
    (اخلدمة الذاتية)فارس األسئلة الشائعة وحلوهلا لنظام 

 شؤون املوظفات/ فكرة وتنفيذ 
   القليطيعبري /مساعد إداري 

 مديرة مكتب تعليم الشمال/ إشراف عام 
 باعكضةأماني عبداللطيف 

Note 
نظام 
 فارس 

 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم                                                    

 حمافظة جده        -اإلدارة العامة للتعليم     
 مشال/مكتب التعليم     

 



   (اخلدمة الذاتية) نصائح مهمة عند  استخدام نظام فارس

اختيار كلمة  
 سر قوية وآمنة  

عدم فتح احلساب من 
أجهزة احلاسوب العامة  

 الغري آمنة كاملكتبات 

عدم السماح ألصحاب  
احلسابات الغري رمسية والغري 

موثوق هبم بالتسجيل لك  
كحسابات االنستقرام   

 وتويرت  

Note 
 نظام 
 فارس 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 

                         /                                                                                                                            هام جداً 

.وعدم إفشائه أو تزويد أي شخص به ليقوم بأعمالك فانت المسؤولة وقد يعرضك للمساءلة , حافظي على أرقام حسابك في الخدمة الذاتية في نظام فارس   



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فارس 
أ
 (  الخدمة الذاتية )ال

Note 
 نظام 
 فارس 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فارس 
أ
 (  الخدمة الذاتية )ال

التأكد من جميع المدخالت باللغة اإلنجليزية  -

وحروف كبتل التي تسبق  االيبانوخاصة رقم 
    SA االيبان

 .  التأكد من تفعيل الرسائل الدعائية للجوال  -

Note 
 نظام 
 فارس 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فارس 
أ
 (  الخدمة الذاتية )ال

 :خطوات طلب إجازة مرضية أو مرافق 
 الضغط على روابط التسجيل والدخول -

 بالنقر هنا الدخول للخدمة الذاتية -

 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور-

 الضغط على صالحية الخدمة الذاتية للموظف -

 ( طلب إجازة ) الضغط على قائمة الطلبات -

 (بالضغط على الكشاف ليفتح لك نافذة تختاري منها نوع اإلجازة )اختيار نوع اإلجازة -

 إدخال بداية اإلجازة ونهايتها -

 الضغط على احتساب المدة حتى يظهر عدد األيام تلقائي -

 (  االستفسار أو اإلحالة) يقصد برقم الخطاب  إدخال رقم الخطاب وتاريخه وجهته -

 إدخال رقم التقرير الطبي وتاريخه وجهته -

 الضغط على إضافة مرفق لرفع صورة التقرير -

 إدخال التقرير من خالل اختيار ملف -

 (  تم إضافة المرفق بنجاح ) الضغط على أيقونة تطبيق -

 الضغط على التالي -

قبل الضغط على تنفيذ التأكد من صحة الطلب والبيانات وتكون الصفحة قابلة ) الضغط على تنفيذ -

 (للطباعة 

 .أخيرا تفتح لك نافذة مكتوب بها تم ارسال الطلب ألصحاب الصالحيات -

Note 
 نظام 
 فارس 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فارس 
أ
 (  الخدمة الذاتية )ال

 :رعاية مولود /إجازة أمومة  -خطوات طلب إجازة استثنائية 
 الضغط على روابط التسجيل والدخول -

 بالنقر هنا الدخول للخدمة الذاتية -

 إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور-

 الضغط على صالحية الخدمة الذاتية للموظف -

 ( طلب إجازة ) الضغط على قائمة الطلبات -

 اختيار نوع اإلجازة -

 إدخال بداية اإلجازة ونهايتها -

 الضغط على احتساب المدة حتى يظهر عدد األيام تلقائي-

 اختيار من سيقوم بتامين العمل خالل فترة االجازة-

 (  في حالة الرغبة ) كتابة مالحظات للرئيس المباشر -

 (حسب التعليمات )اضافة مرفق اإلجازة -

 الضغط على التالي -

قبل الضغط على تنفيذ التأكد من صحة الطلب والبيانات وتكون ) الضغط على تنفيذ -

 (الصفحة قابلة للطباعة 

 .أخيرا تفتح لك نافذة مكتوب بها تم ارسال الطلب ألصحاب الصالحيات -

Note 
 نظام 
 فارس 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فار 
أ
 س ( الخدمة الذاتية )ال

Note 
 نظام 
 فارس 

 :مالحظات هامة عند طلب إجازة
 (  إجازة الوضع  –رعاية املولود  –املرضي ) البد من إضافة املرفقات يف بعض اإلجازات مثل -
 .كون الصفحة قابلة للطباعة تقبل الضغط على أيقونة تنفيذ -
 حذفه   والميكنمبجرد الضغط على تنفيذ مت تقديم الطلب اىل أصحاب الصالحية -
 (  طلب ابالغ مباشرة + طلب قطع إجازة) عند طلب قطع إجازة البد من عمل خطوتني -
ليفتح لك نافذة ختتاري منها أو النقر  كتابة كلمة إجازة بنفس طريقة كتابة اجلهاز لإلجازة اليت تريد أن تقطعها  البدمنعند تقديم قطع إجازة -

 (  يف حالة اختيار الكشاف البد من فتح النوافذ املنبثقة حتى تظهر لك النوافذ ) على  الكشاف 
 ليفتح لك نافذة ختتاري منها أو النقر على  الكشافالبد من كتابة كلمة بسبب عند إضافة تاريخ املباشرة يف ابالغ مباشرة بسبب إجازة -
 (.يف حالة اختيار الكشاف البد من فتح النوافذ املنبثقة حتى يظهر لك النوافذ )  -

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فار 
أ
 س ( الخدمة الذاتية )ال

Note 
 نظام 
 فارس 

 :مالحظة هامة 

 :  عند طلب أي نوع إجازة البد ان تكون صيغة التاريخ هكذا 

 :مثال 

06 /02  /1438 

6  /2 /1438   

 

 .اليوم خانتين والشهر خانتين والسنة أربعة  - 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فارس 
أ
 (  الخدمة الذاتية )ال

هي أيام محددة لكل إجازة يتم ادراجها في حساب الموظف في الخطة التراكمية 

نظام فارس من شؤون الموظفين حسب الطريقة المتبعة في التواصل بين 

المدارس واالقسام حتى يستطيع طلب االجازة وقت حاجتها وال يمكن طلب 

 .الخطة التراكمية آال وقت حاجتها فقط 

 :مثالً 

 .يوم كل أربع سنوات وتحتاج خطة تراكمية  720االجازة المرضية خطتها  - 

وتحتاج ( ثالث سنوات ) يوم  1085رعاية المولود خطتها / إجازة االمومة  -

 .خطة تراكمية 

 .على خطة تراكمية  والتحتاجيوم  60إجازة الوضع -

يوم وتحتاج خطة  1808االجازة االستثنائية سنة كل خمس سنوات تقريبا -

 .تراكمية 

 .إجازة المرافق تعامل معاملة اإلجازة المرضية وتحتاج إلى خطة تراكمية  -

السنوية ويتم / اإلجازات التعويضية تعامل معاملة االجازة االعتيادية  - 

 .إدراجها من شؤون الموظفين 

يتم وليس المعلم سنوية للموظف /في حالة عدم وجود رصيد إجازة اعتيادية  -

 .  طلب ادراجها من شؤون الموظفين 

Note 
 نظام 
 فارس 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فارس
أ
 (  الخدمة الذاتية ) ال

 يوم كل اربع سنوات ( 720) اإلجازة المرضية
 وتحتاج خطة تراكمية   

 راتب كامل ( شهور 6) يوم  180-
 نصف الراتب( شهور  6) يوم  180-
 ربع الراتب (شهور  6) يوم  180-
 بدون راتب ( شهور 6) يوم  180-

رعاية المولود/ إجازة المومة   
 وتحتاج خطة تراكمية   

 
 

 يوم ( 1085) 
 ثالث سنوات   

Note 
 نظام 
 فارس 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فارس 
أ
 (  الخدمة الذاتية )ال

 إجازة الوضع
   

   

 خطة تراكمية  ولتحتاجيوم   60

 اإلجازة الستثنائية 
 وتحتاج خطة تراكمية   

 

 يوم ( 1808) 
 سنة كل خمس سنوات 

Note 
 نظام 
 فارس 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فارس 
أ
 (  الخدمة الذاتية )ال

Note 
 نظام 
 السنوية/ اإلجازة العتيادية  فارس 

يام   3  كل شهر يعادل اأ
 .يوم في السنة  36 

 للموظف وليس المعلم 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



سئلة الشائعة وحلولها لنظام فار 
أ
 س ( الخدمة الذاتية )ال

Note 
 نظام 
 فارس 

 :مالحظات هامة عند طلب تعديل تاريخ التقاعد 
 .الدخول على احلساب يف اخلدمة الذاتية -
 .اختيار قائمة الطلبات -
 .اختيار طلب تعديل إحالة على التقاعد املبكر -
 .إجراء التعديل اجلديد -
 .يتطلب موافقة مسبقه من املدير العام ثم ابالغ مدير شؤون املعلمني هـ  1438/ 12/ 18املعتمد التعديل على التقاعد بتاريخ غري التاريخ  -

 
 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



 (  الخدمة الذاتية )مواقع التواصل مع نظام فارس 
Note 

 نظام 
 فارس 

 فريق فارس جدة 
 

 سعيد المالكي . أ

 سالم الذبياني . أ
 القسم النسائي في مبنى السبعين( منسقة برنامج فارس ) اماني إسماعيل / األستاذة 

 محمد بن عفيف . م

 محمد الزهراني . أ

 نايف االسمري . أ

 سامي رحيم  . أ

 telegram.me/ frs99/  التلجرامقناة فارس على 

  jedufaris1@ /فارس جدة / تويتر

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 



Not 
 نظام 
 فارس 

 الذاتية  _اخلدمة  _نظام فارس # 

علمتين اإلدارة خدمة املراجعني وتسهيل اجراءاهتم من األعمال 
 (  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ) الصاحلة 

 



Note 
نظام 
 فارس 


