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أ هداف النظام

ياناتهموبالمستخدمي  نتعريفبعمليةالمتعلقةاالجراءاتكافةأتمتة.

نالصالحياتوحجبمنح .النظاملمستخدم 

نالبياناتواستعراضالباحثي  نعىلالبلوكاتتوزي    ع  
منجمعهانميتالت 

.الميدان

نالباحثي  نإنجازنمستوىتحديد  
 
.الحرصعمليةف

وصحتهادقتهامنوالتأكدنالبياناتجمعمراقبة.

نالباحثي  نمتابعة  
 
نالبياناتمراجعةخاللمنالميدانف  

.جمعهاتمالت 



ادلخول اىل النظام

نالعملادارةنظاماىلالولوجيتم  
نتمتصفحخاللمنالحرصنلمرحلةالميدان  االنت 

:التاليةالبياناتادخاليتمخاللهومن،خاصرابطحسب

المستخدماسم.

المروركلمة.



ماهو نظام ادارة العمل امليداين ملرحةل احلرص

نالعملادارةنظاميقوم  
نالميدان  في  نأدواتبتوفت  نالعملوإلدارةللمشر  

إلدارةالميدان 

كما،حرصنالمرحلةخاللالبياناتبجمعالمتعلقةواألعمالاالنشطةكافةومراقبةومتابعة

جمعليةلعمالمرافقةالوظائفمنعددنعىلويحتويالويب،شبكةخاللمنالنظاميعمل

نالبيانات  
 
تضمنومنشآتوأسنومساكنمبانمنومكوناتهانالمختلفةالحرصنمرحلةف

،العملإدارةنظامومتطلباتأهدافتحقيق  
:إىلالنظامويسىعالميدان 

ن نبياناتتوفت  نالعملادارةنظاممستخدم   
نميدانيانوالعاملي  نالميدان   

 
.الحرصمرحلةف

ميدانياالعاملي  نعىلالبلوكاتتوزي    ع.

ن نوبياناتأسماءتوفت  نالنظاممستخدم  نوبياناتهمالحرصنالستمارةاللوح   
للنظامبهالدخولايتمالت 

نوالجهازن .يستخدمونهالذياللوح 



شاشات نظام ادارة العمل امليداين للحرص

نالعملإدارةنظاميحتوي  
ندرجتنمختلفةشاشاتعىلالحرصنلمرحلةالميدان   

ف 

نالصالحياتعىلبناء نالتبويباتهذهظهورنويختلفتبويبات  
المستخدميملكهانالت 

.النظامإىلدخولهسّجلالذي



شاشات نظام ادارة العمل امليداين للحرص

هي الشاشات:

األساسيةالتعريفاتادارةشاشة.

المهامتوزي    عشاشة.

االنجاز.

البياناتتناقلسجل.

والمراجعةاالعتمادن.



شاشة ادارة التعريفات ال ساس ية

وهماكمللتحخيارينلكسيظهرن(األساسيةالتعريفاتإدارة)زرعىلالنقرنعندن:

نكمان(الصالحيات)و(المستخدمي   إدارة)  
.أدناهالصورةف 



شاشة ادارة املس تخدمني

هيكليةعرضبطريقةمرتبطاألولجزئي  نإىلتنقسمالشاشةهذه، نءوالجزنالموظفي    
يتناولالثان 

نالنظامإىلالمضافي  نالمستخدمي  نبياناتجدول
 
بكلددجمستخدمي  نإضافةإمكانيةمعحاليا

.سهولة



الهيلك الوظيفي

 تيبالموظفي   هيكليظهر وانتهاء  لنظامابمدير ابتداءالنظاملمستخدمي الهرمي التر

ي المعتمدةوالهيكليةبالباحث،
 
ي العملإدارةنظامف

 
:هي الحص لمرحلةالميدان

النظاممدير

ف المشر

فمساعدن المشر

نالدعم  
الفت 

المراقب

الباحث



بياانت مس تخديم النظام

نالمسجلي  نالمستخدمي  ناسماءيوضحأدناهالمبي  نالجدول  
 
.بهمالخاصةتالبيانابعضمعالنظامف

تخدممسعنالبحثأونبياناتحذف/تعديل،جديدنمستخدماضافةيمكنالشاشةهذهخاللمن

نمسجلمستخدمتفعيل/وحجب  
 
.النظامف



اضافة مس تخدم جديد

 التاليةاألساسيةالبياناتادخاليتمأنيجبجديد مستخدماضافةعند:

نباللغةنالعربية .اسمنالمستخدمنالفعىل 

نتحت وينع ىلن  
ن–مشر فن)وظيفةنالمستخدمننضمننالقائمةنالمسندلةنوالت   

-مس اعدن–دع منف ت 

:كمانبالصورةنالتالية( باحث–مراقبن

المستخدمنوكلمةنمرورنحسبنالصيغةنالصحيحةن،نمعنتكرارنلكلمةنالمروراسمن.



اضافة مس تخدم جديد

 ي الثانويةالبياناتمنمجموعةتوجد
ويمكنتها،تعبئدونالتسجيلعمليةاستكماليمكنالتر

ي تعبئتها 
 
:هي البياناتوهذهالتسجيلعمليةمنالحقوقتف

يةباللغةالمستخدماسم .اإلنجلت  

الموبايلرقم.

يدن نالتر  
ون  .اإللكت 

المستخدمسكنعنوان.



البحث عن مس تخدم معني مضن جسالت العاملني

نالعملإدارةنظاملكيتيح  
بطريقةمعي  نمستخدماسمعنالبحثإمكانيةالحرصنلمرحلةالميدان 

منارغفصفسيظهرن(التصفيةاخفاء/اظهار)أيقونةعىلبالضغطوذلكوبسيطةسهلة

نكمانالجدولأعىلالحقول  
 
:التاليةالصورةف

السجالتضمنمحددنسجلعنللبحثوسيلةالحقولهذهتمثل.



ابيق همام ادارة املس تخدمني

نالعملإدارةنظاميتيح  
حلةلمرنالميدان 

ياناتبعىلالتعديلإمكانيةلكالحرصن

نمعّرفمستخدم
 
نمسبقا  

 
أوامالنظف

المستخدموتفعيلحجبأوالحذف

نالمبينةاألعمدةخاللمنوذلك  
 
ف

.المجاورالشكل



شاشة الصالحيات

يفتهوظبحسبالنظاممنصفحةلكلالدخولصالحيةإعطاءمنالمستخدمالشاشةهذهتمكن.

نشاشتهانلهمتظهرنالنمعينةصالحيةيملكونالنالذينالمستخدمي  ن  
 
.النظامف

المستخدموظيفةقائمةضمنتجدهلنفإنكلذانللنظامالدخوليستطيعالنالباحث



شاشة توزيع املهام

نالعملفريقعىلتوزيعهانإعادةأونالبلوكاتتوزي    عيمكنالصفحةهذهخاللمن  
البلوكاتعرضمسيتحيثالميدان 

نالمسندة نامكانيةمعتحديده،تمالذيوالباحثللمراقبالمسندةوغت  أونآخرناقبمرناىلمراقبمناإلسنادنتغت 

.محددةقواعدعىلبناءآلخرنباحثمن

البلوكاتلهذهالجغرافيةالحدوداستعراضيمكنكمان.



ناألحي   اءنالظ   اهرةنع   ىلنالخريط   ةنالجغرافي   ةنباالعتم   يت   يحن نل   كنالنظ   امنإمكاني   ةنتمي   ت   ادنع   ىلنل   وني  

نبك لنس  نتعرفنالحالةنالخاص ةنبك لنح  نالبرصينالشي    عنحت  نفقط،نكأداةنللتميت   هولة،نوفيم اني ىل 

:  دالالتنهذينناللوني  ن

شاشة توزيع املهام



شاشة توزيع املهام

المراقبتحديدنوكذلك،توزيعهانالمرادنالجغرافيةالمنطقةتحديدنوبعدنالمهامتوزي    ععمليةخالل

نالمتاحةبالبلوكاتشاشةستظهرنعليهمالعملتوزي    عسيتمالذينوالباحث  
 
وأخرىالجغرافيةةالمنطقف

يتمقائمتي  نالخاللومن،أدناهمبي  نهونكمانالمنطقةنفسمنالفريقلنفسالمسندةالبلوكاتتحوي

ناسنادهانوفكالبلوكاتتوزي    ع  
 
:عليهاالعمليسبقلمحالف



الاجناز

جزأينمنتتكوناالنجاز شاشة:

فةمختلحقوالنويحتوي:للشاشةاأليمنالجزء

ىلعاالنجازنإىلللوصولبحثكمحدداتتستخدم

مبانمنالبلوكيحتويهمانعرضمعالبلوكمستوى

نلكلالزيارةوحالة .مبت 

مثيالنتالخريطةوتعرض:للشاشةاأليس الجزء

نمقفلإىلوتقسمهانالعمللمناطقبرصيان .مقفلوغت 



الاجناز

نعددنحيثمنالعملمنطقةعنإحصائيةبياناتالبحثنتائجسجالتمنسجلكليعرض  
المتوقعةالمبان 

نوعددن  
.المنشآتوعددنالزراعي  نالحائزينوعددنالحائزةاالسنوعددناالسنوعددنالمساكنوعددنالمبان 

نحيثاللون،خاللمناإلنجازنمنالعملمنطقةحالةالخريطةتبي  ن نمرناالحاللونذاتالمناطقتعتتر غت 

نبينمانمنجزة، ناللونذاتالمناطقتعتتر .منجزةاالخرص 

نتظهرن  
 
نحالةالعملمنطقةخريطةف  

نالمبان   
نتظهرنحيثالمعنية،العملمنطقةداخلتقعالت   

المكتملةالمبان 

نباللون ناألخرص   
نوالمبان  ناالصفرنباللونالمكتملةغت   

نوالمبان  نوالماألزرقباللونالمزارةغت   
نبان   

تنطبقالنالت 

،باللون  
نعرضيساعدالسكت   

نالعملمنطقةخريطةعىلوحالتهانالمبان   
 
منطقةباعتبارنلقالمتعالقرارناتخاذنف

.الأممنجزةالعمل



جسل تناقل البياانت

لياتعملتفاصيلسجالتالشاشةتعرض

نالتناقل  
وحيةاللاألجهزةبي  نتمتالت 

نللباحثي  ن  
 
وقاعدةالحرصنمرحلةف

.المركزيةالبيانات

الجزءجزأين،منالشاشةهذهتتكون

تكمحدداتستخدمحقوالنيحتوياألول

بينمانة،المعروضالبياناتلتصفيةللبحث

نالجزءيعرض لالتناقسجالتالسفىل 

نالمدخلةالبحثلمحدداتالمطابقة  
 
ف

.األعىل



الاعامتد واملراجعة

األسنتمثلسجالتالشاشةهذهتعرض

ن  
بحرصنللمراقبالتابعونالباحثونقامالت 

لمركزيةاالبياناتقاعدةإىلونقلهابياناتها

امنعمليةخاللمن .الت  

زءالج،أجزاءثالثةمنالشاشةهذهتتكون

كمحدداتتستخدمحقوالنيحتوياألول

نالجزءيعرضبينماللبحث،  
قةطريالثان 

نمعينةأسئلةعنالسجلخاللمنالبحث  
ف 

نالجزءأما،معينةاستمارات ليمثالسفىل 

نسجالت  
آتوالمنشوالمساكنباألسنالمبان 

نالمدخلةالبحثلمحدداتالمطابقة  
جزءالف 

.الشاشةمنالعلوي



الاعامتد واملراجعة

نالخاصةالحرصناستمارةبياناتاستعراضيتم ،بمبت  نلظاهرنا«تفاصيل»رابطعىلبالنقرنمعي    
 
عمودنف

نلسجلتفاصيل نالمبت   
نبياناتاعتمادنيمكنالشاشةخاللومن،البحثنتائجضمنالمعت  بعدنالمبت 

.المراجعة



الاعامتد واملراجعة

نالمسكنبياناتعىليحتويسجليظهرن«المساكنقائمة»تبويبخاللمن مالكاسمونالمسكنرقموه 

ناالسنوعددنالمسكناشغالوصفةالمسكنونوعالمسكن  
 
نبالتبويعىليحتويكمان،المسكنف  

وهوناالفق 

.األسقائمة



الاعامتد واملراجعة

نالموجودن«األسقائمة»تبويبخاللمن  
اكنالمسقائمةف 

.دانللميارجاعهانأونواعتمادهاناألسنبياناتاستعراضيتم

ناألسةإبقاءأردتإذان  
اتمالحظكتابةفيمكنالميدان،ف 

نالباحثخاللمنلمتابعتهان  
حيثة،األسنعىلالعاملالميدان 

نالجهازننظاميوفرن تعراضالسنوظيفةبالباحثالخاصاللوح 

األسةمستوىعىلالمراقبمالحظات



الاعامتد واملراجعة

أدناهمبي  نهونكمانالمنشآتبياناتعرضيتم«المنشآتبيانات»تبويبخاللمن:


