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 اإلدارة االلكترونية
 ألعمال اللجان 



هنا يتم تسجيل الدخول الى التطبيق مـن 
البريــد االلكترونــي والكلمــة خــالل ادخــال 

للـدخول اليـه والضـغط السرية الصـحيحين 
 .الدخولعلى زر تسجيل 

فـــــي حالـــــه ان المســـــتخدم جديـــــد يـــــتم 
جديد لتظهر لـك الضغط على زر مستفيد 

علــى خــالل الضــغط ومــن  ٢الشاشــة رقــم 
 ٥الشاشة رقـم تظهر نسيت كلمة المرور 

ــزر تفعيــل الحســاب كمــا  الشاشــة فــي وال
 . ٦رقم 

١ 

 ١شاشة رقم 



 ٣شاشة رقم  ٢شاشة رقم  ٢



هنا يـتم ادخـال المعلومـات والبيانـات 
ـــد  اللقـــب (الخاصـــة بالمســـتفيد الجدي

ورقــــــــم الســــــــجل المــــــــدني ورقــــــــم 
الجـــــوال ورقـــــم واالســـــم االشـــــتراك 

ـــي  ـــد االلكترون ـــده واســـم والبري وتأكي
ـــار اســـم اللجـــان  ـــي المنشـــأة واختي الت

ـــد االشـــتراك يرغـــب المســـتفيد  الجدي
 ٣و  ٢الشاشــات رقــم كمــا فــي ) فيهــا

 .والضغط على زر تسجيل ٤و 

٣ 

 ٤شاشة رقم 



 ١الشاشـة رقـم المـرور فـي عند الضغط على نسيت كلمة 
المــرور مــن خــالل ارســال كلمــة تظهــر هــذه الشاشــة ليــتم 

 .ادخال البريد االلكتروني للمستفيد

٤ 

 ٥شاشة رقم 



 لتفعيل الحساب يتم ادخال البريد االلكتروني ورمز التفعيل
٥ 

 ٦شاشة رقم 



بعــد تســجيل الــدخول الــى 
التطبيـــــــق تظهـــــــر هـــــــذه 
الشاشة التـي تظهـر فيهـا 

الرئيســـــــــــــــية القائمـــــــــــــــة 
االجتماعـــــــات ( للتطبيـــــــق

ـــــــــات والمهـــــــــام  والفعالي
والتعــــــــــــــاميم والبريــــــــــــــد 

مـــدير والوثـــائق ومراســـلة 
ـــة كمـــا فـــي ) أعمـــال اللجن
وعنــد  ٨ و ٧الشاشــة رقــم 

الضـــــغط علـــــى الخطـــــوط 
كمــــا البيضــــاء المســــطحة 

فـــي الـــدائرة الحمـــراء فـــي 
تظهـر لـك  ٨الشاشة رقـم 
 ٩الشاشة رقم 

٦ 

 ٧شاشة رقم 

 ٨شاشة رقم 



هنــــــــا تظهــــــــر القائمــــــــة الرئيســــــــية 
ـــات االجتماعـــات ( للتطبيـــق والفعالي

والبريــد والوثــائق والتعــاميم المهــام 
البيانــــــات وتحــــــديث واالحصــــــائيات 

الشخصـــية للمســـتفيد وتغيـــر كلمـــة 
   ٩الشاشة رقم في كما ) المرور 

 )متاح لألعضاء فقط(

٧ 

 ٩شاشة رقم 



ــــــــــى زر  مــــــــــن خــــــــــالل الضــــــــــغط عل
 ٩و  ٨الشاشـة رقـم االجتماعات فـي 

الشاشــــة االجتماعــــات تظهــــر هــــذه 
المقبلة للمستفيد والتـاريخ والوقـت 

 .والمكان
 )متاح لألعضاء فقط(

 

٨ 

 ١٠شاشة رقم 



مــــــــن خــــــــالل الضــــــــغط علــــــــى زر 
 الفعاليـــــــــــــــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

تظهـــر هـــذه  ٩و  ٨رقـــم الشاشـــة 
المقبلــــــــة الشاشــــــــة الفعاليــــــــات 

 .للمستفيد والتاريخ والوقت

٩ 

 ١١شاشة رقم 



مـــن خـــالل الضـــغط علـــى زر التعـــاميم 
تظهــر هــذه  ٩و  ٨الشاشــة رقــم فــي 

والتاريخ التعاميم للمستفيد الشاشة 
 .وتحميل المرفقات

١٠ 

 ١٢شاشة رقم 



من خالل الضغط علـى زر الوثـائق 
تظهــــر  ٩و  ٨الشاشــــة رقــــم فــــي 

الوثـائق للمسـتفيد هذه الشاشة 
ــــــاريخ وعنوانهــــــا ومصــــــدرها  والت

 .وتصنيفها
 )متاح لألعضاء فقط(

 

١٢ 

 ١٣شاشة رقم 



مــــــن خــــــالل الضــــــغط علـــــــى زر 
 ٩و  ٨الشاشـة رقـم المهام فـي 

المهــــام تظهــــر هــــذه الشاشــــة 
للمســــــتفيد والتــــــاريخ المقبلــــــة 

وعنوانهـــا والحالـــة الخاصـــة بكـــل 
 .واحدة
 )متاح لألعضاء فقط(

 

١١ 

 ١٤شاشة رقم 



مراسـلة من خالل الضغط علـى زر 
الشاشــة مــدير اعمــال اللجنــة فــي 

هــــــذه الشاشــــــة تظهــــــر  ٨رقــــــم 
لمراســلته مــن خــالل اختيــار اســم 

 .اللجنة والموضوع والرسالة

١٣ 

 ١٥شاشة رقم 



١٤ 

 ..لتحميل التطبيق

 ٩٢٠٠٠٤٥٦٥الرقم الموحد   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linksolutions.ECommittee
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