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 المخواة بمحافظة التعليم بإدارة وماتالمعل تقنية 

  

  

  

     والفصول الصفوف

    المالحظة     المعالجة طريقة 
 

 1   طالب بها ليس صفوف .  حذف.  بحث ثم والقسم الصف اختيار.  واألقسام الصفوف.  اإلعدادات -: المدرسة قائد حساب من تعالج

 ثم عليها بالضغط)  الفصل رائد(  فصل كل امام.  بحث ثم الفصل اختيار-  الفصول   - اإلعدادات -  المدرسة قائد حساب من تعالج

  حفظ.  الفصل رائد تحديد
 2   فصل برائد مرتبطة غير فصول

 .  حفظ ثم القاعة تحديد ثم عليها بالضغط)  القاعات(  - بحث ثم الفصل اختيار -  الفصول  - اإلعدادات -  المدرسة قائد حساب من تعالج

  أوال  للفصول قاعات تضاف اي بالمعالجة القيام من البد اله أع الطريقة عمل عند لربطل قاعات وجود عدم حالة في  مالحظة
 3   بقاعات مرتبطة غير فصول

 4   طالب بها ليس فصول .  حذف – ل والفص الصف اختيار -ل الفصو – اإلعدادات -  المدرسة قائد حساب من تعالج

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 المخواة ةبمحافظ التعليم بإدارة المعلومات تقنية 

  

  

  

    الطالب

    المالحظة    عالجةالم طريقة 
 

 1    السابق بالعام راسب .  الرسوب تثبيت -الجديد للعام الطلبه صفوف لتعيين  - الطالب – الطالب  شؤون من: المدرسة قائد حساب من تعالج

 األمر ولي إضافة -األمر ولي بيانات لتعديل  - المستخدم اسم على النقر  - الطالب – الطالب  شؤون: المدرسة قائد حساب من تعالج

 .  الحفظ ثم  البيانات تستكمل الجديد
 2   ر أمو أولياء لهم ليس طالب

 3    جنسية بدون .  حفظ –   يعدل الجنسية - المستخدم اسم على النقر – بحث – الطالب – الطالب شؤون: المدرسة قائد حساب من تعالج

  - يمية االكاد المستخدم بيانات - تعديل – المستخدم اسم على النقر – بحث – الطالب – الطالب شؤون: المدرسة قائد حساب من تعالج

 .  حفظ –  القيد حالة
 4   قيد حالة بدون

 5  )  النقل(  مدرستين بين عالق .  الرفض أو النقل عملية قبول ثم.  المدرسة إلى أو من المنتقلون  - الطالب – الطالب  شؤون: المدرسة قائد حساب من تعالج

 6   مرفع غير .  الجديد العام في الطلبة صفوف  لتعيين - الطالب - الطالب  ؤون ش: المدرسة قائد حساب من تعالج

 7    مرحل غير . الجديد العام في الطلبة صفوف  لتعيين - الطالب.  الطالب شؤون:  المدرسة قائد حساب من تعالج

 المستخدم بيانات - تعديل – المستخدم اسم على النقر – بحث – الطالب – الطالب شؤون: المدرسة قائد حساب من تعالج

 .  حفظ – ي الدراس النظام  - االكاديمية
 8    ي دراس نظام له ليس

 9   صف له مسند غير .  الجديد العام في الطلبة صفوف  لتعيين - الطالب - الطالب  شؤون: المدرسة قائد حساب من تعالج

 االكاديمية المستخدم بيانات - تعديل – المستخدم اسم على النقر – بحث – الطالب – الطالب شؤون: المدرسة دقائ حساب من تعالج

 .  حفظ –  القسم  -
 10    قسم له ليس

 االكاديمية المستخدم بيانات - تعديل – المستخدم اسم على النقر – بحث – الطالب – الطالب شؤون: المدرسة قائد حساب من تعالج

 .  حفظ – ل الفص  -
 11    فصل له مسند غير



 
 

  4 المخواة بمحافظة التعليم بإدارة المعلومات تقنية 

  

  

 كانت واذا.  الحفظ ثم الجنس يعدل.   تعديل -  الطالب ملف على الدخول -الطالب  -الطالب شؤون: المدرسة قائد حساب من تعالج

 .  الفني بالدعم بالغ إرسال نشطة غير
 12   جنس له مسند غير

 13    بنات مدارس في بنين بطال .  مالحظة او مشكلة وليست  حاليا متاحة

 14   بنين مدارس في بنات طالب .  حاليا متاح غير

 15   فعال وملفهم قيدهم المطوي الطالب .  تقني بالغ برفع تعالج

 مع.  الحفظ ثم  الميالد تاريخ يعدل - تعديل  - الطالب ملف على الدخول - الطالب – الطالب  شؤون: المدرسة قائد حساب من تعالج

  اشرنا كما.  التعديل يمكن مدقق غير كان أن أما  طالب بيانات تعديل طلب إرسال من البد مدقق كان إن مالحظة
 16   ميالد تاريخ له ليس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  5 المخواة بمحافظة التعليم بإدارة المعلومات تقنية 

  

  

 

  سهالمدر

   المالحظة   المعالجة طريقة
 

 1   ل األو الفصل تغلق لم .  مشكلة تمثل ال الحالي الوقت أما األول الفصل اغالق وقت أي وقتها في اال مشكلة تمثل ال

 2    الثاني الفصل تغلق لم .  مشكلة تمثل ال الحالي الوقت أما  الثاني الفصل اغالق وقت أي وقتها في اال مشكلة تمثل ال

 3   الثاني الدور تغلق لم .  مشكلة تمثل ال الحالي الوقت أما  الثاني الدور اغالق وقت أي وقتها في اال مشكلة تمثل ال

 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

 ثم التأسيس سنة  ادخال-.  عليها بالضغط تعديل - المدرسية المباني   - أخرى إعدادات - اإلعدادات من:   المدرسة قائد حساب من •

 . حفظ

 .  حفظ – لتأسيسا سنة إضافة – تعديل – بحث – المدارس من: ي المدرس التخطيط مدير حساب من •

 4   تأسيس سنة بدون مدارس

 :    كالتالي تعالج

 لحركة المدرسة حالة – تعديل – بحث – المدارس ايقونة من: ي المدرس التخطيط مدير حساب من:  حكومية المدرسة كانت أذا •

 .  حفظ –ل النق

 حالة – تعديل – بحث – اإلدارة منشاّت   - نشآتالم ايقونة من:  أهلي تعليم مكتب مدير حساب من:   أهلية المدرسة كانت أذا •

 .  حفظ –ل النق لحركة المدرسة

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم ل التعدي يتاح لم اذا •

 5    المدرسة حالة تحدد لم مدارس

(  أيقونة ي المدرس المبنى أمام - المدرسية المباني -  أخرى إعدادات - اإلعدادات من:  المدرسة قائد حساب من:   كالتالي تعالج

 للمباني السنوي اإليجار قيمة وتدخل  السنوي اإليجار قيمة وحقل  المبنى ملكية حقل هما حقلين واستكمال عليها بالضغط)  تعديل

 .  حفظ ثم الحكومية للمباني)  0(  وتدخل.   المستأجرة

 6   ايجار ولها حكومية مباني
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(  أيقونة ي رس المد المبنى أمام.  المدرسية المباني – أخرى إعدادات – االعدادات من:  المدرسة قائد حساب من:   كالتالي تعالج

 للمباني السنوي اإليجار قيمة وتدخل  السنوي اإليجار قيمة وحقل  المبنى ملكية حقل هما حقلين واستكمال عليها بالضغط)  تعديل

 .  حفظ ثم  المستأجرة

 7   ايجار بدون حكومية غير انيمب

 

 بالغ رفع مشكله وجود حالة وفي(   المدارس لقادة   المرسلة الطريقة وفق الجدول إعداد من:  المدرسة قائد حساب من:   كالتالي تعالج

 ).   الفني بالدعم
 8    جدول لها ليس

 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

 المدرس التخطيط مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في(  وكانت  : حكومية المدرسة كانت إذا •

 . ي

 .    اهلي تعليم مكتب مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في(  وكانت:   أهلية المدرسة كانت إذا •

  المعلمين شؤون مدير حساب من:  المعالجة فتكون.  منها السابق القائد فك تم او  جديد احداث لمدرسة ا  كانت إذا أما •

 .   المكلف بالقائد المدرسة بربط أهلية المدرسة كانت اذا اهلي تعليم مكتب مدير ومن حكومية المدرسة كانت اذا

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 9  ) مستخدم نوع( قائد بال مدرسة

 المنطقة - المدرسة موقع – للمدرسة إضافية بيانات – أخرى إعدادات – االعدادات من:  المدرسة قائد حساب من:   كالتالي تعالج

 .  حفظ ثم – يعدل – اإلدارية
 10    إدارية منطقة لها ليس

 المراكز - المدرسة موقع – للمدرسة ةإضافي بيانات – أخرى إعدادات – االعدادات من:  المدرسة قائد حساب من:   كالتالي تعالج

 .  حفظ ثم – يعدل –االدارية
 11    إداري مركز لها ليس

 - المدرسة موقع – للمدرسة إضافية بيانات – أخرى إعدادات – االعدادات من:  المدرسة قائد حساب من:   كالتالي تعالج

 .  حفظ ثم – يعدل –قرية/مدينة
 12   وقرية مدينة لها ليس
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 :    كالتالي جتعال

 – التعليم مكتب – تعديل – بحث – المدارس ايقونة من: ي المدرس التخطيط مدير حساب من:  حكومية المدرسة كانت أذا •

 .  حفظ

 مكتب – تعديل – بحث – اإلدارة منشاّت   - المنشآت ايقونة من:  أهلي تعليم مكتب مدير حساب من:   أهلية المدرسة كانت أذا •

 .  حفظ – التعليم

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 13    تربية مكتب لها ليس
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 :    كالتالي تعالج

 .  حفظ – التعليم نوع – تعديل – بحث – المدارس ايقونة من: ي المدرس التخطيط مدير حساب من:  حكومية المدرسة كانت أذا •

 التعل نوع – تعديل – بحث – اإلدارة منشاّت   - المنشآت ايقونة من:  أهلي تعليم مكتب مدير حساب من:   أهلية رسةالمد كانت أذا •

 .  حفظ – يم

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 من المبدئي االحداث طلب من يحدد)   المدرسة نوع( حيث السابقة الخيارات من)   نشط غير(  التعديل متاح غير حاليا:  مالحظة

 .  واألجنبية االهلية للمدارس المستثمر حساب ومن  الحكومية للمدارس ي المدرس التخطيط

/ ليلي(  مدرسة نوع لها ليس

 خاصة تربية/ تحفيظ/نهاري

 ( 

 14 

 :    كالتالي تعالج

 .  حفظ – التعليم نوع – تعديل – بحث – المدارس ايقونة من: ي المدرس التخطيط مدير حساب من:  حكومية المدرسة كانت أذا •

 التعليم نوع – تعديل – بحث – اإلدارة منشاّت   - المنشآت ايقونة من:  أهلي تعليم مكتب مدير حساب من:   أهلية المدرسة كانت أذا •

 .  حفظ –

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 من المبدئي االحداث طلب من يحدد)  التعليم نوع(  حيث السابقة الخيارات من)   نشط غير(  التعديل متاح غير حاليا:  مالحظة

 .  ألجنبية وا االهلية للمدارس المستثمر حساب ومن  الحكومية للمدارس ي المدرس التخطيط

 15    التعليم بنوع مربوطة ليست

 :    كالتالي تعالج

 .  حفظ – التعليم نوع – تعديل – بحث – المدارس ايقونة من: ي المدرس التخطيط مدير حساب من:  حكومية المدرسة كانت أذا •

 التعليم نوع – تعديل – بحث – اإلدارة منشاّت   - المنشآت ايقونة من:  أهلي تعليم مكتب مدير حساب من:   أهلية المدرسة كانت أذا •

 .  حفظ –

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 المبدئي االحداث طلب من يحدد)   المدرسة تصنيف(  حيث السابقة الخيارات من)  نشط غير(  التعديل متاح غير حاليا:  مالحظة

 .  واألجنبية االهلية للمدارس ستثمرالم حساب ومن  الحكومية رس للمدا ي المدرس التخطيط من

 حكومي(  تصنيف لها ليس

 )  معهد/أهلي/
 16 
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 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

  ي المدرس التخطيط مدير حساب من بحذفها المعالجة ن فتكو)   الحذف طور في: (  حكومية المدرسة كانت أذا •

 . 

 .    اهلي تعليم مكتب مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في:  (  أهلية المدرسة كانت أذا •

 اليها المنقولين الطالب بقبول:  المدرسة قائد حساب من المعالجة فتكون حديثا ً مفتتحة مدرسة كانت إذا أما •

 .   فصولهم وتحديد

  . بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 17   طالب فيها يوجد ال مدرسة

 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

 المدرس التخطيط مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في(  وكانت:  حكومية المدرسة كانت أذا •

 .   ي

 .    اهلي تعليم مكتب مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في(  وكانت:   أهلية المدرسة كانت أذا •

 –  واالقسام الصفوف– االعدادات من:  المدرسة قائد حساب من المعالجة فتكون حديثا ً مفتتحه مدرسة  كانت إذا •

 .  إضافة

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 18   صفوف فيها يوجد ال مدرسة

 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

  ي المدرس التخطيط مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في:  ( حكومية المدرسة كانت أذا •

 . 

 .    اهلي تعليم مكتب مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في:  (  أهلية المدرسة كانت أذا •

 اختيار – الفصول– االعدادات من:  المدرسة قائد حساب من المعالجة فتكون حديثا ً مفتتحه مدرسة  كانت إذا •

 .  إضافة – الصف

 19   ل فصو فيها يوجد ال مدرسة
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 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

 ثم   --     للمدرسة االلكتروني البريد يضاف --  المدرسة بيانات لعرض  -- الشخصية بياناتي من – المدرسة قائد حساب من •

 .   حفظ

 .  حفظ – البريد – تعديل – بحث – المدارس ايقونة من: ي المدرس التخطيط مدير حساب من:  حكومية المدرسة كانت أذا أو •

 – تعديل – بحث – اإلدارة منشاّت   - المنشآت ايقونة من:  أهلي تعليم مكتب مدير حساب من:   أهلية المدرسة كانت أذا أو •

 .  حفظ –البريد

 ..  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا أو •

 20   الكتروني بريد لها ليس

 21   مباني بدون مدرسة .   إضافة—المدرسية المباني -- أخرى داداتإع --  اإلعدادات من – المدرسة قائد حساب من:     تالي كال تعالج

 

 22    قاعات بدون مباني ) .  إضافة(  على اضغط ثم  -  صفية قاعات -  أخرى إعدادات --  اإلعدادات من – المدرسة قائد حساب من:     كالتالي تعالج

 23    قطاع بال سةمدر .  المعلمين شؤون مدير حساب من:     كالتالي تعالج

 24   ى كبر شريحة بال مدرسة .  المعلمين شؤون مدير حساب من:     كالتالي تعالج

 25   ى صغر شريحة بال مدرسة .  المعلمين شؤون مدير حساب من:     كالتالي تعالج

 26    افضلية بال مدرسة .  المعلمين شؤون مدير حساب من:     كالتالي تعالج

 27    دراسية مرحلة بال مدرسة .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ فعبر   تعالج
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 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

 –التعليم مكتب  - تعديل -  بحث - المدارس -ي المدرس التخطيط مدير حساب من المعالجة فتكون:   حكومية المدرسة كانت أذا •

 .  .   حفظ - اختيار

  - تعديل -  بحث – اإلدارة منشآت - المنشآت – اهلي تعليم مكتب مدير حساب من المعالجة فتكون:   أهلية المدرسة كانت أذا •

 .   حفظ - اختيار – التعليم مكتب

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع تم ي التعديل يتاح لم اذا •

 28    تعليم مكتب بال مدرسة

 29    تعليم نوع بال مدرسة .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ برفع   عالجت

 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

 –االشتراك نوع  - تعديل -  بحث - المدارس -ي المدرس التخطيط مدير حساب من المعالجة فتكون:   حكومية المدرسة كانت أذا •

 .   .  حفظ - تعديل

 نوع  - تعديل -  بحث – اإلدارة منشآت - المنشآت – اهلي تعليم مكتب مدير حساب من المعالجة فتكون:   أهلية المدرسة كانت أذا •

  تعديل –االشتراك

 .   حفظ -

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 ةالمرحل بنفس مشتركة مدرستين

   التعليم ونوع
 30 

 .   المدرسة قائد لملف)   حالي عمل(   بوضع المعلمين شؤون حساب من تعالج

 ) . مستخدم نوع( قائد بال مدرسة:  عن تختلف:  مالحظة
 31  ) .  حالي عمل(  قائد بال مدرسة

 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

 المدرس التخطيط مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف ورط في( وكانت:    حكومية المدرسة كانت أذا •

 .   ي

 .    اهلي تعليم مكتب مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في(  وكانت:   أهلية المدرسة كانت أذا •

 32    فصول بال مدرسة
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 اختيار – الفصول– االعدادات من:  لمدرسةا قائد حساب من المعالجة فتكون حديثا ً مفتتحه مدرسة  كانت إذا •

 .  إضافة – الصف

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

  

 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

  ي المدرس لتخطيطا مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في: (  حكومية المدرسة كانت أذا •

 . 

 .    اهلي تعليم مكتب مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في:  (  أهلية المدرسة كانت أذا •

 اليها المنقولين الطالب بقبول:  المدرسة قائد حساب من المعالجة فتكون حديثا ً مفتتحة مدرسة كانت إذا أما •

 .   فصولهم وتحديد

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ  رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 33    طالب بال مدرسة

 .  مخفضة او كاملة الخطة+  حفظ ال- نعم:  مضمومة الفصول هل:  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 من أقل طالبها عدد مدرسة

  3 من أكثر فصولها وعدد 40
 34 

 :      التالية الخيارات داح من تعالج

 .  العام التعليم مدارس في والقبول التسجيل دليل تطبيق •

 .  السعوديين لغير المخصصة المقاعد عدد - الشواغر – االعدادات من:  ي المدرس التخطيط حساب من •

 .  يينالسعود لغير المخصصة المقاعد عدد - الشواغر – االعدادات من:  اهلي تعليم مكتب مدير حساب من •

 الغير الطالب نسبة مدرسة

 %   40 من أكثر فيها سعوديين
 35 

 :      التالية الخيارات احد من تعالج

  ي المدرس التخطيط مدير حساب من بحذفها المعالجة فتكون)   الحذف طور في: (  حكومية المدرسة كانت أذا •

 . 

 .    اهلي تعليم مكتب مدير حساب من بحذفها لجةالمعا فتكون)   الحذف طور في:  (  أهلية المدرسة كانت أذا •

 ورفع لها المعلمين بتوجيه المعلمين ون شؤ مدير حساب من المعالجة فتكون جديد احداث مدرسة كانت إذا أما •

 36    معلمين بال مدرسة
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 .  فارس نظام في المباشرة

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 .  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 من مستثناه(  المغلقة الشرائح

 )  النقل
 37 

 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

    حفظ ثم االستقاللية حالة تعدل  - ي المدرس التخطيط مدير حساب من  المعالجة فتكون:  حكومية المدرسة كانت أذا •

 . 

      حفظ ثم االستقاللية حالة تعدل – اهلي تعليم مكتب مدير حساب من المعالجة فتكون:      هليةأ المدرسة كانت أذا •

 .  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 ولها باإلدارة مشتركتين مدرستين
   مختلفين قائدين

 38 

 .  االنتساب طالب من نالمنقطعي الطالب قيد طي من التأكد •

 .   والقبول التسجيل دليل وفق  القبول ضوابط تطبيق •

 أكثر االنتساب طالب فيها مدرسة

 39  % 10 من

  ألخ الفصول وعدد الطالب عدد حسب+...      الطالبيين المرشدين+  المصادر أمناء+   الوكالء(  تفريغ يكون

 التشكيالت استحقاق تطبق
 دألعدا وفقا المدرسية

  والمرحلة الطالب
 40 
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     المعلمين

   المعالجة طريقة
 

   المالحظة
 

 الملف حالة اختيار.   للمستخدمين سر كلمات لتوليد  - المعلمين  - المعلمين  شؤون من:  المدرسة قائد حساب من:     كالتالي تعالج

 مره بإشارة الكل حدد بعدها حفظ ثم   األسماء يمين  صح  بإشارة الكل حدد.  المفعلين غير المعلمين سيظهر.  البحث ثم.  مفعل غير

 .  للمعلمين  ويسلم ويطبع pdf الملف تصدير ويتم)  جماعي المستخدمين تسليم كشف لعرض(  على اضغط ثم اخرى

 

 1   لين مفع غير معلمين

 تعديل.  تعديل.  المعلم اختيار.  المعلم عن بحث.  المعلمين.  لمينالمع  شؤون:  المدرسة قائد حساب من:     كالتالي تعالج

  حفظ ثم   الجنسية

 2    جنسية بدون 

 3  )  النقل(   مدرستين بين عالق  . فارس نظام في  المعلم حساب من المباشرة برفع تعالج

 4    بنات مدارس في بنين معلمين    حاليا متاح غير

 5   بنين مدارس في بنات لمينمع  .  حاليا متاح غير

 6    تدريسية عالقات له ليس   حفظ ثم.   التدريسية العالقات إسناد.  الجدول إعدادات.  ي المدرس الجدول

 التدريس لالمجا محدد غير      حفظ ثم التدريس المجال.  األكاديمية المستخدم بيانات.  تعديل.  المعلم تحديد.  بحث.  المعلمين.  المعلمين  شؤون

   ي

 7 

 8    مدرسة في مربوط غير  .  للمعلم فردي توجيه – المعلمين شؤون حساب من

 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

    المعلومات بتقنية  النظام مدير حساب من:   أهلية المدرسة كانت أذا •

 ..  بذلك المعلومات تقنية الى النظام من  فني دعم بالغ رفع يتم التعديل يتاح لم اذا •

 

 9    االصلية المدرسة له محدد غير
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 :      التالية الخيارات احد من  تعالج

 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ونة ايق من:  المعلم حساب من تعالج 

 10   الدمي تاريخ له ليس معلم • .  ) الخارجية للحركة
   • .  المعلمين شؤون حساب من تعالج 

.  التدريس مادة تحديد  - لم للمع المستخدم اسم على النقر – بحث.  المعلمين.  المعلمين  شؤون:  المدرسة قائد حساب من تعالج

  حفظ ثم

 11   تدريس مادة له ليس معلم 

 12   وظيفي مسمى له ليس معلم   حفظ ثم   الوظيفي المسمى.  اإلضافية البيانات. المعلم تحديد.  بحث.  نالمعلمي.  المعلمين  شؤون:  المدرسة قائد حساب من تعالج

 

 13    مؤهل مرحلة لهم ليس معلمين .  المعلمين شؤون حساب من تعالج

 .  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 من)   داخلي(  النقل لحركة متقدم

   المدرسية التشكيالت
 14 

 15    متكررة نقل رغبات .  المعلمين شؤون حساب من لجتعا

 .  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 له وليس نقل رغبات له معلم

   أولى رغبة
 16 

 .  المعلمين شؤون حساب من تعالج

)  خارجي(  النقل لحركة متقدم

 من أقل الوظيفي األداء ودرجة

60  

 17 

 .  المعلمين شؤون حساب من تعالج

)   داخلي(  النقل لحركة دممتق

 من أقل الوظيفي األداء ودرجة

60  

 18 
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  المعلمين شؤون حساب من تعالج

)  خارجي(  النقل لحركة متقدم

 تعليم"  المعلم مالك وسلطة

 "  اهلي

 19 

  المعلمين شؤون حساب من تعالج

)  داخلي(  النقل لحركة متقدم

 تعليم"  المعلم مالك وسلطة

 "  اهلي

 20 

  المعلمين شؤون حساب من عالجت
 األولى الرغبة على خارجي نقل

  1439 التقدم وسنة
 21 

  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 وليس خارجي نقل رغبات له معلم

  تقدم سنة له
 22 

  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 الشمل لم في ي أساس معلم
   المعلمة بسجل يرتبط ولم

 23 

 .  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 من المستثنون بالمعلمين بيان

 )  خارجي(   النقل
 24 

 

  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 من المستثنون بالمعلمين بيان

 )  داخلي(   النقل
 25 

  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 من المستثنون بالمعلمين بيان

   االحتياج
 26 

 او مستثناة مدارسل الرغبات  المعلمين شؤون حساب من تعالج
   مغلقة

 27 
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 :      التالية الخيارات احد من تعالج

 البيانات تعديل وقت تتاح(    تعديل – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج •

 .  ) الخارجية للحركة

 .  المعلمين شؤون حساب من •

 . تقني دعم بالغ برفع لمعالجةا تتم التعديل يتاح لم إذا •

)  خارجي(  النقل لحركة متقدم

 15 من أكبر غيابه أيام ومجموع

 .  يوم

 28 

 :      التالية الخيارات احد من تعالج

 البيانات تعديل وقت تتاح(    تعديل – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج •

 .  ) الخارجية ركةللح

 .  المعلمين شؤون حساب من •

 . تقني دعم بالغ برفع المعالجة تتم التعديل يتاح لم إذا •

 المدني السجل يكون ال ان
   رقما ً

 29 

 

 :      التالية الخيارات احد من تعالج

 البيانات تعديل وقت تتاح(    تعديل – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج •

 .  ) الخارجية للحركة

 .  المعلمين شؤون حساب من •

 . تقني دعم بالغ برفع لمعالجة ا تتم التعديل يتاح لم إذا •

 المدني السجل يتكون ال أن

 . خانات عشرة
 30 



 
 

  18 المخواة بمحافظة التعليم بإدارة المعلومات تقنية 

  

  

 :      التالية الخيارات احد من تعالج

 .  بيانتي من:  المعلم حساب من •

  صح على النقر – الجوال تعديل – المستخدم اسم على النقر_  بحث_  المعلمين – المعلمين شؤون من:  المدرسة دقائ حساب من •

 .  المعلمين شؤون حساب من •

 .  المعلومات بتقنية النظام مدير حساب من •

 . تقني دعم بالغ برفع المعالجة تتم التعديل يتاح لم اذا •

 12 من يتكون ال ان الجوال رقم

  خانة
 31 

 :      التالية الخيارات احد من تعالج

 .  بيانتي من:  المعلم حساب من •

  صح على النقر – الجوال تعديل – المستخدم اسم على النقر_  بحث_  المعلمين – المعلمين شؤون من:  المدرسة قائد حساب من •

 .  المعلمين شؤون حساب من •

 .  المعلومات بتقنية النظام مدير حساب من •

 . تقني دعم بالغ برفع المعالجة تتم التعديل يتاح لم اذا •

 يبدا ال ان الجوال رقم

96665  
 32 
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 :      التالية الخيارات احد من تعالج

 .  بيانتي من:  المعلم حساب من •

  صح لىع النقر – البريد تعديل – المستخدم اسم على النقر_  بحث_  المعلمين – المعلمين شؤون من:  المدرسة قائد حساب من •

 .  المعلمين شؤون حساب من •

 .  المعلومات بتقنية النظام مدير حساب من •

 . تقني دعم بالغ برفع المعالجة تتم التعديل يتاح لم اذا •

 يكون أن االلكتروني البريد
   فارغا

 33 

 تعالج من

 للحركة البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب

  الخارجية

 34   - يكون ان االب اسم
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 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 35    فارغا يكون ان االب اسم

 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  لمعلما حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 36   فارغا يكو ان الجد اسم

  البيانات عديلت وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 37   - يكون ان الجد اسم

 

 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 38    فارغا يكون ان العائلة اسم
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 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة نم:  لم المع حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 39   - يكون ان العائلة اسم

 حساب من تعالج

 من:  المعلم

 خدمات ايقونة
 المعلمين شؤون

 تعديل طلبات-

 المعلمين بيانات

(    ل تعدي –

 تعديل وقت تتاح
 للحركة ياناتالب

  ) الخارجية

  

 المباشرة تاريخ يكون ان
   فاغا ً

 40 

 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 المؤهل تاريخ يكون أن

  فارغا
 41 
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 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من : المعلم حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 42   فارغا المعدل يكون أن

 ياناتالب تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 المعدل من أكبر المعدل يكون أن
   من

 43 

 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 يساوي من المعدل يكون أن

 اقل المعدل يكون ان يجب 100

  50 من

 44 

 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 45   صفر يساوي من المعدل يكون أن

 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- لمين المع شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 ال أن من المعدل يكون أن

 أو  5 أو4  القيم أحد يساوي

100  

 46 

 :      التالية الخيارات احد من تعالج

 للعام الوظيفي األداء تقييم  - مللمعل المستخدم اسم على النقر – بحث – المعلمين – المعلمين شؤون من.  المدرسة قائد حساب من تعالج •

  ،.السابق

 البيانات تعديل وقت تتاح(    تعديل – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج •

 . ) الخارجية للحركة

 .  تفني بالغ رفع معالجتها يتم لم اذا •

 أقل يكون السابق األداء يكون أن

  100 من أكبر يسول 60 من
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 البيانات تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج

  ) الخارجية للحركة

 ال من السابق ألداء ا يكون ان
  يساوي

 100 
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  23 المخواة بمحافظة التعليم بإدارة المعلومات تقنية 

  

  

 :      التالية الخيارات احد من تعالج

 الوظيفي األداء تقييم  - للمعلم المستخدم اسم على النقر – بحث – المعلمين – المعلمين شؤون من.  المدرسة قائد ابحس من من تعالج •

  ،.السابق للعام

 للحركة البيانات تعديل وقت تتاح(    تعديل – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج •

 . ) ةالخارجي

 49   فارغا السابق األداء يكون أن

 تعديل وقت تتاح(    ل تعدي – المعلمين بيانات تعديل طلبات- المعلمين شؤون خدمات ايقونة من:  المعلم حساب من تعالج •

  ) الخارجية للحركة البيانات
 50   فارغا من  السابق األداء يكون أن

 المباشرة يسبق أن .  المعلمين شؤون حساب من تعالج

1400  
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 .  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 أن المؤهل تاريخ يسبق أن

 .  1390 يسبق
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 .  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 وليس)  خارجي(  نقل طلب له

 .  الحركة في داخل
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 .  المعلمين شؤون حساب من تعالج
 وليس)  داخلي(  نقل طلب له

 .  الحركة في داخل
 54 

 .  تعالى هللا بمشيئة القادمة اإلصدارات في تعديله يتم تغيير من النظام على يطرأ وما األول اإلصدار هي النسخة هذه:  حظةمال


