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 .1مقدمة
نظام الدعم االلكتروني يوفر واجهة متناسقة حيث يمكنك طلب خدمة أو المساعدة من الهيئة األتحادية للموارد البشرية.
هذا النظام يتماشى مع مقاييس  ITIL v3التي ترتبط مع بيئة الهيئة األتحادية للموارد البشرية من أجل إدارة الطلبات المقدمة فيما
يتعلق بكفاءة دورة حياة الطلب.
األهداف الرئيسية لتنفيذ وإطالق نظام الدعم اإللكتروني هي :
أ) تحسين كفاءة عمليات دعم الهيئة األتحادية للموارد البشرية بواسطة :

دليل المستخدم



تحديد و تنفيذ االتفاقيات الداخليه



توقيع اتفاقيات خارجيه مع الجهات التي تقدم خدمات الهيئة األتحادية للموارد البشرية



التقليل من وقت اإلستجابة لطلبات العمالء وتزويد الخدمات.



زيادة كفاءة الخدمات المقدمة من خالل ارسال الطلبات إلى الجهة المختصة بأقل وقت ممكن.



التقليل من عدد الطلبات المتكرره .



وهكذا ،لزيادة خبرة العمالء ورضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.
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 .2وحدة إدخال الطلبات
توفر وحدة إدخال الطلبات واجهة سهلة اإلستخدام والتي من خاللها يمكنك:


البحث في فهرس الخدمات



إنشاء ،مشاهدة ،تحديث أو إلغاء طلبات الخدمات



مشاهدة حالة طلبات الخدمة المقدمة



إدخال طلبات نيابة عن مستخدمين آخرين

باإلضافة إلى ذلك ،تعرض وحدة إدخال الطلبات الخدمات األكثر إستخداما ً بشكل تلقائي للحد من الوقت الذي قد تستغرقه
للبحث عن هذه الخدمات.
 2.1صفحة الدخول:

يمكنك الوصول إلى النظام من خالل متصفح االنترنت الخاص بك
للدخول الى نظام الدعم االلكتروني:
.1

ادخل الرابط الى متصفح االنترنت

.2

أدخل عنوان بريدك اإللكتروني في حقل اسم المستخدم.

 .3مبدئيا ادخل  123ككلمة سر افتراضية.
 .4انقر رز الدخول.

دليل المستخدم
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 2.2الصفحة الرئيسيّة
هذا القسم يصف مناطق الشاشه الرئيسية لنظام الدعم االلكتروني ووظائف منها والشكل التالي يوضح المجاالت الوظيفية
للصفحة الرئيسية لنظام الدعم:

الجدول التالي يصف ما يمكنك القيام به في كل مجال من المجاالت الوظيفية
المناطق الوظيفية
ترويسة الشاشه الرئيسية

الهدف

زر الصفحة الرئيسية
مساعدة

يأخذك إلى الصفحة الرئيسية
مساعدة:مساعدة عن طريق االنترنت
اعطاء المالحظات:اعطاء المالحظات واألقتراحات
اكمال االستتبيان:اكمال االستبيان بخصوص الطلبات
تفظيالت:انشاء تفظيالت لنظام الخدمة الذاتية
شاشة القبول :األنتقال الى شاشة القبول
طلب نيابة عن:انشاء طلب نيابة عن مستخدم اخر
خروج
إعادة تحديث محتوى الشاشة

الخيارات
السهم المنسدل
تحديث
طلباتي
المناطق الوظيفية
مشاهدة

دليل المستخدم

الهدف
هذه المنطقه يتتضمن حقل "مشاهدة" والتي تمكنك من
تصفية طلب الخدمه الموجود في جدول الطلبات:
 فتح جميع الطلبات-جميع الطلبات الفتوحة
المقدمة من قبلك.
 المسودات -الطلبات المحفوظة كمسودات ولم
يتم إرسالها بعد.
 الطلبات التي تحتاج الى متابعة -جميع
الطلبات التي تحتاج مدخالت من جانبكم.
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الئحة الطلبات
سجل المراسالت
جزء طلب الخدمة
المناطق الوظيفية
بحث
الخدمات الشائعة
الفهرس
المقاالت الشائعة

دليل المستخدم

الطلبات المغلقة حديثا -جميع الطلبات التي تم
إغالقها مؤخرا.
الطلبات المغلقة منذ آخر زيارة -جميع
الطلبات المغلقة منذ آخر مرة قمت بتسجيل
الدخول إلى النظام.
الطلبات المغلقة -جميع الطلبات مغلق

تتظمن قائمة الطلبات الخاصة بالمستخدم الحالي
يمكنك مراسلة الموظف المسؤول عن الطلب من خالل
سجل المراسالت وذلك عن طريق إضافة مرفقات أو
مزيد من المعلومات حول الطلب الخاص بك
الهدف
البحث عن الطلبات أو المقاالت
الخدمات األكثر طلبا من قبل المستخدم ويتم عرضها
تلقائيا
عرض كل فئات الخدمات
المقاالت االكثر قراءة واستخدام
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 .3إدارة الخدمات:
 3.1اختيار طلب خدمة من خالل الخدمة الذاتية :
يمكنك استخدام اي من الطرق التالية اليجاد طلب الخدمة من شاشه ادخال الطلب ومن ثم انقر زر االتي و السابق الظهار كل
الطلبات المتوفرة
أ)

إستعراض الخدمات الرئيسة في الصفحة األولي :انقر على استعراض .لعرض كل الخدمات.

لكل خدمة من الخدمات الظاهرة يمكنك أيضا النقر فوق :

دليل المستخدم



اضافة للمفضلة أو حذف من المفضلة  :لحذف او اضافة خدمة من قائمتك المفضلة  .خدماتك المقضلة
سوف
تظهر في قائمة الخدمات االكثر شعبية في البداية



اطلب االن :لطلب الخدمة المراده.
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ب) أدخل مصطلح البحث ،وانقر فوق العدسة المكبرة
على سبيل المثال إذا كنت تواجه مشكلة معينة في أحد تقارير ديسكفرر يمكنك البحث بإدخال كلمات مرافة مثل "مشكلة في
تقرير" أو "تقرير" ثم انقر على العدسة المكبرة

دليل المستخدم

صفحة  9من 30

ج) تصفح الفهرس:
انقر على تصفح الفهرس الموجود على الصفحة الرئيسية لعرض جميع الخدمات التي لك الصالحية لعرضها

للوصول إلى الخدمة المطلوبة انقر على "التصنيفات الفرعية"

دليل المستخدم
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بعد ان تحصل على قائمه بالخدمات حسب التصنيف الذي اخترته انقر على اسم الخدمه المطلوبه .

ح) تصفح الفهرس للخدامات القانونيه :
انقر على تصفح الفهرس الموجود على الصفحة الرئيسية لعرض جميع الخدمات التي لك الصالحية لعرضها

دليل المستخدم
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للوصول إلى الخدمة المطلوبة انقر على "التصنيفات الفرعية

بعد ان تحصل على قائمه بالخدمات حسب التصنيف الذي اخترته انقر على اسم الخدمه المطلوبه .

دليل المستخدم
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بعد ان تختار نوع الخدمة التي تريد ارسال طلب بشائنها الى الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية  ،يجب ان تمالء جميع
المعلومات المطلوبه (اضافه الى الملفات المرفقه ان وجدت ) ثم انقر على "ارسال"

دليل المستخدم
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 3.2ارسال طلب لخدمه معينه :
بعد ان تختار نوع الخدمة التي تريد ارسال طلب بشائنها الى الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية  ،يجب ان تمالء جميع
المعلومات المطلوبه (اضافه الى الملفات المرفقه ان وجدت ) ثم انقر على "ارسال"

دليل المستخدم
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مالحظه:اذا لم تكن متأكد من جميع المعلومات المطلوبة انقر على "حفظ كمسودة" وسيخزن طلبك في حالة المسودة الى حين
استيفاء جميع المعلومات .
 3.3عرض طلبات الخدمات المرسلة
تستطيع مراجعة قائمة خدماتك التي طلبتها و ملخص لتفاصيل الطلب وسجل المراسالت و حالة الطلب الذي ارسلته  .تستطيع
عرض الخدمه المطلوبه عن طريق اختيار الحالة من قائمة " مشاهدة " (على سبيل المثال تستطيع اختيار كل الطلبات المفتوحه
) .اضافة الى ذلك  ،كل حقل في جدول الطلبات تظهر حالته النسبيه في شريط الحاله.
لعرض طلباتك :
 .1من لوحة التنقل التابعة لنافذة الطلبات المرسلة التي تظهر على يمين الشاشه اختر طلب من الطلبات المرسله وتشمل:
 طلبات بحاجة إلى متابعة.
 مسودات.
 طلبات منذ اخر زيارة .
 طلبات ال تزال مفتوحه.
 .2بعد ذلك اختر طلب الخدمة:
الجدول وشريط الحالة يقدم تلخيص عن الخدمة المطلوبة وهذا التلخيص يشمل الشخص المسؤول عن تقديم الخدمة
أو فيما لو تم الموافقه على الخدمه ام ال و الوقت المتوقع التمام الخدمة الى غير ذلك من المعلومات التي يمكن ان
تكون مفيده.

دليل المستخدم
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 .3بعد ذلك انقر على تفاصيل الطلب:
تظهر لك نافذة التفاصيل وتعرض لك معلومات عن الخدمة المطلوبة (مثل  :رقم الطلب و حالته وتفاصيل االرسال والوقت
وغير ذلك ).
 3.4دورة حياة الطلب:
عندما ترسل طلب لخدمة معينة فإنها ترسل الى الفريق المختص اعتمادا على تصنيف الخدمه المطلوبه ويمكن ان يمر هذا
الطلب بعدة حاالت خالل دورة حياته .
 .1مرسلة :الطلب لم يدخل النظام بعد.
 .2مسجلة :تم تسجيل الطلب داخل النظام وتم إيصاله للفريق المختص.
 .3في تقدم :الطلب ادخل للنظام وجاري العمل عليه من قبل المختصين.
 .4منتهي :تم اإلنتهاء من العمل على الطلب من قبل الفريق المختص.
 3.5اضافة مدخالت على سجل المراسالت:
خالل عرضك للخدمات تستطيع ان تضيف معلومات ملخصة او ان ترفق بعض الملفات على سجل المراسالت لتزود
المسؤول بمزيد من المعلومات عن الخدمة التي طلبتها .
دليل المستخدم
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اضافة مدخالت على سجل المراسالت -:
 .1من نافذة التنقل الموجوده أعلى الشاشة اظغط على الطلبات المفتوحة.
 .2اختر طلب من القائمة.
 .3ادخل المعلومات في صندوق المالحظات.
 .4ألضافة مرفقات للطلب اتبع الخطوات التالية:


اختر صورة المجلد بجانب كلمة المرفقات .



من صندوق المرفقات اختر ادخال.



اختر موافق.



تستطيع ادخال ملف مرفق واحد فقط مع كل طلب.



اللغاء المرفقات اختر حذف المرفقات.

 .5اختر اضافة.

دليل المستخدم
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 3.6طلب نيابة عن موظف آخر:
قد تحتاج الى انشاء طلبات نيابة عن موظف آخر وذلك بإتباع الخطوات التالية:
 .1افتح الشاشة الرئيسيه .
 .2من النافذة التنقل اعلى الشاشة اختر "طلب نيابة عن موظف آخر" .

 .3من نافذة االختيارات ادخل معاير للبحث واختر بحث.
 .4من قائمة المستخدمين المتوفرين اختر اسما وانقر على زر إختيار.

دليل المستخدم
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عندما تستخدم خيار "طلب نيابة عن موظف آخر " تظهر لك وحدة إدخال الطلبات للمستخدم الذي تريد تقديم الطلب نيابة عنه،
لذلك تستطيع رؤية الطلبات التي تقدم بها ذلك المستخدم ،كما تستطيع رؤية خدماتة وامور اخرى.
 .5عندما تنتهي اختر "نيابة عن نفسي" تظهر لك شاشتك ورسالة ترحيب وتعود الى صفحتك وليس صفحة المستخدم
الذي ادخلت الطلب عنه .
 3.7اغالق طلب تم ارسالة :
عندما تتغير حالة طلبك من "في تقدم" الى "منتهي" ،ضع في سجل المراسالت المعلومات التي تخص المستخدم الغالق
الطلب.
مالحظه :بعد مدة محددة من الزمن  ،الطلب سوف يغلق تلقائيا.
إلغالق طلب إتبع الخطوات التالية:
 .1من الئحة التنقل إلى يمين الشاشة إضغط على الطلبات المفتوحة.
دليل المستخدم
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 .2اختر الطلب الذي تريد الغاءه.
 .3اضغط على زر الغاء.

دليل المستخدم
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 3.8تعبئة اإلستبيان:
يتم إشعارك من خالل البريد االلكتروني وذلك للرد على استبيان في حالة تم إكمال طلبك،وفي كل طلب خدمة يتم إرسال
استبيان منفصل .للرد على االستبيان:
 .1من قائمة التنقل أعلى الشاشة انقر فوق "تعبئة اإلستبيان"
 .2اختر االستبيان ،وانقر فوق "إجابة"

 .3ادخل الرد في الخانات المخصصة
 .4اختر واحد من الخيارات التالية:
 انقر فوق "إغالق طلب الخدمة" لحفظ إجاباتك و إكمال طلب الخدمة
 إذا كنت غير راض عن اإلجراءات على طلب الخدمة الخاص بك،يمكنك إعادة فتح طلب الخدمة مرة أخرى
 .5انقر فوق إرسال

دليل المستخدم
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 .4تقديم اقتراحات للهيئة األتحادية للموارد البشرية:
رأيك يعني للهيئة األتحادية ،لذلك نشجعك بمشاركتنا باقتراحاتك ورأيك من خالل قائمة التنقل العاليا في وحدة إدخال الطلبات
الرئيسية انقر فوق "اقتراحات"

 .1من نموذج االقتراحات اختر التصنيف المناسب ألقتراحك.
 .2ادخل العنوان واالقتراح
 .3انقر فوق "حفظ".
لعرض االقتراح الخاص بك ،انقر فوق عالمة التبويب المقترحات المقدمة سابقا.

دليل المستخدم
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 .5إعداد التفضيالت (الخدمة الذاتية):
عند فتح لوحة مراقبة الطلبات الرئيسية ،يمكنك تحديد ما يلي:






اإلعدادات االفتراضية لوحدة إدخال الطلبات،والتي تمكنك من تحديد مظهر لوحة المراقبة االفتراضي(مثال:الطلبات
المرسلة).
إظهار طلبات الخدمة(مثال:كل الطلبات المفتوحة).
الطلبات المغلقة منذ أخر فترة قمت بتسجيل الدخول إلى لوحة مراقبة الطلبات
إعادة تعيين كلمة السر
عرض حسابك في نظام الدعم اإللكتروني

ألعداد التفضيالت الخاصة بك:








دليل المستخدم

من القائمة العليا انقر فوق " التفضيالت"

من قائمة "تأكيد إرسال الطلب" اختر إحدى الخيارات التالية:
 oنعم :سوف يظهر صندوق التأكيد عند إرسال الطلب.
 oال :لن يظهر صندوق التأكيد عند إرسال الطلب.
من قائمة "العرض اإلفتراضي األولي" تحت معلومات عامة عن الصفحة الرئيسية اختر أي من الخيارات في
القائمة لتحديد الصفحة الرئيسية لحسابكز
اختر اللغة المفضلة (عربي،انجليزي).يرجى مالحظة انك بحاجة إلعادة الدخول للنظام لتفعيل اللغة المختارة.
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 .6البحث في قاعدة المعرفة
قاعدة المعرفة تحتوي على معلومات وحلول مفيدة للعديد من المشاكل التي قد تواجهها بشكل متكرر يمكن ان تساعدك على
اتمام عملك بشكل اسرع.
من اهم ميزات قاعدة المعرفة انها تمكنك من ايجاد الحلول او المعلومات المطلوبة دون العودة الى قسم الدعم الفني في الهيئة
االتحادية للموارد البشرية وبالتالي فإنها توفر لك الحلول والمعلومات باقصر وقت ممكن.
تسمح لك قاعدة المعرفة بالبحث عن الحلول والمعلومات قبل إرسال طلب إلى قسم الدعم الفني ،حيث يمكنك البحث في قاعدة
المعرفة من خالل صفحتك الشخصية في نظام الدعم اإللكتروني – بوابة الخدمة الذاتية.

الوصول إلى صفحة البحث في قاعدة المعرفة:
للبحث في قاعدة المعرفة إتبع الخطوات التالية:
قم بالدخول إلى نظام الدعم الفني في صندوق البحث أدخل الكلمات المفتاحية ومن ثم إضغط على ايقونة البحث "العدسة
المكبرة"
 -1ستعرض صفحة البحث وتعرض جميع النتائج لبحثك باإلعتماد على الكلمات المفتاحية المستخدمة في صندوق
البحث.
 -2إختر الموضوع المحدد من قائمة نتائج البحث لعرض كامل التفاصيل حول الموضوع.
 -3سيتم عرض الموضوع بالتفصيل.

دليل المستخدم

صفحة  25من 30

التعامل مع مواضيع قاعدة المعرفة:
عندما تجد الموضوع المطلوب الذي يحتوي على المعلومات او الحلول المفيدة التي تبحث عنها يمكنك القيام بالمهام اآلتية:




إستخدام الموضوع :استخدم المعلومات او الحلول الموجودة داخل الموضوع ثم إضغط على زر .Use
التغذية الراجعة :ارسل تعليقك ورأيك بمستوى الموضوع الموطروح فيما إذا كان جيد ام ال.
إرسال الموضوع بالبريد اإللكتروني :يمكنك إرسال المعلومات والحلول الموجدة داخل الموضوع عن طريق إرسال
اموضوع ألحد زمالئك ليقوموا باالستفادة من محتواه.

إلستخدام الموضوع إتبع الخطوات التالية:



دليل المستخدم

افتح الموضوع باتباع الخطوات المذكورة سابقاً.
قم بإيجاد المعلومات والحلول الموجودة داخل الموضوع ثم إضغط على زر  Useللداللة على أنك قمت بإستخدام
الموضوع.

صفحة  26من 30

إلرسال تعليقك ورأيك حول موضوع معين في قاعدة المعرفة إتبع الخطوات التالية:



دليل المستخدم

إفتح الموضوع بإتباع الخطوات المذكورة سابقاً.
في اسفل الشاشة إضغط على زر  ،Feedbackسيعرض لك صندوق التغذية الراجعة.

صفحة  27من 30



من قائمة  Ratingقم باختيار قيمة تقديرك لمحتوى الموضوع من القيم الموجودة.




قم باضافة اي تفاصيل حول رأيك في صندوق .Feedback Details
إضغط على زر  Submitإلرسال رأيك حول الموضوع.

دليل المستخدم

صفحة  28من 30

إلرسال الموضوع بالبريد اإللكتروني إتبع الخطوات التالية:



دليل المستخدم

إفتح الموضوع بإتباع الخطوات المذكورة سابقاً.
في أسفل الشاشة إضغط على زر  ،Emailستظهر لك شاشة إرسال بريد الكتروني وسيتم تعبئة موضوع البريد
اإللكتروني برقم الموضوع و محتوى البريد اإللكتروني بالرابط الخاص بالموضوع.

صفحة  29من 30



في حقل  Toقم بكتابة عنوان البريد اإللكتروني للشخص المستقبل .إلضافة اكثر من مستقبل عليك الفصل بين كل
عنوان بريد الكتروني وآخر بإستخدام الفاصلة المنقوطة ";"  ،على سبيل المثال:
ahmad@fahr.gov.ae;feras@fahr.gov.ae;ali@fahr.gov.ae



إضغط على زر  Send email nowإلرسال البريد اإللكتروني.

مالحظة :يجب أن يكون للمستقبل صالحية الدخول على نظام الدعم الفني لعرض الموضوع المرسل.

 .7ارسال الطلبات من خالل البريد االلكتروني
يمكنك ارسال الطلبات عن طريق البريد االلكتروني وذلك باتباع الخطوات التالية:
-1
-2
-3
-4

دليل المستخدم

من بريدك االلكتروني قم بارسال بريد الكتروني إلى العنوان adminbmc@fahr.gov.ae
في حقل العنوان فم بكتابة open Call
قم بكتابة وصف الطلب  /المشكلة في محتوى البريد االلكتروني
قم بارسال البريد االلكتروني

صفحة  30من 30

