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:مقدمة

توفیر بعض مع زیادة االقبال على استخدام موقع جامعة الزیتونة االردنیة اصبح من الضروري جدا 
بكل یسر وسھولة.الخدمات للموظفین وأعضاء ھیئة التدریس لمتابعة ملفاتھم داخل الجامعة

لذلك تم تطویر منظومة خاصة تجمع كافة الخدمات التي یحتاجھا الموظف مثل الخدمات المكتبیة من 
رواتب وغیرھا من حركات االعارة والبحث عن الكتب وایضا متابعة خدمات شؤون الموظفین والعھد وال

الخدمات االخرى.

یجب الحصول على إسم المستخدم وكلمة المرور من شؤون العاملین لیتمكن الموظف من الدخول الى 
الموقع اإللكتروني وتم عمل شاشة لدائرة شؤون العاملین توفر ھذه الخدمة.

وتم عمل شاشة لقسم ب الموظف یجب الحصول على كلمة مرور خاصة بذلك للتمكن من رؤیة تفاصیل رات
الرواتب في الدائرة المالیة توفر ھذه الخدمة.

:الدخول الى المنظومة
دخول الى رابط المنظومة التالي:لالستفادة من الخدمات االلكترونیة یجیب ال

https://es.zuj.edu.jo/es/

ثم الدخول من خالل اسم المستخدم وكلمة المرور والتي یتم تزویدھا من خالل دائرة شؤون الموظفین



صفحتي:

صالحیات الموظف ان كان موظف او بعد تسجیل الدخول یتم عرض الصفحة الرئیسیة للمنظومة حسب 
مسؤول دائرة



مستخدم النظام وبامكان المستخدم من تعدیل ملفھ الشخصي اسم الموظف: یتم عرض اسم الموظف -1
من خالل الضغط على السھم یمین االسم واختیار (ملفي الشخصي) كما بامكانھ تسجیل الخروج من 

نفس القائمة.
ن تغییر لغة العرض من اللغة العربیة الى االنجلیزیة والعكستغییر اللغة: یمكن للمستخدم م-2
روابط سریعة: قائمة تحتوي على روابط لبعض المواقع التي تلزم الموظف-3

عرفة تفاصیل التأخیرات یجب عدد تأخیرات الموظف للشھر الحالي ولمتعرض : تأخیرات الشھر-4
على الموظف الضغط على التأخیرات

تعرض الرصیج المتبقي من االجازاترصید االجازات: -5
مالحظات التأمین الصحيالتأمین الصحي: تعرض -6
ولمعرفة تفاصیل الرسائل یجب على تعرض عدد الرسائل الواردة الغیر مقروءة الرسائل الواردة:-7

الموظف الضغط على الرسائل
تحتوي على قائمة الخدمات التي یستخدمھا الموظف لالستفادة من الخدماتالقائمة الجانبیة:-8
ویتم التنقل بینھا بشكل تلقائياخر االخبار: یتم عرض اخر االخبار التي  تھم الموظف-9
تقییم ثم الضغط على زر تصویتلالتقییمات: تقییم الموقع االلكتروني باختیار ا-10
بشكل یدويعداد االخبار: للتنقل بین االخبار -11



ملفي الشخصي

,البرید االلكتروني ,بعض المعلومات الشخصیة (كلمة المرور تحتوي على المعلومات الشخصیة للموظف حیث یستطیع الموظف من تعدیل 
والعنوان),الھاتف الخلوي  

الخدمات المكتبیة

تقسم الخدمات المكتبیة الى الخدمات التالیة:

حركات االعارة

یتم عرض جمیع حركات االعارة للموظف من المكتبة مع حالة الكتب المعارة 



البحث عن كتاب

تحدید تتیح ھذه الساعة البحث عن اّیة كتاب متوفر في المكتبة لتوفیر الوقت والجھد من البحث علیھ من المكتبة ولالستفاده من ھذه الخدمة یجب
مثال للبحث عن ,او العنوان وعند البحث عن اكثر من مقطع یفضل استعمال اشارة % بین الكلماتنوع البحث ھل ھو من خالل اسم المؤلف 

جامعة الزیتونة ادخل جامعة%الزیتونة



خدمات شؤون العاملین

االجازات والمغادرات والعقوبات وغیرھا من الخدمات االخرى تقسم ھذه الخدمات الى مجموعة من الخدمات مثل 

الدخول والخروجحركات 

ولالستفادة من الخدمة یجب اختیار الشھر المراد باالضافة الى یتم عرض حركات الدخول والخروج للموظف حسب القراءة من جھاز البصمة
نوع الحركة ثم الضغط على زر عرض



حركات المغادرات

الشھر والسنة ثم الضغط على زر عرضیتم عرض حركات المغادرات  للموظف ولالستفادة من الخدمة یجب اختیار 



حركات االجازات

یتم عرض حركات االجازات التفصیلي  للموظف واالرصدة المتبقیة من االجازات ولالستفادة من الخدمة یجب اختیار السنة ثم الضغط على زر 
البیاناتعرض

عقوبات الموظف
الخدمة یجب اختیار السنة ثم الضغط على زر عرض البیاناتیتم عرض عقوبات الموظف التفصیلیة ولالستفادة من



غیابات الموظف

السنة ثم الضغط على زر عرض البیاناتالشھر والموظف التفصیلیة ولالستفادة من الخدمة یجب اختیارغیاباتیتم عرض 

عمل االضافيال

ولالستفادة من الخدمة یجب اختیار الشھر والسنة ثم الضغط على زر یتم عرض العمل االضافي الموظف حسب القراءةمن جھاز البصمة 
عرض البیانات



التأمین الصحي

یتم عرض تفاصیل التأمین الصحي والمالحظات الخاصة بالتأمین الصحي للموظف ولالستفادة من الخدمة یجب اختیار الشھر والسنة ثم الضغط 
على زر عرض

عھدة الموظف

العھد المسجلة على الموظف حتى تاریخھ من دائرة اللوازمیتم عرض جمیع 



قسم الرواتب

یتم عرض كشف رواتب الموظف في ھذه الشاشة وللحفاظ على سریة المعلومات یلزم ادخال كلمة مرور خاصة لكل موظف یتم تزویدھا من 
قبل قسم الرواتب بالدائرة المالیة للموظف

استفسارات

لبعض الدوائر واالقسام االخرى مثل شؤون الموظفین او الدائرة المالیة او مركز الحاسوب والرسال بامكان الموظف ارسال اّیة استفسارات 
االستفسار یجب اختیار الجھة المطلوبة ثم كتابة نص االستفسار والضغط على زر ارسال



معرض الصور

یتم عرض اخر الصور المعروضة بالمنظومة 


