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PRODUCT BACKGROUND 

 A common problem IoT systems is the large number of the 

combinations of hardware, operational, and software configurations 

that required to be tested.  

 Due to the limitations of time and cost, there is a need for testing 

efforts minimization but with sufficient testing efforts.  

 Generate a test list is NP-hard problem. 

 The optimization algorithms are used to minimize the test cases list. 
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 الشاشة الرئيسية للنظام المقدمة

 استخدام اساس على معها التعامل يتمو  الحديثة البرمجية  التقنيات ابواب اوسع من االلكترونية الحكومة تعد     

 مؤسسة كل حسب التنظيمية المتغيرات بعض اضافة مع العامة، اإلدارات في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 .للمستفيد الدعم وتعزيز والعمليات العامة الخدمات أداء لتحسين جديدة مهارات تعلم الى اضافة

 النظرية والنواحي األساسية المفاهيم وتتضمن اإللكترونية، الحكومة عن عامة معلومات الجهات هذه تقدم   

 النظرية بين الربط كيفية وتبين كما .استراتيجياتها بناء وكيفية اإللكترونية والحوكمة اإللكترونية للحكومة

  التجارب من واسعا   طيفا   لتشمل بعناية انتقاؤها جرى التي الحالة دراسات من مجموعة خالل من وذلك والتطبيق،

 للحكومة النظرية والنواحي األساسية المفاهيم وتتضمن اإللكترونية، الحكومة عن عامة معلومات الوحدة هذه تقدم

 تعلم في والتطبيق النظرية بين الربط كيفية وتبين كما .الستراتيجيات بناء وكيفية االلكترونية والحوكمة اإللكترونية

 الحالة دراسات من مجموعة خالل من وذلك الحياة، نواحي جميع تشمل اصبحت التي الحديثة التكنولوجيا وتنفيذ

 التجارب من واسعا   طيفا   لتشمل بعناية انتقاؤها جرى التي

 األهداف

 واالدارة والمنتسب الطالب يخدم وبما بالتعليم العالقة ذات والحاالت المعلومات من متعددة جوانب استعراض

 التفاعل خالل منت الواقع تخدم انظمة بناء وكيفية التنمية؛ ألغراض واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا الستخدام

 بتطوير يتعلق وما التعليمية المنصات خالل من معه وتتواصل المستفيد تحاكي انظمة النشاء البرمجي التكنولوجي

 لمعالجتها؛ العملية واألساليب تواجهها قد التي والعقبات واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا وسياسات اسس وتنفيذ

 المعلومات بتكنولوجيا والخاصة المتعلقة المناهج إعداد مضمار في تقدمها بقياس المعنيين قيام كيفية بيان

  .المعنية للدولة بالنسبة مرغوبة خصائص لها أخرى دول بتقدم التقدم هذا ومقارنة التنمية، ألغراض واالتصاالت

 التعلم محصلة

 التنمية؛ ألغراض واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا وطنية سياسة لوضع العملية التفاصيل

 وتنفيذها؛ التنمية ألغراض واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا لسياسات األساسية الجوانب تحليل على القدرة

 .التنمية ألغراض واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بحوكمة المتعلقة القضايا مناقشة على القدرة

 الواجهات الفرعية للنظام
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 لمؤتمر العلمي األولا

  للتعليم المستمر

 شكر وتقدير

الفرصة لقسمنا  التاحةالمساعد حيدر العبدلي اذ نتوجه بالشكر الجزيل الى رئاسة جامعة الفرات االوسط التقنية برئاسة الدكتور االستاذ مظفر الزهيري والى السيد العميد الدكتور االست
  تقنيات انظمة الحاسوب للمشاركة في المؤتمر

 قسم تقنيات انظمة الحاسوب
 

https:\\inj.atu.edu.iq  النجف/ المعهد التقني  

 الملخص

مبذول في توصيل االوامر والتعليمات والجداول ال نظام االدارة االلكترونية صمم ليكون قاعدة ادارية للقسم واالدارة معا وليكون اداة للتواصل بينهما وادارتها عن بعد للتخلص من الجهد

وفي المستقبل القريب سيرتقي هذا النظام الذي بدأت خطواته . بشكل يجنبنا التأخير في االداء وكذلك المتابعة الفورية من قبل القسم للمنتسبين والطلبة واالقسام العلمية مع االدارة العليا 

اوال وثانيا  ذاالعلمية، والعمل مستمر ليشمل التواصل مع االدارة العليا الذي بدوره سيربط كافة اقسام المعهد والوحدات والشعب مع االدارة الموحدة ه باالقساماالساسية في التطبيق 
 تطبيقه على كافة تشكيالت الجامعة ليتم ربطه مع رئاسة الجامعة واقسامها عبر خادمات الكترونية


