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 -1نبذة عن آفاق
آفاق مؤسسة تعنى بتصميم وتطوير وإدارة مواقع اإلنترنت تأسست في  ،2002/01/21اختارت مركزها
في مدينة طرابلس ثاني المدن اللبنانية الغنية بآثارها العريقة بثقافتها المتجددة في حاضرها ومستقبلها.
منذ انطالقتها وحتى اليوم قامت آفاق بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي أكسبتها خبرة ممتازة في مجال
تخصصها ،وهي تسعى باستمرار إلى ثالثة أمور:
 تطوير ما أنجز
 إضافة الجديد المناسب من البرامج والخدمات
 تابعة أحدث تقنيات البرمجة وتطبيقها
 ففي العام  2002أي مع بداية انطالقتها اعتمد فريق البرمجة في آفاق  ASPكلغة برمجة وتطوير.
 وفي مطلع العام  2003تم التحول إلى  Asp.Net 1.0وبدأنا خطوة جديدة تمثلت بالتعاون مع كلية
الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرع األول – قسم اإللكترونيك .حيث عرضت آفاق مشروع تخرج يهدف إلى
تنفيذ برنامج استطالع رأي باللغة العربية مكون من أسئلة موضوعية متعددة ونشره على شبكة االنترنت
يلحظ إمكانية االستفادة من برنامج  SPSSفي التحليالت اإلحصائية وإنشاء الرسوم البيانية بسهولة
واستخراج النتائج بشكل دقيق وسريع.
هذا المشروع تم عرضه في المؤتمر الدولي الخاص بالعلوم االلكترونية وتقنيات المعلومات واالتصاالت الذي
انعقد في تونس في الفترة  20-15مارس  /آذار .2004
دور آفاق تمثل في إعداد فكرة المشروع وتدريب الطالبين الذين عمال عليه مع اإلشراف وتأمين كافة
االحتياجات والموارد الالزمة.
مشروع استطالع الرأي كان بداية التعاون مع الجامعة والتعاون مع المؤسسات التعليمية مستمر وآفاق تستقبل
سنويا ً بعض الدارسين في مجال المعلوماتية النجاز تدريب مركز ومكثف.
 ومع نهاية العام  2006قمنا بتطوير أعمالنا واعتمدنا  Asp.Net 2.0عملية التطوير هذه أخذت منا
الكثير من الجهد لكنها كانت نقلة ضرورية س ّهلت علينا االنتقال إلى  ASP.Net 3.5التي بدأنا العمل بها
أواخر العام  2009وترافق ذلك مع تطبيق تقنية AJAX
نحن لدينا قناعة بضرورة مواكبة كل جديد ونمتلك اإلرادة والقدرة على تطبيقه ما دام مناسباً.
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 -2الخدمات التي تقدمها
 دراسة المشروعات وتقديم الحلول المناسبة
 تصميم المواقع وتطويرها
 إدارة المواقع وتحديث محتوياتها
 تصميم الشعارات واإلعالنات والمونتاج
 النشر اإللكتروني
 تسجيل الدومين
 استضافة المواقع
 الرسائل القصيرة SMS
 -3خطوات ترمي إلى تسريع اإلنتاج وتقليل التكاليف
قامت آفاق بإنجاز برامج متنوعة تفي بمتطلبات شريحة واسعة من الزبائن ،هذه البرامج عبارة عن نماذج
تعتمد  Ms SQLكقواعد بيانات وأحيانا  XMLللمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
هذه النماذج تدعم اللغتين العربية واإلنجليزية وقد أسهمت في اختصار مدة تنفيذ المشاريع وبالتالي الجهد
والتكاليف ،من بين هذه النماذج:
 موقع جمعية:

قواعد بيانات  XMLمزود بنظام إدارة  CMSمن خالله يتم تحديث محتوياته بيسر وسهولة ،يتضمن األقسام
التالية:
 .1صفحة تعريف بالجمعية
 .2أخبار وأنشطة
 .3المشروعات التي تقوم بها
 .4فيديو
 .5نشرة دورية
 .6مقاالت مختارة
 .7ألبومات صور
 .8روابط
 .9قائمة بريدية
.10

إعالنات

.11

اتصل بنا

Page 4 of 14

.12

Technologies & Software

Afaaq – Web Design & Development – Modern

مع إمكانية إضافة ملفات متنوعة (doc, xls, pdf, swf, mp3) :ووضعها في أي صفحة من

صفحات الموقع.
 موقع متجر:

قواعد بيانات  XMLيدعم اللغتين العربية و اإلنجليزية مزود بنظام إدارة  CMSمن خالله يتم تحديث
محتوياته بيسر وسهولة.
من خصائصه عرض عدد غير محدود من المنتجات تحت تصنيف أو أكثر ،المعلومات الخاصة بالمنتج
تتضمن :اسم المنتج ،رقمه ،سعره ،صورته ،وصف موجز عنه ،معلومات مفصلة عنه .هذا باإلضافة إلى
تعريف بالشركة صاحبة الموقع وقائمة بريدية ومعلومات اتصال وحيز إعالني.
 قمنا بعمل نماذج لمواقع أخرى قواعد بيانات  : Ms SQLلدار نشر أو مكتبة ،لصحيفة ،لشركة سياحة
وسفر ،لمؤتمر علمي أو ثقافي ،لموقع أخبار ،األمر الذي ساعدنا أيضا ً في اختصار الوقت والجهد وبالتالي
التكاليف.
 يضاف إلى ما سبق أننا أنجزنا برامج أخرى عديدة منها:

 .1الموسوعات العلمية (مثال :موسوعة علوم الحياة والجيولوجيا ...لكل موسوعة تصنيف موضوعي بعدة
مستويات تحت كل موضوع يمكن إضافة نص مع صور وملفات متنوعة :صوت ،فالش ،باور باونت)...
.2

موسوعة األعالم (تعريف بالعلماء ورجال الفكر واألدب -الترتيب ألف بائي)

.3

رسالة إلى النائب :آلية تواصل بين الناس وممثليهم في البرلمان من خالل الموقع

.4

األخبار( بوابة أخبار مصنفة مع إمكانية األرشفة واالسترجاع) وخصائص أخرى وميزات

.5

صحافة نت :موقع صحيفة

.6

منتدى (حوار مقيد بموضوع أو أكثر يطرح من إدارة الموقع)

.7

االقتراع عبر االنترنت

.8

االختبار عبر االنترنت :تصحيح فوري مع بعض اإلحصاءات التربوية

.9

المسابقة عبر االنترنت :تصحيح فوري

 .10المجلة الدورية :بيانات المجلة ،إنشاء العدد برقم مسلسل ،مقاالت مصنفة تابعة للعدد ،بحث في
األعداد
 .11المخطوطات
 .12كتاب :النص الكامل مع فهرس وبحث في المحتوى
 .13الدوريات :يخدم تكشيف الدوريات ومحتوياتها من مقاالت وباحثين
 .14البحوث والدراسات :مقاالت مصنفة
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 .15دروس ومحاضرات :تسجيالت صوتية (تحميل و استماع) مع بحث باسم المحاضر أو الموضوع
وربط بين المواد من خالل كلمات مفتاحية.
 .16القرآن الكريم :تسجيل كامل و لسور مفرقة (تحميل و استماع)
 .17الفتاوى :مصنفة؛ عرض السؤال والجواب
 .18استشارات :استقبال األسئلة والرد عليها
 .19العقارات :عرض العقارات وصورها حسب المناطق مع خيارات بحث متقدمة
 .20السيارات :العرض من خالل النوع و سنة التصنيع مع صور لكل سيارة وخيارات بحث متعددة
 .21السلع :على اختالف أنواعها مع مرونة واسعة الستيعاب خصائص كل سلعة معروضة
 .22دليل مواقع :مصنف مع إمكانية البحث
 .23دليل هاتف :حسب دولة واحدة وتعدد أرقام مفاتيح المدن والمناطق ،مصنّف حسب النشاط التجاري،
إضافة إلى بطاقة تضم معلومات تفصيلية عن كل مشترك وإعالنات خاصة بكل مشترك.
 .24الوظائف :يتضمن قسم ألرباب العمل وآخر لطالبي العمل البرنامج يوفر للمشتركين بيئة تواصل
وتفاعل
 .25استطالع رأي موجز :مكون من سؤال واحد بخيارات متعددة
مكون من أسئلة متعددة وخيارات متعددة لكل سؤال
 .26استطالع رأي موسعّ :
 .27قائمة بريدية
 .28سجل زوار
 .29ألبومات صور
 .30النشرة الدورية
 .31دليل األعضاء :دليل أعضاء نقابة –أطباء ،مهندسون ،محامون -أو دليل أعضاء جمعية علمية
متخصصة.
 .32لجان ومجالس :تعريف بأعضاء اللجان في النقابات والمؤسسات و الجمعيات؛ لكل فرد سيرة ذاتية،
صورة ومعلومات اتصال.
 .33اإلعالنات :برنامج لعرض اإلعالنات :صور ،نص ثابت ،نص متحرك ،فالش) مع اختيار فترة
ظهور اإلعالن حسب األيام أو عدد مرات الظهور واختيار الصفحات التي يعرض فيها.

 جميع هذه البرامج تتميز بوجود قسم إدارة وتحكم إضافة إلى خاصية البحث. -4تطبيقات ويب مرنة
نحن ندرك التغيرات المتسارعة في الحياة اليومية وندرك أهمية توفير األدوات التي تمكن أصحاب المواقع من
االستجابة ألي حدث أو نشاط يقومون به ونشره؛ مثل :إقامة حفل أو مؤتمر وربما إضافة قسم جديد أو فرع
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 لذا قامت آفاق بتطوير أنظمة مرنة من خاللها يتمكن صاحب الموقع من إضافة أقسام فرعية جديدة...جديد
وصفحات جديدة في أي قسم من أقسام موقعه وإنشاء عدد غير محدود من ألبومات الصور مع إمكانية وضع
)PDF, DOC ,XLS ,SWF) أي ألبوم في أي صفحة من صفحات الموقع وتحميل ما يشاء من ملفات
 هذا باإلضافة إلى مرونة عالية في عرض ملفات الصوت،ووضع أي منها في أي صفحة من صفحات الموقع
.والفيديو أو وضع روابط توصل إليها

 التقنيات المعتمدة-5

1.

Modeling Methodology and Tools: MERISE, UML (Unified Modeling Language)

2.

DataBase Design: ERD (Entity Relation Design)

3.

DataBase System: SQL Server 2008

4.

Development Environment: Visual Studio 2008

5.

Development Framework: ASP.NET 3.5

6.

Programming Language: VB.Net

7.

Scripting Languages: JavaScript, VBScript

8.

Markup Languages: HTML/DHTML, XML

9.

Styling Tools: Style Sheets, Skin Files

10. Teamwork Version Control: Visual Source Safe 2005
11. Web Server: IIS
12. We Use Standard Features are used such as: Master Pages, Themes, Site map, generics,
Ajax Functionality…
13. Adopted Architecture: N-tier Architecture, clean separation of data layer, logical layer,
and presentation layer make our software easy to modify and update.
14. Web 2 (features and techniques):
a. Search (using keywords)
b. Use of syndication technology: RSS
c. User interaction: Forums, Guestbook, shared folders, rating services, polls …etc
d. Using Ajax to get more user friendly websites, smaller and faster applications.
e. Benefit from some of w3c services and online checkers
15. Graphic Design: Adobe Illustrator CS4, Adobe Photoshop CS4
16. Multimedia: Adobe Flash CS4 Professional & Swish Max, ULeadVideoStudio11, Sound
Forge 9.0
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 -7طريقة العمل في آفاق
نحن ننظر إلى الزبون كشريك فنجاحه من نجاحنا لذا فإننا نعمل وفق خطوات مدروسة ومراحل محددة يشترك
في إعدادها وتنفيذها فريق عمل متعاون ومتجانس ،يمكن إجمال هذه الخطوات في العناوين التالية:
أ-

دراسة االحتياجات واختيار الحلول المناسبة والمرنة بما في ذلك:



قواعد البيانات



اللغة أو اللغات(عربي ،انكليزي ،فرنسي)



خاصية البحث العادي والبحث المتقدم...

ب -بناء الموقع وبرمجة أقسامه بأحدث التقنيات مع االلتزام بمعايير الجودة
ت -وضع أفكار مبتكرة وتصاميم فنية جميلة مع مراعاة سهولة التصفح والتنقل بين أقسام الموقع واستخدام
تقنيات الفالش إلضفاء المزيد من الجمال والجاذبية
ث-

اختيار الخطوط المناسبة للعناوين والنصوص :نوعها ،حجمها ولونها

ج -أثناء العمل يلتزم المهندسون والفنيون بإجراء تجارب للتحقق من سالمة عملهم
ح -بعد االنتهاء يقوم فريق العمل في قسم إدارة المواقع بالتجارب الالزمة ،يدون ما قد يظهر من أخطاء ثم
يعيد التحقق من معالجتها ويقترح ما يراه من تعديالت أو تحسينات
خ -تزويد الموقع بنظام إدارة المحتوى ) (CMSيسهل التحكم بمحتوياته (إضافة ،تعديل ،حذف) بما في ذلك
الجداول والصور والرسومات البيانية والملفات على اختالف أنواعها.
د -تحديد صالحيات مستخدمي هذا النظام بحيث يمكن لألشخاص المسموح لهم فقط تعديل وتحديث الموقع
كل حسب القسم الذي يعنيه
ذ-

وضع دليل مستخدم يرشد إلى كيفية العمل في تحديث كافة األقسام

ر -تسليم الموقع في الموعد المحدد ،والتسليم يتم على مرحلتين:
 مرحلة أولى :وتكون بقصد التجريب والتحقق من المواصفات إضافة إلى تسليم دليل مستخدم يرشد إلى
كيفية إدارة كافة أقسام الموقع بشكل تفصيلي مع التدريب على ذلك.
 مرحلة ثانية :التسليم النهائي ،وتكون بعد استكمال المرحلة األولى.
ز -االستضافة في مواصفات عالية الجودة ومتابعة كافة القضايا التقنية وتأمين بريد الكتروني لجميع منسوبي
الهيئات والشركات
س -مرحلة ما بعد التسليم :ال ينتهي دور آفاق عند تسليم المشروع ،فهي إلى جانب الزبون باستمرار تقدم الدعم
الفني واالستشارات وكافة الخدمات ،وإذا رغبت الجهة مالكة الموقع في إجراء تعديل كلي أو جزئي فإن
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ي منها.
آفاق تنفذ هذه التعديالت مع المحافظة على كافة المعلومات والمواد المدخلة ودون التفريط في أ ّ
 -8مواقع نفذتها آفاق وهي قيد التطوير والمتابعة
www.3poli.net 
 -اللغة /عربي

يهدف الموقع إلى التواصل مع كافة شرائح المجتمع :الشباب ،أساتذة الجامعات ،األطباء ،المحامون ،التجار،
منظمات المجتمع المدني بكافة فئاته (البلديات  -النقابات  -الجمعيات  -األندية الثقافية  -المدارس  -األحزاب)
من أبرز األفكار فيه؛ أنه يؤمن لكل جهة ترغب باالشتراك – جمعية ،بلدية أو مدرسة ...موقعا ً خاصا ً على
شبكة االنترنت يراعي طبيعة عمل الفئة ودورها االجتماعي ،موقع المشترك مكون من عدة أقسام يتم تفعيله
خالل بضعة دقائق وهو مزود بنظام إدارة المحتوى يم ّكن الجهة المشتركة من تحديث محتويات موقعها
بنفسها.
إنه يؤسس لفكرة ربط جميع المدارس التي تخضع لسلطة وزارة المعارف (مثال) في موقع واحد وشبكة
واحدة ،مما يم ّكن المسؤولين في الوزارة من الوصول إلى كافة المعلومات التي تضعها المدارس المنتشرة على
مساحة الدولة ،وإعداد اإلحصاءات المناسبة أوال بأول.
في الموقع أيضا متابعة يومية ألهم أخبار لبنان السياسية واالجتماعية والثقافية والرياضية ،والعديد من البرامج
الحوارية المسجلة التي تبثها الفضائيات اللبنانية وبعض التقارير والتغطيات التي يقوم بها فريق العمل في قسم
التوثيق.
www.all4truth.com 
الحقيقة من أجل لبنان
 -اللغة /عربي

أطلق الموقع بتاريخ 2 :آذار 2005
أنشأته مؤسسة آفاق تعبيرا ً عن تقديرها للرئيس رفيق الحريري .وهو موقع وثائقي ،يحتوي حتى تاريخ
 2007/12/15على أكثر من خمس و أربعين ألف مادة تم جمعها من وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة
والمنشورة على شبكة االنترنت.
صمم بأحدث التقنيات ويتم تحديث بعض أقسامه بشكل يومي والبعض اآلخر بشكل دوري.
 وصف الموقع  /أقسامه الرئيسية

 .1السيرة الذاتية للرئيس الراحل رفيق الحريري.
 .2آخر األخبار.
 .3األزمة وتداعياتها – بداية التوثيق ( 2004/07/10تم اإلفادة من أرشيف قسم التوثيق في آفاق).
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 .4تصريحات ومواقف :نهدف من خالله إلى إبراز المواقف التي أطلقها األفرقاء قبل الجريمة وبعدها.
 .5التحقيق في جريمة االغتيال وكافة التقارير الدولية الصادرة حول الجريمة
 .6ميديا؛ تسجيالت فيديو وأوديو :لبعض البرامج الحوارية والمواقف والمناسبات
 .7كتب ،ومنشورات.
 .8األغاني التي صدرت خالل هذه الفترة.
 .9ألبوم الصور.
 .10السيرة الذاتية للوزير باسل فليحان الذي اغتيل مع الرئيس الحريري.
 .11معلومات عن الضحايا الذين سقطوا في  14شباط.
 .12نبذه عن الشخصيات التي تم اغتيالها في سياق الصراع القائم( :سمير قصير ،جورج حاوي ،جبران
تويني ،بيار الجميل ،وليد عيدو ،أنطوان غانم)
 .13مف ّكرة األيام التي تمضي قبل ظهور حقيقة جريمة االغتيال
آفاق تسعى إلى جعل هذا الموقع مرجعا ً أساسيا لكل باحث يريد أن يتعرف على أحداث هذه الفترة العصيبة
من تاريخ لبنان والمنطقة على شبكة االنترنت كنص منشور وبالصوت والصورة.
www.watmed.com 
آفاق أنجزت موقعا ً خاصا ً بالمؤتمر العلمي الدولي حول :مصادر المياه في حوض البحر المتوسط
 -اللغة /انكليزي  -فرنسي

انعقد المؤتمر في مدينة طرابلس في الفترة من  3-1تشرين الثاني /نوفمبر  2006برعاية دولة رئيس مجلس
الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة وهو من تنظيم الجامعة اللبنانية واللجنة اللبنانية للبيئة والتنمية المستدامة.
 .1من خالل هذا الموقع تم التواصل مع مئات الباحثين العرب واألجانب ،حيث كان نقطة التواصل على مدى
عشرة أشهر قبل االنعقاد .من خالل هذا الموقع أرسلت الدعوات عبر البريد االلكتروني وقام الراغبون
بالمشاركة بتسجيل أنفسهم وإرسال سيرهم الذاتية وملخصات أبحاثهم وفق نماذج معدة مسبقا ً ثم وجهت
الدعوات ألصحاب األبحاث المقبولة إلى إرسال النص الكامل ألبحاثهم.
 .2لم يقتصر دور آفاق على تصميم الموقع وتأمين الدعم الفني الفوري والمتابعة التقنية بل تعدى ذلك إلى
أمور أخرى منها:
 تصميم كافة المطبوعات واإلعالنات الخاصة بالمؤتمر.
 إعداد كتاب ملخصات األبحاث.
 إعداد القرص المدمج ( )CDوقد تضمن:
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 الموقع كما هو على شبكة االنترنت
 ملخصات األبحاث
 األبحاث (النص الكامل)
 السير الذاتية للمشاركين ومعلومات االتصال بكل منهم
 برنامج اإلعداد على كمبيوتر المستخدم ()SETUP
 برنامج للبحث في محتويات القرص المدمج
 برنامج للحماية من إعادة النسخ
 متابعة ما نشر في اإلعالم المرئي والمسموع عن المؤتمر وتسجيله و نشره في الموقع
موقع المؤتمر وما تضمنه من برامج ونماذج وآليات عمل يشكل منظومة متكاملة إلدارة المؤتمرات العلمية
والثقافية المتخصصة.
www.relief-lb.com 
آفاق تفاعلت مع األحداث وأنشأت موقعا ً لمتابعة أوضاع النازحين في عدوان تموز 2006
 -اللغة /عربي

هذا الموقع أنشأته آفاق لخدمة النازحين من أهل الجنوب وبيروت وكافة المناطق التي كانت هدفا ً للعدوان
اإلسرائيلي.
 أهداف إنشاء هذا الموقع وميزاته

 األهداف :يهدف هذا الموقع إلى تحقيق األمور التالية:
 .1بناء قاعدة معلومات موحدة عن النازحين من المناطق كافة
 .2تأمين التواصل بين العاملين في حقل اإلغاثة على كافة األراضي اللبنانية من خالل الموقع ،مع تحديد
صالحيات مستخدمي البرنامج بحيث يحق لمدير مدرسة ما أن يدخل البيانات الخاصة بالنازحين في مدرسته
دون أن يطلع على بيانات المسجلين في المدرسة األخرى
 .3تسهيل الوصول إلى النازحين ومعرفة ما يحتاجون إليه من مساعدة خاصة في الحاالت المرضية المزمنة
وحاالت اإلعاقة والحمل واألطفال دون السنة
 .4يوفر للناس إمكانية البحث عن أهل أو قريب ،وفي حال وجود الشخص يظهر اسمه والعنوان الذي يتواجد
فيه ورقم هاتفه إن وجد أو باالتصال على رقم هاتف المدرسة التي يتواجد فيها
 .5يساعد القيادات المشرفة على عمليات اإلغاثة على اتخاذ القرارات والتدابير المناسبة في ضوء التقارير التي
يوفرها الموقع.
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 التقارير :البرنامج يوفر للمسؤولين مجموعة من التقارير من ذلك:
 .1عدد الملفات المسجلة
 .2أسماء المسجلين  +تاريخ التسجيل
 .3عدد النازحين (حسب األعمار)
 .4األشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة
 .5األشخاص الذين لديهم إعاقة
 .6النساء الحوامل وتاريخ وضع الحمل
 .7األطفال دون السنة حسب الفئات ()12-10( )9-7( )6-4( )3-1
 .8المدارس التي يتواجد فيها نازحون
 .9عدد النازحين في كل مدرسة وفي كل غرفة من غرف المدرسة
 .10أرقام هواتف الخلوي التي يحملها النازحون مما يسهل عملية االتصال بهم عبر رسائل مشتركة
 .11عناوين البريد االلكتروني كذلك ( إن وجدت)
 .12عدد الوحدات التي تم صرفها حسب نوع المساعدة
 .13المناطق التي لجأ إليها النازحون
 .14عدد النازحين من كل منطقة وأسماؤهم
 البرنامج يتضمن
 أسماء المحافظات واألقضية اللبنانية
 أسماء القرى والبلدات اللبنانية
 أسماء المدارس مع عناوينها وأرقام هواتفها وعدد الغرف في كل مدرسة
 أسماء المستشفيات في لبنان :العنوان و الهاتف
 البلديات كذلك
 األطباء في محافظة الشمال :اسم الطبيب و رقم الهاتف
 المختبرات في الشمال كذلك
 الصيدليات في الشمال كذلك
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www.attarbiah.org 
موقع جمعية التربية اإلسالمية ومدارس اإليمان
 -اللغة /عربي  -فرنسي  -انكليزي

الموقع نقطة تواصل بين الجمعية واإلدارة العامة للمدارس مع ستة مدارس فرعية ومعهد تقني ،لتلك المدارس
صفحة مشتركة تتضمن األمور المشتركة ........ولكل مدرسة موقع خاص بها .باإلضافة إلى قسم خاص
بالمعلمين والموظفين وآخر يخدم الطالب :بياناتهم الكاملة ،تسجيلهم حسب الصفوف ،توزيعهم حسب الشعب،
ترفيعهم من صف إلى آخر ،المتفوقون منهم ،كما يمكن عرض مشاريع الطالب والتواصل معهم بعد التخرج،
وأقسام عديدة أخرى.
روعي في إنشاء الموقع التطور والتوسع المستقبلي وهو مزود بنظام إدارة منقسم إلى ستة أقسام هي:
 إدارة اإلعدادات األساسية
 إدارة قسم الجمعية
 إدارة المدارس والمعاهد
 إدارة قسم الطالب
 إدارة قسم الموظفين
 إدارة المستخدمين والصالحيات
تحت كل قسم من أقسام إدارة هذا الموقع أقسام فرعية يتم التحكم بمحتوياتها بشكل سهل مرن وفعّال.
www.nlbar.org.lb 
موقع نقابة المحامين في طرابلس (لبنان)
 -اللغة /عربي  -فرنسي  -انكليزي

الموقع يغطي كافة أنشطة النقابة ويبرز هيكلها التنظيمي واللجان المتخصصة فيها ،ومن أقسامه أيضا ً مجلة
النقابة ومكتبتها في مركز النقابة وعلى شبكة اإلنترنت ،الدستور اللبناني ومجموعة من القوانين والمعاهدات
الدولية.
ومن أقسامه أيضا ً دليل المحامين في مركز النقابة وعلى شبكة االنترنت :أسماؤهم ومعلومات االتصال بهم،
باإلضافة إلى قسم خاص بالمحامين يتضمن :صفحة خاصة بكل محام  ،من خالل هذا القسم يتواصل المحامون
مع نقابتهم يرسلون لها الرسائل ويتلقون منها كافة المعلومات والتعاميم .في هذا القسم أيضا يمكن إلدارة
النقابة استطالع رأي المحامين في قضية ما وبموجبه تحصل اإلدارة على نتائج دقيقة وثابتة إذ ال يمكن لغير
المحامي الوصول إلى هذا القسم كما ال يحق للمحامي أن يكرر التصويت.
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ومن خالل برنامج منتدى المحامي يتحاور المحامون فيما بينهم في موضوعات معتمدة من إدارة النقابة ،كما
يمكنهم معرفة أسماء الهيئة الناخبة بعد أن تقوم اللجان المتخصصة بتحديدها وفقا لألنظمة المرعية .وهو
كغيره من المشاريع المهمة مزود بنظام إدارة المحتوى .المشروع بدعم وتمويل من

هذه نبذة عن بعض المواقع التي قامت آفاق بإنجازها ،وفي جعبتها الكثير من المشاريع الكبيرة ،المتوسطة
والصغيرة التي تلبي حاجات زبائنها والمنشورة على صفحات شبكة اإلنترنت.
 -8إدارة المواقع وتحديثها
الخدمات التي نقدمها في مجال إدارة المواقع وتحديث محتوياتها تتم وفق جدول زمني (يومي ،أسبوعي،
شهري )...وخطة يتم التوافق عليها مع الزبون.
من ذلك:

 معالجة النصوص والصور والرسومات البيانية والجداول
 طباعة النصوص
 ترجمة النصوص
 تصميم التقارير السنوية والنشرات الدورية والنماذج والطلبات
 إعداد المواد الثقافية واألبحاث
 القيام بإعداد تقارير صحفية قصيرة مصورة
 متابعة ما ينشر في الصحافة من أخبار ومقاالت ونحوها
 متابعة وسائل إعالمية محددة وتسجيل البرامج ومن ثم تحضيرها ونشرها في الموقع
 معالجة ملفات ) (Video & Audioونشرها في الموقع
 تصميم اإلعالنات والشعارات وكافة أعمال التصميم
 إعداد المسابقات
 إعداد استطالعات رأي
 التواصل مع زوار الموقع وتلقي رسائلهم واستفساراتهم والرد عليها
 تسويق الموقع ونشره والتعريف به
وغير ذلك مما تتطلبه المواقع التفاعلية.
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 -9التصميم والمونتاج
تشمل:
 تصميم الحمالت اإلعالنية (إعالنات تلفزيونية‘ إعالنات طرق ،وغيرها)...
 تصميم الشعارات ( )Logoوالبطاقات الشخصية ونماذج المراسالت.
 تصميم اإلعالنات والنشرات اإلعالنية.
 تصميم المجالت والكتب.
 عمل مونتاج لملفات فيديو أو أوديو وتحضيرها للنشر عبر االنترنت

 -10النشر االلكتروني
تعددت وسائل النشر في العصر الحاضر وأصبح النشر االلكتروني من األمور الهامة في حياتنا اليومية ،وآفاق
تضع إمكاناتها في خدمة زبائنها وتقدم لهم النشر االلكتروني بكافة أشكاله ،مما يتيح
نشر الكتب والمجالت والتقارير وطباعتها ،وإنشاء العروضات والشرائح االلكترونية ،إعداد األقراص
المدمجة  CD - DVDونسخها وإعدادها للتوزيع.
 -11خدمة الرسائل القصيرة
التواصل مع الناس أصبح أكثر سهولة مع توفر خدمة الرسائل القصيرة  SMSوآفاق توفر هذه الخدمة لكافة
الجهات التي تعقد لقاءات دورية ومحاضرات أو ترغب باستخدام هذه الوسيلة لتسويق منتجاتها .إنها الرسالة
األسرع واألقل كلفة.
آفاق تعمل على تسهيل اإلفادة من التقنيات الحديثة وشبكة االنترنت وهي تسعى لتوظيف خبرتها المتنامية
في تنفيذ وتطوير وإدارة المشاريع الطموحة ،خدماتنا ذات طابع استمراري يشمل التخطيط ،التنفيذ ،التطوير
والمتابعة.

