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 MadarHasib GRP Suiteمقدمة عن حزمة حاسب لألنظمة الحكومية 
(HGS.net) 

تمثـــل حزمـــة حاســـب لألنظمـــة الحكوميـــة مجموعـــة مـــن األنظمـــة التـــي تعمـــل بشـــكل متكامـــل 

 طية احتياجات اإلدارات الحكومية من التقنية.ومتوافق بهدف تغ

التطوير الموجودة في  أدواتهم أو أحدثتم تطوير هذه األنظمة باستخدام تقنية الدوت نت وهي من 

 Web، وتم اعتماد بيئة الويب )وأفضلهامن الشركة بضرورة مواكبة آخر التقنيات  يمانا  إالعالم وذلك 

Applicationنظمة يتم تشغيلها من خالل متصفح االنترنت.األ أن أي ( للتطبيقات 

 (؟Web Applicationلماذا تم استخدام تقنية الويب )
 أخذتوفي الويب  الستثماراه في السنوات األخيرة زاد نأشكل الويب مستقبل األنظمة الحديثة حيث ي 

ل وتشغيل سواء وذلك لما لتطبيقات الويب من مرونة عالية وسهولة تحمي باالنحسارتطبيقات الويندوز 

 نترنت(.إالخارجية) أونترانت( إلمستخدمي الشبكة الداخلية)

ليعمل النظام بينما في  (Serverوفير الوقت والجهد حيث يكفي تثبيت النظام على جهاز الخادم )ت 

هذه الميزة تظهر عند  وأيضاتطبيقات الويندوز كان هناك حاجة لتثبيت النظام على جميع األجهزة 

 ( فقط.Serverتحديث النظام حيث يكفي تحديث جهاز الخادم ) إلىالحاجة 

 MadarHasib GRP Suite (HGS.net)ما الجديد في حزمة حاسب لألنظمة الحكومية 

حصــــيلة عشــــرات الســــنين من الخبرة في تطوير األنظمة  (MadarHasib GRP Suite (HGS.net))يمثل 

ســينات التي تم طلبها من قبل المســتخدمين ألنظمة الحكومية وقد تم فيه مراعاة جميع المالحظات والتح

قدر  أكبر إلىاجتهادات الباحثين ومحللي األنظمة بالشـركة للوصـول بالنظام  إلىحاسـب السـابقة، باإلضـافة 

 الحزمة.مجموعة من العناوين توضح ميزات هذه  وفيما يليوالفائدة للمستخدمين  االستقرارممكن من 

 MadarHasib GRP Suite (HGS.net)ب المميزات العامة لحزمة حاس
ــــوفت في تطوير النظام وهي  .1 ــــتخدام أحدث تقنيات مايكروس لتطوير  كأداة (Visual Studio.Net)اس

 من قاعدة بيانات في نفس الوقت. أكثرالعمل على  إمكانيةمع  (SQL – SERVER)بيانات  النظام وقاعدة

لتوجه القطاع العام نحو الحكومة  ليكون مواكبا   في تطوير النظام (Web Applications) اعتماد تقنية .2

 (.E-Government) اإللكترونية

 مرونة وسرعة أعلى من السابق وعدم تطلب النظام لتشغيله أي تجهيزات خاصة أو تحميل أي برامج. .3

 (.Internet Explorer)العمل من خالل متصفح اإلنترنت  .4

مات يعتمد على تقســــيم المســــتخدمين إلى متميز في ســــرية وأمن المعلو النظام بمســــتو تطوير  .5

مجموعات وتعريف صــــالحيات تفصــــيلية للمســــتخدم وتحديد طبيعة التعامل مع البيانات الدقيقة في 

 النظام والحساسة وعلى مستو  الحقل.

 نترانت.تم تصميمه من األساس للعمل وبشكل آمن على شبكات اإلنترنت واإل .6

والموظفين عن المعلومات التي تخصــــهم فقط من خالل نظام إمكانية اســــتعالم المقاولين والموردين  .7

ــــتطالع المقاول  صــــالحية يســــمح لألطراف الخارجية العمل على النظام على وظائف محددة مثل اس

 الموظف لرصيد إجازته وتقديم طلب اإلجازة الخاص به.   استطالع لمستخلصاته أو

 HASIB Gov)حاســــب لألنظمة الحكومية توحيد البيانات المشــــتركة على مســــتو  جميع أنظمة حزمة  .8

Suite) .مثل الجهات اإلدارية والفروع التابعة للمنشاة والمتعاملين معها من مختلف األنواع 

 .(Web Services) لـإمكانية ربط النظام مع أنظمة أخر  وتبادل البيانات من خالل ا .9
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 أيةجزء من مكونات النظام في  أيعن  On Line Helpيقوم النظام بتوفير نظام للمســـــاعدة الفورية  .10

ــــيل الدقيقة للنظام مع  لحظة لتوفير الدعم الكافي طلب  إمكانيةللمســــتخدم لمعرفة جميع التفاص

 .(ONLINE SUPPORT) الدعم الفني من الشركة مباشرة من خالل ربط النظام بموقع الشركة

ل ؤوحسـب موافقة المسـمسـتخدم آخر و إلىمن مسـتخدم  (Delegations)تفويض الصـالحيات  إمكانية .11

 المباشر.

 .Web Applications يعمل بتقنية تامة كونهربط النظام بين فروع الوزارة بسهولة  إمكانية .12

ــــوفت .13 ــــتطالع إلى برامج مايكروس حيث  (Tiff ،Excel ،WORD) يوفر النظام إمكانية نقل أي تقرير أو اس

 بالطريقة التي يراها مناسبة. يستطيع المستخدم تمثيل البيانات المالية الناتجة من النظام

 إمكانية البحث عن أي كلمة داخل التقارير التي ينتجها النظام. .14

 MadarHasib GRP Suite (HGS.net) ميزة أمن وسرية المعلومات في حزمة حاسب

 التالية: األمنيةالمزايا  (MadarHasib GRP Suite (HGS.net))يوفر نظام 

خاصـــــة  أخر ومجموعات  األنظمةمســــتخدمين: كمشــــرفين على يوفر النظام تعريف مجموعات من ال .1

 بمستخدمي كل نظام.

وجود إعدادات متقدمة خاصـــة بأمن المعلومات تســـمح لمدير النظام بالتحكم بدرجات الســـرية التي يتم  .2

 .تطبيقها

يقوم النظام بتعريف صــــالحيات تفصــــيلية لكل مســــتخدم على مســــتو  نوع العملية ونوع البيانات  .3

أو مســـتو  الفرع التابع له أو على مســـتو   إدارتهلمســـتخدم التعامل معها على مســـتو  المســـمو  ل

 المنشاة بشكل عام.

المســتخدمين من داخل  توفر أنظمة حاســب إمكانية تحديد عدد المســتخدمين في الوقت الواحد ســواء   .4

 من خارجها. أوالمنشأة 

سما  للمستخدم بتعديل وحذف البيانات التي قام إ .5 سمح له بحذف مكانية ال بإدخالها بنفسه فقط وال ي

على الصــــالحيات الممنوحة له من قبل المســــؤول  وتعديل البيانات التي قام غيره بإدخالها وذلك بناء  

 المباشر.

ــــها فقط مع عدم  المتاحةإعطاء الخيار للمســــتخدم بكيفية التعامل مع الخيارات غير  .6  إمكانيةله بعرض

 إظهارها.عدم  أوتنفيذها 

 والوقت المتا  لكل مستخدم. األنظمةالمسمو  لها العمل على  IPعناوينتحديد  .7

 المحلية.تحديد عدد المستخدمين الكلي المتا  لهم العمل من داخل ومن خارج الشبكة  .8

 تقرير بذلك. وإعدادمراقبة جميع العمليات التي يقوم بها المستخدم من خالل زيارته لصفحات النظام  .9
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 شاشة الدخول

ــــالحية  عندما يريد الدخول إلى الحزمة وذلك للتأكد لمســــتخدمل الشـــــاشـــــة تظهر هذه من وجود ص

 (. 0-0عليها كما في الشكل )للمستخدم 

 
 يمثل شاشة الدخول للنظام. (0-0) الشكل

 

سم المستخدم الخاص به  قاعدة البيانات باختياريقوم المستخدم  سيعمل عليها ثم يقوم بإدخال ا التي 

مة  نها يالحظ كم المرور،وكل لدخول فورا   أ خدم ا ها عن بإمكان المســــت قام ب ية  يار  إلى آخر عمل طريق اخت

 ".دخول" على الزر بالنقر ثم يقوم" الدخول مباشرة إلى آخر عملية قام بها"
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ويقوم المســــتخدم باختيار موافق حتى  على تعهد بعد دخول المســــتخدم يظهر تبويب منبثق يحتوي

 .(1-0-0)خروج كما في الشكل يتمكن من الدخول أو 

 يمثل التعهد عند الدخول لألنظمة. (1-0-0) الشكل
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 جديد مستخدم تسجيل شاشة

شا تظهر هذه تسجيل الموجود في شاشة الدخول وذلك ل "مستخدم جديد" زرعند الضغط على  شةال

 (.1-0الشكل ) كما في اعتماده فيما بعد من قبل مدير النظامليتم  مستخدم جديد في النظام

 أوفي حال كان هناك تفويض للمســــتخدم يقوم النظام بتخييره بين الدخول بصــــالحياته الشــــخصــــية 

 التفويض. بإعطائهالدخول بصالحيات الشخص الذي قام 

 
 يمثل شاشة تسجيل مستخدم جديد. (1-0الشكل )

 

 الكامل، اسم المستخدم، االسمالبيانات الالزمة إلنشاء مستخدم جديد وهي:  يقوم المستخدم بإدخال

الوظيفة، البريد اإللكتروني. وال يتم تفعيل  كلمة السر، تأكيد كلمة السر، رقم الموظف، الفرع، اإلدارة، القسم،

 .موافقة مدير النظام وقيامه بتحديد صالحيات المستخدم الجديد المستخدم في النظام إال بعد

 .HGSADMIN، HASIBADMINم يكون اسم المستخد أننه من غير المسمو  أالحظ 

المســـتخدم وكلمة الســـر )مثل عدد األحرف واســـتخدام الرموز  اســـميتم وضـــع الشـــروص الخاصـــة باختيار 

 إعدادات سرية النظام.ضبط قيامه ب دالخاصة( من قبل مدير النظام عن
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 في حزمة حاسب لألنظمة الحكومية الشاشة الرئيسية

 هذه الشــاشــة يمكن للمســتخدم من خاللى الحزمة حيث تظهر هذه الشــاشــة عند دخول المســتخدم ال

باإلضـــــافة إلى وظائف عامة مثل إدارة الصــــالحيات وإعدادات  األنظمة الموجود في الحزمة إلىالدخول 

 (.0-1كما في الشكل ) والمساعدة النظام

 
 .في حزمة حاسب لألنظمة الحكوميةيمثل الشاشة الرئيسية  (0-1الشكل )

 

األنظمة من القائمة على  حدأ اختيارب قوم المســــتخدميألنظمة الموجودة في الحزمة: ا حدأ لىإلدخول ا 

 .اليمين

ها من خالل اختيار الصــــالحيات ب بإمكان المســــتخدم تحديد الصــــالحيات والتحكم النظام: دارةإائمة ق 

القائمة  م وســيتم شــر  تفاصــيلالنظا إعداداترموز النظام من خالل  إلىوالتحكم، كما بإمكانه الدخول 

.  الحقا 

المستخدم مثل تغير كلمة السر من ب يمكن للمستخدم القيام ببعض العمليات الخاصة ائمة المستخدم:ق 

يمكن للمســــتخدم تفويض الصــــالحيات من خالل اختيار تفويض  خالل اختيار خيارات المســــتخدم، كما

 فيما يلي شر  مفصل للعمليات: الصالحيات
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o ستخدم الم خيارات 

كما في الشكل  الشاشة عند الضغط على رابط " خيارات المستخدم" من قائمة المستخدم هذه تظهر   

(1-1.) 

 يمثل شاشة خيارات المستخدم. (1-1الشكل )

 
 إخفاء أو وإظهارالواجهة وكلمة الســــر  ألوانمثل تغير  تفضــــيالتهخالل هذه الشــــاشــــة تحديد  يتم من

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ، وفيماالخيارات غير المستخدمة في النظام

 معلومات المستخدم  •

 رض النظام االسم بالكامل للموظف المرتبط باسم المستخدم.عي السم الكامل:ا 

 رض النظام اسم المستخدم.عيسم المستخدم: ا 

لتنفيذ ا مكانيةإدون  ظهارإ وأ ظهارإ عدم يقوم المســتخدم باختيار لخيارات غير المســتخدمة في النظام:ا 

 .ثم يختار تعديل

 .ريدها ثم اختيار تعديلي واجهة المستخدم التي اختياربيقوم المستخدم  :مداجهة المستخو 

 .م اختيار تعديلث ريدهي لذياالمستخدم  وع الخطن اختياربيقوم المستخدم  وع الخط المستخدم:ن 
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 تعديل كلمات السر •

 .السر القديمة يقوم المستخدم بإدخال كلمة :لمة السر القديمةك 

 لجديدة.ايقوم المستخدم بإدخال كلمة السر  لمة السر الجديدة:ك 

لجديدة يقوم بالضـــغط على زر اكلمة الســـر  إعادة إدخالبقوم المســـتخدم ي أكيد كلمة الســـر الجديدة:ت 

 ."كلمة السر تغيير"

 
o جدول المهام 

م بها كل يوم، وترسل له هذه يقو أنيطلع على المهام التي يجب  أنكل مستخدم  تمكنخاصية الهذه 

ـــوء الصـــالحيات  المهام من المســـتخدمين اآلخرين )الموظفين( على له ومن واقع عمله اليومي  المعطاةض

يقوم بتنفيذها  أنوبالضغط على هذا الخيار تظهر قائمة تبين المهام المطلوبة من المستخدم الحالي على 

من المهام  أيعلى  ، وعند الضــــغطتســــوية إذن أوعين، اعتماد أمر صــــرف م أو، ســــلفةقرار  كاعتماد مثال:

 (.2-1كما في الشكل ) وإكمالهاالمطلوبة يتم فتح المهمة ليقوم الموظف بالعمل عليها 

  يمثل شاشة جدول مهام المستخدم. (2-1الشكل )
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 .لخاصة بقاعدة البياناتا تمكن المستخدم من القيام ببعض العمليات اعدة البيانات:قائمة ق 

o قاعدة البيانات الحالية 

o :قاعدة تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار شـــاشـــة تغيير قاعدة البيانات من قائمة  تغيير قاعدة البيانات

 .(3-1في النظام كما في الشكل ) الموجودة البيانات

 يمثل شاشة تغيير قاعدة البيانات. (3-1الشكل )

   ويمكن من خاللها تغيير قاعدة البيانات. الحزمة قواعد البيانات ألنظمة عرض الشاشة هذه يتم من خالل

 وأنظام المساعدة  لىإلدخول ا تختص هذه القائمة بوسائل مساعدة المستخدم مثل لمساعدة:اائمة ق 

  )حاسب(. للنظام طلب المساعدة من خالل الشركة المطورة أوقراءة األسئلة واألجوبة المتكررة 

سيتم شر  تفاصيل  ةي هذه النسخف الحزمة والجديد خبارأعة آخر يمكن للمستخدم مطال ائمة األخبار:ق 

.  القائمة الحقا 

o :النسخة.في هذه  الحزمة والجديد أخبارآخر  االطالع علىيمكن للمستخدم  آخر اخبار حزمة حاسب 
o تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة الجديد في هذه النســخ من قائمة  يد في هذه النسـخة:جدال

 .(4-1ام كما في الشكل )األخبار النظ
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 لنسخة.في هذه ايمثل شاشة الجديد  (4-1الشكل )
 

 حســب الحكومية حاســب الحزمة ألنظمة والناجحة االخيرة التعديالت عرض الشــاشــة هذه يتم من خالل

   واالصدار. النسخة بيانات

انظمة حزمة حاسب يقوم المستخدم باختيار اسم النظام من القائمة المنسدلة التي تحوي  :سم النظاما 

 .الحكومية

 .التي يرغب في عرض الجديد فيها (Buildيقوم المستخدم بإدخال رقم النسخة )# :قم النسخةر 

 .قوم المستخدم باختيار رقم اإلصداري قم االصدار:ر 

 قد يقوم المستخدم بإدخال تاريخ االصدار. :اريخ االصدارت 

النظام بعرض قائمة بالتعديالت حسب المحددات يقوم المستخدم بالضغط على زر بحث بعد ذلك يقوم 

 :علىالمدخلة وتحتوي 

o :يعرض النظام ارقام التعديالت الناجحة في النظام والنسخة المختارة. رقم التعديل 

o :يعرض النظام وصف للتعديل. وصف التعديل 

o :رقام الشاشات الشاشات المتأثرة بالتعديل )يتم عرض أيعرض النظام اسماء وارقام  الشاشات المتأثرة

 .[] أقواسنص بحيث يوضع كل رقم شاشة داخل  على شكلوأسماءها 

o :قد يقوم المستخدم بطباعة البيانات التي يعرضها النظام على شكل تقرير. طباعة  
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 الصالحيات والتحكم 

لمســتخدمي  الصــالحيات وإعطاءتهتم شــاشــات الصــالحيات والتحكم بالنظر بطلبات مســتخدم جديد 

التشــغيل في النظام مثل الحد األقصــى لعدد  كما تهتم بالتحكم بإعدادات، هذه الصــالحيات رةوإداالنظام 

لعدد الســجالت المســترجعة عند  األقصــىمرة أخر ، الحد  المســتخدمين، زمن التوقف قبل طلب كلمة الســر

ل المستخدم تظهر هذه الشاشة عند دخو ثالداخلية، حي (IP) عناوينتحديد  البحث للمستخدمين الداخليين،

 (.0-2كما في الشكل ) الى الحزمة

 يمثل الشاشة الرئيسية في حزمة حاسب لألنظمة الحكومية. (0-2الشكل )
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 الصالحيات 

شات  شا صالحيات على  إعطاء إلىتهدف هذه ال سب  األنظمةالمستخدمين   لألنظمةالتابعة لحزمة حا

 بتحديد التالي: األنظمةالحكومية، حيث يقوم مدير 

 خارج المؤسسة. أومستخدم على النظام من داخل  إضافة •

 المجموعات التي ينتمي لها المستخدم. •

 .الصالحيات التفصيلية في كل مجموعة والتي تخص المستخدم •

 مجموعة معينة. أوتعيين مدير لنظام معين  •

ــــورة هي متاحة فقط لمدير النظام المعرف من قبل ه  برنامج لاناك بعض الصــــالحيات الظاهرة في الص

 (.األنظمةمدراء  الصالحيات،( مثل )تفويض Hgsadmin، Hasibadmin) وهو

التي من نوع رموز  الختياراتاالشاشة لمعرفة  علىأوسائل التصفية الموجودة في  حدأمكن استخدام ي 

 غيرها كما هو ظاهر بالشاشة. أومن نوع حركات  أو إعداداتمن نوع  أو

 ات.يمثل شاشة الصالحي (1-2الشكل )

من الصفحة الرئيسية ثم اختيار  الصالحيات والتحكمعند اختيار ( 1-2كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة 

 .القائمةهذه  بإظهارليقوم النظام  الصالحيات
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 مجموعات المستخدمين

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة مجموعات المســتخدمين من قائمة الصــالحيات من الصــالحيات 

 .(1-1-2الشكل ) والتحكم كما في

 يمثل شاشة مجموعات المستخدمين. (1-1-2الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــــاشــــة معالجة معلومات المجموعات والمســــتخدمين، حيث يتم تعريف مجموعة 

مســـتخدمين مســـمو  لهم العمل على نظام معين ويظهر عدد المســـتخدمين الذين ينتمون لكل مجموعة، 

لمستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل وإلضافة مجموعة جديدة يقوم ا

 من الحقول في هذه الشاشة: 

 المعلومات الرئيسية: ▪

 المجموعات •

 يتم اختيار النظام الذي سيتم إضافة مجموعة تابعة له. صفية المجموعات حسب النظام:ت 

 قم التسلسل.ر: م 

 تم ادخال اسم للمجموعة.يسم المجموعة: ا 

 تم ادخال وصف مختصر للمجموعة.يوصف: لا 

 تم اختيار نوع المجموعة عادية أم استعالم.يلنوع: ا 

 تم اختيار النظام المصر  للمجموعة من القائمة المنسدلة.يلنظام لمصر  لها: ا 
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 لمربع في حال كان وضع المجموعة موقوف التعامل معها.افي  (يتم بوضع إشارة ) وقوفة:م 

 هر النظام عدد المستخدمين في المجموعة.يظ دد المستخدمين:ع 

 

 المستخدمين •

 حيث يظهر رقم اإلدارة واسمها. F2يتم اختيار اإلدارة وذلك بالضغط على  لتصفية حسب اإلدارة:ا 

ــــــ يتم إدخال بداية اســم المســتخدم، أما عند  ختيار يبدأاند علتصــفية حســب اســم المســتخدم: ا  ختيار ابـ

 سم المستخدم.على يتم إدخال جزء من ا يحتوي

سم الموظف: ا  سم الموظف، أما عند  ختيار يبدأاند علتصفية حسب ا ـــــ يتم إدخال بداية ا  ختيار يحتويابـ

 على يتم إدخال جزء من اسم الموظف.

 تم الضغط على إلغاء التصفية في حال الحاجة لتفريغ حقول التصفية.يلغاء التصفية: إ 

 

 المستخدمين في المجموعة •

 قم التسلسل.ر: م 

 من المجموعة. خراجهإيتم اختيار الموظف الذي سيتم  ختيار:ا 

 عرض النظام اسم المستخدم.يسم المستخدم: ا 

.يكامل:  السما   عرض النظام االسم الموظف كامال 

 

 المستخدمين خارج المجموعة •

 قم التسلسل.ر: م 

 تم اختيار الموظف الذي سيتم إدخاله إلى المجموعة.يختيار: ا 

 رض النظام اسم المستخدم.عيسم المستخدم: ا 

.يكامل:  السما   عرض النظام االسم الموظف كامال 
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 معلومات المستخدمين

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة معلومات المســتخدمين من قائمة الصــالحيات من الصــالحيات 

 .(2-1-2والتحكم كما في الشكل )

 يمثل شاشة معلومات المستخدمين. (2-1-2) الشكل

 

وتعريف مســتخدم جديد، ولتعريف مســتخدم تســجيل بيانات المســتخدمين خالل هذه الشــاشــة  يتم من

جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغط على زر "جديد" من شـــريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة: 

 معلومات المستخدم •

 تم ادخال اسم المستخدم.يسم المستخدم: ا 

 سم الموظف الذي سيتم ربط اسم المستخدم عليه.تم ادخال ايالسم كامل: ا 

 المستخدم. سماليتم ادخال كلمة المرور  لمة السر:ك 

 تم ادخال اعادة لكلمة المرور للتأكد من صحته ادخالها.يعادة كلمة السر: إ 

 يتم اختيار نوع اسم المستخدم وذلك من القائمة المنسدلة. لنوع:ا 

يتم البحث عن رقم الموظف الذي ســــيتم ربط اســــم المســــتخدم  ي حال تم اختيار النوع موظففلرقم: ا 

من لوحة المفاتيح حيث يتم عرض أرقام وأســـماء الموظفين المعرفين في  F2عليه وذلك بالضـــغط على 

 النظام.
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 قوم النظام بعرض اسم الموظف بعد اخيار رقم الموظف.يالسم: ا 

 تم اختياره. قوم النظام بعرض الجهة اإلدارية للموظف الذييالدارة: ا 

 قوم النظام بعرض فرع الجهة اإلدارية للموظف الذي تم اختياره.يلفرع: ا 

تم تحديد مدة صــالحية كلمة الســر باأليام وعند الحاجة أن تكون كلمة الســر دائمة يالحية كلمة الســر: صــ 

 المربع.( في بوضع إشارة ) يتم ذلك

لحاجة الى أن تكون صالحياته على الشاشات ند تعريف مستخدم جديد واعنحه صالحيات مستخدم أخر: م 

 المربع.( في إشارة ) مطابقة لصالحيات مستخدم معرف مسبقا يتم وضع

 يتم ادخال اسم المستخدم الذي سيتم نسخ صالحياته. لمستخدم المراد نسخ صالحياته:ا 

 

 الدخول عناوين •

 .IP 1يتم ادخال عنوان ال  :IP 1لدخول فقط من عنوان ال ا 

 .IP 2تم ادخال عنوان ال ي :IP 2قط من عنوان ال لدخول فا 

 غير محدد. IPلمربع عندما يكون الدخول من افي  (شارة )إ تم وضعي 

تم تحديد المستخدم يعمل من خارج الشبكة الداخلية أم ال ي :سمح له بالعمل من خارج الشبكة الداخليةي 

  وذلك بالضغط بجانب كلمة نعم أو ال.

 

 النظام:ستخدم العمل بها على الفترة المسمو  للم •

 تم تحديد بداية الفترة التي يسمح للمستخدم العمل على النظام.ي :ن تاريخم 

 تم تحديد نهاية الفترة التي يسمح للمستخدم العمل على النظام.ي :لى تاريخا 

 لمربع عندما تكون الفترة المسمو  بها غير محددة.افي  (شارة )إ تم وضعي 
 يتم تحديد هل سيسمح للمستخدم بالعمل خارج الدوام أم ال. مل خارج الدوام:العبسمح للمستخدم ي 

 المستخدم موقوف أم ال وذلك بالضغط على نعم أو ال. لهوقوف: مستخدم م 

 يتم اختيار نوع الرخصة وذلك بالضغط بجانب الخيار المناسب. وع الرخصة:ن 

ع في حال كان المستخدم موقوف من ي المربف ()تظهر إشارة  لمستخدم موقوف من قبل النظام:ا 

 النظام.

ي المربع في حال كان المستخدم ف ()ظهر إشارة ت لمستخدم موقوف من قبل شؤون الموظفين:ا 

 موقوف من النظام وأيضا  توضيح تاريخ بداية فترة اإليقاف وتاريخ نهاية فترة اإليقاف.

 كلمة السر منتهية. ي المربع في حال كانتف ()تظهر إشارة  لمة السر منتهية:ك 

ي المربع في ف ()تظهر إشارة  جب ان يقوم المستخدم بتعديل كلمة المرور باول عملية دخول للنظام:ي 

 حال كان على المستخدم تغيير كلمة المرور عند الدخول أول مرة.

 يعرض النظام تاريخ آخر مرة تم الدخول فيها بنجا . اريخ آخر مرة تم الدخول فيها بنجا :ت 

 يعرض النظام وقت آخر مرة تم الدخول فيها بنجا . ت آخر مرة تم الدخول فيها بنجا :قو 

 الذي تم الدخول فيه بنجا . IPيعرض النظام عنوان ال  الذي دخل منه المستخدم: IPنوان ال ع 

 المستخدم. سماليعرض النظام عدد محاوالت الدخول الفاشلة  دد عمليات فشل الدخول للمستخدم:ع 

الذي تمت فيه آخر  IPيعرض النظام عنوان ال  الذي تمت منه آخر محاول دخول الفاشلة: IPل نوان اع 

 محاولة فاشلة للدخول باسم المستخدم.
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ي حال كان وضع الشاشة "إضافة" فسيظهر رز باسم سجالت المسجلين الجدد وعند الدخول عليه يقوم ف 

نات المسجلين الجدد الذين لم يتم اعتماد إلى شاشة أخر  فيها جدول بيا مالمستخدالنظام بنقل 

 (2-1-2-1)حساباتهم بعد كما في الشكل 

 .شاشة سجالت المسجلين الجدد يمثل (2-1-2-1) الشكل
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 مالحظة هامة )اختيار كلمة المرور(

 اختيار المستخدمين لكلمة المرور

طرق  أكثرتخدمين، ومن المســــ إهمال( ناتجة عن Hackingحســـــب اإلحصـــــائيات فإن اغلب عمليات الهاك )

االحتفاظ بورقة بجانب الشاشة تتضمن اسم  أواختيار كلمة سر بسيطة من السهل تخمينها  اإلهمال شيوعا  

ضــرورة اختيار كلمة مرور قوية  إلىالمســتخدم وكلمة المرور، لذلك فمن الضــروري لفت انتباه المســتخدمين 

(Strong Password حتى تكون صعبة التخمين )بها في ذاكرة المستخدم. اظواالحتف 

 وللمساعدة في اختيار كلمة مرور آمنة نقتر  التالي:

 Smallالصغيرة ) إلى( Capital letter) الكبيرةمن األحرف  حالتهيكون هناك على األقل رمز واحد تتغير  أن •

letter )العكس. أو 

 رمز خاص. أويكون هناك على األقل رمز واحد يحتوي رقم  أن •

 (.Login User Nameجزء من اسم المرور للمستخدم ) أيكلمة المرور على  تحتوي أال •

 الثالثي للمستخدم. االسمي جزء من أتحتوي كلمة المرور على  أال •

 تكون عدد رموز كلمة المرور على األقل ثمانية رموز. أن •
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 مجموعات المستخدمين حسب المستخدم 

ت المستخدمين حسب المستخدم من قائمة الصالحيات تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة مجموعا

 (.3-1-2من الصالحيات والتحكم كما في الشكل )

 يمثل شاشة مجموعات المستخدمين حسب المستخدم. (3-1-2الشكل )

 

التي ينتمي لها المســــتخدم، ولتعريف المســــتخدمين  مجموعات يتم من خالل هذه الشــــاشــــة تعريف 

شريط المهام، وفيما مجموعات جديده ينتمي لها الم ستخدم يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: 

 معلومات المستخدم •

 يتم ادخال اسم المستخدم. لمستخدم:ا 

 .يعرض النظام رقم الموظف الذي تم ربطه بالمستخدم قم الموظف:ر 

 ربطه بالمستخدم.عرض النظام اسم الموظف الذي تم يسم الموظف: ا 

 عرض النظام اسم االدارة التي ينتمي لها الموظف.يإلدارة: ا 

 عرض النظام فرع اإلدارة التي ينتمي لها الموظف.يلفرع: ا 

 المستخدم للنظام. نضماماعرض النظام تاريخ ي :النضمامااريخ ت 

 عرض النظام نوع رخصة المستخدم في النظام.يوع الرخصة: ن 
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  المستخدم هذا لها ميينت التي المجموعات •

 عرض النظام رقم التسلسل.ي: م 

 تم عرض أسماء المجموعات التي ينتمي لها المستخدم.يسم المجموعة: ا 

 تم عرض وصف المجموعات التي ينتمي لها المستخدم.يلوصف: ا 

 تم عرض أسماء األنظمة المصر  للمستخدم العمل عليها.يلنظام المصر  لها: ا 

 ض نوع المجموعة التي ينتمي لها المستخدم.تم عريوع المجموعة: ن 

 

  المستخدم هذا لها ينتمي التي ال المجموعات •

 :صفية المجموعات حسب نظامت 

 عرض النظام رقم التسلسل.ي: م 

 تم عرض أسماء المجموعات التي ال ينتمي لها المستخدم.يسم المجموعة: ا 

 دم.تم عرض وصف المجموعات التي ال ينتمي لها المستخيلوصف: ا 

 تم عرض نوع المجموعة التي ال ينتمي لها المستخدم.يوع المجموعة: ن 
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 تفويض الصالحيات 

صالحيات من  صالحيات حسب المستخدم من قائمة ال شة تفويض ال شا شة عند اختيار  شا تظهر هذه ال

 (. 4-1-2)الشكل الصالحيات والتحكم كما في 

 يمثل شاشة تفويض الصالحيات. (4-1-2الشكل )

 

 إذامستخدم آخر حيث تستخدم هذه الحالة  إلىصالحيات مستخدم  إعطاءهذه الشاشة  من خالل يتم

تمتع هذا الموظف بإجازة وال يســمح النظام للمســتخدم  إذا أوالمصــلحة  أوتم نقل موظف من المؤســســة 

بالدخول إال  افظ على تح وهذه العمليةالتفويض  بإنهاءمدير النظام  أوقام الموظف  إذاالذي فوض آخر 

 ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:على النظام المستخدمين المعرفيننفس عدد 

 يعرض النظام رقم عملية التفويض. لرقم المسلسل:ا 

 عرض النظام تاريخ عملية التفويض.ياريخ عملية التفويض: ت 

 قوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم المفوض.يسم المستخدم المفوض: ا 

 عرض النظام اسم الموظف كامل للمستخدم المفوض.يالسم كامل: ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم المفوض له.يسم المستخدم المفوض له: ا 

 عرض النظام اسم الموظف كامل للمستخدم المفوض له.يالسم كامل: ا 

 عرض النظام اإلدارة / القسم للموظف المفوض له.يالدارة/القسم: ا 

 تم ادخال سبب التفويض.ييض: بب التفوس 
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 تم ادخال مالحظات على عملية التفويض.يالحظات: م 

 تم ادخال تاريخ بداية التفويض.ياريخ بدء التفويض: ت 

 تم ادخال تاريخ نهاية التفويض.ياريخ نهاية التفويض: ت 

 يعرض النظام اسم المستخدم الذي قام بعملية التفويض. لمستخدم الذي قام بالتفويض:ا 

 عرض النظام التاريخ الفعلي النتهاء التفويض.ييخ االنتهاء الفعلي: ارت 

 عرض النظام الوقت الفعلي النتهاء التفويض.يقت االنتهاء الفعلي: و 

 عرض النظام اسم المستخدم الذي قام بعملية انهاء التفويض.ي :التفويض إنهاءبلمستخدم الذي قام ا 
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 ملف الصالحيات التفصيلي

شا شة عند اختيار شاشة ملف الصالحيات التفصيلي من قائمة الصالحيات من الصالحيات تظهر هذه ال

 (. 5-1-2)الشكل والتحكم كما في 

 يمثل شاشة ملف الصالحيات التفصيلي. (5-1-2الشكل )
 

هذه الشــــاشــــة تعريف صــــالحيات المســــتخدم التفصــــيلية بكل مجموعة من المجموعات  يتم من خالل

 فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ، والمعرفة على النظام

 عرض العمليات •

في حال اختيار نظام من قائمة )النظام( فيتم واختيار النظام من خالل القائمة المنســـــدلة  ميت لنظام:ا 

 .بحيث تعرض فقط المجموعات المعرفة على النظام المختار المجموعةفلترة عناصر قائمة 

 موعة التي ينتمي لها المستخدم من خالل القائمة المنسدلة.يتم اختيار المج لمجموعة:ا 

 عرض النظام الوصف للمجموعة التي تم اختيارها.يلوصف: ا 

 عرض النظام اسم النظام المصر  للمجموعة.يلنظام المصر  لها: ا 

 عرض النظام نوع المجموعة التي تم اختيارها.يلنوع: ا 

 المستخدمين التابعين للمجموعة. يعرض النظام لمستخدمين الذين يتبعون لها:ا 

تم اختيار المجموعة التي سيتم نسخ الصالحيات منها وذلك من القائمة يسخ الصالحيات من المجموعة: ن 

 المنسدلة.
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للمجموعة وذلك من  الفتراضيةاتم اختيار الصالحيات يللبيانات لشاشات المجموعة:  الفتراضيةالصالحية ا 

 القائمة المنسدلة.

تم اختيار صــالحية الجنس لشــاشــات المجموعة وذلك يلشــاشــات المجموعة:  الفتراضــيةالجنس الحية اصــ 

 بالضغط بجانب الخيار المناسب.

 تم اختيار العمليات التي يريد المستخدم التعديل عليها وذلك من القائمة المنسدلة. يرض العمليات: ع 

 .(…قاريرتات، حسب )الكل، حركات، عملي لعملياتلمستخدم عمل تصفية لل مكني 

ــــــ )ويعني البحث عن يلبحث عن الشــاشــة: ا  تم البحث عن اســم الشــاشــة عن طريق خيارين للبحث: يبدأ بـ

الشـــاشـــة التي تبدأ بحرف معين، أو تحتوي على )ويعني البحث عن الشـــاشـــة التي تحتوي على كلمة 

 معينة(.

ظهار التقارير المضافة لمربع إلاي ف (تم وضع إشارة )ي :ظهار التقارير المضافة من قبل المستخدم فقطإ 

 .من قبل المستخدم فقط

 العمليات •

 قم التسلسل.ر: م 

 عرض النظام اسماء الشاشات ليتم التعديل على الصالحيات.يسم العملية: ا 

لمربع للصالحية التي يريد افي  (يتم وضع إشارة ) تنفيذ: -طباعة  -استعالم  -تعديل  -ذف ح - ضافةا 

 للمجموعة.  المستخدم إضافتها

تم اختيار طريقة التعامل مع الحقول الحســــاســــة وذلك من القائمة يلتعامل مع الحقول الحســــاســــة: ا 

 المنسدلة.

يتم اختيار صالحية البيانات لكل شاشة من الشاشات التي تنتمي للمجموعة وذلك من  :الحية البياناتص 

 القائمة المنسدلة.

يتم اختيار صالحية حذف وتعديل البيانات المدخلة من  :غيره لسما  بتعديل وحذف بيانات مدخلة من قبلا 

 قبل غيره.

 تم اختيار الصالحية حسب الجنس على مستو  الشاشة.يلصالحية حسب الجنس: ا 

 تم اختيار إظهار جميع الخيارات ليتم عرض جميع الخيارات في الجدول.ي :ظهار جميع الخياراتا 

ار اظهار الخيارات المســـمو  بها ليتم عرض الخيارات المســـمو  بها تم اختيي :ظهار الخيارات المســـمو  بهاا 

 في الجدول للمجموعة المختارة.

لمربع لعكس افي  (تم وضــع إشــارة )ي :كس تأثير التعديل على صــالحية المســتخدمين على البياناتع 

 تأثير التعديل على صالحية المستخدمين على البيانات.
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 مدراء األنظمة 

شاشة عند اختيار شاشة مدراء األنظمة من قائمة الصالحيات من الصالحيات والتحكم كما تظهر هذه ال

 (.6-1-2)الشكل في 

 يمثل شاشة مدراء األنظمة. (6-1-2الشكل )
 

حزمة حاســب والذي يمكنه تعريف صــالحيات  أنظمةهذه الشــاشــة تعريف مدير لنظام من  يتم من خالل

ــــماءللمســــتخدمين العاديين ويظهر النظام  نظام يقوم  أيالمتاحة لد  العميل ثم عند اختيار  األنظمة أس

المعرفين كمدراء لهذا النظام، وهي متاحة فقط لمدراء النظام الرئيســــين وهم  األشــــخاص بإظهارالبرنامج 

(HGSADMIN،HASIBADMIN  :وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة ،) 

 األنظمة  •

 لسل.عرض النظام رقم التسي :م 

 عرض النظام اسم النظام.ي سم النظام:ا 

 مدراء األنظمة •

 عرض النظام في الجدول أسماء المستخدمين الذين هم مدراء على النظام المختار.يدراء النظام: م 

 لمربع.افي  (عرض النظام إشارة )ي ند اختيار مستخدمع ختيار:ا 

 لمستخدم.اعرض النظام اسم ي سم المستخدم:ا 

 رض النظام اسم الموظف كامل للمستخدم.عي السم كامل:ا 
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عرض النظام في الجدول أســـماء المســـتخدمين الذين هم ليســـوا بمدراء على النظام ي لمســـتخدمين:ا 

 المختار.

 لمربع.افي  (عرض النظام إشارة )ي ند اختيار مستخدمع ختيار:ا 

 لمستخدم.اعرض النظام اسم ي سم المستخدم:ا 

 الموظف كامل للمستخدم.عرض النظام اسم ي السم كامل:ا 
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 كشوف صالحية وسرية النظام 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار شـــاشـــة كشـــوف صـــالحية وســـرية النظام من قائمة الصـــالحيات من 

 (.7-1-2)الشكل الصالحيات والتحكم كما في 

 يمثل شاشة كشوف صالحية وسرية النظام. (7-1-2الشكل )
 

، وفيما يلي تبيان بالصــالحيات والتحكم رير حول كل ما يتعلقطباعة تقا هذه الشــاشــة هويتم من خالل 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة: 

 محددات الكشف •

 يتم اختيار الكشف من القائمة المنسدلة حيث ظهر عدة كشوف كالتالي:الرجاء اختيار الكشف المطلوب:  ▪

 عند اختيار كشف قائمة مستخدمي النظام ستظهر الحقول التالية:ف 

o يتم اختيار اسم النظام من القائمة المنسدلة.النظام : 

o  :يتم اختيار اإلدارة وذلك بالضغط على اإلدارةF2 .من لوحة المفاتيح حيث تظهر أرقام وأسماء اإلدارات 

 عند اختيار كشف مجموعات المستخدمين ستظهر الحقول التالية:ف 

o :يتم اختيار اسم النظام من القائمة المنسدلة. النظام 

 تيار كشف الصالحيات العامة لمستخدمي النظام المالي:عند اخف 

o .يتم تكوين التقرير 

 :ستظهر الحقول التالية عند اختيار كشف ملف الصالحيات التفصيلي للمجموعاتف 
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o  :يتم الضغط على خيار للمجموعة ثم اختيار اسم المجموعة من القائمة المنسدلة.للمجموعة 

o ها صــــالحيات على كل المجموعات التي ل ها : نظام ل يتم الضــــغط على خيار لكل المجموعات التي ل

 صالحيات على النظام ثم اختيار اسم المجموعة من القائمة المنسدلة.

 عند اختيار كشف مدراء األنظمة:ف 

o .يتم تكوين التقرير 

 :ستظهر الحقول التالية عند اختيار كشف قائمة بأسماء المستخدمين حسب النظامف 

o  :م النظام الذي سيتم تكوين التقرير له وذلك من القائمة المنسدلة.يتم اختيار اسالنظام 

o  :يتم اختيار اإلدارة وذلك بالضغط على اإلدارةF2 .من لوحة المفاتيح حيث تظهر أرقام وأسماء اإلدارات 

 :ستظهر الحقول التالية عند اختيار كشف قائمة بأسماء المستخدمين حسب المجموعةف 

o  :م المجموعة التي سيتم تكوين التقرير لها وذلك من القائمة المنسدلة.يتم اختيار اسالمجموعة 

 :ستظهر الحقول التالية سب المستخدمحجموعات المستخدمين مكشف  ختياراعند ف 

o  :يتم اختيار المســــتخدم وذلك بالضــــغط على المســــتخدمF2  ــــماء من لوحة المفاتيح حيث تظهر أس

 وأسماء الموظفين بالكامل. نالمستخدمي

 :تظهر الحقول التاليةسمستخدمي شاشة معينة  أسماءباختيار كشف قائمة  عندف 

o  :يتم اختيار اسم النظام الذي سيتم تكوين التقرير له وذلك من القائمة المنسدلة.النظام 

o يتم اختيار اإلدارة وذلك بالضغط على : اإلدارةF2 .من لوحة المفاتيح حيث تظهر أرقام وأسماء اإلدارات 

o تم اختيار العمليات التي سيتم تكوين التقرير لها وذلك من القائمة المنسدلة.ي :العمليات 

o يتم اختيار اسم الشاشة التي سيتم تكوين التقرير لها وذلك من القائمة المنسدلة.: الشاشة 

 :تظهر الحقول التاليةس لصالحيات التفصيلية للمستخدماعند اختيار كشف ف 

o  :لك بالضــــغط على يتم اختيار المســــتخدم وذالمســــتخدمF2  ــــماء من لوحة المفاتيح حيث تظهر أس

 وأسماء الموظفين بالكامل. نالمستخدمي

o  :يتم اختيار اسم النظام الذي سيتم تكوين التقرير له وذلك من القائمة المنسدلة.النظام 
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  النظام مستخدمي بعمليات كشف

م من قائمة الصــالحيات من تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة كشــف بعمليات مســتخدمي النظا

 .(8-1-2)الشكل الصالحيات والتحكم كما في 

 
 يمثل شاشة كشف بعمليات مستخدمي النظام. (8-1-2الشكل )

 

بالعمليات التي يقوم بها مســتخدمي  طباعة تقارير حول كل ما يتعلق هذه الشــاشــة هو يتم من خالل

 الحقول في هذه الشاشة: األنظمة على شاشات األنظمة، وفيما يلي تبيان لكل من 

 محددات التقرير •

 يتم تحديد محددات التقرير: 

 يتم اختيار النظام المراد إعداد تقرير عن مستخدمي النظام وذلك من القائمة المنسدلة. لنظام:ا 

 تم تحديد تاريخ بداية فترة إعداد التقرير.ين تاريخ: م 

 ر.تم تحديد تاريخ نهاية فترة إعداد التقرييلى تاريخ: إ 

اإلدارة التي ينتمي لها المستخدمون الذين يرغب بتكوين الكشف  رقم إدخالبن يقوم المستخدم ا الدارة:ا 

  من لوحة المفاتيح حيث يقوم النظام بعرض ارقام واسماء اإلدارات. F2أو الضغط على عنهم 

من لوحة  "F2زر "يتم ادخال اســم المســتخدم المراد اعداد التقرير عنه أو الضــغط على  :ســم المســتخدما 

ــــماء  مع إمكانية اختيار كل المســــتخدمين وذلك  المســــتخدمين،المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأس

 بالضغط على المربع الموجود بجانب كلمة الكل.
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حيث يعرض النظام أرقام وأســـماء الموظفين في  F2يتم ادخال رقم الموظف أو الضـــغط على  :لموظفا 

 النظام.

إدخال رقم الشـــاشـــة المراد إعداد التقرير عن المســـتخدم لها مع إمكانية اختيار جميع  يتم قم الشـــاشـــة:ر 

 الشاشات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل.

ية: ن  ياراتم يوع العمل قائمة  خت ية من ال يار نوع العمل باخت ها المســــتخدم وذلك  قام ب ية التي  نوع العمل

 المنسدلة.

 وقت دخول المستخدم إلى النظام في كل من حقلي )من وإلى(. تم إدخاليقت الدخول: و 

 (.1-8-1-2حيث يظهر التقرير كما في الشكل ) تكوين التقرير طباعة التقرير يتم الضغط على زرل 

 يمثل كشف بعمليات مستخدمي النظام. (1-8-1-2الشكل )
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  Active Directoryتعريف المستخدمين من خالل 

من قائمة  Active Directoryتعريف المســــتخدمين من خالل اختيار شــــاشــــة  تظهر هذه الشــــاشــــة عند

 (.9-1-2)الشكل الصالحيات من الصالحيات والتحكم كما في 

 .Active Directoryيمثل شاشة تعريف مستخدمين من خالل  (9-1-2الشكل )
 

، وفيما يلي Active Directoryتعريف مستخدمين للنظام وذلك من خالل  هذه الشاشة هو يتم من خالل

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: 

يتم ادخال تاريخ انشــــاء المســــتخدم ثم الضــــغط على اســــتعراض تاريخ انشــــاء المســــتخدم بعد تاريخ:  •

 المستخدمين.

 عرض النظام رقم التسلسل.ي: م 

 عرض النظام اسم المستخدم.يسم المستخدم: ا 

  يتم ربطه مع المستخدم.تم ادخال رقم الموظف الذي سيقم الموظف: ر 

 عرض النظام اسم الموظف.يسم الموظف: ا 
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  الشاشات المشتركة في أكثر من مجموعةكشف ب

من قائمة كشــف بالشــاشــات المشــتركة في أكثر من مجموعة تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة 

 (.10-1-2)الشكل الصالحيات من الصالحيات والتحكم كما في 

 ثل شاشة كشف بالشاشات المشتركة في أكثر من مجموعة.يم (10-1-2الشكل )

 

 .قرير عن الشاشات المشتركة في أكثر من مجموعةطباعة ت هذه الشاشة هو يتم من خالل

 محددات التقرير •

يتم اختيار النظام المراد إعداد تقرير عن الشاشات المشتركة في أكثر من مجموعة فيه وذلك من  لنظام:ا 

 القائمة المنسدلة.

يتم تحديد رقم الشــاشــة المراد إعداد التقرير عنها مع إمكانية اختيار كل شــاشــات النظام  قم الشــاشــة:ر 

 وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل.

 (.1-10-1-2حيث يظهر التقرير كما في الشكل ) تكوين التقرير طباعة التقرير يتم الضغط على زرل 



 

 
 
 
 
 36 

  اشات المشتركة في أكثر من مجموعة.يمثل كشف بالش (1-10-1-2الشكل )
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  المستخدمين الذين ليس لديهم حركات على األنظمةكشف ب

من كشف بالمستخدمين الذين ليس لديهم حركات على األنظمة تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة 

 (.11-1-2) قائمة الصالحيات من الصالحيات والتحكم كما في الشكل

 كشف بالمستخدمين الذين ليس لديهم حركات على األنظمة.يمثل شاشة  (11-1-2الشكل )
 

قرير عن المســــتخدمين الذين لم يقوموا بأية حركات على طباعة ت هذه الشـــــاشـــــة هو يتم من خالل

 األنظمة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير •

دمين الذين ليس لديهم حركات عليه وذلك من يتم اختيار النظام المراد إعداد تقرير بالمســــتخ لنظام:ا 

 القائمة المنسدلة.

يتم تحديد مجموعة المســــتخدمين وذلك حســــب النظام المراد إعداد التقرير عنها وذلك من  لمجموعة:ا 

 القائمة المنسدلة.

 "F2"زر يتم تحديد اإلدارة التي يتبع لها المستخدمين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بالضغط على  إلدارة:ا 

ــــماء اإلدارات فيتم اختيار اإلدارة المطلوبة مع  من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 إمكانية اختيار كل اإلدارات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل.

مع إمكانية اختيار  تم تحديد التاريخ الذي يبدأ منه وينتهي به النظام بإعداد التقريريإلى(: -لتاريخ )من ا 

 كل التواريخ وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل.
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 (.1-11-1-2حيث يظهر التقرير كما في الشكل ) تكوين التقرير طباعة التقرير يتم الضغط على زرل 

 يمثل كشف بالمستخدمين الذين ليس لديهم حركات على األنظمة. (1-11-1-2الشكل )
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 لذين لديهم أكثر من اسم مستخدم على الحزمةالموظفين اكشف ب

كشــف بالموظفين الذين لديهم أكثر من اســم مســتخدم على تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة 

 (.12-1-2)الشكل من قائمة الصالحيات من الصالحيات والتحكم كما في  الحزمة

 مستخدم على الحزمة.يمثل شاشة كشف بالموظفين الذين لديهم أكثر من اسم  (12-1-2الشكل )
 

قرير عن الموظفين الذين لديهم أكثر من اســم مســتخدم على طباعة ت هذه الشــاشــة هو يتم من خالل

 الحزمة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير •

 يتم تحديد محددات التقرير: 

 "F2"اد إعداد تقرير عنهم وذلك بالضغط على زر يتم تحديد اإلدارة التي يتبع لها المستخدمين المر إلدارة:ا 

ــــماء اإلدارات فيتم اختيار اإلدارة المطلوبة، مع  من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

( في إمكانية اختيار جميع اإلدارات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشارة )

 المربع.

من لوحة المفاتيح  "F2"خال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغط على زر يتم اد لموظف:ا 

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب، مع إمكانية اختيار  حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 .( في المربعجميع الموظفين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشارة )
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يتم تحديد ظهور المســــتخدمين الموقوفين من عدم ظهورهم وذلك  :ظهار المســــتخدمين الموقوفينإ 

 بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

تم تحديد ظهور الموظفين المطوية قيودهم من عدم ظهورهم ي :ظهار الموظفين المطوية قيودهمإ 

 وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

 (.1-12-1-2حيث يظهر التقرير كما في الشكل ) تكوين التقرير على زر طباعة التقرير يتم الضغطل 

  يمثل كشف بالموظفين الذين لديهم أكثر من اسم مستخدم على الحزمة. (1-12-1-2الشكل )
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 إحصائي بالمستخدمين كشف

احصـــائي بالمســـتخدمين من قائمة الصـــالحيات من كشـــف تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار شـــاشـــة 

 (.13-1-2)الشكل التحكم كما في الصالحيات و

 يمثل شاشة كشف إحصائي بالمستخدمين. (13-1-2الشكل )
 

كشــف إحصــائي عن المســتخدمين وذلك حســب النظام واإلدارة طباعة  هذه الشــاشــة هو يتم من خالل

 التابع لها المستخدم، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير •

اختيار النظام المراد إعداد تقرير بالمســتخدمين الذي لديهم صــالحيات عليه وذلك من القائمة يتم  لنظام:ا 

 المنسدلة.

 "F2"يتم تحديد اإلدارة التي يتبع لها المستخدمين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بالضغط على زر  إلدارة:ا 

ــــماء اإلدارات فيتم اختيار اإلدارة المطلوبة، مع  من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

( في إمكانية اختيار جميع اإلدارات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشارة )

 المربع.

يتم تحديد إذا كان المســتخدم موقوف التعامل معه بالنظام وذلك باختيار  وقوف التعامل معه بالنظام:م 

باختي بالنظام وغير "نعم" وإذا غير موقوف  يار المســــتخدمين الموقوف التعامل معهم  ار "ال" ويمكن اخت

 الموقوف التعامل معهم وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة "الكل".
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ــــواء  كانت رئيســــية أو فرعية بيتم اختيار إظهار الجهات  :ظهار الجهات الفرعيةإ  حيث يتم عرض كل جهة س

 .بصفحة مستقلة

تم تحديد اظهار مستخدمي كل جهة إدارية بصفحة ي :كل جهة إدارية بصفحة مستقلة ظهار مستخدميإ 

 مستقلة أو أكثر من مستخدم في نفس الصفحة وذلك بالضغط بجانب الخيار المطلوب.

تم تحديد ظهور الموظفين المطوية قيودهم من عدم ظهورهم ي :ظهار الموظفين المطوية قيودهمإ 

 لمطلوب.وذلك بالضغط بجانب الخيار ا

ند تكوين الكشف يتم تجميع البيانات حسب الجهة اإلدارية بحيث تظهر كل جهة إدارية بصفحة مستقلة ع 

 (. 1-13-1-2حيث يظهر التقرير كما في الشكل ) تكوين التقرير ولطباعة التقرير يتم الضغط على زر

 يمثل كشف إحصائي بالمستخدمين. (1-13-1-2الشكل )
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 مة لألنظمةرسائل التنبيه العا

من قائمة الصالحيات من الصالحيات  رسائل التنبيه العامة لألنظمةتظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة 

 (.14-1-2)الشكل والتحكم كما في 

 يمثل شاشة رسائل التنبيه العامة لألنظمة. (14-1-2الشكل )
 

للمســتخدم عند دخوله على وتعديل رســائل التنبيه التي تظهر يتم من خالل هذه الشــاشــة الى ادخال 

أحد األنظمة الفرعية المكونة للحزمة حيث تســـتخدم هذه الشـــاشـــة لتمرير رســـائل تنبيه للمســـتخدمين عن 

رســالة تنبيه ألي إلضــافة ، وطريق مدير الحزمة )وتحدد فيها فترة عرض هذه الرســائل )من تاريخ ... إلى تاريخ(

لى زر "جديد" من شــريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل نظام من أنظمة الحزمة يقوم المســتخدم بالضــغط ع

 من الحقول في هذه الشاشة: 

 .لرسالةايتم ادخال عنوان  لعنوان:ا 

 .يتم إدخال نص الرسالة التي تظهر عند الدخول سالة:رلص ان 

 يتم بإدخال تذييل الرسالة. ذييل الرسالة:ت 

 يتم إدخال تاريخ بداية الظهور. اريخ بداية الظهور:ت 

 يتم إدخال تاريخ توقف ظهور الرسالة. اريخ التوقف:ت 

يتم اختيار النظام الذي يريد أن يتأثر بالرســــالة وذلك من قائمة منســــدلة تحتوي على  ســــتو  التأثير:م 

  أنظمة الحزمة.
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 صالحيات المستخدمين على البيانات

ئمة الصــالحيات من من قا صــالحيات المســتخدمين على البياناتتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة 

 (.15-1-2)الشكل الصالحيات والتحكم كما في 

 على البيانات. المستخدمين يمثل شاشة صالحيات (15-1-2الشكل )

 

 شاشة.وعلى مستو  كل  إضافة صالحية المستخدم على البياناتيتم من خالل هذه الشاشة 

 معلومات المستخدم •

إدخال اسم المستخدم الذي سيتم إضافة الصالحيات يقوم المستخدم )مدير النظام( ب سم المستخدم:ا 

بيانات صــالحية المســتخدم على الشــاشــات التي له صــالحية عليها مع عرض لنوع  له، حيث يعرض النظام

نوع  الشاشة،اسم  الشاشة،، رقم )مسلسل: يما يلالصالحية وذلك ضمن جدول الصالحيات والذي يعرض 

 جنس(.الصالحية حسب ال االدارات، الصالحية،

ضا  حقل قم الموظف:ر  سم المستخدم، اي سترجاع رقم الموظف المرتبط با  (لموظفا قمر) يقوم النظام با

 رقم) إدخال يســــتطيع المســــتخدم بحيث المســــتخدم عن البحث أجل من ممكن اســــتخدامه إدخال حقل

 به. المرتبط المستخدم واسم الموظف اسم النظام فيعرض بالبحث ويقوم( الموظف

 يقوم النظام باسترجاع اسم الموظف المرتبط باسم المستخدم. ظف:سم الموا 
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حيث يقوم  ةحديد نوع الصالحيات على البيانات االفتراضيتبقوم المستخدم يالحية البيانات االفتراضية: ص 

بجعل صــالحية المســتخدم على الشــاشــات المعروضــة بنفس نوع الصــالحيات االفتراضــي  النظام تلقائيا  

 مستخدم وذلك من القائمة المنسدلة.الالذي اختاره 

ــــ  ــة:ص ــة الجنس االفتراضــــي وع الجنس نطبيق الصــــالحيــة على تيقوم المســــتخــدم بــاختيــار  الحي

 وذلك على مستو  المستخدم. (انثى/كليهما/ذكر)

ــــالحية من القائمة المنســــدلة للتعديل على  وع الصــــالحية:ن  لصــــالحيات ايقوم المســــتخدم بتحديد ص

 ة.االفتراضي

قوم المستخدم بالضغط على الرابط الختيار ادارة محددة أو أكثر أو الكل. يتم تفعيل الرابط عند ي: إلداراتا 

 فقط. إدارات محددةالتي تخص بيانات اختيار نوع الصالحية ال

 (نثى/كليهماا/كرذ)وع الجنس نطبيق الصالحية على تيقوم المستخدم باختيار  لصالحية حسب الجنس:ا 

 شة.وذلك على مستو  الشا

 تلقائيا النظام عرضيمســتخدم بالضــغط على الزر "الجهات االفتراضــية" حيث لا قومي لجهات االفتراضــية:ا 

المجموعة التي ينتمي لها المســتخدم ويعرض بيانات الجهات االفتراضــية المعرفة لهذه المجموعة والتي 

 .الجهات الفرعية )نعم/ال(الصالحية على  اإلدارية،اسم الجهة  اإلدارية،رمز الجهة  )مسلسل، تشمل:
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 المستخدمين لمجموعات االفتراضية الجهات

من قائمة الصالحيات  لمجموعات المستخدمين االفتراضيةالجهات تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة 

 (. 16-1-2)الشكل من الصالحيات والتحكم كما في 

 تخدمين.لمجموعات المس االفتراضيةيمثل شاشة الجهات  (16-1-2الشكل )

 

تحديد الجهات االفتراضـــية على مســـتو  المجموعة بحيث يتم من خاللها يتم من خالل هذه الشـــاشـــة 

تحديد الجهات اإلدارية على مســــتو  المجموعة مع إمكانية اختيار تطبيق الصــــالحية على الجهات اإلدارية 

لمجموعة على صــــالحيات الفرعية )نعم/ال( كما توجد إمكانية لعكس الصــــالحيات في حال تعديلها في ا

 ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:المستخدمين المنتمين للمجموعة

 معلومات المجموعة •

 يتم اختيار اسم المجموعة التي ينتمي لها المستخدم وذلك من القائمة المنسدلة. لمجموعة:ا 

 المجموعة. ختياراعرض النظام وصف المجموعة بعد يلوصف: ا 

 اإلداريةالجهات  •

يقوم المســتخدم بإدخال اإلدارة التي يتبع لها المســتخدمين أو البحث بالضــغط على زر  مز الجهة اإلدارية:ر 

"F2" .من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء اإلدارات فيتم اختيار اإلدارة المطلوبة 

 دارية المرتبط بالرمز.قوم النظام باسترجاع اسم الجهة اإليسم الجهة اإلدارية: ا 
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ختيار تطبيق الصــالحية على الجهات اإلدارية الفرعية ايقوم المســتخدم ب لصــالحية على الجهات الفرعية:ا 

  .)نعم/ال(
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 تشغيلالعدادات إ

سرية  إلى اإلعداداتوتهدف هذه  هذه اإلعدادات وإليها، وطريقة الوصول  لألنظمةالتحكم باإلعدادات ال

 :لتاليةتنقسم إلى األجزاء ا

 ضع تشغيل األنظمة.و 

 .حديد العمل على األنظمةت 

 .الداخلية (PI) ناوينعحديد ت 

 .السرية للنظام عداداتإ 

 حديث نسخة النظام.ت 

 حديد الطابعات االفتراضية للنماذج.ت 

 يانات الرخص المتاحة لألنظمة.ب 

 يمثل شاشة إعدادات التشغيل. (2-2الشكل )
 

من الصفحة الرئيسية ثم اختيار  الصالحيات والتحكمعند اختيار ( 2-2) كما في الشكلتظهر هذه الشاشة 

 .القائمةهذه  بإظهارليقوم النظام  إعدادات التشغيل
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 األنظمة وضع تشغيل

تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة وضع تشغيل األنظمة من قائمة إعدادات التشغيل من الصالحيات 

 (. 1-2-2)الشكل والتحكم كما في 

 يمثل شاشة وضع تشغيل األنظمة. (1-2-2شكل )ال
 

 األقصــىبتحديد وضــع التشــغيل لكامل أنظمة حزمة حاســب، وتحدد الحد  الشــاشــة يتم من خالل هذه

تشمل المستخدمين من داخل المؤسسة والمستخدمين من خارج  أيلعدد المستخدمين في نفس الوقت 

ســـتخدمون النظام من خارج الشـــبكة التابعة المؤســـســـة ويمكن كذلك تحديد عدد المســـتخدمين الذين ي

مة الســــر  .للمصــــلحة لدخول  إلعادةوكذلك تحدد الزمن الالزم قبل طلب كل حال إلىا تركه  النظام في 

تقل قيمته عن القيمة  كذلك يجب أالمع إمكانية اختيار غير محدد  المستخدم لفترة من الوقت ولم يستخدمه

قل عن . لة في الحقل "بحيث ال ت مدخ لذي يكون للعرض ال حدد.." وا مل مع  فقط وت عا قة الت لك طري كذ

ســـوف نجدها  أخر ويوجد كذلك خصـــائص  إظهارهابعد  أومع عدم تفعيلها  بإظهارهاالخيارات الغير متاحة 

 الداخليين،لعدد السجالت المسترجعة عند البحث للمستخدمين  األقصىالحد ، عند استخدام هذه الشاشة

ـــــى لحجم  جالت المسترجعة عند البحث للمستخدمين الخارجيينلعدد الس األقصىالحد  كذلك الحد األقصـ

وذلك  تعديلها، كما يمكن للمســتخدم MB))بوحدة  المرفق اإللكتروني المســمو  إضــافته من خالل االنظمة

ــــريط المهامتعديل" زر بالضــــغط على بالضــــغط على زر  ثم يدخل التعديالت التي يريدها ثم يقوم " من ش

 لتحفظ هذه اإلعدادات."حفظ" 
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 تحديد العمل على األنظمة 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار شـــاشـــة تحديد العمل على األنظمة من قائمة إعدادات التشـــغيل من 

 (. 2-2-2)الصالحيات والتحكم كما في الشكل 

 
 يمثل شاشة تحديد العمل على األنظمة. (2-2-2الشكل )

 

نوع المســتخدمين الذين يقومون بالعمل على النظام، هل هم عدد و تحديد هذه الشــاشــة خالل من يتم

جميع المستخدمين ويحدد كذلك عدد المستخدمين المسمو   أم األنظمةمدراء  أمالمستخدمين الداخليين 

صية  صفحات مفعلة مراقبة لهم العمل في نفس الوقت وهل خا  وهل النظام مفعل حاليا  أم ال ال أمزيارة ال

" من شــريط تعديل" زر وذلك بالضــغط على تعديلهاالمائية أم ال، كما يمكن للمســتخدم وهل تظهر العالمة 

 لتحفظ هذه اإلعدادات.بالضغط على زر "حفظ"  ثم يدخل التعديالت التي يريدها ثم يقوم المهام
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 .(1-2-2-2لشكل )اي حال قام المستخدم باختيار إظهار العالمة المائية ستظهر كما في ف 

 يمثل العالمة المائية في األنظمة. (1-2-2-2الشكل )
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 الداخلية  IPتحديد عناوين الـ 

الداخلية والتي يمكنها أن تعمل على النظام  IP ـــــتحديد عناوين التظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة 

 (. 3-2-2)من قائمة إعدادات التشغيل من الصالحيات والتحكم كما في الشكل 

 الداخلية. IPشاشة تحديد عناوين الـ يمثل  (3-2-2الشكل )
 

الداخلية للنظام بحيث يتم استخدامها للفصل بين من  IP لــــــعناوين ا يتم من خالل هذه الشاشة تعريف

 .نترنتيستخدمون النظام داخليا وبين من يستخدمونه من خالل اإل
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 تحديث نسخة النظام

من قائمة إعدادات التشغيل من الصالحيات  تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة تحديث نسخة النظام

 (.5-2-2)الشكل والتحكم كما في 

 يمثل شاشة تحديث نسخة النظام. (5-2-2الشكل )
 

إظهار تنبيه للمســتخدمين إلنهاء عملهم بســبب القيام بتحديث للنظام بعد  الشــاشــة يتم من خالل هذه

" من شــــريط المهام ثم يقوم تعديل" زر وذلك بالضــــغط على تعديلهايمكن للمســــتخدم  افترة محددة، كم

بالضــغط بالمربع الموجود بجانب جملة "أرغب بتحديث نســخة النظام بعد" ومن ثم يقوم بإدخال الوقت الذي 

  سيقوم بالتحديث بعده.
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 تحديد الطابعات االفتراضية للنماذج

ضيةتظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة تحديد الطابعات  مة إعدادات التشغيل من قائ للنماذج االفترا

 (.6-2-2)الشكل من الصالحيات والتحكم كما في 

 ( يمثل شاشة تحديد الطابعات االفتراضية للنماذج.6-2-2الشكل )
 

يتم من خالل هذه الشــــاشــــة تحديد الطابعات االفتراضــــية لكل من النماذج المســــتخدمة في النظام، 

صورة الي د الموجودة في بداية سطر الجدول للنموذج ومن ولتحديد طابعة لنموذج معين يتم الضغط على 

ثم يتم الضــغط على زر "تعديل" من شــريط المهام ومن ثم يتم اختيار اســم الطابعة من القائمة المنســدلة 

 ومن ثم يتم الضغط على زر "حفظ" من شريط المهام.
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 بيانات الرخص المتاحة لألنظمة

من قائمة إعدادات التشــغيل من  خص المتاحة لألنظمةتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة بيانات الر

 (.7-2-2) الصالحيات والتحكم كما في الشكل

 
 يمثل شاشة بيانات الرخص المتاحة لألنظمة. (7-2-2الشكل )

 

إظهار بيانات الرخص المتاحة لألنظمة المســـتخدمة في حزمة حاســـب حيث هذه الشـــاشـــة يتم من خالل 

، حيث Authentication Controllerموجود في نظام صــــالحية النســــخ  تظهر هذه البيانات حســـــب ما هو

تستخدم هذه الشاشة للعرض فقط حيث تعرض اسم النظام وعدد المستخدمين الداخليين والخارجيين له 

 وعدد المستخدمين المتزامنين وتاريخ التجديد القادم للرخصة.
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 إعدادات النظام 

حزمة حاســب وبالتالي ســيتم  أنظمةنات الرئيســية المشــتركة بين توحيد البيا إلى اإلعداداتتهدف هذه 

 األخر . جميع األنظمةلمرة واحدة وسيتم استخدامها في  إدخالها

  عام 

النظام من الصفحة الرئيسية ثم اختيار عام  إعداداتعند اختيار ( 0-3كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة 

 .القائمةهذه  بإظهارليقوم النظام 

 
  يمثل شاشة إعدادات النظام. (0-3)الشكل 
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 معلومات المنشأة

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة معلومات المنشــأة من قائمة عام من إعدادات النظام كما في 

 .(1-3الشكل )

 
 يمثل شاشة معلومات المنشأة. (1-3الشكل )

 

المعلومات مهمة حيث  هذه، والتي تستخدم النظامعرض معلومات المنشأة هذه الشاشة  يتم من خالل

ويمكن للمستخدم تعديلها، وفيما  كثير من التقارير والمطبوعات الخاصة بالجهة تستخدم ضمنيا لتظهر في

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية  •

 سم المنشأة باللغة العربية.ا يقوم المستخدم بإدخال سم المنشأة)عربي(:ا 

 سم المنشأة باللغة اإلنجليزية.ا يقوم المستخدم بإدخال سم المنشأة)إنجليزي(:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال االسم المختصر للمنشأة باللغة العربية. سم المنشأة المختصر)عربي(:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال االسم المختصر للمنشأة باللغة اإلنجليزية. سم المنشأة المختصر)إنجليزي(:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم القطاع للمنشأة. القطاع:قم ر 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الفصل للمنشأة.يقم الفصل: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الفرع للمنشأة. :قم الفرعر 
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من لوحة المفاتيح  "F2يقوم المستخدم بإدخال رقم المدير العام وذلك بالضغط على زر " قم المدير العام:ر 

 النظام قائمة بأرقام الموظفين. حيث يعرض

يقوم النظام تلقائيا بعرض اسم المدير العام المرتبط بالرقم الذي تم إدخاله في حقل  :سم المدير العاما 

 " رقم المدير العام " 

قوم المســـتخدم بإدخال رقم اشـــتراك المنشـــأة لد  ي :شـــتراك المنشـــأة لد  التأمينات االجتماعيةاقم ر 

 عية.التأمينات االجتما

 أقسام المنشأة •

 قم التسلسل. ر يقوم النظام تلقائيا بعرض :م 

 قوم المستخدم بإدخال رقم القسم.يقم القسم: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم القسم. سم القسم:ا 

يقوم النظام بعرض جدول يحتوي على فترات وايام العطل األســــبوعية يتم تعريفها  العطل األســـبوعية: •

 مسبقا من النظام.

(ات العمل الرسميأوق •  .: يقوم المستخدم بإدخال فترة أوقات العمل الرسمي )صباحا  / مساءا 

  العنوان •

 لدولة التي تقع فيها المنشأة.ا يقوم المستخدم بإدخال لدولة:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال لمدينة التي تقع فيها المنشأة. لمدينة:ا 

 عن عنوان المنشأة.يقوم المستخدم بإدخال تفاصيل أكثر  فصيل العنوانت 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صندوق البريد. ندوق البريد:ص 

 لرمز البريدي لصندوق البريد.ايقوم المستخدم بإدخال  لرمز البريدي:ا 

 بالمنشأة. لخاصةايقوم المستخدم بإدخال ارقام الهواتف  قم الهاتف:ر 

 قوم المستخدم بإدخال رقم فاكس المنشأة.يقم الفاكس: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال للمنشأة. لجوال:قم ار 

 قوم المستخدم بإدخال بريد المنشأة االلكتروني.يلبريد االلكتروني: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني للمنشأة. لموقع االلكتروني:ا 

 قوم المستخدم بإدخال بيانات العنوان الوطني للمنشأة.يلعنوان الوطني: ا 

ذلك من قائمة منسدلة تعرض أسماء المدن التي تم و قوم المستخدم باختيار المدينة للمنشأةي لمدينة:ا 

 تعريفها في شاشة رموز المدن.

 قوم المستخدم بإدخال اسم الحي.يلحي: ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الشارع.يلشارع: ا 

 قوم المستخدم بإدخال رقم المبنى.يقم المبنى: ر 

 المستخدم بإدخال الرمز البريدي.يقوم  لرمز البريدي:ا 

 قوم المستخدم بإدخال الرقم اإلضافي.يلرقم اإلضافي: ا 

 نوع السكن إما شقة أو فيال. اختياربقوم المستخدم يوع السكن: ن 

 ملكية السكن إما إيجار أو ُملك.  اختياربقوم المستخدم يلكية السكن: م 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الوحدة.يقم الوحدة: ر 
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 أرقام وأسماء الموظفين

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة ارقام واســماء الموظفين من قائمة عام من إعدادات النظام كما 

 .(2-3في الشكل )

 
 يمثل شاشة أرقام وأسماء الموظفين. (2-3الشكل )

 

رقم  طاءوإعللموظفين الموجودين في المنشــأة  األســاســيةالبيانات  إدخال يتم من خالل هذه الشــاشــة

مع العلم أن هذه الشـــاشـــة تكون مفعلة فقط في حال أن نظام شـــؤون الموظفين غير خاص لكل موظف 

مفعل، وإلدخال بيانات جديدة للموظف يتم الضــغط على زر "جديد" من شــريط المهام وفيما يلي تبيان لكل 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 ظف.قوم المستخدم بإدخال رقم خاص بالمويقم الموظف: ر 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الموظف.يسم الموظف: ا 

 .اإلنجليزيبقوم المستخدم بإدخال رقم اسم الموظف ي :اإلنجليزيبسم الموظف ا 

 قوم المستخدم بإدخال تاريخ تعيين الموظف.ياريخ التعيين: ت 

 قوم المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء عمل الموظف.ياريخ انتهاء العمل: ت 

يقوم المســـتخدم بإدخال رمز الجهة اإلدارية وذلك بالضـــغط على زر  ارية )اإلدارة /القســـم(:مز الجهة االدر 

"F2.من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة برموز الجهات اإلدارية " 
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بعد إدخال رمز الجهة  لمرتبطةاقوم النظام تلقائيا بعرض الجهة اإلدارية يلجهة االدارية )اإلدارة /القســم(: ا 

 رية.اإلدا

من لوحة المفاتيح حيث  "F2يقوم المســــتخدم بإدخال رمز الموقع وذلك بالضــــغط على زر " مز الموقع:ر 

 يعرض النظام قائمة برموز المواقع.

 بعد إدخال رمز الموقع. لمرتبطةاقوم النظام تلقائيا بعرض الموقع يلموقع: ا 

 اشر. يقوم المستخدم بإدخال رقم المسؤول المب قم المسؤول المباشر:ر 

 قوم النظام تلقائيا  بعرض اسم المسؤول المباشر بعد إدخال الرقم. يلمسؤول المباشر: ا 
 العنوان  •

وذلك من قائمة منســـدلة تعرض أســـماء الدول التي تم تعريفها  يقوم المســـتخدم باختيار الدولةالدولة:  •

 في شاشة رموز الدول.

 عنوان الموظف. يقوم المستخدم بإدخال تفاصيل أكثر عن فصيل العنوانت 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صندوق البريد. ندوق البريد:ص 

 لرمز البريدي لصندوق البريد.ايقوم المستخدم بإدخال  لرمز البريدي:ا 

 بالموظف. لخاصةايقوم المستخدم بإدخال ارقام الهواتف  قم الهاتف:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف منزل الموظف. قم المنزل:ر 

 قوم المستخدم بإدخال رقم فاكس الموظف.يلفاكس: قم ار 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال للموظف. قم الجوال:ر 

 قوم المستخدم بإدخال بريد الموظف االلكتروني.يلبريد االلكتروني: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني للموظف. لموقع االلكتروني:ا 

 بإدخال بيانات العنوان الوطني الخاص بالموظف. قوم المستخدميلعنوان الوطني: ا 

ذلك من قائمة منسدلة تعرض أسماء المدن التي تم تعريفها و قوم المستخدم باختيار المدينةيلمدينة: ا 

 في شاشة رموز المدن.

 قوم المستخدم بإدخال اسم الحي.يلحي: ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الشارع.يلشارع: ا 

 ستخدم بإدخال رقم المبنى.قوم الميقم المبنى: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي. لرمز البريدي:ا 

 قوم المستخدم بإدخال الرقم اإلضافي.يلرقم اإلضافي: ا 

 نوع السكن إما شقة أو فيال. اختياربقوم المستخدم يوع السكن: ن 

 ملكية السكن إما إيجار أو ُملك.  اختياربقوم المستخدم يلكية السكن: م 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الوحدة.يم الوحدة: قر 
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 تعريف السنة الهجرية 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة تعريف السنة الهجرية من قائمة عام من إعدادات النظام كما في 

 (.3-3الشكل )

 
 يمثل شاشة تعريف السنة الهجرية. (3-3الشكل )

 

رية وذلك الستخدامها من قبل النظام في تحويل التواريخ تعريف السنة الهجيتم من خالل هذه الشاشة 

ولتعريف سنة جديدة يتم الضغط على زر "جديد"  بين الميالدي والهجري وكذلك معرفة المناسبات الرسمية

 من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 السنة الهجرية  •

 لسنة الهجرية المراد تعريفها.ا بعرضيقوم النظام تلقائيا   لسنة الهجرية:ا 

:ت  . اريخ بداية السنة الهجرية ميالديا   يقوم النظام تلقائيا  بعرض تاريخ بداية السنة ميالديا 

: يعرض النظام جدول يحتوي على ثالث حقول )المسلسل، اسم الشهر، عددا أيام الشهر( وكما أشهر السنة •

ئيا  من النظام فقط يقوم المســتخدم بإدخال عدد أيام هو موضــح بالشــاشــة أســماء األشــهر معرفة تلقا

 (.30أو  29الشهر بشرص أن تكون إحد  الرقمين )

 أيام العطل الرسمية •

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا  بعرض :م 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم العطلة. سم العطلة:ا 
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 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية العطلة. اريخ بداية:ت 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية العطلة. يخ نهاية:ارت 

 يقوم المستخدم بتحديد إذا كانت العطلة رسمية أم ال. ل المناسبة عطلة رسمية:ه 
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 رموز المواقع والفروع بالمنشأة

من قائمة عام من إعدادات النظام  رموز المواقع والفروع بالمنشأةتظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة 

 (.4-3الشكل ) كما في

 
 يمثل شاشة رموز المواقع والفروع بالمنشأة. (4-3الشكل )

 

الفرع التابع له يمكن معرفة وبالتالي  يتم من خالل هذه الشــــاشــــة تعريف المواقع والفروع بالمنشــــأة

المستخدم والرئيس المباشر له ويتم استخدامها كذلك في ملف الصالحيات التفصيلي حيث تحدد صالحية 

، ولتعريف ببيانات المنشــأة بشــكل عام أو إدارته أويعدل عليها بفرعه  أنت التي يســتطيع المســتخدم البيانا

موقع أو فرع جديد للمنشأة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية •

شجري الب المستخدم يقوم سيضيف عليه )عن طريق تحديد المستو  ال بالفأرة على الجذر  االختيارذي 

بشكل  "الرمز التابع له/ اسم الفرع التابع له" بعرضالنظام  التي سيندرج تحته السجل الجديد( وبذلك يقوم

 .تلقائي

 مز للفرع المراد تعريفه.ر يقوم المستخدم بإدخال مز الفرع:ر 

 لمراد تعريفه.سم الفرع اا يقوم المستخدم بإدخال سم الفرع:ا 

 م اإلنجليزي للفرع المراد تعريفه.سالا يقوم المستخدم بإدخال م اإلنجليزي:سالا 
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في حال كان الفرع يتبع لفروع أخر  يقوم المســــتخدم بإدخال رمز الفرع الذي يتبعه الفرع  لرمز التابع له:ا 

 المراد تعريفه.

 رع التابع له.النظام تلقائيا  بعرض اسم الف ميقو سم الفرع التابع له:ا 

شر وذلك بالضغط على  قم مدير الفرع:ر  يقوم المستخدم بإدخال رقم مدير الفرع ليكون هو الرئيس المبا

 ." من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام الموظفينF2زر "

مدير الفرع يقوم النظام تلقائيا  بعرض اســم مدير الفرع عند إدخال الرقم في حقل " رقم  :ســم مدير الفرعا 

." 

قد يقوم المستخدم بإدخال رقم اشتراك الفرع في التأمينات  قم اشتراك الفرع في التأمينات االجتماعية:ر 

 االجتماعية.

ائمة تعرض عناصــــرها رموز أســــماء قيقوم المســــتخدم باختيار التصــــنيف من  صــــنيف الوحدة االدارية:ت 

 (.موظفين )إدارة، قسم، شعبةمستويات الوحدات اإلدارية المعرفة في نظام شؤون ال

  العنوان •

ذلك من قائمة منســـدلة تعرض أســـماء الدول التي تم تعريفها و قوم المســـتخدم باختيار الدولةيلدولة: ا 

 في شاشة رموز الدول.

 يقوم المستخدم بإدخال تفاصيل أكثر عن عنوان الفرع. فصيل العنوانت 

 لبريد.يقوم المستخدم بإدخال رقم صندوق ا ندوق البريد:ص 

 لرمز البريدي لصندوق البريد.ايقوم المستخدم بإدخال  لرمز البريدي:ا 

 بالفرع. لخاصةايقوم المستخدم بإدخال ارقام الهواتف  قم الهاتف:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف المنزل. اتف المنزل:ه 

 قوم المستخدم بإدخال رقم فاكس الفرع.يقم الفاكس: ر 

 خدم بإدخال رقم الجوال للفرع.يقوم المست قم الجوال:ر 

 قوم المستخدم بإدخال بريد االلكتروني الخاص بالفرع.يلبريد االلكتروني: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني الخاص بالفرع. لموقع االلكتروني:ا 

 قوم المستخدم بإدخال بيانات العنوان الوطني للمنشأة.يلعنوان الوطني: ا 

ذلك من قائمة منسدلة تعرض أسماء المدن التي تم و ستخدم باختيار المدينة للمنشأةقوم الميلمدينة: ا 

 تعريفها في شاشة رموز المدن.

 قوم المستخدم بإدخال اسم الحي.يلحي: ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الشارع.يلشارع: ا 

 قوم المستخدم بإدخال رقم المبنى.يقم المبنى: ر 

 بإدخال الرمز البريدي.يقوم المستخدم  لرمز البريدي:ا 

 قوم المستخدم بإدخال الرقم اإلضافي.يلرقم اإلضافي: ا 

 نوع السكن إما شقة أو فيال. اختياربقوم المستخدم يوع السكن: ن 

 ملكية السكن إما إيجار أو ُملك.  اختياربقوم المستخدم يلكية السكن: م 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الوحدة.يقم الوحدة: ر 
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 دات اإلداريةالوحموز ر

شة  شا شة عند اختيار  شا  الوحدات اإلدارية من قائمة عام من إعدادات النظام كما فيرموز تظهر هذه ال

 (.5-3الشكل )

 يمثل شاشة رموز الوحدات اإلدارية. (5-3الشكل )

 

، المختلفة األنظمةلتستخدم فيما بعد في  الوحدات اإلدارية بالمنشأة تعريفيتم من خالل هذه الشاشة 

ولتعريف وحدة إدارية جديد للمنشأة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من 

 الحقول في هذه الشاشة:

الوحدة المســتو  الشــجري الذي ســيضــيف عليه  بتحديد يقوم المســتخدمحيث  اختيارية الخطوة هذه •

ــــيند االختيار)عن طريق اإلدارية  النظام  رج تحته الســــجل الجديد( وبذلك يقومبالفأرة على الجذر التي س

 .بشكل تلقائيا( له الوحدة التابعةاسم  /)رمز اإلدارة بعرض

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الوحدة اإلدارية. لرمز:ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الوحدة اإلدارية.ي السم:ا 

 .نجليزياإلبقوم المستخدم بإدخال اسم الوحدة اإلدارية يالسم االنجليزي: ا 

قوم المستخدم بإدخال رمز ي ي حال كانت الوحدة اإلدارية تتبع لوحدة إدارية أخر فمز الوحدة التابعة لها: ر 

حيث تظهر قائمة بأرقام  F2الوحدة التي تتبعها الوحدة االدارية المراد تعريفها وذلك بالضــــغط على زر 

 وأسماء الوحدات فيقوم المستخدم باختيار الوحدة المطلوبة.
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 عرض النظام اسم الوحدة التي تتبعها الوحدة االدارية المراد تعريفها.يسم الوحدة التابعة لها: ا 

االدارية المراد تعريفها وذلك بالضغط  لوحدةاقوم المستخدم بإدخال الفرع الذي تتبعه يلفرع التابعة له: ا 

 يار الفرع المطلوب.حيث تظهر قائمة بأرقام وأسماء الفروع فيقوم المستخدم باخت F2على زر 

حيث تظهر قائمة  F2يقوم المستخدم بإدخال رقم مدير الوحدة اإلدارية وذلك بالضغط على زر  لمدير:اقم ر 

 بأرقام وأسماء الموظفين فيقوم المستخدم باختيار الموظف المطلوب.

 عرض النظام اسم مدير الوحدة اإلدارية.يسم المدير: ا 

م بتحديد األنظمة المسمو  العمل على الوحدة اإلدارية فيها وذلك قوم المستخديألنظمة المسموحة: ا 

 الكل. اختياربالضغط على مربع الخيار مع إمكانية 

ائمة تعرض عناصــــرها رموز أســــماء ققوم المســــتخدم باختيار التصــــنيف من يصـــنيف الوحدة اإلدارية: ت 

 (.قسم، شعبة مستويات الوحدات اإلدارية المعرفة في نظام شؤون الموظفين )إدارة،

 العنوان •

ذلك من قائمة منســـدلة تعرض أســـماء الدول التي تم تعريفها و قوم المســـتخدم باختيار الدولةيلدولة: ا 

 في شاشة رموز الدول.

 قوم المستخدم بإدخال عنوان الوحدة االدارية.يفصيل العنوان: ت 

 ية.قوم المستخدم بإدخال رقم صندوق البريد للوحدة اإلداريندوق البريد: ص 

 قوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي للوحدة االدارية.يلرمز البريدي: ا 

 لهاتف.اقوم المستخدم بإدخال رقم يقم الهاتف: ر 

 لمنزل.ايقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف  قم المنزل:ر 

 .قوم المستخدم بإدخال رقم الفاكسيقم الفاكس: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال. قم الجوال:ر 

 قوم المستخدم بإدخال البريد االلكتروني.يلبريد االلكتروني: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني. لموقع االلكتروني:ا 

 قوم المستخدم بإدخال بيانات العنوان الوطني للوحدة االدارية.يلعنوان الوطني: ا 

قائمة منســدلة تعرض أســماء المدن  ذلك منو قوم المســتخدم باختيار المدينة للوحدة االداريةيلمدينة: ا 

 التي تم تعريفها في شاشة رموز المدن.

 قوم المستخدم بإدخال اسم الحي.يلحي: ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الشارع.يلشارع: ا 

 قوم المستخدم بإدخال رقم المبنى.يقم المبنى: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي. لرمز البريدي:ا 

 قوم المستخدم بإدخال الرقم اإلضافي.يلرقم اإلضافي: ا 

 نوع السكن إما شقة أو فيال. اختياربقوم المستخدم يوع السكن: ن 

 ملكية السكن إما إيجار أو ُملك.  اختياربقوم المستخدم يلكية السكن: م 

  قوم المستخدم بإدخال رقم الوحدة.يقم الوحدة: ر 
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 الجهات الخارجيةموز ر

شة عند اختي شا شة تظهر هذه ال شا  الجهات الخارجية من قائمة عام من إعدادات النظام كما فيرموز ار 

 (. 6-3الشكل )

 يمثل شاشة رموز الجهات الخارجية. (6-3الشكل )
 

، المختلفة األنظمةلمنشأة لتستخدم فيما بعد في الجهات الخارجية با تعريفيتم من خالل هذه الشاشة 

لضغط على زر "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من ولتعريف جهة خارجية جديد للمنشأة يتم ا

 الحقول في هذه الشاشة:

)عن الجهة المستو  الشجري الذي سيضيف عليه  بتحديد يقوم المستخدمحيث  اختيارية الخطوة هذه •

الجهة النظام بعرض "رمز  بالفأرة على الجذر التي سيندرج تحته السجل الجديد( وبذلك يقوم االختيارطريق 

 .بشكل تلقائيالتي ينتمي إليها" 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة. مز الجهة:ر 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الجهة باللغة العربية.ي سم الجهة)عربي(:ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الجهة باللغة اإلنجليزية.ي سم الجهة)إنجليزي(:ا 

 المستخدم بإدخال اسم الجهة المختصر. قوميسم الجهة المختصر: ا 
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قوم المســــتخدم بإدخال رمز ي ي حال كانت الجهة تتبع لجهة خارجية أخر فمز الجهة التي ينتمي اليها: ر 

بأرقام  F2الجهة التي تتبعها الجهة الخارجية المراد تعريفها وذلك بالضــــغط على زر  حيث تظهر قائمة 

 ر الجهة المطلوبة.وأسماء الجهات فيقوم المستخدم باختيا

قوم المســـتخدم بإدخال الفرع الذي تتبعه الجهة المراد تعريفها وذلك بالضـــغط على زر يلفرع التابعة له: ا 

F2 .حيث تظهر قائمة بأرقام وأسماء الفروع فيقوم المستخدم باختيار الفرع المطلوب 

 ختيارامع  اسمهبالمراسالت  يقوم المستخدم بإدخال اسم الشخص المراد ارسال وجيه المراسالت باسم:ت 

 اللقب وذلك من القائمة المنسدلة حيث تقوم بعرض مجموع من األلقاب تم تعريفها مسبقا.

 اختياربقوم المســــتخدم بتحديد إذا كان موقوف التعامل مع الجهة ام ال وذلك يوقوف التعامل معه: م 

 )نعم او ال(.

وذلك بالضغط على القائمة المنسدلة حيث تعرض  تصنيف للجهة اختياربقوم المستخدم يصنيف الجهة: ت 

مجموعه من التصــنيفات هي )جهة حكومية مدنية، جهة حكومية عســكرية، مؤســســة دولية، مؤســســة 

ية، أخر   ية خير خاص، جمع ية، قطاع  ية،  –إقليم ــــ مة االفتراض حةالقي مة بوزارة الصــــ عا ية  ئة طب ، هي

مســتشــفيات ، ســتشــفيات خاصــة أهليةم، مســتشــفيات تخصــصــية حكومية، مســتوصــفات خاصــة أهلية

، العيادات الخاصـــة األهلية المصـــر  لها عمليات وخدمات طبية أخر  تابعة للوزارات والمصـــالح الحكومية

 اليوم الواحد(.

يقوم المستخدم بتحديد إذا كانت الجهة مصر   يوما: 30صر  لها اعتماد االجازات المرضية التي تزيد عن م 

 )نعم او ال(. باختياريوما ام ال وذلك  30رضية التي تزيد عن لها اعتماد االجازات الم

 

 العنوان •

ذلك من قائمة منسدلة تعرض أسماء الدول التي تم تعريفها و قوم المستخدم باختيار الدولةي دقلدولة: ا 

 في شاشة رموز الدول.

 قوم المستخدم بإدخال عنوان الجهة الخارجية.ي دقفصيل العنوان: ت 

 قوم المستخدم بإدخال رقم صندوق البريد للجهة الخارجية.ي دقندوق البريد: ص 

 قوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي للجهة الخارجية.ي دقلرمز البريدي: ا 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف.ي دققم الهاتف: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف منزل. قم المنزل:ر 

 ل رقم الفاكس.قوم المستخدم بإدخاي دققم الفاكس: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال. قم الجوال:ر 

 قوم المستخدم بإدخال البريد االلكتروني.ي دقلبريد االلكتروني: ا 

  قوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني.ي قد لموقع االلكتروني:ا 

 ة.قوم المستخدم بإدخال بيانات العنوان الوطني للجهة الخارجييلعنوان الوطني: ا 

ذلك من قائمة منســدلة تعرض أســماء المدن و قوم المســتخدم باختيار المدينة للجهة الخارجيةيلمدينة: ا 

 التي تم تعريفها في شاشة رموز المدن.

 قوم المستخدم بإدخال اسم الحي.يلحي: ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الشارع.يلشارع: ا 

 قوم المستخدم بإدخال رقم المبنى.يقم المبنى: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي. رمز البريدي:لا 

 قوم المستخدم بإدخال الرقم اإلضافي.يلرقم اإلضافي: ا 

 نوع السكن إما شقة أو فيال. اختياربقوم المستخدم يوع السكن: ن 

 ملكية السكن إما إيجار أو ُملك.  اختياربقوم المستخدم يلكية السكن: م 

  خال رقم الوحدة.قوم المستخدم بإديقم الوحدة: ر 
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   رموز الدول

-3الشكل ) الدول من قائمة عام من إعدادات النظام كما فيرموز تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة 

7 .) 

 يمثل شاشة رموز الدول. (7-3الشكل )

 

ولتعريف رمز جديد يتم الضــغط ، النظامالمســتخدمة في  الدولإدخال رموز يتم من خالل هذه الشــاشــة 

 "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:على زر 

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا  بعرض :م 

يقوم النظام بعرض رمز الدولة في حال كانت رموز الدول الترقيم تلقائي بشـــاشـــة إعدادات الترقيم  لرمز:ا 

شة، يقوم المستخ شا شة ويبدأ من قيمة بداية الترقيم بتلك ال شا دم بإدخاله في حال كانت رموز الدول ب

 إعدادات الترقيم عادي.

 قوم المستخدم بإدخال اسم الدولة بالعربي.ي سم الدولة )العربي(:ا 

 .اإلنجليزيبقوم المستخدم بإدخال اسم الدولة ياالنجليزي(: ) سم الدولةا 

صمة: ا  بشــاشــة رموز المدن. وفي قوم المســتخدم باختيار اســم العاصــمة وذلك حســب تعريفها يســم العا

 حالة لم يكن هنالك مدينة معرفة للدولة بشاشة رموز المدن يتم ادخال اسم العاصمة يدويا.

يقوم المستخدم باختيار تصنيف الدولة من القائمة المنسدلة من التصنيفات المدخلة بشاشة  :لتصنيفا 

 تصنيف رموز الدول.
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  تنتمي لها الدولة من القائمة المنسدلة.قوم المستخدم باختيار القارة التي يلقارة: ا 
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 رموز المدن

-3الشكل ) المدن من قائمة عام من إعدادات النظام كما فيرموز تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة 

8 .) 

 
 ( يمثل شاشة رموز المدن.8-3الشكل )

 

غط على زر "جديد" ولتعريف رمز جديد يتم الض إدخال مدن للدول في النظام، ةالشاش يتم من خالل هذه

 من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 قوم النظام بعرض قائمة بالدول التي تم تعريفها بشاشة رموز الدول.يسم الدولة: ا 

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا بعرض :م 

دن الترقيم تلقائي بشـــاشـــة اعدادات يقوم النظام بعرض رمز المدينة في حال كانت رموز الم مز المدينة:ر 

الترقيم ويبدأ من قيمة بداية الترقيم بتلك الشــاشــة، يقوم المســتخدم بإدخاله في حال كانت رموز المدن 

 بشاشة اعدادات الترقيم عادي.

 قوم المستخدم بإدخال اسم المدينة عربي.ي سم المدينة /العربي:ا 

 ل اسم المدينة انجليزي.قوم المستخدم بإدخايسم المدينة/االنجليزي: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز المفتا  الهاتفي للمدينة. :مز المفتا  الهاتفير 

يقوم المســتخدم باختيار منطقة من القائمة المنســدلة إذا تم تعريف منطقة للدولة بشــاشــة  :لمنطقةا 

  رموز المناطق.
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 رموز الجنسيات

الشكل  نسيات من قائمة عام من إعدادات النظام كما فيالجرموز تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة     

(3-9 .) 

 
 يمثل شاشة رموز الجنسيات. (9-3الشكل )

 

ولتعريف رمز جديد يتم  ،النظام رموز الجنســيات المســتخدمة فييتم من خالل هذه الشــاشــة الى ادخال 

 ذه الشاشة:الضغط على زر "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في ه

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا بعرض :م 

يقوم النظام بعرض رمز الجنســية في حال كانت رموز الجنســيات الترقيم تلقائي بشــاشــة  مز الجنســية:ر 

اعدادات الترقيم ويبدأ من قيمة بداية الترقيم بتلك الشاشة، يقوم المستخدم بإدخاله في حال كانت رموز 

 دات الترقيم عادي.الجنسيات بشاشة اعدا

 قوم المستخدم بإدخال اسم الجنسية عربي.ي سم الجنسية /العربي:ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الجنسية انجليزي.يسم الجنسية باإلنجليزي: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الدولة المعرفة بشاشة رموز الدول. مز الدولة:ر 

 تي تم ادخال رمزها وذلك من شاشة رموز الدول.بقوم النظام بعرض اسم الدولة ال سم الدولة:ا 
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 المناطقرموز 

الشكل  المناطق من قائمة عام من إعدادات النظام كما فيرموز تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة        

(3-10 .) 

 
 يمثل شاشة رموز المناطق. (10-3الشكل )

 

ولتعريف رمز جديد يتم  النظام،مة في المســـتخد لمناطقرموز ايتم من خالل هذه الشـــاشـــة الى ادخال 

 الضغط على زر "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا  بعرض :م 

 قوم المستخدم باختيار الدولة من القائمة وذلك حسب تعريفها بشاشة رموز الدول.يسم الدولة: ا 

 قوم المستخدم بإدخال رمز المنطقة.ي مز المنطقة:ر 

 قوم المستخدم بإدخال اسم المنطقة بالعربي.يسم المنطقة بالعربية: ا 

  قوم المستخدم بإدخال اسم المنطقة باإلنجليزي.يسم المنطقة باإلنجليزي: ا 
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 رموز العمالت

-3الشكل ) م كما فيالعمالت من قائمة عام من إعدادات النظارموز تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة 

11 .)  

 
 ( يمثل شاشة رموز العمالت.11-3الشكل )

 

ولتعريف رمز جديد يتم  النظام،دخال رموز العمالت المســـتخدمة في ا يتم من خالل هذه الشـــاشـــة الى

 الضغط على زر "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 قم التسلسل.ر بعرضيقوم النظام تلقائيا  :م 

يقوم النظام بعرض رمز العملة في حال كان ترقيم رموز العمالت تلقائي بشــــاشــــة اعدادات  مز العملة:ر 

الترقيم ويبدأ من قيمة بداية الترقيم بتلك الشاشة، يقوم المستخدم بإدخاله في حال كانت رموز العمالت 

 بشاشة اعدادات الترقيم عادي.

 المستخدم بإدخال اسم العملة عربي. قومي سم العملة )عربي(:ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم العملة انجليزي.يسم العملة )انجليزي(: ا 

 قوم المستخدم بإدخال رمز االختصار للعملة عربي.ي ختصار عربي:ا 

 .يقوم المستخدم بإدخال رمز االختصار للعملة إنجليزي ختصار انجليزي:ا 

 م بإدخال عدد المنازل العشرية للعملة.يقوم المستخد دد المنازل العشرية:ع 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم المنزلة العشرية للعملة عربي. :ربيع سم المنزلة العشريةا 
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 يقوم المستخدم بإدخال اسم المنزلة العشرية للعملة انجليزي. سم المنزلة العشري إنجليزي:ا 

 لريال.يقوم المستخدم بإدخال سعر التحويل ل عر التحويل للريال:س 
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 ك       رموز البنو

الشــكل  البنوك من قائمة عام من إعدادات النظام كما فيرموز تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة 

(3-12 .)  

 
 يمثل شاشة رموز البنوك. (12-3الشكل )

 

شة الى أدخال رموز البنوك وفروعها المستخدمة  ههذ يتم من خالل شا ولتعريف رمز جديد  النظام،في ال

 يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا بعرض :م 

شة اعدادات الترقيم  مز البنك:ر  شا يقوم النظام بعرض رمز البنك في حال كان ترقيم رموز البنوك تلقائي ب

شاشة، يقوم المستخدم بإدخاله في حال كانت رموز البنوك بشاشة ويبدأ من قيمة بداية الترقيم بتلك ال

 اعدادات الترقيم عادي.

 قوم المستخدم بإدخال اسم البنك.ي سم البنك:ا 

 قوم المستخدم بإدخال طول رقم الحساب.يول رقم الحساب: ط 

 قوم المستخدم بإدخال رمز البنك بنظام سريع.ي مز البنك بنظام سريع:ر 

( وتظهر 1-12-3مستخدم بالضغط على الرابط لتظهر شاشة فروع البنوك كما في شكل )يقوم ال لفروع:ا 

فروع البنك إذا تم ادخالها ســـابقا بشـــاشـــة فروع البنوك او يمكن للمســـتخدم ان يقوم بإدخالها من هذه 

 الشاشة.
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 قوم المستخدم بإدخال رمز المنشاة لد  البنك.يمز المنشاة لد  البنك: ر 

 يمثل شاشة رموز فروع البنوك. (1-12-3الشكل )

 

 سم البنك.ا يقوم النظام تلقائيا بعرض سم البنك:ا 

 يقوم النظام تلقائيا بعرض رمز البنك. مز البنك:ر 

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا بعرض :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الفرع. مز الفرع:ر 

 الفرع. سمايقوم المستخدم بإدخال  سم الفرع:ا 

 (2-12-3يقوم المستخدم بالضغط على الرابط لتظهر شاشة العنوان كما في شكل ) ن:لعنواا 
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 ( يمثل شاشة العنوان.2-12-3الشكل )

 

 العنوان •

ذلك من قائمة منسدلة تعرض أسماء الدول التي تم تعريفها و قوم المستخدم باختيار الدولةي دقلدولة: ا 

 في شاشة رموز الدول.

 وم المستخدم بإدخال عنوان الفرع.قي دقفصيل العنوان: ت 

 قوم المستخدم بإدخال رقم صندوق البريد الفرع.ي دقندوق البريد: ص 

 قوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي الفرع.ي دقلرمز البريدي: ا 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف.ي دققم الهاتف: ر 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الفاكس.ي دققم الفاكس: ر 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الجوال.ي دقجوال: قم الر 

 قوم المستخدم بإدخال البريد االلكتروني.ي دقلبريد االلكتروني: ا 

  قوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني.ي قد لموقع االلكتروني:ا 

 قوم المستخدم بإدخال بيانات العنوان الوطني لفرع البنك.يلعنوان الوطني: ا 

ذلك من قائمة منســدلة تعرض أســماء المدن التي و تخدم باختيار المدينة لفرع البنكقوم المســيلمدينة: ا 

 تم تعريفها في شاشة رموز المدن.

 قوم المستخدم بإدخال اسم الحي.يلحي: ا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الشارع.يلشارع: ا 
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 قوم المستخدم بإدخال رقم المبنى.يقم المبنى: ر 

 م بإدخال الرمز البريدي.يقوم المستخد لرمز البريدي:ا 

 قوم المستخدم بإدخال الرقم اإلضافي.يلرقم اإلضافي: ا 

 نوع السكن إما شقة أو فيال. اختياربقوم المستخدم يوع السكن: ن 

 ملكية السكن إما إيجار أو ُملك.  اختياربقوم المستخدم يلكية السكن: م 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الوحدة.يقم الوحدة: ر 
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 كالبنووع فررموز 

 فروع البنوك من قائمة عام من إعدادات النظام كما فيرموز تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار شـــاشـــة 

  (. 13-3الشكل )

 ( يمثل شاشة رموز فروع البنوك.13-3الشكل )
 

ولتعريف رمز جديد يتم  النظام،في البنوك المستخدمة فروع الشاشة الى أدخال رموز  ههذ يتم من خالل

 ى زر "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:الضغط عل

البنك وذلك بالضغط على القائمة المنسدلة حيث يقوم بعرض  سما اختياربيقوم المستخدم  سم البنك:ا 

 مجموعة من أسماء البنوك التي تم تعريفها في شاشة رموز البنوك.

 ض رمز البنك.يقوم النظام تلقائيا بعر مز البنك:ر 

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا بعرض :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الفرع. مز الفرع:ر 

 الفرع. سمايقوم المستخدم بإدخال  سم الفرع:ا 

 (.1-13-3يقوم المستخدم بالضغط على الرابط لتظهر شاشة العنوان كما في شكل ) لعنوان:ا 
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 ن.( يمثل شاشة العنوا1-13-3الشكل )

 لعنوانا •

ذلك من قائمة منسدلة تعرض أسماء الدول التي تم تعريفها و قوم المستخدم باختيار الدولةي دقلدولة: ا 

 في شاشة رموز الدول.

 قوم المستخدم بإدخال عنوان الفرع.ي دقفصيل العنوان: ت 

 قوم المستخدم بإدخال رقم صندوق البريد الفرع.ي دقندوق البريد: ص 

 قوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي الفرع.ي دقلرمز البريدي: ا 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف.ي دققم الهاتف: ر 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الفاكس.ي دققم الفاكس: ر 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الجوال.ي دققم الجوال: ر 

 قوم المستخدم بإدخال البريد االلكتروني.ي دقلبريد االلكتروني: ا 

  قوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني.ي قد االلكتروني: لموقعا 

 قوم المستخدم بإدخال بيانات العنوان الوطني لفرع البنك.يلعنوان الوطني: ا 

ذلك من قائمة منســدلة تعرض أســماء المدن التي و قوم المســتخدم باختيار المدينة لفرع البنكيلمدينة: ا 

 تم تعريفها في شاشة رموز المدن.

 قوم المستخدم بإدخال اسم الحي.ي: لحيا 

 قوم المستخدم بإدخال اسم الشارع.يلشارع: ا 

 قوم المستخدم بإدخال رقم المبنى.يقم المبنى: ر 
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 يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي. لرمز البريدي:ا 

 قوم المستخدم بإدخال الرقم اإلضافي.يلرقم اإلضافي: ا 

 ع السكن إما شقة أو فيال.نو اختياربقوم المستخدم يوع السكن: ن 

 ملكية السكن إما إيجار أو ُملك.  اختياربقوم المستخدم يلكية السكن: م 

 قوم المستخدم بإدخال رقم الوحدة.يقم الوحدة: ر 
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 رموز األلقاب

الشــكل  األلقاب من قائمة عام من اعدادات النظام كما فيرموز تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة 

(3-14.) 

 يمثل شاشة رموز االلقاب. (14-3) الشكل
 

 المنشأة لتستخدممع  رموز االلقاب لألشخاص والشركات التي تتعاملتعريف  الشاشةهذه  يتم من خالل

شريط المهام وفيما يلي تبيان  النظام،في  هذه االلقاب ضغط على زر "جديد" من  ولتعريف رمز جديد يتم ال

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 قم التسلسل.ر لنظام تلقائيا بعرضيقوم ا :م 

 يقوم المستخدم بإدخال اللقب بالعربي. للقب بالعربي:ا 

 قوم المستخدم بإدخال اللقب باإلنجليزي.ي للقب باإلنجليزي:ا 

يقوم المستخدم باختيار النظام أو االنظمة التي سوف يتم استخدام اللقب الذي تم إضافته فيها وذلك 

 .في المربع (جانب اسم النظام حيث تظهر إشارة )بالضغط بالمربع الموجود ب
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 رموز تصنيف الدول 

 تصــنيف الدول من قائمة عام من اعدادات النظام كما فيرموز تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة 

  (. 15-3الشكل )

 يمثل شاشة رموز تصنيف الدول. (15-3الشكل )
 

ولتعريف رمز جديد يتم  النظام،في التي تستخدم  لرموز تصنيف الدوتعريف  الشاشةهذه  يتم من خالل

 الضغط على زر "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا بعرض :م 

 لدولة.ايقوم المستخدم بإدخال الرمز تصنيف  لرمز:ا 

 .ةلدولاقوم المستخدم بإدخال تصنيف ي لتصنيف:ا 
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 اعدادات الترقيم

 تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار شــــاشــــة اعدادات الترقيم من قائمة عام من إعدادات النظام كما في

  (. 16-3الشكل )

 يمثل شاشة اعدادات الترقيم. (16-3الشكل )
 

ولتعريــف  النظــام،فــي تحديــد إعــدادات التــرقيم للرمــوز العامــة  إلــى الشاشــة هــذه يــتم مــن خــالل

ــول فــي رمــز جديــد  ــن الحق ــي تبيــان لكــل م ــام وفيمــا يل ــى زر "جديــد" مــن شــريط المه ــتم الضــغط عل ي

 هذه الشاشة:

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا بعرض :م 

 قوم النظام بعرض رموز الحزمة التي تستخدم إعداد الترقيم.ي :لرمزا وعن 

ــ  ــدويي وع التــرقيم:ن ــن النظــام أو ي ــائي م ــوع تلق ــد الن ــوم المســتخدم بتحدي ــن قبــل  ق ــه م ــتم ادخال ي

 المستخدم.

 يقوم المستخدم بإدخال بدابة الترقيم في حال كان نوع الترقيم تلقائي. :داية الترقيمب 

 شجري.\يقوم النظام بعرض طريقة تمثيل الرموز بالحزمة عادي :ريقة التمثيلط 

ــال كــان التمث :لعــدد االقصــى لعــدد المســتوياتا  ــي ح ــدد المســتويات ف ــوم النظــام بعــرض ع يــل يق

  .0شجري أما إذا كان عادي تكون قيمة حقل المستويات 
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 تعريف مجموعات ارسال البريد االلكتروني

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار شـــاشـــة تعريف مجموعات ارســـال البريد االلكتروني من قائمة عام من 

  (. 17-3الشكل ) إعدادات النظام كما في

 يد.شاشة تعريف مجموعات ارسال بر (17-3)الشكل 
 

 واســمرقم  مجموعة بريد الكتروني في النظام بحيث يتم بها تعريف تعريفيتم من خالل هذه الشــاشــة 

لى ربطها بالشاشات التي يتطلب تسجيلها إلى إالمجموعة وأسماء الذين سيتم إرسال بريد لهم، باإلضافة 

يدة يتم الضــــغط على زر جدمجموعة بريد الكتروني ولتعريف  المســــتفيدينإرســــال بريد إلكتروني لهؤالء 

 "جديد" من شريط المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 .1قوم النظام بعرض رقم المجموعة هو عبارة عن رقم المجموعة السابقة +ي قم المجموعة:ر 

 قوم المستخدم بإدخال اسم المجموعة.ي سم المجموعة:ا 

 المنتمون للمجموعة •

 قم التسلسل.ر يا بعرضيقوم النظام تلقائ :م 

 الصفة وذلك من القائمة المنسدلة. اختياربيقوم المستخدم  لصفة:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المرسل إليه. قم المرسل إليه:ر 

 عرض النظام اسم المرسل إليه بحسب القيمة المدخلة بالرقم.ي سم المرسل إليه:ا 
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سالص  سال اوم قي :فة االر صفة اإلر ضيةا وتكون القيمة (To / CC / BCC)لمستخدم بتحديد  هي  الفترا

(To.) 

  الشاشات المرتبطة بالمجموعة •

 قم التسلسل.ر يقوم النظام تلقائيا  بعرض :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الشاشة. قم الشاشة:ر 

 يعرض النظام اسم الشاشة بحسب القيمة المدخلة بالرقم. سم الشاشة:ا 

  .(م بتحديد هل يريد إرسال صورة من البريد لصاحب الحق )نعم / اليقوم المستخد عالم صاحب الحق:ا 
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 إعدادات ارسال البريد االلكتروني والرسائل القصيرة

من قائمة عام  لكتروني والرسائل القصيرةإعدادات ارسال البريد اإلتظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة 

  (. 18-3الشكل ) من إعدادات النظام كما في

    
 القصيرة. والرسائلشاشة اعدادات ارسال البريد االلكتروني  (18-3) الشكل

 
تحديد اإلعدادات التي سيتم االعتماد عليها عند إرسال البريد اإللكتروني من يتم من خالل هذه الشاشة 

 .( وغيرها من اإلعداداتPort Number( ورقم المنفذ )Exchange Serverحيث تعريف اسم الخادم )

 ال البريد االلكتروني:عدادات ارسإ •

 قوم المستخدم بتعديل اسم الخادم المضيف.ي لخادم المضيف:ا 

 قوم المستخدم بتعديل رمز المنفذ.ي مز المنفذ:ر 

 يقوم المستخدم بتعديل بريد المستخدم الذي يتم االرسال عليه. ريد المرسل:ب 

 يقوم المستخدم بتعديل اسم المرسل. سم المرسل:ا 

فيـــه والـــذي  Log fileالمســـتخدم بتعـــديل المســـار الـــذي ســـيتم تخـــزين  قـــومي :Logfileســـار م 

ـــه فـــي  ـــف الـــذي ســـيتم تخـــزين وتتبـــع حركـــات اإلرســـال والـــذي ســـيعتمد علي ـــى المل ســـيحتوي عل

 .معرفة األخطاء والمشاكل خالل العمل
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ــية او عــدم تفعيلهــا ي :SSLفعيــل خاصــية ت  ــوم المســتخدم باختيــاره او عــدم اختيــاره لتفعيــل الخاص ق

ــه عمــل تشــفير  هــو SSL وال ــتم مــن خالل ــث ي ــت حي ــى االنترن ــة عل ــوفير الحماي بروتوكــول يســتخدم لت

 .لبيانات االتصال

 يقوم المستخدم بتعديل اختيار طريقة االعتماد. ريقة االعتماد:ط 

إدخـــال كـــال بيجـــب أن يقـــوم  Network Credentialsي حـــال اختيـــار المســـتخدم طريقــة االعتمـــاد فــ 

  :من

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم. اسم المستخدم 

o :يقوم المستخدم بإدخال كلمة السر. كلمة السر 

 إعدادات الرسائل القصيرة: •

ـــي للرســـائل القصـــيرةلا  ـــوان اإللكترون ـــي للرســـائل  :عن ـــوان اإللكترون ـــال العن يقـــوم المســـتخدم بإدخ

 .القصيرة

 .يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم :م المستخدمسا 

 .يقوم المستخدم بإدخال كلمة السر :لمة السرك 

 .يقوم المستخدم بإدخال عنوان البروكسي :نوان البروكسيع 

 .يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم للبروكسي :سم المستخدم للبروكسيا 

 .قوم المستخدم بإدخال كلمة السر للبروكسيي :لمة السر للبروكسيك 
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 شف رموز المواقع والفروع بالمنشاةك

من قائمة عام من اعدادات  كشف رموز المواقع والفروع بالمنشأةه الشاشة عند اختيار شاشة تظهر هذ

  (. 19-3الشكل ) النظام كما في

 يمثل شاشة كشف رموز المواقع والفروع بالمنشأة. (19-3الشكل )
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 كشف رموز الوحدات اإلدارية

ة من قائمة عام من إعدادات النظام تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة كشــف رموز الوحدات اإلداري

  (. 20-3الشكل ) كما في

 يمثل شاشة كشف رموز الوحدات اإلدارية. (20-3الشكل )
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 كشف رموز الدول

 تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار شـــاشـــة كشـــف رموز الدول من قائمة عام من إعدادات النظام كما في

  (. 21-3الشكل )

 ول.يمثل كشف رموز الد (21-3الشكل )
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 كشف رموز المدن

ــدادات النظــام  ــن إع ــة عــام م ــن قائم ــدن م ــوز الم ــر هــذه الشاشــة عنــد اختيــار شاشــة كشــف رم تظه

  (. 22-3الشكل ) كما في

 ( يمثل شاشة كشف رموز المدن.22-3الشكل )

 

 معلومات رئيسية •

ائمة المنسدلة حيث الدولة المراد عرض المدن التابعة لها وذلك من الق اختياربقوم المستخدم ي :لدولةا 

 في رموز الدول. المعرفةتعرض جميع الدول 
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قوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" حيث يعرض النظام خيارين ي 

-3لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )

22-1.) 

 ( يمثل كشف رموز المدن.1-22-3لشكل )ا
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 كشف رموز الجنسيات

 تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة كشف رموز الجنسيات من قائمة عام من إعدادات النظام كما في

  (. 23-3الشكل )

 يمثل كشف رموز الجنسيات. (23-3الشكل )
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 كشف رموز العمالت

 عمالت من قائمة عام من إعدادات النظام كما فيتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة كشــف رموز ال

  (. 24-3الشكل )

 يمثل كشف رموز العمالت. (24-3الشكل )
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 البنوكرموز كشف 

 تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة كشــف رموز البنوك من قائمة عام من إعدادات النظام كما في

  (. 25-3الشكل )

 .( يمثل شاشة كشف رموز البنوك25-3الشكل )

 

 محددات التقرير •

قوم المسـتخدم باختيار في حال أراد عرض معلومات فروع البنوك وذلك بالضـغط بالمربع الموجود بجانب ي 

 .في المربع (اسم النظام حيث تظهر إشارة )

قوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" حيث يعرض النظام خيارين ي 

-3إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب كما في الشــكل )لطباعة الكشــف 

25-1.) 
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 يمثل كشف رموز البنوك. (1-25-3الشكل )
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 كشف رموز األلقاب

 تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة كشــف رموز األلقاب من قائمة عام من إعدادات النظام كما في

  (. 26-3الشكل )

  كشف رموز األلقاب.يمثل  (26-3الشكل )
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 كشف بأرقام وأسماء الموظفين

من قائمة عام من إعدادات  كشـــف بأرقام وأســـماء الموظفينتظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار شـــاشـــة 

  (. 27-3الشكل ) النظام كما في

 .بأرقام وأسماء الموظفين( يمثل شاشة كشف 27-3الشكل )
 

 محددات التقرير •

ار نوع الموظفين الذي يريد عرض بياناتهم في الكشف وذلك بالضغط قوم المستخدم باختييلموظفين: ا 

 .على القائمة المنسدلة

الترتيب األول للكشف يكون حسب " الوحدة اإلدارية أو الفرع أو بدون  اختياربيقوم المستخدم  رتيب أول:ت 

 ." 

ــــم الم اختياربقوم المســــتخدم يرتيب ثاني: ت  وظف أو رقم الترتيب الثاني للكشــــف يكون حســــب " اس

 الموظف".
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قوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" حيث يعرض النظام خيارين ي 

-3لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب كما في الشــكل )

27-1.) 

 .بأرقام وأسماء الموظفينيمثل كشف  (1-27-3الشكل )
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 محاوالت الدخول الفاشلة للنظامكشف ب

من قائمة عام من  كشـــف بمحاوالت الدخول الفاشـــلة للنظامتظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار شـــاشـــة 

  (. 28-3الشكل ) إعدادات النظام كما في

 يمثل شاشة كشف بمحاوالت الدخول الفاشلة للنظام. (28-3الشكل )
 

حاوالت الدخول الفاشلة إلى النظام وتظهر هذه الشاشة يتم من خالل هذه الشاشة عرض تقرير عن م 

 .عند اختيار كشف بمحاوالت الدخول الفاشلة للنظام من قائمة عام

 المعلومات الرئيسية  •

يتم اختيار المستخدم وذلك من القائمة المنسدلة ويمكن اختيار كل أسماء المستخدمين  سم المستخدم:ا 

 ( في المربع.كلمة الكل حيث تظهر إشارة )وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب 

 IP :يتم تحديد رقم  المستخدمIP Address  للمستخدم المراد إعداد التقرير عنه مع إمكانية اختيار كلIP 

Address ( لمســـتخدمي النظام وذلك بالضـــغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشـــارة )

 في المربع.

إدخال الفترة المراد إعداد التقرير عنها وذلك بحقلي من وإلى من خالل الضــــغط  تميإلى(:  –لفترة )من ا 

 من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. "F8على زر "
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  (.1-28-3حيث يظهر التقرير كما في الشكل ) "كوين التقريرت" طباعة التقرير يتم الضغط على زرل 

  يمثل كشف بمحاوالت الدخول الفاشلة للنظام. (1-28-3شكل )ال
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 يانات النسخكشف ب

 بيانات النســخ من قائمة عام من إعدادات النظام كما فيكشــف تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة 

  (. 29-3الشكل )

 
 يمثل شاشة كشف بيانات النسخ مختصر. (29-3لشكل )ا
 

ألنظمة الحزمة وتظهر هذه الشاشة  ترير عن أرقام النسخ والسكربتايتم من خالل هذه الشاشة عرض تق

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: اعند اختيار كشف بيانات النسخ، وفيم

 محددات التقرير •

 (.1-29-3قوم المستخدم بإدخال اسم النظام من القائمة المنسدلة كما بالشكل )يفصيلي: ت 

ــــمائها وتاريخ تنفيذها واخر تعديل للملفات بعد الضــــغط على زرظهر معلومات النســــخ والملفت   ات، اس

 ( للتفصيلي.2-29-3" حيث يظهر التقرير كما في الشكل )تكوين التقرير"
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بحيث تظهر معلومات األنظمة، اســمائها ورموزها ورقم النســخة األخير المحدثة بها بعد الضــغط مختصــر:  

 ( للمختصر.3-29-3)الشكل قرير كما في يظهر الت ثبحي“التقرير تكوين " على زر

 يمثل شاشة كشف بيانات النسخ تفصيلي. (1-29-3لشكل )ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 106 

 يمثل كشف بيانات النسخ تفصيلي. (2-29-3لشكل )ا



 

 
 
 
 
 107 

 يمثل كشف بيانات النسخ مختصر.( 3-29-3لشكل )ا
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 تحديث بيانات الموظفين يدويا  

من قائمة عام من إعدادات النظام  تحديث بيانات الموظفين يدويا  ة تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاش

  (. 30-3الشكل ) كما في

 
. (30-3الشكل )  تمثل شاشة تحديث بيانات الموظفين يدويا 

 

يتم من خالل هذه الشاشة التحديث يدويا  على بيانات الموظفين والتي تخص جهة ومقر عمل الموظف 

 لى زر "تحديث بيانات الموظفين".حيث يتم ذلك من خالل الضغط ع
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  طريقة عمل الشاشات في حزمة حاسب

 شريط المهام

 يمثل شريط المهام. (0-4الشكل )

 

 

ليتمكن المستخدم من  عند الضغط على جديد تتحول حالة الصفحة إلى جديد

 بيانات السجل الجديد. إدخال

 

ــــتعالمعند الضــــغط على  ــــتتتحول حالة الصــــفحة إلى  اس عالم ليتمكن االس

)وهي مطبقة على الشـــــاشـــــات غير  محددات البحث إدخالالمســــتخدم من 

 .الجدولية(

 
 .المراد تعديله تحديد السجل "تعديل" تعديل سجل معين ويجب قبل اختيار

 
 .المراد حذفه تحديد السجل "حذف" حذف سجل معين ويجب قبل اختيار

 

 أو تقاريرواء الشـــاشـــة على طباعة تقرير عن محتويات الشـــاشـــة في حال احت

نماذج حيث يتم من خاللها طباعة التقرير أو النموذج الذي تم إعداده وذلك على 

 الطابعة التي تكون معرفة على جهاز المستخدم.

 
 . والتعديل اإلضافةعمليات  لحفظيستخدم 

 

تعديل  أو إضـــافةفي حال كان المســـتخدم في وضـــعية )إللغاء عملية معينة( 

 .وضع استعالم إلىالعملية والعودة  إلغاءيمكنه 

 

قبل اســتخدام هذا الخيار  اســتعالمتكون الشــاشــة في وضــعية  أنويشــترص 

 هذا الخيار ال يكون مفعل في حال كون الشاشة من النوع الجدولي أنويالحظ 

 .حتوي على جدول(ت)

 

ــــريط العمليات عندما نكون في شــــاشــــة تابعة  وتظهر هذه األيقونة في ش

بإنشـــــاء التقرير وفق المحددات ل محددات تقرير وعند النقر عليها يقوم النظام 

المطلوبة، وعند اختيارها مرة أخر  يقوم النظام بإعادة المستخدم إلى شاشة 

 محددات التقرير.
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وتظهر هذه األيقونة في شريط العمليات عندما نكون في شاشة التقرير وعند 

فظ" حيت يتيح النظام للمســــتخدم حفظ وضــــع مؤشــــر الفأرة على ايقونة "ح

 .Tiffالتقرير كملف ورد أو اكسل أو 

 

وتظهر هذه األيقونة في شريط العمليات عندما نكون في شاشة التقرير حيث 

يتم من خاللها البحث عن كلمة أو رقم معين داخل الكشــــف أو التقرير الذي تم 

 إعداده.

 

دما نكون في شاشة التقرير حيث وتظهر هذه األيقونة في شريط العمليات عن

يتم من خاللهــا اختيــار الطــابعــة التي نريــد أن نطبع عليهــا وتحــديــد حجم ورق 

 الطباعة.

 

وتظهر هذه األيقونة في شريط العمليات عندما نكون في شاشة التقرير حيث 

 يتم من خاللها تكبير حجم التقرير بحيث يصبح بحجم الشاشة.

 

ــــريط العمليات عندما نكون في شــــاشــــة تابعة وتظهر هذه األيقونة في  ش

بإنشـــــاء التقرير وفق المحددات  لمحددات تقرير وعند النقر عليها يقوم النظام 

ــــكل التقرير إما بشــــكل طولي على ورقة الطباعة أو  المطلوبة حيث يكون ش

 بشكل عرضي.

 

 واالختياريةالحقول اإلجبارية 

 ختيارية اإلدخال بوجودها بخط غامق.اإلدخال عن الحقول ا إجباريةتتميز الحقول 

 يمثل الحقول اإلجبارية واالختيارية. (1-4الشكل )

 أنهاباإلنجليزي، تاريخ انتهاء العمل( هي حقول اختيارية حيث  اســــم الموظفكما نالحظ في الصــــورة فإن )

مكتوبة بخط  أنهاث حي إجبارية( فهي حقول رقم الموظف، اســــم الموظف، تاريخ التعيين) أمامكتوبة بخط عادي، 

 غامق.
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 االختياراتشريط تصفية 

 الشاشات. أسماءيظهر هذا الشريط عند وجود المستخدم في قائمة تحتوي مجموعة من 

شريط  صفية  إلىيهدف هذا ال سماءت شة، فمثال في  أ شا شات المعروضة في القائمة وفقا لطبيعة ال شا ال

يكون  االفتراضيالوضع  أنشاشات الرموز فقط سوف تظهر، علما  ءأسماقائمة معينة لو قمنا باختيار الرموز فإن 

 ، وكما ويمكن للمستخدم البحث باسم الشاشة.جميع الخيارات في القائمة تكون ظاهرة أن أيالكل 

  يمثل شريط تصفية االختيارات. (2-4الشكل )
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 واالستطالعاتالتقارير 

نهم استرجاع البيانات ويختلفان في طريقة عرض هذه تتشابه التقارير واالستطالعات من حيث أن الهدف م 

 البيانات والشر  التالي يوضح ذلك.

 : في حالة التقريرأوال  

شر عند اختياره من القائمة الرئيسية، أو  شة تقرير فإنه إما أن يظهر التقرير بشكل مبا شا في حال كانت ال

تحديد محددات التقرير ثم اختيار تكوين أن تظهر شـــاشـــة المحددات للتقرير وبالتالي يجب على المســـتخدم 

 (.3-4التقرير حيث يظهر التقرير كما في الشكل )

 يمثل شاشة التقرير. (3-4الشكل )
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 ثانيا: في حالة االستطالع

في حال كانت الشــاشــة اســتطالع فإنه إما أن يظهر االســتطالع بشــكل مباشــر عند اختياره من القائمة 

ــــة  ــــتطالع وبالتالي يجب على المســــتخدم تحديد محددات الرئيســــية، أو أن تظهر شــــاش المحددات لالس

 (.4-4االستطالع ثم اختيار "بحث" حيث يظهر االستطالع كما في الشكل )

 يمثل شاشة االستطالع. (4-4الشكل )

 

وتحديد الحركات المعتمدة  اختياربقوم المســــتخدم يلحركات المعتمدة والمقيدة في اليومية فقط: ا 

 ي اليومية فقط ، مع إمكانية اختيار الكل.والمقيدة ف

الكل أو اختيار  اختياربحسب الباب وتحديد ما إذا كانت جميع األبواب  اختياربقوم المستخدم يسب الباب: ح 

 أبواب محددة تظهر من القائمة المنسدلة.
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 تثبيت وتركيب النظام

 المتطلبات السابقة

 ( توافر المتطلبات األساسية التالية:Serverيجب قبل تثبيت النظام على جهاز الخادم )

1. Windows 2000 Server with Service Pack 4 

2. Internet Information Services (IIS) running on windows 2000 Server 

3. SQL Server 2000 running in separate server (for best performance) 

4. .net Framework 1.1 on the running IIS Machine 

5. IEWebControls on the running IIS Machine 

6. Active Report on the running IIS Machine 

 Check for newerيكون خيار ) أن( Internet Explorerمتصفح االنترنت ) إعداداتيجب التأكد من  .7

versions of stored pages( هو )Automatically االفتراضيهذا الخيار هو  أن(، علما (Default ،)

النظام بعرض نموذج يحتوي مجموعة من  ( يقومOption( ثم )Toolsمن القائمة ) إليهويتم الوصول 

 (. Settingsالزر ) باختيار( قم Generalالصفحات، من الصفحة )

8. Tree Control 

 فيما يلي شر  لطريقة تثبيت هذه المتطلبات:

 أو إصدار أحدث 2000ويندوز سيرفر  .1

Windows 2000 Server 

Since HGS.net have dual authentication system (windows, forms); therefore, the application 

should run on Win2000 Domain Controller & Active Directory users. 

The Domain should contain two users (Hasibadmin, Hgsadmin). 

 

ما  حا أنب لدخول تحتوي نوعين اآلمن عل ســـــبحزمة  لذلك يجب  إلىى ا يعمل  أنالنظام )ويندوز، فورمز(، 

 .(Win2000 Domain Controller & Active Directoryالنظام في )

 
 خدمات اإلنترنت المعلوماتية . 2

Internet Information Services (IIS) 

 IIS will host the HGS.net Web application files & components. Sometimes in windows 2000 

server, IIS may not be installed.  

To check that go → Start → Control Panel → Add/Remove Programs → then Choose 

add/remove windows components. 
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ستخدام ) ضافة( لعمل IISيتم ا ست سيرفر ال يكون  ا سب وفئاتها، وفي بعض األحيان في ويندوز  لحزمة حا

(IIS ):مثبت على الجهاز ولتثبيته يجب القيام بالتالي 

لوحة التحكم   (Settings) عداداتإ  (Start)بدأ اال اذهب من قائمة  مأ كان مثبتا   ذاإفحص فيما ل 

(Control Panel )  ( إضافة أو حذف برامجAdd or Remove programs) 

 (0-5كما في الشــــكل ) المثبتة على النظامتم عرض النافذة التالية والتي تحتوي على قائمة بالبرامج ي 

 (Add/remove windows componentsقم باختيار )

 يمثل شاشة حذف وإضافة برامج. (0-5الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 116 

 

 (Windows Componentsتم عرض النافذة التالية والتي تحتوي على قائمة بفئات ويندوز المثبتة )ي 
 (.1-5كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة قائمة فئات ويندوز. (1-5الشكل )

 

If the check box beside the Internet Information Services is checked then it's already installed, 

else check the box & click next & continue the setup. 

Note: you may need the windows 2000 installation CD during this setup. 

 

موجودة كما في الصـــورة فهذا  (Internet Information Services IISجانب )ب () شـــارةإكانت  ذاإ 

 ( قد تم تثبيته.IIS) أنيعني 

 .(IIS) نزالإلتتابع  (Nextوجودة قم باختيارها ثم اختار التالي )م () شارةإلم تكن  ذاإ 

 .(IISلمتابعة تثبيت ) 2000المدمجة الخاصة بويندوز  األسطوانةمالحظة: ربما تحتاج وجود  ▪

 

After that you can run IIS, Control Panel → Administrative Tools → then Choose Internet 

Information Services. Here is snapshot for running IIS, with installed web applications. 
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لوحة التحكم   (Settings) عداداتإ  (Start)بدأ امن خالل اختيار  (IISعد ذلك يمكنك تشــــغيل )ب 

(Control Panel ) (Administrative Tools ) (Internet Information Services). 

 (.Internet Information System IIS( يمثل شاشة )2-5الشكل )
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 (SQL Server 2000خادم قاعدة البيانات ) .3

SQL Server 2000 

 SQL server represents the Data repository & DB engine. It should run on win 2000 server. 

Installing SQL server is easy & doesn't have any complicated issues. The most important thing 

during the installation is to set the authentication mode to mixed mode. 

 إلى االنتباهمزود لقاعدة البيانات في النظام وتثبيته عمليه سهلة ولكن يجب ( الSQL 2000 Serverيعتبر )

 (.3-5كما يظهر في الشكل ) (Mixed Mode( هو )Authenticationيكون نوع ) أن

  2000SQL Serverيمثل شاشة تنزيل برنامج  (3-5الشكل )

 

Note: The default system administrator user name for SQL server is "SA", enter your password 

in the white box and confirm it.  

Note that it's not recommended to leave it blank. 

( وكلمة المرور هي فراغ، وينصح بضرورة وجود كلمة SAهو ) االفتراضيمالحظة: اسم مدير قاعدة البيانات 

 سر وعدم تركها فراغ.
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 . إطار عمل الدوت نت4

.Net Framework 

Also, you need to install .net framework after installing IIS to be able to run .net pages. 

You can find .net framework in the CD disk ".net Framework & windows update component". 

As you see below, CD disk will install .net framework & any window component that need update. 

Click update now & then done. 

( وذلك لتتمكن من تشغيل IIS) إنزال( بعد net framework.الدوت نت فريم ويرك )برنامج  تثبيتيجب 

 صفحات الدوت نت.

 & Net Framework."كومبونــانــت ) والوينــدوزيوجــد على القرص المــدمج دوت نــت فريم ويرك 

windows update component في األســـفل عند تشـــغيل القرص  (4-5الشـــكل )(، وكما تشـــاهد في

 (.Doneينتهي من التثبيت قم باختيار ) أن( وبعد Update nowالمدمج تقوم باختيار التعديل اآلن )

 .الدوت نت فريم ويركبرنامج  يمثل شاشة تثبيت (4-5الشكل )
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  أدوات الويب إلنترنت إكسبلورر. 5

IE Web Controls 

Microsoft provides .net developers advanced & complex controls for free use. One of these 

controls is the tree view which you can install it from the IE Web Controls setup file. Below is a 

snapshot during the setup. 

 

 .(5-5كما في الشكل ) (IE Web Controlsيت )على نفس القرص المدمج تحتاج لتثب

 .IE Web Controlsيمثل شاشة تثبيت  (5-5الشكل )
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 . األكتيف ريبورت6

Active Report 

We are using the Active Report for our application as report engine. Data Dynamic Company 

provides this powerful & easy to use tool for .net Developers. 

Installation is easy & will run smoothly. Below is a snapshot for setup process 

وعملية تثبيته سـلسـة وبسـيطة، حيث نقوم باختيار الملف (، Active Report) ت محرر التقاريرنقوم بتثبي

 االفتراضيةبقي على جميع الخيارات نُ  التثبيت وأثناءالمسؤول عن تثبيت األكتيف ريبورت من القرص المدمج 

 (.6-5كما في الشكل )

 .Active Reportيمثل شاشة تثبيت  (6-5الشكل )

 

After the finish of Active Report installation, there is a simple process you have to do, it is 

very important. Start → Programs → Data Dynamics → Active Reports for .Net → Samples  → 

VB → Configure Web Sample.  
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 إلى:اذهب  (7-5الشكل )كالتالي كما في  بإعدادهمن تثبيت األكتيف ريبورت يجب القيام  االنتهاءبعد 

 Start → Programs → Data Dynamics → Active Reports for .Net → Samples → VB → Configure 

Web Sample.  

 .Active Reportيمثل شاشة إعداد  (7-5)الشكل 

 

You see this screen, remove the check box for the option "Configure Sample", and check the 

option "Configure Http Handlers", then click "Proceed with Auto-Configuration Instructions". 
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(، وقم باختيارها للخيار Configure Sampleمن الخيار )( ) إشـــارة لةبإزاكما تشـــاهد في الصـــورة قم 

(Configure Http Handlers( ثم قم باختيار )Proceed with Auto-Configuration Instructions) 

 .(8-5كما تشاهد في الشكل )

 
 اإلعدادات الواجب اتباعها. ن( يبي8-5الشكل )

Finish successfully. 
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 .تم االنتهاء منه بالشكل الصحيح اإلعداد أنللداللة ( 9-5في الشكل )الشاشة تظهر 

 .بالشكل الصحيح اتم االنتهاء منه اإلعدادات أن ة( يمثل دالل9-5) الشكل
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 تثبيت حزمة حاسب لألنظمة الحكومية

 

HGS.net Application Installation 

After you finish every prerequisite, now you can install HGS.net. It will be divided into two 

stages:  

 Deploy Database. 

 Deploy Web Application. 

 

For the database, you will run the application "DeployHGSDb.exe". It will be easy installation 

process. As below.  

بقة، تستطيع اآلن تثبيت حزمة حاسب لألنظمة الحكومية وعملية تثبيت جميع المتطلبات السا بعد إتمام

 :قسمين إلىالتثبيت تقسم 

 للنسخة.  تثبيت قاعدة البيانات .1

 .تثبيت التطبيق .2

 وستناول كل منها بالتفصيل:

 أوال: تثبيت قاعدة البيانات للنسخة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 126 

ــــهلة جدا كما في DeployHGSDb.exeلتثبيت قاعدة البيانات يجب تشــــغيل الملف ) (. وعملية تثبيته س

 .(10-5الشكل )

 عملية تثبيت قاعدة البيانات. ل( يمث10-5الشكل )

 

For the HGS.net web application you will run the application "HGS.msi". Also, it's easy process. 

As below  
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 ثانيا: تثبيت التطبيق:

عملية تثبيته سهلة وبسيطة كما في  (. وايضا  HGS.msiنقوم بتشغيل الملف ) من اجل تثبيت التطبيق

 .(11-5الشكل )الصورة في 

 
 عملية تثبيت التطبيق ل( يمث11-5الشكل )
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Now, after you finish this process you can run HGS.net Application. You can check it, if the 

installation is correctly completed by checking the IIS, you must see the HGS application resides 

on the left panel. As below: 

 ( تستطيع تشغيل النظام.HGS.Netمن هذه العمليات لتثبيت حزمة حاسب دون نت ) االنتهاءبعد 

ــــحيح  أنالتأكد  علما انه يمكن يكون هناك  أنيجب حيث (، IIS)من خالل تثبيت التطبيق تم بشــــكل ص

 (.12-5الشكل )كما في الشاشة موجودة على الشريط الشجري في يسار  HGS باسم أيقونة

 (.Internet Information System IISيمثل شاشة ) (12-5الشكل )

 

Now you run the application by typing in the IE browser Address bar the URL  

http:// [IIS Server name]/ HGS 

( في شـــريط http:// [IIS Server name] / HGSواآلن يمكن تشـــغيل التطبيق عن طريق كتابة )

 .(رالعنوان داخل متصفح اإلنترنت )انترنت اكسبلور
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  خريطة التثبيت لحزمة حاسب
 

 الخريطة المفترضة للتثبيت هي كالتالي:

 (My domainهو ) (Domain Controller & Active Directoryسم السيرفر الخاص بـ )ا 

 (My Web Serverهو ) (IIS Machineسم )ا 

 (My Db Serverهو ) (SQLسم سيرفر قاعدة البيانات )ا 

 

Installation Map: 

This map assumes the following: 

 Domain Controller & Active Directory server name is: My domain. 

 IIS Machine name: My Web Server. 

 SQL Server name: My Db Server. 

 

 :على جهاز المستخدم إنزالهعلى السيرفر وما يتم  إنزالهالجدول التالي يوضح ما يتم 

Application  

 (اسم التطبيق)

Must Installed On 

Server (السيرفر) 

User 

 (المستخدم) 

Internet Information Services (IIS) My Web Server - 

SQL Server 2000 My Db Server - 

.net Framework 1.0 My Web Server - 

IE Web Controls My Web Server - 

Active Reports for .net My Web Server - 

Internet Explorer 6.0 & up My Web Server Every user will use the application 

Tree Control My Web Server - 

HGS.NET My web server - 

HGC My web server - 

Authentication Controller My web server - 

 - My web server أنظمة الحزمة )المالي، االتصاالت.... إلخ(

 



 

 
 
 
 
 130 

 

 

 

 تم بحمد الله تعالى ➢

 
 

 جميع الحقوق محفوظة 
 للشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(

 

مية بواسطة حقوق الطبع والنشر وال يمكن استخراج أية نسخة يحتوي هذا الدليل على معلومات خاصة مح

فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا الدليل دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة 

 التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(.

 

 

 لمزيد من المعلومات يرجي االتصال بـ:

يالشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآلل  
مجمع الموسى –شارع العليا العام   

المملكة العربية السعودية –الرياض   
 

:  4651700 

:  2171210/4656468  

: 56600  11564الرياض  

 :http://www.hasib.com.sa 

 

http://www.hasib.com.sa/

