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والفصولالصفوفتقارير
 والفصولالصفوف اجملال

 جلةاملعايفاملساندةاجلهة للعنصراملعاجلةمسار املعاجلةجهة العنصر م

 املدرسةة/مدير طالببهاليسصفوف1

.حذف-4إختيار الصف والقسم ثم حبث -3الصفوف واألقسام -2اإلعدادات

ف ثم حذبياناتهم إذا كان هناك طالب منقطعني مرتبطني بالصف تتم أرشفة : مالحظة

.القسم 

والقبولاالختباراتإدارة

 املدرسيالتخطيطإدارة
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شؤونإدارة+التعليممكتب
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.القاعات الصفية  إضافة القاعة  ثم ربطها بالفصل 

والقبولاالختباراتإدارة

املدرسيالتخطيطإدارة

 املعلوماتتقنيةإدارة

.حذف-4الصف و القسم -3الفصول -2اإلعدادات-1 املدرسةة/مدير طالببهاليسفصول4

والقبولاالختباراتإدارة

 املدرسيالتخطيطإدارة
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الطالبتقارير
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-7( النظام الدراسي والصف والقسم و الفصل:) إدخال البيانات التالية-6اختيار الطالب 

نقل الطلبة الذين اختربوا بشكل نهائي-10حفظ وعودة -9حتديد الطالب -8عرض 

اذ مل يوجد اسم الطالب مع الطلبة الراسبون يتم رفع بطاقة دعم فين واختبار النظام

.اختباراتالرئيسي 
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ة إضاف–بيانات ولي األمر تعديل –الدخول على ملف الطالب –الطالب -شؤون الطالب

.حفظ–ولي أمر جديد 

إدارة االختبارات والقبول
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إدارة االختبارات والقبول
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املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

املدرسةة /مديرعالق بني مدرستني النقل5

–قة مواف–منقول إىل املدرسة -أ:طالب منقولني إىل املدرسة-الطالب-شؤون الطالب-1

.حفظ

.حفظ -موافقة –طلب نقل من مدرسة -ب

منقول من املدرسة-أ: طالب منقولني من املدرسة-الطالب  –شؤون الطالب -2

.الطالبمعاجلة وضع –طلب نقل إىل املدرسة : ب

إدارة االختبارات والقبول

إدارة تقنية املعلومات

دعم الوزارة

املدرسةة /مديرغري مرفع6

لرتفيع الطالب -4لتعني صفوف الطلبة يف العام اجلديد -3الطالب -2شؤون الطالب-1

.نهائيبشكل 

ي يف حال كان الرابط باللون األسود يتم رفع بطاقة دعم فين واختبار النظام الرئيس

.اختبارات

يف التعليم األجنيب وبرامج الرتبية اخلاصة اليت مل تعتمد خططها البد من: مالحظة

.الطالبتعريف نتائج 

إدارة االختبارات والقبول

إدارة تقنية املعلومات

دعم الوزارة

املدرسةة /مديرغري مرحل7

لتعني صفوف الطلبة يف العام اجلديد -3الطالب -2شؤون الطالب-1

.الطالباختبار : مرحلة ابتدائية وتعليم كبار: أ-4

.ترفيع إىل األول الثانوي: مرحلة متوسطة: ب

.ارسال-6اختبار الطالب واختبار املدرسة -5

يف التعليم األجنيب وبرامج الرتبية اخلاصة اليت مل تعتمد خططها البد من: مالحظة

.الطالبتعريف نتائج 

إدارة االختبارات والقبول

إدارة تقنية املعلومات

دعم الوزارة

الطالبتقارير

 الرجوع للقائمة
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الطالباجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

ليس له نظام دراسي8

املدرسةة /مدير

الطالبشؤون-1

الطالب-2

الطالبملفعلىالدخول-3

تعديل-4

االكادمييةاملستخدمبيانات-5

-/(الفصل)/(القسم)(/الصف/)(دراسينظام)إضافة-6

.حفظ-7

إدارة االختبارات والقبول

غري مسند له صف9

ليس له قسم10

غري مسند له فصل 11

املدرسةة /مديرغري مسند له جنس12

بيانات الطالبرفع بطاقة دعم فين واختيار النظام الرئيسي 

إدارة االختبارات والقبول

إدارة تقنية املعلومات

دعم الوزارة

 الرجوع للقائمة



الطالبتقارير
الطالباجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

املدرسةة /مديرطالب بنني يف مدارس بنات13

بيانات الطالبرفع بطاقة دعم فين واختبار النظام الرئيسي 

والتعليم األهلي ( أقسام البنني)مع مراعاة مرحلة رياض االطفال و مدارس  الدمج 

(.تعليم أجنيب مشرتك)واألجنيب 

إدارة االختبارات والقبول

إدارة تقنية املعلومات

دعم الوزارة

رفع بطاقة دعم فين واختيار النظام الرئيسي بيانات الطالباملدرسةة /مديرطالب بنات يف مدارس بنني14

إدارة االختبارات والقبول

إدارة تقنية املعلومات

دعم الوزارة 

15

م الطالب املطوي قيدهم وملفه

مفعل

والقبولإدارة االختبارات .رفع بطاقة دعم فين واختيار النظام الرئيسي بيانات الطالباملدرسةة /مدير

إدارة االختبارات والقبول.بياناتارسال طلب تعديل -4الدخول على ملف الطالب -3الطالب -2شؤون الطالب -1املدرسةة /مديرليس هلم تاريخ ميالد16

 الرجوع للقائمة



المدارستقارير

1

2

3



المدارستقارير
املدرسةاجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

مل تغلق الفصل االول1

املدرسةة /مدير

إغالق -3الدرجات  -2االختبارات  -1يبدأ العمل بهذه اخلاصية بنهاية اعمال االختبارات 

.الدرجاتإدخال 

إدارة االختبارات والقبول

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

مل تغلق الفصل الثاني2

مل تغلق الدور الثاني3

 الرجوع للقائمة



املدرسةاجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

املدرسةة /مديرمدارس بدون سنة التأسيس4

دارس التخطيط املدرسي للمدارس احلكومية أو التعليم األهلي ملبطاقة دعم إلدارةيرفع 

"التعليم األهلي واألجنيب 

إدارة التخطيط املدرسي 

إدارة تقنية املعلومات

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

دعم الوزارة

مدارس مل حتدد حالة املدرسة5

املدرسةة /مدير

للتعليم األهلي

واألجنيب حساب 

مالك املدرسة

التخطيط املدرسي للمدارس احلكوميةيرفع بطاقة دعم إلدارة

حالة –أ : وبطاقة دعم فين للتعليم األهلي ملدارس التعليم األهلي واألجنيب ويقصد بها 

سة املدرسة األساسية يف املبنى املشرتك هي املدر)مشرتك أساسي -2-مستقل -1: املبنى

(الصباحية

(.مسائية مثاًل–املدرسة امللحقة يف املبنى املشرتك )مشرتك ملحق -3

إدارة التخطيط املدرسي 

إدارة تقنية املعلومات

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

دعم الوزارة

املدرسةة /مديرمباني حكومية وهلا إجيار6

عن البيانات تعديل -4املباني املدرسية   -3إعدادات أخرى -2اإلعدادات املدير من حساب 

.االجياريوضع صفر عند قيمة -5ملكية املبنى  

إدارة التخطيط املدرسي 

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

دعم الوزارة

7

مباني غري حكومية وبدون 

إجيار

املدرسةة /مدير

عن البيانات تعديل -4املباني املدرسية   -3إعدادات أخرى -2اإلعدادات -1املدير من حساب 

.االجيار يوضع قيمة -5ملكية املبنى  

إدارة التخطيط املدرسي 

اإدارة الشؤون املالية إلضافته

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

المدارستقارير

 الرجوع للقائمة



المدارستقارير

املدرسةاجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

املدرسةة /مديرليس هلا جدول8

املدرسياجلدول -1

اجلدولإعدادات -2

اإلعدادات اختيار -3

.اجلدول تنفيذ اجلدول ثم تثبيت اجلدول ثم نشر -4

إدارة شؤون املعلمني

إدارة االختبارات والقبول

الرتبويإدارة اإلشراف 

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

إدارة تقنية املعلومات

 الرجوع للقائمة



المدارستقارير
املدرسةاجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

9

نوع ) مدير مدرسة بال 

(مستخدم 

إدارة شؤون 

املعلمني

مكتب التعليم 

األهلي واألجنيب

لياألهللتعليمدعموبطاقةاحلكوميةللمدارساملعلمنيشؤونإلدارةدعمبطاقةيرفع

إدارة شؤون املعلمني

إدارة تقنية املعلومات

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

إدارية ليس هلا منطقة 10

املدرسةة /مدير

موقع -4معلومات إضافية  -3إعدادات أخرى -2اإلعدادات -1: املدرسة األساسية

.املدرسة 

حفظ فيتحدث -3لعرض بيانات املدرسة -2بياناتي الشخصية : املدرسة امللحقة

.األساسيةاالرتباط باملدرسة 

هلي يف حالة تعذر التعديل يرفع بطاقة دعم إلدارة التخطيط املدرسي أو التعليم األ

.املدرسةحسب نوع 

:مالحظة 

ي حال كانت المدرسة ملحقة يكون التعديل عىل بيانات المدرسة الملحقة األساسية والتغيي  
 
ف

سينعكس عىل المدرسة الملحقة 
كة  ي حال كانت بيانات المدرسة األساسية صحيحة ولم ينعكس يجب عىل المدرسة المشير

 
ف

ة  األساسية عمل تعديل ثم حفظ فقط وسينعكس مباشر

إدارة التخطيط املدرسي 

املعلوماتإدارة تقنية 

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

ليس هلا حمافظة 11

ليس هلا مركز اداري 12

قرية أو ليس هلا مدينة 13

 الرجوع للقائمة



المدارستقارير
املدرسةاجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

ليس هلا مكتب تربية14

املدرسةة /مدير

.احلكومية يرفع بطاقة دعم إلدارة التخطيط املدرسي للمدارس 

.حكومية يرفع بطاقة دعم التعليم األهلي واألجنيب للمدارس الغري 

إدارة التخطيط املدرسي 

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

دعم الوزارة

15

/ ليلي ) ليس هلا نوع مدرسة 

تربية / حتفيظ / نهاري 

(خاصة 

تعليمليست مربوطة بنوع 16

17

حكومي ، ) ليس هلا تصنيف 

(جامعة اإلمام،، معهدأهلي

مدرسة ال يوجد بها طالب18

ة املدرسة/مدير

التخطيط 

املدرسي 

مكتب األهلي 

واألجنيب 

.املغلقة حسب اجراءات املدارس 

.احلكومية يرفع بطاقة دعم إلدارة التخطيط املدرسي للمدارس 

.حكوميةيرفع بطاقة دعم للتعليم األهلي واألجنيب للمدارس الغري 

إدارة التخطيط املدرسي 

إدارة االختبارات والقبول

 الرجوع للقائمة



املدرسةاجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

املدرسةة /مديرمدرسة ال يوجد بها صفوف19

املدرسة مدير مع فك ارتباط املغلقة حسب اجراءات املدارس : إذا كانت املدرسة مغلقة

.تعديل 

:كانت املدرسة قائمة إذا 

.الصفوفإضافة -3الصفوف األقسام -2اإلعدادات -1

إدارة التخطيط املدرسي 

إدارة شؤون املعلمني

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

إدارة االختبارات والقبول

املدرسةة /مديرمدرسة ال يوجد بها فصول20

املدرسةمدير حسب اجراءات املدارس املغلقة مع فك ارتباط : إذا كانت املدرسة مغلقة 

:كانت املدرسة قائمة إذا 

.فصلحذف / حبث وإضافة فصل -4إختيار الصف  -3الفصول    -2اإلعدادات -1

إدارة التخطيط املدرسي 

إدارة شؤون املعلمني

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

إدارة االختبارات والقبول

.حفظ -4إضافة الربيد اإللكرتوني -3لعرض بيانات املدرسة -2بياناتي الشخصية -1املدرسةة /مديرليس هلا بريد الكرتوني21

إدارة التخطيط املدرسي

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

املدرسةة /مديرمدرسة بدون مباني22

تعبئة مجيع احلقول -5مبنى إضافة -4املباني املدرسية -3اإلعدادات األخرى -2إعدادات -1

.حفظ-6

إدارة التخطيط املدرسي

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

حذف املبنى املكرر-4املباني املدرسية -3اإلعدادات األخرى -2إعدادات -1املدرسةة /مديرمباني بدون قاعات23

إدارة التخطيط املدرسي 

مكتب التعليم األهلي واألجنيب

المدارستقارير

 الرجوع للقائمة



المدارستقارير
املدرسةاجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

مدرسة بال قطاع24

ة املدرسة/مدير

.احلكوميةيرفع بطاقة دعم إلدارة شؤون املعلمني للمدارس 

.حكوميةيرفع بطاقة دعم للتعليم األهلي واألجنيب للمدارس الغري 

ي : مالحظة 
 
ائح ألنها ال تدخل ف عملية هناك مدارس ال تدخل ضمن المالحظة وال تضاف لها شر

النقل
ات)ـ التعليم المستمر 1 ( .تعليم الكبار وتعليم الكبي 
ي 2 .ـ التعليم األهىلي واألجنب 

إدارة التخطيط املدرسي 

يبمكتب التعليم األهلي واألجن

إدارة شؤون املعلمني

دعم الوزارة

مدرسة بال شرحية كربى25

مدرسة بال شرحية صغرى26

مدرسة بال أفضلية27

مدرسة بال مرحلة دراسية28

إدارة التخطيط 

املدرسي

مكتب التعليم 

األهلي واألجنيب

إدارة التخطيط املدرسي(.مدرسة مغلقة)ال يوجد معاجلة ويكتب 

مدرسة بال نوع تعليم29

30

مدرستني مشرتكة بنفس 

املرحلة ونوع التعليم

ة املدرسة/مدير

إدارة التخطيط 

املدرسي

مكتب التعليم 

األهلي واألجنيب

رسة  بعرض بيانات املد( املشرتك األساسي واملشرتك امللحق) مراجعة بيانات املدرسة 

غالباً يكون فيه خطأ يف لعرض بيانات املدرسة -2بياناتي الشخصية -1ملراجعة البيانات

.إحدى املدرستني يف حالة االستقاللية ونوع االشرتاك 

م إلدارة التخطيط املدرسي للمدارس احلكومية وبطاقة دعم للتعلي)رفع بطاقة دعم 

((.األهلي للمدارس األهلية

إدارة التخطيط املدرسي 

يبمكتب التعليم األهلي واألجن

 الرجوع للقائمة



المدارستقارير
املدرسةاجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

(عمل حالي)مدير مدرسة بال 31
إدارة شؤون املعلمني

ي مكتب التعليم األهل

واألجنيب

.إلدارة شؤون املعلمني للمدارس احلكوميةرفع بطاقة دعم 

.يرفع بطاقة دعم للتعليم األهلي واألجنيب للمدارس غري حكومية

إدارة التخطيط املدرسي 

إدارة شؤون املعلمني

مديرمدرسة بأكثر من 32
إدارة تقنية املعلومات 

إدارة شؤون املعلمني

33

مدرسة مشرتكة ومل حتدد 

املدرسة املشرتكة معها

املدرسةة /مدير

إدارة التخطيط 

املدرسي

ي مكتب التعليم األهل

واألجنيب

درسة  بعرض بيانات امل( املشرتك األساسي واملشرتك امللحق) مراجعة بيانات املدرسة 

غالباً يكون فيه خطأ يفلعرض بيانات املدرسة -2بياناتي الشخصية -1ملراجعة البيانات

.إحدى املدرستني يف حالة االستقاللية ونوع االشرتاك 

إلدارة التخطيط )رفع بطاقة دعم :  عند تعذر املعاجلة  من حساب مدير املدرسة 

(.املدرسي للمدارس احلكومية وبطاقة دعم للتعليم األهلي للمدارس األهلية

املدرسي إدارة التخطيط 

دعم الوزارة

34

40مدرسة عدد طالبها أقل من 

طالب وعدد فصوهلا أكثر من 

فصول3

املدرسةة /مدير

-1:التأكد من صحة البيانات من ناحية عدد الفصول والطلبة املرتبطني بالفصل

إذا كانت -حذف الفصول الزائدة  -4الطلبة ارتباط فك -3الفصول -2اإلعدادات 

املدرسيالبيانات صحيحة رفع بطاقة دعم إلدارة التخطيط 

إدارة التخطيط املدرسي

إدارة االختبارات والقبول

35

مدرسة نسبة الطالب الغري 

%40سعوديني فيها أكثر من 

إدارة االختبارات 

إدارة االختبارات والقبولرفع بطاقة دعم إلدارة االختبارات والقبولوالقبول

 الرجوع للقائمة



المدارستقارير
املدرسةاجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

املدرسةة /مديرمدرسة بال معلمني36

رفع بطاقة دعم إلدارة شؤون املعلمني: حكومي 

التأكد من أن ملفات املعلمني أصلية: أهلي 

إدارة شؤون املعلمني

إدارة تقنية املعلومات

37

مستثناه من)الشرائح املغلقة 

(النقل

إدارة شؤون 

املعلمني

رفع بطاقة دعم إلدارة شؤون املعلمني

إدارة شؤون املعلمني

دعم الوزارة 

38

مدرستني مشرتكة باإلدارة 

خمتلفنيمديرين وهلا 

ة املدرسة/مدير

إدارة التخطيط 

املدرسي

مكتب التعليم 

األهلي واألجنيب

(  املشرتك األساسي واملشرتك امللحق) مراجعة بيانات املدرسة 

غالباً يكون فيه خطأ يف عرض بيانات املدرسة -2بياناتي الشخصية -1ملراجعة البيانات

.إحدى املدرستني يف حالة االستقاللية ونوع االشرتاك 

إلدارة التخطيط املدرسي)رفع بطاقة دعم :  عند تعذر املعاجلة  من حساب مدير املدرسة 

(.للمدارس احلكومية وبطاقة دعم للتعليم األهلي للمدارس األهلية

دعم الوزارة

39

مدرسة فيه طالب االنتساب 

%10أكثر من 

ة املدرسة/مدير

إدارة االختبارات 

والقبول

إدارة التخطيط املدرسيرفع بطاقة دعم إلدارة االختبارات والقبول

إدارة االختبارات والقبول

40

استحقاق التشكيالتتطبق 

املدرسية وفقًا ألعداد الطالب 

واملرحلة

املدرسةة /مدير

التشكيالت املدرسية يقصد بها تفريغ مسؤول املصادر ويكون حسب عدد الفصول

وأيضًا رواد النشاط واملرشدين حسب عدد الطالب وكذلك مسؤولني املوهوبني

.املعلمنيرفع بطاقة دعم إلدارة شؤون 

مكتب التعليم

إدارة شؤون املعلمني

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير

1
2



المعلمينتقارير
املعلماجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

معلمني غري مفعلني1

ة املدرسة  /مدير

ة/املعلم

-5اختيار حالة امللف غري مفعل ثم حبث -4توليد كلمة سر-3املعلمني-2شؤون املعلمني-1

حدد الكل حفظ وبعدها عرض كشف تسليم املستخدم مجاعي يطبع ويسلم للمعلمني

:  مالحظة*

لن يتم تفعيل حساب املعلم اال بعد دخوله على النظام والتفعيل عن طريق بريده 

االلكرتوني

إدارة تقنية املعلومات

املدرسةة /مديربدون جنسية2

رفع بطاقة دعم إلدارة شؤون املعلمني من نظام نور: حكومي-أ

تعديل اجلنسية ثم -5تعديل -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.حفظ

إدارة تقنية املعلومات

الوزارةدعم 

(  النقل ) عالق بني مدرستني 3

حساب املعلم على

نظام فارس 

املدرسةة /مدير

ع  ورفع املباشرة من صفحة املعلمة يف فارس مع رفإنهاء إجراءات إخالء الطرف : حكومي-أ

.نوربطاقة دعم من نظام فارس ورفع بطاقة دعم إلدارة شؤون املعلمني من نظام 

قبول -4املعلمون املنقولون من وإىل املدرسة-3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.الرفضعملية النقل او 

دعم فارس

إدارة شؤون املعلمني 

إدارة تقنية املعلومات

اتمعلمني بنني يف مدارس البن4

اتترفع بطاقة دعم فين واختيار النظام الرئيسي تقين يف حال ظهور تقرير باملالحظاملدرسةة /مدير

إدارة تقنية املعلومات

دعم الوزارة

نيمعلمات البنات يف مدارس البن5

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير
املعلماجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

املدرسةة /مديرليس له عالقات تدريسية6

حدد املادة والفصل -4إسناد العالقات التدريسية -3إعدادات اجلدول -2اجلدول املدرسي -1

.حفظثم 

املعلوماتإدارة تقنية 

املدرسةة /مديرغري حمدد اجملال التدريسي7

حتديد مادة التدريس -5الصفحة الرئيسية-4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1

.حفظاضافة مادة التدريس ثم -6

إدارة تقنية املعلومات

املدرسةة /مديرغري مربوط يف مدرسة 8

ل ظهور شؤون املعلمني يف حاترفع بطاقة دعم فين واختيار النظام الرئيسي : حكومي-أ

.باملالحظاتتقرير 

ير ترفع بطاقة دعم فين واختيار النظام الرئيسي تقين يف حال ظهور تقر: أهلي-ب

.باملالحظات

إدارة شؤون املعلمني 

إدارة تقنية املعلومات

املدرسةة /مديرغري حمدد له املدرسة االصلية9

ور ترفع بطاقة دعم فين واختيار النظام الرئيسي شؤون املعلمني يف حال ظه: حكومي-أ

.تقرير باملالحظات

بيانات املستخدم -5تعديل -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.حفظتعدل املدرسة إىل أصلية ثم -6االكادميية 

امللف  -5الصفحة الرئيسية -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -: طريقة أخرى

.حفظالضغط على عالمة التحرير واختيار نعم  ثم -6" ال"األصلي 

إدارة شؤون املعلمني 

إدارة تقنية املعلومات

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير
املعلماجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

املدرسةة /مديرمعلم ليس له تاريخ ميالد10

تعديل تاريخ -4كتابة رقم هوية املعلم -3التعديل على تاريخ امليالد-2شؤون املعلمني -1

.حفظامليالد  ثم 

إدارة تقنية املعلومات

املدرسةة /مديرمعلم ليس له مادة تدريس11

حتديد مادة التدريس -5الصفحة الرئيسية-4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1

.حفظإضافة مادة التدريس ثم -6

إدارة تقنية املعلومات

معلم ليس له مسمى وظيفي 12

إدارة شؤون 

املعلمني

املدرسةة /مدير

ترفع بطاقة دعم إلدارة شؤون املعلمني يف حال ظهور تقرير باملالحظات : حكومي-أ

اختيار املسمى -5البيانات اإلضافية-4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.الوظيفي ثم حفظ 

بيانات املستخدم -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: طريقة أخرى

.حفظاختيار املسمى الوظيفي  ثم -5االكادميية 

إدارة شؤون املعلمني 

إدارة تقنية املعلومات

معلمني ليس هلم مرحلة مؤهل13

إدارة شؤون 

املعلمني

ة املدرسة/مدير

ترفع بطاقة دعم إلدارة شؤون املعلمني يف حال ظهور تقرير باملالحظات : حكومي-أ

اختيار املسمى -5البيانات اإلضافية-4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.الوظيفي ثم حفظ 

بيانات املستخدم -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: طريقة أخرى

.حفظاختيار املسمى الوظيفي  ثم -5االكادميية 

إدارة تقنية املعلومات

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير
املعلماجملال

العنصرم

جهة

املعاجلة

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمسار

14

ت من التشكيال( داخلي) متقدم حلركة النقل 

املدرسية

إدارة 

شؤون 

املعلمني

ور التعديل بطلب من املعلم فرتة حتديث البيانات اخلاصة باملعلم وذلك عند صد

.النقلالتعميم اخلاص حبركة 

إدارة تقنية املعلومات

متكررة رغبات نقل 15

نقل وليس له رغبة أوىل رغبة معلم له 16

17

ودرجة ( اخلارجي )متقدم حلركة النقل 

60من أقل الوظيفي االداء 

18

ودرجة ( الداخلي ) متقدم حلركة النقل 

60من أقل االداء الوظيفي 

19

وسلطة ( اخلارجي ) متقدم حلركة النقل 

أهلي مالك املعلم تعليم 

20

وسلطة ( الداخلي )متقدم حلركة النقل 

أهليمالك املعلم تعليم 

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير
املعلماجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

21

وسنة التقدم قبل األوىل نقل خارجي على الرغبة 

1439

شؤون إدارة 

املعلمني

مني التعديل بطلب من املعلم فرتة حتديث البيانات اخلاصة باملعل

.النقلوذلك عند صدور التعميم اخلاص حبركة 

إدارة تقنية املعلومات

معلم له رغبات نقل خارجي وليس له سنة تقدم 22

علمة معلم اساسي يف مل الشمل ومل يرتبط بسجل امل23

(  خارجي ) بيان باملعلمني املستثنون من النقل 24

(داخلي ) بيان باملعلمني املستثنون من النقل 25

(االحتياج) بيان باملعلمني املستثنون من النقل 26

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير
املعلماجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

الرغبات ملدارس مستثناة أو مغلقة 27

شؤون إدارة 

املعلمني

ند صدور التعديل بطلب من املعلم فرتة حتديث البيانات اخلاصة باملعلمني وذلك ع

التعميم اخلاص حبركة النقل

إدارة تقنية املعلومات

28

من ( خارجي ) متقدم حلركة النقل 

التشكيالت املدرسية

29

(  خارجي) متقدم حلركة النقل 

أكرب الغياب بدون عذر أيام وجمموع 

يوم15من 

30

(  داخلي ) متقدم حلركة النقل 

أكرب الغياب بدون عذر أيام وجمموع 

يوم15من 

ال يكون السجل املدني رقمًاأن 31

املدرسةة /مدير

 حال ترفع بطاقة دعم فين واختيار النظام الرئيسي شؤون املعلمني يف: حكومي-أ

.اهلويةمع ضرورة إرفاق صورة من ظهور تقرير باملالحظات

ترفع بطاقة دعم فين واختيار النظام الرئيسي تقين يف حال ظهور:أهلي-ب

.اهلويةمع ضرورة إرفاق صورة من تقرير باملالحظات

ة تعديل امللف األكادميي ثم حبث باهلوية الوطنية  /املديرالتعديل من يوزر 

ة ثم تدقيق ملنسوبي التعليم ثم فتح املستخدم ثم تعديل ثم كتابة اهلوية الوطني

.حفظثم 

إدارة شؤون املعلمني 

إدارة تقنية املعلومات

32

ال يتكون السجل املدني من عشرة أن

خانات

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير
املعلماجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

أن يكون رقم اجلوال فارغًا33

املدرسةة /مدير

الضغط -6اجلوال -5الصفحة الرئيسية-4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1

.على عالمة التحرير وكتابة رقم اجلوال ثم حفظ 

966البد من كتابة رقم اجلوال حبيث يبدأ ب : مالحظة

إدارة تقنية املعلومات
خانة12رقم اجلوال أن ال يتكون من 34

966بيبدأ ال أن رقم اجلوال 35

املدرسةة /مديرًايكون فارغأن الربيد االلكرتوني 36

اإللكرتوني  الربيد -5الصفحة الرئيسية-4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1

.حفظالضفط على عالمة التحرير وكتابة الربيد اإللكرتوني ثم -6

إدارة تقنية املعلومات

يكون التخصص فارغًاأن 37

املعلم لتحديث

بياناته

املدرسةة /مدير

هور ترفع بطاقة دعم فين واختيار النظام الرئيسي شؤون املعلمني يف حال ظ: حكومي-أ

تقرير باملالحظات

املؤهالت -5الصفحة الرئيسية-4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1:أهلي-ب

.حفظاختيار التخصص ثم -7تعديل -6األكادميية 

إدارة شؤون املعلمني

إدارة تقنية املعلومات

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير
املعلماجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

–اسم األب أن يكون 38

املعلم لتحديث 

بياناته

املدرسةة /مدير

ثم من شؤون املعلمنياملدير املعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من : حكومي-أ

تعديل طلب خدمات شؤون املعلمني 

.حفظكتابة اسم األب ثم -5تعديل -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

إدارة شؤون املعلمني

إدارة تقنية املعلومات

ال يكون فارغًاأن  اسم االب 39

ال يكون فارغًاأن اسم اجلد 40
ثم من  شؤون املعلمنياملدير املعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من : حكومي-أ

تعديل طلب خدمات شؤون املعلمني 

كتابة اسم اجلد ثم حفظ-5تعديل -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب -يكون أن اسم اجلد 41

فارغًاأن يكون اسم العائلة 42

املعلم لتحديث 

بياناته

ة املدرسة/مدير

هام ويؤجل عند التحديث: حكومي-أ

كتابة اسم العائلة ثم -5تعديل -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.حفظ

-يكون أن اسم العائلة 43

ثم من شؤون املعلمنياملدير املعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من : حكومي-أ

تعديل طلب خدمات شؤون املعلمني 

كتابة اسم العائلة ثم -5تعديل -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

حفظ

ًايكون تاريخ املباشرة فارغأن 44

املعلم لتحديث 

بياناته

املدرسةة /مدير

ثم من شؤون املعلمنياملدير املعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من : حكومي-أ

.طلب تعديل خدمات شؤون املعلمني 

كتابة تاريخ -5البيانات اإلضافية -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.حفظ املباشرة ثم 

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير
املعلماجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

يكون تاريخ املؤهل فارغًاأن 45

املعلم لتحديث 

بياناته

املدرسةة /مدير

ثم من شؤون املعلمنياملدير املعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من : حكومي-أ

.تعديل طلب خدمات شؤون املعلمني 

املؤهالت -5الصفحة الرئيسية  -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.حفظكتابة عام التخرج ثم -7تعديل -6األكادميية 

إدارة شؤون املعلمني

إدارة تقنية املعلومات

يكون املعدل فارغًاأن 46

ثم من شؤون املعلمنياملدير املعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من : حكومي-أ

.تعديل املعلمني طلب خدمات شؤون 

املؤهالت -5الصفحة الرئيسية  -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.حفظكتابة املعدل ثم -7تعديل -6األكادميية 

47

أن يكون املعدل أكرب من املعدل

من 

ثم من شؤون املعلمنياملدير املعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من : حكومي-أ

.تعديل طلب خدمات شؤون املعلمني 

املؤهالت -5الصفحة الرئيسية  -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.حفظكتابة املعدل الصحيح وكتابة املعدل من بشكل صحيح ثم -7تعديل -6األكادميية 

48

100أن يكون املعدل من يساوي 

50يكون  املعدل أقل من جيب أن 

ثم من شؤون املعلمنياملدير املعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من : حكومي-أ

.تعديل طلب خدمات شؤون املعلمني 

املؤهالت -5الصفحة الرئيسية  -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

.حفظ كتابة املعدل الصحيح وكتابة املعدل من بشكل صحيح ثم -7تعديل -6األكادميية 

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير
املعلماجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

رأن يكون املعدل من يساوي صف49

املعلم لتحديث 

بياناته

املدرسةة /مدير

ثم من شؤون املعلمنياملدير املعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من : حكومي-أ

.تعديل املعلمني طلب خدمات شؤون 

املؤهالت -5الصفحة الرئيسية  -4اختيار املعلم -3املعلمني -2إشؤون املعلمني -1: أهلي-ب

كتابة املعدل الصحيح وكتابة املعدل من بشكل صحيح ثم حفظ-7تعديل -6األكادميية 

إدارة شؤون املعلمني

إدارة تقنية املعلومات

50

يساوي ال أن يكون املعدل من 

100أو 5أو 4أحد القيم 

املعلم لتحديث 

بياناته

املدرسةة /مدير

ثم من شؤون املعلمنياملدير املعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من : حكومي-أ

.طلب تعديل خدمات شؤون املعلمني 

املؤهالت -5الصفحة الرئيسية  -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1: أهلي-ب

كتابة املعدل الصحيح وكتابة املعدل من بشكل صحيح ثم حفظ-7تعديل -6األكادميية 

.وليس قيمة أخرى100أو 5أو 4مبعنى أن يكون املعدل من هو أحد القيم 

51

أقلأن يكون االداء السابق كون 

100وليس أكرب من  60من 

املدرسةة /مدير

طباعة اإلشراف إدارة  تقارير التأكد من صحة األداء الوظيفي للمعلمة من رابط التقارير 

ثم من حساب ة /املديراألداء الوظيفي وخماطبة مكتب التعليم يف حالة وجود خطأ من حساب 

إبداء رأي ) و إكمال اخلطوات ( املكتب) ة /ثم االعتماد من حساب مدير( إبداء الرأي)ة /املشرف

(  املشرف يف تقويم األداء الوظيفي

مكتب التعليم 

إدارة شؤون املعلمني

إدارة تقنية املعلومات

52

يكون االداء السابق من ال أن 

100يساوي 

املدرسةة /مدير

األداء الوظيفي للعام -5الصفحة الرئيسية  -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1

ثم ( إبداء الرأي)ة /ثم من حساب املشرفة /املديرالسابق والتأكد من صحة األداء من حساب 

إبداء رأي املشرف يف تقويم األداء ) و إكمال اخلطوات ( املكتب) ة /االعتماد من حساب مدير

( .الوظيفي

 الرجوع للقائمة



المعلمينتقارير
املعلماجملال

املعاجلةيفاملساندةاجلهةللعنصراملعاجلةمساراملعاجلةجهةالعنصرم

املدرسةة /مديريكون االداء السابق فارغًاأن 53

خماطبة مكتب التعليم العتماد األداء الوظيفي للعام السابق يف حال وجود بطاقة أداء

-2شؤون املعلمني -1ة  إذا مل يوجد بطاقة أداء وظيفي فيتم الدخول على /وظيفي للمعلم

إضافة -6األداء الوظيفي للعام السابق -5الصفحة الرئيسية  -4اختيار املعلم -3املعلمني 

ثم ( إبداء الرأي)ة /ثم من حساب املشرفة /املديراألداء الوظيفي ثم حفظ  من حساب 

داء إبداء رأي املشرف يف تقويم األ) و إكمال اخلطوات ( املكتب) ة /االعتماد من حساب مدير

مكتب التعليم (الوظيفي

شؤون املعلمنيإدارة 

إدارة تقنية املعلومات

املدرسةة /مديرًايكون االداء السابق من فارغأن 54

األداء الوظيفي للعام -5الصفحة الرئيسية  -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1

إضافة األداء الوظيفي ثم حفظ-6السابق 

املعلم لتحديث 1400يسبق املباشرة عام أن 55

بياناته

املدرسةة /مدير

ة النقل التعديل بطلب من املعلم فرتة حتديث املعلم للبيانات اليت تسبق حرك: حكومي-أ

.املعلمنيثم شؤون ة /املديراملعلم يرفع طلب تعديل ويعتمد من 

.تعديلطلب خدمات شؤون املعلمني 

كتابة  -5البيانات اإلضافية  -4اختيار املعلم -3املعلمني -2شؤون املعلمني -1:أهلي-ب

.حفظتاريخ املباشرة ثم 

56

بق  يسأن يسبق تاريخ املؤهل أن 

1390عام 

57

له طلب نقل خارجي وليس 

شؤون إدارة داخل يف احلركة

املعلمني

ر التعميم التعديل بطلب من املعلم فرتة حتديث البيانات اخلاصة باملعلمني وذلك عند صدو

اخلاص  حبركة النقل 

إدارة تقنية املعلومات

58

وليس داخلداخلي له طلب نقل 

يف احلركة

 الرجوع للقائمة



تم بحمد الله   



اإلعدادفريق
  اجلهة  االسم

 املنورةاملدينةتعليموالتطويرالتخطيطإدارة الشريفعثمانياسر .أ

 املكرمةمكةتعليموالتطويرالتخطيطإدارة العقاداهللعبدميمونة

 املكرمةمكةتعليموالتطويرالتخطيطإدارة محيدبنالعزيزعبدالوهابعبد .أ

 املنورةاملدينةتعليموالتطويرالتخطيطإدارة الشهرانيسعيدحممد .أ

 املنورةاملدينةتعليماملعلوماتتقنيةإدارة الرحيلياهللسليمصفية .أ

 الشرقيةاملنطقةتعليموالتطويرالتخطيطإدارة احلويلحممدعبري .أ

 جازانتعليماملعلوماتتقنيةإدارة زيداناهللعبدنوال .أ

 الشماليةاحلدودتعليموالتطويرالتخطيطإدارة الدهمشيالعزيزعبداليف .أ

م مكة املكرمةإدارة التخطيط والتطوير تعلي-عبداهلل عقاد ميمونة : تصميم




