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 .1المقدمة
تهدف هذه الخدمة من تمكين موظفي ومنسوبي وزارة الصحة من تحديث بياناتهم بمختلف فئاتهم
ومستوياتهم الوظيفية وإنشاء هوية الكترونية والتي تدعم بدورها خاصية الدخول الموحد لجميع
أنظمة وخدمات الوزارة كما يستفيد من خاللها الموظف من تنفيذ الخدمات والتعامالت اإللكترونية
(مثل :االستعالم عن الرواتب ،اإلجازات ،البدالت ،الترقيات ...إلخ )..
كما ترتبط هذه الخدمة بمركز المعلومات الوطني للتحقق من البيانات المدخلة وتتفاعل هذه
الخدمة مع المستفيد عن طريق البريد اإللكتروني والجوال عبر إرسال رسائل نصية بآخر
المستجدات والتحديثات لحالة الطلب.

الفئة المستهدفة :منسوبين وزارة الصحة.

 .2األهداف
يهدف هذا النظام إلى:
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تحديث البيانات الخاصة بجميع منسوبي وزارة الصحة (تشغيل ذاتي أو خدمة مدنية)
إنشاء الهوية اإللكترونية الخاصة بجميع الموظفين الذين قاموا بتحديث بياناتهم

 .3خطوات تحديث بيانات الموظف واصدار الهوية االلكترونية
 )1الخطوة األولى
البيانات االساسية:
في هذه الخطوة يتم تعبئة البيانات األساسية.
سوف يقوم النظام بسؤالك اذا كان لديك حساب الكتروني على موقع وزارة الصحة

الخيارات المتاحة:
/1نعم
في حال اخترت نعم وكان لديك حساب على موقع الوزارة سوف يطلب منك ادخال اسم
المستخدم وكلمة المرور واكمال ادخال جميع البيانات االساسية

/2ال
سوف تقوم بتعبئة البيانات كاملة إلنشاء حساب لك على النظام

/3نسيت بيانات الحساب الخاص بي
سوف تقوم بتعبئة بياناتك في حال كانت موجودة مسبقا في النظام سوف يصلك اسم المستخدم
وكلمة المرور اما اذا لم يوجد لك حساب سيتعذر النظام والبد من انشاء حساب لك او االتصال
بالدعم الفني إلنشاء حساب إلكتروني لك .

4

رسم توضيحي :1صفحة البيانات االساسية

حقول الشاشة :
الرقم الوظيفي/الملف يستخدم هذا الحقل
يستخدم هذا الحقل
رقم الهوية/االقامة
يستخدم هذا الحقل
الجنسية
يستخدم هذا الحقل
الجنس
تاريخ االلتحاق بالوزارة يستخدم هذا الحقل
يستخدم هذا الحقل
الموافق

إلدخال الرقم الوظيفي الخاص بالموظف
إلدخال رقم الهوية او االقامة
ال دخال الجنسية
لتحديد الجنس ذكر/انثى
إلدخال تاريخ االلتحاق بالوزارة
لعرض تاريخ االلتحاق بالوزارة اتوماتيكي

جدول :1حقول تعبئة البيانات االساسية


5

ثم قم بالنقر على زر التالي لالنتقال للخطوة الثانية

 )2الخطوة الثانية
التحقق من بيانات الموظف :
في هذه الخطوة يتم التحقق من بيانات الموظف ،الرجاء ادخال البيانات المطلوبة للحماية.

رسم توضيحي :2صفحة التحقق من بيانات الموظف
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ثم قم بالنقر على زر التالي لالنتقال للخطوة الثالثة

 )3الخطوة الثالثة
تحديث بيانات الموظف:
في هذه الخطوة يقوم المستخدم بتحديث البيانات الخاصة به وهي:
.1
.2
.3
.4
.5

بيانات الطلب
بيانات الهوية/االقامة
بيانات جواز السفر
بيانات اتصال اخرى
العنوان خارج المملكة لغير السعوديين

مالحظة:
البد من تعبئة الحقول االجبارية علما ً بان النظام لن ينتقل للخظوة التالية اال بعد تعبئتها.
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رسم توضيحي:3صفحة تحديث بيانات الموظف

 )4الخطوة الرابعة
المؤهالت العلمية:
في هذه الخطوة يطلب النظام من المستخدم بتحديد المؤهل العلمي بالموظف .وعلى
المستخدم اضافة المؤهل العلمي الموجودة لدية بالنقر على زر اضافة

رسم توضيحي:4صفحة المؤهالت العلمية
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حقول الشاشة:
المؤهل
التخصص
التخصص الدقيق
مكان التخرج
المؤسسة التعليمية
سنة التخرج

يستخدم هذا
يستخدم هذا
يستخدم هذا
يستخدم هذا
يستخدم هذا
يستخدم هذا

الحقل
الحقل
الحقل
الحقل
الحقل
الحقل

لتحديد المؤهل الخاص بالموظف
لتحديد التخصص الخاص بالموظف
لتحديد التخصص الدقيق
لتحديد مكان التخرج
لتعبئة المؤسسة التعليمية
لتعبئة سنة التخرج

جدول :2حقول تحديد المؤهالت العلمية

ازرار الشاشة
الغاء
اضافة
حذف

يستخدم هذا الحقل لإللغاء
يستخدم هذا الحقل لإلضافة
يستخدم هذا الحقل للحذف
جدول :3أزرار تحديد المؤهالت العلمية
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ثم قم بالنقر على زر التالي لالنتقال للخطوة الخامسة

 )5الخطوة الخامسة
التحقق من رمز التفعيل:
في هذه الخطوة يقوم النظام بأرسال رسالة نصية على رقم الجوال والبريد اإللكتروني للتفعيل
ومن ثم على المستخدم ادخال رمز التفعيل في الحقول الموجودة على الشاشة

رسم توضيحي :5التحقق من رمز التفعيل
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 )6الخطوة السادسة
المالحظات واالقرار:
سيظهر في هذه الخطوة للموظف حقل للمالحظات واقرار بالتعهد .ويجب على الموظف االقرار
بالتعهد .

رسم توضيحي :6صفحة المالحظات واالقرار
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بعد االنتهاء من التحديث قم بالنقر على زر إنهاء ،سوف تصلك رسالة باسم المستخدم
وكلمة المرور وهي الهوية اإللكترونية لموظف الوزارة.
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