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 والخصوصية الطبعحقوق  1

في هذا  والبيانات المذكورةتم انشاء هذا المستند بواسطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع العلم أن التصاميم الفنية 

 .لمستندمسموح لهم باالطالع على هذا االمستند لن يتم نقلها إلى أي شخص أو جهة ال عالقة لهم أو غير 
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 واإلصداراتإدارة المستند  2

 سجل اإلصدارات 2.1

مالحظات اإلصدارالكاتبالتاريخاالصدار

 إدارة تقنية المعلومات طارق جمال الدين  2019-سبتمبر-15 1.0
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 الملخص التنفيذي 3

 دبي. –وزارة الصحة ووقاية المجتمع  –تم انشاء هذ المستند بواسطة إدارة تقنية المعلومات 

تتجه إدارة تقنية المعلومات وموقعها دبي إلى أتمته وتوثيق متطلبات العمل والعمليات واألنشطة التي تقوم بها مختلف 

 اإلدارات بالوزارة.

 تطوير الخدمات اإللكترونية.إدارة تقنية المعلومات لديها خبرة طويلة في 

. 
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 واالختصاراتالتعريفات  4

الوصفاالختصار

MOHAP 

 أو

 الوزارة

Ministry of Health and 

Prevention, United Arab 

Emirates, MOHAP is the 

Service Provider 

 خدمة الوزارة الصحة ووقاية المجتمع ، مقدم 

خدمات األعمال أو 

الطبيةالمنشآت   

Business Services, 

Establishment or Est. 

. إلخ، العيادات.المستشفيات، المراكز الصحية، 

لترخيص وزارة  تخضعوالتي  بالدولة،العاملة 

 .الصحة

التي و ، المنشآت الصيدالنية العاملة بالدولة 

 .تخضع لترخيص وزارة الصحة

 Individual Services خدمات األفراد

إلى األفراد مثال   المقدمة من الوزارةالخدمات 

تصديق الشهادة المرضية ، و شهادة حسن 

 السيرة، و تقييم مهني و فنيي الطب

 الخدمات المقدمة من الوزارة Service الخدمة

 Process العملية

العملية هي مجموعة من األنشطة والخطوات 

عليك القيام به  وتحدد ماونهاية،  ايةبد ذات

 مثال:إلكمال العملية 
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الوصفاالختصار

قديم ت< --ملء الطلب طلب تصديق جديد: 

مقدم الطلب ، موافقة وزارة الصحة من طلب ال

< - خدمةالسداد رسوم  -<  مقدم الطلب -

 دة شهاالطباعة < -معتمد  أصبح الطلب

* Mandatory Field حقل إجباري يجب إدخال قيمة بالحقل 

 Auditor المدقق

الذي يقوم بتدقيق الطلب و قبوله أو رده  هو

إلى مقدم الطلب أو رفض الطلب نهائيا و 

 اغالقه

/  مقدم الطلب

 المستخدم

Applicant or User 

طلب من يقوم بتقديم مقدم الطلب وهو 

 الخدمة

 العاملين بوزارة الصحة Internal User مستخدم داخلي

 بوزارة الصحةغير العاملين  External User مستخدم خارجي
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 نظرة عامة 5

  ،اسم المستخدم. تذكر - المرور تغيير كلمةتذكر / إدارة حساب المستخدم: إنشاء حساب 

 .مصادقة تسجيل دخول المستخدم لكل من المستخدمين الخارجيين والداخليين 

 صول على معلومات ملف تعريف المستخدم للشركات )المؤسسات( واألفراد الذين تستخدمهم جميع الخدمات للح

 هوية المستخدم والمعلومات الديموغرافية ومعلومات االتصال ووثائق الهويات.

 ار إدارة المستخدمين والخدمات واألدوار وامتيازات األدوار وتعيينات األدوار للخدمات وصفحات الخدمة وتعيين أدو

 لن يتم تغطيتها في هذا المستند. ذلك؛وما إلى  المستخدم،

  داخل نطاق عمل النظام الخدماتفي الخدمات المدرجة. 

 الدليلالغرض من هذا  5.1

 النظام.طريقة استخدام  بيانهو  الدليلالغرض من هذا 
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 نظام عملنطاق  6

 مستخدمي النظام 6.1

 لى سبيل المثال المرضى أو المهنيين الطبيين الذين يطلبون التقييمع - المتعاملين من األفراد 

  يل المثال المنشآت الطبية أو الصيدالنية الخاضعة لترخيص الوزارة.على سب -المتعاملين ممثلي المنشآت 

  إلخموظفي التراخيص على سبيل المثال خدمة المتعاملين، المنسقين، المدققين، المفتشون، –الوزارة موظفو ... 

 الخدمات داخل نطاق عمل النظام 6.2

 #   اسم الخدمة Service Name رسوم الخدمة 

0 User Sign Up 1 انشاء حساب مستخدم جديد 

0 User Login 2 المستخدم دخول تسجيل 

0 Forgot password – Change Password 3 المرور كلمة غيرت - المرور كلمة نسيت هل 

0 Forgot user name 4 المستخدم اسم نسيت هل 

 

 المسئولية الوصف اسم #

1 

يقوم المستخدم بإنشاء حساب ، وملء  إنشاء حساب جديد

معلومات الملف الشخصي للمستخدم 

 وإرفاق نسخ الهويات

 –المستخدمين الخارجيين 

 مؤسسات واألفرادالمتعاملين 
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 المسئولية الوصف اسم #

2 

أدخل المستخدم اسم المستخدم وكلمة  دخول المستخدم

اضغط و -لموظف الوزارة والمجال –المرور 

 على زر تسجيل الدخول

 جميع المستخدمين

3 

 المرور كلمة نسيت هل

 المرور كلمة غيرت -

يتلقى المستخدمون رابط تغيير كلمة المرور 

 إلى بريدهم اإللكتروني

 –المستخدمين الخارجيين 

 مؤسسات واألفرادالمتعاملين 

4 

هل نسيت اسم 

 المستخدم

المستخدم على تذكر اسم نظام مساعدة 

 المستخدم

 جميع المستخدمين

 أدوار المستخدمين 6.3

 الوظائف الوصف الدور #

1 

مستخدم 

 خارجي

المتعاملين من 

المنشآت و 

 األفراد

 .الدخول إلى النظام

 نسيت كلمة المرور / تغيير كلمة المرور

 نسيت اسم المستخدم

 .الشخصيإنشاء حساب جديد ، أدخل وتحرير معلومات الملف 

1 

مستخدم 

 داخلي

 موظف الوزارة

الدخول إلى النظام باستخدام مستخدم المجال وكلمة المرور واسم 

 .المجال

 نسيت اسم المستخدم
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 استخدام النظام 7

 إلى صفحة الدخول انتقل 7.1

 اإللكترونية صفحة الدخول إلى الوزارةإلى  للوصولاتبع الخطوات القليلة التالية 

  https://www.mohap.gov.ae/ar/Pages/default.aspx انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة  .1

 من صفحة الوزارة اضغط الخيار "تسجيل دخول / مستخدم جديد" .2

 لرابط ستخدام ابا  -انتقل مباشرًة إلى صفحة تسجيل الدخول  أو .3

https://smartforms.moh.gov.ae:444/?lang=ar  

 تظهر صفحة تسجيل الدخول .4

 من خالل تلك الصفحة يمكنك عمل التالي .5

a. الدخول إلى النظام 

b. إنشاء حساب مستخدم جديد 

c. نسيت كلمة المرور 

d. نسيت اسم المستخدم 

 انتقل إلى صفحة الدخول  

 1  https://www.mohap.gov.ae/ar/Pages/default.aspx 

 من صفحة الوزارة اضغط الخيار "تسجيل دخول / مستخدم جديد" 2 

  

  

https://www.mohap.gov.ae/ar/Pages/default.aspx
https://smartforms.moh.gov.ae:444/?lang=ar
https://www.mohap.gov.ae/ar/Pages/default.aspx
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 انتقل إلى صفحة الدخول  

 3 

 استخدام الرابط ب  -انتقل مباشرًة إلى صفحة تسجيل الدخول  أو

https://www.mohap.gov.ae/ar/Pages/default.aspx 

 4 

  

 

https://www.mohap.gov.ae/ar/Pages/default.aspx
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 الدخول إلى النظام 7.2

 .حساب مستخدم جديد إنشاءأو إذهب أوال يجب أن يكون لديك حساب لتسجيل الدخول ، 

 اإللكترونية MOHAPلدخول إلى خدمات لاتبع الخطوات القليلة التالية 

 إلى صفحة الدخول انتقل .1

 تسجيل الدخول .2

a.  المستخدم الخارجي: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر فوق زر تسجيل الدخول ، إذا كان لديك حساب

 مستخدم.

b.  :على الشاشة أعاله ثم أدخل اسم  "ويندوزانقر على رابط "تسجيل دخول مستخدم  المستخدم الداخلي

كما في الشاشة  " ويندوز المستخدم وكلمة المرور واسم المجال ثم اضغط على زر "تسجيل دخول مستخدم

 أدناه.

 اضغط على أيقونة الخدمة المطلوبة لبدء استخدامها. .3
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 دخول المستخدم   

1 

  

 2 

إذا كان لديك  الدخول،المستخدمون الخارجيون: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر فوق زر تسجيل 

 حساب مستخدم،اسم 

على الشاشة أعاله ، ثم أدخل  " ويندوز : انقر على رابط "تسجيل دخول مستخدمون الداخلونالمستخدم

كما في  "ويندوزجيل دخول مستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور واسم المجال ثم اضغط على زر "تس

 الشاشة أدناه
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 دخول المستخدم   

  

  

 .ااضغط على أيقونة الخدمة المطلوبة لبدء استخدامه 3 
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 إنشاء حساب مستخدم جديد 7.3

 .فقطفقط مرة واحدة للمستخدمين الخارجين هذه الخطوة مناسبة 

يجب أن تقوم بإنشاء حساب مستخدم حتى تتمكن من  –ألنظمة الوزارةليس لديك حساب مستخدم  –إذا كنت مستخدم جديد  

 االستفادة من الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الوزارة.

 مباشرة  إلى النظام الدخولإذا كان لديك حساب مستخدم يمكنك االنتقال إلى 

 Sign Up –  إنشاء حساب مستخدم جديد #

 إلى صفحة الدخول انتقل 

 انقر "إنشاء حساب جديد" 1

1 
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 Sign Up –  إنشاء حساب مستخدم جديد #

  حساب جديد زر إنشاء اضغطثم  المطلوبة ياناتالبأدخل كل  2

2 
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 Sign Up –  إنشاء حساب مستخدم جديد #

بعد االنتهاء ستظهر لك رسالة تفيد بحفظ البيانات بنجاح وإرسال رسالة إلى بريدك اإللكتروني لتفعيل  3

 الحساب

3 

 

 اضغط على رابط التفعيل المرسل إلى بريدك اإللكتروني لتفعيل حسابك 4

4 
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  المرورنسيت كلمة  7.4

 نسيت كلمة المرور #

 إلى صفحة الدخول انتقل 

 انقر على رابط نسيت كلمة المرور 1

 "Reset" تعيينأدخل اسم المستخدم وكلمة التحقق ثم انقر فوق إعادة 

 ستتلقى رابط إعادة التعيين في بريدك اإللكتروني ، انقر فوقه إلدخال كلمة المرور الجديدة

 

 

 

 

 



 

 1.0 اإلصدار – دليل المستخدم النهائي – إدارة مستخدمي النظام

 

22 of 22  أ.ع.م، جميع الحقوق محفوظة –وزارة الصحة ووقاية المجتمع 

 

  نسيت اسم المستخدم 7.5

 نسيت اسم المستخدم #

 إلى صفحة الدخول انتقل 

 اسم المستخدمانقر على رابط نسيت  .1 

 المستخدم وكلمة التحقق ثم انقر فوق إعادة تعيينأدخل اسم  .2

 سيقوم النظام بعرض جزء من اسم المستخدم الخاص بك .3

 ؟ انقر على اسم المستخدم الخاص بكتذكرالهل ما زلت ال تستطيع  .4

 واضغط على زر "الحصول على اسم المستخدم" باسم المستخدم البريد اإللكتروني المسجل الخاص أدخل .5

 لمستخدم الكامل في بريدك اإللكترونيسوف تتلقى اسم ا .6
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