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نبذه عن النظام
نظام إلكتروني من خالله يستطيع أعضاء هيئة تدريس او موظفى جامعه الملك سعود من تقديم طلبات
لتعديل بيانات اإلتصال.
شاشة الدخول الي النظام

شاشة تسجيل الدخول الي النظام

الوصف
الدخول على النظام من خالل بيانات البريد اإللكتروني للجامعة .
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شاشة الصفحة الرئيسية للبوابة اإللكترونية

شاشة الصفحة الرئيسية للبوابة اإللكترونية

الوصف
تظهر هذه الشاشة للمستخدم بعد تسجيل دخولة لنظام البوابة اإللكترونية والتي تُمكنه من
دخول خدمه تعديل بيانات اإلتصال.
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شاشة الصفحة الرئيسية لتعديل بيانات اإلتصال.

شاشة الصفحة الرئيسية لتعديل بيانات اإلتصال.

الوصف
تظهر هذه الشاشة للمستخدم بعد دخوله خدمة تعديل بيانات اإلتصال.
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الخطوات
 -1تسجيل الدخول على البوابة اإللكترونية.
 -2اضغط علي.
.

 -3اختر

شاشة اعدادات الخدمة.

شاشة اعدادات الخدمة.

الوصف
فى هذه الشاشه يتم تكليف المستخدمين بمهام اإلعتماد ألعضاء هيئة التدريس.

الخطوات
 -1تسجيل الدخول على البوابة اإللكترونية.
 -2اضغط علي.
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.

 -3اختر
 -4اضغط على
 -5اختر "إعتماد عضو هيئة التدريس"
 -6عن الضغط على
 -7عند الضغط على

يتم حفظ التعديالت التى تم إجراءها سابق ًا.
يتم العودة للصفحة الرئيسية لخدمة تعديل بيانات اإلتصال

بدون الحفظ .

شاشة طلب تعديل بيانات إتصال
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شاشة طلب تعديل بيانات إتصال(موظف).
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شاشة طلب تعديل بيانات إتصال(عضو هيئة التدريس).

الوصف
هذه الشاشه تمكن المستخدم من تقديم طلب تعديل بيانات إتصال جديد .

الخطوات
 -1تسجيل الدخول على البوابة اإللكترونية.
 -2اضغط علي.
 -3اختر

.

 -4اضغط على
 -5يدخل مستخدم الشاشة البيان أو البيانات المراد تعديلها بأن يطلق حقل االختيار ثم يدخل البيان
الجديد ومن الممكن اختيار بيان واحد أو أكثر أو الكل.
 -6إذا كان مستخدم الشاشة موظف وليس عضو هيئة تدريس ال بد من إرفاق "صورة النموذج
الورقى المعتمد" و يمكن تحميل الملف من نوع pdfو اليجب ان يزيد حجم الملف عن  10ميجا
بايت فى حقل "المرفقات-صورة النموذج الورقى المعتمد" عن طريق الضغط على
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او عن طريق البحث عن ملفات تم تحميلها مسبقا بالضغط على

 -7البد أن يطلق مستخدم الشاشة حقل اإلقرار بصحة البيانات
فيتم إرسال الطلب الى رئيس القسم إذا كان مقدم الطلب عضو هيئة

 -8عند الضغط على

تدريس وإلى ممثل الدعم الفنى إذا كان مقدم الطلب موظف وعند نجاح االرسال يتم عرض رقم
الطلب فى رساله تأكيدية.
 -9عند الضغط على

يتم العودة للصفحة الرئيسية لخدمة تعديل بيانات اإلتصال.

عرض الطلب عن طريق اإلشعارات/الطلبات الواردة

عرض الطلب عن طريق اإلشعارات
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شاشة الطلبات الواردة.

الوصف
يمكن عرض تفاصيل الطلب اما عن طريق االشعارات او الطلبات الواردة.

الخطوات
 -1تسجيل الدخول على البوابة اإللكترونية.
 -2يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن طريق
او عن طريق اختيار الطلب من اإلشعارات.

الضغط على

 -3يمكن عرض االجراءات التى تم اتخاذها على الطلب فى شاشة الطلبات الواردة عن طريق
الضغط على

.
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شاشة إعتماد رئيس القسم.
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شاشة إعتماد رئيس القسم.

الوصف
هذه الشاشه تتيح لرئيس القسم قبول او رفض طلبات تعديل بيانات اإلتصال الخاصه
بأعضاء هيئة التدريس .

الخطوات
 -4تسجيل الدخول على البوابة اإللكترونية.
 -5يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن طريق
او عن طريق اختيار الطلب من اإلشعارات.

الضغط على

 -6يمكن عرض االجراءات التى تم اتخاذها على الطلب فى شاشة الطلبات الواردة عن طريق
الضغط على

.

 -7اختر "التوصيه".
 -8اذا كانت "التوصية" بالموافقة فيتم اإلرسال لممثل .Active Directory
 -9اذا كانت "التوصية" بالرفض فيتم إشعار مقدم الطلب و إغالق الطلب بشكل نهائى.
-10

فى حالة الرفض البد من إدخال حقل "السبب".
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-11

عند الضغط على

واختيار

من الرسالة التأكيدية فيتم إرسال الطلب بناء ًا

على التوصية.
فيتم العودة الى شاشة الطلبات الواردة.

-12

عند الضغط على

-13

يمكن عرض تفاصيل اإلجراءات التى تم اتخاذها على الطلب عن طريق الضغط على
فى "خط سير إجراءات الطلب".

شاشة إعتماد ممثل .Active directory
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شاشة إعتماد ممثل .Active Directory

الوصف
هذه الشاشه تتيح لممثل  Active Directoryتنفيذ طلبات تعديل بيانات االتصال ألعضاء
هيئة التدريس.
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الخطوات
 -1تسجيل الدخول على البوابة اإللكترونية.
 -2يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن طريق
او عن طريق اختيار الطلب من اإلشعارات.

الضغط على

 -3يمكن عرض االجراءات التى تم اتخاذها على الطلب فى شاشة الطلبات الواردة عن طريق
.

الضغط على

 -4إذا انتهى مستخدم الشاشة من تعديل بيانات عضو هيئة التدريس يختار "تنفيذ" من التوصيه.
 -5إدخل حقل "السبب".
 -6عند الضغط على

واختيار

من الرسالة التأكيدية فيتم إشعار مقدم الطلب بتعديل

بيانات إتصاله بنجاح.
 -7عند الضغط على

فيتم العودة الى شاشة الطلبات الواردة.

 -8يمكن عرض تفاصيل اإلجراءات التى تم اتخاذها على الطلب عن طريق الضغط على
فى "خط سير إجراءات الطلب".
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شاشة إعتماد ممثل الدعم الفنى
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شاشة إعتماد ممثل الدعم الفنى.

الوصف
هذه الشاشه تتيح لممثل الدعم الفنى تنفيذ طلبات تعديل بيانات االتصال لموظفي جامعة
الملك سعود .
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الخطوات
 -1تسجيل الدخول على البوابة اإللكترونية.
 -2يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن طريق
او عن طريق اختيار الطلب من اإلشعارات.

الضغط على

 -3يمكن عرض االجراءات التى تم اتخاذها على الطلب فى شاشة الطلبات الواردة عن طريق
.

الضغط على

 -4إذا انتهى مستخدم الشاشة من تعديل بيانات الموظف فيقوم باختيار "تنفيذ" من التوصية .
 -5يستطيع مستخدم الشاشة رفض الطلب باختيار "رفض " من حقل التوصية .
 -6يجب ادخال حصل "السبب" اذا كانت التوصيه"رفض".
 -7عند رفض الطلب يتم إغالقه بشكل نهائى وال يمكن التعديل عليه أو إعادة إرساله.
 -8عند الضغط على

واختيار

من الرسالة التأكيدية فيتم إرسال الطلب بناء ًا على

التوصية.
 -9عند الضغط على
-10

فيتم العودة الى شاشة الطلبات الواردة.

يمكن عرض تفاصيل اإلجراءات التى تم اتخاذها على الطلب عن طريق الضغط على
فى "خط سير إجراءات الطلب".
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شاشة الخروج من النظام

شاشة الخروج من النظام

الوصف
تمكن المستخدم من الخروج من النظام.

الخطوات
 -1تسجيل الدخول على البوابة اإللكترونية
 -2اضغط علي.
 -3اختر "خروج" للخروج من النظام.
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