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 قديم طلبات النقل الداخليت

 اإلقرار وتأكيد البيانات

 
 : تأكيد البيانات1 رقم الرسم

  إدخال طلب النقل الداخلي
ات إلدخال طلب النقل، يتوجب على المستخدم النقر على رابط "انقر هنا" في الشاشة أدناه بحيث سيتم تحويل مقدم الطلب

 إلى شاشة إدخال الرغبات.
 

  رغبات النقل الداخلي

ي قل الداخلإضافة وعرض الرغبات المدخلة للن ،يكن قادما من نقل خارجييمكن لمقدم الطلب إذا لم  من خالل الشاشة أدناه،
عرض المدرسة مقدم الطلب. ولن يتم  هضمن نفس القطاع المتواجد في رى و/أو مدرسةسواء كانت شريحة كبرى، شريحة صغ

اآللي  الحاسبمثال لذلك: في الحركة ) الحركة للمتقدمالطلب والمدارس التي ال توافق مرحلة المؤهل وقانون الحالية لمقدم 
 رغبة 1000ويتاح عدد الرغبات حتى  في االبتدائي(

 التشكيالت المدرسية المنهى تكليفهم يتاح لهم اختيار مدرستهم الحالية.

 وفق أفضليتها الكبرى والصغرى  المنقولين له شرائح القطاعجميع ستظهر لهم مباشرة  خارجي،أما المتقدمين والقادمين من نقل 
مع إمكانية تغيير أولوية الرغبات فقط دون إمكانية من قبل ادارة التعليم وتحت مسؤوليتها  فما صنووفق دون المدارس 
يسبب ذلك تعارض  قبل اعالن النقل الخارجي وال السابقةوتحذف آليًا الرغبات التي سلت للداخلي في ادارته  إضافة المدارس

 .في رغباته الجديدة
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ادمين الممكن في بعض القطاعات أن تكون عدد الشرائح التي يتم إدراجها مباشرة في شاشة إدخال الرغبات للمتقدمين القمن 
غبات يتم تحديدها في شاشة االعدادات، في هذه الحالة سيتم تجاوز شرط عدد الر  يمن نقل خارجي أكبر من عدد الرغبات الت

 للمتقدمين القادمين من نقل خارجي.فقط 
جله يسجل امام اسمه وس، للمدارس بتقديم طلب النقل الداخلي والمدرسية اإلشرافيةشاغلي التشكيالت  حتى يتمكن: الحظةم

 خاصةالوينتقل مباشرة للمنشأة  تم شرحها انفا في قسم المصرح لهم بدخول حركة النقليتاح له النقل وفق االيقونات التي 
الة الدخول لطلب النقل الداخلي ستظهر رس. أما القادمون من نقل خارجي. وعند محاولة بالقطاع للتسرب والمنهي تكليفهم

 .باإلدارةومراجعة شؤون المعلمين لتقديم طلب انهاء التكليف  للمشرف الغير منهي تكليفه
 

 
 : شاشة رغبات النقل الداخلي2 رقم الرسم

 
 

 النقل الداخلي )استمارة( عرض / طباعة طلب

 ديل و/أو طباعة استمارة النقل الداخلي.يمكن لمقدم الطلب، تعمن خالل الشاشة أدناه 
ن يتمكن لمدير إدارة شؤون المعلمين بإدارة التعليم بحيث سيتم ربط رابط "طباعة استمارة النقل" بشاشة االعدادات الخاصة ب

 دد في شاشة االعدادات.مقدم الطلب من طباعته اال بالتاريخ المح
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 طباعة استمارة النقلعرض / : 3 رقم الرسم

  طباعة استمارة النقل

قل" الطلب طباعة استمارة النقر من خالل النقر على زر "طباعة استمارة الن ممن شاشة طلبات النقل الداخلي، يمكن لمقد
التوضيحي  إدارة شؤون المعلمين بإدارة التعليم خالل فترة معينة من شاشة االعدادات. الرسممدير والذي سيتم تفعيله من قبل 

  تم التعديل على شكل الشاشة .الطلبمقدم  أدناه يبين تفاصيل استمارة النقل التي سيتم طباعتها من قبل
 

 
 طلب النقل الداخلي: استمارة 4 رقم الرسم  
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 للنقل الداخلي تقارير الرغباتطباعة 

  تفصيلي –الداخلي  للنقل تقرير الرغبات

، ون المعلمينومدير إدارة شؤون المعلمين باإلدارة ومدير القسم للتشكيالت اإلشرافية ومدير عام شؤ يتيح النظام لقائد المدرسة 
 ف اكسيلمع إمكانية تصدير التقرير الى مل .لكافة العاملين التعليمين في المدرسة الفردي والجماعي طباعة استمارات النقل

 حسب منسوبيه. ، كل  وبصيغ اخرى 

  تجميعي -الداخلي للنقل تقرير الرغبات

ب عند طباعة تقرير الرغبات الداخلي من قبل قائد المدرسة لمنسوبيه فقط ومدير إدارة شؤون المعلمين إلدارته فقط حس
مكتب مدرسة قطاع كامل القطاعات باإلدارة ومدير القسم للتشكيالت اإلشرافية لمنسوبيه فقط ومدير عام شؤون شريحة 

تعليمية سيظهر التقرير أدناه والذي يشمل جميع شاغلي الوظائف ال ،فالتر الكلاو  المعلمين مدرسة/مكتب/شريحة/قطاع/ادارة/
 كة النقل.مين والغير متقدمين لحر في المنشأة سواء المتقد

 في حال أن المعلم لديه صفر رغبة يجب أن تكون الحالة االفتراضية لحقل طلب النقل )ال(

 
 .تجميعي-الداخلي: تقرير الرغبات للنقل 5 رقم الرسم

 الداخليإجراء حركة النقل 

رب والعائدين والمدرسية المنهى تكليفهم ويتم تسكينهم في منشأة التسيتم جمع العائدين من تسرب بأنواعه والتشكيالت اإلشراقية 
يا في القطاع المسكن به حسب القطاع بحيث يتم ابعادهم عن المدرسة التي تسرب منها حركة النقل ثم يتم نقله كمعلم ال

 الطالع على قسم المصرحوتحسب مفاضلتهم كمعلمين مع إمكانية تحديد مستوى النقل ومستوى الرغبات لكل نوع )الرجاء ا
 لهم بدخول حركة النقل الداخلي حسب نوع التسرب في هذه الوثيقة(

 

 الداخليحركة النقل 

ستوى مدير شؤون المعلمين في اإلدارة احتساب، عرض وتعديل احتياج الحركة على ملقبل البدء بحركة النقل الداخلي، يمكن 
لنقل ايمكن للمستخدم النقر على رابط إجراء  الداخليعملية النقل هذه الوثيقة، ولبدء  بدايةمدارس القطاع كما هو موضح 

النقل  ل عمليةستظهر تفاصي الداخليالنظام من تنفيذ خوارزمية النقل  انتهاء، وبعد الداخليمن شاشة حركات النقل  الداخلي
 حالة الحركة إنشائية. وتكون  أدناهكما هو موضح 

 لعودةل تبقى االلغاء عدم وعند والنشر االعتماد قبل اكسل بتصدير والمقارنة لالطالع وتتاح مؤرشفةتظهر  الحركاتمالحظة: 
 عند الرغبة في اعتماد أحد الحركات التي أرشفت.
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  طلبات العدول 
 ها.من خالل رابط طلبات العدول، يمكن للمستخدم الوصول إلى طلبات العدول المقدمة من المعلمين وعرضها والموافقة علي

 عرض طلبات العدول  

 وفلترتها وفقا لحالة الطلب )الكل، تحت الدراسة، مقبول، مرفوض(بحيث سيتم من هذه الشاشة عرض طلبات العدول 

 
 : عرض طلبات العدول6 رقم صورة

 

 
 االحتياج 

ات م عرض االحتياج على مستوى المدارس لكل من التخصصالحتياج في حركة النقل الداخلي، يتالدخول اللى رابط امن خالل 
 قبل وبعد حركة النقل الداخلي التي تم الدخول اليها.

 
 المعلمين المقارنة بين أفضلية

 

  الداخليالمعلمين للنقل  أفضلية مقارنة
سيتم سيتم إضافة شاشة مشابهة لشاشة مقارنة مفاضلة المعلمين للنقل الخارجي لعرض مفاضلة المعلمين في النقل الداخلي و 

 استثناء حقل سنة تقديم الطلب من الشاشة/ المفاضلة. 
  التشكيالت المدرسية مفاضلة المعلمينمقارنة 
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 نفس التخصص، حيث يجب أن يكون للمعلمين توفير رابط لشؤون المعلمين الجراء عمليات مقارنة مفاضلة المعلمينسيتم 
 ويجب أن يكون نفس العمل للتشكيالت المدرسية إلجراء عملية المقارنة لكي تتم عملية المقارنة.

 
 

 )المعلمين(الستعالم عن نتائج حركة النقل الداخلي ا
حيث  مشاشة االستعاليمكن لجميع شاغلي الوظائف التعليمية الدخول إلى  ،الداخليفي شاشة االستعالم عن نتيجة النقل 

والتي  سيتم في القسم األول من الشاشة عرض بيانات المعلم وعرض حالة المعلم بالنسبة لجائزة التميز ونقاط قائد المدرسة
 .المفاضلةسيكون لها أثر على درجات 

 التي تعذر تحقيقها ثم  تظهر الرغبة التي النهاية سيتم عرض الرغبات قبل وبعد حركة النقل، حيث ستظهر الرغباتفي 
 وال تظهر باقي الرغبات التي تلي الرغبة المحققة. تحققت باللون األخضر

 

 

 االستعالم عن نتيجة النقل الخارجي :37 رقم الرسم
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 المسبوقينقوائم 
دون عرض مسبوقين العند النقر على "رقم االنتظار" في شاشة االستعالم عن حركة النقل من قبل المعلمين، تظهر قوائم المعلمين 

  تظهر كاملة في حساب مدير إدارة شؤون المعلمين باإلدارة. أسماء المعلمين والسجالت المدنية ولكن

 

 المسبوقين: قائمة 38 رقم صورة
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 نتيجة النقل الداخليالتظلم على 
 

  الداخليتقديم طلبات التظلم على حركة النقل 
 

التظلم على حركة  –" والتي يمكن الوصول اليها من شاشة " االستعالم الداخليمن خالل شاشة " التظلم على نتيجة النقل 
   ة منسدلةالتظلم ورقم الرغبة من قائمالنقل" ، يتيح النظام للمعلم التظلم على نتيجة حركة النقل ، بحيث سيتم اختيار نوع 

 في حرفا 150يتم تعريف قيمها من شاشة االعدادات ويمكن للمعلم شرح أسباب التظلم في خانة الشرح وبما ال يزيد على 
 .حالة كان الرد غير آلي

لى عويكون متاح لهم الرد ويظهر في خانة "الرد  ،ي حساب مدير شؤون المعلمين إدارةف الداخليتظهر جميع تظلمات النقل 
  .التظلم

 

 الداخلي: التظلم على نتيجة حركة النقل 7 رقم صورة

 عرض طلبات التظلم 
معلمين في حساب مدير شؤون ال الداخلي بعد أن يتم تقديم طلبات التظلم من قبل المعلمين، ستظهر جميع تظلمات النقل 

بحيث يمكن االطالع على كافة تفاصيل الطلب وصاحب الطلب حرف  150إدارة وبعد ذلك يتم الرد بما ال يتجاوز 
(، لم يتم اتخاذ إجراءلطلب )ارسال ردباالضافة الى امكانية فلترة الطلبات حسب حالة ا  

 االجراء حالة طلب التظلم
عليها أي اجراء  اتخاذطلبات التظلم المرسلة والتي لم يتم  لم يتم اتخاذ اجراء

 بعد.
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 الطلبات التي تم إرسال الرد عليها.  ارسال الرد

 

 : عرض طلبات التظلم8صورة رقم 

 

 

 يظهر الرد في شاشة المعلم كم هو موضح أدناه

 
 الرد شؤون المعلمين على طلب التظلم من قبل المعلم : عرض47صورة رقم 
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 إلقرارا
المنتقلين  يتعين على جميع المتقدمين بطلبات العدول الموافقة على اإلقرار لمتابعة عملية تقديم طلب العدول عن حركة النقل.

  القادمين من نقل خارجي ال يحق لهم العدول عن حركة النقل الداخلي

 

 
 العدول عن حركة النقل إقرار: 9 رقم صورة

 طلب العدولإرسال 
حرف لكتابة  200سيتاح له بعد الموافقة على اإلقرار يتاح للمعلم البدء بإضافة الشروحات في خانة األسباب، بحيث 

ة عند االرسال سيظهر قسم جديد في الصفحة "حالة الطلب"، بحيث تكون حال باالضافة المكانية ارفاق مستنداتت،االشروح
 الطلب "تحت الدراسة" وكما هو موضح أدناه.

 
 العدول عن حركة النقل إرسال طلب: 10 رقم صورة
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 طلبات العدولعرض 
كما تم ذكره سابقا، من شاشة حركات النقل الداخلي يمكن الوصول الى طلبات العرض من خالل النقر على رابط "طلبات 

 بحيث سيتم عرض طلبات العدول وفلترتها وفقا لحالة الطلب )الكل، تحت الدراسة، مقبول، مرفوض(العدوا" 

 
 العدولطلبات عرض : 11 رقم صورة

 
 في شاشة المعلم عند الدخول إلى شاشة االستعالم عن نتيجة النقل :

ب ، تصبح حالة الطلب مقبول ويتم استثناء طلب المعلم من حالة النقل، ويتم إلغاء تفعيل رابط طلحال قبول الطلبفي 
ات ويظهر في شاشة االستعالم للمعلم )تم قبول طلب العدول عن النقل الداخلي وخروجك من من الحركة وحذف الرغب العدول

 وبقاءك في مدرستك الحالية(
ط ، تصبح حالة الطلب مرفوض، وال يتم تغيير أي شيء على نتيجة حركة النقل، ويتم إلغاء تفعيل رابفي حال رفض الطلب

ويظهر في شاشة االستعالم للمعلم )نعتذر عن قبول طلب العدول وعليكم تنفيذ النقل وفق تعليمات النقل  طلب العدول
 الداخلي(

 


