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الدخول الى النظام
يمكنك الدخول على النظام عبر الرابط التالي:
https://sharikksu.com

تسجيل جديد
يتيح نظام شارك بالتسجيل على الموقع من خالل الضغط على ايقونة (
(تسجيل عضو جديد) كما بالشكل التالى:

) ثم رابط

و بالضغط على (تسجيل عضو جديد) تظهر الشاشة التالية:

حيث يتمكن المستخدم من ادخال بيانات التسجيل الخاصة به الزامى (البيانات االساسية /
بيانات الدخول  /البيانات الوظيفية).
بالضغط على زر (تسجيل عضو جديد) يتم تسجيل المسجل بنجاح فى النظام و يمكنه تسجيل
الدخول على النظام
اما بالضغط على زر (تسجيل دخول) يتم االنتقال الى شاشة تسجيل الدخول ليتمكن
المستخدم من تسجيل الدخول الى النظام فى حالة ان مُسجل من قبل النظام

تسجيل دخول
يتيح نظام شارك بتسجيل الدخول على الموقع من خالل الضغط على ايقونة (

) ثم رابط

(تسجيل الدخول) كما بالشكل التالى:

و بالضغط على (تسجيل الدخول) تظهر الشاشة التالية:

حيث يتمكن المسجل من ادخال بيانات الدخول الخاصة به صحيحية و الزامى (اسم المستخدم
"البريد االلكترونى"  /كلمة المرور) و اختيار (تذكرنى) اذا رغب المسجل بذلك
بالضغط على زر (تسجيل دخول) يتم االنتقال الى الصفحة الرئيسية و يظهر بها الفعاليات
التى يتم عرضها على الموقع للتسجيل بها
اما بالضغط على زر (عضو جديد) يتم االنتقال الى شاشة تسجيل عضو جديد

استرجاع كلمة المرور
يتمكن المستخدم من استرجاع كلمة المرور الخاصة به فى حالة نسيانها من خالل الضغط
على رابط (استرجاع كلمة المرور) كما بالشكل التالى:

حيث يمكن للمسجل من ادخال (البريد االلكترونى) الزامى و صحيح
بالضغط على زر (استرجاع كلمة المرور) يتم ارسال بريد الكترونى الى بريد المسجل
االلكترونى يحتوى على بيانات الدخول الخاصة به.
اما بالضغط على زر (عودة) يتم العودة الى شاشة تسجيل الدخول

تغيير كلمة المرور
بعد تسجيل الدخول الى النظام بنجاح يتمكن المسجل من تغيير كلمة المرور الخاصة ان رغب
بذلك من خالل الضغط على ايقونة (

) و تظهر الشاشة التالية:

حيث يمكن للمسجل من ادخال البيانات كاملة و صحيحة و الزامى (كلمة المرور القديمة /
كلمة المرور الجديدة  /تأكيد كلمة المرور)
عند الضغط على زر (حفظ) يتم تغيير كلمة المرور و عند تسجيل الدخول يستلزم ادخال كلمة
المرور الجديدة

الصفحة الرئيسية
 فى حالة ان المستخدم غير مسجل دخول بالنظام تظهر له كل الفعاليات لكل الفئات
(رجال  /نساء) المعروضة على الموقع المكانية التسجيل بها كما بالشكل التالى:

 فى حالة المسجل دخول بالنظام تظهر له الفعاليات (حسب فئة المسجل "رجال /
نساء") المعروضة على الموقع للتسجيل بها و يظهر بها قائمة جانبية لعرض
صفحات المسجل كما بالشكل التالى:

حيث يتيح لك نظام شارك من تصفح و البحث في الفعاليات المعروضه تبعاً للجهة المنظمة
للفعالية حيث يتم عرض اسم الفعالية و فترة بدايتها و نهايتها و مكان إقامتها ( للرجال/
النساء) و رسوم التسجيل بها ان وجدت.

التسجيل بالفعالية
و بالوقوف بالماوس على اياً من الفعاليات يصبح شكل الفعالية كالتالي:

 حيث يعرض (اسم الفعالية  /الوصف  /السعر "ان وجد"  /سبب اغالق التسجيل "اذا كانت
الفعالية غير متاح التسجيل")
 فى حالة ان الفعالية غير متاح التسجيل بها يصبح اسم الزر (التفاصيل)
 فى حالة ان الفعالية متاح التسجيل بها يصبح اسم الزر (للتفاصيل و التسجيل)

عند الضغط على زر (للتفاصيل و التسجيل  /التفاصيل) يعرض بيانات الفعالية كما بالشكل
التالى:

تظهر بيانات الفعالية (البيانات االساسية  /الجهات المنظمة  /مواعيد الفعالية "ان وجدت")
عند الضغط على زر (اغالق) يتم اغالق شاشة تفاصيل الفعالية دون التسجيل بها
زر (التسجيل بالفعالية) :ال يظهر اذا كانت الفعالية غير متاح التسجيل بها الى سبب كان ،عند
الضغط على زر (التسجيل بالفعالية) يحدث التالى:
 اذا كان المسجل غير مسجل دخول بالنظام ينتقل الى شاشة تسجيل دخول
 اذا كان المسجل مسجل دخول بالنظام يتم التسجيل بالفعالية مباشرة اذا كانت
الفعالية (مجانية) أما اذا كانت الفعالية (لها رسوم) ينتقل الى شاشة الدفع
االلكترونى ليقوم المسجل بادخال بيانات الدفع بشكل صحيح و الزامى و فى حالة
(اتمام الدفع) بنجاح يتم تسجيل المسجل فى الفعالية

بياناتى
يتمكن المسجل من الدخول الى صفحة بياناتى من خالل القائمة الجانبية ثم الضغط على
رابط (بياناتى) كما بالشكل التالى:

يتمكن المسجل من تعديل بياناته (االساسية  /الوظيفية) و الزامى ادخال جميع البيانات اما
البريد االلكترونى يكون للعرض فقط
عند الضغط على زر (حفظ) يقوم بتعديل بيانات المسجل

فعالياتى
يتمكن المسجل من الدخول الى صفحة فعالياتى من خالل القائمة الجانبية ثم الضغط على
رابط (فعالياتى) حيث تظهر له الفعاليات التى تم تسجيله بها كما بالشكل التالى:

يتمكن المسجل من البحث عن الفعاليات التى تم تسجيله بها باحدى او بعض او كل عناصر
البحث (الجهة المنظمة  /نوع الفعالية  /تاريخ بداية العفالية  /تاريخ نهاية الفعالية  /حالة
التسجيل  /رسوم التسجيل  /الرسوم من  /الرسوم الى)
عند الضغط على زر (بحث) يتم عرض النتائج حسب عناصر البحث المدخلة لتظهر فى جدول
الفعاليات.

عرض تفاصيل الفعالية
عند الضغط على ايقونة (عرض) فى عمود االجراء المطلوب تظهر شاشة لعرض تفاصيل
الفعالية كما بالشكل التالى:

 تظهر (رسوم التسجيل  /قيمة االشتراك  /طريقة الدفع) اذا كانت الفعالية لها رسوم
 تظهر (حالة االستبيان) اذا كانت الفعالية لها استبيان
 تظهر (عدد االيام التى حضرها المسجل) اذا كانت الفعالية لها حضور و غياب
 تظهر (مواعيد الفعالية) اذا كانت لها مواعيد
عند الضغظ على زر (اغالق) يتم اغالق شاشة تفاصيل الفعالية.

االجابة على االستبيان
تظهر ايقونة (االجابة على االستبيان) فى حالة ان الفعالية لها استبيان متاح االجابة عليه و
لم يجيب عليها المسجل
عند الضغط على ايقونة (االجابة على االستبيان) فى عمود االجراء المطلوب تظهر شاشة
االجابة على االستبيان كما بالشكل التالى:

 تظهر (اسم الفعالية  /فترة الفعالية  /اسم االستبيان  /فترة االستبيان)
 تظهر الفئات و االسئلة لالجابة عليها بشكل صحيح و الزامى
عند الضغظ على زر (حفظ) يتم حفظ اجابة المسجل على االستبيان

طباعة الشهادة
تظهر ايقونة (طباعة) فى حالة ان الفعالية لها شهادة و متاح طباعتها
عند الضغط على ايقونة (طباعة) فى عمود االجراء المطلوب تظهر شاشة طباعة الشهادة
كما بالشكل التالى:

إجابة استبيان
يتمكن المسجل من الدخول الى صفحة إجابة استبيان من خالل القائمة الجانبية ثم الضغط
على رابط (إجابة استبيان) يظهر للمسجل االستبيانات المتاحة لالجابة عليها و التى لم يجيب
عليها المسجل بعد كما بالشكل التالى:

تعرض (اسم االستبيان  /فترة االجابة على االستبيان) و عند الوقوف بالماوس على االستبيان
تظهر بالشكل التالى:

تعرض (اسم االستبيان  /فترة االجابة على االستبيان)

عند الضغط على زر (االجابة على االستبيان) ينتقل الى شاشة االستبيان التى تعرض االسئلة
الخاصة باالستبيان لالجابة عليها كما بالشكل التالى:

عند الضغظ على زر (حفظ) يتم حفظ اجابة المسجل على االستبيان و يختفى االستبيان من
صفحة إجابة استبيان

شكراً

