دليل استخدام نظام الدعم الفني (البالغات )
المهام التي سنتعلمها في هذا الدليل :
✓ كيفية الدخول على النظام
✓ تسجيل الطلبات في النظام
✓ مراجعة مدخالت الطلبات
✓ اعادة تسجيل (فتح) الطلبات
✓ تحديث الطالب
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كيفية الدخول على النظام
 .1اذهب إلى صفحة "الدعم الفني" بعد الدخول على موقع العمادة على الرابط:
http://hd-elearn.imamu.edu.sa/imu/ess.do
 ." .2بعد ذلك ستظهر شاشة الدخول للنظام كما هو موضح أدناه .أدخل اسم المستخدم وكلمة
المرور الخاصين بك ثم اختر اللغة العربية ثم اضغط على زر "تسجيل دخول "Login /
مالحظه:
• اسم المستخدم سيكون نفسه اسم المستخدم المسجل في أنظمة التعليم عن بعد "
تدراس"؛ وكلمة المرور هي رقم الهوية المسجل في أنظمة التعليم عن بعد.
• بعد أول دخول سيطلب منكم النظام تغيير كلمة المرور ونرجو تعديلها بكلمة مرور
جيدة ويمكنكم تذكرها.
• في حال نسيان أي من المعلومات يمكنكم االتصال على مركز الدعم 920001580
• في حالة عدم ظهور الصفحة بشكل كامل الرجاء إعادة تحميل الصفحة بالضغط على
مفتاح  F5من لوحة المفاتيح.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم اختر اللغة المفضلة .بعد ذلك قم الضغط على زر الدخول وستظهر
الشاشة الرئيسية إلدخال الطلبات كما هي موضحه أدناه:
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تﻤﻜﻨﻚ هﺬه الﺸاشة مﻦ تﺴﺠﯿﻞ الﻄلﺒات الﺨاصة بﻚ باإلضافة إلى إمﻜانﯿة الﻤﺘابعة واالسﺘعﻼم عﻦ هﺬه الﻄلﺒات.

تسجيل الطلبات في النظام
يمكنك تسجيل الطلبات وسيقوم النظام بتوجيهها آليا إلى الدعم الفني.

لتسجيل طلب:
• أدخل على النظام كما مر سابقاً.
• انقر وصلة إرسال طلب أو طلب مساعدة من الشاشة الرئيسية أو من القائمة الرئيسية كما هو موضح.

• تأكد من اسمك في حقل "اسم المستفيد" ثم تأكد من المعلومات المتعلقة بك.
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• أكمل إختيار باقي الحقول كما يلي:
حقل الخدمة :وهنا تحدد الخدمة المراد طلبها للمستفيد وتختلف الخدمات المتاحة لك بحسب اإلجارة الخاصة بك:
مالحظة:
من المهم جدا ً تحديد نوع الخدمة التي تواجه بها مشكلة حيث ذلك سيساعد على توجيهها آليا ً إلى فريق العمل المعنى
بذلك  ،وأي خطأ في تحديد الخدمة قد يؤدي إلى التأخير في حلها.

• قم بإدخال عنوان الطلب ووصفه في الحقول الباقية.
• قم بالضغط على زر "تسجيل".
• ثم يقوم النظام بإرسال رسالة برقم الطلب المدخل.
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مراجعة مدخالت الطلبات
يمكنك مراجعة الطلبات المفتوحة أو المغلقة من الخطوات التالية:
• من القائمة على يسار الشاشة التي تسمى "عرض الطلبات المفتوحة" و "عرض الطلبات المغلقة".

• ستظهر كل الطلبات المفتوحة أو المغلقة بمجرد الضغط على الرابط مع عرض أهم التفاصيل الخاصة
بالطلب.
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إعادة تسجيل (فتح) الطلبات
عندما ينتهي الدعم الفني من الطلب سيصلك الحل في شاشة الطلبات المغلقة ،إذا لم تكن موافق على الحل وتريد إعادة
يمكنك فعل هذا عن طريق رابط "عرض الطلبات المغلقة"
• الضغط على رابط "عرض الطلبات المغلقة".

• ثم الضغط على زر "إعادة إرسال" بعد إدخال التعديﻼت الﻼزمة.
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• ثم أدخل وصف للتحديث ثم اضغط على زر حفظ وخروج.

تحديث الطلبات
بعد االنتهاء من تسجيل الطلب يمكن إضافة معلومات أو إضافة مستندات تساعد في توضيح المشكلة وأيضا ً سرعة
الحل وذلك بعمل اآلتي:
• اختيار الطلب وذلك بالنقر على عرض الطلبات المفتوحة من القائمة الجانبية كما هو موضح.
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• يتم اختيار الطلب ثم الضغط على تحديث في نهاية الشاشة.

• يقوم المستخدم بتحديث البيانات المطلوبة ثم الضغط على حفظ ثم الخروج (.)save & Exit
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• بعد الحفظ سيظهر التعديﻼت التي تم في حقل االرشيف مع ذكر اسم المستخدم والوقت والتاريخ مع التحديث.

مالحظة:
سيتم إرسال رسائل نصية إلى جواالتكم المسجلة في حال تم إغﻼق الطلبات.
وسيتحمل الطالب مسؤولية كون رقم جواله غير صحيح ويمكنه تعديل ذلك من خﻼل أنظمة التعليم عن بعد "تدارس"
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