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 المستخدم دليل

 ون اإلدارية والماليةنظام الشؤل

 ()المشتريات

 إدارة المشتريات المناقصات

 

 1.0رقم االصدار: |                       2017العام: 

 



 

 

 

 1 نبذة عامة عن النظام

 2 كيفية الوصول إلى النظام

 2 تسجيل الدخول

 3 خدمات النظام

 3 طلب شراء -1

 5 الطلباتاالستعالم عن  -2

 6 الخروج من النظام

 7 طرق التواصل

 

 

 المحتويات 

 



  1|          نظام الشؤون اإلدارية والمالية )المشتريات(

 

 

 

 :ن النظامع

مستخدم من ن الوالمالية )المشتريات( برنامج الكتروني يمك  ون االدارية نظام الشؤ

 دارة المشتريات والمناقصات لتأمين احتياجات الجهة.التواصل الكترونيا مع إ

 

 :النظام يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

 طلب شراء 

 خدمة االستعالم عن الطلبات 

 

 :من النظام نوالمستفيد

 -الكليات  –العمادات ) الموظفين -التدريس عضاء هيئة أصحاب الصالحية من أ

 .(االدارات

 

 :رابط النظام

http://udgrp.uod.edu.sa:9001/forms/frmservlet?config=grp&clientdpi=115  

 

 

  

 نبذة عامة عن النظام

 

http://udgrp.uod.edu.sa:9001/forms/frmservlet?config=grp&clientdpi=115
http://udgrp.uod.edu.sa:9001/forms/frmservlet?config=grp&clientdpi=115


  2|          نظام الشؤون اإلدارية والمالية )المشتريات(

 

 

 
 

 تسجيل الدخول 

التتدخول المباشتتر لتتراب  نظتتام الشتتؤون االداريتتة والماليتتة يتتتت تستتجيل التتدخول عتتن طريتت  

 )المشتريات(.

 

 

 تسجيل الدخول للنظام -1شاشة توضيحية: 

  

 الوصول إلى النظامكيفية 

1.: 



  3|          نظام الشؤون اإلدارية والمالية )المشتريات(

 

 

 

 طلب شراء  -1

عن طري  برنامج المشتريات لغرض دخال طلب الشراء تمكن المستفيد من إ

 مين احتياجات الجهة الطالبة.تأ

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 .موافقة صاحب الصالحية في الجهة الطالبة

 خطوات التنفيذ:

 (.الشراء المباشر)يقونة يتت اختيار أ 
 

 

 اختيار )الشراء المباشر( -2شاشة توضيحية: 

 خدمات النظام

2.: 



  4|          نظام الشؤون اإلدارية والمالية )المشتريات(

 

 ة الى ادارة المشتريات وينتقل مباشر )حفظ(دخال تفاصيل الطلب ثت تأكيد إ

 الكترونيا:

 .يتت ادخال مسمى العملية والوصف معلومات الجهة الطالبة -1

 

 
 

  الطلب.كميات ومواصفات يتت ادخال  -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاصيل الطلب -3شاشة توضيحية: 

 ادخال الكميات والمواصفات -4شاشة توضيحية: 



  5|          نظام الشؤون اإلدارية والمالية )المشتريات(

 

 االستعالم عن الطلبات  -2

 يات الشراء ومعرفة مرحلة العمليةالمستفيد من متابعة عملهذه الخدمة تمكن 

 .وحالة الطلب

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

لب طري  الموظف المختص من صاحب الصالحية برقت الطيتت االستعالم عن 

 .ا عند التقديتالصادر الكتروني  

 خطوات التنفيذ:

 ( استعالماختيار ايقونة.)  

 

 

 االستعالم عن الطلبات -5شاشة توضيحية: 



  6|          نظام الشؤون اإلدارية والمالية )المشتريات(

 

 

 .على الشاشة )خروج( في أيتت الخروج من النظام عن طريقة أيقونة 

 

 الخروج من النظام -6شاشة توضيحية: 

 الخروج من النظام

 



  7|          نظام الشؤون اإلدارية والمالية )المشتريات(

 

 

 رقم التحويلة البريد اإللكتروني عن النظام المسؤول/ الشخص الجهة 

 aaalshmrany@iau.edu.sa 33262 حمد الشارديأ.أ

 maaldawood@iau.edu.sa 33261 ميثت الداوودأ.

 

  

 طرق التواصل

 



  8|          نظام الشؤون اإلدارية والمالية )المشتريات(

 

 


