م  //عرض خدمات
تزامنا مع توجهات الحكومة العراقية نحوو االنتقوا الو العمو االلكترننوب الوعال اوع العمو الوو قب نالرنتينوب منهوا
تطبيق خطة توطيع الرناتب الكترننيا ال كافة مؤسسات العنلة  ,نايمانا منا العن نا كمؤسسة مختصة التكنولوجيا
المعلومات فب تطوير القطااات العامة نالخاصة داما لمستقب متطو لبلعنا العزيز .
تقووعش كووركة المصوواد التكيووة لتكنولوجيووا المعلومووات نوامهووا االلكترننووب السووام الدا المؤسسووة ال امعيووة الكافووة
المفاص االدا ية نالمالية نالتعليمية نتطوويرا للقطوا التعليموب فوب العورال للتوجوح نحوو االدا المللو للمؤسسوات
الحكومية نالخاصة .
فكرة النظام االلكتروني الشامل :
الط المؤسسة ال امعية الحلقة ناحع االتعاءا مع العماد ثم االساتت ثم الموظفيع نانتهاءا الالطالب  ,موع تحويو كافوة
المعوامالت الو قيووة نالرنتينيوة الو الكترننيووة توتم الواجهووات منومووة نقوااوع اليانووات ةووخمة نمؤمنوة نتطبيووق نووواش
الحوكمة االلكترننية نصوال لسيطر كاملة ال كافة الموا د ةمع ال امعة .
فوائد تطبيق النظام االلكتروني الشامل :
 يوفر هذا النظام :• الواالة الكترننية للعماد  /لمتاالعة كافة نساطات الكلية ناالساتت نالموظفيع نالطالب ابر الويب الواسطة
جهاز الالتوب ان ابر الهاتف المحمو الواسطة تطبيق الكترننب ذكب .
• الواالة الكترننية للموظفيع  /للقياش الكافة اامالهم نادنا هم االدا ية الصو
الها نالصالحيات الممنوحة مع قب العماد .

كاملة نك ٌ حسب المهاش المكلف

• الواالة الكترننية لالساتت  /لمتاالعة كافة تفاصي الطلبة نتس ي الحضو ناالنصراف نالع جات نا سا
التنبيهات اليهم الواسطة الهواتف التكية نتزنيعهم الكافة الكتب نالمصاد الكترننيا ناخطا هم الكافة
المست عات الكترننيا نك ٌ حسب قسمح نكعبتح نمرحلتح .
• الواالة الكترننية للطالب  /توفر لهم متاالعة حضو هم نانصرافهم ند جات االمتحانات نالتقويم ال امعب
كامال نقراء الكتب نالمصاد المرفواة مع قب االساتت نكتلك دفع االقساط ابر الواالة العفع االلكترننب .
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 فوائد النظام :• التس ي االلكترننب للطالب ابر تطبيق ال امعة فب الهواتف التكية ناالجهز المكتبية نالتي ينضم املية قبو
الطالب نا كفة معاملة القبو نمنحح قم جامعب نادخالح ةمع قااوع اليانوات نااطواء صوالحية قبوو الطالوب
ةمع ال امعة لسخص تحعده العماد ةمع صالحياتها الحقا .
• ا لتعيوويع االلكترننووب للموووظفيع ناالسوواتت  /حيووك يكوووت الامكووات االسووتاذ ان الموظووف ات يتقووعش للتعيوويع ان ااوواد
التعييع ان نق الخعمات ابر الواالة الكترننية مخصصة لتلك الغرض .
• الموا د البسرية كـ ( الموظفيع  ,االساتت  ,العقود  ,االجوو اليوميوة حيوك يونوم امو كو موع ( العوالنات ,
الترفيعات  ,التعييع  ,اااد التعييع  ,االحالة ال التقااوع  ,االجوازات االاتياديوة نالمرةوية نالزمنيوة ن صويع
االجووازات للموووظفيع ناالسوواتت  ,الخصووومات  ,العقوالووات  ,التسووكرات  ,ا كووفة الوثووارق االلكترننيووة  ,اسووناد
المهاش  ,متاالعة المهاش .
• الموووا د الماليووة كووـ ( االقسوواط ال امعيووة  ,المسووتريات  ,االيوورادات  ,المصوورنفات  ,الموازنووة العامووة لل امعووة ,
ان از حساالات الرناتب الكترننيا نتكويع اكرطة الرناتب نا سالها لك كخص ابر الهاتف المحمو .
• طووو الب ال امعوووة ( الحضوووو  ,االنصوووراف  ,ال وووعن اليوووومب  ,االمتحانوووات الفصووولية نالنهاريوووة  ,التنبيهوووات ,
االاالنات  ,فوع الكتوب نالمصواد نالموالزش نمتاالعوة معوعالت الن واا ناالختبوا ات اليوميوة  ,نمتاالعوة التقوويم
ال امعب كامال .
• المسووتريات ( ام و ل ووات المسووتريات نالموافقووات نكميووة المووواد ناووعدها نالمبووال نالوصوووالت نا كووفة كافووة
المستنعات المالية الكترننيا .
• االقساش العاخلية ( ح ز الغرف نتوزيعها ال الطالب نمتاالعتها ناالمو الماليوة الخاصوة الوتلك نيحوعد مسورف
ةمع صالحياتح ادا هته الخاصية مع النواش الموافقة ناكراف العماد
• التقووا ير ناالحصوواريات  /حيووك يووتم اوورض كافووة التقووا ير ناالحصوواريات فووب حينهووا نالووعنت الحاجووة الو العووود
للوثارق الو قية .
• التقويم ال امعب  /مع حيك تطبيق نواش نتقويم الكترننوب يضوع لكو فورد ةومع المؤسسوة ال امعيوة امواش المهواش
المكلف الها لتتم متاالعتها فب نفس الوقت مع قب المسؤنليع فب ال امعة .
• اال كفة االلكترننية  /يتم ا كفة كافة الوثارق ناالةاالير نالمستمسكات نالتفاصي الخاصة الاالدا ات ناالساتت
نالموظفيع نالطالب الصو يومية الكترننية .
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• الواالات العفع االلكترننب  /نالتب تمكع المؤسسة مع ادا نواش الرناتب الخاص الها الالرالط مع مسورن تووطيع
الرناتب االلكترننب  ,حيك تسه املية توزيع نانساء قوارم الرناتب نتحويلها ال البطاقات التكية
• الحضو ناالنصراف  /تس ي الحضو ناالنصراف الكترننيا الصو مباكر ليتم ارةها فب الحا مع قبو
السخص المسؤن نيسم الحضو ناالنصراف ك مع  :االساتت نالموظفيع نالمنتسبيع لل امعة .
• ا لتعليم اع العع  /نيوفر خاصية الع اسة اع العع الكترننيا ةمع محاةرات تلقو داخو النوواش نهوته الخاصوية
تم تطبيقها خا ج العرال حاليا .
• المكتبة االلكترننية االفتراةية  /نيوفر كافة الكتب نالمصاد ال الطالب ناالساتت ابر مكتبة الكترننية .
• انساء نطبع الوثارق الع اسية لكافة الخري يع الساالقيع نالحالييع العفعة ناحع نالسراة االية .
• التنبيهات االلكترننية  /حيك يتم ا سا تنبيح ب 3انوا ( الرسار القصير  , SMSالبريع االلكترننب Email
ن تنبيهات التطبيق االلكترننب نلكافة االحعاث ناالخطا ات ناالكعا ات التوب يربوب المسوؤن ان الموظوف
ان االستاذ فب ا سالح لمع هم ةمع ناجبح نمهمتح .
• منصووة مراسوولة داخليووة ةوومع النووواش السووام لل امعووة يتوويت ل ميووع المسووتخعميع التواص و فيمووا اليوونهم نالكافووة
االمكانات .

تقوم الشركة بتزويد الجامعة بكل ما يلي :
• نوووووواش الكترننوووووب كوووووام الدا

المؤسسوووووة يوووووتم تنصووووويبح الووووو سووووويرفرات االيوووووة ال وووووود نالكفووووواء .

• تطبيقات ذكية مرتبطة البواالات الكترننية للعماد ناالستاذ نالموظف نالطالب ك ال حعه .
• سيرفر داخلب ةمع ال امعة مع كبكة داخلية الدا

النواش داخليا .

• سيرفر خا جب ةمع كبكة السركة الخاصة فب داخ العرال
• ملحقات كبكية مع اسالك ناجهز  UPSلتزنيع السيرفر الالطاقة الكهرالارية .
• اجهز
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انتر نسويج لنصب السبكة العاخلية ةمع الحرش ال امعب .

• اجهز الالتوب لك قسم الدا

كافة مستنعات نااما القسم .

• اجهز تااللت لالساتت ال امعييع الدا

متعلقات الطلبة الكترننيا نا سالها لالقساش نالعماد .

• خط انترنت معفو التكاليف لل امعة لرالطها ةمع كبكة النواش االلكترننب السام .
• حزمة اكعا ات  Push Notificationsن سار نصية قصير  SMSمفتوحة نبير محعند
مواصفات النظام والبوابات االلكترونية واالجهزة المستخدمة :
• الواالووات الكترننيووة ل ميووع المسووتخعميع تمتوواز السووهولة االسووتخعاش نيووتم توفيرهووا ابوور النووواش االلكترننووب الو
الويب نال التطبيقات التكية نيتم فعها ال المتاجر االلكترننية العالمية Google play , Apple App
Store
• اعد بير محعند مع المستخعميع ( العماد – االساتت – الطالب .
• اعد بير محعند مع المواد الع اسية نالملفات الخاصة الالطالب .
• مسوواحة الخزنيووة تبووع مووع  / 100000مليوووت ميكاالايووت نيووتم زيادتهووا الحسووب الحاجووة مووع قبوو السوووركة .
نالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعن ت اجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اةووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووافية .
• الووط كافووة المفاصوو للنووواش السووبكة ال سوولكية للووتخلص مووع مضووا التسووليك ننجووود االسووالك نموهرهووا .
• توفير سيرفر اةافب للخوزت االحتيواطب لوعل السوركة موقعوح فوب مقور قسوم تكنولوجيوا المعلوموات فوب الغوعاد.
• توفير حماية نتاميع ل ميع البيانات ابر استخعاش تقنية  SSLفب االتصا الالسويرفر نهوب تقنيوة تقووش الحمايوة
نتسفير البيانات ةمع االتصا مع نال النواش .
• اوعد بيوور محوعند مووع سوار التنبيهووات ( الرسووار النصوية  , SMSالبريووع االلكترننوب  ,تنبيهووات التطبيووق
التكية ( . Push notification
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