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بسْاَخ ٚثل يألزشف ١اإليهرت ٖٛ ١ْٝٚأحد ايرباَخ ايسا٥د ٠يف أزشفف ١املًففا ٚايٛثفا٥ل اإليهرتْٝٚف١
يف ايٛطٔ ايعسب ٖٛٚ - ٞتطبٝل ٜٚف َتٓفاٖ ٞايطفٗٛي ١يف ايتعاَفٌ يٝتٓاضف َف احتٝاجفا مجٝف
املؤضطا ٚايشسنا ٚادتٗا اذته ١َٝٛاييت تسغ يف االحتفاظ بٓطخ زقُ َٔ ١ٝايٛثفا٥ل ذا
األُٖ ٝف ١يففدٜٗا ٚح ٝف إٕ ٚثففل َففبي باضففتاداّ أفطففٌ حًفف ٍٛاملصففا ز َفتٛحفف ١املصففدز ممففا ٜتففٝ
يعُالٓ٥ففا يًكٝففاّ بايعُففٌ عًفف ٢تطففٜٛس ٙيف أٚ ٟقف  ،اعتُففا ٚثففل عًفف ٢اذتٛضففب ١ايطففبابَ ١ٝففٔ أٖففِ
َاميٝص ٚثل ح ٝإتاح ١االضتاداّ َفٔ اذتاضف ايشاصف ٞا ٚاألجٗفص ٠ايًٛحٝف ١أ ٚأجٗفص ٠اهلٛاتف
ايرنٝف . ١حٝف بإَهاْفو أزشففًَ ١فففا ٚٚثفا٥ل َفٔ أَ ٟهفإ ٚبهففٌ ضفٗٛيْ ١طفعَ ٢فٔ خففالٍ
بسْاَخ ٚثفل يألزشفف ١اإليهرتْٝٚف ١إىل تفٛف حًف ٍٛتكٓٝفَ ١تطفٛز ٠يتٓظفٚ ِٝأزشفف ١املًففا ايٛزقٝف١
ٚتطففٗ ٌٝتففدا ٍٚاملًفففا بففن املطففتادَن ٚاضففرتجاعٗا بهففٌ ٜطففس ٚضففٗٛيٚ ١احملافظفف ١عًٗٝففا َففٔ
ايطٝاع .
زؤٜتٓففا تففتًا

يف إٔ ٜهفف ٕٛبسْففاَخ ٚثففل يألزشففف ١اإليهرتْٝٚففٖ ١فف ٛايربْففاَخ األ ٍٚعًففَ ٢طففت٣ٛ

ايعامل ايعسبٚ ٞاإلضالَ ٞيف زتاٍ أزشفف ١ايٛثفا٥ل ٚاملطفتٓدا ٚتٓظُٗٝفا َفٔ خفالٍ ٚاجٗف ١بسْفاَخ
ضًَٗٚ ١طٛز ٠بأحدث ايتكٓٝا ايربزتَ ١ٝفتٛح ١املصدز.
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( ايٛاجٗ ١ايسٝ٥ط ١ٝيًربْاَخ )

 - 6ميهٓو تسن ٝايربْاَخ عً ٢االْرتْ عً ٢ض فس خاص حب ٝميهٓهِ ايٛصٍٛ
يًًُفا َٔ أَ ٟهإ ٜتٛفس ف ٘ٝاإلْرتْ  ،نُا ميهٔ تسنٝب٘ عً ٢جٗاش ض فس
اخً( ٞضُٔ شبه ١اخً )١ٝحبٝ

ميهٔ مجَ ٝطتادَ ٞايربْاَخ َٔ ايٛصٍٛ

إي ٘ٝعرب ايشبه ١ايداخً.١ٝ
 - 0ال ًٜصّ تسن ٝايربْاَخ عً ٢أنثس َٔ جٗاش ،بٌ ميهٔ تسنٝب٘ عً ٢جٗاش ٚاحد
فكط ٚايٛص ٍٛي٘ َٔ أ ٟجٗاش ضُٔ ايشبه َٔ ١خالٍ َتصف اإلْرتْ  ،ألٕ
ايربْاَخ َبي عً ٢ب. web based ١٦ٝ
ٚ - 9اجٗ ١ايربْاَخ تدعِ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١اإلجنًٝص.١ٜ
 - 4ميهٔ اْشا ٤عد الْٗا َٔ ٞ٥املطتادَن.
 - 5إَهاْ ١ٝختصٝ

زقِ ٚظٝفٚ ٞنًَُ ١سٚز يهٌ َٛظ

حبٝ

ٜتِ تطح ٌٝنٌ

شٜ ٤ٞك ّٛب٘ بامس٘ .
- 6

ال ٜٛجد عد َعن َٔ االجٗص ٠الضتاداّ ايربْاَخ عً ٢عهظ ايرباَخ االخس.٣

 - 7إَهاْ ١ٝعسض  ٚزف املًفا ٚأزشفتٗا َٔ خالٍ أجٗص ٠اهلٛات ايرن١ٝ

& Android

. iPhone& blackberry
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عِ ايتازٜخ اهلحسٚ ٟفكاَ يتك ِٜٛأّ ايكسٚ ٣املٝال . ٟ

- 8

 - 9ميهٔ يًُطتادَن إزضاٍ زضا ٌ٥اخً ١ٝتشٌُ عًَ ٢سفكا ٚغ ٖا ألَ ٟطتادّ
آخس اخٌ ايٓظاّ .
 - 61إَهاْٝففف ١تعاَفففٌ ايٓظفففاّ َف ف
املعفففففففففففاَال ذا ايطفففففففففففاب
ايطففففففسٜٚ ، ٟظٗففففففس برتقففففففِٝ
املعاًَ. ١
 - 66إْشفففففففاَ ٤عفففففففاَال ايفففففففٛاز
ايكا ّ َٔ جٗا خازج. ١ٝ
 - 60إْشففففففاَ ٤عففففففاَال ايصففففففا ز
املسضففففٌ إىل جٗففففا خازجٝفففف١
.
 - 69إَهاْٝفففففففففففففففف ١تصففففففففففففففففٓٝ
املعففففففففففففاَال ( اخًفففففففففففف، ٞ
خازج) ٞ
 - 64إَهاْٝفففف ١تطففففح ٌٝبٝاْففففا عففففٔ األشففففااص أصففففبا ايعالقفففف ١باملعاًَفففف ١ناالضففففِ
ٚزقِ ادتٛاٍ ٚايربٜد االيهرت. ْٞٚ
 - 65إزضاٍ زضا ٌ٥جَّٛاٍ أ ٚزضا ٌ٥إيهرت ١ْٝٚبٛض املعاًَ ١إىل املساجعن تًكاٝ٥اً.
 - 66إَهاْ ١ٝإضافَ ١سفكا يًُعاًَ. ١
 - 67إَهاْ ١ٝايبب ببٝاْا املساجعن  ٚاضتعساض املعاَال ارتاص ١بِٗ .
 - 68إَهاْ ١ٝحفظ بٝاْا املساجعن ٚاضرتجاعٗا يف أَ ٟعاَال جدٜد ٠هلِ  ٕٚتهساز
ا خاهلا .
 - 69إَهاْ ١ٝإحاي ١املعاَال إىل إ ازا

اخً ١ٝأَٛ ٚظ

اخٌ اإل از. ٠

ْ - 01ظاّ ض ايعٌُ يًُعاَال .
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 - 06إَهاْ ١ٝايبب عٔ املعاَال ٚحسناتٗا مبفات ٝحب عد. ٠
 - 00إَهاْ ١ٝاضرتجاع أَ ٟعاًَ ١صدز إىل جٗا

اخً ١ٝطاملا مل ٜتِ اضتالَٗا بعد .

 - 09إَهاْ ١ٝز املعاًَ ١إىل َصدزٖا َٔ  ٕٚاضتالَٗا .
 - 04متٝٝص املعاَال املتأخس ٠باإلجناش َٔ قبٌ املٛظ .
 - 05متٝٝص املعاَال املتأخس ٠باالضتالّ َٔ قبٌ املٛظ .
 - 06متٝٝص املعاَال املتأخس ٠بعدّ االجناش َٔ قبٌ املٛظ .

ٜٛ - 07فس ايٓظاّ خدَ ١تٓب ٘ٝاملٛظفن آيٝاً باملعاَال احملاي ١إي. ٘ٝ
 - 08إَهاْ ١ٝزبط املعاَال ذا ايصً َ ١ضٗٛي ١اضتعساض املعاَال ذا ايصً. ١
 - 09إَهاْ ١ٝتطدٜد املعاًَ ١ايٛاز  ٠مبعاًَ ١صا ز. ٠
 - 91إَهاْ ١ٝإْٗاَ ٤عاًَ ١أ ٚإعا  ٠فت َعآًََ ١تٗ ١ٝحط ايصالحٝا يًُطتادَن .
 - 96ايتعاٌَ َ إجاشا ْٗا ١ٜاالضبٛع ٚاالجاشا ايطٓٚ ، ١ٜٛال ته ٕٛاملعاَال َتأخس. ٠
 - 90االطففالع عًفف ٢تكففازٜس قبفف ٍٛاملعففاَال
ٚزفطفففففٗا  ،بتفففففازٜخ االحايفففففٚ ١تفففففازٜخ
ايكبٚٚ ٍٛقتُٗا .
 - 99اَهاَْ ١ٝعسفَٛ ١قف املعاًَفٚ ١ايكطفِ
املٛج ٠ ٛب٘ ٚاضِ املٛظ .
 - 94ايتبهِ ايهاٌَ مبحًدا اذتففظ ،
ٚنٌ ا از ٠هلا زتًداتٗا ارتاص. ١
 - 95اَهاْٝفف ١االحايفف ١اىل انثففس َففٔ قطففِ
بٓفظ ايًبظ. ١
 - 96اَهاْٝففففف ١ازضفففففاٍ ْطفففففا ١اىل احفففففد
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االقطاّ ٚاملٛظفن يالطالع .
ْ - 97ظاّ ايسضا ٌ٥ايداخً ١ٝبن املطتادَن .
 - 98اَهاْ ١ٝايتعاٌَ َ ادتٗا املطتفٝدٚ ٠تطح ٌٝبٝاْاتِٗ ناٌَ ٚزبطِٗ باملعاَال .

 - 99اَهاْ ١ٝتطح ٌٝمج ٝاملٛظفن ٚ ،ميهِٓٗ ايدخ ٍٛعً ٢ايٓظاّ يتكد ِٜاملعاَال
ارتاص ١بِٗ  ٕٚ ،تسقُٗٝا .
 - 41اَهاْ ١ٝاطالع املٛظفن عً ٢املعاَال اييت مت تكدميٗا بايٓظاّ َٚعسف ١حايتٗا .
 - 46اَهاْ ١ٝاضاف ١عد الْٗا َٔ ٞ٥املطتادَن .
 - 40اَهاْ ١ٝاضاف ١عد الْٗا َٔ ٞ٥اجملًدا .
 - 49اَهاْ ١ٝاضاف ١عد الْٗا َٔ ٞ٥اال ازا ٚاالقطاّ .
 - 44اَهاْ ١ٝايتبهِ بصالحٝا املطتادَن ناًَ َٔ ١االضافٚ ١ايتعدٚ ٌٜاذترف .

 - 45اَهاْ ١ٝحتدٜد املطتادَن اييت يد ِٜٗصالحٝا اغالم املعاَال .
 - 46اَهاْ ١ٝاالطالع عً ٢مج ٝاالشعازا .
 - 47اَهاْ ١ٝايتبهِ بكٛا ِ٥ايٓظاّ يف َعاَال ايصا ز ٚايٛاز .
 - 48اَهاْ ١ٝايتبهِ بتً ٜٔٛاالحاال .
 - 49زقِ خاص يهٌ ًَ َؤزش ٜك ّٛايٓظاّ برتق ِٝتًكا ٞ٥يًًُفا ايصا زٚ ٠ايٛاز .٠
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 - 51إَهاْ ١ٝختصٝ

صالحٝا

ستد  ٠يهٌ َٛظ

َثالً احدِٖ ميهٓ٘ تعدٌٜ

ٚحرف املًفا ٚ ،اخس ميهٓ٘ االضاف ١فكط .
 - 56تٛيٝد بازن ٛيهٌ ًَ َؤزش َ إَهاْ ١ٝطباعت٘.
 - 50إَهاْٝفففففففففففف ١تصففففففففففففدٜس نففففففففففففٌ املًفففففففففففففا ا ٚزتُٛعففففففففففففَٗٓ ١ففففففففففففا نٗ٦ٝفففففففففففف١
()Excel2007,Excel5,word,CSV,XML
ٚ - 59ج ٛحب عا  ٟيًبب عٔ ًَ َعن .
ٚ - 54ج ٛحب َتكدّ حي ٟٛايعدٜد َٔ ايعٓاصس يٝه ٕٛايبب بدقَ ١تٓاٖٚ ١ٝضسٜع. ١

 - 55إَهاْ ١ٝزف ًَفا أ ٚصٛز َٔ جٗاشى اىل ْظاّ األزشف ١بشهٌ مجاع ٞحٝ
ميهٓو زف أنثس َٔ ًَ يف املس ٠ايٛاحد. ٠
َ - 56عظِ اَتدا ا املًفا ميهٔ أزشفتٗا.
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 - 57إَهاْ ١ٝاطالع َطؤ ٍٚايٓظاّ عً ٢ضحال ايٓظاّ حبٝ

ٜعسض مج ٝايعًُٝا

اييت ٜك ّٛبٗا املطتادَ.ٕٛ
 - 58إَهاْ ١ٝإضافٚ ١ص يهٌ ًَ َسفٛع قبٌ أزشفت٘ حتٜ ٢طٌٗ ايبب عٓ٘ الحكاً .
 - 59إَهاْ ١ٝاضاف ١زتًدا  َٔٚثِ ْكٌ املًفا املؤزشف ١اخٌ تًو اجملًدا .
 - 61إَهاْٚ ١ٝض زتًد فسع ٞاخٌ اجملًد ايسٝ٥ط.ٞ
ٚ - 66ج ٛقطِ خاص باإلشعازا يًربٜد االيهرتٚ ْٞٚايسضا ٌ٥ايكص .SMS ٠
 - 60ايٛص ٍٛيًًُفا

أصب أضٌٗ ٚأضسع .اَهاْ ١ٝايطباعٚ ١ايتصدٜس ٚتطح ٌٝتازٜخ

اضاف ١نٌ ًَ ٚايتازٜخ ايفعً ٞيًًُ .
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