


2

املقدمة

دأب مركــز الكفيــل لتقنيــة املعلومــات وتطويــر املهــارات ومنــذ بدايــات تأسيســه عــى تزويــد املجتمــع بــكل مــا هــو جديــد 
ــة  ــات عاملي ــة ومبواصف ــة خالص ــادي عراقي ــة بأي ــة املصمم ــة الربمجي ــوص الصناع ــة وبالخص ــات الحديث ــن التقني ــدم م ومتق
ــا  ــدم ملجتمعن ــق التق ــو تحقي ــه األول ه ــث كان والزال هدف ــي، حي ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــن وزارة التعلي ــب قوان وحس
ــة  ــة واالقتصادي ــاة االجتامعي ــاالت الحي ــة ويف كل مج ــاة العام ــة يف الحي ــات املتقدم ــتخدام التقني ــع باس ــي والدف العراق
والتعليميــة وليــس الربــح املــادي، فــكان لــه العديــد مــن الربامــج العلميــة والتعليميــة واإلداريــة، وخــر مثــال عــى تلــك 
الربامــج نظــام الجــود لألرشــفة االلكرتونيــة، نظــام الكافــل للمحاســبة واملســتودعات، نظــام الــراج للمدرســة االلكرتونيــة 

وغرهــا مــن الربامــج األخــرى.
ومــن اهــم املنتجــات الربمجيــة ملركزنــا يف مجــال التعليــم العــايل نظــام الــراج إلدارة الجامعــات الــذي رأى النــور يف 
العــام 2018 والزال مســتمرا يف الخدمــة منــذ ذلــك التاريــخ ولغايــة وقتنــا الحــايل، ومــن الجامعــات التــي طبــق فيهــا هــذا 

النظــام جامعــة الكفيــل، ويف الطريــق حاليــا لتطبيقــه يف جامعــات أخــرى.
Students Management Infor� ــة ــات الطلب ــة إدارة معلوم ــن أنظم ــج م ــام مزي ــات نظ ــراج إلدارة الجامع ــام ال ــرب نظ  يعت

mation System وأنظمــة إدارة التعلــم E�Learning Systems حيــث ميكــن للمؤسســة التعليميــة متابعــة جميــع الفعاليــات 
اإلداريــة لهــذا النظــام بصــورة الكرتونيــة مــن تســجيله يف املرحلــة األوىل ولغايــة تخرجــه مــن الجامعــة مثــل متابعــة األمور 
اإلداريــة واملعلومــات الشــخصية، املعلومــات الدراســية، املعلومــات املاليــة  وغرهــا مــن الفعاليــات االخــرى، فضــا عــن 
كونــه نظــام إلدارة التعلــم E�Learning System تســتطيع عــن طريقــه املؤسســة التعليميــة متابعــة األنشــطة التعليميــة 
للطالــب مثــل إيصــال املــادة العلميــة، اختبــارات الطلبــة، تقييــم الطلبــة، التبليغــات، الجــداول الدراســية وأخــرا وليــس اخــرا 

نظــام بريــدي داخــي متكامــل.
ان هــذا النظــام بــأذن اللــه تعــاىل ســيحقق الفائــدة املرجــوة منــه يف املجــال التعليمــي وكلنــا امــل وثقــة بــان يطبــق يف 

العديــد مــن الجامعــات العراقيــة ليكــون ســندا ودليــا لتلــك املؤسســات التعليميــة .... ومــن اللــه التوفيــق.

إدارة املركز
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بدايات تصميم وتنفيذ النظام

بدأنــا بتحليــل النظــام واالطــاع عــى تجــارب الجامعــات العامليــة يف مجــال أنظمــة إدارة معلومــات الجامعــة كذلــك تــم االطــاع 
عــى أنظمــة التعليــم االلكــرتوين الشــائعة االســتخدام.

استغرق العمل يف تحليل وتصميم وبرمجة واختبار النظام سنة ونصف.

تــم االعــان عــن النظــام رســمياً يف افتتــاح املجمــع الجامعــي الجديــد لجامعــة الكفيــل بتاريــخ )2019/4/14( وبحضــور رؤســاء 
الجامعــات )الكوفــة، وكربــاء، وابــن حيــان، والعميــد، والفــرات االوســط، ووراث االنبيــاء( وعــدد مــن مســاعدي رؤســاء الجامعــات 

وعمــداء الكليــات الحكوميــة واالهليــة.

ــٍة  ــد دراس ــم بع ــايل، وُصّم ــم الع ــاع التعلي ــّي لقطّ ــب التقن ــة يف الجان ــًة نوعيّ ــّكل انتقال ــات ش ــراج الدارة الجامع ــاُم ال نظ
ــارب  ــن التج ــاُم م ــون النظ ــم، ليك ــال التعلي ــن يف مج ــن واملختّص ــن الباحث ــدٍد م ــع ع ــات م ــة آراء ومقرتح ــتفيضة ومناقش مس
ــة الربمجــة والتصميــم، وقــد أنجزتــه أنامــُل كــوادر شــبابيّة ُمبدعــة رفعــت  ــز باحرتافيّ األوىل والرائــدة يف هــذا املجــال، ومتيّ

ــة ــا #التقنية_بعقول_عراقي ــعاراً لنتاجه ش
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بدايات تصميم وتنفيذ النظام

اول مؤسسة تعلمية طبق فيها نظام الرساج إلدارة الجامعات هي جامعة الكفيل، 

حيث تحتوي هذه الجامعة عىل الكليات واالقسام العلمية الغري منتمية لكلية:

كـليـــة  طـب االســنـــان

كـلـيــة التـقنيات الطبية

كـلــيـة الـــقــانــون

قـسـم الشــريــعـة

كـليـة  الصــيدلـة

كـلـيـة الهـنـدسة التقـنية

قــســم االعـــــام

قــســم الـسـيـاحـة
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مقدمة عن النظام

 Students Management Information System ــة ــات الطلب ــم إدارة معلوم ــن نظ ــج م ــل مزي ــام متكام ــو نظ ه
مــع أنظمــة التعليــم االلكــرتوين E�Learning الهــدف منــه هــو التعامــل مــع كل املعلومــات الشــخصية 
للطلبــة باإلضافــة اىل معلومــات عــن الجامعــة، الكــورس الــدرايس، معلومــات عــن كل دفعــة دراســية، 
املصــادر التعليميــة، التقاريــر االكادمييــة، فضــا عــن الجــزء الخــاص بالتعليــم االلكــرتوين الــذي يتخصــص بأجــراء 
عمليــة التواصــل بــن األســتاذ وطلبتــه مــن خــال ارســال املحــارضات االلكرتونيــة واســتام التقاريــر، االختبــارات 

ــرى. ــات األخ ــن الفعالي ــا م ــة..... وغره االلكرتوني

حيــث انــه يقــوم بجمــع كل املعلومــات الدراســية املتعلقــة بطلبــة الجامعــة يف الكــورس الــدرايس وتفاصيــل 
امتحاناتهــم، علــام بــان جميــع املعلومــات املذكــورة اعــاه ســتكون متاحــة لــكل مــن الطلبــة واوليــاء امورهــم 
اضافــة اىل انهــا متاحــة لــكل مــن الــكادر االداري والتدريــي عــى حــد ســواء. ان هــذا النظــام يســهل مــن 
اكتشــاف كل الفعاليــات واملتغــرات االكادمييــة التــي تحــدث يف الجامعــة مــن عمليــات التغيــر التــي تحــدث 
ــاع  ــة اط ــع امكاني ــرات م ــك التغي ــح تل ــي توض ــة الت ــر املختلف ــاء التقاري ــم، واعط ــة وحاالته ــات الطلب يف درج
اوليــاء امــور الطلبــة عــى الحالــة الدراســية ألبنائهــم مــن خــال ارســال اشــعارات لهــم عــن طريــق الشــبكة 

الدوليــة )بواســطة االمييــل( .
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العملية

.)Android & ios( املتاح للنظامن
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1- نظام املدير Admin System.أجزاء النظام

يحتـــوي هـــذا النظـــام عـــى 
األدوات  مــــــــن  مــجـمـــوعـــــة 
تســـاعد  التـــي  واإلجـــراءات 
انجـــاز  يف  النظـــام  مديـــر 
الفعاليـــات املطلوبـــة منـــه، 

وتشمـــــل فـعـالـيــــاته:
عمل مجموعات املستخدمن وتوزيع الصاحيات بينهم

بناء قوائم تبليغات الطلبة.

عمــل االعــدادات الخــاص بالنظــام مثــل إضافــة أســامء 
النظــام. اىل  الدراســية  واملراحــل  واالقســام  الكليــات 

ــندات  ــة )س ــا املختلف ــة بأنواعه ــندات املالي ــاء الس بن
القبــض، ســندات الدفــع وغرهــا مــن الســندات األخرى(.

ــم  ــام وترحيله ــجيلهم يف النظ ــة وتس ــم الطلب ــاء قوائ بن
مــن مرحلــة ألخــرى.

املراحــل  لكافــة  للطلبــة  الدراســية  الجــداول  بنــاء 
الدراســية.

تخريج الطلبة يف حال اكاملهم دراستهم.

بناء قوائم غيابات الطلبة.

بناء قوائم درجات الطلبة وتهيئتها.

بناء التقارير الخاصة بعمل النظام.
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اقسام نظام املدير 1- نظام املدير Admin System.أجزاء النظام

ــام  ــع اقس ــن جمي ــط ب ــل يرب ــام متكام ــر Administrator System نظ ــام املدي ــر نظ يعت

ــمل: ــي تش ــل الت العم

1. قســم إدارة معلومــات الطلبــة: مــن املمكــن عــن طريــق هــذا القســم تســجيل الطلبــة والدرجــات والجدول 
االســبوعي وترحيــل الطــاب اىل مراحــل اعــى مــن مرحلتهــم الحالية.

ــابات  ــوفات الحس ــندات وكش ــر الس ــم تحري ــذا القس ــق ه ــن طري ــن ع ــن املمك ــابات: م ــم ادارة الحس 2. قس
ــات(. ــي املقبوض ــع.... باق ــندات الدف ــض، س ــندات القب ــغ )س ــديد املبال ــتام وتس واس

ــل  ــام واملراح ــات االقس ــال معلوم ــص إدخ ــتطيع املخت ــم يس ــذا القس ــق ه ــن طري ــم: ع ــم التحك 4. قس
والشــعب واالســاتذة واملــواد الدراســية.

6. سجل النظام: ان وظيفة هذا القسم هو تسجيل كافة االحداث الخاصة بالنظام.

3. قســم املخــازن: يتضمــن هــذا القســم عمليــات ادخــال املــواد واخراجهــا مــن املخــازن التابعــة للجامعــة، 
وتتضمــن تلــك العمليــات )املــواد املدخلــة، املــواد املخرجــة، املوجــودات الفعليــة يف املخــزن(.

5. التقارير: ميكن من خال هذا القسم بناء وتحرير التقارير الخاصة باألساتذة والطلبة وقسم الحسابات.

7. املجموعات: عن طريق هذا القسم نستطيع توزيع األدوار والصاحيات بن مستخدمي الربنامج.

8. املســتخدمن: مــن خــال هــذا القســم ميكــن اضافــة مســتخدم جديــد اىل النظــام وتحديــد املجموعــة 
التــي ينتمــي اليهــا املســتخدم )أســتاذ، طالــب... وغرهــا(.

ــة  ــة مبجموع ــذه املكتب ــل ه ــن تحمي ــن املمك ــة: م ــة االلكرتوني 9. املكتب
كبــرة مــن الكتــب يف مختلــف التخصصــات العلميــة واإلنســانية واألدبيــة.
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صفحة تسجيل الدخول ملدير النظام

ــم  ــال اس ــق ادخ ــن طري ــام، ع ــول اىل النظ ــجيل الدخ ــة تس ــذا الصفح ــق ه ــن طري ــتطيع ع نس

املســتخدم User Name وكلمــة املــرور التــي تــم تزويدنــا بهــا مــن قبل الجهــة املصنعــة للنظام، 

مــع مالحظــة تفضيــل اســتخدام املتصفــح Google Chrome مــن اجــل الولــوج اىل هــذا النظــام..
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صفحة تسجيل الدخول ملدير النظام

عــن طريــق هــذه الواجهــة نســتطيع الوصــول اىل اقســام نظــام املدير 

مــن اجــل إدارة النظــام، واجــراء الفعاليــات املطلوبــة مــن مديــر النظام.
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أجزاء نظام املدير

ويحتوي عىل األقسام التالية:

نســتطيع عــن طريــق هــذه الواجهــة مــن تحديــد أنــواع املجاميــع الذيــن ســيعملون عــىل النظــام وتوزيــع الصالحيــات فيــا 

.Privacy واملحافظــة عــىل الخصوصيــة يف العمــل System Security بينهــم، مــن اجــل الحفــاظ عــىل امــان النظــام

أ -مجموعات املستخدمن.

:Administrator Settings 1. اعدادات املدير
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ــات  ــع الصالحي ــام وتوزي ــىل النظ ــيعملون ع ــن س ــتخدمن الذي ــواع املس ــد أن ــن تحدي ــة م ــذه الواجه ــق ه ــن طري ــتطيع ع نس

فيــا بينهــم فضــال عــن توليــد اســم مســتخدم User Name وكلمــة مــرور Password لــكل منهــم، مــن اجــل الحفــاظ عــىل امــان 

.Privacy واملحافظــة عــىل الخصوصيــة يف العمــل System Security النظــام

ب -املستخدمن.

1. اعدادات املدير Administrator Settings:أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه الواجهــة تحديــد الكليــات واألقســام التــي ينتمــي اليهــا املســتخدمون الذيــن ســيعملون عــىل 

النظــام.

ج- اقسام املستخدم.

1. اعدادات املدير Administrator Settings:أجزاء نظام املدير
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نستطيع عن طريق هذه الواجهة من تحديد معلومات الجامعة )اسمها، تاريخ التأسيس، عنوانها(.

د - معلومات الجامعة

1. اعدادات املدير Administrator Settings:أجزاء نظام املدير
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ــا يف  ــتفادة منه ــل االس ــن اج ــة، م ــة للجامع ــات التابع ــع الكلي ــات جمي ــال بيان ــن ادخ ــة م ــذه الواجه ــق ه ــن طري ــتطيع ع نس

اقســام أخــرى مــن أجــزاء النظــام.

أ- اعدادات الكليات.
ويـشـمــل:

2. قسم االعدادات : أجزاء نظام املدير



16

نســتطيع عــن طريــق هــذه الواجهــة مــن ادخــال بيانــات جميــع االقســام التابعــة للجامعــة، مــن اجــل االســتفادة منهــا يف 

اقســام أخــرى مــن أجــزاء النظــام.

ب- اعدادات القسم.

2. قسم االعدادات : أجزاء نظام املدير
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2 - قسم االعدادات : 

ــل  ــن اج ــة، م ــة الجامع ــاتذة وطلب ــا أس ــي له ــي ينتم ــدن الت ــات امل ــال بيان ــن ادخ ــة م ــذه الواجه ــق ه ــن طري ــتطيع ع نس

ــام. ــزاء النظ ــن أج ــرى م ــام أخ ــا يف اقس ــتفادة منه االس

ج- اعدادات املدن.

2. قسم االعدادات : أجزاء نظام املدير
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2 - قسم االعدادات : 

نســتطيع عــن طريــق هــذه الواجهــة مــن ادخــال الشــهادات التــي مــن املمكــن ان ميتلكهــا أســاتذة ومنتســبو الجامعــة، مــن 

اجــل االســتفادة منهــا يف اقســام أخــرى مــن أجــزاء النظــام.

د- اعدادات الشهادات.

2. قسم االعدادات : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه الواجهــة مــن ادخــال بيانــات جميــع األســاتذة والتدريســين املنتمــن اىل الجامعــة، ســواء اكانــوا 

أســاتذة عــىل مــالك القســم او بعقــود او محــارضون خارجيــون، مــع توليــد اســم مســتخدم وكلمــة مــرور لــكل منهــم مــن اجــل 

الدخــول اىل صفحاتهــم ومارســة نشــاطاتهم التعليميــة داخــل النظــام.

هـ - اعدادات االساتذة.

2. قسم االعدادات : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن تحديــد جميــع املقــررات الدراســية التابعــة اىل اقســام الجامعــة املختلفــة وتحديــد 

أســاء التدريســين الذيــن يقومــون بتدريســها، مــن اجــل االســتفادة منهــا يف اقســام أخــرى مــن أجــزاء النظــام.

و- مواد االساتذة.

2. قسم االعدادات : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن بنــاء جميــع جــداول الحســابات واعــداد املوازنــات وجــداول املوجــودات .... وغريهــا، من 

اجــل االســتفادة منهــا يف اقســام أخــرى مــن أجــزاء النظــام.

ن- الحسابات.

2. قسم االعدادات : أجزاء نظام املدير
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ــة  ــة اىل العملي ــر الخاص ــواء التقاري ــام، س ــة للنظ ــر املختلف ــاء التقاري ــم وبن ــن تصمي ــذة م ــذه الناف ــق ه ــن طري ــتطيع ع نس

ــواء. ــد س ــىل ح ــة ع ــة او اإلداري التعليمي

ي- مصمم التقارير.

2. قسم االعدادات : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن تســجيل بيانــات الطلبــة الذيــن ينتمــون اىل هــذه املؤسســة التعليميــة مثــل )االســم، 

رقــم الهاتــف، ســنة التوالــد، عنــزان التولــد .... وغريهــا( مــن املعلومــات األخــرى.

أ- تسجيل طالب جديد.
يحتوي عىل األقسام الفرعية التالية:

3. قسم الطالب : أجزاء نظام املدير
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ــة  ــابق، واضاف ــت س ــداده يف وق ــم اع ــف Excel ت ــن مل ــة م ــات الطلب ــترياد بيان ــن اس ــذة م ــذه الناف ــق ه ــن طري ــتطيع ع نس

ــدة. ــة واح ــرساج دفع ــام ال ــة اىل نظ ــات الطلب بيان

ب- استرياد طالب من ملف اكسيل.

3. قسم الطالب : أجزاء نظام املدير
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ــة  ــا الدراس ــة بنوعيه ــة املختلف ــل الجامع ــام ومراح ــات واقس ــىل كلي ــة ع ــع الطلب ــذة توزي ــذه الناف ــق ه ــن طري ــتطيع ع نس

ــائية. ــة واملس الصباحي

ت- قامئة الطالب.

3. قسم الطالب : أجزاء نظام املدير
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ــل االســتفادة  ــة، مــن اج ــة عــىل الشــعب الدراســية املختلفــة يف الجامع ــع الطلب ــذة توزي ــق هــذه الناف نســتطيع عــن طري

منهــا يف أجــزاء أخــرى مــن النظــام.

ث- شعب الطالب.

3. قسم الطالب : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن ترحيــل الطلبــة اىل مراحــل دراســية اعــىل مــن مراحلهــم الحاليــة بعــد نجاحهــم مــن 

مرحلــة دراســية اىل أخــرى.

ج- ترحيل الطالب.

3. قسم الطالب : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن ادخــال بيانــات الطلبــة املحملــن اىل النظــام والــدروس التــي تــم تحميلهــم بهــا 

فضــال عــن املرحلــة الدراســية وغريهــا مــن املعلومــات األخــرى.

ح- الطالب املحملن.

3. قسم الطالب : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن ادخــال بيانــات الطلبــة الخريجــن لكافــة اقســام الجامعــة والذيــن انهــوا دراســتهم 

الجامعيــة، مــن خــالل تحديــد ســنة الدفعــة، اســم الدفعــة وغريهــا مــن املعلومــات األخــرى.

أ- تخريج دفعة جديدة.
ويـشـمــل:

4. قسم تخريج الطالب : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن معاينــة بيانــات الدفعــات الســابقة ومعلومــات الخريجــن، مثــل ســنة التخــرج، نــوع 

الدراســة، اســم الدفعــة، عــدد الطلبــة وغريهــا مــن املعلومــات االخــرى.

ب - تخريج الدفعات السابقة.

4. قسم تخريج الطالب : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن تحديــد الحقــول واملعلومــات الخاصــة بغيابــات الطلبــة مثــل اســم األســتاذ، اســم 

املــادة، تاريــخ الغيــاب وغريهــا مــن املعلومــات األخــرى.

الغيابات.

5. قسم الغيابات : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن نــر اإلعالنــات والتبليغــات لــكل مــن أســاتذة الجامعــة وطلبتهــم، مثــل تحديــد الكليات 

واالقســام الدراســية املطلــوب تبليغهــا، مضمــون التبليــغ، تفاصيــل التبليــغ وغريهــا مــن املعلومــات األخرى.

التبليغات.

6. قسم التبليغات : أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن تصميــم وبنــاء ســندات القبــض الخاصــة بحقــل مــايل محــدد، ويشــمل اســم الحســاب، 

تاريــخ القبــض، البيــان وغــريه مــن املعلومــات األخــرى.

أ- سند قبض جديد.

نستطيع من خالل هذا القسم من بناء وتصميم السندات املالية، وتشمل االيت:

7. قسم السندات : ويـشـمــل أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن تصميــم وبنــاء ســندات الدفــع الخاصــة بحقــل مــايل محــدد، ويشــمل اســم الحســاب، 

تاريــخ الدفــع، البيــان وغــريه مــن املعلومــات األخــرى.

ب- سند دفع جديد.

7. قسم السندات : ويـشـمــل أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن تصميــم وبنــاء ســندات القيــد الخاصــة بحقــل مــايل محــدد، ويشــمل اســم الحســاب، 

تاريــخ ســند القيــد، البيــان وغــريه مــن املعلومــات األخــرى.

ج- سند قيد جديد.

7. قسم السندات : ويـشـمــل أجزاء نظام املدير
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ــاء وتصميــم الجــداول الدراســية لكافــة مراحــل واقســام وكليــات الجامعــة، عــن  نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن بن

ــرى. ــات األخ ــن املعلوم ــريه م ــتاذ وغ ــم األس ــة، اس ــم القاع ــت، اس ــخ، الوق ــية، التاري ــررات الدراس ــد املق ــق تحدي طري

الجدول.

8. قسم الجداول : أجزاء نظام املدير
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ــة،  ــات الجامع ــل وكلي ــام ومراح ــة اقس ــة لكاف ــات الطلب ــم درج ــم قوائ ــاء وتصمي ــن بن ــذة م ــذه الناف ــق ه ــن طري ــتطيع ع نس

ــات  ــن املعلوم ــريه م ــتاذ وغ ــم االس ــرر، اس ــم املق ــة، اس ــوع الدراس ــة، ن ــم، املرحل ــة، القس ــب، الكلي ــم الطال ــمل اس وتش

ــرى. األخ

الدرجات.

9. قسم الدرجات : أجزاء نظام املدير
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ــم  ــل قوائ ــة مث ــة الكلي ــة بطلب ــر الخاص ــن التقاري ــة م ــواع مختلف ــم أن ــاء وتصمي ــن بن ــذة م ــذه الناف ــق ه ــن طري ــتطيع ع نس

ــرى. ــات األخ ــن املعلوم ــا م ــية وغريه ــم الدراس ــخصية، معلوماته ــم الش ــائهم، معلوماته ــة، أس ــات الطلب معلوم

أ- تقارير الطالب.

نستطيع عن طريق هذه النافذة من بناء وتصميم أنواع مختلفة من التقارير الخاصة بالفعاليات والعمليات التي يقوم بها النظام، مثل 

تقارير الطلبة، تقارير األساتذة، تقارير الحسابات، وغريها من أنواع التقارير األخرى املوضحة ادناه.

10. قسم التقارير : ويـشـمــل أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن بنــاء وتصميــم أنــواع مختلفــة مــن التقاريــر الخاصــة بأســاتذة الكليــة مثــل قوائــم 

ــرى. ــات األخ ــن املعلوم ــا م ــة وغريه ــم الوظيفي ــخصية، معلوماته ــم الش ــائهم، معلوماته ــاتذة، أس ــات االس معلوم

ب- تقارير االساتذة.

10. قسم التقارير : ويـشـمــل أجزاء نظام املدير
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نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة مــن بنــاء وتصميــم أنــواع مختلفــة مــن التقاريــر الخاصــة باملعلومــات املاليــة للجامعــة 

مثــل معلومــات ســندات الدفــع، معلومــات ســندات القبــض، ســندات القيــد وغريهــا مــن التقاريــر األخــرى.

ج- تقارير الحسابات.

10. قسم التقارير : ويـشـمــل أجزاء نظام املدير
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ــدد  ــل ع ــام، مث ــا النظ ــوم به ــي يق ــات الت ــات والفعالي ــىل كل املعلوم ــول ع ــن الحص ــذة م ــذه الناف ــق ه ــن طري ــتطيع ع نس

ــارات التــي تــم اجرائهــا مــن قبــل النظــام، عــدد املحــارضات التــي تــم رفعهــا مــن خــالل النظــام، عــدد املســتفيدين  االختب

ــرى. ــات األخ ــن املعلوم ــا م ــام وغريه ــن اىل النظ ــخ مع ــوا بتاري ــن دخل الذي

د- تقرير سجل النظام.

10. قسم التقارير : ويـشـمــل أجزاء نظام املدير
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Teacher System نظام األستاذ

مقـدمــــة
يوفــر هــذا النظــام مجموعــة مــن النوافــذ واألدوات التــي يســتطيع مــن خالهــا 
األســتاذ التواصــل مــع طلبتــه عــن طريــق إيصــال املــواد العلميــة بأنواعهــا 
املختلفــة، تصميــم وبنــاء االختبــارات االلكرتونيــة، تصحيــح نتائــج االختبــارات الكرتونيا 
وتقييــم الطلبــة، بريــد داخــي متكامــل للتواصــل مــع الطلبــة، ومن املمكــن تلخيص 
الفعاليــات التــي يســتطيع األســاتذة القيــام بهــا مــن خــال نظــام الــراج بــاآليت:

االطاع عى جدول الحصص األسبوعي.

تثبيت غيابات الطلبة.

تقييم الطلبة.

تصميم وبناء االختبارات 
االلكرتونية للطلبة.

تصحيح إجابات الطلبة 
الكرتونيا.

إمكانية التواصل مع 
الطلبة من خال بريد 

الكرتوين متكامل.

االطاع عى جميع التبليغات التي 
تصدر من رئاسة القسم او عامدة 

الكلية او رئاسة الجامعة.

إيصال املادة العلمية للطلبة 
 docx, pptx, jpeg,( بأنواعها املختلفة

.) .wav …., etc ,mp4 ,mp3
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نافذة تسجيل الدخول

يســتطيع األســتاذ مــن خــالل هــذه النافــذة تســجيل الدخــول اىل النظــام، مــن خــالل اســم 

ــام. ــر النظ ــل مدي ــن قب ــا م ــيزود به ــي س ــرور الت ــة امل ــتخدم وكلم املس
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النافذة الرئيسية لنظام األستاذ

يســتطيع األســتاذ عــن طريــق هــذه النافــذة من االطــالع عــىل جميــع التبليغات الصــادرة مــن الجهــات اإلداريــة العليــا للجامعة، 

رئاســة الجامعــة، عــادة الكليــة، رئاســة القســم، وغريهــا مــن الجهــات اإلداريــة األخــرى، فضــال عــن إمكانيــة متابعــة جــدول 

الــدروس األســبوعي الخــاص باألســتاذ فضــال عــن الجــداول األخــرى.

)الصورة االوىل(
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النافذة الرئيسية لنظام األستاذ

يســتطيع األســتاذ عــن طريــق هــذه النافــذة من االطــالع عــىل جميــع التبليغات الصــادرة مــن الجهــات اإلداريــة العليــا للجامعة، 

رئاســة الجامعــة، عــادة الكليــة، رئاســة القســم، وغريهــا مــن الجهــات اإلداريــة األخــرى، فضــال عــن إمكانيــة متابعــة جــدول 

الــدروس األســبوعي الخــاص باألســتاذ فضــال عــن الجــداول األخــرى.

)الصورة الثاين(
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نافذة درجات الطلبة

نافذة درجات الطلبة

ــارات  ــن االختب ــا م ــوا عليه ــي حصل ــم الت ــة درجاته ــة ومتابع ــم الطلب ــن تقيي ــذة م ــذه الناف ــق ه ــن طري ــتاذ ع ــتطيع األس يس

ــابقة. ــات س ــا يف أوق ــوا بأدائه ــي قام ــة الت املختلف
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نافذة تحميل درجات الطلبة

يســتطيع األســتاذ عــن طريــق هــذه النافــذة مــن إعــادة تقييــم الطلبــة وتعديــل الدرجــات التــي حصلــوا عليهــا يف أوقــات 

ســابقة.
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نافذة تحميل محارضات الطلبة

يســتطيع األســتاذ عــن طريــق هــذه النافــذة من تحميــل املحــارضات العلميــة الخاصــة مبادتــه الدراســية اىل طلبتــه وبأنواعها 

.).docx, pptx, jpeg, mp3, mp4, wav …., etc( املختلفة
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نافذة غيابات الطلبة

يستطيع األستاذ عن طريق هذه النافذة من تحديد غيابات الطلبة يف مادته الدراسية لتاريخ محدد.
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نافذة االشعارات لتبليغات االساتذة

ــا يف  ــة العلي ــات اإلداري ــن الجه ــدر م ــي تص ــات الت ــع التبليغ ــة جمي ــن معاين ــذة م ــذه الناف ــق ه ــن طري ــتاذ ع ــتطيع األس يس

ــرى. ــة األخ ــات اإلداري ــن الجه ــا م ــم، وغريه ــة القس ــة، رئاس ــادة الكلي ــة، ع ــة الجامع ــة، رئاس الجامع
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نافذة قامئة اختبارات الطلبة

يســتطيع األســتاذ عــن طريــق هــذه النافــذة مــن معاينــة جميــع االختبــارات التــي بناهــا يف وقــت ســابق، ســواء اقــام الطلبة 

بأدائهــا ام مل يؤدوهــا لغايــة االن.
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صفحة بناء اختبار الطلبة

يســتطيع األســتاذ عــن طريــق هــذه النافــذة مــن بنــاء االختبــارات االلكرتونيــة لطلبتــه عــن طريــق تحديــد اســم املــادة، الطلبــة 

الذيــن ســيؤدون االختبــار، تاريــخ بــدء االختبــار وانتهائــه، وغريهــا مــن املعلومــات األخــرى.
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نافذة إضافة سؤال اىل االختبار

ــن  ــواع م ــبعة أن ــرساج س ــج ال ــر برنام ــار، ويوف ــئلة اىل االختب ــة األس ــن إضاف ــذة م ــذه الناف ــق ه ــن طري ــتاذ ع ــتطيع األس يس

ــي: ــا وه ــة فيه ــار الطلب ــن اختب ــن املمك ــئلة م األس

.Essay Questions األسئلة املقالية.True or False أسئلة صح/ خطأ

.Multi Choice األسئلة ذات اإلجابات املتعددة

.Short Answer أسئلة اإلجابات القصرة )قيمة رقمية(.األسئلة ذات اإلجابات القصرة

.Single Choice األسئلة التي يحتاج فيها الطالب من رفع االسلة ذات اإلجابة الواحدة
ملفات.
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نافذة عرض اجابات االختبار

يستطيع األستاذ عن طريق هذه النافذة من معاينة إجابات الطلبة الذين ادوا االختبار من اجل تصحيحها.
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صفحة الربيد الوارد

يســتطيع األســتاذ عــن طريــق هــذه النافــذة مــن معاينــة جميــع الرســائل الــواردة اليــه مــن الجهــات املختلفــة التــي تنتمــي 

اىل املؤسســة التعليميــة.
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نافذة انشاء رسالة جديدة

يســتطيع األســتاذ عــن طريــق هــذه النافــذة مــن انشــاء رســائل الكرتونيــة وارســالها اىل طلبتــه او اىل األعضــاء االخريــن الذين 

ينتمــون اىل تلــك املؤسســة التعليمية.
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نافذة الربيد الصادر

يســتطيع األســتاذ عــن طريــق هــذه النافــذة مــن معاينــة جميــع الرســائل التــي صــدرت منــه وارســلت يف وقــت ســابق اىل 

مختلــف أعضــاء املؤسســة التعليميــة.
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نافذة الربيد الصادر

يســتطيع األســتاذ عــن طريــق هــذه النافــذة مــن معاينــة جميــع الرســائل التــي صــدرت منــه وارســلت يف وقــت ســابق اىل 

مختلــف أعضــاء املؤسســة التعليميــة.
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Students System نظام الطلبة

مقدمة
ــع  ــل م ــن التواص ــب م ــاعد الطال ــي تس ــراءات الت ــن األدوات واإلج ــة م ــىل مجموع ــام ع ــذا النظ ــوي ه يحت

ــرى،  ــات األخ ــن املتطلب ــا م ــات وغريه ــات االمتحان ــبوعي، ودرج ــدروس األس ــدول ال ــة ج ــاتذته ومعرف اس

ــه: ــمل فعاليات وتش

االطــاع عــى الدرجــات التــي حصــل عليهــا عــن 
ــارات  ــق االختب ــن طري ــاتذة ع ــامت األس ــق تقيي طري

ــه. ــت ل ــي أجري الت

االطــاع عــى جــدول الــدروس الخــاص بالشــعبة 
التــي ينتمــي اليهــا الطالــب.

واملتبقيــة  املســددة  املاليــة  املبالــغ  معرفــة 
القبــض والدفــع. الطالــب وســندات  بذمــة 

تنزيل املحارضات الخاصة مبادة معينة.

أداء االختبارات التي يتم اجرائها من قبل اساتذته.

االطــاع عــى اخــر التبليغــات التــي يتــم ارســالها عــن 
ــم. طريق القس

االطــاع عــى اخــر التبليغــات التــي يتــم 
ارســالها عــن طريــق القســم.

ــات  ــاذج طلب ــى من ــول ع ــة الحص إمكاني
مختلفــة، مثــل الحصــول عــى منــوذج 
طلــب تاييــد اســتمرارية بالــدوام وغــره 

ــرى. ــامذج األخ ــن الن م

بريــد داخــي متكامــل يوفــر إمكانيــة 
الرتاســــل والـتخـاطـــب بيــــن الطالــب 
واســاتذته وبــن الطالــب وبقيــة الطلبــة.



60

نافذة تسجيل الدخول

 User ــتخدم ــم املس ــال اس ــق ادخ ــن طري ــام ع ــول اىل النظ ــجيل الدخ ــن تس ــذة م ــذه الناف ــق ه ــن طري ــب ع ــتطيع الطال يس

ــام. ــر النظ ــل مدي ــن قب ــه م ــا ل ــم تزويده ــي ت ــرور Password الت ــة امل Name وكلم



61

الصفحة الرئيسية لنظام الطالب

ــذة  ــب، ناف ــة للطال ــات املالي ــذة املتعلق ــات، ناف ــذة الدرج ــول اىل ناف ــذة الدخ ــذه الناف ــق ه ــن طري ــب ع ــتطيع الطال يس

التبليغــات، جــدول الــدروس األســبوعي.
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الجدول الدرايس

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن معرفــة جــدول الــدروس األســبوعي ووقــت الحضــور واالنــراف للمقــررات 

الدراســية فضــال عــن اســم التدريــي وأرقــام القاعــات الدراســية.
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درجات الطلبة

عــن طريــق هــذه النافــذة يســتطيع الطالــب معاينــة جميــع الدرجــات والتقييــات الخاصــة بــه ســواء اكانــت تلــك التقييــات 

يوميــة ام شــهرية ام فصليــة ام اختبــارات نهائيــة، فضــال عــن معاينــة تاريــخ االمتحــان الــذي تــم أدائــه مــن قبلــه واســم 

التدريــي الــذي وضــع هــذا التقييــم.
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محارضات الطلبة

ــددة  ــية املح ــررات الدراس ــة باملق ــارضات الخاص ــع املح ــول اىل جمي ــن الوص ــب م ــتطيع الطال ــذة يس ــذه الناف ــق ه ــن طري ع

ملرحلتــه والتــي تــم رفعهــا اىل النظــام يف وقــت ســابق مــن قبــل التدريــي املســؤول عــن هــذا املقــرر، وتشــمل تلــك 

املــواد العلميــة مختلــف األنــواع ملفــات نصيــة )docx, pdf( ملفــات صوتيــة )wav ,mp3( ملفــات فيديويــة )avi ,mp4( ملفــات 

صوريــة وغريهــا مــن أنــواع امللفــات األخــرى.
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تبليغات الطلبة

عــن طريــق هــذه النافــذة يســتطيع الطالــب الوصــول اىل جميــع التبليغــات واالعالنــات التــي تــم تزويــد النظــام بهــا مــن قبــل 

الــكادر التدريــي واإلداري للجامعــة، مثــل التبليــغ عــن موعــد اختبــار معــن، او تأجيــل محــارضة، او تبليغــات إداريــة وغريهــا 

مــن أنــواع التبليغــات األخــرى.
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مناذج الطلبات

ــة  ــكادر اإلداري للمؤسس ــة اىل ال ــات االلكرتوني ــن الطلب ــة م ــال مجموع ــب ارس ــتطيع الطال ــذة يس ــذه الناف ــق ه ــن طري ع

التعليميــة مثــل الحصــول عــىل تأييــد اســتمرارية بالــدوام مــن قســم التســجيل او غــريه مــن الطلبــات األخــرى، والتــي ســيتم 

اإلجابــة عنهــا مــن قبــل الجهــة املختصــة الكرتونيــاً أيضــا.
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قوائم االختبارات

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن معاينــة جميــع االختبــارات التــي تــم انشــائها مــن قبــل اســاتذته للمقــررات 

الدراســية املحــددة ملرحلتــه ومعاينــة معلومــات االختبــار مثــل اســم املــادة، اســم األســتاذ الــذي أنشــئ االختبــار، عنــوان 

االختبــار او نوعــه، تاريــخ بــدء االختبــار، تاريــخ غلقــه وغــريه مــن املعلومــات األخــرى. كــا يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه 

النافــذة مــن عــرض االختبــار وادائــه وتســليمه الكرتونيــاً.
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نافذة عرض نتائج االختبارات

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن معاينــة نتائــج االختبــارات التــي تــم أدائهــا يف وقــت ســابق وصححــت لــه مــن 

قبــل التدريــي املختــص الكرتونيــاً، مــن اجــل االطــالع عــىل نتيجــة االختبــار ومعاينــة مواطــن الخطــأ الــذي وقــع فيــه عنــد 

اإلجابــة عــىل ذلــك االختبــار.
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نافذة الربيد الوارد

ــك  ــن اىل تل ــع املنتم ــن جمي ــه م ــواردة الي ــائل ال ــع الرس ــة جمي ــن معاين ــذة م ــذه الناف ــق ه ــن طري ــب ع ــتطيع الطال يس

ــواء. ــد س ــىل ح ــاتذة ع ــة ام أس ــوا طلب ــواء اكان ــة س ــة التعليمي املؤسس
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نافذة انشاء رسالة جديدة

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن انشــاء رســالة وتحديــد جهــة االرســال، عنــوان الرســالة، محتواهــا، املرفقــات 

التــي ســيتم ارســالها مــع تلــك الرســالة وغريهــا مــن املعلومــات األخــرى، ومــن ثــم ارســالها اىل الجهــة املطلوبــة والتــي 

تنتمــي لتلــك املؤسســة التعليميــة.
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الربيد الصادر

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن معاينــة جميــع الرســائل التــي تــم ارســالها يف وقــت ســابق مــن قبلــه، 

ومعاينــة تفاصيــل كل رســالة مثــل اســم الجهــة املســتقبلة، تفاصيــل الرســالة، املرفقــات ان وجــدت، تاريــخ االرســال وغريهــا 

مــن املعلومــات األخــرى.



نظام الطلبة للهواتف الذكية

Students
System For  

Smart
Phone

 Smart الذكيــة  لألجهــزة  برمجــي  تطبيــق  عــن  عبــارة 
Devices ســواء اكانــت هواتــف ذكيــة Smart Phone ام 
ــه  ــول علي ــب الحص ــتطيع الطال ــة Tablet، يس ــزة لوحي أجه
مــن املتجــر الخــاص بهاتفــه ونظــام التشــغيل الــذي 
الهاتــف يعمــل وفــق نظــام  يعمــل عليــه، فــاذا كان 
التشــغيل Android مثــل أجهــزة سامســونج و هــواوي 
وغرهــا مــن األجهــزة األخــرى، يســتطيع الطالــب هنــا 
 Google ــي ــوق ب ــن س ــق م ــذا التطبي ــى ه ــول ع الحص
 ios ــغيل ــام التش ــق نظ ــل وف ــف يعم Play  واذا كان الهات
ــى  ــول ع ــب الحص ــتطيع الطال ــة Apple يس ــف رشك كهوات
 App Store أي مــن Apple هــذا التطبيــق مــن متجــر رشكــة
، وعــى اختــاف تلــك املتاجــر يســتطيع الطالــب مــن تنزيــل 
ــال  ــم ادخ ــن ث ــازه وم ــى جه ــه ع ــق وتثبيت ــذا التطبي ه
 Password ــرور ــة امل ــتخدم User Name وكلم ــم املس اس
ــة  ــر العملي ــة س ــام ومتابع ــول اىل النظ ــل الدخ ــن اج م
التعليميــة الخاصــة بــه، حيــث ميتلــك هــذا التطبيــق نفــس 
الفعاليــات واملميــزات واإلجــراءات التابعــة لنظــام الــراج 

ــب.  ــاص بالطال ــزء الخ ــد للج ــة وبالتحدي إلدارة الجامع
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الواجهة الرئيسية للنظام

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن 

مشــاهدة جميــع االخبــار الخاصــة باملؤسســة 

النظــام بهــا  يتــم تزويــد  التعليميــة والتــي 

ونرهــا مــن قبــل شــعبة االعــالم يف تلــك 

املؤسســة.
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نافذة لوحة التحكم للنظام

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة 

ــذا  ــة به ــول اىل لوحــة التحكــم الخاص مــن الوص

ــن  ــة م ــىل مجموع ــوي ع ــي تحت ــق والت التطبي

اجــراء  مــن  طريقهــا  عــن  نســتطيع  النوافــذ 

الفعاليــات املختلفــة التــي مــن املمكــن عملهــا 

ــام. ــذا النظ ــق ه ــن طري ع
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عن الجامعة

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن 

ــة  ــن الجامع ــرة ع ــة مخت ــذة تعريفي ــراءة نب ق

ــك  ــة بتل ــات الخاص ــن املعلوم ــث ع ــن يبح ــكل م ل

ــة. ــة التعليمي املؤسس
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معلومات الطالب

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة 

ــمه  ــخصية، اس ــه الش ــل اىل معلومات ــن الوص م

ــة  ــم، املرحل ــخصية، القس ــه الش ــل، صورت الكام

ــرى. ــات األخ ــن املعلوم ــا م وغريه
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الجدول االسبوعي

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة 

مــن معرفــة جــدول الــدروس األســبوعي ووقــت 

الدراســية  للمقــررات  واالنــراف  الحضــور 

ــات  ــام القاع ــي وأرق ــم التدري ــن اس ــال ع فض

الدراســية.
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الدرجات

عــن طريــق هــذه النافــذة يســتطيع الطالــب 

معاينــة جميــع الدرجــات والتقييــات الخاصــة 

بــه ســواء اكانــت تلــك التقييــات يوميــة ام 

ــال  ــة، فض ــارات نهائي ــة ام اختب ــهرية ام فصلي ش

ــه  ــم أدائ ــذي ت ــان ال ــخ االمتح ــة تاري ــن معاين ع

مــن قبلــه واســم التدريــي الــذي وضــع هــذا 

التقييــم.
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نافذة االمتحانات

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن 

معاينــة جميــع االختبــارات التــي تــم انشــائها من 

قبــل اســاتذته للمقــررات الدراســية املحــددة 

ملرحلتــه ومعاينــة معلومــات االختبــار مثل اســم 

ــار،  ــئ االختب ــذي أنش ــتاذ ال ــم األس ــادة، اس امل

عنــوان االختبــار او نوعــه، تاريــخ بــدء االختبــار، 

ــرى.  ــات األخ ــن املعلوم ــريه م ــه وغ ــخ غلق تاري

كــا يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة 

ــاً. ــار وادائــه وتســليمه الكرتوني مــن عــرض االختب
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نافذة نتائج االمتحانات

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن 

ــارات التــي تــم أدائهــا يف  معاينــة نتائــج االختب

وقــت ســابق وصححــت لــه مــن قبــل التدريــي 

املختــص الكرتونيــاً، مــن اجــل االطــالع عــىل نتيجة 

ــع  ــذي وق ــأ ال ــن الخط ــة مواط ــار ومعاين االختب

فيــه عنــد اإلجابــة عــىل ذلــك االختبــار.
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نافذة الرسائل املستلمة

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن 

معاينــة جميــع الرســائل الــواردة اليــه مــن جميــع 

املنتمــن اىل تلــك املؤسســة التعليمية ســواء 

اكانــوا طلبــة ام أســاتذة عــىل حــد ســواء.



82

الرسائل املرسلة

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن 

ــب  ــن الطال ــادرة م ــائل الص ــع الرس ــة جمي معاين

اىل أســاتذة الجامعــة او بقيــة زمالئــه اآلخريــن.
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نافذة انشاء رسالة

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة 

االرســال،  جهــة  وتحديــد  رســالة  انشــاء  مــن 

التــي  عنــوان الرســالة، محتواهــا، املرفقــات 

وغريهــا  الرســالة  تلــك  مــع  ارســالها  ســيتم 

مــن املعلومــات األخــرى، ومــن ثــم ارســالها 

اىل الجهــة املطلوبــة والتــي تنتمــي لتلــك 

التعليميــة. املؤسســة 
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املحارضات

عــن طريــق هــذه النافــذة يســتطيع الطالــب 

مــن الوصــول اىل جميــع املحــارضات الخاصــة 

باملقــررات الدراســية املحــددة ملرحلتــه والتــي 

ــن  ــابق م ــت س ــام يف وق ــا اىل النظ ــم رفعه ت

ــرر،  ــذا املق ــن ه ــؤول ع ــي املس ــل التدري قب

ــواع  ــف األن ــة مختل ــواد العلمي ــك امل ــمل تل وتش

 mp3,( ملفــات صوتيــة )docx, pdf( ملفــات نصيــة

ملفــات   )mp4, avi( فيديويــة  ملفــات   )wav

ــرى. ــات األخ ــواع امللف ــن أن ــا م ــة وغريه صوري
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التبليغات

عــن طريــق هــذه النافــذة يســتطيع الطالــب 

واالعالنــات  التبليغــات  جميــع  اىل  الوصــول 

ــكادر  ــل ال ــن قب ــا م ــام به ــد النظ ــم تزوي ــي ت الت

التبليــغ  مثــل  للجامعــة،  واإلداري  التدريــي 

عــن موعــد اختبــار معــن، او تأجيــل محــارضة، او 

ــات  ــواع التبليغ ــن أن ــا م ــة وغريه ــات إداري تبليغ

األخــرى.
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عن التطبيق

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة مــن 

الوصــول اىل املعلومــات الخاصــة بالتطبيــق 

ــات  ــن املعلوم ــريه م ــدار وغ ــر اص ــم اخ ــل رق مث

ــرى. األخ



87

تسجيل الخروج

يســتطيع الطالــب عــن طريــق هــذه النافــذة 

مــن تســجيل الخــروج مــن النظــام عنــد االنتهــاء 

ــىل  ــة ع ــل املحافظ ــن اج ــه م ــل علي ــن العم م

امــان صفحتــه الشــخصية بصــورة خاصــة، وامــان 

ــة. ــورة عام ــام بص النظ
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بيانات هامة لتطبيق النظام يف جامعة الكفيل
للعام الدرايس )2019 � 2020(

عدد الطلبة املسجلن يف النظام

عدد الربيد االلكرتوين

)4,686( طالب وطالبة

 )489,959(

)3,204( امتحانعدد االمتحانات التي أجريت لحد االن

)1,747,286( اجابةعدد إجابات الطلبة املحفوظة يف النظام

)14,719( محارضةعدد املحارضات التي تم رفعها من خال النظام

GB )129(حجم املحارضات التي تم رفعها يف النظام 

)167( تدريي و )54( محارض خارجيعدد االساتذة املسجلن يف النظام

)22( مدير بصاحيات مختلفةعدد مدراء النظام
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نبذة عن مركز الكفيل لتقنية املعلومات

ــن  ــذ م ــذي يأخ ــات ال ــة املعلوم ــل لتقني ــز الكفي إّن مرك
املؤّسســات  إحــدى  هــو  لــه  مقــرّاً  كربــاء  محافظــة 
العلميــة التقنيّــة الخدميــة التابعــة للعتبــة العبّاســية 
املقّدســة، أُنشــئ مــن أجــل مواكبــة التطــّور التكنلوجــي 
يف مجــال تقنيــة املعلومــات الخاّصــة مبواقــع األنرتنــت 
والربامــج املكتبيــة وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة، إضافــًة 
اىل أنـّـه يعنــى بتطويــر وصقــل خــربات ومهــارات الشــباب 
الحاســوب  برامــج  الــذي يعمــل يف مجــال  العراقــّي 
ــة  ــدورات املكثّف ــال ال ــن خ ــأيت م ــذا ي ــة، وه املتخّصص
التــي يُقّدمهــا، والهــدف األســاس مــن هــذه الــدورات أن 
يكــون هــؤالء الشــباب مــن املُبدعــن والســبّاقن يف فتح 
ــراق  ــأّن الع ــاً ب ــة، إميان ــاق املعرف ــن آف ــدة م ــاٍق جدي آف
ليــس مــن البلــدان املتطّفلــة عــى الحضــارة، وإمّنــا هــو 

ــّددة. ــاراٌت متع ــه حض ــأت في ــد نش ــٌد ق بل
كــام يعمــل املعهــد عــى امتــاك الكــوادر الفنيــة التــي 
متتلــك مهــارًة عاليــة يف التعامــل مــع برامــج الحاســوب، 
ملــا لهــا مــن أهميّــة كبــرة يف تطويــر أداء املؤّسســات 
الحكوميــة وغــر الحكوميــة والولــوج يف محــاور مهّمــة 

فيهــا.



موقع املركز

تقــع بنايــُة املركــز يف جمهوريــة العــراق / محافظــة كربــاء املقّدســة / شــارع العباس)عليــه الســام( / قــرب مبنــى املحافظــة، 
حيــث ُشــيِّدت البنايــُة عــى مســاحٍة كلّيــة تقــّدر بـــ)500م2( وتحتــوي عــى العديد مــن األقســام الربمجيــة والقاعــات الدراســية، وهي 
مجّهــزة بأحــدث األجهــزة واملســتلزمات الحديثــة التــي يحتاجهــا املربمــج إلمتــام عملــه، باإلضافــة إىل أجنحــٍة أخــرى خاّصــة باألقســام 

اإلداريــة وأقســام الدعــم اللوجســتي والصيانــة.
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موقع املركز
يســعى مركــُز الكفيــل لتقنيــة املعلومــات دامئــاً لتطبيــق أعــىل درجــات الجــودة لتحقيــق أهدافــه املنشــودة، حيــث إّن جميــع 

مــة واألنشــطة التدريبيّــة تؤخــذ بعــن االعتبــار، حيــث مُيكــن التواصــل  مقرتحــات وآراء العمــالء عــن كيفيّــة أداء الخدمــات املقدَّ

مــع املركــز عــر الطــرق اآلتيــة:

 )0 7 7 1 1 7 1 1 1 9 0 0( أو ) 7 6 0 2 3 2 3 0 0 4 االتّصال بأرقام الهواتف املبارشة )

أثناء الدوام الرسمّي الذي يبدأ من الساعة )8:00( صباحاً إىل)9:00( ليالً.

.)www.kf.iq( زيارة موقعنا الرسمي عىل الشبكة الدولية.info@kf.iq او التواصل عن طريق الريد االلكرتوين

زيــارة مبنــى املركــز الكائــن يف )محافظــة كربــالء 

املقّدســة / شــارع العّباس)عليــه الســالم( / قرب 
مبنــى املحافظة(.



#التقنية_بعقول_عراقية


