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 الدخول على النظام: 

 للوزارة،شط نة به على الدليل الرور 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  ظامرتونيًا يقوم الندم 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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 (3شكل )

خلاص ليتم ان ادخال رقم جواله ة متكنه مه شاشلهر حساب املستخدم غري مربوط برقم جوال يظ أما ان مل يكن

 .ذلك ارسال الرموز تلقائيا له بعد ومن ثمختزينه يف النظام 

 
 (4شكل )
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 :القائمة األساسية

 :اليةجزاء التوي األحتتوتظهر القائمة األساسية أعلى منوذج العمل على النظام 

 : ةالرئيسي .1
 النظام. ن يفمكا وهو رابط يوجه املستخدم اىل الشاشة الرئيسية من أي

 :رسالة ترحيبية .2
 يظهر بها اسم املستخدم الداخل على النظام

  اجلديد؟ما  .3
 ظامللن لنسخاوحتتوي على آخر التعديالت اليت مت اضافتها يف اخر 

  :دليل االستخدام .4
 رابط يوجه املستخدم اىل دليل املستخدم.

  :خروج .5
 لتسجيل اخلروج من النظام.

 

 
 (5شكل )

 

 

 الحياتهصستخدم أو ع املنو * يالحظ أنه قد تتغري شكل الشاشة املوضحة أعاله بتغري
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 جديدة: انشاء معاملة 

 لتالي:شكل ا اليف" كما هو مبني جديدمن خالل قائمة " الوصول اىل الشاشة

 
 (6شكل )

 يوجد هناك نوعني من املعامالت: 

 داخليةاملة مع:  
  اإلدارة.فس نخرى داخل أدارة ة ايتم من خالل هذا االمر انشاء معامله جديدة ملخاطب

  خارجيطلب تصدير:  
حلالي إىل الك صادر من املركز ليه بعد ذتب عيرت يتم من خالل هذا االمر انشاء طلب تصدير خارجي حيث

اخلية ضافة صور إلدارات دإإمكانية  مع يةارججهات خارج املركز سواء كانت مراكز أخرى أو جهات خ

ملتاحة يف اات مدخلي البيانات من جمموع موعةجمىل يف نفس املركز وفور انشاء هذا الطلب يتم ارساله إ

يع اجلهات ه جديدة ملخاطبة مجطلب معاملده للعداااملركز واليت سبق وحددها املستخدم الداخلي أثناء 

 الي جمللس التعليم الع نة العامةاالمات وونيًا كامللحقيااخلارجية واملراكز املرتبطة الكرت

  :تنويه*                   

 ردت به وة بنفس الرقم اليت ة املعاملم احالداخلية او وارد عام يت يف حالة ورود معامله سواء معامله                    

 .املةل املعر املتاحة من داخواماال او عمل طلب تصدير خارجي من خالل                     
 

 

  :ةداخليمعاملة من قائمة جديد يتم إختيار 
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 نشاء معاملة داخليةإ 

 
 (7شكل )
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 لنحو التالي:ستخدم وهي على اقبل امل ا منبئتهاقسام يتم تع مخسةعند انشاء معاملة داخلية هناك 
 

 القسم االول: تاريخ املعاملة
 

 

 
 (8شكل )

 التاريخ : 
 شاء املعاملة ان تاريخ

  املعلوماتتثبيت:  
 املوضوع عاملة بنفساء مانش يتم تثبيت املوضوع ويتم استخدام هذا االمر يف حالة

 يتم تفعيل من خالل الضغط عليه  

 

 الشخص املعين باملعاملةالقسم الثاني:  

 
 (9شكل )

 :الشخص املعين باملعاملة 
 انتكباملعاملة يف حال  املعين خصبالش صةايف هذا القسم يقوم املستخدم بإدخال البيانات اخل

 ة يف معاملة واحدةباملعامل معين شخص وباإلمكان اضافة أكثر من معنياملعاملة ختص شخص  

 .نة اهلوية الوطنية(فر يف خياصسجيل بت )يف حال عدم وجود بيانات للمستفيد يقوم املستخدم

 باالسم  لبحث مستقباًل وذلكل عملية اتسهي هو ) اهلدف من تدوين بيانات الشخص املعين باملعاملة

 او السجل املدني او العائلة(.
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  :سرية املعاملة 

 ديه ع عليها اال ملن لكن االطالال مي ريةحتديد سرية او غري سرية، علما بان املعامالت الس

 صالحية االطالع على املعامالت السرية. 

 :املوضوع 
 حرف. 250د وز عدتجايملة حبيث ال يف هذا القسم يتم اضافة موضوع املعا

 اجلهة املعدة للخطاب 
 ام.لنظهي اجلهة اليت يعمل بها املوظف حسب حتديد مدير ا

 

 

 املالحظاتالقسم الثالث:  

 
 (10شكل )

 وحيتوي على حقلني. 

 مالحظات:  
 ن حتال املعاملة وجلميع م هر يف مسارتظات الحظأن املب علمًايتم تسجيل أي مالحظات على املعاملة 

 .مستقباًل ال ميكن حذفهاو ملعاملةمن ا ونيةتظهر ملن لديهم نسخه االلكرتكذلك هلم املعاملة و
 

 

 توجيهات : 
 ال هلا ملة اىل اجلهة احملشئة للمعااملن هةهذه اخلانة خاصة بتسجيل أي توجيهات مباشرة من اجل

 سخهنال تظهر ملن لديهم املة وملعاليها ال للجهة احملا املعاملة، وتكون التوجيهات ظاهرة فقط

 التها مره اخرى ها وال تظهر بعد اححملال اليارة االدمن املعاملة وامنا تكون بني االدارة احمليلة وا 
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 خطاب صادر إىلالقسم الرابع: 
 

 
 (11شكل )

 

 و التالي:نحملة اليها على الحالة املعاتم ايليت ايف هذا القسم يقوم املستخدم بإدخال بيانات اجلهات 
 

 خطاب صادر إىل : 
 وتعين االدارة املراد احالة املعاملة اليها.

 اشرة.بة كود مبو كتاة أوذلك من خالل اختيار اإلدارة أو القسم من القائم

 

 (12شكل )
 (.12ارة كما يف الشكل )داإل رمز نعبحث ة الوباإلمكان البحث عن الكود من خالل الضغط على ايقون
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 عاملةأصل امل : 

  يها املعاملة.اإلدارة احملال ال و أكثر منارة ااد عند انشاء أي معاملة يتم احالة أصل املعاملة اىل

  له االصول اداريًا(نسخة معاممل التعاو)يستطيع املستخدم ارسال أكثر من نسخه من اخلطاب 

حدة، والبد املعاملة الوا ة يفر من إدارألكث يهايستطيع املستخدم ارسال أكثر من أصل أو صورة بنوع

 املة املع الةمن وجود جهة واحدة هلا أصل على األقل حتى يتم إح
 :نوع الصورة  

د حتديد )عن الصورة لإلحاطة عويتم حتديد ن صل،أيف حال ان املعاملة املرسلة عبارة عن صورة وليس 

 تكون لالطالع فقط( خرى وامناهة اجللة نوع الصورة لإلحاطة ال حيق لإلدارة احالة املعام

 خرى(.هات اجة او )يتيح هذا النوع احالة املعاملة جلهاو لإلجراء  
 عدد األيام املطلوبة : 

ا مستوى ويف حال عدم قل منهاالدارات اال عاملة عندز املجناتقوم االدارات العليا بتحديد االيام املطلوبة إل

 ملة متأخرة.ترب املعادة تعداختاذ أي اجراء عليها حتى انتهاء مدة اإلجناز احمل
 :نوع املعاملة 

 يتم حتديد نوع املعاملة من القائمة 

 عدد املرفقات : 
 يتم حتديد عدد املرفقات للمعاملة

 لتوجيه( اخطاب  سابحيتم  وال )يتم ادخال عدد املرفقات املرفقة باخلطاب االصل 
 اسم املراسل : 

 ملسار الداخلي.يتم اختيار ا

 مستقباًل سيتم إضافة املراسلني وربطهم بإدارتهم.
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 املرفقاتالقسم اخلامس: 
 

 
 (13شكل )

 املرفقات الغري مؤرشفة 
 الوصف لك يفذ ويكتب واليت ال ميكن أرشفتها مثل امللف أو الطرد 
 املؤرشفة املرفقات : 

 ت.لنظام حبسب املرفقامن قبل ا افتهاإض ويتمصد به عدد الوثائق اليت مت ارشفتها قالعدد وي
 :رقم املرفق املطلوب الكتابة عليه 

 وضع رقم املعاملة  خلاص مكاناجلزء االل خاضافة الرقم الكرتونيًا على اخلطاب وذلك من يتم 

 رقه من و كثرأويتم حتديد رقم املرفق يف حالة كون اخلطاب مكون 

 
 (14شكل )
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 خطوات إضافة املرفقات: 
 

 لةات املعامملرفقاديل إضافة وتعيتم اضافة املرفقات من خالل الضغط على   -1
    (15كما هو موضح بالشكل )

 
 (15شكل )

 

 :املرفقات صفحة ل اىلوبالضغط على إضافة وتعديل املرفقات يتم االنتقا             

 
 (16شكل )

 

 
 المة املاسح الضوئي يتم الضغط على ع -2

 

 (17كل )شي تظهر لنا شاشة األرشفة بالضغط على عالمة املاسح الضوئ                      
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 (17شكل )
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 طريقتين:تكون عملية ارفاق المرفقات على 

 تحميل من جهاز المستخدم 
 غط على أيقونة وذلك بالضغط على استعراض واختيار الملف من ملفات الجهاز ثم الض

 إرفاق ليتم إضافة المرفق في المربع يسار الشاشة )المرفقات التي قمت برفعها(
 ومن ثم الضغط على حفظ الكل.

 تحميل من الماسح الضوئي 
الماسح الضوئي المرتبط بجهاز هيز االوراق بذلك بعد تجمسح بالضغط على االمر وذلك 

 شة المعاينة يتم الضغط على تحميل ليتم وبعد ظهور المرفقات في شاالكمبيوتر مباشره 
 إضافة المرفق في المربع يسار الشاشة )المرفقات التي قمت برفعها( ومن ثم الضغط على 

 حفظ الكل ليم إدراج المرفقات.
يتم ادراج المرفقات التي تم في كال الخيارين يجب الضغط على ايقونة ارفاق أو تحميل ل

من  دويتم التأكالشاشة(  يسار) ئمة المرفقات التي قمت برفعهاتجهيزها بإحدى الطريقتين في قا
 الخيرةادادًا للمرحلة العدد في أسفل القائمة تحت اسم )عدد ما تم ارفاقه حتى االن( وذلك استع

 .وهي الحفظ
 المستخدم بالضغطولحفظ المرفقات التي تم مسحها والتي تم التأكد من صحتها يقوم 

 .على زر حفظ الكل 
 
 
 
 
 

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


 
 المملكة العربية السعودية               
 زارة التربية والتعليمو                                                                              

 إدارة التعليم مبحافظة الطائف                                                                                         
 الشؤون اإلدارية واملالية                                                                                                

 مركز االتصاالت اإلدارية                                                                                               

 

 750122تلكس  :                      7369642فاكس  :                    7322450الطائف:       هاتف  :  

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

 
 

 
 
  يقوم النظام بسؤال المستخدم عن التأكد من حفظ المرفقات 

 المرفقات المؤرشفة بالشكل التالي يتم اظهارو  وبالضغط على نعم يتم العودة لصفحة المرفقات           

 
 (18شكل )

 

 ويتم تحديد نوع المرفق وهي مصنفه الى ثالثة اصناف وهي كالتالي: -
o ارسال أصل المعاملة اليها. سوف تظهر للجهة التي تم :لألصل 
o سوف تظهر للجهة التي تم ارسال صورة من المعاملة اليها سواء لإلجراء او لإلحاطة. :للصور 
o سوف تظهر لكل من الجهات المرسلة لها سواء االصول او الصور  :مشتركة 

 بل في لمركز المستقللمستخدم من تحديد مرفق واحد على األقل في خيار للتصدير ليتم تصديره ل البد  :تنويه 
 دارة.التصدير لخارج اإلطلب حالة        

وذلك من  يعمستقباًل سيتم تفعيل خدمة التوقيع االلكتروني ومن خاللها يتم الرفع بالبريد لصاحب الصالحية لتوق 

 .خالل حتديد للتوقيع
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 (19شكل )

 
 

 ملعاملةة السابقة لتصدير العودة لشاشانة قواي بعد اإلنتهاء من عملية إضافة املرفقات يتم الضغط على
 

 

 :تصدير املعاملة 
 

 
 (20شكل )

 

 ني فيها:ة واليت يبتاليال الةالرسوتظهر يتم تصدير املعاملة الضغط على زر احلفظ ب

 
 (21كل )ش                                                              

o .رقم الصادر الداخلي 
o .تارخيها 
o فقات املؤرشفةملة وليس عدد املرأصل املعا صديرند تعملرفقات وهو عدد املرفقات املرفقة باملعاملة عدد ا 
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 :طباعة تقرير املعاملة
 

 الية الت واتواتباع اخلطوذلك من خالل العودة للصفحة الرئيسية 
 

 احملالة  واختيار تقرير باملعامالت الدخول على التقارير  -1
 

 
 (22)شكل              

 

 عرض التقريريقونة لضغط على اة واعاملامل ومنشأحتديد التاريخ واإلدارة املوجه هلا اخلطاب  -2

 
 (23شكل )
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 ة طباعةيقونلى اعوالضغط  حتديد املعامالت املراد طباعتها من القائمة -3

 
 (24شكل )

 

 

 طباعة التقرير االستالم بالضغط على الطابعة  -4

 
 (25شكل )

 

 

 نتهاء من عملة تصدير معاملة داخليةمت اإل
 

 وشكرًا لكم
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