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1
املقدمة
الفئة املستهدفة
تتضمن هذه الفقرة فئة املستفيدين من قراءة هذا املستند ،وتتضمن هذه اجملموعة ما


يلي:

مستخدمو نظام قياس التحول من اجلهات احلكومية

اهلدف من هذا املستند
يقدم هذا املستند معلومات عن نظام قياس التحول وكيفية استخدام هذا النظام.

تنسيقات املستند
يشرح اجلدول التايل املصطلحات/األسالي املستخدمة يف هذا الدليل وما يرمز إليه كل
الشرح

التنسيق
مسيك



مصطلح:

مثال
ميثل أمساء األزرار ومربعات
النص والقوائم املنسدلة
وعالمات التبوي وأمساء
الصفحات والروابط...اخل.

مسيك مائل

الكلمات أو األفعال املؤكد عليها

أزرق حتته خط

رابط لقسم أو موضوع له صلة ابملكتوب

اكت رقم احلافظة يف مربع نص رقم
احلافظة.

إلضافة خرب جديد

ملزيد من املعلومات ،راجع إضافة
مستخدم
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املصطلحات والتعريفات
:الدليل

يعرض اجلدول التايل بعض املصطلحات املستخدمة يف هذا الدليل ومرادفها يف اللغة اإلجنليزية لكي تسهل عليك فهم
التعريف

املصطلح

Drop-down list

القائمة املنسدلة

Checkbox

مربع اختيار

Click

اضغط علي

Pane/List

قائمة

Page

صفحة

Tab

تبوي
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2
إدارة حساب املستخدم
تسجيل الدخول
لتسجيل الدخول على نظام قياس التحول ،

يف صفحة تسجيل دخول ،يف مربع نص اسم املستخدم ،اكت اسم املستخدم اخلاص بك
يف مربع نص كلمة املرور ،اكت كلمة املرور اخلاصة بك

قم بتحديد مربع اختيار تذكرين ،إذا كنت تريد للنظام أن يتذكر بياانت الدخول اخلاصة بك
يف حالة نسيان كلمة املرور اخلاصة بك ،اضغط على نسيت كلمة املرور؟
أو اضغط على دخول

شكل  :1تسجيل الدخول

نسيان كلمة املرور
يف حالة نسيان كلمة املرور،

على صفحة تسجيل الدخول ،اضغط على نسيت كلمة املرور؟
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 نسيت كلمة املرور؟:2 شكل

تظهر صفحة اسرتجاع كلمة املرور
اكت اسم املستخدم اخلاص بك
Submit على

مث اضغط

 التحقق من اسم املستخدم:3 شكل

يتم إرسال رابط تغيري كلمة املرور إىل بريدك اإللكرتوين

 أتكيد إرسال بريد إلكرتوين:4 شكل
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تسجيل اخلروج
، لتسجيل اخلروج نظام قياس التحول

 أعلى يسار الصفحة الرئيسية،اضغط على زر خروج

 تسجيل اخلروج:5 شكل
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3
الرئيسية
الصفحة الرئيسية
تظهر الصفحة الرئيسية عند تسجيل الدخول للنظام ،وحتتوي هذه الصفحة على أربعة روابط رئيسية للوصول إىل صفحة حتديث
معلومات التواصل ،وقياس التحول للجهات احلكومية ،والعضو املراجع ،وتغيري كلمة املرور.
كما تعرض التبويبات التالية:


حتديث املعلومات



قياس التحول



تغيري كلمة املرور



األسئلة الشائعة

كذلك تعرض الصفحة موشرين:


مؤشر األسئلة اإلجباربة ابللون األمحر



مؤشر األسئلة االختيارية ابللون األزرق

شكل  :6الصفحة الرئيسية
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4
حتديث معلومات اجلهة
حتديث معلومات التواصل
لتحديث املعلومات اخلاصة ابجلهة احلكومية،
للدخول إىل صفحة حتديث املعلومات ،على الصفحة الرئيسية ،اضغط على حتديث معلومات التواصل
أو على الصفحة الرئيسية ،اضغط على تبوي حتديث املعلومات

شكل  :7الدخول لصفحة حتديث املعلومات

تظهر صفحة حتديث املعلومات اليت تتيح تعديل املعلومات ،وتغيري كلمة املرور
تعديل بياانت اجلهة
قم بتعديل بياانت اجلهة مثل:


اسم اجلهة



املدينة



العنوان



الرمز الربيدي



رقم صندوق الربيد
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 اضغط على حفظ،حلفظ التعديالت اليت قمت هبا

 بياانت اجلهة:8 شكل

تعديل بياانت الشخص املخول
:قم بتعديل بياانت الشخص املخول مثل
اللق



اإلسم ثالثيا



املسمى الوظيفي



)أنثى/اجلنس (ذكر



هاتف املكت



التحويلة



رقم اجلوال



رقم الفاكس



 اضغط على حفظ،حلفظ التعديالت اليت قمت هبا
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 بياانت الشخص املخول:9 شكل

تعديل بياانت الشخص البديل
:قم بتعديل بياانت الشخص البديل يف حالة عدم وجود الشخص األساسي مثل
اللق



اإلسم ثالثيا



املسمى الوظيفي



)أنثى/اجلنس (ذكر



هاتف املكت



التحويلة



رقم اجلوال



رقم الفاكس



 اضغط على حفظ،حلفظ التعديالت اليت قمت هبا
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 بياانت الشخص البديل:10 شكل

معلومات اللجنة
:قم إبدخال بياانت اللجنة إبدخال التايل
رئيس اللجنة



منسق اللجنة



عضو واحد على األقل



جي أن تكون األمساء املدخلة موجودة خبطاب تشكيل اللجنة
جي أن يتم التسجيل ابستخدام الربيد الرمسي للمختص

 معلومات اللجنة:11 شكل
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قم إبدخال اخلاانت التالية الستكمال بياانت العضو:


منص العضو



اللق



اإلسم ثالثيا



املسمى الوظيفي



اجلنس (ذكر/أنثى)



هاتف املكت



التحويلة



رقم اجلوال



رقم الفاكس

حلفظ التعديالت اليت قمت هبا ،اضغط على حفظ

شكل  :12بياانت أعضاء اللجنة

قرار تشكيل اللجنة


قم إبرفاق قرار تشكيل اللجنة الستكمال البياانت واملوافقة على اشرتاك اجلهة يف القياس
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 قرار تشكيل اللجنة:13 شكل

تغيري كلمة املرور
اضغط على تبوي تغيري كلمة املرور
اكت كلمة املرور القدمية
اكت كلمة املرور اجلديدة
أعد كتابة كلمة املرور اجلديدة للتأكيد
 اضغط على حفظ،حلفظ التعديالت اليت قمت هبا

 تغيري كلمة املرور:14 شكل
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5
قياس التحول
القياس
للدخول إىل صفحة القياس ،على الصفحة الرئيسية ،اضغط على قياس التحول للجهات احلكومية
أو على الصفحة الرئيسية ،اضغط على تبوي قياس التحول

شكل  :15الدخول إىل صفحة القياس

تظهر صفحة القياس اجلهات اليت تعرض:


رقم القياس



مرحلة إاتحة اخلدمات اإللكرتونية



إمجايل عدد األسئلة



عدد األسئلة اإلجبارية اليت جي اإلجابة عليها
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 معلومات القياس:16 شكل

بدء القياس

،لبدء القياس

اضغط على ابدأ لعرض قائمة األسئلة

 بدء القياس:17 شكل

 سؤال يف كل مرة،تظهر األسئلة تباعا
 اضغط حفظ واستمرار لالنتقال إىل السؤال التايل،بعد اإلجابة على السؤال
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 أسئلة القياس:18 شكل

 اضغط على تعريفات أسفل الصفحة،ملعرفة املزيد عن التعريفات واملصطلحات

 التعريفات:19 شكل

ميكنك التعديل على إجاابت القياس خالل املدة احملددة للقياس فقط
.ميكنك اإلطالع على التقرير املبدئي إلستعراض نتيجة اجلهة يف القياس
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 التقرير املبدئي:20 شكل

.تتمكن اجلهة من عمل اعتماد إلجابتها بعد امتام االجابة على كافة األسئلة اإللزامية

 اعتماد اإلجابة:21 شكل
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ملعرفة الزايرات املقرتحة واألايم املتاحة لزايرة العضو املراجع ،اضغط الزايرات املقرتحة

شكل  :21الزايرات املقرتحة

عند االنتقال إىل صفحة الزايرات املقرتحة ،يتم عرض األايم املقرتحة لزايرة العضو املراجع
ميكنك املوافقة على املوعد احملدد أو االختيار بني املواعيد اليت مت إضافتها ،كما ميكنك رفض املوعد املقرتح.

شكل  :22األايم املقرتحة للزايرة

6
األسئلة الشائعة
يتيح النظام لك كجهة حكومية االطالع على األسئلة الشائعة وأكثر األسئلة تكرارا حول القياس وإجاابهتا.

االطالع على األسئلة الشائعة
ملعرفة األسئلة الشائعة،

على الصفحة الرئيسية ،اضغط على تبوي األسئلة الشائعة

تظهر صفحة تعرض جمموعة األسئلة األكثر شيوعا وتكرارا على هيئة:
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 األسئلة الشائعة:23 شكل
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السؤال



اإلجابة
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