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 نبذه عن النظام

خدمة الفاكس الالكتروني هي نظام إلكتروني من ضمن منظومة الخدمات التي 

إدارة الاتصالات في عمادة التعاملات الالكترونية والاتصالات في  ستطور من قبل

خدمة طلب الفاكس الالكتروني لموظفي ومنسوبي جامعة بإنشاء جامعة الملك سعود 

من أداء عملهم بكل يسر وسهولة الادارة لتمكين العاملين في الملك سعود وذلك 

وكذلك ضبط وتسهيل عملية الحصول على الفاكس المرتبط بالبريد الجامعي من قبل 

وذلك بالتعاون مع عمادة التعاملات الإلكترونية منسوبي الجامعة وموظفيها 

 والاتصالات ممثلة في إدارة الخدمات الإلكترونية.
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 شاشة الدخول الي النظام

 
 شاشة الدخول الي النظام

:  الوصف  

 الدخول على النظام من خلال بيانات البريد الإلكتروني للجامعة 
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 (شاشة )مدير النظام

 

 

 شاشة )مدير النظام(

 الوصف :

الفاكس بعد دخوله خدمه  مدير النظامهذه الشاشة والتي هي من صلاحيات  تظهر

الفاكس الالكترونيالخاصة بالتقديم علي  ةوذلك لعمل الاعدادات اللازم الالكتروني  
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 الخطوات :

 تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية. -1

 اختر  -2

 اضغط علي   -3

 الخدمة تعريف رموز شاشة

 

 

الخدمة تعريف رموز شاشة  
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 الوصف :

الفاكس اعداد وتجهيز البوابة قبل بدء عملية التقديم على  يتم من خلال هذه الشاشة

 الالكتروني

و مدير الخدمة والتي هي من صلاحيات مدير النظام  

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  

  اضغط على-4

 اضغط علي  -5

 الخاصية(اختر النوع و الاختيارات هي )الموقع ,  -6

 ادخل الوصف عربي -7

 ادخل الوصف انجليزي -8

 اطلق حقل "فعال" لاظهار الموقع او الخاصية في النظام -9

 ادخل الترتيب -10

الاعدادات المدخلةلحفظ  اضغط على -11  

 صفحة تعريف رموز الخدمةيتم العوده الى   اضغط علي -12

 لاظهار نتائج البحث الخاصة بالنوع المختار اضغط علي  -13

 لافراغ حقل النوع  اضغط علي  -14

 لتعديل رمز الخدمة  اضغط علي  -15
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 لحذف رمز الخدمة اضغط علي  -16

الفاكس يتم العوده الى الصفحه الرئيسيه لخدمه   اضغط علي -17

 الالكتروني

 تعريف موظفي الدعم الفني  شاشة

 

 

تعريف موظفي الدعم الفني  شاشة  

 الوصف :

تعريف موظفين الدعم الفني علي خدمة الفاكس الالكتروني يتم من خلال هذه الشاشة  

و مدير الخدمة والتي هي من صلاحيات مدير النظام  
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  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  

  اضغط على-4

 اضغط علي  -5

 ادخل الرقم الوظيفي الخاص بموظف الدعم الفني المراد اضافته -6

 لعرض بيانات الموظف اضغط علي  -7

 اطلق حقل "فعال" لامكان اضافة الموظف علي الطلبات -8

 ادخل الملاحظات ان وجدت -9

اضافة الموظفل اضغط على -10  

الدعم  موظفيصفحة تعريف يتم العوده الى   اضغط علي -12

 الفني

  يل بيانات الموظفلتعد اضغط علي  -13

 موظفلحذف  اضغط علي  -14

الفاكس يتم العوده الى الصفحه الرئيسيه لخدمه   اضغط علي -15

 الالكتروني
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 تعريف ارقام الفاكس الالكتروني  شاشة

 

 

ارقام الفاكس الالكتروني تعريف شاشة  

 الوصف :

ارقام الفاكسات التي سوف تستخدم في النظام تعريف  يتم من خلال هذه الشاشة

 والتحكم بها

و مدير الخدمة والتي هي من صلاحيات مدير النظام  
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  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  

  اضغط على-4

 اضغط علي  -5

 اختر الموقع  -6

 ادخل اضافة من الرقم -7

 ادخل حتي رقم -8

 لعدم اظهار الرقم في شاشة الطلبات اطلق "حجز الرقم )الارقام(" -9

 ادخل ملاحظات ان وجدت -10

رقم الفاكس الالكترونياضافة ل اضغط على -11  

ارقام الفاكس صفحة تعريف يتم العوده الى   اضغط علي -12

 الالكتروني

 لاظهار نتائج البحث  اضغط علي  -13

 لافراغ الحقول  اضغط علي  -14

  بيانات فاكس الاكترونيلتعديل  اضغط علي  -15

 اطلق حقل "إلغاء الرقم" لايقاف التعامل مع هذا الرقم -16
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 لحذف رقم فاكس الكتروني اضغط علي  -17

الفاكس يتم العوده الى الصفحه الرئيسيه لخدمه   اضغط علي -18

 الالكتروني

 تعريف ارقام الفاكس السابقة  شاشة

 

 

 



                                                                                                               
 

--------------------------------------------------------- 13---------------------------------------------------------  
 

 

ارقام الفاكس السابقةتعريف  شاشة  

 الوصف :

النظام  المعرفة حاليا علي ارقام الفاكسات تعريف  يتم من خلال هذه الشاشة  

و مدير الخدمة والتي هي من صلاحيات مدير النظام  

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  

  اضغط على-4

 اضغط علي  -5
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ادخل معلومات المشترك وهي )الاسم، الوظيفة، الجهة/ الكلية، الدائرة/القسم، رقم  -6

 الفاكس، رقم المبني، اختر الموقع، اختر الخاصية، ملاحظات(

ادخل معلومات الشبكة وهي )الافقي، الدائرة، زوج، المستشفي، العمود، الثانوي،  -7

 الاولي، هيكل، النوع(

السابقاضافة رقم الفاكس ل اضغط على -8  

 السابقةصفحة تعريف ارقام الفاكس يتم العوده الى   اضغط علي -9

 لاظهار نتائج البحث  اضغط علي  -10

 لافراغ الحقول  اضغط علي  -11

  سابقلتعديل بيانات فاكس  اضغط علي  -12

 سابقلحذف رقم فاكس  اضغط علي  -13

الفاكس يتم العوده الى الصفحه الرئيسيه لخدمه   اضغط علي -14

 الالكتروني

 متابعة عمل فريق الدعم الفني شاشة
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متابعة عمل فريق الدعم الفني شاشة  

 الوصف :

يتم من خلال هذه الشاشة الاستطلاع عن وضع الطلبات المسندة لفريق الدعم الفني 

والتى هى من صلاحيات  الغاء الطلبات عن موظفي الدعموالتحكم بإعادة اسناد او 

 .  مدير النظام ومدير الخدمة

:الخطوات    

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  

  اضغط على-4
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اسم الموظف، من رقم الطلب، الي رقم الطلب، من رقم وهي )بيانات البحث ادخل  -5

 (رقم مقدم الطلب، من تاريخ الاسناد، الي تاريخ الاسناد مقدم الطلب، الي

 لاظهار نتائج البحث  اضغط علي  -6

 لطباعة نتائج البحث اضغط علي  -7

 لافراغ الحقول  اضغط علي  -8

 يتم فتح الطلب اضغط علي  -9

 -:اختر التوصيه  -10

اشعار مقدم في حالة التوصية بتنفيذ الطلب، يعتبر موافقة نهائية و يتم  •

 الطلب و ارسال بريد الكتروني له ببعض التعليمات

في حالة التوصية بالرفض، يعتبر رفض نهائي و يحق لمقدم الطلب التقديم  •

 علي طلب جديد للفاكس الالكتروني )لابد من ذكر الملاحظات(

في حالة التوصية باعادة الي مقدم الطلب، يتم ارجاع الطلب الي مقدم  •

 قدم الطلب اعادة ارسال الطلب )لابد من ذكر الملاحظات(الطلب و يحق لم

في حالة اعادة الاسناد، يتم الاختيار بين موظفي الدعم الفني لاسناد الطلب  •

 له 

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه   اضغط على -11

 لطباعة تفاصيل الطلب اضغط علي  -12

عمل فريق الدعم صفحة متابعة يتم العودة الى   الضغط على ب -13

 الفني

الفاكس يتم العوده الى الصفحه الرئيسيه لخدمه   اضغط علي -14

 الالكتروني
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 اسقاط عهدة الفاكس الالكتروني شاشة

 

 

 

اسقاط عهدة الفاكس الالكتروني شاشة  
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 الوصف :

اسقاط أحد ارقام الفاكسات عن عهدة أحد الموظفين  يتم من خلال هذه الشاشة

الخدمة. المسجلين في  

و موظفي الدعم الفنيو مدير الخدمة  والتي هي من صلاحيات مدير النظام  

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  

  اضغط على-4

ادخل بيانات البحث وهي )رقم الفاكس، البريد الالكتروني المرتبط برقم الفاكس،  -5

 بريد الموظف الالكتروني( الرقم الوظيفي،

 لاظهار نتائج البحث  اضغط علي  -6

 لافراغ الحقول  اضغط علي  -7

 اضغط علي  -8

 ادخل ملاحظات الاسقاط -9

 ادخل رقم البلاغ -10

لا يزيد حجمه عن  PDFتحميل خطاب الاخلاء بحيث يكون ملف واحد فقط من نوع  -11

او اختيار ملف عن طريق  عن طريق الضغط علي   ميجا بايت وذلك 10

 الضغط علي 

 لاسقاط العهدة عن الشخص اضغط علي  -12
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الفاكس يتم العوده الى الصفحه الرئيسيه لخدمه   اضغط علي -13

 الالكتروني

 تعديل بيانات الفاكس للموظف شاشة

 

تعديل بيانات الفاكس للموظف شاشة  

 

تعديل بيانات الفاكس للموظف شاشة  
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 الوصف :

 بيانات الفاكس للموظف فى الخدمة  لتعدي من خلال هذه الشاشة يتم

و موظفي الدعم الفنيو مدير الخدمة  والتي هي من صلاحيات مدير النظام  

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  

  اضغط على-4

البريد الالكتروني المرتبط برقم الفاكس، ادخل بيانات البحث وهي )رقم الفاكس،  -5

 الرقم الوظيفي، بريد الموظف الالكتروني(

 لاظهار نتائج البحث  اضغط علي  -6

 لافراغ الحقول  اضغط علي  -7

 لتعديل بيانات الفاكس للموظف اضغط علي  -8

 ادخل البريد المقترن الجديد او رقم الفاكس الجديد او كلاهما -9

 ادخل رقم البلاغ  -10

لا يزيد  PDFتحميل خطاب طلب التعديل بحيث يكون ملف واحد فقط من نوع  -11

او اختيار ملف  عن طريق الضغط علي   ميجا بايت وذلك 10حجمه عن 

 عن طريق الضغط علي 

 ادخل ملاحظات ان وجدت -12

لتنفيذ التعديل علي بيانات الفاكس اضغط على -13  
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صفحة تعديل بيانات الفاكس يتم العوده الى   اضغط علي -14

 للموظف

الفاكس يتم العوده الى الصفحه الرئيسيه لخدمه   اضغط علي -15

 الالكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 استطلاع الطلبات شاشة
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استطلاع الطلبات شاشة  

 

 الوصف :

يتم من خلال هذه الشاشة عملية البحث والاستطلاع عن الطلبات على الخدمة حسب 

.والتي هي من صلاحيات كل المستخدمين حسب صلاحيته محددات   

 

 

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  

  اضغط على-4
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ادخل بيانات البحث وهي )الموقع، الجهه/ الكلية، الادارة/ القسم، حالة الطلب، نوع  -5

رقم الفاكس، رقم الموظف، رقم المبني، البريد الالكتروني الطلب، من رقم الفاكس، الي 

المرتبط برقم الفاكس، من رقم الطلب، الي رقم الطلب، من تاريخ الطلب، الي تاريخ 

 الطلب(

 لاظهار نتائج البحث  اضغط علي  -6

 لطباعة نتائج البحث اضغط علي  -7

 لافراغ الحقول  اضغط علي  -8

 لعرض التفاصيل اضغط علي  -9

 لطباعة تفاصيل الطلب اضغط علي  -10

الفاكس يتم العوده الى الصفحه الرئيسيه لخدمه   اضغط علي -11

 الالكتروني

 

 

 

 

 

منسوبي جامعة الملك سعود من )لمقدم الطلب  الفاكس الالكتروني شاشة

الخدمات موظفين ومتعاقدين وأعضاء هيئة التدريس ممن لهم صلاحية على بوابة 

 (الإلكترونية
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لمقدم الطلب  الفاكس الالكتروني شاشة  

 الوصف :

منسوبي جامعة الملك سعود من موظفين )هذه الشاشة لمقدم الطلب تظهر 

 (ومتعاقدين وأعضاء هيئة التدريس ممن لهم صلاحية على بوابة الخدمات الإلكترونية

  الفاكس الالكترونيعند دخوله لخدمه 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  

 

 الفاكس الالكترونيتقديم طلب شاشة 
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الفاكس الالكترونيتقديم طلب شاشة   

 الوصف :
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الفاكس  خدمة من التقديم علي طلب يستطيع مقدم الطلبمن خلال هذه الشاشة، 

 الالكتروني

  الخطوات :

البوابة الإلكترونية.تسجيل الدخول على  -1  

   اختر -2

اضغط على  -3  

  اضغط على-4

 ادخل رقم التحويلة الداخلية -5

 ادخل رقم الهاتف المحمول -6

 اختر اسم الموقع -7

 اختر رقم المبني -8

اختر نوع الطلب و الاختيارات هي )طلب فاكس الكتروني جديد، استبدال جهاز فاكس  -9

 باخر الكتروني(

 في حالة اختيار نوع الطلب )طلب فاكس الكتروني جديد(  •

o اختر رقم الفاكس المطلوب 

 في حالة اختيار نوع الطلب )استبدال جهاز فاكس باخر الكتروني( •

o ادخل رقم الفاكس السابق 

o  لعرض اسم المشترك و الوظيفة اضغط علي 

 اختر مستخدم الفاكس و الاختيارات هي )شخص واحد ، اكثر من شخص( -10

 يظهر رابطين تفاعليين في حالة اختيار اكثر من شخص،  •

o  في حالة النقر علي رابط "يرجي النقر هنا لانشاء بريد جهة"، يتم

 التحويل اوتوماتيكيا الي طلب انشاء بريد الكتروني للجهات

o  في حالة النقر علي رابط "يرجي النقر هنا لانشاء بريد مجموعة"، يتم

 ب انشاء بريد الكتروني للمجموعاتالتحويل اوتوماتيكيا الي طل

 ادخل البريد الالكتروني المرتبط برقم الفاكس -11

 ادخل مبررات طلب الفاكس الالكتروني -12

 الي المدير المباشر لارسال الطلب اضغط علي  -13
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الفاكس يتم العوده الى الصفحه الرئيسيه لخدمه   اضغط علي -14

 الالكتروني

 الوارده(الطلبات -عرض الطلب عن طريق)الإشعارات

 

ةالطلبات الوارداو  عرض الطلب عن طريق الإشعارات  

 الوصف : 

 يمكن عرض تفاصيل الطلب عن طريق الإشعارات او الطلبات الواردة

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على 

يمكن عرض الاجراءات التى تم اتخاذها على الطلب فى شاشة الطلبات الواردة عن -3

 .طريق الضغط على 

 

 

 المدير المباشرشاشة اعتماد 
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المدير المباشرشاشة اعتماد   

 الوصف :

الفاكس التقديم علي لطلبات  المدير المباشراعتماد  يتم من خلال هذه الشاشة

  الالكتروني

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن  -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على 

 اعادة الي مقدم الطلباو بالموافقة او الرفض سواء  اختر التوصيه -3

 صاحب الصلاحية في الجهةيتم ارسال الطلب الي في حالة التوصية بالموافقة  •

التقديم علي  مقدم الطلبفي حالة التوصية بالرفض يعتبر رفض نهائي و يحق ل •

 )لابد من ذكر الملاحظات( الالكترونيفاكس لل جديد طلب

يتم ارجاع الطلب الي مقدم الطلب و  اعادة الي مقدم الطلبالتوصية بفي حالة  •

 يحق لمقدم الطلب اعادة ارسال الطلب )لابد من ذكر الملاحظات(

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه   اضغط على -4

 لطباعة تفاصيل الطلب اضغط علي  -5

 يتم العودة الى الطلبات الواردة  الضغط على ب -6

 اعتماد صاحب الصلاحية في الجهةشاشة 
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صاحب الصلاحية في الجهةشاشة اعتماد   

 الوصف :

صاحب الصلاحية في الجهة لطلبات التقديم علي يتم من خلال هذه الشاشة اعتماد 

 الفاكس الالكتروني 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن  -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على 

 او اعادة الي مقدم الطلببالموافقة او الرفض سواء اختر التوصيه  -3

 في حالة التوصية بالموافقة يتم ارسال الطلب الي مدير الخدمة •

التوصية بالرفض يعتبر رفض نهائي و يحق لمقدم الطلب التقديم علي في حالة  •

 طلب جديد للفاكس الالكتروني )لابد من ذكر الملاحظات(

اعادة الي مقدم الطلب يتم ارجاع الطلب الي مقدم الطلب و التوصية بفي حالة  •

 يحق لمقدم الطلب اعادة ارسال الطلب )لابد من ذكر الملاحظات(

 ل الطلب بناءا على التوصيه  لارسا اضغط على -4

 لطباعة تفاصيل الطلب اضغط علي  -5

 يتم العودة الى الطلبات الواردة  الضغط على ب -6

 اعتماد مدير الخدمةشاشة 
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مدير الخدمةشاشة اعتماد   

 الوصف :

مدير الخدمة لطلبات التقديم علي الفاكس الالكتروني يتم من خلال هذه الشاشة اعتماد   

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن  -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على 

 -:اختر التوصيه  -3

يعتبر موافقة نهائية و يتم اشعار مقدم  بتنفيذ الطلب،في حالة التوصية  •

 ارسال بريد الكتروني له ببعض التعليماتالطلب و 

يعتبر رفض نهائي و يحق لمقدم الطلب التقديم  ،في حالة التوصية بالرفض •

 علي طلب جديد للفاكس الالكتروني )لابد من ذكر الملاحظات(

يتم ارجاع الطلب الي مقدم  ،اعادة الي مقدم الطلبالتوصية بفي حالة  •

 ال الطلب )لابد من ذكر الملاحظات(الطلب و يحق لمقدم الطلب اعادة ارس

  يتم الاختيار بين موظفي الدعم الفني لاسناد الطلب له، الاسنادفي حالة  •

o  في حالة رفض موظف الدعم الفني، تظهر الاختيارات الاتية الي مدير

الخدمة )اعادة الي مقدم الطلب، اعادة الي موظف الدعم الفني، 

 اجراء الدعم الفني بالرفض( اعادة الاسناد، تنفيذ الطلب، اعتماد
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o  في حالة اعادة الي مدير الخدمة، تظهر الاختيارات الاتية الي مدير

الخدمة )اعادة الي مقدم الطلب، اعادة الي موظف الدعم الفني، 

 اعادة الاسناد، تنفيذ الطلب، رفض(

o  في حالة تنفيذ الطلب، تظهر الاختيارات الاتية الي مدير الخدمة )اعادة

 (اعتماد اجراء الدعم الفني بالموافقةالدعم الفني،  الي موظف

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه   اضغط على -4

 لطباعة تفاصيل الطلب اضغط علي  -5

 يتم العودة الى الطلبات الواردة  الضغط على ب -6

 اعتماد موظف الدعم الفنيشاشة 

 

موظف الدعم الفنيشاشة اعتماد   

 الوصف :

مدير الخدمة لطلبات التقديم علي الفاكس الالكتروني يتم من خلال هذه الشاشة اعتماد   

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن  -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على 

سواء )تنفيذ الطلب، رفض، اعادة لمدير الخدمة( في كل الحالات اختر التوصيه   -3

 الطلب سيصل الي مدير الخدمة لاتخاذ اجراء عليه

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه   اضغط على -4
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 لطباعة تفاصيل الطلب اضغط علي  -5

 يتم العودة الى الطلبات الواردة  الضغط على ب -6

 النظامشاشة الخروج من 

 

 شاشة الخروج من النظام

 

 الوصف:

 تمكن المستخدم من الخروج من النظام.

 الخطوات:

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية -1

 . اضغط علي -2

 ."خروج" للخروج من النظاماختر  -3

 


