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ن الخطوط و ل لكيفية دلي  عمل مكالمة خارجية من تليفون رئيس القسم / مدير االدارةالتحويل بي 

 ) الجزء باللون االصفر هو الرقم الفعلي(:   لالتصال باالرقام الخارجيه نستخدم الصيغه التاليه -

 مثال الشكل النوع م

 0XXX 0122 طوارئ 1

 XXXXXXXX 00501234567(9-2)00 محافظات 2

 XXXXXXX 021234567(9-2)0 القاهره 3

 01XXXXXXXXX 01226663686 موبايل 4
 01XXXX 019777 الرقم الساخن 5

 000966502661062 !0.00 الدولي 6

 

في حالة وجود اكثر من خط على جهاز التليفون يتم التحويل اوال للخط الذي يحتوي على خدمة االتصال الخارجي  -

(27xx) 

 يلي:ويتم التحويل كما  -

 

 DX 650في حالة جهاز تليفون من النوع أوالً 

 من الشاشه الرئيسيه  يتم التحويل بين الخطوط من خالل الدخول على شاشة االتصال -1
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 تظهر شاشة االتصال ويتم التحويل بين الخطوط من خالل الضغط على اسم الخط ورقمه -2

 

 بالضغط على الخط المراد االتصال من خاللهيتم التنقل بين الخطوط  -3

 

 الخط االول

  
 الخط الثان 

http://phonebook.eri.sci.eg/
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من خالل لوحة  (01226663686مثال  ) رقم الموبايل مباشرة بدون أي إضافات بكتابةعمل مكالمه جديده يتم  -4

 callالمفاتيح ثم ضغط اتصال 

 

 لمتابعة االتصال برقم الموبايل المدخل مسبقا  تظهر رسالة تطلب ادخال الرقم السري  -5

 

يتم كتابة الرقم من 

 لوحة المفاتيح

 ثم ضغط اتصال

http://phonebook.eri.sci.eg/
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 يتم ادخال الرقم السري المرسل لكم من خالل مشرف إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي متبوعا  بعالمة # -6

 

 تمت بشكل طبيعي الخارجيةأخيرا  تجد المكالمة  -7
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 ً  CP 7841في حالة جهاز تليفون من النوع  ثانيا

 الشاشه الرئيسيه ويتم التحويل ما بينهم من خالل االزرار الجانبيهالخطوط في   تظهر -1

 

 يتم االنتقال للخط الثاني عن طريق ضغط الزر الجانبي له -2

 

 الخط االول

  
 الخط الثان 
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 ثم طلب رقم الموبايل مباشرة بدون أي إضافات  Speakerوفتح الأمكالمه جديده سواء برفع السماعه  يتم عمل -3

 (01226663686مثال  )
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 تظهر رسالة تطلب ادخال الرقم السري لمتابعة االتصال برقم الموبايل المدخل مسبقا   -4

 

 مشرف إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي متبوعا  بعالمة #يتم ادخال الرقم السري المرسل لكم من خالل  -5
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 تمت بشكل طبيعي الخارجيةأخيرا  تجد المكالمة  -6
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 CP 8841في حالة جهاز تليفون من النوع ثالثاً 

 الشاشه الرئيسيه ويتم التحويل ما بينهم من خالل االزرار الجانبيهالخطوط في   تظهر -1

 

 يتم االنتقال للخط الثاني عن طريق ضغط الزر الجانبي له -2

 

 الخط االول

  
 الخط الثان 
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 ثم طلب رقم الموبايل مباشرة بدون أي إضافات  Speakerوفتح الأمكالمه جديده سواء برفع السماعه  يتم عمل -3

 (01226663686مثال  )
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 تظهر رسالة تطلب ادخال الرقم السري لمتابعة االتصال برقم الموبايل المدخل مسبقا   -4

 

 بعالمة #يتم ادخال الرقم السري المرسل لكم من خالل مشرف إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي متبوعا   -5
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 تمت بشكل طبيعي الخارجيةأخيرا  تجد المكالمة  -6
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