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  :تنبيهات عامة قبل تدقيق البيانات )  ١( 

  

بيانــات يف املدرســة برئاســة مــدير املدرســة وعضــوية وكيــل املدرســة واملرشــد الطــاليب التشــكل جلنــة تــدقيق  )١
    .اإلجنليزية  د معلمي اللغةومدخل البيانات وأح

كشـف   –تقـارير الطـالب  –التقـارير ( املوجودين يف املدرسـة عـن طريـق الطالب  حصر مجيع أمساءيتم  )٢
 . كل صف يف كشف مستقل) بيانات الطالب 

 .يتم حتديد الطالب املستجدين واملنتقلني للمدرسة للعام احلايل  )٣
ة بيانــات الطــالب أولويــة التــدقيق للطــالب املســتجدين واملنتقلــني للمدرســة حيــث ســبق تــدقيق ومراجعــ )٤

 .ألعوام السابقةل
يف حالة حصـول الطالـب علـى جـواز سـفر مسـتقل أو جمـدد يـتم التأكـد مـن تعـديل بياناتـه يف نظـام نـور  )٥

 .من واقع اجلواز
 :ز املستندات التاليةجتهي )٦
  .سجل األسرة للطالب السعوديني / بطاقات اهلوية الوطنية   صورة من  -
  .لطالب السعوديني ل  لساري المفعو  لمن لديه جواز سفرصورة من جواز السفر  -
إلزامــي للصــف (.للطــالب غــري الســعوديني  ســاري المفعــول )خــاص بالطالــب(صــورة مــن جــواز الســفر  -

  )الثالث الثانوي
 .للطالب غري السعوديني  سارية المفعول )خاص بالطالب(اإلقامة  ةصورة من رخص )٧
 .لسفر ورخصة اإلقامةسجل األسرة وجواز ا/  من واقع بطاقة اهلوية الوطنية البيانات تدقيق )٨
بإكمــال دراســتهم اجلامعيــة خـــارج طـــالب الصــف الثالــث الثــانوي الـــراغبني  تنبيــهيتــوىل املرشــد الطــاليب  )٩

إلدخـال بضرورة استخراج جواز سفر للطالب أو جتديد اجلواز وتسليم املدرسة صورة من اجلواز  اململكة
 . بياناته يف نظام نور

  
  
  



 

  .ب البيانات األساسية للطال)  ٢( 
  

 الطالب السعوديون: أوالً 
 لب باللغة العربية واإلنجليزيةاسم الطا. 

دون  فقـط سـجل األسـرة/  وفقًا لما هـو مـدون فـي بطاقـة الهويـة الوطنيـةيعتمد اسم الطالب باللغة العربية  )١
 )كجواز السفر أو رخصة القيادة ( مد بياناته باللغة العربية من غريها زيادة أو نقصان وال تعت

 . حقل االسم السابق هلا حقة يفويتم إدخاهلا مل أمساء الطالب يف )بن  (كلمة فة  إضا )٢
بـن سـعد  إبـراهيمبـن  يعلـ: مثـال  اسم العائلـة يف حقل إن وجد )الفخذ ( ي االسم اخلماسكما يتم إدخال  )٣

  : تدخل فالن الفالينال
                                 . بن يلـع: االسم األول 

  . بنإبراهيم : ب األ  اسم 
    .  دـعـس:    م اجلد ـاس

  . الفالن الفالني: العائلة  اسم 
 

م حسـب مـا هـو موجـود يف البطاقـة  )٤ بـدون زيـادة أو الطالب احلاصلني علـى بطاقـة اهلويـة الوطنيـة تعتمـد بيانـا
 .نقصان

ة واملضافني مع والـدهم يف ال حيملون بطاقة اهلوية الوطني بعد االسم األول للطالب الذين) بن ( إضافة كلمة  )٥
 .) االبتدائي و املتوسط ( سجل األسرة

يتم إرسال طلب تعديل بالدخول على ) مدققة(لتعديل أسماء أو بيانات الطالب المضللة بياناتهم في النظام  )٦
 .إلرسال طلب تعديل بيانات الطالب: صفحة الطالب واختيار 

 
  

 
ً  يعتمد اسم الطالب )٧  : للرتتيب اآليت  باللغة اإلجنليزية وفقا

  ).ملن حيمل جواز سفر خاص به ( جواز السفر   :أوالً 
 ).رخصة املرور ( رخصة السياقة  :ثانيًا 
    .معلم اللغة اإلجنليزية منوفقًا لكتابة اسم الطالب  :ثالثًا 

يف لغـة اإلجنليزيــة عنـد إدخـال االسـم بال)  CAPITAL LETTERS( يعتمـد كتابـة االسـم بـاحلروف الكبـرية  )٨
 .موافقة لطريقة جواز السفر ورخصة السياقة نظام نور

 :مثال في نظام نور 



 

 .عند إدخال اسم الطالب واألب باللغة اإلجنليزية ) BIN(باللغة اإلجنليزية ) بن ( يعتمد حذف كلمة  )٩
يعتمـــــــــد احلــــــــــرف األول مــــــــــن اســـــــــم اجلــــــــــد باللغــــــــــة اإلجنليزيـــــــــة فقــــــــــط دون االســــــــــم كـــــــــامالً وبــــــــــاحلرف الكبــــــــــري                  )١٠

)CAPITAL LETTERS ( موافقة لطريقة كتابته يف اجلواز ورخصة السياقة على حنو املثال اآليت : 
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 

كمـا هـو )  ALOTAIBI :(عائلة بدون فـراغ أو شـرطة مثـال ألسم العائلة املعرف مالصقة ألسم ال)  AL( تكتب  )١١
 .معمول به يف اجلواز

 .لة كما هو معمول به في الجوازال يكتب اسم الفخذ باللغة االنجليزية ويكتفي باسم العائ )١٢
بضــرورة اســتخراج جــواز الســفر تنبيــه الطــالب الســعوديني ممــن يرغــب بإكمــال دراســته اجلامعيــة خــارج اململكــة  )١٣

تالفيــا لتعــديل الشــهادة الثانويــة ألجــل ) االســم باللغــة اإلجنليزيــة / الــرقم (  لتســجيل بيانــات الجــواز فــي الشــهادة
 .مع بداية العام الدراسي الجديدحيث لن يتم تعديل البيانات إال نتائج إضافة رقم اجلواز بعد ظهور ال

 طالب و تاريخ الميالد وتاريخ إصدار الهويةلل رقم السجل المدني: . 
 يف بطاقـة اهلويـة لوطنيـة أو واملـدون أرقـاموالـذي ال يقـل عـن عشـرة  السجل املـدين للطالـب رقم يراعى سالمة تدوين  )١

 . وليس رقم السجل املدين لويل األمر ةيف سجل األسر  أمام امسه
 .) سجل األسرةبطاقة األحوال ، ( التاريخ جلميع الطالب من الوثائق الرمسية يراعى سالمة تدوين  )٢
أسـفل بطاقـة اهلويـة ويف حـال عـدم وجودهـا فإنـه واملـدون  للطالب السعوديإصدار اهلوية تاريخ يراعى سالمة تدوين  )٣

 .أمر الطالب ويل ل ةإصدار سجل األسر تاريخ يعتمد 
 ) .إذا كان موجودا ( السعودي للطالب   رقم جواز السفريراعى سالمة تدوين  )٤
ولتعديل رقم الطالب يتم الدخول على صفحة الطالـب ثـم النقـر ( ،يف حالة اكتشاف رقم طالب خطأ جيب تعديله  )٥

للــدعم الفــين لتعــديل رقــم الطالــب مث الرفــع بــبالغ ) تــدقيق ثــم حفــظ  ، ادخــل الــرقم الصــحيح  ، علــى رقــم الهويــة 
" هـذا املسـتخدم ال ميكـن أن يكـون طالـب لوجـود ملـف أكـادميي أخـر لـه" يف حالة ظهـور رسـالة ،  لألعوام السابقة

 .جيب الرفع ببالغ للدعم الفين حلل املشكلة أو عند إضافة ملف طالب جديد يف النظامعند تعديل رقم طالب 

  
  
  



 

  ينسعوديغير الالطالب : ثانيًا 
 لب باللغة العربية واإلنجليزية اسم الطا: 
ً واالنجليزيــة  ســم الطالــب باللغــة العربيــةيعتمــد إدخــال ا  )١ مــع االنتبــاه  الخــاص بالطالــب )جــواز الســفر ( لـــ وفقــا

 .لألمساء املركبة لبعض اجلنسيات
 يف ) - ( شـرطة بوضـع ورنظـام نـيف  احلقـول الناقصـة تعـويض فيـتمأمسـاء  ةتقل عن أربع اليت بالنسبة ألمساء الطالب )٢

 . يف احلقل الثاين والثالث ) -( الثالث ويف حالة االمسني توضع شرطة  احلقل
 .لالسم العربي واالنجليزي) بن(ال تضاف كلمة  )٣
 لغـة اإلجنليزيـة يف نظـام نـورعنـد إدخـال االسـم بال)  CAPITAL LETTERS( يعتمـد كتابـة االسـم بـاحلروف الكبـرية  )٤

 :مثال . سفر الموافقة لطريقة جواز 
  
  
  
 

االسـم باللغـة / الـرقم ( جواز السفر لتسجيل بيانات اجلواز يف الشـهادة  جتديدبضرورة اخلرجيني  يه الطالبتنبضرورة  )٥
ا اإلثبات املعتمد) اإلجنليزية   .لبلد الطالب أل

عديل بالدخول على يتم إرسال طلب ت) مدققة(لتعديل أسماء أو بيانات الطالب المضللة بياناتهم في النظام  )٦
 .إلرسال طلب تعديل بيانات الطالب: صفحة الطالب واختيار 

  وبيانات الجوازوتاريخها لطالب اإقامة رقم: 
رخصة اإلقامـة وليس رقم  أرقاموالذي ال يقل عن عشرة   لطالبالخاصة بارقم رخصة اإلقامة يراعى سالمة تدوين  )١

 !  لويل األمر
  .د حسب اجلوازتاريخ املياليراعى سالمة تدوين  )٢
  . يراعى سالمة االختيار الصحيح حلقل اجلنسية )٣
 .  تاريخ انتهاء رخصة اإلقامةيراعى سالمة تدوين  )٤
 .رقم جواز السفر  يراعى سالمة تدوين  )٥
ولتعديل رقم الطالب يـتم الـدخول علـى صـفحة الطالـب ثـم النقـر  ،يف حالة اكتشاف رقم طالب خطأ جيب تعديله  )٦

مث الرفــع بــبالغ للــدعم الفــين لتعــديل رقــم الطالــب ) تــدقيق ثــم حفــظ  ، ادخــل الــرقم الصــحيح  ، علــى رقــم الهويــة 
" هـذا املســتخدم ال ميكـن أن يكــون طالـب لوجــود ملـف أكــادميي أخـر لــه" يف حالــة ظهـور رســالة ، لألعـوام السـابقة

  .جيب الرفع ببالغ للدعم الفين حلل املشكلة أو عند إضافة ملف طالب جديد يف النظامعند تعديل رقم طالب 



 

  يف النظام الفصليالطالب القادمني من اخلارج  احتساب معدل) ٣( 
 

ً مـن خــارج اململكـة أو مـدارس التعلـيم األجنـيبوالتسـجيل تـنص لـوائح القبـول  )١ واملعاهــد  علــى معادلـة الشـهادات سـواء
باحتســاب معــدهلم ل الطــالب الســعوديني وغــري الســعوديني لكــ أو الراســبني واملنقطعــني مــن التعلــيم الســنوي العلميــة

املســتوى الدراســي الــذي يســتحق أن بعــد اعتمــاد وثــائقهم ومعادلتهــا وحتديــد ، اعتبــاراَ مــن املســتوى الــذي التحــق بــه 
ــــول ــــول دليــــل ( وفقــــًا ملــــا ورد يف  يلتحــــق الطالــــب وتــــتم املعادلــــة بعــــد تقــــدمي الطلــــب إىل إدارة االختبــــارات والقب القب

 .)هـ ١٤٣٧ لتسجيل يف التعليم العام وا
م وقبوهلمالطالب  )٢ ) املسـتوى الثالـث( الثـانوي  الصف الثـاين يف بداية العام الدراسي الذين مت معادلة شهادا

يجــب معادلــة المســتويات يــتم أوالً إضــافتهم يف نظــام نــور مث ) املســتوى اخلــامس(الثــانوي  أو الصــف الثالــث
ق إدارة االختبــارات والقبــول وذلــك بإضــافة بــالغ دعــم فــين واختيــار النظــام عــن طريــ الســابقة فــي نظــام نــور

 . )منسق جلنة نظام نور(أو التواصل مع مكتب التعليم ،  وإرفاق صورة املعادلة  )االختبارات(الرئيسي 
م وقبـــوهلم يف  )٣ يـــتم معاجلـــة تســـجيلهم  يف مجيـــع الصـــفوف الفصـــل الثـــانيالطـــالب الـــذين مت معادلـــة شـــهادا

 .دلة املستويات السابقة حسب ما يرد يف منوذج املعادلة الصادر من إدارة االختبارات والقبولومعا
 اصة معاجلة تسجيل احلاالت اخل)  ٤( 

 
  الذين ليس لديهم رقم سجل مدين أو رخصة اإلقامة يتم التعامل معهم حسب املرفقالطالب.  
 

 معاجلة التعامل مع الطالب املنقطعني  )٥(
 
ومل يتم سحب ملفه يتم االتصال على ويل األمـر للتأكـد مـن انقطاعـه وال  تغيب والذي حضر فرتة مث انقطعاملالطالب  )١

   .والفرتات يف مجيع االختبارات) غائب ( يتم طي قيده  ويوضع له 
ه وأرشـفة أو من األعوام املاضية وال يوجد تواصل مع الطالـب أو ويل أمـره يـتم طـي قيـد الطالب املنقطع من بداية العام )٢

 .بياناته
يوقـع علـى إقـرار بعـدم الرغبـة يف مواصـلة الدراسـة ويـتم  من بداية العام لعـدم الرغبـة يف مواصـلة الدراسـةالطالب املنقطع  )٣

 . ويصدر له قرار من املدرسة  برقم وتاريخ وحتفظ يف سجالت املدرسة) مطوي قيده(حتويل سجله إىل 
ائيًا أو )٤  .وأرشفة بياناتهالدراسة يف مدارس غري سعودية يتم طي قيده  الطالب املنقطع لسفره للخارج 
مث حتديـد اسـم  )النقل إلى المعاھد العلمیة( مربع التأشري الطالب املنتقل للمعهد العلمي يتم نقله يف نظام نور واختيار )٥

 .أو ميكن طي قيده وأرشفة بياناته، املعهد 



 

نــور واختيــار املدرســة ويف حالــة عــدم جتــاوب املدرســة األخــرى بقبــول الطالــب املنتقــل ملدرســة عامليــة يــتم نقلــه يف نظــام  )٦
اية الفصل األول يتم طي قيده    .وأرشفة بياناته النقل إىل 

 طلبات نقل الطالب) ٦(
 
  إرســال  التنســيق مــع املدرســة الســابقة لنقــل الطالــب إىل املدرســة أو جيــبعنــد قبــول طالــب منتقــل مــن مدرســة أخــرى

والتواصـل مـع ويل  املوجود يف شاشـة الطـالب "تقدیم طلب نقل طالب من مدرسة أخرىل" :ط طلب نقل من خالل راب
 ً ائيا  .والتواصل مع نظام الدعم الفين يف نظام نور لنقل الطالب يف حالة التأخر األمر وعدم تسجيله برقم مؤقت 

 ف الطالـب يف نظـام نــور ب و قبـول طلبـات النقــل بـني املـدارس ومينـع حجـز ملـالطـال جيـب عـدم التـأخر يف نقـل
   .بسبب مستحقات مالية وباإلمكان حجز شهادة الطالب فقط  بعد انتقال الطالب

   بيانات املدرسة )   ٥( 
 بيانـات والتأكـد مـن اكتمـال البيانـات جلميـع ) لعرض بيانات المدرسـة(  النقر على:   بياناتي الشخصية من رابط

  . والربيد االلكرتوين للمدرسة ،والفاكس ، )  درسةجوال امل( واجلوال واتفاهل أرقام :التواصل 
  عــدد  سـاويي املدخلـة الطـالب دادأعــ كـوني حبيـثدرسـة الفعلـي يف امل طـالبالإدخـال التعـديالت علـى عـدد

  .يف نظام نور ويتم التأكيد على ذلك قبل االختبارات الفعالةالسجالت الكلي 
* :ا مإ   )  ل  (  ااا ا م   .  

 االسـم (بيانـات املـدير األساسـية مجيـع والتأكـد مـن اكتمـال ) تعـديل( زر  النقر علـى:   بياناتي الشخصية من رابط
ً ( اجلوالرقم رقم السجل املدين و ، باللغة العربية واالجنليزية   .) مهم جدا

* : أو ا ا              رم م    اا و  ت ام     ر ا

ا  را. 
  يتم إضافة مبىن مدرسي مث قاعات صفية:  إعدادات أخرى، اإلعدادات من رابط.  
  التأكد من حذف الفصول الزائدة:  الفصول، اإلعدادات من رابط. 
  األقسام الغري مطبقة يف املدرسة التأكد من حذف  : الصفوف واألقسام ، ت اإلعدادامن رابط. 
  انقــر ، سـتظهر الفصـول ، حـدد الصـف والقسـم مث حبـث ، إلضـافة رواد الفصـول :  الفصـول، اإلعـدادات مـن رابـط

 .اخرت املعلم مث حفظ، ) رائد الفصل(على 
  ويمكــن اســتعراض شاشــة متابعــة  بالتأكــد مــن عــدم وجــود طــالب بــدون فصــل أو صــفوف بــدون طــاليجــب

  .العمليات الموجودة في تقارير المتابعة
  
 

  



 

  
   تدقيق الكشوف والتصديق عليها  ) ٧( 

 والتأكــد مـن سـالمة إدخـال بيانـات الطــالب فـي نظـام نـور تـدقيق وتعــديل البيانـات بعـد االنتهـاء مـن
إلقامــة حســب التعليمــات ة اوجــواز الســفر ورخصــ ســجل األســرة /بعــد مطابقتهــا علــى بطاقــة الهويــة 

لجنـــة التـــدقيق ومراجعتهـــا مـــن قبـــل  مـــن النظـــام ) يانـــات الطـــالب كشـــوف ب( طباعـــة الســـابقة يـــتم 
  :المعينة و يتم العمل وفق التالي

 
 :لجميع الصفوف ما عدا الثالث الثانوي : أوالً    

 .بأمساء جلنة التدقيق بالتوقيع ١النموذج رقم تعبئة  -١
 /بطاقــة اهلويــة ( مرفقــه باملســتندات كــل صــف علــى حــده  شــف بيانــات الطــالبك:  النمــاذججتمــع مجيــع   -٢

تسلســـل يف كشـــف بيانـــات البـــنفس مرتبـــة )  خطابـــات قبـــول/  ة اإلقامـــةوجـــواز الســـفر ورخصـــ ســـجل األســـرة
 .يكتب عليه اسم املدرسة والعام الدراسيو يف ملف إفرجني  الطالب

ً لف  امل جتهيز -٣ الـالزم حسـب خطـة جلنـة التـدقيق واملتابعـة  إلكمـالالتعلـيم تـب ويتم التواصل مـع مكللتدقيق  كامال
ـــدقيق بـــني املـــدارس ل وجـــود أخطـــاء يعـــاد امللـــف للمدرســـة لتقـــوم املدرســـة املدققـــة مبراجعتهـــا ويف حـــا يف آليـــة الت

وبعـد التأكـد مـن صـحة البيانـات  للتعـديل مث طباعـة كشـف بيانـات جديـدموضحًا البيانات الناقصـة أو اخلاطئـة 
فقـط  ١ويرسل منوذج رقـم ،  يع عليها من املدرسة املدققة يتم االحتفاظ بامللف يف املدرسة لألعوام القادمةوالتوق

 .للمكتب
 :طالب الصف الثالث الثانوي وخريجي المقررات : ثانيًا   -٤
 .بأمساء جلنة التدقيق بالتوقيع ٢النموذج رقم تعبئة  -٥
ة رخصــ/ جــواز الســفر  /بطاقــة اهلويــة (ملســتندات كشــف بيانــات الطــالب مرفقــه با: جتمــع مجيــع النمــاذج  -٦

مرتبة بنفس التسلسل يف كشف بيانات الطالب يف ملف إفرجني و يكتب عليه ) خطابات قبول / اإلقامة 
 .اسم املدرسة  والصف والعام الدراسي

ً  جتهيز -٧  .التعليم من جلنة التدقيق واملتابعة خالل الفصل الثاينيف مكاتب للتدقيق  امللف كامال
  
  
  

 - انتهى - 


