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 تتستخدم للوصول إلى القوائم الفرعية: الهدف•

أزرار تمكن المستخدم من تغيير محتوى القائمة الفرعية بما يتناسب مع : العمليات•

 .الخدمة المطلوب من النظام

تظهر وتختفي هذى األزرار وفقا لصالحية المستخدم على الشاشات : الصالحيات•

 .الداخلية
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تتستخدم هذة القائمة للوصول إلى : الهدف•

 شاشات النظام

يتغير محتوى هذه القائمة بناًء على : العمليات•

خيارات المستخدم من القائمة الرئيسية ومن 

خالل النقر على أزرار القائمة يتم الوصول إلى 

 الشاشات الداخلية

تظهر وتختفي هذى األزرار وفقا : الصالحيات•

 .لصالحية المستخدم على الشاشات الداخلية
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 .تتستخدم هذة األداة لمساعدة المستخدم في ضبط حسابه وتعلم استخدام النظام: الهدف•

 :  العمليات•
 ( في الصورة أعاله 1رقم )تغيير اللغة من خالل النقر على زر اللغة  •

في  2رقم )الوصول لشاشة ملف الستخدم من خالل النقر على زر بيانات المستخدم •
 .( الصورة أعاله

 (.في الصورة أعاله 3رقم ) تسجيل الخروج من خالل النقر على زر الخروج•

 (في الصورة أعاله 4رقم )  PowerPointو  PDFتحميل دليل المستخدم بصيغتي •
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 .تتستخدم هذة األداة للوصول إلى شاشة الدخول السريع: الهدف•

من خالل النقر على الشعار سيتم تحويل المستخدم إلى لوحة الدخول : العمليات•

 السريع
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 .لتصفية البياناتهذة األداة تستخدم : الهدف•

 : العمليات•
ملء وإختيار أو  ( 1رقم )المقارنة وعملية ( 1رقم )إضافة أكثر من معيار بحث من خالل إختيار الحقل •

ثم النقر ( 4رقم )أو & وإختيار اشتراط تحقق كل الشروط أو أي منها من خالل إختيار و ( 3رقم )القيمة 
 .على زر إضافة

 .تنفيذ عملية البحث بالنقر على زر بحث•

 مسح معايير تصفية البيانات بالنقر على زر مسح التصفية•

 :مالحظات•
عند البحث يظهر ملخص تصفية البحث في أعلى األداة ويتم إخفاء التفاصيل إلتاحة رؤية أفضل وإلعادة •

 .إخفائها أنقر على عالمة التصفية أعلى األداة/ عرضها 
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 .لرفع الملفات هذة األداة تستخدم : الهدف•

 :  العمليات•
 (1رقم )خالل النقر على زر عرض  رافع الملفات عرض  رافع الملفات من •

 (2رقم )استعراض ملفات النظام واختيار ملف من خالل النقر على زر استعراض •

 رفع الملف بالنقر على زر موافق•

 إلغاء الرفع بالنقر على زر إلغاء•

 :الشروط•
 PDFيجب اختيار ملف قبل الضغط على زر موافق وأن يكون الملف بصيغة •
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 تتستخدم هذة الشاشة للوصول إلى الشاشات الرئيسية للنظام: الهدف•

 .ثمانية أزرار تمكن المستخدم من الوصل إلى الشاشات الداخلية: العمليات•

تظهر وتختفي هذى األزرار وفقا لصالحية المستخدم على الشاشات : الصالحيات•

 .الداخلية
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 إدارة النظام•

 إدارة األفكار•

 مشاكل وحلول•

 التقارير•
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 .تعرض هذه الشاشة مجموعات الصالحيات التي ستتحكم في وصول المستخدمين  إلى الشاشات الداخلية: الهدف•

 :العمليات•

 فرز المجموعات من خالل النقر على ترويسة العمود بالجدول•

 عرض شاشة منبثقة لتفاصيل المجموعة بالنقر على زر التفاصيل بالجدول•

 حذف المجموعة من خالل النقر على زر الحذف بالجدول•

 عرض شاشة منبثقة إلضافة مجموعة جديدة من خالل النقر على زر سجل جديد•

 :الشروط•

 الحذفويلغى أمر ال يمكن حذف مجموعة مرتبطة بمستخدمين وتظهر رسالة خطأ معبرة في حالة حذفها •
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 تعديل مجموعة وتحديد الصالحيات/تستخدم هذة الشاشة إلضافة: الهدف•

 :العمليات•

 .إضافة أو تعديل مجموعة جديدة من خالل النقر على زر الحفظ•

 أعلى الشاشة  Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 إلزاميبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •

 ويلغى أمر الحفظ يمنع تكرار اسم المجموعة وتظهر رسالة خطأ معبرة في حالة كسر الشرط•

 الشرط ويلغى أمر الحفظوتظهر رسالة خطأ معبرة في حالة كسر يمنع الحفظ دون إختيار صالحية •

 .لكي تفعل الصالحيات على المستخدمين المنتمين للمجموعةفعال يجب أن يتم  إختيار •

 :مالحظات•

 .يتم تحديد كون العملية إضافة أو تعديل من خالل الشاشة التي إنبثقت منها•
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 تستخدم هذه الشاشة إلضافة مستخدم جديد للنظام وتحديد مجموعات الصالحيات الخاصة به: الهدف•

 :العمليات•

 .من خالل النقر على زر الحفظمستخدم جديدة إضافة •

 :الشروط•

 بجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل إلزامي* عالمة •

 رسالة خطأ معبرة في حالة كسر الشرط ويلغى أمر الحفظالبريد اإللكتروني وتظهر تكرار يمنع •

 رسالة خطأ معبرة في حالة كسر الشرط ويلغى أمر الحفظمجموعة صالحيات وتظهر يمنع الحفظ دون إختيار •

 .يتم تفعيل المستخدملكي فعال يجب أن يتم  إختيار •

 (طالب  –موظف ) يشترط إدخال الرقم الوظيفي للمستخدمين من نوع •

 يشترط إدخال كلمة المرور للموظفين من خارج الجامعة•
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 قائمة مستخدمي النظامتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولالمستخدمين من فرز •

 على زر التفاصيل بالجدوللبيانات المستخدم بالنقر عرض شاشة منبثقة •

 خالل النقر على زر الحذف بالجدولالمستخدم من حذف •

 :الشروط•

 ويلغى أمر الحذفحذفه رسالة خطأ معبرة في حالة مستخدم مرتبط بأفكار أو بمشاكل أو بحلول وتظهر ال يمكن حذف •
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 الصالحيات الخاصة بهلتعديل بيانات الممستخدم وتعديل مجموعات تستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .خالل النقر على زر الحفظتعديل بيانات المستخدم  من •

 الشاشةأعلى   Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •

 الموظف في حال ظهوره  من خالل جعل الحقول للقراءة فقط/تغيير البريد اإللكتروني ورقم الجوال واسم المستخدم ونوعه ورقم الطالبيمنع •

 يمنع الحفظ دون إختيار مجموعة صالحيات وتظهر رسالة خطأ معبرة في حالة كسر الشرط ويلغى أمر الحفظ•

 .لكي يتم تفعيل المستخدمفعال يجب أن يتم  إختيار •
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 قائمة معايير تقييم األفكارتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولالمعايير من فرز •

 على زر التفاصيل بالجدوللبيانات المعيار بالنقر عرض شاشة منبثقة •

 بالجدولخالل النقر على زر الحذف المعيار من حذف •

 جديدمن خالل النقر على زر سجل معيار جديد عرض شاشة منبثقة إلضافة •

 :الشروط•

 الحذفويلغى أمر حذفه رسالة خطأ معبرة في حالة معيار مرتبط بأفكار وتظهر ال يمكن حذف •

 وفي حال كسر الشر تظهر رسالة خطأ معبرة ويمنع تقييم األفكار 100يجب أن يكون مجموع نسب المعايير مساويا ل •
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 لتعديل معيار التقييم والدرجات الخاصة به/إلضافةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .خالل النقر على زر الحفظتعديل معيار التقييم من / إضافة •

 إضافة درجة جديدة من خالل النقر على زر درجة جديدة ثم ملء الحقول ثم النقر على زر حفظ الدرجة•

 تعديل درجة سابقة من خالل النقر على الزر تفاصيل بالجدويل وتعديل القيم ثم النقر على حفظ الدرجة•

 الشاشةأعلى   Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •

 الحفظرسالة خطأ معبرة في حالة كسر الشرط ويلغى أمر اسم المعيار وتظهر يمنع تكرار •

 الحفظرسالة خطأ معبرة في حالة كسر الشرط ويلغى أمر الدرجة للمعيار وتظهر يمنع تكرار اسم •

 الحفظوتظهر رسالة خطأ معبرة في حالة كسر الشرط ويلغى أمر قيمة الدرجة للمعيار يمنع تكرار •

 :مالحظات•

 .ال يتم الحفظ النهائي للدرجات إلى من خالل النقر على زر حفظ•
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 قائمة مجاالت األفكارتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولالمجاالت من فرز •

 على زر التفاصيل بالجدوللبيانات المجال بالنقر عرض شاشة منبثقة •

 بالجدولخالل النقر على زر الحذف المجال من حذف •

 جديدمن خالل النقر على زر سجل مجال جديد عرض شاشة منبثقة إلضافة •

 :الشروط•

 الحذفويلغى أمر حذفه رسالة خطأ معبرة في حالة مجال مرتبط بأفكار وتظهر ال يمكن حذف •
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 لتعديل مجال الفكرة/إلضافةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .خالل النقر على زر الحفظمن  مجال الفكرةتعديل / إضافة •

 الشاشةأعلى   Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 22 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •



 قائمة مؤشرات البحثتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولمؤشرات البحث من فرز •

 على زر التفاصيل بالجدوللبيانات مؤشر البحث بالنقر عرض شاشة منبثقة •

 بالجدولخالل النقر على زر الحذف مؤشر البحث من حذف •

 23 جديدمن خالل النقر على زر سجل مؤشر جديد عرض شاشة منبثقة إلضافة •
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 لتعديل مؤشر البحث/إلضافةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .خالل النقر على زر الحفظتعديل مؤشر البحث من / إضافة •

 الشاشةأعلى   Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •

 يمنع تكرار اسم مؤشر البحث وعند كسر الشرط تظهر رسالة خطأ معبرة وتلغى عملية الحفظ•
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 قائمة الجهات المسؤولة عن تنفيذ األفكارتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولالتنفيذ من فرز الجهات المسؤولة عن •

 على زر التفاصيل بالجدولالتنفيذ بالنقر عن لبيانات الجهة المسؤولة عرض شاشة منبثقة •

 بالجدولخالل النقر على زر الحذف من  حذف الجهة المسؤولة عن التنفيذ•

 جديدمن خالل النقر على زر سجل جديدة  المسؤولة عن التنفيذجهة عرض شاشة منبثقة إلضافة •

 :الشروط•

وتظهر رسالة خطأ معبرة في حالة حذفه ويلغى مرتبطة بأفكار أو أحيلت لها أفكار  عن التنفيذمسؤولة ال يمكن حذف جهة •

 أمر الحذف
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 لتعديل جهة مسؤولة عن التنفيذ/إلضافةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .خالل النقر على زر الحفظمن  جهة مسؤولة عن التنفيذتعديل / إضافة •

 الشاشةأعلى   Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 26 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •



 قائمة إعدادات النظامتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولإعدادت النظام من فرز •

 بالجدولعلى زر التفاصيل بالنقر  النظاملبيانات إعداد عرض شاشة منبثقة •
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 الشاشة لتعديل إعداد النظامتستخدم هذه : الهدف•

 :العمليات•

 .خالل النقر على زر الحفظإعداد النظام من جهة تعديل •

 الشاشةأعلى   Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •

 يمنع تغيير حقل  نوع اإلعداد و ذلك من خالل جعله للقراءة فقط•
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 (سجل األخطاء)قائمة المشاكل التقنية بالنظام تعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 (9راجع صفحة رقم )البحث من خالل تصفية األخطاء من خالل أداة تصفية البيانات •

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولفرز سجالت األخطاء من •

 بالجدولعلى زر التفاصيل لسجل الخطأ بالنقر عرض شاشة منبثقة •
29 
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 الشاشة لعرض بيانات تفصيلية عن الخطأتستخدم هذه : الهدف•

 :العمليات•

 الشاشةأعلى   Xإلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة الرجوع •
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 قائمة العمليات التي قام بها مستخدموا النظامتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 (9راجع صفحة رقم )البحث من خالل تصفية سجل العمليات من خالل أداة تصفية البيانات •

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولفرز سجالت العمليات من •

 بالجدولعلى زر التفاصيل لسجل العملية بالنقر عرض شاشة منبثقة •
31 
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 الشاشة لعرض بيانات تفصيلية عن العمليةتستخدم هذه : الهدف•

 :العمليات•

 الشاشةأعلى   Xإلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة الرجوع •
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 .فكرة تطويرية جديدةتستخدم هذه الشاشة إلضافة : الهدف•

 :العمليات•

 .من خالل النقر على زر الحفظجديدة إضافة فكرة تطويرية •

 إرسال الفكرة إلى لجنة التقييم بالنقر على زر إرسال•

 إضافة فكرة جديدة أخرى بالنقر على زر سجل جديد•

 (.10رقم راجع صفحة )رفع ملف مرفق من خالل استخدام أداة رفع الملفات •

 :الشروط•

 بجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل إلزامي* عالمة •

 رسالة خطأ معبرة في حالة كسر الشرط ويلغى أمر الحفظعنوان الفكرة وتظهر تكرار يمنع •

 وتصبح الفكرة في هذه الحالة للقراءة فقط يشترط إرسال الفكرة للجنة التقييم حت يتم تقييمها•
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 قائمة أفكار المستخدم الحالي للنظامتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولقائمة األفكار من فرز •

 على زر التفاصيل بالجدوللبيانات الفكرة بالنقر عرض شاشة منبثقة •

 بالجدولخالل النقر على زر الحذف الفكرة من حذف •

 طباعة قائمة األفكار من خالل النقر على أمر الطباعة•

 :الشروط•

ويختفي زر الحذف في حالة تغير . يسمح بحذف األفكار التي لم يتم إرسالها ويمكن تمييزها من خالل حقل حالة الفكرة•

 .حالتها
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–

 تعديل بيانات الفكرة/ لعرضتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .خالل النقر على زر الحفظتعديل الفكرة من •

 إرسالإرسال الفكرة إلى لجنة التقييم بالنقر على زر •

 (.10رقم راجع صفحة )رفع ملف مرفق من خالل استخدام أداة رفع الملفات •

 الشاشةأعلى   Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •

 يمنع تكرار عنوان الفكرة وتظهر رسالة خطأ معبرة في حالة كسر الشرط ويلغى أمر الحفظ•

 فقطوتصبح الفكرة في هذه الحالة للقراءة  يتم تقييمهاحتى يشترط إرسال الفكرة للجنة التقييم •

 :مالحظات•

 .فهذا يعني أنه قد تم إرسال الفكرة سابقا(  تختفي أزرار حفظ وإرسال ويمنع تحرير الحقول ) في حالة ظهور حالة الفكرة للقراءة فقط •
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 قائمة األفكار المرسلة للتقييمتعرض هذه الشاشة : الهدف•
 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولقائمة األفكار من فرز •
 على زر التفاصيل بالجدوللبيانات الفكرة بالنقر عرض شاشة منبثقة •
 بالجدولبالنقر على زر التفاصيل لتقييم الفكرة عرض شاشة منبثقة •
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–

 لعرض بيانات الفكرةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 الشاشةأعلى   Xإلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة الرجوع •
38 



–

 لتقييم فكرة تطويريةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .النقر على زر الحفظتقييم الفكرة من خالل •

 إعتماد نتيجة التقييم بالنقر على زر إبالغ مقدم الفكرة•

 الشاشةأعلى   Xإلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة الرجوع •

 :الشروط•

 (تحال للتصويت –مرفوضة  –مقبولة )يجب إختيار قرار للتقييم قبل الحفظ •

 .في حالة القبول يشترط تحديد درجات معايير التقييم•

 .الرفض يشترط إدخال السببفي حالة •

 .في حالة اإلحالة للتصويت يشترط تعيين تاريخ نهاية التصويت ويكون في فترة أقصاها شهر من اليوم•

 في حالة قبول الفكرة بالتصويت تظهر نتيجة التصويت ويتم تعيين إختيار قبول وتلزم  اللجنة بتعيين درجات معايير التقييم•

 إدخال سبب الرفضاللجنة رفض وتلزم  بالتصويت تظهر نتيجة التصويت ويتم تعيين إختيار رفض الفكرة في حالة •

 .وتكون كل القرارات مفتوحة للجنةتظهر نتيجة التصويت في حالة التعادل بالتصويت •
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 تستخدم للتصويت على األفكار المحالة للتصويت: الهدف•
 :العمليات•

 بالجدولخالل النقر على ترويسة العمود قائمة األفكار من فرز •
 (38راجع الصفحة رقم ) بالجدول عرض شاشة منبثقة لبيانات الفكرة بالنقر على زر التفاصيل •
 بالجدولبنعم بالنقر على زر موافق التصويت •
 غير موافق بالجدولعلى زر بال بالنقر التصويت •

 :مالحظات•
 .األفكاربنعم أو ال وتختفي الفكرة من قائمة نتيجة التصويت بعد التصويت تظهر •
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 .تستخدم لدمج أكثر من فكرة في فكرة مدمجة لمساعدة لجنة التقييم: الهدف•

 :العمليات•

 عرض شاشة منبثقة لدمج األفكار بالنقر على زر دمج األفكار•

 (38راجع الصفحة رقم ) عرض شاشة منبثقة لبيانات الفكرة بالنقر على زر التفاصيل بالجدول •

 :الشروط•

فكرتين على األقل للدمج في فكرة جديدة وفي حالة كسر الشرط تظهر رسالة يجب إختيار •

 .معبرة

مدمجة سابقا ويتم تحديدها من خالل قائمة األفكار على األقل للدمج في فكرة فكرة يجب إختيار •

 .حالة كسر الشرط تظهر رسالة معبرةالمدمجة المنسدلة وفي 
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–

 لدمج األفكار في فكرة مدمجةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .خالل النقر على زر الحفظالقيام بالدمج من •

 (38راجع الصفحة رقم ) عرض شاشة منبثقة لبيانات الفكرة بالنقر على زر التفاصيل بالجدول •

 الشاشةأعلى   Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •

42 



 قائمة األفكار المدمجةتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولمن  فرز األفكار المدمجة•

 على زر التفاصيل بالجدوللبيانات الفكرة المدمجة بالنقر عرض شاشة منبثقة •

 بالجدولخالل النقر على زر الحذف الفكرة المدمجة من حذف •

43 



–

 لعرض تفاصيل الفكرة مدمجةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 (38راجع الصفحة رقم ) شاشة منبثقة لبيانات الفكرة بالنقر على زر التفاصيل بالجدول عرض •

 .طباعة تفاصيل الفكرة المدمجة بالنقر على زر طباعة•

 الشاشةأعلى   Xعالمة الرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على •
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 قائمة األفكار إلحالتها لجهات مسؤولة عن التنفيذتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولمن  فرز األفكار•

 (38راجع الصفحة رقم ) عرض شاشة منبثقة لبيانات الفكرة بالنقر على زر التفاصيل بالجدول •

 .إحالة فكرة بالجدولبالنقر على زر إلحالة فكرة  عرض شاشة منبثقة •
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–

 .إلحالة فكرة تطويرية لجهة مسؤولة عن التنفيذتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .إرسالخالل النقر على زر القيام باإلحالة من •

 (.10راجع صفحة رقم )رفع ملف مرفق من خالل استخدام أداة رفع الملفات •

 الشاشةأعلى   Xإلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة الرجوع •

 :الشروط•

 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •

 .ال يسمح بإحالة الفكرة إلى نفس الجهة أكثر من مرة وفي حالة كسر الشرط تظهر رسالة خطأ معبرة ويلغى أمر الحفظ•
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 .قائمة األفكار المحالة إلى جهة المستخدم الحاليتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولمن  فرز األفكار المدمجة•

 التعليق بالجدولعلى زر لبيانات للرد على الفكرة المحالة بالنقر عرض شاشة منبثقة •

 (38رقم راجع الصفحة ) عرض شاشة منبثقة لبيانات الفكرة بالنقر على زر التفاصيل بالجدول •
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–

 .للتعليق على أمر إحالة فكرة تطويرية لجهة مسؤولة عن التنفيذتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .إحالة إلى لجنة التقييمخالل النقر على زر القيام بالرد من •

 الشاشةأعلى   Xإلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة الرجوع •

 :الشروط•

 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •
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 .قائمة األفكار المحالةتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولمن  فرز األفكار المدمجة•

 التفاصيل بالجدولعلى زر لتفاصيل الفكرة المحالة بالنقر عرض شاشة منبثقة •

 :مالحظات•

 في خانة تم الرد بالجدول يتم تحديد إذا ما كان قد تم الرد على الفكرة من الجهة المسؤولة عن التنفيذ•
49 



–

 .لعرض تفاصيل فكرة محالةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 50 الشاشةأعلى   Xعالمة إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على الرجوع •



 .أفكار تقييما إلختيار األفكار الفائزة منها10قائمة أعلى تعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 (38رقم راجع الصفحة ) عرض شاشة منبثقة لبيانات الفكرة بالنقر على زر التفاصيل بالجدول •

 إختيار الفكرة كفكرة فائزة بالنقر على زر إختر كفكرة فائزة بالجدول•

 طباعة شهادة تقدير للفكرة الفائزة بالنقر على زر طباعة شهادة التقدير في الجدول•

 إبالغ صاحب الفكرة بالنقر على زر إبالغ صاحب الفكرة بالجدول •
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 قائمة األفكار الفائزة لطباعة شهادات التقديرتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 (38رقم راجع الصفحة ) عرض شاشة منبثقة لبيانات الفكرة بالنقر على زر التفاصيل بالجدول •

 طباعة شهادة تقدير للفكرة الفائزة بالنقر على زر طباعة شهادة التقدير في الجدول•

 إبالغ صاحب الفكرة بالنقر على زر إبالغ صاحب الفكرة بالجدول •
52 
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 .المشاكل المطروحة من قبل المستخدمينتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولالمشاكل من فرز •

 على زر التفاصيل بالجدولالمشكلة بالنقر عرض شاشة منبثقة لتفاصيل •

 من خالل النقر على زر سجل جديدمشكلة جديدة شاشة منبثقة إلضافة عرض •
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–

 .عرض مشكلة/إلضافةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .خالل النقر على زر الحفظإضافة مشكلة من •

 الشاشةأعلى   Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 55 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •



 .المشاكل المطروحة من قبل المستخدمين لتقديم حلول لهاتعرض هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولالمشاكل من فرز •

 تقديم حلعلى زر التفاصيل لطرح حل بالنقر عرض شاشة منبثقة •
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–

 .لتقديم حل لمشكلةتستخدم هذه الشاشة : الهدف•

 :العمليات•

 .خالل النقر على زر الحفظتقديم حل من •

 الشاشةأعلى   Xالرجوع إلى الشاشة األصلية من خالل النقر على زر إلغاء أو من خالل عالمة •

 :الشروط•

 57 .إلزامي ويمنع تفريغه من محتواهبجانب مسمى الحقل تعبر عن كون الحقل * عالمة •
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 تستخدم الشاشة لتصفية األفكار من خالل أداة تصفية البيانات: الهدف•

 :العمليات•

 (9راجع صفحة رقم )البحث من خالل تصفية األفكار بإستخدام أداة تصفية البيانات •

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولفرز األفكار من •

 (38رقم راجع الصفحة ) عرض شاشة منبثقة لبيانات الفكرة بالنقر على زر التفاصيل بالجدول •
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 تستخدم الشاشة لطباعة التقارير : الهدف•

 :العمليات•

 خالل النقر على ترويسة العمود بالجدولفرز التقارير من •

 .بالجدولعلى زر التفاصيل للتقرير بالنقر عرض شاشة منبثقة •
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