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:ألفضل أداء يمكن استخدام المتصفحات اآلتية

(1)Windows 10 Internet Explorer ver. 11.285.17134

(2)Firefox ver.62.0.3

(3)Chrome ver. 69.0.3497.100



اختيار حجز القاعات من القائمة



ن قبل البدء بعملية الحجز يمك

تصفح حجوزات جميع القاعات
وذلك بإختيار هذه القائمة



ع يتم تصفح حجوزات جمي
القاعات حسب الشهور 

الضغط هنا للرجوع 
لشاشة القاعات



ل مستخدم جديد سجأما اذا كانت أول مرة للحجز بالنظام فيجب اختيار ( 2)

.ثم ادخال البيانات المطلوبة وحفظهااآلن 

هذا اإلجراء يتم مرة واحدة في بداية الحجز وعليه يجب حفظ : ملحوظة 

اإلسم وكلمة المرور إلستخدامها في حجوزات الحقة  

عند الدخول للشاشة يجب ادخال ( 1)

اسم الجهة وكلمة المرور والضغط على 

ك تسجيل الدخول كما موضح بالسهم وذل
ا  في حالة تم تسجيل البيانات سابق



ةادخل كافة بيانات الجه

ظها ثم الضغط على مستخدم جديد سجل اآلن لحف



كم بعد تسجيل الدخول تظهر شاشة لوحة التح

دء التي يتم من خاللها استعراض القاعات للب
بعملية الحجز

ة متابعومن خاللها أيضا يمكن 
السابقةالحجوزات 



الضغط على احجز هذه 

القاعة للبدء بعملية حجز
القاعة المطلوبة



ادخل اسم البرنامج

نامجاضغط على تعديل إلختياراأليام وزمن البر



إختيار فترة البرنامج ( 1)

وإختيار زمن البرنامج ( 2)

Applyإختيار ( 3)



إختيار تضمن يوم الجمعة والسبت اذا كانت ( 1)

الفعالية ستقام في أيام العطلة
إختيار حفظ بعد ذلك ( 2)



ارتظهر كافة بيانات الحجز باألسع



ط يمكن اضافة خدمات للحجز الحالي بالضغ

هنا

تصفح قائمة الخدمات المتاحة وأسعارها 

بالضغط هنا 



عدد –عدد الضيوف –إختيار نوع الخدمة 

مرات التقديم ثم الضغط على حفظ



يتم حساب تكلفة الخدمات

حجز وتضاف للتكلفة الكلية ل

القاعة 

الضغط على دفع رسوم 

الحجز ليتم الموافقة عليه

من قبل إدارة المركز



رسالة تؤكد اتمام عملية 

الحجز وبانتظار التأكيد من

إدارة المركز



مراجعة الطلب بالدخول مرة 

أخرى عن طريق إدخال 

اإلسم وكلمة المرور



يتحول الحجز إلى قائمة 

حجوزات غير مدفوعة إلتمام

عملية الدفع

يتم إختيار مزيدا   من 

حجزالتفاصيل لإلستعراض ال



م إختيار تفاصيل إلدخال رق

اإليصال

رسالة توضح أن الحجز 

مؤقت بإنتظار الدفع



زإختيار دفع رسوم الحج



قراءة الشروط أعاله 

وادخال رقم اإليصال ثم 

إختيار حفظ



المرحلة األخيرة في 

الحجز وتظهر شاشة 

يار تفاصيل الحجزإلخت

طباعة الفاتورة



معاينة الفاتورة 

لطباعتهاOKوإختيار 


