
 

 دليل المستخدم
 

 ) متابعة المهام (نظام 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ©جميع الحقوق محفوظة 
 

 عمادة التعامالت االلكترونية واالتصاالت

 إدارة التطبيقات

 )سنة الكتابة( 

 
 



  ) متابعة المهام ( نظام
 

  
2 

 
  

 المحتويات
 4 .................................................................................................................................................................................................................................................................... :النظام عن نبذه

 5 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... :للنظام الدخول

 6 .................................................................................................................................................................................................................................................... :  الرئيسية المهام نظام شاشة

 7 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ مهمة اضافة

 8 .................................................................................................................................................................................................................................................................... (2)مهمة اضافة

 01 ................................................................................................................................................................................................................................................................. :  الجديدة المهام

 00 .................................................................................................................................................................................................................................................................. المهمة  تفاصيل

 02 ...................................................................................................................................................................................................................................................... للمهمة  التاريخية البيانات

 02 ........................................................................................................................................................................................................................................................... المهمة على التعليقات

 01 ........................................................................................................................................................................................................................................................................ اإلشعارات

 01 .................................................................................................................................................................................................................................................................. : المسندة المهام

 04 .................................................................................................................................................................................................................................................................... المنجزة المهام

 04 .................................................................................................................................................................................................................................................................... المنتهية المهام

 05 ..................................................................................................................................................................................................................................................................  المتاخرة المهام

 05 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... المعلقة المهام

 06 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... المهام صور

 06 ................................................................................................................................................................................................................................................................ المرفوضة المهام

 06 ................................................................................................................................................................................................................................................................ المسترجعة المهام

 08 .................................................................................................................................................................................................................................................... الشخصي الحساب اعدادات



  ) متابعة المهام ( نظام
 

  
3 

 
  

 01 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... التفويض

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 

 22 .......................................................................................................................................................................................................................................................... التفويضات عرض

 22 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... المتقدم بحثال

 21 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... التنبيهات

 25 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... النظام ادارة

 26 .............................................................................................................................................................................................................................................................. التنظيمي الهيكل

 26 ............................................................................................................................................................................................................................................................... المهام اولويات

 27 ...................................................................................................................................................................................................................................................... المهام على االجراءات

 27 ............................................................................................................................................................................................................................................................ عامالتالم جهات

 28 ................................................................................................................................................................................................................................................................... المهام انواع

 28 ................................................................................................................................................................................................................................................................... المستخدمين

 11 ........................................................................................................................................................................................................................................................... الصالحيات قوالب

 10 ............................................................................................................................................................................................................................................................... قالب اضافة

 12 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... :التقارير

 11 .................................................................................................................................................................................................... مفصل – محددة فترة خالل ادارة كل من المنجزة المهام -تقرير

 11 .......................................................................................................................................................................................................................................... مفصل – االدارات  بمهام تقرير

 14 ..................................................................................................................................................................................................................... مفصل -محددة ادارة ضمن الموظفين بمهام تقرير

 15 ............................................................................................................................................................................................................................................. الدارة المتاخرة بالمهام تقرير

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16 



  ) متابعة المهام ( نظام
 

  
4 

 
  

 16 .......................................................................................................................................................................................................................................... لموظف المتاخرة  بالمهام تقرير

 16 ...................................................................................................................................................................................................................................... مفصل  – محددة ادارة بمهام تقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النظامنبذه عن 
اذ االجراءات المختلفة على المهمات المسندة و هذا بدوره يسهل االنتقال من هو نظام مطور من اجل تنظيم ومتابعة المهام المختلفة التي يقوم بها مستخدمي هذا النظام و يسهل النظام االشراف  على المهام واتخ متابعة المهامنظام 

  العمل الورقي الى التعامل االلكتروني النجاز المهام المختلفة للجهة المستخدمة لهذا النظام 



  ) متابعة المهام ( نظام
 

  
5 

 
  

 الدخول للنظام:
هناك مستخدمين للجامعة  ولكنهم غير فعالين في نظام متابعة المهام وفي هذه الحالة ال يتم الدخول الى نظام متابعة المهام و يتم تسجيل الدخول  باستخدام البريد االلكتروني لجامعة الملك سعود مع العلم انه يمكن ان يكون  0من خالل الشكل 

 يمكنهم استخدام النظام 

 

 

يتم ادخال البريد اال لكتروني ويمكن االكتفاء باسم المستخدم فقط او كتابة البريد االلكتروني   1المنطقة 

 (xxx@ksu.edu.saبصيغة كاملة )

 

يتم ادخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم وهي نفسها كلمة المرور الخاصة بالبريد  2المنطقة 

 للمستخدم االلكتروني 

mailto:xxx@ksu.edu.sa
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 :شاشة نظام المهام الرئيسية  

جديدة ثم ارسالها  اضافة مهمة: يمكن للمستخدم من خاللها 1المنطقة 

اذا كان للمستخدم صالحية اضافة الى مستخدم اخر فعال في النظام 

 مهمة 

لديه التخاذ  الواردةالمهام : تمكن المستخدم من االنتقال الى 2المنطقة 

وهي كافة المهام التي تنتظر منه اي اجراء االجراءات المناسبة عليها 

 مرفوض ..... الخ  –مسودة  –معلقة  –سواء اكانت مهام متاخرة 

 المستخدم خرتأ م من االنتقال الى المهام التي: تمكن المستخد3لمنطقةا

ت المدة التي يجب ان يتم انجازها فيها عن تاريخ في انجازها اي تجاوز

 اليوم 

مستخدم اخر اما تفويض جزئي  تفويض : تمكن المستخدم من4المنطقة 

اي بارسال مهام جديدة فقط بالنيابة عنه او تفويض كلي وفي تلك الحالة 

اء نيابة يكون للمستخدم المفوض اليه  كافة الصالحيات بالقيام باي اجر

 عن المستخدم المفوض 

بالمهام المختلفة  عرض التقارير الخاصة :تمكن المستخدم من 5المنطقة 

سواء اكانت تقارير الدارت او موظفين داخل ادارات محددة و يجب ان 

يكون للمستخدم صالحية انشاء التقارير لكي يتمكن من استخدام تلك 

  الخاصية 

 

 

 

 سواء اكانت مسندة اليه او  قام باسنادها  بالبحث عن اي مهمةيقوم المستخدم من خاللها  : 6المنطقة 
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المستخدم من البحث عن المهام المسندة اليه او مة , اسم المهمة ..... الخ وبالتالي تمكن : تمكن المستخدم من  البحث عن المهام  باستخدام الخصائص المختلفة للمهمة مثل حالة المهمة , تاريخ بداية المهمة , تاريخ نهاية المه7المنطقة 

 مهمة المهام المسندة الى اي من المستخدمين الذين ينتمون الى مناصب اقل منه في الهيكل التنظيمي  و ليس من الضروري ان يقوم بادخال رقم ال

 ها على شرط ان يكون لدى المستخدم صالحية التمثيل عن المستخدمين هي خاصية الدخول بالتمثيل عن مستخد اخر حيث يستطيع اي مستخد ان يتصفح مهام اي مستخدم اخر فعال في النظام دون اتخاذ اي اجراءات علي:  8المنطقة 

 معلقة فتقع في سلة المهام المعلقة ....الخ  التي ترتبط بمستخد معين في قوائم مختلفة على حسب حالة كل مهمة فاذا كانت المهمة متاخرة تقع في قائمة المهام المتاخرة اما اذا كانتالمهام  :  يتم من خاللها تجميع كافة 1المنطقة 

 تعليق على المهمة التي يشترك بها او اذا قام مستخدم اخر بتفويضه الجراء مهامه حيث يقوم المستخدم باستالم تنبيهات اذا قام اي مستخدم اخر بال بالتنبيهات: تختص  01المنطقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضافة مهمة 
 من خالل هذه الشاشة يمكن للمستخدم ارسال مهمة جديدة الى مستخدم اخر فعال في النظام 

  عنوان للمهمة: يتم من خاللها كتابة  1 المنطقة
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 دقيق ومفصل للمهمة  وصف: يتم من خاللها كتابة  2المنطقة 

 للمهمة من حيث نوعها او االجراء  المتخذ عليها )للتنفيذ , للمراجعة , ...( او اولويتها )عاجلة , عادية , ...(  الخصائص المختلفة: يتم من خاللها اختيار , 3المنطقة 

 خرة اللها انجاز المهمة من خالل تحديد تاريخ بداية ونهاية المهمة فاذا تجاوزت المهمة تاريخ نهايتها يتم انتقالها الى سلة المهام المتاالتي يجب  من خ تحديد الفترة: يتم من خاللها  4المنطقة 

حدد في حيث يقوم الشخص بمراحعتها والتعديل في تفاصليلها اذا كان هناك حاجة للتعديل ثم يقوم باعتماد المسوده ومن ثم يتم ارسالها للشخص الم سوف ترسل اليه المهمة كمسودة الشخص الذي : يتم من خاللها اختيار  5المنطقة 

  حقل ارسال الى وتتحول حالتها الى جديدة 

  ادخال رقم المهمة الخاص بنظام مدار وجهة المعاملة وسنة المعاملة التي ترتبط بالمهمة  وبالتالي يجب مدارنظام  فسوف يحدد ان المهمة من هذه المهمة من مدار   صندوق: اذا قام المستخدم باختيار  مالحظة 

 نجاز على المهمة الرئيسية دون ان يتم انجاز المهام الفرعيةاذ  اجراء االنظام مع العلم انه اليمكن  اتخ لمهمة رئيسية اخرى داخل مهمة فرعيةفسوف تكون المهمة   رئيسية هذه المهمة تتبع لمهمة  اذا تم اختيار صندوق اما 

 المرتبطة بها اي 
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 ( 2اضافة مهمة)

االلكتروني بعد الضغط على زر اضافة  و تستخدم  ويتم اختيار هذا الشخص سواء من خالل شجرة الهيكل التنظيمي او من خالل كتابة اسم المستخدم مباشرة او بريده الشخص الذي سيقوم بالمهمةيتم من خاللها اختيار :  0المنطقة 

دم المرسل اليه المهمة  فعال في النظام واال لن يظهر  للمستخدم  كما انه ال يمكن ارسال خاصية التكميل التلقائي في هذا الحقل للتسهيل على المستخدم الختيار الشخص المناسب للقيام بالمهمة مع العلم انه يجب ان يكون المستخ

 مهمة الى اكثر من شخص في نفس الوقت النجازهال

 اشخاص قام بارسال مهام لهم مسبقا للتسهيل على مستخدمي النظام  5مع العلم انه عند ارسال المهمة يظهر للمستخدم اخر 

لجهة التي ينتمي اليها ويجب الذكر انه ال يمكن ارسال المهمة اال للشخاص الذين ينتمون الى نفس ا

 المستخدم 

الى مستخدم اخر فعال في النظام بحيث ال يمكن لهذا المستخدم  نسخة: من خاللها يتم ارسال 2منطقة ال

ان يقوم باي اجراء على المهمة عدا ارسالها  كنسخة مرة اخرى الي مستخدم اخر ويمكنه ايضا التعليق 

على المهمة ويتم ارسال تنبيها لكل  من المستخدمين االخرين سواء مسند المهمة او الشخص الذي تم 

  ارسال المهمة اليه

 المذكور انواعها لتساعد صاحب المهمة على القيام بها  المرفقات : يتم اختيار اي من 3المنطقة 

سوف يقوم النظام بارسال المهمة الى الشخص  ارسال : اذا قام المستخدم بالضغط على زر 4المنطقة 

يمكن للمستخدم  ومن ثم سوف تاخذ المهمة رقم محدد ال يمكن تكراره (  ارسال الىالمحدد في الحقل )

 فيما بعد استخدامه للبحث عن المهمة 

م بمسح كافة البيانات التي سوف يقوم النظا(:الغاء االمرعلى )اما اذا قام المستخدم بالضغط :  5المنطقة 

                                   تم ادراجها في الشاشة 

 

 ال يمكن ان يتكرر مرة اخرى في مهمة اخرى وبالتالي عند البحث برقم المهمة تظهر هذه المهمة بعينها محدد   رقم فريد: اذا قام المستخدم بالضغط على زر االرسال تاخذ المهمة  مالحظة
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 :  المهام الجديدة

 للمستخدم  الشاشة تظهر كافة المهام الجديدة  هذه من خالل

,  وعند الضغط على صالحية اسناد المهمة  مهمة واردة له  لمستخدم اخر فعال وعند الضغط على هذا الزر تفتح شاشة اسناد المهمة  و ال يظهر هذا الزر اال للمستخدمين الذين لديهم اسناد هذا الزر يُمكن المستخدم من:  1المنطقة 

على المهمة عند  تمكن المستخدم من كتابة مالحظات  هذا الزر تظهر شاشة اخرى

اسنادها كما انه يمكن للمستخدم اضافة عدة مرفقات عند عملية االسناد  وفي هذه 

الى سلة المهام المسندة وتصبح حالة  الجديدةالحالة يتم انتقال المهمة من سلة المهام 

 ةمسند ) المستخد صاحب المهمة (  المستخدم هذا  المهمة لدى

اي مهمة مسندة اليه بحيث بعد  رفض : هذا الزر يمكن المستحدم من 2المنطقة 

الضغط على هذا الزر تظهر شاشة اخرى تمكن المستخدم من كتابة سبب الرفض 

وال يتم  ارسال رفض المهمة اال بكتابة سبب الرفض  كما ان المستخدم  يمكنه الحاق 

وال يظهر هذا الزر اال للمستخدمين بعض المرفقات ثم يقوم بارسال رفض المهمة  

الذين لديهم صالحية رفض المهمة  وبذلك تختفي المهمة  لدى هذا لمستخدم ثم تنتقل 

  الى سلة المهام المرفوضة لدى المستخدم الذي قام باسناد المهمة

 منجزة: هذا الزر يمكن المستخدم من نقل حالة المهمة من جديدة الى  3المنطقة 

بحيث تنتقل الى سلة المهام المنجزة لدى الشخص الذي قام باسناد اللمهمة  وتنتقل 

الى سلة المهام المنهية  لدى هذا المستخدم )المستخدم صاحب المهمة (   وعند 

م الضغط على  زر ارسال ويمكن اضافة عدة مرفقات للمهمة عند انجازها , مع العلم انه ال يمكن انجاز المهمة الضغط على هذا الزر تظهر شاشة انجاز المهمة   وال يتم انجاز المهمة اال بادراج مالحظات  في شاشة انجاز المهمة ث

الضغط عليه سيظهر كافة المهام الفرعية التي ترتبط بهذه  زر اخر ) المهام الفرعية  ( عند اذا كانت  هناك مهام فرعية ترتبط بها ولكن في تلك الحالة فالمهمة ليس لديها مهام فرعية حيث انه اذا كان لديها مهام فرعية سوف يظهر

 المهمة 

ع العلم انه تحتاج الى ايضاح اكثر وغيرها من االسباب م المهمة الي سبب من االسباب سواء اكان لديه بعض المهام االخرى التي يجب التعامل معها او اذا كان في عطلة او المهمة تعليق : هذا الزر يمكن المستخدم من 4المنطقة 

للمستخدم يجب ان يذكر فيها سبب تعليق المهمة كما انه يمكنه اختيار عدة مرفقات اللحاقها بسبب تعليق المهمة ثم الضغط على وهي شاشة تعليق المهمة   ( 5-5) انظر الشكل  عند الضغط على هذا الزر سوف تظهر شاشة اخرى

 الى سلة المهام المعلقة  الجديدةلمهام ارسال وعند ارسال المهمة تنتقل المهمة من سلة ا

 فاذا انتقلت المهمة الى حالة تحت التنفيذ   ال يمكن للمستخدم ان يتخذ اي اجراء اخر على المهمة سواء االنجاز او ارسال المهمة كنسخة  تحت التنفيذ: هذا الزر يمكن المستخدم من نقل حالة المهمة من جديدة الى مهمة  5 المنطقة

 تمكن المستخدم من كتابة عدة مالحظات عند تغير حالة المهمة و ارسال بعد المرفقات   والتيوعند الضغط على هذا الزر  تظهر شاشة المهمة تحت التنفيذ  الى مستخدم اخر فعال في النظام كربونية
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 الى مستخدم اخر فعال في النظام وعند الضغط على هذا الزر تنتقل الى شاشة ارسال نسخة من المهمة   كنسخة كربونية: هذا الزر يمكن المستخدم من ارسال المهمة  6المنطقة 

  8-5يتيح للمستخدم عرض المهمة بخصائصها وتفاصيلها والبيانات التاريخية الخاصة بها  ليتم طباعتها انظر الشكل زر الطباعة :  7المنطقة 

 

 وهذا الرقم هو عبارة عن عدد المهام التي توجد في هذه السلة  الجديدة الى جانب كلمة المهام  باللون االخضرونالحظ ان هناك رقم  الجديدة سلة المهام : هي المنطقة التي تعرض  8المنطقة 

 ارسال( تظهر وتختفي حسب الصالحيات التي يتخذها هذا المستخدم على تلك الشاشة –تعليق  –رفض  –: االزرار  )اسناد  مالحظة

 

 وخصائصها بشكل كامل من مسار المهمة , التعليقات على المهمة و االشعارات القادمة على المهمة  تفاصيل المهمة: هي المنطقة التي عند الضغط عليها تظهر 9المنطقة 

 

 تفاصيل  المهمة 
 للمهمة فعند الضغط على المهمة الخصائص الكاملة هي الشاشة التي تظهر بها 

 , رقم المهمةالمهمة ,  ةيتم عرض تفاصيلها بشكل كامل مثل حال 

 الذي قام بارسال المهمة الشخص  

سواء اكانت مهمة اولوية المهمة سواء اكانت مهمة ادارية او فنية , نوع المهمة  ,الذي يجب اتخاذه على المهمة االجراء, 

 عاجلة ام مهمة عادية 
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 ( يسيةالمهمة الرئالتي تتبع لها المهمة في حقل )رقم المهمة الرئيسية واذا كانت  المهمة  مهمة فرعية فيظهر 

 

 

 

 

 

 

 للمهمة  البيانات التاريخية 
  مسار المهمةهي البيانات الخاصة بحاالت المهمة المختلفة اي 

كما انها توضح القائم من الحالة األقدم الى الحالة األحدث بتواريخ تغير كل حالة او العكس كما هو موضح بالشاشة 

 بكل اجراء نتج عنه تغيير حالة المهمة 

 

 التعليقات على المهمة 
 على المهمة او عرض كافة التعليقات  السابقة على تلك المهمة  تعليقيمكن للمستخدم اضافة 

 اذا كان هو من قام بالتعليق او اي مستخدم اخر له صالحية التعليق على المهمة  سواء 
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 او العكس حدث حسب تاريخ التعليق على المهمة مكنه ايضا ترتيب التعليقات من األقدم الى األي

 

  اإلشعارات 
  المختلفة   التي تخص المهمة وتظهر تلك االشعارات في حالة التعليق على المهمة األشعاراتتمكن المستخدم من اظهار 

 و يتوافر ايضا للمستخدم خاصية التاكيد على قراءة االشعارات  

 فاذا قام المستخدم بالضغط على الظرف الذي يظهر مع االشعارات سيقل عدد التنبيهات تلقائيا

 المهام المسندة :
 لمستخدمين اخرين فى النظام بإسنادهاطالع على جميع المهام التى قام خالل هذة الشاشة اإل  المستخدم منيستطيع 

يمكن اتخاذ اجراء ارسال المهمة كنسخة كربونية على اي مهمة مسندة سواء تم انجازها من قبل المستخدم 

 االخر او لم يتم انجازها 

المهمة يتيح للمستخدم استرجاع مهمة قام باسنادها الى مستخدم اخر مع ذكر سبب ارجاع  استرجاعزر  

سواء رفض , تعليق , تحت  خر  قام باتخاذ اي اجراء على المهمةعلى شرط اال يكون المستخدم األالمهمة 

سوى للمستخدمين الذين  وال يظهر هذا الزر اال في سلة المهام المسندة كمان انه ال يظهر اعادة اسناد  ,التنفيذ

 لديهم صالحية استرجاع المهمة 

 صالحيات  التي يتخذها هذا المستخدم ارسال ( حسب ال –: تظهر ازرار )استرجاع  مالحظة
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  المهام المنجزة 

عندما يقوم  ههذة الشاشة تمكن ُمسند المهام من معرفة المهام الُمنجزة لكل مستخدم حيث ان

 في سلة المهام " على المهمة تظهر هذة المهمة  انجازالمرسل له المهمة باتخاذ اجراء " 

ارسال  \ويمكن للمستخدم اتخاذ اجراءات )اعادة اسناد المهمة  ةُمسند المهمُمنجزة لدى ال

تفاصيل المهمة ( كما انه اذا كانت للمهمة  او طباعة \المهمة كنسخة كربونية الى مستخدم اخر 

 مهام فرعية يظهر زر المهام الفرعية ليظهر كافة المهام الفرعية التي تتعلق بتلك المهمة ( 

تاكيد انجاز المهمة من   عند الضغط عليه يتم)تاكيد االنجاز(   و نالحظ في الشاشة ان هناك زر

ادها مرة اخرى سواء  على هيئة صورة كربونية قبل مرسل المهمة وبالتالي ال يمكن اعادة اسن

و يجب الذكر انه عند انجاز المهمة تنتقل من سلة المهام المنجزة الى او على هيئة مهمة مسندة 

 سلة المهام المنتهية 

  وال يمكن اتخاذ اي اجراء على المهمة اال طباعتها فقط 

المهام م فرعية فيظهر زر تي يتخذها هذا المستخدم  من ارسال نسخة عن المهمة او اعادة اسناد المهمة مرة اخرى  اما اذا كانت المهمة عبارة عن مهمة رئيسية لمهاتظهر ازرار ) اسناد , ارسال( حسب الصالحية ال:  مالحظة

 بالضغط عليه يقوم باظهار كافة المهام الفرعية التي ترتبط بهذه المهمة   الفرعية

 المهام المنتهية 
 الى سلة المهام المنتهية المعلقة او المتاخرة ,  الجديدةالمهام  عند انجاز اي مهمة تنتقل المهمة من  سلة 

 

اذا كان للمستخدم  يمكن اعادة ارسالها كنسخة كربونية الى اي مستخدم فعال في النظام  المهمة المنتهيةو

 كما انه يمكنه طباعة تفاصيل المهمة الصالحية بارسال المهام 
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 المهام المتاخرة 
 الى سلة المهام المتاخرة   الجديدةوتنتقل من سلة المهام  متاخرةلة المهمة الى مهمة ان يتم انجازها تتحول حا ن خ النهاية المحدد لها من قبل مسند  المهمة  دوذا تجاوزت المهمة تاريإ

وهو يعبر عن عدد المهام المتاخرة التي تتواجد بسلة المهام  باللون االحمرمدرج  خرة ونالحظ ان عدد المهام المتأ

 مهام لم يقم بانجازهم بعد وتجاوزوا تاريخ النهاية  الخاص بهم  5هذا يعني ان المستخدم لديه  5المتاخرة فاذا كان العدد 

اما اذا كانت تعليق ( حسب الصالحيات التي يتخذهاالمستخدم على الشاشة  -رفض -ارسال-: تظهر ازرار )اسنادمالحظة

بالضغط عليه يقوم باظهار كافة المهام الفرعية   المهام الفرعيةالمهمة عبارة عن مهمة رئيسية لمهام فرعية فيظهر زر 

 التي ترتبط بهذه المهمة

 

 

 المهام المعلقة 
و اواتخذ اجراء تعليق عليها ألنشغاله بمهام اخرى هي المهام التي لم يقم المستخدم بانجازها  المعلقةالمهام 

 او المهام المتاخرة الى سلة المهام المعلقة  الجديدةومن ثم انتقلت من سلة المهام ألي سبب اخر 

وضعها ,  رفضها , انجازها,  اسنادهااعادة ويمكن اتخاذ عدة اجراءات على المهمة المعلقة فيمكن للمستخدم 

 اذا كان للمستخدم الصالحية باتخاذ تلك االجراءات  او اعادة ارسالها كنسخة كربونية تحت التنفيذ

 ارسال ( حسب الصالحيات التي يتخذها المستخدم  –رفض  –: تظهر ازرار )اسناد  مالحظة
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 صور المهام 
والتعليقات التي تخصها وكافة االشعارات والمسار الخاص بحاالت  التى تم إرسالها له ويمكن فتح وعرض تفاصيل المهمة باختيار المهمة ومن ثم تظهر كافة التفاصيل للمهمة الكربونيةالنسخ  من عرض المستخدم   هى شاشة تُمكن

  المهمة المختلفة والبيانات التاريخية الخاصة بها 

ولكنه ال يستطيع اعادة ارسال المهمة اذا  تم  باالضافة انه يمكن للمستخدم طباعة هذة المهمة في النظام اذا كان للمستخدم الصالحية بارسال المهمة فعال  ة المهمة الى شخص اخرمن هذ ارسال نسخة كربونيةكما يمكن للمستخدم 

 تاكيد انجاز المهمة 

 المهام المرفوضة 
حيث عندما يقمون  برفضهاهذه الشاشة تمكن المستخدم من عرض المهام التي قام اسنادها لمستخدمين اخرين وقاموا 

  المهام المرفوضةالمهمة في سلة  برفضها تختفي لديهم ثم تاتي لمسند

اذا كان للمستخدم صالحية مرة اخرى لمستخدم اخر او الى نفس المستخدم اعادة اسناد المهمة ويستطيع المستخدم 

 اعادة اسناد المهمة 

 عن المهمة الي مستخد اخر فعال في النظام  اذا كان لديه الصالحية بارسال المهام  ارسال نسخة كربونيةكما انه يمكنه 

 

 المهام المسترجعة 

بعدما قام باسنادها وال يمكن ارجاع اي مهمة  تم اتخاذ اي  باسترجاعها هذه الشاشة تعرض المهام التي قام المستخدم

 المرسل اليه المهمة اجراء عليها من قبل المستخدم االخر 

عليها ليقوم باسنادها الى مستخدم اخر  اسناد المهمة ةوبعد استرجاع المهمة يمكن للمستخدم ان يتخذ اجراء  اعاد

 ا المستخدم لديه الصالحية باعادة اسناد المهمة فعال في النظام او الى اي نفس المستخدم طالم

الي اي مستخدم فعال في النظام  طالما لديه صالحية ارسال المهمة ويمكنه  ارسال نسخة كربونية هكما انه يمكن

  ايضا طباعة تفاصيل المهمة
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 المهام المسودة :

الى مستخدم اخر في النظام يمكن للمستخدم اتخاذ اكثر من اجراء المهمة كمسودة عند ارسال 

 –عليها اما بالتعديل )فقد يقوم المستخدم بتعديل ايا من بيانات المهمة المسودة سواء تاريخها 

...الخ وال يمكن ارسال المهمة المسودة الى صاحب  -عنوانها  –تفاصيلها  –صاحب المهمة 

( عليها ومن ثم سوف تتحول المهمة من مهمة مسودة الى  معتمدة  )المهمة اال بعد اتخاذ اجراء 

 وتنتقل الى سلة المهام الجديدة لدى صاحب المهمة  مهمة جديدة 

 وبعد انتقال المهمة ال يمكن ان يقوم المستخدم باتخاذ اي اجراء عليها سوى الطباعة
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 اعدادات الحساب الشخصي 
 لحسابه الشخصي تخدم بتعديل بعض الوظائفتسمح للمس اعدادات حسابيشاشة 

 اال للمستخدم الذي لديه الصالحية لتعديل حسابه  داخل النظام وال تظهر تلك الشاشة
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 اديق سوف يتم تنبيهه بارسال  رسال عن طريق بريده االلكتروني باختيار تلك الصنتخدم :  تمكن المستخدم من التحكم في استقبال بريد الكتروني  او رسائل نصية  اذا تم تغيير حاالت المهام التي قام باسنادها فاذا قام المس 0 المنطقة

 : تمكن المستخدم من ارسال ايمالحظات عن النظام وسوف يقوم مدير النظام بمراجعتها ثم الرد عليها  2 لمنطقةا

  ام االتصال بالمستخدم: تمكن المستخدم من ادخال رقم الجوال الخاص به لكي يكون متاح لمدير النظ 1المنطقة 

 
 

 

 

 

 التفويض 
ام باخذ عطلة لفترة طويلة ومن ثم يمكن ان يكون هناك تعطيل في من  اهم خصائص نظام متابعة المهام وهي تتعلق بدرجة كبيرة بتسهيل العمل اليومي للمستخدمين النظام فيمكن ان نتعرض لحالة ان الموظف ق التفويضتعد خاصية 

 للحد من عواقب تلك الصعوبات   اداء المهام اليومية بين العاملين بالجامعة ومن ثم تم تطوير خاصية التفويض

 و تفويض كلي  تفويض جزئيفيمكن للمستخدم تفويض اي مستخدم اخر فعال في النظام ألداء مهامه اليومية وللتفويض نوعان 

 يكون لدى الشخص المفوض اليه باداء المهام كافة الصالحيات التي يتخذها الشخص الذي قام بتفويضه  التفويض الكليففي 

 م بانجاز , رفض , تعليق , اسناد المهام فال يستطيع المستخدم المفوض اليه القيام باي اجراء سوى ان يقوم بارسال مهام جديدة وال يمكنه اتخاذ اي اجراء اخر فال يستطيع ان يقو ويض الجزئيالتفاما 

 بالنيابة عنه   وعند ارسال مهمة من شخص مفوض تاتي المهمة على انها من الشخص  الذي قام بالتفويض ولكن

 ث فتذهب هذه المهمة على الهيئة  التاليةاذا قام المهندس عبدالرحمن ضاحي  بتفويض المهندسة  ياسمين  احمد  بالقيام بمهامه ثم قامت المهندسة ياسمين بإرسال مهمة الى شخص ثال لمثالافعلى سبيل 
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 ياسمين احمد ناب عنه عبدالرحمن ضاحي  المهمة من

 هذا المستخدم يرتبط كليا بجهة التفويض اال وهي المنصب الذي يتخذه المستخدم في شجرة الهيكل التنظيمي للجامعة  بالمعنى األدق المنصب الذي يشغله   التفويض كما ان

 كما ان المستخدم يمكن  ان يفوض اكثر من شخص في نفس الفترة الزمنية اما كليا او جزئيا بحسب طبيعة العمل 

 

 

  

 

هي المنصب الذي يشغله المستخدم داخل شجرة هيكل التنظيم االداري للجامعة  جهة التفويض:  0 المنطقة

التفويض حيث انه اذا لم يكن المستخدم ينتمي الي منصب  داخل وهو حقل مطلوب واساسي في عملية 

 ويض الهيكل التنظيمي فال يمكنه اضافة اي تفويضات حتى  اذا كان  لديه الصالحية بالتف

والموكل بالقيام بمهام المستخدم ويجب ان يكون  المفوض اليه: يتم من خاللها اضافة الشخص  2المنطقة 

 مستخدم مفعل في النظام 

: يتم من خاللها اختيار فترة التفويض  حيث يكون الشخص المفوض اليه يمكنه تمثيل الشخص  3المنطقة 

 المفوض خالل تلك الفترة  وال يمكنه ان يقوم بمهامه بعد فترة التفويض اذا انتهت 

اذا قام المستخدم بتفعيل التفويض فسوف يتم ارسال تنبيه الى الشخص  تفعيل التفويض: اختيار  4 المنطقة

يوم في فترة  بالنيابة عنه من اول العمل لمفوض اليه بان هذا المستخدم قام بتفويضه ويمكن ان يبداءا

 التفويض المحددة 

اما اذا لم يقم الشخص بتفعيل التفويض فسوف تعرض خصائص التفويض لدى هذا المستخدم في شاشة 

 عرض التفويضات ويمكن تعديل خصائص التفويض الحقا 
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 يكون فيها الشخص المفوض اليه لديه كافة الصالحيات التي ياخذها الشخص الذي سوف ينوب عنه  تفويض كليبارسال مهام جديدة فقط او  تفويض جزئيمنطقة اختيار نوع التفويض اما  : هي 5المنطقة 

 

 

 
 

: عند ارسال التفويض الى مستخدم اخر  تظهر شاشة التفويض بمجرد ان يسجل المستخدم الدخول  مالحظة

الى النظام ومن خالل هذه الشاشة يقوم باختيار اما ان يسجل دخوله باستخدام هذا التفويض او باستخدام 

 المستخدم 
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 عرض التفويضات 

التي قام بها المستخدم الى مستخدمين اخرين في النظام  الفويضاتمن خالل هذه الشاشة يتم ظهور كافة 

 ويمكن للمستخدم ان يضيف اكثر من تفويض حتى اذا كان في نفس الفترة الزمنية 

 التفويض  التفويض او الشخص المفوض  او نوع تعرض تفاصيل التفويض من تاريخ: 1المنطقة 

 نهائيا  : يتم من خاللها اما تعديل التفويض او حذفه 2 المنطقة

خصائص التفويض عدا الشخص المفوض اليه فاذ اراد المستخدم ان ويجب الذكر انه يمكن تعديل كافة 

: عند الضغط  1 المنطقةيعدل الشخص المفوض اليه يجب عليه حذف التفويض واضافة تفويض جديد 

 عليها تظهر شاشة اضافة تفويض جديد 

 البحث المتقدم 
الخصائص التي تسهل كثيرا على مستخدمي نظام متابعة المهام  حيث مع تكاثر من  البحث المتقدميعد 

المهام يوما بعد يوم  يصعب على مستخدمي النظام تذكر ارقام المهام للبحث برقم المهمة وبالتالي فقد تم 

تطوير تلك الخاصية لكي تسهل على المستخدم ولكي تضيق نطاق البحث للوصول الى المهام المرغوبة 

العكس غير صحيح اي ان الموظف في المنصب االقل ال يمكنه عرض المهام التي تخص الموظف في  كن

 المنصب االعلى
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يرتبط بصورة غير مباشرة بالهيكل التنظيمي للجامعة حيث ان الموظف في  البحث المتقدمكما ان 

ى اذا لم يكن هو المنصب االعلى يمكنه البحث عن المهام التي تخص الموظف في المناصب االقل حت

 مسند المهمة 

ويجب الذكر انه ليس بالضرورة ان يتم البحث بعنوان المهمة البحث  م :  تمكن المستخد 0المنطقة 

فيمكن البحث باي كلمة وسوف يقوم النظام باظهار كاف المهام التي تحتوي بعنوان المهمة تفصيليا 

 على هذه الكلمة

سواء اولويتها ) عاجلة , عادية , ... الخ ( , نوعها )ادارية ,   بخصائص المهمة: البحث  2المنطقة 

 فنية ,.... الخ ( او حالتها )متاخرة , تحت التنفيذ , معلقة ( 

 فيمكن البحث عنها بخصائص مدار من جهة المعاملة او الرقم  مدار: اذا كانت المهمة من  3المنطقة 

بعينهم سواء مسند المهمة او باشخاص : تمكن المستخدم من البحث عن المهام التي ترتبط 4المنطقة 

 الشخص الذي اسندت المهمة اليه 

فيمكن للمستخدم البحث عن كافة المهام التي  يقع تاريخ بدايتها  بتاريخ المهمة: تختص 5,6 المنطقة

 ( 2101-يوليو-01( الى ) 2101 –يوليو -2في فترة معينة )

( وبذلك يتم تضييق 2101-يوليو-21( الى )2101-يوليو-00و التي يقع تاريخ نهايتها في فترة معينة )ا

يسهل  نطاق البحث  للمستخدم بحيث 

 له ايجاد المهمة المطلوبة 

 التنبيهات 
تعد من اهم  التنبيها ت الخصائص التي تم تطويرها في النظام بحيث تظهر تلك التنبيهات في حالة التفويض اما كليا او جزئيا او في حالة التعليق على المهمات 

 التنبيهات  القادمة لهذا المستخدم : يظهر بها  عدد  1المنطقة 
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 كر المهمة  واما اذا كان التنبيه تفويض ام تعليقا على مهمة : يظهر بها التنبيهات المختلفة  فكما نالحظ انه يتم ذ 2المنطقة 

 

 

 

 

 

 

 

 : تظهر كافة التنبيهات الخاصة بالمستخدم بتفاصيل كل تنبيه  اي االشعارات  فيتم ذكر من قام بالتعليق وتاريخ التعليق او التفويض  3المنطقة 
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 ادارة النظام 
له صالحيات فمدير النظام في هذا القسم يتم اضافة , تعديل او حذف اي من العناصر المستخدمة داخل النظام 

باضافة , تعديل حذف )مستخدمين , جهة المعامالت  , اولوية المهام , اجراءات على المهام ( كما ان  مدير النظام 

له قرار تفعيل او عدم تفعيل المستخدمين في النظام  هو الذي يتحكم في صالحيات كل مستخدم في النظام كما انه 

فكل مستخدم في النظام يقوم باستخدام النظام حسب الصالحيات الموكلة اليه من مدير النظام وايضا مدير النظام 

هو المتحكم في شجرة الهيكل التنظيمي للجامعة فكل مستخدم يجب ان يرتبط بمنصب داخل الهيكل التنظيمي ومدير 

 م هو من يقوم بتلك المهمة النظا
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 الهيكل التنظيمي
وكذلك عرض الجهات   تابعة للجامعة تسمح هذه الشاشة لمدير النظام باضافة جهة

وتسمح لمدير النظام بالتعديل او حذف  إدارة المستخدمين وعرض المتاحة فى النظام

 ودين فى كل جهةالموظفين الموج

ي تنتمي الى جامعة الملك ال الت الجهاتبعرض  : تقوم هذه المنطقة  1المنطقة 

سعود  ونالحظ ان تلك الجهات تنظم بحسب المناصب فهناك الجهة العليا ثم الجهة 

ل منها من حيث المنصب ومن هنا ياتي دور مدير النظام في توزيع الصالحيات االق

  3المنطقة على الموظفين كال بحسب منصبه وتلك هي وظيفة 

مدير النظام من اضافة اي جهة جديدة الى جهة الجامعة فعلى : تمكن  2المنطقة 

اذا تم انشاء قسم جديد يتبع الى قسم عمادة التعامالت االلكترونية فيتم  المثال سبيل

ادراج الجهة الجديدة اسفل جهة التعامالت االلكترونية ثم يتم  تقسيم الجهة الى 

 لجهة الجديدة وتلك وظيفة طة بعمادة التعامالت االلكترونية ولكن اقل منها في  شجرة الهيكل التنظيمي ثم يتم اضافة المستخدمين الى المناصب المختلفة التابعة لالمناصب المناسبة بحيث تكون  الجهة الجديدة مرتب

 لكي تمكن مدير النظام من ربط المستخدمين  عرض المستخدمينهذه المنطقة تنقل مدير النظام الى شاشة  : 3المنطقة 

نصب الذي ينتمون اليه حاليا او تعديل الم  بالمناصب المختلفة داخل شجرة الهيكل التنظيمي للجامعة   

  في النظام ذا لم تكن مرتبطة باي بيانات اخرىمن خالل هذه المنطقة يمكن لمدير النظام تعديل اسم الجهة او مكانها داخل شجرة الهيكل التنظيمي  او حذف هذه الجهة ا:  4المنطقة 

 

 اولويات المهام 
من احدى خصائص المهمة التي يجب على اي مستخدم للنظام ذكرها عند ارسال  اولويات المهامتعد 

 ألنجازها المهمة الى اي مستخدم اخر لتحديد مدى اهمية المهمة 
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 جديدة تظهر للمستخدمين في خصائص المهام  عند ارسال مهام جديدة اضافة اولوية : تمكن مدير النظام من  1المنطقة 

 اي اولوية قائمة بالفعل  تعديل او حذف: تمكن مدير النظام من 2المنطقة

 االجراءات على المهام 

لنظام ان يقوم باختيارها عند حدى خصائص المهمة التي يجب على مستخدم امن ا اجراءات المهامتعد 

 الي مستخد اخر في النظام وهي تحدد االجراء المناسب اتخاذه على المهمة  ارسال مهمة جديدة

جديد ليظهر في االجراءات المتاحة اختيارها في  جراءاضافة إ: تمكن مدير النظام من  0لمنطقة ا

 خصائص المهمة الجديدة عند ارسالها 

 اذا لم يكون مرتبط ببياناتاجراء قائم بالفعل  تعديل او حذف: تمكن مدير النظام  اما من  2المنطقة 

  اخرى

 

 جهات المعامالت

ترتبط بشكل مباشر بنظام مدار حيث انه اذا اراد المستخدم ان يربط المهمة بنظام مدار يجب عليه تحديد كال من  جهة المعاملة

 السنة ( \رقم المعاملة  \)جهة المعاملة 

 يمكن لمدير النظام تعديل او حذف اي من جهات المعامالت بشرط  ان ال يتم  حذف معاملة ترتبط باي مهمة في النظام 
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 انواع المهام 

تعد انواع المهام  احدى خصائص المهمة التي يجب على المستخدم ان يقوم باختيارها عند ارساله الى مهمة 

 جديدة 

تمكن مدير النظام من اضافة نوع جديد للمهمة  يظهر للمستخدمين عند ارسال مهمة جديدة لمستخد : 0 المنطقة

 اخر 

: تمكن مدير النظام من تعديل او حذف نوع مهمة قائم بالفعل اذا لم يكن نوع المهمة مرتبط بمهمة  2المنطقة

 داخل النظام 

 المستخدمين 

مهام هم موظفي جامعة الملك سعود وبذلك ال يتم يجب ذكر ان كافة مستخدمي نظام متابعة ال 

اضافة اي  بريد الكتروني ألي مستخدم غير العاملين  المسجلين في جامعة الملك سعود واال 

 لن يسمح النظام بتسجيل المستخدم 

 

تمكن مدير النظام  من التحكم في مستخدمي نظام متابعة المهام   عرض المستخدمينشاشة 

او تفعيل المستخدمين او ربطهم بالمناصب االدارية داخل شجرة من حيث الصالحيات 

 الهيكل التنظيمي 

عن اي مستخدم مسجل بالنظام سواء عن طريق  البحث: تمكن مدير النظام من 0المنطقة

يمكنه من خالل حالة المستخدم ان  اسم المستخدم كما ان مدير النظامالبريد االلكتروني  او 

 لين او الغير مفعلين في النظام  يبحث عن كافة المستخدمين المفع

جديد من العاملين بجامعة الملك سعود كما   اضافة مستخدم: تمكن مدير النظام من 2المنطقة

تم الذكر سابقا  وعند اضافة المستخدم الجديد يمكن ربطه تلقائيا باي من مناصب شجرة 

 لهيكل التنظيمي ا
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 اذا قام المستخدم بالضغط على زر المستخدمين من النظام  التحكم في الخواص المختلفة لدى مستخدي النظام  : تمكن مدير النظام من 3المنطقة

 

 الصالححيات , المسارات الخاصة به الى مستخدم اخر فعال في النظام , : تمكن مدير النظام من حذف اي مستخدم داخل نظام متابعة المهام على شرط انه يجب نقل كافة المهام  حذف

 

المستخدم او حالة التفعيل فيمكن لمدير النظام ان يجعل المستخدم فعال او غير  تعديل  منصبتمكن مدير النظام من : تعديل

الدخول الي النظام حيث تظهر له  فعال , فاذا كان المستخدم حالته غير فعال يكون مسجل في النظام ولكن ال يمكنه تسجيل

كما يجب الذكر ان المستخدم الواحد يمكن ان يضاف الكثر من منصب اداري   رساله انه غير فغال  حسب طبيعة العمل

 حسب الهيكل التنظيمي للجامعة

 

 

 

 

 

 

 

التي يتخذها المستخدم  سواء صالحية البحث المتقدم , التفويض , رفض المهام ...... الخ )سوف نقوم بشرح  كافة الصالحيات: وهي من اهم االجزاء التي يتحكم بها مدير النظام حيث يمكنه من خاللها التحكم في  الصالحيات

 الصالحيات الحقا  ( 
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 يتم عرضهم   واذا كان لديه اكثر من مسار تظهر مسار المنصب الوظيفي للمستخدم : المسار

 

  تمكن  مدير النظام من التحكم في اعدادات الحسابات الخاصة للمستخدمينحسابي : 

 اضافة تفويضات للمستخدمي النظام  –تعديل  –تمكن مدير النظام من عرض التفويض : 
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 قوالب الصالحيات 

 لكافة مستخدمي النظام حيث ان الصالحيات يتم التعامل معها بمرونة وتحكم فيمكن منح او منع اي صالحية الي مستخدم هي خاصية مطورة في نظام متابعة المهام  تسهل على مدير النظام التحكم في الصالحيات   الصالحياتقوالب 

 ظام او رئيس القسم دون النظر للمنصب االداري  وحسب طبيعة العمل و قرار مدير الن

 01اذا كان هناك  المثالهي قوالب تحتوي على بعض من الصالحيات فعلى سبيل  وقوالب الصالحيات

 صالحيات محددة دون غيرهم  5مستخدمين يجب اعطائهم 

مستخدين  01صالحيات وربط ال  5ال من اعطاء الصالحيات لكل مستخدم على حدى يمكن انشاء قالب بال دفب

  وهذا من شأنه التسهيل على مدير النظام ة واحدةبالقالب مر

 من خالل  هذه المنطقة يمكن اضافة قالب جديد ثم ربطه بالصالحيات المرغوبة:1المنطقة

 

 

 

 اضافة قالب 

سوف يتم اختيار الصالحيات التي توجد فيه الي  قالب الصالحيات االفتراضياذا تم اختيار صندوق :  1المنطقة 

 مستخدم جديد 

 هي كافة الصالحيات التي تتواجد في النظام يمكن اختيار اي منها الضافته لقالب النظام :  2المنطقة 

: قالب النظام الذي تم انشائه يظهر في الصالحيات لدى اي مستخدم ويمكن ربط المستخدم بهذا القالب فيتم  مالحظة

ويمكن ايضا اضافة اي من الصالحيات االخرى للمستخدم تلقائيا منح المستخدم كافة الصالحيات التي تتواجد في القالب 

 بجانب الصالحيات التي تتواجد في القالب 
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 :التقارير
تعد التقارير من الخصائص التي تسهل على مستخدم النظام متابعة  المهام لكافة االدارات في الجامعة   

 و يحتوي النظام على اكثر من نوع للتقارير 

 ويختلف كل نوع من التقارير باختالف النتائج التي عليه ان يقوم بارجاعها 

كما ان التقارير يتم اعطائها بصالحيات محددة ويقوم مدير النظام بتحديد صالحيات التقارير لكل 

 على حسب منصبه مستخدم 
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 :  مفصل –المهام المنجزة من كل ادارة خالل فترة محددة  -تقرير

ع من التقارير يقوم بعرض المهام   التي تم انجازها عن طريق موظفي ادارة محددة ثم انتقلت لديهم الى هذا النو 

 سلة المهام المنتهية  

من خالل الشكل الموضح يقوم المستخدم باختيار االدارة التي يرغب في عرض مهامها المنجزة  ويمكنه ان يقوم 

 الوقت ثم يقوم بتحديد الفترة بعرض المهام لالدارة الفرعية ايضا في نفس 

 هي الفترة التي تضمن تاريخ بداية المهمة الى   –من 

   0414 –شوال  – 05  الى  0414-شوال-0 منفاذا قلنا 

 المهام التي يقع تاريخ انشئها في تلك الفترة اي بذلك يرغب المستخدم في ارجاع كافة 

  بها عدد  التقارير تظهر الشاشة الموضحة  (عرض التقارير بعد الضغط على زر ) 

 

 

  مفصل –تقرير بمهام  االدارات 
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  .... الخ -متاخرة  –معلقة  –مهمة جديدة ة في جميع الحاالت سواء اكانت اليقوم هذا النوع من التقارير بعرض مهام ادارة معين 

 

 

 

 

او تضمين االدرات الفرعية كما هو موضح  ببعضها البعضو يمكن في هذا النوع من التقارير مقارنة مهام اكثر من ادارة 

 بالشاشة 

 ويجب الذكر ان النتائج تكون عبارة عن عدد المهام وليست المهام بالتفاصيل 

 

 

 

 

 

 

  مفصل -تقرير بمهام الموظفين ضمن ادارة محددة

بعرض المهام للموظفين داخل ادارة محددة فبعد اختيار من خالل هذا النوع من التقارير يقوم 
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 االدارة  كما في التقارير السابقة 

 يقوم التقرير 

 متاخرة منجزة .... الخ  –والجدير بالذكر انه يقوم بعرض عدد كافة المهام بكافة انواعها من جديدة بعرض المهام لكل موظف على حدى 

 

 

 

 

 

 خرة الدارة تقرير بالمهام المتأ
 

افة التقارير المتاخرة لدى ادارة محددة  ولكن يجب ذكر عدد ايام يتم عرض ك من خالل هذا النوع من التقارير 

 التاخير  
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 تقرير بالمهام  المتاخرة لموظف 
ارة من خالل  هذا النوع من التقارير  يتم عرض المهام المتاخرة لموظف محدد ضمن ادارة محددة  وبذلك يجب اختيار االد 

 امه المتاخرة واختيار اسم الموظف الذي نرغب في عرض مه

 

 

 

 مفصل   –تقرير بمهام ادارة محددة 

 هذا النوع من التقارير يوفر خاصية عرض التقارير بنوع المهمة او حالة المهمة 

اي انه اذا قمنا باختيار حالة المهمة المنجزة  واختيار نوع المهمة ادارية سوف يقوم النظام بعرض كافة المهام 

 االدارية المنجزة الدارة محددة 


