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أهداف النظام

اتهموبيانالمستخدمي  نتعريفبعمليةالمتعلقةاالجراءاتكافةأتمتة.

نالصالحياتوحجبمنح .النظاملمستخدم 

نالبياناتواستعراضالباحثي  نعىلالبلوكاتتوزي    ع  
.الميدانمنمعهانجيتمالت 

نالباحثي  نإنجازنمستوىتحديد  
 
.العدعمليةف

وصحتهادقتهانمنوالتأكدنالبياناتجمعمراقبة.

نالباحثي  نمتابعة  
 
نالبياناتمراجعةخاللمنالميدانف  

.هاجمعتمالت 



ي لمرحلة العد
 
ماهو نظام ادارة العمل الميدان

ي العملادارةنظاميقوم
 
ي العملوإلدارةللمفتشي   أدواتبتوفت  الميدان

 
إلدارةالميدان

لعد،امرحلةخاللالبياناتبجمعالمتعلقةواألعمالاالنشطةكافةومراقبةومتابعة

ليةلعمالمرافقةالوظائفمنعدد عىلويحتويالويب،شبكةخاللمنالنظاميعمل

ي البياناتجمع
 
تضمنآتومنشوأس ومساكنمبانمنومكوناتها المختلفةالعد مرحلةف

،العملإدارةنظامومتطلباتأهدافتحقيق ي
 
:إىلالنظامويسىعالميدان

ن نبياناتتوفي  نالعملادارةنظاممستخدم   
نميدانيانوالعاملي  نالميدان   

 
.العدلةمرحف

ميدانياالعاملي  نعىلالبلوكاتتوزي    ع.

ن نوبياناتأسماءتوفي  نالنظاممستخدم  نوبياناتهمالعدنالستمارةاللوح   
بهاالدخوليتمالت 

نوالجهازنللنظام .يستخدمونهالذياللوح 



الدخول اىل النظام

نالعملإدارةنظامإىلالولوجتستطيع  
نتامتصفحباستخدامالعدنلمرحلةالميدان  منإلني 

نالموضحةالشاشةتظهرنحيثخاصرابطخالل  
 
اسمالادخخاللهانمنويتمأدناهالشكلف

.المروروكلمةالمستخدم



ي لمرحلة العد
 
شاشات نظام ادارة العمل الميدان

نالعملإدارةنظاميحتوي  
نتندرجمختلفةشاشاتعىلالعدنلمرحلةالميدان   

 
بويبات،تف

عنتزيدنيةإضافخياراتلهستظهرنالنظامفمديرنبناء نالتبويباتهذهظهورويختلف

العملإدارةلنظاماإلداريالتسلسلعىلبناء نبهوالتحكمالنظامهذانإلدارةوذلكالمفتش،

،  
.وعملياتهالنظاموظائفتنفيذالتبويباتهذهخاللمنويتمالميدان 



ادارة التعريفات الرئيسية

إدارة):وهماللتحكمخيارينلكسيظهرن(األساسيةالتعريفاتإدارة)زرعىلالنقرنعندن

نكمان(الصالحيات)و(المستخدمي     
 
.أدناهالصورةف



ادارة المستخدمي   

نوالجزء،الموظفي  نهيكليةعرضبطريقةمرتبطاألولجزئي  نإىلتنقسمالشاشةوهذه  
الثان 

نالنظامإىلالمضافي  نالمستخدمي  نبياناتجدوليتناول
 
مستخدمي  نةإضافإمكانيةمعحاليا

.سهولةبكلجدد



هيكل الموظفي   

 تيبالموظفي   هيكليظهر وانتهاء  ظامالنبمدير ابتداءالنظاملمستخدمي الهرمي التر

ي المعتمدةوالهيكليةبالباحث،
 
ي العملإدارةنظامف

 
:هي العدلمرحلةالميدان

النظاممديرن

المفتش

المفتشمساعد

نالدعم  
الفت 

المراقب

الباحث



بيانات مستخدمي النظام

ن  
 
نالمسجلي  نالمستخدمي  نأسماءيوضحجدوالنأمامكسيظهرنالشاشةمنالجزءهذانوف  

 
ف

نيستخدمهالذيالمستخدمكاسمبهمالخاصةالبياناتبعضمعالنظام  
 
إىلولالدخف

نوالمسىمالنظام  
نوالمحافظةالوظيف   

وحالةالنقالالهاتفرقمإىلباإلضافةلها،يتبعالت 

نالتحكمخياراتمنمجموعةتوجدنكمانالمستخدم،  
مستخدمالهذانعىلتطبيقهانيمكنالت 

نكمان.المستخدمحذفأونحجب/تفعيلأونبياناته،كتعديل  
 
:التاليةالصورةف



اضافة مستخدم جديد

 التاليةاألساسيةالبياناتادخاليتمأنيجبجديد مستخدماضافةعند:

نباللغةنالعربية .اسمنالمستخدمنالفعىل 

نتحت  وينع  ىلن  
نمندع  –مف  تشنن)وظيف  ةنالمس  تخدمننض  مننالقائم  ةنالمس  ندلةنوال  ت   

–ف  ت 

:كمانبالصورةنالتالية( باحث–مراقبن-مساعدن

اسمنالمستخدمنوكلمةنمرورنحسبنالصيغةنالصحيحةن،نمعنتكرارنلكلمةنالمرور.



اضافة مستخدم جديد

 ي الثانويةالبياناتمنمجموعةتوجد
دونةاإلضافعمليةاستكماليمكنالتر

ي تعبئتها ويمكنتعبئتها،
 
:هي البياناتوهذهعليهالتعديلعند الحقوقتف

يةباللغةالمستخدماسم .اإلنجلي  

الموبايلرقم.

يد نالير  
ون  .اإللكي 

المستخدمسكنعنوان.



البحث عن مستخدم معي   ضمن سجالت العاملي   

نالعملإدارةنظاملكيتيح  
عي  نممستخدماسمعنالبحثإمكانيةالعدلمرحلةالميدان 

صفيظهرنس(التصفيةاخفاء/اظهار)أيقونةعىلبالضغطوذلكوبسيطةسهلةبطريقة

نكمانالجدولأعىلالحقولمنفارغ  
 
:التاليةالصورةف

السجالتضمنمحددنسجلعنللبحثوسيلةالحقولهذهتمثل.



ي مهام ادارة المستخدمي   
ر
باف

نالعملإدارةنظاميتيح  
معّرفتخدممسبياناتعىلالتعديلإمكانيةلكالعدلمرحلةالميدان 

ن
 
نمسبقا  
 
نبينةالماألعمدةخاللمنوذلكالمستخدموتفعيلحجبأوالحذفأوالنظامف  

 
ف

.المجاورالشكل



شاشة الصالحيات

ببحسالنظاممنصفحةلكلالدخولصالحيةإعطاءمنالمستخدمالشاشةهذهتمكن

.وظيفته

نشاشتهانلهمتظهرنالنمعينةصالحيةيملكونالنالذينالمستخدمي  ن  
 
.النظامف

خدمالمستوظيفةقائمةضمنتجدهلنفإنكلذانللنظامالدخوليستطيعالنالباحث



شاشة توزي    ع المهام

نالعملفريقعىلتوزيعهانإعادةأونالبلوكاتتوزي    عيمكنالصفحةهذهخاللمن  
عرضيتمسحيثالميدان 

نالمسندةالبلوكات نامكانيةمعتحديده،تمالذيوالباحثللمراقبالمسندةوغي  اىلمراقبنماإلسنادنتغي 

.محددةقواعدعىلبناءآلخرنباحثمنأونآخرنمراقب

البلوكاتلهذهالجغرافيةالحدوداستعراضيمكنكمان.



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

نبك لنس  نتعرفنالحالةنالخاص ةنبك لنح  نالبرصينالرسي    عنحت  نفقط،نكأداةنللتميي   هولة،نوفيم اني ىل 

:  دالالتنهذينناللوني  ن

شاشة توزي    ع المهام



شاشة توزي    ع المهام

حديدنتوكذلك،توزيعهانالمرادنالجغرافيةالمنطقةتحديدنوبعدنالمهامتوزي    ععمليةخالل

ناحةالمتبالبلوكاتشاشةستظهرنعليهمالعملتوزي    عسيتمالذينوالباحثالمراقب  
 
المنطقةف

،أدناهبي  نمهونكمانالمنطقةنفسمنالفريقلنفسالمسندةالبلوكاتتحويوأخرىالجغرافية

ناسنادهانوفكالبلوكاتتوزي    عيتمالقائمتي  نخاللومن  
 
:يهاعلالعمليسبقلمحالف



االنجاز
جزأينمنتتكوناالنجاز شاشة:

حقوالنويحتوي:للشاشةاأليمنالجزء

إىلللوصولبحثكمحدداتتستخدممختلفة

تويهيحمانعرضمعالبلوكمستوىعىلاالنجازن

نلكلالزيارةوحالةمبانمنالبلوك .مبت 

ةالخريطوتعرض:للشاشةاأليس الجزء

مقفلإىلوتقسمهانالعمللمناطقبرصيانتمثيالن

ن .مقفلوغي 



االنجاز
ناعددنحيثمنالعملمنطقةعنإحصائيةبياناتالبحثنتائجسجالتمنسجلكليعرض  

لمبان 

نوعددنالمتوقعة  
وعددنالزراعي  نالحائزينوعددنالحائزةاالسنوعددناالسنوعددنالمساكنوعددنالمبان 

.المنشآت

نحيثاللون،خاللمناإلنجازنمنالعملمنطقةحالةالخريطةتبي  ن االحمرنوناللذاتالمناطقتعتير

ن نبينمانمنجزة،غي  ناللونذاتالمناطقتعتير .منجزةاالخرص 

نتظهرن  
 
نحالةالعملمنطقةخريطةف  

نالمبان   
نتظهرنحيثالمعنية،العملمنطقةداخلتقعالت   

المبان 

نباللونالمكتملة ناألخرص   
نوالمبان  ناالصفرنباللونالمكتملةغي   

نوالمبان  ناألزرقاللونبالمزارةغي   
والمبان 

ن  
،باللونتنطبقالنالت   

نعرضيساعدالسكت   
نلالعممنطقةخريطةعىلوحالتهانالمبان   

 
القرارناتخاذنف

.الأممنجزةالعملمنطقةباعتبارنالمتعلق



سجل تناقل البيانات

لياتعملتفاصيلسجالتالشاشةتعرض

نالتناقل  
وحيةاللاألجهزةبي  نتمتالت 

نللباحثي  ن  
 
ياناتالبوقاعدةالعدنمرحلةف

.المركزية

الجزءجزأين،منالشاشةهذهتتكون

تكمحدداتستخدمحقوالنيحتوياألول

بينمانة،المعروضالبياناتلتصفيةللبحث

نالجزءيعرض لالتناقسجالتالسفىل 

نالمدخلةالبحثلمحدداتالمطابقة  
 
ف

.األعىل



االعتماد والمراجعة

األسنتمثلسجالتالشاشةهذهتعرض

ن  
بعدللمراقبالتابعونالباحثونقامالت 

لمركزيةاالبياناتقاعدةإىلونقلهابياناتها

امنعمليةخاللمن .الي  

زءالج،أجزاءثالثةمنالشاشةهذهتتكون

كمحدداتتستخدمحقوالنيحتوياألول

نالجزءيعرضبينماللبحث،  
قةطريالثان 

نمعينةأسئلةعنالسجلخاللمنالبحث  
ف 

نالجزءأما،معينةاستمارات ليمثالسفىل 

نسجالت  
آتوالمنشوالمساكنباألسنالمبان 

نالمدخلةالبحثلمحدداتالمطابقة  
جزءالف 

.الشاشةمنالعلوي



االعتماد والمراجعة
نالخاصةالعداستمارةبياناتاستعراضيتم ،بمبت  نالظاهرن«تفاصيل»رابطعىلبالنقرنمعي    

 
عمودنف

نلسجلتفاصيل نالمبت   
نبياناتاعتمادنيمكنالشاشةخاللومن،البحثنتائجضمنالمعت  دنبعالمبت 

.المراجعة



االعتماد والمراجعة

نالمسكنبياناتعىليحتويسجليظهرن«المساكنقائمة»تبويبخاللمن واسمكنالمسرقموه 

ناالسنوعددنالمسكناشغالوصفةالمسكنونوعالمسكنمالك  
 
لتبويباعىليحتويكمان،المسكنف

ن  
.األسقائمةوهوناالفف 



االعتماد والمراجعة

نالموجودن«األسقائمة»تبويبخاللمن  
مةقائف 

أونهانواعتماداألسنبياناتاستعراضيتمالمساكن

.للميدانارجاعهان

ناألسةإبقاءأردتإذان  
ةكتابفيمكنالميدان،ف 

نالباحثخاللمنلمتابعتهانمالحظات  
الميدان 

ناللالجهازننظاميوفرنحيثاألسة،عىلالعامل وح 

مالحظاتالستعراضوظيفةبالباحثالخاص

األسةمستوىعىلالمراقب



االعتماد والمراجعة

أدناهمبي  نهونكمانالمنشآتبياناتعرضيتم«المنشآتبيانات»تبويبخاللمن:



مصطفى احلياري: اعداد


