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Abstract 

With the popularization of the internet and the growth of the 
communication technology, E-learning is increasingly utilized by both the 
academic and industrial communities. 

Management is a critical aspect in E-learning system because it provides a 
way to create and deliver learning content, monitor student participation, and 
evaluate student performance. Also learning management system automates the 
administration of training events, handling course schedules and registrations; 
delivering learning content; facilitating communication among learners and 
between learners and instructors. 

This paper introduces a distributed E-learning management system using 
client/server model. On the server side of the system, an administrator involving 
managing and controlling all the students and tutors activities; making all 
administrator's subsystems work properly and transparently without bothering or 
interrupting system's users (clients side). 
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  تصميم وبناء نظام إدارة التعليم االلكتروني المدعوم بالـ ويب
 الخالصة

 ح فرصاًاتقد ااالنترنت  ةالتصاالت والمعلومات وبخاصالتقدم السريع في تكنولوجيا اإن 
 .جديدة ةوقنوات تعليمي بيئات االمر الذي وفروتوزيع المعلومات ،معالجة لخلق وتخزين و جديدةً

وفر وسـيلة اليجـاد   ت انهفي نظام التعلم االلكتروني ال ةبالغ االهمي تشكل االدارة جانباً
كما انها تعمل على اتمتة , ئهمكة الطالب ، وتقييم أدا، ورصد مشار التعليمي وايصال المضمون

مع المواد التعليمية وجدولتها وكذلك عملية التسـجيل   التعاملو، علم االلكترونيادارة الت عملية
ـ المحتـوى  اليصال كما انها مسؤولة عن إ, للطلبة في نظام التعلم االلكتروني تيسـير  و يتعليم

 .ينالمدرب االتصال بين المتعلمين وبين
الخادم    / العميل   طراز   باستخدام     الموزع     دارة التعلم االلكتروني           نظام إهذا البحث يقدم إن 
المدير      . النموذجي     الخادم        (Administrator)يمثل  لذي           (Server)جانب  ا النظام  وا في هذ

لمدربين على حد سواء كما     الطالب وااألنشطة الخاصة بومراقبة جميع  يكون مسؤوالً عن إدارة
التسبب بأي إزعاج أو  ودونتامة شفافية بصحيح والشكل الالنظم الفرعية ب ضمن عمل جميعانه ي

  ).في النظام جانب العمالءالذين يمثلون (نظام المستخدمي مقاطعة لعمل 
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