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 الصفحة الرئيسية  .1

 يتيح املوقع التصفح باللغتين :

 العربية 

 االنجليزية 
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 عناصر الصفحة الرئيسية .2

 الهجري وامليالدي التاريخ  .2.1

 

 األزرار الرئيسية .2.2

 

 يستطيع املستخدم عمل تسجيل في املوقع عن طريق زر:

 

 وعند النقر على الزر تظهر صفحة نموذج التسجيل )* الحقل اجباري(
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عملية التسجيل وعند الضغط على زر  إلتمامعند اتمام تعبئة جميع الحقول يضغط املستخدم على زر تسجيل 

 الغاء يتم تفريغ جميع الحقول في النموذج.

 

 عند اتمام عملية التسجيل يستطيع املستخدم الدخول الى النظام عن طريق زر:

 

وعند النقر على الزر تظهر صفحة تسجيل الدخول حيث يقوم املستخدم بإدخال اسم املستخدم وكلمة املرور 

 تسجيل الدخول.والنقر على زر 
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 في حال نسيان كلمة املرور يستطيع املستخدم استرجاعها عن طريق " تذكر كلمة املرور"

وعند النقر عليها تظهر صفحة استرجاع كلمة املرور حيث يستطيع املستخدم ادخال اسم املستخدم او البريد 

 .ياإللكترونر برسالة الى البريد االلكتروني والنقر على زر ارسال وسوف يقوم النظام بارسال كلمة املرو 

 

 يستطيع املستخدم تحويل لغة املوقع بين العربية واالنجليزية عن طريق الزر:

 

 زاوية الترحيب  .2.3

  باسمهحيث يظهر اسم املستخدم الذي تم عملية تسجيل الدخول 

 منطقة االعالنات  .2.2

حيث يتم عرض اعالنات او صور تعريفية عن الهيئة وتتبدل بشكل اوتوماتيكي او يستطيع املستخدم التبديل فيما 

 بينها 

 

 زاوية البحث  .2.5

 يظهر مربع البحث في الصفحة الرئيسية كما يظهر في جميع الصفحات الداخلية في القسم العلوي 
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طريق ادخال اسمها في مربع البحث املطلوب و ينقسم حيث يستطيع املستخدم البحث عن مواصفة معينة عن 

 البحث الى قسمين:

 البحث السريع  .2.5.1

يستخدم هذا البحث لرؤية جميع تفاصيل مواصفة معينة وعند النقر على زر بحث تظهر صفحة نتائج البحث 

 ويمكن الضغط على اسم املواصفة لرؤية جميع خصائص املواصفة 

 

 مع ملف املواصفةيدل الرمز على وجود مرفقات 

 عند الضغط على شراء
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 يمكن ان تحوي املواصفة على مرفقات يمكن تنزيلها مجانا كما في الشكل أعاله

 هو  –كما يظهر في الشاشة زر )فعالة 
ً
غير فعالة( كتصنيف تلقائي لعرض املواصفات حيث يكون االختيار تلقائيا

 فعالة

 

 رات إضافية للفلترة وهي وفي حال الضغط على زر غير فعالة تظهر خيا

 

 للمعايير املختارة
ً
 حيث يقوم باختيار املعايير املراد الفلترة عليها وبالتالي ستتغير نتائج البحث بشكل تلقائي تبعا

 الرئيسية ويمكن عرضها من خالل الضغط على الزر  التصنيفاتكما تحوي الشاشة على عدد 
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 حيث يتم فلترة بيانات البحث بناء على رقم التصنيف الذي تم اختياره من تصنيف تنائج البحث 

 يمكن أن يقوم بتحميل النسخ مجانا لو كان يحمل صالحية التحميل املجاني

 

 

عند النقر على زر تفاصيل تظهر صفحة " عرض معلومات مواصفات " ويوجد أسفل الصفحة امكانية استعراض 

 التجريبية االنجليزية للمواصفة عن طريق النقر على الزر النسخة 
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       Page 10 of 17 

 

  البحث املتقدم  .2.5.2

عند الضغط على هذا الزر تظهر قائمة جانبية تعرض عدة خيارات مساعدة مثل رقم او اسم املواصفة او الجهة 

 املعدة او لغة املواصفة 

 

 

عند البحث عن طريق اي خيار من الخيارات املتاحة والنقر على زر بحث تظهر نتائج البحث وعدد نتائج البحث 

 الكلي 
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حيث يستطيع املستخدم شراء هذه املواصفة عن طريق النقر على زر امللف العربي أو اإلنجليزي املشار اليه في 

لبداية ( تظهر نافذة لتأكيد عملية الشراء والعدد صورة سابقة وعند النقر عليه )يجب تسجيل الدخول في ا

 املطلوب شرائه :

 

 العدد املطلوب ومن ثم ننقر على زر" اضافة الى السلة " بإدخالنقوم 

 عند تأكيد العملية نالحظ انه في جانب االزرار الرئيسية قد تم اضافة العدد املطلوب الى سلة املشتريات 

 

وعند نستطيع الوصول الى عملية اتمام الدفع عن طريق النقر على زر سلة املشتريات بجانب االزرار الرئيسية 

  النقر تفتح صفحة " تفاصيل الفاتورة "
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في هذه الصفحة تظهر جميع املواصفات التي تم اضافتها الى سلة املشتريات حيث يستطيع املستخدم التعديل على 

حذف (  –كل مواصفة او حذف املواصفة من سلة املشتريات عن طريق الزرين ) تعديل  الكمية املطلوبة من

 بجانب كل مواصفة 

 يظهر ايضا قيمة جميع املواصفات املضافة والخصم ان وجد والسعر النهائي املطلوب دفعه 

افتها الى سلة اذا اراد املستخدم الرجوع الى صفحة البحث املتقدم واكمال عملية البحث عن املواصفات الض

 املشتريات يقوم بالنقر على زر: 

 

 اما اذا اراد الرجوع الى الصفحة الرئيسية الخاصة باملوقع يقوم بالنقر عل زر :

 

في حال اراد املستخدم اتمام عملية الشراء يوجد في اسفل الصفحة " اتفاقية الشروط " الخاصة بالهيئة والتي 

 املواصفات. يجب قرأتها ملعرفة جميع شروط شراء

ة الشروط بوضع عالمة داخل مربع " اوافق على الشروط " ثم النقر على زر "تتمة ءثم يقوم بالتأكيد على قرا

 العملية "
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 ع للهيئة واجمالي املبلغحيث تفيد برقم حساب السداد التاب عند النقر على زر اتمام العملية تظهر الصفحة التالية 

 املطلوب سداده

 

 ملفي الشخص ي .3

 عند الضغط في أعلى الصفحة على اسم املستخدم فسيقوم بإظهار القائمة التالية

 

وعند الضغط على ملفي الشخص ي ستظهر له شاشة تعديل البيانات الشخصية حيث يستطيع املستخدم تعديل 

 جميع املعلومات الخاصة بملفه الشخص ي مثل:
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 البريد االلكتروني 

 االسم االول بالعربي 

 ارقام التواصل 

 نمط العمل 

 ............ العنوان 

  ثم النقر على زر حفظ لحفظ املعلومات او زر الغاء العادة املعلومات السابقة كما هي

 

  التواصل .2

في أسفل الشاشة يوجد رابط تواصل معنا عند النقر يقوم بفتح صفحة " نماذج التواصل " حيث يستطيع 

املستخدم مراسلة االدارة بشكوى او اقتراح وايضا يستطيع رفع ملف مثل )صورة او ملف نص ي .... ( للمساعدة 

 في ايصال املعلومة املطلوبة  

 

خدم بالنقر على زر " ارسال " وسوف يقوم النظام بارسال املطلوب عن بعد تعبئة الحقول املطلوبة يقوم املست 

 طريق البريد الكتروني.
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 املواصفات املحدثة  .5

يوجد في أعلى الشاشة بيانات عن عدد املواصفات املحدثة يمكن من خالل النقر عليها عرض كافة املواصفات 

ال محدثة تظهر القيمة صفر أي  مشتراهاملحدثة التي تم تحديثها بعد عملية الشراء وفي حال عدم وجود مواصفات 

 مواصفات محدثة  يوجد

 

 ثة " حيث تقوم بعرض جميع املواصفات عند النقر تظهر صفحة " املواصفات املحد
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 فواتيري  .6

 

عند النقر في أعلى الشاشة تفتح قائمة بآخر فواتيري مرتبة حسب التاريخ وتظهر قيمة الفاتورة حيث يستطيع 

 املستخدم متابعة الفواتير املترتبة عليه طبعا هذه الخدمة تحتاج تسجيل دخول وغير متاحة للزوار العادين 

 الضغط على رؤية جميع فواتيري تظهر الشاشة التالية من خالل

 

 نستطيع فلترة الفواتير بين تواريخ معينة وايضا عن طريقة حالة الفاتورة ان كانت مدفوعة او قيد الدفع

عند النقر على زر تفاصيل الفاتورة بجانب كل فاتورة يقوم النظام بتحميل املواصفات التي تم شراؤها طبعا في 

 الفاتورة حيث تظهر الشاشة التالية للتحميل بعد عملية الدفعحال دفع 
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أما في حالة عدم دفع الفاتورة والنقر على زر التفاصيل فستظهر الشاشة بدون زر تحميل وستظهر الحالة قيد 

 الدفع

 

 

 

 

 


