
دليل المستخدم لمنصة تواصل معنا 

 

مكتب علاقات العملاء 
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المقدمة 

 

 

 

 

 
 

االستفسار
االستفسار عن معاملة أو طلب سابق

 
تهدف منصة تواصل معنا إىل تلبية احتياجات مستفيدين المؤسسة والعناية بطلباتهم من خالل الخيارات المتعددة التالية : 

مكتب علاقات العملاء 

الشكوى
رفع شكوى � حال عدم الرضا عن

الخدمة المقدمة

االعتراض
االعتراض عىل رد المؤسسة الصادر

 بحق العميل ويوجه للمستوى األعىل

االقتراح
 نستقبل اقتراحاتكم � تحسين وتطوير

الخدمات المقدمة

دعم فني
 لحل المشاكل الفنية والتقنية 



خطوات رفع التذكرة على المنصة 

 
تسجيل مستخدم جديد: 

لكي تتمكن من استخدام المنصة عليك أوالً إنشاء مستخدم جديد
 

وسوف تحتاج إىل:
(  رقم الهوية ، رقم الجوال ، البريد االلكتروني ) 

 
و بعد مطابقة البيانات سيتم ارسال "رمز التحقق" إىل رقم الجوال المدخل من قبلكم

الخطوة االوىل 



خطوات رفع التذكرة على المنصة 

 
بعد إدخال رمز التحقق يمكنك تسجيل الدخول اىل المنصة
باستخدام رقم الجوال أو البريد اإللكتروني و كلمة المرور 

 رقم الهوية الوطنية 
 

الخطوة الثانية  



خطوات رفع التذكرة على المنصة 

 

الخطوة الثالثة  

صفحة الدخول :
 

لكي تتمكن من الدخول للمنصة، عليك إدخال "رقم الجوال" 
و "رقم الهوية" ثم النقر عىل زر تسجيل الدخول

 
 



خطوات رفع التذكرة على المنصة 

 

الخطوة الرابعة 

صفحة الطلبات :
 

من خالل صفحة " الطلبات " سوف تتمكن من
اختيار طلب جديد واختيار نوع الطلب ( شكوى ، 

 استفسار ،  اقتراح ،  طلب دعم فني ) 
 
 
 



خطوات رفع التذكرة على المنصة 

 

الخطوة الخامسة  

 
صفحة الطلبات :

 
عند اختيار نوع الطلب سوف تتمكن من تعبئة
البيانات بالحقول اإللزامية لتتمكن من إرسال

الطلب.
 
 



خطوات رفع التذكرة على المنصة 

 
 

صفحة الطلبات :
 

بعد التأكد من تعبئة البيانات وشرح الموضوع يمكنك
الضغط عىل إرسال الطلب من ثم سوف تظهر لك هذه

الرسالة ( تم تسجيل طلبكم بنجاح )
 
 
 

الخطوة السادسة  

 
وسيصلكم رقم التذكرة عن طريق الرسائل النصية لرقم الجوال المدخل 



خطوات رفع التذكرة على المنصة 

 

الخطوة السابعة 

صفحة الطلبات:
 

يمكن االستعالم عن الطلبات المرسلة من خالل خانة  
( طلباتي القائمة ) و استعراض حالة الطلب 



خطوات رفع التذكرة على المنصة 

 

الخطوة الثامنة 

صفحة الطلبات:
 

يمكن االستعالم عن الطلبات المنتهية من خالل خانة 
 (طلباتي المنتهية) والتي تم الرد عليها من جهة

االختصاص كما أنه يمكنك عرض تفاصيل الطلب 
 



خطوات رفع التذكرة على المنصة 

 

الخطوة التاسعة 

صفحة الطلبات:
 

عند اختيار تفاصيل سوف تظهر تفاصيل الطلب كالتالي:
 



خطوات رفع التذكرة على المنصة 

 

استبيان تقييم الخدمة:
 

حرصاً من المؤسسة عىل رفع مستوى الخدمة، فقد صممت استبانة
لقياس مدى رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة من قبل منصة

تواصل معنا، لذا نأمل تعبئتها بعد تلقي اإلجابة.
 
 



شكرا لكم 


