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 ة المدرسة /من صفحة قائد، أو ة /المعلممن صفحة 

من القائمة الرئٌسٌة لصفحتها ، نقوم بالنقر على خدمات  -

 .شؤون المعلمٌن 

تظهر صفحة خدمات شؤون المعلمٌن ، ومن القائمة  -

 .نقوم بالنقر على طلبات تعدٌل البٌانات 

تظهر صفحة طلبات تعدٌل بٌانات المعلمٌن ، نقوم بالنقر  -

 .على اضافة طلب تعدٌل بٌانات 

تظهر صفحة التعدٌل ، البٌانات الشخصٌة ، تقوم  -

ة ، بمراجعة البٌانات المسجلة ، فإن /ة أو القائد/المعلم

وجدت بٌانات خاطئة ، نقوم بالنقر على الدائرة فً عمود 

، ثم كتابة المعلومة الصحٌحة  خاطئة لتظهر عالمة 

بالمربع المجاور للمعلومة ، وإدخال المرفقات إن وجد 

 .مرفق 
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ثم تظهر صفحة التعدٌل على  -

ة أو /البٌانات األساسٌة للمعلم

ة ، فإذا كانت البٌانات /القائد

صحٌحة جمٌعها بعد مراجعتها 

ة ال ٌتم التعدٌل /من قبل المعلم

 .علٌها 

تظهر اٌضاً بٌانات خاصة  -

بالتشكٌالت المدرسٌة واإلشرافٌة 

تظهر البٌانات خاطئة ، نقوم 

بالتعدٌل علٌها وال ٌحتاج إلى 

 .وضع مرفق لها 
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واٌضاً تظهر صفحة بٌانات  -

، وبٌانات المؤهل المؤهل 

الخاص بشهادات ) اإلضافً 

نتأكد ( الماجستٌر والدكتوراه 

من صحة البٌانات الموجودة ، 

واي بٌان ٌظهر غٌر صحٌح 

ٌتم التعدٌل علٌه ، ثم النقر على 

ظهر ٌإقرار بصحة التعدٌل ، 

، هل أنت متأكد من مربع حوار 

صحة كامل البٌانات ننقر على 

نعم ، تظهر رسالة تمت 

الموافقة بنجاح ، ثم النقر على 

حفظ أسفل االقرار ، ٌظهر 

هل ترٌد اعتماد مربع حوار ، 

 .الطلب ننقر على نعم 

ٌظهر طلب التعدٌل فً  -

صفحة طلبات تعدٌل بٌانات 

تمت ... المعلمٌن وتظهر رسالة 

عملٌة االعتماد بنجاح ، وحالة 

 .الطلب تدقٌق مدٌر مباشر 
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بعد إضافة طلب تعدٌل بٌانات من قبل  

ة ، ٌتم ارسال طلب التعدٌل /المعلم

 ...ة المباشر وذلك /للمدٌر

ة المدرسة ، ومن /من صفحة قائد -

القائمة الرئٌسٌة ، نقوم بالنقر على شؤون 

 .المعلمات 

تظهر صفحة شؤون المعلمات ، نقوم  -

بالنقر على الموافقة على طلبات تعدٌل 

 .بٌانات المعلمٌن 

تظهر صفحة الطلبات ، نقوم بتحدٌد  -

الحالة ، تدقٌق مدٌر مباشر ، ثم النقر 

 .على بحث 

ٌظهر طلب التعدٌل المرسل من  -

 .ة ، نقوم بالنقر على رقم الهوٌة /المعلم
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تظهر صفحة طلبات التعدٌل ، فً  -

البٌانات الخاطئة التً تم تعدٌلها تظهر 

ة المدرسة ، بالنقر /الموافقات ، تقوم قائد

على موافقة أو على رفض ، فً حالة 

الرفض ، ٌظهر مربع حوار سٌتم رفض 

التصحٌح هل أنت متأكد ، نقوم بالنقر 

غٌر معتمد ، تظهر حالة الطلب على نعم 

 .  المباشر من المدٌر 

أو ٌتم النقر على موافقة ، ٌظهر مربع 

حوار سٌتم الموافقة على التصحٌح هل 

ظهر حالة تأنت متأكد ، ننقر على نعم ، 

 . الطلب معتمد من المدٌر المباشر 
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بعد الموافقة على طلب  -

التعدٌل من قبل المدٌر المباشر 

، نقوم بالنقر على إرسال بأسفل 

صفحة طلب التعدٌل ، ٌظهر 

مربع حوار ، هل أنت متأكد 

من اعتماد الطلب ، نقوم بالنقر 

 .على نعم 

تم إرسال ... تظهر رسالة  -

 .الطلب بنجاح 

 :مالحظة 

فً حال وجد خطأ فً طلب 

ة ، ٌقوم /التعدٌل من قبل المعلم

ة المدرسة برفض طلب /قائد

التعدٌل المرسل ، لٌتمكن 

 .ة من التعدٌل من جدٌد /المعلم
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ة المدرسة ، لشؤون /بعد إرسال طلب التعدٌل من قبل قائد

ة المدرسة /معلمٌن ، ٌتم الموافقة على طلب التعدٌل ، ٌمكن لقائد

 ...وذلك متابعة الطلب ة /صفحة المعلمأو من 

ة المدرسة ، ومن القائمة الرئٌسٌة ، نقوم /من صفحة قائد -

 .بالنقر على شؤون المعلمات 

تظهر صفحة شؤون المعلمات ، نقوم بالنقر على الموافقة على  -

 .طلبات تعدٌل بٌانات المعلمٌن 

تظهر صفحة طلبات التعدٌل ، نقوم بتحدٌد الحالة ، تم الرد ،  -

 .ثم النقر على بحث 

ٌظهر طلب التعدٌل وقد تم الموافقة على الطالبات وذلك بالنقر 

على رقم الهوٌة ، تظهر الطلبات تم الموافقة علٌها وذلك ان 

ة المدرسة /ة أو قائد/البٌانات المطلوب تعدٌلها فً بٌانات المعلم

 .ظاهر بعد االعتماد 

 :مالحظة 

ة ، من خالل القائمة /تظهر البٌانات المعتمدة فً صفحة المعلم

الرئٌسٌة نقوم بالنقر على خدمات شؤون المعلمٌن ، ثم النقر 

على طلبات تعدٌل البٌانات ، ٌظهر طلب التعدٌل فً عرض 

الطلبات المكتملة ، وال ٌمكن التعدٌل علٌها أو طلب تعدٌل جدٌد 

 .بعد اعتماد الطلب من شؤون المعلمٌن 
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صفحة قائدة المدرسة ، من  -

ومن القائمة الرئٌسٌة ، نقوم 

تعدٌل ملف بالنقر على 

 .مستخدم 

تظهر صفحة تعدٌل ملف  -

مستخدم ، نقوم بكتابة رقم 

ة ، ثم النقر على /هوٌة المعلم

 .بحث 

ة /ٌظهر جدول ببٌانات المعلم -

 .نقوم بالنقر على رقم الهوٌة 

 ة ، /تظهر صفحة المعلم -

، نقوم من قائمة العملٌات 

على البٌانات اإلضافٌة بالنقر 

أو المؤهالت األكادٌمٌة وذلك 

 ة /للتعدٌل على تخصص المعلم
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ة ، نقوم بتعدٌل البٌانات /تظهر صفحة البٌانات اإلضافٌة للمعلم -

ة ، مع مالحظة البٌانات التً تظهر بجوارها /المطلوب تعدٌلها للمعلم

 .ٌكون الحقل إجباري تعبئته لنتمكن من الحفظ بعد ذلك  نجمة 
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تظهر صفحة المؤهالت  -

األكادٌمٌة ، نقوم بالنقر على 

 .تعدٌل فً عمود الخٌارات 

تظهر صفحة التعدٌل ، نقوم  -

بالتعدٌل على التخصص أو 

، ثم .... المؤهل او الجامعة أو 

 .النقر على حفظ 

تمت عملٌة ... تظهر رسالة 

 .التعدٌل بنجاح 

وتظهر البٌانات بعد التعدٌل فً 

صفحة المؤهالت األكادٌمٌة 

 .ة المختارة /للمعلم
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من صفحة ، أو ة /من صفحة المعلم

 ة /المشرف

صفحة تعدٌل بٌانات المعلمٌن تظهر  -

 .ة /المشرفة أو /بمجرد فتح حساب المعلم

نقوم بالنقر على إضافة طلب تعدٌل  -

 .بٌانات 

تظهر صفحة طلبات التعدٌل ، وٌظهر  -

البٌانات الخٌار االول طلبات التعدٌل ، 

ة ، /المشرفة أو /الشخصٌة ، تقوم المعلم

بمراجعة البٌانات المسجلة ، فإن وجدت 

بٌانات خاطئة ، نقوم بالنقر على الدائرة فً 

، ثم كتابة  عمود خاطئة لتظهر عالمة 

المعلومة الصحٌحة بالمربع المجاور 

للمعلومة ، وإدخال المرفقات إن وجد 

 .مرفق 
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تظهر البٌانات األساسٌة أٌضاً ،  -

العمل الحالً خاطئة وتظهر بٌانات 

تصحٌحها وذلك ة ٌجب /للمشرف

الوظٌفً العمل الحالً واالداء بكتابة 

 .السابق 

بعدها البٌانات خاصة بالتشكٌالت  -

المدرسٌة واإلشرافٌة ٌجب التعدٌل 

علٌها ألنها جمٌعها خاطئة تارٌخ 

المباشرة فً اول تكلٌف فً العمل 

الحالً ، وبداٌة تارٌخ التكلٌف 

للمجال الحالً ، ورقم القرار ، 

وتارٌخ القرار جمٌعها ٌجب التعدٌل 

علٌها وذلك بالنقر على المربع فً 

المربع المجاور للبٌانات واختٌار 

 .التارٌخ الصحٌح 
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واٌضاً تظهر صفحة بٌانات  -

المؤهل نتأكد من صحة البٌانات 

الموجودة ، واي بٌان ٌظهر خاطئ 

 .  ٌتم التعدٌل علٌه 

وٌظهر بٌانات المؤهل اإلضافً  -

الخاص لحملة الماجستٌر ) 

ٌتم التعدٌل على ( والدكتوراه 

 .البٌانات الخاطئة  إن وجدت 
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التعدٌل بعد أن ٌتم  -

على البٌانات الخاطئة 

جمٌعها ووضع المرفق  

نقوم بالنقر على إقرار 

بصحة البٌانات المدخلة 

ٌظهر مربع حوار ، 

هل أنت متأكد ننقر 

 .على نعم 

...  تظهر رسالة  -

تمت عملٌة الحفظ 

 .بنجاح 

، ثم النقر على  حفظ  -

مربع حوار تمت ٌظهر 

عملٌة الحفظ بنجاح هل 

ترٌد اعتماد الطلب ، 

 .ننقر على نعم 

طلب التعدٌل ٌظهر  -

فً صفحة طلبات 

بٌانات المعلمٌن تعدٌل 

تمت ... وتظهر رسالة 

عملٌة االعتماد بنجاح 

تدقٌق ، وحالة الطلب 

 .  من المدٌر المباشر 

 وفق هللا الجمٌع


