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.تنفیذ خدمة الوثائق للجامعة االلكترونیة باستخدام مستودع البیانات

مرتضى محمد حمد                 ثائر خیراهللا عصمان

كلیة الحاسوب–جامعة االنبار 

١٢/١٠/٢٠١٠تاریخ القبول:  ٢٧/٤/٢٠١٠تاریخ االستالم:

ثمار قدرات مستودع البیانات وذلك من خالل استخدام مفهوم اسواق البیانات ، وأنظمة دعم القرار في هذا البحث تم است:الخالصة

الخدمات تقدیم عدة نواحي منهافي تحسین أداء الجامعة االلكترونیة من تساعد، كذلك عملیة التحلیل المباشر للبیانات ، التي 

المستودعات بإعطاء الصالحیات إلدارة البیانات. تم إعداد محاكاة لتصمیم التي توفرها تلكواإلدارة وكذلك تطبیق میزة التخویل

مستثمرین بذلك خواص تقدیم التاییدات والوثائق للخریجین باألسلوب المباشرةجانب خدمي مهم للجامعة االلكترونیة اال وهو خدم

مستودعات البیانات في تحسین األداء.

.ودع البیانات، نظم دعم القرار، التحلیل المباشر للبیاناتكلمات مفتاحبة: جامعة الكترونیة، مست

حــدیث العهــد نســبیا، اإللكترونیــةِ إّن مفهــوم الجامعــةِ :المقدمــة

،من أن التعبیِر اسـتعمل علـى نحـو واسـع لـَبْعض الوقـتِ بالرغم

عــــرف فــــي منتصــــِف الثمانینــــات عنــــدما حاولــــت َبْعــــض حیــــث

ــــــات ــــــات المّتحــــــدِة بشــــــكل رئیســــــي فــــــي الوالالجامعــــــات والكلی ی

د لیــتكمن ْعـاسـتعمال شـبكات الحاسـوب وتقنیـاِت االتصـال عـن بُ 

].٢الطالــب مــن الدراســة مــن دون التواجــد فــي الحــرم الجــامعي[

فســیتم التعامـل علـى أسـاس تقـدیم الخــدمات البحـثاامـا فـي هـذ

ومـن الممكنة الكترونیا وعبر الشبكة العالمیة لمجتمـع الجامعـة.

فــي "جورجیــاوالیــةجامعــة"دراســة ، جــالالدراســات فــي هــذا الم

(بناء الهیكــل اإلداري االفتراضــي للجامعــة ـبــ)الموســومة٢٠٠٤(

ـــــة) ـــــى المعماریـــــة هـــــذا البحـــــثفـــــي :االلكترونی ـــــم التركیـــــز عل ت

ــاء الجامعــة االلكترونیــة االفتراضــیة المعقــدة وذلــك  األساســیة لبن

من خالل تحدید العمل واآللیات الداخلیة التـي توصـف انسـیاب

البیانــــات بــــین محتویــــات المنظومــــة التعلیمیــــة ومــــا تحویــــه مــــن 

وكیفیــة التنســیق بــین ،أنظمــة لهــا العالقــة فــي البنــاء االلكترونــي

األمنیــة التــي یجــب ان تتــوافر فـــي كــل نظــام یكــون لــه اتصـــال 

ـــــك مـــــن خـــــالل تـــــوفیر  ـــــى الشـــــبكة العنكبوتیـــــة (وذل مباشـــــر عل

ــالتوثیق والمصــداقیة وحقــوق  التخویــل لتنفیــذ الجوانــب المتعلقــة ب

مختلف العملیات) وانجاز عـدد مـن الوظـائف الضـروریة بمـأمن 

عن اإلخطار التي من المتوقع ان تواجه النظام. 

ــــداء ســــتار،  ــــاتي، ادراســــة " بی (تصمیم ـ"الموســــومة بــــ٢٠٠٤لبی

دراسـة –نظام كمدخل استراتجي لتطبیقات الحكومـة االلكترونیـة

لبیاع).ا\حالة في مدیریة التسجیل العقاري 

الـى تصــمیم نظـام إدارة قواعــد البیانـات (اوراكــل)، یرمـي البحــث

والتـــي ركـــزت علـــى تحقیـــق رضـــا الزبـــون مـــن خـــالل انخفـــاض 

اً أوقــات أنجــاز المعــامالت العقاریــة بعــد مــا كانــت تســتغرق وقتــ

قــد یصــل إلــى ثالثــة اشــهر أو أكثــر، وذلــك بســبب قــدرة طــویالً 

ـــرح فـــي الدراســـة علـــى خـــزن ا لبیانـــات والمعلومـــات النظـــام المقت

بالنوع والكم وبشكل منظم، فضـال عـن عـدم حـدوث التكـرار فـي 

عملیة جمع البیانات وٕادخاله ومعالجتها.

الموســـومة بــــ(إدارة )٢٠٠٥" فـــي (شـــماِل ویتـــرنجامعـــةدراســـة "

إلــى توضــیح مفهــوم یرمــي البحــث:أنظمــة الجامعــة االلكترونیــة)

المتوقعــة منهــا فــي الجامعــة االلكترونیــة بشــكل عــام، واألهــداف

ــــم  ــــي الجامعــــة المــــذكورة، اذ ت ــــة، ومــــدى تطبیقهــــا ف دعــــم التنمی

مسـتوى األمنیـة هـونها قیـاس األداء ومـا أمـن شـطـرقاسـتخدام 

وكــذلك تحلیــل البیانــات الرئیســیة المكونــة للنظــام ،فیهــاالمتــوافرة

تم تحدیــد الــدور البشــري فــي صــیاغة عمــل یــهــاالتــي مــن خالل

وكذلك تم التركیز علـى العوامـل األساسـیة ،الجامعة االلكترونیة

التي تسیطر على النظام.

ل الجامعات من الواقع الحالي إلى یتحو یهدف البحث الى 

. ونقل الواقع االفتراضي المتمثل بالجامعة االلكترونیة

الخدمات الجامعیة الى الشبكة العالمیة. وكما جرى التعامل 

إحدى تلك الخدمات في هذا البحث على هذا األساس بتحقیق 

الخاصة بالطلبة المتخرجین وثائق الو التأییداتتزوید وهي

دون التقیید بالزمان او منبر بوابة الكترونیة مفترضةع

وبشكل مباشر.المكان



 

الحكومة االلكترونیة: 

وهي تطبیق و استخدام ما یسمى تقنیة اإللكترونیةالحكومة 

Informationاالتصال والمعلومات  and

Communication Technology) ICT في األجهزة (

واستثمارها الكامل و الفعال في تسهیل الخدمات ،الحكومیة

منأو،الحكومیة وتوطید العالقات بشكل كفوء مع العامة

ممكن تعریفها على أنها استالم المعلومات والتفاعل معها ال

عن طریق االنترنت واالستفادة عن ُبعد لجوانب الخدمات 

]٧،٤،٣[الحكومیة المختلفة

فر امحتوى ونطاق الحكومة االلكترونیة:إن الكم الهائل المتو 

یاً من المعلومات والروابط إلى مراكز المعلومات یثیر تحد

فرة، اوهو أن تكون كل معلومات االستعالم المتوقع متو اً أساسی

فرة ضمن مقاییس تقنیة تتیح الوصول إلیها آنیًا على امتو بل 

نیت. إن بناء الحكومة االلكترونیة یعني األخذ بالحسبان االنتر 

كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقیقي، سواء في عالقتها 

عالقة مؤسساتها بعضها ببعض أو عالقتها أم بالجمهور

بجهات األعمال الداخلیة والخارجیة. إنها إعادة هندسة أو 

ئة الرقمیة إعادة اختراع للوضع القائم ووضعه في نطاق البی

التفاعلیة. ان محتوى الحكومة االلكترونیة یجب أن یتضمن

]: محتوى معلوماتي: یغطي كافة االستعالمات تجاه ٥، ١[

الجمهور أو فیما بین مؤسسات الدولة أو فیما بینها وبین 

مؤسسات األعمال.

serviceمحتوى خدمي  Content یتیح تقدیم كافة :

عمال آنیًا.الخدمات الحیاتیة وخدمات األ

contractualمحتوى اتصالي  Content وهو ما یسمى :

تكوین المجتمعات، یتیح ربط إنسان الدولة وأجهزة الدولة معًا 

مستودعات في جمیع األوقات وبوسیلة تفاعل یسیرة.   

البیانات:

ان اهم الطرق الحدیثة لخزن البیانات هي مستودعات البیانات 

Data Warehouse قدرة تحسین اداء الجامعة . التي تعطي

االلكترونیة كونها تمتلك مفاهیم تساعد ببناء الجامعة 

االلكترونیة، وقد تم االستفادة منه وصیاغتها لتالئم فهم دور 

وأهمیة القدرات التي توفرها تلك المستودعات في بناء  

]:١١،٦الجامعة االلكترونیة وكما یأتي[

ع مفاصل موضوع موجه: تتضمن معلومات خاصة بجمی

الجامعة والتي تشمل األساتذة الموظفین والطلبة واألنشطة 

والفعالیات التي تحدث في الجامعة لكي تسهل عملیة 

بتحدید الموضوع المراد االستعالم عنه Queryاالستعالم 

وتختصر وقت االستجابة كون ان المعلومات موجهه. 

مهم : تطبیق هذه المیزة None-Volatileغیر قابلة للتغیر 

ببناء الجامعة االلكترونیة كون ان البیانات في الجامعة لها 

دور أساس باتخاذ القرارات بعد التحلیل للكم الهائل والمتراكم 

من البیانات،مما یساعد على اتخاذ القرار الصائب وفي الوقت 

المحدد.

تباین الوقت:التحلیل یحتاج الى كمیة كبیرة من البیانات والتي 

Historicalوف تصبح بیانات تاریخیةبمرور الوقت س Data

توضع في األرشیف لالستفادة منها في عملیة التحلیل هذه 

المیزة تستخدم بشكل كبیر في بناء الجامعة االلكترونیة كون 

ان البیانات في الجامعة تتغیر بمرور الوقت لتكون مهمة 

باتخاذ القرارات. 

مع بعضها تكامل البیانات: إن مسألة ربط هذه األقسام

البعض بشبكة لتناقل المعلومات وتقدیم الخدمات من خالل 

تلك الشبكة سوف یجعلنا نفكر تحویل البیانات إلى صیغة 

موحدة ، لتكون متناسقة ومتوافقة، لذلك أصبح تكامل البیانات 

مهم وضروري وذلك بإیجاد صیغة ثابتة لخزن تلك البیانات 

تلفة، بقاعدة بیانات التي تأتي من مصادر متعددة وبصیغ مخ

كبیرة. 

نظام الجامعة االلكترونیة المقترح:

في هذا الجزء نصف المراحل :مراحل بناء الجامعة االلكترونیة

جامعة االلكترونیة. عملیات التحول الهیكلي الالمختلفة لبناء 

للجامعة وهي ظاهرة متجددة وتتطور باستمرار ویمكن تقسیمها 

الى: 

)ةتواجد والتفاعل (او ألفهرسال-المرحلة األولى:

Indexing: یتركز الجهد في المرحلة األولى حول التمكن من

الحضور المباشر( على الخط)  للجامعة ویتم بهذه الفترة بناء 

، وفي بعض Onlineالصفحات االلكترونیة والنماذج مباشرة 

األحیان تكون هذه المعلومات محدودة، وهي عبارة عن 

بحیث یمكن ةمرتبةها وثائق إلكترونیصفحات فهارس تكون ب

للمواطن البحث فیها وٕایجاد المعلومات الجامعیة ذات االهتمام 

الضروریة.واستجالب النماذج 

Information(أتمتة المعلوماتالمرحلة الثانیة: 

Automating:( تحدید جمیع المعامالت بین المواطنین

أتمتة وتحویل اي وتحویلها الى تعامالت الكترونیة والجامعة

الورقیة الى معلومات الكترونیة مما الجامعة جمیع معلومات 

یشجع المواطنین على االیفاء بمتطلبات الجامعة على الخط 

بدال من الذهاب الى اماكن محددة إلنجاز onlineمباشرة 

، ویعطي التعامل االلكتروني امل في تحسین ةاعمال ورقی

، والجامعةكفاءة كل من المواطن 

Horizontal(المرحلة الرابعة : التكامل األفقي

Integration(او الترابط بالمؤسسات الخدمیة االخرى:

الموزعة في حاویات االلكترونیةللخدمات األفقيالتكامل 

یبین للطالب قدرة تقنیة المعلومات، ویصبح مختلفةوظائفیة

ضحأو الوظائفیة لكل من الكلیة والجامعة الطبیعةالقصور في 

الذین تتكشف لهم اإلمكانات المسؤولینمع ازدیاد عدد 

للجامعةاألداء الفعلي المعلوماتیة.للشبكة المفتوحة

االلكترونیة بكافة الجامعةااللكترونیة والذي یتمثل في قیام 

وظائفها وأدوارها في التطبیق العملي.



 

:االطار العام للنظام المقترح

ار العام للنظام المقترح حیث اإلطسیتم وصف الفقرةهذهفي

تظهر أهمیة تطبیق قدرات مستودع البیانات لتحسین األداء 

إطار ) یعد1المقترح. المخطط (ةفي نظام الجامعة االلكترونی

بصورة الخدمةلتقدیم) للنظام المقترح Framework(العمل

لنظام المفترضة االلكترونیة واإلدارة عن طریق البوابة مباشرة

.المقترحة االلكترونیةلجامعا

للنظام المقترحر العمل) إطا1(لمخططا

:العامة للنظام المقترحالخوارزمیة

تسلسـل .، كلمة المـرورمستوى تخویل المدیرالمدخالت:

الطالــــب، اســــم الطالب،ســــنة التخــــرج، القســــم الــــذي تخــــرج منــــه 

والوثیقـــة، البریـــد التأییـــدالطالـــب، اســـم الجهـــة التـــي یرســـل الیهـــا

والوثیقة.التأییدإلیهاااللكتروني للجهة التي یرسل 

إرســــال التأییــــد او الوثیقــــة عبــــر اتخــــاذ القــــرارات.المخرجــــات:

.اإلرسالالبرید االلكتروني للجهة المعنیة او عدم 

:األولالخطوة 

و كلمــة لــإلدارةاســم المــدیر المخــول المــدیر:إدخال-أ

المرور.

تسلســـل الطالـــب، اســـم الطالب،ســـنة إدخـــالالطالب:-ب

التخرج، القسم الذي تخرج منه الطالب، اسـم الجهـة 

والوثیقـة، البریـد االلكترونــي التأییــدالتـي یرسـل الیهـا 

والوثیقة.التأییدإلیهاللجهة التي یرسل 

الخطوة الثانیة:

عـدا ذلـك انتقـل إلـى الخطـوة الثالثـة.المدیر: مخول-أ

ولى.اذهب الى الخطوة األ

المدخلـــــة صـــــحیحة انتقـــــل إلـــــى البیانـــــاتالطالـــــب:-ب

ـــــة. ـــــى الخطـــــوة الخطـــــوة الثالث ـــــك اذهـــــب ال عـــــدا ذل

األولى.

الخطوة الثالثة: 

اتخاذ القرارات.-أ

ارســال التاییــد والوثیقــة للطالــب الــى الجهــة المعنیــة -ب

عبر البرید االلكتروني.



 

هنـاك عـدة برامجیـات تحقـق :البرامجیات المستخدمة في النظـام

التـــي البرمجیـــةلنـــا بنـــاء نظـــام الجامعـــة االلكترونیـــة، امـــا اللغـــة

دم قواعـد اوخـPHPلغة هي النظام المقترح بناءاستخدمت في

MYSQLالبیانــات  Server تتمیــز لغــة .PHP بــالكثیر مــن

الخصائص(الســــهولة والســــرعة واألمنیــــة العالیــــة) التــــي جعلتهــــا 

PHPمجــي الویــب فــي العــالم، تمتلــك لغــة الخیــار األمثــل لمبر 

بنیــة وقواعــد ثابتـــه وواضــحة جــدا، معظـــم قواعــد اللغــة مـــأخوذة 

لصــــنع لغــــة برمجــــة عالیــــة Perlو Javaو Cمــــن كــــل مــــن 

علمـا ان السهولة والسالسة دون فقدان أي مـن القـوة فـي اللغـة.

.HTMLتصمیم الواجهات تمت باستخدام لغة 

معلومات الطلبة تحتوي بناء قاعدة بیانات مركزیة ل.١

جداول مترابطة لكل جدول خصائص معینه وبیانات 

محددة توجه بطریقة یمكن عرض محتویاتها للمستخدم 

.األخیر متى ما أراد االستعالم عن محتوى معین

معالجة تلك البیانات لتصبح معلومات یمكن ان .٢

تساعدنا في اتخاذ القرار.

صاالت مثل االنترنیت استغالل التطور الحاصل في عالم االت

لغة برمجیة مثل باستخدامواالنترانیت وبناء واجهات متطورة 

)PHPمن قواعد البیانات منها اً كبیر اً ) التي تدعم عدد

MySQL server وOracle تتسم بسهوله التعامل والفهم .

لعرض المعلومات المهمة التي یحتاجها الطالب. 

الخطوات كن انجازها بویم:الحاليالعملالخطوات الهامة في 

التالیة:

مــــن العوامــــل المهمــــة إلنجــــاح هــــذا محاكــــاة النظــــام المقتــــرح:

مــــع بمرونــــةغــــات التــــي تتعامــــل للااســــتخدام البحثــــيالمشــــروع 

قواعـــــــــد البیانـــــــــات وعرضـــــــــها بموقـــــــــع علـــــــــى انترنیـــــــــت مثـــــــــل 

)ASP.net)او (PHP) او (MYSQLServer(

لخـــزن وأوامـــرالتـــي تعطـــي القـــدرة لصـــیاغة جمـــل )Oracle(و

ومعالجـــــة وعـــــرض المعلومـــــات واالســـــتعالم وتقـــــدیمها بصـــــیغة 

والطــالباإلدارةولین عــن ؤ یتعامــل معهــا المســةواجهــات بســیط

)On-Lineبصــورة مباشــرة(و بطریقــة ســهلة مالنجــاز معــامالته

علــى االنترنیــت وكــذلك بنــاء شــبكة داخلیــة بــین جمیــع المفاصــل 

ل البیانــات بـــین المهمــة فــي الجامعـــة النشــاء بیئــة مالئمـــة لتناقــ

واجهـات النظـام لـبعض مـن جمیع االطراف. وفیما یلي توضیح

المستخدم االخیر:من خاللهاالمقترح والتي یتفاعل 

الواجهة الرئیسیة للبوابة االلكترونیة في النظام .١

هي مدخل رئیسي تمكن المستخدم من و :المقترح

الولوج الى المعلومة او الخدمة التي یرغب الوصل 

االستفادة من اإلمكانیات التي توفرها من الیها و 

خدمات وكذلك اإلدارة بنسبة لألشخاص المخولین 

).١وكما هو موضح في الشكل(

) الواجهة الرئیسیة للبوابة االلكترونیة في النظام المقترح١(الشكل

بعد تحدید ما سوف یحتاجه المستخدم اذا كان .٢

كلیة اختار او طالب خدمة، وفرضاً مدیرا مخوال

سوف یتم االنتقال الى واجهة الكلیة و من معینة

خاللها یستطیع الطالب الدخول الى واجهة تزوید 

التاییدات والوثاق من تلك الكلیة الفتراضنا انه احد 

الطلبة المتخرجین من تلك الكلیة باختیاره وحدة 

ولین ؤ شؤون الطلبة والتسجیل وكذلك المس

والستفادة من الخدمات االخرى مخولین باإلدارة.ال

المتوفرة لسد رغبات وامكانیة التفاعل مع 

مثل معرفة دلیل الطالب كذلك الحدود نالمستخدمی

الدنیا للقبول في الكلیة والنشاطات الطالبیة

).٢و كما موضحة بالشكل(االخرى

إلىالدخول

كلیاتجمیع

وأقسام

الجامعة

إلىالدخول

كلیاتجمیع

وأقسام

الجامعة



 

) واجهة أحدى الكلیات في النظام٢(الشكل

سوف وحدة شؤون الطلبة والتسجیلالى عند الدخول .٣

عطي الخیار للطالب اینتقل الى واجهة اخرى تبین 

یحتاجها من القسم الذي تخرج التيبتحدید الخدمة 

الدخول خدمة منه وكذلك توفر للمدراء المخولین 

).٣إلى اإلدارة. كما موضح في الشكل(

تخرج واإلدارة) واجهة تزوید تایید وثیقة ال٣الشكل(

بعد تحدید الخدمة من قبل الطالب سوف ینتقل .٤

الى الواجهة التالیة والتي تحتوي على صنادیق 

البیانات المطلوبة من الطالب إلدخالنصوص 

وثیقة التخرج للجهة اوبتأییدالذي یروم تزویده 

التأییدإرسالیحددها وبریدها االلكتروني لیتم التي

).٤وضح في الشكل(كما مإلیها. والوثیقة 

) نموذج ادخال البیانات لتزوید بالتأیید ووثیقة التخرج٤الشكل(

:تقییم أداء النظام المقترح

ــتم فــي هــذه الفقــرة  وصــف كفــاءة اداء النظــام المقتــرح مقارنــة  ی

مع كفاءة اإلجراءات وترشید الكلفة، بخصـوص تقـدیم الخـدمات 

لمقترح وكما یأتي: واإلدارة في نظام الجامعة االلكترونیة ا

: إمكانیـــة إرســال تاییـــدات ووثـــائق رفــع مســـتوى األداء.١

وانســیابیة بــین الجامعــة  والــدوائر الحكومیــة التخـرج بدقــة

المختلفــة، یســاهم برفــع مســتوى أداء النظــام المقتــرح. كمــا 

ــة التقــدیم إلــى أن تــدویر المعلومــات ــًا مــن مرحل إلكترونی

الجامعــة والــدوائر الحكومیــة الحصــول علــى الموافقــة بــین 



 

والمتعـــاملین معهـــا یعنـــي أن اإلجـــراءات یمكـــن أن تنجـــز 

.On-Lineبطریقة مباشرة 

: ان طریقـــة ادخـــال البیانـــات فـــي زیـــادة دقـــة البیانـــات.٢

ـــة،  النظـــام المقتـــرح تعطـــي الثقـــة بصـــحة البیانـــات المدخل

وذلــــك إلمكانیــــة النظــــام مــــن االعتــــراض علــــى أي خطــــًا 

ك البیانـــات لوجـــود مقـــاییس وضـــعت نـــاجم مـــن ادخـــال تلـــ

مسبقًا في بناء النظام مما یؤدي الى زیادة دقة البیانات. 

ــــیص اإلجــــراءات اإلداریــــة.٣ ان امكانیــــة التعامــــل :تقل

المباشــر فــي تقــدیم الخــدمات المتــوفرة فــي النظــام المقتــرح 

الرقمــــي قلصــــت اإلجــــراءات اإلداریــــة المتبعــــة بشــــكلها

ل الورقیـة وتعبئـة البیانـات یـدویًا بالنظام التقلیدي  واألعما

نســخ مــن المســتندات الورقیــة كمــا تنعــدم الحاجــة لتقــدیم

طالما أن اإلمكانیات متاحة لتقدیمها إلكترونیًا.

: أتمتــة المعلومــات االســتخدام األمثــل للطاقــات البشــریة.٤

وســهولة تناقلهــا بــین أقســام وكلیــات الجامعــة االلكترونیــة 

علــى إمكانیــة اإلدارة للمســؤولین مــن ســوف یعطــي القــدرة 

أي مكــان وفــي أي زمــان لتــوفیر الجهــد والطاقــة المبذولــة 

ــــات  ــــه الطاق وتســــخیرها بصــــورة یصــــبح بالمســــتطاع توجی

البشریة للعمل على مهام وأعمال أكثر إنتاجیة.

موضوع البحث تم التوصل الى لالحالیةمن خالل الدراسة 

االستنتاجات اآلتیة:

یانـــات الـــداعم للجامعـــة االلكترونیـــة مـــن دور مســـتودع الب.١

خالل األدوات والقدرات التي توفرها مسـتودعات البیانـات 

لقــرارات المعتمــدة فــي تقــدیم لوالتــي تصــب فــي دعــم أقــوى 

.المستفیدین منهلالخدمات 

تــوفیر األمنیــة الكافیــة للتعامــل لعمــل الحــالي مــن لیمكــن .٢

مـــــع مواضـــــیع حساســــــة جـــــدا مثــــــل التاییـــــدات و وثــــــائق 

وجعل التخویالت الممنوحة وفق مسـتوى االمنیـة لتخرج.ا

المعین.

الجهـد تطبیق الجامعـة االلكترونیـة یمكـن ان یقـوم بتـوفیر .٣

مســتوى عــالٍ ، أي الوصــول الــىوالوقــت واألیــدي العاملــة

من الشفافیة في تقدیم الخدمات.

) للطلبات المقدمة On-lineتقدیم خدمة مباشرة(.٤

عن خدمات تدریبیة من قبل المستفیدین، فضًال 

وعلمیة وخدمات أخرى تعكس نشاطات المؤسسة 

من خالل الدراسة والواقع العملي نوصي الحالیة.

بما یأتي:

ـــد مـــن أدوات .١ ـــل DWاســـتخدام المزی و OLTPمث

Data Martواألســالیب اإلحصــائیة والذكائیــة األخــرى

في دعم مفهوم الجامعة االلكترونیة.

ء بعمـــل جـــاد ألتمتـــة عمـــل للبـــدالجامعـــاتالتوصـــیة الـــى .٢

تســـهیل مهمـــة تطبیـــق الجامعـــة االلكترونیـــة فـــيالكلیـــات

مستقبال.

التعامــل مــع اكثــر مــن كلیــة او جامعــة بشــكل فاعــل مــن .٣

خالل تطویرات بسیطة على المنظومة الحالیة.

ـــائق التخـــرج .٤ ـــدات ووث ـــد الطلبـــة بالتایی تطـــویر خدمـــة تزوی

حـال طلبـت بلغات أخرى (اإلنكلیزیة، الفرنسـیة..الخ) فـي

من قبل طالب البعثات الدراسات في مختلف الدول.

التعامل مع خدمات اخرى غیر الوثائق والتاییدت مثل:.٥

التقدیم الى الدراسات العلیا .-أ

الحصول على وظیفة بعد التخرج.-ب

المشــــــاركات العلمیــــــة فــــــي المجــــــالت والمـــــــؤتمرات -ت

والنشر.

لتطـویر التعامل مـع خوارزمیـات متقدمـة لتشـفیر البیانـات .٦

ــائق مــن  العمــل الحــالي والمحافظــة أكثــر علــى ســریة الوث

المتطفلین.

لمصادرا

البیاتي، بیداء ستار لفته،"تصـمیم نظـام كمـدخل اسـترایجي -١

ــــات الحكومــــة االلكترونیــــة  دراســــة حالــــة فــــي –لتطبیق

البیــــاع "، رســــالة دكتــــوراة \مدیریــــة التســــجیل العقــــاري 

جامعـــــــة غیـــــــر منشـــــــورة فـــــــي فلســـــــفة ادارة االعمـــــــال،

.٢٠٠٤بغداد،

ـــــل، ســـــرمد كوكـــــب، -٢ ـــــة نمـــــوذج "الجمی الجامعـــــة االلكترونی

مناســـب لكفـــاءة األداء وفاعلیتـــه فـــي عصـــر المعرفـــة"، 

المواصـــــفات /مجلـــــة البحـــــوث، المنتـــــدى الفكـــــري األول

نیســـــــــان، الموصـــــــــل، ٢٦_٢٥العالمیـــــــــة للجامعـــــــــات،

٢٠٠١.

الســــدیري ، محمـــــد بـــــن احمــــد ،"االقتصـــــاد الرقمـــــي: وزارة -٣

ة وطموحات كبیرة"، جریدة عكاظ السعودیة العـدد جدید

٢٠٠٣مایـــــة ٣هــــــ، ١٤٢٤ربیـــــع االول ٢، ١٣٣٩٨

م.

اللــوزي، موســى، "الحكومــة االلكترونیــة"، المــؤتمر العلمــي -٤

تكنولوجیـــــا المعلومـــــات ودورهـــــا فـــــي -الســـــنوي الثـــــاني

.٢٠٠٢أیار،االردن، ٨-٢،٦التنمیة االقتصادیة،ج 

ــــة الواقــــع الهــــواش، ابــــو بكــــر محمود،-٥ "الحكومــــة االلكترونی

ـــــة  ـــــل العربی ـــــى، مجموعـــــة النی واألفـــــاق"، الطبعـــــة االول

.٢٠٠٦، ٧٨-٧٦للنشر_ مصر،الصفحة 

6-Al-Hamami, Alaa H, Data Cleansing

Technique in Data Warehouse, Al-

Rafidain magazine, No. 13, Baghdad,

IRAQ, 2003.

7-David, Whiteley, "E-Government: strategy,

Thechnologies and application",

McGraw-Hill

international(UK)Limited,2000.



 

8-Inmon, William H. Building the Data

Warehouse. Fourth Edition. Published

by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis,

Indiana. 2005.

9-Kimball, Ralph , and Margy Ross, “The

Data Warehouse Toolkit: The Complete

Guide to Dimensional Modeling.

Second Edition”, Published by John

Wiley and Sons, Inc. Printed in the

United States of America.2002.

10-System Management for The E-

University. North western University.

USA. 2005.

11-Hammergren, Thomas C. and Simon,

Alan R. "Data Warehousing FOR

DUMmIES", 2ND EDITION, by Wiley

Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana,

2009.

12-West Ann, “Building an Identity

Management Infrastructure for the E-

University”, Georgia state University.

2004.

IMPLEMENTING DOCUMENTS SERVCE FOR E- UNIVERSITYY BASED
ON DATA WAREHOUSE

MURTADHA M.HAMAD THAAR KH.ASMAN

E-mail: Mortadhar61@yahoo.com

AABSTRACT:In this paper, make use of data warehouse capabilities using a data mart (DM)
concept, and decision support system (DSS), also On-Line Analytical processing (OLAP) techniques.
These techniques helping in enhancement of electronic university (E-U) performance in many
directions, for instance (provided services and management, authorized property), can be produced by
data warehouse to support data management. In addition, this paper try to simulate to design important
services side to (E-University). This service can be summarized in providing the certification of the
student in On-Line approach, using the advantages of data ware house properties


