
خدمة فايلرالسحابية  

دليل املستخدم 

قسم التطبيقات والبوابات –إدارة تقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية  



نبذة عن اخلدمة 

ضمن أمن  خدمة ختزين سحابي متكن املستفيد من الوصول الكامل إىل امللفات والتعديل عليها ومشاركتها ومزامنتها على خوادم ت

:وكما حتظى اخلدمة بعدة مميزات منها. امللفات وعدم الوصول إليها إال من قبل مالك امللف أو من يتم مشاركته 

مشاركة امللفات ملستخدم واحد أو جمموعة

إمكانية الوصول إليها يف أي وقت ومكان

احلفاظ على أمان مشاركة امللفات من خالل إضافة كلمة مرور على امللف 

توفر خيارات عديدة ألذونات املشاركة

دون اتصال وإستخدامهامزامنة امللفات 



طريقة طلب اخلدمة عرب نظام خدماتي
خدمعرب الربيد الوزاري للمستخدماتيتسجيل الدخول إىل نظام 

https://moe.gov.sa/ar/aboutus/portal/pages/khadamati.aspx
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وصول رسالة منح الصالحية إىل الربيد 

اسم المستخدم 

اسم المستخدم 

الدخول بنفس 

بيانات الحساب 

الوزاري الذي تم 

طلب الخدمة عليه 

رابط الدخول عن 

طريق تطبيق 

الهاتف الذكي 

رابط الدخول 

عن طريق 

المتصفح 



(ذكيتطبيق هاتف -متصفح) اخلدمة إستخدامخيارات 

https://filer.moe.gov.saعن طريق رابط املتصفح   

FileCloudعن طريق تطبيق اهلاتف الذكي   Downloads

https://filer.moe.gov.sa/
https://www.filecloud.com/additional-downloads/


تسجيل الدخول عن طريق رابط املتصفح   

بإستخدامالدخول 

اسم المستخدم متبوعا ب 
@moe.gov.sa

مع إدخال كلمة المرور 
الخاصة بالمستفيد 



تسجيل الدخول عن طريق رابط املتصفح   

إدخال الكود المرسل 

عبر الرسائل النصية

أو تطبيق األمان



Filerلربنامج الواجهة الرئيسية 
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عرض كافة الملفات التي تم .1

.مشاركتها في مجلد الشبكة

عرض الوثائق األخيرة.2

عرض الملفات المميزة بنجمة.3

قمتالتيالملفاتعرض.4

بمشاركتها

خيارات ) إنشاء تدفق لألعمال .5

(متقدمة

الملفعملياتعرض.6

خيار البحث عن ملف محدد.7

التنبيهات.8

كتبيوالمالهاتفتطبيقاتتثبيت.9



Filerتغيري لغة الواجهة الرئيسية لربنامج 
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2
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Filerتغيري لغة الواجهة الرئيسية لربنامج 



Filerآلية رفع امللفات على خدمة 

ت على خيار رفع امللفاانقر  1



Filerآلية رفع امللفات على خدمة 

OPENامللف املراد رفعه على اخلدمة ثم الضغط على اختار  2



Filerآلية رفع امللفات على خدمة 

(. ميكن إنشاء جملد جديد ) حدد جملد الوجه  ة انقر على زر حتميل، سيظهر امللف يف الوثائق األخري3 4



Filerآلية مشاركة امللفات على خدمة 

اضغط على خيار مشاركة  1



Filerآلية مشاركة امللفات على خدمة 

(  ط عرب الربيدإرسال الراب-فتح الرابط يف نافذة جديدة-نسخ الرابط بشكل مباشر للصقه) املشاركة اختيار طريقة ارسال رابط  2



Filerآلية مشاركة امللفات على خدمة 

نسخ الرابط

ياإللكرتونعربالربيدالرابطإرسال



Filerامللفات على خدمةخيارات متقدمة ملشاركة 

ميكن إضافة خيارات أكثر على املشاركة  5



Filerآلية مشاركة امللفات على خدمة 

يف حال كانت املشاركة ألكثر من مستخدم ميكن اختيار املستخدمني وإضافتهم أو عمل جمموعة حتتوي على املستخدمني  6



Filerآلية مشاركة امللفات على خدمة 

ميكن اقفال املشاركة أي وقت 7



Filerآلية مشاركة امللفات على خدمة 

ملشاركة ميكن مشاهدة امللفات اليت قام األخرين مبشاركتها من خالل اجمللد أعاله وهو اجمللد الذي ينشئ تلقائيا يف الصفحة عند عمل ا

من قبل اآلخرين 
8



تطبيق اهلاتف الذكيتسجيل الدخول عن طريق 

ق من يتم تحميل التطبي

الرابط المخصص 

وكتابة عنوان الخادم 

في الجزء المحدد

:مالحظة هامة 

غةالليدعمالالتطبيق

الوقتفيالعربية

يالحال



تطبيق اهلاتف الذكيتسجيل الدخول عن طريق 

ات الدخول بنفس بيان

الحساب الوزاري 

الذي تم طلب الخدمة 

عليه 



لتطبيقالواجهة الرئيسية 

تظهر الصفحة 

الرئيسية 
DASHBOARD

خيارات 

إضافية



لتطبيقالواجهة الرئيسية 

قالتطبيمنالخروج
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البحث عن ملف محدد

3

5

خيارات 

قالتطبي



عرض امللفات األخرية يف تطبيقلربنامجالواجهة الرئيسية 

2

تعرض كافة الملفات

التي تم العمل عليها

مؤخرا



عرض امللفات املميزة بنجمة يف تطبيق

3

تعرض الملفات 

يل المميزة بنجمة لتسه

الوصول إليها 



عرض امللفات غري املتصلة باإلنرتنت يف تطبيق 

الملفات غير المتصلة تعرض 4

(  إذا تم تمكينها)باإلنترنت 

متاحة لجعل ملفات الشبكة 

دائًما في وضع عدم االتصال 

لالحتفاظ بنسخة من الملفات 

المخزنة على الشبكة على 

. الكمبيوترجهاز 



عرض امللفات املرسلة واملستقبلة يف تطبيق

5

تعرض الملفات 

ة المرسلة والمستقبل

(التي تم مشاركتها)



يف تطبيقاإلعدادات الرئيسية 
6

:خيارات المزامنة
تها توفر الملفات التي تم مزامن-

دون اإلتصالضمن ملفات 

إنترنت 

يديو تحميل تلقائي للصور والف-

من جهازك إلى الخادم

لويةالخالشبكةإستخدامتمكين -

ةالمزامنفي

:خيارات األمان
ررمز عبوإستخدامتمكين -

تمكين الدخول من عدة -

أجهزة



إعدادات امللفات يف تطبيق 

:خيارات الملفات 
عين تطبيق مبإستخدامفتح الملف .1

الملفتحميل.2

مشاركة الملف .3

بنجمةالملفتمييز.4

بلونالملفتمييز.5

إرسال الملف كمرفق في بريد .6

إلكتروني

دلإلعتمالمستفيدالملفإرسال.7

الملفتسميةإعادة.8

حذف  الملف/ نقل / نسخ.9
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