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Abstract 

 
WebCT is a web-based instruction tool that enables instructors to create 

and customize their course for distance higher education. The WebCT is 

enhancing student learning and describes the applications and 

implementation of Web Course Development Tools for large campus 

wide audience, the WebCT is presented as a powerful tool that facilitates 

the creation of sophisticated Web-based educational environments such 

as registering, studying, course content, evaluation, communication and 

exam tools, these tools have been described and implemented. Standard 

and advanced search has been added as useful and powerful tool when 

distinguishable topic is request or search for grade, student and material. 

The security and privacy of general web-based learning systems are 

evaluated, by adding the security and privacy requirements, specific to 

them such as access control and encrypt the database. The specifications 

of WebCT are, creating dynamic WebPages (PHP) rather than static 

WebPages (HTML), creating dynamic database rather than files, accurate 

results and rabid update.    

Rough set has been used to assist students and instructors with WebCT 

learning. The scores of quizzes are treated as conditional attributes and 

the final examination scores as decision attributes, then, the reducing of 

database size and generating rules from database.  Decision rules are 

obtained using rough set to give the reasons for student failure .for 

repeating students; these rules specify which sections need to be 

emphasized for the second round. For new students, these rules inform 

them about those sections requiring extra effort in order to pass the final 

exam.          

 



 املستخلص

 
 كوين  ت  من لمدرسين اكن م  لتي ت  نترنيت األاعلى  تاو د هي أب  لوي  افي  لدراسيةا ولص  دوات ف  أ
ي زمان لغرض في أي مكان وأنترنيت ألاعلى  بحيث تكون هذه الفصول جاهزة ةلدراسيا همول  ص  ف  

ب لوي  اول ص  ف   ات  و د  أصف و  لطالب و  اعلم حسين ت  التعلم عن بعد هي ت   من فوائد التعلم عن بعد .
 نترنيت ومن هذه  ألاربويه على لق بيئات ت  سهل خ  ويه التي ت  اة ق  يب كاد  ول الو  ص  وات ف  مثيل اد  وت  

 كل هذه   .صالت  األو حان مت  ألدوات اأقييم, الت   صول,لف  ويات أحت  , م  راسةد  الجيل, س  لت  ا هي  وات د  ألا
حث القياسي منها الب  من ض  ث و  بح  وات ال  أد يف  ض  أ ذلك  ك   نفيذها.ها وت  صف  و   وات قد تم  د  ألا

 وتم   امتحان. ن طالب معين اوعن درجةحث عو الب  حث عن موضوع معين أالب   عند   ,تقدموالم  
من هذه و  ظام خولين للدخول الى الن  غير الم  ال   شخاص   األنع  لم    األمنية والسريةضمين خصائص  ت  

 لقخ   ظام هي  ميزات هذا الن  ن م  م   يانات.الب   شفير قاعدةوصول وت  ال   يطرةس   هي   صائصالخ  
غة ديدة بأستخدام ل  فحات ج  ص   أو أضافةستمرار أحديثها بتم ت  التي ي   نترنيتفحات على األص  

لق قاعدة و خ   HTML بواسطة ةجبرم  الم   ساكنةفحات ال  خدام ص  ست  أعن  ضلا ف    PHP الب رمجة
 .رعة عاليةحديث بس  دقه النتائج و ت  و   دة بيانات ساكنةقاع  لق عن خ   ضلا ف   ركيةبيانات ح  

متحانات األمثيل نتائج ت  لب من خلل الط  و  الم درسين مساعدةل   Rough setال  خدمت  ست  أ 
نات لبيااجم قاعده خفيض ح  رار وثم ت  لنهائيه كخصائص ق  ارط و نتائج لفصليه كخصائص ش  ا

لب في لط  شل أسباب ف  أطي واعد تع  لق  ستخلصه. هذه الم  البيانات اتخراج قواعد من قاعدة س  وأ
الفصول  حديدت  انية و ث متحان مرةاألحاولون ي  لذين لب أللط   صيحةطاء ن  ع  مادة معينة وكذلك أ

 متحان.األجتياز أضافي لغرض جهد ألى أ حتاج و ت  تركيز أ لىأ لتي تحتاجأ
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