املقدمة
دأب مركــز الكفيــل لتقنيــة املعلومــات وتطويــر املهــارات ومنــذ بدايــات تأسيســه عــى تزويــد املجتمــع بــكل مــا هــو جديــد
ومتقــدم مــن التقنيــات الحديثــة وبالخصــوص الصناعــة الربمجيــة املصممــة بأيــادي عراقيــة خالصــة ومبواصفــات عامليــة ،حيــث
كان والزال هدفــه األول هــو تحقيــق التقــدم ملجتمعنــا العراقــي والدفــع باســتخدام التقنيــات املتقدمــة يف الحيــاة العامــة
ويف كل مجــاالت الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة وليــس الربــح املــادي ،فــكان لــه العديــد مــن الربامــج العلميــة
والتعليميــة واإلداريــة ،وخــر مثــال عــى تلــك الربامــج نظــام الجــود لألرشــفة االلكرتونيــة ،نظــام الكافــل للمحاســبة ،نظــام
الــراج للمدرســة االلكرتونيــة وغريهــا مــن الربامــج األخــرى.
ومــن اهــم املنتجــات الربمجيــة ملركزنــا يف املجــال يف مجــال التعليــم العــايل نظــام الجــود لالرشــفة االلكرتونيــة الــذي
رأى النــور يف العــام  2014والزال مســتمرا يف الخدمــة منــذ ذلــك التاريــخ ولغايــة وقتنــا الحــايل ،وقــد خــدم هــذا النظــام يف
العديــد مــن املؤسســات الحكوميــة واألهليــة فضــا عــن رشكات القطــاع العــام والخــاص.
يعتــر نظــام الجــود لالرشــفة االلكرتونيــة مــن األنظمــة التــي تســاعد املؤسســات واالفــراد عــى ارشــفة بيانــات الكتب الرســمية
الصــادرة والــواردة مــن واىل تلــك املؤسســات ،حيــث نســتطيع مــن خاللــه انشــاء الجــداول الخاصــة ببيانــات الكتــب الصــادرة
والــواردة واســم املســتلم فضــا عــن إمكانيــة حفــظ وارفــاق نســخ مــن تلــك الكتــب كمرفقــات مــع تلــك البيانــات ،كــا مــن
املمكــن مــن خــال هــذا النظــام مــن توليــد باركــود خــاص بــكل كتــاب رســمي ،و مــن املمكــن كذلــك توليــد  qrلــكل كتــاب رســمي،
يعمــل هــذا النظــام عــى جميــع أجهــزة املاســح الضــويئ مهــا كانــت أنواعهــا واحجامهــا ،ومــن املمكــن طباعــة البيانــات
املخزنــة داخلــه عــى مختلــف أنــواع الطابعــات وبتنســيقات وهيــاكل تقاريــر مختلفــة .وأخــرا وليــس اخــرا مــن املمكــن توزيــع
الصالحيــات املختلفــة بــن املســتخدمني وتطبيــق مبــدأ الخصوصيــة لــكل مســتخدم يعمــل عــى هــذا النظــام.
ان هــذا النظــام بــأذن اللــه تعــاىل ســيحقق الفائــدة املرجــوة منــه يف املجــال االداري وكلنــا امــل وثقــة بــان يطبــق يف
العديــد مــن املؤسســات والــركات والدوائــر ســواء اكانــت تابعــة اىل القطــاع الحكومــي او الخــاص ليكــون ســندا ودليــا لتلــك
املؤسســات يف اســرجاع املعلومــات واتخــاذ القــرارات برسعــة عاليــة ودقــة متناهيــة  ....ومــن اللــه التوفيــق.

إدارة المركز

ما هو نظام الجود؟
نظــام يعمــل علــى ً أرشــفة جميــع المســتندات
ّ
والوثـــــــــــائق إلكترونيــا ،ويعمــل علــــــــــى تحويــل
الوثائــق بجميــع أصنافهــا وبصيــغ وامتــدادات مختلفــة
مثــل ( ) JPG, TIF, PDFوجميــع االمتــدادات الصوتيــة
ّ
والصورية الى وثائق الكترونية يتم خزنها وأرشفتها
ً
إلكترونيــا داخــل نظــام الكمبيوتــر وضمــن تبويــب
ُ
خــاص بالبرنامــج ،كمــا يمكـ ّـن اســترجاع تلــك المســتندات
المؤرشــفة وعرضهــا وتصفحهــا والتعديــل عليهــا بــكل
ســهولة ويســر.
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مــزايـــــا اســتـــــخــــدام
نظام الجود لالرشفة االلكترونية
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هنالــك العديــد مــن املزايــا والفوائــد العظيمــة مــن اســتخدام نظــام الجــود لالرشــفة االلكرتونيــة والتــي تعود
بالفائــدة عــى العمليــة التنظيميــة إلدارة املســتندات وارشــفتها والحفــاظ عليهــا ،ومــن تلــك املزايا:
1.تصدير البيانات املؤرشفة إىل عدة أنواع مختلفة من الصيغ لغرض استخدامها ملهام ووظائف أخرى.
2.استرياد البيانات ألعامل أرشفة قدمية دونت باستخدام برنامج اإلكسل.
3.توفري إمكانية الرتاسل النيص(الجات) املصحوب بوسائط متنوعة(مرفقات) بني مستخدمي النظام.
4.خاصية ضبط مؤقت خاص ( منبه ) وظيفته تذكري املستخدم لعمل املهام التي من املفرتض ان تنجز يف هذا التاريخ.
5.إمكانية إنشاء العديد من قواعد البيانات اعتامدا ً عىل نوع العمل وانسيابيته.
6.إمكانية تتبع أداء املستخدم من اجل تحسني جودة العمل وتاليف املشاكل الناتجة عن سوء االستخدام.
7.يتميز هذا الربنامج باملرونة العالية حيث ميكن ضبط إعداداته حسب الحاجة لتأدية الوظائف بكفاءة عالية ودقة متناهية.
8.حفظ املستندات وامللفات الهامة بجميع أنواعها وأحجامها وتحديد الشخص الذي يستطيع االطالع عليها.
9.ارشفة امللفات مثل الصادرة والواردة من واىل املؤسسة املعنية وبخاصية البحث عن أي ملف والوصول له خالل ثوانٍ معدودة.
10.توافق الربنامج مع جميع أجهزة املاسح الضويئ  Scannerاملتوافرة يف األسواق.
11.عمل حساب خاص لكل مستخدم وفق الصالحيات املخولة له من قبل مدير الربنامج.
12.خاصية الخزن االحتياطي ( )Backupللكتب التي متت أرشفتها مع قاعدة البيانات وذلك للرجوع اليها يف حال حدوث اي خلل.
13.اصدار تقارير بامللفات التي متت أرشفتها (يومياً ،أسبوعياً ،شهرياً ،سنوياً) وحسب ما تقتضيه الحاجة.
14.يصلــح أن يكــون برنامجــاً للصــادر والــوارد ،وأرشــفة بيانــات املوظّفــن ،وأرشــفة وثائــق مشــاريع الــركات وغــر ذلــك مــن األمــور التــي
تنضــوي ضمــن هــذا االتّجــاه.
املؤسسة أو الدائرة بكافّة تفرعاتها مع السامح بإعطاء صالحية عن طريق نسخة خاصة تفتح عن طريق
15.تداول الوثائق واملستندات داخل
ّ
املتصفح للوصول إىل املستندات بسهولة أكرب.
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16.إمكانية تعديل الصور املرفقة للوثيقة.
17.إمكان ّية ربط الربنامج شبكياً ،أي عىل شبك ٍ
د من الحاسبات.
ة داخلية يرتبط بها عد ٌ
18.دعم ف ّني مبارش عن طريق اإلنرتنت باإلضافة إىل الدعم املبارش يف موقع العميل حسب الحاجة.
19.تكامل الربنامج مع برامج (االوفس) من خالل تصدير التقارير له مبارشةً.
20.املرونــة العاليــة ،حيــث باإلمــكان تخصيــص الشــكل العــام لــه ليالئــم جميــع متطلّبــات العمــل وتلبيــة االحتياجــات مــن خــزن املعلومــات
وكيفيــة اســرجاعها.
21.الربنامج مزود بخاصية البحث تجعل الوصول للبيانات و املعلومات أمر بسيط جدا ً.

6

متطلبات عمل النظام.

مــن اجــل عمــل النظــام بصــورة صحيحــة واعطائــه املقــدرة والكفائــة النجــاز االعــال املنوطــة اليــه ،يفضــل ان يكــون مواصفــات جهــاز الكمبيوتر
بالشــكل املبــن ادناه.
مصادر الجهاز

المعالج
ذاكرة الوصول العشوائي
مساحة القرص الصلب
كارت الشاشة
نظام التشغيل

الحد االدنى

Core i 3
4 GB
تعتمد عىل حجم العمل
االفرتايض
Windows 7,8,8.1,10

المفضل

Core i 5
8 GB
تعتمد عىل حجم العمل
االفرتايض
Windows 10

الربامج املرفقة.
يحتاج النظام تثبيت مجموعة من الربمجيات عىل جهاز الكمبيوتر من اجل عمله بصورة صحيحة ،وتشمل تلك الربمجيات ما ييل:
• sql server management
• Dot net framework
• All in One Runtimes

برامج الدعم الفني للنظام
• AnyDesk
• TeamViewer
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األركان األساسية لنظام الجود لالرشفة االلكرتونية.
بنــي نظــام الجــود لالرشــفة االلكرتونيــة عــى ثــاث اركان أساســية ،تســهل عمليــة بنــاء الهيــكل العــام للبيانــات ومــن ثــم خزنهــا وارشــفتها
واجــراء العمليــات املطلوبــة عليهــا ،وتتضمــن تلــك األركان األساســية:

 -1تنصيب مدير قاعدة البيانات.
قبل البدء بتنصيب قاعدة البيانات الخاصة
ببرنامج الجود البد من تنصيب مدير قاعدة
البيانات اوال الـ sql server management
سنقوم بشرح عملية تنصيب نسخة ال2014
خطوة بخطوة بالصور :
أ -نفتح المجلد الذي يحتوي على مدير
قاعدة البيانات sql server management
ومن ثم نضغط على ايقونة تنصيب .Setup
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 -2إنشاء قاعدة البيانات
بعــد االنتهــاء مــن تنصيــب مديــر قاعــدة البيانــات
نبــدأ االن بانشــاء قاعــدة البيانــات الخاصــة
بعملنــا بالضغــط علــى ايقونــة تشــغيل البرنامــج
الموجــودة علــى ســطح المكتــب.

9

ستظهر لنا واجهة بداية تشغيل
النظام الموضحة في الشكل
االتي ،والتي نستطيع عن طريقها
من انشاء قاعدة البيانات من خالل
الضغط على الزر (جديد) والتي
ستضم معلومات مؤسستنا.

بعد الضغط على الزر (جديد) ســيبدء النظام بانشــاء قاعدة البيانات
التابعــة لنــا والتــي ســنقوم عــن طريقهــا بارشــفة معلوماتنــا ،مــع
العلــم بإمكانيــة انشــاء اكثــر مــن قاعــدة بيانــات فــي نفــس الوقــت،
حيــث ســتظهر لنــا النافــذة التاليــة:
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حيث تحتوي النافذة أعاله عىل الخيارات التالية:
الخيار

نوع االتصال

وظيفته

يتم عن طريقه تحديد نوع التوثيق عند االتصال بقاعدة البيانات،
و يحتوي عىل خيارين.

1- SQL SERVER AUTHENTICATION.

عند اختيار هذا النوع من االتصال يجب هنا اضافة اسم
املستخدم لدخول قاعدة البيانات وكلمة الرس ملستخدم قاعدة
البيانات (تتم اضافتها من قبل منصب الربنامج).

2- Windows Authentication.

اسم الخادم
Server Name

نوع الخزن للملفات

هذا النوع من االتصال ال يجب فيه اضافة اسم املسخدم وكلمة
الرس
بالعادة سوف يتم الغاء تفعيل الخيارين (اسم املستخدم
وكلمة املرور).
نســتطيع عــن طريقــه تحديــد اســم الخــادم الــذي ســيعمل عليــه
النظــام .حيــث ســتظهر قامئــه منســدلة نســتطيع عــن طريقهــا
تحديــد الخــادم الصحيــح ســوف تجــد اســم الحاســبة الخاصــة
باملســتخدم مــع عالمــة (  ) /وبعدهــا اســم الســرفر الــذي تــم
تســميته عنــد التنصيــب .
نســتطيع عــن طريقــه تحديــد نــوع الخــزن للملفــات هــل هــو محيل
ام سحايب.

محــي  :اي الخــزن ســوف يكــون يف نفــس الحاســبة التــي يعمل
عليها املســتخدم .
 :FTPالخــزن ســوف يكــون عــى الســحابة وليــس يف نفــس جهــاز
الحاســوب ،عنــد تفعيــل هــذه امليــزة ســوف يتفعــل معهــا رابــط
 FTPفضــا عــن اســم مســتخدم وكلمــة مــرور مــن اجــل االتصــال.
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رابط FTP
اسم املستخدم للـ
FTP
كلمة املرور للـ FTP
اسم قاعدة البيانات
الظاهري
اسم قاعدة البيانات
االفرتايض

مسار الوثائق

اسم الدخول
ملستخدم قاعدة
البيانات
كلمة املرور ملحرك
قواعد البيانات
اخرت قاعدة بيانات
موجودة مسبقا.

رابــط الخــزن الســحايب يف حــال تفعيــل خاصيــة الخــزن الســحايب
يف الخاصيــة أعــاه.
اسم املستخدم للخزن السحايب.
كلمة املرور للخزن السحايب.
نســتطيع عــن طريقــه تحديــد اســم قاعــدة البيانات الذي ســيظهر
للمســتخدم عنــد فتــح برنامــج الجود.
هــو االســم الــذي يتعامــل معــه برنامج الجــود ويجــب ان يكون غري
متكــرر (اســم فريــد غــر قابــل للتكــرار)  ,حيــث ان الربنامــج ســوف
يقــرح عليــك اســم ال يتكــرر ابــدا فاالختيــار االفضــل للمســتخدم
عــدم تغيــر االســم الــذي يقرتحــه
الربنامج .
نســتطيع عــن طريقــه تحديــد مســار الوثائــق التــي ســيتم تخزينها
داخــل جهــاز الكمبيوتــر ،ومــن االفضــل ان اليكــون مســار الوثائــق
يف القــرص  Cلــي ال يتــم مســح البيانــات اذا حدثــت ايــة مشــكله
يف نظــام الحاســبة .
نســتطيع عــن طريقهــا تحديــد اســم الدخــول للمســتخدم يف
حــال كــون نــوع التوثيــق .SQL Server Authentication
نســتطيع عــن طريقهــا تحديــد كلمــة املــرور للمســتخدم يف حــال
كــون نــوع التوثيــق .SQL Server Authentication
نســتطيع عــن طريــق هــذه الخاصيــة مــن اســتخدام قاعــدة بيانــات
موجــودة ومنشــأة يف وقــت ســابق مــن اجــل اســتخدامها يف
ارشــفة امللفــات.
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حفظ.

تجربة.
خروج.

نســتطيع عــن طريــق هــذا الــزر مــن حفــظ االعــدادات التــي تــم
تغيريهــا أعــاه ،حيــث ســتظهر رســالة تأكيــد النشــاء قاعــدة
البيانــات بالشــكل التــايل.

بعــد الضغــط عــى زر  yesســيتم انشــاء قاعــدة البيانات باالســم
الــذي متــت كتابتــه يف حقــل (اســم قاعــدة البيانــات الظاهــري).
نســتطيع مــن خــال هــذا الــزر مــن تجربــة مســار واســتخدام قاعدة
البيانات.
نستطيع عن طريق هذا الزر الخروج من النافذة أعاله.
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بعــد الضغــط عــى زر  yesســيتم انشــاء قاعــدة
البيانات باالســم الــذي متــت كتابتــه يف حقــل (اســم
قاعــدة البيانــات الظاهــري).

بعــد الضغــط عــى موافــق ســتظهر لنــا نافــذة
تحتــوي عــى (اســم املســتخدم  +كلمــة املــرور)
االفرتاضيتــن للربنامــج :
اسم املستخدم . »Admin« :
كلمة املرور . « « :
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بعــد الضغــط عــى زر (دخــول) ســتظهر لنــا الواجهــة الرئيســية للربنامــج واالن جاهــز لالســتخدام و ادخــال البيانــات ،واملوضحــة بالشــكل
االيت.
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 -3انشاء حاضنة وجدول.

متثــل الحاضنــة يف نظــام الجــود لالرشــفة االلكرتونيــة الحافظــة التــي يتــم فيهــا خــزن جــداول املعلومــات للكتــب الرســمية واملعلومــات التــي
ســيتم ارشــفتها باســتخدام النظــام ،ومــن املمكــن انشــاء تلــك الحاضنــة عــن طريــق الخطــوات التاليــة:
أ -الضغــط بــزر الفــارة األميــن عــى املجلــد التصنيــف الرئيــي يف خانــة الشــجرة العامــة ،ســتظهر نافــذة تحتــوي عــى مجموعــة مــن األوامــر
املبينــة وظائفهــا يف الجــدول التــايل.

االمر

انشاء حاضنة
تعديل حاضنة
انشاء جدول
حذف

وظيفته

نستطيع عن طريق االمر انشاء حاضنة جديدة.
نستطيع عن طريق االمر تعديل حاضنة تم انشائها في وقت سابق.
نستطيع عن طريق االمر انشاء جدول جديد.
نســتطيع عــن طريــق االمــر مــن حــذف حاضنــة او جــدول تــم انشــائه فــي وقــت
ســابق.
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ب -بعد اختيار (انشاء حاضنة) ستظهر لنا نافذة نستطيع عن طريقها تحديد اسم تلك الحاضنة.

ج -النشاء جدول جديد نختار االمر (انشاء جدول) ،حيث ستظهر لنا النافذة التالية:

نســتطيع عــن طريقهــا تحديــد أســاء الحقــول يف الجــدول ونــوع البيانــات الخاصــة بــكل حقــل فقــط عــن تحديــد نــوع البيانــات املدخلــة هــل هــي
اجباريــة ام ال وتحديــد القيمــة االفرتاضيــة ،وأخــرا وليــس اخــرا الســاح او عــدم الســاح بتكــرار بيانــات الحقــل.
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بعــد تحديــد أســاء الحقــول وخصائصهــا نضغــط عــى الــزر انشــاء مــن اجــل انشــاء الجــدول ومــن ثــم ملــؤه باملعلومــات املطلوبــة ،حيــث مــن
املمكــن ان يظهــر بالشــكل التــايل.
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عند الضغط بزر الفارة األمين يف أي مكان من حقول الجدول ستظهر لنا قامئة تحتوي عىل مجموعة من األوامر املوضحة يف ادناه.
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تحتوي القامئة أعاله عىل األوامر التالية:
ترتيــب تصاعــدي  :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن ترتيــب البيانــات املوجــوده يف الجــدول ترتيبــا تصاعديــا بغــض النظــر عــن نــوع
الحقــل .
ترتيــب تنــازيل  :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن ترتيــب البيانــات املوجــوده يف الجــدول ترتيبــا تنازليــا بغــض النظــر عــن نــوع
الحقــل .
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اســتالم الكتــب :عنــد الضغــط عــى هــذا االمــر ســتظهر نافــذه جديــده تحتــوي عــى اســم املســتلم ورقــم الهاتــف وتاريــخ االســتالم
املالحظــات وميكــن اضافــة اكــر مــن مســتلم الكتــاب يف الصــف الواحــد :
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طباعــة باركــود  :عــن طريــق هــذا االمــر نســتطيع طباعــة رمــز باراكــود ميثــل كل رمــز فيــه صــف مــن صفــوف الجــدول ،ومــن غــر املمكن
ان يتكــرر ذلــك الرمــز الي مــن صفــوف الجــدول األخــرى بــكل حــال مــن األحوال.

22

طباعــة  :QRنســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن طباعــة االعمــدة املحــددة مــن االعــدادات يف االدارة عــى شــكل ترميــز بنــوع QR-
 Codeيحتــوي عــى معلومــات ذلــك الصــف والتــي مــن املمكــن اســرجاع تلــك املعلومــات مــن خــال برنامــج قــاريء الـــ  QRاملتوفــر
يف األجهــزة الذكيــة.
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حركة مستند  :يتلخص عمل هذه الخاصية عند ادخال واخراج املستند ومتابعة هذا املستند والجهات الذي تحرك اليها.
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حيث من املمكن تحديد الجهة التي تم اخراج الكتاب لها من خالل النافذة التي ستظهر يف ادناه.
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اضافة صفوف :باالمكان اضافة اكرث من صف فارغ (شبيه بربنامج االكسل)مرة واحدة للتسهيل من عملية االضافة .
تجميع بواسطة هذا العمود :يتم تجميع الجدول حسب هذا العمود وايضا كل مجموعه متشابهه داخل العمود معا .
تصديــر واســترياد مــن مختلــف انــواع امللفــات املوجــوده يف الحاســوب وايضــا باالمــكان التصديــر مــع اللمرفقــات الخاصــة
باملوظفني ولكــن عنــد التصديــر مــع املوفقــات سوف ينشــئ مجلــد باســم  file attachيف نفــس مســار االكســل يجــب عــدم مســح
او نقــل هــذا امللــف.
اظهــار او اخفــاء العمــود :باالمــكان اخفــاء العمــود وعــدم الظهــور امــام املســتخدم اذا مل يكــن بحاجــة لعرضــه واخــذ مســاحة مــن
الشاشــة .
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ربــط الجــدول :باالمــكان ربــط صــف يف الجــدول باخــر يف نفــس الجــدول او بجــدول اخــر اذا كان هــذا الصــف معتمــد عــى االخــر واذا
اردنــا ان نعــرف مــا هــي ارتباطــات الجــدول علينــا فقــط ان نضغــط بــزر املــاوس االميــن يف اي مــكان عــى الجــدول => ربــط الجــدول
=> عــرض ارتباطــات الجــدول ســوف تظهــر نافــذه داخلهــا معلومــات ربــط الجــدول :
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عرض الحقول حسب رغبة املستخدم .
خصائص البحث يوجد داخلها خيارين
االول :اظهار او اخفاء لوحة البحث العامة عىل كل الجدول .
الثاين :اظهار او اخفاء صف الفلرتة(البحث) املخصص عىل كل عمود من الجدول حسب نوع العمود.
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املاسح الضويئ  :باالمكان تحميل صورة عىل شكل مرفقات خاصة للصف الذي متت النقر عليه .
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اضافة تنبيه  :باالمكان اضافة تنبيه وتحديد املوظفني الذين يظهر لهم هذا التنبيه :

تعديل خط العرض :تفتح نافذة الخصائص باالمكان تغيري نوع وحجم الخط املستخدم .
التفاف النص :عرض البيانات يف الخليه حسب حجم النص املوجود بداخلها .
تحرير موسع :اذا كان حجم الخلية صغري .
حفــظ اعــدادت شاشــة العــرض :لــي يتــم حفــظ التغيــرات التــي قــام بهــا املســتخدم عــى الجــدول (يجــب عــى املســتخدم حفــظ
هــذه االعدادات قبــل ان يخــرج مــن الجــدول ) لــي ال يضطــر ان يعيــد االعــدادات يف كل مــرة يدخــل فيهــا للجــدول .
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اللوحة الجانبية اليرسى (الوثائق الخاصة) :
هــي احــدى مكونــات الواجهــة الرئيســة لنظــام الجــود لالرشــفة االلكرتونيــة تقــع يف الجهــة اليــرى ،وظيفتهــا اظهــار الوثائــق الخاصــة
بالكتــاب الرســمي املؤرشــف واملعــروض حاليـاً ،تحتــوي عــى قامئــة نســتطيع الوصــول اليهــا عــن طريــق الضغــط بــزر الفــارة األميــن داخــل تلك
النافــذة وتحتــوي عــى مجموعــة مــن األوامــر املبينــة وضائفهــا يف ادنــاه.

1 .اضافــة مســتند  :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر اضافــة مســتند بغــض النظــر عــن نوعــه ( ) .,Word , Excel, pdfيتــم تحميلــه مــن
الحاســوب الشــخيص .
2 .انشاء مستند نيص :نستطيع عن طريق هذا االمر انشاء مستند نيص داخل الوثائق .
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3 .حفظ املستند :نستطيع عن طريق هذا االمر حفظ املستند باملسار الذي يحدده املستخدم .
4 .فتــح مســتند :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر فتــح املســتند الــذي يــؤرش عليــه بغــض النظــر عــن نوعيــة املســتند وميكــن فتــح
املســتند ايضــا بالنقــر بضغطتــن متتاليتــن بــزر املــاوس االميــن عــى امللــف.
5 .نسخ :نستطيع عن طريق هذا االمر من نسخ املستند وباالمكان تحديد اكرث من مستند ونسخهم جميعا.
6 .لصق :نستطيع عن طريق هذا االمر من لصق مستند واحد او مجموعة مستندات دفعة واحده .
7 .قــص (القــص مبعنــى النقــل) :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر قــص مســتند واحــد او تحديــد مجموعــة مــن املســتندات دفعــة واحــدة
.
8 .تحويل اىل  :pdfنستطيع عن طريق هذا االمر من تحويل الصور فقط اىل ملف. pdf
9 .طباعــة املســتند :تفتــح نافــذه تحتــوي عــى اختيــار الطابعــة وحجــم الورقــة وبعــض الخيــارات االخــرى وزر طباعــة باالســفل بعــد
االنتهــاء مــن االعــدادات.
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	10.اســتخراج الكتابــة مــن الصــورة :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر اســتخراج الكتابــه مــن الصــورة عــى شــكل ملــف نــي ميكن نســخها
او اســتخدامها يف اماكــن اخرى.
	11.تحرير مستند :نستطيع عن طريق هذا االمر من التعديل عىل الوثائق مثل الصور واملستندات .
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12.تعديل الصورة :نستطيع عن طريق هذا االمر من التعديل عىل الصورة بواسطة محرر موجود يف داخل الربنامج.

	13.اعادة تسمية :نستطيع عن طريق هذا االمر من اعادة تسمية املستند .
	14.حذف مستند :نستطيع عن طريق هذا االمر حذف املستند من الوثائق .
	15.تدوير الصورة :نستطيع عن طريق هذا االمر تدوير الصورة لليمني او اليسار .
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اللوحة السفىل (الوثائق العامة).
هــي احــدى مكونــات الواجهــة الرئيســة لنظــام الجــود لالرشــفة االلكرتونيــة تقــع يف الجهــة الســفىل ،وظيفتهــا اظهــار الوثائــق العامــة
الخاصــة بالكتــاب الرســمي املؤرشــف واملعــروض حاليـاً ،تحتــوي عــى قامئــة نســتطيع الوصــول اليهــا عــن طريــق الضغــط بــزر الفــارة األميــن
داخــل تلــك النافــذة وتحتــوي عــى مجموعــة مــن األوامــر املبينــة وضائفهــا يف ادنــاه.

1 .اضافــة مســتند :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن اضافــة مســتند بغــض النظــر عــن نوعــه ( ) .…,Word , Excel, pdfيتــم تحميلــه مــن
الحاســوب الشخيص.
2 .انشاء مستند نيص :نستطيع عن طريق هذا االمر من انشاء مستند نيص داخل الوثائق .
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3 .حفظ املستند :نستطيع عن طريق هذا االمر حفظ املستند باملسار الذي يحدده املستخدم .
4 .فتــح مســتند :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن فتــح املســتند الــذي يــؤرش عليــه بغــض النظــر عــن نوعيــة املســتند وميكــن فتــح
املســتند ايضــا بالنقــر بضغطتــن متتاليتــن بــزر املــاوس االميــن عــى امللــف.
5 .نسخ :نستطيع عن طريق هذا االمر من نسخ املستند الحايل وباالمكان تحديد اكرث من مستند ونسخهم جميعا .
6 .لصق :نستطيع عن طريق هذا االمر لصق مستند واحد او مجموعة مستندات دفعة واحده .
7 .قــص (القــص مبعنــى النقــل) :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر قــص مســتند واحــد او تحديــد مجموعــة مــن املســتندات دفعــة واحــدة،
مــن اجــل نقلهــا مــن مــكان اىل اخــر.
8 .تحويل اىل  :pdfنستطيع عن طريق هذا االمر من تحويل الصور فقط اىل ملف ذو امتداد . pdf
9 .طباعــة املســتند :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن فتــح نافــذه تحتــوي عــى اختيــار الطابعــه وحجــم الورقــة وبعــض الخيــارات
االخــرى وزر طباعــة باالســفل بعــد االنتهــاء مــن االعــدادات.
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	10.اســتخراج الكتابــة مــن الصــورة :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر اســتخراج الكتابــه مــن الصــورة عــى شــكل ملــف نــي ميكن نســخها
او اســتخدامها يف اماكــن اخرى.
	11.تحرير مستند :نستطيع عن طريق هذا االمر من التعديل عىل الوثائق مثل الصور واملستندات.
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12.تعديل الصورة :نستطيع عن طريق هذا االمر من التعديل عىل الصورة بواسطة محرر موجود يف داخل الربنامج.

	13.اعادة تسمية :نستطيع عن طريق هذا االمر من اعادة تسمية املستند.
	14.حذف مستند :نستطيع عن طريق هذا االمر من حذف املستند من الوثائق.
	15.تدوير الصورة :نستطيع عن طريق هذا االمر من تدوير الصورة لليمني او اليسار.
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رشيط القوائم.
يحتــوي هــذا الرشيــط عــى مجموعــة مــن القوائــم ،كل قامئــة تحتــوي عــى مجموعــة مــن األوامــر كل منهــا يــؤدي وظيفــة محــددة،
سنناقشــها بالتفصيــل ادنــاه.
 -1قامئــة ملــف :تحتــوي هــذه القامئــة عــى امــر واحــد
فقــط هــو االمــر (اســتبدال مســتخدم او قاعــدة بيانــات)،
حيــث نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن اســتبدال اســم
املســتخدم الحــايل او تبديــل مســار قاعــدة البيانــات ،وكام
تــم التطــرق اليــه يف وقــت ســابق.

عند الضغط عىل االمر (استبدال مستخدم او قاعدة
بيانات) ستظهر لنا نافذة نستطيع عن طريقها تبديل
اسم املستخدم الحايل الذي يعمل عىل الربنامج،
او تغيري مسار ارتباط قاعدة البيانات ،وكام موضح يف
الشكل التايل.
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 -2قامئة عرض :تحتوي هذه القامئة عىل مجموعة من األوامر التي نستطيع عن طريقها اظهار او إخفاء احد أجزاء الواجهة الرئيسة
للربنامج ،اظهارالشجرة العامة ،وتشمل تلك االجزاء اللوحات الجانبية (الوثائق العامة او الخاصة) ,عرض البيانات والوقت والتاريخ ،وكام موضح
ادناه.
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والشكل التايل يوضح أجزاء النافذة الرئيسة للربنامج.

41

 -3قامئــة التقاريــر :تحتــوي هــذه القامئــة عــى مجموعــة مــن األوامــر التــي نســتطيع عــن طريقهــا مــن الحصــول عــى مجموعــة تقاريــر،
تشــمل:
أ -االمــر كشــف التنبيهــات :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن تحديــد خصائــص عــرض التقريــر ،مثــل اســم املســتخدم ،اســم الجــدول ،نــوع
املســتخدم ،التاريــخ ،وغريهــا مــن الخصائــص األخــرى املوضحــة يف الشــكل التــايل.

42

عند الضغط عىل معاينه يظهر جدول يحتوي عىل معلومات كل تنبيه .

43

ب -االمر كشف مستلمني الكتب :نستطيع من خالل هذا االمر من تحديد خصائص عرض التقرير الخاص مبستلمي الكتب املؤرشفة ،مثل اسم
املستلم ،تاريخ االستالم  ،فضال عن باقي االعمده التي تظهر يف التقرير.

عند الضغط عىل معاينة سوف يظهر جدول فيه كل مستلمني الكتب الذين تم تحديدهم .

44

ج -االمر كشف البيانات املكررة :نستطيع عن طريق هذا االمر انشاء تقرير بعدد تكرار البيانات يف العمود من الجدول ،باالمكان تحديد عرض
بيانات التقرير عن طريق اختيار اسم الجدول والحقل ،وكام موضح يف الشكل ادناه.

45

د -كشــف اخــراج وادخــال املســتندات :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن اظهارخصائــص عــرض التقريــر مثــل اســم املســتخدم واســم الجــدول
ونــوع املســتخدم والتاريــخ واالعمــده التــي تظهــر يف التقريــر (خيــارات االظهــار) ،وكــا موضــح يف الشــكل التــايل.

46

هـ  -االمر كشف سجل النظام :نستطيع عن طريق هذا االمر من اظهار خصائص عرض التقرير الخاص بسجالت النظام ،مثل اسم املستخدم
واسم الجدول ونوع املستخدم والتاريخ واالعمده التي تظهر يف التقرير ،وكام موضح يف الشكل التايل.

عند الضغط عىل معاينة سوف يظهر جدول فيه كل من قام بتغيري او امر عىل النظام .

47
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 -4قامئة اإلدارة :تحتوي هذه القامئة عىل مجموعة من األوامر التي نستطيع عن طريقها من إدارة وتنظيم الفعاليات واالعامل التي
يقوم بها نظام الجود لالرشفة االلكرتونية ،حيث تحتوي هذه القامئة عىل مجموعة من األوامر التي سنقوم بتبيان وظيفتها يف ادناه:
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أ -قواعد البيانات :تتضمن قواعد البيانات قامئتني فرعيتني:
اوال  :النســخ االحتياطــي :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن االحتفــاظ بنســخة احتياطيــة مــن البيانــات املوجــودة حســب املســار (املوقــع)
الــذي يحــدده املســتخدم ،وكــا هــو موضــح يف الصــورة االتيــه.
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ثانيــا  :اســرجاع قاعــدة البيانــات املخزنــة :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن اســرجاع نســخة احتياطيــة تــم االحتفــاظ بهــا يف وقــت ســابق
مــن خــال تحديــد املســار الــذي تــم حفــظ قاعــدة البيانــات فيــه.
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ب -اعــدادات الـــ  :QRنســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن تحديــد اســم الجــدول واالعمــدة التــي ســيعتمد عليهــا الـــ  qrيف تشــكيله وبنائــه،
وكــا موضــح يف الشــكل التــايل.

ج -نظام الرسائل :نستطيع عن طريق هذا االمر من التحكم باعدادات الرسائل يف نظام الجود لالرشفة االلكرتونية.
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ح -تغيــر كلمــة املــرور :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن تغيــر كلمــة املــرور الخاصــة باملســتخدم الحــايل ،وكــا موضــح يف الشــكل
التــايل.
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خ -فرتة تكرار التنبيه :نستطيع عن طريق هذا االمر من تحديد فرتة تكرار التنبيه وحسب الدقائق.

54

د -ادارة النســخ االحتياطــي  :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن ادارة النســخ االحتياطــي فــاذا اردنــا ان ناخــذ نســخة احتياطيــة مــن البيانــات
بشــكل مســتمر وفــق جــدول معــن عــى ســبيل املثــال يف نهايــة كل يــوم يتــم اخــذ نســخه مــن هــذه البيانــات وحفظهــا يف مســار يتــم
تحديــده مــن قبــل املســتخدم .
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عنــد الضغــط عــى جديــد ســوف تظهــر نافــذه نحــدد فيهــا املســار الــذي نريــد ان نخــرن فيــه البيانــات ،وبعــد امتــام هــذه العمليــه نضغــط عــى
اعــدادات الجدولــه لــي نحــدد االوقــات التــي نريــد ان نخــزن فيهــا البيانــات .

56

ذ -ادارة املســتخدمني :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن اضافــة او تعديــل او حــذف املســتخدمني الذيــن ميكنهــم الدخــول اىل الربنامــج
وايضــا باالمــكان تعديــل مجموعــة الصالحيــات الخاصــة بــكل مســتخدم ،وكــا موضــح يف الشــكل التــايل.
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ر -اعــدادات :عنــد الضغــط عــى هــذا االمــر تظهــر نافــذة تحتــوي عــى اعــدادات مختلفــة يســتطيع املســتخدم تغيريهــا حســب الحاجــة ،مثــل
تســميات الوثائــق ،صيــغ التاريــخ ،صــور الســكرن وغريهــا مــن االعــدادات األخــرى.

58

ز -اضافــة حقــول للجــدول :عنــد الضغــط عــى هــذا االمــر تظهــر نافــذة نســتطيع عــن طريقهــا مــن اضافــة حقــول للجــدول اذا احتــاج املســتخدم
لذلــك ،وحســب قواعــد معينــه موضحــه يف هــذه النافــذه :

59

س -املجموعــات والصالحيــات :هــذا االمــر يســمح للمســتخدم اضافــة او تعديــل مجموعــة صالحيــات جديــده خاصــه مبســتخدمني معينــن او
تعديــل صالحيــات موجــوده مســبقا يف الربنامــج او حــذف هــذه املجموعــة مــن الصالحيــات ،وتظهــر هــذه املجاميــع عنــد اضافــة او تعديــل
مســتخدمني جــدد للربنامــج.
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ش -مصمــم التقاريــر :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن فتــح النافــذة الخاصــة مبصمــم التقاريــر والتــي نســتطيع عــن طريقهــا تصميــم وبناء
تقريــر خــاص مبعلومــات محــددة يتــم تعيينهــا مــن قبــل املســتخدم لغــرض اســرجاعها واالســتفادة منهــا يف اتخــاذ القــرار ،وكــا موضــح يف
الشــكل التايل.
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ص -تغيــر املظهــر :نســتطيع عــن طريــق هــذه النافــذة تغيــر املظهــر  Themeالخــاص بالربنامــج ،ويوفــر النظــام لنــا مظهــران رئيســيان هــا
 The Bezierو  ،Office 2010 Blueوكــا موضــح يف الشــكل التــايل.
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 -5قامئة حول :تحتوي هذه القامئة عىل مجموعة أوامر هي.
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ا -االمــر الربنامــج  :عنــد الضغــط عــى هــذا االمــر تظهــر نافــذة تحتــوي عــى اصــدار الربنامــج ،ومعلومــات عــن مــن قــام ببنــاء النظــام ،وكــا
موضــح يف الشــكل التــايل.

64

ب -االمــر تعليــات االســتخدام :عنــد اختيــار هــذا االمــر تظهــر نافــذة تحتــوي عــى رشح متكامــل عــن تعليــات اســتخدام الربنامــج مدعــم
بالنصــوص والصــور ،وكــا موضــح يف الشــكل التــايل.

ج -االمــر البحــث عــن تحديثــات :عنــد اختيــار هــذا االمــر ســيتم البحــث بصــورة اوتوماتيكيــة عن اخــر التحديثــات املتوفــرة للربنامــج والــذي يطلقها
مركــز الكفيــل لتقنيــة املعلومــات بــن الحــن واألخر.
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رشيط األدوات.
يحتــوي هــذا الرشيــط عــى مجموعــة مــن األدوات التــي نســتطيع عــن طريقهــا مــن إدارة ومعالجــة البيانــات املؤرشــفة ومســتنداتها املرفقة
معها .
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يحتوي هذا الرشيط عىل مجموعة من األوامر سيتم رشحها ادناه:
أ -املاســح الضــويئ :عنــد الضغــط عــى هــذا االمرتظهــر نافــذة نســتطيع عــن طريقهــا التحكــم باعــدادات املاســح الضــويئ ،وعمــل Scanner

للوثائــق املوجــودة داخــل الجهــاز املربــوط حاليـاً ،وكــا موضــح يف الشــكل ادنــاه.

67

ب -االمــر طباعــة :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن طباعــة جميــع املعلومــات املؤرشــفة يف الجــدول املفتــوح حاليــا ،وكــا موضــح يف
النافــذة التاليــة.

68

ج -االمــر بحــث عــام :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن اجــراء عمليــة البحــث يف جــدول معــن او عمــود معــن يتــم تحديــده مــن قبــل
املســتخدم ،وكــا موضــح يف الشــكل التــايل.
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د -االمــر بحــث عــن مرفــق :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر البحــث عــن اســم مســتند محــدد تــم ارفاقــه مــع البيانــات املؤرشــفة يف الجــدول،
وكــا موضــح يف الشــكل التــايل.
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ذ -االمــر البحــث باســتخدام الباراكــود :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن البحــث عــن معلومــات مؤرشــفة داخــل الجــدول املفتــوح حاليــا
باســتخدام الباراكــود الــذي تــم انشــائه يف وقــت ســابق ،وكــا موضــح يف الشــكل التــايل.

71

ر -البحــث باســتخدام رشيــط الرتميــز :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن البحــث عــن معلومــات مؤرشــفة داخــل الجــدول املفتــوح حاليــا
باســتخدام رشيــط الرتميــز الــذي تــم انشــائه يف وقــت ســابق ،وكــا موضــح يف الشــكل التــايل.

72

ز -االمــر إدارة املســتخدمني :نســتطيع عــن طريــق هــذا االمــر مــن اضافــة او تعديــل او حــذف املســتخدمني الذيــن ميكنهــم الدخــول اىل
الربنامــج وايضــا باالمــكان تعديــل مجموعــة الصالحيــات الخاصــة بــكل مســتخدم ،وكــا موضــح يف الشــكل التــايل.
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اهم املؤسسات التي استخدم فيها النظام.
العتبة العباسية المقدسة.
العتبة الحسينية المقدسة.
مستشارية االمن الوطني.
شركة نور الكفيل.
مستشفى الكفيل التخصصي.
بلدية الزبير.
العتبة العسكرية المقدسة.
مركز تراث الحلة.
شركة الفرات.
مركز الدراسات االفريقية.
جامعة الكفيل.
الجامعة المستنصرية.
جامعة الفرات االوسط التقنية  -المعهد التقني -كربالء
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نبذة عن مركز الكفيل
لتقنية املعلومات
املؤسســات العلميــة التقنيّــة الخدميــة
ن مركــز الكفيــل لتقنيــة املعلومــات الــذي يأخــذ مــن محافظــة كربــاء مق ـ ّرا ً لــه هــو إحــدى
إ ّ
ّ
الخاصــة مبواقــع
ور التكنلوجــي يف مجــال تقنيــة املعلومــات
ّ
التابعــة للعتبــة الع ّباســية املقدّ ســة ،أُنشــئ مــن أجــل مواكبــة التطـ ّ
األنرتنــت والربامــج املكتبيــة وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة ،إضافـ ً
ـي
ة اىل أنّــه يعنــى بتطويــر وصقــل خــرات ومهــارات الشــباب العراقـ ّ
املتخصصــة ،وهــذا يــأيت مــن خــال الــدورات املكثّفــة التــي يُق ّدمهــا ،والهــدف األســاس
الــذي يعمــل يف مجــال برامــج الحاســوب
ّ
ن
مــن هــذه الــدورات أن يكــون هــؤالء الشــباب مــن املُبدعــن والســبّاقني يف فتــح آفــاقٍ جديــدة مــن آفــاق املعرفــة ،إميانــاً بــأ ّ
العــراق ليــس مــن البلــدان املتطفّلــة عــى الحضــارة ،وإنّ ــا هــو بل ـ ٌد قــد نشــأت فيــه حضــاراتٌ متع ـ ّددة.
ة عاليــة يف التعامــل مــع برامــج الحاســوب ،ملــا لهــا مــن
كــا يعمــل املعهــد عــى امتــاك الكــوادر الفنيــة التــي متتلــك مهــار ً
مــة فيهــا.
أهم ّيــة كبــرة يف تطويــر أداء
املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة والولــوج يف محــاور مه ّ
ّ

75

موقع املركز

تقــع بنايــ ُ
ة املركــز يف جمهوريــة العــراق  /محافظــة كربــاء املقدّ ســة /
شــارع العباس(عليــه الســام)  /قــرب مبنــى املحافظــة ،حيــث شُ ـيِّدت البنايـ ُ
ة
عــى مســاح ٍ
ة كلّيــة تقــ ّدر بـــ(500م )2وتحتــوي عــى العديــد مــن األقســام

هــزة بأحــدث األجهــزة واملســتلزمات
الربمجيــة والقاعــات الدراســية ،وهــي مج ّ
الحديثــة التــي يحتاجهــا املربمــج إلمتــام عملــه ،باإلضافــة إىل أجنحــ ٍ
ة أخــرى
خاصــة باألقســام اإلداريــة وأقســام الدعــم اللوجســتي والصيانــة.
ّ
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للتواصل مع املركز

يسعى مرك ُز الكفيل لتقنية
املعلومات دامئاً لتطبيق أعىل درجات
الجودة لتحقيق أهدافه املنشودة،
ن جميع مقرتحات وآراء العمالء
حيث إ ّ
عن كيف ّية أداء الخدمات املق َّدمة
واألنشطة التدريب ّية تؤخذ بعني
يكن التواصل مع املركز
االعتبار ،حيث ُ
عرب الطرق اآلتية:
االتّصال بأرقام الهواتف املبارشة

الرسمي الذي يبدأ من الساعة الـ( )8,00صباحاً إىل الـ( )9,00ليالً.
( )07602323004أو ( )07711711190أثناء الدوام
ّ
التواصل عن طريق الربيد االلكرتوين
زيارة مبنى املركز الكائن يف

info@alkafeel.iq

(محافظة كربالء املق ّدسة  /شارع العبّاس(عليه السالم)  /قرب مبنى املحافظة.

زيارة موقعنا الرسمي عىل الشبكة الدولية

www.kf.iq
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