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 1.0اإلصدار خدمات الطيران الشافي إلدارة 
  
  
  
  
  
  

  الدليل العام 
  اإلصدار األول
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  المحتويات العامة

  
    الفصل

  
  الصفحة  المحتوى

  .اقرأ  أوال... البداية
 دائما ساساأل هو البشري العنصر    

  .اإلعدادات األولية بعد التنصيب
  .الدعم الفني

  .التعاون
  .حول األمان والحماية

  .نظرة عامة حول األنظمة 
  

  

  القوائم : مباشرة العمل  
  . إلعداداتدليل ا  

   
    

  . تسويقال  
  

    

  . عملياتال  
  

    

  . الصيانة     
  

    

  . تنبيهاتال  
  

    

  . تقاريرال  
  

    

د تنبيهات البري  
  . االلكتروني

  

    

  : ملحقات
      . اختصارات المفاتيح  
     . االآواد العامة للنظام  
      . مكتبة الخدمات  
  . األنظمة الفرعية  
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  ....  البداية

 .العنصر البشري هو األساس دائما •

 .اإلعدادات األولية بعد التنصيب  •

 .الدعم الفني  •

 .التعاون •

 .األمن والحماية  •

  . تويات األنظمةمح: نظرة عامة •
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  : دائما األساس هو البشري العنصر
  

آانت الشرآة التي أنتجتها، لن تحل جميع  أيManagement System أنظمة إدارة المعلومات  أن

العمل ، ولن تقوم بأي شكل من اإلشكال بالعمل نيابة عن طاقم  أو المالية للمؤسسات المشاآل اإلدارية

وب عن الطاقم المالي أو اإلداري، ومع العلم يقينا بهذه المعطيات، فان آيفية تنلن ، وبالتأآيد للمؤسسة

استخدام النظام ومقدار االلتزام بتغذيته بالمعلومات بشكل دقيق، وااللتزام بمختلف اإلجراءات 

  :المساعدة الكبيرة من خالل اآلتي لشرآةإلداريين با توفر وترتيبها بداخله هي التي
  

 .التسويق والعمليات والصيانة للطائراتإجراءات سهولة تتبع  - 1

 .آسر الروتين الورقي المتبادل بين األقسام وما ينتج عنه من تأخير وبطء - 2

من الملفات الورقية التي  أيمعلومة نتيجة الخطأ البشري في نسيان  أيالتأآيد على عدم ضياع  - 3

 .زبون أو العميلتخص ال

سياسة التطوير لمختلف مما يساعد في رسم  ختلف األقساملميقدم النظام عدد هائل من التقارير  - 4

 .أوجه الخدمات التي يتقدمه الشرآة

، تم تغذية النظام بها مسبقا مما بيانات الطاقم الجوي والطائرات يوفر النظام قاعدة بيانات هامة  -5

 .يوفر وقتا وجهدا في التعامل معها
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  :اإلعدادات األولية بعد التنصيب

  
نتهاء من تنصيب النظام بنجاح، وتسجيل أول دخول له، يتوجب إتباع الخطوات اآلتية من اجل بعد اال

  : االستفادة القصوى منه، وهي اآلتي 

 .إدخال الوظائف األساسية المعتمدة من رؤساء أقسام واإلداريين والطيارين والمساعدين لهم  - 1

 .إدخال اإلدارات واألقسام  - 2

 .  اسية إلى النظام تمهيدا لفتح حسابات لهم في النظامإدخال بيانات الموظفين األس - 3

 .فتح حسابات للموظفين وإعطاءهم الصالحيات وفق المستوى الوظيفي لهم - 4

 .إدخال أسماء المطارات وأنواع الطائرات وبياناتها والحاالت الخاصة بها - 5

 .إدخال أسماء الزبائن وبياناتهم  - 6

ي إدخال بياناتهم السابقة ، والعمل على إدخال في حالة وجود زبائن سابقين يجب المزامنة ف - 7

 . البيانات الجديدة لهم 

 .المباشرة في التدريب وفق جدول زمني معد - 8

 .المباشرة في اعتماد النظام بالتدريج - 9
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  : الدعم الفني

  
الل الدعم الفني بعد االنتهاء من ترآيب والتدريب على النظام تولي له الشرآة أهمية خاصة وذلك من خ

  :اآلتي

 .تلتزم الشرآة بتوفير مهندس دعم فني أو أآثر حسب الحاجة - 1

متابعة دورية من طاقم مختص من قبل الشرآة عن سير العمل ومراحل تقدمه في آل جزء من  - 2

 .أجزاء النظام وتقييم الحاجة إلى التطوير المستقبلي وعالج المشاآل التي قد تطرأ

 .وص مع الشرآةحسب ما هو متفق بخصالدعم الفني خالل  - 3

 :يكون متابعة الوارد من مؤسستكم بصفة عامة من خالل المخطط اآلتي - 4
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  : التعـاون

  
إن مقتضى تطوير األنظمة ال يمكن أن تفي به الشرآة إال بتعاون عمالئها معها من أجل تحسين جودة 

  : ام األولى علىالخدمة في مختلف صورها والتي تنعكس في المق

  . االلكترونيةتلبية االحتياجات الضرورية لمشغلي األنظمة  - 1

   .رفع آفاءة المنتج وجودته من خالل حسن استخدام خصائص النظام - 2

ضرورة المراجعة الدورية ألي مالحظات قد تأتي من العمالء وتولي الشرآة أهمية خاصة لهذا  - 3

  . الموضوع

ملون أن النظام ما هو إال وسيلة مساعدة في توفير المعلومة التي تساهم بشكل من المهم أن يدرك العا - 4

  . فعال في تطوير النظام من خالل تعاون أطقمها مع الشرآة
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  : األمن والحماية

  
وضع نظام الشافي إجراءات األمن والحماية في قمة أولوياته، واتخذت مستويات مختلفة من طبقات األمن 

  : للنظام، يمكن تلخيصها في اآلتي والحماية

   security application levelحماية على مستوى النظام آتطبيق  -1
   :يشمل هذا الجزء اتخاذ سلسلة من التدابير أبرزها

تكوين حساب لكل مستخدم باسم مستخدم وآلمة مرور، بيانات الحساب تؤخذ من واقع  •

 . سجالت الموظف

، ينداريالدقيق بين اإلثابتة لكل مستخدم والفصل  منح صالحيات مختلفة وفق قواعد •

 .بالدخول إلى قسم آخر ولكن ال يمكن الكتابة أو التعديل عليه بحيث يسمح 

يقوم بفتح ذات الحساب في أآثر من جهاز آومبيوتر على  أنال يمكن للشخص الواحد  •

  .الشبكة

دون غيرها حسب طبيعة  يمنح المستخدم صالحيات معينة في القوائم بحيث تفتح له قوائم •

عمله، وصالحيات معينة ضمن النوافذ بحيث تفتح له صالحيات القراءة أو الكتابة أو 

  .الطباعة أو الحذف

 

   security data base levelحماية على مستوى قاعدة البيانات  -2
   :يشمل هذا الجزء اتخاذ سلسلة من التدابير أبرزها

من لقواعد البيانات آويمتاز بتوفير اتصال  DALو نوع االتصال الذي يستخدمه النظام ه •

  .SQLمن نوع 

يتم من خالل آلمة مرور أعدت من  SQLاتصال النظام بقاعدة البيانات من خالل خادم  •

  .قبل الشرآة
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  .SQLاالستفادة بشكل دقيق من آل إجراءات األمن والحماية التي توفرها قواعد بيانات  •

على خادم مخصص لها، فانه يتم إتباع إجراءات امن  بحكم وضع قاعدة بيانات النظام •

  .إضافية من على الخادم ذاته

أعدت نظام خاص لصيانة ونسخ واستعادة قاعدة البيانات ضمن نظام الشافي بحيث يقوم  •

   .بالنسخ االحتياطي تلقائي حسب اإلعدادات المعدة مسبقا، آما يمكن استعادة نسخة سابقا

  

   security process levelءات حماية على مستوى اإلجرا -3
   :يشمل هذا الجزء اتخاذ سلسلة من التدابير أبرزها

الخاصة باإلعدادات العامة والتسويق والعمليات  يقوم النظام تلقائيا بتسجيل آل اإلجراءات •

التي يقوم بها المستخدم ضمن ما يعرف بشاشة مراقبة األحداث، وهذه بالغة  والصيانة

ل حرآات المستخدم من دخول وخروج أو محاولة الدخول أو األهمية حيث تسجل آ

جديد أو طباعة موظف م بها من تسجيل االخرج، آما تقوم بتسجيل آل اإلجراءات التي ق

ملف وغيرها مدونة باسم المستخدم وزمن وتوقيت اإلجراء باإلضافة إلى الجهاز الذي تم 

 . منه اإلجراء

  :وهي ةيمنح للمستخدم صالحيات محدد •

  .الحية القراءةص - 1

  .صالحية التعديل أو الكتابة - 2

  .صالحية الطباعة - 3

  .صالحية الحذف - 4
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  محتويات األنظمة: نظرة عامة

  
  :يحتوي على المكونات اآلتية

  
  Security And Access Controlالسرية والصالحيات نظام .  

 E-Mail system  االتصال اإلداري . 

 . نظام إدارة العمليات 

 . التسويقنظام إدارة  

  E-Report التقارير االلكترونية . 
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  :User login screenشاشة دخول المستخدم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .التابع لها والقسم دارةواإلالشاشة اسم الموظف  أسفلعند دخول الموظف للنظام يظهر 
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  .... دليل  اإلعدادات 

 . System settingإعدادات النظام  •

 . Backup and rest databaseبيانات إدارة قواعد ال 

 . Countries قائمة البلدان والجنسيات 

 . Add user account  إضافة مستخدم جديد 

 .Monitor record شاشة مراقبة األحداث   
  

 . Company settingإعدادات الشرآة  •

 .Company Detailsبيانات الشرآة  

 .Management اإلدارات  

 .Departmentاألقسام  

 .Folder of picture ر الصور مسا 

 . Jobs الوظائف 

 .Clientالزبائن  

 .Airportsالمطارات   

 .Types Airplanesأنواع الطائرات  

 .Airplanes dataبيانات الطائرات 

 .Cases Airplane حاالت الطائرة 

 

  



        لنضام

  
  

  
  
  
  

אאאא
אKK 

   35346: اري رقمـــسجل جت
   243: ـــارية رقمغرفة جت
الثانيالدور -عمارة األوملبي-شارع الكرامة-الزاوية

 

TTSSDD  CCoommppaannyy    
 

For Software Systems   
Al-Zawya City-Al-Karama St. Olympic 

Build-2nd Floor 

TTSSDD    
 

/ :00218237631932  
     :00218233154020  
    : 16509 

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ttssdd..ccoomm..llyy    
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ttssdd..ccoomm..llyy    

TSD 

  

 . Personal settingإلعدادات الشخصية  •

 . Change Them تغيير الخلفيات  

  . Emailني البريد االلكترو 

  .Change password تغير آلمة المرور 
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  :  Setting العامة اإلعدادات

لها من أهمية في إدارة التغذية لما تعتبر اإلعدادات من الخيارات ذات الحساسية الشديدة 

 الخلفية لمكونات النظام، وقد تم اتخاذ إجراءات محدد لمن له األحقية في دخول مختلف

النوافذ حسب طبيعة العمل، آما أن بعض خيارات ذات األهمية الخاصة والتي يمكن أن 

أو تغيير حسابات المستخدمين، أو االطالع على  دة البيانات،عتؤدي إلى مسح آل مكونات قا

سير األحداث في النظام، والشرآة تتخذ إجراءات مشدد في تسليم صالحيات الدخول إليها 

لتفادي ما يمكن أن يعقبه من مسؤولية قانونية وأدبية عن هذا وفق إجراءات رسمية 

  .اإلجراءات

  :ثالثة أقسام رئيسية هي وتنقسم إلى 

 . System settingإعدادات النظام   -

 . Company settingإعدادات الشرآة  -

  . Personal setting اإلعدادات الشخصية -

  :system settingإعدادات النظام  •
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حسابات  ،الجنسيات ،البلدان، دارة قواعد البياناتإلتحكم في آل ما يخص ومنها يتم ا

   .شاشة المراقبة ،المستخدمين

 : Backup and rest database رة قواعد البياناتإدا 

  
 test(يمكن من خالل هذه الشاشة اختبار اتصال قاعدة بيانات النظام

connection(مع جدولة للنسخ االحتياطي)restore (ال يتسبب في ضياع  حتى

     .  )backup(البيانات مع إمكانية استرجاع بيانات سابقة

آما يوجد زر  وهو   .يوضح عمل آل شاشة لتسهيل العمل على المستخدم 
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  :نسخ احتياطي يدوي -1

م الضغط على زر ثوتحديد قاعدة البيانات  Back UPوذلك من خالل اختيار الخيار 

Start سخ يدوي، ويوجد برنامج مضاف إلى النظام ولكن مع مالحظة أن هذا الن

مستقل عنه يعمل على إتمام النسخ التلقائي لقاعدة البيانات خالل فترة يحدد المستخدم 

  .وبشكل دوري
  

  :ياطي اليدوي لقاعدة بيانات سابقةاستعادة النسخ االحت -2

م وتحديد قادة البيانات التي سوف يت Restoreيتم هذا من خالل اختيار خيار 

  . Startم الضغط على زر ث. استعادتها

 : countriesقائمة البلدان والجنسيات 
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  .والجنسيات المستخدمة في النظام من خالل هذه الشاشة يتم إضافة البلدان         

آما يوجد زر      .وهو يوضح عمل آل شاشة لتسهيل العمل على المستخدم 

  :مالحظة
  :يتم ذلك آالتالي 

Empty -    لتفريغ البيانات. 

Add -    م الضغط على ثمن خالل آتابة اسمه في المكان المخصص له أوال إضافة بلد جديد

 .زر إضافة

Edit -  على اسم البلد للتعديل. 

Delete-   ف اسم بلد بتحديده ثم الضغط عليهلحذ. 

Refresh -  عدلةورؤية البيانات الم للتحديث. 

  - close الشاشةإلغالق ل. 

  .نفس المعطيات بالنسبة للجنسيات -
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 :Add user account  إضافة مستخدم جديد 
 :  Last userقائمة المستخدمين  

 

يتم فيها عرض جميع المستخدمين المسجلين في النظام ويتم فيها بحث عن بيانات المستخدم 

  ....اسم المستخدم أو القسمعن طريق إدارة 
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  : Data user دمبيانات المستخ 

قراءة  له من  اتفي هذه الشاشة يتم إضافة مستخدم جديد وتعبئة بياناته وتحديد الصالحي

   .printطباعة  ،Delete البيانات المحددة مسحو ،write عليها  آتابة ،Readالبيانات 

ثم تسجيل اسم  New Add يكون هذا من خالل الضغط على زر : ضافة حساب جديدوإل

  .سم المستخدم الذي سوف يتعامل به، آلمة المرور ثم تأآيد لكلمة المرور نفسها الموظف، ا

 

  

 :Monitor record شاشة مراقبة األحداث   

الصيانة من إضافة جديد  يتم فيها عرض أحداث أقسام اإلعدادات العامة، التسويق، العمليات،

  .والتعديل على البيانات والحذف واإلضافة والطباعة 
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 : Company settingدات الشرآة  إعدا •

 
 ،الوظائف والخدمات ،بيانات الشرآةوهي تشمل 

، المطارات، نوع الطائرات ،الزبائن والعمالء

           الصالحيات  ، أنواعطائراتالحالة الفنية ل

  .الشهادات  و
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  : Company Detailsالشرآة  بيانات 

شرآة التي يعمل لديها النظام وبمجرد إدخال توفر هذه الشاشة إمكانية التحكم في بيانات ال

، وهذه البيانات هي اسم الشرآة باللغتين سجليها تلقائيا في مختلف التقاريرهذه البيانات يتم ت

الموقع االلكتروني  العربية واالنجليزية، العنوان، رقم الهاتف والفاآس، البريد االلكتروني،

  .إن وجد 
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 :Management  اإلدارات 

  :تشمل البيانات اآلتية

 ،الفاآسرقم الهاتف و ، البريد االلكتروني،الوصف ،االسم العربي ،االسم االنجليزي 

  .العنوان

  

  

 



        لنضام

  
  

  
  
  
  

אאאא
אKK 

   35346: اري رقمـــسجل جت
   243: ـــارية رقمغرفة جت
الثانيالدور -عمارة األوملبي-شارع الكرامة-الزاوية

 

TTSSDD  CCoommppaannyy    
 

For Software Systems   
Al-Zawya City-Al-Karama St. Olympic 

Build-2nd Floor 

TTSSDD    
 

/ :00218237631932  
     :00218233154020  
    : 16509 

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ttssdd..ccoomm..llyy    
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ttssdd..ccoomm..llyy    

TSD 

 
 :Departmentاألقسام  

، رقم الوصفة، واالنجليزي ةلعربيباللغتين ايتضمن تحديد اإلدارة وبعد ذلك اسم القسم 

  . العنواني، ، البريد االلكترونالفاآسالهاتف و

بشكل دقيق ومعرفة آل  شرآةإذا من خالل هذا التصنيف يمكن تتبع آل المكونات في ال

  .التفاصيل المراد البحث عنها

وميسور، فقط اآتب اسم القسم األساسي، وقم  لإدخال البيانات لكل هذه األصناف سه

ما عليك اآلن ، وAddوبعدها اآتب اسم القسم وقم بالضغط على زر  Addبالضغط على زر 

  .  تحدد القسم الفرعي إال إن
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وحذف القسم يكون من  Editتعديل بيانات القسم يكون باختيار القسم والضغط على زر 

خالل اختيار القسم والضغط على زر الحذف، وستظهر رسالة بالتأآيد على التعديل أو 

 .التحذير من الحذف

 :Folder of picture  مسار الصور 
 

أفراد الطاقم الجوي أو الموظفين من ملفات داخل الشبكة  صور إما  يتم تحديد في هذه الشاشة

  . أو ملفات محلية
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 : Jobsالوظائف 

لموظفي الشرآة ويتم فيها  يتم من خالل هذه النافذة إدخال مختلف أنواع الوظائف

  .فالوص ،االختصار، االسم االنجليزي ،العربيباالسم من بيانات تحديد 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

التعديل على موظف ، أو  ADDآما يمكن إضافة موظف جديد بالضغط على 

، أما  Refreshورؤية البيانات المعدلة بالضغط على   Editموجود بالضغط على 

كن مسحها ويظهر تنبيه بعدم بالنسبة للمسح إذا آانت الوظيفة مستخدمة من قبل فال يم

  .فيتم مسحها ، أما إذا لم تكن مستخدمة المسح
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 :New Employee شاشة إضافة موظف 

، الموظفآود  تتم في هذه الشاشة عرض نتائج البحث الخاص بالموظفين عن طريق

  .تفاصيل بيانات آل موظف علي حدي أوطباعة البحث  وإمكانية ، اسم الموظفأو 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
م التعديل على بيانات ث  Editولتعديل بيانات اى موظف يتم تحديد الموظف والضغط على 

  :نريد وهذه البيانات هي 
، تاريخ الميالد، الجنسية، الوظيفة، االسم االنجليزي، االسم العربي، الرقم الوظيفي

  .االلكتروني، إضافة صورة الموظف رقم الهاتف، البريد
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وتسجيل بيانات الموظف   Newآذلك يمكن إضافة موظف جديد بالضغط على 

  .الجديد

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :Client الزبائن 

  :list client قائمة الزبائن 

عرض نتائج البحث عن الزبائن عن  فيها يتم، و يتم في هذه الشاشة تسجيل بيانات العمالء

  :اآلتيةطريق شروط البحث 
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  .All  الكل، Private خاص، Governmental حكومي

 :  Client data بيانات العميل 

  :آاآلتي العميل  يتم تعديل وإضافة بيانات 

، البريد االلكتروني، الفاآس، رقم الهاتف الجوال، رقم الهاتف، رقم البلد العميل، اسم

  .حكومية أو خاصةإما جهة العميل تحديد  ،العنوان
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  :Airports المطارات 

 وآذلك إضافة مطارات تسجيل بيانات المطارات والمدن التي يقع بهافي هذه الشاشة يتم 

  :من  آالتالي إدخال البياناتوذلك بإدخال  جديدة تتعامل معها الشرآة

ثم ، المطار اختصارر، اسم المطاالتي يقع بها،  اسم المدينةو الموجود به المطار اسم البلد

  . للحفظ addنضغط علي زر 
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لظهور  Refreshثم   Editآذلك يمكن تعديل بيانات أي مطار موجود مسبقا بالضغط على 

مطار محدد أو جميع المطارات الموجودة لتعديل، إما عند إذا أردت طباعة البيانات بعد ا

فريغ البيانات لمأل فيمكنك من ت Empty، أما الزر Printلديك فذلك من خالل الضغط على 

  .بيانات جديدة

  :Types Airplanesأنواع الطائرات  

بعد الضغط علي زر ) وصف نوع  الطائرة ،ةنوع الطائر(في هذه الشاشة يتم إدخال 

Empty  لتفريغ البيانات ثم اختيار زرadd إدخال البيانات  أن يتم بعد  للحفظ .  
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  :Airplanes dataبيانات الطائرات 

  : view Airplanesعرض الطائرات 
حروف ،إما بواسطة يتم في هذه الشاشة عرض الطائرات حسب شروط البحث

 لطيران وعرض الساعات الفعلية) A/c type(نوع الطائرة،أو )Rag No(التسجيل

ومن  على حدي تفاصيل بيانات آل طائرةأو  نتيجة لطائرات لكل طائرة آما يتم طباعةا

  . أو تجديد بيانات الطائرة تعديل أو بإضافة)type(خاللها يمكن فتح 
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عدد الساعات الفعلية لطيران فهي تعرض  view number hour fltأما بالنسبة لزر 

  .الصالحيات التي تعطى للطائرة فهي  Renuwalالطائرة، أما 

 .آما يمكن طباعة بيانات الطائرة محددة أو بيانات جميع الطائرات 

  

  : Airplane Dataبيانات الطائرة 

 تجديد أو أي بيانات لها حذف أو عليها تعديلال أو بيانات طائرات يتم في هذه الشاشة إضافة

  :إدخال بيانات الطائرة آما يلي منتمكنك حينها من  Newفعند الضغط على ، لبياناتا لهذه
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 عدد ساعات  ،Tel الهاتف ،type نوع الطائرة ،S/Nالرقم التسلسلي ،Reg حروف التسجيل

 caseحالة الطائرة ،hour maintenance عدد ساعات الصيانة ،hourالمحددة للطيران 

  . انةعمل أو صي من 

  وعند الرجوع إلى عرض الطائرات يتم بالضغط على

  

 : Cases Airplane حاالت الطائرة 

يتم في هذه الشاشة عرض الحاالت الفنية الخاصة بكل طائرة على حد ليتم عرضها 

  .نة والعمليات الصيا من قبل قسم ما بعد وتحديدها في

في مثل  غير المسموح  لها  بالطيرانو لة الطائرة المسموح لها بالطيران، احويتم تحديد فيها 

  ...ذلك آاآلتيويتم ، )صيانةال أوعمل ال(حاالت 
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 Notوذلك بعمل إشارة على  وهل مسموح لها بالطيرانللطائرة  الوصف و اسم الحالةتحديد 

  allowed to fly  .  

  .آما يمكن إضافة حاالت أخرى على حسب الحاجة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 : Certificationأنواع الصالحيات  

الشهادات للطائرات وأطقم الطيران يتم من خالل هذه النافذة إعطاء الصالحيات و

  :للسماح بالطيران من عدمه وتوجد بها نوعين هما

  .صالحيات  الطائرة 
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 .صالحيات الطاقم الجوي 

  : Airplaneالطائرة صالحيات 

يات وتفعيل هذه هذه الصالح وتعديل صالحيات جديدة، إدخالفي هذه الشاشة يتم 

   .إحدى هذه الصالحيات حذفآما يمكن  ،Refreshالصالحيات بالضغط على 

وعند تحديد أي صالحية يظهر آال من اسمها والوصف الخاص بها والتنبيه لقرب 

  .انتهائها 
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 :Crewالطاقم الجوي أفرادصالحيات  

هر آال من اسمها والوصف الخاص عند تحديد أي صالحية خاصة بالطاقم الجوى فسوف يظ

  .بها والتنبيه لقرب انتهائها 

التنبيه  للصالحية، الوصف ،اسم الصالحيةوإلدخال صالحية جديدة يتم إدخال آال من 

  .الصالحية انتهاء هذه لقرب

  ..مالحظة
ويتم آتابة اسم الرخصة ونوعها في خانة اسم  Is licenceفي حالة الرخصة يتم اختيار

  .الصالحية
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  :Personal Setting الشخصية اإلعدادات •

   ،Emailيالبريد االلكترون  ، Change backgroundالشاشة ةتغير خلفينوافذ و تشمل 

  . Change passwordتغير آلمة المرور

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :     Change Themتغيير الخلفيات     

  .يث تختار صورة تكون آخلفية دائمةبحتتيح لك هذه الميزة تغيير مظهر الخلفية لحسابك، 
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  :Email كترونيلالبريد اال 

  .Out look  صفحةآ به يتم التعامل
  

  :Change password تغير آلمة المرور 

، آتابة آلمة المرور أواليمكنك تغير آلمة المرور من خالل آتابة آلمة المرور القديمة 

  ضغط علي زر حفظ و يتوجب عليك تسجيل الخروج، إعادة تكرارها  للتأآيد و الالجديدة

  . لتفعيل آلمة المرور الجديدة

   :ةمالحظ
 ..بالرجوع لمدير النظام إالال يمكنك تغير اسم المستخدم الخاص بك ..تنبيه
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  ....  التسويق

 .View marketing travelالبحث عن التكليف برحلة  •

  . Canceled travel  الرحلة الملغاة •

  .Travel Mark Dataبيانات التكليف برحلة  •

 .تعبئة بيانات الطائرة 

 .تعبئة بيانات المسافرين 

 .البحث عن التكليف برحلة 

 .Commentالمالحظات  

  . View travel markالبحث بتكليف برحلة 
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  :  Marketingالتسويق 

 :View marketing travelتكليف برحلة البحث عن ال 

  :عرض بيانات الرحلة حسب شروط البحث يتم فيها

 ،Passenger nameاسم المسافر ،Client nameاسم العميل  ،Ref Noاري الرقم اإلش

  . Internal travelالرحالت الداخلية ،Rag Noحروف التسجيل ، A/c typeنوع الطائرة 

  : Canceled travel  اةالرحلة الملغ 

  :و التي تشمل البيانات األساسية للرحلة

 .المالحظات، الحمولة ،حروف التسجيل ،نوع الطائرة ،التاريخ ،اسم العميل ،الرقم اإلشاري

طباعة تفاصيل آل رحلة مختارة من وآذلك ، وعرض بيانات المسافرين وحط سير الرحلة

  . أو طباعة نتائج البحث، الشبكة ومسافرين آل رحلة علي حدا
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 :Travel Mark Dataبيانات التكليف برحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

يتم في هذه الشاشة التكليف بالرحلة حيث يقوم المستخدم بتسجيل رقم الرحلة واختصاره، 

  .تاريخ الرحلة ، اسم العميل ، نوع الرحلة 

  :تعبئة البيانات األساسية ويتم فيها 

  .نوع الرحلة داخلية أو خارجية ، اسم العميل، رقم أشاري
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  : وفيها البيانات التالية Routeوخط سير الرحلة  

 . Dateتاريخ اإلقالع  •

 .  Fromمطار اإلقالع •

 .  Etdالوقت المتوقع للوصول •

 . Toمطار الوصول  •

 . EtA الوقت المتوقع للوصول •

 . Dateتاريخ الوصول  •

 .Commentمالحظات  •

  :مالحظة
  . يجب أن يشمل التكليف برحلة خط مغادرة وخط وصول

  
  :تعبئة بيانات الطائرة 

مع تنبيه  المتاحة للعملات الطائرشبكة  ويتم باختيار خانة حروف التسجيل فيتم عرض 

  . Enterويتم اختيار طائرة بالضغط علي زر  صالحيتها

ويتم تحديد تاريخ وساعة اإلقالع وإمكانية حدوث تأخير لساعة اإلقالع ومكان مطار اإلقالع 

  .ر الوصول ، و آذلك تحديد ساعة الوصول وتاريخها ومكان مطا

فإذا آانت الطائرة مشارة باللون األحمر فيعنى أن الطائرة غير مسموح لها بالطيران ألنها 

في حالة عمل أو صيانة ، أما إذا اخترت طائرة وآانت الرحلة طويلة فتصبح  مشارة باللون 

  .األصفر ألن عدد الساعات المسموحة لها بالطيران قليلة بالنسبة لطول الرحلة 
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تظهر بيانات الطائرة من نوعها وحروف التسجيل الخاصة بها،آذلك د تحديد نوع الطائرة بع

  .يتم تحديد عدد الرآاب على هذه متن هذه الرحلة 

  :تعبئة بيانات المسافرين
  :يتم إضافة أو البحث عن المسافرين و اضافتهم الي الشبكة الخاصة بهم 

  :وتعبئة البيانات التالية

 .NOرقم المسافر .1

 . Nameسم المسافرا .2

 .Jobالوظيفة  .3

 .Commentالمالحظة  .4
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  .وإرساله عبر البريد اإللكتروني ) Print(آما يمكن طباعة التكليف برحلة عن طريق الزر 
  

  :البحث عن التكليف برحلة 

  :تعبئة البيانات التاليةيتم فيها و
 .NOرقم المسافر .1

 .Nameاسم المسافر .2

 .Jobالوظيفة  .3

 .Commentالمالحظة  .4

  

  



        لنضام

  
  

  
  
  
  

אאאא
אKK 

   35346: اري رقمـــسجل جت
   243: ـــارية رقمغرفة جت
الثانيالدور -عمارة األوملبي-شارع الكرامة-الزاوية

 

TTSSDD  CCoommppaannyy    
 

For Software Systems   
Al-Zawya City-Al-Karama St. Olympic 

Build-2nd Floor 

TTSSDD    
 

/ :00218237631932  
     :00218233154020  
    : 16509 

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ttssdd..ccoomm..llyy    
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ttssdd..ccoomm..llyy    

TSD 

  :Commentالمالحظات  

في ، أما يتم آتابها في الخانة الخاصة Internel commentsفي حالة وجود مالحظات 

في  يتم آتابة السببآما   Comments when the travel canceledالرحلة ءلغااحالة 

  .صة بهاالخانة الخا

  
  
  

  

  : View travel markالبحث بتكليف برحلة 

  .بقاالشرح تم شرحه سا
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  ....  العمليات

 .View crewعرض الطاقم الجوي  •

 .Data crewبيانات الطاقم الجوي •

 .تعبئة الصالحيات •

 .Operation movementحرآة العمليات  •

 .عرض البيانات األساسية للرحلة •

 .Routeعرض خط سير  الرحلة  •

  .Operation dataبيانات العمليات  •

 .ة عملية جديدةفي حال 

 .التخطيط للعمليات •

• Record Of Flight Duty Time And Rest Requirement For 

Crewmembers . 
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  :operationالعمليات 

  :View crewعرض الطاقم الجوي  

حسب شروط  هذه البياناتعرض وآذلك  ويتم فيها إدخال بيانات الطاقم الجوى

  :البحث التالية

 الرقم الوظيفي، English name االسم االنجليزي ،Rag No حروف التسجيل

Card number.  

طباعة نتيجة ،آما يمكن ويتم عرض صالحيات الطائرات الخاصة بكل فرد من أفراد الطاقم

   .أو بدونها الفرد بالصورة عرض بيانات األساسية للطاقم أوالبحث أو بيانات لفرد من الطاقم 
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  :Data crewبيانات الطاقم الجوي 

  :تيةآلااألساسية تشمل هذه الشاشة تعبئة البيانات 

  ،Country البلد ، English nameاالسم االنجليزي ،Arabic nameالعربيسم اال

  ،Emailاإليميل  ،Tel No الهاتف ، IDالرقم الوظيفي ،Departmentالقسم 

 Mobile، رقم الهاتف المحمول  Picture الصورة، Rank الوظيفة ،Addressالعنوان 

  ).سنة ،شهر ،أسبوع ،يوم(آما يتم عرض صالحيات الساعات المحددة الخاصة حسب األتي
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  .آذلك إذا الفرد قائد طائرة يتم تحديد نوع الطائرة التي بإمكانه قيادتها 

 :تعبئة الصالحيات •

  :يتم من خاللها مأل البيانات التالية 

التنبيه بقرب نهاية  ،ة الصالحيةتاريخ نهاي ،تاريخ بداية الصالحية ،اسم الصالحية  

وإضافة  ،الطائرات المخولة للفرد الخاص بالطاقم وإضافة، رقم الصالحية ،الصالحية

  .مالحظات إن وجدت

المسوحة للطاقم الجوي والتي تعرف ب ) fdb(آذلك يتم تحديد وعرض ساعات الدوام 

Max Duty Hrs تلف باختالف يوم وهي تخ 28يوم،  14ايام،  7، وتكون محددة إما

  .وظائف الطاقم الجوي

 Max flt hrsأما بالنسبة لعدد الساعات المسموحة بالطيران للطاقم الجوي فهي تعرف ب 

  .يوم 365أو  28وهي تكون محددة إما 
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 view flyأما بالنسبة لعرض عدد ساعات الطيران الفعلية للطاقمالجوي فيتم عرضها في 

time   يوما 365يوم او  28أيام أو  7عة أو سا 24وهي تكون محددة إما.  
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  :Operation movementحرآة العمليات  •

  : اآلتيةالبحث  يتم فيها عرض البيانات حسب شروط 

  .A/c typeنوع الطائرة  ،إلي –من   التاريخ ، Flt Nbrرقم الرحلة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :عرض البيانات األساسية للرحلة •

 :سية التالية من ويتم فيها عرض البيانات األسا

هل الرحلة  ،Transferredت الرحلة هل نقل ، Reference noالرقم اإلشاري  ،رقم الرحلة

  .لرحلة داخلية او خارجيةا ، نوع الطائرة،التاريخ  ،Cancel ملغاة
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  :Routeعرض خط سير  الرحلة  •

فعلي الوقت ال ،ETDلإلقالع الوقت المتوقع  ،To مطار الوصول ،Fromمطار اإلقالع 

 .ATAالوقت الفعلي للوصول ،ETAالوقت المتوقع للوصول  ،ATDلإلقالع 

 
  .وعرض بيانات الطائرة الخاصة بالرحلة، عرض افراد الطاقم الجوي الخاص بالرحلة

 
او طباعة تفاصيل الرحلة عن ،Print allآما يمكنك طباعة تفاصيل البحث عن طريق زر

  . Print طريق زر

  :Operation dataبيانات العمليات  •

  .يتم عن طريقها حفظ وتعديل البيانات الخاصة بالرحلة

  :في حالة عملية جديدة  

المرسلة من فيتم عرض بيانات الرحلة  Enterوضغط  REFشاري يتم آتابة الرقم اإل

  :التسويق وهي
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الوقت  ،خط السير، حروف التسجيل ،A/C typeنوع الطائرة ،REF شاريالرقم اإل 

  .المتوقع 

، REاإلعداد ، Fly NBRوهي رقم الرحلة األساسيةالبيانات  إدخالتم ثم ي

إدخال أفراد الطاقم الجوي وأخيرا إدخال الوقت الفعلي لخط السير ، ثم  Operatorالمشغل

  .باختيار الوظيفة ومن ثم االسم

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مالحظة
لتنبيهات وعرض اعند اختيار أفراد الطاقم الجوي يتم عرض األسماء حسب الوظيفة 

 .الخاصة بقرب و انتهاء الصالحيات
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تظهر هذه الرسالة عندما يكون عدد الساعات المسموحة بالطيران منتهية فعند ظهور اللون 

  .األحمر يعنى الصالحية منتهية ، اما اللون األصفر فيدل إلى قرب انتهاء الصالحية 
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  .ن مصلحة الطيران في حال انتهاء صالحية من صالحيات الطياراإلذن م  ويمكن تجديد
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عند التعديل علي الرحلة في قسم العمليات يتم اختيارها من تاب الحرآة  والضغط علي 

وعرضها علي تاب بيانات العمليات وإدراج التعديالت عليها ثم الضغط علي  Editتعديل 

  .Saveزر الحفظ 

 : Operation Planing Movementات التخطيط للعمليحرآة  •

يتم في هذه النافذة التخطيط الختيار أفراد الطاقم الجوي للرحالت التي يتم التخطيط لها 

  .مستقبال عن طريق إدخال مسار تلك الرحالت

  

  :ومن ثم فإن اختيار أفراد الطاقم الجوي المناسب لهذه الرحالت يتم حسب الشروط التالية

- Min.Rest Before FDP 

- Max FDP. 
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- Days Off. 

- Limits on flying hrs ( Flt Crew Only). 

- Max Duty hrs. 

ويمكن البحث عن هذه الرحالت إما عن طريق الرقم اإلشاري أو خالل فترة محددة يتم 

  .تحديدها من وإلى

 : Operation Planing Data رحلة التخطيط لل بيانات  •

من قبل قسم التسويق ثم تعبئة البيانات مسار الرحلة يتم هنا البحث واختيار الرحلة المكلفة 

  .الخاص بها
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 : Operation Planing Crewالطاقم الجوي للرحلة   •

هنا يقوم النظام بعرض افراد الطاقم الجوي المرشحين لهذه الرحلة آما يتم عرض التنبيهات 

ور جميع األفراد ، آذلك يظهر االفراد الذين تم اختيارهم وعند الضغط يمكن ظهالخاصة بهم

  . مع ظهور التنبيهات بهم

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 FLT، تنبيهات ساعات الطيران  FDPوهذه التنبيهات التي تعرض هي إما تنبيهات انتهاء 

time صالحيات الشهائد والرخص ،.  

  :آذلك يتم هنا عرض

• FDP  الخاص بالرحلة.  

  .عدد ساعات الرحلة •

• Sector  Number of  عدد خطوط مسار الرحلة.  



        لنضام

  
  

  
  
  
  

אאאא
אKK 

   35346: اري رقمـــسجل جت
   243: ـــارية رقمغرفة جت
الثانيالدور -عمارة األوملبي-شارع الكرامة-الزاوية

 

TTSSDD  CCoommppaannyy    
 

For Software Systems   
Al-Zawya City-Al-Karama St. Olympic 

Build-2nd Floor 

TTSSDD    
 

/ :00218237631932  
     :00218233154020  
    : 16509 

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ttssdd..ccoomm..llyy    
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ttssdd..ccoomm..llyy    

TSD 

• Reduced Number Sector  الساعات الالزمة تقليصها منFDP. 

• Total Recuced المقلصة إجمالي عدد الساعات. 

• FDP After Recuced إجمالي عدد الساعات بعد التقليص. 

الخاص بهذه الرحلة سواء أآان    Accepted Details Extendedويتم عرض أو اختيار 

Flt Relief أوSplit Duty   أوPIC Descretion   ليتم عرضFDP   النهائي لهذه

  .الرحلة

 : Operation Planing Warningالتنبيهات للرحالت المخططة   •

ويتم البحث  من قبل قسم التسويقهنا تظهر التنبيهات الخاصة بالرحالت المخططة مسبقا 

  .عنها إما طريق التاريخ أو الرقم اإلشاري الخاص بها
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للتعديل على الرحالت التي قام قسم   Operation Planingوهي تعمل على تنبيه 

  :التسويق بتعديلها وتظهر بلونين

 .Operation Planingاألحمر وهي الرحالت التي لم يتم تعديلها من قبل  -

 .األبيض وهي الرحالت التي تم تعديلها -

  

• Record Of Flight Duty Time And Rest Requirement For 

Crewmembers : 

 Record Of Flight Duty Time Andاللها عرض حسابات تقرير يتم من خ

Rest Requirement For Crewmembers خالل شهر. 
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  ....  الصيانة

  .عرض حرآة الصيانة •

  .Enter maintenanceإدخال طائرة للصيانة  •

  .Out maintenance خروج طائرة من الصيانة •
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  :View maintenanceالصيانة 

  : عرض حرآة الصيانة 

  :التالية  يتم عرض حرآة الصيانة حسب شروط البحث

، A/C Type نوع الطائرة ،Reference شارياإلالرقم  ،REG Noحروف التسجيل

  .Date to إليالتاريخ  ،Date from التاريخ من

  : عرض بيانات الصيانة التاليةيتم ثم 

تاريخ ،  Reference Noشارياإلقم الر ، REG NOحروف التسجيل ،A/C نوع الطائرة

حالة ، Description مالحظات بداية الصيانة ،Date creation عملية الصيانة

  .date start workتاريخ عمل الطائرة ، Airplane statusالطائرة

وطباعة تفاصيل عملية الصيانة عن  Print searchثم يتم طباعة نتيجة البحث عن طريق 

      .Printطريق زر 
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  :Enter maintenanceطائرة للصيانة  إدخال 

  :اآلتيةالبيانات  إدخالالدخول للصيانة و  Tapبالضغط علي جديد يتم عرض 

تاريخ بداية  ،REG No حروف تسجيل طائرة ، Reference NOشاريإلالرقم ا

        ،       Case إدخال حالة الصيانة ، From-toتاريخ بداية و نهاية الصيانة، Fromالصيانة

  .لتفريغ البيانات السابقة Emptyآما يستخدم زر  Saveو نضغط علي زر حفظ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :Out maintenance خروج طائرة من الصيانة 

يتم عرض ثم  ،Edit out maintence تحديد عملية الصيانة بالضغط علي زر خروج

  . بالعمل هحالة الطائرة مسموح إدخالبيانات عملية الصيانة ويتم 
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  .آما يتم تجديد تاريخ صالحية الصيانة Start work يتم تحديد بداية عمل الطائرةثم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :Technical Stateالحالة الفنية للطائرات   

الفنية للطائرات إذا آانت في  عرض الحالةب لقسم الصيانة حيث تقوم وهي بمثابة مرآز بحث

ي حالة التكليف برحلة آذلك يمكن طباعة عمل قسم التسويق فعمل لتسهيل  أو حالة صيانة

  .تقارير توضح الحالة الفنية لكل الطائرات
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  :Maintenance Movementحرآة الصيانة   

وهي تقوم بتوضيح عمليات الصيانة التي تجري على الطائرات وهي تعمل آمرآز بحث 

  .رةبحيث تسهل عمليات البحث إما بواسطة حروف التسجيل أو نوع الطائ
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  ....  تنبيهاتال

 . Crowالتنبيهات الخاصة بأفراد الطاقم الجوي •

  .Last crew warning حرآة تنبيهات أفراد الطاقم الجوي •

 .Airplane warning تنبيهات الطائرات •

  .  airplane warning lastحرآة تنبيهات الطائرات  •
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  : Wiringالتنبيهات  

  
  : Crowالطاقم الجوي بأفرادالتنبيهات الخاصة  

  .الطاقم الجوي  أفراد بتنبيهات  عرض البيانات الخاصةفيها يتم 

  :وتشمل البيانات التالية

 Message نص التنبيه ، English nameالسم االنجليزي،  Arabic name االسم العربي

، أو )األحمر(ونلالصالحية بال ءنتهااو  ،)األصفر(ون اللآما يتم عرض قرب الصالحية ب

  .)األخضر( ليس لديه أبة تنبيهات باللون 
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  :Last crew warning حرآة تنبيهات أفراد الطاقم الجوي 

  :اآلتي والبحث فيها عن طريق  يتم العرض

 التاريخ من،  English nameاالسم االنجليزي، Arabic name عن طريق االسم العربي

  .From toإلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :Airplane warning تنبيهات الطائرات   

  :اآلتيةويتم فيها عرض البيانات 

 .  A/C-Reg حروف التسجيل •

 . A/C serial الرقم التسلسل •

 .A/C type   نوع الطائرة •

  .  Messageنص الرسالة •
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  :  airplane warning lastحرآة تنبيهات الطائرات  

  :التنبيهات حسب شروط البحث التالية عرضويتم 

  .A/C Reg حروف التسجيل •

  .A/C typeنوع الطائرة  •

  .To إلي Fromالتاريخ من •

  :يتم عرض البيانات التاليةآذلك و

 . A/C typeنوع الطائرة •

 . A/C Regحروف التسجيل   •
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 .  A/C serialالرقم التسلسل •

 . Dateتاريخ التنبيه  •

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  :  Warning Duty Crew لدوامساعات اتنبيهات  

) Duty Time( ساعات الدوام تعمل هذه الشاشة على عرض وطباعة انتهاء او قرب انتهاء 

الخاص بأفراد الطاقم الجوي وهي تظهر باللون األصفر عند قرب انتهائها، وباللون االحمر 

د إما بسبعة أيام او عند انتهائها، وباللون األخضر عندما ال يوجد للطاقم اية تنبيهات وهي تحد

  .يوم 28يوم او  14
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  :  Last Duty Crew Warning ساعات الدوامتنبيهات حرآة  

  .او التاريخ طريق االسم العربيوالبحث فيها عن  يتم العرض
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  :  FDP Notification الدوام تنبيهات 

تخطيط لها وإنجازها من في وهي تقوم بعرض تنبيهات قرب بدء دوام الرحلة بعد إتمام ال

  .Operation Planingقسم 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  :Last Crew Notification الدوام تنبيهاتحرآة  

  .او التاريخ طريق االسم العربيوالبحث فيها عن  يتم العرض
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  ....  التقارير

 . التقارير لكل قسم على حدي •
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  : Report التقارير 
  

اللها عرض جميع التقارير الخاصة بالنظام من ويتم من خ

تقارير المطارات، بيانات األساسية للطائرات، والطاقم 

الجوي، قسم العمليات، التكليف برحلة وقرير البحث عنها، 

بيانات المسافرين، تقرير ببيانات العمالء، تقرير للموظفين 

  .وبيانات آل موظف على حدى 
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المطارحيث يعرض الرقم التسلسلي في التقرير، واسم تقرير بيانات  -

 .المطار، واسم المدينة التي يقع بها المطار، آذلك يوضح القسم الذي يتبعه 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

-  
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 .تقرير لعرض بيانات العمليات ونتائج البحث عنها -

-   
\  

-  

-  

-  

-  
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ل موظف على تقرير بيانات الموظفين حيث يعرض البيانات األساسية لك -

  .عرض آل الموظفين العاملين بالقسمحدي، وآذلك تقرير ي
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تقارير لعرض بيانات  تقارير تعرض بيانات العميل آل على حدي، وآذلك -

 .الزبائن آكل
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تقرير لعرض نموذج تكليف الطيار برحلة،وآذلك تقرير لعرض جميع  -

 .المسافرين على متن هذه الرحالت وبيانات الرحالت المطلوبة،
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كل الطائرات، وآذلك لعرض بيانات آل ل األساسية بياناتالتقارير لعرض  -

 .، وعرض بيانات آل الطائراتطائرة على حدى
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تقارير لعرض بيانات أفراد الطاقم الجوي، وآذلك عرض بيانات آل فرد  -

 .منفصلة
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جميع افراد الطاقم الجوي بجميع بياناتهم األساسية وتفاصيل تقارير تعرض  -

 .الصالحيات والطائرات الخاصة بهم

وتفاصيل سير الرحلة، وآذلك تقرير يعرض نتجية البحث عن تقارير تعرض بيانات  -
 .رحلة
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 . ، وآذلك آشف بصيانة الطائراتتقارير لعرض بيانات صيانة الطائرة -
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تقارير لعرض الحالة الفنية لكل طائرة وآذلك نتجية البحث عن حاالت آل  -

 .الطائرات
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تقارير لعرض تنبيهات الطائرة الحالية، وآذلك عرض نتجية البحث عن  -

 .تنبيهات سابقة 
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البحث عن  لك نتجيةتقارير لعرض تنبيهات الطاقم الجوى الحاليين وآذ -

 .تنبيهات سابقة
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 .تقارير لعرض تنبيهات دوام الطاقم الجوي -
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  ....  تنبيهات البريد االلكتروني

 .  Settingاإلعدادات  •

 Setting connection . 

 Time setting. 
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  : Wiring Email البريد االلكتروني تنبيهات 
  

برنامج مساعد يعمل عل إرسال تنبيهات الطائرة والطاقم الجوي عند قرب انتهاء الصالحيات وهو 

  .الممنوحة لهم 

  .وتظهر على هيئة ايقونة في شريط المهام 

 

  

  

ويمكن منها تحديد إرسال البريد أتوميكتميا، وآذلك أخذ نسخة احتياطية وهذه هي القائمة الرئيسية للتنبيه 

  .وإعدادات التنبيهات، واإلغالق للخروج منها  من قاعدة البيانات

  

  

  

  

  

 : Settingاإلعدادات  

 Setting connection  : 
تحديد اسم السيرفر، واسم قاعدة البيانات، اسم ويتم فيها تحديد إعدادات االتصال األساسية من 

  .المستخدم، آلمة المرور 

، أو أخذ  Test Conncetionلى آما يمكن اختبار وجود اتصال باالنترنت من خالل الضغط ع

عند ، أو استرجاع نسخة من قاعدة البيانات Backupنسخة من قاعدة البيانات عند الضغط على 

  .  Restorالضغط على 



        لنضام
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 Time setting   : 
  .سوف يتم من خالله إرسال التنبيهات تفاصيل البريد االلكتروني الذي وهنا يتم توضيح 

كتروني، وتسجيل الدخول، وآلمة المرور، برتوآول نقل البريد حيث يتم إظهار البريد االل

  .، المنفذ الواصل للبيانات SMTPااللكتروني المستخدم هنا وهو 
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آذلك بالنسبة للقاعدة البيانات يتم تحديد أخذ نسخة منها إما يوميا أو أسبوعيا وآذلك تحديد ساعة 

  .أخذ هذه النسخة 

  .يه نسخة من قاعدة البيانات ضع الذي سيتم فآما يجب تحديد المو
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  ملحـــــــــــــــق 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مصطلحات النظام 

  
  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 



        لنضام
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Setting  
System Setting ضبط النظام  

Nationality – Country- Town المدينة -البلدان  – الجنسية  Nationality 

Add_User_Accountإضافة حساب مستخدم  

 Employ Arabic Name بالعربي الموظف اسم  

 Employ English Nameباإلنجليزي الموظف اسم  

 Loginالرمز  

Company Setting الشرآة إعدادات   

Company Details تفاصيل الشرآة   

 English Name االسم باإلنجليزي  

 Arabic Name االسم بالعربي  

 Company English Address  باالنجليزي لشرآةعنوان ا  

 Company Arabic Address لشرآة بالعربيعنوان ا 

 Company Phone الشرآةهاتف   

  Company Fax شرآةفاآس ال  

 Company E-Mail شرآةللالبريد اإللكتروني   

  

  

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
 Company Web site لشرآةلكتروني لالموقع اإل  

Company Logoشرآةشعار ال  

Management اإلدارة  

Department القسم  



        لنضام
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 Management Nameاسم اإلدارة  

Department القسم  

 Management   إلدارةا 

   Department Name اسم القسم 

 Description الوصف 

Folder Of Picture  مسار الصور    

  Crew Picture  صور الطاقم الجوي 

 Employ  Picture  صور الموظفين 

 Network Folder  ملفات الشبكة  

 Local Folder  الملفات المحلية 

Jobs   األعمال   

 Abbreviation  الوصف المختصر 

 Desperation   الوصف  

 

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
New Employer    موظف جديد   

 Card Number رقم الموظف   

  Arabic Name االسم بالعربي  

 English name  االسم باالنجليزي 

   Birth Of Data تاريخ الميالد  

  Century  البلد  

 job  الوظيفة 

  Department القسم 



        لنضام
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  Mobile  الهاتف المحمول 

  Phone   الهاتف 

  E-mail  البريد االلكتروني 

 Address  العنوان 

 Employ Image  صورة الموظف 

   Local Folder 

Clients الزبائن   

 Name  االسم  

  Century  البلد 

 

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
  Mobile  الهاتف المحمول 

  Phone  الهاتف   

 Fax  الفاآس 

  E-mail  البريد االلكتروني 

 Website  لكترونيالموقع اال 

    Address  العنوان  

Airport المطارات  

 Country Name  اسم البلد  

 Town Name اسم المدينة 

 Airport Name  اسم المطار 

 Airport IATA Code  رمز المطار 

Airplane Types أنواع الطائرات   



        لنضام
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 Name  اسم نوع الطائرة  

  Desperation  الوصف 

Airplane Data  بيانات الطائرة   

View Airplane بيانات الطائرة   

 Reg No  حروف التسجيل للطائرة 

 

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
   Serial Number  الرقم التسلسلي للطائرة 

 A/C Type  نوع الطائرة  

 E-mail  البريد االلكتروني 

 Pax  عدد الرآاب 

 Tel 1  1الهاتف  

 Tel 2  2اتف اله  

  Hour Fly المسموحة بالطيرانعدد ساعات  

  Hour Maintenance  عدد ساعات الصيانة 

  Status  حالة الطائرة 

 Flt Time  الوقت الفعلي للطيران 

 Certification Name  اسم الصالحية 

  Date Stare  تاريخ بداية الصالحية 

  Date End  تاريخ انتهاء الصالحية 

  Alarm  لتنبيه ظهور ا 

  Certification Number  رقم الصالحية 

  Date Creation  تاريخ إعطاء الصالحية 



        لنضام
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  Is Active  تفعيل الصالحية 

  

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
   Is Renew  تجديد الصالحية 

 Desperation  وصف الصالحية  

 E-mail  البريد االلكتروني 

Cases Airplane   حاالت الطائرات   

 Case Name  اسم الحالة  

 Desperation  الوصف  

Certificates Type  أنواع الصالحيات  

  Name  االسم  

 Desperation  الوصف 

  Alarm  التنبيه 

Personal Setting  الشخصية اإلعدادات    

Change Password  تغيير آلمة المرور   

  Login  تسجيل الدخول 

  Password   آلمة المرور 

   New Password  آلمة المرور الجديدة  

    Confirme Password  تأآيد آلمة المرور 

  

  

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
Marketing 

Marketing _Travelالتكليف برحلة   



        لنضام
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Travel Mark Data  بيانات التكليف برحلة   

 Refrence  No الرقم المرجعي 

 Company Name   اسم الشرآة  

  Travel Dataتاريخ الرحلة  

 Client Nameاسم الزبون  

  Rote   المسار 

 Date   تاريخ اإلقالع 

 From اسم مطار اإلقالع  

 ETD وقت اإلقالع  

 TO  اسم مطار الوصول  

 ETA وقت الوصول 

  Date تاريخ الوصول  

  Comment مالحظات  

 Passenger المسافر  

 NO  رقم المسافر  

 

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
 Passenger Name  اسم المسافر 

 Passenger Job  عمل المسافر  

  Remark  تعليق 

 Comment  مالحظات الرحلة 

Operation  
Crew   الطاقم الجوى   
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  Name Arabica االسم بالعربي 

  Name English  النجليزيبااالسم  

  Country  البلد  

  Department  القسم 

 ID   الرقم التسلسلي  

 Tel No  رقم الهاتف 

 E-mail  البريد االلكتروني 

   Adders   العنوان 

   Rank  الرتبة 

    Mobile  رقم الهاتف المحمول 

 

 

 

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
Qualification Validity الصالحيات   

 Name  اسم الصالحية  

  Data Form  تاريخ بدء الصالحية 

 Data To  تاريخ انتهاء الصالحية 

  Alarm  التنبيه 

  Number رقم الصالحية 

A/C Type    

 A/C Type  نوع رخصة القيادة 

Remarks  التصريح   



        لنضام

  
  

  
  
  
  

אאאא
אKK 

   35346: اري رقمـــسجل جت
   243: ـــارية رقمغرفة جت
الثانيالدور -عمارة األوملبي-شارع الكرامة-الزاوية

 

TTSSDD  CCoommppaannyy    
 

For Software Systems   
Al-Zawya City-Al-Karama St. Olympic 

Build-2nd Floor 

TTSSDD    
 

/ :00218237631932  
     :00218233154020  
    : 16509 

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ttssdd..ccoomm..llyy    
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ttssdd..ccoomm..llyy    

TSD 

 Crew Remarks  تصاريح الطاقم الجوى   

New Operation  العمليات الجديدة   

 Flt NRB  رقم الرحلة 

 Data  تاريخ الرحلة 

   Internal Remark  مالحظة الداخلية 

  Transfered  تحويل الرحلة  

  Cancled  إلغاء رحلة 

  

  

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
  A/C Type  نوع الطائرة  

 Reference  الرقم اإلشاري   

Operation Data   بيانات العملية   

  Reference NO  الرقم اإلشاري 

 A/C Type  نوع الطائرة 

 Reg NBR حروف التسجيل  

  Fly NBR  رقم الرحلة 

  Requested By  طالب البيانات  

  Operator  مدخل البيانات  

 Data  التاريخ   

Maintenance 
Airplane Maintenance  صيانة الطائرات   

View Maintenance  البحث عن طائرات في الصيانة   
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 A/C Type  نوع الطائرة 

 Reg No  حروف التسجيل 

 Reference  الرقم اإلشاري 

  

  

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
  Data Creation  تاريخ تسجيل عملية الصيانة في المنظومة 

 Desperation   الوصف   

  Data Form  يانة تاريخ الدخول للص 

   Data To  تاريخ الخروج من الصيانة  

  Airplane Status  حالة الطائرة  

  Data start work  تاريخ عمل الطائرة  

Enter Maintenance  الدخول الطائرة للصيانة   

  Reference NO  الرقم اإلشاري 

 A/C Type  نوع الطائرة 

 Reg No حروف التسجيل  

  Form  دخول للصيانة تاريخ ال 

   To  تاريخ الخروج من الصيانة  

 Case  حالة الطائرة 

  Comments   مالحظات 

Out Maintenance خروج الطائرة من الصيانة   

  Reference NO  الرقم اإلشاري 

  



        لنضام
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  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
 A/C Type  نوع الطائرة 

 Reg No حروف التسجيل   

   Stare Work   تاريخ بدء العمل 

  Form  تاريخ الدخول للصيانة  

   To  تاريخ الخروج من الصيانة  

 Case  حالة الطائرة 

  Comments  مالحظات  

  Select Validity  تحديد الصالحية 

  Form  تاريخ بدء الصالحية 

   To   انتهاء الصالحيةتاريخ  

Technical State  ية للطائراتالحالة الفن   

 A/C Type  نوع الطائرة 

 Serial Number  الرقم التسلسلي  

 Reg No حروف التسجيل  

  Hour Fly  عدد الساعات المسموحة للطيران  

  Maintenance Hour  عدد ساعات الطيران  

  Status  حالة الطائرة  

  

  

  المصطلح اإلنجليزي   المصطلح العربي   الشاشة 
  Message  رسالة 

Maintenance Movement    حرآة الصيانة بالمنظومة  



        لنضام

  
  

  
  
  
  

אאאא
אKK 

   35346: اري رقمـــسجل جت
   243: ـــارية رقمغرفة جت
الثانيالدور -عمارة األوملبي-شارع الكرامة-الزاوية

 

TTSSDD  CCoommppaannyy    
 

For Software Systems   
Al-Zawya City-Al-Karama St. Olympic 

Build-2nd Floor 

TTSSDD    
 

/ :00218237631932  
     :00218233154020  
    : 16509 

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ttssdd..ccoomm..llyy    
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ttssdd..ccoomm..llyy    

TSD 

 A/C Type  نوع الطائرة 

 Reg No  حروف التسجيل 

 Reference Maintenance  الرقم اإلشاري للصيانة 

  Data Creation  تاريخ تسجيل عملية الصيانة في المنظومة 

 Desperation  الوصف   

  Data Form  تاريخ الدخول للصيانة  

   Data To   تاريخ انتهاء الصالحية  

  Status Name  اسم الحالة   

  Data start work تاريخ عمل الطائرة   

Warning   
Airplane Warning   تنبيهات الطائرات  

 A/C Reg  حروف التسجيلنوع  

  A/C Serial  رقم التسلسلي نوع  

 A/C Type  نوع الطائرة 

  

  

  المصطلح اإلنجليزي   ي المصطلح العرب  الشاشة 
  Message  رسالة 

Last Airplane Warning عرض التنبيهات السابقة  

 A/C Reg  نوع حروف التسجيل 

  A/C Serial  نوع رقم التسلسلي  

 A/C Type  نوع الطائرة 

  Data  التنبيهتاريخ  



        لنضام
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Crew Warning   تنبيهات الطاقم الجوى   

  English  Name   االسم بالعربي 

   Arabic Name  االسم باالنجليزي 

  Message  رسالة 

Last Crew Warning عرض التنبيهات السابقة  

  ID Crew رقم الطاقم الجوي 

  English  Name  االسم بالعربي  

   Arabic Name  االسم باالنجليزي 

 A/C Type  نوع الطائرة 

  Data  تاريخ التنبيه 

  

  المصطلح اإلنجليزي   ي المصطلح العرب  الشاشة 
E-mail Warning  

Setting  اإلعدادات  

Setting Connection  إعدادات االتصال   

 Server Name  اسم السيرفر 

 Data Base Name  اسم قاعدة البيانات  

  User  اسم المستخدم 

 Password  آلمة المرور  

Time Setting   إعدادات الوقت   

 Email  البريد االلكتروني 

 Login  الدخول 

 Password  آلمة المرور  



        لنضام
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 SMTP بروتوآول نقل البريد اإللكتروني 

  Port   منفذ النت 

    Back up By Day  النسخ االحتياطي اليومي 

   Back up By Week  النسخ االحتياطي األسبوعي 

    Back up Path  المسار لحفظ النسخ االحتياطي 

 


