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ادخل رمق السجل املدين: رابعا

دون مسافات ادخل رمق الآيبان اخلاص براتبك مع مراعاة احلروف الإجنلزيي الكبرية وب: خامسا

ادخل الربيد الإلكرتوين اخلاص بك : سادسا

لإتصالت ادخل رمق اجلوال  اخلاص بك وتأأكد من تفعيل الرسائل الإعالنية  من رشكة ا: سابعا

اخلاصة برمقك 

التسجيل يف نظام اخلدمة اذلاتية

anexample@Hotmail.com
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ادخل رمز النص املوجود يف الصورة والنقر عىل تنفيذ: اثمنا

س يصكل رساةل نصية برمز التفعيل عىل جواكل املسجل : اتسعا

ىل تنفيذ مث والنقر عتفعيل املس تخدم ادخل رمق السجل املدين ورمز التأأكيد من خانة : عارشا

النقر عىل الصفحة الرئيس ية 

التسجيل يف نظام اخلدمة اذلاتية



السجل املدين.1

ادخل لكمة الرس املرسةل كل. 2

ادخل لكمة الرس املرسةل كل*

آأرقام 8ادخل لكمة رس قوية آأكرث من *

كرر اللكمة *

ادخل السجل املدين  ولكمة الرس املكونة من مثانية: اإحدى عرش

آأرقام والنقر عىل تسجيل دخول 

رموز آأو حروف  مث النقر عىل تنفيذ8اختار لكمة الرس اجلديدة وآأدخلها وكررها مع مراعاة  آأل تقل عن : آأخريا

التسجيل يف نظام اخلدمة اذلاتية
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دخال السجل املدين والنقر عىل تغيري لك: آأول مة املرور  ادلخول عىل صفحة نظام فارس اكملعتاد واإ

 اجلوال مضلل كامهو موحض اختيار تغيري لكمة املرور من القامئة اجلانبية وتعبئة لك البياانت والتأأكد من وجود رمق: اثنيا

ابلشلك 

يذكتابة نص الرمز والنقر عىل تنف * 

النقر عىل الصفحة الرئيس ية 

(8)رشحية اخلطوات اليت يف وسوف تعاد نفس *

19996تثبيت اجلوال عن طريق الإتصال عىل الرمق



ذلاتيةالتسجيل يف اخلدمة ا
 لكمة املرورالتسجيل آأو تغيريمعلية متام ادلخول عىل هذه الصفحة يعين اإ 



تنبهيات هامة

بعض آأن صفحة حسابك اخلاصة بك تعرضهل تعمل 

داهما ضعاف املعلومات البنكية الهامة اليت قد يسئ اس تخ

.اخصوصيهتترسهبا آأو تفقد النفوس يف حاةل 

اختيار لكمة رس

آمنة قوية  وآ

آأهجزةعدم فتح احلساب من 

آمنةاحلاسوب العامة  الغريآ

اكملكتبات واملقايه 

احلساابتلأحصاب عدم السامح 

م الغري رمسية  والغري موثوق هب

كحساابتابلتسجيل كل 

وتويرت الإنس تغرام 

عند تفعيكل بفتح حسابهل تعمل 

قرار يف نظام فارس يعد  منك وتوقيع رمسي بتحملاإ

.الأحوالمن لك حال املسؤولية اكمةل يف 

صالحياتلإعامتد متكني خشص آآخر آأن هل تعمل 

املدير يعترب ترسب يف معلومات املوظفني قد 

.يعرض صاحب الصالحية للمساءةل

ذن كيف  هذا اخلطر ؟آأجتنب اإ

؟
؟

؟



ايناحملور الث



اترخي احلصول عىل املرتبة هو اترخي املبارشة الفعلية للمرتبة احلالية -1

النقر عىل مس تخدمني مث–اختيار صالحيات الرتقيات -1

بطاقة الرتقية

الإرفاقند طلب ع النظام حتميل مجيع املرفقات من شهادات وغريه يف اجلهاز  ليسهل حتميلها يف -2

مالحظات هامة*

التأأكد من حصة -2

ة بياانت الشخصي

والوظيفة للموظف

وتعبئة الالزم



تباع تسلسل فقراته-3 تعبئة الاس تبيان اكمال واإ



تعبئة بياانت املؤهالت العلمية للموظف-4

مؤهل جديداإضافة النقر عىل 

اخرت امس املؤهل العلمي 

وماكن ادلراسة من القامئة 

واكتب التخصص واملدة واملعدل  

الشهادة انقر عىل املرفق لإرفاق

ن لزم الأمر العلمية واخرت تعديل اإ

آأو حذف 



تعبئة بياانت الربامج التدريبية -4

برانمج التدرييب اجلديد اإضافة النقر عىل 

لمية اخرت امس املؤسسة الع 

وامس الربانمج واملدة من

القامئة

كوميةالقامئة امخلسة اجلهات احليف ادلورات املطلوبة يه فقط ادلورات اليت : مالحظة*

تعبئة ادلورات  املطلوبة اخلاصة ابملوظف -5

قاملرفلإضافة انقر عىل العالمة 



رفاق ل : مالحظة* ة القفل ظهور عالموتأأكد من الوظيفي الأداء تقيمي تنس اإ

تعبئة بياانت تقيمي الأداء -5

تقيمياإضافة النقر عىل 

اخرت التقيمي املناسب كل 

الوظيفيالأداء كام يف بياانت 

اخلاص كل من قبل مديرك املبارش 

تعبئةالأداء الوظيفي للموظف لآخر س نتني-6



ها اخرت املناطق اليت تريدها واذكر املناطق اليت ل ترغب ل -7

رسال للموافقة انقر عىل نص التأأكيد ووافق عىل الإقرار املناسب كل ومن مث النقر عىل حفظ-8 واإ

للموافقةرسال مث عىل اإ حفظ النقر عىل 

طاقة وبذكل يكون مت رفع ب

الرتقية لأحصاب 

الصالحية





الثاحملور الث



ك حمتوايت صفحة حساب: آأول

ةصالحية اخلدمة اذلاتية للمبارش : اثنيا 

... الصالحية اإىلسوف نتطرق يف هذه 

فصالحية اخلدمة اذلاتية للموظ: اثلثا 



القامئة الاكمةل وتعرض فهيا لك

الإشعارات

القامئة الرئيس ية لتقدمي

الطلبات والاس تعالم 

الطلبات اليت يقدهما: قامئة العمل 

املوظف والإشعارات اليت يس تقبلها 

ذهابعىلاختيار لك التبليغات مث  النقر 

وبذكل تظهر كل لك التبليغات اليت دليك يف القامئة



ط بعد ادلخول عىل حسابه من خالل الراب-2

ة انقر عىل صالحية اخلدمة اذلاتي, املرسل 

للمبارشة

ضافة-3 النقر عىل اإ

ديد سوف تصل للمعمل املتعني اجل-1

رشة رساةل نصية عىل جواهل لعمل املبا

يه بسجهل املدين وبلكمة مرور خاصة ف 



بيقتعبئة مجيع البياانت املطلوبة مث النقر عىل تط -3

ىل التايليظهر مربع فيه بياانت الطلب اكمةل مث النقر ع-4



ضافة مرفق لإضافة املرفقات املطلوبة -5 مث النقر ( جيه خطاب التو )النقر عىل اإ

عىل تنفيذ  

بذكل يرفع الطلب لأحصاب الصالحية لالعامتد-6

البدء ور قبل من املبارشة يف املدرسة ورفع املبارشة يف نظام نلبد **

يف تقدمي طلب املبارشة يف النظام 



ليه الرمق لذلهاب آأو انقر عىل الطلب : مالحظة مبارشةاإ



الإجازاتانقر عىل صالحية اخلدمة اذلاتية للموظف مث النقر عىل-1

جازة -2 النقر عىل طلب اإ

ارشةمباإىل الطلب لذلهاب الرمق انقر عىل : مالحظة



جا-3 زة النقر عىل طلب اإ

س تعالم عىل آأرصدة الإجازات اخلاصة بك  لالإ

جازة انقر عىل طلب اإ

جازة معلقةجدول الإجازات املعمتدة ذا وجد اإ آأو اإ

لبد آأن تتأأكد من  حصة مديرك املبارش قبل التقدمي عىل آأي طلب 

وآأيضا من تنصيب  آأرصدة الإجازات 

جازة رعاية مولود–الإجازة املريض )  جازة الس نوية-الإضطراري-اإجازة اس تثنايئ-اإ (اإ



ة واملمكنة  تعبئة مجيع البياانت املطلوب-4

:  مالحظات*

دخال التارخي ومن احتساب املدة*  لزامية* لك احلقول اليت علهيا .          *انتبه عند اإ حقول اإ

اخرت نوع الإجازة

حدد اترخي بداية الإجازة وهنايهتا 
انقر عىل احتساب املدة

بد معلومات تلقائية هممة يظهرها النظام ل

الاحتفاظ هبا 

ضافة مرفق اإن وجد-5 اإ

النقر عىل التايل-6



ضافة املرفقات يف بعض الإجازات مثل -5 رعاية مولود -املريض) لبد من اإ

جازة وضع– (اإ
انقر عىل اإضافة مرفق

النقر عىل اختيار ملف

اختيار امللف

النقر عىل تطيق

النقر عىل تنفيذ



طباعة التأأكد من حصة الطلب والبياانت وهذه الصفحة قابةل لل -6

ين مت تقدمي مبجرد الضغط عىل تنفيذ يع

الطلب اإىل آأحصاب الصالحية ول

ميكن حذفه

لغاء الطلب اإ
للطباعة

للرجوع للتعديل

لتنفيذ الطلب



لصالحياتابلنقر عىل تنفيذ يقدم الطلب لأحصاب ا-7

ابلإماكن فتح الطلب ومعرفة حالته 

يظهر الطلب معلق مبجرد النقر عىل تنفيذ

اخرب مديرك بتقدمي الطلب لإعامتده



ازة النقر عىل طلب الإج-1

تأأكد من حصة املدير وجدول الإجازات-2

دة تأأكد من تنصيب الأرص-3

ة اخرت نوع الإجاز -4

ملدة اتكد من حصة التوارخي واحتساب ا-5

ولتنىس املرفقات

باعة التأأكد من حصة البياانت وط -6

يذ الصفحة قبل تنفيذمث تنف 



جازة بنظام فارس متواصةل لإجازة معمتدة من نفس النوع تظهر رساةل لميكن تقدمي اجا دخال اإ زة من نفس النوع عند اإ

لبد من احتساب امجلعة والسبت 

 جازة من نوع آآخر متواصةل لإجازة آأخرى معمتدة تظهر رساةل حتذيريه تنوه ان هذالغياب م دخال اإ تصل لجازة عند اإ

آأخرى 

 جازة س نوية آأكرث من 50لميكن للموظف اذلي يزيد معره عن جازة يف الس نة 144س نة آأن يمتع ابإ يوم من اترخي آأول اإ

الواحدة

 جازة س نوية آأكرث من 50لميكن للموظف اذلي يقل معره عن جازة  يف 108س نة آأن يمتتع ابإ يوم من اترخي آأول اإ

الس نة الواحدة

 جازة اضطراري حىت انهتاء الرصيد الس نوي ملن دليه رصيد س نوي اعتيادي لميكن المتتع ابإ

لميكن التقدمي عىل اجازة رعاية مولود قبل اعامتد اجازة الوضع

 لزام مرفقات ملن يتجاوز عن الرصيد املس تحق لالجازة الاس تثنانية يف النظام س  ) اإ جازة اإ (تثنائيةمتديد اإ



جازة من قامئ-1 ة اختيار طلب مبارشة بعد اإ

فطلبات من صالحية اخلدمة اذلاتية للموظ

النقر عىل اإضافة

ضا-2 فة النقر عىل اإ



نقر عىل تطبيقتعبئة مجيع البياانت وتفاصيل قرار الإجازة مث ال -3

معلومات تظهر تلقائيا

معلومات املدير

لبدآأن يكون رمق قرار الإجازة املسجل يف*

النظام عند تقدمي طلب الإجازة من حمرك 

البحث

بيقالنقر عىل تط 

enterاخرت سبب املبارشة من حمرك البحث آأو اكتب بسبب مث الضغط عىل 
enterبسبب ثم 



ىل التايليظهر مربع فيه بياانت الطلب اكمةل مث النقر ع-4

رفاق مراجعة الطلب والتأأكد من حصة البياانت و  اإ

خطاب التوجيه قبل النقر عىل تنفيذ 

قات النقر عىل اإضافة مرفق لإضافة املرف-5

املطلوبة اإن وجد 

تظهر لك بياانت الطلب

النقر عىل تنفيذ-6





جازة من قامئة طلبات من صالحية ا-1 خلدمة اخرت طلب قطع اإ

اذلاتية للموظف

النقر عىل اإضافة-2

ج ازةانقر عىل قطع اإ



اخلطوات ابلرتتيب تعبئة مجيع البياانت املطلوبة مث النقر عىل تطبيق واس تكامل-3

28/08/143

جازة بنفس طريقة كتابة  اكتب لكمة اإ

جازة اليت تريد آأن تق  طعها آأو اجلهاز لالإ

ابلنقر عىل حمرك البحث

هر  بعد اختيار الإجازة مبارشة تظ 

اصة بك  تفاصيل الإجازة تلقائيا اخل

كامل اخلطوات التاةل كام يف الرشحية  عد عند طلب قطع الإجازة لبد آأن يكون الطلب ب*(31)وميكنك اإ

نهتاء م هنا البدء ابلس متتاع ابلإجازة وقبل الإ
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النقر عىل اإضافة-1

ت تعبئة مجيع البياان-2

الالزمة من آأيقونة البحث

النقر عىل التايل-3

النقر عىل تنفيذ-4



ياانت تعبئة الب 

مث تطبيق

النقر عىل اإضافة 

ايلالنقر عىل الت

يذالنقر عىل تنف 

نهتاء من الإجازة وقبل الاس متتا*  جازة لبد آأن يكون قبل الإ ع ابملدة املراد طلب تعديل اإ

لغاء لغاهئا يف حاةل الإ اإ



جازة لبد آأن يكون قبل البدء واترخي الإجازة الفعيل* لغاء اإ .  طلب اإ

.وبنفس الطريقة يكون طلب تعديل بداية الإجازة *



ية النقر عىل الرواتب والبدلت من صالحية اخلدمة اذلات -1

للمزظف مث النقر عىل تعريف الراتب

ل-2 هيا التعريف اخرت نوع التعريف ونوع وامس اجلهة املرسةل اإ

ل امللف  من آأيقونة البحث ونوع اللغة مث النقر عىل حتمي



ن قد وهبذه الطريقة يكو*

اس تخرجت شهادة 

من تعريف موقع وخمتوم

الوزارة

ىل طباعة بعد حتمل امللف يف اجلهاز انقر عىل فتح مث انقر ع-3



آخر تعريف ابلجنلزيي يلزمللتحميل * حتميل آ

اإصدار من اجلافا



اتك يظهر يف هذه الصفحة مجيع معلوم

مت رصفه لآخر  شهرالبنكية واملالية اخلاصة 



سني وضع النقرعىل حتسني مس توى آأو وضع مث النقر عىل طلب حت -1



ضافة  2- النقر عىل اإ

املتطلبات عىل لبد من توفري الرشوط اكمةل املوجودة يف آأعىل الصفحة وحتميل مجيع*

اجلهازقبل البدء برفع الطلب 

رفاق صورة مصدقه طبق الأصل من اجلهة التعلميية املاحنة للمؤهل مصدقة من قبل الإدارة يف حا-1 ل اكن املؤهل من جيب اإ

رفاق املعادةل لشهادة مصدقة من الإدارة خارج اململكة جيب اإ

رفاق صورة من تسجيل املؤهل بسجالت املوظف بوزارة اخلدمة املدنية مصدق من قبل الإدارة-2 حيب اإ

رفاق منوذج-3 مصدق من قبل الإدارة( آأ -101)جيب اإ

بتعاث-4 يفاد او الإ رفاق موافقة جلنة التدريب والإبتعاث بوزارة اخلدمة املدنية عىل الإ جيب اإ

ل هبا-5 جبارية ول يقبل الطلب اإ مجيع املرفقات آأعاله اإ

يرىج حتديث البياانت عن طريق صالحية بياانيت.. حال نقص البياانت الشخصية آأو الوظيفية -6



.صور من مجيع املرفقات املطلوبة لطلب التحسني**



.التأأكد من حصة بياانتك ومؤهالتك العلمية-3

اانيت وبعد الإعامتدات يف حاةل نقص البياانت اخلاصة بك يرىج حتديث بياانتك ومؤهالتك عن طريق صالحية بي** 

.الاكمةل لها وتثبيهتا يف النظام يرىج اس تكامل طلب التحسني 

كامتل مجيع البي اانت ويف حاةل اإ

املعتاد ميكنك رفع الطلب ابلشلك

النظام عليه يف رفع الطلبات يف



مث طلب تلكيفعىل التلكيف النقر -1

ارس لطلب التلكيف يف نظام ف**

 بعد يلزم معل الآيت بشلك متتايل

اعامتد لك طلب 



افة النقر عىل اض

النقر عىل اضافة  2-

جلهة املراد تعبئة البياانت املطلوبة ا-3

لهيا من خالل آأيقونة البحث التلكيف اإ

بيقواملدة والإقرارمث النقر عىل تط 



بأأةالنقر عىل التايل والتأأكد من حصة البياانت املع -4
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أأة النقر عىل تنفيذ والتأأكد من حصة البياانت املعب-4
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آأيقونة اإضافة  يف نفس صفحة املراجعة ميكنك الإرفاق بأأي مستندات مطلوبة من-4

ية لالإعامتدابلنقر عىل تنفيذ يعين  ذكل مت رفع الطلب اإىل آأحصاب الصالح 
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النقر عىل اإخالء طرف بعد تلكيف -1



النقر عىل اإضافة-2

افة النقر عىل اض

التلكيف تظهر للموظف اذلي طلب التلكيف مجيع تفاصيل قرار طلب



رف خنتار سبب اإخالء الط-3

ق ومن مث النقر عىل تطبي

والنقر عىل تنفيذ لب بياانت الطاملتبقية ابلنقر عىل التايل والتأأكد من حصة ونس تمكل الإجراءات **

. يقاف راتب اإىل بعد اعامتد اإخالء الطرف ابلاكمل تتحول حاةل املوظف ** ب عىل ذلا جي, اإ

يف نظام د التلكيف املتبعة يف املوارد البرشية ورفع مبارشة بعالإجراءات املوظف رسعة اس تكامل 

.فارس 



النقر عىل مبارشة بعد التلكيف-1

يقاف بعد اإعامتدات اإخالء طرف بعد التلكيف يف النظام سوف يمت حتويل ا* حلاةل اإىل اإ

 تتحول احلاةل  ذلا جيدر عىل امللكف رسعة رفع طلب مبارشة بعد التلكيف حىت, راتب 

اإىل رآأس العمل  



ة النقر عىل اإضاف-2

النقر عىل اضافة 



اترخي اختيار طلب مبارشة بناء عىل رمق  و-3

ية ومن مث قرار التلكف ومراجعة البياانت املتبق 

النقر عىل تطبيق 

قالنقر عىل تطبي

بياانت الطلب ونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل التايل والتأأكد من حصة**

.والنقر عىل تنفيذ 



دارة آأخ-1 رىالنقر عىل طلب نقل اإىل اإ

النقر عىل اإضافة-2



وجودة التأأكد من حصة البياانت امل-3

لهيا مع ومن مث اختيار املنطقة املنقول اإ

د من اختيار املسمى الوظيفي اجلدي

آأيقونة البحث

مبسمى وظيفي النقل يف نظام فارس يكون بسبب ترقية يف منطقة آأخرى آأو حتويل*

.خمتلف يف منطقة آأخرى



قر عىل التايلالتأأكد من حصة  البياانت اليت مت تعبئهتا والن-4



نفيذالتأأكد من حصة البياانت والنقر عىل ت -5

يوما يعترب طلب 14عدم رفع اإخالء طرف بعد النقل يف خالل مدة لتزيد عن **

.النقل لغيا 

رفاق املرف قات لتنس اإ



دارة آأخ-1 رىالنقر عىل طلب نقل اإىل اإ

النقر عىل اإضافة-2



التأأكد من حصة البياانت-3

نطقة املوجودة ومن مث اختيار امل 

لهيا مع اختيار امل  سمى املنقول اإ

ة الوظيفي اجلديد من آأيقون

البحث



بعد النقل طرفالنقر عىل اإخالء -1

-

النقر عىل اإضافة -2



بيق خنتار سبب اإخالء الطرف ومن مث النقر عىل تط -3

.ب والنقر عىل تنفيذ ونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل التايل والتأأكد من حصة بياانت الطل**



النقر عىل طلب مبارشة بعد النقل-1

النقر عىل اإضافة -2



رمق واترخي التأأكد من حصة البياانت املوجودة ومن مث اختيار سبب املبارشة ب-3

.قرار النقل ومن مث النقر عىل تطبيق

أأكد من حصة ونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل التايل والت**

.بياانت الطلب والنقر عىل تنفيذ 



ي النقر عىل طلب حتويل العمل الإدار -1

النقر عىل اإضافة -2



راد التحويل التأأكد من حصة البياانت املوجودة ومن مث اختيار املنطقة امل-3

لهيا من آأيقونة البحث والنقر عىل نعم يف الإقرار ومن مث النق .ر عىل تطبيق اإ

.ب والنقر عىل تنفيذ ونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل التايل والتأأكد من حصة بياانت الطل**



النقر عىل طلب اإخالء طرف  للعمل الإداري-1

النقر عىل اإضافة -2



خنتار سبب اإخالء -3

الطرف ومن مث النقر عىل

تطبيق 

أأكد من حصة ونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل التايل والت**

.بياانت الطلب والنقر عىل تنفيذ 



النقر عىل طلب مبارشة للعمل الإداري -1

النقر عىل اإضافة -2



لنقر خنتار سبب املبارشة ومن مث ا-3

عىل تطبيق 

ايل والتأأكد ونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل الت**

.من حصة بياانت الطلب والنقر عىل تنفيذ 



طي قيدالنقر عىل طلب -1

النقر عىل اإضافة -2
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ن وجدمث اختيار اترخي طي القيد والسبب مع ذكر املالحالتأأكد من حصة البياانت املوجودة ومن مث -3 ظات اإ

النقر عىل تطبيق

:اختيار سبب طي القيد 

الاس تقاةل-

جعز حصي-

نقل اإىل هجة خارجية -



وجودة التأأكد من حصة البياانت امل-3

النقر عىل تنفيذومن مث 



حاةل عىل النقرعىل طلب -1 التقاعد املبكراإ

النقر عىل اضافة-2

فة النقر عىل اضا



بيقالنقر عىل تط 

رمسيا التأأكد من حصة اترخي آأول مبارشة كل يف التعلمي

د س نوات عدالنقر يف ايقونة املالحظات يظهر بعد 

اخلدمة تلقائيا 

جسل لك ما دليك من مالحظات 

كتابة رمق اجلوال حصيحا  

اكتب التارخي احملدد يف التعممي 

ذا اكن اترخي املبارشة خطأأ لبد من التعد* يل قبل اإ

التقدمي عىل التقاعد

ة بياانت الطلب ونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل التايل والتأأكد من حص**

رفاق امللف بصيغة  .عىل تنفيذ والنقر PDFاإ



بعد رفع املدير ة تقدمي رفع مبارشة بعد النقل الإ /لميكن للمعمل***

السابق هل اإخالء طرف يف النظام 

ام ة قرار اإخطار ابلنقل يف النظ/يصدر للمعمل**
.وسة عليهلك املعلومات اخلاصة ابلنقل يه بياانت من نظام نور معك*

ماكن املعمل معرفة قرار النقل اخلاص به ورمقه  من خالل طلب يد واترخيه ومسري الرواتب اجلدابإ

قرار النقل



مبارشة بعد نقل معمل النقر عىل طلب -1

النقر عىل اإضافة -2



قر عىل تطبيق البياانت وتعبئة اترخي املبارشة مث النالتأأكد من حصة 

لسة الاكمةلل ميكن اختيار اترخي مبارشة قبل اإعامتد طلب اإخالء الطرف من الس *

.عىل تنفيذ النقر و ونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل التايل والتأأكد من حصة بياانت الطلب **





يفادالنقر عىل -1 طلب الرتش يح لالإ

النقر عىل اإضافة -2



اجلهاز مبلف ة وحتميلها يف/التأأكد من تطابق رشوط الرتش يح عىل املوظف

وتعبئة البياانت والنقر عىل تطبيق pdfواحد بصيغة 





النقر عىل
الطلب 

النقر عىل
اإضافة

التأأكد من 
ياانتتعبئة الب 

ابلشلك 
الصحيح 

النقر عىل
التايل 

النقر عىل
تطبيق 

النقر عىل
تنفيذ





خصية مع يظهر يف هذه الصفحة مجيع بياانتك الش 

ماكنية تعديل رمق اجلوال والربيد الإلكرت  ويناإ

البياانت الأساس ية للموظف -1



السجل التارخيي للموظف-2



عاحملور الراب



بالغ غياب مل: اثنيا وظفاإ

الإس تعالمقامئة : خامسا

مبارشة بعد التعيني: آأول

طي قيد موظف: اثلثا

عملمطرف بعد نقل اإخالء : رابعا



قامئة الإشعارات الواردة من 

املوظفني للمدير 

رصالحية املدي



لتعينيعىل طلب املبارشة بعد االنقر -1

الإجراءعىل النقر -2

الإضافةعىل النقر -2



الإيبان وامس التأأكد من حصة البياانت وتعبئة اترخي املبارشةو 

البنك مث النقر عىل تطبيق

.عىل تنفيذ النقر و ونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل التايل والتأأكد من حصة بياانت الطلب **



بالغ غياب ملوظف من قامئة طل -1 بات انقر عىل طلب اإ

املدير من صالحية اخلدمة للمدير

يه  النقر عىل اإجراء اذلي يظهر آأمام املوظف املراد احلسم عل -2



النقر عىل اإضافة -3

دة يظهر لك حسميات املوظف املعمت

عليه يف هذا اجلدول 



ادخل اترخي وعدد 

آأايم الغياب

ادخل اترخي الغياب مع عدد الأايم مث النقر عىل تطبيق -4

ديد مث النقر اظهار جدول فيه لك حسم الغياب عىل املوظف  ابلإضافة اإىل احلسم اجل-5

عىل التايل

انقر عىل تطبيق

انقر عىل التايل

احلسم اجلديد



الرجاء التأأكد من حصة 

عدد البياانت والتوارخي وال

الأايم 

النقر عىل تنفيذ

دخال التوارخي وعدد الأايم والامس مث النقر عىل-6 تنفيذ التأأكد من حصة اإ

سم وهبذه الطريقة يكون مت تقدمي ح 

غياب ملوظف



طلب قيد موظفعىل النقر -1

الإجراءعىل النقر -2

الإضافةعىل النقر -2



رفاق املونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل التايل والتأأكد من حصة بياانت الطلب ** رفقات املطلوبة والنقر واإ

.عىل تنفيذ 

قالنقر عىل تطبيواختيار سبب طي القيدمث من حصة البياانت التأأكد -3



طلب قيد موظفعىل النقر -1

الإجراءعىل النقر -2

الإضافةعىل النقر -2



د من حصة بياانت ونس تمكل الإجراءات املتبقية ابلنقر عىل التايل والتأأك**

.عىل تنفيذ والنقر الطلب 

قالنقر عىل تطبيواختيار سبب طي القيدمث من حصة البياانت التأأكد -4







ملوظفني انقر عىل قامئة اس تعالمات املدير ومن مث اس تعالم عن ا-1

لإس تعالم عنه تظهر قامئة املوظفني اخلاصة بك انقر عىل امس املوظف املراد ا-2



ظهار تظهر حاةل املوظف يف-3  هذا الفرتة تظهر قامئة للموظف بتوارخي معينة وعند النقرعىل اإ



لإجازات تظهر قامئة الإجازات اخلاصة للموظف خالل فرتة خدمته عند النقر ا-4



ساحملور اخلام





افة النقر عىل اإض-1

قر عىل تطبيق تعبئة البياانت الشخصية املراد تعديلها مث الن-2

مراجعة -3

لنقر البياانت مث ا

عىل التايل 

التأأكد من حصة -4

البياانت والنقرعىل

تنفيذ 
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ل النقر عىل اإضافة مؤه-1

نقر عىل التايلتعبئة البياانت العلمية من خالل آأيقونة البحث مث ال -2



ضافة املرفقات من الشهادات العلمية-3 ومجيع مراجعة البياانت العلمية واإ

.  مس تلزماهتا

نك ابلنقر عىل اس تعراض ميك 

وبة مث حتميل لك املرفقات املطل

النقر عىل تطبيق

د تنفيذ بعالنقر عىل-4

ت و التأأكد  من حصة البياان

حتميل املرفقات 



افة النقر عىل اإض-1



اإضافة الربامج التدربية املتوفرة فقط يف قامئة البحث ول ميكن اإضافة غريها *

النقر عىل التايل -3

عىل تطبيق تعبئة الربامج التدربية املراد اإضافهتا مث النقر-2



ذ اإضافة املرفقات ومن مث النقر عىل تنفي-4

التأأكد من حتميل املرفقات  
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ساحملور الساد



صالحيات : آأول
مسؤول النظام

ادلمع : اثنيا

الفين



ربط املدرسة آأو الإدارة  ابملدير اجلديد -3

رمعمتد رمسياقرار التلكيف مبهام املدي+ اإحضار البطاقة الشخصية املطلوب

صالحيات مسؤول النظام من خالل حسابه : آأول

ضافة آأو -1 هناء فعالية بعض الصالحيات مثل اإ ...(  .صالحية موظف –صالحية مدير ) اإ

خطاب التلكيف مبهام املدير+ اإحضار بطاقة الشخصية املطلوب

ربط املوظف ابملدير يف حالت خاصة -2

وظف واملدير  خبطاب مبارشة من املدير املبارش موحض فيه امس وجسل املاملطلوب         

جازات حذف الإجازات اليت تظهر حتت التنفيذ يف جدول الإ -4

اإحضار البطاقة الشخصية املطلوب



دراج الإدارة الفعلية للموظف -7 اإ

صية النقل آأو الرتقية آأو التعيني مع بطاقة الشخ خطاب املطلوب

صعوبة اس تخراج شهادة التعريف -8

طاقة الشخصية باملطلوب

تعديل املبارشة سواء اكن مبارشة بعد ترقية آأو تعيني -6

ة الشخصية خطاب مبارشة بعد الرتقية آأومبارشة التعيني مع بطاقاملطلوب

تثبيت رمق اجلوال يف حاةل تغيري لكمة املرور -5

خصية رمق احملمول مع اإحضار بطاقة الش املطلوب



عند تصحيح سلسةل الإعامتدات للموظف -3

دين هل جسل املدين للموظف مع اي آأوراق ثبوتية لسلسة املعمتاملطلوب

بعد اعامتدهاحذف الإجازة املعمتدة -1

قراربعدم متتع امل+صورة من جدول الإجازات املطلوب وظف ابلإجازةخطاب من املدير ومن املوارد البرشية ابإ

س ية للموظف الصعوابت الىت تتطلب رفع دمع فين للوزارة من قبل مسؤول النظام ابلإدارة الرئي : اثنيا

(  يوما15)تعليق الإجازة يف جدول الإجازات وعدم وجودها يف قامئة العمل ولفرتة جتاوزت -2

امس وجسل املديرة +صورة جدول الإجازات مع اإظهار الامس والسجل للموظف املطلوب



جازة متأأثرة ابلراتب -5 : حاةل املوظفعىل( اس تثنايئ–رعاية مولود )عدم انعاكس رفع طلب اإ

صورة من سلسةل املعمتدين ابلعامتد مع البطاقة الشخصية املطلوب

جازة عىل حاةل املوظف -6 :عدم انعاكس رفع طلب  مبارشة بعد اإ

صورة من اعامتد املبارشة                   + صورة من جدول الإجازات املعمتدة املطلوب

والقطع اإن وجد من سلسةل املعمتدين 

:فتح بطاقة الرتقية يف الفرتة احملدودة للمحرض الرتقية -7

امس والسجل املدين  املوظفاملطلوب

يقاف راتب عند املوظف لإي حاةل من احلالت -9 عند اإ

عىل حسب احلاةل احضار مايثبت حالته يف النظام املطلوب

ماكنية تعديل الرمق الوظيفي واملنصب -8 اإ

خطاب النقل آأواملبارشة آأو التعيني مع وضوح الرمق الوظيفي  املطلوب



عدم ظهور الإمس  سواء اكن ابللغة العربية آأو الإجنلزيية يف شهادة التعريف -10

حضار صورة من شهادة التعريف مع احضار بطاقة الشخصية ااملطلوب            

:املدين السجل د تغيري الإمس آأو عن-11

صورة + اجلديدصورة من بطاقة الشخصية ابلإمس القدمي والإمس)لتغيري الإمس املطلوب

.لتغيري السجل صورة من بطاقة الشخصية للموظف , ( من اخلطاب الأحوال املدنية خمتوم

لكرتونية ) اإضافة بعض الصالحيات مثل -12 (:صالحية الطلبات الإ

وظف واملدير اب من املدير املبارش مع توضيح امس وجسل املدين للمخطاملطلوب

.
...........(:السجل املوظف –السمة ) ظهور رسائل غريبة للموظف عند رفع طلب مثل -13

.صورة من الرساةل مع توضيح اإمس والسجل للموظف واملدير املطلوب



بتوعية وتعريف للنظام و مساعدة املوظف لرفع الطل•
ه مراجعة اعامتد الطلب آأو سبب تعليقه آأو رفض•

رشالتعاممي مهزة وصل بني املدارس والإدارة يف توصيل ون •
والتعلاميت ولك ماهوجديد خمتص ابلنظام 

ن اس ت• صعب مساعدة وتوعية املوظف يف رفع الطلب اإ
عليه الأمر 

ما من مشالك ادلمع الفين آأو من• فرز املشلكة اإ
اإحدى صالحياته 

اصل معها رفع طلب ادلمع الفين للوزارة والتو •
بلك وسائل الإتصال

من خالل نظام فارس ( 19996)تواصلابماكنه الرفع يف نظام •

دمع لإدارته آأو تصعيد الطلب للوزارة مبارشة للرفع 
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@jedufaris1

تاليةيسعدان التواصل معمك بعد الرجوع ملنسقات املاكتب عرب القنوات ال 

حساب فارس جدة بتويرت -

مع تداول آأمه وآأحدث, حيث يسامه بردود رسيعة وفعاةل عىل مدار الساعة 

التغريدات  اخلاصة ابلنظام

Farishr@jedu.gov.saعرب الربيد الرمسي للنظام -

آأو الرابط للتقدمي عىل طلب او شكوى ( 19996)تواصل لدلمع والشاكوي -

http://tawasul.moe.gov.sa

mailto:Farishr@jedu.gov.sa



