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شربط اآلذان اسموحدطلب : خداة   
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 نبذة عن ادخداة

إىل ( املركز الرئيسي لآلذان املوحد)مشروع يقوم بنقل اآلذان حيا مباشرا من مسجد معني 

مجيع املساجد بنفس اإلمارة أو املنطقة وذلك عن طريق األقمار الصناعية بالتعاون مع اجمللس 

أصبح بإمكان اجلهات األخرى االستفادة من هذه اخلدمة من  .الوطين لإلعالم بأبوظيب

حيث تقوم اجلهة بتعبئة منوذج طلب الربط ويتم التواصل  . خالل الربط املباشر مع هذه اخلدمة

 .اخلدمةمع اجلهة لتقديم الدعم الفين وتفعيل 
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قم بالدخول على املوقع اإللكرتوني للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف         

 إدراءا  ادخداة

1 

https://www.awqaf.gov.ae/
https://www.awqaf.gov.ae/


4 

 إدراءا  ادخداة.. يتبع

   خدماتناانتقل إىل قائمة       
2 
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 خدمات املساجداخرت القائمة الفرعية         

 إدراءا  ادخداة.. يتبع
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 طلب ربط اآلذان املوحد   انقر على       

 

 إدراءا  ادخداة..يتبع
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 إدراءا  ادخداة...يتبع

 5 بطاقة اخلدمةتصفح          
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 إدراءا  ادخداة..يتبع

 6 بدء اخلدمةللذهاب اىل طلب تقديم اخلدمة اضغط على أيقونة            
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 إدراءا  ادخداة..يتبع

لالنتقال اىل منوذج التقديم للخدمة  يرجى التسجيل مبوقع اهليئة أوال اما باستخدام        

احلساب الذي مت انشاءه مسبقا على موقع اهليئة او عن طريق التسجيل الذكي  والذي مت 

 .  انشاءه مسبقا

اذا قمت بتسجيل الدخول  على موقع اهليئة  قبل البدء باستخدام  اخلدمة فسيتم 1

 .  حتويلك مباشرا اىل منوذج التقديم للخدمة

يف حالة وجود حساب مسبق على موقع اهليئة أو الدخول الذكي يرجى ادخال اسم  -2

 .  املستخدم وكلمة املرور

 .  يف حالة عدم التسجيل مسبقا يرجى الضغط على انشاء حساب جديد-3

7 



10 

 إدراءا  ادخداة..يتبع

بعد التسجيل بأحد اخليارات املدرجة يف اخلطوة السابقة قم بتعبئة البيانات املطلوبة    
8 
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 إدراءا  ادخداة..يتبع

بعد تعبئة البيانات املطلوبة إضغط على زر ارسال أو ميكنك حفظ الطلب لوقت الحق         
9 
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  علىالضغط على زر ارسال ستظهر لك قائمة الرضا عن جتربتك يف احلصول بعد         

ستقوم بتحديد كيف : املرحلة األوىل. ستتكون هذه اخلاصية من مرحلتنيواخلدمة 

كانت جتربتك يف احلصول على اخلدمة من خالل الضغط على الدائرة املوجودة 

أسفل الوجه ومن ثم سحب املؤشر اىل أن تصل اىل مستوى سعادتك عن اخلدمة

 

         

 إدراءا  ادخداة..يتبع
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 إدراءا  ادخداة..يتبع

يف هذه املرحلة ومن خالل جتربتك للموقع االلكرتوني ستقوم بتحديد : الثانيةاملرحلة       

جوانب التحسني يف املوقع من خالل الضغط على اخليارات املتوفرة وبعد االنتهاء من 

الصفحةحتديد خياراتك قم بالضغط على السهم املتوفر أسفل اجلهة اليسرى من 

 

         

11 



14 

حتديد مستوى السعادة  ستتلقى رسالة شكر على مالحظاتكبعد    

 إدراءا  ادخداة..يتبع
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 إدراءا  ادخداة..يتبع

بعد تقييم مدى الرضا عن  منوذج تقديم اخلدمة ستتلقى رسالة شكر مع الرقم           

املرجعي للطلب 
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الوقت املستغرق إلجناز اخلدمة يوم واحد 

 الوقت اسماتغرق الجندز ادخداة 


