
 GDIPCأدوات موقع



بالبرامج المحددة له للمنطقة عمل تقرير •

إضافة مدخلي بيانات•

االطالع على نتائج التقارير للبرنامج المحدد له•

تنزيل التقرير من االرشيف•

Supervisors

مشرف 



عمل تقارير للبرامج المحددة له•

االطالع على نتائج التقارير للبرنامج المحدد له•

تنزيل التقرير من االرشيف•

Data Collector

مستخدم للنظام



لجميع البرامجاالطالع على نتائج التقارير •

التقرير من االرشيفتنزيل •

Area Manager

مدير المنطقة



(المنشآت المحددة له فقط)البرامج االطالع على نتائج التقارير لجميع •

تنزيل التقرير من االرشيف•

مدير التجمع



(فقطوالبرامج المحددة له المنشآت )االطالع على نتائج التقارير لجميع البرامج •

تنزيل التقرير من االرشيف•

مشرف التجمع



الحسابات

االسمونيالبريد االلكترصالحيات الحساب

اباتتنزيل قائمة الحس

سيةالصفحة الرئي

دإضافة مستخدم جدي

بحث

بتعديل الحسا

عرض الحساب

حذف الحساب

هالبرنامج المخول لالمنشأة المخول لهالمنطقة



إضافة حساب

االسم

ونيالبريد االلكتر

الرمز السري

يتأكيد الرمز السر

المنطقة

التجمع

هالبرنامج المخول ل

هالمنشآت المخولة ل

صالحيات الحساب

حفظ الغاء



المنشآت

المنشأةأةرقم المنشعدد االسرة

هالجهة التابعة ل

عدد االسرةاةنوع المنشالمنطقة عدد االسرة
عرض

حذف 

المنشأة
تعديل 

المنشأة
رعند حذف منشأة سيتم حذف جميع التقاري: مالحظة



User Guide for Power 
BI dashboard 

General Directorate of Infection Prevention 



Resetيتم الضغط عليه وعند ظهور خيار الغاء جميع الفلترة يتم اختيار , الفلتر في األعلى اذا كان بهذه الطريقة يجب ضغطه في البداية وذلك إللغاء أي فلتره •

وذلك لتحديث البيانات Refreshالفلتر الثاني •

التحديد مناسب للبحثانلذا يجب التأكد دائما من ( ستتم مشاركة الصفحة لجميع األشخاص ) عند استخدام الحساب ألكثر من شخص ستتم مشاركة التحديد •

Visual to see details



ي الصور لقطاع معين يمكنكم االختيار من القائمة الموضحة فاولتحديد النتائج المعروضة في لوحة البيانات لمستشفى معين 

الفلتر الخاص بالتاريخ لتحديد النتائج المطلوبة في الفترة الزمنية المحددة

Interact with filters/slicers
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ات لعرض معلومات اكثر يمكنكم تحريك المؤشر على أي صورة في لوحة البيانات وستظهر لكم معلوم•
.إضافية

Visual to see details



لوحة بيانات وذلك  اىوهي موجودة عند (...)يمكنكم عرض خيارات اكثر عن طريق وضع المؤشر عند •

يتم اختيار ما يناسب البحث

Sort the data in a visualization



المسحوبةفلتر مختار سيؤثر على البياناتاىانمع مالحظة , يمكنكم عن طريق هذا الخيار استخراج البيانات على شكل اكسل •

•Ascending and descending هذا لترتيب نفس القائمة المختارة من اعلى ألقل او العكس

Export the data presented in a visual
(if available)



حتى يكون االختيار بالترتيب من األعلى لألقل او من األقل الى األعلى على أساس مدى sort byيتم اختيار •
الخ.....عدد التقارير , عدد الفرص , االلتزام 



او على شكل PDFومنها تبرز عدة اختيارات منها سحب المعلومات على شكل  Fileيتم اختيار •
PowerPoint 

الفلتر المختار سيؤثر على النتائجانمع مالحظة 



Full screen mode

.يمكنكم عرض لوحة البيانات بشكل مكبر عن طريق هذا الخيار



Focus mode in dashboards

نية يمكنكم تكبير أي شكل موجود باللوحة عن طريق هذا الخيار، ونفس الخيار موجود عند كل لوحة بيا•

.وسيقوم بنفس التأثير عند اختياره



اختيار بالمؤشر أي شكل في + لتصفية المعروض من البيانات على اللوحة بأكثر من خيار يمكنكم الضغط على زر كنترول 
.  اللوحة

لتظرمثال عند الرغبة في معرفة المستشفيات متوسطة المستويات في احد القطاعات يتم االختيار من الخيارات على اليسار 
أسماء المستشفيات في اليمين  

Multiple filters



الشكل عرض جميع أسماء المستشفيات لمنطقة معينة يمكنك الضغط على هذا الخيار بعدها يمكنك اختيار أي منطقة من•
drilldownخط بياني وبعدها اختيار اىعلى  right clickاو ممكن عمل 

Click to turn on drill down
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General Overview

دةعند وجود اكثر من تقرير لمنشأة واحدة القيم الظاهرة هي المتوسط لها في الفترة الزمنية المحد•



Standards Compliance Rate

لفرعيةعند تحديد معيار من قائمة المعاير سيتم تحديد المعايير الفرعية الخاصة به من قائمة المعايير ا•

لن يظهر في القائمة(NA)أي معيار او معيار فرعي تم تقييمه •

النتائج بناء على الفلترة المختارةستظراسم المستشفى اوعند اختيار الفترة الزمنية •



Standards Compliance Rate 2
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في المربع األول يمكن االطالع على القيم الشاذة عن بقية المنشآت لذلك العنصر•

في المربع الثاني يظهر عدد المنشآت التي تم تقييمها كل تقييم على حدة•

2دة سواًء في المربع الثالث عند تحديد معيار ثانوي سيظهر لك المنشآت التي تم تقييمها كل على ح•

NAاو 0او 1او 
عند اختيار وتحديد فلترة معينة ستؤثر على النتائج الظاهرة وذلك حسب التحديد•



Healthcare Facilities Scores 

، وتطهر تظهر هذه القائمة نتائج المستشفيات لكل المستشفيات في المنطقة والمحافظة بشكل عام•

.نتائج المستشفى لكل معيار

ع منشآت من هذه القائمة وعند تنزيل البيانات بإمكان تصفية البيانات إلظهار نسبة معيار محدد لجمي•

.المحافظة/ المنطقة

عند تحديد اكثر من تقرير لمنشأة واحدة سيتم اظهار المتوسط•



Healthcare Facilities Scores 

ع منشآت من هذه القائمة وعند تنزيل البيانات بإمكان تصفية البيانات إلظهار نسبة معيار محدد لجمي•

المنطقة مع عرض كل تقرير لمنشأة محددة على حدة/المحافظة



Main Dashboard

.  يتم عرض نتائج جميع البرامج لجميع المنشات مع مراعاة الفلتر المحدد•

.هي المتوسطعند وجود اكثر من تقرير فان النتيجة الظاهرة •



شكرا


