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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 التصور األولي

 وثائق ومواصفات تصميم ل

 

 املوقع اإللكرتوني وأمتتة أعمال 

 اجلمعية اخلريية اإلسالمية

 4014المشهرة برقم 

 

 بالقاهرة الكبري  - ة الشروقنفرع مدي
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تصميم الموقع اإللكتروني وأتمتة أعمال مشروع  فيما يلي تجدون وثائق ومواصفات

فرع مدية الشروق بالقاهرة الكبري بجمهورية مصر  –الجمعية الخيرية اإلسالمية 

 العربية.

 ويتولى أعمال المشروع فريق عمل مؤلف من السادة:

  

 :على املشروع العاماملشرف 

 فضيلة األستاذ الدكتور/ خالد محمد عبدالعزيز سالم 

 كبير الوعاظ بوزارة األوقاف المصرية  

 00201121726002تليفون:   

  Dr_Khaled_Salem@ Hotmail.com 
 
 

 اإلشراف الفين والتقين:

 الدكتور/ محمد عبدالعزيز إبراهيم العيوطي 

 اإلمارات العربية –جامعة عجمان  –المعلومات نظم  أستاذ  

 00201121726002تليفون:   

  Dr_Khaled_Salem@ Hotmail.com 
 
 

 :املدير اإلداري للجمعية

 عطية حسن مسامير/ الشيخفضيلة األستاذ  

 مدينة الشروق –إمام مسجد الصحابة   
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 00201121726002تليفون:   

  Sh_Ateyya_Hassan@ Hotmail.com 
 
 

 

 املالي للجمعية:املدير 

 سالم صالح عمر/ فضيلة األستاذ الشيخ/  

 ظ بوزارة األوقاف المصريةاعالو  
 00201121726002تليفون:   

  Sh_Omar_Salem@ Hotmail.com 
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 التعريف بالمشروع .2
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 السياسات واللوائح والقوانين واإلجراءات .6
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 اجلمعية اخلريية اإلسالمية

 

 ملخص لإلدارة العليا

 الغرض من هذه الوثيقة .1

 نظام العمل باملشروع .2

 أعمال تدخل يف نظاق أنشطة املشروع .3

 نظاق أنشطة املشروع خارجأعمال  .4

 العالقة واالرتباط مع اخلطط األخرى .5

 واألدوات والتقنياتمههجية العمل  .6

 السياسات واللوائح واإلجراءات .7

 نظرة مشولية لتصميم النظام .8

 



 
 

 

 (8) رقم الصفحة الخيرية اإلسالمية مشروع أتمتة أعمال الجمعية     2016يونيو  19 -1437رمضان  13 

 

 



 
 

 

 (9) رقم الصفحة الخيرية اإلسالمية مشروع أتمتة أعمال الجمعية     2016يونيو  19 -1437رمضان  13 

 

 االختيار وائمتصميم ق
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 مساعدة الفقراء .48

 خدمات تعليمية .49

 العيادات المتخصصة .51

 الصيدلية الخيرية .51

 العمليات الجراحية .52

 دعم الجمعية .53

 االقتراحات .54

 

 

 

 

 

 

g. األنشطة مجمعة() خدمات وأعمال اجلمعية 



 
 

 

 (15) رقم الصفحة الخيرية اإلسالمية مشروع أتمتة أعمال الجمعية     2016يونيو  19 -1437رمضان  13 

 

 



 
 

 

 (16) رقم الصفحة الخيرية اإلسالمية مشروع أتمتة أعمال الجمعية     2016يونيو  19 -1437رمضان  13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 (17) رقم الصفحة الخيرية اإلسالمية مشروع أتمتة أعمال الجمعية     2016يونيو  19 -1437رمضان  13 

 

 شاشة التسجيل واحلجز

 شاشة التسجيل والحجز. وصورا أوليا لتفيما يلي تجدون 

 موقع: ذه الشاشة تظهر عند الدخول إلى ه

http://www.ayouty.com/ 

 

 وعند وقوف مؤشر الفأرة عند المربع األخضر 

 تظهر قائمة منسدلة هكذا:

 

http://www.ayouty.com/
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نختار منها: الجمعية الخيرية اإلسالمية؛ وعندها يظهر موقع الجمعية 

 هكذا:
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 الخدمات الطبية تظهر الشاشة اآلتية:وباختيار 
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 وبمجرد ظهور الشاشة؛ تقفز شاشة التسجيل والحجز كما يلي:
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أو الزائر )عبر األنترنت( بتسجيل  موظف االستقبال حيث يقوم

 لي:بياناته ورغباته كما ي

 

 )في حالة الزائر الجديد( 

آليا من قبل البرنامج الطبي ثم يقوم بتسجيل رقم  الملف يولد رقم 

التليفون واإلسم والبريد اإللكتروني )إن وجد(؛ وكذلك يلزم تسجيل 

  .العمرالجنس و
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 )في حالة الزائر القديم(

يتوجب عليه فقط ذكر رقم الملف الخاص به أو رقم تليفونه؛ عندها 

 تظهر البيانات السابق ذكرها آليا.

 

وضع المؤشر )مؤشر الفأرة( على كلمة "العيادات"  بعد ذلك يكفي

 لتظهر قائمة جانبية باسماء العيادات المختلفة بالجمعية.
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وباختيار العيادة المؤشر عليها تظهر شاشة تحدد تواجد السادة 

 األطباء في أيام األسبوع المختلفة وتوقيتات تواجدهم بالعيادات.

 

أما إذا كانت الرغبة مجهولة أو غير معروفة فيتم تحويل المريض 

 إلى طبيب ممارس عام. 

 وبالضغط على مربع معين يتم تحديد اسم الطبيب واليوم والوقت

 

http://www.ayouty.com/___Gam_Shorouq_final/3medical/medical_Clinics.h

tml 

http://www.ayouty.com/___Gam_Shorouq_final/3medical/medical_Clinics.html
http://www.ayouty.com/___Gam_Shorouq_final/3medical/medical_Clinics.html
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 طريفة حتليل وتنفيذ املشروع

تحلل كل جملة أو عبارة إلى كلمات مفتاحية تحول إلى هدف رئيسي أو 

فرعي لتكوين خطة عمل تنفيذية زمنية أو أن يكون جزءا منن خطة شمولي 

لها خطوات تنفيذ ذات زمن وإمكانيات مادية وبشرية مناسبة تساعد على 

 تحقيقها. 

 

 من أعمال املشرف العام للمشروع

  يقوم المشرف العام
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بعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تنفيذ الخطة والتحقق من نجاح التنفيذ  .1

طبقا للمخطط الزمني للمشروع وتذليل الصعاب في حال وجود أي 

 مشكالت أو عوائق تعترض تنفيذ المشروع. 

 تسجيل كفاءة التنفيذ في محضر االجتماع. .2

 

 الشئون اإلدارية واملالية

  يقوم المشرف العام

 

 يةالصيدلية اخلري

  يقوم المشرف العام

 

 املختربات والتجاليل واإلشعات

  يقوم المشرف العام

 

 قاعة احملاضرات واالجتماعات

  يقوم المشرف العام

 

 مركز نظم املعلومات

  يقوم المشرف العام
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