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الدليل اإلرشادي للدعم الفني
بوابة المستقبل



المقدمة
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بوابة المستقبل

ــد مــن البرامــج  ــى العدي ــوي عل ــي يحت ــم إلكترون هــي نظــام تعل
العمليــات  وتنفيــذ  تخطيــط  فــي  تســتخدم  والتطبيقــات، 
أداء  وتقييــم  متابعــة  مــن  المعلــم  تمكــن  كمــا  التعليميــة، 
الطلبــة، إضافــة إلــى تقديمهــا خدمــات المناقشــات التفاعليــة 
والمؤتمــرات المرئيــة ومنتديــات النقــاش، وتتيــح  أيضــًا فرصــة 

للتعلــم خــارج أســوار المدرســة.
وتســهياًل لعمــل منســوبي مــدارس بوابــة المســتقبل، تم إنشــاء 
هــذا الدليــل لتوضيــح كيفيــة الوصــول لقنــوات الدعــم المتاحــة 

لحــل المشــاكل التقنيــة التــي تواجههــم.

fg.moe.gov.sa  :رابط بوابة المستقبل
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طرق الوصول إلى قنوات الدعم الفني 
من خالل بوابة المستقبل
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أيقونة الدعم الفني

المكالمة الهاتفية        

المحادثة الفورية 
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أواًل: ايقونة الدعم الفني

يمكنكم  الوصول إلى أيقونة الدعم الفني من خالل: 

- النقــر علــى أيقونــة الدعــم الموجــودة فــي الصفحــة الرئيســية 
لجميــع زوار النظــام أو بالدخــول للرابــط أدنــاه: 

 fg.moe.gov.sa/#Support
 

ــة الحقــول  ــم تعبئ ــي يت - بعــد الوصــول لنمــوذج الدعــم الفن
المطلوبــة:

 24 ساعة /7 أيام

البريد اإللكتروني	 
االسم	 
تصنيف المشكلة	 
المشــكلة 	  تفاصيــل 

واضــح  بشــكل 

رقم الهوية	 
رقم الجوال	 
عنوان المشكلة 	 
التصنيف الفرعي	 
إرفــاق صــورة للمشــكلة 	 

إن وجــد 

صورة توضيحية )1(
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توضيح )1(
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ثانًيا: المحادثة الفورية

الدعــم  صفحــة  إلــى  الدخــول  األنظمــة  لعمــالء  يمكــن 
ــة مــع أحــد ممثلــي خدمــة العمــالء خــالل  ــدء محادث الفنــي وب
أوقــات العمــل ليتــم الــرد بشــكل فــوري علــى استفســاراتهم 
المباشــرة  الحلــول  وإيجــاد  تواجههــم،  التــي  والمشــكالت 
الــذي  الحــوار  والســريعة لهــم، وذلــك مــن خــالل صنــدوق 

يظهــر علــى جهــة اليميــن  

كما في الصورة توضيحية )2(

من السبت إلى الخميس 7 صـ وحتى 9 مـ 
يوم الجمعة من 1 مـ وحتى 7 مـ
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توضيح )2(
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ثالًثا: المكالمة الهاتفية

 جميع ممثلي خدمة العمالء يتشرفون بخدمتكم عن طريق 
االتصال على الرقم الموحد  920033988

من السبت إلى الخميس 7 صـ وحتى 9 مـ

الجمعة من 1 مـ وحتى 7 مـ
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متابعة البالغات:

آلية التصعيد: 

-  حرًصــا منــا علــى تقديــم أفضــل الخدمــات للعمــالء تــم إضافــة 
خاصيــة المتابعــة والتعليــق علــى البــالغ مــن خــالل الدخــول إلــى 

صفحــة المتابعــة واالطــالع علــى تفاصيــل البــالغ.

-  يتــم إتاحــة التعليــق لمنســوبي البوابــة علــى بالغــات الدعــم 
الفنــي الخاصــة بهــم مــن خــالل البوابــة فــي حــال طلــب الدعــم 

الفنــي اســتيضاح أو فــي حــال اســتمرار المشــكلة.

فــي حــال عــدم الــرد علــى البــالغ مــن قبــل الدعــم الفنــي خــالل 
ثالثــة أيــام، يتــم إرســال بريــد إلكترونــي مــن قبــل العميــل إلــى 

CRM-Care@tetco.sa

صورة تحتوي على تفاصيل البريد المرسل ) 3 (
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توضيح )3(
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www.tetco.sa
info@tetco.sa
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TETCO CHANNEL

يسـعدنـا تواصـلـكم عبـر 




