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 .1طريقة الدخول على النظام:
 ميكنك الدخول على النظام عن طريق موقع اجلامعة  ، www.imamu.edu.saومن مث النقر على
أيقونة "اخلدمات اإللكترونية":

 بعد ذلك أنقر على أيقونة "متابعة طلبات اخلدمات اإللكترونية":
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 ستظهر لك شاشة دخول املستخدم واليت متكنك من الدخول إىل نظام "إنسياب" عن طريق إدخال اسم
املستخدم وكلمة املرور اخلاصة بك باجلامعة.
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 .2صفحة المهام :
 بعد الدخول على النظام سيظهر عدد من املهام الرئيسية ،كل مهمة هلا أيقونة خاصة (مظللة باللون األزرق)
وتشمل:
 oطلبايت
 oمهامي
 oمهامي السابقة
 oاملهام السريعة
 oاخلدمات

 . 2.1طلباتي
 حتوي أيقونة "طلبايت" على قائمة الطلبات اليت ختص صاحب احلساب سواء كان طلبًا جديدًا ،أو قيد
التنفيذ ،أو مت اجنازه ،وتوضح القائمة اجلهة أو الشخص املسندة له املعاملة ونوع املعاملة وتارخيها ورقمها
وحالتها حىت تاريخ الدخول،كما هو موضح بالصورة:

5

 تتيح "طلبايت" للمستخدم أربع خيارات (تظهر على يسار قائمة كل طلب) تتعلق مبتابعة طلبه ،وهي:
أ" .متابعة الطلب" :من خالل هذا اخليار بإمكان املستخدم متابعة حالة طلبه ومعرفة مجيع اإلجراءات اليت
متت على معاملته ومعلومات الشخص املسندة له املعاملة وتاريخ اإلسناد ،كما هو موضح بالصورة:

ب" .مشاهدة" :من خالل هذا اخليار ميكن للمستخدم االطالع على منوذ طلبه الذي مت تعبئته من قبله
جبميع تفاصيله ،كما توضح الصورة:
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" .حتميل" :يتيح هذا اخليار إمكانية حتميل نسخة من القرار بعد إمتام مجيع اإلجراءات واملوافقة على
الطلب من قبل من ميلكون الصالحية ،ويكون القرار بصيغة ( PDF Templateهذا اخليار متاح
لطلبات الضمان املايل فقط يف الوقت الراهن).
د" .بدأ" :يظهر هذا اخليار يف حالة واحدة فقط وذلك عند بدء املستخدم بتعبئة منوذ الطلب وحفظه دون
تسليمه .حيث يتيح هذا اخليار إمكانية العودة للنموذ وإكمال تعبئته حيث توقف صاحبه يف آخر دخول
للنظام.
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 . 2.2مهامي
 حتتوي قائمة "مهامي" على مجيع الطلبات اليت وصلت على حساب املستخدم وحباجة الختاذ إجراء حياهلا
(بالتوصية أو بالرفض أو اإلعادة) من قبل صاحب الصالحية (كرئيس القسم أو عميد الكلية) ،وتظهر الطلبات
كما هو موضح بالصورة التالية:

 لكل طلب ثالث وظائف يستطيع املستخدم من خالهلا أن يتابع الطلب ،وهي:
" .1متابعة الطلب" :من خالل هذا اخليار بإمكان املستخدم متابعة حالة الطلب ومعرفة مجيع اإلجراءات اليت
متت عليه ومعلومات األشخاص املسندة هلم املعاملة قبل وصوهلا له ،وتاريخ اإلسناد ،كما هو موضح
بالصورة:
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" .2بدأ" :بالضغط على بدأ (أو استالم) يستطيع املستخدم استالم املعاملة ،واالطالع عليها ومن مث البت هبا.
" .3مشاهدة" :من خالل هذا اخليار ميكن للمستخدم االطالع على تفاصيل الطلب من خالل النموذ املعبأ
من صاحب الطلب ،كما هو موضح بالصورة:
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 . 2.3مهامي السابقة
متكن هذه الشاشة املستخدم من الوصول إىل مهامه السابقة اليت مت االنتهاء منها منذ فترة تزيد عن أسبوع
أو شهر .وهي ال ختتلف يف مكوناهتا عن "مهامي".

 . 2.4المهام السريعة
متكن هذه الشاشة املستخدم من تويل عدة مهام مرة واحدة واختاذ قرار مجاعي فيها ،وذلك إذا كانت
اخلطوة املتوقفة عليه ال حتتوي على أي بيانات جيب مألها أوال ،أي أن هذه الشاشة ميكن استخدامها يف
حالة ما إذا كانت اخلطوة ).(View only

حتتوي هذه الشاشة على اآليت:
أسم النموذ  :متكن املستخدم من إختيار النموذ الذي يريد العمل عليه.
خطوة :متكن املستخدم من إختيار اخلطوة اليت يريد إختاذ قرار فيها ،يف حالة ما إذا كانت هذه اخلدمة
حتتوي على عدة خطوات هو مسئول عنها.
بيانات النموذ (مثال :بيانات املوظف) :تظهر مبجرد إختيار النموذ  ،حيث تظهر للمستخدم بيانات
النموذ لتمكنه من إختيار احلقول اليت يريد رؤيتها قبل إختاذ القرار( .أنظر الصورة باألعلى)
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قائمة الطلبات :حتتوي على قائمة بكل الطلبات املقدمة واملطلوب إختاذ قرار فيها من قبل املستخدم.
يستطيع املستخدم إختيار الطلبات اليت يريد إختاذ قرار فيها ومبجرد إختيارها ستظهر له أسفل القائمة
األفعال اليت يستطيع إختاذها (مثال :موافقة ،رفض ،إلغاء) (أنظر الصورة باألعلى).
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