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خدمة جديدة
النظام

م
1

انكم

نوع المستخدم

الوحدة

مالحظات

يشزف يصادر انرعهى تادارج
انرزتُح وانرعهُى

انرمارَز

ذى اضافح ذمزَز جذَذ تًظًً "خطظ يصادر انرعهى انًذرطُح"

اصالحات وتعديالت
م

النظام

نوع المستخدم

2

َظاو
االشزاف

الوحدة

مالحظات

رئُض لظى فٍ اإلدارج

انشَاراخ االشزافُح

ذى ذعذَم ( سَارج رئُض لظى اثُاء االخرثاراخ ) انً
(سَارج رئُض لظى اثُاء االخرثاراخ – انًذرطح )
ذى اضافح (سَارج رئُض لظى اثُاء االخرثاراخ – صف و يادج )
ذى اضافح ذمزَز تًظًً ( اطرًارج سَارج رئُض انمظى أثُاء
األخرثاراخ

3

انكم

يذَز يذرطح

يصادر انرعهى/طهة اَشاء يزكش/نرمذَى
طهة اَشاء يزكش

ذى اضافح دمم جذَذ تًظًً ( ذارَخ اَشاء انًزكش) وهى
دمم اخرُارٌ

4

انكم

يعهى/أيٍُ يصادر انرعهى

يصادر انرعهى/طهثاخ االشغال

ذى عًم انرعذَالخ انرانُح:
 -1ذى اضافح اطى انًعهى داخم انجذول
 -2عُذيا ذكىٌ انذانح يزفىضح َظهز طثة انزفض فٍ انجذول

يزاجعح وذذلُك  :لظى انرغُُز و انرطىَز فٍ َظاو َىر
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اصالحات وتعديالت
م

النظام

5

انكم

6

دظٍ

7

انكم

الوحدة

نوع المستخدم
انكم

صفذح انذخىل

يذَز انًذرطح

نجُح انزصذ

يىظف تإدارج انرخطُظ

انًذارص

8

دظٍ

يعهى

تزَايج دظٍ  /رصذ درجاخ انرمُُى  /رصذ
درجاخ انرمُُُى

9

انفصهٍ

انكم

انطهثح انًرعثزٍَ

10

انكم

يذَز ادارج انرجهُشاخ
انًذرطُح فٍ ادارج انرزتُح
وانرعهُى

يصادر انرعهى/رتظ انًزاكش تانًذارص/انزتظ
يع انًذارص

مالحظات
فٍ شاشح انذخىل ذى دم يشكهح عُذ إدخال كهًح انظز ذظهز
رطانح اَرهد صالدُح كهًح انظز او رطانح اعادج ارطال ذفعُم
كهًح انظز ،و تانضغظ عهً راتظ هم َظُد كهًح انظز او إطى
انًظرخذو َرى انذخىل نهشاشح تشكم صذُخ وذظهز انمىائى
انراتعح نهًظرخذو .وانصذُخ اٌ ال َرى اظهار اَح لىائى اال تعذ
االَرهاء يٍ ذفعُم كهًح انظز.
ًَكٍ رتظ اٌ يعهى فٍ نجُح انزصذ درً واٌ نى َكٍ نه عاللاخ
ذذرَظُح يزذثطح تانًادج.
ذى انرعذَم عهً انصفذه تذُث ذى انغاء انشايُح كم يٍ دمم :
رلى لزار اإلفرراح - .ذارَخ لزار االفرراح.
ذى دم يشكهح :
ال أطرطُع إغالق ذمُُى انذرجاخ يع انعهى اٌ جًُع طالب انفصم
يزصىد نهى وذأذٍُُ انزطانح انرانُه ( يظرىي انطالب غُز يىجىد
ضًٍ يظرىَاخ انذرجاخ انزجاء انرأكذ يٍ اإلعذاداخ.
ذى اذادح فرخ درجاخ انرعثز تعذ انًعادنح نهطالب انًُمىنٍُ يٍ َظاو
انًمزراخ انً انفصهٍ دُث َراح ذعذَم كم درجاخ انعاو انًاضٍ.

يزاجعح وذذلُك  :لظى انرغُُز و انرطىَز فٍ َظاو َىر

ذى اخفاء انًذارص انًزذثطح تانًزكش يٍ انجذول
و َرى دذف انًذارص انًزذثطح يٍ خالل (انًذارص انًزذثطح -فك
االرذثاط)

َ : @NOOR_PROJECTشز

