
 بلدية معان 

 الصفحة الرئيسية :  

 عند الضغط عليه سينقلنا الى الصفحة الرئيسية   اللوجو : •

 عند الضغط عليها سيتم نقلنا الى النسخه االخرى ) عند تجهيزها (   ايقونة الترجمة : •

    EDITOR   سيتم اعطاء صالحية بالدخول للموقع وانشاء حسابات ايقونة التسجيل : •

 بصالحيات معينة سيتم تزويدكم بها باقرب وقت ممكن  

عند ادخال اي كلمة سيتم اظهار النتائج بشكل واضح ووعلى شكل   ايقونة الترجمة : •

 نقاط 

وعند الضغط على اي من اقسام الرئيسية سيحلونا الى الصفحة   عرض القائمة الرئيسية  •

 الخاصة به 

نبذة سيتم تحميل الصور مع التاكد على ان النص سينقلنا الى صفحة من نحن الساليدر :  •

    luerayjo.com)(bعن

 

 واعطاء صالحية بتغيير النص حسب الصوره ايضا 

كتر من خبر على شريط االخبارشريط االخبار :  • وسيكون متحرك بشكل    سيتم ادخال ا

 مستمر   
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سيتم عرض كلمة رئيس البلدية  : عند الضغط على اقرأ المزيد سينقلنا الى   السيكشن  التالي :

  (bluerayjo.com)يس البلديةكلمة رئ .الصفحة التالية : 

    (bluerayjo.com)ة الرؤيا والرسال  وعند الضغط على الرؤيا والرسالة : سينقلنا الى الصفحة التالية :

 

 

 سيكشن االخبار : 

 للتنقل بين االخبار  االسهم •

 مع اعطاء صالحية بترتيب االخبار حسب االحدث واالقدم   •

  (bluerayjo.com)االخبارستنقلنا الى صفحة االخبار الرئيسية  عرض جميع االخبار : •

 االخبار2 عند الضغط على اي من االخبار سينقلنا الى الصفحة الخاصة بكل خبر  •

(bluerayjo.com) 

 سيتم تحويلنا الى صفحة الخبر نفسها   اكمل القراءه : •
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 سيكشن المشاريع : 

  (bluerayjo.com)مشاريع البلديةسينقلنا الى صفحة المشاريع    عرض جميع المشاريع : •

 الموجود اسفل المشروع للتنقل بين المشاريع   االسهم •

  (bluerayjo.com)2مشاريع البلديةالداخلية لكل مشروع سينقنلنا الى الصفحة  التفاصيل : •

 

 

   الخطة االستراتيجية : 

 سيتم ارفاق ملف خاص بها  مع اعطاء صالحية بتغيير النص  

 

 

 السيشكن الخاص بدليل االجراءات :  

 سيتم عرض قسمين من االقسام الرئيسية : مع اعطاء صالحية بتحديد القسم الذي نريد عرضه بالهوم بيج   •

• Display on home page  

• Wight  

 :  عند الضغط على اي من االقسام سينقلنا الى الصفحة الداخلية الخاصه به  •

    (bluerayjo.com)رخص المهن •

 دليل االجراءاتالرئيسية الخاصة بجميع دليل االجراءات  عند الضغط على عرض المزيد سينقلنا الى الصفحة •

(bluerayjo.com) 
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• Display on home page   

• Wight   

 

 

 

 اعالنات العطاءات :  

 سيتم عرض صورة العطاء والتنقل بينهم    •

    (bluerayjo.com)2العطاءاتعند الضغط على اي من الصور سينقنا الى صفحة العطاء :   •

عند الضغط على العنوان سينقلنا الى صفحة الرئيسية لجميع العطائات :   •

https://bluerayjo.com/design/ma%27an/inners/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D

%A1%D8%A7%D8%AA.html8 

• Display on home page   

• Wight   

 

 

 

 

 

https://bluerayjo.com/design/ma%27an/inners/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA2.html
https://bluerayjo.com/design/ma%27an/inners/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA2.html
https://bluerayjo.com/design/ma%27an/inners/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA.html
https://bluerayjo.com/design/ma%27an/inners/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA.html


 الخدمات االلكترونية :  

 سيتم عرض الخدمات مع امكانية  اضافة خدمات اخرى   

 تحتوي كل خدمه على تعبئة فورم معين  

 

 الصفحات الداخلية  

 لبلدية عن ا 

 ة لجميع االقسام الخاصه عن البلدية تم عرض قائمة فرعييس : 

 بالبلدية والنص الخاص بها ة ور خاصستعرض ص   عن البلدية :نبذه 

 كل واحده من النقاط كانية اضافة ايقونة خاصة ب اط الخاصة بها مع امتم عرض النقسي ة :رسالالرؤيا وال

كتر من العدد المحدد بالمع امقترح تصميم المبنفس ال دافه اال:  سيتم عرض  االهداف  تصميم  كانية اضافة ا

كنية ان اكمع امالخاصه بها الفقره سيتم عرض   :ة معان عن مدين  ر وارفاق الصو ثر ، تكون عدد السطور ا

 رة الهيكل التنظيمي  سيتم ارفق صو  كل التنظيمي :الهي

 بالبلدية  م الخاصه سافحة سيتم عرض االقلصافل وباس

 

 المجلس البلدي : 

ه ده الموجو ر عتماد الصو ه به مع اه الخاصصور ية وارفاق الفقره خاصه بكلمة رئيس البلدسيتم عرض كلمة رئيس البلدية : 

 بالتصميم 

 نهم ء مع امكانية ترتيب االعضاء واماكضامجلس االعسيتم  س االعضاء : مجل

 رئيس البلدية بشكل منفصل  

 مع اعطاء صالحية بترتيبهم مجلس االعضاء البلدي 



 

 قرارات المجلس البلدي :  

 ضح بالتصميم ما مو رات كلقراارض سيتم ع

 صوره    •

 تاريخ   •

 عنوان  •

 وصف بسيط   •

 صة بكل قرارلنا الى الصفحة الداخلية الخا اقرأ المزيد : سينق •

   Wightاضافة  •

   

 ار :  ة بكل قر ة الداخلية الخاصالصفح

 ، والقرارت االخرى   لومات الخاصة بكل قرارتم عرض المعسي

 

 مشاريع البلدية :  

 ذي تم اعتماده ايضا بالهوم بيج  التصميم نفس ال المشاريع ب سيتم عرض 

 دخال :  تم اسي

 العنوان  •

 االول  : الفكرة التصميمة  الوصف •

 اني :  وصف العمل  االوصف الث •

كبر  سيتم عرض التوع : ة بكل مشرسينقلنا الى الصفحة الداخلية الخاصالمشاريع  عند الضغط على اي من  فاصيل بشكل ا

 

 كز االعالمي : المر

 باعلى الصفحة تححتوي على : سيتم عرض قائمة 

 م الصور  و لبا •

 وم  الصور الخاصه بكل الب •

 فيديوهات  ال •



 االخبار  •

 ة لالخبار  الصفحة الداخلي •

 

 

 مجتمع معان : 

 

 ديد اين سيتم عرضه :  و نعي سيتم تح كل منفصل عند ادخال اي مناسبة اي بشوالنعاسبات سيتم عرض المن

 

 

 

 لكترونية الخدمات اال 

 الخدمات بنفس التصميم الذي سيتم عرضه بالصفحة الرئيسية مع امكانية اضافة االيقونه الخاصة بكل خدمه  سيتم عرض 

 

 طلب خدمه معين  لكل خدمه  سيتم اعتماد فورم 

 



   سيتم انشاء الفورم كالتالي : ناقالت االمراض تختلف عن باقي الخدمات  •

    (bluerayjo.com)ناقالت امراض •

 نوع االفة  : سيتم اضافة قائمة لالختيار   .1

 االسم الرباعي   .2

 رقم الموبايل  .3

 الرقم الوطني/جواز السفر لغير األردني .4

 المنطقة / الحي .5

 اسم الشارع أو موقع الطلب .6

 رقم العمارة / البناء  .7

 مالحظات  .8

 ارسال  .9

 الغاء  .10

 

 كندرين :  اص بطلب البالط والبالفورم الخالخدمات  قي سيتم اعتماد با
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 دليل االجراءات : 

 رض جميع االجراءات  سيتم ع ات  ها وااليقون حة التالية بالمحتوى الموجود ب صفتماد السيتم اع

 الخاص به  ة لنا الى الصفحة الداخليكل اجراء سينقنو

 

كتر من العناوي  كوره بهذه الصفحة ن المذمن الممكن عرض ا

 

 

 

 



 طاءات : الع

 :  لتر التالي باول الصفحة سيتم عرض الف

 

 ب عنوان العطاء سحالبحث  •

 الى  –التاريخ من  •

 سيتم عرض   •

 صورة العطاء   •

 عنوان العطاء   •

 ط  يسالتاريخ وصف ب  •

 عطاء  ل الصفحة الداخلية الخاصه بكعرض المزيد : سينقلنا الى  •

 

 ل عطاء :  حة الداخلية الخاصه بكالصف

 صورة العطاء   •

 التواريخ   •

 مهم (  ورقم العطاء )  •

  يل ملف خاص بكل عطاءانية تحمكمع ام •

 

 

 

 



 نال ب اتص

 الصفحة :  ومات االتصال باول يتم عرض معلس

 

 

 :  صل االجتماعي وايقونات التواعرض فورم ارسال  

 

 

 



 موقع :  ال

 

 

 

 

 كل منها  ب صهيقونات الخاقع واالى الموجود بالموغلب المحتو ماد اتمع التاكيد على  اع

 

 

 

 

 

 

 



 البب

 

 

 


