
:الهـدف مـن النظـام   

 بيئة انشاء هو االلكترونية االرشفة نظام من الهدف إن        

 اجل من عالية بأمنية تمتاز فعالة الوقت وبنفس مبسطة سهلة

 بحيث وتصنيفها والوثائق الرسمية والمخاطبات الكتب كل حفظ

 مدى ومعرفة رسمية معاملة اي متابعة جدا السهل من يكون

 باالضافة االجابة وماهي عنها االجابة تمت وهل انجازها تقدم

 .المعامالت لهذه الكترونية او ورقية نسخ عمل امكانية الى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : النظــام امكانيات 
 

 php: hypertext) لغة بأستخدام النظام بناء تم           
preprocessor) عشرين من اكثر في حاليا تستخدم والتي 

  المواقع هذه بين ومن االنترنت على موقع مليون

(Wikipedia, YouTube, Facebook, yahoo) من والكثير 

 وامنيتها العالية لكفائتها نظرا االخرى العالمية المواقع

 .بها تتمتع التي واالعتمادية
 حيث .(MySQL) الـ استخدام تم فقد البيانات لقاعدة بالنسبة اما

 ,Google) مثل العالمية المواقع من العديد في استخدامها تم
Nokia, YouTube, Facebook, Wikipedia) لما وذلك 

 بالتعامل ومرونة االداء في وسرعة عالية امنية من به تمتاز

 قاعدة عليه تعمل الذي (core) القلب نفس على تعمل انها حيث

  الهائلة بقابليتها (oracle) عن تمتاز ولكنها (oracle) البيانات

 .(web) الـ بيئة ضمن للعمل
 
 

 :متطلبــات النظـام 

 ان حيث ،(web) الـ بيئة ضمن يعمل النظام هذا إن       

 والمرونة الكبيرة بالسهولة يمتاز البيئة هذه ضمن العمل

 جميع لتالئم عملها وطريقة النظام واجهات تغيير في العالية

 ويمتاز كما المعلومات، سرية على الحفاظ مع العمل متطلبات

 برامج او عالية بمواصفات خادم الى احتياجه بعدم النظام هذا

 فانها المستخدمين لحاسبات بالنسبة اما اخرى، خاصة

 وارتباط انترنت متصفح سوى اضافي شيء ألي التحتاج

 كذلك فقط بالخادم واالتصال الشبكة على العمل اجل من شبكي

 وبالتالي االنترنت بيئة ضمن العمل ايضا النظام هذا بامكان

 العالم في مكان اي من بالكتب الخاصة المعلومات ادخال يمكن

   -:الى بحاجة فهو لذا
 االنترنيت على(web) كــ يعمل النه االنترنيت توفير -1

 .مباشرة
 مبرمج النه عليه يعمل لكي (Web Server) للنظام خادم -2

 .(MySQL) بيانات قاعدة مع (PHP) بلغة

 
 

 
 

 .مجاور مستشفى ابن الهيثم   –شارع النضال  –بغداد 

 Info@uoitc.edu.iq or uoitc@uoitc.edu.iq: البريد االلكتروني 

 www.uoitc.edu.iq: الموقع االلكتروني 
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