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 يتم الدخول على البوابة اخلاصة باجلامعة ثم الضغط على 
اخلدمات اإللكترونية         فتظهر شاشه الدخول املوحد

 يتم إدخال اسم املستخدم
 يتم إدخال كلمه السر

Login اضغط على 
متصفح  باستخدام  ينصح  جودة  أفضل  على  للحصول   

  )Google Chrome(

 الدخول على النظام

في حالة وجود مشكلة في الدخول أو استفسار عن النظام 
ميكن التواصل مع فريق الدعم الفني مبركز تقنيه املعلومات

البريد اإللكترونيالتحويلةاجلهة

74698مركز تقنية املعلومات - شطر الطالب

IT-FAM@UJ.EDU.SA 1002مركز تقنية املعلومات - شطر الطالبات 
74010شؤون املوظفني 

 يتم الدخول على نظام كفاءة ويظهر للموظف: 
 شريط التعريف وبه رقم املوظف ورقم املنسوب واملرتبة احلالية 

 االشعارات على يسار الشاشة لتوضيح أنواع الطلبات اخلاصة باملوظف وحالتها
 األيقونات التالية:

 املستحقات املالية
 اإلفادات
 اإلجازات

 املباشرات

كما هو موضح في الشاشة التالية

 االنتدابات
 الدورات التدريبية
 املؤمترات والندوات

 ورش العمل
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يقوم املوظف باستعراض املستحقات املالية اخلاصة به بالضغط على أيقونة املستحقات املالية  
يتم اختيار السنة الهجرية ثم اختيار الشهر املراد، فيتم استعراض الراتب اخلاص باملوظف

ثم الضغط على أيقونة الطباعة لطباعة اإلفادة كما تظهر في الصورة التالية

 اإلفادات
يقوم املوظف بالضغط على أيقونة اإلفادات في الشاشة الرئيسية للدخول على اإلفادات

 يتم اختيار نوع اإلفادة: 
 افاده بالراتب مع البدالت واحلسميات

 افاده بدون الراتب والبدالت واحلسميات
 افاده بالراتب االساسي فقط

 يتم إدخال اجلهة الطالبة
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 اإلجازاتثم الضغط على أيقونة الطباعة لطباعة اإلفادة كما تظهر في الصورة التالية
 بعد الضغط على أيقونة اإلجازات في الشاشة الرئيسية

 يتم عرض طلبات اإلجازات السابقة واحلالة اخلاصة بها
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 اإلجازات
يتم أدخال بيانات الطلب كالتالي 

 اختيار نوع اإلجازة
 ادخال تاريخ اإلجازة

 اختيار براتب/ بدون راتب
 يقوم النظام بعرض رصيد املوظف حتى تاريخ طلب اإلجازة

 ثم الضغط على تقدمي
 ميكن إرفاق مستندات لدعم الطلب )اختياري(.

 في حاله طلب جديد يتم الضغط على طلب جديد
 يقوم املوظف باستعراض البيانات اخلاصة به 

يجب التأكد من صحة بيانات املدير املباشر ومدير اجلهة من خالل الشاشة التالية قبل تقدمي الطلب.

 اإلجازات

 يقوم النظام بإرسال الطلب طبقا لسلسلة املوافقات املعتمدة لهذا الطلب
بالطلب  اخلاصة  االعتماد  املوجودين في سلسه  للمعتمدين  رسائل نصيه  بإرسال  النظام  يقوم   

)اختياري(
 في حاله املوافقة أو الرفض على الطلب يقوم النظام بإرسال رسالة نصية للموظف بحالة الطلب.
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 المباشرات المباشرات
 للدخول على شاشة املباشرات يقوم املوظف بالضغط على شاشة املباشرات من خالل الشاشة 

الرئيسية
 يقوم النظام باستعراض جميع املباشرات السابقة اخلاصة باملوظف

 التسجيل مباشرة جديدة يقوم املوظف بالضغط على طلب جديد
 يستعرض النظام البيانات اخلاصة باملوظف.

يجب التأكد من صحة بيانات املدير املباشر ومدير اجلهة من خالل الشاشة التالية قبل تقدمي الطلب
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يقوم املوظف بإدخال بيانات طلب املباشرة كالتالي
 اختيار نوع املباشرة

 إدخال تاريخ املباشرة
 إدخال املالحظات )اختياري(.

 ثم الضغط على تقدمي
 ميكن إرفاق مستندات لدعم الطلب )اختياري(.

 يقوم النظام بإرسال الطلب طبقا لسلسلة املوافقات املعتمدة لهذا الطلب
بالطلب  اخلاصة  االعتماد  املوجودين في سلسه  للمعتمدين  رسائل نصيه  بإرسال  النظام  يقوم   

)اختياري(
 في حاله املوافقة او الرفض على الطلب يقوم النظام بإرسال رسالة نصية للموظف بحالة الطلب.

 المباشرات االنتدابات
 للدخول على شاشة االنتدابات يقوم املوظف بالضغط على شاشة االنتدابات من خالل الشاشة 

الرئيسية.
 يقوم النظام باستعراض جميع االنتدابات السابقة اخلاصة باملوظف.
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 لتسجيل طلب انتداب جديد يقوم املوظف بالضغط على طلب جديد
 يستعرض النظام البيانات اخلاصة باملوظف.

يجب التأكد من صحة بيانات املدير املباشر ومدير اجلهة من خالل الشاشة التالية قبل تقدمي الطلب

 االنتدابات االنتدابات
يتم إدخال بيانات االنتداب كالتالي:

 نوع االنتداب
 الدولة

 تاريخ بداية االنتداب
 تاريخ النهاية

 اجلهة املنتدب لها 

 عنوان ورشه العمل إن وجد
 يقوم النظام بتوضيح الرصيد املتبقي لالنتداب 

حتي نهاية العام
 ثم الضغط على تقدمي

 ميكن إرفاق مستندات لدعم الطلب )اختياري(.

يقوم النظام بإرسال الطلب طبقا لسلسلة املوافقات املعتمدة لهذا الطلب  o
يقوم النظام بإرسال رسائل نصيه للمعتمدين املوجودين في سلسه االعتماد اخلاصة بالطلب )اختياري(  o
في حاله املوافقة او الرفض على الطلب يقوم النظام بإرسال رسالة نصية للموظف بحالة الطلب.  o
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 الدورات التدريبية الدورات التدريبية
 للدخول على شاشة الدورات التدريبية يقوم املوظف بالضغط على شاشة الدورات التدريبية من 

خالل الشاشة الرئيسية
 يقوم النظام باستعراض جميع الدورات التدريبية السابقة اخلاصة باملوظف

 لتسجيل طلب دورة تدريبية جديد يقوم املوظف بالضغط على طلب جديد
 يستعرض النظام البيانات اخلاصة باملوظف

يجب التأكد من صحة بيانات املدير املباشر ومدير اجلهة من خالل الشاشة التالية قبل تقدمي الطلب
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يتم إدخال بيانات الدورة التدريبية كالتالي:
نوع الدورة  o

الدولة  o
تاريخ بداية الدورة  o

تاريخ النهاية  o
اجلهة املنتدب لها   o

عنوان الدورة إن وجد  o

حتى  املتبقي  الرصيد  بتوضيح  النظام  يقوم   o
نهاية العام

يقوم النظام باحتساب مده الدورة  o
ثم الضغط على تقدمي  o

ميكن إرفاق مستندات لدعم الطلب )اختياري(.  o

 المؤتمرات والندوات الدورات التدريبية

يقوم النظام بإرسال الطلب طبقا لسلسلة املوافقات املعتمدة لهذا الطلب  o
بالطلب  اخلاصة  االعتماد  سلسه  في  املوجودين  للمعتمدين  نصيه  رسائل  بإرسال  النظام  يقوم   o

)اختياري(
في حاله املوافقة او الرفض على الطلب يقوم النظام بإرسال رسالة نصية للموظف بحالة الطلب.  o

 للدخول على شاشة املؤمترات والندوات يقوم املوظف بالضغط على شاشة املؤمترات والندوات من 
خالل الشاشة الرئيسية

 يقوم النظام باستعراض جميع املؤمترات والندوات السابقة اخلاصة باملوظف

 لتسجيل طلب مؤمتر او ندوة جديد يقوم املوظف بالضغط على طلب جديد
 يستعرض النظام البيانات اخلاصة باملوظف.

يجب التأكد من صحة بيانات املدير املباشر ومدير اجلهة من خالل الشاشة التالية قبل تقدمي الطلب
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يتم إدخال بيانات املؤمترات والندوات كالتالي:
نوع املؤمتر  o

الدولة  o
تاريخ بداية االنتداب  o

تاريخ النهاية  o
اجلهة   o

عنوان املؤمتر إن وجد  o
حتى  املتبقي  الرصيد  بتوضيح  النظام  يقوم   o

نهاية العام
يقوم النظام باحتساب املدة   o

ثم الضغط على تقدمي  o
ميكن إرفاق مستندات لدعم الطلب )اختياري(.  o

يقوم النظام بإرسال الطلب طبقا لسلسلة املوافقات املعتمدة لهذا الطلب  o
بالطلب  اخلاصة  االعتماد  سلسه  في  املوجودين  للمعتمدين  نصيه  رسائل  بإرسال  النظام  يقوم   o

)اختياري(
في حاله املوافقة او الرفض على الطلب يقوم النظام بإرسال رسالة نصية للموظف بحالة الطلب.  o

25 24



 ورش العمل ورش العمل
من خالل  العمل  ورش  على شاشة  بالضغط  املوظف  يقوم  العمل  ورش  على شاشة  للدخول   

الشاشة الرئيسية
 يقوم النظام باستعراض جميع شاشة ورش العمل السابقة اخلاصة باملوظف

 لتسجيل طلب شاشة ورش العمل جديد يقوم املوظف بالضغط على طلب جديد
 يستعرض النظام البيانات اخلاصة باملوظف.

يجب التأكد من صحة بيانات املدير املباشر ومدير اجلهة من خالل الشاشة التالية قبل تقدمي الطلب

يتم إدخال بيانات ورشة العمل كالتالي:
o نوع الورشة

o الدولة
o تاريخ بداية الورشة

o تاريخ النهاية
o اجلهة

o عنوان ورشه العمل إن وجد
o يقوم النظام بتوضيح الرصيد املتبقي لالنتداب 

حتى نهاية العام
o يقوم النظام باحتساب املدة

o ثم الضغط على تقدمي
o ميكن إرفاق مستندات لدعم الطلب )اختياري(.
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يقوم النظام بإرسال الطلب طبقا لسلسلة املوافقات املعتمدة لهذا الطلب  o
بالطلب  اخلاصة  االعتماد  في سلسه  املوجودين  للمعتمدين  نصيه  رسائل  بإرسال  النظام  يقوم   o

)اختياري(
في حاله املوافقة او الرفض على الطلب يقوم النظام بإرسال رسالة نصية للموظف بحالة الطلب.  o

 ورش العمل
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