م

بسم ام الرحمم الرحسم

اجامعةم إلسالمحة_مغزةم
عحادةم اقبولمو اتبجحل م

ورقت عمم بعنوان:
تجربت األرشفت االنكترونيت
نهمستنداث انورقيت في عمادة انقبول
وانتسجيم في انجامعت اإلسالميت
إعداد:
فاته محمود الملفوح
إيمان علي أبو وردة
مايو 2011

1

بسم اهلل الرحمن الرحيم

تجربة األرشفة االلكترونية لممستندات الورقية في عمادة القبول والتسجيل في
الجامعة اإلسالمية

مقدمة:
األرشيف ىو تراث األم ة وذاكرتيا التي ال تستغني عنيا؛ وقد جعمت الجامعة اإلسالمية
متمثمة في عمادة القبول والتسجيل األرشفة من أولويات اىتماميا ،وطورت عدة أساليب في حفظ

أرشفة الممفات الورقية منذ نشأة الجامعة حتى وصمت إلى األرشفة االلكترونية مستفيدة من
التطور التكنولوجي.
األرشيف واألرشفة والمصطمحات ذات العالقة :

ىناك عدة تعريفات لألرشفة والمصطمحات ذات العالقة اختارت الباحثتان أنسب ىذه

التعريفات.
األرشيف:

مجموعة الوثائق األرشيفية المنظمة من خالل العمميات الفنية المتمثمة في
والتصنيف أو الفيرسة بغية الحفاظ عمييا وتيسير سبل االستفادة منيا عن طريق
اإليجاد المناسبة وتقديم الخدمات لممستفيدين من األرشيف .
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االقتناء
إعداد وسائل

األرشفة:
عممية تخزين البيانات والمعمومات عمى وسيط إليكتروني لمدة طويمة األجل

ألىميتيا

وندرتيا  ،وألسباب تاريخية وأمنية  ،واسترجاعيا وقت الضرورة .
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المواد األرشيفية:

عبارة عن سجالت وكتب قديمة ونادرة ..إلخ  ،ليس من السيل تعويضيا وتحتاج إلى
صيانة ومعالجة خاصة.

1
2
3
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محمد محجوب مالك :إدارة الوثائق األرشيفيت
معجم مصطلحاث المكتباث والمعلوماث ص30
والمعلوماث
.
المعجم الموسوعي لمصطلحاث المكتباث
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نظام األرشفة اإللكترونية:
ىو نظام يقوم بجميع وظائف األرشفة بصورة سيمة ومتكاممة قابمة لمتخصيص بما
يتناسب مع أنشطة أي مؤسسة  ،مما يؤدي إلى تكوين أرشيف آلي موثوق وقوي يحل جميع

إشكاليات األرشيف اليدوي والذي يتسم بالجمود والتعقيد.
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أهداف ورقة العمل المقدمة:
 نأمل أن تكون ىذه الدراسة ذات فائدة لمقائمين بالتخطيط في الجامعة اإلسالمية بشكل
خاص من خالل اإلطالع عمى نظام األرشفة المتبع في عمادة القبول والتسجيل في

الجامعة اإلسالمية.
 ممكن أن تضع ىذه الدراسة يدىا عمى بعض المعوقات والعقبات التي تواجو نظام
األرشفة االلكترونية المعمول بو في عمادة القبول والتسجيل في الجامعة اإلسالمية

وايجاد حمول ليا.

 يمكن لممؤسسات األخرى االطالع عمى ىذه الورقة واالستفادة من إيجابيات نماذج معينة
وتجنب سمبيات أخرى.
أهداف األرشفة اإللكترونية:


توفير المساحات المكتبية المستيمكة لتخزين الممفات الورقية .



توفير نسخ احتياطية من الوثائق في حالة تعرض األصول ألي تمف نتيجة ألي عوامل
طبيعية أو بشرية مثل الحرائق  ،السرقة  ،ضياع مستندات  ،أو التمف لعوامل جوية أو
غيرىا.



سيولة استرجاع الوثائق المطموبة وذلك

باستخدام طرق مختمفة لمبحث ،مع إمكانية

وضع أكثر من صيغة بحث  .مثال تحديد التاريخ مع الجية ا لمرسمة والمرسل ليا .
 سيولة تبادل الوثائق داخل وخارج المؤسسة .

 إتاحة الوثائق لالطالع بواسطة العديد من األشخاص في نفس الوقت.


سيولة ضبط صالحيات اإلطالع عمى الوثائق.

 االستغناء عن االحتفاظ بالوثائق الورقية قدر اإلمكان.
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رؤية عمادة القبول والتسجيل لألرشفة اإللكترونية:
تعمل العمادة عمى تقديم خدمة مميزة لطمبتنا ولممجتمع عن طريق تطوير القدرات
المستقبمية لمعمادة حتى تتبوأ مكانة عالية في ذلك ،ولتحقيق ذلك فإننا سنعمل عمى إيجاد بيئة
عمل فعالة بكل مقومات التكنولوجيا العصرية والحديثة سعياً لمتميز في األداء .

لذا كان البد من التوجو لتغيير طريقة األرشفة لدينا ،فكانت النقمة النوعية في ذلك حين تم

االستغناء عن الممفات والوثائق الورقية بنسبة كبيرة جدا ،واتباع نيج األرشفة اإللكترونية ألغمب
مستندات ووثائق العمادة .

كما تأمل العمادة دومًا أن يمتد نطاق األرشفة اإللكترونية لتكون أشمل وأعمق مما ىي عميو

اآلن.

اآلليات المتبعة في تطبيق نظام األرشفة في عمادة القبول والتسجيل في الجامعة اإلسالمية:
 حصر الوثائق الخاص بالعمادة :والوثائق في العمادة عبارة عن:
 طمب التحاق الطالب مرفق بو األوراق الرسمية من صور ثانوية عامة وصورة لميويةالشخصية لمطالب.

 براءة الذمة بغرض استالم شيادة التخرج. ق اررات أخرى بخصوص الطالب (قرار مجمس تأديب). سجالت عالمات قديمة ( االنتفاضة األولى وما قبميا) تصنيف الوثائق :من حيث:
 الزمن :وتقسم إلى:وثائق قديمة منتهية :ال يتم الرجوع إلييا إال في حاالت نادرة مثل براءة الذمة.
حديثة فعالة :يتم استرجاعيا والتعامل معيا بشكل دوري مثل طمب التحاق الطالب.
 درجة األهمية :وتقسم إلى:وثائق مهمة جداًا :مثل كشوف درجات الطمبة.
وثائق مهمة :مثل طمب االلتحاق.

وثائق أقل أهمية :مثل قرار مجمس تأديب.
 الفاعمية :وتقسم إلى:وثائق نشطة :وىي التي يتم التعامل معيا بشكل دوري مثل طمب التحاق.
وثائق غير نشطة :وىي تمك الوثائق قميمة الفاعمية مثل براءة الذمة.
 إعداد اإلمكانات المهنية والفنية الالزمة:
 شراء جياز حاسوب  fill serverلتحرير الوثائق ،وىو عبارة عن خادم لكل وثائقالجامعة وتم تعيين مساحة مخصصة لعمادة القبول والتسجيل لمحفظ فيو.
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 يخضع ىذا الجياز إلشراف إدارة تكنولوجيا المعمومات لتقوم بعمل نسخ احتياطيةبشكل دائم.

 عمل قاعدة بيانات مستقمة عمى الجياز المذكور. مسس الوثيقة الكترونياًا:

يقوم موظف األرشيف بسحب الوثائق عمى الماسح الضوئي بدءاً بالوثائق الميمة جداً

ثم الميمة ثم األقل أىمية.

 ضغط المعمومات:

حفظ الصورة بحيث ال تأخذ حي ًاز كبي ًار من القرص.

 التخزين في قاعدة البيانات الخاصة:

تحول جميع الممفات إلى قاعدة البيانات تحقيقاً لممزايا التالية:

- 1زيادة األمان.

 - 2سيولة االسترجاع.

- 3سيولة النسخ االحتياطي.
- 4تحديد صالحيات مستوى أعمى.
 - 5سيولة المشاركة.

 - 6ربط الوثائق االلكترونية مع بيانات الطالب.
 التأكد من صحة مسس الوثيقة :
يتم التأكد من إدخال الوثيقة بالطريقة الصحيحة المتبعة بحيث ال تفقد الوثيقة أي معمومة
منيا عند المسح.

 التخمص من الوثائق الورقية:
يتم التخمص من الوثائق الورقية واعداميا بعد انتياء عممية األرشفة اإللكترونية ليا.
المزايا التي حصمت عميها عمادة القبول والتسجيل بعد األرشفة االلكترونية :
 االحتفاظ بالوثائق النادرة وسريعة التمف دون حجب الوصول إلييا من قبل المستفيدين.
 سيولة استرجاع الوثيقة وفقاً لموضوعيا أو تاريخ إنشائيا أو جية إنشائيا.
 سيولة االستخدام واطالع عدة مستفيدين عمى الوثيقة في آن واحد.

 توفير تكاليف التخزين وذلك بدالً من تخصيص أماكن لحفظ نسخ ورقية من الوثائق
حيث يمكن حفظ الوثائق األصمية في مكان واحد واتاحة النسخ الكترونيًا.

 التوفير في مساحات التخزين حيث يحوي القرص المدمج الواحد ما يمكن أن تحويو عدة
أمتار من الرفوف.
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فرق بين األمس واليوم:
الجدول التالي يوضح فروق بين اليوم واألمس في تطبيق نظام األرشفة.
وجو المقارنة

اليوم

األمس

موظف األرشيف

عدد الموظفين

2
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ترتيب الممفات

بشكل يومي ودوري.

ال يوجد.

استرجاع ممفات

حسب الطمب.

ال يوجد.

عن طريق موظف األرشيف.

الحماية واألمان

التكمفة

عالية.

منخفضة جدًا.

عدد النسخ

واحدة فقط.

غير محدود فقط توفير وسائط

التمف

معرضة لمتمف ألسباب

فقط في جانب الحرائق

متعددة (رطوبة ،آفات،

والحوادث ،ويمكن تفادي

جرذان ،حرائق ،حوادث،

الخسارة بعمل نسخ احتياطي.

توفير بدائل في

غالبًا ال يمكن الحصول عمى

بسيولة ويسر.

مساحات تخزين

 5غرف ،بما يعادل  60متر مساحة مخصصة عمى

تخزين رخيصة الثمن صغيرة

الحجم.

سرقة).....،
حال التمف.

بديل ليا.

احتياجات مادية
مستفيدين آخرين

مربع قابمة لمزيادة.

 Serverحوالي .GB120

رفوف تخزين

عدد كبير قابل لمزيادة.

ال يوجد.

جهاز حاسوب

عدد .1

عدد.Server + 1

ماسس ضوئي

ال يوجد.

عدد  1عمى األقل بمواصفات

االطالع

ال يوجد.

االسترجاع

عن طريق موظف األرشيف.

جيدة.
متوفر بسيولة.
حسب الصالحية المحددة.

سرعة عالة جدًا.

متوفر بسيولة وسرعة عالية،
فقط ضغط زر بالفارة حسب
الصالحية المحددة..
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من المالحظ من الجدول السابق أنو مع تفعيل نظام األرشفة االلكترونية تم توفير مبالغ كبيرة
متمثمة في توفير راتب موظف ،وتوفير بالمطبوعات ومساحات ولوازم التخزين.
نماذج من األرشفة االلكترونية لبعض مستندات و وثائق العمادة:
أوالًا :طريقة إظهار وثائق طمب االلتحاق:

 .1الدخول عمى الشاشة الخاصة
بممف الطالب.

 .2ادخل رقم الطالب في المكان
المخصص.

 .3إلظيار الوثائق الخاصة بطمب
االلتحاق لمطالب اضغط عمى زر
وثائق في أسفل الشاشة.

أدخل الرقم هنا

اضغط هنا

تظير وثائق الطالب عمى شكل ممف  PDFيحتوى عمى عدة صفحات إحداىما تخص طمب
االلتحاق و أخرى صورة مصدقة عن شيادة الثانوية العامة و األخيرة صورة ىوية الطالب.
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ثانياًا :طريقة إظهار براءة ذمة الطالب :

الدخول عمى الشاشة الخاصة المستندات ادخل رقم الطالب في المكان

المستممة.

المخصص.

إلظيار الوثائق الخاصة ببراءة ذمة

الطالب التي وقع عمييا الطالب عند
استالمو شيادة التخرج اضغط عمى زر
براءة الذمة  -الوثائق في أسفل الشاشة.
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أدخل الرقم هنا

اضغط هنا

تظير وثيقة الطالب عمى شكل ممف .PDF

مشكالت واجهت تطبيق نظام األرشفة االلكترونية في عمادة القبول والتسجيل:
تمثمت المشكالت التي واجيت العمادة في تطبيق نظام األرشفة االلكترونية في التالي:

 الحصار المفروض عمى قطاع غزة ،والذي حال بين تمكن العمادة عمى الحصولعمى ماسح ضوئي حديث.
 وجود مستندات قديمة كبيرة الحجم تحتاج إلى جياز ماسح ضوئي .A39

 تمف بعض األوراق بسبب تقادم الزمن مما زاد من صعوبة المسح االلكتروني.التوصيات:
 السعي الدءوب في تطوير وتفعيل نظام األرشفة االلكترونية في عمادة القبول والتسجيل
ومواكبة ما يستجد من تطور تكنولوجي في ىذا المجال.
 تفعيل نظام موحد لألرشفة االلكترونية بين دوائر الجامعة ذات العالقات المشتركة.

 التأكيد عمى مفيوم المراسالت واألرشفة االلكترونية الكاممة التي ال تحتاج إلى نموذج
ورقي لألرشفة.
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