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ا
أوًل :دليل المستخدم
لنظام النماذج اإللكترونية "الخاص بالمسؤولين"

3

الرسالة التلقائية من نظام النماذج اإللكترونية :
بعد أن يتم إنشاء النموذج الخاص بالجهة  ،يتم إرسال إيميل تلقائي من نظام النماذج اإللكترونية يفيد بإنشاء ونشر النموذج
اإللكتروني المطلوب  ،وبعدها يدخل المسؤول عن طريق البريد اإللكتروني الجامعي له إلى هذه الرسالة ويقوم بالضغط على
"رابط المسؤولين"
كما هو موضح بالشكل التالي

خصائص النموذج والتحكم فيه :
 -1بعد الدخول على رابط المسؤولين  ،إذا كان ًل يوجد طلبات مقدمة على هذا النموذج سوف تظهر رسالة
" ًل يوجد طلبات مقدمة على هذا النموذج حاليا ا "
 -2ومن حقل البحث الذي يظهر بالصورة  ،يمكن للمسؤول أن يبحث عن أي طلب مقدم للنموذج الخاص بالجهة إذا كان هناك طلبات
مقدمة على النموذج
 -3يوجد أسفل البانر الخاص بالنموذج أيقونة باسم " استيراد البيانات " يمكن من خاللها الحصول على جميع الطلبات المقدمة على
النموذج في ملف إكسل.
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كما هو موضح بالشكل التالي :

بعد الضغط على أيقونة " استيراد البيانات " يظهر شريط أسفل الصفحة  ،كما بالشكل التالي:
 -1الضغط على السهم
 -2اختيار "حفظ باسم أو "Save as
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ملحوظة  :يمكنك استخدام أي متصفح بحث  ،ولكن تم تطبيق الشرح على متصفح Internet Explorer
بعد الحفظ سوف يظهر مربع ( ، )Save asيتم اختيار المكان الذي سوف يتم حفظ ملف اإلكسل به  ،ثم الضغط على "حفظ أو Save
"
كما بالشكل التالي

وعند فتح ملف اإلكسل الذي تم تحميله على جهاز الحاسب اآللي  ،تقوم بفتح الملف وتستعرض جميع البيانات التي تريدها
يمكن للمسؤول أيضا ا أن :
-1
-2
-3
-4

يقوم بمعاينة وعرض الطلب (عرض)
يوافق على الطلب (موافقة)
يرفض الطلب (رفض)
حذف الطلب (حذف)
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كما هو موضح بالشكل التالي:

المرفقات داخل الطلبات :
وعند الدخول على عرض النموذج كما بالشكل السابق ( )1توجد حقول بها مرفقات تم تعبئتها بواسطة المتقدم للنموذج من الممكن
للمسؤول أن يقوم بتنزيل هذه المرفقات سواء أكانت صورا ا أو ملفات  ،عند الدخول على أي من الطلبات المقدمة والتي تحتوي على
مرفقات أو أكثر يظهر في أسفل الحقول المعبأة أيقونة لتحميل المرفق
-1
-2
-3
-4

مرفق يتم تحميله بالضغط عليه
إذا كان يوجد أكثر من مرفق توجد أيقونات للمرفقات مثل ما هو موضح "ومن الممكن أن ًل يكون هناك أكثر من مرفق ويكون
واحدا ا فقط"
أيقونة لتحميل كل الملفات المرفقة
يمكنك العودة للطلبات

كما بالشكل التالي:
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عند الضغط على أي من األيقونات لتحميل ما بها من ملفات يظهر لنا شريط أسفل الصفحة ونستخدمه لتحميل الملفات المرفقة
 -1الضغط على السهم
 -2اختيار "حفظ باسم أو "Save as

ملحوظة  :يمكنك استخدام أي متصفح بحث  ،ولكن تم تطبيق الشرح على متصفح Internet Explorer
بعد الحفظ سوف يظهر مربع ( ، )Save asيتم اختيار المكان الذي سوف يتم حفظ ملف اإلكسل به  ،ثم الضغط على "حفظ أو Save
"
كما بالشكل التالي

وعند فتح ملف اإلكسل الذي تم تحميله على جهاز الحاسب األلي  ،تقوم بفتح الملف وتستعرض جميع البيانات التي تريدها
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ثانياا :دليل المستخدم
لنظام النماذج اإللكترونية "الخاص بالمستخدمين"

9

إذا كانت تسمح الجهة المسؤولة عن النموذج المنشأ المقدم إليها بدخول منسوبي الجامعة فقط سواء أكانوا موظفين أو أعضاء
هيئة تدريس أو طالب وطالبات فسيحتاج األمر إلى تسجيل دخول على الموقع "اسم المستخدم  ،الرقم السري"
 -1الدخول إلى موقع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عن طريق الرابط التالي
http://www.imamu.edu.sa 

 -2تسجيل الدخول
 اسم المستخدم ()User name
 الرقم السري ()Password

وإذا كان نظام النماذج المنشأ من الجهة المقدم إليها يسمح بدخول كافة المستخدمين حتى وإن كان من خارج الجامعة فال يحتاج
األمر إلى تسجيل دخول
أوآل :التوجه إلى األنظمة اإللكترونية :
يتم الضغط بزر الفأرة األيسر على األنظمة اإللكترونية ،وعندها سوف تظهر مجموعة أيقونات نختار منها أيقونة "بوابة التقديم
اإللكتروني" كما في الشكل التالي
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ثم نحرك الفأرة إلى أسفل الصفحة ونختار النموذج المراد التقديم عليه كما هو موضح بالشكل التالي

ويمكنك أيضآ في أعلى الصفحة أن تبحث عن النموذج المراد التسجيل عليه عن طريق اآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

عنوان النموذج
الجهة المسؤولة عن النموذج
تاريخ النموذج "من"
تاريخ النموذج "إلى"
الفئات المستهدفة "أي المستفيدة من النموذج"
ثم الضغط على "بحث"
كما هو موضح في الشكل التالي
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ثم يتم الضغط بزر الفأرة األيسر على النموذج المراد التسجيل عليه
ويتم الدخول إلى النموذج "نظام النماذج
بعد ذلك يتم تعبئة الحقول الموضحة بالشكل التالي:

توجددد أيضددآ حقددول إلزاميددة يجددب تعبئتهددا يوجددد بجانبهددا عالمددة ( )  ،وإن كددان الحقددل لدديس بجانبدده هددذه العالمددة فهددذا يعنددي
أنه غير إلزامي.
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الحقل اإللزامي موضح بالشكل التالي:

حقول مثل "حقل التاريخ" يجب تسجيلها بهذا الشكل:
 -1بالضغط على أيقونة التاريخ
 -2اختيار التاريخ المراد من القائمة
كما هو موضح بالشكل التالي
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حقل تحميل المستندات يتم تعبئته بهذا الشكل:
 -1الضغط على أيقونة ( ، )Browseثم الذهاب إلى مكان الملف المطلوب واختياره
 -2الضغط على الملف مرة واحدة فقط
 -3ثم اختيار أيقونة ()Open

ملحوظة :
 -1يجب التأكد من صيغ الملفات المسموح بتحميلها
 -2عندما يتم اختيار الملف المطلوب للتحميل يجب أن ًل يزيد حجمه عن  2ميجا بايت
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يوجد أيضآ ثالثة مربعات صغيرة موضحة بالشكل التالي :
 -1في حالة عدم الرؤية الجيدة للكلمة الظاهرة باللون األسود الداكن يتم تغييرها عن طريق الضغط على هذا الزر
 -2اختيار يسمح لك بسماع نطق الكلمة بدًلا من أن تغيرها
 -3رابط للمساعدة

وبعد أن تتم تعبئة حقول النموذج  ،يظهر لك مربع وبه كلمة مكتوبة باللون األسود الداكن يجب إعادة كتابتها في المربع الصغير
 -1كتابة الكلمة
 -2اضغط "حفظ"
كما بالشكل التالي
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