
 

 داسح شؤٌٔ انطهجخ ألدسسخ االنكزشَٔٛخانى
 

 

 

 eSchoolيب ْٕ انًذسسخ االنكزشَٔٛخ 

 ألداسح شـؤٌٔ انطهجخ حٛث ٚؼشف انجطبلخ انًذسسـٛخ نكـم Web Applicationْٕ رطجٛك ٔٚـت 

 كًب ٚؤسشف طبنت يٍ انجٛبَبد االسبسٛخ يؼضصح ثصٕسح انطبنت ٔسلى لٛذِ ثشكم انجبسكٕد 

دسجـبد انطبنت نهًـٕاد انذساسـٛخ نكم يشحهخ يٍ يشاحم دساسزّ ثبالضبفخ انٗ غٛبثبرّ ٔااللسـبط 

 . انًبنٛخ  انزٙ ثزيزّ ٔاٚضب انًالحظبد انزٙ ًٚكٍ رذُٔٚٓب يٍ لجم اػضبء ْٛئخ انزذسٚس 

  ْـُـب سـٛـًـكـٍ  Internet فٙ حـبنـخ رُصـٛت انزطجٛـك ػهٗ أسـزـضـبفــخ ػهٗ االَزشَـٛـذ

يخٕنــٙ اداسح انًذسســـخ يٍ انزؼبيـم يغ انزطجٛــك ػجش ساثظ الســى انُطبق ثبالَزشَـٛـذ نهًذسســخ 

يٍ انذخٕل ٔاجشاء رحذٚثبد ػهٗ ثطبلبد انطهجخ يٍ ا٘ يكبٌ ٚزٕفش  ( www.NoorSchool.comيثال  )

كًب سـٛزٛح انزطجٛك اظٓبس دسجـبد انطهجخ ٔغٛبثبرٓى الٔنٛـبء االيٕس دٌٔ ايكبَٛخ , فّٛ خذيـخ االَزشَٛذ

انزحذٚث أ انحزف ٔثٓزا سـٕٛفش خذيخ االشـؼبس ٔٚغُٙ اداسح انًذسسـخ يٍ رجهٛغ أنٛـبء ايٕس انطهجخ 

ثغٛبثبد اثُبئٓى أ رذَٙ يسـزٕاْى انذساسٙ ٔٚؼضص انزٕاصم يغ أنٛبء االيٕس ػٍ ثؼذ ٔثبسـهٕة 

 .ركُٕنٕجٙ يزحضش 

 

 

 



 يب ْٙ يًٛضاد انزطجٛك

رؼشٚف انًسـزخذيٍٛ ضًٍ صالحٛبد ٚحذدْب يذٚش انزطجٛك ثحٛث ٚذخم انًسزخذو ضًٍ  -1

رٕلٛذ يحذد ٔكزنك ًٚكُّ يٍ انزؼبيم يغ خٛبساد يحذدح حسـت سٛبلبد ٔطجٛؼخ انؼًم 

 .انًٕكم نّ 

أيكبَٛخ أسشفخ جًٛغ ثٛبَبد انطهجخ االسبسـٛخ يؼضصِ ثصٕسح ٔسلى لٛذِ ٔربسٚخ االَزسـبة  -2

 .انخ ... ٔانًشحهخ انذساسٛخ ٔشؼجخ ٔربسٚخ يٛالدِ 

 .رذٍٔٚ دسجبد انطالة نهًشاحم انذساسٛخ ٔاصذاس ٔطجبػخ انشٓبداد  -3

 
 ثشكم ثطبلخ انذسجبد نكم طبنت

 
 ثشكم لبئًخ ثبسًبء طهجخ يشحهخ ٔشؼجخ يؼُٛخ

رسجٛم غٛبثبد انطهجخ نهًشاحم انذساسٛخ ػهٗ شكم ثطبلخ نكم طبنت أ لبئًخ ثبسًبء شؼجخ  -4

 .ٔانغٛبثبد َٕػبٌ ثؼزس ٔثذٌٔ ػزس , يؼُٛخ

 .رسجٛم يالحظبد يٍ لجم اػضبء ْٛئخ انزذسٚس نكم طبنت  -5



حسـبة انذفؼبد انًبنـٛخ نكم طبنت ضًٍ انًشحهخ انذاسسـٛخ ثشكم ثطبلخ يبنٛخ اٌ كبَذ  -6

 .انًذسسخ أْهٛخ الظٓبس انزمبسٚش انًبنٛخ 

 .أيكبَٛخ أجشاء اػذاداد نهزطجٛك نٛزُبست يغ انًذسسخ ٔرؼهًٛبرٓب ٔثصٕسح يًٛضح  -7

 
 .اصذاس رمبسٚش يزؼذدح ٔيزُٕػخ  -8

 

 ساثظ رؼهًٛٙ ػٍ اسزخذاو انزطجٛك ػهٗ يٕلغ انٕٛرٕٛة

https://youtu.be/oWisdwRVe_U 

 

 كهفخ انزطجٛك

 فحسـت ثم ٚزؼذٖ رنك يٍ خالل اجشاء يٕائًـخ نهزطجٛك انزذسٚت ٔرُصٛتال ٚمزصـش ػًهُب ػهٗ 

 .يغ يزطهجبد ٔحبجخ رؼهًٛبد انًذسسخ 

 يغ ٔانًٕائًخ انزذسٚت شبيهخ دٔالس 750 ػهٗ انالثزٕة رُصٛجٓب حبنخ فٙ انزطجٛك َسخخ سؼش 

  .انًذسسخ رؼهًٛبد

 حجض شبيم دٔالس 1100 االَزشَٛذ فٛكٌٕ انسؼش ْٕ ػهٗ رُصٛت انزطجٛك أيب فٙ حبنخ 

ٔرجذد  ٔانزُصٛت ٔانزذسٚت ٔانًٕائًخ انُذ ػهٗ  Host ٔاالسزضبفخ Domainانذٔيٍٛ 

 . دٔالس 350االسزضبفخ ٔحجض انذٔيٍٛ ثؼذ يشٔس سُخ ثًجهغ 

 اثُٓى غٛبثبد ػهٗ االطالع االيٕس أنٛبء ايكبَٛخ يغ االَزشَٛذ انزطجٛك ػهٗ فًٛب ارا رى رُصٛت 

 ٔانزذسٚت ٔانًٕائًخ ٔاالسزضبفخ انذٔيٍٛ حجض شبيهخ دٔالس 1250 فسزكٌٕ ٔدسجبرّ

 . دٔالس 350ٔانزُصٛت ٔرجذد االسزضبفخ ٔحجض انذٔيٍٛ ثؼذ يشٔس سُخ ثًجهغ 

 

 Demoَسخخ رجشٚجٛخ نهزطجٛك 

ًٚكٍ يشبْذح َسـخخ رجشٚجٛخ يٍ ػهٗ انشـجكخ انؼبنًٛخ انؼُكجٕرٛخ يغ ثٛبَبد حمٛمٛخ لذًٚـخ 

 :الحذ ػًالئُب ػجش انشاثظ انزبنٙ 

http://www.2iraq.com/eSchool/ 
 Laith    :أسى انًسزخذو  

  123   :    كهًخ انًشٔس  
 

 

https://youtu.be/oWisdwRVe_U
http://www.2iraq.com/eSchool/


 انهغبد انًسزخذيخ فٙ انزطجٛك 

PHP Language, Ajax and HTML with MySQL Database 

              

 

 يٍ َحٍ

اَٙ يطٕس رطجٛمبد انٕٚت نٛث جؼفش َبجٙ يٍ سـكُخ يُطمخ انذٔسح ثـجغذاد حبصـم ػهٗ 

 سُخ خبسج انمطش ٔحصهذ ػهٗ جبئضح 11يبجسزٛش فٙ رطجٛمبد انحبسجبد ٔيغزشة اكثش يٍ 

  .2008-2007افضم يطٕس رطجٛمبد فٙ يصش ػبو 

LJN_LSK@yahoo.com Laith.2iraq@gmail.com 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009842983671 

Mobile or Viber or WhatsApp : 009647903781816 Skype Account : LJN_LSK 

ال رزشدد فٙ ا٘ اسزفسـبس أ انهمبء يٍ اجم انًضٚذ يٍ انزفبصٛم أ حزٗ انحصٕل ػهٗ َسـخخ 

  .Demoرجشٚجٛخ 
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