




نبذة عن النظام 

هذامستخدميبهايقومالتيالمختلفةالمهامومتابعةتنظيماجلمنمطورنظامهوالمهاممتابعةنظام
هليسبدورههذاوالمسندةالمهماتعلىالمختلفةاالجراءاتواتخاذالمهامعلىاالشرافالنظاميسهلوالنظام
.النظاملهذاالمستخدمةللجهةالمختلفةالمهامالنجازااللكترونيالتعاملالىالورقيالعملمناالنتقال

النظامالىالدخول
والمهاممتابعةنظامالىالدخوليتم1الشكلخاللمن
جامعةلااللكترونيالبريدباستخدامالدخولتسجيليتم

هناكيكونانيمكنانهالعلممعسعودالملك
نظامفيفعالينغيرولكنهمللجامعةمستخدمين

استخداميمكنهمالالحالةهذهوفيالمهاممتابعة
النظام

اءاالكتفويمكنالكترونيالبريدادخاليتم:1املنطقة
xxx@ksu.edu.saفقطالمستخدمباسم

الخاصةالمروركلمةادخاليتم:2املنطقة
بالبريدالخاصةالمروركلمةنفسهاوهيبالمستخدم
.للمستخدمااللكتروني
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الشاشة الرئيسية للنظام 

اواليهمالواردةالمهاملمتابعةسواءللنظامالمختلفةالخواصالىاالنتقالمنالنظاممستخدميالشاشةتمكن
دخولتسجيلبعدمباشرةالمستخدملدىالواردةالمهامتظهروبالنظاماخرينلمستخدمينمهاماسناد

.المستخدم

عنالبحثمنالنظاممستخدميتمكن:1املنطقة
الرقماستخدامطريقعنالنظامداخلمحددةمهمة
.بهاالخاصالفريد

االطالعمنالنظاممستخدميتمكن:2املنطقة
المختلفةاالجراءاتالتخاذلديهمالواردةالمهامعلى
.الحقابالتفصيللهاالتعرضسيتموعليها

االطالعمنالنظاممستخدميتمكن:3املنطقة
االجراءاتاتخاذوقبلهممنالمسندةالمهامعلى

.الحقابالتفصيللهاالتعرضسيتمموعليهمالمختلفة
صورعلىاالطالعمنالمستخدمتمكن:4املنطقة

يمكنالتياالجراءاتتكونواليهالمرسلةالمهام
التعرضسيتمومحدودوةالمهامصورعلىاتخاذها

.الحقابالتفصيلاليها
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التيالمهامسواءانهائهاتمالتيالمهامكافةاليهاينتقل:5املنطقة
قامالتيالمهاماواخرينمستخدمينقبلمنانجازهاواسنادهاتم

ناخريمستخدمينقبلمنانجازهاتاكيدتموبانجازهانفسهالمستخدم
.الحقابالتفصيلاليهاالتعرضيتمسوفو

يتمسوفواجبارياالمهمةانهاءمنالمستخدمتمكن:6املنطقة
.الحقابالتفصيلاليهاالتغرض

ثمالنظامفيجديدةمهمةاضافةمنالمستخدمتمكن:7املنطقة
.اخرينمستخدمينالىارسالها

سوفوالمستخدمالىالواردةالمهامتفاصيلبهايظهر:8املنطقة
.الحقابالتفصيلاليهاالتغرضيتم

المهامعلىللمستخدمالواردةالتنبيهاتبجميعقائمةهي:9املنطقة
اواليهواردةالمهامكانتسواءالمستخدمفيهايشاركالتيالمختلفة
سوفبيهاالمستخدميشاركمهمةايعلىالتعليقفعندمنهمسندة
.الحقابالتفصيلاليهاالتعرضيتمسوفوجديدتنبيهلهيظهر

ممستخدعنكممثلالنظامالىالدخولللمستخدمتتيح:10املنطقة
.الحقابالتفصيلاليهاالتعرضيتمسوفوبالنظاممسجلاخر
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اضافة مهمة 
.النظامداخلالفعالينالمختلفينالمستخدمينالىالمهامارسالمنمهمةاضافةشاشةتمكن

يظهرسوفالتيالمهمةاسم:1املنطقة
تفاصيلضمنالحقاالمهمةعنوانبها

.النظامفيالمهمة
صالحيةللمستخدمكاناذا:2املنطقة

هذااختيارفيمكنهسريةمهمةارسال
نيمكالبالتاليو(سريةالمهمة)الصندوق
اليهترسلسوفالذياالخرللمستخدم

هاتفاصيلعلىاالطالعاوالمهمةفتحالمهمة
طريقعنكودارسالخاللمناال

SMSفيالنظامداخلالمسجلالجواللرقم
دالكوكتابةبعدثممنوالشخصيحسابه
والمهمةفتحللمستخدميمكنالصحيح
الكودانالعلممعتفاصيلهاعلىاالطالع
.فقطدقائق5لمدةلالستخدامصالحيظل

وصفكتابةخاللهامنيتم:3املنطقة
.للمهمةومفصلدقيق
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تحديدخاللهامنيتم:4املنطقة
تحويليمكنوالمهمةبدايةتاريخ
اوميالديالىهجريمنالتاريخصيغة
.العكس

منالمستخدميقوم:5املنطقة
حسبعلىوالمهمةنوعباختيارخاللها
المهمةنهايةتاريخيتحددالمهمةنوع

النظاملمديريمكنو6المنطقة
ةالمهمنهايةتاريخكاناذافيماالتحكم
اونوعهاحسبعلىاجبارييكونسوف

ةمختلفاخرىانواعفياختياريسيكون
المستخديلزمالالمهمةنوعكانفاذا

للمستخدميمكنمحددانتهاءبتاريخ
واخريوماليالمهمةانتهاءتاريختغيير
التاريخصيغةتحويليمكنومدةالي
.العكساوميالديالىهجريمن

4
5
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,للتنفيذ)عليهاالمتخذاالجراءحيثمنللمهمةالمختلفةالخصائصاختيارخاللهامنيتم:7املنطقة
.(...,عادية,عاجلة)اولويتهااو(...,للمراجعة

ربطهتمالذيمدارنظاممنالمهمةانيحددفسوفالصندوقهذاباختيارالمستخدمقاماذا:8املنطقة
.المعاملةورقمبالمعاملةالخاصةوالسنةالمعامةجهةاختياريجبوبالتاليبياناتهالستخدامبالنظام
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الصندوقهذااختيارتماذا:9املنطقة
لمهمةفرعيةمهمةالمهمةتكونفسوف
انهالعلممعالنظامداخلاخرىرئيسية
المهمةعلىانجازاجراءاتخاذاليمكن

الفرعيةالمهامانجازانيتمدونالرئيسية
.بهاالمرتبطة

خاللهامنيمكنالشاشةفي:10املنطقة
المهمةارسالالمستخدميناسماءتحديد

المهمةارسالخاللهامنيمكن:الىكمسودة
.اخرمستخدمالىكمسودة

9
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لنو(الىارسال)حقلفيتحديدهيتمسوفالذيالمهمةصاحباالصليالمستخدمالىالرسالهاعليهاليوافق
رضنتغسوفوتحديدهتمالذيالمستخدممنعليهاالموافقةبعداالالمهمةصاحبالمستخدملدىالمهمةتظهر
.الحقابالتفصيلالمسودةللمهام

حديثااليهممهامبارسالقاممستخدمين5اخرلهيظهرالىارسالحقلعلىبالضغطالمستخدميقومعندماو
بعرضيقوماخرمستخدمبتحديدخاللهمنالمستخدميقومالىنسخةارسالحقلالمستخدمعلىللتسهيل
.عليهااالجراءاتمناياتخاذاليمكنهوكصورةالمهمة

استخداميمكنانهكمابالمهمةتتعلقانيمكنالتيالمستنداتبعضارفاقخاللهامنيتم:11املنطقة
.بالمهمةالمستنداتالرفاقالضوئيالماسح
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املهام الجديدة 

تميلموالمستخدمينالىارسالهاتمالتيالمهامهيللمستخدمالواردةالمهامضمنتندرجالجديدةالمهام
حسبعليهاالمختلفةاالجراءاتاتخاذيمكنوجديدةحالتهاتصبحبالتاليوعليهااالجراءاتمنايااتخاذ

.المهمةعلىاتخاذهايمكنالتيالاجراءاتالنظاممديرقبلمنالممنوحةالمستخدمصالحيات

123456789

PDFتصديراجراء:1املنطقة
مهمةتفاصيلتصديريمكن
PDFنوعمنملفالىمحددة
خاصةمعلوماتعلىتحتوي
والمهمةتفصيلمثلبالمهمة
صاحبوبهامرتالتيالحاالت
.الخ...المهمة

طباعةاجراء:2املنطقة
عرضللمستخدميتيحالطباعةزر

وتفاصيلهابخصائصهاالمهمة
بهاالخاصةالتاريخيةوالبيانات

.طباعتهاليتم
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123456789 :رأيطلباجراء:3املنطقة
فسلنينتميالنظامداخلاخرمستخدماليرأيطلبيرسلانالرأيطلبصالحيةصاحبللمستخدميمكن
هناكفانواعالرأيلطلبوبالمهمةيتعلقشيءايعنباالستفسارليقومالمستخدماليهاينتميالتيالجهة
ىعلاجراءاياتخاذيمكنالبالتاليوالمهمةفيمؤثرةجعلهاخاللمنبهاالتحكمالنظاملمديريمكنانواع

.عليهاالمتخذةاالجراءاتاوالمهمةعلىتؤثرالاخرىانواعهناكوالرأيطلباغالقتماذااالالمهمة

:التنفيذتحتاجراء:4املنطقة
الةحالىالمهمةانتقلتفاذاالتنفيذتحتمهمةالىجديدةمنالمهمةحالةنقلمنالمستخدميمكنالزرهذا
كنسخةالمهمةارسالاواالنجازسواءالمهمةعلىاخراجراءاييتخذانللمستخدميمكنالالتنفيذتحت

التنفيذتحتالمهمةشاشةتظهرالزرهذاعلىالضغطوعندالنظامفيفعالاخرمستخدمالىكربونية
.المرفقاتبعدارسالوالمهمةحالةتغيرعندمالحظاتعدةكتابةمنالمستخدمتمكن

:انجازاجراء:5املنطقة
لدىالمنجزةالمهامسلةالىتنتقلبحيثمنجزةالىجديدةمنالمهمةحالةنقلمنالمستخدميمكنالزرهذا

تخدمالمسهذالدىالمنتهيةالمهامسلةالىوتنتقلانجازهابتاكيدليقومالمهمةباسنادقامالذيالشخص
االالمهمةانجازيتموالالمهمةانجازشاشةتظهرالزرهذاعلىالضغطوعند(المهمةصاحبالمستخدم)

عندللمهمةمرفقاتعدةاضافةويمكنارسالزرعلىالضغطثمالمهمةانجازشاشةفيمالحظاتبادراج
الحالةتلكفيولكنبهاترتبطفرعيةمهامهناككانتاذاالمهمةانجازيمكنالانهالعلممع,انجازها
عند(الفرعيةالمهام)اخرزريظهرسوففرعيةمهاملديهاكاناذاانهحيثفرعيةمهاملديهاليسفالمهمة
.المهمةبهذهترتبطالتيالفرعيةالمهامكافةسيظهرعليهالضغط
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123456789
:ارسالاجراء:6املنطقة

غطالضوعندالنظامفيفعالاخرمستخدمالىكربونيةكنسخةالمهمةارسالمنالمستخدميمكنالزرهذا
.المهمةمننسخةارسالشاشةالىتنتقلالزرهذاعلى

:رفضاجراء:7املنطقة
اخرىشاشةتظهرالزرهذاعلىالضغطبعدبحيثاليهمسندةمهمةايرفضمنالمستحدميمكنالزرهذا

انكماالرفضسبببكتابةاالالمهمةرفضارساليتموالالرفضسببكتابةمنالمستخدمتمكن
ينللمستخدماالالزرهذايظهروالالمهمةرفضبارساليقومثمالمرفقاتبعضالحاقيمكنهالمستخدم

المهامسلةالىتنتقلثملمستخدمهذالدىالمهمةتختفيوبذلكالمهمةرفضصالحيةلديهمالذين
.المهمةباسنادقامالذياالخرالمستخدملدىالمرفوضة

:تعليقاجراء:8املنطقة
يالتاالخرىالمهامبعضلديهاكانسواءاالسبابمنسبباليالمهمةتعليقمنالمستخدميمكنالزرهذا
عندانهالعلممعاالسبابمنوغيرهااكثرايضاحالىتحتاجالمهمةاوعطلةفيكاناذااومعهاالتعامليجب

ببسفيهايذكرانيجبللمستخدمالمهمةتعليقشاشةوهياخرىشاشةتظهرسوفالزرهذاعلىالضغط
ندوعارسالعلىالضغطثمالمهمةتعليقبسبباللحاقهامرفقاتعدةاختياريمكنهانهكماالمهمةتعليق
.المعلقةالمهامسلةالىالواردةالمهامسلةمنالمهمةتنتقلالمهمةارسال
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:اسناداجراء:9املنطقة
تفتحالزرهذاعلىالضغطوعندفعالاخرلمستخدملهواردةمهمةاسنادمنالمستخدمُيمكنالزرهذا

غطالضوعند,المهمةاسنادصالحيةلديهمالذينللمستخدميناالالزرهذايظهرالوالمهمةاسنادشاشة
انهكمااسنادهاعندالمهمةعلىمالحظاتكتابةمنالمستخدمتمكناخرىشاشةتظهرالزرهذاعلى
هامالمسلةمنالمهمةانتقاليتمالحالةهذهوفياالسنادعمليةعندمرفقاتعدةاضافةللمستخدميمكن
.دةمسن(المهمةصاحبالمستخد)المستخدمهذالدىالمهمةحالةوتصبحالمسندةالمهامسلةالىالواردة

123456789
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املهام املعلقة 

تختلفومعلقةحالتهاتكونوعليهاتعليقاجراءاتخاذتمالتيالمهامهيوالواردةالمهامتحتتندرج
كمامستخدملكلالنظاممديريعطيهاالتيالصالحياتحسبالمعلقةالمهامعلىاتخاذهايمكنالتياالجراءات

.مسبقاشرحهاتم
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املهام املتاخرة 

عليهااالزمةاالجراءاتاتخاذيتملموالمهمةانهاءتاريختجاوزتاالتيالمهامهيوالواردةالمهامضمنتندرج
ثممنوالتنفيذتحتاومرفوضة,جديدة,منجزةالمتاخرةالمهمةتكونانفيمكنحالتهاعنالنظربغض
المتاخرةالمهامعلىاتخاذهايمكنالتياالجراءاتتختلفوالمتاخرةالمهامسلةالىمباشرةالمهمةتنتقل
.مسبقاشرحهاتمكمامستخدملكلالنظاممديريعطيهاالتيالصالحياتحسب
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املهام املسترجعة 

انقبلمباشرةالسترجاعهاعليها(استرجاع)اجراءاتخاذتمثماسنادهاتمالتيالمهامهيالمسترجعةالمهام
.عليهااجراءايباتخاذاالخرالمستخدميقوم

:حذفاجراء:1املنطقة
المهمةحذفمنالمستخدمبمكنوالمسترجعةالمهامسلةفيالمسترجعةالمهاممعالىحذفاجراءيظهرال

.الصالحيةتلكلهكاناذاالنظاممننهائيالتختفي

1
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املرفوضةاملهام 

يففعاليناخرينمستخدمينالىارسالهاتمالتيالمهامهيوالواردةالمهامضمنتندرجالمرفوضةالمهام
.عليهارفضاجراءباتخاذقامواوالنظام
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املهام املنجزة 

:المهمةانجازتاكيداجراء:1املنطقة
ينالمستخدمقبلمنالمنجزةالمهامعلىالمهمةانجازتاكيداجراءاتخازمنالمستخدمتمكناالنجازتاكيدزر

لمالمهمةجدواذااخرىمرةباسنادهايقوماوانجازهايوءكدانااماالمهمةباسنادقامالذيللمستخدمفيمكن
المهامسلةالىتنتقلالحالةتلكفيالمهمةانجازبتاكيدالمستخدمقاماذاوصحيحبشكلانجازهايتم

.الطباعةسوىعليهااجراءاياتخاذيمكنالوالمنتهية
:الكترونيتوقيعاجراء:2املنطقة

شخصيالمنجزةبمهمةمرتبطالكترونيتوقيعطلبارساليمكنهالكترونيتوقيعطلبارسالصالحيةلهمن
برفعالطلبمقدميقوماالكترونيالتوقيعطلبخاللمنواليهاينتميالتيالجهةلنفسينتميالنظامفي
.عليهالتوقيعيتملكيPDFنوعمناخرملف

الىارسالهاتمالتيالمهامهي
قامواثماخرينمستخدمين

تختلفوعليهاانجازاجراءباتخاذ
اتخاذهايمكنالتياالجراءات

حسبالمنجزةالمهامعلى
.مسبقاشرحهاتمكمامستخدملكلالنظاممديريعطيهاالتيالصالحيات
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املسودةاملهام 

لقبمناعتمادهاليتمكمسودةارسالهاتمالتيالمهامبهايظهروالواردةالمهامضمنتندرجالمسودةالمهام
.المستخدم
واءسالمهمةتفاصيلفيالتعديلللمستخدميمكنوالمهمةتفاصيلتظهرعليهاالضغطعند:1املنطقة

يقومسوفالذيالمهمةصاحبالمستخدمالىارسالهاثمالخ...النهايةاوالبدايةتاريخوصفهاعنوانها
.بتنفيذها

.تفاصيلهامراجعةبعدمباشرةالمهمةاعتمادمنالمستخدمتمكن:2املنطقة
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املهام املسندة 

فىناخريلمستخدمينبإسنادهاقامالتىالمهامجميععلىاالطالعالشاشةهذةخاللمنالمستخدميستطيع
قبلمنانجازهاتمسواءمسندةمهمةايعلىكربونيةكنسخةالمهمةارسالاجراءاتخاذيمكنالنظام

.انجازهايتملماواالخرالمستخدم
بسبذكرمعاخرمستخدمالىباسنادهاقاممهمةاسترجاعللمستخدميتيحالمهمةاسترجاعزر:1املنطقة

تحت,تعليق,رفضسواءالمهمةعلىاجراءايباتخاذقاماالخرالمستخدميكوناالشرطعلىالمهمةارجاع
لديهمالذينللمستخدمينسوىيظهرالانهكمانالمسندةالمهامسلةفياالالزرهذايظهروالالتنفيذ
.عليهااالجراءاتمنايباتخاذاالخرالمستخدمقاماذاالمهمةاسترجاعيمكنوالالمهمةاسترجاعصالحية

1

19
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صور املهام

تفاصيلوعرضفتحويمكنلهإرسالهاتمالتىالكربونيةالنسخعرضمنالمستخدمُتمكنشاشةهى
لمساروااالشعاراتوكافةتخصهاالتيوالتعليقاتللمهمةالتفاصيلكافةتظهرثمومنالمهمةباختيارالمهمة
ونيةكربنسخةارسالللمستخدميمكنكمابهاالخاصةالتاريخيةوالبياناتالمختلفةالمهمةبحاالتالخاص
نهاباالضافةالمهمةبارسالالصالحيةللمستخدمكاناذاالنظامفيفعالاخرشخصالىالمهمةهذةمناخرى
.المهمةهذةطباعةللمستخدميمكن

20
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املنتهيةاملهام 

همةوالمالمنتهيةالمهامسلةالىالمتاخرةاوالمعلقة\الواردةالمهامسلةمنالمهمةتنتقلمهمةايانجازعند
كاناذاالنظامفيفعالمستخدمايالىكربونيةكنسخةارسالهااعادةيمكناالنجازمؤكدةغيرالمنتهية

مطلقاارسالهااعادةيمكنالاالنجازمؤكدةالمنتيةالمهمةاماالمهامبارسالالصالحيةللمستخدم
مهامالمنهاليظهرالمنهيةالمهامبفلترةليقوماالنجازمؤكدةزرعلىبالضغطالمستخدميقوم:1املنطقة

.فقطمسسندهامنانجازهاتاكيدتمالتي
ةكافلتظهرالمهامبفلترةالنظامليقومالمنتهيةالمهامزرعلىبالضغطالمستخدميقوم:2املنطقة

.بعدانجازهاتاكيديتملمالتياواالنجازمؤكدةسواءالمنهيةالمهام

12
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انهاء مهمة 

خاللهامنالمستخدميقوم:1املنطقة
.انهائهايريدالتيالمهمةرقمبكتابة

خاللهامنيقوم:2املنطقة
.المهمةتفاصيلبعرضالمستخدم
المهمةتفاصيلتعرض:3املنطقة
مديرخاللهامنيقوم:4املنطقة

.ااجباريالمهمةانهاءسبببكتابةالنظام
النظاممديريقوم:5املنطقة
ليقومالمهمةانهاءزرعلىبالضغط
اجبارياانجازهاتاكيدوالمهمةبانهائ
ةالمنتهيالمهامسلةالىتنتقلثمومن

.مباشرة

منحالةايفيالنظامفيفعالهمهمةايبانهاءيقومانمهمةانهاءصالحيةلديهالذيللمستخدميمكن
ديرمقبلمناالغلبفيالخاصيةتلكتستخدمومسبقةشروطايدونالنظامفيالمختلفةالمهماتحاالت
.مباشرةالمهمةصاحبلدىالمنتهيةالمهامسلةالىالمهمةتنتقلثممنوالنظام

1

2

3

45
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ماككاملبشكلالمهمةتفاصيلبعرضالنظاميقومالنظامفيالمتاحةالمهاممنمهمةايعلىالضغطعند
ةشاشفيالمتاحةاالجراءاتتظهرحيثتفاصيلهاعرضبعدللمهمةالمتاحةاالجراءاتاتخاذللمستخدميتاخ

.بالشكلموضحهوكماالمهمةتفاصيل

تفاصيل املهمة 

عليهاالمتاحةاالجراءاتوالمهمةتفاصيلتعرض:1املنطقة
كافةايكاملبشكلالمهمةمسارتعرض:2املنطقة
وحاالتهاتغييرتاريخوالمهمةعلىاتخاذهاتمالتياالجراءات

.الحقابالتفصيللهانتعرضسوف
المستخدمينقامالتيالتعليقاتكافةتعرض:3املنطقة
تاريخالوالوقتالتعليقمنتفاصيلجانبالىللمهمةباضافتها
.الحقابالتفصيللهانتعرضسوفوالتعليقوصاحب

123

23

 22الشكل



حاالت املهمة 

ةالمهمعلىتعليقاضافةمنالمستخدمتمكن:1املنطقة
المرتبطينالمستخدمينلكافةالتعليقيظهرثممنو

.بالمهمة
تعليقاتوحاالتترتيبمنالمستخدمتمكن:2املنطقة

اودمقلالاالحدثمناالجراءاوالتعليقبتاريخالمهمة
.العكس

المستخدميمكن"المهمةعلىكردتعيين"زر:3املنطقة
حيثمهمةأيعلىالردعنداعتمادهاتمالتياإلجابةلتحديد
دهيريالذيأكثرأوالردتحديدالمهمةصاحبفقطيستطيع

أولفيالردودتظهروعندهاللمهمةالنهائيالحلأنهعلى
ردودفيسياقهاضمنظاهرةوتبقىالمهمةحاالتصفحة
.مختلفبلونتحديدهاإلىإضافةالمهمة

تميالتالتعليقاتكافةتظهرالسابقةالشاشةفيالمهمةحاالتقائمةعلىبالضغطالمستخدميقومعندما
بالشاشةحموضهوكما(التعليقوقت,التعليقصاحب,التعليقتاريخ)التعليقتفاصيلبكافةللمهمةاضافتها

قامواالذينالمستخدميناسماءجانبالىبهامرتالتيالمختلفةالحاالتوانشائهامنذالمهمةمساريظهركما
.المهمةعلىالمختلفةباالجراءات

1

2

3
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جيلتسمنكممثلالدخولتسجيلصالحيةلديهالذيللمستحدميمكنللنظامالرئيسيةالصفحةخاللمن
ايلهيكوناندونالبياناتكافةبعرضالمستخدميقومثمومناخرمستخدمعنكممثلالنظامالىالدخول
تسجيلللمستخدميمكنوبعرضهاقامالتيالبياناتاوالمهامعلىاالجراءاتمننوعاياتخاذفياحقية
الشاشةتظهركممثلالدخولتسجيلخاصيةعلىالضغطعندالنظامفيفعالاخرمستخدماليالدخول

.بياناتهعرضفييرغبالذذياالخرالمستخدمباختيارالمستخدمويقومالموضحة

تسجيل الدخول كممثل 

25
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التحكملوحة 

هيتوجلكيللنظامالرئيسيةالشاشةفييوجدالذيالتحكملوحةرابطعلىبالضغطالمستخدميقوم
تيالالخواصمنايااستخداميمكنهثممنوالنظاممديرقبلمنالنظامفيلهالمتاحةالمختلفةلالجراءات

.الستخدامهاالصالحيةلديه

26
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هامهبماخرلمستخدمتفويضالعطاءصالحيةلديهكاناذاالتفويضاختيارللمستخدميمكنالتحكملوحةخاللمن
لشاشةاهذهخاللمن:التفويضاتعرضشاشةالنظامفيباضافتهاالمستخدمقامالتيالتفويضاتلعرضالتفويض

اكثرفيضيانللمستخدمويمكنالنظامفياخرينمستخدمينالىالمستخدمبهاقامالتيالفويضاتكافةظهوريتم
منالتفويضخاصيةتعدالزمنيةالفترةنفسفيكاناذاحتىالنظامفيفعالينمستخدمينمنالكثرتفويضمن
نافيمكنالنظامللمستخدميناليوميالعملبتسهيلكبيرةبدرجةتتعلقوهيالمهاممتابعةنظامخصائصاهم

ينباليوميةالمهاماداءفيتعطيلهناكيكونانيمكنثمومنطويلةلفترةعطلةباخذقامالموظفانلحالةنتعرض
ايضتفويللمستخدمفيمكنالصعوباتتلكعواقبمنللحدالتفويضخاصيةتطويرتمثمومنبالجامعةالعاملين
الكليالتفويضففيكليوتفويضجزئيتفويضنوعانوللتفويضاليوميةمهامهالداءالنظامفيفعالاخرمستخدم

الجزئيالتفويضامابتفويضهقامالذيالشخصيتخذهاالتيكافةالصالحياتالمهامباداءالمفوضالشخصلدىيكون
الارسسوىاخراجراءاياتخاذيمكنهوالجديدةمهامبارساليقوماناالالمهامباداءالمفوضالمستخدميستطيعفال

المهمةتاتيمفوضشخصمنمهمةارسالوعندالمهاماسناد,تعليق,رفض,بانجازيقومانيستطيعفالالمهام
احيضعبدالرحمنالمهندسقاماذاالمثالسبيلفعلىعنهبالنيابةولكنبالتفويضقامالذيالشخصمنانهاعلى

ذهبفتثالثشخصالىمهمةبارسالياسمينالمهندسةقامتثمبمهامهبالقياماحمدياسمينالمهندسةبتفويض
التفويضانكمااحمدياسمينالسيدةعنهنابضاحيعبدالرحمنالسيدمنالمهمةالتاليةالهيئةعلىالمهمةهذه

االدقعنىبالمللجامعةالتنظيميالهيكلشجرةفيالمستخدميتخذهالذيالمنصبوهياالالتفويضبجهةكليايرتبطا
اماالزمنيةالفترةنفسفيشخصمناكثريفوضانيمكنالمستخدمانكماالمستخدمهذايشغلهالذيالمنصب

.العملطبيعةبحسبجزئيااوكليا

التفويض 

27
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لىعالضغططريقعنجديدتفويضاضافةللمستخدميمكن"التفويضاتعرضشاشة"السابقةالشاشةخاللمن
"جديدتفويضاضافة"رابط

حقلوهوللجامعةاالداريالتنظيمهيكلشجرةداخلالمستخدميشغلهالذيالمنصبهيالتفويضجهة:1املنطقة
الفالتنظيميالهيكلداخلمنصباليينتميالمستخدميكنلماذاانهحيثالتفويضعمليةفيواساسيمطلوب
.بالتفويضالصالحيةلديهكاناذاحتىتفويضاتاياضافةيمكنه

دممستخيكونانويجبالمستخدمبمهامبالقياموالموكلاليهالمفوضالشخصاضافةخاللهامنيتم:2املنطقة
.النظامفيمفعل

د اضافة تفويض جدي

1
2

4
5

6

3
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فوضالمالشخصتمثيليمكنهاليهالمفوضالشخصيكونحيثالتفويضفترةاختيارخاللهامنيتم:3املنطقة
.انتهتاذاالتفويضفترةبعدبمهامهيقومانيمكنهوالالفترةتلكخالل

الشخصالىتنبيهارساليتمفسوفالتفويضبتفعيلالمستخدمقاماذاالتفويضتفعيلاختيار:4املنطقة
ددةالمحالتفويضفترةفييوماولمنعنهبالنيابةيبداءانويمكنبتفويضهقامالمستخدمهذاباناليهالمفوض

عرضشاشةفيالمستخدمهذالدىالتفويضخصائصتعرضفسوفالتفويضبتفعيلالشخصيقملماذااما
.الحقاالتفويضخصائصتعديلويمكنالتفويضات
يكونكليتفويضاو(فقطجديدةمهامبارسال)جزئيتفويضاماالتفويضنوعاختيارمنطقةهي:5املنطقة

عنهينوبسوفالذيالشخصياخذهاالتيالصالحياتكافةلديهاليهالمفوضالشخصفيها
الحقيعطيسوفبالتالي(السريةالمهاممشاهدةيمكن)االختيارصندوقباختيارالمستخدمقاماذا:6املنطقة
.السريةالمهامعلىيطلعانالمفَوضللشخص

1
2

3

4
5

6
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الحيةصالتقاريرانواعمننوعفلكلللمستخدمينالمختلفةالتقاريرصالحياتباعطاءيقومانالنظاملمديريمكن
وفةالمختلالتقاريرفيالمستخدمةالفلترةادواتمعتنطبقالتيالمختلفةالمهامبعرضالتقاريرتختصومحددة
العملسيرعمليهتحسينشائنهامنالتيالمختلفةاالجراءاتوالقراراتاتخاذفيالنظاممسستخدميالتقاريرتساعد
محددينبموظفينخاصةتقاريراومحددةبادارةخاصةتقريراماقسمينالىالتقاريرمعظمتنقسموالجامعةداخل
واخرختاريالىتاريخمنللمهامالزمنيةالفترةتحديدالتقاريراكثرعلىيغلبلكنوالمتاحةالتقريربناءادواتحسب
كالالتقاريرباقيبناءعلىالكيفيةتلكتنطبقسوفوالتاليالتقريرشرحخاللمنالتقريربناءلكيفيةنتعرضسوف
.عرضهاالمرغوبالمعلوماتحسب

التقارير 
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1

ادارةكلمنالمنجزةالمهامكافةبعرضالتقريريقوم
.محددةفترةخالل

التقريربناءاداوات
"الفرعيةاالداراتتضمين"اختيارصندوق:1املنطقة

الرئيسيةلالدرةالفرعيةاالداراتكافةبضميقوم
.اختيارهادون2املنطقةفيالمختارة

االدارةباختيارخاللهامنالمستخدميقوم:2املنطقة
بهاالخاصةالمهامعرضفييرغبالتيالرئيسية

ةالفتربتحديدالمستخدمخاللهامنيقوم:3املنطقة
هيمكنوبهاالخاصةالمهامعرضفييرغبالتيالزمنية
منالعكساوالهجريالىالميالديالتاريخمنالتحويل
.4املنطقةازرارخالل

عرضزرعلىبالضغطالمستخدميقوم:5املنطقة
عليهاالمنطبقبالمهامالتقريرامامهليظهرالتقرير
.المختارةالتقريربناءشروط

مفصل -املهام املنجزة من كل ادارة خالل فترة محددة –تقرير 

2

3

4

5
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33

لمفص–تقرير املهام املنجزة من كل ادارة خالل فترة محددة 

القائمبتحديدهايقوممعينةزمنيهمدةخاللبادارةالخاصةالمنتهيةاوالمنجزةالمهامعددبعرضالتقريريقوم
.التقريربانشاء

مهامالعددلمتابعةالمختلفةالكلياتعماداءوكالمداراءالجامعةفيالقراراتمتخذيعلىللتسهيلالتقريريستخدم
علقتتالتيالقراراتبعضاتخاذيمكنالتقريرخاللفمنالمختلفةاالداراتبينالمقارنةومحددةفترةخاللالمنجزة
.ادارةكلداخلالمهامبانجاز
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تقرير بمهام االدارات املفصل

....متاخرةمعلقة–منجزة–جديدةمهامسواءحالتهاكانتايامحددةباداراتالخاصةالمهامعددبعرضالتقريريقوم
.التقريربانشاءالقائمبتحديدهايقوممعينةزمنيهمدةخاللالخ

المهامددعبينللمقارنةالمختلفةالكلياتعماداءوكالمدراءالجامعةفيالقراراتمتخديعلىللتسهيلالتقريريستخدم
فترةخاللحدىعلىالجامعةاداراتمنادارةلكلالمهامبعددبيانالتقريريعرضحيثالجامعةاداراتكلعنالناتجة
.التقريرمنشئبتحديدهايقوممحددةزمنية
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مفصل –تقرير بمهام املوظفين ضمن ادارة محددة 

.الفلترةعناصرضمنالمختارةاالدارةموظفيمنموظفلكلحالتهاكانتاياالمهامعددبعرضالتقريريقوم
متابعةاالدارةمديرعلىيسهلثممنواالدارةموظفيمنموظفلكلالمهامعددعنمفصلةبياناتالتقريريعطي
.الموظفينمنايابشانالقراراتبعضاتخاذيمكنولهالتابعةاالدارةداخلموظفكلمهامعدد
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ارةتقرير باملهام املتأخرة لالد

التيالمهامعددجانبالى-معينةزمنيةفترةخاللمحددةادارةفيالمتاخرةبالمهامقائمةبعرضالتقريريقوم
.التقريرانشاءيومفيحالتهاحسبمجمعةنهايتهاتاريخعنتاخرت
يةنهاتاريخ–المهمةرقم–المهمةاسم–المهمةنوع–لهاالتابعاالدارة–المهمةصاحبمثلبتفاصيلهاالمهمةتعرض
.التاخيرايامعدد–المهمة
كنيمثممنوالمهمةصاحبوالتاخيرايامعددجانبالىادارةكلفيالمتاخرةالمهامعنمفصلةبياناتالتقريريعطي
.ادارةلكلالمتأخرةالمهامبشأنالقراراتبعضاتخاذ
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تقرير املهام املتأخرة ملوظف

عددجانبالى-معينةزمنيةفترةخاللمحددةادارةداخلواحدلموظففيالمتاخرةالمهامكافةبعرضالتقريريقوم
.التقريرانشاءيومفيحالتهاحسبمجمعةنهايتهاتاريخعنتاخرتالتيالمهام
يةنهاتاريخ–المهمةرقم–المهمةاسم–المهمةنوع–لهاالتابعاالدارة–المهمةصاحبمثلبتفاصيلهاالمهمةتعرض
.التاخيرايامعدد–المهمة
اوةاالدارلمديريمكنثممنومعينةزمنيةفترةخاللمحددلموظفالمتأخرالمهامعنمفصلةبياناتالتقريريوضح
.بالموظفتتعلقالتيالقراراتبعضاتخاذللموظفالمباشرالمدير

 35الشكل
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تقرير بمهام ادارة محددة مفصل

.المهمةنوع–حالةحسبمحددةادارةداخلالمهامكافةبعرضالتقريريقوم
.ةالمهمحالة–(النهاية–البداية)المهمةتاريخ–المهمةاسم–المهمةرقمالىمقسمةبالمهامقائمةالتقريريعرض
حسبمعينقراراتخاذالقاراراتمتخذيعلىيسهلثممنوادارةكلداخلحالتهاحسبالمهامبعرضالتقريريقوم
.معينةزمنيهفترةضمنللمهاممحددةحالة

 36الشكل
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ا تقرير بمهام االدارات حسب حاالته

.ادارةكلداخلحالتهاحسبمجمعةالمهامعددبعرضالتقريريقوم
بينالمقارنةالقراراتمتخذيعلىيسهلثممنوادارةكلداخلحالتهاحسبمجمعةالمهامعددبعرضالتقريريقوم

.المختلفةالمهامحاالتحسباالدارات

 37الشكل
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ادارة املستخدمين 

التياالداراتضمنمنالمستخدمينادارةوتعتبرالمستخدمينالدارةالوصولللمستخدميمكنالتحكملوحةخاللمن
ناالمستخدمينادارةخاللالنظاممنلمديرفيمكنالنظامداخلالمستخدمينالدرةعهابالتعاملالنظاممديريقوم
يدتحد,للجامعةالتنظيميالهيكلداخلمسارهتحديد,بهالخاصةالصالحياتتعديل,جديدمستخدمباضافةيقوم

.النظامداخلبهالخاصةالصالحيات
"المستخدمينعرض"شاشةلعرضالتحكملوحةفيالمستخدمينعلىادارةبالضغطالمستخدميقوم

 39الشكل

مديرتمكن:1املنطقة
موظفعنالبحثمنالنظام
اسماستخدامخاللمنمحدد

االلكترونيالبريداوالموظف
عجميفلترةيمكنهوبهالخاص

دمالمستخبحالةالمستخدمين
نالفعاليالمستخدمينلعرض

فعالينالغيرالمستخدميناو
.النظامفي

1

2
34
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بهالخاصااللكترونيالبريدوالموظفاسمتعرض:2املنطقة
حقةاالبالشاشةموضحهوكماللنظامالضافتهجديدمستخدمعنبالبحثالنظاممديرخاللهامنيقوم:3املنطقة

Active)النشطللمجلدينتمياضافتهيتمالذيالجديدالمستخدميكونانيجبو directory يتموبالجامعةالخاص(
رقموماالسوالوظيفيالمسمىمثلالنشطالمجلدداخلبهتتعلقالتيالبياناتبكافةالنظامالىالمستخدماضافة
.الهاتق

:4املنطقة
.الصالحيةيمتلكونالذيالمستخدمينصالحيةكلجانبالىالنظامفيالصالحياتكافةبعرضتقوم

:5املنطقة
.النظامداخلالمستخدمينفيبالتحكمخاللهامنالنظاملمديريمكنالتياالجراءاتهي

 40الشكل
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تعديل املستخدم 

تعديلرابطعلىالضغطعند
خياراتفيالمستخدم

عرضشاشةفيالمستخدمين
الشاشةتظهرالمستخدمين

مالنظامديرتمكنالتيواالحقة
دمالمستخفاعليهفيالتحكممن
الفعالالمستخدميكنلمفاذا
النظلمبدخوللهالسماحيتم
اليهتسندانيمكنالانهكما
انكمافعاليصبححتىمهام
التحكمفيالحقالنظاملمدير
الخاصالوظيفيالمنصبفي

منايااختيارفيمكنهبالمستخدم
بالهيكلالمتاحةالمناصب
للمستخدمللنظامالتنظيمي
.المحدد

 41الشكل

التحكم يف فاعليه املستخدم 
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صالحيات املستخدم

نالمستخدميعرضشاشةفيالمستخدمخياراتضمنيظهرالذيالصالحياترابطعلىبالضغطالنظاممديريقوم
الصالحياتبتحديدالنظاممديريقومثممنوبالنظامالموجودةالصالحياتكافةتعرضالالحقةالشاشةلتظهر

للمستخدم

 42الشكل

لمديريمكن
فيالتحكمالنظام

نعالمستخدمينصالحيات
والمنعاوالمنحطريق
منقالباستخداميمكنه

للمستخدمالصالخيات
منمجموعةالعطاءه

انكمامجمعةالصالحيات
ضمنمقسمةالصالحيات
فهناكمحددةتصانيف
وبالمهامخاصةصالحيات
بادارةخاصةصالحيات
.الخ...النظام
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التفويض 

نظاماللمديريمكناالحقةالشاشةتظهرالمستخدمخياراتفيالتفويضرابطعلىبالضغطالنظاممديريقومعندما
تمامالفعلباقائمتفويضتعديليمكنهوللمستخدمجديدتفويضاضافةفيمكنهالمستخدمينتفويضاتفيالتحكم

.بهالخاصةالتفويضاتفيالتحكمالمستخدميستطيعكما

 43الشكل
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مسار املستخدم 

تلفةالمخالمساراتبهاليظهراالحقةالشاشةتظهرالمستخدمخياراتفيمسارعلىبالضغطالنظاممديريقومعندما
.عةالجامبمناصبالخاصالتنظيميالهيكليداخلالموظفيشغلهاالتيالمناصبتحددالتيوبالمستخدمالخاصة

 44الشكل
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حسابي 

بالضغطالنظاممديريقوم
خياراتفيحسابيرابطعلى

الشاشةلتظهرالمستخدم
مديرتمكنالتيوالالحقة
حسابفيالتحكممنالنظام

فالهاترقمبتغييرالمستخدم
نوعتحديداوبهالخاص

امالنظيرسلهاالتيالتنبيهات
بريدبارسالللمستخدم
نصيةرسائلاوالكتروني
للمستخدميمكنكماللهاتف
بتحديديقوماننفسه

واليهترسلالتيالتنبيهات
اماهالتنبيطريقةبتحديديقوم
للجوالنصيةرسالطريقعن
اوالكترونيبريدطريقعناو

قائمةداخلالتنبيهعرض
 45الشكل.الخاصةالتنبيهات
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حذف املستخدم 

النظاممديريقومعندما
تظهرحذفرابطعلىبالضغط
هابيظهرالتيواالحقةالشاشة
الوالحاليالموظفمسار
مهاملديهموظفحذفيمكن

اتخاذيمكنوقائمةتزالال
تلكنقلدونعليهااجراءات
فعالاخرموظفالىالممهام

اختياريجبوالنظامفي
تنقلسوفالذيالمستخدم

نقل"حقلفياليهالمهم
"املستخدمالىاملهام
.بالشاشةالموضح

 46الشكل
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قوالب الصالحيات 

امالنظمستخدميلكافةالصالحياتفيالتحكمالنظاممديرعلىتسهلالمهاممتابعةنظامفيمطورةخاصيةهي
صبللمنالنظردونمستخدماليصالحيةايمنعاومنحفيمكنوتحكمبمرونةمعهاالتعامليتمالصالحياتانحيث

.القسمرئيساوالنظاممديرقراروالعملطبيعةوحسباالداري
مستخدمين10هناككاناذاالمثالسبيلفعلىالصالحياتمنبعضعلىتحتويقوالبهيالصالحياتوقوالب

بالقالبانشاءيمكنحدىعلىمستخدملكلالصالحياتاعطاءمنفبدالغيرهمدونمحددةصالحيات5اعطائهميجب
.النظاممديرعلىالتسهيلشأنهمنوهذاواحدةمرةبالقالبمستخدين10الوربطصالحيات5

.المرغوبةبالصالحياتربطهثمجديدقالباضافةيمكنالمنطقةهذهخاللمن:1املنطقة

 47الشكل
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اضافة قالب 

خدممستاليبهتوجدالتيالصالحياتربطيتمسوفاالفتراضيالصالحياتقالبصندوقاختيارتماذا:1املنطقة
.للنظاماضافتهيتمجديد

.النظاملقالبالضافتهمنهااياختياريمكنالنظامفيتتواجدالتيالصالحياتكافةهي:2املنطقة

 48الشكل

الذيالنظامقالب:مالحظة
فييظهرانشائهتم

مستخدمايلدىالصالحيات
بهذاالمستخدمربطويمكن
منحتلقائيافيتمالقالب

الصالحياتكافةالمستخدم
نويمكالقالبفيتتواجدالتي
مناياضافةايضا

دمللمستخاالخرىالصالحيات
اجدتتوالتيالصالحياتبجانب
.القالبفي

1

2
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الهيكل التنظيمي

إدارةوعرضالنظامفىالمتاحةالجهاتعرضوكذلكللجامعةتابعةجهةباضافةالنظاملمديرالشاشةهذهتسمح
..جهةكلفىالموجودينالموظفينحذفاوبالتعديلالنظاملمديروتسمحالمستخدمين

 49الشكل
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الجهاتتلكانونالحظسعودالالملكجامعةالىتنتميالتيالجهاتبعرضالمنطقةهذهتقوم:1املنطقة
فيامالنظمديردورياتيهناومنالمنصبحيثمنمنهااالقلالجهةثمالعلياالجهةفهناكالمناصببحسبتنظم
.3املنطقةوظيفةهيوتلكمنصبهبحسبكالالموظفينعلىالصالحياتتوزيع

قسمانشاءتماذاالمثالسبيلفعلىالجامعةجهةالىجديدةجهةاياضافةمنالنظاممديرتمكن:2املنطقة
يتمثمةااللكترونيالتعامالتجهةاسفلالجديدةالجهةادراجفيتمااللكترونيةالتعامالتعمادةقسمالىيتبعجديد

منهااقلكنولااللكترونيةالتعامالتبعمادةمرتبطةالجديدةالجهةتكونبحيثالمناسبةالمناصبالىالجهةتقسيم
.وظيفةتلكوالجديدةللجهةالتابعةالمختلفةالمناصبالىالمستخدميناضافةيتمثمالتنظيميالهيكلشجرةفي

 50الشكل
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ديرمتمكنلكي(سابقاشرحهاتم)المستخدمينعرضشاشةالىالنظاممديرتنقلالمنطقةهذه:3املنطقة
الذيبالمنصتعديلاوللجامعةالتنظيميالهيكلشجرةداخلالمختلفةبالمناصبالمستخدمينربطمنالنظام
.حاليااليهينتمون

يالتنظيمالهيكلشجرةداخلمكانهااوالجهةاسمتعديلالنظاملمديريمكنالمنطقةهذهخاللمن:4املنطقة
.النظامفياخرةبياناتبايمرتبطةتكنلماذاالجهةهذهحذفاو

.للبحثالتلقائيالتكميلخاصيةباستخداممحددةجهةعنالبحثمنالنظاممديرتمكن:5املنطقة
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اولويات املهام 

ايالىالمهمةارسالعندذكرهاللنظاممستخدمايعلىيجبالتيالمهمةخصائصاحدىمنالمهاماولوياتتعد
.ألنجازهاالمهمةاهميةمدىلتحديداخرمستخدم

مهامارسالعندالمهامخصائصفيللمستخدمينتظهرجديدةاولويةاضافةمنالنظاممديرتمكن:1املنطقة
.جديدة

.قائمةاولويةايتعديلاوحذفمنالنظاممديرتمكن:2املنطقة

 52الشكل
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اجراءات املهام 

مهمةارسالعندباختيارهايقومانالنظاممستخدمعلىيجبالتيالمهمةخصائصاحدىمنالمهاماجراءاتتعد
.المهمةعلىاتخاذهالمناسباالجراءتحددوهيالنظامفياخرمستخداليجديدة

المهمةخصائصفياختيارهاالمتاحةاالجراءاتفيليظهرجديدإجراءاضافةمنالنظاممديرتمكن:1املنطقة
.ارسالهاعندالجديدة

.اخرىببياناتمرتبطيكونلماذابالفعلقائماجراءحذفاوتعديلمناماالنظاممديرتمكن:2املنطقة
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جهات املعامالت 

.االحقةالشاشةتظهرالتحكملوحةشاشةفيالممعامالتجهاتعلىبالضغطالنظاممديريقومعندما
هعلييجبمداربنظامالمهمةيربطانالمستخدماراداذاانهحيثمداربنظاممباشربشكلترتبطاملعاملةجهة
.(السنة\المعاملةرقم\المعاملةجهة)منكالتحديد
.امالنظفيمهمةبايترتبطمعاملةحذفيتمالانبشرطالمعامالتجهاتمنايحذفاوتعديلالنظاملمديريمكن

 54الشكل
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انواع املهام 

.االحقةالشاشةتظهرالتحكملوحةشاشةمنالمهامانوععلىبالضغطالنظاممديريقومعندما
.جديدةمهمةالىارسالهعندباختيارهايقومانالمستخدمعلىيجبالتيالمهمةخصائصاحدىالمهامانواعتعد

.راخلمستخدجديدةمهمةارسالعندللمستخدمينيظهرللمهمةجديدنوعاضافةمنالنظاممديرتمكن:1املنطقة
داخلبمهمةمرتبطالمهمةنوعيكنلماذابالفعلقائممهمةنوعحذفاوتعديلمنالنظاممديرتمكن:2املنطقة

.النظام

 55الشكل
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سجالت اعمال املوظفين 
الحقةاالشاشةلتظهرللموظفالتحكملوحةشاشةخاللمنالموظفيناعمالسجالتعلىبالضغطالنظاممديريقوم
ومهاملكافةاومحددةلمهمةسواءمحددموظفاعمالمتابعةمنالنظاممديرالموظفيناعمالسجالتخاصيةتمكن

.النظاماجراءات

 56الشكل

منالنظاممديرتمكن:1املنطقة
لعرضالفلترةوالبحثعناصرادخال

اوالمهمةنوعمثلالمرغوبةالمنتائج
ارسال"الموظفبهقامالتياالجراء
صالحياتقالباضافة,تفويضومهمة

الخ...,مهمةاسترجاع,مهمةاضافة,
اسمتحديدخاللهامنايضايتمو

المهاممتابعةفييرغبالذيالموظف
مناكثراختياريمكنوال"بهالخاصة
"الوقتنفسفيموظف

سواءالزمنيةالفترةتحديدايضاو
الهجريالتاريخاوالميالديبالتاريخ

التيالمنطقةهي:2املنطقة
بعناصرالخاصةالنتائجبهايعرض
.1املنطقةفيالفلترةوالبحث
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التنبيهات

بحيثالنظامفيتطويرهاتمالتيالخصائصاهممنتعد
فيواجزئيااوكليااماالتفويضحالةفيالتنبيهاتتلكتظهر
دجديتنبيهالموظفيستقبلايالمهماتعلىالتعليقحالة
مهمةعلىالتعليقحالهفياوتفويضهتماذاماحالةفي

.مستقبلهااومسندهاامانسواءبهايرتبط
لهذاالقادمةالتنبيهاتعددبهايظهر:1املنطقة
.المستخدم
هاننالحظفكماالمختلفةالتنبيهاتبهايظهر:2املنطقة

ىعلتعليقاامتفويضالتنبيهكاناذاواماالمهمةذكريتم
.مهمة

بالمستخدمالخاصةالتنبيهاتكافةتظهر:3املنطقة
عليقبالتقاممنذكرفيتماالشعاراتايتنبيهكلبتفاصيل
.التفويضاوالتعليقوتاريخ

 57الشكل
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عرض جميع التنبيهات 
البياناتبكافةاالشعاراتكافةتعرضالتيواالحقةالشاشةتظهراالشعاراتجميععرضرابطعلىالضغطعند

.بهاالمتعلقة

 58الشكل
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خاصية التوقيع االلكتروني

افقاتالمواخذفيالستخدامهاالمهامبنظامااللكترونيالتوقيعخاصيةتطويرتم
يفاءاستبعدالمهمةباغالقالمستخدمليقومالمختلفةالمهامانجازعلىالرسمية
كاملبشكلالمهمةاداءعلىالمختلفةالجهاتمنالموافقاتكامل
توقيعطلببارسالالكترونيتوقيعارسالصالحيةصاحبالمستخدميقوم

يلكلهاالتابعاالدارةاوالقسمنفسالىينتمياخرمستخدمايالىالكتروني
المرتبطالمكتبسطحتطبيقطريقعن(اليدبخط)توقيعهوموافقتهيأخذ

الىارسالهاوانجازهابتأكيديقومانقبلمنجزةحالتهامهمةعلىبالنظام
.الرئيسيالمهمةصاحب
طلبارسال"صالحيةصاحبالمستخدملدىاالكترونيالتوقيعخاصيةتظهر

"الكترونيتوقيع
الخاصةالتحكملوحةخاللمنالكترونيتوقيعطلبارسالايضايمكنكما

60الشكل.بالموظف
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ي ارسال طلب توقيع الكترون
توقيعطلببارسالالمستخدميقوم

الثممنومنجزةمهمةعلىالكتروني
الحصولقبلالمهمةانجازتأكيديمكن
مالمستخدمناالأكترونيالتوقيععلى
يمكنالواليهالطلبارسالتمالذي
حتىالمهمةعلىاخرىاجراءاتاياتخاذ
واغالقهاوالتوقيعطلباعتماديتم

مناكثرفتحيمكنالانهالعلميرجى
واحدةمهمةعلىالكترونيتوقيعطلب

توقيعبطلبالواحدةالمهمةفترتبط
.واحدالكتروني

فملرفعيجبالطلبارساليتملكيو
لكيالطلبمعارسالهوPDFالنوعمن
ديدةالجالطلباتتظهرعليهالتوقيعيتم
قاغاليمكنوالجديدةالطلباتسلةفي

لطلبارسالهبعدوقتايفيالطلب
.جديدةالطلبحالةكانتاذاالتوقيع
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قيع البيانات التاريخية لطلب التو
.التوقيعطلبمستقبلاوالطلبمرسلمنسواءااللكترونيالتوقيعطلبعلىالمتخذهاالجرأتكافةبهايظهر
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سلة الطلبات املعادة 

عدبالطلبعلىاجرأتعدةاتخاذيمكنوااللكترونيالتوقيعطلبمرسلالىاعادتهاتمالتيالطلباتكافةبهايظهر
.اعادته
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طلبالحالةتصبحثممنو(الطلباعتماد),عليهللتوقيعاخرىمرةالطلباعادةيمكنثممنو(الطلباعادة)مثل
ايضااليبالتو(الطلباغالق),المعتمدةالطلباتسلةفيالطلبيظهروالمهمةانجازتأكيديمكنبالتاليو(معتمد)

.المغلقةالطلباتسلةفييظهرو(مغلق)الطلبحالةتصبحوالمهمةانجازتأكيديمكن
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سلة الطلبات املعتمدة 

حالةتحولتاذاالمهمةانجازتأكيديمكنثممنوالطلبمرسلقبلمناعتمادهاتمالتيالطلباتكافةبهاتظهر
.معتمدالىبهاالمرتبطااللكترونيالتوقيعطلب

 68الشكل



67

حتاجتتعدلمانهاحيثانجازهاتأكيديمكنبالتاليوالطلبمرسلقبلمناغالقهاتمالتيالطلباتكافةبهايظهر
.الكترونيتوقيعالى

 69الشكل

سلة الطلبات املغلقة
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ة ارسال طلب توقيع الكتروني بدون ربطه بمهم

قيعالتوطلبارساليختارانسوىفقطعليهفمامهمةبايربطهدونالكترونيتوقيعطلبارسالللمستخدميمكن
"جديدالكترونيتوقيعطلبإرسال"شاشهمنمهمةمعربطهبدوناإللكتروني

\عالتوقيطلباليهالمرسلالشخص\الطلبعنوانبادخالالمستخدميقومالتاليةالشاشةللمستخدمتظهرثم
تبطالمرالتوقيعطلبمراحلبنفسبمهمةمرتبطالغيرالتوقيعطلبيمرتوقيعهالمرادالملفثمالطلبمالحظات
الخ..اغالقه\عليهالموافقةواعتمادهيمكنواخرىمرةاعادتهفيمكنبمهمة
علىحافظةللماالصليالملفعنبعيداالموقعالملفحفظيتمااللكترونيالتوقيعطلبداخلالمرسلالملفتوقيعبعد

.عليهاالضغطبعدالطلبتفاصيلشاشةخاللمنالملفاتتلكالىالرجوعيتموللملفاالصليةالنسخة
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طلبات التوجيه 

تحديدهيمكنمحددتوجيهبنموذجيرتبطدائماالتوجيهطلبانفيااللكترونيالتوقيعطلبعنالتوجيهطلبيختلف
بهخاصتوجيهطلبيحددانمستخدملكليمكنوككلالنظامعلىعامتوجيهطلبليكونالنظاممديرخاللمن

.التوقيعبعمليهخاللهمننقومالذيالمكتبسطحتطبيقاعداداتخاللمنفقط
:االفتراضيالتوجيهنموذج
ةكافعلىالنموذجهذاينعكسوبهالخاصةالتحكملوحةخاللمنافتراضيتوجيهنموذجبتحديدالنظاممديريقوم

.التوجيهطلباتداخلالمرسلةالملفاتكافةبجانبالتوجيهنموذجيظهرايالمستخدمين
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.النموذجبحفظيقومثمافتراضيتوجيهنموذجبتحميلالنظاممديريقوم

باالتياملستخدمبقومتوجيهلطلب 74الشكل
.بهالخاصةالتحكملوحةمناوالرئيسيةالشاشةمناماااللكترونيالتوقيعطلباتباختياريقوم-1

.جديدالكترونيتوقيعطلبارسالعلىبالضغطيقوم-2
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(توجيهطلب)باختياريقوم-3

هاشرحتمكمامهمةبدونتوقيعطلبارسالشاشةعنتحتلفالهيوتوجيهطلبارسالشاشةللمستخدميظهر-4
.مسبقا
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المرتبطياالفتراضالتوجيهنموذجاوالملفتوقيعوالتوجيهطلببفتحالمستخدميقومالمكتبسطحتطبيقخاللمن
ترونيالكتوقيعطلبايبهايمرالتيالمراحلبنفسالتوجيهطلبيمروتوقيعدوناخرىمرةالطلباعادةيمكنوبه
.(مغلق\معتمد\معاد\جديد)اخر
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اعدادات نظام مدار 

كاملالتتفعيلبايقافقامفاذامدارنظاممعالتكاملفيالتحكميمكنهالنظامبمديرالخاصةالتحكملوحةخاللمن
.مدارنظاممنمهمةايجلبيمكنوالمداربنظامالمهامادارةنظاميرتبطالفبالتاليمدارنظاممع
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طلبات الرأي 

امالنظفيمسجلاخرمستخدمايعلىالمهمةبعرضالمستخدمليقومالمهاملنظامالرأيطلباتخاصيةتطويرتم
وهمةبالممرتبطوالنظامداخلموثقالرأيهذايكونبالتاليووحاالتهاتفاصيلهاكافةعلىاالطالعبعدبهارأيهليأخذ

علىالعملبوقفيقومرأيطلبنوعطلبهناكيكونفيمكنفيهابالتحكمالنظاممديريقومانواعالرأيلطلبات
فيحاالتهاتغييرفيمكنالمهمةعلىالعملتوقفالالرأيلطلباتاخرىانواعهناكوالرأياعطاءوالردبعداالالمهمة
نمالرأيطلباتانواعفيبالتحكمالنظاممديريقوموبعدليهالرديتملموبهامرتبطومفتوحرايطلبجودوظل
.بهالخاصةالتحكملوحةخالل
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(الرأيطلباتانواععرض)شاشةخاللمنرأيطلبنوعاضافةرابطخاللمنالرأيطلبانواعبادارةالنظاممديريقوم
.الامالمهمةيوقفكاناذامابتحديديقومثمالرأيطلبنوعاسمبادخالالنظاممديريقوم
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:االتيةالحاالتفيالمهامعلىرأيطلبارساليمكن
جديدة
معلقة
التنفيذتحت
متأخرة
مسترجعة
ُمنجزة
منثرألكالوقتنفسفيمتطلبمنأكثرإرساليمكنكمافقطالصالحيةصاحبالمستخدمالرأيطلبارساليقومو

لىعرأيطلبمناكثرارساليمكنلكنوالوقتنفسفيواحدرأيبطلبمرتبطةالمهمةتكونانيشترطفالموظف
.المهمةعلىالعملتوقفالالرأيطلباتانواعكانتاذاالوقتنفسفيالمهمةنفس
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مالتحكلوحةخاللمنالرأيطلباتادارةالىالوصوليمكن
خدمللمستالرئيسيةالصفحةانكمابالمستخدمالخاصة
.بحاالتهاالمختلفةالرأيطلباتتعرض

 84الشكل

االتهابحالرأيطلباتتوضحالتيوالتاليةالشاشةتظهرالتحكملوحةخاللمنالرأيطلباتادارةعلىالضغطعند
.المختلفة
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اخرمستخدماليالرأيطلبالرسالمهمةاياجراءاتضمن(رأيطلب)اجراءعلىبالضغطالمستخدميقوم

 86الشكل

اجراءعلىالضغطبعد
تظهر(الرأيطلب)

ةشاشالتاليةالشاشة
يقومالرأيطلبارسال

عنوباختيارالمستخدم
يقومثمالرأيطلب

علىالمالحظاتبكتابة
ارفاقيمكنهوالطلب

للمراجعةملفاي
ثمالرأيطلبضمن
طلببأرساليقوم
.المستخدمالىالرأي

 87الشكل



80

.الرأيلطلباتالجديدةالمهامسلةفيالطلباليهالمرسلالمستخدملدىالرأيطلبيظهرالرأيطلبارسالبعد

 88الشكل

.عليهالردوتفاصيلهمراجعةيمكنالطلبعلىالضغطبعد
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(الردتم)للطلبالجديدةالحالةباختياريقومثمالرأيطلبعلىالردودوtabالىباالنتقالالمستخدميقومالطلبعلىللرد
.الطلبارسالثمملفايارفاقاوالمالحظاتكتابةو

 90الشكل
مرةالطلبيظهر
المستخدملدىاخرى
فيبارسالهقامالذي
.ةالمعادالطلباتسلة
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طلبعلىالردودوTabخاللمنالردودوبمراجعةيقومثمتفاصيلهلعرضالطلبعلىبالضغطالمستخدميقوم

 92الشكل

الشاشةنفسمنللطلبالجديدةالحالةاختيارالطلبلصاحبيمكنالردمراجعةبعد

 93الشكل

:الحالةباختيارالرأيطلبصاحبالمستخدمقاماذا
مسبقااليهارسلالذيالشخصلنفساخرىمرةالطلبيعادسوفثممنالردبارسالقامثم(جديد)

المغلقةالرأيطلباتسلةالىالطلبارساليتمسوف(مغلق)الحالةاختاراذااما
الملغيةالرأيطلباتسلةالىالطلبارساليتمسوف(ملغي)الحالةاختاراذااما
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طلبات تغيير تاريخ انتهاء املهمة 

ناللذيللمستخدمينيمكن
تغييرطلبصالحيةلديهم
انالمهمةانتهاءتاريخ
طلببتقديميقوموا

ارسلالذيللمستخدم
عددالمهمةفترةلمدالمهمة
الحتىاالياممنمحدد
التاريخفيمتأخرةتصبح
المستخدميقوم,لهاالمحدد
ثمالمهمةتفاصيلبعرض
المحددانتهائهاتاريخمراجعة

الذيالمستخدمقبلمن
فييرغبكانفاذاارسالها
المهمةانتهاتاريختغيير
بالضغطالمستخدميقوم
تاريختغييرطلبرابطعلى
.المهمةانتهاء

 94الشكل
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بكتابةالمستخدميقوم
فييرغبالتيااليامعدد

المهمةتاريخالىاضافتها
طلبمالحظاتكتابةو

ةالمهمانتهاءتاريختغيير
.الطلببارساليقومثم

 95الشكل
هاءانتتاريختغييرطلباتادارةداخلالجديدةالطلباتسلةفيالمهمةبارسالقامالذيالمستخدملدىالطلبيظهر
.المهمة
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علىةالموافقاوالمهمةانتهاتاريخلتمديدالمقترحةااليامعددبتغييريقوماناماوالطلببمراجعةالمستخدميقوم
.الطلبارسالباعادةيقومثمالمهمةانتهاءتاريختغييرطلبرفضيمكنهكمامباشرةالمقترحةااليام
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انالنظاملمديريمكن
ةصالحيللمستخدميعطي
المهمةانتهاءتاريختغيير

للرجوعالحاجةدونمباشرة
ارسلالذيالشخصالى

تاريخلتغييرو,المهمة
ميقومباشرةالمهمةانتهاء

علىبالضغطالمستخدم
تغييرطلبارسالرابط
المهمةانتاءتاريخ

خاللمنرقمهاباستخدام
تاريختغييرطلباتادارة
.المهمةانتهاء
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...  تم بحمد الله 




