
تطبيق للتقارير 
تدريب ألبنا وبنات الخدمة الوطنية المدنية



اهال وسهال بكم/بكن مع تطبيق التقارير!  
بعد ادخال رقم بطاقة هويتك، سيرسل لك كلمة السر  برسالة SMS على الهاتف 



بعد ادخال كلمة السر،  
ستصل/ين  إلى الشاشة الرئيسية  



تصفح نحو األسفل  
وستجد/ين تفاصيلك الشخصية 



من أجل تسجيل "دخول"  
   

الرجائ الضغط على 
 "هيا نبدأ" 



   
بعد الضغط – 

 سيتم تسجيل ساعة الدخول.



لتسجيل "الخروج" –  
يجب الضغط على  

"النهاية" 



תיבת הודעות 

העלאת דוח חתום 
במידה והמפעיל/ה לא מעלה 

חתימה דיגיטלית 

على شاشة الدخول هناك عدة إمكانيات (الشرح الحًقا) 

דיווח העדרות - 
חופשה/מחלה



الضغط على الخطوط الثالثة الزرقاء – يقودكم إلى شاشة مع إمكانيات أخرى  



شاشة الدوام   
ترّكز تقارير ساعات الدوام الشهرية.  

يمكن اختيار الشهر والدخول لتسجيل تقرير الساعات المناسب  
   

هنا يمكنك  
حتلنة الساعة يدويا  

(اذا نسيت أو لم تتمكن لسبب مبرر) – بمصادقة المسنقة.  
تسجيل نوع الغياب وتحميل االستمارات ذات الصلة. 



شاشة الدوام  
يجب اختيار الشهر المناسب  



شاشة الدوام  
   

بعد اختيار الشهر،  
يظهر التقرير مع األيام الناقصة معلمة باللون األزرق الفاتح . 



عند الضغط على "تقرير" تفتح أمامك أربع إمكانيات:  
الدوام، الغياب، العطلة، المرض، كورونا 



اذا اخترت "تقرير" (أي لم تقم بتسجيل دخول/خروج في الوقت)  
قم بحتلة الساعات واضغط/ي على "تقرير+" 



اذا اخترت "غياب" – أي، سبب آخر غير العطلة المرض أو الكورونا؛  
سوف يفتح شباك بحتوي على "كود العملية" (في الشريحة القادمة) 



الضغط على "كود العملية" سيفتح لك قائمة طويلة من اإلمكانيات لالختيار: 



اذا اخترت "مرض"  
سوف يفتح شباك وفيه "كود العملية" مع عدة إمكانيات: 



اذا اخترت "عطلة"  
سوف يفتح شباك وفيه "كود العملية" مع عدة إمكانيات: : 



اذا اخترت "كورونا"  
سوف يفتح شباك وفيه "كود العملية" مع عدة إمكانيات: 



عندما تضغط/ين على  
"اغالق الشهر" –  

سيفتح شباك لحتلنة  
عدد األيام في الشهر،  

عدد أيام العمل، واأليام التي فيها خطأ



عنوان البريد اإللكتروني للمراسلة –  
غالبا هو عنوان بريد المشّغل،  

إليه يرسل التقرير الرقمي الموقع.  
إذا ال يتوفر لديك عنوان المشّغل،  

يجب تعبئة عنوان بريدك اإللكتروني  

والطلب من المشّغل التوقيع خطيًا. 



في لحظة اغالق الشهر،  
فان زر "اغالق الشهر" يتبدل إلى "بداية شهر".  

بعد أن تضغط/ين على "بداية شهر"،  
تتلقى المنسقة رسالة، وإذا كان كل شيء على ما يرام،  

فسوق تصادق لك على افتتاح بداية شهر. 



مع تلخيص التقارير السنوية – نرى الشاشة مقسمة إلى سنة أ وسنة ب.  
سوف تجد/ين في هذه الشاشة  

استغالل أيام العطلة / األيام المرضية  
بعد مصادقة مقر الجمعية عليها،  

وكذلك اغالق الشهر  
وموافقة المنسقة. 





على شاشة "المنطقة الشخصية"  
تجد/ين  

تفاصيلك الشخصية،  
تفاصيل مكان الخدمة والمنسقة  

تلخيص عام أليام العطلة والمرض،  
مصادقة اللجنة الطبية ومصادقة على تواصل الخدمة  
(األمور الناقصة وبدون مصادقة غير قائمة على هذه 

الشاشة) 





على هذه الشاشة تجد/ين رسائل من قبل مقر الجمعيّة 



من أجل التقرير عن يوم غياب يمكن القيام بذلك عن طريق الشاشة الرئيسية.  
الضغط على صورة الوجه تعيدكم إلى الشاشة الرئيسية حيت يتم اختيار "تقرير الغياب". 



بعد اختبار "نوعية التقرير"، نخنار من ضمن القائمة "كود العملية" 

اخيتار  
"كورونا" 

اختيار  
"غياب" 



بالنجاح! 


