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 الشاشة الرئيسة -تستاهل 
 

 
 

 شاشة عروض جهات تعليمية )مثال(  –تستاهل  
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 الشاشة الرئيسة -تستاهل 
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 شاشة عروض وكاالت تأجير سيارات 

 
 شاشة تقديم عروض صحية
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 شاشة خاصة بمدير النظام  –تستاهل  
 

 

 
 

  
     

 تطوير مبادرة تستاهل 

إحدى المبادرات التي تقدمها وكالة الجامعة وتسعى من خاللها إلى تقديم تسهيالت وتفضيالت   تعد مبادرة تستاهل

وتخفيضات من خالل التعامل التجاري مع المؤسسات التجارية والبنوك والمدارس واألسواق التجارية، مقدمة 

 لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين. 

 التالي: ومن خالل هذه المبادرة يمكن تفعيل

 ، بما يشمل: موقع مبادرة تستاهل عبر البوابة اإللكترونية للجامعةتصميم تطوير  -

 إعادة تصميم أيقونات الموقع بما يشمل حذف الجهات غير الملتزمة بالعروض التفضيلية.  •

 تفصيلي بمجال المؤسسة المقدمة للخدمة المقدمة مع تحديد الفئة الموجهة لها.   تعريف  •

لمشتركة تحت الجهات الصحية، البنوك، الفنادق، األسواق التجارية، الشركات  تصنيف الجهات ا •
 الصناعية، الجهات التعليمية، شركات السيارات، شركات التأمين، المطاعم.  

للجهات، وإلكترونيا من خالل حساب   • لتقديمها  الجامعة  لمنسوبي  ضرورة إصدار بطاقة وظيفية 
 .   ERPمنسوبي الجامعة عبر نظام  

 وتوقيتها ومدتها بداية ونهاية.   ،الخدماتة سياس •

 شروط الخدمة المقدمة ونسبة الخصم ونوع الخدمات التفضيلية من الجهات.  •

 إعداد استبانة موجهة لمنسوبي الجامعة لتحديد االتجاهات والحصول على االقتراحات المناسبة.  •

وقع تستاهل، أو الرسائل  إرسال رسائل تعريفية لمنسوبي الجامعة إما عبر البريد اإللكتروني وم •
 عبر الهاتف عند الضرورة. 

)االتصال   • الجهات  لموقع  روابط  عبر  والجهات  الجامعة  منسوبي  بين  اإللكتروني    – التواصل 
 النماذج(. 

التجارية  - الشركات  كافة  مع  للتواصل  الشمالية  الحدود  منطقة  في  التجارية  الموالت    داخلها   مخاطبة 
 لمنسوبي الجامعة. تشمل التخفيضات والتواصل اإللكتروني لمناقشة تقديم خدمات تفضيلية 

مخاطبة البنوك التجارية في منطقة الحدود الشمالية لتقديم تسهيالت ائتمانية أو قروض أو شراء أسهم   -
 وفقا لتسهيالت وخدمات تجارية تشمل تخفيض الرسوم ونسب القائدة. 

خدمات تفضيلية تشمل  والمدارس الدولية في منطقة الحدود الشمالية لتقديم  مخاطبة المدارس الخاصة   -
 وتوزيع ممتد ألقساط الرسوم الدراسية.  خصم مالي 
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التجارية من شركات السيارات لتقديم الخدمات التفضيلية والتخفيضات ومد فترات    العالماتمخاطبة   -

 التقسيط مع خفض نسبة المرابحة لمنسوبي الجامعة. 
التفضيلية   - الخدمات  لتقديم  الشمالية  الحدود  منطقة  في  الرئيسة  التجارية  األسواق  شركات  مخاطبة 

 والتخفيض المناسب لمنسوبي الجامعة. 
شركات التأمين لتقديم الخدمات التفضيلية لمنسوبي الجامعة دون الحاجة لزيارة الفروع ويتم  مخاطبة  -

 رونيا. لكتالتعامل إ
تفضيلية   - خدمات  لتقديم  الكهربائية  واألجهزة  المنزلي  واألثاث  الخدمات  وشركات  المطاعم  مخاطبة 

 لمنسوبي الجامعة. 
 غيرها(  - األسمنت  – )الحديد   تقديم خدمات تفضيلية وتخفيضات من الشركات الصناعية -
 من الدرجة األولى.  الت والتخفيضات منسوبي الجامعة وأقاربهمتشمل التفضي -
 تكون فترة تقديم الخدمات فصلية أو موسمية أو سنوية وفقا لالتفاق بين الطرفين.  -
 تقدم الخدمة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، الموظفون، الطالب.  -

 التصميم المقترح: 

 إضافة شريط متحرك للجهات الجديدة المقدمة للخدمة.  -
 التصنيف للمؤسسات والشركات تحت قائمة منسدلة للمجاالت الرئيسة التالية:  -

 الجهات الصحية ويتبعها المستشفيات الخاصة، والمراكز الصحية، والعيادات المتخصصة.  •

 .الجهات التعليمية بما تشمل المدارس األهلية والدولية والحضانات •

 العالمات التجارية لشركات السيارات وشركات التأمين، وشركات تأجير السيارات.  •

 قطاع البنوك.  •

 إلخ...(.  –الحديد   –الشركات الصناعية )شركات األسمنت  •

 قطاع الفنادق والمطاعم. •

 شركات السياحة.  •
 النص باللغتين العربية واإلنجليزية.  -
 التعريف بكل مؤسسة مقدمة للخدمة.  -
 الفيسبوك ... إلخ. - باط التشعبي لالنتقال لموقع المؤسسات عبر الموقع خاصية االرت -

 


