e-Evaluation System for Researches

نظام الـتقٌٌم االلكترونً للبحوث
Web Application
تطبٌق وٌب















Web Application for Internet or Intranet
Registration Researcher and send researches
Receives research editor sent by Researcher
Conversation between :
Editor with Researcher
Researcher with Editor
Editors with Evaluators
Evaluators with Editors
Alert for Incoming Correspondences by email
HTML Editor for Details Correspondence
Ability to Add attachments to Correspondence
Division of Users Duties
Multiuser for Each Side
Unlimited Numbers for Rating Agencies
Arabic and English Language to User Interface
Ability to Print Correspondence or any List
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تطبٌق وٌب لالنترنٌت او انترانٌت
تسجٌل الباحث وارسال بحوثه
ٌستلم المحرر البحوث التً ٌرسلها الباحث
: المحادثة بٌن
المحرر مع الباحث
الباحث مع المحرر
المحرر مع المقٌم
المقٌم مع المحرر
تنبٌه للمراسالت الواردة عبر االٌمٌل
محرر نصوص لتفاصٌل المراسلة
أمكانٌة أضافة المرفقات مع المراسلة
الفصل فً مهام المستخدمٌن
متعدد المستخدمٌن لكل جهة
عدد النهائً من جهات التقٌٌم
عربً وانكلٌزي لواجهات المستخدم
أمكانٌة طباعة المراسلة او اي قائمة

Laith.2iraq@gmail.com ًبرٌد االلكترون

About e-Evaluation System

نبذة عن النظام التقٌٌم االلكترونً

وهو تطبٌق وٌب ٌسمح للباحثٌٌن من التسجٌل فً الموقع االلكترونً المنشور على االنترنٌت بعد تعبئة نموذج
التسجٌل وعلٌه سٌتمكن الباحث من ارسال بحوثه وادارتها والرد على االستفسارات الواردة من المحررٌٌن لغاٌة
حصول الباحث على اشعار ٌفٌد بقبول بحثه .
اما المحررٌن فانهم سٌتمكنون من الدخول الى ادارة التطبٌق واستالم البحوث المرسلة من الباحثٌن واالستفسار
منهم عبر التخاطب معهم كما ٌسمح لهم بتحدٌد ثالث مقٌٌمٌن لكل بحث مستلم من الباحث والرد على استفسارات المقٌم
بعد توجٌهها للباحث من خاللهم فقط .
وعلٌه سنجد بان الباحث ال ٌمتلك القدرة على معرفة اسم المقٌم او مخاطبتة باالضافة الى ان العملٌات اعاله
تجري ضمن ادارة واجهات التطبٌق مع االشعار باٌمٌل لكال الطرفٌن المتحاورٌن للوصول الى مقبولٌة البحث ونشرة
بالموقع االلكترونً او المنشور للجهة المستفٌدة .
كما تجدر االشارة الى ان جمٌع االستفسارات او المخاطبات المرسلة انواعها كما ٌلً :
 المقٌم الى المحرر وبالعكس
 المحرر الى الباحث وبالعكس
تكون فٌها امكانٌة ارفاق ملفات لزٌادة التفاصٌل واالٌضاح .
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الدخول الى أدارة النظام

Enter the System Administration

وهو تطبٌق وٌب مكتوب بلغة  PHPالبرمجٌة والذي ٌسمح بتنصٌبه على استضافة عالمٌة لٌعمل ضمن بٌئة
االنترنٌت وبالتالً ٌتٌح لمخولً النظام التعامل عن بعد وعلٌه تتم كتابة رابط االدارة .
وادناه واجهة ادارة التطبٌق والتً ال تسمح اال لمستخدمً االدارة المخولٌٌن سواء محرر او مقٌٌم عبر ادخالهم
اسم المستخدم وكلمة مروره وكما ٌلً :

وعلٌه سٌدخل المستخدم المخول الى النظام وتظهر له القائمة االساسٌة وكما ٌلً :

الواجهة الرئٌسٌة للمحررٌٌن
وبهذا سٌظهر اسم المستخدم والجهة التً ٌنتمً الٌها المستخدم الحالً مع قائمة افقٌة تمثل جمٌع الخٌارات المحددة
حسب الصالحٌات التً ٌنٌطها مدٌر ادارة النظام وضمن متطلبات وسٌاقات طبٌعة عمل الموظف المخول .
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Researcher

الـباحث

ٌقوم الباحث بالدخول الى رابط الموقع االلكترونً ( مثال المجلة ) ثم ٌختار انشاء حساب جدٌد لتظهر واجهة ٌعبأ
فٌها استمارة التسجٌل وكما ٌلً :

وبهذا فان الباحث اصبح لدٌه حساب ٌدخل الٌه متى ما ٌشاء بعد كتابة اٌمٌله وكلمة مروره لتظهر له قائمة
بالخٌارات وعند اختٌار  Add Newسوف تظهر واجهة تمكن الباحث من اضافة بحث جدٌد اما عندما ٌختار
 Managementتظهر له قائمة بالبحوث المرسلة وكما فً الشكل ادناه :

برٌد االلكترونً Laith.2iraq@gmail.com
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ٌمكن للباحث عمل نقرة على البحث المرسل سابقا لمشاهدة الردود واالستفسارات لتظهر الواجهة ادناه :

.
كما ٌمكن اضافة استفسار موجه من الباحث الى المحرر وذلك من خالل النقر على اٌقونة اضافة تعلٌق
الذي من الممكن ان ٌكون
وٌالحظ الباحث سلسلة المحادثة بٌنه وبٌن محرر حسب التوارٌخ كما ٌمكن الغاء تعلٌقه
مرفق بملفات  .وعند اختٌار الباحث  Add Newمن القائمة الرئٌسٌة سوف تظهر له واجهة تمكنه من اضافة بحث جدٌد
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Editor

الـمحرر

عندما ٌدخل المحرر الى ادارة نظام التقٌٌم االلكترونً سٌشاهد اسمه والجهة التً ٌنتمً الٌها وكما فً الواجهة
اعاله واٌضا قائمة بالخٌارات والمهام التً ٌمكن القٌام بها وحسب الصالحٌات التً ٌحددها له مدٌر ادارة النظام وضمن
متطلبات وسٌاقات طبٌعة العمل ومن اهم هذه االعمال وكما ٌلً :
 - 1تحدٌث الملف الشخصً
وهنا ٌمكن للمحرر من تحدٌث بٌاناته الشخصٌة وكما فً الواجهة ادناه :

برٌد االلكترونً Laith.2iraq@gmail.com
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 - 2مودٌول التصنٌفات
ٌسمح للمحرر من اضافة االصناف الرئٌسٌة لقبول البحوث بانواعها ,فعلٌه عندما نختار هذا المودٌول من القائمة
الرئٌسٌة ستظهر لنا قائمة بانواع االصناف الرئٌسٌة  ...وبهذا سٌتوجب تحدٌد التصنٌفات وادراجها قبل الشروع
باستخدام النظام  ...وكما فً الواجهة التالٌة :

وعند النقر على اٌقونة تفرع الصنف

وهنا ٌمكن االضافة من خالل اٌقونة

وكما اعاله فستظهر قائمة بتفرعات الصنف وكما ٌلً :

او الحذف من خالل اٌقونة

او التعدٌل من خالل اٌقونة

.

 - 3مودٌول الجهات
ٌسمح للمحرر من اضافة الجهات التً ٌنتمً لها كل من المقٌمون والمحررون والتً ستكون ذات صلة باجراءات
تقٌٌم البحوث حٌث عند اضافة حساب مستخدم جدٌد الى ادارة الموقع ٌتوجب تحدٌد جهة انتمائه  ...وعلٌه سٌتوجب
تحدٌد الجهات وادراجها قبل الشروع باستخدام النظام  ...والوصول الى هذا المودٌول من القائمة الرئٌسٌة سٌظهر لنا
قائمة بالجهات المعرفة للنظام وكما فً الواجهة التالٌة :

وهنا ٌمكن االضافة من خالل اٌقونة

او الحذف من خالل اٌقونة

برٌد االلكترونً Laith.2iraq@gmail.com
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 - 4مودٌول االعضاء المسجلٌن
وهو مودٌول ٌعرض قائمة بالباحثٌن المسجلٌن كاعضاء للتطبٌق وكما فً الواجهة ادناه :

وهنا ٌمكن االضافة من خالل اٌقونة
العضو من خالل النقر على اٌقونة النشر

او الحذف من خالل اٌقونة
.
لتصبح

او التعدٌل من خالل اٌقونة

او اٌقاف

 - 5مودٌول الدول
وهو مودٌول ٌختص باظهار قائمة بالدول التً تظهر عند تسجٌل الباحث بحساب جدٌد وكما ٌلً :

او الحذف من خالل اٌقونة
وهنا ٌمكن االضافة دولة جدٌدة من خالل اٌقونة
لتصبح
او اٌقاف النشر الدولة من خالل النقر على اٌقونة النشر
اٌقونة

او التعدٌل على اسم الدولة من خالل
.

 - 6النسخ االحتٌاطً لقاعدة البٌانات
وهو مودٌول ٌعرض قائمة بالنسخ االحتٌاطٌة لقاعدة البٌانات المتعلقة بالتطبٌق وكما فً الواجهة ادناه :

وهنا ٌمكن تنزٌل النسخة على الحاسبة الشخصٌة للمستخدم من خالل اٌقونة التحمٌل
او أنشاء نسخة احتٌاطٌة لقاعدة بٌانات النظام جدٌدة من خالل النقر على الزر
عندما تستجد بٌانات جدٌدة او تحدٌثات على التطبٌق .
برٌد االلكترونً Laith.2iraq@gmail.com
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 - 7الئحة المحررٌن
وهو مودٌول ٌختص باظهار قائمة بالبحوث المستلمة من االعضاء المسجلٌن بالتطبٌق وكما فً الواجهة ادناه :

او مشاهدة البحث عبر النقر على اٌقونة
وهنا ٌمكن حذف البحث من خالل اٌقونة
مستطٌل البحث فً اعلى ٌسار النافذه فً الواجهة اعاله .
عند مشاهدة البحث من خالل النقر على اٌقونة

او البحث عن البحوث فً

ستظهر لنا نافذة على شكل بطاقة جدٌدة للبحث المستلم وكما ٌلً :

وهنا سنجد اسم الباحث والدولة التً ٌنتمً الٌها وتخصصه ومنصبه مع جدول المشاركٌن بالبحث المرسلة ثم عنوان
البحث ونوعه وملفات المرفقة لتفاصٌل البحث وعلٌه ٌتوجب على المحرر تنزيل ملف البحث من خالل النقر على اٌقونة
لغرض قراءة البحث وانشاء نسخة معدلة بعد ازالة اسم الباحث وارسالها فٌما بعد الى المقٌٌمٌن .
لغرض قٌام المحرر باحالة البحث الى المقٌٌمٌن من الواجهة اعاله وكما ٌلً :
هنا ٌتوجب تحدٌد اسم المقٌٌم االول والثانً والثالث حسب الرغبة من القائمة المنسدلة ثم نحدد ملف المخطوطة
المعدل من ملف الباحث وٌمكن تحدٌد ملفٌن ملحقة حسب الرغبة وكما ٌلً :

وعند النقر على زر االحالة

فان التطبٌق سٌرسل اٌمٌل الى المقٌٌمٌن وسٌزداد عدد االٌقونات فً اعلى

الى
ٌسار بطاقة الواجهة اعاله من
البحث وعندما ننقر علٌها سٌنتقل الى واجهة التخاطب بٌن المحرر والباحث .
برٌد االلكترونً Laith.2iraq@gmail.com
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مطور تطبٌقات الوٌب لٌث جعفر ناجً

لغرض قٌام المحرر بمحادثة الباحث كما ٌلً :
ٌنقر الباحث على زر المحادثة

بجانب اٌقونات المقٌمٌن وكما فً الواجهة ادناه :

لتظهر الواجهة التالٌة التً تسمح بكتابة الرسالة وارفاق ملفٌن حسب الرغبة وكما فً الواجهة ادناه :

لغرض قٌام المحرر بمحادثة المقٌمٌٌن كما ٌلً :
ٌتوجب على المحرر اختٌار احد المقٌمٌٌن حٌث عندما ٌضع المؤشر على اٌقونة المقٌٌم

ٌظهر اسمه ...

ثم نعمل نقرة مزدوجة لتظهر واجهة جدٌدة للمحاورة بٌن المحرر والمقٌٌم لهذا البحث ومشاهدة االجابات للمقٌم كما
ٌمكن الرد المحرر علٌها .
برٌد االلكترونً Laith.2iraq@gmail.com
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 - 8أضافة مستخدم جدٌد
ٌمكن لمدٌر التطبٌق توفٌر صالحٌة للمحرر تسمح له باضافة مستخدم جدٌد سواء محرر اخر او مقٌم للبحوث
وعلٌه فان عملٌة اضافة مستخدم جدٌد ٌجب ان تتم ضمن صالحٌات ٌتم تحدٌدها بعناٌة وكما فً الواجهة التالٌة :

اهم المالحظات
 ضرورة ادخال اسم المستخدم وكلمة مرورة واٌمٌله والجنس ونوعه سواء محرر او مقٌم بدقة عالة وعدم تركها
فارغة .
 فٌما اذا كان مقٌما ال ٌمكن اعطاءه صالحٌات التعامل مع الئحة المحررٌن او االعضاء المسجلٌن او اضافة مستخدم
جدٌد او تحدٌث صالحٌات المستخدمٌن او تشكٌل الموقع او القاموس مهما كانت االسباب .
برٌد االلكترونً Laith.2iraq@gmail.com
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Evaluator

المقيم

بعد ادخال المقٌم اسمه وكلمة مروره سٌدخل الى الواجهة الرئٌسٌة اعاله وسٌظهر اسم المستخدم والجهة التً
ٌنتمً الٌها المستخدم الحالً مع قائمة افقٌة تمثل جمٌع الخٌارات المحددة للمقٌم وحسب الصالحٌات التً ٌدرجها مدٌر
ادارة النظام وضمن متطلبات عمله .
 .1تحدٌث الملف الشخصً
وهنا ٌمكن للمقٌم من تحدٌث بٌاناته الشخصٌة وكما فً الواجهة ادناه :

برٌد االلكترونً Laith.2iraq@gmail.com
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 .2الئحة المقٌمٌن
وهو مودٌول ٌختص باظهار قائمة بالبحوث المرسلة من المحرر الى المستخدم الحالً بصفته ( مقٌم للبحوث ) وكما
فً الواجهة ادناه :

وبهذا ٌستطٌع المقٌم تحدٌد تارٌخ ارسال الباحث لبحثه وعنوان وتخصص البحث ولمشاهدة باقً التفاصٌل ٌمكنه من
النقر على اٌقونة

لٌظهر بطاقة البحث من دون معرفة اسم الباحث وكما ٌلً :

كما ٌمكنه من ارسال
وهنا ٌتوجب على المقٌم من انزال ملف البحث لتقٌٌمه عبر النقر على اٌقونة التحمٌل
لتظهر واجهة ٌكتب فٌها رسالته مع امكانٌة ارفاق ملفات .
االستفسارات الى المحرر بعد النقر على اٌقونة

واجهة تبٌن محاورة بٌن المقٌم والمحرر

كلفة التطبٌق هً  1000دوالر امرٌكً شاملة التدرٌب والموائمة
عدا االستضافة وحجز الدومٌن

برٌد االلكترونً Laith.2iraq@gmail.com
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