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 مقدمة

 

 معا داخل نظام شبكي واحد  والوحدات داخل الكلية لبرنامج على ربط األقساميعمل ا

حيث انه تم استبدال البريد الورقي باستالم وتصدير البريد الكترونيا ويشمل هذا 

 الوحدات واالقسام اضافة الى الشؤون األدارية والعلمية. 

  يحتوي النظام واجهات ادخال و اظهار البيانات و عرض الملفات الكتورنيا على شكل

PDF ا يسهل على المستخدمين من اداريين االقسام والوحدات العلمية الحصول على مم

المعلومه باي وقت كان و على الرغم من كثافة البيانات المتوفرة فهو يسهل الوصول الى 

 البيانات داخل البرنامج.

  باالضافة الى ما ورد اعاله فالنظام يعمل على تمثيل البيانات باالعتماد على مدخالت

 يمكن استخدامها مباشرة. PDFتخدم و واصدار التقارير على شكل المس



 الوظيفة وألية العمل

 يعمل النظام على ربط األقسام والوحدات شبكيا الجل تبادل البريد دون الحاجة الى أخذه ورقيا. -1

يعمل النظام على ارشفه لكتب األلكترونية بصوره مركزيه من قبل الشوون العلمية والشوون  -2

 االدارية وتحديد األقسام المعنية بالكتاب لألستالم.

يعمل النظام على اصدار رقم تسلسلي للبريد الصادر من قبل القسم او الوحده حيث انه يتضمن  -3

مما يسهل على المستخدم معرفة عدد الكتب الصادرة من  1رقم القسم / تسلسل اخر كتاب + 

 ادر.قبل قسمه و ما هو التسلسل الحالي للكتاب الص

واجهات الشوون األدارية تعمل على استالم البريد الخاص بها من قبل األقسام والوحدات و  -4

 كذلك الشوون العلمية 

واجهات الشوؤن األدارية تعمل على أستالم البريد الخاص بها من قبل األقسام والوحدات و  -5

 كذلك الشؤون األدارية

ها من قبل الشؤون االداريه والعلمية باالظافة تعمل واجهات االقسام على استالم البريد الخاص ب -6

 الى الوحدات العلمية والمؤسسات الخارجية.

 يعمل النظام على أصدار تقارير عامه تشمل كل من : -7

a. )تقرير عام  بالكتب الصادرة من قبل ) القسم , الوحدة, الشوون العلمية  و األدارية 

b. االدارية  – تقرير عام بالكتب الوارده من قبل الشوون العلمية 

c.  تقرير عام بالكتب الواردة من قبل االقسام 

d.  تقرير عام بالكتب الواردة من قبل الوحدات 

e.  تقرير مفصل يعتمد على تحديد تاريخ البدء واالنتهاء مع نوع التقرير اذا كان لبريد الصادر 

 .PDFاو الوارد باالضافة الى تحديد االقسام الصدار التقرير بشكل 
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 بيئة العمل وسرية المعلومات

داخل الشبكة المحلية في  (Backupنظام داخل الشبكة العنكبوتية األنترنيت كما ان هناك نسخة )يعمل ال

 الجامعة للحفاظ على المعلومات امنة و الحصول على نسخة اضافية منها عند عدم توفر االنترنيت

 امنية النظام
يعمل النظام داخل بيئة امنة ال تمكن المخترقين من الوصول اليها بسهولة حيث انه المعلومات جميعها تحفظ 

 Secure Hosting Server داخل داتا بي مشفرة  وامينة داخل 

 

 الصالحيات

 النظام على توزيع الصالحيات كاالتي:يعمل 

 صالحية أدمن وهو مختص الIT هذه الصالحية تمكن مستخدمها من الدخول الى كال من االقسام .

 والوحدات والشوؤن العلمية واالدارية و متابعة كل ما يخص البرنامج والوصول اليه.

  الوصول الى واجهات الشوؤن صالحية اداري الشوؤن العلمية. هذه الصالحية تمكن مستخدمها من

 العلمية و الكتب الخاصة بهم باالضافة الى تصدير الكتب الى االقسام والوحدات والشوؤن االدارية.

  صالحية اداري الشوؤن االدارية. هذه الصالحية تمكن مستخدمها من الوصول الى واجهات الشوؤن

 ى االقسام والوحدات والشوؤن العلمية.االدارية و الكتب الخاصة بهم باالضافة الى تصدير الكتب ال

  صالحية اداري االقسام كال يمكنه من الوصول الى القسم الخاص به 

 صالحية اداري الوحدات كال يمكنه من الوصول الى الوحده الخاصة به 

 

 التقارير

 يصدر البرنامج عدد من التقارير وهي :

  نماذج من التقارير حسب االقسام 

  حسب الوحداتنماذج من التقارير 

 نماذج من التقارير المستلمة من الوحدات الخارجية  

  نماذج من التقارير حسب التواريخ 
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