نظام الخدمات اﻻلكترونية السحابي للهيئة الطبية العامة بجازان ) عنايتي (
من خﻼل متصفح اﻻنترنت افتح موقع عنايتي عبر كتابة الرابط أدناه أو من خﻼل البحث في قوقل عن عنايتي الهيئة
الطبية العامة بجازان ) يفضل متصفح الكروم أو الفايرفوكس (

رابط موقع عنايتي

تنبيه هام جدا:

mcj.sa

موقع الهيئة الطبية الرسمي

jazangmc.org.sa

عنايتي نظام جديد وﻻ توجد فيه بيانات سابقة للمرضى لذا جميع الحاﻻت المحولة أو غير المحولة

الصادرة من النظام القديم ترسل عبر طلب إصدار قرار

أوالقرارات القديمة أو الجديدة
المريض و إرفاق ملف التحويل أو القرار الحالي وباقي المتطلبات .

في عنايتي مع تعبئة بيانات

 -١طلب إصدار قرار من خﻼل عنايتي:
اختر أيقونة طلب إصدار قرار وقم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة بعض أنظمة التشغيل ﻻ تقبل اﻷرقام العربية لذا اختر
اﻷرقام اﻹنجليزية وارفق الملفات المطلوبة بكاميرا الجوال مباشرة أو من المحفوظات على ان تكون بصيغة  PDFاو
 PNGأو  JPGعلى أن ﻻ يزيد حجم الملف عن  ٣ميقا بايت .بعدها سيتم حفظ الطلب وعليكم اﻻحتفاظ برقم الطلب
لﻼستخدام ﻻحقا عند اﻻستعﻼم عن حالة الطلب.

 -٢اﻻستعﻼم عن حالة الطلب:
يمكنكم اﻻستعﻼم عن حالة الطلب من خﻼل ايقونة اﻻستعﻼم عن حالة الطلب.عند قبول الطلب عليكم تفعيل حسابكم عبر
ايقونة تفعيل حسابي على البوابة سيتم ارسال رسالة الى رقم الجوال بطلب تفعيل الحساب في عنايتي.

 -٣تفعيل الحساب على البوابة:
لتفعيل حسابكم عليكم اختيار ايقونة تفعيل حسابي على البوابة وإكمال البيانات المطلوبة.
بعد تفعيل حسابكم سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور على الجوال المسجل في النظام يمكنكم الدخول على حسابكم
في عنايتي والبدء في استخدام الخدمات اﻻلكترونية المتاحة ومنها طلب أمر إركاب الخ كذلك يمكنكم تغيير كلمة المرور.

طلب أمر إركاب
الدخول إلى حسابكم في عنايتي .في حالة وجود توصية بمرافق في القرار عليكم اختيار المرافقين من تبويب أوامر
اﻹركاب والتذاكر ثم قم بالضغط على إضافة في تبويب بيانات المرافقين وتعبئة بيانات المرافق وإرفاق صورة هويته.
من الشاشة الرئيسية بعد حفظ البيانات اختر ايقونة طلب أمر إركاب من تبويب أوامر اﻹركاب والتذاكر
قم باختيار طلب جديد ثم تعبئة كامل البيانات ومنها إرفاق الموعد واختيار المرافق وتحديد موعد الذهاب والعودة الخ
تنبيه  ) :مشهد المراجعة ضروري لكن النظام يتجاوز عنه في الطلب اﻷول فقط (
بعد الحفظ يمكنكم متابعة حالة الطلب في سجل الطلبات وسيتم ظهور أرقام التذاكر ورقم الحجز بعد إصدارها من قبل
شركة إيﻼء .

