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التحكم في الوثيقة
سجل التغيير

مرجع التغيير النسخة الكاتب التاريخ
ال يوجد وثائق قديمة مسودة 1.0 فريق ايفوسيس 03 يناير 2016

مسودة 2.0 فريق ايفوسيس 16 يناير 2016
مسودة 3.0 فريق ايفوسيس 28 فبراير 2016
مسودة 4.0 فريق ايفوسيس 20-مارس-2016

مسودة 5.0
فريق الدعم  في الهيئة االتحادية 

للموارد البشرية الحكومية
27-أغسطس-2018

المراجعون

التاريخ التوقيع االسم
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المقدمة

• إدارة المستخدمين هو مشروع ألتمتة عمليات إدارة المستخدمين مثل إنشاء المستخدمين وأتمتة عمليات إضافة 	

الصالحيات

• هناك بعض العمليات التي يتم أداؤها تلقائيًا عن طريق نظام إدارة المستخدمين وهي كاآلتي:	

• عند تعيين موظف على النظام والتأكد من وجود بريد إلكتروني للموظف سوف يتم تلقائيا إرسال بريد إلكتروني 	

للموظف وفيه تفاصيل الدخول على النظام متمثلة في اسم المستخدم -كلمة السر االفتراضية تكون بالشكل 

الكامل  كبيرًا-االسم  األول حرفًا  الحرف  يكون  أن  اإلنجليزية على  باللغة  الهيئة  أو  للوزارة  المختصر  االسم  اآلتي: 

FAHR-March-  :لشهر الميالد باللغة اإلنجليزية على أن يكون الحرف األول حرفًا كبيرًا. مثال

• سوف يتم إضافة جميع صالحيات الخدمة الذاتية للموظف بناء على تعيين الموظف في الوزارة\ الهيئة وتبدأ برمز 	

الهيئة ثم اسم الصالحية

• عند إنهاء خدمات الموظف سوف يتم إنهاء فاعلية المستخدم الخاص بالموظف تلقائيًا.	

• عند إعادة تعيين الموظف المنهي خدماته مسبقا سوف يتم بدأ تاريخ فاعلية اسم المستخدم الخاص بالموظف 	

تلقائيًا والذي تم إنهاء فاعليته عند إنهاء خدماته. 

• عند ترقية الموظف ليصبح مديرًا سوف يقوم النظام تلقائيا بإضافة صالحيات الخدمة الذاتية للمدير المباشر السم 	

المستخدم الخاص بالموظف بعد الترقية...والعكس صحيح.

• عند نقل الموظف من وزارة أو هيئة إلى وزارة أو هيئة أخرى يقوم النظام تلقائيًا بعد إتمام النقل بتحديث اسم 	

المستخدم للموظف ليصبح متوافقًا مع الوزارة أو الهيئة المنقول إليها ويتم أيضا تحديث الصالحيات التي تضاف 

إلى الموظف تلقائيا إلى صالحيات الوزارة أو الهيئة المنقول إليها

• المفتوحة للموظف 	 النظام نقل جميع اإلشعارات  أو استقالته يمكن لمشرف  إنهاء خدمات الموظف  في حالة 

الذي سيحل محل الموظف الذي تم إنهاء خدماته أو قدم استقالته عن طريق طلب نقل اإلشعارات المفتوحة 

الذي يتم تلقائيًا بمجرد إدخال حقل الموظف البديل



6

دليل إدارة مستخدمي نظام "بياناتي"

العمليات

•  إعداد المستخدمين تلقائيًا بعد تعيين الموظفين	

• بعد االنتهاء من عملية التوظيف، تتغير حالة طالب الوظيفة على النظام إلى “موظف”	

• يتم تشغيل طلب إنشاء مستخدم تلقائيًا عن طريق النظام بشرط أن يكون للموظف بريد إلكتروني مسجل على 	

النظام.



7

دليل إدارة مستخدمي نظام "بياناتي"

• سوف يتم تلقائيا إرسال بريد إلكتروني للموظف وفيه تفاصيل الدخول على النظام	

• بعد االنتهاء من تشغيل الطلب تلقائيًا، يتم إنشاء المستخدم بالشكل اآلتي: »اسم الوزارة أو الهيئة االتحادية« + 	

»رقم الموظف« كلمة السر االفتراضية ستكون مرسلة بشكل تلقائي من النظام على البريد اإللكتروني الخاص 

بالموظف مثال: )رقم-أول حرف من االسم المختصر للوزارة\الهيئة-شهر ميالد الموظف-رقم(
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• برمز 	 تبدأ  وسوف  الهيئة   \ الوزارة  على  تعيينه  بعد  للموظف  الذاتية  الخدمة  صالحيات  جميع  إضافة  يتم  سوف 

الهيئة ثم اسم الصالحية

 إضافة صالحية أو مجموعة صالحيات إلى الموظف

• قم بالدخول على النظام.	
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• قم باختيار مسؤول نظام إدارة الموارد البشرية.	

• قم باختيار طلب إضافة وتعديل الصالحيات.	
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• قم بإضافة سطر ثم إضافة التفاصيل، ومن ثم قم باختيار صالحية أو مجموعة صالحيات من قائمة نوع الطلب	

• سوف تالحظ تاريخ الطلبات المقدمة السابقة عن طريق الموظف	

• قم بالضغط على زر تنفيذ	

• سوف يتم تقديم الطلب لالعتماد من صاحب المسؤولية.	
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عند إرسال طلبات إضافة صالحية أو مجموعة صالحيات، سوف يتم إرسال إشعار للموظف بأن طلب إضافة صالحية أو 
مجموعة صالحيات قيد االعتماد من صاحب الصالحية، وستكون هذه الطلبات متاحة لكل من الموظف والمدير ومسؤول 
الموارد البشرية، وسوف يتم تشغيل طلب اإلضافة تلقائيًا، بعد اعتماد صاحب الصالحية\مجموعة الصالحيات لطلبات 

إضافة صالحية\مجموعة صالحيات للموظف.

• سوف يتم إضافة الصالحية/ مجموعة الصالحيات التي طلب الموظف إضافتها، بعد االعتماد من صاحب الصالحية/ 	

مجموعة الصالحيات
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حذف صالحية أو مجموعة صالحيات من الموظف

• يمكن لمسؤول النظام إنهاء صالحية أو مجموعة صالحيات لموظف عن طريق طلب إنهاء صالحية.	

• قم باختيار نظام إدارة الصالحيات	

• قم باختيار حذف صالحية عن المستخدم	
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• قم بإدخال اسم المستخدم واسم الصالحية وتاريخ إنهاء الصالحية واضغط على »تنفيذ«	


