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 نظام التوظيف اإللكتروني للسعوديين

 

العامة، فإنه يسر مركز الحاسب اآللي  اإلدارة نظام التوظيف االلكتروني للتقديم عل الوظائف املتوفرة في معهد إطالقتزامنا مع 

 . يتناسب مع املؤهالت الخاصة بك اخدمة وكيفية استخدام هذا النظام للتقديم على الوظائف املتوفرة بمالتعريف بهذه ال

 

 خطوات إنشاء حساب جديد 

 .املرور اخلاصة بك على موقع التوظيف االلكرتوني احلفاظ على سرية وخصوصية كلمات ينبغي 

يد االلكرتوني اخلا  بك  لللك ارر  على ووي ر بريد يتم التواصل بشكل اساسي مع معهد االدارة العامة بواسطة الرب 

 .الكرتوني صحيح ومفعل عند ملئ البيانات اخلاصة بك يف نظام التوظيف االلكرتوني اخلا  مبعهد االدارة العامة

 ، وهي كاآلتي:قم باتباع الخطوات التالية إلنشاء وبناء الحساب الخاص بك في نظام التوظيف االلكتروني في معهد اإلدارة العامة

  بفتح نافذة جديدة ملتصفح االنترنت في نظام التشغيل ويندوز. قم -1.1

ر على نقبالقم ، ومن ثم (http://recruit.ipa.edu.sa:8585/recruitApp/faces/login) قم بلصق الرابط التالي في شريط العنوان -1.2

 .(1،1الصورة ) كما في، "متقدم جديد"رابط 

 
 (1،1الصورة )

 

 

http://recruit.ipa.edu.sa:8585/recruitApp/faces/login
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 (.1،2كما في الصورة )نموذج تسجيل بيانات مستخدم جديد،  يظهر لك -1.3

 
 (1،2الصورة )

 كالتالي: قم بملء جميع الحقول ضمن النموذج، -1.4

 : أدخل بيانات االسم الرباعي باللغة العربية بحسب التسلسل التالي:االسم -

 العائلة - اسم الجد - اسم األب - الول االسم ا -

 : أدخل بيانات االسم الرباعي باللغة اإلنجليزية بحسب التسلسل التالي:االسم )باللغة اإلنجليزية( -

 النجليزية.ايمثل االسم االول الخاص بك باللغة  First name الحقل -

 يمثل اسم األب باللغة االنجليزية. Father nameالحقل  -

 يمثل اسم الجد باللغة االنجليزية. Grandfather name الحقل -

 يمثل اسم العائلة باللغة االنجليزية. Family Name الحقل -

: ويمثل هذا الحقل الجوال الخاص، مما يّمكن معهد االدارة العامة من التواصل معك بشأن متابعة رقم الجوال الحقل -

 حالة طلب التوظيف الخاص بك او معلومات املقابالت الشخصية.

: ويمثل هذا الحقل املفتاح الدولي الخاص بدولتك، لذلك قم بإدخال الرمز املناسب في هذا الحقل رمز الدولة الحقل -

 بدون اضافة أي رمز اضافي او أصفار.

ويمثل هذا الحقل عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك، مما يّمكن معهد االدارة العامة من التواصل : البريد اإللكتروني -

 ن متابعة حالة طلب التوظيف الخاص بك او معلومات املقابالت الشخصية.معك بشأ
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ويمثل هذا الحقل عنوان إعادة إدخال البريد اإللكتروني للتأكد من صحة اإلدخال في الحقل  :تأكيد البريد اإللكتروني -

 السابق.

دخول لنظام التوظيف ويمثل هذا الحقل اسم املستخدم الذي ترغب باستخدامه عند تسجيل ال :اسم املستخدم -

 االلكتروني في معهد االدارة العامة.

مالحظة: عند اختيار اسم املستخدم الخاص بك لتسجيل الدخول الى نظام التوظيف االلكتروني، قم  

 بالتأكد من ان يكون طول اسم املستخدم ست خانات على األقل ويشمل حروف وأرقام باللغة االنجليزية.

الحقل كلمة مرور التي ترغب باستخدامها عند تسجيل الدخول لنظام التوظيف االلكتروني في ويمثل هذا  كلمة املرور: -

 معهد االدارة العامة.

ويمثل هذا الحقل تكرار ادخال كلمة املرور املراد استخدامها عند تسجيل الدخول لنظام التوظيف  :تأكيد كلمة املرور -

 من صحة اإلدخال في الحقل السابق. االلكتروني في معهد االدارة العامة، وذلك للتأكد

 وان تحتوي ارقام واحرف أحرف 8يجب اال تقل كلمة السر عن  

 مالحظة: عالمة النجمة )*( تعني ان ادخال بيانات لجميع الحقول املشار اليها بتلك العالمة الزامي. 

ت للتأكيد على صحتها بالضغط عليها، تعهد صحة البيانا مأما ""بعد ملء النموذج والتأكد من صّحة البيانات، ضع عالمة  -1.5

  (1،3كما في الصورة رقم ) "تسجيل".ثم قم بالنقر على رابط 

 (1،3الصورة ) 
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، كما (1،4في الصورة ) كما، ""موافقاضغط أيقونة ر رسالة تأكيد عملية التسجيل، تظه اتمام عملية التسجيل بنجاحبعد  -1.6

 (.1،5كما في الصورة )اللكتروني املدخل في نموذج التسجيل، ستالحظ وجود رسالة تأكيد التسجيل في البريد ا

 (1،4الصورة ) 

 (1،5الصورة ) 
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 الدخول إلى الحساب واستعراض التبويبات في نظام التوظيف 

 ي:قم باتباع الخطوات التالية إلنشاء وبناء الحساب الخاص بك في نظام التوظيف االلكتروني في معهد اإلدارة العامة، وهي كاآلت

 قم بفتح نافذة جديدة ملتصفح االنترنت في نظام التشغيل ويندوز.  -2.1

"اسم قم بإدخال ، ومن ثم (http://recruit.ipa.edu.sa:8585/recruitApp/faces/login) قم بلصق الرابط التالي في شريط العنوان -2.2

 (.2،1الصورة ) كما في، "دخول "، ثم اضغط زر  "كلمة السر"و املستخدم"

 جمة )*( تعني ان ادخال بيانات لجميع الحقول املشار اليها بتلك العالمة الزامي.عالمة الن 

 
 (2،1الصورة )

 (2،2كما في الصورة )ر الصفحة الرئيسية للحساب الخاص بك في نظام التوظيف االلكتروني ، بعد تسجيل الدخول تظه -2.3

http://recruit.ipa.edu.sa:8585/recruitApp/faces/login
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 (2،2الصورة )

 

 من:  (3،2كما في الصورة )رأس الصفحة أن الصفحة مقّسمة لعدة أقسام حيث  يتكون ستالحظ  -2.4

 ويمثل هذا العنصر اسم املتقدم كما تم ادخاله في نموذج التسجيل.اسم املتقدم:  -

 ويمثل هذا العنصر رابط ملتابعة حال طلب التوظيف الذي قمت بالتقديم عليه.متابعة طلب التوظيف:  -

 ر الخاصة بحسابك.ويمثل هذا العنصر رابط لتغيير كلمة املرو تغيير كلمة السر:  -

 ويمثل هذا العنصر رابط للخروج من نظام التوظيف االلكتروني.تسجيل خروج:  -

 
 (2،3الصورة )

 

كما )الخاصة ببيانات الطلب: وتمثل جميع العناصر الالزمة لتعبئة البيانات الخاصة بك  أسفل رأس الصفحة تجد التبويبات -2.5

كما في الصورة ،"الصفحة التالية" أو  "الصفحة السابقة" تقال بين التبويبات (، باإلضافة إلى روابط االنسيتم توضيحها الحقا

(4،2) 
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 (2،4الصورة )

 

 

 :
ً
 امللف الشخص يأوال

قد فتح بشكل تلقائي، بحيث تتمكن من اضافة وتعديل  "امللف الشخص ي"عند تسجيل الدخول ستالحظ ان التبويب  

عنها يمكنك ذلك بالضغط على  االنتقال. وللرجوع إلى الصفحة بعد (2،2كما في الصورة )البيانات الشخصية الخاصة بك، 

 (3،1كما في الصورة ) ""امللف الشخص يأيقونة 

 (3،1الصورة ) 

 

 كالتالي: رئيسية أقسام خمسةمقسمة إلى وتكون تحوي تبويبة امللف الشخص ي بياناتك الشخصية 

، ولتعديل الحقول في ات املستخدم األساسية )االسم وعناوين التواصل(بيانويمثل هذا القسم من النموذج : ستخدمبيانات امل_ أ

 (:3،2امأل بياناتك الصحيحة كما يلي، وكما في الصورة )" "بيانات املستخدمقسم 

 العائلة( –الجد  –األب  –أدخل اسمك الرباعي حسب الحقول املحددة )األول : االسم باللغة العربية .1

 خل اسمك الرباعي باللغة اإلنجليزية في الحقول الخاصة بهاأد االسم باللغة اإلنجليزية: .2

 أدخل رقمك الجوال )بدون أصفار( متبوعا بالرمز الدولي رقم الجوال: .3

 )ال يمكن التعديل على البريد اإللكتروني( البريد اإللكتروني: .4

 

 (3،2الصورة )

تعديل ولصة بالبيانات املرتبطة باألحوال املدنية الرسمية، ويمثل هذا القسم من النموذج جميع البيانات الخابيانات األحوال: _ ب

 (:3،3كما في الصورة )و ة كما يلي، الصحيح الشخصية كبيانات امأل"بيانات االحوال" الحقول في قسم 
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 "الجنسية" قائمة املنسدلةقم باختيار الجنسية الخاصة بك من الالجنسية:  .1

 خ ميالدكمن رزنامة التاريخ حدد تاري :تاريخ امليالد .2

في حال كنت و)بالهجري(، قم بتحديد تاريخ ميالدك  "السعودية"اململكة العربية الجنسية  اختيارك ي حال ف 

 )بامليالدي(. بـتحمل الجنسية غير السعودية، قم بتحديد تاريخ ميالدك 

  املدينة التي ولدت فيها. بإدخالقم "مكان امليالد" في حقل مكان امليالد:  .3

 أنثى(. –حدد نوع الجنس )ذكر "الجنس" ائمة املنسدلة من القالجنس:  .4

 غير مسلم( –قم باختيار الديانة الخاصة بك ضمن التصنيفات )مسلم : )لغير السعوديين(الديانة .5

 أعزب( –قم باختيار الحالة االجتماعية الخاصة بك ضمن القائمة املنسدلة )متزوج الحالة االجتماعية:  .6

 ديين فقط(:بيانات السجل املدني )للسعو  .7

 "رقم السجل املدني".رقم السجل املدني في الحقل  بإدخالقم رقم السجل املدني:  -

 "مكان اإلصدار".مكان اصدار الهوية الشخصية الخاصة بك في حقل  بإدخالقم مكان اإلصدار:  -

 "تاريخ اإلصدار".تاريخ اصدار الهوية الشخصية الخاصة بك في حقل  بإدخالقم تاريخ اإلصدار:  -

 "تاريخ االنتهاء".تاريخ انتهاء الهوية الشخصية الخاصة بك في حقل  بإدخالقم ريخ االنتهاء: تا -

 (3،3الصورة )
 

 كاآلتي: (4.3كما في الصورة )ويمثل هذا القسم من النموذج جميع البيانات الخاصة بمكان اقامتك الحالي، _ العنوان الحالي: ج

 ."الدولة"ا ضمن القائمة املنسدلة قم باختيار الدولة التي تقيم به :الدولة .1

 ."املدينة"املدينة التي تقيم بها في الوقت الحالي ضمن الحقل  بإدخالقم  :املدينة .2

 "اسم الشارع".اسم الشارع الذي تقيم به في الحقل  بإدخالقم  :اسم الشارع .3

 "اسم الحي"سم الحي الذي تقيم به في الحقل  بإدخالقم  :اسم الحي .4

 "صندوق البريد"رمز صندوق البريد الحالي الخاص بك في حقل  بإدخالم ق :صندوق البريد .5

 الرمز البريدي الخاص بك  بإدخالقم  :الرمز البريدي .6

 الرمز الدولي مفتاح املنطقة رقم الهاتفأدخل رقم الهاتف كالتالي:   هاتف املنزل: .7

 ز الدوليالرم مفتاح املنطقة رقم الهاتفهاتف كالتالي: أدخل رقم ال هاتف العمل: .8
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 (4.3الصورة )

قم بإدخال بيانات عنوانك الدائم كما في  ،دائمويمثل هذا القسم من النموذج البيانات الخاصة بمكان اقامتك ال: دائم_ العنوان ال3

 الخطوة السابقة في بيانات عنوانك الحال

لكي يتم ترحيل البيانات الخاصة ن الحالي" "نفس العنوااذا كان عنوانك الدائم مطابق لعنوانك الحالي، قم باختيار املربع   

 (.5.3كما في الصورة )، ئم لتطابق بيانات العنوان الحاليبعنوانك الدا

 
 (5.3الصورة )

 

 (.6.3كما في الصورة ).  حفظ التغييرات""لحفظ البيانات بعد التأكد من صّحتها، أسفل النموذج اضغط على أيقونة 

 
 (6.3الصورة )

 

  لالستمرار"موافق" . اضغط أيقونة  (7،3كما في الصورة )يد أنه تم حفظ البيانات بناجح لتظهر رسالة تف
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 (7.3الصورة )

 

 :
ً
 البيانات الشخصية املرتبطة بالطلبثانيا

 لبيانات الشخصية املرتبطة بالطلب:للتعديل على ا

 (4،1كما في الصورة )"البيانات الشخصية" ضغط على أيقونة ا  -4،1

 (1.4الصورة )

 

 (.2.4كما في الصورة ) ،من أداة تحديد االختيار"ال" أو "نعم" بـ  أجب على أسئلة النموذج   -4،2

 
 (2.4الصورة )

 

فاذكر املزيد من التفاصيل، كما  "نعم"بـ "هل هناك درجات علمية تسعى للحصول عليها؟" إذا كانت اجابتك على السؤال  

 يلي:

 أدخل السنة الدراسية الحالية اسة الحالية""الدر في حقل السنة السنة الدراسية الحالية:  -

 من أداة االختيار  "ال"أو  "نعم"اختر هل تصرف لك مكافأة شهرية؟:  -

 من أداة االختيار "منتظم"أو  "منتسب"حدد طريقة الدراسة طريقة الدراسة:  -

 ادخل اسم الجهة التي تسعى للحصول من خاللها على الدرجة العلميةاسم الجهة التعليمية:  -
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 (.3.4ما في الصورة )ك

 
 (3.4الصورة )

 

فاذكر املزيد من التفاصيل في الحقل  "نعم"بـ " هل حصلت على منحة دراسية؟" إذا كانت إجابتك على السؤال  

 (.4.4كما في الصورة )بيانات املنحة التي حصلت عليها "تفاصيل املنحة" 

 
 (4.4الصورة )

 

حقل التفاصيل في فاذكر  "نعم"بـ تعرضت ملرض نفس ي أو جسدي؟" " هل سبق أن إذا كانت اجابتك على السؤال  

 (.5.4كما في الصورة )النص حول تاريخ االصابة باملرض، ونوع املرض، واملستشفى الذي تعالجت من املرض، 

 
 (5.4الصورة )

 

لتفاصيل من فاذكر املزيد من ا "نعم"بـ " هل سبق أن تقدمت للعمل باملعهد؟" إذا كانت اجابتك على السؤال  

 (.6.4كما في الصورة )فيما إن كان أجريت لك مقابلة شخصية أو ال،  "ال"أو  "نعم"خالل اختيار 
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 (6.4الصورة )

 

كما في الصورة ، "حفظ التغييرات"، قم بالضغط على زر "البيانات الشخصية"حفظ البيانات املدخلة في تبويب ل  -4،3

 (8.4كما في الصورة ) عملية الحفظ، ، ستالحظ ظهور رسالة تنبيهية عند نجاح(7.4)

 
 (7.4الصورة )

 
 (8.4الصورة )
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 املؤهالتثالثا: 

 :اتبع الخطوات التالية ؤهالتعلى املواإلضافة للتعديل و  ،حيث يمكنك إضافة أكثر من مؤهل علمي

 (5،1كما في الصورة )" املؤهالت"ضغط على أيقونة ا  -5،1

 (1.5الصورة )

ستالحظ ظهور سجل اضافة مؤهل  "اضافة مؤهل"قم بالضغط على الزر  "املؤهالت"يبة عند فتح تبو  اضافة مؤهل:  -أ

 .(2.5كما في الصورة )جديد، 

 
 (2.5الصورة )

 

 البيانات الخاصة بمؤهالتك العلمية، كما يلي: بإدخالقم  

االدارة العامة، قم باختيار ويمثل هذا الحقل جميع مستويات املؤهالت العلمية املقبولة للوظائف الخاصة بمعهد  :املؤهل -

  "املؤهل"...( ضمن القائمة املنسدلة  -بكالوريوس  –ماجستير  –مستوى املؤهل العلمي الخاص بك )دكتوراه 

: قم بتحديد تاريخ حصولك على املؤهل العلمي من خالل تحديد بداية فترة الدراسة في الحقل تاريخ الحصول على املؤهل -

  "إلى"لزمنية التي أنهيت الدراسة الخاصة باملؤهل العلمي الخاص بك في الحقل ا ترةالى  تحديد الف "من"

 قم بادخال إسم الجهة التعليمية التي حصلت منها على درجتك العلمية  :اسم الجهة التعليمية -

 "املدينة"قم بادخال اسم املدينة التي حصلت بها على املؤهل العلمي في الحقل  :املدينة -

  "البلد"البلد الذي حصلت منه على املؤهل العلمي الخاص بك ضمن القائمة املنسدلة  قم بتحديد :البلد -

  "التخصص العام"قم بتحديد التخصص العام من ضمن القائمة املنسدلة في الحقل  :التخصص العام -
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 أدخل املعدل العام للمؤهل "املعدل العام"في حقل  :املعدل العام -

 أدخل الحد األعلى للمعدل العام " الحد األعلى للمعدل العام"ل في حق :الحد األعلى للمعدل العام -

 انتساب( –حدد نوع الدراسة )انتظام  "االنتظام"من القائمة املنسدلة  :االنتظام -

ستالحظ ظهور رسالة تنبيهية (، 3.5كما في الصورة ) ،"حفظ التغييرات" قم بالضغط على زر  املدخلة املؤهل بياناتحفظ ول

 (4.5كما في الصورة ) ،لية الحفظعند نجاح عم

 
 (3.5الصورة )

 

 
 (4.5الصورة )

 

كما في  "تعديل بيانات"، للتعديل على بيانات مؤهل مضاف وأسفل بيانات املؤهل اضغط على أيقونة : تعديل مؤهل -ب

 (5.5الصورة )

 (5.5الصورة ) 



 

 15 ] 1.0نسخة                                                                                                          [

FRM– CC-UMA-V001                                                                                                                                                                                                                                                                        دينمع تحيات ادارة خدمات املستفي  

  

قم  املدخلةالتعديالت حفظ ولات املطلوب تعديلها. . عدل البينستالحظ قدرتك على تعديل البيانات لسجل املؤهل املضاف

كما في  ،ستالحظ ظهور رسالة تنبيهية عند نجاح عملية الحفظ(، 3.5كما في الصورة ) ،"حفظ التغييرات" بالضغط على زر 

 (4.5الصورة )

في الصورة كما  ،أسفل املؤهل املطلوب حذفه "حذف"قم بالضغط على الزر  "املؤهالت": عند فتح صفحة حذف مؤهل -ج

لتأكيد "موافق" اضغط  (7.5كما في الصورة )ستالحظ ظهور رسالة تأكيد على حذف سجل املؤهل املعني، (، 6.5)

 .الحذف

 
 (6.5الصورة )

 
 (7.5الصورة )

 

: الخبرات
ً
 رابعا

على أيقونة ضغط ا"الخبرات" من إضافة خبرات والتعديل على خبرات مضافة أو حذفها، وللوصول إلى تبويبة حيث يمكنك 

 (6،1كما في الصورة )" خبراتال"

 
 (1.6الصورة )

 

، ةجديد خبرةستالحظ ظهور سجل اضافة  "خبرة"اضافة قم بالضغط على الزر  "خبرات"العند فتح تبويبة  :خبرةاضافة  -أ

 .(2.6كما في الصورة )
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 (2.6الصورة )

  

 ية، كما يلي:لمالعالخبرة البيانات الخاصة ب بإدخالقم  

 الجهة التي عملت بها اسمأدخل "اسم الجهة" في حقل الجهة:  اسم -

 خاصة( –حدد نوع الجهة )حكومية "نوع الجهة" من القائمة املنسدلة نوع الجهة:  -

 حدد بلد الجهة التي عملت بها"البلد" من القائمة املنسدلة البلد:  -

تاريخ ترك العمل بالتاريخ الهجري حسب الصياغة  أدخل "إلى تاريخ"أدخل تاريخ بداية العمل وفي حقل "من تاريخ" في حقل  -

 (14/01/1431)مثال:  YYYY/MM/DDالتالية: 

 أدخل مسمى الوظيفة في مجال خبرتك السابقة"مسمى الوظيفة" في حقل مسمى الوظيفة:  -

 إداري( –حدد نوع الخبرة )اكاديمي "نوع الخبرة" من القائمة املنسدلة نوع الخبرة:  -

 أدخل املواد التي قمت بتدريسها"املواد التي قمت بتدريسها"  في حقلدريسها: املواد التي قمت بت -

 " سبب ترك العمل"أذكر أسباب ترك العمل في حقل سبب ترك للعمل:  -

ستالحظ ظهور رسالة تنبيهية (، 3.6كما في الصورة ) ،"حفظ التغييرات" قم بالضغط على زر  املدخلة الخبرة بياناتحفظ ول

 (4.6كما في الصورة ) ،الحفظ عند نجاح عملية

 
 (3.6الصورة )
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 (4.6الصورة )

 

كما في الصورة  "تعديل بيانات"، اضغط على أيقونة  الخبرةوأسفل بيانات  ةمضاف خبرةللتعديل على بيانات : خبرةتعديل  -ب

(5.6) 

 (5.6الصورة )

قم  املدخلةالتعديالت حفظ طلوب تعديلها. ولنات املا. عدل البيخبرةعديل البيانات لسجل املؤهل الستالحظ قدرتك على ت

كما في  ،ستالحظ ظهور رسالة تنبيهية عند نجاح عملية الحفظ(، 3.6كما في الصورة ) ،"حفظ التغييرات" بالضغط على زر 

 (4.6الصورة )

صورة كما في ال ،ااملطلوب حذفه أسفل الخبرة "حذف"قم بالضغط على الزر  "خبرات"ال: عند فتح صفحة خبرةحذف  -ج

لتأكيد "موافق" اضغط  (7.6كما في الصورة )، ةاملعني خبرةهور رسالة تأكيد على حذف سجل الستالحظ ظ(، 6.6)

 .الحذف

 
 (6.6الصورة )
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 (7.6الصورة )

 

 

: الدورات
ً
 خامسا

ضغط ا الدورات""من إضافة دورات تم الحصول عليها والتعديل على دورات مضافة أو حذفها، وللوصول إلى تبويبة حيث يمكنك 

 (7،1كما في الصورة )" دوراتال"على أيقونة 

 
 (1.7الصورة )

 

، ةجديددورة ستالحظ ظهور سجل اضافة  "دورة"اضافة قم بالضغط على الزر  "دورات"العند فتح تبويبة  :دورةاضافة  -أ

 .(2.7كما في الصورة )

 
 (2.7الصورة )

 ، كما يلي:رة الدو البيانات الخاصة ب بإدخالقم  

 أدخل إسم الجهة املسئولة عن الدورة"جهة التدريب" في حقل جهة التدريب:  -

 أدخل املكان الذي أقيمت فيه الدورة"مكان التدريب" في حقل مكان التدريب:  -

 أدخل موضوع الدورة"موضوع التدريب" في حقل موضوع التدريب:  -

 أدخل تاريخ نهاية الدورة"إلى" أدخل تاريخ بداية الدورة  وفي حقل "من" في حقل التاريخ:  -

 (14/01/1431)مثال:  YYYY/MM/DDالتاريخ بالهجري حسب الصياغة التالية:  
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 (5.17الصورة )
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يرجى االتصال مع .  (نظام التوظيف اإللكتروني) للتواصل في حال وجود أي مشاكل بما يخص

 ادارة خدمات املستفيدين.

 Helpdesk@ipa.edu.saالبريد االلكتروني:  

 4745666/  4745777أرقام االتصال:  

 

 

 حالــة اإلصدار

رقم 

 االصدار

 تاريخ املوافقة تمت املوافقة بواسطة الوصف املنش ئ لإلصدار

  اتالعامة للتقنية املعلوماإلدارة  إنشاء الدليل عبادة الشواهين –مسئول الجودة  1.0

1.1 
 حسن الخضيري 

 شديأحمد الرا

 تعديل الشكل العام

 تعديل الشاشات

 10/2/1435 اتالعامة للتقنية املعلوماإلدارة 
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