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 الدخول على النظام: 

 للوزارة،شط الن ة به على الدليلرور اخلاصة املكلميتطلب تسجيل الدخول اىل النظام ادخال اسم املستخدم و

  النظام.ربطه مع حسابات املستخدم على  والذي يتم 

 

 
 (1شكل )

 

 

 امخلاصني به على النظاستخدمني يع املمج املستخدم حبسابه على الدليل النشط يظهر له وفور دخول

 
 (2شكل )
بتحويل  املستخدم  النظام رتونيًا يقومدم أو إلكلمستخلاب يتم إختيار املستخدم الداخلي يف حال وجود أكثر من حس

ى املعامالت صالحية االطالع عل  اختيارهلذي متاخدم كان لدى املست ويف حالللصفحة الرئيسة اخلاصة بقسمه ، 

 ادخاله.نظام اال بعد ال ميكن الدخول لل ستخدم حيثبامل اصاملسجل اخل إىل اجلوالفريسل النظام رمز التفعيل  السرية
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 ام:ة املستخدمة يف النظداريتعريف املصطلحات اإل

 

 الوزارة االت اإلدارية يفز االتصمرك ثالالكرتونيا كميرمز اىل كل جهة مرتبطة بالربنامج  املركز

 وإدارات التعليم واألمانات واللجان. 

على التصدير  عمله يف األساس ذي يقوموال ظاموهو نوع من أنواع املستخدمني املوجودة على الن مدخل البيانات

 . يف مركز االتصاالت اإلداريةوالتوريد 

يف داخل اإلدارات  عمله يف األساس ذي يقوموال ظاموهو نوع من أنواع املستخدمني املوجودة على الن مستخدم داخلي

 من العمليات. وغريها صديرالت يقوم باإلحالة وطلب اإلدارة والذيالداخلية يف 

 لة موجودة يفعن رد على معام ي عبارةهارد و وأية سواء كانت صادر يشري اىل أن املعاملة احلال خطاب ردا على

 . اسبق قيدها به اإلدارة وقد

 و وارد. أت صادر كان واءسوهو الرقم الذي مت به قيد املعاملة يف املركز  رقم القيد

 رد. ر أو واصاد انتهو تاريخ تسجيل قيد املعاملة يف املركز سواء ك تاريخ القيد

ملة يف رقم املعا

  شاشة الوارد العام 

 إلدارة.لعاملة امل درتيقصد به رقم صادر اجلهة املرسلة للخطاب اليت ص

 

داخلية عامله عن طريق شاشة م ية وذلكداخلال هو معاملة داخلية يتم انشاءها بواسطة اإلدارات الصادر الداخلي

 . ةة للمعاملدرة املعإلداالى بالشاشة الرئيسية للمستخدم الداخلي ع املوجودة

 يقصد به املستندات املرفقة باخلطاب. املرفقات

 صول عرب الربيد. يتطلب احضار االراكز وامل بني الكرتونيايقصد بها املعامالت اليت يتم ارساهلا  مرسله بالربيد
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 بالنظام:دليل الصور التعبريية املوجودة 
 

 
 (3شكل )
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 إستالم املعامالت الواردة

 وق الوارد عن طريق صند عليهاه بة التوجيوكتا احالتهاو هاواستالمالواردة مستخدم الوصول للمعامالت كن للمي   

 . الواردةيفحبث  عن طريق او بالبحثبالواجهة الرئيسية للنظام املوجود اجلديد    

 
 (4شكل )

 

 ايلي:الة حسب ماحمل ملةجيب على املستخدم حتديد منشأ املعا تإلستالم املعامال

 ود يف مركز املوجدخل البيانات ر من قبل ممباش بشكلدم املستخدارة إاىل  ةاملعاملة الواردوهي   عام:وارد   .1

 ةبط بالنظام كالوزارتصاالت مرتامركز  منملعاملة من املركز أو االتصاالت اإلدارية ويكون منشأ ا                    

 أخرى. أو إدارة تعليم                     

 مالحظة:       

 ا:لكليهمرح وفيما يلي ش ،األسود لونبالارد و نوعو األزرق ونبالل نوع واردمن  تتكونصندوق هذا الاملعامالت يف        

 :لنظاممرتبطة بامراكز أخرى  مناإلدارة رية بإلدااة ملركز االتصاالت وهي معامالت وارد باللون األزرق 
 .م من قبل مدخل البياناتإحالتها إلدارة املستخد ومت

 :وبعد إنشاءها من جهات خارجيةدارة دارية باإلت اإلصاالملركز االت ًاوهي معامالت واردة ورقي باللون األسود 
 دم.املستخ إحالتها إلدارة باملركز متدخلي البيانات عن طريق م 

 

 إلدارة.خلية موجودة بنفس ادال إدارة ن قبخدم مإلدارة املستاملعاملة الواردة وهي   . معاملة داخلية:2

 طلب لارته الت املنشئة يف إدمن املعام صور لداخلييف هذا الصندوق جيد املستخدم ا  . صور الصادر العام:3

 رجيًا.رية خايرها من قبل مركز االتصاالت اإلدامت تصد خارجي وقدتصدير                               
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 م املعاملةطريقة اضافة التوجيهات دون استال: 
o يقوم املستخدم بالضغط على رمز املرفقات   

 
 (5شكل )

o  يتم فتح إطار التوجيهات 

o اتلتوجيهالضغط على امر حفظ اثم دخال التوجيهات بإ يقوم  

 
 (6شكل )

 

    طريقة استالم املعاملة واحالتها 
  ظهار عالمةبإالنظام بعد االستالم يقوم   يقوم املستخدم بالضغط على أداة االستالم

   ة املعاينةإظهار اداامج بربنبذلك يكون املستخدم امت عملية االستالم ويقوم ال
 

 
 (7شكل )
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 صفحة املعاملة الواردة 

 .ءستطيع املستخدم الدخول على املعاملة لالطالع أو لإلجراي من خالل الضغط على عالمة 

 
 (8شكل )
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   الل العدسةلة من خعامحة املوالدخول على صف واردمعاملة  إستالمعند  
 لتالي:اقسام وهي على النحو أ مثانيةهناك يوجد 

 

 الواردالقسم االول: 

 
 (9شكل )

 

 كالتالي:  وحيتوي هذا القسم على معلومات املعاملة

 اجلهة املرسلة -    نوع املعاملة  -

 امليالديتارخيها ب -              تارخيها باهلجري  -

 سرية املعاملة -  لإلدارة(الوارد  )رقمرقم املعاملة  -

 حالة املعاملة -    طبيعة املعاملة  -

 تصنيف املوضوع -

 املوضوع  -

تص داخل ويلها للموظف املخملعاملة حتتلم ايار يستطيع مس)من خالل هذا اخلملوظف يف اإلدارة ختصيص  -

 اإلدارة(
 

 ةالشخص املعين باملعامل: الثانيالقسم 

 

 (10شكل )
 

http://www.taifedu.gov.sa/
http://www.taifedu.gov.sa/


 
 المملكة العربية السعودية               
 ة والتعليمزارة التربيو                                                                              

 إدارة التعليم مبحافظة الطائف                                                                                         
 الشؤون اإلدارية واملالية                                                                                                

 مركز االتصاالت اإلدارية                                                                                               

 

 750122تلكس  :                      7369642فاكس  :                    7322450الطائف:       هاتف  :  

 http://www.taifedu.gov.sa طائف على االنترنت        موقع إدارة التربية والتعليم بمحافظة ال

  إدراجها من املرسل(حال مت )يف ه وعائلتهوية وأمسقم اهلرثل محيتوي هذا القسم على معلومات الشخص املعين باملعاملة 

 
 املالحظات: الثالثالقسم 

 
 (10شكل )

 

 معاملة.ملرسلة للاجلهة ل احيتوي هذا القسم على املالحظات اليت مت تدوينها من قب
 

 املالحظات السابقة: الرابعالقسم    

  
 (11شكل )

 

 ي: ما يلك كويتضمن هذا القسم املعلومات اخلاصة بسري املعاملة وذل

 املعاملة ملسؤول عناتخدم ملساجلهة الداخلية: ويقصد بها اجلهة اليت يتبع هلا ا.   

  املعاملة اب أوخلطااجلهة احملال إليها: ويقصد بها اجلهة املرسل هلا. 
 املةملعاظف املسؤول عن إرسال أو إستالم اسم املسؤول: املو. 

 ل.سؤواملالحظات: نوع اإلجراء املتخذ من قبل املوظف امل 

  فة.خالوالقرار: نوع اإلجراء كـإنشاء معاملة أو إستالمها 

  :عاملة.ملاملسؤول عن ا وظفتع هلا امليت يبال ممركز االتصاالت بالوزارة أو إدارة التعلياملركز 

 ة.االتصاالت اإلداري عمل مبركزأو ي ليةها نوع املستخدم موظف إدارة داخاجملموعة: ويقصد ب 

  التاريخ 
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 الوقت 

 

 

 اإلجراء: اخلامسالقسم    

 
 (12شكل )

 

 مشاهدة الحظات تلك املوتكون  ستلمةاجلهة امل ن قبلم املةيف هذا القسم يتم تسجيل أي مالحظات جديدة على املع   

 ها املعاملة.يلإالة دارة احملة لإلصيهات خاأو تدوين توج مستقباًل ةاملعامل يستقبلمن مجيع من    

 

 

    ي:لتالهي كاوويتكون اإلجراء على املعاملة من أربعة أنوع 

 :إحالة 

 
 (13شكل )

 

 خلية ملة اىل أي جهة داحالة املعاإملة ملعاومن خالل هذا اإلختيار يستطيع املوظف املسؤول عن ا
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 ملعاملة داخليًا(قة إحالة اطري عرفةداخلية مل هلموات إنشاء معاالرجوع اىل ملف خط نأمل)

 
 

 للحفظ: 

 
 (14شكل )

 

 ار للحفظ قباًل يتم حتديد خية هلا مستالعودوة املعامل يف حال رغب املوظف املسؤول عن املعاملة حفظ

 .ثم الضغط على ايقونة حفظ يف أخر الصفحة ليتم حفظها
 

 طلب تصدير خارجي: 

 
 (15شكل )

 

االت اإلدارية ساهلا ملركز االتصلة بهدف إرعامز املومن خالل حتديد طلب تصدير خارجي يقوم املوظف بتجهي

 ليتم تصديرها خارجيًا

 (لمركزإرسال املعاملة ل عرفة طريقةمل يخارج طلب تصديرلة مالرجوع اىل ملف خطوات إنشاء معا نأمل)
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 :إعادة 

 
 (15شكل )

 
ب أخر يتم حتديد ا نواقص أو ألي سبو يوجد بهأملة لمعالإدارة املوظف املستلم  املعاملة ال ختص أن يف حال

فظ ليتم إعادة لضغط على ايقونة حفحة يتم االص هايةنويف ديد سبب اإلعادة، ارات ثم حتيإعادة من ضمن اخل

 .هلا املرسلةاملعاملة للجهة 

 

 

 التعقيب: اخلامسالقسم    

 
 (16شكل )

 

 صاص.العليا وذات االخت بل اجلهاتق ة منقيب على املعاملالتعومعرفة عمليات قسم خاص ملتابعة هذا ال            
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 الرسائل القصرية والربيد االلكرتوني: السابعالقسم 

 

 (17شكل )
 

ني للشخص كرتوة أو بريد االلسالة قصريرسال إر لةاملوظف املستقبل للمعامالل هذا القسم يستطيع من خ

شعاره عن سري املعاملة إوذلك بهدف  معاملة(ملنشئة للاهة ل اجليف حال مت إضافة بياناته من قبعين باملعاملة )امل

 أو إكمال نواقص وخالفة.

 

 املرفقات:: الثامنالقسم 

 

 (18شكل )

 

 ل املرفقات ة اإلطالع على كامت املعاملرفقامديل يستطيع املوظف من خالل الضغط على عبارة إضافة وتع

 ات.أو إضافة مرفق جديد أو احلذف والتعديل على املرفق
 

 دإستالم الربيد الوارمت اإلنتهاء من عملة 
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 المملكة العربية السعودية               
 ة والتعليمزارة التربيو                                                                              

 إدارة التعليم مبحافظة الطائف                                                                                         
 الشؤون اإلدارية واملالية                                                                                                

 مركز االتصاالت اإلدارية                                                                                               

 

 750122تلكس  :                      7369642فاكس  :                    7322450الطائف:       هاتف  :  

 http://www.taifedu.gov.sa طائف على االنترنت        موقع إدارة التربية والتعليم بمحافظة ال

 وشكرًا لكم
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