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 مالحظات  االجراء التعديالت واالضافات  الرقم

1 

تغيير الدومين الخاص بالموقع بما يتناسبب   
مع صببببببلتاا التواصببببببي ان تما   و  و   

   انسم صتيح

.comaldowlyahwww. 

.comlabsaldowlyah www. 
  السابق منيبدل الدو

2 

افة القائمة البر دية للموقع وتكو  ف   أضببببببببببببب 
لوحة التت م خدمة ارسبببببببببببال الرسبببببببببببائي ال  

 المشتركين بالبر د انلكترون 

 

 مت شرحها اسفل 

3 
قصلاقالاااااا  ق  ل اا      قوناتاا ت  أظهاا ا 

 اابطه   ن صاحة قصلحكم صل اقع 

 مت شرحها اسفل  

 ط  ت سب بخ ولعد  قصخط  4
  

   seoب حاك ت قصبحث ا ولم ابط ب ص اقع  5
 بنااتصل  – املدونة –فروعنا  – حوصات الف نتائج  – والتحاليل الباقات –خدماتنا  –حنن من  –الرئيسية  لعدو  قصناقئم قصائوسوة ب صشك  هذق  6
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 التعديالت واالضافات اخلاصة باملوقع االلكرتوني

 الرئيسية والقوائم   الواجهةتعديالت  

 مالحظات  التعديالت واالضافات  الرقم

1 

 األوىل للموقع    الواجهةالقائمة الرئيسية أو 
 غليظالقوائم الرئيسية  ي و  خط  

 تتت القوائم الرئيسيةبطر قة  ميلة  ي و  هناك صور متقلبة  
 بش ي بسيط  ا  ن المختبر  معلوماثم  

 ثم صورة حائطية تكو  فوقها ) نتائج اللتوصاا (
 اقاا والتتاليي الب 

 حلوه  ر قة متتركةبطثم خدماتنا  
 ه  تتتركثم  مالئنا وتكو  شعار الجهاا و 

 الرئيسية   الوا هةلشهاداا التاصي  ليها المختبر تكو  ف  ا
 أو ارقام التللو  والواتسابثم اللوتر و  و  ف  العنوا  المركز الرئيس  

كمببا  ف  اللوتر يعمببي التطبيي بتيبب  ييببببببببببببببغط  ليبب  ينقلبب   ل  قوقببي 
 بالي لتتميي التطبيي
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 ان تما       اللوتر قوائم التواصيو  و  ف
  ) او تكو  قبببي اللوتر بطر قببة  ميلببة (   ةبببالقببائمببة البر ببديبب   كوانشببببببببببببببترا

 وتكو  ثابتة حت   ند دخول أي صلتة من الصلتاا تظهر ل 

2 

 من حنن 
  ندما يدخي  ليها تكو  فيها معلوماا المختبر  

اف وتكو  بطر قة متتركة  ندما يطلع و نزل  الرؤ ة وانهدثم الرسببببالة و 
 بالماوس وه  تظهر

 ثم قيمنا  

 

3 
 خدماتنا

 وسهولة     راءااوه  ما نقدم  للعمالء من 
 

4 

 الباقات والتحاليل  
 نكو  فيها زي العروض مثال  

المختبراا  ببباقبباا    –الر ببي  ببباقبباا    –  المرآه ببباقبباا    –  األطلببالاقبباا  ببب 
 الدولية
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 الرئيسية  الوا هةض ننزلها وتكو  ف  وكما  اذا ف   رو 

 أا لح صو   عوتة  ثال حق قصسكا أا ق اقض  عوته
 بس بطاونة حلاه اشك   دود

5 

 حوصاتالفنتائج  
 رقم اللتص  بإدخال   وه  تكو  زي األ

م ن ي و  فيها زر ف  مو  الباركود و يببببببببببباف للسبببببببببببند  ضبببببببببببافةوكما   
 وا ه  الرئيسية بش ي ملفال

 

6 

 فروعنا
من  وتكو  الخر طببة حي اللرو وتتتبب  البيببانبباا والمعلومبباا حي اللرو  

 ارقام التواصي 

 

7 

 املدونة
 بالمختبر وانحداث المرتبطة  و تم فيها نشر اللعالياا  انخبار  تكو  زي  

إل التعليي ا  رما يظهصبورة وتتتها الكالم و سبتطيع شبخص يعلي ولكن  
 من لوحة التت م   اإلدارةبعد الموافقة من  
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8 

  اتصل بنا
 أون الخر طة للموقع الرئيسية 

 بش ي  ذاب وكما  يياف رقم التللو  وتكو  م ارسال رسالة ث 
 انسم 
 انيميي  

 رقم التللو  
 الموضوو
 الرسالة 

 

 


