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عكتددررد / م ددم  أطررحدد  رس المت  را: د ارا   ر تير":"  ر"فه  ال"رغددع د ددع دي دداع  لددردع دي دد ر  

 .(0226كلي  دآلعدب/ ديلا ع  دي  تنصري ،  غعدع ) -دي علر ات ردي كت ات
 

 إ ردف: أ. ع. نزدر  ح ع دلي ما م
 ظم دي علر ات.ن ،ديف ارس دآليي تكنريرليا دي علر ات،  ف رس دي ترد ط،ديديكل ات دي فتاحي : 

 المستخلص: 
دي ركزيددد  ل كت ددد  يديدددنل دي تدددرد ط ءدددي  ندددا  ء دددرس  آييددد تط يددد  تلر ددد   إيددد ت دددعف ديعرد ددد   

دينرع  ن دينظم ماعر دلد  تددعيم ديدررد ط  طريدد   د ل  دال دت عدم، هذد  الن يللا ع  دي  تنصري 
 .The Hyper catalog ف رس دي ترد طديريطل  دل  دينظام ديلعيع ت  ي  

 ندا  ءدي  Microsoft FrontPageر رندا    Microsoft Access رندا    مد ت عدتم مع ر 
 يل حث ءي ديف رس حيث أ لر ين ن دلل ترءير رذيك  ءي ء رس دينل دي ترد ط دي يانات تنظيمر 
دي عت ددددع  دي حدددث إ كانيددداتيتدددين  نددددا  ماددددعو  ياندددات تدددرءر  Microsoft Access رندددا    أن

إددعدع ردل دد  تعا ددل  إ كانيدد ءيددرءر  Microsoft FrontPage رنددا    أ داي دي رييددان دلىداي نط 
ديت دليتت دي  ليرغردءيد  ذدت ديعتمد  حيدث يدت كن دي  دتفيع  إيد ترءر ديدررد ط يل  تفيعين  نا    

 ر داط  ءدارو ديحا درب دين ائي  ن تن يط تلك ديررد ط دل   ا د  ديت دليل  دي  ليرغردءيد  ديكا لد  
رمع د ت ع ت ديعتمات لي  دي حث دي ريياني ديذ  يكرن كندط   عدي  يع لي  دي حث.  عع إلرد  د 

ط  دين ت دليتت ديف درس ر دن ر دائل ديدر ط دي  دت ع   دي  ليرغردءي  ردي رضردي  ءي  ندا  ديدررد 
دي ؤيدددف، ديعندددارين دي رحدددعو، دندددارين دي ت دددل، رؤرس دي رضدددردات، ديكل دددات ديعديددد  رد  ددداردت 

( 80ديف ددرس ديتلري ددي دلدد  ديندد   ددن ديكتددب ردي ددداالت  لدد  حل  ددا ) أ ددت لدي  ليرغردءيدد . رمددع 
  داي .( 821) كتا ا ر

تدري د   عيند   دن دي ت صصدين ءدي  لدال دي كت دات ردي علر دات   دعفرمع تدم تددعيم ديف درس ي
لحصدرل دلد  تغذيد  ردلعد  ري   ن  تل إلا ت م دل  د ت ارو دال ت يان رذيك  عدع د دت عد  م يد

ك ددا ل لد   ددن دينتدائ   إيدد رترصدلت ديعرد د   يتعدعيل دينظدام رتطددرير  م دل رضددع    دكل  دين ددائي.
 :يأتي

ديددررد ط ديتددي  كثددروي اي ررندد  ءددي تصددفن ديت ددليتت ديف ددرس دي دتددرص يتصددف  إن -8
ي دددت ل دلي دددا ك دددا دنددد  ي دددادع دلددد  ديتر دددال ءدددي د ليددد  دي حدددث  دددن  دددتل تن ددديط تلدددك 

 ديررد ط.
 . ت عدمال  ري  ديتصف ديف رس   -0



 ت دليتت  أنحيدث  كتداب در دي دايد دي حتدر  دي رضدردي يل  عرءد ي دادع دلد    -3
 .إضاءي تتض ن  علر ات 

 أ ددددداديدددددنل دي تدددددرد ط  أ دددددلربدي حدددددث رءددددد   مليلدددددر دي  دددددرو رنيعدي  دددددتف يفضدددددل -4
 .دأل لر ين يل حث ءي ديف رسءيفضلرن ترءير كت    رو دألكثرن ر دي  تفيع

د ددت عدم ديكل ددات ديعديدد  يفضددلرن دغلددب دي  ددتفيعين  أنرأ يددرد ءاندد   ددن ديردضددن  -5
دلدددد   دي حددددث ديددددذ  يعت ددددع  أ ددددلرب يدلدددد    ددددرو دغلدددد  مدي حددددث دي رضددددردي  إلددددرد دنددددع 

  .دي  ليرغردءي  د  اردت
 
 
 
 


