائ التخ استة م الحاسو ف ا ء ساح فخ ال و المتق مة كا مت فمخ المسما التعليممخ وفمخ إدارة
الم س ممة التعليمي ممة عيض ماع .وعل ممى ال ممر م م م الممت

الحاسو فخ التعليم ما از قائماع إلى اآلن ].[6

األس ممال و والتق ي ممات الم ممتة مة ف ممان اس ممتة ام

 1 .3مقدمة إلى نظام إدارة أعمال اللجنة االمتحانية:
ذو ع

يمجمل بممام إدارة ععمما اللس ممة احمتحا يمة بامم اع واسمعاع ومتشم باع ،وال مر

مم ذم ا ال بممام

ل التعامل مع قواع الريا ات الةاصة االإلبمة ،ومم ذم م الريا مات علمى سمر ل المجما عسمماا

الإلب ممة ،مموع ال ارس ممة اال ارس ممة الص ممبالية عو ال ارس ممة الم ممائية  ،الم ممتوى ال راسخاالم ممتوى األو ،

الم ممتوى الج مما خ ،الم ممتوى الجال ممن او الم ممتوى ال ارا ممع  ،الش م بة ،الم م رجات ادرج ممات ال ص ممل األو ،
درجات صل ال ة ودرجات ال صل الجا خ .
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لح ممال

ويمي م ل

الرر امس الليام اعملية البحن ع اسم نالو معم  ،وججمراا اإللصمائيات

ممبة ال سمماح و ممبة الرسممول ومعرفممة الت ل ممل للإلبممة ،ويتعامممل ءر ممامس إدارة ععممما اللس ممة

احمتحا يممة مممع ءر ممامس ، Microsoft Excelإ يممتم اسممت عاا الريا ممات م م ءر ممامس Microsoft
 Excelل ر

ع

ل التعامل مع الريا ات التخ عشمل عسمماا الإلبمة والشمعو والم رجات مم ءر مامس

 Microsoft Excelإل ممى ءر ممامس  ،Visual FoxProكم مما يحت ممو ءر ممامس إدارة إعم مما اللس ممة

احمتحا ية على الع ي م واج ات التةانو واإلدلا واإللراج التمخ عحتاج ما قواعم الريا مات ،وذم م

الواج ات عُم ّي الم تة م م التعامل مع الرر امس ا ولة.
 1 .4تشغيل برنامج إدارة أعمال اللجنة االمتحانية:

ع م عش م ل الرر ممامس م م س ممإح الميت ممو عو م م قائم ممة الرممرامس س ممتب ر للم ممتة م

الواج ة الرئي ية كما فخ الشا ة ا: 1

الشاشة ( )1الواجهة الرئيعية

يحتو ذ ا الرر امس على الع ي م ال واف والشا ات ،وكل ا ة عكمون مرعبمة اإريقمة
م ئمة للعمل ال

سو

عقوم ا وع اع الم تة م علمى التعاممل ممع قواعم الريا مات،

وعحتمو كمل ا مة علمى عم د مم الم مماعيح ،وكمل م تماح يقموم اعممل معم
فع التيار تشغيل البرنامج مج ع عب ر الشا ة ا: 2
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 2 .4اإلدخال:

الشاشة ( )2اختيارات النظام

ع ال قر على م تماح اإلدخبال الموجمود فمخ الشا مة ا 2يمتم اسمت عاا افم ة علمرى كمما ذمو

موض ممح ف ممخ الشا ممة ا 3إ ي ممتم عم م نريق مما التي ممار مموع ال ارس ممة اال ارس ممة الص ممبالية عو ال ارس ممة
الم ائية  ،وثع التيار وع ال راسة المإلول التعامل مع ا يمتم التيمار الم متوى ال ارسمخ المع مخ ،إ

يممتم ال قممر عوحع علممى الم تمماح صممبالخ عو م ممائخ ممم يممتم ال قممر علممى علم الم ممتويات :الم ممتوى األو ،
الم توى الجا خ ،الم توى الجالن ،الم توى الرااع ،وث ا يتم التيار ال راسة والم توى المإلول.
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الشاشة ( )3اختيار الدراسة والمعتوى الدراس
 .5طريقة التعامل مع المعتوى الدراس :

ع م التيمار ع م ممتوى مم الم متويات ال ارسممية عب مر الشا مة ا . 4ععترممر ذم م الشا ممة

الواج ة الرئي ية للتعامل مع الم توى ال راسخ المةتار ،إ ععإخ إميا ية ال لو إلى قواع الريا ات
الةاصة االم توى ال

عم التيارم.

الشاشة ( )4توضح الواجهة الرئيعية لكل معتوى دراس
عحتو الشا ة عع م على الع ي م الم اعيح ،ولمعرفمة كيييمة التعاممل ممع ذم م الشا مة يمتم

عوح ال قر على الم تاحاعسماا الممواد لكمخ عب مر عسمماا الممواد الةاصمة االم متوى ال ارسمخ الم

يمتم

التعاممل معم  ،وعب مر عسمماا الممواد ءم ح مم األسمماا احفت ارضمية لممرزرار الراديويمة ل من إ ما مت مرة
ل و الم توى.
وع ال قر على اسم عية مادة م

المواد الموجودة عحت ال صل األو يب ر عقريمر يحتمو

على عسماا الإلبة ودرجات ال صل األو الةاصة االمادة التخ عم التيارذا وذ ا التقرير يحتو عيضا
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علممى اسممم المممادة والش م بة ،ويمي م نباعممة ذ م ا التقريممر علممى الإااعممة مبا مرة ل ممر

عممر

درجممات

ال صل األو الةاصة ايل مادة يتم التيارذا كما فخ الشا ة ا: 5

الشاشة ( )5توضح تقرير درجات الفصل األول لمادة واحدة
عم مما ع م م التي ممار اس ممم ع م ممادة مم م المم مواد الموج ممودة عح ممت الحق ممل انصبببل العبببنة ف ممتم

الحصممو علممى عقريممر يحتممو علممى عسممماا الإلبممة الةاصممة ايممل م بة ودرجممات صممل ال م ة لتلممب

المادة فض ع ع ع د الإلبة فخ الش بة الوال ة ،ويمي نباعة ذ ا التقرير ل ر
الةاصة ايل مادة م المواد كما فخ الشيل ال اء لك مع الت

عمر

درجة صل ال ة ء

الم رجات
ال صمل

األو .
وع م التيممار اسممم عيم ة مممادة م م الم مواد التممخ عقممع عحممت ال صممل الجمما خ يممتم الحصممو علممى
التقرير الةا

االمادة المةتارة وذو يحتو على عسماا نلبة كل

المادة وع د نلبة علب الش بة.

عممما إ ا عممم ال قممر علممى الم تمماح ال م

بة ودرجات ال صمل الجما خ لتلمب

اسممم ادرجببات الفصببل األول وذممو موجممود فممخ الس ممة

العليمما اليم ممى مم الشا ممة ا 4فيب ممر عقريممر يحتممو علممى عسممماا الإلبممة ودرجممات ال صممل األو لكممل
المواد ال راسية والش بة وع د الإلبة فخ الش بة الوال ة ،كما فخ الشا ة ا: 6
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الشاشة ( )6توضح تقرير درجات الفصل األول لكل المواد
 1 .5التعامل مع درجات نصل العنة:

ع م ال قممر علممى الم تمماح ادرجببات نصببل العببنة الموجممود فممخ الشا ممة ا 4عب ممر ا ممة

علرى كما موضح فخ الشا ة ا: 7
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الشاشة ( )7اختيار المادة ف نصل العنة
ونريقممة التعامممل مممع الشا ممة ال ممااقة عممتم عم نريم ال قممر علممى اسممم عيم ة مممادة مم الممواد لكممخ يب ممر
عقريممر يحتممو علممى عسممماا الإلبممة واسممم المممادة التممخ عممم ال قممر عل مما ودرجممات ال صممل األو ودرجممات
صل ال ة لتلب المادة كما فخ الشا ة ا: 8

الشاشة ( )8توضح تقرير درجات نصل العنة والفصل االول لمادة واحدة
عممما إ ا عممم ال قممر علممى الم تمماح ادرجببات نصببل العببنة فيب ممر عقريممر يحتممو علممى عسممماا

الإلبة ودرجات صل ال ة اسميع المواد ،فض ع ع الش بة وع د الإلبة.

وع ال قمر علمى الم تماح ادرجبات الفصبل األول ونصبل العبنة يب مر عقريمر يحتمو علمى

عسماا الإلبة ودرجات ال صل األو و صل ال ة لكل المواد.

ويحت ممو التقري ممر عيض ماع عل ممى الش م بة وع م د الإلب ممة ،ويعإ ممخ الرر ممامس إميا ي ممة نباع ممة ع

عقرير م التقارير ال ااقة التخ عم الحصو عل ا.
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ول ر

الرجوع إلى الشا ة الرئي ية الةاصة االم توى ال راسخ ال

يتم التعاممل معم يمتم

التيممار م تمماح ارجببو إ ع م نريقم يممتم الةممروج مم الشا ممة ا 7والعممودة إلممى الشا ممة ا 4التااعم ة

ل لب الم توى ال راسخ.

 .6التعامل مع درجات الفصل الثان :

ع ال قر على م تاح ادرجات الفصل الثان

الموجود فخ الشا ة ا 4يتم اسمت عاا ا مة

علرى ،كما موضح فخ الشا ة ا: 9

الشاشة ( )9اختيار المادة ف الفصل الثان
وع التيار اسم عية مادة م المواد يمتم الحصمو علمى عقريمر يضمم درجمات ال صمل األو
ودرجممات صممل ال م ة ودرجممات ال صممل الجمما خ للمممادة التممخ عممم التيارذمما ،فض م ع عم عسممماا الإلبممة

وع دذم واسم علب المادة كما موضح فخ الشا ة ا: 10
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الشاشة ( )10توضح تقرير درجات الفصل األول والثان ونصل العنة لمادة واحدة
عما ع ال قر على م تماح ادرجبات الفصبل الثبان

الموجمود فمخ الشا مة ا 9فيب مر عقريمر

يحتو على عسماا الإلبة ودرجات ال صل الجا خ لكل المواد فض ع ع الش بة وع د الإلبمة فمخ كمل
بة كما موضح فخ الشا ة ا: 11
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الشاشة ( )11توضح تقرير درجات الفصل الثان لجميع المواد

وع م ال ق ممر عل ممى م ت مماح ارج مموع فا م ي ممتم الة ممروج م م الشا ممة ا 9والع ممودة إل ممى الشا ممة
الرئي ية وذخ الشا ة ا. 4
 .7التعامل مع درجات العع العنوي:

اع عن عم إدلا درجات ال صل األو ودرجات صل ال ة ودرجات ال صمل الجما خ ،فمان

ءر ممامس إدارة ععم مما اللس ممة احمتحا ي ممة ل م الق م رة عل ممى ل ممال درج ممات ال ممعخ ال م و الت ممخ ع مماو
ادرجة ال صل األو  +درجة صل ال ة  +درجة ال صل الجا خ .
فخ الشا مة ا 4يوجم م تماح ادرجمات ال معخ ال م و

فع م ال قمر علمى ذم ا الم تماح عب مر

الواج ة الموضحة فخ الشا ة ا: 12

الشاشة ( )12اختيار المادة ف العع العنوي
وع التيار اسم عية مادة م المواد يتم عر

عقرير يحتو على عسماا الإلبة والش بة ودرجات

ال عخ ال و لتلب المادة التخ عم التيارذا.

عما ع ما يتم التيار الم تاح ارجوع فا يتم الةروج م الشا ة ا 12والعودة إلى الشا ة

الرئي ية للم توى ال راسخ ال

يتم التعامل مع والممجلة فخ الشا ة ا. 4
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 .8التعامل مع االمتحان النهائ :
ا: 13

يوج فخ الشا ة ا 4م تاح ااالمتحان النهائ

وع ال قر علي يتم است عاا الشا ة

الشاشة ( )13اختيار المادة ف االمتحان النهائ
ع التيار اسمم عيم ة ممادة مم الممواد التمخ عقمع عحمت الم ور األو يمتم عمر

عقريمر يحتمو

على عسماا الإلبة والشم بة ودرجمات احمتحمان ال مائخ للم ور األو للممادة التمخ عمم التيارذما ومم
ع ممر

ال رج ممة ال ائي ممة الت ممخ ع مماو ادرج ممة المم ور األو +درج ممة ال ممعخ ال م و

الشا ة ا: 14
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الشاشة ( )14توضح تقرير درجة الدور األول لمادة واحدة
عممما اال ممبة للإلبممة الميملم  :فع م التيممار اسممم عيم ة مممادة مم الممواد التممخ عقممع عحممت ال م ور
الجا خ يتم عر

س التقرير ال اء مع الت

الح ال لل رجة ال ائية التخ ع او ادرجة ال ور

الجا خ  +درجة ال عخ ال و .
وع التيار م تاح اقائمة المكملين يتم عر

للم توى ال

قائمة عحتو على عسماا الإلبة الميملم

يتم التعامل مع .

وع م التيممار م تمماح االنتيجبببة فا م يممتم الحص ممو علممى ال تيسممة ال ائي ممة كممما عب ممر ف ممخ

الشا ة ا 15التخ عحتو على التق يرات التخ لصل عل ا الإالو.
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الشاشة ( )15توضح نموذج نتيجة الطالم
عم مما ع م ما ي ممتم التي ممار الم ت مماح ارجبببو فا م يم تم الة ممروج م م الشا ممة ا 13والع ممودة إل ممى

الشا ة الرئي ية للم توى ال

يتم التعامل مع والممجلة فخ الشا ة ا. 4

 .9التعامل مع جدول الدرجات:

ع م التيممار الم تمماح اجببدول الببدرجات الموجممود فممخ الشا ممة ا 4فا م يممتم اسممت عاا الشا ممة

ا 16وع م التيممار اسممم عيم ة مممادة مم الممواد يممتم عم ر

عقريممر يحتممو علممى عسممماا الإلبممة والم رجات

اال صل األو  ،صل ال ة ،ال صل الجا خ ،ال عخ ال و  ،احمتحان ال ائخ للم ور األو  ،ال رجمة
ال ائية ،احمتحان ال ائخ لل ور الجا خ ،ال رجة ال ائية .
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الشاشة ( )16اختيار المادة لجدول الدرجات
عممما ع م التيممار الم تمماح ارجمموع فا م يممتم الةممروج م م الشا ممة ا 16والعممودة إلممى الشا ممة

الرئي ية للم توى ال

يتم التعامل مع والممجلة فخ الشا ة ا. 4

 .10طريقة البحث عن طالم:

ع ال قر على ذ ا الم تاح الموجود فخ الشا ة ا 2عب ر الشا ة ا: 17

الشاشة ( )17توضح البحث عن طالم معين
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ع م م البح ممن عم م اس ممم نال ممو معم م

ي ممتم إدل مما الح ممر األو مم م احس ممم فتب ممر جمي ممع

األسممماا التممخ عر م ع ء م ا الحممر علممى القائمممة وع م إدلمما الحممر الجمما خ عب ممر األسممماا التممخ عر م ع

ء ي الحرف  ،وعكرر ذ م الإريقة لتى يتم الوصو إلى احسم المراد البحن ع .
 .11اإلحصائيات:

ع م ال قمر علممى م تماح اإللصممائيات الموضمح فمخ الشا ممة ا 2سم تم المإالبممة االتيمار مموع

ال ارس ممة اص ممبالخ عو م ممائخ  ،ممم اعم م

مةصص ممة لم م ممتوى د ارس ممخ،وععإخ م م
ال اجح ،

ل ممب س ممتب ر ا ممة عتك ممون مم م عرث ممع اإ ممائ وك ممل اإاق ممة
معلومم ممات عم م

لم ممب الم م ممتوىاع د الإلب ممة الكلم ممخ ،عم م د

بة ال ساح كما ذو موضح فخ الشا ة ا. 18

الشاشة ( )18شاشة اإلحصائيات

كما إن ذ م الشا ة عحو على م تاح انباعة ال مو الم

ذ م ال و على الإااعة مع مسموع كل م ا كما فخ الشا ة ا: 19

115

يميم الم متة م مم

نباعمة

عبد العزيز سليمان _ طرفة ياسين حامد و نادية طارق صالح

الشاشة ( )19تقرير اإلحصائيات
االستنتاجات
 -1مرونة ف عملية اإلدخال:

م تاح اإلدلا فخ الواج ة الرئي ية الم

يقموم ااسمت راد الريا مات مم Microsoft Excel

وذ م الشا ة ع ل عملية فصل الريا ات الةاصة ايل م توى دراسخ ااألو عو الجا خ عو الجالمن عو
الرااع .
 -2قوائم الدرجات:
مم

تممائس ال بممام ذممو الحصممو علممى الع ي م م م الق موائم وذ م م القم وائم عضممم عسممماا الإلبممة

وعسممماا ممعر م ودرجمماع م التممخ م م عذممم فوائ م ذا عقل ممل ال م ر فممخ اسممتة ام الممورق فممخ إع م ن درجممات
الإلبةاال ص ممل األو  ،ص ممل ال م ة ،ال ص ممل الج مما خ ،وال ممعخ ال م و
لسميع المواد ء حع م نباعة درجات كل مادة اشيل م تقل.

إ يمي م نباعت مما مستمع ممة

 -3قائمة نتيجة الطالم:

وذ م م القائم ممة عمج ممل ال تيس ممة ال ائي ممة للإلب ممة اعم م عداا احمتحا ممات ال ائي ممة و عض ممم عس ممماا

المواد الةاصمة ايمل م متوى د ارسمخااألو عو الجما خ عو الجالمن عو الرااع ممع عقم ير كمل ممادة مم ذم م

المواد و عضم عيضاع التق ير ال ائخ لكل المواد و ذ م القائممة عوضمح ذمل الإالم و ماجح عم ارسمو عم
ميمل وم عذم فوائ ذا ذخ ال رعة فخ عملية سحو ال تائس على الورق.
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 -4قائمة المكملين:

فخ ذ م القائمة عب ر عسماا الإلبة الميمل

فممخ عمليممة إعم ن عسممماا الإلبممة الميملم

فخ مادة وال ة عو عكجر و ذم م العمليمة ع م ل

فممخ كممل مممادة وع م اللس ممة احمتحا يممة فممخ إدلمما الم رجات

اع امتحان ال ور الجا خ.
 -5مرونة ف عملية البحث:

إن عملي ممة البح ممن ع م م ل عل ممى اللس ممة احمتحا ي ممة البح ممن عم م ع نال ممو ف ممخ ع م ممتوى

دراسخ و فخ عية دراسة اصبالخ عو م ائخ ع نري إدلا األلر األولى م اسم .
التوصيات
-1

عإوير ال بام لييون م تة ما على بية للحاسبات اح ن يمي التعامل ممع ال بمام مم لم

عرثممع لاسممبات نرفيممةاكل لاسممبة عةصممو لم ممتوى ولاسممبة رئي ممية ااسممتة ام بممام Oracle
وث لب حق سرعة فخ احست ادة م ال بام ء بة كر رة.

-2

يميم احسممت ادة مم الريا ممات ال ائيممة التممخ تسممت لكممل نالممو ألر م ة معلومممات اإاقممة الإالممو

-3

يمي عن ييون العمل مت ال ع ء

التخ عمجل ع ريخ الإالو م دلول الكلية ولتى التةرج.
ال اجح

م كل م توى والةريس

ءيا ات الإلبة المقرمول

بية محلية . LAN

اللس ة احمتحا يمة والت مس ل مم لم

إرسما عسمماا الإلبمة

م اللس ة احمتحا ية إلى الت س ل ،كم لب يميم عن عرسمل

مم الت مس ل إلم ى اللس مة احمتحا يمة وذم ا يتإلمو عن يمرثط ال بمام علمى
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