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  نجاحات

تامر هو المطور لنظام معلومات الطالب المستخدم لطالب برامج الساعات المعتمدة بهندسة شبرا. تم تصميم النظام اعتمادا على 
. يوفر النظام متابعة لعمليات Visual Basicوتمت اعمال البرمجة باستخدام  تمايكروسوفقواعد البيانات اكسس من شركة 

لفصول الدراسية ويصدر الجداول الدراسية الخاصة بهم كما يقوم بحفظ نتائج االختبارات واعمال تسجيل المواد للطالب خالل ا
والعديد من معلومات الطالب األخرى والتقارير االختبارات ويصدر السجالت االكاديمية للطالب باإلضافة لخططهم الدراسية 

على اعداد الجداول للفصول الدراسية ومتابع أعضاء هيئة التدريس والمساعدة في االرشاد األكاديمي. كما يقوم النظام بالمساعدة 
  واعداد جداولهم باإلضافة الى امداد إدارة الحسابات بالمعلومات.
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