خطوات عمل بيبيانات المموقع إلكتررونيا
ت
حة(
)إداررة المساح
 .١قائمة بأسماء المساحين والبددالء .

الغرض من الشاشة :
ى المساحين.
حين والبدالء لھمم حيث انه عند تقديم المكتب لللطلبات سيتم تووزيعھا آليا على
تعيين المساحي

ساحين المسجليين في الشاشة السابقة وسيقوم المساح بإستقبال
ل
حويلھا تلقائيا للمس
العتماد سيتم تحو
طعة األرض لال
 .٢عندما يقوم الممكتب بتقديم قط
ى في الشاشة التتالية.
طلبات إعتمادد قطع األراضى

الغرض من الشاشة :



شاشة حيث يتبيين له قطع األراضى المقدمة من المكاتب الممطلوب إعتمادھھا وحيث من
يقومم المساح بالدخوول على ھذه الش
لعرض جميع الطلبات
سائل البحث لعررض الطلبات أأو بدون ض
المممكن إستخدام وس
ت.
بكال من )نوع الممخطط – رقم اللمخطط – رقم
لشاشة التالية كال
عندد الضغط على ززر إعتماد قطععة األرض سيتمم الذھاب إلى الش
طعة (.
القط

ظة من قبل المكتتب
اللرد على المالحظ

تب
الحظة على المكتب
تسجيل المال







ماد بدونھم.
اليمكنك اإلعتما
ال من الحدود واالذرعة حسب الصك والطبيعةة مسجلة حيث ال
البد ان تكون كال
طعة األرض ال
عند إعتماد قط
ن المكتب كما ھو موضح بالش
ظة المطلوبة من
ستقوم بكتابة المالحظ
م
ألرض في اإلعتتماد فإنك
إذا وجد أى ممشكلة بقطعة األ
شكل وتغيير حاللة
القطعة إلى مررفوضة.
ظة
الرد على المالحظ
ى وسيظھر د
سيقوم بإعادة تقدديمھا مرة أخرى
ن يقوم المكتب بباإلنتھاء منھا س
سيتم تلقائيا رجوع المالحظةة للمكتب وحين
خرى.
ب ومن ثم إما أأن تقوم باإلعتمماد أو تسجيل ممالحظة مرة أخ
من قبل المكتب
سجيل الطلب.
طعة األرض سييقوم المكتب بتس
بعد إعتماد قط
ة
ب بإستقبال الطلببات من
سيقوم المكتب
الشاشة التاية.

طلبات المعتمدةة.
 - ٢٠٤٠ .٣تحدديد المساحين للط

الغرض من الشاشة :



ية التقديم.
الشاشة ليقوم بإعتماد الطلبات المقدممة من المكاتب ويكون إعتماد الطلبات بأولوية
ة
يقومم المساح بالدخوول على
ضغط على زر إعتماد الطلب ييتم الدخول ى
يقومم المساح بإعتمماد الطلبات كما ھو موضح باللشاشة وعند الض
على الشاشة التاليةة.

 - ٢٥٠١ .٤إعتمماد الطلبات الممقدمة من المكاتتب.

الغرض من الشاشة :
اعتتماد الطلبات الممقدمة من المكااتب.





بالشكل وبالتالى اليمككن إعتماد ب
الطلب
ل
على الطلب يتم تسجيلھا كما ھھو مبين
ك أى مالحظة ع
شة إذا كان ھناك
عند الدخول على ھذه الشاش
اله.
حة بالشكل أعال
عتماد ستظھر اللرسالة الموضح
ط على زر اإلع
مالحظات وعند الضغط
ت
وبه
ل
ظة مسجلة على المكتب من قبل
اله آخر مالحظ
ستظھر كما ھى موضحة بالشااشة ويظھر أعال
على المالحظة س
عندما يقوم المكتب بالرد ع
اإلدارة.
ب.
ن إعتماد الطلب
بعد ذلك يمكن
حالتين للتسجيل ھم كالتالى :
والذرعة ولكن ھناك ح
ة
ساحى لتسجيل االحدود
على زر الرفع المس
الضغط ى
على شاشة  - ٤٠٢٠الحدود ووالذرعة للطلب
 إذا ككان الطلب به أأكثر من قطعة سيتم الدخول ع
ب قبل شاشة  – ٤٠٣٠الرفع
المس
ساحى للطلب كمما ھو موضح ببالشكل التالى.
شكل
ب مباشرة كما ھھو موضح بالشك
 – ٤٠٣الرفع االمساحى للطلب
ل على شاشة ٣٠
ط سيتم الدخول
 إذا ككان الطلب به ققطعة واحدة فقط
التاللى.

حدود والذرعة لللطلب .
 - ٤٠٢١ .٥الح

الغرض من الشاشة :
ب( لتسجيل بيانات
 – ٤٠٣الرفع االمساحى للطلب
على شاشة ) ٣٠
أكثر من قطعة وممن ثم الدخول ع
تسجيل الحدودد والذرعة للطللب الذى به ثر
ى للطلب.
الرفع المساحى

طلب.
 – ٤٠٣١ .٦الررفع المساحى للط

الغرض من الشاشة :






ل على تدقيق اللطلب ومن الشااشة التالية يقومم
ل حفظ سيتم تحوويل الطلب تلقائئيا للمدقق للعمل
ى ومن ثم عمل
ت الرفع المساحى
تسجيل بيانات
ت المحولة إليهه لتدقيقھا .
الع على الطلبات
المدقق باإلطال
الحظه ومن ثم سيتم رد ب
الطلب
على تسجيل مال
قبل المدقق يمكنه تسجيل مالحظةة عند الضغط ع
عند دخول الممدقق على ھذه الشاشة من ل
ل عليه مرة أخررى.
خرى ومن ثم يععاد للمساح مرةة أخرى والعمل
للمكتب إلعادة تقديمه مرة اخ
ق الطلب.
ت الموقع ومن ھنا يمكن تدقيق
على زر تدقيق الطلب البد من الضغط على ززر معاينة بيانات
قبل الضغط ع
طلب جاھز للمددير إلصدار بياانات الموقع وال
على تدقيق الطللب يكون قد تم تدقيق الطلب وومن ثم يكون الط
عند الضغط ع
اليمكن تسجيل
مالحظة من ققبل المدقق بعد التدقيق.
عند الضغط عللى زر إستعالم عن قطعة األررض ومن ثم سييتم عرض الشااشة التالية:
يمكن للمدقق اإلستعالم عن ققطعة األرض ع



ت الموقع من قببل
حالة دخول مديرر إدارة المساحةة إلعتماد بيانات
ن نشط إال في ح
شط ألنه اليكون
الحظ ان زر إصدار بيانات الموقع غير نش
المدير كما و
ھو مبين من الشككل التالى:



ق الطلب يتم
ط على زر تدقيق
ك إلعتماد الطلببات المحوله إلييه من قبل المسااح فعند الضغط
يقوم المدقق ببالدخول على ھھذه الشاشة وذلك
طلبات بعد تدقيقھھا لمدير إدارة
الدخول على الشاشة السابقة وذلك لطباعة ببيانات الموقع وومن ھنا يكون االطلب قد تم تدققيقه وتحول الط
صدار بيانات المووقع.
المساحة إلص

بيانات الموقع )مدير إدارة المساحة((.
 .٧طباعة ت

الغرض من الشاشة :
بيانات الموقع لمكتب في حالة طلب المكتب حيث أأنه اليمكن للمككتب الطباعة غيير مرة واحدة ففقط.
طباعة ت
ن ثم الطباعة.
طلب للبحث ومن
 يمكن للمدير إإدخال رقم المككتب أو رقم الط

