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 المسـتـخـلـص 

 
إلعارة في  المتتةيا المرتةييا جالعام يا لنظام محوسب  تصميممحمد حسن خلف الياسري. 

ةغيييداد ل العام يييا المستنصيييريا د تلييييا ا دابل  سيييم  -المستنصيييريا ارسيييالا ماعسيييتير .
 .9002الم لومات والمتتةات د 

 
الحكتالدد  نظدداا اءرددارت التي يدد    دد  لالتعريدد  الدداءاراوال دالتدد حال ال اليدد   الدد ال راسدد   تهدد       

  داليددعدالال التدد  تداادد  دتشددتيم حدددالخ الت ددص دالييدددر  يدد  الحركزي /الااحعدد  الحستنيددري    
دال يدص    كص ح    دت  ي  انداع الح فال الحل دال   دحخ تالص ت  يص اءاراوال   العاح يخ    اليسا 

 .Visual Basicد SQL  حا الرارت د ـق لغت  الالرلتيحيا نظاا ح دسب تا   
 د   دالحدنهر التاريالد التي يد   اءردارت  د  ت  يدص نظداا اتالع    هده  ال راسد  حدنهر  راسد  ال الد  دق  

 . الا ي  الح دسباءرارت ت  يص دتيحيا نظاا 
 اإلسدتالياخ دالحال ظد  الحالاشدرت دالحياال د  دالدثدالق دالسداالل ي  كانل حتحث   الأ دال احع الاليانال أحا 

 ( ا دء تدضح ال راس .54( شكال د)62) كحا ت تد  ال راس  ر  دالاللاقال الحستت ح     اليسا. 
 تدي ل ال راس  ال  اح   حخ النتالر أهحها:

كشدفل ال راسد  اخ حسدتدل الت حد  الحي حد   د  قسدا  يد  . ضع  كفاوت نظاا اإلرارت التي يد  : 1
 %. 33.33اءرارت ساص تي ير حتدسل دهد حستدل حت ن  دحثص نسال  

لددا تسددتت ا الحكتالدد  الحركزيدد   دد  الااحعدد  الحستنيددري  حالدد أ التتلدديل   دلددا تكددخ لهددا تلدد  أد  .2
 سياس  حكتدال  دداض   ل  دسال .

ارت داإلرااع دتا ي  اإلستعارت دال از داستيفاو استلاع النظاا الح دسب أخ ينفه رح يال اإلر .3
  ديعدر   الد   دايد ار هديداتها الغراحال داي ار اإلشعارال   دت د ي  سداص الحسدتعيريخ

حددخ التيددارير داء يدداليال رددخ كا دد  ال دداءل دالحعدداحالل حهحدد  الحيددا ر   دييدد ا حاحدردد  
 الحل دال . 

 دتدي ل ال راس  ال  ر   حخ التدييال أهحها:
ضردرت ارتحا  تل  حكتدال  داض   دح   ت ل  دسال  تسها الحكتالد   د  ارد ا ها الشدكص حالاشدر  .1

 دتالتع  رخ  درها الهاحش  الحيتير ر   التنفيه  يل.
 ضردرت استثحار اللاقال داإلحكانيال الكاليرت ل  داسيب دالالرحايال.  .2
ألترل لس  النيم ضردرت تعييخ الحتتيييخ الع ا الحع دحال دالحكتالال دحخ اإلتتيايال ا .3

 ال ايص    الحالك الحتتيم اله  تعان  حن  الحكتال .
تيدحيا  ت  يدص الدنظا  نظداا اإلردارت الح دسدب   الك حال الحفتا ي  : اإلرارت    دسدال  اإلردارت    

 .الحكتالال الااحعي    ال زا الااهزت   النظا الحلدرت ح  يا النظا  
 


