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 الصفحة الرئيسية : 
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 الموقع متاح باللغتين :

 العربية :

 

 

: الرئيسية   عناصر الصفحة 

الهجري والميالدي  لتاريخ   ا

 

: األزرار  الرئيسية 

 

 طريق زر:يستطيع المستخدم عمل تسجيل في الموقع عن 

 

 وعند النقر على الزر تظهر صفحة نموذج التسجيل ) * الحقل اجباري (
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 النموذج . عند اتمام تعبئة جميع الحقول يضغط المستخدم على زر تسجيل التمام عملية التسجيل  وعند الضغط على زر الغاء يتم تفريغ جميع الحقول في

 

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

 

 

 وعند النقر على الزر تظهر صفحة تسجيل الدخول حيث يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على زر تسجيل الدخول .
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 ة :في حال نسيان كلمة المرور يستطيع المستخدم استرجاعها عن طريق " تذكر كلمة المرور" في القائمة الفرعي

 

ل وسوف يقوم النظام وعند النقر عليها تظهر صفحة استرجاع كلمة المرور حيث يستطيع المستخدم ادخال اسم المستخدم او البريد االلكتروني والنقر على زر ارسا

 بارسال كلمة المرور برسالة الى البريد االكتروني .

 

 

 ية عن طريق الزر :يستطيع المستخدم تحويل لغة الموقع بين العربية واالنجليز
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: لترحيب  ا  زاوية 

 حيث يظهر اسم المستخدم الذي تم عملية تسجيل الدخول بأسمه او تظهر كلمة زائر في حال عدم تسجيل الدخول

 

:  منطقة االعالنات 

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

 

: لبحث  ا  زاوية 

 

 حيث يستطيع المستخدم البحث عن مواصفة معينة عن طريق ادخال اسمها في مربع البحث المطلوب و ينقسم البحث الى قسمين :

 

 البحث السريع : 

 

جميع  " لرؤيةيستخدم هذا البحث لرؤية جميع تفاصيل مواصفة معينة وعند النقر على زر بحث تظهر صفحة نتائج البجث ويوجد اسفل كل مواصفة زر " تفاصيل 

 خصائص المواصفة 
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 يدل الرمز على وجود مرفقات مع ملف المواصفة

 

 عند الضغط على شراء
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 يمكن تنزيلها مجانا كما في الشكل أعالهيمكن ان تحوي المواصفة على مرفقات 

 

 كما تحوي القائمة على عدد التصتيفات الرئيسية
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 حيث يتم فلترة الغريد بناء على رقم التصنيف الذي تم اختياره من تصنيف تنائج البحث 

 

 يمكن أن يقوم بتحميل النسخ مجانا لو كان يحمل صالحية التحميل المجاني
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على زر تفاصيل تظهر صفحة " عرض معلومات مواصفات " ويوجد اسفل الصفحة امكانية استعراض النسخة التجريبية االنجليزية للمواصفة عند النقر  

  عن طريق النقر على الزر
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 البحث المتقدم :

 

 عدة او لغة المواصفة ................يستخدم هذا الزر للبحث عن مواصفة ولكن بعدة خيارات مساعدة مثل رقم او اسم المواصفة او الجهة الم

 

 

 عند البحث عن طريق اي خيار من الخيارات المتاحة والنقر على زر بحث تظهر صفحة نتائج البحث وعدد نتائج البحث الكلي 

 

وعند النقر عليه )يجب تسجيل حيث يستطيع المستخدم شراء هذه المواصفة عن طريق النقر على زر " سلة الشراء " المشار اليه في الصورة السابقة 

 الدخول في البداية ( تظهر نافذة لتأكيد عملية الشراء والعدد المطلوب شرائه :
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 نقوم بادخال العدد المطلوب ومن ثم ننقر على زر" اضافة الى السلة "

 مشتريات عند تأكيد العملية نالحظ انه في جانب االزرار الرئيسية قد تم اضافة العدد المطلوب الى سلة ال

 

 

 

 نستطيع الوصول الى عملية اتمام الدفع عن طريق :

 النقر على زر سلة المشتريات بجانب االزرار الرئيسية 

 النقر على سلة الشراء في القائمة الفرعية للصفحة 

  وعند النقر على احدهما  تفتح صفحة " تفاصيل الفاتورة "
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واصفة صفة او حذف المفي هذه الصفحة تظهر جميع المواصفات التي تم اضافتها الى سلة المشتريات حيث يستطيع المستخدم التعديل على الكمية المطلوبة من كل موا

 حذف ( بجانب كل مواصفة  –من سلة المشتريات عن طريق الزرين ) تعديل 

 

 ان وجد والسعر النهائي المطلوب دفعه  يظهر ايضا قيمة جميع المواصفات المضافة والخصم

 

 

 :  اذا اراد المستخدم الرجوع الى صفحة البحث المتقدم واكمال عملية البحث عن المواصفات الضافتها الى سلة المشتريات يقوم بالنقر على زر
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 اما اذا اراد الرجوع الى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع يقوم بالنقر عل زر :

 

 ات .المواصفراد المستخدم اتمام عملية الشراء يوجد في اسفل الصفحة " اتفاقية الشروط " الخاصة بالهيئة والتي يجب قرأتها لمعرفة جميع شروط شراء في حال ا

 ثم يقوم بالتأكيد على قرأة الشروط بوضع عالمة داخل مربع " اوافق على الشروط " ثم النقر على زر "تتمة العملية "

 

 حيث تفيد برقم حساب السداد التابع للهيئة واجمالي المبلغ المطلوب سداده .  على زر اتمام العملية تظهر الصفحة التاليةعند النقر 

 

 

 

 

 

:  القائمة الرئيسية 

 عن طريق القائمة الجانبية الموجودة داخل جميع صفحات الموقع  -1
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 الرئيسيةيمكن الوصول اليها عن طريق الروابط السريعة في اسفل الصفحة  -2

 

 الشخصي : ملفي

 

ل جميع خدم تعديعند تمرير مؤشر الماوس فوق العنوان يقوم بإظهار وصف سريع عن الصفحة وعند النقر عليها تظهر صفحة "نموذج التسجيل " حيث يستطيع المست

 المعلومات الخاصة بملفه الشخصي مثل :

 البريد االلكتروني 

 االسم االول بالعربي 

 ارقام التواصل 

 مط العملن 

 ............ العنوان 

 ثم النقر على زر حفظ لحفظ المعلومات او زر الغاء العادة المعلومات السابقة كما هي 
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 : التواصل

 

ي .... ( ة او ملف نصعند النقر يقوم بفتح صفحة  " نماذج التواصل " حيث يستطيع المستخدم مراسلة  االدارة بشكوى او اقتراح وايضا يستطيع رفع ملف مثل )صور

 للمساعدة في ايصال المعلومة المطلوبة 

 النظام بارسال المطلوب عن طريق البريد الكتروني . بعد تعبئة الحقول المطلوبة يقوم المستخدم بالنقر على زر  " ارسال " وسوف يقوم
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 المواصفات المحدثة :

 

دثة صفات مشتراة محعند النقر تظهر صفحة  " المواصفات المحدثة " حيث تقوم بعرض جميع المواصفات التي تم تحديثها بعد عملية الشراء وفي حال عدم وجود موا

 تظهر الصفحة رسالة تفيد بذلك 

 

 : فواتيري

 

 عادين للزوار ال عند النقر تفتح صفحة " فواتيري " حيث يستطيع المستخدم متابعة الفواتير المترتبة عليه طبعا هذه الخدمة تحتاج تسجيل دخول وغير متاحة
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 نستطيع فلترة الفواتير بين  تواريخ معينة وايضا عن طريقة حالة الفاتورة ان كانت مدفوعة او قيد الدفع

رة والنقر فع الفاتوعلى زر تحميل المواصفات بجانب كل فاتورة يقوم النظام بتحميل المواصفات التي تم شراؤها طبعا في حال دفع الفاتورة اما في حالة عدم دعند النقر 

 على زر تحميل يظهر رسالة تفيد بانه يجب دفع المبلغ المستحق الستكمال عملية التحميل

 

 

 


