
 

  نموذج خطوات إعداد الشاشات : 
 

 : ثم شاشة ............... ثم  ....................................تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 
  ذمم المستودعات أو العامة أوالمحاسبة ال                                                   

 

 ( : اضافة وتعبئة مكونات الشاشة)أوامر ثم . 

    .   .   .   . 

    .   .   .   .  

 

 ( اريرللتق)تنفيذ ثم خروج     أو   طباعة. 

 

 

  :شاشات المعلومات 

 

 

  

  

 حاسوبيا ؟  المستودعاتمعلومات ما هي خطوات إعداد شاشة 

 : ثم شاشة ................ ثم ...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : ثم اضافة وتعبئة مكونات الشاشة  أوامر. 

 

 تنفيذ ثم خروج . 

 حاسوبيا ؟  الوحدات معلومات ما هي خطوات إعداد شاشة 

 : ثم شاشة ................ ثم ...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : ثم اضافة وتعبئة مكونات الشاشة  أوامر. 

 

 تنفيذ ثم خروج . 

 حاسوبيا ؟   األصناف الفئات ومعلومات ما هي خطوات إعداد شاشة 

 : ثم شاشة ................ ثم ...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : ثم اضافة وتعبئة مكونات الشاشة  أوامر. 

 

 تنفيذ ثم خروج . 

 حاسوبيا ؟   الموردينمعلومات ما هي خطوات إعداد شاشة 

 : ثم شاشة ...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : ثم اضافة وتعبئة مكونات الشاشة  أوامر. 

 

 تنفيذ ثم خروج . 

 حاسوبيا ؟ لزبائن امعلومات ما هي خطوات إعداد شاشة 

 : ثم شاشة ...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : ثم اضافة وتعبئة مكونات الشاشة  أوامر. 

 

 تنفيذ ثم خروج . 

 حاسوبيا ؟   مورد حذفما هي خطوات 

 : ثم شاشة ...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : ثم اضافة وتعبئة مكونات الشاشة  أوامر. 

 

 تنفيذ ثم خروج . 

 رقم هاتف الزبون حاسوبيا ؟ تعديلما هي خطوات 

 : ثم شاشة ...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : ثم اضافة وتعبئة مكونات الشاشة  أوامر. 

 

 تنفيذ ثم خروج . 



 

 

 

 

 

 

 

 حركات يومية لحساب الصندوق ؟ تقريرما هي خطوات إعداد 

 : شاشة  ثم ..................ثم...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : تعبئة مكونات الشاشة  ثم أوامر. 

 

  طباعة. 

 ( ، ميزان مراجعة شهري  أو كشف حساب إجمالي )   ؟كشف حساب تفصيلي   تقريرما هي خطوات إعداد 

 : شاشة  ثم ..................ثم...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : تعبئة مكونات الشاشة  ثم أوامر. 

 

  طباعة. 

 (  ، ميزان مراجعة سنوي   حقوق الملكية أو المركز المالي) أو   ؟  قائمة الدخل  تقريرما هي خطوات إعداد 

 : شاشة  ثم ..................ثم...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : تعبئة مكونات الشاشة  ثم أوامر. 

 

  طباعة. 

 دينار للجهاز من شركة الرائد ،  022ثالجة بسعر  02ترغب المؤسسة في شراء 

    أمر شراء حاسوبيا ؟ ما هي خطوات إعدادف

 

 

 : شاشة  ثم ..................ثم...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : تعبئة مكونات الشاشة ضافة و ا ثم أوامر. 

 

  تنفيذ ثم خروج . 

 ما هي خطوات إضافة حساب جديد لشاشة معلومات دليل الحسابات ؟ 

 

 : شاشة  ثم ..................ثم...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 

 : تعبئة مكونات الشاشة ضافة و ا ثم أوامر. 

 

  تنفيذ ثم خروج . 

 تسجيل قيد شراء نقدي حاسوبيا في شاشة معلومات الحركات اليومية ؟ ما هي خطوات 

 

 : شاشة  ثم ..................ثم...... .......تفعيل المؤسسة النشطة ثم قائمة . 

 : تعبئة مكونات الشاشة ضافة و ا ثم أوامر. 

 

 

 

 

 

  تنفيذ ثم خروج . 


