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 مقدمة
 

 مشروع مقرئ مقدم من شركة مقرئ لخدمات الحوسبة السحابیة، شركة أردنیة ذات مسؤولیة محدودة تحت رقم (43937).
 الهدف الرئیسي من مشروع مقرئ هو بناء دلیل حصري لمراكز تحفیظ القرآن الكریم وحفظته ومحفظیه، موزعا بین جمیع

 الدول اإلسالمیة وتحت رقابة وزارة األوقاف لكل دولة عن طریق الموقع الرئیسي moqre.com، مما یتیح متابعة فعالیات
 المراكز وطالبها ومحفظیها، باإلضافة إلى التواصل مع المراكز والحلقات من أي مكان على مستوى العالم من خالل الغرف

 الصوتیة التفاعلیة، فیتمكن المحفظ من التحدث إلى طالبه من خالل االنترنت وسماعهم ورؤیتهم أیضا، مع تسجیل الحلقات
 تلقائیا من أجل الوصول إلى مستوى متطور من الشفافیة والرقابة في بیئة آمنة تماما إلكترونیا.

 
 الفیدیو التعریفي

https://vimeo.com/91270117 
 

 العرض التقدیمي
https://prezi.com/5z4x9zvzlwml 

 

 الممیزات األساسیة
 

 صفحات خاصة لمراكز تحفیظ القرآن الكریم، مع قائمة الحلقات لكل مركز ومحفظیه وطالبه.1.

 صفحات خاصة للمشایخ، مع خاصیة البث المباشر من خالل موقع مقرئ لمحاضراتهم.2.

 تنوع مادة الحلقات: تحفیظ للقرآن الكریم، دروس دینیة، لغة عربیة، مكافحة الفكر المتطرف، .. وغیرها.3.

 الغرف الصوتیة التفاعلیة (محادثة نصیة، صوتیة، مرئیة، مشاركة الشاشة، وتسجیل صوتي).4.

 غرف صوتیة خاصة لالختبار والتسمیع المباشر.5.

 تقاریر مفصلة عن الغرف الصوتیة مع صالحیات مطلقة لإلدارة باالنضمام إلى أي غرفة في أي وقت.6.

 خصوصیة عرض المحتوى لجمیع المراكز والمشایخ واألعضاء الموقع.7.

 خصوصیة الحلقات النسائیة، حیث یتم منع الذكور من االنضمام.8.

 التواصل االجتماعي بین أعضاء الموقع.9.
.10RSA Encryption تأمین المعلومات المتبادلة بالكامل بما فیها الغرف الصوتیة باستخدام شفرة أر-اس-ایه 

.Comodo مرخصة من كومودو 
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 المواصفات الفنیة
 

 التطبیق مثبت على أجهزة استضافة مركزیة مرنة Cloud Hosting، باستخدام لغة البرمجة بي-إتش-بي PHP و قاعدة
 بیانات ماي-إس-كیو-إل MySql، وواجهة تطبیق موحدة لجمیع المستخدمین جافا-سكریبت Javascript و بوت-ستراب

.Bootstrap 
moqre.com وتم بالفعل إطالق االصدار األول على الرابط SSL التطبیق یعمل تحت حمایة طبقة تبادل بیانات آمنة 

 الغرف الصوتیة تعمل باستخدام أحدث تكنولوجیا المحادثة المرئیة و المسموعة في الوقت الحاضر و هو بروتوكول
 ویب-آر-تي-سي WebRTC، والتي تعمل مباشرة علي المتصفح الخاص بالمستخدم وال تتطلب أي برامج مساعدة للتثبیت.

.Responsive Design التطبیق متوافق مع األجهزة المحمولة 
 

 خصائص اإلستخدام
 

 یتم الموافقة علي الصفحات والمراكز المنشأة من قبل المستخدمین بعد مراجعتها، وذلك للوصول الي قاعدة بیانات1.
 للمراكز الفعلیة وتجنب البیانات المغلوطة أو الغیر واقعیة.

 یمكن للمحفظین و المشرفین إنشاء حلقات مباشرة بغرض التسمیع او االختبار او اى غرض اخر.2.

 یمكن للمشرفین إضافة او الغاء نماذج الكترونیة متعددة لجمع البیانات المختلفة من أعضاء المركز من طالب و3.
 محفظین.

 رصد حضور و غیاب الطالب تلقائیا بناءا على المشاركة المباشرة على الموقع.4.

 امكانیة عرض تقاریر فنیة متعددة للمراكز و الحلقات و ما یخصهم.5.

 یمكن تحدید فئات متعددة من لوحة تحكم الموقع "AdminCP". و یمكن للمستخدمین اإلعجاب بصفحة المركز.6.

 یستطیع مشرفو صفحة المركز دعوة أصدقائهم لإلطالع من الصفحة الخاصة بهم.7.

 یمكن أن یكون لصفحات المراكز عدة مشرفون.8.

 كل صفحة لمركز تتضمن الفعالیات الخاصة بها، مما یسمح للمستخدمین نشر الموضوعات المختلفة وإرفاق الروابط9.
 واالستبیانات واالختبارات القصیرة.

 یمكن للمشرفون الدخول بحساب افتراضي لصفحة المركز والتفاعل الكامل مع األعضاء المعجبین به.10.

 المسؤول عن صفحة المركز لدیه السیطرة الكاملة على الذین یمكنهم االضافة أو النشر على الصفحة.11.

 ترقیة اى من األعضاء المشتركة بالمركز الى درجة محفظ او متابع او مدیر.12.

 لألعضاء المشرفین على المركز امكانیة تحدید فروع مختلفة لكل مركز عن طریق ادارة المركز او بطریقة مباشرة13.
 اثناء اضافة الحلقات بالمركز.

 لألعضاء المشرفین على المركز امكانیة تحدید فئات مختلفة للحلقات بالمركز.14.

 یمكن للمحفظین إنشاء او الغاء حلقات تحفیظ القرآن الكریم، مع امكانیة اختیار محفظ الحلقة من األعضاء المشتركة15.
 بالمركز، فئة الحلقة، المسجد المقام فیه الحلقة و الفصل الدراسى المزمع فیه بدء الحلقة، نوع الطلبة (ذكور او

 اناث)، قراءة القرآن، لغة التحفیظ، وأخیرا األجزاء او السور او األحزاب او اآلیات المراد تحفیظها.
 یمكن للمحفظین اختیار االجزاء الى تم تحفیظها و مراجعتها داخل الحلقة.16.
 یمكن لألعضاء المشتركة بالمركز تسجیل أنفسهم على انهم طالب فى الحلقات التى تم إنشائها سلف (او سحب17.
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 انفسهم)، مع امكانیة اختیار األجزاء المحفوظة مسبقا.
 یمكن لألعضاء المشتركة بالمركز متابعة الحلقات المسجلین بها.18.
 یمكن للمحفظین و المشرفین إضافة او الغاء ملفات الكترونیة للمواد العلمیة داخل الحلقة، بحیث تكون متاحة للتحمیل19.

 من قبل الطالب الملتحقین بالحلقة.
 یمكن للمحفظین و المشرفین إنشاء او الغاء الشهادات النهائیة للطالب عند االنتهاء من الحلقة.20.
 إخطار االعضاء بالمعلومات و التعدیالت المضافة من قبل اصحاب المراكز، باالضافة الى اخطارات الصداقه و21.

 الرسائل و التعلیقات و عالمات االعجاب بما تم نشره.
 المساعدة االلكترونیة لكیفیة استخدام المراكز و الحلقات.22.
 یمكن للمحفظین و المشرفین تعطیل الحلقات مؤقتا و إعادة تنشیطها الحقا.23.
 یمكن للمحفظین و المشرفین إنهاء الحلقات نهائیا، بحیث ال یمكن إجراء أیة تعدیالت للحلقات المنتهیة.24.
 یمكن للمحفظین و المشرفین تحدید ما اذا كان نموذج التحاق الطالب بالحلقة مطلوبا ام ال، بحیث یتم وضع الطالب25.

 الملتحق فى حالة انتظار الى ان یتم اعتماد طلبه من قبل المحفظ او المشرف المسؤول عن الحلقة (یمكن للطالب
 تحمیل النموذج أثناء عملیة اإللتحاق، كما یمكن للمحفظ اعتماد الطلب من خالل اإلخطار المباشر).

 عرض النسبة المئویة لما تم حفظه لكل طالب على حدة.26.

 یمكن للمحفظین و المشرفین اختیار جدول المواعید األسبوعي للحلقة، بحیث یتكون من ساعة البدء و ساعة االنتهاء27.
 فى أیام األسبوع المختارة.

 یتم عرض الزمن المتبقي على أقرب موعد للحلقة، بحیث یتم مراعاة فروق التوقیت بین جمیع الطالب الملتحقین و28.
 بین توقیت المحفظ المعین بالحلقة.

 امكانیة اضافة محفظین لإلشراف علیهم لكل مشرف على حدة.29.

 امكانیة تعدیل األفرع، الفئات، المساجد، و الفترات الدراسیة.30.

 منع األعضاء من اإللتحاق بالحلقات المخصصة لجنس مخالف لخصائص الحلقة (مثل منع الذكور من اإللتحاق31.
 بحلقات اإلناث).

.32.Facebook, Twitter, Google امكانیة مشاركة المراكز و الحلقات على مواقع التواصل اإلجتماعى 

 یمكن للمستخدمین التحكم في من یمكنه التعلیق على الموضوعات التي تم نشرها. ویمكن تعیین الخصوصیة لـ33.
 "الجمیع، األصدقاء، أصدقاء األصدقاء أو ال أحد".

 یمكن للمستخدمین التحكم في األشخاص الذین یمكنهم عرض موضوع ما عن طریق تحدید خصوصیة هذا34.
 الموضوع لـ "الجمیع، األصدقاء، وأصدقاء األصدقاء، ال أحد أو بالتخصیص".

 قوائم األصدقاء المتخصصة یمكن أن تستخدم للسیطرة تماما على من یمكنه عرض موضوع ما.35.

 یمكن للمستخدمین بسهولة العثور على أصدقائهم باستخدام أداة بحث متقدمة عندما یتم إنشاء رسالة جدیدة. مع36.
 إمكانیة إرسال رسالة إلى عدة مستخدمین.

 یمكن للمستخدمین إرفاق أي شيء تقریبا (بضوابط اداریة) لرسائلهم التى یتم مشاركتها مع أصدقائهم.37.

 یمكن للمستخدمین إرسال رسالة شخصیة إلى أي عضو أو الى أصدقائهم فقط.38.

 یمكن إبالغ االدارة عن رسائل محددة للمساعدة في منع الرسائل االقتحامیة و / أو إزالة المواد غیر المناسبة التي39.
 تعتبر خرق لبنود وشروط الموقع.

 للمساعدة في مكافحة الرسائل االقتحامیة یوجد خیار للتحقق من قدرا معینا من الرسائل المرسلة للمستخدم سلفا،40.
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 ولمعرفة ما إذا كان هناك تطابق او إذا كان هناك ما یمنعه من إرسال الرسالة.
 یمكن للمستخدمین إرسال نسخة من الرسالة التي یتم إنشائها ألنفسهم.41.
 یمكن للمستخدمین إنشاء العدید من المجلدات المخصصة للمساعدة على ترتیب و تنظیم صندوق الوارد الخاص بهم.42.
 تتم إزالة الرسائل التي هي في "سلة المهمالت" بعد 20 یوما. یمكن للمشرفون تعطیل هذا الخیار وكذلك التحكم في43.

 عدد أیام االنتظار قبل إزالة الرسائل القدیمة تلقائیا من سلة المهمالت.
 یمكن للمستخدمین نقل الرسائل إلى "سلة المهمالت" و حینما یتم التأكد من أنهم یریدون حذف هذه الرسائل یمكنهم44.

 افراغ سلة المهمالت الخاصة بهم.
 توفیر القدرة لمدراء المراكز او صفحات المشایخ لمشاركة تحدیث الفعالیات، والروابط، واالستبیانات.45.
 توجد الفعالیات على صفحات المشایخ والمراكز، كل لدیه الفعالیات الخاصة به.46.
 یمكن للمستخدم أن یعجب بالفعالیات. بمجرد االعجاب بها یتم إخطار اصاحب الفعالیات حتى یتمكنوا من تتبع47.

 المعجبین.
 یتم تحمیل المزید من الفعالیات للمستخدمین دون اللجوء الى النقر على رابط لعرض المزید.48.
 للمشرفین امكانیة اختیار اذا كانت المشاركات المضافة الى الفعالیات متاحة للجمیع، ام الى المستخدم الواحد هو و49.

 اصدقائه.
 لكل الفعالیات الخاصة أعضاءا یستطیعون التعلیق ومناقشة ما یشاؤون حول كل موضوع على حدة بطریقة مباشرة.50.
 للمستخدمین القدرة على مشاركة الموضوعات المنشورة مع أصدقائهم أو عن طریق رسائل البرید اإللكترونى.51.
 یمكن للمستخدمین مشاركة الموضوعات المنشورة مع أصدقائهم عن طریق استخدام أداة قویة تسرد كل من52.

 أصدقائهم، وتتیح لهم اختیار اى عدد من االصدقاء الذین یرغبون في مشاركتهم.
 عرض المعلومات األساسیة لكل صفحة شخصیة للمسخدم والتي تشمل الحقول المخصصة (العمر، الجنس، الموقع،53.

 آخر تسجیل دخول، تاریخ العضویة، مستوى العضویة، مشاهدات الصفحة).
 یعرض المستخدمین تصنیف شامل للموقع على أساس عدد األصوات التي أضافها مستخدمین آخرین على مقیاس54.

 من 1 الى 10.
 یمكن إنشاء حزمة اللغة وترجمتها إلى أي لغة من لوحة تحكم ألموقع "AdminCP"، كما یمكن اختیار ما هي اللغة55.

 إلنشاء حزمة جدیدة منها، والتى هى اللغه االنجلیزیة افتراضیا، مع تقدیم الدعم لالتجاه النص (من الیسار إلى الیمین
 أو من الیمین إلى الیسار).

 تتم ترجمة حزمة اللغة الخاصة باستخدام أداة ادارة ترجمة العبارات.56.

 یمكن تحدید ما إذا كان یمكن للمستخدمین استخدام حزمة لغة محددة (العربیة / اإلنجلیزیة).57.

 عند عرض الملف الشخصي للمستخدمین یتم عرض قائمة بجمیع األصدقاء الذین یحملون قواسم مشتركة معهم.58.

 یمكن للمستخدمین إنشاء قائمة خاصة بهم لتجمیع أصدقائهم فیها وتنظیم كل صداقاتهم.59.

 یمكن للمستخدمین تتبع جمیع طلبات الصداقة المرسلة منهم و الیهم.60.

 كل مستخدم لدیه ألبوم صور الصفحة الشخصیة، الذي یخزن فیه كل الصور التي تم تحمیلها.61.

 یمكن  ضبط واحدة من الصور لتكون صور الصفحة الشخصیة الرئیسیة.62.

 منع الروابط المباشرة للصور على مواقع أخرى ما لم یكن المستخدم عضوا في الموقع، وله الحق لعرض الصورة63.
 (حمایة الخصوصیة).

 یمكن اإلبالغ عن كل صورة إلى المشرفین للمساعدة في منع الرسائل االقتحامیة و / أو إزالة المواد غیر المناسبة64.
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 التي تعتبر خرق لبنود وشروط الموقع.
 یمكن للمشرفین تفعیل نظام الموافقة على الصور المضافة بحیث ینظر إلیها من قبل للمراقبین قبل أن یتم عرضها65.

 علنا. یقرر للمراقبین بعد ذلك إما قبول أو رفض الصورة.
 یمكن لمدرء المراكز او صفحات المشایخ إنشاء استبیان من أسئلة متعددة ولكل سؤال یمكن إنشاء إجابات متعددة.66.
 یمكن للمستخدمین إرفاق صورة لكل استبیان تم إنشاؤه.67.
 بمجرد انتهاء المستخدم من اإلجابة على استبیان ما، فانه یمكن من عرض نتائج هذا االستبیان، والتي تضم قائمة68.

 بهؤالء الذین تناولوا هذا االستبیان واجاباتهم على لكل سؤال.
 یمكن للمشرفین تفعیل نظام الموافقة على االستبیانات المضافة بحیث ینظر إلیها من قبل للمراقبین قبل أن یتم69.

 عرضها علنا. یقرر للمراقبین بعد ذلك إما قبول أو رفض االستبیان.
 

 معلومات االختبار التجریبي
 

 رابط المركز التجریبي:
https://moqre.com/democenter 

  
 رابط الحلقة التجریبیة:

https://moqre.com/democenter/courses/151 
  

 حساب مدیر الحلقة التجریبیة:
demo.teacher@moqre.com 

  
 حسابات طالب الحلقة التجریبیة:

demo.student1@moqre.com 
demo.student2@moqre.com 
demo.student3@moqre.com 
demo.student4@moqre.com 
demo.student5@moqre.com 
demo.student6@moqre.com 
demo.student7@moqre.com 
demo.student8@moqre.com 
demo.student9@moqre.com 

  
demo :كلمة المرور لجمیع الحسابات التجریبیة أعاله 

 
 مالحظات:

 یجب أن یكون كل مستخدم متصل بواسطة وصلة انترنت مختلفة عن باقي المستخدمین.1.

 یفضل أن تكون وصلة االنترنت الخاصة بالمدرس هي األعلى سرعة.2.

 یفضل استخدام وصالت إنترنت أرضیة ولیست السلكیة من أجل تحقیق جودة اتصال عالیة.3.

.4.4G في حال عدم توفر سرعات مستقرة لالنترنت، یمكن استخدام الجیل الرابع من االتصال الالسلكي 
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