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 مدير مدرسة ابتدائية إرشادات
 لتسجيل الطالب

 
 يسر بكل الطالب تسجيلمن  األمور أولياءمدراء المدارس و  يتمكن حيث، إلكترونياً  االبتدائي األول الصف طالب تسجيليوفر النظام إمكانية 

ارات والقبول والمسؤولين المخولين بتعريفها . تتحكم المعلومات وٕاعدادات التسجيل التي يقوم مدير االختبمتكامل آلي نظام خاللمن  وسهولة
ة التي يتم بعملية القبول، ليقوم أولياء األمور ومدراء المدارس بتقديم وٕارسال طلبات تسجيل الطالب اإللكترونية إلى المدارس االبتدائية المختلف

مدير االختبارات والقبول في اإلدارة لديه إمكانية قبول  كما أنتفعيلها، ليقوم بعد ذلك مدراء هذه المدارس بعرض الطلبات وقبولها أو رفضها، 
 .تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً الذين طالب أو رفض طلبات تسجيل ال

 
 أعداد ضافةإ الالزمة الصالحية بمنحك والقبول االختبارات مدير قام حال يف يمكنك ،كمدير مدرسة ابتدائية يتوفر فيها الصف األول االبتدائي

إضافة أولياء األمور وتعبئة طلبات  ، كما يمكنكال أم السعوديين الطالب تشمل االحتياط نسبة كانت إذا ما وتحديد مدرستك في الشواغر
 ومعالجتها من تعديل وحذف وتراجع وغيرها. تسجيل الطالب وٕارسالها ومتابعة حاالتها

 عرضالموجهة إلى مدرستك وضمن صالحيات مدراء المدارس، باإلضافة إلى قبول أو رفض طلبات تسجيل الطالب  أيضاً من صالحياتك و 
 .مسبقاً  عليها الموافقةب قمت التي التسجيل طلبات كافة

 تناقش البنود التالية كيفية القيام بكافة هذه العمليات بالتفصيل.

 أعداد الشواغر. ١
في حال بتعريفها، كما تمكنك  إدارة التعليمفي ختبارات والقبول أو مشرف تقوم من خالل هذه الصفحة بعرض أعداد الشواغر التي قام مدير اال

وتحديد ما إذا كانت نسبة االحتياط تشمل  إضافة أعداد الشواغر في مدرستك من قام مدير االختبارات والقبول بمنحك الصالحية الالزمة
 الطالب السعوديين أم ال، الخ.

 الي:على الشكل الت أعداد الشواغرتظهر صفحة 

  

 تظهر على الشكل التالي:لعرض أعداد الشواغر في مدرستك، انقر زر (ابحث)، 
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قام مدير االختبارات والقبول بمنحك صالحية إدخال توفر الصف األول االبتدائي في مدرستك و  تظهر الصفحة على الشكل السابق في حال
 هر الصفحة على الشكل التالي:وتعديل أعداد الشواغر. أما في حال لم يقم بمنحك الصالحية، تظ

  

 الحقول غير فعالة.كافة كما تالحظ، تظهر رسالة تعلمك بأنه ليس لديك صالحية التعديل على أعداد الشواغر، وتظهر 
رستك إدارة التعليم بإدخال أعداد الشواغر في مد أحد مشرفيفي حال تم منحك الصالحية من قبل مدير االختبارات والقبول ولكن قام هو أو و 

ل أو قام بتعديلها أو الموافقة عليها أو إلغاء الموافقة، فلن تتمكن كمدير مدرسة من إدخال األعداد أو تعديلها، وتظهر الصفحة على الشك
 التالي:

  

أحد أو  أعداد الشواغر ألنها أدخلت أو عّدلت من قبل مدير االختبارات والقبول تعديلكما تالحظ، تظهر رسالة تعلمك بأنك لن تستطيع 
 الحقول غير فعالة.كافة إدارة التربية والتعليم، وتظهر  مشرفي

 
 لتعريف أعداد الشواغر في مدرستك، اتبع الخطوات التالية:

تبعًا للمعادلة التالية: (عدد  أدخل عدد المقاعد في المدرسة، يظهر عدد المقاعد المخصص لغير السعوديين في الحقل المخصص تلقائياً  .١
 نسب القبول ألعداد الطلبة غير السعوديين)، ويمكنك تعديلها، ة مقاعد المدرس
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 من الجدير بالذكر أن مدير االختبارات والقبول هو الذي يقوم بتعريف نسب القبول ألعداد الطلبة غير السعوديين.

 أدخل تعديالتك على عدد المقاعد المخصصة لغير السعوديين، إذا أردت، .٢

 أدخل نسبة االحتياط، .٣

إذا كانت نسبة االحتياط تشمل الطالب السعوديين أم ال، وذلك بنقر الدائرة المناسبة، حيث تكون نسب االحتياط التي تقتطع من حدد ما  .٤
النسب الممنوحة لغير السعوديين هي نسبة مقاعد االحتياط التي سيتم حجزها للطلبة غير السعوديين من عدد المقاعد الشاغرة في 

المجاورة لـ "نعم"، أما بنقر الدائرة المجاورة لـ "ال" تكون نسب االحتياط التي تقتطع من النسب الممنوحة لغير المدرسة عند نقر الدائرة 
 السعوديين هي نسبة مقاعد االحتياط التي سيتم حجزها للطلبة غير السعوديين من عدد المقاعد المخصصة لغير السعوديين،

 ة حفظ أعداد الشواغر.انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملي .٥

 إدارة التعليم، إذا تم تفويضه، بقبول أعداد الشواغر ويمكنهما تعديلها أيضًا. أحد مشرفييقوم مدير االختبارات والقبول أو 

 . أعمار الطالب٢
طريق مديري المدارس والمسموح قبولهم عن  مدراءتقوم من خالل هذه الصفحة بعرض فئات أعمار الطالب المسموح قبولهم من خالل 

 االختبارات والقبول في اإلدارات التعليمية، كما قام مدير االختبارات والقبول في الوزارة بتحديده.
بتقديم طلب تسجيل الطالب، لن يتمكن من ذلك ما لم يكن عمر  أي من مدراء المدارسمن الجدير بالذكر أنه عندما يقوم ولي األمر أو 

 ها.الطالب ضمن األعمار المسموح قبول
 على الشكل التالي: أعمار الطالبتظهر صفحة 

  

، حيث يظهر لكل منها الحد األدنى لتاريخ ميالد الطالب قبولهم في الصف األول االبتدائي تعرض الصفحة فئات أعمار الطالب المسموح
اللة على أن مدير االختبارات والقبول لم يقم والحد األعلى له. ومن الجدير بالذكر أن حقول التواريخ المجاورة لفئة معينة قد تظهر فارغة للد

 )." ثم انقر (لطباعة القائمة، انقر رابط " بتعريفها بعد.
قبول أو رفض طلبات تسجيل الطالب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يومًا هي من صالحية مديري االختبارات والقبول في 

و رفض طلبات تسجيل الطالب من باقي فئات األعمار الظاهرة في الصفحة السابقة هي من صالحية مدراء اإلدارات التعليمية فقط، أما قبول أ
 .المدارس
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 . طلبات التسجيل٣
بتعبئة طلبات التسجيل اإللكترونية للطالب وٕارسالها، تقوم كمدير مدرسة بعرض  أو مدراء المدارس أو مشرفي اإلدارة بعد أن يقوم أولياء األمور

 مدرسة احتياط فيمكنك رفض الطلبات إذا أردت. كنت مديرطلبات وقبولها أو رفضها لسبب معين، أما في حال هذه ال
أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى  الخاصة بالطالب الذينفقط طلبات التسجيل التي تقوم باستقبالها من خالل هذه الصفحة هي 

 .تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً ين أو الذ سن الحادية عشرة وثالثة أشهر
 على الشكل التالي: طلبات التسجيلتظهر صفحة 

  

تعرض الصفحة حقول البحث التي تمكنك من استرجاع الطلبات التي تريد والموجهة إلى مدرستك، وذلك بتحديد أي من مدخالت البحث ثم 
 نقر زر (ابحث)، تظهر النتيجة على الشكل التالي:

  

حيث يظهر لكل طلب رقم هوية الطالب واسمه الرباعي الصفحة قائمة بطلبات التسجيل التي حالتها "تم إرسال الطلب للمدرسة" تلقائيًا، تعرض 
عرض أي من ، وهي المدة التي تمضي على طلب التسجيل منذ إضافته. يمكنك ومدة التسجيلواسم ولي أمره وتاريخ والدته والمدرسة والصف 

 )." ثم انقر (لطباعة القائمة، انقر رابط " أو رفضها. هاوقبول الطلبات
 على الشكل التالي: تظهر قائمة الطلباتفي حال كانت المدرسة مدرسة احتياط وتم الحجز األوتوماتيكي للطلب، 
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ود شاغر سيتم قبول كما تالحظ، يمكنك فقط عرض الطلبات ورفضها، وما لم يتراجع ولي األمر عن تسجيل الطالب في المدرسة ومع وج
 الطالب وتسجيله تلقائيًا في الفترة المحددة.

 .ثم نقر زر (ابحث) الطلبات التي تمت الموافقة عليها باختيار "تمت الموافقة من قبل مدير المدرسة" من القائمة وعرض يمكنك استرجاع
 كافة العمليات التي يمكنك القيام بها موضحة في البنود التالية بالتفصيل.

 عرض طلب ١-٣
تقوم من خالل هذه الصفحة بعرض تفاصيل أي من طلبات التسجيل التي تظهر في القوائم بغض النظر عن حالتها، وذلك باتباع 

 الخطوات التالية:
 د أي من مدخالت البحث التي تريد،حد .١

 انقر زر (ابحث)، يتم استرجاع الطلبات المطابقة لمدخالتك، .٢

 ية الخاص بالطلب الذي تريد، يظهر على الشكل التالي:انقر الرابط الذي يمثل رقم الهو  .٣



 

 
Integrated Technology Group 

EduWave EMIS – نظام نور لإلدارة التربوية الموحد 
 الطالبتسجيل  إرشادات

 

ITG, Production © 2012 Integrated Technology Group. All rights reserved. Page 6 of 25 
EduWave® EMIS Documentation 
17/09/2012 

  

تعرض الصفحة تفاصيل الطلب المختار كما قام ولي األمر أو مدير المدرسة أو أحد مشرفي اإلدارة بتحديدها عند إضافة الطلب من 
المدرسة الحالية، الخ، حيث تظهر  بيانات شخصية وبيانات الهوية وبيانات السكن واالتصال الخاصة بالطالب ونوع عمل ولي أمره واسم

 لغايات العرض فقط وال يمكنك تعديل أي منها. 
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كانت حالة الطلب "تمت الموافقة من قبل مدير المدرسة"، لن يظهر اسم المدرسة  عدم اختيار مدرسة احتياطية في الطلب أو في حال
 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة).االحتياطية. 

 طلبقبول  ٢-٣
 أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثالثة أشهرممن  ل طلبات تسجيل الطالبكما ذكر مسبقًا، يمكن قبو 

 ، والتي تم حجزها في مدرستك ليتم بعد ذلك تسجيلهم فيها.تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً أو الذين 
 ات التالية:لقبول طلب تسجيل معين، اتبع الخطو 

 ،" من قائمة "حالة الطلب"للمدرسةاختر "تم إرسال الطلب  .١

 ،حدد أي من مدخالت البحث األخرى التي تريد ثم انقر زر (ابحث)، يتم استرجاع الطلبات المطابقة لمدخالتك .٢

 ،اختر القسم من القائمة المجاورة للطلب الذي تريد قبوله .٣

 د قبوله، تظهر الرسالة التالية:انقر رابط "قبول" المجاور للطلب الذي تري .٤

 

 .قبول الطلبانقر زر (نعم)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية  .٥

 تم نقل الطلب من قائمة "تم إرسال الطلب للمدرسة" إلى قائمة "تمت الموافقة من قبل مدير المدرسة"، حيث يمكنك عرضه فقط.

 رفض طلب ٣-٣
ب التي تم حجزها في المدرسة التي تديرها، سواء كانت مدرسة احتياطية أو غيرها، كما ذكر مسبقًا، يمكنك رفض طلبات تسجيل الطال

 وذلك لسبب معين كعدم قيام ولي األمر بتوفير األوراق الالزمة لتسجيل الطالب، وغيرها من األسباب.
 لرفض طلب تسجيل معين، اتبع الخطوات التالية:

 ،الطلب"" من قائمة "حالة للمدرسةاختر "تم إرسال الطلب  .١

 ،حدد أي من مدخالت البحث األخرى التي تريد ثم انقر زر (ابحث)، يتم استرجاع الطلبات المطابقة لمدخالتك .٢

 انقر رابط "رفض" المجاور للطلب الذي تريد رفضه، تظهر الصفحة التالية: .٣

 

 اختر سبب الرفض، األسباب الظاهرة في القائمة يقوم مدير االختبارات والقبول بإضافتها، .٤

 أدخل المالحظات التي تريد على رفض الطلب، .٥
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 انقر زر (حفظ)، تظهر الرسالة التالية: .٦

 

 انقر زر (نعم)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية رفض الطلب. .٧

 ، وفي حال كانت" ويمكنك عرضه فقطتمت الموافقة من قبل مدير المدرسة" إلى قائمة "للمدرسةتم نقل الطلب من قائمة "تم إرسال الطلب 
باختيارها لتكون المدرسة الحالية للطالب، حيث يقوم مديرها  أو غيره ولي األمرمدرستك احتياطية، يتم نقل الطلب إلى المدرسة التي قام 

 .أو رفضهإما بقبول الطلب 

 . التسجيل٤
ل الطالب وٕارسالها ومتابعة حاالتها، تمكنك هذه الصفحة من إضافة أولياء األمور ليتمكنوا من الدخول إلى نظام التسجيل وتعبئة طلبات تسجي

، وتعديلها أو حذفها أو التراجع عن حجز المقاعدطالب الصف األول االبتدائي من كافة فئات األعمار كما تمكنك من إضافة طلبات تسجيل 
 هذه الطلبات إذا كانت موجهة إلى مدرستك. بقبول أو رفض، لتقوم الحقًا الخ

 التالي:على الشكل  التسجيلتظهر صفحة 

  

 تناقش البنود التالية كيفية القيام بكافة العمليات بالتفصيل.

 تسجيل ولي األمر ١-٤
تقوم من خالل هذه الصفحة بتسجيل أولياء أمور الطالب لتمكينهم من الدخول إلى نظام التسجيل وتعبئة طلبات تسجيل الطالب وٕارسالها 

 افة طلبات تسجيل أبنائهم.ومتابعتها، الخ، ويمكنك الحقًا استخدامهم عند إض
 لتسجيل ولي أمر، اتبع الخطوات التالية:

 انقر رابط "تسجيل ولي األمر"، تظهر الصفحة التالية: .١

 

 أدخل اسم الدخول، سيتمكن ولي األمر من استخدام اسم الدخول للدخول إلى نظام التسجيل، .٢
 أدخل رقم الهوية أو رخصة اإلقامة، .٣

 يمكنك استخدام الرقم، تظهر الصفحة التالية: انقر زر (تدقيق)، في حال كان .٤
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تعرض الصفحة الحقول التي يتعين عليك إدخال بياناتها، تالحظ ظهور إشارة (*) بجانب بعض الحقول للداللة على أنها حقول 
غة واجهة االستخدام إجبارية ولن تكتمل عملية الحفظ دون إدخالها. كما لن تتمكن من تعديل رقم السجل المدني أو رخصة اإلقامة ول

واسم الدخول. وفي حال كان رقم الهوية أو رخصة اإلقامة الذي قمت بإدخاله تم استخدامه من قبل لولي أمر تمت إضافته، تظهر 
 رسالة تعلمك بذلك.

 اختر الجنسية، في حال اخترت جنسية غير السعودية يظهر حقل "رخصة اإلقامة" بدًال من "رقم السجل المدني"، .٥

 قم جواز السفر،أدخل ر  .٦



 

 
Integrated Technology Group 

EduWave EMIS – نظام نور لإلدارة التربوية الموحد 
 الطالبتسجيل  إرشادات

 

ITG, Production © 2012 Integrated Technology Group. All rights reserved. Page 10 of 25 
EduWave® EMIS Documentation 
17/09/2012 

حدد تاريخ الهوية بنقر زر التقويم الخاص به، يظهر التاريخ الهجري في الحقل األول ومرادفه الميالدي في الحقل الثاني، وتستطيع  .٧
 تحديد التاريخ الميالدي أوًال ليظهر مرادفه الهجري،

نجليزية كل في الحقل المخصص له، على أن يكون االسم أدخل االسم األول واسم األب واسم الجد واسم العائلة باللغتين العربية واإل .٨
 مكونًا من أحرف فقط،

 اختر الجنس، .٩

 حدد تاريخ الميالد بنقر زر التقويم، .١٠

 اختر مكان الوالدة، .١١

 اختر الديانة ونوع السكن وملكيته والحالة االجتماعية، كل من قائمته المخصصة، .١٢

 ة لها في قائمة "المدينة"،اختر المنطقة اإلدارية، يتم استرجاع المدن التابع .١٣

 اختر المدينة ثم الحي، كل من قائمته المخصصة، .١٤

أدخل الشارع الرئيسي والفرعي ورقم المنزل وأرقام الهواتف والبريد والعنوان اإللكتروني والعنوان والرمز البريدي وصندوق البريد  .١٥
 والفاكس، كل في حقله،

 كل في حقله المخصص،أدخل المسمى الوظيفي لولي األمر واسم المؤسسة  .١٦

 انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .١٧

 انقر زر (عودة). يتمكن ولي األمر اآلن من الدخول إلى نظام التسجيل وتعبئة طلب تسجيل الطالب والقيام بالعمليات الالزمة. .١٨

 
 في نفس الوقت. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية: تستطيع إعطاء مستخدم آخر دور ولي األمر، مثل أن يكون مستخدم دعم وولي أمر

 انقر رابط "تسجيل ولي األمر"، .١

 أدخل رقم الهوية الخاص بمستخدم الدعم ثم انقر زر (تدقيق)، تظهر الرسالة التالية: .٢

 

يل باسم المستخدم وكلمة تعلمك الرسالة بأن هذا المستخدم موجود في النظام وتم تسجيله كولي أمر، ويمكنه الدخول إلى نظام التسج
 السر خاصته ومتابعة القيام بالعمليات المطلوبة. 

 انقر زر (عودة). .٣

 في حال كان المستخدم موجود في النظام ولكن أرقام هواتفه غير معرفة، تظهر الرسالة التالية:

 

 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة).

 تسجيل الطالب ٢-٤
تمكنك هذه الصفحة من تعديل بيانات أولياء األمور الذين قمت بإضافتهم كما تم شرحه في البند السابق، باإلضافة إلى عرض طلبات 
 التسجيل التي قمت بإضافتها ألولياء األمور، إن وجدت، كما تستطيع إضافة طلبات تسجيل لطالبهم وتعديلها وحذفها والتراجع عنها، الخ. 
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 جيل الطالب"، تظهر الصفحة التالية:انقر رابط "تس

 

تحتوي قائمة "ولي األمر" على كافة أولياء األمور الذين قمت أنت بإضافتهم. اختر ولي األمر الذي تريد ثم انقر زر (تدقيق)، تظهر 
 الصفحة التالية:

  

سم الطالب والمدرسة والصف ومدة تعرض الصفحة قائمة بطلبات التسجيل التي قمت أنت بإضافتها مسبقًا، حيث يظهر لكل طلب ا
 التسجيل التي تمضي منذ تسجيل الطلب، وحالة الطلب. تالحظ أن الطلبات المرفوضة ال يظهر اسم المدرسة بجانبها.

 
تختلف العمليات التي يمكنك القيام بها على الطلب باختالف حالته، حيث يمكنك عرض الطلبات التي قمت بإضافتها مسبقًا والتي تمت 

أو مدير االختبارات والقبول في اإلدارة باتخاذ أي الموجه إليها  وافقة عليها، كما يمكنك تعديل الطلب فقط في حال لم يقم مدير المدرسةالم
 إجراء عليه وأيضًا في حال قاموا برفض الطلب، ويمكنك حذف أي من الطلبات التي لم يتخذ عليها أي إجراء بعد.

ي للطالب في مدرسة احتياط وتم إحداث شاغر في المدرسة الحقًا ولم تنته فترة التراجع بعد، يمكنك التراجع وفي حال تم الحجز األوتوماتيك
عن حجز المقعد خالل الفترة التي يقوم مدير االختبارات والقبول بتحديدها للتراجع، وذلك في حال تم قبول الطلب أو في حال لم يتخذ أي 

 إجراء عليه بعد.
 

بب رفض مدير االختبارات والقبول في اإلدارة أو مدير المدرسة لطلب التسجيل، وذلك بنقر رابط "سبب الرفض"، كما يمكنك عرض س
 يظهر على الشكل التالي:
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 إلغالق الصفحة، انقر زر (إغالق).
 تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها بالتفصيل.

 تعديل معلومات ولي أمر ١-٢-٤
 من خالل هذه الصفحة بتعديل معلومات ولي األمر الذي قمت بإضافته مسبقًا، وذلك باتباع الخطوات التالية: تقوم
 انقر الرابط المخصص لهذه العملية، تظهر الصفحة التالية: .١
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جل المدني أو تعرض الصفحة بيانات ولي األمر الشخصية كما قمت بتعريفها مسبقًا، حيث يمكنك تعديلها جميعًا ما عدا رقم الس
 رخصة اإلقامة واسم الدخول والجنس واللغة.

 ١-٤أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات باتباع نفس الخطوات التي قمت بها عند إضافتك لملف ولي األمر في بند " .٢
 ،تسجيل ولي أمر"

 انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .٣

 انقر زر (عودة). .٤

 تسجيل طالب جديد ٢-٢-٤
وفي حال كان  تقوم من خالل هذه الصفحة بإضافة طلب تسجيل طالب جديد وٕارساله، لتتمكن الحقًا من متابعته وتعديله أو حذفه، الخ.

 ، يمكنك قبوله أو رفضه كما تم شرحه مسبقًا.وضمن فئات أعمار الطالب المسموح لك قبول طلبات تسجيلهم الطلب موجهًا إلى مدرستك
الجدير بالذكر أن فترات التسجيل التي يتعين عليك التقيد بها والخاصة بالطالب السعوديين والتي يقوم مدير االختبارات والقبول من 

 بتعريفها تشمل كل من:
 الطالب ذوي الجنسية السعودية -

 الطالب ذوي الجنسية اليمنية -

 الطالب ممن لديهم بطاقة نزوح -

 ل مجلس التعاون الخليجيالطالب الذين يحملون جنسية إحدى دو  -

 الطالب الذين تحمل أمهاتهم الجنسية السعودية -

 "ماسيو دبل" أولياء أمورهمونوع عمل  ينسعوديال غير الطالب -
 

 لتسجيل طالب جديد وٕارسال الطلب، اتبع الخطوات التالية:
 "، تظهر الصفحة التالية:انقر رابط " .١

 

 أو رقم رخصة إقامة" بحسب الحاجة، تظهر القائمة التالية: انقر المربع المجاور لـ "ليس له رقم سجل مدني .٢

 

 اختر نوع اإلثبات، .٣

 أدخل رقم الهوية أو رخصة اإلقامة للطالب، .٤

 صلة غير "أب"، يظهر الحقل التالي: ةاختر صلة قرابة ولي األمر المختار به، في حال اخترت أي .٥
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 أدخل رقم الهوية أو رخصة اإلقامة لألب، .٦

 الب، في حال اخترت جنسية غير السعودية، يظهر حقل "تاريخ انتهاء اإلقامة" بدًال من "تاريخ الميالد"،اختر جنسية الط .٧

 يتابع المثال باختيار الجنسية السعودية للطالب. 

 حدد تاريخ الميالد بنقر زر التقويم، .٨

 انقر زر (تدقيق)، تظهر الصفحة التالية في حال صحة وتطابق المعلومات المدخلة: .٩
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رض الصفحة الحقول التي يتعين عليك إدخال بياناتها، تالحظ ظهور إشارة (*) بجانب بعض الحقول للداللة على أنها حقول تع
 إجبارية ولن تكتمل عملية الحفظ دون إدخالها.
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تقم بالموافقة يمكنك عرض القوانين والشروط التي قام مدير االختبارات والقبول بتعريفها، حيث لن تتمكن من إرسال الطلب ما لم 
 "، تظهر الصفحة التالية:عليها. ولعرضها، انقر رابط "

 

 إلغالق الصفحة، انقر زر (إغالق).
"، تظهر أما لعرض الوثائق المطلوب توفيرها من قبل ولي األمر لتسجيل الطالب، انقر رابط "

 الصفحة التالية:

 

. إلغالق البيانات لمطابقة التسجيل تاريخ من أيام عشرة خاللول فيها ويتوجب على أولياء األمور زيارة المدرسة التي سيتم القب
 الصفحة، انقر زر (إغالق).

 اختر الجنسية، في حال اخترت جنسية غير السعودية يظهر حقل "رخصة اإلقامة" بدًال من "رقم السجل المدني"، .١٠

 اختر جنسية األم، .١١

 أدخل رقم جواز السفر، .١٢

ويم الخاص به، يظهر التاريخ الهجري في الحقل األول ومرادفه الميالدي في الحقل الثاني، وتستطيع حدد تاريخ الهوية بنقر زر التق .١٣
 تحديد التاريخ الميالدي أوًال ليظهر مرادفه الهجري،
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السم أدخل االسم األول واسم األب واسم الجد واسم العائلة باللغتين العربية واإلنجليزية كل في الحقل المخصص له، على أن يكون ا .١٤
 مكونًا من أحرف فقط،

 اختر الجنس، .١٥

 حدد تاريخ ميالد الطالب، تظهر حقول معلومات المدرسة وحقول إضافة الطالب على مقاعد االنتظار على الشكل التالي: .١٦

 

 تسجيل ولي أمر"، ١-٤تابع إدخال البيانات الشخصية وبيانات االتصال بتطبيق الخطوات الواردة في بند " .١٧

لحالي لولي األمر، مع مالحظة أن هذا الحقل يصبح إجباري إذا كانت جنسية الطالب أية جنسية غير السعودية، اختر نوع العمل ا .١٨
وذلك ألن فترات التسجيل للطالب غير السعوديين تختلف باختالف نوع العمل الحالي لولي األمر كما يقوم مدير االختبارات 

 والقبول بتعريفه،

افظة ثم المركز اإلداري ثم المدينة ثم الحي كل من قائمته المخصصة في قسم "معلومات المدرسة"، اختر المنطقة اإلدارية ثم المح .١٩
 إذا أردت،

 اختر نوع المدرسة، .٢٠

 اختر اإلدارة، تظهر قائمة المدارس التابعة لها والتي تحتوي على الصف األول االبتدائي على الشكل التالي: .٢١
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ير اإلدارة التعليمية المختارة بتفعيل التسجيل في هذه المدارس، تظهر حالة كل منها غير من الجدير بالذكر أنه في حال لم يقم مد
فعالة ولن تتمكن من اختيارها. وتالحظ ظهور دائرة االختيار المجاورة للمدرسة التي ال يوجد فيها مقاعد شاغرة، أي ممتلئة، غير 

 الطالب في المدارس التي تحتوي مقاعد شاغرة فقط.فعالة ولن تتمكن من تسجيل الطالب فيها، حيث يمكنك تسجيل 

 انقر الدائرة المجاورة للمدرسة التي تريد تسجيل الطالب فيها، .٢٢

اختر المنطقة اإلدارية ثم المحافظة ثم المركز اإلداري ثم المدينة ثم الحي كل من قائمته المخصصة في قسم "إضافة الطالب على  .٢٣
 مقاعد االنتظار"، إذا أردت،

ع المدرسة واإلدارة كل من قائمته المخصصة، يتم استرجاع المدارس التابعة لها والتي تحتوي على الصف األول االبتدائي اختر نو  .٢٤
 على الشكل التالي:

  

تالحظ ظهور دائرة االختيار المجاورة للمدرسة التي يوجد فيها مقاعد شاغرة، أي غير ممتلئة، غير فعالة ولن تتمكن من إضافة 
مقاعد االنتظار فيها، حيث يمكنك إضافة الطالب على مقاعد االنتظار في المدارس التي ال تحتوي حاليًا على مقاعد الطالب على 
 شاغرة فقط.

 انقر الدائرة المجاورة للمدرسة التي تريد وضع الطالب على مقاعد االنتظار فيها، .٢٥

 اختر ما إذا درس الطالب في رياض األطفال أم ال، .٢٦

 قة على الشروط المذكورة في "القوانين والشروط" وللتعهد بصحة البيانات المدخلة،انقر المربع للمواف .٢٧

انقر زر (موافق)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ واإلرسال، كما تظهر القوانين والشروط والوثائق المطلوبة على الشكل  .٢٨
 التالي:
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وح تسجيلها في الصف األول االبتدائي، لن تتمكن من تسجيل في حال قمت بتحديد عمر طالب ليس ضمن فترات األعمار المسم
 الطلب وتظهر رسالة أسفل الصفحة تعلمك بذلك.

 انقر زر (عودة).  .٢٩

تبعًا لحالة المدرسة ما إذا كانت احتياطية أم  بقبوله أو رفضه، ويقوم مدير المدرسة مباشرةتم حجز مقعد للطالب في المدرسة المختارة 
فسيتم توجيهه إلى مدير االختبارات ، عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً طلب التسجيل خاص بطالب يقل عمره  ال، أما في حال كان

 ليقوم بقبوله أو رفضه.والقبول في اإلدارة التي تتبع لها المدرسة المختارة له 
 

ره ونوع عمل ولي أمره، لن تتمكن من إتمام في حال لم يقم مدير االختبارات والقبول بتحديد فترة التسجيل الخاصة بجنسية الطالب وعم
 العملية وتظهر الرسالة التالية:

  

 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة).
، كما قام مدير االختبارات والقبول بتعريفها، أو لم الخاصة بجنسية الطالب وعمره ونوع عمل ولي أمره أما في حال انتهت فترة التسجيل

 كن من إتمام عملية التسجيل وتظهر رسالة كما في المثال التالي:تبدأ بعد، لن تتم

  

 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة). 
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 عرض طلب تسجيل ٣-٢-٤
أو التي تمت الموافقة  مدراء المدارسكما ذكر مسبقًا، يمكنك عرض تفاصيل أيٍّ من طلبات التسجيل التي تمت الموافقة عليها من قبل 

 .اإلدارات التعليميةاالختبارات والقبول في  مديريقبل عليها من 
 لعرض طلب معين، انقر رابط "عرض" المجاور له، يظهر كما في المثال التالي:

  

كما قمت بتحديدها عند إضافة  ونوع العمل الحالي لولي أمره ومعلومات المدرسة، الخ، تعرض الصفحة بيانات الطالب الشخصية
 تعديل أي منها. للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة).الطلب، حيث ال يمكنك 
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 تعديل طلب تسجيل ٤-٢-٤
يمكنك من خالل هذه الصفحة عرض طلب التسجيل الذي قمت بإضافته مسبقًا وتعديل معلومات المدرسة ومعلومات إضافة الطالب 

درسة" أو "تم إرسال الطلب إلى مدير االختبارات والقبول في في حال كانت حالته "تم إرسال الطلب للم ، وذلك فقطعلى مقاعد االنتظار
 ". مرفوض من قبل مدير المدرسةاإلدارة" أو "مرفوض من مدير االختبارات والقبول في اإلدارة" أو "

 لتعديل طلب معين، اتبع الخطوات التالية:
 انقر رابط "تعديل" المجاور للطلب الذي تريد تعديله، تظهر الصفحة التالية: .١
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تعرض الصفحة بيانات الطالب الشخصية كما قمت بتحديدها مسبقًا، حيث ال يمكنك تعديل أي منها، كما تعرض الصفحة المدرسة 
 الحالية والمدرسة االحتياطية الحالية، إن وجدتا، ويمكنك تعديلهما.
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قد تظهر فباختالف حالة طلب التسجيل، ومن الجدير بالذكر أن القسم الخاص بكل من المدرسة الحالية ومدرسة االحتياط يختلف 
 القوائم المخصصة الختيار المدرسة أو قد يظهر رابط "تعديل المدرسة" وبنقره تظهر هذه القوائم.

 يتابع المثال شرح عملية التعديل على فرض أن القوائم غير ظاهرة لكلتا المدرستين.

 سة" لتعديل المدرسة الحالية، تظهر الرسالة التالية:انقر رابط "تعديل المدرسة" الموجود في قسم "معلومات المدر  .٢

 

 انقر زر (نعم)، تظهر الحقول التالية: .٣

 

 اختر المنطقة اإلدارية ثم المحافظة ثم المركز اإلداري ثم المدينة ثم الحي كل من قائمته المخصصة، إذا أردت، .٤

 اختر نوع المدرسة، .٥

 ة لها والتي تحتوي على الصف األول االبتدائي على الشكل التالي:اختر إدارة التعليم، تظهر قائمة المدارس التابع .٦

 

 انقر الدائرة المجاورة للمدرسة التي تريد تسجيل الطالب فيها، .٧

انقر رابط "تعديل المدرسة" الموجود في قسم "إضافة الطالب على مقاعد االنتظار" لتعديل مدرسة االحتياط الحالية، تظهر الرسالة  .٨
 التالية:

 

 زر (نعم)، تظهر الحقول التالية: انقر .٩
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 اختر المنطقة اإلدارية ثم المحافظة ثم المركز اإلداري ثم المدينة ثم الحي كل من قائمته المخصصة، إذا أردت، .١٠

اختر نوع المدرسة واإلدارة كل من قائمته المخصصة، يتم استرجاع المدارس التابعة لها والتي تحتوي على الصف األول االبتدائي  .١١
 ى الشكل التالي:عل

 

تظهر كافة الدوائر المجاورة للمدارس التي تحتوي على شواغر غير فعالة، حيث يمكنك اختيار مدرسة ممتلئة ال تحتوي على 
 شواغر فقط لتكون مدرسة احتياطية.

 انقر الدائرة المجاورة للمدرسة التي تريد وضع الطالب على مقاعد االنتظار فيها، .١٢

 رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ،انقر زر (حفظ)، تظهر  .١٣

 انقر زر (عودة). .١٤

 حذف طلب تسجيل ٥-٢-٤
تستطيع حذف أي من طلبات التسجيل التي لم يتخذ مدير المدرسة أو مدير االختبارات والقبول في اإلدارة أي إجراء عليها بعد، وذلك 

 باتباع الخطوات التالية:
 هر الرسالة التالية:انقر رابط "حذف" المجاور للطلب المراد حذفه، تظ .١

 

 انقر زر (نعم)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية حذف الطلب.  .٢

الطلب لمدرسته ولدى ولي األمر وباقي المسؤولين  توجيهتم حذف الطلب من طلبات التسجيل الظاهرة لديك ولدى مدير المدرسة الذي تم 
 المخولين.
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 التراجع عن حجز المقعد ٦-٢-٤
نك التراجع عن حجز المقعد في مدرسة االحتياط فقط في الفترة التي يقوم مدير االختبارات والقبول بتحديدها كما ذكر مسبقًا، يمك

 للتراجع، سواء تمت الموافقة على الطلب من قبل مدير مدرسة االحتياط أو لم يتخذ أي إجراء عليه بعد. 
 للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

المقعد"، والذي يظهر فقط في حال توفر شاغر في مدرسة االحتياط الحالية للطالب، تظهر الرسالة انقر رابط "التراجع عن حجز  .١
 التالية:

 

 انقر زر (نعم)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية التراجع. .٢

 تم إرجاع طلب تسجيل الطالب من مدرسة االحتياط الحالية إلى المدرسة الحالية المختارة.
 

 
 


