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 مقدمة
ــــة أو دائرة حكومية والتدريب أحد األنظمة الفّعالة والمهمة في عملية التط اإلبتعاثيمثل نظام  حيث  وير في أي مؤســــس

فادة من الخبرات التي  جل االســــت ية أعلى من أ ــــول على مؤهالت علم عاملين للحص حة الفرصـــــة لل تا هدف إلى إ ي

  جها.لداخل المملكة أو لخار اإلبتعاثسيكتسبونها في تطوير العمل في المؤسسة  ويكون 

لتحاق بدورة معينة  بحيث ال يســــمح للموظف ويعتمد مبدأ عمل هذا النظام بأن تقوم جهة معنية بترشــــيح موظفيها لإل

لتحاق بأكثر من دورة واحدة خالل الســــنة ما عدا دورات الحاســــب اآللي فعددها مفتون في الســــنة وكذل  الحال باإل

عين  وبعد ذل  يتم إرســـال خطاب ترشـــيح الموظف إلى الجهة بالنســـبة للدورات القصـــيرة التي مدتها أقل من أســـبو

المنفذة التي تقوم بالرد على الخطاب بالقبول أو الرفض  وفي حالة القبول يتم تعديل اســــم الدورة أو البرنامج الذي 

تهاء الدورة بإخبار ســيلتحق به الموظف  ويتم تحديد بداية ونهاية الدورة أو البرنامج التدريبي  وتقوم الجهة المنفذة بعد ان

  إدارة التطوير اإلداري بنتيجة الدورة فيما يخص الموظف المعني سواءاً باجتيازه الدورة أو التأجيل أو الرسوب.

 

 (ETS.Net) اإلبتعاث والتدريبمقدمة حول نظام 
النمطية حاســــب لةنظمة مدارحزمة ( كأحد األنظمة في ETS.Netوالتدريب ) اإلبتعاثقامت شــــركة حاســــب بتطوير نظام 

 ASP.Net & SQLباستخدام أحدث وأقوى التقنيات في عالم البرمجة ) (MadarHasib GRP Suite (HGS.net))الحكومية 

Server( ويعمل هذا النظام كتطبيق ويب )Web Application.) 

 

 MadarHasib GRP Suite (HGS.net)ما هي 
من األنظمة التي تعمل بشــــكل متكامل ومتوافق بهدف تغطية احتياجات تمثل حزمة حاســــب لةنظمة الحكومية مجموعة 

 اإلدارات الحكومية من التقنية.

ــتخدام تقنية الدوت نت وهي من  من  إيماناً التطوير الموجودة في العالم وذل   أدواتهم أحدث وأتم تطوير هذه األنظمة باس

ضرورة مواكبة آخر التقنيات  ضلهاالشركة ب األنظمة يتم  أن أي( للتطبيقات Web Applicationبيئة الويب )  وتم اعتماد وأف

 تشغيلها من خالل متصفح االنترنت.

حصــيلة عشــرات الســنين من الخبرة في تطوير األنظمة الحكومية وقد تم فيه مراعاة جميع المالحظات  (HGS.Net)يمثل و

اجتهادات الباحثين ومحللي  إلىباإلضافة  والتحسينات التي تم طلبها من قبل المستخدمين ألنظمة حاسب السابقة 

 والفائدة للمستخدمين. االستقراركبر قدر ممكن من أ إلىاألنظمة بالشركة للوصول بالنظام 

 

 (Web Applicationلماذا تم استخدام تقنية الويب )
تطبيقات الويندوز  وأخذتفي الويب  االســتثمارنه في الســنوات األخيرة زاد أيشــكل الويب مســتقبل األنظمة الحديثة حيث 

 وذل  لما لتطبيقات الويب من مرونة عالية وســهولة تحميل وتشــغيل ســواء لمســتخدمي الشــبكة الداخلية باإلنحســار

 )انترنت(. الخارجية أو)انترانت( 

وز كان ( ليعمل النظام بينما في تطبيقات الويندServerتوفير الوقت والجهد حيث يكفي تثبيت النظام على جهاز الخادم )

تحديث النظام حيث يكفي  إلىهذه الميزة تظهر عند الحاجة  وأيضــــاهناك حاجة لتثبيت النظام على جميع األجهزة 

 ( فقط.Serverتحديث جهاز الخادم )
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 اإلبتعاث والتدريبالدخول إلى نظام 
 

والتدريب كما يشير السهم  اإلبتعاث( ونقوم باختيار نظام 0-0ام تظهر الصورة كما في الشكل )بعد تسجيل الدخول إلى النظ

 في هذا الشكل.
 

 
 حاسب لةنظمة الحكومية.( يمثل الشاشة الرئيسية لحزمة 0-0الشكل )

 

   (.1-0والتدريب حيث يظهر كما في الشكل ) اإلبتعاثيقوم النظام بإدخال المستخدم إلى نظام 
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 والتدريب. اإلبتعاثة لنظام ي( يمثل الشاشة الرئيس0-1الشكل )

 

ـــر القائمة على اليمين تظهر أســـماء  ـــر من عناص نالحظ وجود قائمة بالعناوين المقســـم عليها النظام وعند اختيار أي عنص

الشــاشــات الموجود تحت هذا العنوان على شــكل قائمة على اليســار وعند اختيار أي عنصــر في القائمة على اليســار 

كما نالحظ ظهور الروابط الخاصة  القيام بالعمليات وفق الصالحيات المعطاةتظهر الشاشة الخاصة بها وتستطيع عند ذل  

 :التقاريروفيما يلي تبيان لهذه مباشرة على الشاشة الرئيسية كتنبيه للمستخدم  بالتقارير

 

 :التقارير 

بجانب تقرير  اضــ ه انايقوم المســتخدم بالضــغط على الزر  قرير عن الذين بقي على بدء دورتهم مدة محددة:ت 

 .التقرير النظام يعرض عن الذين بقي على بدء دورتهم مدة محددة حيث

بجانب تقرير بالمبتعثين الذين لم  اض ه انايقوم المستخدم بالضغط على الزر  قرير بالمبتعثين الذين لم يباشروا:ت 

  التقرير النظام يعرض يباشروا حيث

 اض هيقوم المستخدم بالضغط على الزر : مدة محددةعاثهم أقل من قرير بالمبتعثين الذين بقي على انتهاء ابتت 

 .التقرير النظام يعرض حيثمدة محددة بجانب تقرير بالمبتعثين الذين بقي على انتهاء ابتعاثهم أفل من  انا
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 عداداتاال الرموز و
 .بتعاث والتدريباال نظامفي عدادات اال ات الرموز و( مجموعة شاش0-1تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 

 
 عدادات.اال ( يمثل شاشة الرموز و1-0الشكل )

 

  يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 اإلعدادات العامة لإلبتعاث والتدريب

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة بتعاث والتدريب  حيث تحديد اإلعدادات العامة لنظام االتختص هذه الشــاشــة ب

 (.1-1اإلعدادات العامة لإلبتعاث والتدريب من قائمة الرموز و اإلعدادات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة اإلعدادات العامة لإلبتعاث والتدريب.1-1الشكل )

 

تحديدها مسـاعدة المسـتخدم على وضـع الشـروط تحتوي هذه الشـاشـة على مجموعة من اإلعدادات العامة والهدف من 

 والتفضيالت التي يحتاجها  وفي الغالب هذه الشاشة تخص مدير النظام وفيما يلي تبيان لهذه الحقول في الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

خدم بربط ( في المربع وذل  عند رغبة المســتيقوم المســتخدم باختيار العالمة ) لنظام مرتبه مع النظام المالي:ا 

 والتدريب بالنظام المالي. اإلبتعاثنظام 

سنة المالية:ا  يقوم المســتخدم باختيار قيمة الســنة المالية من القائمة المنســدلة فيقوم النظام بعرض التاريخ الذي  ل

)تنتهي يقوم النظام بعرض التاريخ الذي تنتهي به السنة المالية في حقل و ()تبدأ فيتبدأ به السنة المالية في حقل 

 .في(

يار العالمة ) :ريةاداالتصــــاالت االنظام لنظام مرتبه مع ا  باخت ( في المربع وذل  عند رغبة يقوم المســــتخدم 

صادر لقرارات اإلبتعاث والتدريب نظام اإلبتعاث والتدريب بالمستخدم بربط نظام  صبح الحقل سجل ال صاالت اإلدارية في اإلت

 .مفعل

رقم ســجل الصــادر لقرارات اإلبتعاث والتدريب  يقوم المســتخدم بإدخال و التدريب:جل الصــادر لقرارات اإلبتعاث ســ 

 فيقوم النظام بعرض اسم سجل الصادر لقرارات اإلبتعاث والتدريب.
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 لتحديد أنها الجهة المسؤولة عن النظام فيقوم اداريةجهات يقوم المستخدم بإدخال  لجهات المسؤولة عن النظام:ا 

مع األخذ بعين االعتبار أن تكون الجهة الحالية الموجودة في إعدادات النظام قيمة  ة اإلدارية النظام بعرض اســــم الجه

 .افتراضية )كأول سطر( في الجدول  ويمكن الحقاً للمستخدم إضافة جهات أخرى عند الحاجة

 يشغل هذا المنصب. الذي مسمى المنصب الذي يريد تعريفه  وإسم الموظف  يقوم المستخدم بإدخال لمناصب:ا 

يقوم المستخدم بإدخال نسبة عدد المرشحين للتدريب ألي جهة  سبة عدد المرشحين للتدريب ألي جهة إدارية:ن 

 إدارية في الحقل.

يقوم المســـتخدم باختيار طريقة ترقيم القرارات فيختار )يدوي( أو )تلقائي(   تلقائي(:ريقة ترقيم القرارات )يدوي/ط 

 يقوم المستخدم بإدخال الصيغة المرغوبة للقرارات في النظام. الترقيم )تلقائي(اذا كانت طريقة 

يدوي/ط  بات ) قة ترقيم الخطا قائي(:ري يدوي( أو  تل تار ) بات فيخ قة ترقيم الخطا يار طري باخت خدم  يقوم المســــت

 )تلقائي(.

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترقيم العروض فيختار )يدوي( أو )تلقائي(. تلقائي(:ريقة ترقيم العروض )يدوي/ط 

يار العالمة ) لســــماك بتكرار نفد الدورة ألمثر من مرة:ا  باخت ( في المربع وذل  عند رغبة يقوم المســــتخدم 

 المستخدم بالسمان بتكرار نفس الدورة ألكثر من مرة.

( في يقوم المســــتخدم باختيار العالمة ) :دون ارتباط ماليلســـماك بتســـجيل قرارات التدريب والمؤتمرات با 

 .بالسمان بتسجيل قرارات التدريب والمؤتمرات بدون ارتباط ماليالمربع وذل  عند رغبة المستخدم 

( في المربع يقوم المستخدم باختيار العالمة ) :بول تسجيل قرارات التدريب والمؤتمرات بدون طلب الترشيحق 

 .بقبول تسجيل قرارات التدريب والمؤتمرات بدون طلب الترشيحالمستخدم وذل  عند رغبة 

يقوم المســـتخدم باختيار  :بول تســـجيل قرارات التدريب والمؤتمرات بدون العرض على صـــاحب الصـــ حيةق 

 بقبول تسجيل قرارات التدريب والمؤتمرات بدون العرض على صاحب( في المربع وذل  عند رغبة المستخدم العالمة )

 .الصالحية

ــتخدم باختيار طريقة ترقيم مذكرات الحجز فيختار )يدوي(  تلقائي(:ريقة ترقيم مذمرات الحجز )يدوي/ط  يقوم المس

 أو )تلقائي(.

يقوم المستخدم بإدخال  لحد األعلى لعدد أيام غياب المشترك في الدورة التدريبية بالنسبة لعدد أيام الدورة:ا 

 مشترك في الدورة التدريبية بالنسبة لعدد أيام الدورة كنسبة مئوية )%(.الحد األعلى لعدد أيام غياب ال

يقوم المســتخدم باختيار العالمة  ضـور المقاب ت الشـخصـية ةاصـة بالعاملين في الجهات اإلدارية الصـحية:ح 

(في المربع وذل  عند رغبة المســـتخدم بجعل حضـــور المقابالت الشـــخصـــية خاصـــة بالعاملين في الجهات اإل ) دارية

 الصحية.

 فيختار )يدوي( أو )تلقائي(. الدوراتيقوم المستخدم باختيار طريقة ترقيم  تلقائي(:)يدوي/ الدورات ريقة ترقيمط 

مدة عرض المتدربين المرشحين لدورات  يقوم المستخدم بإدخال المتدربين المرشحين لدورات تدريبية:دة عرض م 

 .وتكون هذه المدة باأليامتدريبية 

وتكون هذه مدة عرض المبتعثين الذين لم يباشروا  يقوم المستخدم بإدخال المبتعثين الذين لم يباشروا:دة عرض م 

 المدة باأليام.

المدة الالزمة لتنبيه المســتخدم بانتهاء  يقوم المســتخدم بإدخال: لمدة ال زمة لتنبيه المســتخدم بانتهاء االبتعاثا 

 باأليام.وتكون هذه المدة  االبتعاث

يقوم : لمدة القصــــوص للصــــرث للمبتعق بعد إيقاث الصــــرث عليه من الملحل الثقافي قبل المباشــــرةا 

ستخدم شرة وتكون بإدخال  الم صرف عليه من الملحق الثقافي قبل المبا صرف للمبتعث بعد إيقاف ال صوى لل المدة الق

 هذه المدة باأليام.

يقوم المســــتخدم باختيار العالمة : انتهاء ابتعاثهم أقل من مدة محددةظهار تقرير بالمبتعثين الذين بقي على إ 

( في المربع وذل  عند رغبة المستخدم بإظهار تقرير بالمبتعثين الذين بقي على انتهاء ابتعاثهم أقل )من مدة محددة. 

باشــــرواإ  بالمبتعثين الذين لم ي يار العالمة ) :ظهار تقرير  باخت ( في المربع وذل  عند رغبة يقوم المســــتخدم 

 لم يباشروا.المستخدم بإظهار تقرير بالمبتعثين الذين 

( في المربع وذل  يقوم المســــتخدم باختيار العالمة ) :ظهار تقرير عن الذين بقي على بدء دورتهم مدة محددةإ 

 .تقرير عن الذين بقي على بدء دورتهم مدة محددةعند رغبة المستخدم بإظهار 

سماك بتا  ( في يقوم المســتخدم باختيار العالمة ) :سجيل اإلبتعاث والتدريب بدون احتياجات علمية وتدريبيةل

 .بالسمان بتسجيل اإلبتعاث والتدريب بدون احتياجات علمية وتدريبيةالمربع وذل  عند رغبة المستخدم 
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هل  يقوم المستخدم باختيار: عداد قرار تدريب جديد لنفد الموظف في حال عدم تسجيل إفادة لقرار تدريبإ 

قرار تدريب جديد لموظف لديه قرار تدريب سابق لم تسجل له إفادة )مسمون  غير مسمون  مسمون مع  يسمح بإعداد

 تحذير(.
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 العامة رموزال
وتظهر عند اختيار الرموز العامة   والتدريب اإلبتعاثتختص هذه الشــاشــة بتعريف رموز أنواع الرموز العامة الموجودة في نظام 

 (. 2-1كما في الشكل ) تمن قائمة الرموز و اإلعدادا
 

 
 ( يمثل شاشة الرموز العامة.1-2الشكل )

 

( وبعد Pre-installed Dataيتم تعريف أنواع الرموز العامة الموجودة في القائمة المنسدلة عند تنزيل النظام أي أنها من نوع )

( لتعبئة معلومات الرمز الجديد المراد تعريفه  وفيما يلي تبيان لكل الحقول جديديتم الضــــغط على الزر )اختيار نوع الرمز 

 التي تحتويها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يختار المستخدم نوع الرمز المراد تعريف رموز جديدة له من القائمة المنسدلة. وع الرمز:ن 

 رقم مسلسل. :م 

 قيمة الرمز من قبل المستخدم. يتم إدخال لرمز:ا 

 يتم إدخال الوصف المختصر للرمز من قبل المستخدم. لوصف المختصر:ا 

 يتم إدخال الوصف للرمز من قبل المستخدم. لوصف:ا 

 يتم إدخال ترتيب الرمز في هذا النوع للرمز من قبل المستخدم. لترتيب:ا 
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 رموز معاهد التدريب
وتظهر عند اختيار رموز معاهد التدريب من قائمة   والتدريب اإلبتعاثتختص هذه الشــاشــة بتعريف معاهد التدريب في نظام 

 (.3-1كما في الشكل ) تالرموز و اإلعدادا

 

 
 رموز معاهد التدريب.شاشة  يمثل (1-3)الشكل 

 

والتدريب  حيث يقوم  اإلبتعاثيقوم المســـتخدم في هذه الشـــاشـــة بتعريف معاهد التدريب التي ســـتســـتخدم في نظام 

( ثم يبدأ بتعبئة معلومات معهد التدريب الجديد المراد تعريفه في النظام وفيما يلي جديدالمســتخدم بالضــغط على زر )

 بيان للحقول التي سيتم إدخالها:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 بغرض البحث عن اسم المعهد في القائمة. لمعهدليقوم المستخدم بإدخال اإلسم العربي  سم المعهد )عربي(:ا 

ـــم المعهد في يقوم ا ســـم المعهد )انجليزي(:ا  ـــم اإلنجليزي للمعهد بغرض البحث عن اس ـــتخدم بإدخال اإلس لمس

 القائمة.

 رقم مسلسل. :م 

 هد.يقوم المستخدم بإدخال رقم المع قم المعهد:ر 

 لمعهد.ليقوم المستخدم بإدخال اإلسم العربي  سم المعهد )عربي(:ا 

 لمعهد.لمستخدم بإدخال اإلسم اإلنجليزي ليقوم ا سم المعهد )انجليزي(:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال إسم الشخص المسؤول عن معهد التدريب. سم الشخص المسؤول:ا 

المعهد من القائمة المنســــدلة فيختار )مدرســــة( أو )أكاديمية( أو يقوم المســــتخدم باختيار نوع  وع معهد التدريب:ن 

 )كلية( أو )معهد(.
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الموظفين )من رموز  شؤون في التدريب جهة يقوم المستخدم بإدخال رمزين: مز جهة التدريب في شؤون الموظفر 

 .جهات التخرج في شؤون الموظفين(

 يقوم المستخدم بإدخال تخصص المعهد.خصص المعهد: ت 

 

 :ويستطيع ادخال اكثر من عنوان  من شريط المتن الدخال العنوانيقوم المستخدم بالضغط على جديد 

 يقوم المستخدم باختيار الدولة من القائمة المنسدلة. لدولة:ا 

 يقوم المستخدم باختيار المدينة من القائمة المنسدلة. لمدينة:ا 

 ربي.يقوم المستخدم بإدخال العنوان بالع لعنوان )عربي(:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال العنوان باإلنجليزي. لعنوان )انجليزي(:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال صندوق البريد. ندوق البريد:ص 

 يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي. لرمز البريدي:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف. قم الهاتف:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الفاكس. قم الفامد:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال. قم الجوال:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال البريد اإللكتروني. لبريد اإللكتروني:ا 

 .يقوم المستخدم بإدخال الموقع اإللكتروني لموقع اإللكتروني:ا 
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 الجامعات المعتمدةرموز 
حيث تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار رموز   والتدريب اإلبتعاثتختص هذه الشــاشــة بتعريف الجامعات المعتمدة في نظام 

 (.4-1كما في الشكل ) تالجامعات المعتمدة من قائمة الرموز و اإلعدادا
 

 
 ( يمثل شاشة رموز الجامعات المعتمدة.1-4الشكل )

 

 يقوم المستخدم في هذه الشاشة بتعريف الجامعات وإدخال معلوماتها وفيما يلي بيان للحقول التي سيتم إدخالها:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بإدخال اإلسم العربي للمعهد بغرض البحث عن اسم المعهد في القائمة. سم المعهد )عربي(: ا 

ـــســـم المعهد )انجليزي(: ا  ـــتخدم بإدخال اإلس ـــم المعهد في يقوم المس م اإلنجليزي للمعهد بغرض البحث عن اس

 القائمة.

 .رقم مسلسل: م 

 المستخدم بإدخال رمز الجامعة.يقوم مز الجامعة: ر 

السمان بتعديل اسم الجامعة من خالل يتم و تخدم بإدخال اسم الجامعة بالعربي يقوم المسسم الجامعة )عربي(: ا 

 .مدير النظام فقط

السمان بتعديل اسم الجامعة من يتم و  يقوم المستخدم بإدخال اسم الجامعة باإلنجليزيسم الجامعة )انجليزي(: ا 

 .مدير النظام فقطخالل 

 يقوم المستخدم باختيار نوع الجامعة من القائمة المنسدلة فيختار )حكومية( أو )خاصة(.وع الجامعة: ن 
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 التي تمنحها الجامعة: المؤا ت 

يقوم المستخدم في هذا الجزء من الشاشة باختيار المؤهالت التي تمنحها الجامعة  حيث يقوم المستخدم باختيار العالمة 

() .بجانب المؤهل الذي تمنحه الجامعة 

 

 يقوم المستخدم بتحديد اشتراط الحصول على التوفل فيختار الخيار )نعم( أو )ال(.شترط الحصول على التوفل: ي 

 يقوم المستخدم بتحديد هل الجامعة موقوف التعامل معها فيختار الخيار )نعم( أو )ال(.وقوث التعامل معها : م 

 

 :العنوان 

 يقوم المستخدم باختيار الدولة من القائمة المنسدلة.لدولة: ا 

 يقوم المستخدم باختيار المدينة من القائمة المنسدلة.لمدينة: ا 

 .يقوم المستخدم بإدخال العنوان بالعربيلعنوان )عربي(: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال العنوان باإلنجليزي.لعنوان )انجليزي(: ا 

 ال صندوق البريد.يقوم المستخدم بإدخندوق البريد: ص 

 يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي.لرمز البريدي: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف.قم الهاتف: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الفاكس.قم الفامد: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال.قم الجوال: ر 

 روني.يقوم المستخدم بإدخال البريد اإللكتلبريد اإللكتروني: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال الموقع اإللكتروني.لموقع اإللكتروني: ا 
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 فئات الدولرموز 
عند اختيار رموز فئات الدول من هذه الشاشة وتظهر  في نظام اإلبتعاث والتدريب  تختص هذه الشاشة بتعريف فئات الدول

 (.5-1كما في الشكل ) تقائمة الرموز و اإلعدادا
 

 
 شاشة رموز فئات الدول.( يمثل 1-5الشكل )

 

( ليبدأ بتعبئة معلومات فئة الدول الجديدة وفيما يلي شرن الحقول الخاصة بتعريف جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

 فئة دول جديدة والمتضمنة في هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الفئة الجديدة. مز الفئة:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الفئة الجديدة. سم الفئة:ا 

 .  ابتعاث(تدريب) الفئة الجديدة يقوم المستخدم باختيار نوع الفئة: وعن 

 يقوم المستخدم بإدخال الحد األقصى لنفقة التعليم بالريال السعودي. لحد األقصى لنفقة التعليم )لاير(:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال الحد األقصى لنفقة التعليم بالريال السعودي. )لاير(: يمة بدل الكتب والمراجعق 

 رقم مسلسل.: م 

يمكن استخدام  يقوم المستخدم بإدخال رمز الدولة المراد ضمها للفئة التي تم تعريفها  مع مالحظة أنه المز الدولة: ر 

 نفس الدولة في أكثر من فئة.

 يقوم النظام بعرض اسم الدولة.سم الدولة: ا 
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 التخصصاترموز 
البيانات من  وهي شــاشــة للعرض فقط و يتم جلب التخصــصــات في نظام اإلبتعاث والتدريب تختص هذه الشــاشــة بتعريف 

كما في الشكل  تمن قائمة الرموز و اإلعدادا التخصصاتعند اختيار رموز هذه الشاشة وتظهر   نظام شؤون الموظفين

(1-6.) 
 

 
 .التخصصات ( يمثل شاشة رموز1-6الشكل )
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 توظيففئات الرموز 
شة بتعريف فئات ال شا شة للعرض  توظيف في نظام اإلبتعاث والتدريب تختص هذه ال شا فقط ويتم جلب البيانات من وهي 

كما في  تمن قائمة الرموز و اإلعدادا توظيفعند اختيار رموز فئات الهذه الشــــاشــــة وتظهر  ون الموظفين نظام شــــؤ

 (.7-1الشكل )
 

 
 .( يمثل شاشة رموز فئات التوظيف1-7) الشكل
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 الملحقيات الثقافيةرموز 
وتظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار رموز  نظام اإلبتعاث والتدريب تختص هذه الشــــاشــــة بتعريف الملحقيات الثقافية في 

 (.8-1كما في الشكل ) تالملحقيات الثقافية من قائمة الرموز و اإلعدادا
 

 
 رموز الملحقيات الثقافية.( يمثل شاشة 1-8الشكل )

 

( ليبدأ بتعبئة معلومات الملحقية الثقافية الجديدة المراد تعريفها  وفيما يلي شرن جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

 للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الملحقية الثقافية. مز الملحقية الثقافية:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الملحقية الثقافية بالعربي. سم الملحقية الثقافية )عربي(:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الملحقية الثقافية باإلنجليزي. سم الملحقية الثقافية )انجليزي(:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الملحق الثقافي بالعربي. سم الملحل الثقافي )عربي(:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الملحق الثقافي باإلنجليزي. سم الملحل الثقافي )انجليزي(:ا 

 

 :العنوان 

 يقوم المستخدم باختيار الدولة من القائمة المنسدلة.لدولة: ا 

 المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار المدينة من القائمة لمدينة: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال العنوان بالعربي.لعنوان )عربي(: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال العنوان باإلنجليزي.لعنوان )انجليزي(: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال صندوق البريد.ندوق البريد: ص 
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 يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي.لرمز البريدي: ا 

 رقم الهاتف. يقوم المستخدم بإدخالقم الهاتف: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الفاكس.قم الفامد: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال.قم الجوال: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال البريد اإللكتروني.لبريد اإللكتروني: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال الموقع اإللكتروني.لموقع اإللكتروني: ا 

 

 :عنوان الملحل الثقافي 

 يقوم المستخدم بإدخال عنوان الملحق الثقافي بالعربي. )عربي(:لعنوان ا 

 يقوم المستخدم بإدخال عنوان الملحق الثقافي باإلنجليزي. لعنوان )انجليزي(:ا 
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 األعوام التدريبية واألكاديميةتعريف 
وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار  نظام اإلبتعاث والتدريب تختص هذه الشــاشــة بتعريف األعوام التدريبية واألكاديمية في 

 (.9-1كما في الشكل ) تتعريف األعوام التدريبية واألكاديمية من قائمة الرموز و اإلعدادا

 

 
 ( يمثل شاشة تعريف األعوام التدريبية واألكاديمية.1-9الشكل )

 

ــــغط على الزر ) ــــرن ( ليتم تعبئة معلومات العام التدريبي أو جديديقوم المســــتخدم بالض األكاديمي الجديد  وفيما يلي ش

 للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

( باختيار نوع المؤســســة المراد تعريف األعوام جديديقوم المســتخدم بعد الضــغط على الزر ) الجامعة:عهد التدريب/م 

يقوم بإدخال رمز المؤســســة ليقوم النظام باســترجاع التدريبية واألكاديمية لها  فيختار )معهد التدريب( أو )الجامعة(  ثم 

( حيث بعد اختيار نوع المؤســســة يقوم المســتخدم F2اســم المؤســســة مع إمكانية اإلســتفادة من المفتان الوظيفي )

 ( فيقوم النظام بعرض قائمة بالمؤسسات التي تم تعريفها مسبقاً في النظام.F2بالضغط على )

 دم بإدخال قيمة العام األكاديمي.يقوم المستخ لعام األماديمي:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية العام األكاديمي. بدأ في:ت 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية العام األكاديمي. نتهي في:ت 

 رقم مسلسل. :م 

 يختار المستخدم نوع الفصل الدراسي من القائمة المنسدلة. لفصل الدراسي:ا 

 م المستخدم بإدخال تاريخ بداية الفصل الدراسي.يقو اريخ بداية الفصل:ت 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية الفصل الدراسي. اريخ نهاية الفصل:ت 

 بعد الحفظ يحسب ويعرض النظام بشكل تلقائي مدة الفصل باألشهر.دة الفصل: م 
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 تعريف الدورات التدريبية
شة بتعريف الدورات التدريبية في  رات وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تعريف الدو اإلبتعاث والتدريب نظام تختص هذه الشا

 (.1-10-1) كما في الشكل تاإلعداداالتدريبية من قائمة الرموز و
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي من شاشة تعريف الدورات التدريبية. 1-10-1الشكل )

 

الجديدة المراد تعريفها مع مالحظة أنه قبل تعريف  ( ويبدأ بتعبئة معلومات الدورةجديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

دورة تدريبية جديدة ألي معهد يجب أوالً تعريف الســنوات المالية لهذا المعهد  وفيما يلي شــرن للحقول التي تتضــمنها 

 هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

:ن  يفتح النظام شــاشــة للبحث عن الضــغط على هذا الزر  عند سـخ بيانات الدورة من دورة اةرص مسـجلة مسـبقا 

الدورات المســـجلة ســـابقاً في النظام ويختار منها المســـتخدم الدورة المراد نســـخ بياناتها إلى الدورة الجديدة المراد 

لذي حققت  لدورات ا ــــغط على زر بحث فتظهر ا بإدخال المحددات المطلوبة ثم الض تعريفها بحيث يقوم المســــتخدم 

( فيقوم المستخدم بتحديد الدورة المراد نسخها بتحديد عالمة اليد فتظهر بياناتها 1-1-10-1كما في الشكل )المحددات 

 في شاشة تعريف الدورات التدريبية.
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 ( يمثل شاشة نسخ بيانات الدورة من دورة أخرى مسجلة مسبقاً.1-1-10-1الشكل )

 

 بعرض اسم المعهد.يقوم المستخدم بإدخال رمز معهد التدريب ليقوم النظام عهد التدريب: م 

 يقوم المستخدم بإدخال نوع الدورة.وع الدورة: ن 

يقوم المســــتخدم بإدخال رمز الدورة اذا كانت طريقة ترقيم الدورات يدوي في اإلعدادات العامة لإلبتعاث مز الدورة: ر 

 والتدريب.

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الدورة بالعربي.سم الدورة )عربي(: ا 

 .يقوم المستخدم بإدخال اسم الدورة باإلنجليزيزي(: سم الدورة )انجليا 

 يقوم المستخدم بإدخال موضوع الدورة.وضوع الدورة: م 

 يقوم المستخدم باختيار القطاع أو مجال الدورة من القائمة المنسدلة.لقطاع أو مجال الدورة: ا 

 .نعم أو المتقطعة إما  لدورة ايقوم المستخدم باختيار  :لدورة متقطعةا 

 

 بها المرتبطة المعلومات وباقي الفصول في الدورة مواعيد: 

 يقوم المستخدم بإدخال رسوم الدورة واختيار نوع العملة من القائمة المنسدلة.سوم الدورة: ر 

 يقوم النظام بتحويل قيمة رسوم الدورة التي تم إدخالها إلى الريال السعودي.يمتها بالريال: ق 

كما يمكن كذل  بالسنة   أو بالشهر أو باألسبوع أو باليوم أو بإدخال مدة الدورة بالساعةيقوم المستخدم دة الدورة: م 

 .أكثر من خيار إلدخال مدة الدورة الجمع بين

ــــاعات في اليوم في حال تم إدخال قيمة في حقل دد الســــاعات في اليوم: ع  يقوم المســــتخدم بادخال عدد الس

 .الساعة

 النظام بعرض المدة الكلية باأليام.يقوم لمدة الكلية باأليام: ا 

 .عم أو الموافقة الخدمة المدنية للدورة ن يقوم المستخدم باختيار مطلوب طلوب موافقة الخدمة المدنية للدورة:م 

 يقوم المستخدم باختيار العام من القائمة المنسدلة من اجل عمل تصفية للمواعيد التي يريدها. لعام االماديمي:ا 
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  يمثل الجزء السفلي من شاشة تعريف الدورات التدريبية. (1-10-2)الشكل 

 

 رقم مسلسل. :م 

 الفصل من القائمة المنسدلة.العام االكاديمي/ من يقوم المستخدم باختيار فصل:ن العام االماديمي/م 

 المنسدلة.الفصل من القائمة م باختيار الى العام االكاديمي/يقوم المستخد فصل:لى العام االماديمي/ا 

 يقوم المستخدم رقم الدفعة. لدفعة:ا 

أو يتم تعبئته تلقائياً عند ادخال  بداية الدورةل الهجري تاريخاليقوم المســــتخدم بإدخال  :بالهجري اريخ بداية الدورةت 

 .تاريخ البداية الميالدي

أو يتم تعبئته تلقائياً عند ادخال  دورةبداية الل الميالدي تاريخاليقوم المســـتخدم بإدخال  اريخ بداية الدورة بالمي دي:ت 

 .تاريخ البداية الهجري

 .بالهجري ويمكن التعديل عليه تاريخ نهاية الدورة بعرضالنظام يقوم  :بالهجري اريخ نهاية الدورةت 

 .بالميالدي ويمكن التعديل عليه تاريخ نهاية الدورة بعرضالنظام يقوم اريخ نهاية الدورة بالمي دي:ت 

 .ويمكن التعديل عليه تاريخ بداية التسجيلبعرض النظام يقوم  بداية التسجيل:اريخ ت 

 .ويمكن التعديل عليه تاريخ نهاية التسجيلبعرض النظام يقوم  اريخ نهاية التسجيل:ت 

 يقوم النظام بعرض المدة الكلية باأليام. لمدة الكلية باأليام:ا 

   أيام التدريب كما في الشــكل شــاشــةيقوم المســتخدم بالضــغط على رابط أيام التدريب فيعرض النظام  يام التدريب:أ 

 .( ليتم تحديد األيام التي سيتم خاللها إلقاء محاضرات التدريب1-10-2-1)

 يقوم المستخدم باختيار الدولة و المدينة من القائمة المنسدلة. المدينة:لدولة وا 

امام الدورة المراد تفعيلها مع إمكانية اختيار  يقوم المســــتخدم باختيار إذا ما كانت الدورة مفعلة أم ال بوضــــع  فّعل:م 

 الكل.

 امام الدورة المراد جعلها مسائية. يقوم المستخدم باختيار توقيت الدورة صباحي أم مسائي بوضع  سائي:م 
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 يام التدريب.( يمثل شاشة ا1-10-2-1الشكل )

 

 الفئات للوظائف: رموز 

 رقم مسلسل. :م 

ى الوظيفي في الحقــل يقوم المســــتخـدم بـإدخـال الرمز الوظيفي فيقوم النظـام بعرض المســــمّ  لرمز الوظيفي:ا 

 )المسّمى الوظيفي(.

 

 :شروط اإللتحاق بالدورة 

 رمز مسلسل.: م 

 يقوم المستخدم بإدخال مدة الخدمة بالسنوات. دة الخدمة بالسنوات:م 

 يقوم المستخدم بإدخال العمر. لعمر:ا 

 يقوم المستخدم باختيار المؤهل من القائمة المنسدلة. لمؤال:ا 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص من القائمة المنسدلة. لتخصص:ا 

يقوم المستخدم باختيار التخصص الفرعي من القائمة المنسدلة حيث يقوم النظام باسترجاع قيم  لتخصص الفرعي:ا 

 )التخصص(.بناءاً على قيم الحقل  )التخصص الفرعي(القائمة المنسدلة 

 يقوم المستخدم بإدخال مسمى الوظيفة الفعلي. ى الوظيفة الفعلي:سمّ م 

 العمل الفعلي. يقوم المستخدم بإدخال مقر قر العمل الفعلي:م 

 يقوم المستخدم بإدخال جهة العمل الفعلية. هة العمل الفعلية:ج 
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 إعداد االرتباطات المالية
شة بتعريف وإعداد اإلرتباطات المالية في  شا شة عند اختيار إعداد  نظام اإلبتعاث والتدريب تختص هذه ال شا وتظهر هذه ال

 (.11-1كما في الشكل ) تاإلرتباطات المالية من قائمة الرموز و اإلعدادا
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد االرتباطات المالية.1-11الشكل )

 

 وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 ؤتمرات.لخاصة بالدورات التدريبية أو الميقوم المستخدم باختيار االعدادات ا العدادات الخاصة بـ:ا 

 يقوم المستخدم باختيار الكادر الوظيفي من القائمة المنسدلة. لكادر الوظيفي:ا 

 من القائمة المنسدلة. مرتبة الموظف منيقوم المستخدم باختيار  رتبة الموظف من:م 

 من القائمة المنسدلة. الموظف إلى مرتبةيقوم المستخدم باختيار  رتبة الموظف إلى:م 

 ة من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار مدة الدور دة الدورة:م 

 يقوم المستخدم باختيار مكان انعقاد الدورة من القائمة المنسدلة. كان انعقاد الدورة:م 

 يقوم المستخدم بتحديد يوجد موافقة من الخدمة المدنية بنعم أو ال . وجد موافقة من الخدمة المدنية:ي 

 يقوم المستخدم باختيار معهد التدريب من القائمة المنسدلة. عهد التدريب:م 

 يقوم المستخدم باختيار فئة الدولة من القائمة المنسدلة. ئة الدولة:ف 

 
( من شريط األوامر الفرعي جديد( من شريط األوامر الرئيسي ثم يضغط على الزر )تعديلثم يضغط المستخدم على الزر )

  ت كما يلي:ويبدأ بتعبئة معلومات النفقا
  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  31 

 :النفقات 

 رمز مسلسل.: م 

يقوم المســـتخدم بإدخال رمز النفقة المرغوب فيقوم النظام باســـترجاع اســـم النفقة في الحقل المجاور مز النفقة: ر 

( ليقوم النظام بعرض قائمة برموز النفقات المعرفة في F2كما يمكن اإلســــتعانة بالمفتان الوظيفي ) ة(اســــم النفق)

 النظام.

 يقوم المستخدم بإدخال نوع النفقة فيختار )قيمة( أو )نسبة( أو )أيام(. النفقة:وع ن 

ــبة عن:ا  يام التي تزيد األالنســـبة عن فيختار )يوم( أو )كامل المدة( أو )يقوم المســـتخدم بإدخال القيمة/ لقيمة/النس

 . البدالت(ضوابط صرف ي  بداية المربوط  نهاية المربوط  من )الراتب األساس تصرف  (عن

 .(نوع النفقة) يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة حسب نوع النفقة الذي تم اختياره في الحقل :لنفقةا 

 .بعد التي يستحق عنها الموظف قيمة النفقةلمستخدم بادخال عدد األيام قبل ويقوم ا :(بعد/)قبلدد األيام ع 

  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  32 

 تعريف السنوات المالية
 

وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تعريف السنوات  نظام اإلبتعاث والتدريب تختص هذه الشاشة بتعريف السنوات المالية في 

 (.12-1كما في الشكل ) تالمالية من قائمة الرموز و اإلعدادا
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف السنوات المالية.1-12الشكل )

 

ثم يبدأ بتعبئة معلومات حقول الشــاشــة  وفيما يلي شــرن للحقول التي ( ومن جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل. :م 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم السنة المالية. سم السنة المالية:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية السنة المالية. داية السنة المالية:ب 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية السنة المالية. المالية: هاية السنةن 
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 تعريف الشروط الخاصة بضوابط العمل
ضوابط العمل في نظام صة ب شروط الخا شة بتعريف ال شا شة تعريف و  اإلبتعاث والتدريب  تختص هذه ال شا ذل  عند اختيار 

 (.13-1كما في الشكل ) تبضوابط العمل من قائمة الرموز و اإلعدادا الشروط الخاصة
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف الشروط الخاصة بضوابط العمل.1-13الشكل )

 

 وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الشرط. مز الشرط:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الشرط. سم الشرط:ا 

 يقوم المستخدم باختيار تصنيف الشرط من القائمة المنسدلة. صنيف الشرط:ت 

 يقوم المستخدم بإدخال وصف الشرط. لوصف:ا 

 يقوم المستخدم باختيار أن الشرط محجوز للنظام أم ال. حجوز للنظام )نعم/ال(:م 

 رمز الشــرط المطلوب ادخالب ثم يقوم  يقوم المســتخدم باختيار الرابط بين الشــروط )و/أو( لرابه/نسـخ من الشـرط:ا 

 ليعرض النظام قائمة بشروط التصفية المعرفة في النظام. F2يمكن للمستخدم الضغط على نسخه و

 يقوم المستخدم بالضغط عليه لنسخ الشرط الذي تم ادخال رمزه في الحقل السابق. ر )نسخ(:ز 

 يقوم النظام بإدخال رقم السطر بشكل تلقائي. قم السطر:ر 

 يقوم المستخدم باختيار محدد السطر من القائمة المنسدلة. حدد السطر:م 

 يقوم المستخدم باختيار المصدر من القائمة المنسدلة. لمصدر:ا 

 يقوم المستخدم باختيار اسم الحقل من القائمة المنسدلة. سم الحقل:ا 

 يقوم المستخدم باختيار العملية من القائمة المنسدلة. لعملية:ا 
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 دم باختيار المصدر من القائمة المنسدلة.يقوم المستخ لمصدر:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الحقل أو القيمة. سم الحقل أو القيمة:ا 

 يقوم المستخدم بالتحقق من صحة الشرط عن طريق هذا الزر. ر )التحقل من صحة الشرط(:ز 

 

 :النص الكامل للشرط 

 .)التحقل من صحة الشرط(يقوم النظام بعرض صيغة الشرط بعد الضغط على الزر  لنص:ا 
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 إعدادات ضوابط العمل
ضوابط العمل في  شة بتحديد إعدادات  شا شة عند اختيار إعدادات  نظام اإلبتعاث والتدريب تختص هذه ال شا وتظهر هذه ال

 (.14-1كما في الشكل ) تضوابط العمل من قائمة الرموز و اإلعدادا
 

 
 العمل.( يمثل شاشة إعدادات ضوابط 1-14الشكل )

 

 وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :أنواع القرارات 

 نوع ضابط العمل. دخاليقوم المستخدم با وع ضابه العمل:ن 

 بدل مكافأة/قرار. دخاليقوم المستخدم با دل مكافأة/قرار:ب 

 

 رمز مسلسل. :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز ضابط العمل. مز ضابه العمل:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال وصف ضابط العمل. العمل:صف ضابه و 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز شرط التصفية. مز شرط التصفية:ر 

 يقوم النظام بعرض وصف شرط التصفية. صف شرط التصفية:و 

 .(1-14-1)يقوم المستخدم بالضغط على رابط محددات الشرط حيث تظهر قائمة كما بالشكل  لمحددات:ا 
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 محددات.تعديل قيم ال( يمثل شاشة 1-14-1الشكل )

 

ضعين للتصفيةي  شرط على الموظفين  :نطبل الشرط على الموظفين الخا يقوم المستخدم باختيار هل ينطبق ال

 الخاضعين للتصفية عن طريق اختيار )نعم( أو ال ينطبق عن طريق اختيار )ال(.

ضابه:ت  صيل ال ضابط حيث  فا صيل ال ضابط العمل لتحديد تفا ستخدم باختيار رابط محددات  ستخدم يقوم الم تظهر للم

 .(1-14-2قائمة كما في الشكل )
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 )ضوابط الترشح للدورات(. محددات ضابط العمل ( يمثل شاشة1-14-2الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة المادة. لمادة:ا 
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 شاشة أرقام البنود/الحسابات
وتظهر هذه  تختص هذه الشــاشــة بعرض معلومات الكوادر الوظيفية لكل نفقة من نفقات األجور في نظام اإلبتعاث والتدريب 

 (.15-1كما في الشكل ) تمن قائمة الرموز و اإلعدادا شاشة أرقام البنود/الحسابات الشاشة عند اختيار
 

 
 ( يمثل شاشة أرقام البنود/الحسابات.1-15الشكل )

 

وفيما يلي شــرن للحقول التي (  Pre-installed Dataألنها من نوع ) يقوم المســتخدم بإدخال القيم في هذه الشــاشــةال 

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

ــــدلة وع األجر أو النفقة:ن    فيقوم النظام بعرض قيم يقوم المســــتخدم باختيار نوع األجر أو النفقة من القائمة المنس

 .حسب اإلختيار (ة)النفقالحقل 

  فيقوم النظام بعرض قيم الجدول حسـب اإلختيار  حيث يقوم المسـتخدم باختيار النفقة من القائمة المنسـدلة لنفقة:ا 

ــم الجدول الحقول التالية    الحســاب أو البند رقم نوع الحســاب أو البند، ،نوع الموظف  الكارد الوظيفي  م)يض

 .(فاسم الموظ ،الموظف رقم ،إلى المرتبة من المرتبة،
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 شاشة تعريف المؤتمرات
تعريف شـــاشـــة  وتظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار في نظام اإلبتعاث والتدريب  بتعريف المؤتمراتتختص هذه الشـــاشـــة 

 (.16-1كما في الشكل ) تمن قائمة الرموز و اإلعدادا المؤتمرات
 

 
 .تعريف المؤتمرات( يمثل شاشة 1-16الشكل )

 

( ومن ثم يبدأ بتعبئة معلومات حقول الشــاشــة  وفيما يلي شــرن للحقول التي جديدالمســتخدم بالضــغط على الزر )يقوم 

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 بإدخال رمز المؤتمر.يقوم المستخدم  :مز المؤتمرر 

 .باألنواع المعرفة في النظام والمرتبطيقوم المستخدم بإختيار نوع المؤتمر من القائمة المنسدلة وع المؤتمر: ن 

 بإدخال اسم المؤتمر )عربي(.يقوم المستخدم  سم المؤتمر )عربي(:ا 

 بإدخال اسم المؤتمر )انجليزي(.يقوم المستخدم  (:انجليزيسم المؤتمر )ا 

 بإختيار الدولة من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم لدولة:ا 

 بإختيار المدينة من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم لمدينة:ا 

دخال تاريخ البداية بالهجري أو يقوم النظام بكتابته تلقائيا عند كتابة تاريخ  إبيقوم المســــتخدم  اريخ البداية بالهجري:ت 

 البداية بالميالدي.

بكتابته تلقائيا عند كتابة تاريخ  بإدخال تاريخ البداية بالميالدي أو يقوم النظام يقوم المستخدم  اريخ البداية بالمي دي:ت 

 البداية بالهجري.

بإدخال تاريخ النهاية الهجري أو يقوم النظام بكتابته تلقائيا عند كتابة تاريخ  يقوم المســــتخدم  اريخ النهاية بالهجري:ت 

 النهاية بالميالدي.
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النظام بكتابته تلقائيا عند كتابة تاريخ   بإدخال تاريخ النهاية الهجري أو يقوميقوم المســــتخدم  اريخ النهاية بالمي دي:ت 

 .النهاية بالهجري

 باأليام. يعرض النظام مدة المؤتمردة المؤتمر: م 

 بإدخال اسم المنظم.يقوم المستخدم  سم المنظم:ا 

 بإدخال موضوع المؤتمر.يقوم المستخدم  وضوع المؤتمر:م 

 العملة من القائمة المنسدلة.بإدخال رسوم المؤتمر واختيار يقوم المستخدم  سوم المؤتمر:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمتها بالريال.يمتها بالريال:ق 
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 تعريف التواقيع
شة  شا شة عند اختيار في نظام اإلبتعاث والتدريب  بتعريف التواقيعتختص هذه ال شا شة  وتظهر هذه ال  تعريف التواقيعشا

 (.17-1كما في الشكل ) تمن قائمة الرموز و اإلعدادا
 

 
 .تعريف التواقيع( يمثل شاشة 1-17الشكل )

 

ضغط على الزر ) ستخدم بال شرن للحقول التي  بتعديل( ومن ثم يبدأ تعديليقوم الم شة  وفيما يلي  شا معلومات حقول ال

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يمكن تعديله.حقل للعرض و ال :لمنصبا 

 بتعديل المسمى.يقوم المستخدم  :لمسمىا 

 بتعديل رقم الموظف فيقوم النظام بعرض اسم الموظف.يقوم المستخدم  :لموظفا 
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 صيغة نبذة متغيرات االبتعاث والتدريب
شة  شا صيغة نبذة متغيرات االبتعاث وبتعرتختص هذه ال شة عند  في نظام اإلبتعاث والتدريب  التدريبيف  شا وتظهر هذه ال

 (.18-1كما في الشكل ) تمن قائمة الرموز و اإلعدادا التدريبصيغة نبذة متغيرات اإلبتعاث وشاشة  اختيار
 

 
 .صيغة نبذة متغيرات اإلبتعاث والتدريب( يمثل شاشة 1-18الشكل )

 

( ومن ثم يبدأ بتعبئة معلومات حقول الشــاشــة  وفيما يلي شــرن للحقول التي جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

  الرئيسية:المعلومات 

 بإختيار القرار األصلي من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم :لقرار األصليا 

ــــدلة وعلى حســــب نوع المتغير تظهر الحقول  يقوم المســــتخدم :وع المت يرن  بإختيار نوع المتغير من القائمة المنس

 المتاحة.

 الحقول المتاحة لتظهر في الصيغة.بإدخال صيغة النبذة واختيار أي من يقوم المستخدم  ي ة النبذة:ص 

 .حسب نوع المتغير الذي تم اختياره النظام بعرض الحقول المتاحةيقوم  لحقول المتاحة:ا 
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 استطالع الجامعات حسب الدول
 وتظهر هذه الشاشة عند اختيار  في نظام االبتعاث والتدريب الدول حسب الجامعات عنتطالع باالستختص هذه الشاشة 

 (.19-1كما في الشكل ) تمن قائمة الرموز و اإلعدادااستطالع الجامعات حسب الدول  شاشة
 

 
 .يمثل استطالع الجامعات حسب الدول( 1-19الشكل )

 

صفحة ألنها معرفة مسبقاً في شاشة )ال يقوم المستخ رموز الجامعات المعتمدة( إنما يتان له دم بإدخال بيانات في هذه ال

وفيما يلي   فقط (موقوث التعامل معها)و  ()إيقاث التعامل مع مل جامعات الدولةإمكانية التعديل في حقلي 

 شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .بعرض جدول بالجامعات التابعة لها  فيقوم النظام من القائمة المنسدلة الدولةيقوم المستخدم باختيار  :لدولةا 

يار الحقل )موقوف التعامل مع كل يقوم المســــتخدم  :اث التعامل مع مل جامعات الدولةيقإ  يار أو عدم اخت باخت

 .جامعات الدولة(

 :دول الجامعاتج 

o سلسلرقم م: م. 

o رض رقم الجامعة المعرف في النظاميقوم النظام بع :رقم الجامعة. 

o  رض اسم الجامعة المعرف في النظاميقوم النظام بع :الجامعةاسم. 

o يقوم المستخدم باختيار أو عدم اختيار الحقل )موقوف التعامل معها(. :موقوث التعامل معها 
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 الالئحة الداخلية لشروط االبتعاث والتدريب

وتظهر هذه الشاشة عند   االبتعاث والتدريبفي نظام  بالالئحة الداخلية لشروط االبتعاث والتدريبتختص هذه الشاشة 

 .(20-1( كما في الشكل تمن قائمة الرموز و اإلعدادا بالالئحة الداخلية لشروط االبتعاث والتدريب شاشة اختيار

 

 
 .لداخلية لشروط اإلبتعاث والتدريبيمثل الالئحة ا (1-20)الشكل 

 

 :المعلومات الرئيسية  

 .نظام بعرض الحقول الخاصة بالقرار  فيقوم المن القائمة المنسدلة نوع القراريقوم المستخدم باختيار  :وع القرارن 

 

 :تفاصيل شروط ال ئحة الداةلية 

o  : رقم مسلسلم. 

o :ي من القائمة المنسدلة في النظاميقوم المستخدم باختيار المؤهل العلم المؤال العلمي. 

o :ص من القائمة المنسدلة في النظامالتخصيقوم المستخدم باختيار  التخصص. 

o :يقوم المستخدم باختيار التخصص من القائمة المنسدلة في النظام  الحد االدنى لتقدير المؤال العلمي 

o :)يقوم المستخدم بادخال الحد األعلى للعمر بالسنوات. الحد األعلى للعمر )سنة 

o يقوم المســــتخدم بادخال الحد األدنى لمدة الخدمة بالجهة  نة(:ســــدنى لمدة الخدمة بالجهة )الحد األ

 بالسنوات.

o  األدنى لدرجة اختبار التوفليقوم المستخدم بادخال الحد  األدنى لدرجة اةتبار التوفل:الحد. 

o  األدنى لدرجة اختبار الحاســب يقوم المســتخدم بادخال الحد  األدنى لدرجة اةتبار الحاســب ايلي:الحد

 .اآللي

o  األدنى لدرجة اختبار اإلنترنتيقوم المستخدم بادخال الحد  دنى لدرجة اةتبار اإلنترنت:األالحد. 
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o :حد األدنى لتقييم األداء الوظيفي حد األدنى لتقييم األداء الوظيف ال يار ال باخت خدم  ي من يقوم المســــت

 .القائمة المنسدلة في النظام

o :)والذي يمثل عدد السنوات التي ينطبق قوم المستخدم بإدخال قيمة في حقل خالل )سنة( ي ة ل )سنة

 .الحد األدنى لتقييم األداء الوظيفيعليها 

 

يقوم   (1-20-1)كما في الشكل  يب خارج المملكةقرار تدرملكة/في حالة اختيار المستخدم نوع القرار قرار تدريب داخل الم

 التالية:النظام بعرض الحقول 

 .يب فيقوم النظام بعرض اسم المعهدبادخال رقم معهد التدريقوم المستخدم  :عهد التدريبم 

 .بادخال رقم الدورة فيقوم النظام بعرض اسم الدورةيقوم المستخدم  :لدورةا 

 

 :يعرض النظام جدول للدورات التدريبية التي يجب ان يحصل عليها الموظف لقبول ترشيحهو

o رقم مسلسل. :م 

o يقوم المستخدم بادخال الدورة التدريبية المراد الحصول عليها من قبل الموظف. :رقم الدورة التدريبية 

o يقوم النظام بعرض اسم الدورة التي أدخلت من قبل المستخدم. :اسم الدورة التدريبية 

o :يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب للدورة التي أدخلت من قبل المستخدم. معهد التدريب 
 

 
  .لداخلية لشروط اإلبتعاث والتدريبمثل الالئحة اي (1-20-1الشكل )

 

  يقوم (2-20-1)كما في الشكل  ملكة/قرار ابتعاث خارج المملكةداخل الم ابتعاثفي حالة اختيار المستخدم نوع القرار قرار 

 النظام بعرض الحقول التالية:

 .العلمي من القائمة المنسدلة في النظامالمستخدم باختيار المؤهل يقوم  :لمؤال العلميا 

 .المستخدم باختيار التخصص من القائمة المنسدلة في النظاميقوم  :لتخصصا 
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 .يقوم المستخدم بادخال رقم الجامعة فيقوم النظام بعرض اسم الجامعة لجامعة:ا 

 

 
 .تعاث والتدريبيمثل الالئحة الداخلية لشروط اإلب (1-20-2)الشكل 
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 اإلبتعاثإستمارة 

في إحتساب تكاليف اإلبتعاث السنوية للمبتعث ومرافقيه بتعاث التي يتم اإلعتماد عليها هذه الشاشة بإستمارة اإلتختص 

  واإلمكانية Pre-Install Data  ويتم تحميل بياناتها عن طريق الشــــركة ب فئة الدولة المبتعث لها الموظفوذل  حســــ

عنه أو عن  لمبتعث ســواءإســترجاع أو تعديل قيم النفقات المســتحقة ل المتاحة للمســتخدم في هذه الشــاشــة فقط

       كما في الشــكل تمن قائمة الرموز و اإلعدادابتعاث ســتمارة اإلإ شــاشــة وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار  مرافقيه

)1-21). 

 

 
  .إستمارة اإلبتعاث شاشة يمثل (1-21)الشكل 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .الفئة التي يريدهايقوم المستخدم باختيار  :ئة الدولةف 

 

 :تفاصيل إستمارة اإلبتعاث 

 .رقم مسلسل: م 

  عالج الطفل الواحد  مصاريف أخرىم أنواع االستحقاق )تذاكر السفر  الرسوم الدراسية  يظهر النظا وع االستحقاق:ن 

 .البدالت السنوية  المخصص السنوي(

  وُيسمح فقة معروضة في حقل نوع اإلستحقاقيستحقها الموظف المبتعث لكل نالقيمة التي يظهر النظام  لمبتعق:ا 

 .بإستثناء نفقة عالج الطفل الواحدللمستخدم بتعديلها 

القيمة التي يســــتحقها المبتعث عن زوجته المرافقة له خالل فترة إبتعاثه أو التي  يظهر النظام  لزوجة/المحرم:ا 

ـــتحقها المبتعثة عن المحرم المرافق ـــتحقاقلها خالل فترة إبتعاثها وذل  لكل ن تس ـــة في حقل نوع اإلس   فقة معروض

 .ج الطفل الواحد والرسوم الدراسيةوُيسمح للمستخدم بتعديلها بإستثناء نفقتي عال
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ناءا  ثاني(: ألب كل من االبن االول وال ظام )ل عث عن ط   يظهر الن ها المبت مة التي يســــتحق ثاني القي يه األول وال فل

ـــة في حقل نوع اإلســـتحقاقله خالل فترة إبتعاثه وذل  لكل نالمرافقين  عديلها   وُيســـمح للمســـتخدم بتفقة معروض

 .بإستثناء الرسوم الدراسية

ثالق وا  ناء )لكل من االبن ال عث عن ط   يظهر النظام الرابع(:ألب ها المبت مة التي يســــتحق لث والرابع القي ثا يه ال فل

فقة معروضــة في ل كان عدد األطفال المرافقين له يزيد عن طفلين( وذل  لكل نالمرافقين له خالل فترة إبتعاثه )في حا

 .  وُيسمح للمستخدم بتعديلها بإستثناء الرسوم الدراسيةحقل نوع اإلستحقاق

عبارة عن القيمة التي يســـتحقها المبتعث عن أطفاله المتبقيين )في حال كان عدد  ألبناء )مازاد عن االبن الرابع(:ا 

  وُيســمح للمســتخدم فقة معروضــة في حقل نوع اإلســتحقاقالمرافقين له يزيد عن أربعة أطفال( وذل  لكل ناألطفال 

 .عديلها بإستثناء الرسوم الدراسيةبت

مبتعث عبارة حقل تجميعي يعرض فيه إجمالي قيم النفقات المســــتحقة لللمعدل الســـنوي للمبتعق ومرافقيه: ا 

 .ومرافقيه
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 المستخدمة في تعويضات الموظفين والمبتعثينتحديد نفقات التعويضات 

 المبتعثين تعويضات صرف قرارات في استخدامها يتطلب من نوع تعويضات التي النفقات تختص هذه الشاشة باختيار وتحديد

ضات صرف قرار في وكذل  المملكة وخارج داخل تحديد نفقات  شاشة وتظهر هذه الشاشة عند اختيار  الموظفين تعوي

 (.22-1(كما في الشكل  تمن قائمة الرموز و اإلعدادا التعويضات المستخدمة في تعويضات الموظفين والمبتعثين

 

 
  .المبتعثينالمستخدمة في تعويضات الموظفين وشاشة تحديد نفقات التعويضات يمثل  (1-22)الشكل 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .رقم مسلسل: م 

 شاشة رموز األجور والنفقات بنظام الرواتب.المعرفة في  نوع )تعويضات( النفقات منيعرض النظام  لنفقة:ا 

يرغب في استخدامها في قرارات أمام النفقات التي  Checkيقوم المستخدم بعمل  التدريب:ستخدم في االبتعاث وت 

 االبتعاث.ي نظام ف صرف تعويضات المبتعثين داخل وخارج المملكة وكذل  في قرار صرف تعويضات الموظفين
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 إعدادات القرارات
 

وتتضــــمن  نظام اإلبتعاث والتدريب ( مجموعة شــــاشــــات إعدادات القرارات في 0-2تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل )

 .والتدريب اإلبتعاثاإلعدادات على مستوى نظام ات الخاصة بالصالحيات للموظفين والشاش
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات القرارات.2-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 إعدادات نوع القرار
شة عند اختيار إعدادات نوع  صتخت شا شة بتحديد إعدادات نوع القرار في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه ال شا هذه ال

 (.1-2القرار من قائمة إعدادات القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات نوع القرار.2-1الشكل )

 

ت أنواع القرارات األســـاســـية والفرعية الموجودة في نظام يتم من خالل هذه الشـــاشـــة االســـتعالم والتعديل على إعدادا

اإلبتعاث والتدريب  وللتعديل على إعداد نوع قرار يقوم المســـتخدم بتحديد القرار الرئيســـي أو الفرعي الذي يريد تعديل 

-القراريث تظهر شـــاشـــة إعدادات نوع إعداد نوع القرار له ومن ثم يقوم بالضـــغط على زر دتعديلد من شـــريط المهام ح

 تعديل  وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم نوع القرار الذي يريد التعديل عليه. قم نوع القرار:ر 

 لقرار الذي يريد التعديل عليه.ايقوم المستخدم بإدخال اسم نوع  سم نوع القرار:ا 

 الذي يريد التعديل عليه.في الطباعة لقرار ايقوم المستخدم بإدخال اسم  سم القرار في الطباعة:ا 

ساسي أو فرعي وذل  على حسب المكان الذي تم اختياره منه في  ساسي/فرعي:أ  يعرض النظام إذا كان القرار أ

 الشجرة. 

ال كان القرار المراد التعديل يعرض النظام رقم القرار الرئيســي التابع له القرار الفرعي في ح قم القرار الذي يتبع له:ر 

 عليه قرار فرعي.

ــغط بالمربع الموجود  عتمد على قرار أصــلي:ي  ــلي وذل  بالض يقوم المســتخدم بتحديد هل القرار يعتمد على قرار أص

 ( في المربع.بجانب جملة ديعتمد على قرارا أصليد حيث تظهر إشارة )

صلي يقوم المستخدم بإدخال رقم نوع القرار األصلي الذي في حال كان القرار يعتمد على  قم القرار األصلي:ر  قرار أ

 يعتمد عليه القرار.
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ضغط بالمربع الموجود  ستخدم في النظام:م  يقوم المستخدم بتحديد هل القرار مستخدم داخل النظام أم ال وذل  بال

 ( في المربع.بجانب جملة دمستخدم بالنظامد حيث تظهر إشارة )

ــــارة ) حجوز للنظام:م  ( في المربع الموجود بجانب جملة دمحجوز للنظامد في حال كان هذا القرار يعرض النظام إش

 محجوز للنظام وفي حال كان هذا القرار غير محجوز للنظام ال تظهر هذه اإلشارة.

 

 :مراحل القرار 

)إعداد طلب   ذي يريدها للقرارالمراحل الوذل  بالضــــغط بالمربع الموجود بجانب مراحل القرار  قوم المســــتخدم بتحديدي 

حيث تظهر ( رار نافذالقإعتماد طلب  تصدير طلب  موافقة صاحب الصالحية للعرض  اعتماد قرار  تصدير قرار  القرار نافذ  

 .المحدد ( في المربعإشارة )

 

 :المعلومات الرئيسية 

يقوم المســتخدم بتحديد هل القرار يســمح بأن يكون جماعي أم ال وذل  بالضــغط بالمربع  ســمح بأن يكون جماعي:ي 

 ( في المربع.الموجود بجانب جملة ديسمح بأن يكون جماعيد حيث تظهر إشارة )

يقوم المســــتخدم بتحديد هل القرار له مدة أم ال وذل  بالضــــغط بالمربع الموجود بجانب جملة دله مدةد حيث  ه مدة:ل 

 ( في المربع.ر إشارة )تظه

ــــغط بالمربع  مكن تمديده:م  يقوم المســــتخدم بتحديد إمكانية تمديد هذا القرار في حال كان للقرار مدة وذل  بالض

 ( في المربع.الموجود بجانب جملة دممكن تمديدهد حيث تظهر إشارة )

ن تمديده  حيث يقوم المســــتخدم يكون هذا الحقل فعاالً وذل  عند اختيار حقل ممك دد التمديدات المســــموحة:ع 

 بإدخال عدد التمديدات المسموحة لهذا القرار.

يقوم المســــتخدم بتحديد هل القرار مرتبط بموظف أم ال وذل  بالضــــغط بالمربع الموجود بجانب جملة  رتبه بموظف:م 

 ( في المربع.دمرتبط بموظفد حيث تظهر إشارة )

له إفادة أم ال وذل  بالضــغط بالمربع الموجود بجانب جملة دله إفادةد حيث  يقوم المســتخدم بتحديد هل القرار ه إفادة:ل 

 ( في المربع.تظهر إشارة )

يقوم المســتخدم بإدخال صــيغة العبارة المختصــرة في ســجل  ي ة بناء العبارة المختصـرة في سـجل الموظف:صـ 

صيغة كما في المثال الموظف في حال ارتباط القرار بالموظف )إذا تم اختيار أن القرار مرتبط ب موظف( حيث يقوم بإدخال ال

 د د(. ابتداءاً مند د  الموظف في دورة تدريبية داخليةد: )تدريب داخل المملكةالتالي في دقرار 
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 للقراراتالصالحيات مجموعة أصحاب 
والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند  اإلبتعاثتختص هذه الشاشة بتعريف مجموعات أصحاب الصالحيات للقرارات في نظام 

 (.2-2اختيار مجموعة أصحاب الصالحيات للقرارات من قائمة إعدادات القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة أصحاب الصالحيات للقرارات.2-2الشكل )

 

صالحية للقرارات ثم يتم  شة على تحديد الموظف المراد إعطاؤه  شا تحديد المستخدمين الذين لهم يقوم مبدأ عمل هذه ال

 صالحية للقرارات  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 مسلسل. رقم :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعطائه صالحية للقرارات. قم الموظف:ر 

 يقوم النظام باسترجاع اسم الموظف حسب رقم الموظف المدخل سابقاً. سم الموظف:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال صفة الموظف مثالً )مدير  مساعد  ...(. فته:ص 

ــتخدمين:ا  ( 1-2-2يقوم المســـتخدم بالضـــغط على رابط المســـتخدمين فيعرض النظام قائمة كما في الشـــكل ) لمس

 عطائهم صالحية للقرارات.الختيار المستخدم/المستخدمين المراد إ
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 ( يمثل شاشة معلومات المستخدمين.2-2-1الشكل )

 
  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  55 

 مجموعات توزيع الصادر للقرار
والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار  اإلبتعاثتختص هذه الشــاشــة بتعريف مجموعات توزيع الصــادر للقرار في نظام 

 (.3-2مجموعات توزيع الصادر للقرار من قائمة إعدادات القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعات توزيع الصادر للقرار.2-3الشكل )

 

( ويبدأ بتعبئة معلومات المجموعة الجديدة لتوزيع الصـــادر للقرار  وفيما يلي جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

 تبيان لحقول الشاشة: 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 مسلسل. رقم :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعة. قم المجموعة:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم المجموعة. سم المجموعة:ا 

ستخدم ألشخاص والجهات:ا  شكل ) يقوم الم شخاص والجهات فتظهر قائمة كما في ال ضغط على رابط األ ( 1-3-2بال

 ليقوم المستخدم باختيار األشخاص والجهات اإلدارية المراد جعلها من ضمن هذه المجموعة الجديدة.
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 ( يمثل شاشة تحديد األشخاص والجهات التابعين لمجموعة تصدير.2-3-1الشكل )

  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  57 

 جراءات القراراتالتصدير ألومجموعات  ةصالحيصحاب الا
ب  وتظهر والتدري اإلبتعاثجراءات القرارات في نظام حاب الصــالحية ومجموعات التصــدير ألصــتختص هذه الشــاشــة بتعريف ا

جراءات القرارات من قائمة إعدادات القرارات كما في حاب الصـالحية ومجموعات التصـدير ألصـهذه الشـاشـة عند اختيار ا

 (.4-2الشكل )
 

 
 جراءات القرارات.حاب الصالحية ومجموعات التصدير ألص( يمثل شاشة ا2-4الشكل )

 

 :أنواع القرارات 

سي:ا  يقوم المســتخدم باختيار نوع القرار الرئيســي من القائمة المنســدلة فيختار )التدريب( أو )اإلفادة( أو  لقرار الرئي

 (.اإلبتعاث)

 الفرعي من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار القرار  لقرار الفرعي:ا 

 

 جراءات القرار:ا 

 يقوم النظام بعرض مراحل القرار الذي تم اختياره. جراء:الا 

 

 جراء:حاب الص حية ومجموعات التصدير ألمعلومات أص 

 صحاب الص حية:ا 

صالحية المعرّفين في النظام  فيختار المستخدم  يار مرحلة القرار من قسم اإلجراءبعد اخت صحاب ال يقوم النظام بعرض أ

 ( بالمربع بجانب الموظف.الموظف المراد إعطائه صالحية على القرار المختار  وذل  من خالل اختيار العالمة )

 جموعات التصدير:م 

رّفة في النظام  فيختار المسـتخدم التصـدير المعيقوم النظام بعرض مجموعات ار مرحلة القرار من قسـم اإلجراء بعد اختي

 ( بالمربع بجانب المجموعة.المجموعة المراد إعطائها صالحية على القرار المختار  وذل  من خالل اختيار العالمة )
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 تعارض القرار مع القرارات االخرى

شة بتعريف تعارض القرار مع القرارات اال شة والتدريب  وتظه اإلبتعاثخرى الموجودة في نظام تختص هذه الشا ر هذه الشا

 (.5-2خرى من قائمة إعدادات القرارات كما في الشكل )عند اختيار تعارض القرار مع القرارات اال
 

 
 خرى.يمثل شاشة تعارض القرار مع القرارات اال (2-5الشكل )

 

والتدريب  وإلضافة  اإلبتعاثيتم من خالل هذه الشاشة تعريف إعدادات تعارض القرار مع القرارات األخرى الموجودة في نظام 

إعداد تعارض قرار مع قرارات أخرى جديد يقوم المستخدم بتحديد القرار الذي يريد إضافة إعداد التعارض له وذل  باختياره 

 )معلومات التوافل(ن ثم يقوم باختيار معلومات التوافق من القائمة المنســــدلة وم )القرار(من القائمة المنســــدلة 

 من شريط المهام  وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: )جديد(ومن ثم يقوم بالضغط على زر 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 القرار األساسي من القائمة المنسدلة.بتحديد يقوم المستخدم  لقرار:ا 

 يقوم المستخدم باختيار معلومات التوافق من القائمة المنسدلة. علومات التوافل:م 

 .رقم مسلسل :م 

ــــدلة والفرعي يقوم المســــتخدم بتحديد القرار  لقرار:ا  الذي يتعارض مع القرار المراد تحديد تعارض من القائمة المنس

 معه. تالقرارا

ــــدلة  قوم المســــتخدم باختيار نوع المتغيري وع المت ير:ن  لقرارات  المراد تعريف عالقة التعارض معهمن القائمة المنس

 تسجيل متغيرات تدريب داخل أو خارج المملكة و تسجيل متغيرات ابتعاث داخل أو خارج المملكة. 

 .)تقاطع  تتابع مباشر( بين القرارات من القائمة المنسدلةيقوم المستخدم بتحديد نوع عالقة التعارض  وع الع قة:ن 

 يقوم المستخدم بإدخال سبب التعارض. لسبب:ا 
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سم يقوم النظام بعرض :لمستخدم الذي قام بآةر عملية تعديلا   معلومات على عملية بآخر قام الذي المستخدم ا

 .للقرار الذي تم اختياره وذل  على مستوى نوع القرار الفرعي والتوافق التعارض
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 إعدادات نماذج الطباعة للقرار
والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار  اإلبتعاثتختص هذه الشــاشــة بتحديد إعدادات نماذج الطباعة للقرار في نظام 

 (.6-2إعدادات نماذج الطباعة للقرار من إعدادات القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات نماذج الطباعة للقرار.2-6الشكل )

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز النموذج الجديد. النموذج:مز ر 

 ( في المربع إذا رغب المستخدم بجعل النموذج محجوز للنظام.يقوم المستخدم باختيار عالمة ) حجوز للنظام:م 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم النموذج الجديد. سم النموذج:ا 

 المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار القرار من القائمة  لقرار:ا 

ــم ا  ( ثم تحميل ملف Browseيقوم المســـتخدم بتحميل ملف النموذج من خالل الضـــغط على الزر ) ملف النموذج:س

 النموذج.

 ( ثم تحميل ملف البيان.Browseيقوم المستخدم بتحميل ملف البيان من خالل الضغط على الزر ) سم ملف البيان:ا 
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 بالقراراتالتعليمات وعناصر التحقق المرتبطة 
ــــر التحقق المرتبطة بالقرارات في نظام  ــــة بتعريف التعليمات وعناص ــــاش والتدريب  وتظهر هذه  اإلبتعاثتختص هذه الش

 (.7-2الشاشة عند اختيار التعليمات وعناصر التحقق المرتبطة بالقرارات من قائمة إعدادات القرارات كما في الشكل )
 

 
 وعناصر التحقق المرتبطة بالقرارات.( يمثل شاشة التعليمات 2-7الشكل )

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم باختيار نوع القرار من القائمة المنسدلة. لقرار:ا 

يقوم المستخدم باختيار إجراء القرار من القائمة المنسدلة حيث يقوم النظام بعرض مراحل القرار الذي تم  جراء القرار:إ 

 اختياره في حقل )القرار(.

 مسلسل. رقم :م 

 يقوم المستخدم باختيار النوع من القائمة المنسدلة فيختار )إجباري( أو )إختياري( أو )تعليمات(. لنوع:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف. لوصف:ا 

 

  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  62 

 نماذج الطباعة لتسجيل بيانات مابعد االبتعاث اعدادات
والتدريب  وتظهر هذه الشاشة  اإلبتعاثفي نظام  االبتعاثبإعداد نماذج الطباعة لتسجيل بيانات مابعد تختص هذه الشاشة 

 (.8-2من قائمة إعدادات القرارات كما في الشكل ) اعدادات نماذج الطباعة لتسجيل بيانات مابعد االبتعاثعند اختيار 
 

 
 .اعدادات نماذج الطباعة لتسجيل بيانات ما بعد االبتعاث( يمثل شاشة 2-8الشكل )

 

  الرئيسية:المعلومات 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز النموذج الجديد. مز النموذج:ر 

 ( في المربع إذا رغب المستخدم بجعل النموذج محجوز للنظام.يقوم المستخدم باختيار عالمة ) حجوز للنظام:م 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم النموذج الجديد. سم النموذج:ا 

ــم ا  ( ثم تحميل ملف Browseيقوم المســـتخدم بتحميل ملف النموذج من خالل الضـــغط على الزر ) ملف النموذج:س

 النموذج.

 ( ثم تحميل ملف البيان.Browseيقوم المستخدم بتحميل ملف البيان من خالل الضغط على الزر ) ملف البيان:سم ا 
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 واالحتياجات والقرارات الطلبات تسجيل صالحية أصحاب تعريف

صحاب المسخدمين تحديدب الشاشةتختص هذه   الذين التدريبية واالحتياجات والقرارات الترشيح طلبات تسجيل صالحية أ

وتظهر   العمل ضــوابط تحقق عدم ظل في والقرارات الترشــيح طلبات وتســجيل التدريبية االحتياجات تســجيل لهم يحق

من قائمة إعدادات القرارات كما  واالحتياجات والقرارات الطلبات تسجيل صالحية أصحاب تعريف هذه الشاشة عند اختيار

 (.9-2في الشكل )

 

 
 الشكل )9-2( يمثل شاشة تعريف أصحاب صالحية تسجيل الطلبات والقرارات واالحتياجات.

 

 :المعلومات الرئيسية 

 مسلسل. رقم :م 

ستخدم:ا  ليعرض النظام قائمة  F2 بالمفتانكما يمكن اإلســتعانة يقوم المســتخدم بادخال اســم المســتخدم  سم الم

 بالمستخدمين المعرفين في النظام.

 .يعرض النظام رقم الموظف قم الموظف:ر 

 .يعرض النظام اسم الموظف سم الموظف:ا 

شات:ا  شا شاتد  ل شا ضغط على رابط دال ستخدم بال سمح بمنح Popupالنظام )ليعرض يقوم الم شات التي ي شا ( لل

 .(1-9-2كما في الشكل ) صالحية للمستخدمين عليها
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 الشكل )2-9-1( يمثل شاشة صالحية المستخدمين على الشاشات.
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 الحقول الخاصة بالقرارات حسب النوع الرئيسي تعريف

 تعريف وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيارحســب النوع الرئيســي   لقراراتالخاصــة با الحقول تحديدب تختص هذه الشــاشــة

 (.10-2من قائمة إعدادات القرارات كما في الشكل )الحقول الخاصة بالقرارات حسب النوع الرئيسي 

 

 
 الشكل )10-2( يمثل شاشة تعريف الحقول الخاصة بالقرارات حسب النوع الرئيسي.

 

 :المعلومات الرئيسية 

 بإدخال القرار الرئيسي. يقوم المستخدم لقرار الرئيسي:ا 

 بإدخال القرار الفرعي. يقوم المستخدم لقرار الفرعي:ا 

 .رقم مسلسل :م 

 يقوم المستخدم بإدخال نوع الحقل. وع الحقل:ن 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الحقل. سم الحقل:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف. لوصف:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال طول الحقل. ول الحقل:ط 

 .إلى(-الصحيحة للحقل )منمدى القيم يقوم المستخدم بإدخال  إلى:-نم 

 .ال()نعم/  كون الحقل مطلوب )إجباري(يقوم المستخدم بتحديد  طلوب:م 

تل   أحدها فير يقوم المستخدم بإدخال عناصر القائمة )وهي القيم التي سيتان للمستخدم اختيا ناصر القائمة:ع 

 في حال كان نوع الحقل قائمة منسدلة. القائمة(
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 والعروضإعدادات الخطابات 

ـــمن نظام اإلبتعاث والتدريب( مجموعة شـــاشـــات الخطابات والعروض في 0-3تمثل هذه القائمة كما في الشـــكل )   وتتض

 والتدريب. اإلبتعاثالشاشات الخاصة بتعريفات وإعدادات الخطابات والعروض والتعاميم على مستوى نظام 
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات الخطابات والعروض.3-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تعريف الخطابات والتعاميم
ـــة بتعريف الخطابات والتعاميم في نظام  صتخت ـــاش ـــة عند اختيار تعريف  اإلبتعاثهذه الش ـــاش والتدريب  وتظهر هذه الش

 (.1-3الخطابات والتعاميم من قائمة إعدادات الخطابات والعروض كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف الخطابات والتعاميم.3-1الشكل )

 

 وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .رقم مسلسل :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الخطاب. الخطاب:مز ر 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الخطاب. سم الخطاب:ا 

يقوم المستخدم باختيار أن يسمح النظام بأن يكون الخطاب جماعي أم ال  وذل  من خالل  سمح بأن يكون جماعي:ي 

 ( في المربع.اختيار العالمة )

 جراءات الممكن عملها على الخطاب وتشمل )اعتماد( و )تصدير(.يقوم المستخدم باختيار اإل جراءات الخطاب:إ 
 

  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  68 

 للخطابالصالحيات صحاب مجموعة ا
ر هذه الشاشة عند والتدريب  وتظه اإلبتعاثصحاب الصالحيات للخطابات في نظام تختص هذه الشاشة بتعريف مجموعات ا

 (.2-3الخطابات والعروض كما في الشكل )صحاب الصالحيات للخطاب من قائمة إعدادات اختيار مجموعة ا
 

 
 صحاب الصالحيات للخطاب.( يمثل شاشة مجموعة ا3-2الشكل )

 

يقوم مبدأ عمل هذه الشاشة على تحديد الموظف المراد إعطاؤه صالحية للخطابات ثم يتم تحديد المستخدمين الذين لهم 

 الشاشة:صالحية للخطابات  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 مسلسل.رقم  :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعطائه صالحية للخطابات. قم الموظف:ر 

 .وظف حسب رقم الموظف المدخلاسم الم عرضيقوم النظام ب سم الموظف:ا 

 وظف.يقوم المستخدم بإدخال صفة الم فته:ص 

ــتخدمين:ا  ( فيعرض النظام قائمة 1-2-3يقوم المســـتخدم بالضـــغط على رابط المســـتخدمين كما في الشـــكل ) لمس

 الختيار المستخدم/المستخدمين المراد إعطائهم صالحية للخطابات.
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 ( يمثل شاشة معلومات المستخدمين.3-2-1الشكل )
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 مجموعات توزيع الصادر للخطاب
صادر للخطاب في نظام  والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار  اإلبتعاثتختص هذه الشاشة بتعريف مجموعات توزيع ال

 (.3-3مجموعات توزيع الصادر للخطاب من قائمة إعدادات الخطابات والعروض كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعات توزيع الصادر للخطاب.3-3الشكل )

 

( ويبدأ بتعبئة معلومات المجموعة الجديدة لتوزيع الصادر للخطاب  وفيما يلي تبيان جديدبالضغط على الزر ) يقوم المستخدم

 لحقول الشاشة: 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 مسلسل. رقم :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعة. قم المجموعة:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم المجموعة. سم المجموعة:ا 

شكل ) والجهات:ألشخاص ا  شخاص والجهات فتظهر قائمة كما في ال ضغط على رابط األ ستخدم بال ( 1-3-3يقوم الم

 ليقوم المستخدم باختيار األشخاص والجهات اإلدارية المراد جعلها من ضمن هذه المجموعة الجديدة.

  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  71 

 
 ( يمثل شاشة تحديد األشخاص والجهات التابعين لمجموعة تصدير.3-3-1الشكل )
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 جراءات الخطاباتومجموعات التصدير أل ةصالحيصحاب الا
شة بتعريف ا شا صدير ألصتختص هذه ال صالحية ومجموعات الت ب  وتظهر والتدري اإلبتعاثجراءات الخطابات في نظام حاب ال

عروض جراءات الخطابات من قائمة إعدادات الخطابات والحاب الصالحية ومجموعات التصدير ألصهذه الشاشة عند اختيار ا

 (.4-3كما في الشكل )
 

 
 جراءات الخطابات.حاب الصالحية ومجموعات التصدير ألص( يمثل شاشة ا3-4الشكل )

 

 :أنواع الخطابات 

يقوم المســتخدم باختيار نوع الخطاب من القائمة المنســدلة  وهي الخطابات التي تم تعريفها في شــاشــة  لخطابات:ا 

 )تعريف الخطابات والتعاميم(.

 

 الخطاب:جراءات ا 

 يقوم النظام بعرض مراحل الخطاب الذي تم اختياره. جراء:الا 

 

 جراء:حاب الص حية ومجموعات التصدير ألمعلومات أص 

 صحاب الص حية:ا 

ــــالحية المعرّفين في النظام  فيختار  قســــم اإلجراءعد اختيار مرحلة الخطاب من ب ــــحاب الص يقوم النظام بعرض أص

( بالمربع بجانب المســــتخدم الموظف المراد إعطائه صــــالحية على الخطاب المختار  وذل  من خالل اختيار العالمة )

 الموظف.

 جموعات التصدير:م 

صدير المعرّفة في النظام  فيختار المستخدم يقوم النظام بعرض مجموعات الت يار مرحلة الخطاب من قسم اإلجراءبعد اخت

 ( بالمربع بجانب المجموعة.المجموعة المراد إعطائها صالحية على الخطاب المختار  وذل  من خالل اختيار العالمة )
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 إعدادات نماذج الطباعة للخطاب
  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار والتدريب اإلبتعاثفي نظام  للخطابتختص هذه الشاشة بتحديد إعدادات نماذج الطباعة 

 (.5-3للخطاب من قائمة إعدادات الخطابات والعروض كما في الشكل )إعدادات نماذج الطباعة 
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات نماذج الطباعة للخطاب.3-5الشكل )

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز النموذج الجديد. مز النموذج:ر 

 ( في المربع إذا رغب المستخدم بجعل النموذج محجوز للنظام.يقوم المستخدم باختيار عالمة ) حجوز للنظام:م 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم النموذج الجديد. سم النموذج:ا 

 من القائمة المنسدلة. الخطابيقوم المستخدم باختيار  :لخطابا 

ــم ا  ( ثم تحميل ملف Browseيقوم المســـتخدم بتحميل ملف النموذج من خالل الضـــغط على الزر ) ملف النموذج:س

 النموذج.

 ( ثم تحميل ملف البيان.Browseيقوم المستخدم بتحميل ملف البيان من خالل الضغط على الزر ) ملف البيان:سم ا 
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 تعريف أصحاب الصالحية لبيانات العروض السرية
سرية في نظام  صالحية لبيانات العروض ال صحاب ال شة بتعريف أ شا شة  اإلبتعاثتختص هذه ال شا والتدريب  وتظهر هذه ال

 (.6-3عند اختيار أصحاب الصالحية لبيانات العروض السرية من قائمة إعدادات الخطابات والعروض كما في الشكل )
 

 
 لبيانات العروض السرية.( يمثل شاشة تعريف أصحاب الصالحية 3-6الشكل )

 

يقوم مبدأ عمل هذه الشاشة على تحديد الموظف المراد إعطاؤه صالحية لبيانات العروض السرية في النظام ثم يتم تحديد 

 المستخدمين الذين لهم صالحية  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 مسلسل. رقم :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعطائه صالحية لبيانات العروض السرية. قم الموظف:ر 

 .موظف حسب رقم الموظف المدخلاسم اليقوم النظام بعرض  سم الموظف:ا 

 الموظف.يقوم المستخدم بإدخال صفة  فته:ص 

( 1-6-3يقوم المســتخدم بالضــغط على رابط المســتخدمين فيعرض النظام قائمة كما في الشــكل ) لمســتخدمين:ا 

 الختيار المستخدم/المستخدمين المراد إعطائهم صالحية لبيانات العروض السرية.
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 ( يمثل شاشة معلومات المستخدمين.3-6-1الشكل )
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 التعليمات وعناصر التحقق المرتبطة بالخطابات
ــــر التحقق المرتبطة  ــــة بتعريف التعليمات وعناص ــــاش   وتظهر هذه والتدريب اإلبتعاثفي نظام  بالخطاباتتختص هذه الش

الشــــاشــــة عند اختيار التعليمات وعناصــــر التحقق المرتبطة بالخطابات من قائمة إعدادات الخطابات والعروض كما في 

 (.7-3الشكل )
 

 
 وعناصر التحقق المرتبطة بالخطابات.( يمثل شاشة التعليمات 3-7الشكل )

 

 :المعلومات الرئيسية 

 من القائمة المنسدلة. الخطابيقوم المستخدم باختيار نوع  :لخطابا 

 الخطابمن القائمة المنســدلة حيث يقوم النظام بعرض مراحل  الخطابيقوم المســتخدم باختيار إجراء  :الخطابجراء إ 

 (.الخطابالذي تم اختياره في حقل )

 

 مسلسل. قمر :م 

 يقوم المستخدم باختيار النوع من القائمة المنسدلة فيختار )إجباري( أو )إختياري( أو )تعليمات(. لنوع:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف. لوصف:ا 
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 التدريبيةالعلمية و اإلحتياجات 

 نظام اإلبتعاث والتدريب التدريبية في  العلمية و ( مجموعة شـــاشـــات اإلحتياجات0-4تمثل هذه القائمة كما في الشـــكل )

 لتدريبية.لعلمية و التدريبية  وشاشة اعتماد اإلحتياجات العلمية و اوتتضمن شاشة تسجيل اإلحتياجات ا
 

 
 التدريبية.العلمية و ( يمثل شاشة اإلحتياجات 4-0الشكل )

 

 ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة 
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 التدريبيةالعلمية و تسجيل اإلحتياجات 
والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار  اإلبتعاثالتدريبية في نظام  و العلمية هذه الشاشة بتسجيل اإلحتياجات صتخت

 (.1-4التدريبية كما في الشكل ) و العلمية التدريبية من قائمة اإلحتياجات و العلمية تسجيل اإلحتياجات
 

 
 التدريبية.و  العلمية ( يمثل شاشة تسجيل اإلحتياجات4-1الشكل )

 

 وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم باختيار النوع.لنوع)تدريب/ابتعاث(: ا 

و يمكن للمســـتخدم اختيار ســـنة أخرى من القائمة الحالية المالية يقوم النظام بعرض قيمة الســـنة  لســنة المالية:ا 

 المنسدلة.

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية فيقوم النظام باسترجاع اسم الجهة اإلدارية. لجهة اإلدارية:ا 

 .رقم مسلسل :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف فيقوم النظام باسترجاع اسم الموظف. قم الموظف:ر 

 اسم الموظف. عرض النظامي سم الموظف:ا 

 يعرض النظام مسّمى الوظيفة الفعلية. سّمى الوظيفة الفعلية:م 

 يعرض النظام اسم آخر دورة تدريبية. سم آةر دورة تدريبية:ا 

 يخ آخر دورة تدريبية.يعرض النظام تار اريخ آةر دورة تدريبية:ت 

 يعرض النظام اسم معهد التدريب آلخر دورة. عهد التدريب يةر دورة:م 

 يعرض النظام اسم القطاع. لقطاع:ا 
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 .بعد تنفيذ عملية اإلعتماد اسم صاحب الصالحية يعرض النظام احب الص حية:ص 

 .اإلعتمادبعد تنفيذ عملية  اسم الجهة اإلدارية يعرض النظام لجهة اإلدارية:ا 

 .بعد تنفيذ عملية اإلعتماد مسّمى الوظيفة بعرض النظام سّمى الوظيفة:م 

 يقوم النظام بعرض تاريخ اإلعتماد بعد تنفيذ عملية اإلعتماد.اريخ اإلعتماد: ت 
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 التدريبيةالعلمية و إعتماد اإلحتياجات 
والتدريب  وتظهر هذه الشـاشـة عند اختيار  اإلبتعاثالتدريبية في نظام  و العلمية تختص هذه الشـاشـة باعتماد اإلحتياجات

 (.2-4التدريبية كما في الشكل ) و العلمية التدريبية من قائمة اإلحتياجات و العلمية اعتماد اإلحتياجات
 

 
 التدريبية. العلمية و ( يمثل شاشة إعتماد اإلحتياجات4-2الشكل )

 

ـــغط على الزر ) ـــتخدم بالض ـــّجلة في النظام   العلمية و النظام قائمة باإلحتياجات( فيعرض بحقيقوم المس التدريبية المس

 ( ليتم تنفيذ عملية االعتماد.اعتمادفيختار المستخدم إحداها  ثم يقوم بالضغط على زر )
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 طلبات الترشيح

وتتضــــمن  في نظام اإلبتعاث والتدريب ( مجموعة شــــاشــــات طلبات الترشــــيح 0-5تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل )

لطلب ترشــيح  إلغاء    تســجيل االرتباط المالياعتماد طلبات الترشــيح  تســجيل طلبات الترشــيحالتالية: الشــاشــات 

شيح   ستطالع الدورات التدريبيةاالرتباط المالي لطلب تر شيحمن خالل رقم طلب  ا سجيل االرتباط المالي لدورة التر   ت

 مؤتمر.أو مؤتمر  إلغاء االرتباط المالي لدورة أو 
 

 
 ( يمثل شاشة طلبات الترشيح.5-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تسجيل طلبات الترشيح
والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تسجيل طلبات  اإلبتعاثهذه الشاشة بتسجيل طلبات الترشيح في نظام  صتخت

 (.1-5الترشيح من قائمة تسجيل طلبات الترشيح كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تسجيل طلبات الترشيح.5-1الشكل )

 

هذه  ( ويبدأ بتعبئة معلومات طلب الترشيح وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنهاجديديقوم المستخدم بالضغط على زر )

 الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بإعطاء رقم طلب ترشيح تلقائي بعد إتمام عملية الحفظ.قم طلب الترشيح: ر 

ــية لحقل التاريخ   اريخ طلب الترشــيح:ت  ــيح تلقائي وهو تاريخ اليوم كقيمة افتراض يقوم النظام بإعطاء تاريخ طلب ترش

 مع إمكانية التغيير.

 يقوم النظام بعرض قيمة السنة الحالية لحقل السنة المالية. لسنة المالية:ا 

يقوم المســـتخدم باختيار نوع طلب الترشـــيح فيختار )دورة تدريبية( أو )حلقة  مؤتمر:ورة تدريبية/حلقة دراســـية/د 

النفقات التي ويتم اســــترجاع  لكل نوع من أنواع طلبات الترشــــيح  دراســــية( أو )مؤتمر( حيث يتم تظهر حقول مختلفة

 .إعدادات االرتباطات الماليةمن  وعهانستصرف للموظف اعتماداً على 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح المراد تسجيل طلب ترشيح له قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل بعد إدخال رقم المرشح. قم السجل:ر 

 لمرشح.يقوم النظام بعرض المرتبة بعد إدخال رقم ا لمرتبة:ا 

يقوم المســتخدم بالضــغط على رابط معلومات الموظف حيث يقوم النظام بعرض قائمة كما  ابه )معلومات الموظف(:ر 

 ( بمعلومات الموظف الذي تم اختياره لكي يتم تسجيل طلب ترشيح له.1-1-5في الشكل )
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 ( يمثل شاشة معلومات الموظف.5-1-1الشكل )

 

 بعرض حالة طلب الترشيح. النظاميقوم  الة طلب الترشيح:ح 

 يقوم المستخدم بإدخال مهام الموظف. هام الموظف:م 

 يقوم المستخدم بإدخال األجهزة والبرمجيات المتوفرة في الدورة. ألجهزة والبرمجيات المتوفرة في الدورة:ا 

يقوم المســــتخدم باختيار مدى إجادة اللغة اإلنجليزية فيختار )جيد( أو )متوســــط( أو  دص اإلجادة لل ة اإلنجليزية:م 

 )ضعيف(.

بادخال درجة الموظف و يتحقق النظام عند الحفظ هل هي مطابقة للدرجة في يقوم المســــتخدم  :رجة الموظفد 

 .الالئحة الداخلية لنفس الدورة

 .الحاسب االلي( –االنترنت  –)توفل الورقي  باختيار احدى الدرجات يقوم المستخدم ي اةتبار : ف 

 

 :ل ات البرمجة 

 .رقم مسلسل :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز لغة البرمجة. مز ل ة البرمجة:ر 

 يقوم النظام بعرض اسم لغة البرمجة بعد إدخال رمز لغة البرمجة. سم ل ة البرمجة:ا 

 

 :الدورات التدريبية 

 .رقم مسلسل :م 

 ( ويختار اسم معهد التدريب.F2يقوم المستخدم بالضغط على المفتان الوظيفي ) سم معهد التدريب:ا 

 يقوم المستخدم باختيار العام األكاديمي من القائمة المنسدلة. لعام األماديمي:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الدورة التدريبية.  قم الدورة التدريبية:ر 
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 الدورة التدريبية. يقوم النظام بعرض اسم سم الدورة التدريبية:ا 

 يقوم المستخدم باختيار الفصل الدراسي من القائمة المنسدلة. لفصل الدراسي:ا 

 يقوم المستخدم باختيار الدفعة من القائمة المنسدلة. لدفعة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة. اريخ بداية الدورة:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة. اريخ نهاية الدورة:ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية التسجيل. اريخ بداية التسجيل:ت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية التسجيل اريخ نهاية التسجيل:ت 

 بعد اعتماد الطلب يعرض النظام تاريخ االعتماد. اريخ االعتماد:ت 

 بعد اعتماد الطلب يعرض النظام وقت اعتماد الطلب. قت االعتماد:و 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي قام باعتماد الطلب. بعد اعتماد الطلبسم المعتمد: ا 

 د الطلب.يعرض النظام وظيفة الموظف الذي قام باعتما بعد اعتماد الطلبظيفة المعتمد: و 
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 إعتماد طلبات الترشيح

شيح في نظام  شة باعتماد طلبات التر شا شة عند اختيار اعتماد طلبات  اإلبتعاثتختص هذه ال شا والتدريب  وتظهر هذه ال

 (.2-5الترشيح من قائمة طلبات الترشيح كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعتماد طلبات الترشيح.5-2الشكل )

 

( فيعرض النظام قائمة بطلبات الترشيح المسّجلة في النظام  فيختار المستخدم بحقعلى الزر ) يقوم المستخدم بالضغط

 ( ليتم تنفيذ عملية اعتماد طلب الترشيح.اعتماد)إحداها  ثم يقوم بالضغط على زر 
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 لطلب الترشيح تسجيل اإلرتباط المالي
سجيل ارتباط مالي في نظام اإلبتعاث  شة بت شا سجيل اإلرتباط  والتدريب تختص هذه ال شة عند اختيار ت شا وتظهر هذه ال

 (.3-5من قائمة طلبات الترشيح كما في الشكل )لطلب ترشيح المالي 
 

 
 .لطلب ترشيح رتباط المالياالتسجيل شاشة ( يمثل 5-3الشكل )

 

يتم في هذه الشــاشــة تســجيل طلب ارتباط مالي على مبالش المرشــحين كل على حده )لكل مرشــح يتم تســجيل ارتباط 

المالي المراد تســجيله  ( ثم يبدأ بتعبئة معلومات طلب اإلرتباطجديدحيث يقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )مالي(  

 ة:وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاش  في النظام

 

 :المعلومات الرئيسية 

يقوم النظام يإعطاء رقم تلقائي  ات طلب اإلرتباط المالي ثم الحفظ بعد اإلنتهاء من تعبئة معلوم :طلب التســـجيل قمر 

 للطلب.

 يقوم النظام بعرض تاريخ اليوم كقيمة إفتراضية لتاريخ الطلب  مع إمكانية التغيير.لتاريخ: ا 

 يقوم المستخدم باختيار نوع طلب الترشيح. ورة تدريبية/حلقة دراسية/مؤتمر:د 

 

 (للعرض فقط)حقول  :بيانات النظام المالي. 

 يقوم النظام بعرض رقم مذكرة االرتباط في النظام المالي. :الطلب قمر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ مذكرة االرتباط. :مذمرة االرتباط اريخت 

 لمذكرة االرتباط.يقوم النظام بعرض الرقم المرجعي لرقم المرجعي: ا 

 يقوم النظام بعرض السنة المالية حسب اعدادات النظام.لسنة المالية: ا 
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 :بيانات الموظف 

يقوم المســتخدم بإدخال رقم طلب الترشــيح  فيقوم النظام باســترجاع معلومات طلب الترشــيح  قم طلب الترشــيح:ر 

شيح)الذي تم تســجيله من شــاشــة  سجيل طلبات التر شيح تاريخ)وهذه المعلومات تشــمل  (ت رقم   طلب التر

ضاً يعرض النظام معلومات الوظيفة التي تشمل معلومات  (ةالمرتب  رقم السجل  المرشح   ةمسمى الوظيف)وأي

 (.مقر العمل  الجهة اإلدارية

 

 :بيانات الدورة 

فيقوم  (تعريف الدورات التدريبية)يقوم المســــتخدم بإدخال رمز الدورة والتي تم تعريفها من شــــاشــــة  مز الدورة:ر 

  الدولة القطاع، ،اســـم معهد التدريب  الدفعة  العام االماديمي)النظام بعرض معلومات الدورة والتي تشــــمل 

   المي دي تاريخ نهاية الدورة  المي دي تاريخ بداية الدورة  تاريخ نهاية الدورة  تاريخ بداية الدورة  المدينة

 (.ةرسوم الدور  الدورةنوع   مدة الدورة

 

 :النفقات 

 فيقوم النظام بإعطاء مسلسل بشكل تلقائي للنفقة. (جديد)يقوم المستخدم بالضغط على الزر  :م 

 بإدخال رمز النفقة  حيث يتم تعريف هذه النفقات في نظام الرواتب. يقوم المستخدم مز النفقة:ر 

 (.رمز النفقة)يقوم النظام باسترجاع اسم النفقة حسب الرمز المدخل في الحقل السابق  سم النفقة:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة. لنفقة:ا 

  ثم يعرضــــها في هذا يقوم النظام بحســــاب مجموع النفقات المدخلة في جدول النفقات الســــابق جموع النفقات:م 

 الحقل.

 بعرض حالة مذكرة الحجز.يقوم النظام  :الة مذمرة الحجزح 
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 لطلب الترشيح إلغاء اإلرتباط المالي
تختص هذه الشــاشــة بإلغاء طلب ارتباط مالي في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إلغاء اإلرتباط 

 (.4-5من قائمة طلبات الترشيح كما في الشكل )لطلب ترشيح المالي 
 

 
 .لطلب ترشيح اإلرتباط المالي إلغاء( يمثل تعريف شاشة 5-4الشكل )

 

 طلب ارتباط مالي على مبالش المرشحين كل على حده )لكل مرشح يتم تسجيل ارتباط مالي(  إلغاءيتم في هذه الشاشة 

 :وفيما يلي تبيان لحقول الشاشة

 

 :المعلومات الرئيسية 

ــغط على الزر  :قم طلب التســجيلر  فيقوم  )بحق(يقوم المســتخدم بإدخال رقم طلب التســجيل المراد إلغاؤه ثم يض

 ،)التاريخوالتي تشمل  )تسجيل اإلرتباط المالي(النظام بعرض معلومات الطلب الذي تم تسجيله من خالل شاشة 

 ،تاريخ مذمرة االرتباط رقم الطلب،) ومعلومات بيانات النظام المالي وهي (دورة تدريبية/حلقة دراســـية/مؤتمر

رقم طلب الترشــــيح، تاريخ طلب الترشــــيح، )رقم بيانات الموظف وهي و الرقم المرجعي، الســــنة المالية(

ضاً يعرض النظام معلومات الوظيفة وهي  المرشح، رقم السجل، المرتبة( )مسمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، وأي

اسم معهد التدريب، القطاع،   الدفعة  العام االماديمي)وهي  ويعرض النظام معلومات بيانات الدورة مقر العمل(

تاريخ نهاية الدورة   تاريخ بداية الدورة المي دي  تاريخ نهاية الدورة  تاريخ بداية الدورة  المدينة  الدولة

النفقة، اســم )م، رمز ويعرض النظام معلومات النفقات وهي ( رســوم الدورة  نوع الدورة  مدة الدورة  المي دي

 .النفقة، النفقة، مجموع النفقات، حالة مذمرة الحجز(

فيقوم النظام  )إل اء اإلرتباط(وم المســــتخدم بإدخال ســــبب إلغاء اإلرتباط  ثم يضــــغط على الزر يق ر إل اء اإلرتباط:ز 

 بإتمام عملية إلغاء اإلرتباط المالي لهذا الطلب.
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 طلب الترشيحاستطالع الدورات التدريبية من خالل رقم 
ــة  ــاش ــيحتختص هذه الش ــتطالع الدورات التدريبية من خالل رقم طلب الترش في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه  باس

من قائمة طلبات الترشيح كما في  من خالل رقم طلب الترشيح شاشة استطالع الدورات التدريبيةالشاشة عند اختيار 

 (.5-5الشكل )
 

 
 .من خالل رقم طلب الترشيح استطالع الدورات التدريبية( يمثل تعريف شاشة 5-5الشكل )

 

ستعالم عن المراحل التي مر بها طلب  شيح اال ستطالع الدورات التدريبية من خالل رقم طلب التر شة ا شا يتم في هذه ال

ر البيانات كما في ترشــيح محدد بحيث يقوم المســتخدم بإدخال رقم طلب الترشــيح ومن ثم الضــغط على زر بحث فتظه

 .(5-5-1)الشكل 
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 .يمثل استطالع الدورات التدريبية من خالل رقم طلب الترشيح (5-5-1الشكل )
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 لدورة أو مؤتمر رتباط الماليتسجيل اال
الشــاشــة عند اختيار  وتظهر هذه في نظام اإلبتعاث والتدريب لدورة أو مؤتمر تختص هذه الشــاشــة بتســجيل ارتباط مالي 

 (.6-5من قائمة طلبات الترشيح كما في الشكل )لدورة أو مؤتمر  رتباط الماليتسجيل اال
 

 
 .تدريبية أو مؤتمرلدورة  رتباط الماليتسجيل االشاشة يمثل  (5-6الشكل )  
 

سجيل طلب ارتباط مالي على شة ت شا ساب دورة أو مؤتمر و  يتم في هذه ال للدورة إجمالي نفقات الموظفين التابعين احت

( ثم يبدأ بتعبئة معلومات طلب االرتباط جديد  حيث يقوم المســــتخدم بالضــــغط على الزر )التي ســــيتم االرتباط عليها

 وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:المالي للدورة أو المؤتمر  

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .عند الضغط على جديد النظام بإعطاء رقم تلقائي للطلبيقوم  :التسجيل طلبقم ر 

 فتراضية لتاريخ الطلب  مع إمكانية التغيير.النظام بعرض تاريخ اليوم كقيمة ا يقوملتاريخ: ا 

و )حلقة دراســية(  ( أ)دورة تدريبيةباختيار نوع االرتباط فيختار  ميقوم المســتخد مؤتمر:ة/حلقة دراســيورة تدريبية/د 

  حيث تظهر حقول مختلفة لكل نوع من أنواع االرتباط .مؤتمر( أو )

 القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار نوع مجموعة المستفيدين من  :جموعة المستفيدينم 

 

 بيانات النظام المالي: 

 يقوم النظام بعرض رقم مذكرة االرتباط في النظام المالي. :الطلب قمر 

 بعرض تاريخ مذكرة االرتباط.يقوم النظام  :مذمرة االرتباط اريخت 

 يقوم النظام بعرض الرقم المرجعي لمذكرة االرتباط.لرقم المرجعي: ا 

 يقوم النظام بعرض السنة المالية حسب اعدادات النظام.لسنة المالية: ا 
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 (باط دورة تدريبية أو حلقة دراسيةيظهر هذا الجزء من الشاشة عند اختيار نوع االرت) :بيانات الدورة. 

 .F2 المراد عمل ارتباط مالي لها  كما يمكن استخدام ميزة البحثيقوم المستخدم بإدخال رمز الدورة  الدورة:مز ر 

ســـطر فيها كل  يحتوي لة من القائمة المنســـدالمراد عمل ارتباط لها يقوم المســـتخدم باختيار الدفعة للدورة  :لدفعةا 

 .مسبقاً ضمن مواعيد الدورة المدخلة ما تم تعريفةرقم الدفعة( وذل  حسب على )العام األكاديمي/الفصل الدراسي/

 .النظام بعرض اسم المعهديقوم  :معهد التدريبسم ا 

 . النظام بعرض القطاعيقوم  :لقطاعا 

 النظام بعرض اسم الدولة المقام فيها الدورة.يقوم  :لدولةا 

 الدورة.النظام بعرض اسم المدينة المقام فيها يقوم  :لمدينةا 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة اريخ بداية الدورة:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة. اريخ نهاية الدورة:ت 

 النظام بعرض تاريخ بداية الدورة الميالدي.يقوم  :اريخ بداية الدورة المي ديت 

 الدورة الميالدي.النظام بعرض تاريخ نهاية يقوم  :اريخ نهاية الدورة المي ديت 

 النظام بعرض مدة الدورة.يقوم  :دة الدورةم 

 النظام بعرض نوع الدورة.يقوم  :وع الدورةن 

 في حال كان للدورة رسوم. نظام بعرض رسوم الدورة بالرياليقوم ال :سوم الدورةر 

 

  (االرتباط  مؤتمريظهر هذا الجزء من الشاشة عند اختيار نوع ): المؤتمربيانات. 

 .مر  كما يمكن استخدام ميزة البحثمؤتيقوم المستخدم بإدخال رمز ال :المؤتمرمز ر 

 .النظام بعرض اسم المؤتمر بالعربييقوم  :سم المؤتمر )عربي(ا 

 ي.النظام بعرض اسم المؤتمر باالنجليزيقوم  :انجليزي() سم المؤتمرا 

 النظام بعرض نوع المؤتمر.يقوم  وع المؤتمر:ن 

 بعرض اسم الدولة المقام فيها المؤتمر. النظاميقوم  :لدولةا 

 النظام بعرض اسم المدينة المقام فيها المؤتمر.يقوم  :لمدينةا 

 .الهجري النظام بعرض تاريخ بداية المؤتمريقوم  :)اـ(اريخ البدايةت 

 .الهجري النظام بعرض تاريخ نهاية المؤتمريقوم  :)اـ(اريخ النهايةت 

 بعرض تاريخ بداية المؤتمر الميالدي.النظام يقوم  :اريخ البداية)م(ت 

 النظام بعرض تاريخ نهاية المؤتمر الميالدي.يقوم  :اريخ النهاية)م(ت 

 النظام بعرض اسم منظم المؤتمر.يقوم  :سم المنظما 

 النظام بعرض موضوع المؤتمر.يقوم  :لمؤتمروضوع ام 

 نظام بعرض رسوم المؤتمر.يقوم ال :سوم المؤتمرر 

 

 بيانات المرشحين: 

 .سلسلرقم م :م 

 .يقوم النظام بعرض أرقام طلبات الترشيح للموظفين المرشحين للدورة أو المؤتمر قم طلب الترشيح:ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. :اريخ طلب الترشيحت 

 يقوم النظام بعرض أرقام الموظفين المرشحين للدورة . :قم الموظفر 

 أسماء الموظفين المرشحين للدورة.يقوم النظام بعرض  :سم الموظفا 

 يقوم النظام بعرض أرقام السجالت المدنية للموظفين المرشحين للدورة. :قم السجل المدنير 

 وظيفي للموظفين المرشحين للدورة.يقوم النظام بعرض المسمى ال :سمى الوظيفةم 

 مراتب الموظفين المرشحين للدورة.يقوم النظام بعرض  :لمرتبةا 

 ت عمل الموظفين المرشحين للدورة.يقوم النظام بعرض جها :هة العملج 

 ر عمل الموظفين المرشحين للدورة.يقوم النظام بعرض مق :قر العملم 
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 النفقات: 

تتضمنها    وفيما يلي شرن للحقول التي(حفظ( ثم يبدأ بتعبئة النفقات ومن ثم )جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

 هذه الشاشة:

 .رقم مسلسل :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز النفقة  حيث يتم تعريف هذه النفقات في نظام الرواتب. مز النفقة:ر 

 يقوم النظام باسترجاع اسم النفقة حسب الرمز المدخل في الحقل السابق )رمز النفقة(. سم النفقة:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة. لنفقة:ا 

يقوم النظام بحســاب مجموع النفقات المدخلة في جدول النفقات الســابق  ثم يعرضــها في هذا  جموع النفقات:م 

 الحقل.

 يقوم النظام بعرض حالة مذكرة الحجز. الة مذمرة الحجز:ح 
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 لدورة أو مؤتمر رتباط الماليإلغاء اال
شة بإلغاء طلب ارتباط مالي شا شة عند اختيار  والتدريب  وتظهرفي نظام اإلبتعاث لدورة أو مؤتمر  تختص هذه ال شا هذه ال

 .(7-5من قائمة طلبات الترشيح كما في الشكل ) لدورة أو مؤتمر رتباط الماليإلغاء اال
 

 
 .لدورة أو مؤتمر رتباط الماليإلغاء االشاشة  ( يمثل5-7الشكل )

 

دخال رقم الطلب ثم الضــغط المســتخدم بإحيث يقوم دورة أو مؤتمر   طلب ارتباط مالي على إلغاءيتم في هذه الشــاشــة 

 وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:  (إل اء االرتباط)ومن ثم الضغط على زر  (بحق)على زر 

 

 :المعلومات الرئيسية 

فيقوم  )بحق( يقوم المســتخدم بإدخال رقم طلب التســجيل المراد إلغاؤه ثم يضــغط على الزر :التســجيل طلبقم ر 

  )تســـجيل االرتباط المالي لدورة أو مؤتمر( بعرض معلومات الطلب الذي تم تســـجيله من خالل شـــاشـــة النظام

باط المالي لدورة أو مؤتمر حيث يقوم النظام بعرض تاريخ طلب اال )التاريخ( والتي تشــــمل باط الماليو رت  نوع االرت

 .()مجموعة المستفيدين و، حلقة دراسية، مؤتمر( تدريبية، )دورة

 

 حقول للعرض فقط( :بيانات النظام المالي(. 

 يقوم النظام بعرض رقم مذكرة االرتباط في النظام المالي. :الطلب قمر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ مذكرة االرتباط. :مذمرة االرتباط اريخت 

 يقوم النظام بعرض الرقم المرجعي لمذكرة االرتباط.لرقم المرجعي: ا 

 بعرض السنة المالية حسب اعدادات النظام.يقوم النظام لسنة المالية: ا 
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 (باط دورة تدريبية أو حلقة دراسيةيظهر هذا الجزء من الشاشة عندما يكون نوع االرت): بيانات الدورة. 

 يقوم النظام بعرض الدورة التدريبية. مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام األكاديمي. :لعام األماديميا 

 .الدفعة للدورة بعرضالنظام يقوم  :لدفعةا 

 .النظام بعرض اسم المعهديقوم  :معهد التدريبسم ا 

 النظام بعرض القطاع.يقوم  :لقطاعا 

 النظام بعرض اسم الدولة المقام فيها الدورة.يقوم  :لدولةا 

 النظام بعرض اسم المدينة المقام فيها الدورة.يقوم  :لمدينةا 

 الهجري. يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة اريخ بداية الدورة:ت 

 الهجري. يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة اريخ نهاية الدورة:ت 

 النظام بعرض تاريخ بداية الدورة الميالدي.يقوم  :اريخ بداية الدورة المي ديت 

 ي.النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة الميالديقوم  :اريخ نهاية الدورة المي ديت 

 النظام بعرض مدة الدورة.يقوم  :دة الدورةم 

 النظام بعرض نوع الدورة.يقوم  :وع الدورةن 

 في حال كان للدورة رسوم. نظام بعرض رسوم الدورة بالرياليقوم ال :سوم الدورةر 

 

  (االرتباط مؤتمريظهر هذا الجزء من الشاشة عندما يكون نوع ) :المؤتمربيانات. 

 مؤتمر.رمز ال النظام بعرضيقوم  :المؤتمرمز ر 

 .النظام بعرض اسم المؤتمر بالعربييقوم  :سم المؤتمر )عربي(ا 

 .ظام بعرض اسم المؤتمر باالنجليزيالنيقوم  :سم المؤتمر) انجليزي(ا 

 يقوم النظام بعرض نوع المؤتمر. وع المؤتمر:ن 

 النظام بعرض اسم الدولة المقام فيها المؤتمر.يقوم  :لدولةا 

 النظام بعرض اسم المدينة المقام فيها المؤتمر.يقوم  :لمدينةا 

 النظام بعرض تاريخ بداية المؤتمر الهجري.يقوم  :اريخ البداية)اـ(ت 

 النظام بعرض تاريخ نهاية المؤتمر الهجري.يقوم  :اريخ النهاية)اـ(ت 

 النظام بعرض تاريخ بداية المؤتمر الميالدي.يقوم  :اريخ البداية)م(ت 

 النظام بعرض تاريخ نهاية المؤتمر الميالدي.يقوم  :النهاية)م(اريخ ت 

 النظام بعرض اسم منظم المؤتمر.يقوم  :سم المنظما 

 النظام بعرض موضوع المؤتمر.يقوم  :وضوع المؤتمرم 

 نظام بعرض رسوم المؤتمر.يقوم ال :م المؤتمرسور 

 

 بيانات المرشحين: 

 .سلسلرقم م :م 

 .النظام بعرض أرقام طلبات الترشيح للموظفين المرشحين للدورة أو المؤتمريقوم  قم طلب الترشيح:ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. :اريخ طلب الترشيحت 

 .أرقام الموظفين المرشحين للدورة يقوم النظام بعرض :قم الموظفر 

 يقوم النظام بعرض أسماء الموظفين المرشحين للدورة. :سم الموظفا 

 يقوم النظام بعرض أرقام السجالت المدنية للموظفين المرشحين للدورة. :المدنيقم السجل ر 

 .لوظيفي للموظفين المرشحين للدورةيقوم النظام بعرض المسمى ا :سمى الوظيفةم 

 .مراتب الموظفين المرشحين للدورة يقوم النظام بعرض :لمرتبةا 

 .ن للدورةات عمل الموظفين المرشحييقوم النظام بعرض جه :هة العملج 

 .قر عمل الموظفين المرشحين للدورةيقوم النظام بعرض م :قر العملم 

 .لنفقات للموظفين المرشحين للدورةيقوم النظام بعرض ا :لنفقاتا 

   ثم يعرضها في هذا الحقل.ت المدخلة في جدول النفقاتيقوم النظام بحساب مجموع النفقا جموع النفقات:م 

 بعرض حالة مذكرة الحجز.يقوم النظام  :الة مذمرة الحجزح 
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فيقوم النظام  )إل اء االرتباط(يقوم المســــتخدم بإدخال ســــبب إلغاء االرتباط  ثم يضــــغط على الزر  ر إل اء االرتباط:ز 

 .بإتمام عملية إلغاء االرتباط المالي لهذا الطلب
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 القائمة السوداء
تتضمن شاشة التسجيل و عاث و التدرب في نظام االبت القائمة السوداء شاشات( 0-6تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 في القائمة السوداء.
 

 
 .القائمة السوداء( يمثل شاشة 6-0الشكل )
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 التسجيل في القائمة السوداء

 .التسجيل في القائمة السوداء شاشة( 1-6تمثل هذه القائمة كما في الشكل )
 

 
 .التسجيل في القائمة السوداء( يمثل شاشة 6-1الشكل )

 

ومن ثم تعبئة  )جديد(الضـــغط على زر يقوم المســـتخدم ب التســـجيل في القائمة الســـوداء حيثيتم في هذه الشـــاشـــة 

 وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:  ولالجد

 

 الرئيسية: المعلومات 

 .F2كما يمكنه البحث عن رقم موظف عن طريقة شاشة البحث   يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف: قم الموظفر 

 يقوم النظام بعرض اسم الموظف. :سم الموظفا 

 .مرتبة الموظفبعرض  يقوم النظام :لمرتبةا 

 يقوم النظام بعرض مسمى الوظيفة. :الوظيفة سمىم 

 يقوم النظام بعرض الجهة االدارية للموظف. :اإلدارية لجهةا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية الحظر. :اريخ بداية الحظرت 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية الحظر. :الحظرنهاية اريخ ت 

 .يقوم المستخدم باختيار طبيعة الحظر )القائمة السوداء/المنع نهائياً( :بيعة الحظرط 

 .دخال سبب الحظريقوم المستخدم بإ :بب الحظرس 

 .جهة معينةيحدد المستخدم حظر الموظف على كل الجهات أو  :لحظر علىا 

 اختيار الحظر على جهة معينة في الحقل السابق. دحظر عنيقوم المستخدم بادخال رمز جهة ال هة الحظر:ج 

في المربع اذا رغب في الغاء  ()في حال التعديل على احد الحقول يمكن للمســــتخدم اختيار عالمة  ل اء الحظر:إ 

 الحظر.
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 يمكن للمستخدم التعديل عليه.يقوم النظام بعرض تاريخ اليوم و عند اختيار إلغاء الحظر اريخ ال اء الحظر:ت 

 .يقوم المستخدم بإدخال سبب الغاء الحظر عند اختياره الغاء الحظر بب ال اء الحظر:س 
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 الطلبات

ــات الطلبات في نظام ( 0-7تمثل هذه القائمة كما في الشــكل ) ــاش ــات االمجموعة ش ــمن الشــاش بتعاث والتدريب  وتتض

 بتعاث والتدريب.خاصة بالطلبات على مستوى نظام االال
 

 
 ( يمثل شاشة الطلبات.7-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 طلب اعتذار متدرب عن دورة تدريبية داخل المملكة
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه داخل المملكة عن دورة تدريبية  متدربهذه الشــاشــة بتعريف طلب اعتذار  صتخت

 (.1-7من قائمة الطلبات كما في الشكل )داخل المملكة عن دورة تدريبية  متدربالشاشة عند اختيار طلب اعتذار 
 

 
 .داخل المملكة تدريبية ( يمثل شاشة طلب اعتذار متدرب عن دورة7-1الشكل )

 

ضغط على الزر ) ومن ثم ادخال رقم القرار االصلي لقرار التدريب داخل  ( لتعريف طلب اعتذار جديدجديديقوم المستخدم بال

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:المملكة المراد االعتذار عنه في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم طلب الترشيح. النظام بعرضيقوم  طلب الترشيح:قم ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. اريخ طلب الترشيح:ت 

 .وعرض اسمه يقوم النظام بعرض رقم المرشح قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

مســـمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، )يقوم النظام باســـترجاع معلومات الوظيفة والتي تشـــمل  علومات الوظيفة:م 

 .(الراتب األساسي ،الدرجة ،رقم الوظيفة مقر العمل،

 رمز الدورة. النظام بعرضيقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الفصل الدراسي. لفصل الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الدفعة. لدفعة:ا 

 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. سم معهد التدريب:ا 
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 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 الهجري. يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة اريخ بداية الدورة:ت 

 الهجري. يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة نهاية الدورة: اريخت 

 .الذي يوافق تاريخ بداية الدورة الهجري الميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة :المي دي اريخ بداية الدورةت 

 .الذي يوافق تاريخ نهاية الدورة الهجري الميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة :المي دي اريخ نهاية الدورةت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. سوم الدورة:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اإلعتذار. اريخ اإلعتذار:ت 

 يقوم المستخدم بإدخال سبب اإلعتذار. اإلعتذار:بب س 
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 طلب الموافقة على حضور المقابالت الشخصية
تختص هذه الشــاشــة بتعريف طلب الموافقة على حضــور المقابالت الشــخصــية في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه 

 (.2-7طلبات كما في الشكل )الشاشة عند اختيار طلب الموافقة على حضور المقابالت الشخصية من قائمة ال
 

 
 ( يمثل شاشة طلب الموافقة على حضور المقابالت الشخصية.7-2الشكل )

 

لتعريف طلب ( من متن القرار جديدمن شـــريط المهام ثم الضـــغط على الزر )( جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

 التي تتضمنها هذه الشاشة:  وفيما يلي شرن للحقول لحضور المقابالت الشخصية موافقة جديد

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 رقم السجل. عرضيقوم النظام ب قم السجل:ر 

 المرتبة. يقوم النظام بعرض لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

مســـمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر )معلومات الوظيفة والتي تشـــمل  بعرضيقوم النظام  علومات الوظيفة:م 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،رقم الوظيفة ،العمل

 

 المقابالتيتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام الموجود فوق جدول  معلومات المقابلة التي حضرها المرشحإلضافة 

 حيث تظهر الحقول التالية:

 مسلسل. رقم: م 

 يقوم المستخدم باختيار الدولة من القائمة المنسدلة.لدولة: ا 

 يقوم المستخدم باختيار المدينة من القائمة المنسدلة. لمدينة:ا 
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 .رمز الجامعة بادخاليقوم المستخدم  لجامعة:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المقابلة بالهجري. اريخ المقابلة )اجري(:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ المقابلة بالميالدي. اريخ المقابلة )مي دي(:ت 

 

:فترة المقاب ت، تاريخ نهاية المقاب ت، )بعد عملية الحفظ  يقوم النظام بعرض كل قيم الحقول التالية  م حظة

 .ه(فترة غياب الموظف عن عمل
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 طلب تسجيل الضمانات المالية
ضمانات المالية في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار  صتخت هذه الشاشة بتعريف طلب تسجيل ال

 (.3-7طلب تسجيل الضمانات المالية من قائمة الطلبات كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة طلب تسجيل الضمانات المالية. (7-3الشكل )

 

لتعريف طلب ( من متن القرار جديدمن شـــريط المهام ثم الضـــغط على الزر )( جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

 تسجيل ضمانات مالية جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

مســـمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر )والتي تشـــمل يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،رقم الوظيفة العمل،

 يقوم النظام بعرض رقم الضمان المالي الجديد بعد الحفظ. قم الضمان المالي:ر 

 التاريخ الميالدي. بعرضيقوم المستخدم بإدخال تاريخ الضمان المالي الهجري ويقوم النظام  اريخ الضمان المالي:ت 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الرئيسي من القائمة المنسدلة. لتخصص الرئيسي:ا 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الفرعي من القائمة المنسدلة. لتخصص الفرعي:ا 

 يقوم المستخدم باختيار خيار اإللتزام بدراسة اللغة )نعم( أو )ال(. م/ال(:إللتزام بدراسة الل ة )نعا 

 .بادخال رمز الجامعة ليعرض النظام اسم الجامعة بالعربييقوم المستخدم  لجامعة )عربي(:ا 
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 الجامعة باإلنجليزي.يقوم النظام بعرض اسم  لجامعة )انجليزي(:ا 

ستخدم  ابه )عنوان الجامعة(:ر  ضغطيقوم الم شة عنوان الجامعة كما  (Popup)ليعرض النظام عنوان الجامعة  بال شا

 (.1-3-7) في الشكل

 ختيار المؤهل العلمي من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم بإ لمؤال العلمي:ا 

 

 
 الشكل )1-3-7( يمثل شاشة عنوان الجامعة.
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 طلب منحة دراسية
اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار طلب منحة تختص هذه الشاشة بتعريف طلب منحة دراسية في نظام 

 (.4-7دراسية من قائمة الطلبات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة طلب منحة دراسية.7-4الشكل )

 

( لتعريف طلب منحة دراسية جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

 الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 رقم السجل.يقوم النظام بعرض  قم السجل:ر 

 .المرتبةيقوم النظام بعرض  لمرتبة:ا 

اإلدارية، مقر مســـمى الوظيفة، الجهة )والتي تشـــمل  يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة علومات الوظيفة:م 

 .(الراتب األساسي ،الدرجة ،رقم الوظيفة العمل،

 يقوم المستخدم بإدخال رقم معهد التدريب فيقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. عهد التدريب:م 

 الدورة. فيقوم النظام بعرض اسمالمستخدم بادخال رمز الدورة  يقوم مز الدورة:ر 

 يقوم المستخدم باختيار الدفعة من القائمة المنسدلة. لدفعة:ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة. اريخ بداية الدورة:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة. اريخ نهاية الدورة:ت 
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 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. سوم الدورة:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب الجهة الطالبة. قم ةطاب الجهة الطالبة:ر 

 بإدخال تارخ خطاب الجهة الطالبة.يقوم المستخدم  اريخ حطاب الجهة الطالبة:ت 

 

إلضافة معلومات النفقات التي ستمنح للمرشح يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام الموجود فوق جدول النفقات 

 حيث تظهر الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 

o  المنسدلة. ةمن القائمالرئيسي النفقة نوع يقوم المستخدم باختيار  :الرئيسي النفقةنوع 

o  المنسدلة. ةمن القائمالفرعي النفقة نوع يقوم المستخدم باختيار  :الفرعي النفقةنوع 

o :يقوم المستخدم بإدخال قيمة نفقة الجهة المانحة. قيمة نفقة الجهة المانحة 

o :يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة المستحقة للمرشح. قيمة النفقة المستحقة للمرشح 

o يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة المصروفة. صروفة:قيمة النفقة الم 
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 طلب ابتعاث داخل المملكة
هذه الشاشة بتعريف طلب ابتعاث داخل المملكة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار طلب  صتخت

 (.5-7) ابتعاث داخل المملكة من قائمة الطلبات كما في الشكل

 

 
 شاشة طلب ابتعاث داخل المملكة.( يمثل 7-5الشكل )

 

لتعريف طلب ( من متن القرار جديدمن شـــريط المهام ثم الضـــغط على الزر )( جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

 ابتعاث داخلي جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 بإدخال رقم المرشح  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشح.يقوم المستخدم  قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. :ابه )معلومات القرار(ر 

 ت الموظف من خالل هذا الرابط.يقوم النظام باستعراض معلوما :ابه )معلومات الموظف(ر 

يقوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيتم دراســة اللغة  ويختار )ال(  ل سـيتم دراسـة الل ة) )نعم/ال(:ا 

 في حال أنه لن يتم دراسة اللغة.

الحقل فقط ويظهر هذا  يقوم المســتخدم باختيار لغة التخصــص فيختار )عربي( أو )إنجليزي( أو )أخرى(  ة التخصــص:ل 

 .)نعم(يساوي ال سيتم دراسة الل ة) ""في حال كان قيمة الحقل 

 هي المملكة العربية السعودية مع عدم إمكانية التغيير.يقوم النظام بعرض قيمة الدولة  لدولة:ا 

 .ليقوم النظام بعرض اسم الجامعة بالعربيالجامعة  بادخال رمزيقوم المستخدم  لجامعة )عربي(:ا 

 يقوم النظام بعرض الجامعة باللغة اإلنجليزية. )انجليزي(:لجامعة ا 
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 يقوم المستخدم بالضغط على هذا الرابط لعرض عنوان الجامعة. :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 يقوم المستخدم باختيار الدرجة العلمية من القائمة المنسدلة. :لدرجة العلميةا 

 خرى فيه.االالدرجة وصف خرى لكتابة العلمية الحقل عند اختيار الدرجة يظهر هذا اصف الدرجة: و 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الرئيسي من القائمة المنسدلة. :لتخصص الرئيسيا 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الفرعي من القائمة المنسدلة. :لتخصص الفرعيا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية اإلبتعاث. :اريخ بداية اإلبتعاثت 

لمســــتخدم ل يمكنعاث كتاريخ لبداية دراســــة اللغة والنظام بعرض تاريخ بداية االبت يقوم :اريخ بداية دراســـة الل ةت 

 .)نعم(يساوي "ال سيتم دراسة الل ة)"ويظهر هذا الحقل فقط في حال كان قيمة الحقل  التعديل عليه 

ــــة يقوم  :اريخ نهاية دراســــة الل ةت  ويظهر هذا الحقل فقط في حال كان قيمة   اللغةالنظام بعرض تاريخ نهاية دراس

 .)نعم(يساوي  ")ال سيتم دراسة الل ة"الحقل 

ال سيتم "ويظهر هذا الحقل فقط في حال كان قيمة الحقل  يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة :دة دراسة الل ةم 

 .)نعم(يساوي ") دراسة الل ة

 التعديل عليه.لمستخدم يمكن لو النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديمية يقوم :الدراسة األماديميةاريخ بداية ت 

 .الدراسة األكاديمية يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األماديمية: دةم 

 التعديل عليه.لمستخدم يمكن لظام بعرض تاريخ نهاية االبتعاث والن يقوم :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث. :دة اإلبتعاثم 

صحب الموظف مرافقيه )نعم/ا  سي صحب الموظف مرافقين له   :ال(ل  ستخدم باختيار الخيار )ال( إذا لم ي يقوم الم

ــــحب الموظف مرافقين له  حيث يقوم النظام بعد اختيار الخيار )نعم( بإظهار  ويقوم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســــيص

 المحرم(.الزوج/ الزوجة/ اسمالحقل )

 المحرم.الزوج/الزوجة/ اسميقوم المستخدم بإدخال  :هنة الزوج/ الزوجة/المحرمم 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم جلسة لجنة اإلبتعاث. :قم جلسة لجنة اإلبتعاثر 

 يقوم المستخدم باختيار تاريخ جلسة لجنة اإلبتعاث. :اريخ جلسة لجنة اإلبتعاثت 

يقوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيصــرف للموظف بدل ترحيل  ويختار  :ال(ترحيل )نعم/صرث له بدل ي 

 الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل ترحيل.

ـــوابط تحديد البدالت في الرواتبيعرض النظام قيمة بدل الترحيل  يمة بدل الترحيل:ق  )يتم تفعيل هذا  .اعتماداً على ض

 .الحقل فقط اذا كان قيمة حقلديصرف له بدل ترحيلد هي نعم(

ستخدم)نعم/ال(:ا  يقوم المسـتخدم باختيار نعم اذا اراد ان يغير قيمة حقل دقيمة بدل الترحيلد و يقوم  لقيمة من الم

ا على ضـــوابط تحديد البدالت في باختيار ال اذا اراد ان تكون قيمة حقل دقيمة بدل الترحيلد معروضـــه من النظام اعتماد

 .)يتم تفعيل هذا الحقل فقط اذا كان قيمة حقلديصرف له بدل ترحيلد هي نعم( الرواتب.

يقوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيصــرف للموظف بدل كتب  :ال(صــرث له بدل متب ومراجع )نعم/ي 

 مراجع.ومراجع  ويختار الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل كتب و

صرف للموظف بدل طباعة  :ال(صرث له بدل طباعة وتجليد )نعم/ي  سي يقوم المستخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان 

 وتجليد  ويختار الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل طباعة وتجليد.

يقوم المستخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان سيمنح للموظف تذاكر سفر حيث  :ال(منح تذامر سفر للموظف )نعم/ي 

 يقوم النظام بعد اختيار الخيار )نعم( بإظهار الحقل )درجة التذاكر(  ويختار الخيار )ال( إذا لم يمنح بدل تذاكر سفر.

 يقوم المستخدم باختيار درجة التذاكر من القائمة المنسدلة. :رجة التذامرد 

لنوع االختبار الذي يتم اختياره من القائمة المنسدلة في حقل يقوم المستخدم بادخال درجة الموظف  الموظف: رجةد 

 .دفي اختبارد

 االنترنت(.)التوفل الورقي  الحاسب اآللي   يقوم المستخدم باختيار نوع االختبار من اتلقائمة المنسدلة ي اةتبار:ف 

 

 بيانات المرافقين ضمن القرار: 

ــحب الموظف مرافقيهد هي نعم  وتظهر بيانات المرافقين في جدول يتم تفعيله عندما تكون قيمة حقل د هل  ــيص يحتوي س

 الجدول الحقول التالية:

 مسلسل.رقم  :م 

 ليختار مرافقين المبتعث. ()يمكن للمستخدم اختيار عالمة  ةتيار:ا 
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 يعرض النظام اسم المرافق. سم المرافل:ا 

 رض النظام صلة قرابة المرافق للمبتعث.يع لة القرابة:ص 

 يعرض النظام عمر المرافق بالسنوات. لعمر بالسنوات:ا 
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 طلب ابتعاث خارج المملكة
هذه الشاشة بتعريف طلب ابتعاث خارج المملكة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار طلب  صتخت

 (.6-7) ابتعاث خارج المملكة من قائمة الطلبات كما في الشكل

 

 
 شاشة طلب ابتعاث خارج المملكة.( يمثل 7-6الشكل )

 

لتعريف طلب ابتعاث ( من متن القرار جديدالمهام ثم الضغط على زر )من شريط ( جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

 خارجي جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. :ابه )معلومات القرار(ر 

 يقوم النظام باستعراض معلومات الموظف من خالل هذا الرابط. :ابه )معلومات الموظف(ر 

يقوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيتم دراســة اللغة  ويختار )ال(  ل سـيتم دراسـة الل ة) )نعم/ال(:ا 

 في حال أنه لن يتم دراسة اللغة.

حقل فقط ويظهر هذا ال يقوم المســتخدم باختيار لغة التخصــص فيختار )عربي( أو )إنجليزي( أو )أخرى(  ة التخصــص:ل 

 .)نعم(ي يساود في حال كان قيمة الحقل دهل سيتم دراسة اللغة؟

 تخدم باختيار الدولة من القائمة المنسدلة.سميقوم ال لدولة:ا 

 يقوم المستخدم بادخال رمز الجامعة ليقوم النظام بعرض اسم الجامعة بالعربي. لجامعة )عربي(:ا 

 يقوم النظام بعرض الجامعة باللغة اإلنجليزية. لجامعة )انجليزي(:ا 
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 يقوم المستخدم بالضغط على هذا الرابط لعرض عنوان الجامعة. :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 يقوم المستخدم باختيار الدرجة العلمية من القائمة المنسدلة. :لدرجة العلميةا 

 خرى فيه.االالدرجة وصف خرى لكتابة لحقل عند اختيار الدرجة العلمية ايظهر هذا اصف الدرجة: و 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الرئيسي من القائمة المنسدلة. :لتخصص الرئيسيا 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الفرعي من القائمة المنسدلة. :لتخصص الفرعيا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية اإلبتعاث. :اريخ بداية اإلبتعاثت 

لمســــتخدم ل يمكنعاث كتاريخ لبداية دراســــة اللغة والنظام بعرض تاريخ بداية االبت يقوم :اريخ بداية دراســـة الل ةت 

 .)نعم(يساوي  )"ال سيتم دراسة الل ة"ويظهر هذا الحقل فقط في حال كان قيمة الحقل  ل عليه التعدي

ــــة اللغةيقوم  :اريخ نهاية دراســــة الل ةت  ويظهر هذا الحقل فقط في حال كان قيمة   النظام بعرض تاريخ نهاية دراس

 .)نعم(يساوي د دراسة الل ة)ال سيتم "الحقل 

ال سيتم "ويظهر هذا الحقل فقط في حال كان قيمة الحقل  يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة :دة دراسة الل ةم 

 .)نعم(يساوي  )"دراسة الل ة

 التعديل عليه.لمستخدم يمكن لو النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديمية يقوم :الدراسة األماديميةاريخ بداية ت 

 .الدراسة األكاديمية يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األماديمية: دةم 

 التعديل عليه.لمستخدم النظام بعرض تاريخ نهاية االبتعاث و يمكن ل يقوم :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث. :دة اإلبتعاثم 

صحب الموظف مرافقيه )نعم/ا  سي صحب الموظف مرافقين له   :ال(ل  ستخدم باختيار الخيار )ال( إذا لم ي يقوم الم

ــــحب الموظف مرافقين له  حيث يقوم النظام بعد اختيار الخيار )نعم( بإظهار  ويقوم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســــيص

 لمحرم(.الزوج/ الزوجة/ا اسمالحقل )

 المحرم.الزوج/الزوجة/ سمايقوم المستخدم بإدخال  :المحرمهنة الزوج/ الزوجة/م 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم جلسة لجنة اإلبتعاث. :قم جلسة لجنة اإلبتعاثر 

 يقوم المستخدم باختيار تاريخ جلسة لجنة اإلبتعاث. :اريخ جلسة لجنة اإلبتعاثت 

يقوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيصــرف للموظف بدل ترحيل  ويختار  :ال(صرث له بدل ترحيل )نعم/ي 

 الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل ترحيل.

ـــوابط تحديد البدالت في الرواتبيعرض النظام قيمة بدل الترحيل  يمة بدل الترحيل:ق  . )يتم تفعيل هذا اعتماداً على ض

 .دل ترحيلد هي نعم(الحقل فقط اذا كان قيمة حقلديصرف له ب

ستخدم)نعم/ال(:ا  يقوم المسـتخدم باختيار نعم اذا اراد ان يغير قيمة حقل دقيمة بدل الترحيلد و يقوم  لقيمة من الم

ـــوابط تحديد البدالت في  ـــه من النظام اعتمادا على ض باختيار ال اذا اراد ان تكون قيمة حقل دقيمة بدل الترحيلد معروض

 .الحقل فقط اذا كان قيمة حقلديصرف له بدل ترحيلد هي نعم( الرواتب. )يتم تفعيل هذا

يقوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيصــرف للموظف بدل كتب  :ال(صــرث له بدل متب ومراجع )نعم/ي 

 ومراجع  ويختار الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل كتب ومراجع.

صرف للموظف بدل طباعة  :ال(صرث له بدل طباعة وتجليد )نعم/ي  سي يقوم المستخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان 

 وتجليد  ويختار الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل طباعة وتجليد.

يقوم المستخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان سيمنح للموظف تذاكر سفر حيث  :ال(منح تذامر سفر للموظف )نعم/ي 

 ار )نعم( بإظهار الحقل )درجة التذاكر(  ويختار الخيار )ال( إذا لم يمنح بدل تذاكر سفر.يقوم النظام بعد اختيار الخي

 يقوم المستخدم باختيار درجة التذاكر من القائمة المنسدلة. :رجة التذامرد 

حقل لنوع االختبار الذي يتم اختياره من القائمة المنسدلة في يقوم المستخدم بادخال درجة الموظف  رجة الموظف:د 

 .دفي اختبارد

 يقوم المستخدم باختيار نوع االختبار من اتلقائمة المنسدلة)التوفل الورقي, الحاسب اآللي, االنترنت(. ي اةتبار:ف 

 

 بيانات المرافقين ضمن القرار: 

يحتوي و ل ســيصــحب الموظف مرافقيهد هي نعم  تظهر بيانات المرافقين في جدول يتم تفعيله عندما تكون قيمة حقل د ه

 الجدول الحقول التالية:

 مسلسل.رقم  :م 

 ليختار مرافقين المبتعث. ()يمكن للمستخدم اختيار عالمة  ةتيار:ا 
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 يعرض النظام اسم المرافق. سم المرافل:ا 

 يعرض النظام صلة قرابة المرافق للمبتعث. لة القرابة:ص 

 يعرض النظام عمر المرافق بالسنوات. لعمر بالسنوات:ا 
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 تعويض مراسالت الجامعاتطلب 
هذه الشاشة بتعريف طلب تعويض مراسالت الجامعات في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار  صتخت

 (.7-7طلب تعويض مراسالت الجامعات من قائمة الطلبات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة طلب تعويض مراسالت الجامعات.7-7الشكل )

 

جديد  وفيما يلي شــرن للحقول التي  مراســالت الجامعات( لتعريف طلب تعويض جديدالمســتخدم بالضــغط على الزر )يقوم 

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  ،مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل)يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 .ة طلب التعويض الجديدة بعد الحفظيقوم النظام بعرض قيمة رقم استمار قم استمارة طلب التعويض:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ استمارة طلب التعويض.اريخ استمارة طلب التعويض: ت 

 

  :معلومات الجامعات 

 تظهر جدول معلومات الجامعات حيث إلضافة معلومات الجامعات يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام الموجود فوق

 الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 
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o :ليقوم النظام بعرض اسمها الجامعة بادخال رمزيقوم المستخدم  الجامعة. 

o :يقوم النظام بعرض الدولة. الدولة 

o :يقوم النظام بعرض المدينة. المدينة 

o :يقوم المستخدم باختيار العملة من القائمة المنسدلة. العملة 

o :يقوم المستخدم بإدخال القيمة. القيمة 

o :يقوم النظام بعرض القيمة بالريال. القيمة بالريال 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها. جموع النفقات:م 
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 تسجيل متغيرات تدريب داخل المملكةطلب 
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة  تسجيل متغيرات تدريب داخل المملكةهذه الشاشة بتعريف طلب  صتخت

 (.8-7من قائمة الطلبات كما في الشكل ) تسجيل متغيرات تدريب داخل المملكةعند اختيار طلب 
 

 
 .تسجيل متغيرات تدريب داخل المملكة( يمثل شاشة طلب 7-8الشكل )

 

ومن ثم ادخال رقم  جديد تدريب داخل المملكةتســجيل متغيرات ( لتعريف طلب جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

ـــلي ـــجيل المتغيرات له في حقل القرار األص ـــلي لقرار التدريب داخل المملكة المراد تس ـــرن القرار االص   وفيما يلي ش

 للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم طلب الترشيح. :طلب الترشيحقم ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. طلب الترشيح:اريخ ت 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  اإلدارية، مقر العمل،مســــمى الوظيفة، الجهة )يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 .(الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 .بعرض رمز الدورة النظاميقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 .بعرض الفصل الدراسي النظاميقوم  لفصل الدراسي:ا 

 .بعرض الدفعة النظاميقوم  لدفعة:ا 
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 .بعرض اسم معهد التدريب النظاميقوم  سم معهد التدريب:ا 

 .بعرض الدولة النظاميقوم  لدولة:ا 

 .بعرض المدينة النظاميقوم  لمدينة:ا 

 .بعرض تاريخ بداية الدورة الهجري النظاميقوم  اريخ بداية الدورة:ت 

 .بعرض تاريخ نهاية الدورة الهجري النظاميقوم  اريخ نهاية الدورة:ت 

 .بعرض تاريخ بداية الدورة الميالدي النظاميقوم : اريخ بداية الدورة المي ديت 

 .بعرض تاريخ نهاية الدورة الميالدي النظاميقوم  :الدورة المي دي نهايةاريخ ت 

 .بعرض مدة الدورة النظاميقوم  دة الدورة:م 

 .بعرض القطاع النظاميقوم  لقطاع:ا 

 .بعرض نوع الدورة النظاميقوم  وع الدورة:ن 

 )لاير(.يقوم النظام بعرض رسوم الدورة  سوم الدورة )لاير(:ر 

يقوم المســتخدم باختيار نوع المتغير من القائمة المنســدلة واذا تم اختيار نوع المتغير تمديد التدريب فإن  وع المت ير:ن 

 النظام يقوم بإظهار حقل مدة التمديد.

لدورة )هجري( ويقو اريخ نهاية الدورة:ت  ية ا ها تاريخ ن بإدخال  لدورة يقوم المســــتخدم  ية ا ها تاريخ ن م النظام بعرض 

 )ميالدي(.

 يقوم النظام بعرض مدة التمديد. دة التمديد:م 

 يقوم المستخدم بإدخال السبب. لسبب:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات. لم حظات:ا 

رمز النفقة، م، ) ( لتفاصـــيل نفقات المتدربpopubعند الضـــغط على رابط نفقات القرار يعرض النظام )فقات القرار: ن 

 .(1-8-7) كما في الشكل ة(النفق اسم النفقة،
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 الشكل )1-8-7( يمثل شاشة تفاصيل نفقات متدرب.
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 تسجيل متغيرات تدريب خارج المملكةطلب 
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة  تسجيل متغيرات تدريب خارج المملكةهذه الشاشة بتعريف طلب  صتخت

 (.9-7من قائمة الطلبات كما في الشكل ) تسجيل متغيرات تدريب خارج المملكةعند اختيار طلب 
 

 
 .المملكة خارجتسجيل متغيرات تدريب ( يمثل شاشة طلب 7-9الشكل )

 

ــغط على الزر ) ومن ثم ادخال رقم  جديد تدريب خارج المملكةتســجيل متغيرات ( لتعريف طلب جديديقوم المســتخدم بالض

  وفيما يلي شرن للحقول القرار االصلي لقرار التدريب خارج المملكة المراد تسجيل المتغيرات له في حقل القرار األصلي

 التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم طلب الترشيح. :طلب الترشيحقم ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح.اريخ طلب الترشيح: ت 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  الجهة اإلدارية، مقر العمل،مســــمى الوظيفة، )يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 .(الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 .بعرض رمز الدورة النظاميقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 .بعرض الفصل الدراسي النظاميقوم  لفصل الدراسي:ا 

 .بعرض الدفعة النظاميقوم  لدفعة:ا 
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 .بعرض اسم معهد التدريب النظاميقوم  سم معهد التدريب:ا 

 .بعرض الدولة النظاميقوم  لدولة:ا 

 .بعرض المدينة النظاميقوم  لمدينة:ا 

 .بعرض تاريخ بداية الدورة الهجري النظاميقوم  اريخ بداية الدورة:ت 

 .بعرض تاريخ نهاية الدورة الهجري النظاميقوم  اريخ نهاية الدورة:ت 

 .بعرض تاريخ بداية الدورة الميالدي النظاميقوم : اريخ بداية الدورة المي ديت 

 .بعرض تاريخ نهاية الدورة الميالدي النظاميقوم  :الدورة المي دي نهايةاريخ ت 

 .بعرض مدة الدورة النظاميقوم  دة الدورة:م 

 .بعرض القطاع النظاميقوم  لقطاع:ا 

 .بعرض نوع الدورة النظاميقوم  وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة )لاير(. سوم الدورة )لاير(:ر 

يقوم المســتخدم باختيار نوع المتغير من القائمة المنســدلة واذا تم اختيار نوع المتغير تمديد التدريب فإن  وع المت ير:ن 

 النظام يقوم بإظهار حقل مدة التمديد.

لدورة )هجري( ويقو اريخ نهاية الدورة:ت  ية ا ها تاريخ ن بإدخال  لدورة يقوم المســــتخدم  ية ا ها تاريخ ن م النظام بعرض 

 ميالدي(.)

 يقوم النظام بعرض مدة التمديد. دة التمديد:م 

 يقوم المستخدم بإدخال السبب. لسبب:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات. لم حظات:ا 

رمز النفقة، م، ) ( لتفاصـــيل نفقات المتدربpopubعند الضـــغط على رابط نفقات القرار يعرض النظام )فقات القرار: ن 

 (.1-9-7كما في الشكل ) ة(النفق اسم النفقة،
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 الشكل )1-9-7( يمثل شاشة تفاصيل نفقات متدرب.
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 تسجيل متغيرات ابتعاث داخل المملكةطلب 
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة  تسجيل متغيرات ابتعاث داخل المملكةهذه الشاشة بتعريف طلب  صتخت

 (.10-7من قائمة الطلبات كما في الشكل ) تسجيل متغيرات ابتعاث داخل المملكةعند اختيار طلب 
 

 
 .المملكة داخل ابتعاثتسجيل متغيرات ( يمثل شاشة طلب 7-10الشكل )

 

ومن ثم ادخال رقم  جديد متغيرات ابتعاث داخل المملكةتســجيل ( لتعريف طلب جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

ـــلي ـــجيل المتغيرات له في حقل القرار األص ـــلي لقرار االبتعاث داخل المملكة المراد تس ـــرن القرار االص   وفيما يلي ش

 للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 اسمه.وعرض رقم المرشح  بعرض النظاميقوم  قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 .(الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغة. :الل ة اريخ بداية دراسةت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة. :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة.دة دراسة الل ة: م 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديمية. :اريخ بداية الدراسة األماديميةت 
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 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية.دة الدراسة األماديمية: م 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث :دة اإلبتعاثم 

 .النظام بعرض الجامعة )عربي(يقوم  :لجامعة )عربي(ا 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )انجليزي( :لجامعة )انجليزي(ا 

 .يقوم المستخدم باستعراض عنوان الجامعة من خالل هذا الرابط  :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .الرئيسييقوم النظام بعرض التخصص  :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

غير المختار تظهر يقوم المســــتخدم باختيار نوع المتغير من القائمة المنســــدلة وعلى حســــب نوع المت :وع المت يرن 

 :الحقول كالتالي

o  بداية الدراسة ، تاريخ مدة التمديد تاريخ نهاية دراسة الل ة الجديد،) تظهر الحقول :تمديد دراسة الل ة

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم. (تاريخ نهاية اإلبتعاث الجديد، السبب، الم حظات ،األماديمية الجديد

o ادخال قيمها من  ويتم (تاريخ نهاية االبتعاث الجديد، الســــبب، الم حظات) تظهر الحقول :تمديد االبتعاث

 المستخدم.

o  التاريخ المتوقع النتقال الموظف الى تلك ) ظهر الحقولت: جامعة أةرصانتقال المبتعق من جامعة إلى

( رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(، الجامعة الجامعة، الســـبب، الم حظات، الدولة،

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم.

o الســبب، الم حظات،النتقال الموظفالتاريخ المتوقع ) تظهر الحقول: انتقال مبتعق وت يير تخصــصــه ، 

رابه )عنوان  الجامعة )انجليزي(، )عربي(، الجامعة التخصص الفرعي، الدولة، التخصص الرئيسي،

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم. (الجامعة

o :ثة يد البع مد عق و ت قال مبت قال الموظف) تظهر الحقول انت تاريخ المتوقع النت يد ،ال مد ثة،  تاريخ ت البع

سبب، الم حظات، الدولة، الجامعة ويتم ادخال ( رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(، ال

 قيمها أو اختيارها من المستخدم.

o :التخصـــص  التاريخ المتوقع لت يير التخصـــص، الســـبب، الم حظات،) تظهر الحقول ت يير التخصـــص

 أو اختيارها من المستخدم. ويتم ادخال قيمها (التخصص الفرعي الرئيسي،

o الســبب،  ،تاريخ الحصــول على المؤال) تظهر الحقول ال آةر أثناء االبتعاث:حصــول المبتعق على مؤ

ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من  (التخصص الفرعي التخصص الرئيسي، الدرجة العلمية، الم حظات،

 المستخدم.

o تظهر الحقول :الجامعة أو من جامعة أةرص اســــتمرار االبتعاث للحصــــول على مؤال آةر من نفد 

 ، الســــبب، الم حظات،الجديد، مدة دراســــة المؤال الجديدتاريخ نهاية االبتعاث  اعتبارا  من تاريخ،)

 الجامعةنتيجة المؤال الســابل، الدولة،  التخصــص الفرعي، التخصــص الرئيســي، الدرجة العلمية،

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم. (الجامعة(رابه )عنوان  الجامعة )انجليزي(، )عربي(،

o  تاريخ التحاق المبتعق بالجامعة األةرص،) تظهر الحقول بجامعة أةرص لدراسة مقررات بعثته:االلتحاق 

ــف للمقررات التي  ــتها في الجامعة األةرصوص ــبب، الم حظات،يرغب بدراس  الدولة، الجامعة ، الس

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم. ((رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(،

o :مدة  ،تاريخ نهاية االبتعاث عاث الجديد،تاريخ بداية االبت) تظهر الحقول تأجيل أو ت يير تاريخ االبتعاث

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم.( السبب، الم حظات التأجيل،

o :تاريخ العودة إلى الدراســــة تاريخ بداية انقطاع الموظف،)تظهر الحقول  قطع ابتعاث مؤقت لمبتعق، 

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم. (تاريخ بداية االبتعاث الجديد، السبب، الم حظات مدة االنقطاع،

o ــل على مؤال:قط ــبب، الم حظات) تظهر الحقول ع ابتعاث مبتعق لم يحص  (تاريخ انهاء االبتعاث ، الس

 قيمها من المستخدم. ويتم ادخال

o ويتم ادخال قيمها  ة(النتيج تاريخ إنهاء االبتعاث،) تظهر الحقول اء االبتعاث بعد الحصــــول على مؤال:إنه

 من المستخدم.
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o تاريخ نهاية الرحلة العلمية ، تاريخ بداية الرحلة العلمية،الدولة، المدينة) تظهر الحقول: رحلة علمية، 

 .ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم (الرحلة العلمية ال رض من ،مدة الرحلة العلمية

o  :ويتم ادخال قيمها من  (نيجدول بيانات المرافق ،الســـبب تاريخ التعديل،)تظهر الحقول تعديل المرافقين

 .المستخدم

o  :تاريخ نهاية  ،تاريخ بداية القطع ،تاريخ بداية االســتئناث) تظهر الحقولاســتئناث ابتعاث مقطوع مؤقتا

 .ويتم ادخال قيمها من المستخدم (الم حظات ،القطع

o  :تاريخ العودة تاريخ بداية تمديد انقطاع الموظف) تظهر الحقولتمديد فترة القطع المؤقت ل بتعاث  ،

سبب، الم حظات سة، مدة تمديد االنقطاع، تاريخ نهاية االبتعاث الجديد، ال ويتم ادخال قيمها من ( للدرا

 .المستخدم
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 تسجيل متغيرات ابتعاث خارج المملكةطلب 
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة  تسجيل متغيرات ابتعاث خارج المملكةهذه الشاشة بتعريف طلب  صتخت

 (.11-7من قائمة الطلبات كما في الشكل ) تسجيل متغيرات ابتعاث خارج المملكةعند اختيار طلب 
 

 
 .المملكة خارج ابتعاثتسجيل متغيرات ( يمثل شاشة طلب 7-11الشكل )

 

ــغط على الزر ) ومن ثم ادخال رقم  جديد تســجيل متغيرات ابتعاث خارج المملكة( لتعريف طلب جديديقوم المســتخدم بالض

يلي شـــرن   وفيما القرار االصـــلي لقرار االبتعاث خارج المملكة المراد تســـجيل المتغيرات له في حقل القرار األصـــلي

 للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،مســــمى )يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغة. :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة. :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 بعرض مدة دراسة اللغة.يقوم النظام دة دراسة الل ة: م 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديمية. :اريخ بداية الدراسة األماديميةت 
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 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية.دة الدراسة األماديمية: م 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاثيقوم  :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث :دة اإلبتعاثم 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )عربي( :لجامعة )عربي(ا 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )انجليزي( :لجامعة )انجليزي(ا 

 .الرابطنوان الجامعة من خالل هذا يقوم المستخدم باستعراض ع :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

 .لنظام بعرض قيمة الحقل نعم او اليقوم ا)نعم/ال(:  ريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين ل بتعاثة 

هر يقوم المســــتخدم باختيار نوع المتغير من القائمة المنســــدلة وعلى حســــب نوع المتغير المختار تظ :وع المت يرن 

 :الحقول كالتالي

o ة الدراســة ، تاريخ بدايمدة التمديد تاريخ نهاية دراســة الل ة الجديد،) تظهر الحقول :تمديد دراســة الل ة

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم. (السبب، الم حظاتتاريخ نهاية اإلبتعاث الجديد،  ،األماديمية الجديد

o ادخال قيمها من  ويتم (تاريخ نهاية االبتعاث الجديد، الســــبب، الم حظات) تظهر الحقول :تمديد االبتعاث

 المستخدم.

o التاريخ المتوقع النتقال الموظف الى تلك ) ظهر الحقولت: انتقال المبتعق من جامعة إلى جامعة أةرص

 ((رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(، الجامعة الســــبب، الم حظات، الدولة،الجامعة، 

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم.

o التاريخ المتوقع النتقال الموظف، الســـبب، الم حظات،) تظهر الحقول: انتقال مبتعق وت يير تخصـــصـــه 

رابه )عنوان  الجامعة )انجليزي(، الجامعة)عربي(، التخصــص الفرعي، الدولة، التخصــص الرئيســي،

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم. ((الجامعة

o :ثة يد البع مد عق و ت قال مبت قال الموظف)ا تظهر الحقول انت تاريخ المتوقع النت ثة،  ،ل يد البع مد تاريخ ت

ويتم ادخال  ((رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(، الســـبب، الم حظات، الدولة، الجامعة

 قيمها أو اختيارها من المستخدم.

o :التخصــــص  التاريخ المتوقع لت يير التخصــــص، الســــبب، الم حظات،) تظهر الحقول ت يير التخصــــص

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم. (التخصص الفرعي الرئيسي،

o تاريخ الحصـــول على المؤال، الســـبب، ) تظهر الحقول ال آةر أثناء االبتعاث:حصـــول المبتعق على مؤ

ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من  (التخصــص الفرعي التخصــص الرئيســي، الدرجة العلمية، الم حظات،

 المستخدم.

o اعتبارا  ) تظهر الحقول :استمرار االبتعاث للحصول على مؤال آةر من نفد الجامعة أو من جامعة أةرص

الدرجة  ، الســــبب، الم حظات،الجديد، مدة دراســــة المؤال الجديدتاريخ نهاية االبتعاث  من تاريخ،

 )عربي(، ، الدولة، الجامعةنتيجة المؤال الســابل الفرعي، التخصــص التخصــص الرئيســي، العلمية،

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم.(( رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(،

o  حاق ته:االلت لدراســــة مقررات بعث عة أةرص  جام عة ) تظهر الحقول ب جام بال عق  حاق المبت تاريخ الت

الدولة،  ، الســــبب، الم حظات،يرغب بدراســــتها في الجامعة األةرصاألةرص،وصــــف للمقررات التي 

 المستخدم.ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من  ((رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(، الجامعة

o :عاث تاريخ االبت جديد،) تظهر الحقول تأجيل أو ت يير  عاث ال ية االبت بدا مدة  تاريخ  عاث،  ية االبت ها تاريخ ن

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم.( التأجيل، السبب، الم حظات

o :مدة  ،ةتاريخ العودة إلى الدراســ تاريخ بداية انقطاع الموظف،)تظهر الحقول  قطع ابتعاث مؤقت لمبتعق

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم. (تاريخ بداية االبتعاث الجديد، السبب، الم حظات االنقطاع،

o ويتم  (، السبب، الم حظاتتاريخ انهاء االبتعاث) تظهر الحقول ع ابتعاث مبتعق لم يحصل على مؤال:قط

 ادخال قيمها من المستخدم.
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o ويتم ادخال قيمها من ( ةالنتيج تاريخ إنهاء االبتعاث،) تظهر الحقول اء االبتعاث بعد الحصــول على مؤال:إنه

 المستخدم.

o مدة  ،تاريخ نهاية الرحلة العلمية ، تاريخ بداية الرحلة العلمية،الدولة، المدينة) تظهر الحقول: رحلة علمية

 .ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم (ال رض من الرحلة العلمية ،الرحلة العلمية

o  :ويتم ادخال قيمها من  (نيجدول بيانات المرافق ،الســــبب تاريخ التعديل،)تظهر الحقول تعديل المرافقين

 .المستخدم

o  :تاريخ نهاية  ،تاريخ بداية القطع ،اريخ بداية االســــتئناث)ت تظهر الحقولاســــتئناث ابتعاث مقطوع مؤقتا

 .ويتم ادخال قيمها من المستخدم (الم حظات ،القطع

o  :عاث يد فترة القطع المؤقت ل بت مد يد انقطاع الموظف) تظهر الحقولت مد ية ت بدا تاريخ العودة تاريخ   ،

ويتم ادخال قيمها من ( للدراســـة، مدة تمديد االنقطاع، تاريخ نهاية االبتعاث الجديد، الســـبب، الم حظات

 .المستخدم
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 صرف نفقات تعليم أبناء المبتعثين بالخارجطلب 
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه  صــــرف نفقات تعليم أبناء المبتعثين بالخارج هذه الشــــاشــــة بتعريف طلب  صتخت

 (.12-7من قائمة الطلبات كما في الشكل )صرف نفقات تعليم أبناء المبتعثين بالخارج الشاشة عند اختيار طلب 
 

 
 .بتعثين بالخارجصرف نفقات تعليم أبناء الميمثل شاشة طلب ( 7-12الشكل )

 

ومن ثم ادخال رقم القرار  جديد صرف نفقات أبناء المبتعثين بالخارج( لتعريف طلب جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:االصلي لقرار االبتعاث خارج المملكة في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. المرشح:قم ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 .األساسي(الوظيفة، الدرجة، الراتب 

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغة :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 .ام بعرض مدة دراسة اللغةيقوم النظدة دراسة الل ة: م 

 النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديمية.يقوم  :اريخ بداية الدراسة األماديميةت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية.دة الدراسة األماديمية: م 
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 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .بعرض مدة اإلبتعاث يقوم النظام :دة اإلبتعاثم 

 .)عربي( يقوم النظام بعرض الجامعة :لجامعة )عربي(ا 

 .)انجليزي( يقوم النظام بعرض الجامعة :لجامعة )انجليزي(ا 

 .نوان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم باستعراض ع :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

 يقوم النظام بعرض قيمة الحقل نعم او ال.)نعم/ال(: ريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين ل بتعاثة 

 رقم خطاب الملحق الثقافي. يقوم المستخدم بإدخال قم ةطاب الملحل الثقافي:ر 

 تاريخ خطاب الملحق الثقافي. يقوم المستخدم بإدخالاريخ ةطاب الملحل الثقافي: ت 

 ختيار العام الدراسي من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم بإ لعام الدراسي:ا 

 نفقة التعليم. عرض قيمة الحد األقصى للتعويض عنيقوم المستخدم بلحد األقصى للتعويض عن نفقة التعليم: ا 

 

  المرافقينمعلومات: 

o :مسلسل. رقم م 

o النظام بعرض اسم المرافق.يقوم  :اسم المرافل 

o صلة القرابةيقوم النظام بعرض  :صلة القرابة. 

o الجنسيقوم النظام بعرض  :الجند. 

o مستخدم بإدخال الصفاليقوم  :الصف. 

o نفقة المرافق قيمةمستخدم بإدخال يقوم ال :نفقة المرافل قيمة. 

o  :مستخدم باختيار العملة.يقوم الالعملة 

o :يقوم النظام بعرض قيمة النفقة بالريال. قيمة النفقة بالريال 

o :مستخدم بإدخال المدرسة.اليقوم  المدرسة 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها. جموع النفقات بالريال:م 

 مستخدم بإدخال المالحظات.يقوم اللم حظات: ا 
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 على حضور االمتحانات طلب الموافقة 
شة عند  شا شة بتعريف طلب الموافقة على حضور االمتحانات في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه ال شا تختص هذه ال

 (.13-7ائمة الطلبات كما في الشكل )اختيار طلب الموافقة على حضور االمتحانات من ق
 

 
 يمثل شاشة طلب الموافقة على حضور االمتحانات. (7-13الشكل )

 

لتعريف طلب ( من متن القرار جديدمن شـــريط المهام ثم الضـــغط على زر )( جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

 جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:الموافقة على حضور االمتحانات 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح المرشح:قم ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)قوم النظام بعرض معلومات الوظيفة ي :علومات الوظيفةم 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 .يقوم المستخدم بإدخال اسم اإلمتحان :سم اإلمتحانا 

النظام بعرض  يقوم المســتخدم بإدخال رســوم اإلمتحان واختيار العملة من القائمة المنســدلة ويقوم :ســوم اإلمتحانر 

 .قيمة رسوم اإلمتحان بالريال

 .القائمة المنسدلةيقوم المستخدم بإختيار الدولة من  :لدولةا 

 .يقوم المستخدم بإختيار المدينة من القائمة المنسدلة :لمدينةا 

 بإدخال رمز الجامعة ليقوم النظام بعرض اسمها بالعربي.يقوم المستخدم  :لجامعة )عربي(ا 

 .باإلنجليزي يقوم النظام بعرض الجامعة :لجامعة )انجليزي(ا 
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 .باستعراض عنوان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم  :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية تقديم اإلمتحانات :اريخ بداية تقديم اإلمتحاناتت 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية تقديم اإلمتحانات :اريخ نهاية تقديم اإلمتحاناتت 
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 طلب صرف كتب ومراجع للمبتعثين داخل المملكة
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه صــرف كتب ومراجع للمبتعثين داخل المملكة هذه الشــاشــة بتعريف طلب  صتخت

 (.14-7من قائمة الطلبات كما في الشكل )صرف كتب ومراجع للمبتعثين داخل المملكة الشاشة عند اختيار طلب 
 

 
 .المملكةكتب ومراجع للمبتعثين داخل يمثل شاشة طلب  (7-14الشكل )

 

ـــغط على الزر ) كتب ومراجع للمبتعثين داخل المملكة ومن ثم ادخال رقم القرار ( لتعريف طلب جديديقوم المســـتخدم بالض

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:االصلي لقرار االبتعاث داخل المملكة في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. يقوم قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)وم النظام بعرض معلومات الوظيفة يق :علومات الوظيفةم 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغة :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 .ام بعرض مدة دراسة اللغةيقوم النظدة دراسة الل ة: م 

 .تاريخ بداية الدراسة األكاديميةيقوم النظام بعرض اريخ بداية الدراسة األماديمية: ت 

 .مدة الدراسة األكاديمية يقوم النظام بعرضدة الدراسة األماديمية: م 
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 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .بتعاثيقوم النظام بعرض مدة اإل :دة اإلبتعاثم 

 .الجامعة )عربي(يقوم النظام بعرض  :لجامعة )عربي(ا 

 .)انجليزي( يقوم النظام بعرض الجامعة :لجامعة )انجليزي(ا 

 .يقوم المستخدم باستعراض عنوان الجامعة من خالل هذا الرابط :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

 .لنظام بعرض قيمة الحقل نعم او اليقوم ا)نعم/ال(: ريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين ل بتعاثة 

  يقوم المستخدم بإختيار عام دراسي أو فصلين دراسيين بعامين مختلفين.لصرث عن: ا 

 يقوم المستخدم باختيار العام الدراسي األول من القائمة المنسدلة.لعام الدراسي األول: ا 

يظهر هذا الحقل فقط عند احتيار الصــرف عن فصــلين دراســيين مختلفين ويقوم المســتخدم لعام الدراســي الثاني: ا 

 باختيار العام الدراسي الثاني من القائمة المنسدلة.

 .تاريخ المعتمد في الصرفاليقوم المستخدم بإدخال  :لتاريخ المعتمد في الصرثا 

 يقوم النظام بعرض قيمة بدل الكتب والمراجع ويمكن للمستخدم تعديلها. يمة بدل الكتب والمراجع:ق 

 بإدخال اسم الجهة الوارد منها الخطاب.يقوم المستخدم سم الجهة الوارد منها الخطاب: ا 

 الخطاب. بإدخال رقميقوم المستخدم قم الخطاب: ر 

 بإدخال تاريخ الخطاب.يقوم المستخدم اريخ الخطاب: ت 
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 طلب صرف كتب ومراجع للمبتعثين خارج المملكة
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه صـــرف كتب ومراجع للمبتعثين خارج المملكة هذه الشـــاشـــة بتعريف طلب  صتخت

 (.15-7من قائمة الطلبات كما في الشكل )صرف كتب ومراجع للمبتعثين خارج المملكة الشاشة عند اختيار طلب 
 

 
 .كتب ومراجع للمبتعثين خارج المملكةيمثل شاشة طلب  (7-15الشكل )

 

كتب ومراجع للمبتعثين خارج المملكة ومن ثم ادخال رقم القرار ( لتعريف طلب جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:لقرار االبتعاث خارج المملكة في حقل القرار األصلياالصلي 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغة :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغةيقوم النظام  :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة تلقائياً.دة دراسة الل ة: م 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديميةاريخ بداية الدراسة األماديمية: ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية تلقائياً.دة الدراسة األماديمية: م 
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 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اإلبتعاث اريخ بدايةت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث :دة اإلبتعاثم 

 .الجامعة )عربي(يقوم النظام بعرض  :لجامعة )عربي(ا 

 .)انجليزي( يقوم النظام بعرض الجامعة :لجامعة )انجليزي(ا 

 .نوان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم باستعراض ع :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

 .لنظام بعرض قيمة الحقل نعم او اليقوم ا)نعم/ال(: الحرمين الشريفين ل بتعاثريج برنامج ةادم ة 

  يقوم المستخدم بإختيار عام دراسي أو فصلين دراسيين بعامين مختلفين.لصرث عن: ا 

 يقوم المستخدم باختيار العام الدراسي األول من القائمة المنسدلة.لعام الدراسي األول: ا 

يظهر هذا الحقل فقط عند احتيار الصــرف عن فصــلين دراســيين مختلفين ويقوم المســتخدم  :لعام الدراســي الثانيا 

 باختيار العام الدراسي الثاني من القائمة المنسدلة.

 يقوم النظام بعرض قيمة بدل الكتب والمراجع ويمكن للمستخدم تعديلها. يمة بدل الكتب والمراجع:ق 

 بإدخال اسم الجهة الوارد منها الخطاب.تخدم يقوم المسسم الجهة الوارد منها الخطاب: ا 

 بإدخال رقم الخطاب.يقوم المستخدم قم الخطاب: ر 

 بإدخال تاريخ الخطاب.يقوم المستخدم اريخ الخطاب: ت 
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 طلب صرف بدل طباعة للمبتعثين داخل المملكة
ـــة بتعريف طلب  صتخت ـــاش ـــرف بدل طباعة للمبتعثين داخل المملكة هذه الش في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه ص

 (.16-7من قائمة الطلبات كما في الشكل )صرف بدل طباعة للمبتعثين داخل المملكة الشاشة عند اختيار طلب 
 

 
 .صرف بدل طباعة للمبتعثين داخل المملكةيمثل شاشة طلب  (16 -7الشكل )

 

بدل طباعة للمبتعثين داخل المملكة ومن ثم ادخال رقم صـــرف ( لتعريف طلب جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

  وفيما يلي شــــرن للحقول التي تتضــــمنها هذه القرار االصــــلي لقرار االبتعاث داخل المملكة في حقل القرار األصــــلي

 الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغةيقوم  :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 .ظام بعرض مدة دراسة اللغةيقوم الندة دراسة الل ة: م 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديميةاريخ بداية الدراسة األماديمية: ت 
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 .ظام بعرض مدة الدراسة األكاديميةيقوم النية: دة الدراسة األماديمم 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث :دة اإلبتعاثم 

 .بي(الجامعة )عريقوم النظام بعرض  :لجامعة )عربي(ا 

 .)انجليزي( يقوم النظام بعرض الجامعة :لجامعة )انجليزي(ا 

 .نوان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم باستعراض ع :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .النظام بعرض التخصص الفرعي يقوم :لتخصص الفرعيا 

 .لنظام بعرض قيمة الحقل نعم او اليقوم ا)نعم/ال(: ريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين ل بتعاثة 

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة بدل الطباعة. يمة بدل الطباعة:ق 

 بإدخال اسم الجهة الوارد منها الخطاب. يقوم المستخدمسم الجهة الوارد منها الخطاب: ا 

 بإدخال رقم الخطاب.يقوم المستخدم قم الخطاب: ر 

 بإدخال تاريخ الخطاب.يقوم المستخدم اريخ الخطاب: ت 
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 طلب صرف بدل طباعة للمبتعثين خارج المملكة
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه صــــرف بدل طباعة للمبتعثين خارج المملكة هذه الشــــاشــــة بتعريف طلب  صتخت

 (.17-7من قائمة الطلبات كما في الشكل )صرف بدل طباعة للمبتعثين خارج المملكة الشاشة عند اختيار طلب 
 

 
 .صرف بدل طباعة للمبتعثين خارج المملكةيمثل شاشة طلب  (17 -7الشكل )

 

ـــغط على الزر ) ـــتخدم بالض ـــرف ( لتعريف طلب جديديقوم المس بدل طباعة للمبتعثين خارج المملكة ومن ثم ادخال رقم ص

  وفيما يلي شــــرن للحقول التي تتضــــمنها هذه القرار االصــــلي لقرار االبتعاث خارج المملكة في حقل القرار األصــــلي

 الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغةيقوم  :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 .ام بعرض مدة دراسة اللغةيقوم النظدة دراسة الل ة: م 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديميةاريخ بداية الدراسة األماديمية: ت 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  140 

 .مدة الدراسة األكاديمية يقوم النظام بعرضدة الدراسة األماديمية: م 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث :دة اإلبتعاثم 

 .الجامعة )عربي(ظام بعرض يقوم الن :لجامعة )عربي(ا 

 .الجامعة )انجليزي(يقوم النظام بعرض  :لجامعة )انجليزي(ا 

 .نوان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم باستعراض ع :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

 .لنظام بعرض قيمة الحقل نعم او اليقوم ا)نعم/ال(:  ريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين ل بتعاثة 

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة بدل الطباعة. يمة بدل الطباعة:ق 

 الجهة الوارد منها الخطاب.بإدخال اسم يقوم المستخدم سم الجهة الوارد منها الخطاب: ا 

 بإدخال رقم الخطاب.يقوم المستخدم قم الخطاب: ر 

 بإدخال تاريخ الخطاب.يقوم المستخدم اريخ الخطاب: ت 
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 المملكة داخل طلب صرف تعويضات المبتعثين
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه صــــرف تعويضــــات المبتعثين داخل المملكة هذه الشــــاشــــة بتعريف طلب  صتخت

 (.18-7من قائمة الطلبات كما في الشكل )صرف تعويضات المبتعثين داخل المملكة الشاشة عند اختيار طلب 
 

 
 .صرف تعويضات المبتعثين داخل المملكةيمثل شاشة طلب  (18 -7الشكل )

 

ضغط على الزر ) سوم الفيزا والتأمين للمبتعثين داخل المملكة ومن صرف ( لتعريف طلب جديديقوم المستخدم بال تعويض ر

صلي صلي لقرار االبتعاث داخل المملكة في حقل القرار األ ضمنها ثم ادخال رقم القرار اال شرن للحقول التي تت   وفيما يلي 

 هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. السجل:قم ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم ة:علومات الوظيفم 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

دجديدد من شــريط المهام الموجود فوق جدول معلومات النفقات حيث تظهر إلضــافة معلومات النفقات يتم الضــغط على زر 

 الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 

o من القائمة المنسدلة. النفقةيقوم المستخدم باختيار  :النفقة 

o النفقة قيمة المستخدم بإدخاليقوم  :قيمة النفقة. 
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o :يقوم المستخدم باختيار العملة من القائمة المنسدلة. العملة 

o :تحويلها من العملة المختارة إلى الريال. يعرض النظام قيمة النفقة بعد القيمة بالريال 

o المستخدم بإدخال اسم الجهةيقوم  :اسم الجهة. 

o المستخدم بإدخال المالحظاتيقوم  :م حظات. 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها بالريال.جموع النفقات: م 
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 خارج المملكة طلب صرف تعويضات المبتعثين
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه صــــرف تعويضــــات المبتعثين خارج المملكة هذه الشــــاشــــة بتعريف طلب  صتخت

 (.19-7من قائمة الطلبات كما في الشكل )صرف تعويضات المبتعثين خارج المملكة الشاشة عند اختيار طلب 
 

 
 .المبتعثين خارج المملكةصرف تعويضات يمثل شاشة طلب  (19 -7الشكل )

 

ضغط على الزر ) ستخدم بال سوم الفيزا والتأمين للمبتعثين خارج المملكة ومن ( لتعريف طلب جديديقوم الم صرف تعويض ر

ــــلي ــــلي لقرار االبتعاث خارج المملكة في حقل القرار األص ــــرن للحقول التي ثم ادخال رقم القرار االص   وفيما يلي ش

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

إلضــافة معلومات النفقات يتم الضــغط على زر دجديدد من شــريط المهام الموجود فوق جدول معلومات النفقات حيث تظهر 

 الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 

o من القائمة المنسدلة. النفقةيقوم المستخدم باختيار  :النفقة 

o النفقة قيمة بإدخالالمستخدم يقوم  :قيمة النفقة. 
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o :يقوم المستخدم باختيار العملة من القائمة المنسدلة. العملة 

o :تحويلها من العملة المختارة إلى الريال. يعرض النظام قيمة النفقة بعد القيمة بالريال 

o المستخدم بإدخال اسم الجهةيقوم  :اسم الجهة. 

o المستخدم بإدخال المالحظاتيقوم  :م حظات. 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها بالريال. النفقات:جموع م 
  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  145 

 طلب صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور المقابالت الشخصية
ــية هذه الشــاشــة بتعريف طلب  صتخت ــور المقابالت الشــخص ــرف تعويض رســوم الفيزا والتأمين لحض في نظام اإلبتعاث ص

من صــرف تعويض رســوم الفيزا والتأمين لحضــور المقابالت الشــخصــية والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار طلب 

 (.20-7قائمة الطلبات كما في الشكل )
 

 
 .صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور المقابالت الشخصيةيمثل شاشة طلب  (20 -7الشكل )

 

ضغط على الزر ) ستخدم بال سوم الفيزا ( لتعريف طلب جديديقوم الم صية صرف تعويض ر شخ ضور المقابالت ال والتأمين لح

  وفيما يلي ومن ثم ادخال رقم القرار االصـلي لقرار الموافقة على حضـور المقابالت الشـخصـية في حقل القرار األصـلي

 شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)وم النظام بعرض معلومات الوظيفة يق :علومات الوظيفةم 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

شــريط المهام الموجود فوق جدول معلومات النفقات حيث تظهر إلضــافة معلومات النفقات يتم الضــغط على زر دجديدد من 

 الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 

o من القائمة المنسدلة. النفقةيقوم المستخدم باختيار  :النفقة 
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o النفقة قيمة المستخدم بإدخاليقوم  :قيمة النفقة. 

o المستخدم بإدخال اسم الجهةيقوم  :اسم الجهة. 

o بإدخال المالحظاتالمستخدم يقوم  :م حظات. 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها.جموع النفقات: م 
  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  147 

 طلب صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور االمتحانات
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور االمتحانات هذه الشاشة بتعريف طلب  صتخت

من قائمة الطلبات كما في الشكل صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور االمتحانات هذه الشاشة عند اختيار طلب 

(7-21.) 
 

 
 .صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور االمتحاناتيمثل شاشة طلب  (21 -7الشكل )

 

ــغط على الزر  ــور االمتحانات ومن ثم ( لتعريف طلب جديد)يقوم المســتخدم بالض ــوم الفيزا والتأمين لحض ــرف تعويض رس ص

صلي ضور االمتحانات في حقل القرار األ صلي لقرار الموافقة على ح شرن للحقول التي ادخال رقم القرار اال   وفيما يلي 

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 المرشح وعرض اسمه.يقوم النظام بعرض رقم  قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

يتم الضــغط على زر دجديدد من شــريط المهام الموجود فوق جدول معلومات النفقات حيث تظهر إلضــافة معلومات النفقات 

 الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 

o من القائمة المنسدلة. النفقةيقوم المستخدم باختيار  :النفقة 
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o النفقة قيمة المستخدم بإدخاليقوم  :قيمة النفقة. 

o الجهةالمستخدم بإدخال اسم يقوم  :اسم الجهة. 

o المستخدم بإدخال المالحظاتيقوم  :م حظات. 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها. جموع النفقات:م 
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 المملكة خارجطلب اعتذار متدرب عن دورة تدريبية 
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه خارج المملكة عن دورة تدريبية  متدربهذه الشـــاشـــة بتعريف طلب اعتذار  صتخت

 (.22-7من قائمة الطلبات كما في الشكل )خارج المملكة عن دورة تدريبية  متدربالشاشة عند اختيار طلب اعتذار 
 

 
 .خارج المملكة ( يمثل شاشة طلب اعتذار متدرب عن دورة تدريبية7-22الشكل )

 

ضغط على الزر ) ستخدم بال صلي لقرار التدريب خارج  طلب اعتذار جديد ( لتعريفجديديقوم الم ومن ثم ادخال رقم القرار اال

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:المملكة المراد االعتذار عنه في حقل القرار األصلي

 

 شاشة تسجيل طلبات الترشيح. فيرقم طلب الترشيح المعرّف  النظام بعرضيقوم  قم طلب الترشيح:ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. طلب الترشيح: اريخت 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 رمز الدورة. النظام بعرضيقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الفصل الدراسي. لفصل الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الدفعة. لدفعة:ا 

 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. سم معهد التدريب:ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 
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 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 .الهجري يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة اريخ بداية الدورة:ت 

 الهجري. يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة اريخ نهاية الدورة:ت 

 الميالدي. يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة :المي دي اريخ بداية الدورةت 

 الميالدي. يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة :المي دي اريخ نهاية الدورةت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. الدورة:سوم ر 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اإلعتذار. اريخ اإلعتذار:ت 

 يقوم المستخدم بإدخال سبب اإلعتذار. بب اإلعتذار:س 
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 طلب إصدار أمر اإلركاب
ــة  صتخت ــاش ــدار أمر اإلركابهذه الش ــة عند اختيارفي نظام اإلبتعاث والتدر بإص ــاش ــدار أمر  يب  وتظهر هذه الش طلب إص

 (.23-7كما في الشكل )الطلبات من قائمة  اإلركاب

 

 
 يمثل شاشة أصدار أمر اإلركاب. (7-23الشكل )

 

إصــدار أمر لتعريف ( من متن القرار جديدمن شــريط المهام ثم الضــغط على زر )( جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

 جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة: اإلركاب

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. :ابه )معلومات القرار(ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 .يقوم المستخدم باالختيار من القائمة المنسدلة :صدار أمر إرماب لـإ 

يقوم المســـتخدم بادخال رقم القرار المراد عمل اصـــدار امر االركاب له ويســـتطيع البحث عنه من  قم القرار الخاص:ر 

 خالل رابط البحث.

 .لقراريظهر النظام رقم اقم القرار : ر 

 يظهر النظام نوع القرار. وع القرار :ن 

 يظهر النظام تاريخ القرار. اريخ القرار:ت 
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 يظهر النظام من تاريخ. :ن تاريخم 

 يظهر النظام الى تاريخ. لى تاريخ:ا 

صدور امر اركاب له عن القرار المدخل يظهر النظام  :ثناء اصدار امر ارماب اةر للموظفستإ  في حال سبق للموظف 

 هذا الحقل ومكتوب فيه عبارة االستثناء باسم الموظف الذي قام باالستثناء.

حقل ويقوم موظف صــــدور امر اركاب له عن القرار المدخل يظهر النظام هذا الفي حال ســــبق للبب االســـتثناء: ســـ 

 .المستخدم بادخال السبب

 يقوم المستخدم بادخال رقم امر االركاب. :قم أمر االرمابر 

 يقوم المستخدم بادخال  تاريخ امر االركاب.: اريخ أمر االرمابت 

 يقم المستخدم بادخال سبب ااالستحقاق. :بب االستحقاقس 

 يقوم المستخدم بادخال اسم اآلمر باالصدار. سم ايمر باالصدار:ا 

 يقوم المستخدم بادخال وظيفة اآلمر باالصدار.: ظيفة ايمر باالصدارو 

 يقوم المستخدم باختيار اتجاه االركاب من القائمة المنسدلة. تجاه االرماب:ا 

سير والنظام يقوم يقوم المستخدم  :ه السيرة  سم بإدخال رمز خط ال سمه, أو يقوم المستخدم بإدخال ا سترجاع ا با

خط السير أو جزء منه ليعرض النظام قائمة بأسماء خطوط السير المحتويه على النص الذي تم ادخاله ليختار المستخدم 

 خط السير المطلوب.

 يقوم المستخدم باختيار درجة التذكرة من القائمة المنسدلة. رجة التذمرة:د 

 المستخدم باختيار الفئة العمرية من القائمة المنسدلة. يقوم :لفئة العمريةا 

 يقوم المستخدم باختيار شركة الطيران من القائمة المنسدلة. :رمة الطيرانش 

 يقوم النظام باظهار سعر التذكرة. :عر التذمرةس 

 الحقل.يظهرها في هذا ر التذاكر للمرافقين المختارين ويقوم النظام بجمع سع :جمالي سعر التذامرا 

 

 بيانات المرافقين ضمن القرار: 

 مسلسل.رقم  :م 

 باختيار المرافقين المشمولين في قرار اصدار امر اركاب.يقوم المستخدم  :انة اةتيارة 

 .اسماء المرافقينيقوم النظام بعرض  :سم المرافلا 

 يقوم النظام بعرض صلة القرابة. لة القرابة:ص 

 يقوم النظام باظهار اعمار المرافقين. :لعمر بالسنواتا 

 يقوم النظام باظهار سعر التذكرة للمرافقين. عر التذمرة:س 

صدور امر اركاب له لنفس  ستثناء المر ارماب اةر للمرافل:ا  سبق للمرافق  ستخدم المرافق وقد  في حال اختار الم

 ظف الذي قام باالستثناء.القرار المدخل يظهر النظام في هذا الحقل عبارة االستثناء باسم الو

 يقوم المستخدم بادخال سبب االستثناء. بب االستثناء:س 

 يقوم النظام بوضع اختيار اذا كان المرافق موجود في قرار سابق. :ل او موجود في قرار سابلا 
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 اعتماد الطلب
هذه الشاشة بعملية اعتماد الطلبات في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد الطلب من  صتخت

 (.24-7قائمة الطلبات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة اعتماد الطلب.7-24الشكل )

 

  ثم يختار القرار الفرعي من القائمة )القرار الرئيســي(المنســدلة يقوم المســتخدم باختيار القرار الرئيســي من القائمة 

ــــدلة  ــــغط على الزر )القرار الفرعي(المنس ليقوم النظام بعرض قائمة بالطلبات  )بحق(  ثم يقوم المســــتخدم بالض

فيعرض النظام معلومات الطلب في  المســــجلة في النظام ولم تعتمد بعد  فيختار المســــتخدم الطلب المراد اعتماده

اعتماد يقوم بالضغط بالمربع الموجود بجانب جملة دبحيث  إجراءات االعتمادالمستخدم   ثم يكمل طلبالشاشة اعتماد 

صالحية ليتم اختيار الشخص طلب صحاب ال شة أ شا صالحيةد  فيظهر النظام  صاحب  ضغط على زر داعتماد  د ومن ثم ال

 .الطلب معتمد من المسؤول ومن ثم الضغط على زر اعتماد صاحب صالحية وبهذا يكون صاحب صالحية االعتماد
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 تصدير الطلب
هذه الشاشة بعملية تصدير الطلبات في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير الطلب من  صتخت

 (.25-7قائمة الطلبات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير الطلب.7-25الشكل )

 

  ثم يختار القرار الفرعي من القائمة )القرار الرئيســي(المنســدلة يقوم المســتخدم باختيار القرار الرئيســي من القائمة 

ــــدلة  ــــغط على الزر )القرار الفرعي(المنس ليقوم النظام بعرض قائمة بالطلبات  )بحق(  ثم يقوم المســــتخدم بالض

فيعرض النظام معلومات الطلب في شاشة  المسجلة في النظام ولم تصدر بعد  فيختار المستخدم الطلب المراد تصديره

ادخال  د ومن ثمتصدير طلبيقوم بالضغط بالمربع الموجود بجانب جملة دبحيث    ثم يكمل إجراءات التصديرطلبال تصدير

صادر ومن ثمقيم الحقول رق صادر وتاريخ ال ضغط على  م ال صدير واختيار ال صدير من جدول رابط مجموعات الت مجموعة الت

ــورةد ــغط بالمربع الموجود بجانب حقل دالموجه له الص ــدير وذل  بالض ــغط ومن ثم يقوم المســتخدم ب مجموعات التص الض

الذي سيقوم بالتصدير صالحية الخص صاحب د فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية ليتم اختيار الشتصديرعلى زر د

 .ومن ثم الضغط على زر تصدير وبهذا يكون الطلب جاهز العداد قرار

  

 

 

  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  155 

 بتعاثطلب الموافقة المبدئية على اال
إدخال بيانات أولية لطلب ابتعاث خارجي لموظف )بيانات ابتعاث بدون أن يكون هناك طلب مســـجل بهذه الشـــاشـــة  صتخت

وتمثل الطلب المبدئي الذي يتقدم به الموظف للحصــول على موافقة على ابتعاثه كخطوة أولى لمســوغات في النظام( 

من قائمة الطلبات كما في  بتعاثطلب الموافقة المبدئية على اال  وتظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار طلب االبتعاث

 .(26-7)الشكل 
 

 
 .بتعاثاال شة طلب الموافقة المبدئية علىيمثل شا (7-62الشكل )

 

  وفيما يلي طلب موافقة مبدئية على اإلبتعاث جديد سجيل( من شريط المهام لتجديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

 شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. السجل:قم ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 )مسمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل(.يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  :علومات الوظيفةم 

 يقوم المستخدم باالختيار من القائمة المنسدلة. :لدولةا 

 الجامعة باللغة العربية. اسميقوم المستخدم بادخال  :لجامعة )عربي(ا 

 اسم الجامعة باللغة اإلنجليزية.يظهر النظام : لجامعة )انجليزي(ا 

 .اسم المدينةيظهر النظام  :لمدينةا 

 يقوم المستخدم باالختيار من القائمة المنسدلة. لدرجة العلمية:ا 
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دراســتها )أخرى( يقوم المســتخدم في حال كانت الدرجة العلمية المراد   و وصــف الدرجةيظهر النظام  :صــف الدرجةو 

 .بإدخال وصف تل  الدرجة

 يقوم المستخدم باالختيار من القائمة المنسدلة. لتخصص الرئيسي:ا 

 يقوم المستخدم باالختيار من القائمة المنسدلة. لتخصص الفرعي:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال جهة الموافقة. :هة الموافقةج 

 

 :بيانات التوصية 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب الموافقة. :قم ةطاب الموافقةر 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب الموافقة. :ةطاب الموافقة اريخت 

 يقوم المستخدم بإختيار الموافقة أو الرفض. :لتوصيةا 

ص حيةاريخ ت  الموافقة )في حال كانت التوصــية هي  إنتهاء صــالحيةيقوم المســتخدم بإدخال تاريخ : الموافقة انتهاء 

 الموافقة(.

 .)اختياري( السببيقوم المستخدم بادخال  :لسببا 

 .منتهية( القيمتين )سارية المفعول أو بإحدى بعرض الحالة النظاميقوم : الة الموافقةح 
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 صرف بدل الترحيل للمبتعثين داخل المملكةطلب 
شة  صتخت شا سجيلهذه ال شة عند اختيار   وداخل المملكة للمبتعثين الترحيل بدل صرف طلب بيانات بت شا تظهر هذه ال

 .(27-7)كما في الشكل  من قائمة الطلباتصرف بدل الترحيل للمبتعثين داخل المملكة طلب 
 

 
 صرف بدل الترحيل للمبتعثين داخل المملكة. شاشة طلبيمثل  (27-7)الشكل 

 

ضغط على الزر )يقوم  شريط المهام لتسجيل جديدالمستخدم بال صرف بدل الترحيل للمبتعثين داخل المملكة  طلب ( من 

وفيما يلي شــرن للحقول التي تتضــمنها هذه ومن ثم ادخال رقم القرار االصــلي للموظف المراد صــرف بدل الترحيل له  

 الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .وعرض اسمه بعرض رقم المرشحيقوم النظام  قم المرشح:ر 

 .يقوم النظام بعرض رقم السجل قم السجل:ر 

 .يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

)تاريخ بداية دراســـة الل ة، تاريخ نهاية دراســـة الل ة، يقوم النظام بعرض معلومات االبتعاث علومات اإلبتعاث: م 

مدة دراســـة الل ة، تاريخ بداية الدراســـة األماديمية، مدة الدراســـة األماديمية، تاريخ بداية اإلبتعاث، تاريخ 

عنوان الجامعة، الدرجة العلمية، نهاية اإلبتعاث، مدة اإلبتعاث، الجامعة )عربي(، الجامعة )انجليزي(، رابه 

 التخصص الرئيسي، التخصص الفرعي، ةريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث(.
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  :بيانات بدل الترحيل 

 يقوم المستخدم بإختيار نعم أم ال )القيمة اإلفتراضية ال(.لقيمة من المستخدم: ا 

  قيمة ال لحقل القيمة من المســــتخدميقوم النظام بعرض قيمة بدل الترحيل في حال تم اختيار ال يمة بدل الترحيل:ق 

 وفي حال تم اختيار نعم  يقوم المستخدم بإدخال قيمة بدل الترحيل.

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات )اختياري(. لم حظات:ا 
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 صرف بدل الترحيل للمبتعثين خارج المملكة طلب
شة  صتخت شا سجيلهذه ال شة عند اختيار خارج المملكة للمبتعثين الترحيل بدل صرف طلب بيانات بت شا   وتظهر هذه ال

 .(82-7)كما في الشكل  طلباتصرف بدل الترحيل للمبتعثين خارج المملكة من قائمة ال طلب

 
 

 
 صرف بدل الترحيل للمبتعثين خارج المملكة. يمثل شاشة طلب (82-7الشكل )

 

ضغط على الزر ) سجيل طلبجديديقوم المستخدم بال شريط المهام لت  صرف بدل الترحيل للمبتعثين خارج المملكة  ( من 

وفيما يلي شــرن للحقول التي تتضــمنها هذه  ومن ثم ادخال رقم القرار االصــلي للموظف المراد صــرف بدل الترحيل له 

 الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح. قم المرشح:ر 

 .يقوم النظام بعرض رقم السجل قم السجل:ر 

 .يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الراتب األساسي(.الوظيفة، الدرجة، 

)تاريخ بداية دراســـة الل ة، تاريخ نهاية دراســـة الل ة،  يقوم النظام بعرض معلومات االبتعاثعلومات اإلبتعاث: م 

مدة دراســـة الل ة، تاريخ بداية الدراســـة األماديمية، مدة الدراســـة األماديمية، تاريخ بداية اإلبتعاث، تاريخ 

معة )عربي(، الجامعة )انجليزي(، رابه عنوان الجامعة، الدرجة العلمية، نهاية اإلبتعاث، مدة اإلبتعاث، الجا

 التخصص الرئيسي، التخصص الفرعي، ةريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث(.
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  :بيانات بدل الترحيل 

 يقوم المستخدم بإختيار نعم أم ال )القيمة اإلفتراضية ال(.لقيمة من المستخدم: ا 

  قيمة ال لحقل القيمة من المســــتخدميقوم النظام بعرض قيمة بدل الترحيل في حال تم اختيار ال الترحيل:يمة بدل ق 

 وفي حال تم اختيار نعم  يقوم المستخدم بإدخال قيمة بدل الترحيل.

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات )اختياري(. لم حظات:ا 
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 القرارات
ــات ( 0-8تمثل هذه القائمة كما في الشــكل ) ــاش ــات  القراراتمجموعة ش ــمن الشــاش في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتتض

 على مستوى نظام اإلبتعاث والتدريب. بالقراراتالخاصة 
 

 
 يمثل شاشة القرارات. (8-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 داخل المملكة قرار تدريب
شة بتعريف  صتخت شا شة عند اختيار و التدريب االبتعاثفي نظام  قرار تدريب داخل المملكةهذه ال شا قرار   وتظهر هذه ال

 (.1-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة  تدريب داخل المملكة
 

 
 ( يمثل شاشة قرار تدريب داخل المملكة.8-1الشكل )

 

ضغط على  ستخدم بال ضغط على الزر )( جديدالزر )يقوم الم شريط المهام ومن ثم ال قرار لتعريف ( من متن القرار جديدمن 

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:تدريب داخل المملكة

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .قم طلب الترشيحيقوم المستخدم بإدخال ر ح:يرشتالطلب قم ر 

 .النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح يقوم ح:يرشتالطلب  اريخت 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

المستخدم بإدخال رقم المرشح إذا تم تسجيل القرار بدون طلب الترشيح أو يتم عرضه من النظام  يقوم قم المرشح:ر 

 .تلقائياً إذا تم تسجيل القرار بطلب ترشيح

 .النظام بعرض رقم السجل يقوم قم السجل:ر 

 .النظام بعرض قيمة المرتبة يقوم لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 .ويعرض النظام اسم الدورةيقوم المستخدم بإدخال رمز الدورة مز الدورة: ر 

 يقوم المستخدم باختيار العام االكاديمي من القائمة المنسدلة.لعام االماديمي: ا 

 يقوم النظام بعرض الدفعة ويمكن تغييره باالختيار من القائمة المنسدلة.لدفعة: ا 
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 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب.سم معهد التدريب: ا 

 القطاع.يقوم النظام بعرض لقطاع: ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة.لدولة: ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة.لمدينة: ا 

 .بالهجري يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورةاريخ بداية الدورة: ت 

 .بالهجري يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورةاريخ نهاية الدورة: ت 

 بالميالدي. تاريخ بداية الدورةيقوم النظام بعرض  :المي دي اريخ بداية الدورةت 

 بالميالدي. الدورة يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية المي دي:اريخ نهاية الدورة ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة.دة الدورة: م 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة.وع الدورة: ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة.سوم الدورة: ر 

ــرث رســوم الدورة ا  للموظف  الدورة رســـوم يقوم المســـتخدم بتحديد هل ســـيتم صـــرف :للموظف)ل ســيتم ص

 .(ال/نعم)

 

  الدورةاالنتداب قبل: 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمل حسب ماهو معرف في تاريخ بداية االنتدابيقوم النظام بعرض اريخ بداية االنتداب: ت 

إعدادات االرتباطات المالية حســــب الشــــروط التي  يقوم النظام بعرض عدد أيام االنتداب حســــبدد أيام االنتداب: ع 

 (.انطبقت على الموظف للنفقات التي شروط صرفها )نوعها = أيام  القيمة/النسبة = كامل المدة  النفقة = عدد

 .شاشة اعدادت ضوابط العمل حسب ماهو معرف في تاريخ نهاية االنتدابيقوم النظام بعرض  اريخ نهاية االنتداب:ت 

 

  بعد الدورة:االنتداب 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمل حسب ماهو معرف في تاريخ بداية االنتدابيقوم النظام بعرض اريخ بداية االنتداب: ت 

إعدادات االرتباطات المالية حســــب الشــــروط التي  يقوم النظام بعرض عدد أيام االنتداب حســــبدد أيام االنتداب: ع 

 (.انطبقت على الموظف للنفقات التي شروط صرفها )نوعها = أيام  القيمة/النسبة = كامل المدة  النفقة = عدد

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية االنتداب حسب ماهو معرف في شاشة اعدادت ضوابط العمل. اريخ نهاية االنتداب:ت 

 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب موافقة الخدمة المدنية :موافقة الخدمة المدنيةقم ةطاب ر 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة الخدمة المدنية :اريخ ةطاب موافقة الخدمة المدنيةت 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم موافقة جهة التدريب :قم موافقة جهة التدريبر 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم موافقة جهة التدريب :التدريباريخ موافقة جهة ت 

 .قوم المستخدم بادخال درجة الموظفي: رجة الموظفد 

 يقوم المستخدم باالختيار من القائمة المنسدلة.: اةتباري ف 

 .يقوم المستخدم باختيار نعم او الال(: -ل سيصحب الموظف مرافقيه )نعما 

يار يظهر النظام عدد ادد المرافقين: ع  بالزيادة عند االخت لة لمرافقين المختارين  من جدول المرافقين والنقص عند ازا

 االختيار من جدول المرافقين.

 يظهر فيه حقل اختيار و اسم المرافق و صلة القرابة و العمر بالسنوات.: دول المرافقينج 

ـــرف للموظف فقات القرار: ن  ـــغط على هذا الرابط يتم عرض النفقات التي ســـتص على إعدادات االرتباطات  اعتماداً بالض

 .(1-1-8) أو التعديل كما في الشكل ويمكن للمستخدم أن يقوم بتعديل هذه النفقات باإلضافة أو الحذف المالية 

ادخال اسم خط السير أو يقوم المستخدم ب النظام يعرض اسمه رمز خط السير وبادخال يقوم المستخدم ه السير: ة 

 ليتم اختيار خط السير المطلوب. قائمة بأسماء خطوط السير المحتوية على النص المدخلالنظام يعرض او جزء منه و
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 .تفاصيل نفقات متدربيمثل شاشة  (8-1-1الشكل )

 

ــوابط لحفظ وفي حال عدم التحقق عند ا ــروط الض ــة واحدة كما في الشــكل على اأو الش ــاش لموظف تظهر جميعها في ش

 (.2-1-8الشكل )
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 أو الشروط التي لم تنطبق على الموظفين. لضوابطشاشة الطباعة ل( يمثل 8-1-2الشكل )

 
 .يقوم المستخدم بالضغط على زر طباعة لطباعة الشروط والضوابط ورقياً  :باعةط 

 .يقوم المستخدم بالضغط على زر اغالق الغالق الشاشة :غ قا 
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 قرار تدريب خارج المملكة
قرار   وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار و التدريب االبتعاثفي نظام  قرار تدريب خارج المملكةهذه الشــاشــة بتعريف  صتخت

 (.2-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة  تدريب خارج المملكة
 

 
 ( يمثل شاشة قرار تدريب خارج المملكة.8-2الشكل )

 

ضغط على الزر ) ستخدم بال شريط المهام ومن ثم ( جديديقوم الم ضغط على الزر )من  قرار لتعريف ( من متن القرار جديدال

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:تدريب خارج المملكة

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .قم طلب الترشيحيقوم المستخدم بإدخال ر ح:يرشتالطلب قم ر 

 .النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح يقوم ح:يرشتالطلب  اريخت 

المستخدم بإدخال رقم المرشح إذا تم تسجيل القرار بدون طلب الترشيح أو يتم عرضه من النظام  يقوم قم المرشح:ر 

 .تلقائياً إذا تم تسجيل القرار بطلب ترشيح

 .النظام بعرض رقم السجل يقوم قم السجل:ر 

 .النظام بعرض قيمة المرتبة يقوم لمرتبة:ا 

 ض معلومات القرار من خالل هذا الرابط.يقوم المستخدم باستعرا ابه )معلومات القرار(:ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 .ويعرض النظام اسم الدورةيقوم المستخدم بإدخال رمز الدورة مز الدورة: ر 

 يقوم المستخدم باختيار العام االكاديمي من القائمة المنسدلة.لعام االماديمي: ا 

 يقوم النظام بعرض الدفعة ويمكن للمستخدم تغييره باالختيار من القائمة المنسدلة.لدفعة: ا 
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 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. سم معهد التدريب:ا 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 الدولة.يقوم النظام بعرض لدولة: ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة.لمدينة: ا 

 .الهجري يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورةاريخ بداية الدورة: ت 

 .الهجري يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورةاريخ نهاية الدورة: ت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة الميالدياريخ بداية الدورة المي دي: ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة الميالدي.نهاية الدورة المي دي:اريخ ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة.دة الدورة: م 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة.وع الدورة: ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة.سوم الدورة: ر 

ــرث رســوم الدورة للموظف)ا  للموظف  الدورة رســـوم صـــرفيقوم المســـتخدم بتحديد هل ســـيتم  :ل ســيتم ص

 .(ال/نعم)

 

  الدورةاالنتداب قبل: 

 الدول. ئاتف شاشة رموز حسب ماهو معرف في تاريخ بداية االنتدابيقوم النظام بعرض اريخ بداية االنتداب: ت 

إعدادات االرتباطات المالية حســــب الشــــروط التي  يقوم النظام بعرض عدد أيام االنتداب حســــبدد أيام االنتداب: ع 

 (.انطبقت على الموظف للنفقات التي شروط صرفها )نوعها = أيام  القيمة/النسبة = كامل المدة  النفقة = عدد

 الدول. ئاتف شاشة رموز حسب ماهو معرف في تاريخ نهاية االنتدابيقوم النظام بعرض  اريخ نهاية االنتداب:ت 

 

 الدورة: االنتداب بعد 

 الدول. ئاتف شاشة رموز حسب ماهو معرف في تاريخ بداية االنتدابيقوم النظام بعرض اريخ بداية االنتداب: ت 

إعدادات االرتباطات المالية حســــب الشــــروط التي  يقوم النظام بعرض عدد أيام االنتداب حســــبدد أيام االنتداب: ع 

 (.ا = أيام  القيمة/النسبة = كامل المدة  النفقة = عددانطبقت على الموظف للنفقات التي شروط صرفها )نوعه

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية االنتداب حسب ماهو معرف في شاشة رموز فئات الدول. اريخ نهاية االنتداب:ت 

 

 )في حال كان المبتعث انثى(. من القائمة المنسدلةاسم الزوج/المحرم  باختياريقوم المستخدم : سم الزوج/المحرما 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب موافقة الخدمة المدنية :قم ةطاب موافقة الخدمة المدنيةر 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة الخدمة المدنية :اريخ ةطاب موافقة الخدمة المدنيةت 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم موافقة جهة التدريب :قم موافقة جهة التدريبر 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم موافقة جهة التدريب :جهة التدريب اريخ موافقةت 

 يقوم المستخدم بادخال درجة الموظف .: رجة الموظفد 

 يقوم المستخدم باالختيار من القائمة المنسدلة.: اةتباري ف 

 .يقوم المستخدم باختيار نعم او الال(: -ل سيصحب الموظف مرافقيه )نعما 

يار يظهر النظامدد المرافقين: ع  بالزيادة عند االخت لة  من جدول المرافقين عدد المرافقين المختارين  والنقص عند ازا

 من جدول المرافقين. االختيار

 يظهر فيه حقل اختيار و اسم المرافق و صلة القرابة و العمر بالسنوات.: ل المرافقيندوج 

على إعدادات االرتباطات لموظف اعتماداً بالضـــغط على هذا الرابط يتم عرض النفقات التي ســـتصـــرف ل فقات القرار:ن 

 .(1-2-8) تعديل كما في الشكلويمكن للمستخدم أن يقوم بتعديل هذه النفقات باإلضافة أو الحذف أو الالمالية  

ادخال اسم خط السير أو يقوم المستخدم ب و النظام يعرض اسمه  يقوم المستخدم بادخال رمز خط السير ه السير:ة 

 ليتم اختيار خط السير المطلوب. قائمة بأسماء خطوط السير المحتوية على النص المدخلالنظام يعرض او جزء منه و
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 .يمثل شاشة تفاصيل نفقات متدرب (8-2-1الشكل )
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 قرار استبعاد متدرب من دورة تدريبية داخل المملكة
شة بتعريف قرار  صتخت ستبعاد متدرب من دورة تدريبيةهذه الشا المملكة في نظام االبتعاث و التدريب  وتظهر هذه  داخل ا

 (.3-8المملكة من قائمة القرارات كما في الشكل ) داخل استبعاد متدرب من دورة تدريبيةالشاشة عند اختيار قرار 

 

 
 يمثل شاشة قرار استبعاد متدرب من دورة تدريبية داخل المملكة. (8-3الشكل )

 

( لتعريف قرار اســـتبعاد متدرب من دورة تدريبية جديد ومن ثم ادخال رقم القرار جديد)يقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر 

االصــلي لقرار التدريب داخل المملكة المراد اســتبعاد المتدرب منه في حقل القرار األصــلي  وفيما يلي شــرن للحقول 

 التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .قم طلب الترشيحبعرض ر يقوم النظام ح:يرشتالطلب قم ر 

 .النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح يقوم ح:يرشتالطلب  اريخت 

 .يقوم النظام بعرض رقم المرشح  قم المرشح:ر 

 .النظام بعرض رقم السجل يقوم قم السجل:ر 

 .النظام بعرض قيمة المرتبة يقوم لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 رمز الدورة وعرض اسمها. يقوم النظام بعرض مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 .النظام بعرض الفصل الدراسي يقوم لفصل الدراسي:ا 
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 .النظام بعرض الدفعة يقوم لدفعة:ا 

 .النظام بعرض اسم معهد التدريب يقوم سم معهد التدريب:ا 

 .النظام بعرض الدولة يقوم لدولة:ا 

 .النظام بعرض المدينة يقوم لمدينة:ا 

 .الهجري يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورةاريخ بداية الدورة: ت 

 .الهجري يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورةاريخ نهاية الدورة: ت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة الميالدياريخ بداية الدورة المي دي: ت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة الميالدي اريخ نهاية الدورة المي دي:ت 

 .النظام بعرض مدة الدورة يقوم دة الدورة:م 

 .النظام بعرض القطاع يقوم لقطاع:ا 

 .النظام بعرض نوع الدورة يقوم وع الدورة:ن 

 .النظام بعرض رسوم الدورة يقوم سوم الدورة:ر 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اإلستبعاد اريخ اإلستبعاد:ت 

 .اإلستبعاديقوم المستخدم بإدخال سبب  بب اإلستبعاد:س 

ــوداء:ا    وذل  من خالل اختيار الموظف في القائمة الســـوداءهل يقوم المســـتخدم بإختيار  لموظف في القائمة الس

  إلى –وعند عدم اختياره تصبح الحقول )فترة الحظر من  خيار الموظف في القائمة السوداءال( بالمربع بجانب العالمة )

اإلدارية  الحظر على وحدة إدارية محددة( حقول غير مفعلة و اليمكن ادخالها  المدة )يوم(  الحظر على جميع الوحدات 

 .أو اختيارها

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ فترة الحظر من. ترة الحظر من:ف 

 .إلىيقوم المستخدم بإدخال تاريخ فترة الحظر  لى:إ 

 .النظام بعرض المدة )يوم(يقوم  لمدة )يوم(:ا 

حظر على بإختيار اليقوم المســــتخدم  :الحظر على وحدة ادارية محددة/اإلداريةلحظر على جميع الوحدات ا 

ــــبح جميع الوحدات اإلدارية في تيار الحظر على غير مفعل وال يمكن ادخال قيمه له أو يقوم باخمعهد التدريب  الحقلص

 المطلوب الحظر عليه.يحدد المستخدم معهد التدريب فيصبح الحقل معهد التدريب مفعل و وحدة ادارية محددة

 يار الحظر على وحدة ادارية محددة.بإدخال معهد التدريب عند اختيقوم المستخدم  عهد التدريب:م 
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 قرار استبعاد متدرب من دورة تدريبية خارج المملكة
 وتظهر هذه م االبتعاث و التدريب المملكة في نظا خارج استبعاد متدرب من دورة تدريبيةهذه الشاشة بتعريف قرار  صتخت

 (.4-8كما في الشكل )المملكة من قائمة القرارات  خارج استبعاد متدرب من دورة تدريبيةالشاشة عند اختيار قرار 
 

 
 المملكة. خارج( يمثل شاشة قرار استبعاد متدرب من دورة تدريبية 8-4الشكل )

 

ومن ثم ادخال رقم القرار  جديد دورة تدريبيةاســـتبعاد متدرب من  قرار( لتعريف جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

  وفيما يلي شرن للحقول التي االصلي لقرار التدريب خارج المملكة المراد استبعاد المتدرب منه في حقل القرار األصلي

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .قم طلب الترشيحيقوم النظام بعرض ر ح:يرشتالطلب قم ر 

 .النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح يقوم ح:يرشتالطلب  اريخت 

 .يقوم النظام بعرض رقم المرشح قم المرشح:ر 

 .النظام بعرض رقم السجل يقوم قم السجل:ر 

 .النظام بعرض قيمة المرتبة يقوم لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  الوظيفة:علومات م 

   الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 .يقوم النظام بعرض رمز الدورة وعرض اسمها تلقائياً  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 .النظام بعرض الفصل الدراسي يقوم لفصل الدراسي:ا 
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 .النظام بعرض الدفعة يقوم لدفعة:ا 

 .النظام بعرض اسم معهد التدريب يقوم سم معهد التدريب:ا 

 .النظام بعرض الدولة يقوم لدولة:ا 

 .النظام بعرض المدينة يقوم لمدينة:ا 

 .الهجري يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورةاريخ بداية الدورة: ت 

 .الهجري يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورةاريخ نهاية الدورة: ت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة الميالدياريخ بداية الدورة المي دي: ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة الميالدي. اريخ نهاية الدورة المي دي:ت 

 .النظام بعرض مدة الدورة يقوم دة الدورة:م 

 .النظام بعرض القطاع يقوم لقطاع:ا 

 .النظام بعرض نوع الدورة يقوم وع الدورة:ن 

 .النظام بعرض رسوم الدورة يقوم سوم الدورة:ر 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اإلستبعاد اريخ اإلستبعاد:ت 

 .يقوم المستخدم بإدخال سبب اإلستبعاد بب اإلستبعاد:س 

ــوداء   وذل  من خالل اختيار هل يقوم المســتخدم بإختيار  لموظف في القائمة الســوداء:ا  الموظف في القائمة الس

  إلى –وعند عدم اختياره تصبح الحقول )فترة الحظر من  خيار الموظف في القائمة السوداءال( بالمربع بجانب العالمة )

ة( حقول غير مفعلة و اليمكن ادخالها  المدة )يوم(  الحظر على جميع الوحدات اإلدارية  الحظر على وحدة إدارية محدد

 .أو اختيارها

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ فترة الحظر من. ترة الحظر من:ف 

 .إلىيقوم المستخدم بإدخال تاريخ فترة الحظر  لى:إ 

 .النظام بعرض المدة )يوم(يقوم  لمدة )يوم(:ا 

بإختيار الحظر على يقوم المســــتخدم  :الحظر على وحدة ادارية محددة/لحظر على جميع الوحدات اإلداريةا 

ــــبح الحقل معهد التدريب غير مفعل وال يمكن ادخال قيمه له أو يقوم باخ تيار الحظر على جميع الوحدات اإلدارية فيص

 فيصبح الحقل معهد التدريب مفعل و يحدد المستخدم معهد التدريب المطلوب الحظر عليه. وحدة ادارية محددة

 .تيار الحظر على وحدة ادارية محددةبإدخال معهد التدريب عند اخيقوم المستخدم  عهد التدريب:م 

  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  173 

 قرار اعتذار متدرب عن دورة تدريبية داخل المملكة
هذه الشــــاشــــة بتعريف قرار اعتذار متدرب عن دورة تدريبية داخل المملكة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه  صتخت

 (.5-8الشاشة عند اختيار قرار اعتذار متدرب عن دورة تدريبية داخل المملكة من قائمة القرارات كما في الشكل )
 

 
 .داخل المملكة تدريبية ( يمثل شاشة قرار اعتذار متدرب عن دورة8-5الشكل )

 

ومن ثم ادخال رقم القرار االصــلي لقرار التدريب داخل  اعتذار جديد قرار( لتعريف جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:المملكة المراد االعتذار عنه في حقل القرار األصلي

 

 شاشة تسجيل طلبات الترشيح. فييقوم النظام بعرض رقم طلب الترشيح المعرّف قم طلب الترشيح: ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح.اريخ طلب الترشيح: ت 

 .واسمه يقوم النظام بعرض رقم المرشحقم المرشح: ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل.قم السجل: ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة.لمرتبة: ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط.ابه )معلومات القرار(: ر 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

   (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 رمز الدورة. النظام بعرضيقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الفصل الدراسي. لفصل الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الدفعة. لدفعة:ا 

 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. سم معهد التدريب:ا 
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 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة الهجري.اريخ بداية الدورة: ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة الهجري.اريخ نهاية الدورة: ت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة الميالدياريخ بداية الدورة المي دي: ت 

 نهاية الدورة الميالدي.يقوم النظام بعرض تاريخ  اريخ نهاية الدورة المي دي:ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. سوم الدورة:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اإلعتذار. اريخ اإلعتذار:ت 

   يقوم المستخدم بإدخال سبب اإلعتذار. بب اإلعتذار:س 
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 قرار حضور مؤتمر
حضــور في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار قرار حضــور مؤتمر هذه الشــاشــة بتعريف قرار  صتخت

 (.6-8كما في الشكل ) من قائمة القرارات مؤتمر
 

 
 ( يمثل شاشة قرار حضور مؤتمر.8-6الشكل )

 

ضغط على الزر )يقوم  ستخدم بال ضغط على الزر )( جديدالم شريط المهام ومن ثم ال قرار لتعريف ( من متن القرار جديدمن 

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:حضور مؤتمر

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .قم طلب الترشيحيقوم المستخدم بإدخال ر ح:يرشتالطلب قم ر 

 .النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح يقوم ح:يرشتالطلب  اريخت 

المستخدم بإدخال رقم المرشح إذا تم تسجيل القرار بدون طلب الترشيح أو يتم عرضه من النظام  يقومقم المرشح:ر 

 .تلقائياً إذا تم تسجيل القرار بطلب ترشيح

 .النظام بعرض رقم السجل يقوم قم السجل:ر 

 .النظام بعرض قيمة المرتبة يقوم لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

   الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 .يقوم المستخدم بإدخال رمز المؤتمر :مز المؤتمرر 

 .بالعربي يقوم النظام بعرض اسم المؤتمرسم المؤتمر )عربي(: ا 

 باإلنجليزي. يقوم النظام بعرض اسم المؤتمرسم المؤتمر )انجليزي(: ا 
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 المؤتمر. نوعيقوم النظام بعرض وع المؤتمر: ن 

 .يقوم النظام بعرض الدولة :لدولةا 

 .بعرض المدينةيقوم النظام  :لمدينةا 

 .بالهجري يقوم النظام بعرض تاريخ البداية: )اـ(اريخ البدايةت 

 بالهجري.يقوم النظام بعرض تاريخ النهاية: )اـ(اريخ النهايةت 

 .بالميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ البداية :اريخ البداية)م(ت 

 .نهاية بالميالدييقوم النظام بعرض تاريخ ال :)م(اريخ النهايةت 

 يقوم النظام بعرض اسم المنظم. المنظم:سم ا 

 .يقوم النظام بعرض موضوع المؤتمر :وضوع المؤتمرم 

 .يقوم النظام بعرض رسوم اإلشتراك :سوم المؤتمرر 

 .(ال/نعم)للموظف  المؤتمر رسوم يقوم المستخدم بتحديد هل سيتم صرف :رث رسوم المؤتمر للموظف)ص 

 

 :االنتداب قبل حضور المؤتمر 

 .تاريخ بداية االنتدابيقوم النظام بعرض اريخ بداية االنتداب: ت 

إعدادات االرتباطات المالية حســــب الشــــروط التي  يقوم النظام بعرض عدد أيام االنتداب حســــبدد أيام االنتداب: ع 

 (.عددانطبقت على الموظف للنفقات التي شروط صرفها )نوعها = أيام  القيمة/النسبة = كامل المدة  النفقة = 

 .تاريخ نهاية االنتدابيقوم النظام بعرض  اريخ نهاية االنتداب:ت 

 

 :االنتداب بعد حضور المؤتمر 

 .تاريخ بداية االنتدابيقوم النظام بعرض اريخ بداية االنتداب: ت 

إعدادات االرتباطات المالية حســــب الشــــروط التي  يقوم النظام بعرض عدد أيام االنتداب حســــبدد أيام االنتداب: ع 

 (.انطبقت على الموظف للنفقات التي شروط صرفها )نوعها = أيام  القيمة/النسبة = كامل المدة  النفقة = عدد

 .تاريخ نهاية االنتدابيقوم النظام بعرض  اريخ نهاية االنتداب:ت 

 

المســتخدم باختيار أحد الخيارات )بحث/ ورقة عمل/ بدون/ يقوم  :(أةرصبحق/ورقة عمل/بدون/وع المشــارمة )ن 

 .أخرى(

على إعدادات االرتباطات  بالضـــغط على هذا الرابط يتم عرض النفقات التي ســـتصـــرف للموظف اعتماداً  فقات القرار:ن 

 ات باإلضافة أو الحذف أو التعديل.ويمكن للمستخدم أن يقوم بتعديل هذه النفق المالية 
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 دراسيةقرار منحة 
منحة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار قرار منحة دراســية هذه الشــاشــة بتعريف قرار  صتخت

 (.7-8كما في الشكل ) من قائمة القرارات دراسية
 

 
 .دراسية منحة( يمثل شاشة قرار 8-7الشكل )

 

ضغط على الزر ) ستخدم بال ضمنها هذه  قرار( لتعريف جديديقوم الم شرن للحقول التي تت سية جديد  وفيما يلي  منحة درا

 الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يعرض النظام اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. القرار(:ابه )معلومات ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

   الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 يقوم المستخدم بإدخال رقم معهد التدريب فيقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. عهد التدريب:م 

 .الدورةفيقوم النظام بعرض اسم  يقوم المستخدم بإدخال رمز الدورة مز الدورة:ر 

 يمكن للمستخدم اختيار قيمة من القائمة المنسدلة.و يقوم النظام بعرض الدفعة لدفعة:ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة. اريخ بداية الدورة:ت 
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 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة. اريخ نهاية الدورة:ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. الدورة:وع ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. سوم الدورة:ر 

 رقم خطاب الجهة الطالبة. يقوم المستخدم بإدخال قم ةطاب الجهة الطالبة:ر 

 تارخ خطاب الجهة الطالبة. يقوم المستخدم بإدخال اريخ حطاب الجهة الطالبة:ت 

 

للمرشح يتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام الموجود فوق جدول النفقات إلضافة معلومات النفقات التي ستمنح 

 حيث تظهر الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 

o  المنسدلة. ةمن القائمالرئيسي النفقة نوع يقوم المستخدم باختيار  :الرئيسي النفقةنوع 

o  المنسدلة. ةالقائممن الفرعي النفقة نوع يقوم المستخدم باختيار  :الفرعي النفقةنوع 

o :يقوم المستخدم بإدخال قيمة نفقة الجهة المانحة. قيمة نفقة الجهة المانحة 

o :يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة المستحقة للمرشح. قيمة النفقة المستحقة للمرشح 

o :يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة المصروفة. قيمة النفقة المصروفة 
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 حضور المقابالت الشخصيةقرار الموافقة على 
الموافقة على حضـــور المقابالت الشـــخصـــية في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه  قرارتختص هذه الشـــاشـــة بتعريف 

 (.8-8كما في الشكل ) القراراتالموافقة على حضور المقابالت الشخصية من قائمة  قرارالشاشة عند اختيار 
 

 
 الموافقة على حضور المقابالت الشخصية.( يمثل شاشة قرار 8-8الشكل )

 

موافقة  قرارلتعريف ( من متن القرار جديدمن شريط المهام ثم الضغط على الزر )( جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:لحضور المقابالت الشخصية جديد

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 رقم السجل. بعرضيقوم النظام  قم السجل:ر 

 المرتبة. بعرضيقوم النظام  لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

   الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 

 المقابالتيتم الضغط على زر دجديدد من شريط المهام الموجود فوق جدول  معلومات المقابلة التي حضرها المرشحإلضافة 

 حيث تظهر الحقول التالية:

o  :مسلسل. رقمم 

o  :يقوم المستخدم باختيار الدولة من القائمة المنسدلة.الدولة 

o :يقوم المستخدم باختيار المدينة من القائمة المنسدلة. المدينة 
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o :يقوم المستخدم باختيار الجامعة من القائمة المنسدلة. الجامعة 

o :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المقابلة بالهجري. تاريخ المقابلة )اجري 

o يقوم النظام بعرض تاريخ المقابلة بالميالدي. ريخ المقابلة )مي دي(:تا 

 

ية تال كل قيم الحقول ال ظام بعرض  ية الحفظ  يقوم الن عد عمل ية المقاب ت، فترة غياب ) ب ها تاريخ ن فترة المقاب ت، 

 (.الموظف عن عمله
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 قرار تسجيل متغيرات تدريب داخل المملكة
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة تسجيل متغيرات تدريب داخل المملكة هذه الشاشة بتعريف قرار  صتخت

 (.9-8كما في الشكل ) من قائمة القرارات تسجيل متغيرات تدريب داخل المملكةعند اختيار قرار 
 

 
 ( يمثل شاشة قرار تسجيل متغيرات تدريب داخل المملكة.8-9الشكل )

 

ومن ثم ادخال رقم  جديد تســـجيل متغيرات تدريب داخل المملكة قرار( لتعريف جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

ـــلي ـــجيل المتغيرات له في حقل القرار األص ـــلي لقرار التدريب داخل المملكة المراد تس ـــرن القرار االص   وفيما يلي ش

 للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 ية:المعلومات الرئيس 

 يقوم النظام بعرض رقم طلب الترشيح. :طلب الترشيحقم ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. اريخ طلب الترشيح:ت 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. )معلومات القرار(:ابه ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 .بعرض رمز الدورة النظاميقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. الدراسي:لعام ا 

 .بعرض الفصل الدراسي النظاميقوم  لفصل الدراسي:ا 
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 .بعرض الدفعة النظاميقوم  لدفعة:ا 

 .بعرض اسم معهد التدريب النظاميقوم  سم معهد التدريب:ا 

 .بعرض الدولة النظاميقوم  لدولة:ا 

 .بعرض المدينة النظاميقوم  لمدينة:ا 

 بالهجري. بعرض تاريخ بداية الدورة النظاميقوم  الدورة:اريخ بداية ت 

 بالهجري. بعرض تاريخ نهاية الدورة النظاميقوم  اريخ نهاية الدورة:ت 

 .بعرض تاريخ بداية الدورة بالميالدي النظاميقوم  :المي دي اريخ بداية الدورةت 

 الدورة بالميالدي.بعرض تاريخ نهاية  النظاميقوم  :المي دي اريخ نهاية الدورةت 

 .بعرض مدة الدورة النظاميقوم  دة الدورة:م 

 .بعرض القطاع النظاميقوم  لقطاع:ا 

 .بعرض نوع الدورة النظاميقوم  وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة )لاير(. سوم الدورة )لاير(:ر 

 .يقوم المستخدم باختيار نوع المتغير من القائمة المنسدلة وع المت ير:ن 

o  مدة التمديد، ســــبب التعديل، الم حظات، رابه تاريخ نهاية الدورة)تمديد التدريب يظهر النظام الحقول ،

 ويقوم المستخدم بادخال قيم لها. ر(نفقات القرا

o  ســــبب التعديل، الم حظات، الموظف في تاريخ إنهاء الدورة)إنهاء أو قطع الدورة يظهر النظام الحقول ،

 ويقوم المستخدم بادخال قيم لها.( فترة الحظر من/إلى، المدة باليومالقائمة السوداء، 

o  التعديل، ســــبب التعديل، جدول بيانات المرافقين ضــــمن تاريخ )تعديل المرافقين يظهر النظام الحقول

 ويقوم المستخدم بادخال قيم لها. (القرار
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 قرار تسجيل متغيرات تدريب خارج المملكة
المملكة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة  خارجهذه الشاشة بتعريف قرار تسجيل متغيرات تدريب  صتخت

 (.10-8المملكة من قائمة القرارات كما في الشكل ) خارجعند اختيار قرار تسجيل متغيرات تدريب 
 

 
 ( يمثل شاشة قرار تسجيل متغيرات تدريب خارج المملكة.8-10الشكل )

 

ومن ثم ادخال رقم  جديد تســـجيل متغيرات تدريب خارج المملكة قرار( لتعريف جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

  وفيما يلي شرن للحقول القرار االصلي لقرار التدريب خارج المملكة المراد تسجيل المتغيرات له في حقل القرار األصلي

 التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 ية:المعلومات الرئيس 

 يقوم النظام بعرض رقم طلب الترشيح. :طلب الترشيحقم ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. اريخ طلب الترشيح:ت 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. )معلومات القرار(:ابه ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  ة:فعلومات الوظيم 

 الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 .بعرض رمز الدورة النظاميقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. الدراسي:لعام ا 

 .بعرض الفصل الدراسي النظاميقوم  لفصل الدراسي:ا 
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 .بعرض الدفعة النظاميقوم  لدفعة:ا 

 .بعرض اسم معهد التدريب النظاميقوم  سم معهد التدريب:ا 

 .بعرض الدولة النظاميقوم  لدولة:ا 

 .بعرض المدينة النظاميقوم  لمدينة:ا 

 بالهجري. بعرض تاريخ بداية الدورة النظاميقوم  الدورة:اريخ بداية ت 

 بالهجري. بعرض تاريخ نهاية الدورة النظاميقوم  اريخ نهاية الدورة:ت 

 بعرض تاريخ بداية الدورة بالميالدي. النظاميقوم  :المي دي اريخ بداية الدورةت 

 الدورة بالميالدي.بعرض تاريخ نهاية  النظاميقوم  :المي دي اريخ نهاية الدورةت 

 .بعرض مدة الدورة النظاميقوم  دة الدورة:م 

 .بعرض القطاع النظاميقوم  لقطاع:ا 

 .بعرض نوع الدورة النظاميقوم  وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة )لاير(. سوم الدورة )لاير(:ر 

 .يقوم المستخدم باختيار نوع المتغير من القائمة المنسدلة وع المت ير:ن 

o  رابه  ، مدة التمديد، ســــبب التعديل، الم حظات،تاريخ نهاية الدورة)تمديد التدريب يظهر النظام الحقول

 يقوم المستخدم بادخال قيم لها.و (رنفقات القرا

o  لدورة يظهر النظام الحقول هاء أو قطع ا الموظف في  تاريخ إنهاء الدورة، ســــبب التعديل، الم حظات،)إن

 يقوم المستخدم بادخال قيم لها.و( المدة باليوم فترة الحظر من/إلى،، القائمة السوداء

o  ضــــمن  جدول بيانات المرافقينتاريخ إنهاء الدورة، ســــبب التعديل، )تعديل المرافقين يظهر النام الحقول

 .يقوم المستخدم بادخال قيم لهاو( القرار
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 قرار تسجيل الضمانات المالية
شة عند اختيار  صتخت شا ضمانات المالية في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه ال سجيل ال شة بتعريف قرار ت شا هذه ال

 (.11-8)كما في الشكل  قرار تسجيل الضمانات المالية من قائمة القرارات
 

 
 .تسجيل الضمانات المالية( يمثل شاشة قرار 8-11الشكل )

 

 قرارلتعريف ( من متن القرار جديدمن شـــريط المهام ثم الضـــغط على الزر )( جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

 تسجيل ضمانات مالية جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم فة:علومات الوظيم 

 (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 يقوم النظام بعرض رقم الضمان المالي الجديد بعد الحفظ. قم الضمان المالي:ر 

 التاريخ الميالدي. بعرضيقوم المستخدم بإدخال تاريخ الضمان المالي الهجري ويقوم النظام  اريخ الضمان المالي:ت 

 ئمة المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار التخصص الرئيسي من القا لتخصص الرئيسي:ا 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الفرعي من القائمة المنسدلة. لتخصص الفرعي:ا 

 يقوم المستخدم باختيار خيار اإللتزام بدراسة اللغة )نعم( أو )ال(. إللتزام بدراسة الل ة )نعم/ال(:ا 

 .العربية باللغةالنظام اسمها  ليقومبإدخال رمز الجامعة يقوم المستخدم  لجامعة )عربي(:ا 
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 .باللغة اإلنجليزيةيقوم النظام بعرض الجامعة من القائمة المنسدلة  لجامعة )انجليزي(:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض عنوان الجامعة من خالل هذا الرابط. ابه )عنوان الجامعة(:ر 

 يقوم المستخدم باختيار المؤهل العلمي من القائمة المنسدلة. لمؤال العلمي:ا 
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 ابتعاث داخل المملكةقرار 
 قرارابتعاث داخل المملكة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار  قرارهذه الشــاشــة بتعريف  صتخت

 (.12-8كما في الشكل )القرارات ابتعاث داخل المملكة من قائمة 
 

 
 ( يمثل شاشة قرار ابتعاث داخل المملكة.8-12الشكل )

 

 قرارلتعريف ( من متن القرار جديدمن شــريط المهام ثم الضــغط على الزر )( جديدبالضــغط على الزر )يقوم المســتخدم 

 ابتعاث داخلي جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. :ابه )معلومات القرار(ر 

 يقوم النظام باستعراض معلومات الموظف من خالل هذا الرابط. :ابه )معلومات الموظف(ر 

قوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيتم دراســة اللغة  ويختار )ال( ي ل سـيتم دراسـة الل ة) )نعم/ال(:ا 

 في حال أنه لن يتم دراسة اللغة.

ويظهر هذا الحقل فقط  يقوم المســتخدم باختيار لغة التخصــص فيختار )عربي( أو )إنجليزي( أو )أخرى(  ة التخصــص:ل 

 .)نعم(يساوي )"ال سيتم دراسة الل ة" في حال كان قيمة الحقل 

 يقوم النظام بعرض قيمة الدولة هي المملكة العربية السعودية مع عدم إمكانية التغيير. لدولة:ا 

 .ةلعربيللغة ابإدخال رمز الجامعة ليقوم النظام اسمها بايقوم المستخدم  لجامعة )عربي(:ا 

 يقوم النظام بعرض الجامعة باللغة اإلنجليزية. لجامعة )انجليزي(:ا 
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 يقوم المستخدم بالضغط على هذا الرابط لعرض عنوان الجامعة. :الجامعة(ابه )عنوان ر 

 يقوم المستخدم باختيار الدرجة العلمية من القائمة المنسدلة. :لدرجة العلميةا 

 خرى فيه.االالدرجة وصف  و يقوم المستخدم بكتابةخرى لحقل عند اختيار الدرجة العلمية ايظهر هذا اصف الدرجة: و 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الرئيسي من القائمة المنسدلة. :الرئيسيلتخصص ا 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الفرعي من القائمة المنسدلة. :لتخصص الفرعيا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية اإلبتعاث. :اريخ بداية اإلبتعاثت 

ويظهر هذا الحقل فقط في حال كان قيمة  يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية دراسة اللغة :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .)نعم(يساوي "ال سيتم دراسة الل ة)"الحقل 

ــــة اللغة النظام بعرضيقوم  :اريخ نهاية دراســــة الل ةت  ويظهر هذا الحقل فقط في حال كان قيمة  تاريخ نهاية دراس

 .)نعم(يساوي "ال سيتم دراسة الل ة)"الحقل 

ال سيتم "ويظهر هذا الحقل فقط في حال كان قيمة الحقل  يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة :دة دراسة الل ةم 

 .)نعم(يساوي )"دراسة الل ة

 .الدراسة األكاديميةيقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية  :الدراسة األماديميةاريخ بداية ت 

 .الدراسة األكاديمية النظام بعرض مدةيقوم  الدراسة األماديمية: دةم 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية اإلبتعاث. :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث. :دة اإلبتعاثم 

صحب الموظف مرافقيه )نعم/ا  سي صحب الموظف مرافقين له   :ال(ل  ستخدم باختيار الخيار )ال( إذا لم ي يقوم الم

ــــحب الموظف مرافقين له  حيث يقوم النظام بعد اختيار الخيار )نعم( بإظهار  ويقوم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســــيص

 .أنثىاذا كان المبتعث  هيتم تفعيل و الحقل )مهنة الزوج/ الزوجة/ المحرم(

 يظهر النظام عدد المرافقين المختارين بالزيادة عند االختيار والنقص عند ازالة االختيار. :دد المرافقينع 

 يقوم المستخدم باختياره من  القائمة المنسدلة. سم الزوج/الزوجة/المحرم:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم جلسة لجنة اإلبتعاث. :قم جلسة لجنة اإلبتعاثر 

 يقوم المستخدم باختيار تاريخ جلسة لجنة اإلبتعاث. :اريخ جلسة لجنة اإلبتعاثت 

يقوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيصــرف للموظف بدل ترحيل  ويختار  :ال(صرث له بدل ترحيل )نعم/ي 

 الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل ترحيل.

ــــوابط تيعرض النظام قيمة بدل الترحيل  يمة بدل الترحيل:ق  )يتم تفعيل هذا  حديد البدالت في الرواتباعتماداً على ض

 .الحقل فقط اذا كان قيمة حقلديصرف له بدل ترحيلد هي نعم(

يقوم ترحيلد ويقوم المســتخدم باختيار نعم اذا اراد ان يغير قيمة حقل دقيمة بدل ال لقيمة من المســتخدم)نعم/ال(:ا 

ضـــوابط تحديد البدالت في  معروضـــه من النظام اعتمادا علىباختيار ال اذا اراد ان تكون قيمة حقل دقيمة بدل الترحيلد 

 .)يتم تفعيل هذا الحقل فقط اذا كان قيمة حقلديصرف له بدل ترحيلد هي نعم( الرواتب

يقوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيصــرف للموظف بدل كتب  :ال(صــرث له بدل متب ومراجع )نعم/ي 

 ا لم يصرف له بدل كتب ومراجع.ومراجع  ويختار الخيار )ال( إذ

صرف للموظف بدل طباعة  :ال(صرث له بدل طباعة وتجليد )نعم/ي  سي يقوم المستخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان 

 وتجليد  ويختار الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل طباعة وتجليد.

يقوم المستخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان سيمنح للموظف تذاكر سفر حيث  :ال(منح تذامر سفر للموظف )نعم/ي 

 يقوم النظام بعد اختيار الخيار )نعم( بإظهار الحقل )درجة التذاكر(  ويختار الخيار )ال( إذا لم يمنح بدل تذاكر سفر.

 يقوم المستخدم باختيار درجة التذاكر من القائمة المنسدلة. :رجة التذامرد 

 يقوم المستخدم بادخال درجة الموظف. :الموظف رجةد 

 يقوم المستخدم باختيار احد االختبارات من القائمة المنسدلة. :ي اةتبارف 

 العمر بالسنوات.المرافق  صلة القرابة   اسميظهر فيه رقم مسلسل  حقل اختيار   :دول المرافقينج 
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 قرار ابتعاث خارج المملكة
 قرارابتعاث خارج المملكة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار  قرارهذه الشــاشــة بتعريف  صتخت

 (.13-8القرارات كما في الشكل )ابتعاث خارج المملكة من قائمة 
 

 
 ( يمثل شاشة قرار ابتعاث خارج المملكة.8-13الشكل )

 

ضغط على الزر ) شريط المهام ثم ( جديديقوم المستخدم بال ضغط على زر )من  ابتعاث  قرارلتعريف ( من متن القرار جديدال

 خارجي جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. :ابه )معلومات القرار(ر 

 يقوم النظام باستعراض معلومات الموظف من خالل هذا الرابط. :ابه )معلومات الموظف(ر 

 طريق كان الموظف مبتعث عن اذا (نعم)(: يتم اختيار )نعم/ال ريج برنامج ةادم الحرمين الشــــريفين ل بتعاثة 

 الشريفين, و يختار )ال( اذا لم يكن الموظف مبتعث عن طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين. الحرمين خادم برنامج

 يقوم المستخدم باختيار نوع القبول فيختار )أكاديمي( أو )لغة( أو )أخرى(. :وع القبولن 

ضمان المالير  ضمان المالي :قم ال ستخدم بإدخال رقم ال ستتم ويعرض النظام تلقائياً الحقول التالية  يقوم الم )ال 

 التخصــــص الرئيســــي، الدرجة العلمية، الجامعة )انجليزي(، الجامعة )عربي(، دراســــة الل ة، الدولة،

 .وعند عدم ادخال رقم الضمان المالي يقوم المستخدم بإدخال الحقول السابقة التخصص الفرعي(



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  190 

يقوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيتم دراســة اللغة  ويختار )ال(  ل سـيتم دراسـة الل ة) )نعم/ال(:ا 

 في حال أنه لن يتم دراسة اللغة.

يقوم المستخدم باختيار هي نعم و سيتم دراسة الل ة) اليتم اظهار الحقل اذا تم كان قيمة حقل   ة التخصص:ل 

 لغة التخصص فيختار )عربي( أو )إنجليزي( أو )أخرى(.

 يقوم المستخدم باختيار الدولة من القائمة المنسدلة. لدولة:ا 

ية  النظامقوم بادخال رمز الجامعة وييقوم المســــتخدم  لجامعة )عربي(:ا  باللغة العرب ــــمها  كما يمكن  بعرض اس

 .F2االستعانه بشاشة البحث 

 يقوم النظام بعرض الجامعة باللغة اإلنجليزية. لجامعة )انجليزي(:ا 

 يقوم المستخدم بالضغط على هذا الرابط لعرض عنوان الجامعة. :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 يقوم المستخدم باختيار الدرجة العلمية من القائمة المنسدلة. :لدرجة العلميةا 

 خرى فيه.االالدرجة وصف كتابة يقوم المستخدم بخرى ولحقل عند اختيار الدرجة العلمية ايظهر هذا ا الدرجة:صف و 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الرئيسي من القائمة المنسدلة. :لتخصص الرئيسيا 

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الفرعي من القائمة المنسدلة. :لتخصص الفرعيا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية اإلبتعاث. :اإلبتعاث اريخ بدايةت 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية دراسة اللغة. :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 تاريخ نهاية دراسة اللغة. النظام بعرضيقوم  :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة. :دة دراسة الل ةم 

 .الدراسة األكاديميةيقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية  :الدراسة األماديميةاريخ بداية ت 

 .الدراسة األكاديمية يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األماديمية: دةم 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية اإلبتعاث. :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث. :دة اإلبتعاثم 

صحبا  سي صحب الموظف مرافقين له   :ال(الموظف مرافقيه )نعم/ ل  ستخدم باختيار الخيار )ال( إذا لم ي يقوم الم

ــــحب الموظف مرافقين له  حيث يقوم النظام بعد اختيار الخيار )نعم( بإظهار  ويقوم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســــيص

 عث أنثى.يتم تفعيله اذا كان المبتقل )مهنة الزوج/الزوجة/المحرم( والح

لة  دد المرافقين:ع  يار من جدول المرافقين والنقص عند ازا بالزيادة عند االخت يظهر النظام عدد المرافقين المختارين 

 االختيار من جدول المرافقين.

 يقوم المستخدم باختياره من  القائمة المنسدلة. سم الزوج/الزوجة/المحرم:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم جلسة لجنة اإلبتعاث. :قم جلسة لجنة اإلبتعاثر 

 يقوم المستخدم باختيار تاريخ جلسة لجنة اإلبتعاث. :اريخ جلسة لجنة اإلبتعاثت 

يقوم المســتخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان ســيصــرف للموظف بدل ترحيل  ويختار  :صرث له بدل ترحيل )نعم/ال(ي 

 يل.الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل ترح

ـــوابط تحديد البدالت في الرواتبيعرض النظام قيمة بدل الترحيل  يمة بدل الترحيل:ق  . )يتم تفعيل هذا اعتماداً على ض

 .الحقل فقط اذا كان قيمة حقلديصرف له بدل ترحيلد هي نعم(

يقوم الترحيلد ور قيمة حقل دقيمة بدل يقوم المســتخدم باختيار نعم اذا اراد ان يغي لقيمة من المســتخدم)نعم/ال(:ا 

باختيار ال اذا اراد ان تكون قيمة حقل دقيمة بدل الترحيلد معروضـــه من النظام اعتمادا على ضـــوابط تحديد البدالت في 

 .الرواتب. )يتم تفعيل هذا الحقل فقط اذا كان قيمة حقلديصرف له بدل ترحيلد هي نعم(

الخيار )نعم( إذا كان ســيصــرف للموظف بدل كتب  يقوم المســتخدم باختيار :ال(صــرث له بدل متب ومراجع )نعم/ي 

 ومراجع  ويختار الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل كتب ومراجع.

صرف للموظف بدل طباعة  :ال(صرث له بدل طباعة وتجليد )نعم/ي  سي يقوم المستخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان 

 وتجليد  ويختار الخيار )ال( إذا لم يصرف له بدل طباعة وتجليد.

يقوم المستخدم باختيار الخيار )نعم( إذا كان سيمنح للموظف تذاكر سفر حيث  :ال(منح تذامر سفر للموظف )نعم/ي 

 ار )نعم( بإظهار الحقل )درجة التذاكر(  ويختار الخيار )ال( إذا لم يمنح بدل تذاكر سفر.يقوم النظام بعد اختيار الخي

 يقوم المستخدم باختيار درجة التذاكر من القائمة المنسدلة. :رجة التذامرد 

 يقوم المستخدم بادخال درجة الموظف. :رجة الموظفد 

 ئمة المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار احد االختبارات من القا :ي اةتبارف 

 يظهر فيه رقم مسلسل  حقل اختيار  اسم المرافق  صلة القرابة  العمر بالسنوات. :دول المرافقينج 
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 قرار تسجيل متغيرات ابتعاث داخل المملكة
هذه الشاشة بتعريف قرار تسجيل متغيرات ابتعاث داخل المملكة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة  صتخت

 (.14-8عند اختيار قرار تسجيل متغيرات ابتعاث داخل المملكة من قائمة القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة قرار تسجيل متغيرات ابتعاث داخل المملكة.8-14الشكل )

 

ومن ثم ادخال رقم  جديد تســـجيل متغيرات ابتعاث داخل المملكة قرار( لتعريف جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

ـــلي ـــجيل المتغيرات له في حقل القرار األص ـــلي لقرار االبتعاث داخل المملكة المراد تس ـــرن القرار االص   وفيما يلي ش

 للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 رئيسية:المعلومات ال 

 اسمه.وعرض رقم المرشح  بعرض النظاميقوم  قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،وم النظام بعرض معلومات الوظيفة يق :علومات الوظيفةم 

  الراتب األساسي(.الوظيفة، الدرجة، 

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغة. :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة. :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة.دة دراسة الل ة: م 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديمية.اريخ بداية الدراسة األماديمية: ت 
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 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية.دة الدراسة األماديمية: م 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .لنظام بعرض مدة اإلبتعاثيقوم ا :دة اإلبتعاثم 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )عربي( :لجامعة )عربي(ا 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )انجليزي( :لجامعة )انجليزي(ا 

 .نوان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم باستعراض ع :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

غير المختار تظهر يقوم المســــتخدم باختيار نوع المتغير من القائمة المنســــدلة وعلى حســــب نوع المت :وع المت يرن 

 :الحقول كالتالي

o  بداية الدراسة ، تاريخ مدة التمديد نهاية دراسة الل ة الجديد،تاريخ ) تظهر الحقول :تمديد دراسة الل ة

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم. (تاريخ نهاية اإلبتعاث الجديد، السبب، الم حظات ،األماديمية الجديد

o ادخال قيمها من  ويتم ت(تاريخ نهاية االبتعاث الجديد، الســــبب، الم حظا) تظهر الحقول :تمديد االبتعاث

 المستخدم.

o التاريخ المتوقع النتقال الموظف الى تلك ) ظهر الحقولت: انتقال المبتعق من جامعة إلى جامعة أةرص

 )(رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(، الجامعة الجامعة، السبب، الم حظات، الدولة،

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم.

o  الم حظات،لتاريخ المتوقع النتقال الموظف ،الســبب، ا) تظهر الحقول: تخصــصــهانتقال مبتعق وت يير 

رابه )عنوان  الجامعة )انجليزي(، )عربي(، الجامعة التخصص الفرعي، الدولة، التخصص الرئيسي،

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم. ((الجامعة

o :ثة يد البع مد عق و ت قال مبت قال الموظف) تظهر الحقول انت تاريخ المتوقع النت ثة،  ،ال يد البع مد تاريخ ت

ويتم  ((رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(، الســــبب، الم حظات، الدولة، الجامعة

 ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم.

o :التخصـــص  التاريخ المتوقع لت يير التخصـــص، الســـبب، الم حظات،) تظهر الحقول ت يير التخصـــص

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم.( التخصص الفرعي الرئيسي،

o تاريخ الحصــول على المؤال، الســبب، ) تظهر الحقول ال آةر أثناء االبتعاث:حصــول المبتعق على مؤ

ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من  (التخصص الفرعي التخصص الرئيسي، الدرجة العلمية، الم حظات،

 دم.المستخ

o تظهر الحقول :اســــتمرار االبتعاث للحصــــول على مؤال آةر من نفد الجامعة أو من جامعة أةرص 

 ، الســــبب، الم حظات،الجديد، مدة دراســــة المؤال الجديدتاريخ نهاية االبتعاث  عتبارا  من تاريخ،)ا

 الجامعةنتيجة المؤال الســابل، الدولة،  التخصــص الفرعي، التخصــص الرئيســي، الدرجة العلمية،

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم.( رابه )عنوان الجامعة( الجامعة )انجليزي(، )عربي(،

o  تاريخ التحاق المبتعق بالجامعة األةرص،) تظهر الحقول بجامعة أةرص لدراسة مقررات بعثته:االلتحاق 

ــبب،  ــتها في الجامعة األةرص، الس ــف للمقررات التي يرغب بدراس  الدولة، الجامعة الم حظات،وص

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم. ((رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(،

o :تاريخ نهاية االبتعاث، مدة  تاريخ بداية االبتعاث الجديد،) تظهر الحقول تأجيل أو ت يير تاريخ االبتعاث

 قيمها من المستخدم.ويتم ادخال  (التأجيل، السبب، الم حظات

o :تاريخ العودة إلى الدراســــة الموظف،تاريخ بداية انقطاع )تظهر الحقول  قطع ابتعاث مؤقت لمبتعق، 

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم. (تاريخ بداية االبتعاث الجديد، السبب، الم حظات مدة االنقطاع،

o ( ، الســـبب، الم حظاتانهاء االبتعاثتاريخ ) تظهر الحقول ع ابتعاث مبتعق لم يحصـــل على مؤال:قط

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم.

o ويتم ادخال قيمها  (النتيجة تاريخ إنهاء االبتعاث،) تظهر الحقول اء االبتعاث بعد الحصــــول على مؤال:إنه

 من المستخدم.
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o تاريخ نهاية الرحلة العلمية ، تاريخ بداية الرحلة العلمية،الدولة، المدينة) تظهر الحقول: رحلة علمية، 

 .ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم (ال رض من الرحلة العلمية ،مدة الرحلة العلمية

o  :ويتم ادخال قيمها من  (نيجدول بيانات المرافق ،الســـبب تاريخ التعديل،)تظهر الحقول تعديل المرافقين

 .المستخدم

o  :تاريخ نهاية  ،تاريخ بداية القطع ،تاريخ بداية االســتئناث) الحقولتظهر اســتئناث ابتعاث مقطوع مؤقتا

 .ويتم ادخال قيمها من المستخدم (الم حظات ،القطع

o  :تاريخ العودة تاريخ بداية تمديد انقطاع الموظف) تظهر الحقولتمديد فترة القطع المؤقت ل بتعاث  ،

سة، مدة تمديد االنقطاع، تاريخ نهاية االبتعاث  سبب، الم حظاتللدرا ويتم ادخال قيمها من ( الجديد، ال

  .المستخدم
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 قرار تسجيل متغيرات ابتعاث خارج المملكة
المملكة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة  خارجهذه الشاشة بتعريف قرار تسجيل متغيرات ابتعاث  صتخت

 (.15-8ائمة القرارات كما في الشكل )المملكة من ق خارجعند اختيار قرار تسجيل متغيرات ابتعاث 
 

 
 ( يمثل شاشة قرار تسجيل متغيرات ابتعاث خارج المملكة.8-15الشكل )

 

ومن ثم ادخال رقم  جديد تســـجيل متغيرات ابتعاث خارج المملكة قرار( لتعريف جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

  وفيما يلي شـــرن القرار االصـــلي لقرار االبتعاث خارج المملكة المراد تســـجيل المتغيرات له في حقل القرار األصـــلي

 للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 اسمه.وعرض رقم المرشح  بعرض النظاميقوم  قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

  (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغة.يقوم  :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة. :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة.دة دراسة الل ة: م 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديمية.اريخ بداية الدراسة األماديمية: ت 
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 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية.دة الدراسة األماديمية: م 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث :دة اإلبتعاثم 

 .ظام بعرض الجامعة )عربي(يقوم الن :لجامعة )عربي(ا 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )انجليزي( :لجامعة )انجليزي(ا 

 .نوان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم باستعراض ع :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

 .يقوم النظام بعرض قيمة الحقل إما نعم أو ال)نعم/ال(: ريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين ل بتعاثة 

 

غير المختار تظهر يقوم المســــتخدم باختيار نوع المتغير من القائمة المنســــدلة وعلى حســــب نوع المت :وع المت يرن 

  :كالتاليالحقول 

o بداية الدراســة ، تاريخ مدة التمديد تاريخ نهاية دراسـة الل ة الجديد،) تظهر الحقول :تمديد دراسـة الل ة

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم. (تاريخ نهاية اإلبتعاث الجديد، السبب، الم حظات ،األماديمية الجديد

o ادخال قيمها من  ويتم (الجديد، الســــبب، الم حظاتتاريخ نهاية االبتعاث ) تظهر الحقول :تمديد االبتعاث

 المستخدم.

o لتاريخ المتوقع النتقال الموظف الى تلك )ا ظهر الحقولت: انتقال المبتعق من جامعة إلى جامعة أةرص

 ((رابه )عنوان الجامعة )انجليزي(، الجامعة )عربي(، الجامعة الجامعة، الســبب، الم حظات، الدولة،

 أو اختيارها من المستخدم. ويتم ادخال قيمها

o الســبب، الم حظات،لتاريخ المتوقع النتقال الموظف)ا تظهر الحقول: انتقال مبتعق وت يير تخصــصــه ، 

رابه )عنوان  الجامعة )انجليزي(، )عربي(، التخصــص الفرعي، الدولة،الجامعة التخصــص الرئيســي،

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم.( (الجامعة

o :ثة يد البع مد عق و ت قال مبت قال الموظف) تظهر الحقول انت تاريخ المتوقع النت ثة،  ،ال يد البع مد تاريخ ت

ويتم ادخال  ((رابه )عنوان الجامعة )انجليزي(، الجامعة )عربي(، السبب، الم حظات، الدولة، الجامعة

 قيمها أو اختيارها من المستخدم.

o :التخصـــص  المتوقع لت يير التخصـــص، الســـبب، الم حظات،التاريخ ) تظهر الحقول ت يير التخصـــص

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم.( التخصص الفرعي الرئيسي،

o ــول المبتعق على مؤ ــول على المؤال، الســبب، ) تظهر الحقول ال آةر أثناء االبتعاث:حص تاريخ الحص

ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من  (يالتخصــص الفرع التخصــص الرئيســي، الدرجة العلمية، الم حظات،

 المستخدم.

o تظهر الحقول :اســــتمرار االبتعاث للحصــــول على مؤال آةر من نفد الجامعة أو من جامعة أةرص 

 ، الســــبب، الم حظات،الجديد، مدة دراســــة المؤال الجديدتاريخ نهاية االبتعاث  اعتبارا  من تاريخ،)

ــص الدرجة العلمية، ــي،التخص ــص الرئيس ــابل الفرعي، التخص  ، الدولة، الجامعةنتيجة المؤال الس

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم. ((رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(،

o  تاريخ التحاق المبتعق بالجامعة األةرص،) تظهر الحقول بجامعة أةرص لدراســة مقررات بعثته:االلتحاق 

 الدولة، الجامعة ، الســـبب، الم حظات،اســـتها في الجامعة األةرصيرغب بدروصـــف للمقررات التي 

 ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم.( (رابه )عنوان الجامعة الجامعة )انجليزي(، )عربي(،

o :تاريخ االبتعاث ية االبتعاث الجديد،) تظهر الحقول تأجيل أو ت يير  بدا هاية االبتعاث، مدة  تاريخ  تاريخ ن

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم. ت(التأجيل، السبب، الم حظا

o :مدة  ،تاريخ العودة إلى الدراسة تاريخ بداية انقطاع الموظف،تظهر الحقول ) قطع ابتعاث مؤقت لمبتعق

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم. (تاريخ بداية االبتعاث الجديد، السبب، الم حظات االنقطاع،

o (، الســـبب، الم حظاتتاريخ انهاء االبتعاث) تظهر الحقول م يحصـــل على مؤال:ع ابتعاث مبتعق لقط 

 ويتم ادخال قيمها من المستخدم.
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o ويتم ادخال قيمها من ( النتيجة تاريخ إنهاء االبتعاث،) تظهر الحقول اء االبتعاث بعد الحصول على مؤال:إنه

 المستخدم.

o تاريخ نهاية الرحلة العلمية تاريخ بداية الرحلة العلمية،، الدولة، المدينة) تظهر الحقول: رحلة علمية، 

 .ويتم ادخال قيمها أو اختيارها من المستخدم (ال رض من الرحلة العلمية ،العلميةمدة الرحلة 

o  :ويتم ادخال قيمها من  (نيجدول بيانات المرافق ،الســــبب تاريخ التعديل،)تظهر الحقول تعديل المرافقين

 .المستخدم

o  :تاريخ نهاية  ،تاريخ بداية القطع ،تاريخ بداية االســـتئناث) تظهر الحقولاســـتئناث ابتعاث مقطوع مؤقتا

 .ويتم ادخال قيمها من المستخدم (الم حظات ،القطع

o  :ية تمديد انقطاع الموظف) تظهر الحقولتمديد فترة القطع المؤقت ل بتعاث بدا تاريخ العودة تاريخ   ،

ويتم ادخال قيمها من ( االنقطاع، تاريخ نهاية االبتعاث الجديد، الســبب، الم حظاتللدراســة، مدة تمديد 

 م.المستخد
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 قرار صرف نفقات تعليم أبناء المبتعثين بالخارج 
ــــة بتعريف تختص  ــــاش ــــرف نفقات تعليم أبناء المبتعثين بالخارج  قرارهذه الش في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه ص

 (.16-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة صرف نفقات تعليم أبناء المبتعثين بالخارج  قرارالشاشة عند اختيار 
 

 
 شاشة قرار صرف نفقات تعليم أبناء المبتعثين بالخارج. ( يمثل8-16الشكل )

 

ضغط على الزر ) ستخدم بال ومن ثم ادخال رقم القرار  جديد صرف نفقات أبناء المبتعثين بالخارج قرار( لتعريف جديديقوم الم

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:االصلي لقرار االبتعاث خارج المملكة في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  :علومات الوظيفةم 

  (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغةيقوم  :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 .ام بعرض مدة دراسة اللغةيقوم النظدة دراسة الل ة: م 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديمية. :اريخ بداية الدراسة األماديميةت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية.ية: دة الدراسة األماديمم 
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 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث :دة اإلبتعاثم 

 .بي(يقوم النظام بعرض الجامعة )عر :لجامعة )عربي(ا 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )انجليزي( :لجامعة )انجليزي(ا 

 .ان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم باستعراض عنو :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .النظام بعرض التخصص الفرعي يقوم :لتخصص الفرعيا 

 .يقوم النظام بعرض قيمة الحقل إما نعم أو ال)نعم/ال(: ريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين ل بتعاثة 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب الملحق الثقافي. قم ةطاب الملحل الثقافي:ر 

 الملحق الثقافي.يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب اريخ ةطاب الملحل الثقافي: ت 

 يقوم المستخدم بإختيار العام الدراسي من القائمة المنسدلة. لعام الدراسي:ا 

 يقوم المستخدم بعرض قيمة الحد األقصى للتعويض عن نفقة التعليم.لحد األقصى للتعويض عن نفقة التعليم: ا 

 

  المرافقينمعلومات: 

o :مسلسل. رقم م 

o المرافق.النظام بعرض اسم يقوم  :اسم المرافل 

o صلة القرابةيقوم النظام بعرض  :صلة القرابة. 

o الجنسيقوم النظام بعرض  :الجند. 

o مستخدم بإدخال الصفاليقوم  :الصف. 

o نفقة المرافق قيمةمستخدم بإدخال يقوم ال :نفقة المرافل قيمة. 

o  :مستخدم باختيار العملة.يقوم الالعملة 

o :النفقة بالريال.يقوم النظام بعرض قيمة  قيمة النفقة بالريال 

o :مستخدم بإدخال المدرسة.اليقوم  المدرسة 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها. :بالريال جموع النفقاتم 

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات.لم حظات: ا 
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 قرار الموافقة على حضور االمتحانات 
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند الموافقة على حضــور االمتحانات  قرارهذه الشــاشــة بتعريف  تختص

 (.17-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة الموافقة على حضور االمتحانات  قراراختيار 
 

 
 ( يمثل شاشة قرار الموافقة على حضور االمتحانات.8-17الشكل )

 

الموافقة  قرارلتعريف ( من متن القرار جديدزر )من شريط المهام ثم الضغط على ( جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

 جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:على حضور االمتحانات 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .عرض اسم المرشحيقوم النظام برقم المرشح  ثم  بإدخال المستخدميقوم  قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. :ابه )معلومات القرار(ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  .الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(

 .يقوم المستخدم بإدخال اسم اإلمتحان :سم اإلمتحانا 

يقوم المســتخدم بإدخال رســوم اإلمتحان واختيار العملة من القائمة المنســدلة ويقوم النظام بعرض  :ســوم اإلمتحانر 

 .قيمة رسوم اإلمتحان بالريال

 .القائمة المنسدلةيقوم المستخدم بإختيار الدولة من  :لدولةا 

 .يقوم المستخدم بإختيار المدينة من القائمة المنسدلة :لمدينةا 

 ليقوم النظام بعرض اسم الجامعة باللغة العربية.الجامعة  رمز بادخاليقوم المستخدم  :لجامعة )عربي(ا 
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 .يقوم النظام بعرض الجامعة باللغة االنجليزية :لجامعة )انجليزي(ا 

 .يقوم المستخدم باستعراض عنوان الجامعة من خالل هذا الرابط :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية تقديم اإلمتحانات :اريخ بداية تقديم اإلمتحاناتت 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية تقديم اإلمتحانات :اريخ نهاية تقديم اإلمتحاناتت 
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 قرار صرف مكافأة التفوق
ند اختيار قرار صرف الشاشة بتعريف قرار صرف مكافأة تفوق في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عتختص هذه 

 (.18-8من قائمة القرارات كما في الشكل )مكافأة تفوق 
 

 
 شاشة قرار صرف مكافأة تفوق. يمثل (8-18الشكل )

 

ومن ثم ادخال رقم القرار  جديد صرف مكافأة تفوق قرارلتعريف من شريط المهام ( جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:االصلي إلفادة عن دورة تدريبة داخل المملكة

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 رمز الدورة. النظام بعرضيقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض الدفعة. لدفعة:ا 

 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. سم معهد التدريب:ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة. اريخ بداية الدورة:ت 
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 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة. اريخ نهاية الدورة:ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. سوم الدورة:ر 

 عدد المشاركين.النظام بعرض يقوم  دد المشارمين:ع 

 ترتيب الموظف من بين المشاركين. النظام بعرضيقوم  رتيب الموظف:ت 

 تقدير الموظف. النظام بعرضيقوم  قدير الموظف:ت 

 يقوم النظام بعرض نسبة حضور الموظف للدورة. سبة حضور الموظف:ن 

 قيمة المكافأة وال يمكن تعديلها. النظام بعرضيقوم  يمة المكافأة:ق 

 .رقم خطاب الجهه الموصى بصرف المكافأةيقوم المستخدم بادخال قم ةطاب الجهه الموصى بصرث المكافأة: ر 

 .بادخال تاريخ خطاب الجهه الموصى بصرف المكافأةيقوم المستخدم ةطاب الجهه الموصى بصرث المكافأة: اريخ ت 
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 قرار صرف كتب ومراجع للمبتعثين داخل المملكة
ـــرف كتب ومراجع للمبتعثين داخل المملكة  قرارهذه الشـــاشـــة بتعريف  تختص في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه ص

 (.19-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة صرف كتب ومراجع للمبتعثين داخل المملكة  قرارالشاشة عند اختيار 
 

 
 ( يمثل شاشة قرار صرف كتب ومراجع للمبتعثين داخل المملكة.8-19الشكل )

 

ــــغط على الزر )يقوم  كتب ومراجع للمبتعثين داخل المملكة ومن ثم ادخال رقم القرار  قرار( لتعريف جديدالمســــتخدم بالض

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:االصلي لقرار االبتعاث داخل المملكة في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم المرشح وعرض اسمه.يقوم النظام بعرض  قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

  (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغة :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة تلقائياً.دة دراسة الل ة: م 

 .لدراسة األكاديميةيقوم النظام بعرض تاريخ بداية ااريخ بداية الدراسة األماديمية: ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية تلقائياً.دة الدراسة األماديمية: م 
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 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .اثيقوم النظام بعرض مدة اإلبتع :دة اإلبتعاثم 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )عربي( :لجامعة )عربي(ا 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )انجليزي( :لجامعة )انجليزي(ا 

 .يقوم المستخدم باستعراض عنوان الجامعة من خالل هذا الرابط :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .النظام بعرض التخصص الرئيسي يقوم :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

 .يقوم النظام بعرض قيمة الحقل إما نعم أو ال)نعم/ال(:  ريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين ل بتعاثة 

  يقوم المستخدم بإختيار عام دراسي أو فصلين دراسيين بعامين مختلفين.لصرث عن: ا 

 يقوم المستخدم باختيار العام الدراسي األول من القائمة المنسدلة.لعام الدراسي األول: ا 

يظهر هذا الحقل فقط عند احتيار الصــرف عن فصــلين دراســيين مختلفين ويقوم المســتخدم لعام الدراســي الثاني: ا 

 باختيار العام الدراسي الثاني من القائمة المنسدلة.

يقوم المســـتخدم بادخال التاريخ الذي يريد الصـــرف عليه بشـــرط ان يكون داخل العام : لتاريخ المعتمد في الصــرثا 

 الدراسي المختار.

 يقوم النظام بعرض قيمة بدل الكتب والمراجع ويمكن للمستخدم تعديلها. يمة بدل الكتب والمراجع:ق 

 الخطاب.بإدخال اسم الجهة الوارد منها وم المستخدم يقسم الجهة الوارد منها الخطاب: ا 

 بإدخال رقم الخطاب. يقوم المستخدمقم الخطاب: ر 

 بإدخال تاريخ الخطاب.يقوم المستخدم اريخ الخطاب: ت 
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 قرار صرف كتب ومراجع للمبتعثين خارج المملكة
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه صـــرف كتب ومراجع للمبتعثين خارج المملكة  قرارهذه الشـــاشـــة بتعريف  تختص

 (.20-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة صرف كتب ومراجع للمبتعثين خارج المملكة  قرارالشاشة عند اختيار 
 

 
 .( يمثل شاشة قرار صرف كتب ومراجع للمبتعثين خارج المملكة8-20الشكل )

 

ــــغط على الزر ) كتب ومراجع للمبتعثين خارج المملكة ومن ثم ادخال رقم القرار  قرار( لتعريف جديديقوم المســــتخدم بالض

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:االصلي لقرار االبتعاث خارج المملكة في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغةيقوم  :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة تلقائياً.دة دراسة الل ة: م 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديميةاريخ بداية الدراسة األماديمية: ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية تلقائياً. األماديمية: دة الدراسةم 
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 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث :دة اإلبتعاثم 

 .م بعرض الجامعة )عربي(يقوم النظا :لجامعة )عربي(ا 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )انجليزي( :لجامعة )انجليزي(ا 

 .نوان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم باستعراض ع :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

 .يقوم النظام بعرض قيمة الحقل إما نعم أو ال)نعم/ال(:  ريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين ل بتعاثة 

  يقوم المستخدم بإختيار عام دراسي أو فصلين دراسيين بعامين مختلفين.لصرث عن: ا 

 باختيار العام الدراسي األول من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم لعام الدراسي األول: ا 

يظهر هذا الحقل فقط عند احتيار الصــرف عن فصــلين دراســيين مختلفين ويقوم المســتخدم لعام الدراســي الثاني: ا 

 باختيار العام الدراسي الثاني من القائمة المنسدلة.

 لمراجع ويمكن للمستخدم تعديلها.يقوم النظام بعرض قيمة بدل الكتب وا يمة بدل الكتب والمراجع:ق 

 بإدخال اسم الجهة الوارد منها الخطاب.يقوم المستخدم سم الجهة الوارد منها الخطاب: ا 

 بإدخال رقم الخطاب.يقوم المستخدم قم الخطاب: ر 

 بإدخال تاريخ الخطاب. يقوم المستخدماريخ الخطاب: ت 
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 قرار صرف بدل طباعة للمبتعثين داخل المملكة
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه صــــرف بدل طباعة للمبتعثين داخل المملكة  قرارهذه الشــــاشــــة بتعريف  تختص

 (.21-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة صرف بدل طباعة للمبتعثين داخل المملكة  قرارالشاشة عند اختيار 
 

 
 المملكة.( يمثل شاشة قرار صرف بدل طباعة للمبتعثين داخل 8-12الشكل )

 

صرف بدل طباعة للمبتعثين داخل المملكة ومن ثم ادخال رقم القرار  قرار( لتعريف جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:االصلي لقرار االبتعاث داخل المملكة في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغة :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 يقوم النظام بعرض مدة دراسة اللغة تلقائياً.دة دراسة الل ة: م 

 .بعرض تاريخ بداية الدراسة األكاديميةيقوم النظام اريخ بداية الدراسة األماديمية: ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية تلقائياً.دة الدراسة األماديمية: م 
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 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .النظام بعرض مدة اإلبتعاثيقوم  :دة اإلبتعاثم 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )عربي( :لجامعة )عربي(ا 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )انجليزي( :لجامعة )انجليزي(ا 

 .نوان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم باستعراض ع :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .يقوم النظام بعرض الدرجة العلمية :لدرجة العلميةا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الرئيسي :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

 .يقوم النظام بعرض قيمة الحقل إما نعم أو ال)نعم/ال(: ادم الحرمين الشريفين ل بتعاثريج برنامج ةة 

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة بدل الطباعة. يمة بدل الطباعة:ق 

 يقوم المستخدم  بإدخال اسم الجهة الوارد منها الخطاب.سم الجهة الوارد منها الخطاب: ا 

 بإدخال رقم الخطاب. يقوم المستخدمقم الخطاب: ر 

 بإدخال تاريخ الخطاب. يقوم المستخدماريخ الخطاب: ت 
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 قرار صرف بدل طباعة للمبتعثين خارج المملكة
ــــة بتعريف  تختص ــــرف بدل طباعة للمبتعثين خارج المملكة  قرارهذه الشــــاش في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه ص

 (.22-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة صرف بدل طباعة للمبتعثين خارج المملكة  قرارالشاشة عند اختيار 
 

 
 ( يمثل شاشة قرار صرف بدل طباعة للمبتعثين خارج المملكة.8-22الشكل )

 

صرف بدل طباعة للمبتعثين خارج المملكة ومن ثم ادخال رقم القرار  قرار( لتعريف جديدبالضغط على الزر ) يقوم المستخدم

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:االصلي لقرار االبتعاث خارج المملكة في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 المرشح وعرض اسمه.يقوم النظام بعرض رقم  قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية دراسة اللغة :اريخ بداية دراسة الل ةت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية دراسة اللغة :اريخ نهاية دراسة الل ةت 

 .ام بعرض مدة دراسة اللغةيقوم النظدة دراسة الل ة: م 

 .كاديميةيقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدراسة األاريخ بداية الدراسة األماديمية: ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدراسة األكاديمية تلقائياً.دة الدراسة األماديمية: م 
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 .يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاث :اريخ بداية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاث :اريخ نهاية اإلبتعاثت 

 .يقوم النظام بعرض مدة اإلبتعاث :دة اإلبتعاثم 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )عربي( :لجامعة )عربي(ا 

 .يقوم النظام بعرض الجامعة )انجليزي( :لجامعة )انجليزي(ا 

 .نوان الجامعة من خالل هذا الرابطيقوم المستخدم باستعراض ع :ابه )عنوان الجامعة(ر 

 .النظام بعرض الدرجة العلمية يقوم :لدرجة العلميةا 

 .النظام بعرض التخصص الرئيسييقوم  :لتخصص الرئيسيا 

 .يقوم النظام بعرض التخصص الفرعي :لتخصص الفرعيا 

 .يقوم النظام بعرض قيمة الحقل إما نعم أو ال)نعم/ال(:  ريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين ل بتعاثة 

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة بدل الطباعة. يمة بدل الطباعة:ق 

 بإدخال اسم الجهة الوارد منها الخطاب.يقوم المستخدم سم الجهة الوارد منها الخطاب: ا 

 بإدخال رقم الخطاب. يقوم المستخدمقم الخطاب: ر 

 بإدخال تاريخ الخطاب.يقوم المستخدم اريخ الخطاب: ت 
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 المملكة قرار صرف تعويضات المبتعثين داخل
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة صرف تعويضات المبتعثين داخل المملكة  قرارهذه الشاشة بتعريف  تختص

 (.23-8كما في الشكل )القرارات من قائمة صرف تعويضات المبتعثين داخل المملكة  قرارعند اختيار 
 

 
 ات المبتعثين داخل المملكة.( يمثل شاشة قرار صرف تعويض8-23الشكل )

 

صــرف تعويضــات المبتعثين داخل المملكة ومن ثم ادخال رقم القرار  قرار( لتعريف جديدبالضــغط على الزر )يقوم المســتخدم 

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:االصلي لقرار االبتعاث داخل المملكة في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 المرشح وعرض اسمه.يقوم النظام بعرض رقم  قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 

يتم الضــغط على زر دجديدد من شــريط المهام الموجود فوق جدول معلومات النفقات حيث تظهر  إلضــافة معلومات النفقات

 الحقول التالية:

o :مسلسل.رقم  م 

o من القائمة المنسدلة. النفقةيقوم المستخدم باختيار  :النفقة 

o :يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة. قيمة النفقة 

o :القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم باختيار العملة من العملة 
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o :تحويلها من العملة المختارة إلى الريال. يعرض النظام قيمة النفقة بعد القيمة بالريال 

o المستخدم بإدخال اسم الجهةيقوم  :اسم الجهة. 

o المستخدم بإدخال المالحظاتيقوم  :م حظات. 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها بالريال. جموع النفقات:م 
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 تعويضات المبتعثين خارج المملكةقرار صرف 
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة صرف تعويضات المبتعثين خارج المملكة  قرارهذه الشاشة بتعريف  تختص

 (.24-8كما في الشكل )القرارات من قائمة صرف تعويضات المبتعثين خارج المملكة  قرارعند اختيار 
 

 
 ات المبتعثين خارج المملكة.قرار صرف تعويضيمثل شاشة ( 8-24الشكل )

 

صــرف تعويضــات المبتعثين خارج المملكة ومن ثم ادخال رقم القرار  قرار( لتعريف جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:االصلي لقرار االبتعاث خارج المملكة في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 

إلضــافة معلومات النفقات يتم الضــغط على زر دجديدد من شــريط المهام الموجود فوق جدول معلومات النفقات حيث تظهر 

 الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 

o من القائمة المنسدلة. النفقةيقوم المستخدم باختيار  :النفقة 

o النفقة قيمة بإدخالالمستخدم يقوم  :قيمة النفقة. 

o :يقوم المستخدم باختيار العملة من القائمة المنسدلة. العملة 
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o :تحويلها من العملة المختارة إلى الريال. يعرض النظام قيمة النفقة بعد القيمة بالريال 

o المستخدم بإدخال اسم الجهةيقوم  :اسم الجهة. 

o المستخدم بإدخال المالحظاتيقوم  :م حظات. 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها بالريال. النفقات:جموع م 
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 قرار صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور المقابالت الشخصية
في نظام اإلبتعاث صــرف تعويض رســوم الفيزا والتأمين لحضــور المقابالت الشــخصــية  قرارهذه الشــاشــة بتعريف  تختص

من قائمة صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور المقابالت الشخصية  قراروالتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 (.25-8كما في الشكل )القرارات 
 

 
 ( يمثل شاشة قرار صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور المقابالت الشخصية.8-25الشكل )

 

والتأمين لحضور المقابالت الشخصية ومن صرف تعويض رسوم الفيزا  قرار( لتعريف جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

  وفيما يلي شرن ثم ادخال رقم القرار االصلي لقرار الموافقة على حضور المقابالت الشخصية في حقل القرار األصلي

 للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 

شــريط المهام الموجود فوق جدول معلومات النفقات حيث تظهر إلضــافة معلومات النفقات يتم الضــغط على زر دجديدد من 

 الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 

o من القائمة المنسدلة. النفقةيقوم المستخدم باختيار  :النفقة 
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o النفقة قيمة المستخدم بإدخاليقوم  :قيمة النفقة. 

o :يقوم المستخدم باختيار العملة من القائمة المنسدلة. العملة 

o  تحويلها من العملة المختارة إلى الريال. يعرض النظام قيمة النفقة بعد بالريال:القيمة 

o المستخدم بإدخال اسم الجهةيقوم  :اسم الجهة. 

o المستخدم بإدخال المالحظاتيقوم  :م حظات. 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها. جموع النفقات:م 
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 االمتحاناتقرار صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور 
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور االمتحانات  قرارهذه الشاشة بتعريف  تختص

كما في الشكل  القراراتمن قائمة صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور االمتحانات  قرارهذه الشاشة عند اختيار 

(8-26.) 
 

 
 شاشة قرار صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور االمتحانات.( يمثل 8-26الشكل )

 

صرف تعويض رسوم الفيزا والتأمين لحضور االمتحانات ومن ثم ادخال  قرار( لتعريف جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

رن للحقول التي تتضمنها   وفيما يلي شرقم القرار االصلي لقرار الموافقة على حضور االمتحانات في حقل القرار األصلي

 هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح وعرض اسمه. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  الجهة اإلدارية، مقر العمل،مســــمى الوظيفة، )وم النظام بعرض معلومات الوظيفة يق علومات الوظيفة:م 

  (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

 

إلضــافة معلومات النفقات يتم الضــغط على زر دجديدد من شــريط المهام الموجود فوق جدول معلومات النفقات حيث تظهر 

 الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 

o من القائمة المنسدلة. النفقةيقوم المستخدم باختيار  :النفقة 
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o النفقة قيمة المستخدم بإدخاليقوم  :قيمة النفقة. 

o :يقوم المستخدم باختيار العملة من القائمة المنسدلة. العملة 

o :تحويلها من العملة المختارة إلى الريال. يعرض النظام قيمة النفقة بعد القيمة بالريال 

o المستخدم بإدخال اسم الجهةيقوم  :اسم الجهة. 

o المستخدم بإدخال المالحظاتيقوم  :م حظات. 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها. جموع النفقات:م 
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 قرار تعويض مراسالت الجامعات
شة بتعريف  تختص تعويض مراسالت الجامعات في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار  قرارهذه الشا

 (.27-8كما في الشكل ) القراراتتعويض مراسالت الجامعات من قائمة  قرار
 

 
 ( يمثل شاشة قرار تعويض مراسالت الجامعات.8-27الشكل )

 

جديد  وفيما يلي شــرن للحقول التي  مراســالت الجامعاتتعويض  قرار( لتعريف جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

  الرئيسية:المعلومات 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح  ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشح. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  العمل،)مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 يقوم النظام بعرض قيمة رقم استمارة طلب التعويض الجديدة بعد الحفظ.قم استمارة طلب التعويض: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ استمارة طلب التعويض.اريخ استمارة طلب التعويض: ت 

 

دجديدد من شريط المهام الموجود فوق جدول معلومات الجامعات حيث تظهر إلضافة معلومات الجامعات يتم الضغط على زر 

 الحقول التالية:

 :معلومات الجامعات 

o :مسلسل. رقم م 
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o :بادخال رمز الجامعو ليقوم النظام باسترجاع اسمها.يقوم المستخدم  الجامعة 

o :يقوم النظام بعرض الدولة. الدولة 

o :يقوم النظام بعرض المدينة. المدينة 

o :يقوم المستخدم باختيار العملة من القائمة المنسدلة. العملة 

o :يقوم المستخدم بإدخال القيمة. القيمة 

o :يقوم النظام بعرض القيمة بالريال. القيمة بالريال 

 

 يقوم النظام بجمع النفقات ثم عرضها. جموع النفقات:م 
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 المملكة خارجاعتذار متدرب عن دورة تدريبية  قرار
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه خارج المملكة عن دورة تدريبية  متدرباعتذار  قرارهذه الشــــاشــــة بتعريف  صتخت

 (.28-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة خارج المملكة عن دورة تدريبية  متدرباعتذار  قرارالشاشة عند اختيار 
 

 
 .خارج المملكة اعتذار متدرب عن دورة تدريبية قرار( يمثل شاشة 8-28الشكل )

 

ــغط على الزر ) ــلي لقرار التدريب خارج  اعتذار جديد قرار( لتعريف جديديقوم المســتخدم بالض ومن ثم ادخال رقم القرار االص

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:المملكة المراد االعتذار عنه في حقل القرار األصلي

 

 شاشة تسجيل طلبات الترشيح. فيرقم طلب الترشيح المعرّف  النظام بعرضيقوم  طلب الترشيح: قمر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. اريخ طلب الترشيح:ت 

 .واسمه يقوم النظام بعرض رقم المرشح قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 رمز الدورة. النظام بعرضيقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الفصل الدراسي. الدراسي:لفصل ا 

 يقوم النظام بعرض الدفعة. لدفعة:ا 

 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. سم معهد التدريب:ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 
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 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة. اريخ بداية الدورة:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة. اريخ نهاية الدورة:ت 

 .الميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة :المي دي اريخ بداية الدورةت 

 .الميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة :المي دي اريخ نهاية الدورةت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. سوم الدورة:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اإلعتذار. اريخ اإلعتذار:ت 

 يقوم المستخدم بإدخال سبب اإلعتذار. بب اإلعتذار:س 
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 قرار إلغاء قرار
من قائمة اشـة عند اختيار قرار إلغاء قرار وتظهر هذه الشـفي نظام االبتعاث والتدريب  رار ق بقرار إلغاءهذه الشـاشـة  صتخت

 .(29-8القرارات كما في الشكل )
 

 
    يمثل شاشة قرار إلغاء قرار. (8-29الشكل )

   

رار ثم إدخال رقم القلتعريف قرار إلغاء قرار جديد ومن من شريط المهام العلوي ( جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

 :للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة وفيما يلي شرن  هاألصلي للقرار المراد إلغاؤ

 

 قرار ال اء قرار: 

 عن القرار. البحث آلية استخدام ويمكن  بإدخال رقم القرار المراد إلغاؤهيقوم المستخدم  :لقرار المراد إل اؤها 

 بعرض نوع القرار المراد إلغاؤه.يقوم النظام : وع القرار المراد إل اؤهن 

 :تخدم باختيار طريقة إلغاء القراريقوم المس: ريقة اإلل اءط 

o .إعادة لمرحلة اإلعداد 

o .حذف مع ظهوره في تقرير اإللغاء 

o .حذف نهائي 

o المباشرة. إلغاء 

 التالية:بعرض معلومات موظفي القرار في جدول يحوي البيانات يقوم النظام  :علومات موظفي القرارم 

o :رقم مسلسل م. 

o يقوم النظام بعرض رقم الموظف :فرقم الموظ. 

o يقوم النظام بعرض اسم الموظف. :اسم الموظف 

o القرار. سبب إلغاء بادخاليقوم المستخدم  :سبب اإلل اء 
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 إصدار أمر اإلركاب
من  إصدار أمر اإلركابفي نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار  بإصدار أمر اإلركابهذه الشاشة  صتخت

 (.30-8كما في الشكل )القرارات قائمة 
 

 
 يمثل شاشة أصدار أمر اإلركاب. (8-30الشكل )

 

إصدار أمر لتعريف ( من متن القرار جديدمن شريط المهام ثم الضغط على زر )( جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

 جديد  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة: اإلركاب

 

 :المعلومات الرئيسية 

   ثم يقوم النظام بعرض اسم المرشح.يقوم المستخدم بإدخال رقم المرشح. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. :القرار( ابه )معلوماتر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،قوم النظام بعرض معلومات الوظيفة ي فة:علومات الوظيم 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

 .يقوم المستخدم باالختيار من القائمة المنسدلة :صدار أمر إرماب لـإ 

 .خال رقم القرار األصلي الموجب لإلركابيقوم المستخدم باختيار أحد القيمتين نعم أو ال إلد رتبه بقرار أصلي:م 

يقوم المســـتخدم بادخال رقم القرار المراد عمل اصـــدار امر االركاب له ويســـتطيع البحث عنه من  قم القرار الخاص:ر 

 خالل رابط البحث.

 .يظهر النظام رقم القرار: قم القرارر 

 يظهر النظام نوع القرار. :لقراروع ان 
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 يظهر النظام تاريخ القرار. اريخ القرار:ت 

 يظهر النظام من تاريخ. ن تاريخ :م 

 يظهر النظام الى تاريخ. يخ:لى تتارا 

صدور امر اركاب له عن القرار المدخل يظهر النظام  :ناء اصدار امر ارماب اةر للموظفستثإ  في حال سبق للموظف 

 هذا الحقل ومكتوب فيه عبارة االستثناء باسم الموظف الذي قام باالستثناء.

حقل ويقوم ار المدخل يظهر النظام هذا الفي حال ســــبق للموظف صــــدور امر اركاب له عن القربب االســـتثناء: ســـ 

 .المستخدم بادخال السبب

 يقوم المستخدم بادخال رقم امر االركاب. :قم أمر االرمابر 

 يقوم المستخدم بادخال  تاريخ امر االركاب.: اريخ أمر االرمابت 

 يقم المستخدم بادخال سبب ااالستحقاق. :بب االستحقاقس 

 تخدم بادخال اسم اآلمر باالصدار.يقوم المس :سم ايمر باالصدارا 

 يقوم المستخدم بادخال وظيفة اآلمر باالصدار.: ظيفة ايمر باالصدارو 

 يقوم المستخدم باختيار اتجاه االركاب من القائمة المنسدلة. تجاه االرماب:ا 

ادخال اسم خط السير أو يقوم المستخدم ب رمز خط السير و النظام يعرض اسمه يقوم المستخدم بادخال  ه السير :ة 

 ليتم اختيار خط السير المطلوب. على النص المدخل هقائمة بأسماء خطوط السير المحتويالنظام يعرض او جزء منه و

 يقوم المستخدم باختيار درجة التذكرة من القائمة المنسدلة. رجة التذمرة:د 

 لمنسدلة.الفئة العمرية من القائمة ا  يقوم المستخدم باختيار :لفئة العمريةا 

 يقوم المستخدم باختيار شركة الطيران من القائمة المنسدلة. :رمة الطيرانش 

 يقوم النظام باظهار سعر التذكرة. :عر التذمرةس 

 يظهرها في هذا الحقل.ر التذاكر للمرافقين المختارين ويقوم النظام بجمع سع :جمالي سعر التذامرا 

 

 بيانات المرافقين ضمن القرار: 

 مسلسل.رقم  :م 

 باختيار المرافقين.يقوم المستخدم  :انة اةتيارة 

 .اسماء المرافقينيقوم النظام بعرض  :سم المرافلا 

 يقوم النظام بعرض صلة القرابة. لة القرابة:ص 

 يقوم النظام باظهار اعمار المرافقين. :لعمر بالسنواتا 

 يقوم النظام باظهار سعر التذكرة للمرافقين. عر التذمرة:س 

صدور امر اركاب له لنفس  ستثناء المر ارماب اةر للمرافل:ا  سبق للمرافق  ستخدم المرافق وقد  في حال اختار الم

 القرار المدخل يظهر النظام في هذا الحقل عبارة االستثناء باسم الوظف الذي قام باالستثناء.

 يقوم المستخدم بادخال سبب االستثناء. بب االستثناء:س 

 يقوم النظام بوضع اختيار اذا كان المرافق موجود في قرار سابق. :ار سابلل او موجود في قرا 
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 اعتماد القرار 
من  القرارفي نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد  القراراتهذه الشاشة بعملية اعتماد  تختص

 (.31-8كما في الشكل ) القراراتقائمة 
 

 
 شاشة اعتماد القرار.( يمثل 8-31الشكل )

 

ثم يختار القرار الفرعي من القائمة   )القرار الرئيســي(يقوم المســتخدم باختيار القرار الرئيســي من القائمة المنســدلة 

ــــدلة  ــــغط على الزر   )القرار الفرعي(المنس  بالقراراتليقوم النظام بعرض قائمة  )بحق(ثم يقوم المســــتخدم بالض

في شاشة  القرارفيعرض النظام معلومات  المراد اعتماده القراربعد  فيختار المستخدم  المسجلة في النظام ولم تعتمد

ــــغط بالمربع الموجود بجانب جملة دبحيث  إجراءات االعتمادالمســــتخدم   ثم يكمل القراراعتماد  د اعتماد قراريقوم بالض

صاح ضغط على زر داعتماد  صالحيةد ومن ثم ال صحاب ب  صاحب فيظهر النظام شاشة أ صالحية ليتم اختيار الشخص  ال

 .ومن ثم الضغط على زر اعتماد صاحب صالحية وبهذا يكون القرار معتمد من المسؤول صالحية االعتماد
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 تصدير القرار 
صدير  تختص صدير  القراراتهذه الشاشة بعملية ت من  القرارفي نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار ت

 (.32-8كما في الشكل ) القراراتقائمة 
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير القرار.8-32) الشكل

 

ثم يختار القرار الفرعي من القائمة   )القرار الرئيســي(المنســدلة يقوم المســتخدم باختيار القرار الرئيســي من القائمة 

ــــدلة  ــــغط على الزر   )القرار الفرعي(المنس  بالقراراتليقوم النظام بعرض قائمة  )بحق(ثم يقوم المســــتخدم بالض

صدر بعد  فيختار المستخدم  صديره القرارالمسجلة في النظام ولم ت في شاشة  القرارفيعرض النظام معلومات  المراد ت

ادخال  د ومن ثمتصــدير قراريقوم بالضــغط بالمربع الموجود بجانب جملة دبحيث    ثم يكمل إجراءات التصــديرالقرار تصــدير

صادر ومن ثمقيم الحق صادر وتاريخ ال ضغط على  ول رقم ال صدير واختيار ال صدير من جدول رابط مجموعات الت مجموعة الت

ــورةد ــغط بالمربع الموجود بجانب حقل دالموجه له الص ــدير وذل  بالض ــغط ومن ثم يقوم المســتخدم ب مجموعات التص الض

الذي سيقوم بالتصدير صالحية الر الشخص صاحب د فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية ليتم اختياتصديرعلى زر د

 .ومن ثم الضغط على زر تصدير وبهذا يكون القرار نافذ
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  تدريب داخلي مسائي قرار
  وتظهر هذه الشاشة التدريبو االبتعاثفي نظام  قرار تدريب داخل المملكة للدورات المسائيةهذه الشاشة بتعريف  صتخت

 (.33-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة  داخلي مسائيقرار تدريب عند اختيار 
 

 
 .ي مسائي( يمثل شاشة قرار تدريب داخل8-33الشكل )

 

ضغط على الزر ) ستخدم بال ضغط على الزر )( جديديقوم الم شريط المهام ومن ثم ال قرار لتعريف ( من متن القرار جديدمن 

 تتضمنها هذه الشاشة:  وفيما يلي شرن للحقول التي تدريب داخلي مسائي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .قم طلب الترشيحيقوم المستخدم بإدخال ر ح:يرشتالطلب قم ر 

 .النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح يقوم ح:يرشتالطلب  اريخت 

المستخدم بإدخال رقم المرشح إذا تم تسجيل القرار بدون طلب الترشيح أو يتم عرضه من النظام  يقوم قم المرشح:ر 

 .تلقائياً إذا تم تسجيل القرار بطلب ترشيح

 .النظام بعرض رقم السجل يقوم قم السجل:ر 

 .النظام بعرض قيمة المرتبة يقوم لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

  (.الراتب األساسي ،الدرجة ،الوظيفة

في حال تم التأكد من أنها دورة  الدورة تلقائياً يقوم المســــتخدم بإدخال رمز الدورة ويعرض النظام اســــم مز الدورة: ر 

 .مسائية

 يقوم المستخدم باختيار العام االكاديمي من القائمة المنسدلة.لعام االماديمي: ا 
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 يقوم النظام بعرض الدفعة ويمكن تغييره باالختيار من القائمة المنسدلة.لدفعة: ا 

 التدريب.يقوم النظام بعرض اسم معهد سم معهد التدريب: ا 

 يقوم النظام بعرض القطاع.لقطاع: ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة.لدولة: ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة.لمدينة: ا 

 .بالهجري يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورةاريخ بداية الدورة: ت 

 .بالهجري يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورةاريخ نهاية الدورة: ت 

 بالميالدي. يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة رة المي دي:اريخ بداية الدوت 

 بالميالدي. الدورة يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اريخ نهاية الدورة المي دي:ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة.دة الدورة: م 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة.وع الدورة: ن 

 الدورة.يقوم النظام بعرض رسوم سوم الدورة: ر 

يقوم بالمســتخدم باختيار نعم في حال الرغبه بصــرف رســوم  )نعم/ال(: ل ســيتم صــرث رســوم الدورة للموظفا 

 الدورة للموظف أو ال في حال عدم الرغبه في ذل .

 

  الدورةاالنتداب قبل: 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمل حسب ماهو معرف في تاريخ بداية االنتدابيقوم النظام بعرض اريخ بداية االنتداب: ت 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمليقوم النظام بعرض عدد أيام االنتداب حسب ماهو معرف في دد أيام االنتداب: ع 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمل حسب ماهو معرف في تاريخ نهاية االنتدابيقوم النظام بعرض  اريخ نهاية االنتداب:ت 

 

 :االنتداب بعد الدورة 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمل حسب ماهو معرف في تاريخ بداية االنتدابيقوم النظام بعرض اريخ بداية االنتداب: ت 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمليقوم النظام بعرض عدد أيام االنتداب حسب ماهو معرف في دد أيام االنتداب: ع 

 .اعدادت ضوابط العمليقوم النظام بعرض تاريخ نهاية االنتداب حسب ماهو معرف في شاشة  اريخ نهاية االنتداب:ت 

 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب موافقة الخدمة المدنية :قم ةطاب موافقة الخدمة المدنيةر 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة الخدمة المدنية :اريخ ةطاب موافقة الخدمة المدنيةت 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم موافقة جهة التدريب :قم موافقة جهة التدريبر 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم موافقة جهة التدريب :اريخ موافقة جهة التدريبت 

 .بادخال درجة الموظف يقوم المستخدم: رجة الموظفد 

 يقوم المستخدم باالختيار من القائمة المنسدلة.: اةتباري ف 

 .يقوم المستخدم باختيار نعم او الال(: نعم/الموظف مرافقيه )ل سيصحب ا 

 يظهر النظام عدد المرافقين المختارين بالزيادة عند االختيار والنقص عند ازالة االختيار.دد المرافقين: ع 

 يظهر فيه حقل اختيار و اسم المرافق و صلة القرابة و العمر بالسنوات.: دول المرافقينج 

ـــرف للموظف اعتماداً بافقات القرار: ن  على إعدادات االرتباطات  لضـــغط على هذا الرابط يتم عرض النفقات التي ســـتص

 قات باإلضافة أو الحذف أو التعديل.ويمكن للمستخدم أن يقوم بتعديل هذه النف المالية 

اســم خط ادخال أو يقوم المســتخدم بمز خط الســير و النظام يعرض اســمه  يقوم المســتخدم بادخال ره الســير: ة 

ليتم اختيار خط الســـير  على النص المدخل هقائمة بأســـماء خطوط الســـير المحتويالنظام يعرض الســـير او جزء منه و

 المطلوب.
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 قرار التدريب للدورات المتقطعة
  وتظهر هذه و التدريب االبتعاثفي نظام  قرار تدريب داخل المملكة للدورات المتقطعةهذه الشــــاشــــة بتعريف  صتخت

 (.34-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة  قرار التدريب للدورات المتقطعةالشاشة عند اختيار 
 

 
 التدريب للدورات المتقطعة.( يمثل شاشة قرار 8-34الشكل )

 

ضغط على الزر ) ستخدم بال ضغط على الزر )( جديديقوم الم شريط المهام ومن ثم ال قرار لتعريف ( من متن القرار جديدمن 

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:التدريب للدورات المتقطعة

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .قم طلب الترشيحيقوم المستخدم بإدخال ر ح:يرشتالطلب قم ر 

 .النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح يقوم ح:يرشتالطلب  اريخت 

المستخدم بإدخال رقم المرشح إذا تم تسجيل القرار بدون طلب الترشيح أو يتم عرضه من النظام  يقوم قم المرشح:ر 

 .تلقائياً إذا تم تسجيل القرار بطلب ترشيح

 .النظام بعرض رقم السجل يقوم قم السجل:ر 

 .النظام بعرض قيمة المرتبة يقوم لمرتبة:ا 

 يقوم المستخدم باستعراض معلومات القرار من خالل هذا الرابط. ابه )معلومات القرار(:ر 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  ة:علومات الوظيفم 

  .الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(

في حال تم التأكد من أنها دورة  الدورة تلقائياً يقوم المســــتخدم بإدخال رمز الدورة ويعرض النظام اســــم مز الدورة: ر 

 .متقطعة

 يقوم المستخدم باختيار العام االكاديمي من القائمة المنسدلة.لعام االماديمي: ا 
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 يقوم النظام بعرض الدفعة ويمكن تغييره باالختيار من القائمة المنسدلة.لدفعة: ا 

 التدريب.يقوم النظام بعرض اسم معهد سم معهد التدريب: ا 

 م بعرض القطاع.يقوم النظالقطاع: ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة.لدولة: ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة.لمدينة: ا 

 .بالهجري يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورةاريخ بداية الدورة: ت 

 .بالهجري يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورةاريخ نهاية الدورة: ت 

 بالميالدي. يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة المي دي: الدورةاريخ بداية ت 

 بالميالدي. الدورة يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اريخ نهاية الدورة المي دي:ت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة.دة الدورة: م 

 يقوم النظام بعرض أيام الدورة. يام الدورة:أ 

 الدورة. يقوم النظام بعرض نوعوع الدورة: ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة.سوم الدورة: ر 

يقوم بالمســتخدم باختيار نعم في حال الرغبه بصــرف رســوم  )نعم/ال(:ل ســيتم صــرث رســوم الدورة للموظفا 

 الدورة للموظف أو ال في حال عدم الرغبه في ذل .

 

  الدورةاالنتداب قبل: 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمل حسب ماهو معرف في بداية االنتدابتاريخ يقوم النظام بعرض اريخ بداية االنتداب: ت 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمليقوم النظام بعرض عدد أيام االنتداب حسب ماهو معرف في دد أيام االنتداب: ع 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمل حسب ماهو معرف في تاريخ نهاية االنتدابيقوم النظام بعرض  اريخ نهاية االنتداب:ت 

 

 :االنتداب بعد الدورة 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمل حسب ماهو معرف في تاريخ بداية االنتدابيقوم النظام بعرض اريخ بداية االنتداب: ت 

 .شاشة اعدادت ضوابط العمليقوم النظام بعرض عدد أيام االنتداب حسب ماهو معرف في دد أيام االنتداب: ع 

 .اعدادت ضوابط العمليقوم النظام بعرض تاريخ نهاية االنتداب حسب ماهو معرف في شاشة  اريخ نهاية االنتداب:ت 

 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب موافقة الخدمة المدنية :قم ةطاب موافقة الخدمة المدنيةر 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة الخدمة المدنية :اريخ ةطاب موافقة الخدمة المدنيةت 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم موافقة جهة التدريب :قم موافقة جهة التدريبر 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم موافقة جهة التدريب :اريخ موافقة جهة التدريبت 

 .قوم المستخدم بادخال درجة الموظفي: رجة الموظفد 

 يقوم المستخدم باالختيار من القائمة المنسدلة.: اةتباري ف 

 .يقوم المستخدم باختيار نعم او الال(: الموظف مرافقيه )نعم/ل سيصحب ا 

 يظهر النظام عدد المرافقين المختارين بالزيادة عند االختيار والنقص عند ازالة االختيار.دد المرافقين: ع 

 يظهر فيه حقل اختيار و اسم المرافق و صلة القرابة و العمر بالسنوات.: دول المرافقينج 

ـــرف للموظف اعتماداً فقات القرار: ن  على إعدادات االرتباطات بالضـــغط على هذا الرابط يتم عرض النفقات التي ســـتص

 .ويمكن للمستخدم أن يقوم بتعديل هذه النفقات باإلضافة أو الحذف أو التعديلالمالية  

أو يقوم المستخدم بادخال اسم خط السير  المستخدم بادخال رمز خط السير والنظام يعرض اسمه  يقومه السير: ة 

 ليتم اختيار خط السير المطلوب. قائمة بأسماء خطوط السير المحتوية على النص المدخلالنظام يعرض جزء منه و او

  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  232 

 موظفين تعويضات صرف قرار
بوصف طريقة تعامل النظام مع المستخدم فيما يتعلق بتسجيل بيانات قرار صرف تعويض لموظف وفق  هذه الشاشة صتخت

صة العمل ضوابط شة عند اختيار   الرواتب نظام في النفقات بتحديد الخا شا ضات موظفينوتظهر هذه ال صرف تعوي  قرار 

 (.35-8كما في الشكل ) القراراتمن قائمة 

 

 
 صرف تعويضات موظفين.( يمثل شاشة قرار 8-35الشكل )

 

  وفيما يلي شرن للحقول صرف تعويضات موظفينقرار لتعريف من شريط المهام ( جديديقوم المستخدم بالضغط على الزر )

 التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 اسم المرشح.يقوم النظام بعرض ثم   يقوم المستخدم بإدخال رقم المرشحرقم المرشح:   

 .النظام بعرض رقم السجل يقومرقم السجل:   

 يقوم النظام بعرض المرتبة.المرتبة:   

رقم  مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،)وم النظام بعرض معلومات الوظيفة يق معلومات الوظيفة:  

  (.الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي

 

 :جدول النفقات 

 .مسلسل رقم: م 

 نفقات من قائمة تعرض عناصرها النفقات التي تم اختيارها في شاشة )تحديدالنفقة يقوم المستخدم باختيار  :لنفقةا 

 والمبتعثين(. الموظفين تعويضات في المستخدمة التعويضات

 .ختيار نعم اذا أراد ادخال قيمة النفقة يدوياً قد يقوم المستخدم بإلقيمة من المستخدم)نعم/ال(: ا 
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 .يعرض النظام طريقة احتساب النفقة التي تم اختيارها )نسبة/قيمة(ريقة احتساب النفقة: ط 

 الراتب األساسي أو بدايةيقوم النظام بعرض نسبتها ان كانت من ))نسبة(  تحسب كـفي حال كانت النفقة  سبة من:ن 

 .أو نهاية المربوط( المربوط

 يقوم النظام بعرض النسبه.سبة النفقة: ن 

 يقوم النظام بعرض قيمة النفقة.النفقة: يمة ق 

 .يقوم النظام بعرض المبلش المحتسبلمبلغ المحتسب: ا 

 قد يقوم المستخدم بكتابة المالحظات.لم حظات: ا 

 .يقوم النظام بعرض مجموع النفقات المدخلةلنفقات: اجموع م 

 

 

 

  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  234 

 صرف بدل الترحيل للمبتعثين داخل المملكةقرار 
  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار قرار داخل المملكة للمبتعثين الترحيل بدل صرف قرار بيانات بتسجيلهذه الشاشة  صتخت

 (.36-8)من قائمة القرارات كما في الشكل صرف بدل الترحيل للمبتعثين داخل المملكة 
 

 
 .( يمثل شاشة قرار صرف بدل الترحيل للمبتعثين داخل المملكة8-63الشكل )

 

  قرار صــرف بدل الترحيل للمبتعثين داخل المملكة لتســجيل( من شــريط المهام جديدبالضــغط على الزر )يقوم المســتخدم 

 وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .له الترحيل بدل صرف المراد للموظف األصلي االبتعاث قرار رقم بإدخال المستخدميقوم  :لقرار األصليا 

 .رقم المرشح النظام بعرضيقوم  المرشح:قم ر 

 .يقوم النظام بعرض رقم السجل قم السجل:ر 

 .يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

)تاريخ بداية دراســـة الل ة، تاريخ نهاية دراســـة الل ة، معلومات االبتعاث  النظام بعرضيقوم : اإلبتعاثعلومات م 

مدة دراســـة الل ة، تاريخ بداية الدراســـة األماديمية، مدة الدراســـة األماديمية، تاريخ بداية اإلبتعاث، تاريخ 

)انجليزي(، رابه عنوان الجامعة، الدرجة العلمية، نهاية اإلبتعاث، مدة اإلبتعاث، الجامعة )عربي(، الجامعة 

 التخصص الرئيسي، التخصص الفرعي، ةريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث(.

 

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  235 

 بيانات بدل الترحيل : 

 ال )القيمة اإلفتراضية ال(. المستخدم بإختيار نعم أميقوم : لقيمة من المستخدما 

  قيمة ال لحقل القيمة من المســــتخدميقوم النظام بعرض قيمة بدل الترحيل في حال تم اختيار ال يمة بدل الترحيل:ق 

 وفي حال تم اختيار نعم  يقوم المستخدم بإدخال قيمة بدل الترحيل.

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات )اختياري(. لم حظات:ا 
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 الترحيل للمبتعثين خارج المملكةقرار صرف بدل 
  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار قرار خارج المملكة للمبتعثين الترحيل بدل صرف قرار بيانات بتسجيلهذه الشاشة  صتخت

 (.37-8صرف بدل الترحيل للمبتعثين خارج المملكة من قائمة القرارات كما في الشكل )

 
 

 
 الترحيل للمبتعثين خارج المملكة. ( يمثل شاشة قرار صرف بدل8-37الشكل )

 

( من شــريط المهام لتســجيل قرار صــرف بدل الترحيل للمبتعثين خارج المملكة  جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

 وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .له الترحيل بدل صرف المراد للموظف األصلي االبتعاث قرار رقم بإدخال المستخدميقوم  :لقرار األصليا 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح. قم المرشح:ر 

 .يقوم النظام بعرض رقم السجل قم السجل:ر 

 .يقوم النظام بعرض قيمة المرتبة لمرتبة:ا 

رقم  العمل،)مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

  الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي(.

)تاريخ بداية دراســـة الل ة، تاريخ نهاية دراســـة الل ة، يقوم النظام بعرض معلومات االبتعاث علومات اإلبتعاث: م 

مدة دراســـة الل ة، تاريخ بداية الدراســـة األماديمية، مدة الدراســـة األماديمية، تاريخ بداية اإلبتعاث، تاريخ 

اإلبتعاث، مدة اإلبتعاث، الجامعة )عربي(، الجامعة )انجليزي(، رابه عنوان الجامعة، الدرجة العلمية، نهاية 

 التخصص الرئيسي، التخصص الفرعي، ةريج برنامج ةادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث(.
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  :بيانات بدل الترحيل 

 فتراضية ال(.ال )القيمة اإلالمستخدم بإختيار نعم أم يقوم لقيمة من المستخدم: ا 

  قيمة ال لحقل القيمة من المســــتخدميقوم النظام بعرض قيمة بدل الترحيل في حال تم اختيار ال يمة بدل الترحيل:ق 

 وفي حال تم اختيار نعم  يقوم المستخدم بإدخال قيمة بدل الترحيل.

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات )اختياري(. لم حظات:ا 
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  اإلفادات

ــات 0-9تمثل هذه القائمة كما في الشــكل ) ــمن الشــاش ــات اإلفادات في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتتض ــاش ( مجموعة ش

 الخاصة باإلفادات على مستوى نظام اإلبتعاث والتدريب.

 

 
 ( يمثل شاشة اإلفادات.9-0الشكل )

 

 ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار 
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 إفادة عن دورة تدريبية داخل المملكة
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند داخل المملكة عن دورة تدريبية إفادة هذه الشــاشــة بتعريف  صتخت

 (.1-9كما في الشكل ) اإلفاداتمن قائمة داخل المملكة عن دورة تدريبية إفادة اختيار 
 

 
 يمثل شاشة إفادة عن دورة تدريبية داخل المملكة. (9-1الشكل )

 

ة ومن ثم ادخال رقم القرار جديدداخل المملكة عن دورة تدريبية  إفادة( لتعريف جديديقوم المســـتخدم بالضـــغط على الزر )

  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها القرار األصلياالصلي لقرار التدريب داخل المملكة المراد اإلفادة عنه في حقل 

 هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 شاشة تسجيل طلبات الترشيح. فيرقم طلب الترشيح المعرّف  النظام بعرضيقوم  قم طلب الترشيح:ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. اريخ طلب الترشيح:ت 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح. قم المرشح:ر 

 .يقوم النظام بعرض رقم السجل :قم السجلر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 رقم )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،قوم النظام بعرض معلومات الوظيفة ي :علومات الوظيفةم 

 .)الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي

 رمز الدورة. النظام بعرضيقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الفصل الدراسي. لفصل الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الدفعة. لدفعة:ا 
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 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. سم معهد التدريب:ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة. اريخ بداية الدورة:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة. اريخ نهاية الدورة:ت 

 .الميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة :المي دي اريخ بداية الدورةت 

 الميالدي. يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة. :المي دي اريخ نهاية الدورةت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. سوم الدورة:ر 

 .المستخدم بإدخال تاريخ بداية اإللتحاق بالدورة يقوم اريخ بداية اإللتحاق بالدورة:ت 

 .المستخدم بإدخال تاريخ نهاية اإللتحاق بالدورة يقوم اريخ نهاية اإللتحاق بالدورة:ت 

ضية هي اجتياز و يمكن للمستخدم تعديل القي لنتيجة:ا  النتيجة الى عدم اجتياز وإذا كانت النتيجة اجتياز فإنه مة االفترا

معاهد الحظر على جميع إلى  المدة  -عدم اإلجتياز  الموظف في القائمة السوداء  فترة الحظر من لحقول )سببتصبح ا

 أو اختيارها.( غير مفعلة و اليمكن ادخالها معهد التدريب  محدد تدريب معهدالحظر على   التدريب

 .المستخدم بإختيار نتيجة الدورة من القائمة المنسدلة يقوم تيجة الدورة:ن 

 .المستخدم بإدخال عدد المشاركين يقوم المشارمين:دد ع 

 .المستخدم بإدخال عدد أيام الغياب يقوم دد أيام ال ياب:ع 

المســــتخدم بإدخال ترتيب الموظف  يقوم رتيب الموظف المتدرب بالنســــبة لعدد المتدربين من ناحية التقدير:ت 

 .المتدرب بالنسبة لعدد المتدربين من ناحية التقدير

 .المستخدم بإدخال سبب عدم اإلجتياز يقوم إلجتياز:بب عدم اس 

ــوداءا    وذل  من خالل اختيار ار هل الموظف في القائمة الســـوداءيقوم المســـتخدم بإختي: لموظف في القائمة الس

  إلى-)فترة الحظر من ( بالمربع بجانب الخيار الموظف في القائمة الســوداء وعند عدم اختياره تصــبح الحقولالعالمة )

تدريبالحظر على جميع المدة )يوم(   تدريب  محدد تدريب معهدالحظر على   معاهد ال  حقول غير مفعلة و (معهد ال

 أو اختيارها.يمكن ادخالها ال

 .فترة الحظر بداية يقوم المستخدم بإدخال تاريخ فترة الحظر من:  

 فترة الحظر. نهاية يقوم المستخدم بإدخال تاريخ لى:إ 

 المدة باأليام.يقوم النظام بعرض  لمدة )يوم(:ا 

الحظر  فتصبح الحقول معاهد التدريبيقوم المستخدم بإختيار الحظر على جميع  :لحظر على جميع معااد التدريبا 

 غير مفعلة وال يمكن اختيارها.معهد التدريب و محدد تدريب معهدعلى 

ــــبح تدريب محدد في معهديقوم المســــتخدم بإختيار الحظر على  :لحظر على معهد تدريب محددا  الحقل معهد ص

  التدريب مفعل.

 معهد التدريب.رمز يقوم المستخدم بإدخال  عهد التدريب:م 

ـــرف للموظف اعتماداً على إعدادات االرتباطات : فقات القرارن  بالضـــغط على هذا الرابط يتم عرض النفقات التي ســـتص

 .المالية

ادخال اسم خط السير أو يقوم المستخدم بمز خط السير و النظام يعرض اسمه  يقوم المستخدم بادخال ره السير: ة 

 ليتم اختيار خط السير المطلوب. قائمة بأسماء خطوط السير المحتوية على النص المدخلالنظام يعرض او جزء منه و
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 إفادة عن دورة تدريبية خارج المملكة
في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند خارج المملكة عن دورة تدريبية إفادة هذه الشــاشــة بتعريف  صتخت

 (.2-9كما في الشكل ) اإلفاداتمن قائمة خارج المملكة عن دورة تدريبية إفادة اختيار 
 

 
 ( يمثل شاشة إفادة عن دورة تدريبية خارج المملكة.9-2الشكل )

 

ـــغط على الزر ) ـــتخدم بالض ة ومن ثم ادخال رقم القرار جديدخارج المملكة عن دورة تدريبية  إفادة( لتعريف جديديقوم المس

  وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها االصلي لقرار التدريب خارج المملكة المراد اإلفادة عنه في حقل القرار األصلي

 هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 شاشة تسجيل طلبات الترشيح. فيرقم طلب الترشيح المعرّف  النظام بعرضيقوم  قم طلب الترشيح:ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. اريخ طلب الترشيح:ت 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

 رقم )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،وم النظام بعرض معلومات الوظيفة يق :علومات الوظيفةم 

 .)الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي

 رمز الدورة. النظام بعرضيقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الفصل الدراسي. لفصل الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الدفعة. لدفعة:ا 
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 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. سم معهد التدريب:ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة. اريخ بداية الدورة:ت 

 ورة.يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الد اريخ نهاية الدورة:ت 

 .بالميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة :المي دي اريخ بداية الدورةت 

 .بالميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة :المي دي اريخ نهاية الدورةت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. سوم الدورة:ر 

 .المستخدم بإدخال تاريخ بداية اإللتحاق بالدورة يقوم اريخ بداية اإللتحاق بالدورة:ت 

 .المستخدم بإدخال تاريخ نهاية اإللتحاق بالدورة يقوم اريخ نهاية اإللتحاق بالدورة:ت 

ضية هي اجتياز و يمكنيمة لقا لنتيجة:ا  النتيجة الى عدم اجتياز وإذا كانت النتيجة اجتياز فإنه  للمستخدم تعديل االفترا

الحظر على جميع إلى  المدة  –القائمة الســــوداء  فترة الحظر من تصــــبح الحقول )ســــبب عدم اإلجتياز  الموظف في

 أو اختيارها. مفعلة و اليمكن ادخالها( غير معهد التدريب  محدد تدريب معهدالحظر على   معاهد التدريب

 .المستخدم بإختيار نتيجة الدورة من القائمة المنسدلة يقوم تيجة الدورة:ن 

 .المستخدم بإدخال عدد المشاركين يقوم دد المشارمين:ع 

 .المستخدم بإدخال عدد أيام الغياب يقوم دد أيام ال ياب:ع 

المســــتخدم بإدخال ترتيب الموظف  يقوم من ناحية التقدير:رتيب الموظف المتدرب بالنســــبة لعدد المتدربين ت 

 .المتدرب بالنسبة لعدد المتدربين من ناحية التقدير

 .المستخدم بإدخال سبب عدم اإلجتياز يقوم بب عدم اإلجتياز:س 

ــوداء   وذل  من خالل اختيار  ء:لموظف في القائمة الســوداا  يقوم المســتخدم بإختيار هل الموظف في القائمة الس

ــبح الحقولالعالمة )   إلى–)فترة الحظر من ( بالمربع بجانب الخيار الموظف في القائمة الســوداء وعند عدم اختياره تص

تدريبالحظر على جميع المدة )يوم(   تدريب معهد  محدد تدريب معهدالحظر على   معاهد ال حقول غير مفعلة و  (ال

 أو اختيارها. يمكن ادخالهاال

 .فترة الحظر بداية يقوم المستخدم بإدخال تاريخ فترة الحظر من:  

 فترة الحظر. نهاية يقوم المستخدم بإدخال تاريخ لى:إ 

 المدة باأليام.يقوم النظام بعرض  لمدة )يوم(:ا 

الحظر  فتصبح الحقول معاهد التدريبيقوم المستخدم بإختيار الحظر على جميع  :لحظر على جميع معااد التدريبا 

 غير مفعلة وال يمكن اختيارها.و معهد التدريب  محدد تدريب معهدعلى 

ــــبح تدريب محدد في معهديقوم المســــتخدم بإختيار الحظر على  :لحظر على معهد تدريب محددا  الحقل معهد ص

  التدريب مفعل.

 معهد التدريب.رمز يقوم المستخدم بإدخال  عهد التدريب:م 

ـــرف للموظف اعتماداً على إعدادات االرتباطات  فقات القرار:ن  بالضـــغط على هذا الرابط يتم عرض النفقات التي ســـتص

 .المالية

ادخال اسم خط السير أو يقوم المستخدم بالنظام يعرض اسمه  المستخدم بادخال رمز خط السير و يقومه السير: ة 

 ليتم اختيار خط السير المطلوب. قائمة بأسماء خطوط السير المحتوية على النص المدخلالنظام يعرض منه و او جزء
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 تسجيل بيانات ما بعد اإلبتعاث
شة بتعريف  صتخت شا سجيل بيانات ما بعد االبتعاث هذه ال شة عند اختيار ت شا في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه ال

 (.3-9كما في الشكل ) اإلفاداتمن قائمة تسجيل بيانات ما بعد االبتعاث 
 

 
 ( يمثل شاشة تسجيل بيانات ما بعد اإلبتعاث.9-3الشكل )

 

جديد  وفيما يلي شــرن للحقول التي تســجيل بيانات ما بعد االبتعاث ( لتعريف جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .بإدخال الرقم الخاص لقرار اإلبتعاث يقوم المستخدم لرقم الخاص لقرار اإلبتعاث:ا 

 .مباشرة المبتعث للعمل في الجهةيقوم النظام بعرض تاريخ  اريخ المباشرة:ت 

 .المرشح و اسم النظام بعرض رقميقوم  قم المرشح:ر 

 .النظام بعرض رقم السجليقوم  قم السجل:ر 

 .النظام بعرض المرتبةيقوم  لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

 .)الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي

 

 :معلومات اإلبتعاث 

 .النظام بعرض تاريخ بداية اإلبتعاثيقوم  اريخ بداية اإلبتعاث:ت 

 .النظام بعرض تاريخ نهاية اإلبتعاثيقوم  اإلبتعاث: اريخ نهايةت 

 .النظام بعرض مدة اإلبتعاثيقوم  دة اإلبتعاث:م 
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 .النظام بعرض الدرجة العلميةيقوم  لدرجة العلمية:ا 

 .النظام بعرض الجامعة )عربي(يقوم  لجامعة )عربي(:ا 

 .النظام بعرض الجامعة )انجليزي(يقوم  لجامعة )انجليزي(:ا 

 .يقوم المستخدم بالضغط على هذا الرابط لعرض عنوان الجامعة وان الجامعة(:ابه )عنر 

 

 :البيانات المتعلقة بالجهة اإلدارية 

بإدخال رقم خطاب الجهة اإلدارية  يقوم المســــتخدم قم ةطاب الجهة اإلدارية القاضــــي بترك المبتعق للعمل:ر 

 .القاضي بترك المبتعث للعمل

بإدخال تاريخ خطاب الجهة اإلدارية  يقوم المســـتخدم القاضــي بترك المبتعق للعمل:اريخ ةطاب الجهة اإلدارية ت 

 .القاضي بترك المبتعث للعمل

 .بإدخال تاريخ ترك الموظف للعمل بالجهة يقوم المستخدم اريخ ترك الموظف للعمل بالجهة:ت 

بإدخال رقم  المســـتخدميقوم  :بمباشـــرة المبتعق العمل في الجهة بعد االبتعاثقم ةطاب الجهة القاضـــي ر 

 .خطاب الجهة القاضي بمباشرة المبتعث العمل في الجهة بعد اإلبتعاث

بإدخال تاريخ  يقوم المســتخدم :بمباشــرة المبتعق العمل في الجهة بعد االبتعاثاريخ ةطاب الجهة القاضــي ت 

 .خطاب الجهة القاضي بمباشرة المبتعث العمل في الجهة بعد اإلبتعاث

 

  المتعلقة بخطابات الملحل الثقافي:البيانات 

بإدخال رقم خطاب الملحق  يقوم المستخدم قم ةطاب الملحل الثقافي القاضي بوصول المبتعق لمقر البعثة:ر 

 .الثقافي القاضي بوصول المبتعث لمقر البعثة

ـــول المبتعق لمقر البعثة:ت  ـــي بوص بإدخال تاريخ خطاب  يقوم المســــتخدم اريخ ةطاب الملحل الثقافي القاض

 .الملحق الثقافي القاضي بوصول المبتعث لمقر البعثة

 .بإدخال تاريخ وصول المبتعث إلى بلد اإلبتعاث يقوم المستخدم اريخ وصول المبتعق إلى بلد اإلبتعاث:ت 

صرث على المبتعق:ر  ضي ببدء ال بإدخال رقم خطاب الملحق  يقوم المســتخدم قم ةطاب الملحل الثقافي القا

 .لثقافي القاضي ببدء الصرف على المبتعثا

بإدخال تاريخ خطاب الملحق  يقوم المستخدم اريخ ةطاب الملحل الثقافي القاضي ببدء الصرث على المبتعق:ت 

 .الثقافي القاضي ببدء الصرف على المبتعث

ـــرف ال يقوم المســـتخدم اريخ بداية صـــرث الملحل الثقافي على المبتعق:ت  ملحق الثقافي بإدخال تاريخ بداية ص

 .على المبتعث

بإدخال رقم خطاب  يقوم المســــتخدم قم ةطاب الملحل الثقافي القاضــــي بفيقاث الصــــرث على المبتعق:ر 

 .الملحق الثقافي القاضي بإيقاف الصرف على المبتعث

بإدخال تاريخ خطاب  يقوم المســـتخدم اريخ ةطاب الملحل الثقافي القاضـــي بفيقاث الصـــرث على المبتعق:ت 

 .الملحق الثقافي القاضي بإيقاف الصرف على المبتعث

بإدخال تاريخ نهاية صـــرف الملحق الثقافي  يقوم المســـتخدم اريخ نهاية صـــرث الملحل الثقافي على المبتعق:ت 

 .على المبتعث

 .بإختيار وضع التجاوز من القائمة المنسدلة يقوم المستخدم ضع التجاوز:و 

الفرق بين تاريخ مباشــرة المبتعث في جهة عمله وتاريخ نهاية صــرف الملحق الثقافي عليه يعرض النظام  التجاوز: دةم 

 .ضمن الحقل مدة التجاوز

 

 الخطابات الواردة عن المبتعق: 

شريط المهام الموجود فوق جدول معلومات  ضغط على زر دجديدد من  ضافة معلومات الخطابات الواردة عن المبتعث يتم ال إل

 الخطابات الواردة عن المبتعث حيث تظهر الحقول التالية:

o :مسلسل. رقم م 

o بإدخال رقم الخطابيقوم المستخدم  :رقم الخطاب. 

o المستخدم بإدخال تاريخ الخطابيقوم  :تاريخ الخطاب. 

o المستخدم باختيار نوع الخطاب من القائمة المنسدلةيقوم  :نوع الخطاب. 
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o بإدخال موضوع الخطابيقوم المستخدم  :موضوع الخطاب. 

o رقم الجهة في حقل موجه منبإدخال باختيار الجهة من القائمة المنسدلة ثم يقوم يقوم المستخدم  :موجه من. 

 

 :يقوم المستخدم باختيار نموذج الطباعة من القائمة المنسدلة. نموذج الطباعة 
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 حضور مؤتمرإفادة عن 
عن إفادة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار حضور مؤتمر عن إفادة هذه الشاشة بتعريف  صتخت

 (.4-9كما في الشكل ) اإلفاداتمن قائمة حضور مؤتمر 
 

 
 شة إفادة عن حضور مؤتمر.يمثل شا (9-4الشكل )

 

ــغط على الزر ) ــور مؤتمر عن  إفادة( لتعريف جديديقوم المســتخدم بالض ــلي لقرار ة ومن ثم ادخال جديدحض رقم القرار االص

   وفيما يلي شرن للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:حضور مؤتمر المراد اإلفادة عنه في حقل القرار األصلي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم طلب الترشيح. النظام بعرضيقوم  قم طلب الترشيح:ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. اريخ طلب الترشيح:ت 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح. رشح:قم المر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 .)الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي

 .المؤتمررمز  النظام بعرضيقوم  :المؤتمرمز ر 

 .اسم المؤتمر )عربي(يقوم النظام بعرض  :سم المؤتمر )عربي(ا 

 .اسم المؤتمر )انجليزي(يقوم النظام بعرض  :سم المؤتمر )انجليزي(ا 

 .المؤتمر نوع النظام بعرضيقوم  وع المؤتمر:ن 

 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 
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 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية المؤتمر بالهجري.: )اـ(اريخ البدايةت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية المؤتمر بالهجري.اريخ النهاية)اـ(: ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية المؤتمر بالميالدي. :اريخ البداية)م(ت 

 .الدييقوم النظام بعرض تاريخ نهاية المؤتمر بالمي :)م(اريخ النهايةت 

 .اسم المنظميقوم النظام بعرض  :المنظم سما 

 .المؤتمر موضوعيقوم النظام بعرض  :المؤتمر وضوعم 

 .المؤتمريقوم النظام بعرض رسوم  :المؤتمرسوم ر 

 .المستخدم بإدخال تاريخ بداية حضور المؤتمر يقوم :المؤتمر حضوراريخ بداية ت 

 .المستخدم بإدخال تاريخ نهاية حضور المؤتمر يقوم :المؤتمر حضوراريخ نهاية ت 

 .النظام بعرض تاريخ بداية حضور المؤتمر بالميالدي يقوم :المؤتمر)م( حضوراريخ بداية ت 

 .النظام بعرض تاريخ نهاية حضور المؤتمر بالميالدي يقوم :المؤتمر)م( حضوراريخ نهاية ت 

 يقوم النظام بعرض مدة المؤتمر. دة المؤتمر:م 

 المستخدم بإدخال رسوم المؤتمر واختيار العملة لرسوم المؤتمر من القائمة المنسدلة. يقوم المؤتمر:سوم ر 

 النظام بعرض قيمتها بالريال. يقوم يمتها بالريال:ق 

 .أخرى( بدون/ ورقة عمل/ الخيارات )بحث/ أحديقوم المستخدم باختيار  :أةرصحق/ورقة عمل/بدون/ب 

ـــغط على فقات القرار: ن  ـــرف للموظف اعتماداً على إعدادات االرتباطات بالض هذا الرابط يتم عرض النفقات التي ســـتص

 المالية.
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 مسائية داخلية تدريبية دورة عن إفادة

ــــة بتعريف  صتخت ــــاش ــــائية عن دورة تدريبيةإفادة هذه الش في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه داخل المملكة  مس

 (.5-9كما في الشكل ) اإلفاداتمن قائمة داخلية مسائية عن دورة تدريبية إفادة الشاشة عند اختيار 

 

 

 إفادة عن دورة تدريبية داخلية مسائية.يمثل شاشة  (5-9الشكل )
 

ة ومن ثم ادخال رقم القرار جديدداخلية مســائية عن دورة تدريبية  إفادة( لتعريف جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

  وفيما يلي شـــرن للحقول التي التدريب الداخلي المســـائي المراد اإلفادة عنه في حقل القرار األصـــلياالصـــلي لقرار 

 تتضمنها هذه الشاشة:
 

 
 

 :المعلومات الرئيسية 

 شاشة تسجيل طلبات الترشيح. فيرقم طلب الترشيح المعرّف  النظام بعرضيقوم  قم طلب الترشيح:ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. اريخ طلب الترشيح:ت 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،قوم النظام بعرض معلومات الوظيفة ي :علومات الوظيفةم 

 .)الراتب األساسي الدرجة، الوظيفة،

 رمز الدورة. النظام بعرضيقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الفصل الدراسي. لفصل الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الدفعة. لدفعة:ا 
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 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. سم معهد التدريب:ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة. اريخ بداية الدورة:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة. اريخ نهاية الدورة:ت 

 .بالميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة :المي دي اريخ بداية الدورةت 

 .بالميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة :المي دي نهاية الدورة اريخت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. دة الدورة:م 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. سوم الدورة:ر 

 .المستخدم بإدخال تاريخ بداية اإللتحاق بالدورة يقوم ة:اريخ بداية اإللتحاق بالدورت 

 .المستخدم بإدخال تاريخ نهاية اإللتحاق بالدورة يقوم اريخ نهاية اإللتحاق بالدورة:ت 

القيمة االفتراضــــية هي اجتياز و يمكن  للمســــتخدم تعديل  النتيجة الى عدم اجتياز وإذا كانت النتيجة اجتياز  لنتيجة:ا 

سوداء  فترة الحظر منفإن سبب عدم اإلجتياز  الموظف في القائمة ال صبح الحقول ) الحظر على جميع إلى  المدة  -ه ت

 أو اختيارها.يمكن ادخالها  ال( غير مفعلة ومعهد التدريب  محدد تدريب معهدالحظر على   معاهد التدريب

 .المنسدلة المستخدم بإختيار نتيجة الدورة من القائمة يقوم تيجة الدورة:ن 

 .المستخدم بإدخال عدد المشاركين يقوم دد المشارمين:ع 

 .المستخدم بإدخال عدد أيام الغياب يقوم دد أيام ال ياب:ع 

المســــتخدم بإدخال ترتيب الموظف  يقوم رتيب الموظف المتدرب بالنســــبة لعدد المتدربين من ناحية التقدير:ت 

 .المتدرب بالنسبة لعدد المتدربين من ناحية التقدير

 .المستخدم بإدخال سبب عدم اإلجتياز يقوم بب عدم اإلجتياز:س 

ــوداء   وذل  من خالل اختيار  :ءلموظف في القائمة الســوداا  يقوم المســتخدم بإختيار هل الموظف في القائمة الس

  إلى –)فترة الحظر من  بجانب الخيار الموظف في القائمة السوداء وعند عدم اختياره تصبح الحقول( بالمربع العالمة )

 الحقول غير مفعلة و (معهد التدريب  محدد تدريب معهدالحظر على   معاهد التدريبالحظر على جميع المدة )يوم(  

 أو اختيارها.يمكن ادخالها 

 .رفترة الحظ بداية تاريخيقوم المستخدم بإدخال  ترة الحظر من:ف 

 فترة الحظر. نهاية يقوم المستخدم بإدخال تاريخ لى:إ 

 المدة باأليام.يقوم النظام بعرض  لمدة )يوم(:ا 

الحظر  فتصبح الحقول معاهد التدريبيقوم المستخدم بإختيار الحظر على جميع  :لحظر على جميع معااد التدريبا 

 مفعلة وال يمكن اختيارها. غيرمعهد التدريب و محدد تدريب معهدعلى 

ــــبح تدريب محدد في معهديقوم المســــتخدم بإختيار الحظر على  :لحظر على معهد تدريب محددا  الحقل معهد ص

  التدريب مفعل.

 معهد التدريب.رمز يقوم المستخدم بإدخال  عهد التدريب:م 

ـــرف للموظف  فقات القرار:ن  ـــغط على هذا الرابط يتم عرض النفقات التي ســـتص اعتماداً على إعدادات االرتباطات بالض

 .المالية

ادخال اسم خط السير أو يقوم المستخدم ب النظام يعرض اسمه رمز خط السير ويقوم المستخدم بادخال ه السير: ة 

 ليتم اختيار خط السير المطلوب. قائمة بأسماء خطوط السير المحتوية على النص المدخلالنظام يعرض او جزء منه و
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 المملكة داخل متقطعة تدريبية دورة عن إفادة

في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه داخل المملكة  متقطعة عن دورة تدريبيةإفادة هذه الشــــاشــــة بتعريف  صتخت

 (.6-9كما في الشكل ) اإلفاداتمن قائمة متقطعة داخل المملكة عن دورة تدريبية إفادة الشاشة عند اختيار 

 

 
 إفادة عن دورة تدريبية متقطعة داخل المملكة.يمثل شاشة  (9-6الشكل )

 

م ادخال رقم القرار ومن ثعن دورة تدريبية متقطعة داخل المملكة  إفادة( لتعريف جديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

للحقول التي تتضــمنها   وفيما يلي شــرن المراد اإلفادة عنه في حقل القرار األصــلياالصــلي للدورة التدريبية المتقطعة 

 هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 شاشة تسجيل طلبات الترشيح. فيرقم طلب الترشيح المعرّف  النظام بعرضيقوم  قم طلب الترشيح:ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ طلب الترشيح. اريخ طلب الترشيح:ت 

 يقوم النظام بعرض رقم المرشح. قم المرشح:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل. قم السجل:ر 

 يقوم النظام بعرض المرتبة. لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 .)الراتب األساسي الوظيفة، الدرجة،

 رمز الدورة. النظام بعرضيقوم  مز الدورة:ر 

 يقوم النظام بعرض العام الدراسي. لعام الدراسي:ا 

 يقوم النظام بعرض الفصل الدراسي. لفصل الدراسي:ا 
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 يقوم النظام بعرض الدفعة. لدفعة:ا 

 يقوم النظام بعرض اسم معهد التدريب. سم معهد التدريب:ا 

 يقوم النظام بعرض الدولة. لدولة:ا 

 يقوم النظام بعرض المدينة. لمدينة:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة. اريخ بداية الدورة:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة. اريخ نهاية الدورة:ت 

 .بالميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الدورة :المي دي اريخ بداية الدورةت 

 .بالميالدي يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الدورة :المي دي اريخ نهاية الدورةت 

 يقوم النظام بعرض مدة الدورة. ة:دة الدورم 

 يقوم النظام بعرض القطاع. لقطاع:ا 

 يقوم النظام بعرض نوع الدورة. وع الدورة:ن 

 يقوم النظام بعرض رسوم الدورة. سوم الدورة:ر 

 .المستخدم بإدخال تاريخ بداية اإللتحاق بالدورة يقوم اريخ بداية اإللتحاق بالدورة:ت 

 .المستخدم بإدخال تاريخ نهاية اإللتحاق بالدورة يقوم بالدورة:اريخ نهاية اإللتحاق ت 

ضية هي اجتياز و يمكن للمستخدم تعديل الق لنتيجة:ا  النتيجة الى عدم اجتياز وإذا كانت النتيجة اجتياز فإنه يمة االفترا

  المدة  الحظر على جميع إلى–مناء  فترة الحظر الموظف في القائمة الســــودتصــــبح الحقول )ســــبب عدم اإلجتياز  

 يمكن ادخالها أو اختيارها. ال( غير مفعلة ومعهد التدريب  محدد تدريب معهدالحظر على   معاهد التدريب

 .المستخدم بإختيار نتيجة الدورة من القائمة المنسدلة يقوم تيجة الدورة:ن 

 .المستخدم بإدخال عدد المشاركين يقوم دد المشارمين:ع 

 .المستخدم بإدخال عدد أيام الغياب يقوم ال ياب:دد أيام ع 

المســــتخدم بإدخال ترتيب الموظف  يقوم رتيب الموظف المتدرب بالنســــبة لعدد المتدربين من ناحية التقدير:ت 

 .المتدرب بالنسبة لعدد المتدربين من ناحية التقدير

 .المستخدم بإدخال سبب عدم اإلجتياز يقوم بب عدم اإلجتياز:س 

ــودالموظف فا    وذل  من خالل اختيار ار هل الموظف في القائمة الســـوداءيقوم المســـتخدم بإختي :ءي القائمة الس

ــبح الحقولالعالمة )   إلى–)فترة الحظر من ( بالمربع بجانب الخيار الموظف في القائمة الســوداء وعند عدم اختياره تص

 الحقول غير مفعلة و (معهد التدريبمحدد   تدريب معهدالحظر على   معاهد التدريبالحظر على جميع المدة )يوم(  

 أو اختيارها.دخالها يمكن ا

 .فترة الحظر بداية يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ترة الحظر من:ف 

 فترة الحظر. نهاية يقوم المستخدم بإدخال تاريخ لى:إ 

 المدة باأليام.يقوم النظام بعرض  لمدة )يوم(:ا 

الحظر  فتصبح الحقول معاهد التدريبيقوم المستخدم بإختيار الحظر على جميع  :لحظر على جميع معااد التدريبا 

 غير مفعلة وال يمكن اختيارها.معهد التدريب  و  محدد تدريب معهدعلى 

ــــبح تدريب محدد في معهديقوم المســــتخدم بإختيار الحظر على  :لحظر على معهد تدريب محددا  الحقل معهد ص

  التدريب مفعل.

 معهد التدريب.رمز يقوم المستخدم بإدخال  عهد التدريب:م 

ـــرف للموظف اعتماداً على إعدادات االرتباطات فقات القرار: ن  بالضـــغط على هذا الرابط يتم عرض النفقات التي ســـتص

 .المالية

ادخال اسم خط السير أو يقوم المستخدم ب رمز خط السير و النظام يعرض اسمه يقوم المستخدم بادخال ه السير: ة 

 ليتم اختيار خط السير المطلوب. قائمة بأسماء خطوط السير المحتوية على النص المدخلالنظام يعرض زء منه واو ج
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 العروض

والتدريب  وتتضمن شاشة تسجيل  اإلبتعاث( مجموعة شاشات العروض في نظام 0-10تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

  وشاشة نبذة عن متغيرات االبتعاث والتدريب العروض من صاحب الصالحية  وشاشة اعتماد العروض لصاحب الصالحية

 .والخطابات الوارة عنه
 

 
 ( يمثل شاشة العروض.10-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تسجيل العروض لصاحب الصالحية
والتدريب  وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار  اإلبتعاثهذه الشــاشــة بتســجيل العروض لصــاحب الصــالحية في نظام  صتخت

 (.1-10تسجيل العروض لصاحب الصالحية من قائمة العروض كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تسجيل العروض لصاحب الصالحية.10-1الشكل )

 

يبدأ بتعبئة معلومات الحقول  وفيما يلي شــرن للحقول التي تتضــمنها هذه  ( ثمجديديقوم المســتخدم بالضــغط على الزر )

 الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم النظام بإعطاء رقم عرض تلقائي بعد عملية الحفظ.قم العرض: ر 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ العرض. اريخ العرض:ت 

 (.عاجل جداادي  سري  عاجل  أولوية العرض )ع يقوم المستخدم باختيار ولوية العرض:أ 

 سري(.يار صفة العرض )عادي  يقوم المستخدم باخت فة العرض:ص 

 يقوم المستخدم بإدخال موضوع العرض. وضوع العرض:م 

مســميات المناصــب المعرفة في شــاشــة )موظف  جهة ادارية   يقوم المســتخدم باختيار نوع مقدم العرض قدم من:م 

 .(تعريف التواقيع

مقدم يتم اظهار الحقل اذا كانت قيمة حقل د) دخال رقم الموظف المقدم منه العرضيقوم المستخدم با قم الموظف:ر 

 .د هي موظف(من

بالضــغط على هذا الزر لعرض البيانات المختصــرة للموظف المقدم منه يقوم المســتخدم  :يانات الموظف المختصــرةب 

 .ي موظف(د همقدم منيتم اظهار الحقل اذا كانت قيمة حقل د) العرض
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يتم اظهار الحقل اذا كانت قيمة حقل ) يقوم المســتخدم بادخال رمز الجهة اإلدارية المقدم منها العرض لجهة اإلدارية:ا 

 .د هي جهة إدارية(مقدم مند

مســــميات المناصــــب المعرفة في )موظف  جهة ادارية   خدم باختيار نوع الموجه له العرضيقوم المســــت وجه إلى:م 

 .(التواقيعشاشة تعريف 

مقدم يتم اظهار الحقل اذا كانت قيمة حقل د) دخال رقم الموظف المقدم منه العرضيقوم المستخدم با قم الموظف:ر 

 .د هي موظف(من

بالضــغط على هذا الزر لعرض البيانات المختصــرة للموظف المقدم منه يقوم المســتخدم  :يانات الموظف المختصــرةب 

 .د هي موظف(مقدم منكانت قيمة حقل ديتم اظهار الحقل اذا ) العرض

يتم اظهار الحقل اذا كانت قيمة حقل ) يقوم المســتخدم بادخال رمز الجهة اإلدارية المقدم منها العرض لجهة اإلدارية:ا 

 .د هي جهة إدارية(مقدم مند

 .يقوم المستخدم بإدخال المحتوى :لمحتوصا 

 .(طلب ترشيح( أو )طلبيقوم المستخدم باختيار نوع الطلب ) :طلب ترشيحلب/ط 

 (.طلب )يتم اظهار الحقل اذا كان نوع الطلب في الحقل السابق هو يقوم المستخدم بادخال رقم الطلب قم الطلب:ر 

ـــغط على هذا الزر لعرض بيانات الموظفيقوم المســـتخدم  :يانات الموظفب  )يتم اظهار الحقل اذا كان نوع الطلب  بالض

 (.طلبفي الحقل السابق هو 

ـــيح طلب الترشـــيح:قم ر  ـــتخدم بادخال رقم طلب الترش )يتم اظهار الحقل اذا كان نوع الطلب في الحقل  يقوم المس

 (.ترشيح طلبالسابق هو 

)يتم اظهار الحقل اذا كان نوع الطلب في  بالضـــغط على هذا الزر لعرض بيانات الطلبيقوم المســـتخدم  :يانات الطلبب 

 (.ترشيح طلبالحقل السابق هو 

 .بالضغط على هذا الزر لحفظ محتوى العرضيقوم المستخدم  :محتوص العرضفظ ح 

 .بالضغط على هذا الزر إلظهار العرضيقوم المستخدم  :ظهار العرضإ 
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 إعتماد العروض من صاحب الصالحية
شة عند اختيار صتخت شا صالحية في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر هذه ال صاحب ال شة باعتماد العروض من  شا  هذه ال

 (.2-10اعتماد العروض من صاحب الصالحية من قائمة العروض كما في الشكل )
 

 
 صاحب الصالحية.من العروض  اعتماد( يمثل شاشة 10-2الشكل )

 

( فيقوم النظام بعرض معلومات بحقثم يضــــغط على الزر ) (رقم العرض)في الحقل  إدخال رقم العرضيقوم المســــتخدم 

( ثم يقوم بتنفيذ النصثم يقوم بإدخال قيمة في الحقل ) (نتيجة العرضالعرض  ثم يختار المســــتخدم قيمة الحقل )

 .(  فيقوم النظام بإتمام عملية اإلعتماداعتمادعملية اإلعتماد من خالل الضغط على الزر )
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 نبذة عن متغيرات اإلبتعاث والتدريب والخطابات الواردة عنه
والتدريب  وتظهر  اإلبتعاثفي نظام  نبذة عن متغيرات اإلبتعاث والتدريب والخطابات الواردة عنه بعرضتختص هذه الشــاشــة 

 (.3-10كل )كما في الش العروضمن قائمة  عن متغيرات اإلبتعاث والتدريب والخطابات الواردة عنهعند اختيار 
 

 
 .نبذة عن متغيرات اإلبتعاث والتدريب والخطابات الواردة عنهشاشة شكل ( يمثل 10-3الشكل )

 

وفيما يلي شــــرن الحقول التي  عرض نبذة عن متغيرات اإلبتعاث والتدريب والخطابات الواردة عنهيتم في هذه الشــــاشــــة 

 تتضمنها هذه الشاشة:

 

 المحددات: 

 بإختيار نوع القرار من القائمة المنسدلة. المستخدميقوم  وع القرار:ن 

كما يمكنه استخدام خاصية البحث للبحث عن رقم  الرقم الخاص للقرار يقوم المستخدم بإدخال لرقم الخاص للقرار:ا 

 .القرار

ــد إدخــال الرق يقوم النظــام بعرض :الموظفقم ر   م الخــاص للقرار أو يقومرقم الموظف وعرض اســــم الموظف عن

 .بإدخال رقم الموظف فيقوم النظام بعرض اسم الموظف عند عدم إدخال الرقم الخاص للقرار المستخدم

 .تاريخ البداية يقوم المستخدم بإدخال :لفترة من تاريخا 

 .تاريخ النهاية يقوم المستخدم بإدخال :لى تاريخإ 

 

 .(1-3-10(كما في الشكل  النتائجثم يقوم المستخدم بالضغط على زر بحث من شريط المهام فتظهر 
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 .نبذة عن متغيرات اإلبتعاث والتدريب والخطابات الواردة عنه( يمثل شاشة 10-3-1الشكل )
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 الخطابات
  حيث تضـــم إدخال والتدريب اإلبتعاث( مجموعة شـــاشـــات الخطابات في نظام 0-11تمثل هذه القائمة كما في الشـــكل )

 تعميم  تصدير خطاب أو تعميم  وكشف الخطابات.عتماد خطاب أو خطاب أو تعميم  إ
 

 
 ( يمثل شاشة الخطابات.11-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 ادخال خطاب أو تعميم
شة بعملية إدخال خطاب أو تعميم في نظام  شا شة  اإلبتعاثتختص هذه ال شا شة عند اختيار  شا والتدريب  وتظهر هذه ال

 (.1-11إدخال خطاب أو تعميم من قائمة الخطابات كما في الشكل )
 

 
 .( يمثل شاشة ادخال خطاب أو تعميم11-1الشكل )

 

النظام  ( ثم يبدأ بتعبئة معلومات الخطاب أو التعميم الجديد المراد إدخاله في جديديقوم المســــتخدم بالضــــغط على الزر )

 وفيما يلي تبيان لكل من هذه الحقول في الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

  حيث يتم إدخال قيم هذه القائمة المنســـدلة من يقوم المســـتخدم باختيار الخطاب من القائمة المنســـدلة لخطاب:ا 

 .(تعريف الخطابات والتعاميمخالل شاشة )

 يقوم النظام بإعطاء رقم خطاب تلقائي بعد اإلنتهاء من عملية الحفظ. قم الخطاب:ر 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الخطاب. اريخ الخطاب:ت 

تعميم  فيختار )الموظف( أو )موجه يقوم المستخدم باختيار نوع الشخص الصادر منه الخطاب أو ال موجه من:لموظف/ا 

 من(.

  .موجه من()الموظف/ل قيمة الحق)الموظف( في يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف إذا تم اختيار  لموظف:ا 

قيمة )موجه من( في ا تم اختيار إذاسم الشخص الموجه منه الخطاب أو التعميم  يقوم المستخدم بإدخال وجه منه:م 

 .موجه من()الموظف/الحقل 

 يقوم المستخدم بإدخال موضوع الخطاب. وضوع الخطاب:م 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الموجه له الخطاب. وجه إلى:م 

 يقوم المستخدم بإدخال نص الخطاب. ص الخطاب:ن 
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 يقوم النظام بعرض عنوان المرحلة الحالية للخطاب أو التعميم. لمرحلة الحالية:ا 

 ( في المربع إذا أراد جعل الخطاب جاهز لالعتماد.) يقوم المستخدم باختيار عالمة لخطاب جااز ل عتماد:ا 

فة للخطاب الذي تم اختياره في الحقل  موذج الطباعة:ن  يقوم المســــتخدم باختيار نموذج من نماذج الطباعة المعرّ

 )الخطاب( من القائمة المنسدلة.

اإللكترونية  حيث يتم تعريف مرفقات يقوم المســتخدم بالضــغط على هذا الزر لعرض قائمة المرفقات رفقات الخطاب: م 

 .(1-1-11للخطاب المراد إدخاله  وتظهر قائمة المرفقات اإللكترونية كما في الشكل )
 

 
 .يمثل شاشة المرفقات اإللكترونية (11-1-1الشكل )

 

الشكل    كما فيصور الخطاب والطباعةيقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لعرض قائمة  ور الخطاب والطباعة:ص 

(11-1-2). 
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 .صور الخطاب والطباعة( يمثل شاشة 11-1-2الشكل )

 

  كما في التعليمات وعناصر التحققيقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لعرض قائمة  لتعليمات وعناصر التحقل:ا 

 .(3-1-11الشكل )
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 .التعليمات وعناصر التحقق( يمثل شاشة 11-1-3الشكل )
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 تعميم إعتماد خطاب أو
شة  اإلبتعاثتختص هذه الشاشة بعملية اعتماد خطاب أو تعميم في نظام  والتدريب  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار شا

 (.2-11اعتماد خطاب أو تعميم من قائمة الخطابات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعتماد خطاب أو تعميم.11-2الشكل )

 

تعميم معرّف مسبقاً في النظام  حيث يقوم بإدخال رقم الخطاب أو التعميم في حقل يقوم المستخدم بالبحث عن خطاب أو 

ترجاع معلومات الخطاب أو التعميم  يقوم (  وبعد أن يقوم النظام باســـبحقزر )( ثم يقوم بالضـــغط على رقم الخطاب)

 ( ليتم تنفيذ عملية االعتماد.اعتماد أصحاب الص حيةزر )المستخدم بالضغط على 
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 تصدير خطاب أو تعميم
صدير خطاب أو تعميم في نظام  شة بعملية ت شا شة  اإلبتعاثتختص هذه ال شا شة عند اختيار  شا والتدريب  وتظهر هذه ال

 (.3-11تصدير خطاب أو تعميم من قائمة الخطابات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير خطاب أو تعميم.11-3الشكل )

 

خطاب أو تعميم معرّف مسبقاً في النظام  حيث يقوم بإدخال رقم الخطاب أو التعميم في حقل يقوم المستخدم بالبحث عن 

يقوم  ترجاع معلومات الخطاب أو التعميم (  وبعد أن يقوم النظام باســـبحقزر )( ثم يقوم بالضـــغط على رقم الخطاب)

صدي ضغط على رابط مجموعات الت صدير من خالل ال ر حيث يظهر للمستخدم قائمة كما المستخدم باختيار مجموعات الت

( ليتم تنفيذ عملية تصـديرزر )صــدير يقوم المســتخدم بالضــغط على ( ثم بعد تعريف مجموعات الت1-3-11في الشــكل )

 التصدير.
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 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.11-3-1الشكل )
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 كشف الخطابات
والتدريب  وتظهر عند اختيار كشف الخطابات من  اإلبتعاثتختص هذه الشاشة بعمل تقرير عن الخطابات المعرّفة في نظام 

 (.4-11قائمة الخطابات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف الخطابات.11-4الشكل )

 

 فيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم باختيار الخطاب من القائمة المنسدلة. لخطاب:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال فترة البداية للخطاب. من: لتاريخا 

 يقوم المستخدم بإدخال فترة النهاية للخطاب. لى:إ 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-4-11)يعرض النظام كشف الخطابات كما في الشكل 
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 ( يمثل كشف الخطابات.11-4-1الشكل )
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 بيانات الموظفين
والتدريب  حيث تضــــم  اإلبتعاث( شــــاشــــات قائمة بيانات الموظفين في نظام 0-12تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل )

 ستعالم عن قرارات موظف معين.االو   بيانات ابتعاث الموظفين  بيانات تدريب الموظفين بيانات الموظفين الشاشات
 

 يمثل شاشة بيانات الموظفين.( 12-0)الشكل 
 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 بيانات الموظفين
والتدريب  وتظهر عند اختيار بيانات الموظفين من  اإلبتعاثتختص هذه الشــــاشــــة بعرض جميع بيانات الموظفين في نظام 

 (.1-12قائمة بيانات الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة بيانات الموظفين.12-1الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 

 البيانات الشخصية للموظف:

 (.Tabيقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد عرض بياناته ثم يضغط على ) قم الموظف:ر 

 يقوم النظام بعرض رقم السجل المدني. قم السجل المدني:ر 

 يقوم النظام بعرض اإلسم األول. إلسم األول:ا 

 يقوم النظام بعرض اسم األب. سم األب:ا 

 يقوم النظام بعرض اسم الجد. سم الجد:ا 

 وم النظام بعرض اسم العائلة.يق سم العائلة:ا 

 يقوم النظام بعرض الجنسية. لجنسية:ا 

 يقوم النظام بعرض الديانة. لديانة:ا 

 يقوم النظام بعرض الجنس. لجند:ا 

 يقوم النظام بعرض الحالة اإلجتماعية. لحالة اإلجتماعية:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ الميالد الهجري. اريخ المي د الهجري:ت 
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 يقوم النظام بعرض تاريخ الميالد الميالدي. د المي دي:اريخ المي ت 

 يقوم النظام بعرض العمر. لعمر:ا 

 يقوم النظام بعرض المؤهل العلمي. لمؤال العلمي:ا 

 يقوم النظام بعرض حالة الموظف. الة الموظف:ح 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية نفاذ حالة الموظف. لحالة نافذة اعتبارا  من:ا 

 يقوم النظام بعرض الجهة اإلدارية. اإلدارية:لجهة ا 

 يقوم النظام بعرض الموقع. لموقع:ا 

 

 بيانات التوظيف:

 يقوم النظام بعرض رقم الملف. قم الملف:ر 

 يقوم النظام بعرض نوع الموظف. وع الموظف:ن 

 يقوم النظام بعرض رقم قرار التعيين. قم قرار التعيين:ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ قرار التعيين. اريخ قرار التعيين:ت 

 يقوم النظام بعرض طريقة التعيين. ريقة التعيين:ط 

 يقوم النظام بعرض الدولة التي تعاقد منها. لدولة التي تعاقد منها:ا 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية العمل بالدولة. اريخ بداية العمل بالدولة:ت 

 عرض تاريخ التعيين بالجهة.يقوم النظام ب اريخ التعيين بالجهة:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ المباشرة بالجهة. اريخ المباشرة بالجهة:ت 

 يقوم النظام بعرض نوع الوظيفة. وع الوظيفة:ن 

 يقوم النظام بعرض تاريخ آخر ترقية. اريخ آةر ترقية:ت 

 يقوم النظام بعرض كادر التوظيف. ادر التوظيف:م 

 يقوم النظام بعرض الراتب عند التعيين. لراتب عند التعيين:ا 

 .بعرض المرتبة المعين عليها الموظفيقوم النظام  :لمرتبةا 

 .رقم الوظيفة المعين عليها الموظفيقوم النظام بعرض  :قم الوظيفةر 

 .مسمى الوظيفة الفعلي للموظفيقوم النظام بعرض  :سمى الوظيفة الفعليم 

 يقوم النظام بعرض درجة الموظف وذل  حسب المرتبة المعين عليها. لدرجة:ا 

 يقون النظام بعرض راتب الموظف األساسي. لراتب االساسي:ا 

 

 بيانات نهاية الخدمة:

 يقوم النظام بعرض تاريخ انتهاء الخدمة. اريخ انتهاء الخدمة:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ سبب اإلنهاء. بب اإلنهاء:س 

 يقوم النظام بعرض رقم قرار إنهاء الخدمة. إنهاء الخدمة:قم قرار ر 

 يقوم النظام بعرض تاريخ قرار إنهاء الخدمة. اريخ قرار إنهاء الخدمة:ت 

 

 بيانات التقييم الوظيفي:

 يقوم النظام بعرض آخر تقييم. ةر تقييم:آ 

 يقوم النظام بعرض تاريخ آخر تقييم. اريخ آةر تقييم:ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية فترة التقييم. التقييم:اريخ بداية فترة ت 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية فترة التقييم. اريخ نهاية فترة التقييم:ت 

 

 بيانات الحسابات البنكية:

 يقوم النظام بعرض البن . لبنك:ا 

 يقوم النظام بعرض الفرع. لفرع:ا 

 يقوم النظام بعرض رقم الحساب. قم الحساب:ر 

 يقوم النظام بعرض طريقة دفع المستحقات. دفع المستحقات:ريقة ط 
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 يقوم النظام بعرض هل الموظف مرتبط بالتزام مع البن  أم ال. رتبه بالتزام مع البنك:م 

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإللتزام. اريخ نهاية اإللتزام:ت 
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 الموظفينابتعاث بيانات 
ــــة بعرض جميع بيانات  ابتعاث والتدريب  وتظهر عند اختيار بيانات  اإلبتعاثالموظفين في نظام ابتعاث تختص هذه الشــــاش

 (.2-12الموظفين من قائمة بيانات الموظفين كما في الشكل )
 

 
 الموظفين.ابتعاث ( يمثل شاشة بيانات 12-2الشكل )

 

 تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شرن الحقول التي عرض بيانات ابتعاث الموظفين يتم في هذه الشاشة 

 

 الموظف بيانات: 

 (.Tabالمراد عرض بياناته ثم يضغط على ) المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم  قم المرشح:ر 

 .رقم السجليقوم النظام بعرض  قم السجل:ر 

 .المرتبةيقوم النظام بعرض  لمرتبة:ا 

رقم  الجهة اإلدارية، مقر العمل، )مســــمى الوظيفة،النظام بعرض معلومات الوظيفة  يقوم علومات الوظيفة:م 

 .)الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي

 

 (:1-2-12كما في الشكل )ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر بحث من شريط المهام فتظهر المعلومات التالية 

 .معلومات اإلبتعاث الرئيسي 

 .مت يرات االبتعاث 

 .معلومات االبتعاث النهائية 
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 الموظفين.ابتعاث ( يمثل شاشة بيانات 12-2-1الشكل )
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 الموظفينتدريب بيانات 
ــــة بعرض جميع بيانات  ــــاش تدريب والتدريب  وتظهر عند اختيار بيانات  اإلبتعاثالموظفين في نظام تدريب تختص هذه الش

 (.3-12الموظفين من قائمة بيانات الموظفين كما في الشكل )
 

 
 الموظفين.تدريب ( يمثل شاشة بيانات 12-3الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:عرض بيانات تدريب الموظفين يتم في هذه الشاشة 

 

 الموظف بيانات: 

 (.Tabالمراد عرض بياناته ثم يضغط على ) المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم  قم المرشح:ر 

 .رقم السجليقوم النظام بعرض  قم السجل:ر 

 .المرتبةيقوم النظام بعرض  لمرتبة:ا 

رقم  )مســــمى الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل،يقوم النظام بعرض معلومات الوظيفة  علومات الوظيفة:م 

 .)الوظيفة، الدرجة، الراتب األساسي

 

 (:1-3-12كما في الشكل )ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر بحث من شريط المهام فتظهر المعلومات التالية 

 .معلومات التدريب الرئيسي 

 .مت يرات التدريب 

 .معلومات التدريب النهائية 
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 الموظفين.تدريب ( يمثل شاشة بيانات 12-3-1الشكل )
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 ناالستعالم عن قرارات موظف معي
ــة  ــاش ــتعالم عن قرارات موظف معينباتختص هذه الش ــتعالم اوالتدريب  وتظهر عند اختيار  اإلبتعاثفي نظام  الس عن الس

 (.4-12بيانات من قائمة بيانات الموظفين كما في الشكل ) قرارات موظف معين
 

 
 .الستعالم عن قرارات موظف معينا( يمثل شاشة 12-4الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:عرض قرارات موظف معين يتم في هذه الشاشة 

 

 الموظف بيانات: 

 (.Tabالمراد عرض بياناته ثم يضغط على ) المرشحيقوم المستخدم بإدخال رقم  قم المرشح:ر 

 .رقم السجليقوم النظام بعرض  قم السجل:ر 

 .المرتبةيقوم النظام بعرض  لمرتبة:ا 

 لعرض القرارات. بدايةاليقوم المستخدم بإدخال تاريخ ن تاريخ: م 

 القرارات.النهاية لعرض يقوم المستخدم بإدخال تاريخ لى تاريخ: إ 

 

 المهام فتظهر قرارات الموظف و تحتوي على المعلومات التالية: ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر بحث من شريط

  :رابط على بالضـــغط يقوم المســـتخدمرقم القرار الخاص (Link) فحة القرار وعرض بياناتفيقوم النظام تلقائياً بفتح صـــ 

 .القرار فيه مباشرة

 .نوع القرار 

  القرارتاريخ. 

 حالة القرار. 

 إلى/من. 
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 التقارير
   والتدريب. اإلبتعاثشاشات التقارير في نظام ( 0-13هذه القائمة كما في الشكل ) تمثل

 

 
 ( يمثل شاشة التقارير.13-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 بمتدربي معهد تدريب معين عن عام دراسي حسب الجهاتتقرير 
 اإلبتعاثدراسي حسب الجهات في نظام  تختص هذه الشاشة بعمل تقرير عن المتدربين في معهد تدريب معين خالل عام

والتدريب  وتظهر عند اختيار تقرير بمتدربي معهد تدريب معين عن عام دراســـي حســـب الجهات من قائمة التقارير كما 

 (.1-13في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير بمتدربي معهد تدريب معين عن عام دراسي حسب الجهات.13-1الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 التقرير: محددات 

مع إمكانية اختيار  معهد التدريبفيقوم النظام بعرض اســم معهد التدريب يقوم المســتخدم بإدخال رقم عهد التدريب: م 

مع مالحظة أنه عند اختيار الخيار )الكل( يقوم ( بجانب المربع )الكل(  من خالل اختيار العالمة )معاهد التدريب كل 

 عهد التدريب، العام الدراسي، الفصل الدراسي(.)مالنظام بإلغاء اإلختيار للحقول 

 يقوم المستخدم باختيار العام الدراسي من القائمة المنسدلة مع إمكانية اختيار الخيار )الكل(. لعام الدراسي:ا 

 يقوم المستخدم باختيار الفصل الدراسي من القائمة المنسدلة مع إمكانية اختيار الخيار )الكل(. لفصل الدراسي:ا 

 .الفصل الدراسي مع إمكانية تغييرهيسترجع النظام تاريخ بداية العام االكاديمي او  تاريخ:ن م 

 .الفصل الدراسي مع إمكانية تغييرهيسترجع النظام تاريخ نهاية العام االكاديمي او  لى تاريخ:ا 

سم الجهة اإلدارية مع إمكانية اختيار  لجهة اإلدارية:ا  ستخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية فيقوم النظام بعرض ا يقوم الم

 ( بجانب المربع )الكل(.كل الجهات اإلدارية من خالل اختيار العالمة )

أنواع مع إمكانية اختيار كل  نوع الدورةفيقوم النظام بعرض اســـم الدورة  رقم نوع بإدخاليقوم المســـتخدم  وع الدورة:ن 

 ( بجانب المربع )الكل(.من خالل اختيار العالمة ) الدورات
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ـــم الدورة مع إمكانية اختيار كل  :ســـم الدورة التدريبيةا  يقوم المســـتخدم بادخال رقم الدورة فيقوم النظام بعرض اس

 ( بجانب المربع )الكل(.الدورات من خالل اختيار العالمة )

 المحددة في الشاشة. التجميعيقوم المستخدم باختيار طريقة من طرق  لتجميع حسب:ا 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة من طرق الترتيب المحددة في الشاشة. لترتيب حسب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-1-13)ير كما في الشكل يعرض النظام التقر
 

 
 ( يمثل تقرير بمتدربي معهد تدريب معين عن عام دراسي حسب الجهات.13-1-1الشكل )
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 تقرير عن موظف وبرامجه في معاهد التدريب
والتدريب  وتظهر عند اختيار  اإلبتعاثتختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير عن موظف وبرامجه في معاهد التدريب في نظام 

 (.2-13تقرير عن موظف وبرامجه في معاهد التدريب من قائمة التقارير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن موظف وبرامجه في معاهد التدريب.13-2الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 قوم النظام باسترجاع اسم الموظف.المستخدم بإدخال رقم الموظف فييقوم لموظف: ا 

يقوم المستخدم باختيار معهد التدريب من القائمة المنسدلة مع إمكانية اختيار كل معاهد التدريب من عهد التدريب: م 

 ( في المربع )الكل(.خالل اختيار العالمة )

 يقوم المستخدم باختيار )نعم( أو )ال( إلظهار الدورات المتقطعة في التقرير. ظهار الدورات المتقطعة:إ 

 يقوم المستخدم باختيار )نعم( أو )ال( إلظهار الدورات المسائية في التقرير. ظهار الدورات المسائية:إ 

ريط المهام حيث يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــ كوين التقرير:ت 

 .(1-2-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 ( يمثل تقرير عن موظف وبرامجه في معاهد التدريب.13-2-1الشكل )
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 تقرير عن دورة تدريبية في معهد ما والمتدربين الملتحقين بها 
 اإلبتعاثفي نظام  الملتحقين بهذه الدورةدورة تدريبية في معهد ما والمتدربين تختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير عن 

من قائمة التقارير كما في  دورة تدريبية في معهد ما والمتدربين الملتحقين بهاوتظهر عند اختيار تقرير عن   والتدريب

 (.3-13) الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن دورة تدريبية في معهد ما والمتدربين الملتحقين بها.13-3الشكل )

 

 يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:وفيما 

 

 :محددات التقرير 

يقوم المســتخدم بإدخال رقم معهد التدريب فيقوم النظام بعرض اســم معهد التدريب مع إمكانية اختيار عهد التدريب: م 

 ( بجانب المربع )الكل(.كل المعاهد من خالل اختيار العالمة )

 .اسم الدورة فيقوم النظام بعرضالدورة  بإدخال رقميقوم المستخدم  لدورة:ا 

أنواع مع إمكانية اختيار كل  نوع الدورةفيقوم النظام بعرض اســـم الدورة  رقم نوع بإدخاليقوم المســـتخدم  وع الدورة:ن 

 ( بجانب المربع )الكل(.من خالل اختيار العالمة ) الدورات

 .الفصل الدراسي مع إمكانية تغييرهيسترجع النظام تاريخ بداية العام االكاديمي او  ن تاريخ:م 

 .الفصل الدراسي مع إمكانية تغييرهيسترجع النظام تاريخ نهاية العام االكاديمي او  لى تاريخ:ا 

 يقوم المستخدم باختيار )نعم( أو )ال( إلظهار الدورات المتقطعة في التقرير. ظهار الدورات المتقطعة:إ 

 يقوم المستخدم باختيار )نعم( أو )ال( إلظهار الدورات المسائية في التقرير. ظهار الدورات المسائية:إ 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشف. لترتيب حسب:ا 

خدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث يقوم المســت كوين التقرير:ت 

 (.1-3-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 ( يمثل تقرير عن دورة تدريبية في معهد ما والمتدربين الملتحقين بها.13-3-1الشكل )
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 تقرير عن المستبعدين من التدريب 
وتظهر عند اختيار تقرير عن   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  المســـتبعدين من التدريبتختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير عن 

 (.4-13) من قائمة التقارير كما في الشكل المستبعدين من التدريب
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن المستبعدين من التدريب.13-4الشكل )

 

 تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شرن الحقول التي 

 

 :محددات التقرير 

يقوم المســــتخدم باختيار معهد التدريب من القائمة المنســــدلة مع إمكانية اختيار كل معاهد التدريب عهد التدريب: م 

 ( في المربع )الكل(.المعرّفة في النظام وذل  من خالل اختيار العالمة )

مع إمكانية اختيار كل الدورات وذل  من  اســــم الدورة النظام بعرضفيقوم الدورة  بإدخال رقميقوم المســــتخدم  لدورة:ا 

 ( في المربع )الكل(.خالل اختيار العالمة )

وتاريخ نهاية فترة اإلستبعاد  )من تاريخ(يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية فترة اإلستبعاد في الحقل  ترة االستبعاد:ف 

 )إلى تاريخ(.في الحقل 

أنواع مع إمكانية اختيار كل  نوع الدورةفيقوم النظام بعرض اســـم الدورة  رقم نوع بإدخالســـتخدم يقوم الم وع الدورة:ن 

 من خالل  الدورات

 ( بجانب المربع )الكل(.ختيار العالمة )ا 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشف. لترتيب حسب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-4-12)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 ( يمثل تقرير عن المستبعدين من التدريب.13-4-1الشكل )
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 تقرير عن التدريب حسب الجهة اإلدارية ومعهد التدريب خالل فترة
  والتدريب اإلبتعاثفي نظام  التدريب حسب الجهة اإلدارية ومعهد التدريب خالل فترةتختص هذه الشاشة بعمل تقرير عن 

 من قائمة التقارير كما في الشــكل التدريب حســب الجهة اإلدارية ومعهد التدريب خالل فترةتقرير عن  ياروتظهر عند اخت

(13-5.) 
 

 
 عن التدريب حسب الجهة اإلدارية ومعهد التدريب خالل فترة.( يمثل شاشة تقرير 13-5الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم باختيار معهد التدريب من القائمة المنسدلة.عهد التدريب: م 

النظام باســــترجاع اســــم الجهة اإلدارية إن كانت يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية فيقوم لجهة اإلدارية: ا 

 ( في المربع )الكل(.معرّفة في النظام مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية من خالل اختيار العالمة )

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية التدريب.ن تاريخ: م 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية التدريب. لى تاريخ:إ 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  التقرير:كوين ت 

 (.1-5-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 ( يمثل تقرير عن التدريب حسب الجهة اإلدارية ومعهد التدريب خالل فترة.13-5-1الشكل )
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 معين حسب الدورات ومعاهد التدريبتقرير عن الحاصلين على تقدير 
 اإلبتعاثفي نظام  الحاصــــلين على تقدير معين حســــب الدورات ومعاهد التدريبتختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير عن 

من قائمة التقارير كما  الحاصلين على تقدير معين حسب الدورات ومعاهد التدريبوتظهر عند اختيار تقرير عن   والتدريب

 (.6-13) في الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن الحاصلين على تقدير معين حسب الدورات ومعاهد التدريب.13-6الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 باختيار معهد التدريب من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم عهد التدريب:م 

يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية فيقوم النظام باســــترجاع اســــم الجهة اإلدارية إن كانت  لجهة اإلدارية:ا 

 ( في المربع )الكل(.معرّفة في النظام مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية من خالل اختيار العالمة )

 لمنسدلة.باختيار التقدير المطلوب من القائمة ا يقوم المستخدم لتقدير المطلوب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-6-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 ( يمثل تقرير عن الحاصلين على تقدير معين حسب الدورات ومعاهد التدريب.13-6-1الشكل )
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 المتدربين خارجياً حسب البلد خالل فترةتقرير عن 
وتظهر عند   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  خارجياً حســـب البلد خالل فترةتختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير عن المتدربين 

 (.7-13) من قائمة التقارير كما في الشكل خارجياً حسب البلد خالل فترةاختيار تقرير عن المتدربين 
 

 
 شاشة تقرير عن المتدربين خارجياً حسب البلد خالل فترة. ( يمثل13-7الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم باختيار البلد من القائمة المنسدلة. لبلد:ا 

يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية فيقوم النظام باســــترجاع اســــم الجهة اإلدارية إن كانت  لجهة اإلدارية:ا 

 ( في المربع )الكل(.معرّفة في النظام مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية من خالل اختيار العالمة )

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية التدريب. ن تاريخ:م 

 المستخدم بإدخال تاريخ نهاية التدريب. يقوم لى تاريخ:إ 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترتيب معلومات التقرير. لترتيب حسب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-7-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 تقرير عن التدريب الخارجي حسب الجهة اإلدارية خالل فترة
وتظهر   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  التدريب الخارجي حسب الجهة اإلدارية خالل فترةتختص هذه الشاشة بعمل تقرير عن 

 (.8-13) من قائمة التقارير كما في الشكل الخارجي حسب الجهة اإلدارية خالل فترةالتدريب عند اختيار تقرير عن 
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن التدريب الخارجي حسب الجهة اإلدارية خالل فترة.13-8الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .ظام باسترجاع اسم الجهة اإلداريةيقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية فيقوم الن لجهة اإلدارية:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية التدريب. ن تاريخ:م 

 التدريب. نهايةيقوم المستخدم بإدخال تاريخ  لى تاريخ:إ 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترتيب معلومات التقرير. لترتيب حسب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-8-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 التدريب خالل فترةتقرير عن المتدربين حسب جهة 
وتظهر عند   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  جهة التدريب خالل فترةتختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير عن المتدربين حســـب 

 (.9-13) من قائمة التقارير كما في الشكل جهة التدريب خالل فترةاختيار تقرير عن المتدربين حسب 
 

 
 حسب جهة التدريب خالل فترة. ( يمثل شاشة تقرير عن المتدربين13-9الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم باختيار جهة التدريب من القائمة المنسدلة.هة التدريب: ج 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية التدريب. لتدريب من تاريخ:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية التدريب. لى تاريخ:إ 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترتيب معلومات التقرير. لترتيب حسب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-9-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 تقرير عن موظف وتدريبه الخارجي
ــــة بعمل تقرير عن  ــــاش وتظهر عند اختيار تقرير عن   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  موظف وتدريبه الخارجيتختص هذه الش

 (.10-13) من قائمة التقارير كما في الشكل موظف وتدريبه الخارجي
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن موظف وتدريبه الخارجي.13-10الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 بإدخال رقم الموظف فيسترجع النظام اسم الموظف إن كان معرّفاً في النظام. يقوم المستخدم قم الموظف:ر 

بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  بعد إدخال الحقل الســابقيقوم المســتخدم  كوين التقرير:ت 

 (.1-10-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 ( يمثل تقرير عن موظف وتدريبه الخارجي.13-10-1الشكل )
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 تقرير عن المتدربين داخلياً لمدة ستة أشهر فأقل ولم يرد ما يفيد إنهاء التدريب
ـــة بعمل تقرير عن المتدربين  ـــاش ـــهر فأقل ولم يرد ما يفيد إنهاء التدريبتختص هذه الش ـــتة أش في نظام  داخلياً لمدة س

من  داخلياً لمدة ستة أشهر فأقل ولم يرد ما يفيد إنهاء التدريبوتظهر عند اختيار تقرير عن المتدربين   والتدريب اإلبتعاث

 (.11-13) قائمة التقارير كما في الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن المتدربين داخلياً لمدة ستة أشهر فأقل ولم يرد ما يفيد إنهاء التدريب.13-11الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية التدريب. لتدريب من تاريخ:ا 

 التدريب. نهايةيقوم المستخدم بإدخال تاريخ  لى تاريخ:إ 

 .باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشفيقوم المستخدم  لترتيب حسب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-11-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 تقرير بالمتدربين الذين ألغيت قرارات تدريبهم
وتظهر عند اختيار   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  الذين ألغيت قرارات تدريبهمتختص هذه الشــاشــة بعمل تقرير عن المتدربين 

 (.12-13) من قائمة التقارير كما في الشكل الذين ألغيت قرارات تدريبهمتقرير عن المتدربين 
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير بالمتدربين الذين ألغيت قرارات تدريبهم.13-12الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .القراريقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية  ن تاريخ القرار:م 

 .القرار نهايةيقوم المستخدم بإدخال تاريخ  لى تاريخ القرار:إ 

 .باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشفيقوم المستخدم  لترتيب حسب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-12-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 ( يمثل تقرير بالمتدربين الذين ألغيت قرارات تدريبهم.13-12-1الشكل )
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 خالل فترةتقرير بالمبتعثين حسب البلد والجامعة والكلية والقسم 
 اإلبتعاثفي نظام  المبتعثين حســــب البلد والجامعة والكلية والقســــم خالل فترةتختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير عن 

من قائمة التقارير كما  بالمبتعثين حســـب البلد والجامعة والكلية والقســـم خالل فترةوتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب

 (.13-13) في الشكل
 

 
 يمثل شاشة تقرير بالمبتعثين حسب البلد والجامعة والكلية والقسم خالل فترة.( 13-13الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

اختيار البلد المبتعث له من القائمة المنســدلة  مع إمكانية اختيار كل البلدان عن يقوم المســتخدم ب لبلد المبتعق له:ا 

 .( في المربع )الكل(اختيار العالمة )طريق 

اختيار الجامعة المبتعث لها من القائمة المنســــدلة  مع إمكانية اختيار كل يقوم المســــتخدم ب لجامعة المبتعق لها:ا 

 .( في المربع )الكل(الجامعات عن طريق اختيار العالمة )

م النظام باســــترجاع اســــم الجهة اإلدارية إن كانت يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية فيقو لجهة اإلدارية:ا 

 ( في المربع )الكل(.معرّفة في النظام مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية من خالل اختيار العالمة )

 .اإلبتعاثيقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية  لفترة من تاريخ:ا 

 .اإلبتعاث نهايةيقوم المستخدم بإدخال تاريخ  لى تاريخ:إ 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشف. لترتيب حسب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-13-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 البلد والجامعة والكلية والقسم خالل فترة.( يمثل تقرير بالمبتعثين حسب 13-13-1الشكل )
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 تقرير بالمبتعثين حسب الدرجة العلمية
وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  المبتعثين حسب الدرجة العلميةتختص هذه الشاشة بعمل تقرير عن 

 (.14-13) من قائمة التقارير كما في الشكل بالمبتعثين حسب الدرجة العلمية
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير بالمبتعثين حسب الدرجة العلمية.13-14الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

باختيار الدرجة العلمية من خالل القائمة المنســدلة  مع إمكانية اختيار كل الدرجات  يقوم المســتخدم لدرجة العلمية:ا 

 ( في المربع )الكل(.العلمية وذل  من خالل اختيار العالمة )

 باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشف. يقوم المستخدم لترتيب حسب:ا 

ضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بال كوين التقرير:ت 

 (.1-14-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 ( يمثل تقرير بالمبتعثين حسب الدرجة العلمية.13-14-1الشكل )
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 تقرير بالمبتعثين حسب التخصص
ـــة بعمل تقرير عن  ـــصتختص هذه الشـــاش وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  المبتعثين حســـب التخص

 (.15-13) من قائمة التقارير كما في الشكل بالمبتعثين حسب التخصص
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير بالمبتعثين حسب التخصص.13-15الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

باختيار التخصص من القائمة المنسدلة  مع إمكانية اختيار كل التخصصات وذل  عن طريق  يقوم المستخدم لتخصص:ا 

 ( في المربع )الكل(.اختيار العالمة )

 باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشف. يقوم المستخدم لترتيب حسب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-15-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 
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 ( يمثل تقرير بالمبتعثين حسب التخصص.13-15-1الشكل )
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 حسب الجهة اإلدارية اإلبتعاثتقرير بتمديد 
وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  حسب الجهة اإلدارية اإلبتعاثبتمديد تختص هذه الشاشة بعمل تقرير 

 (.16-13) من قائمة التقارير كما في الشكل حسب الجهة اإلدارية اإلبتعاثبتمديد 
 

 
 حسب الجهة اإلدارية. اإلبتعاث( يمثل شاشة تقرير بتمديد 13-16الشكل )

 

 تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شرن الحقول التي 

 

 :محددات التقرير 

 كانت إن اإلدارية الجهة اســــم باســــترجاع النظام فيقوم اإلدارية الجهة رقم بإدخال المســــتخدم يقوم لجهة اإلدارية:ا 

 (.الكل) المربع في( ) العالمة اختيار خالل من اإلدارية الجهات كل اختيار إمكانية مع النظام  في معرّفة

 المستخدم باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشف. يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-16-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 اإلدارية.( يمثل تقرير بتمديد اإلبتعاث حسب الجهة 13-16-1الشكل )
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 حسب البلد بتعاثاالتقرير بتمديد 
بتمديد وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب بتعاثاالفي نظام  حســب البلد اإلبتعاثبتمديد تختص هذه الشــاشــة بعمل تقرير 

 (.17-13) من قائمة التقارير كما في الشكل حسب البلد بتعاثاال
 

 
 حسب البلد. بتعاثاال( يمثل شاشة تقرير بتمديد 13-17الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

ــــدلة  مع إمكانية اختيار كل البلدان عن طريق  باختيار المســــتخدم يقوم لد اإلبتعاث:ب  بلد اإلبتعاث من القائمة المنس

 .( في المربع )الكل(العالمة )اختيار 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-17-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير بتمديد اإلبتعاث حسب البلد.13-17-1الشكل )
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 الرحالت العلمية للمبتعثين خالل فترةتقرير عن 
وتظهر عند اختيار   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  الرحالت العلمية للمبتعثين خالل فترةتختص هذه الشــاشــة بعمل تقرير عن 

 (.18-13) من قائمة التقارير كما في الشكل الرحالت العلمية للمبتعثين خالل فترةتقرير عن 
 

 
 شاشة تقرير عن الرحالت العلمية للمبتعثين خالل فترة.( يمثل 13-18الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .الرحالت العلمية بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لفترة من تاريخ:ا 

 .الرحالت العلمية نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-18-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير عن الرحالت العلمية للمبتعثين خالل فترة.13-18-1الشكل )
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 تقرير عن الذين انتقلوا من جامعاتهم خالل فترة
وتظهر عند اختيار   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  الذين انتقلوا من جامعاتهم خالل فترةتختص هذه الشــاشــة بعمل تقرير عن 

 (.19-13) من قائمة التقارير كما في الشكل الذين انتقلوا من جامعاتهم خالل فترةتقرير عن 
 

 
 خالل فترة. ( يمثل شاشة تقرير عن الذين انتقلوا من جامعاتهم13-19الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

البلد المبتعث له من القائمة المنسدلة  مع إمكانية اختيار كل البلدان وذل  يقوم المستخدم باختيار  لبلد المبتعق له:ا 

 .في المربع )الكل( ()العالمة عن طريق اختيار 

 .التقريريقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية  لفترة من تاريخ:ا 

 .التقرير نهايةيقوم المستخدم بإدخال تاريخ  لى تاريخ:إ 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشف. لترتيب حسب:ا 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-19-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 

 

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 اإلبتعاث والتدريبنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  315 

 
 ( يمثل تقرير عن الذين انتقلوا من جامعاتهم خالل فترة.13-19-1الشكل )
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 تقرير عن تمديد البعثات حسب المرحلة
وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  تمديد البعثات حســـب المرحلةتختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير عن 

 (.20-13) من قائمة التقارير كما في الشكل تمديد البعثات حسب المرحلةعن 
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن تمديد البعثات حسب المرحلة.13-20الشكل )

 

 الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شرن 

 

 :محددات التقرير 

 طريق عن وذل  البلدان كل اختيار إمكانية مع المنسدلة  القائمة من اإلبتعاث بلد باختيار المستخدم يقوم لد اإلبتعاث:ب 

 (.الكل) المربع في( ) العالمة اختيار

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

   (.1-20-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير عن تمديد البعثات حسب المرحلة.13-20-1الشكل )
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 تقرير عن المبتعثين حسب الجامعة
وتظهر عند اختيار تقرير عن   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  المبتعثين حســـب الجامعةتختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير عن 

 (.21-13) من قائمة التقارير كما في الشكل المبتعثين حسب الجامعة
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن المبتعثين حسب الجامعة.13-21الشكل )

 

 تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شرن الحقول التي 

 

 :محددات التقرير 

يقوم المســتخدم بإدخال رقم الجامعة فيقوم النظام باســترجاع اســم الجامعة إن كانت معرّفة في النظام مع لجامعة: ا 

 ( في المربع )الكل(.العالمة )إمكانية اختيار كل الجامعات من خالل اختيار 

 بداية التقرير. يقوم المستخدم بإدخال تاريخلفترة من تاريخ: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية التقرير. :تاريخ لىإ 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشف.لترتيب حسب: ا 

يقوم المسـتخدم بعد إدخال الحقول السـابقة بالضـغط على هذا الزر الموجود على شـريط المهام حيث كوين التقرير: ت 

 (.1-21-13في الشكل ) يعرض النظام التقرير كما
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 ( يمثل تقرير عن المبتعثين حسب الجامعة.13-21-1الشكل )
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 تقرير عن المبتعثين الذين صرف لهم بدل كتب ومراجع وطباعة خالل فترة
 اإلبتعاثفي نظام  المبتعثين الذين صـــرف لهم بدل كتب ومراجع وطباعة خالل فترةتختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير عن 

من قائمة التقارير  المبتعثين الذين صــرف لهم بدل كتب ومراجع وطباعة خالل فترةوتظهر عند اختيار تقرير عن   والتدريب

 (.22-13) كما في الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن المبتعثين الذين صرف لهم بدل كتب ومراجع وطباعة خالل فترة.13-22الشكل )

 

 تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شرن الحقول التي 

 

 :محددات التقرير 

 .فيختار )داخل المملكة( أو )خارج المملكة(نوع اإلبتعاث  باختيار المستخدم يقوم وع اإلبتعاث:ن 

 .فيختار )بدل طباعة( أو )بدل كتب ومراجع(نوع اإلبتعاث  باختيار المستخدم يقوم وع البدل:ن 

الدرجات  كل اختيار إمكانية مع المنســــدلة  القائمة من الدرجة العلمية باختيار المســــتخدم يقوم لدرجة العلمية:ا 

 (.الكل) المربع في( ) العالمة اختيار طريق عن وذل  العلمية

ــــدلة  القائمة من نوع الموظف باختيار المســــتخدم يقوم وع الموظف:ن   عن وذل  األنواع كل اختيار إمكانية مع المنس

 (.الكل) المربع في( ) العالمة اختيار طريق

 .التقرير بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لفترة من تاريخ:ا 

 .التقرير نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .تجميع معلومات الكشف طريقة باختيار المستخدم يقوم لتجميع حسب:ا 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-22-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير عن المبتعثين الذين صرف لهم بدل كتب ومراجع وطباعة خالل فترة.13-22-1الشكل )
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 الذين غيروا تخصصهمتقرير عن المبتعثين 
شة بعمل تقرير عن  شا وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  المبتعثين الذين غيروا تخصصهمتختص هذه ال

 (.23-13) من قائمة التقارير كما في الشكل المبتعثين الذين غيروا تخصصهمعن 
 

 
 غيروا تخصصهم.( يمثل شاشة تقرير عن المبتعثين الذين 13-23الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

ــــدلة  القائمة من اإلبتعاث بلد باختيار المســــتخدم يقوم لد اإلبتعاث:ب   عن وذل  البلدان كل اختيار إمكانية مع المنس

 (.الكل) المربع في( ) ةالعالم اختيار طريق

 .التقرير بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لفترة من تاريخ:ا 

 .التقرير نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم :لترتيب حسبا 

 حيث المهام شـريط على الموجود الزر هذا على بالضـغط السـابقة الحقول إدخال بعد المسـتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-23-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير عن المبتعثين الذين غيروا تخصصهم.13-23-1الشكل )
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 اإلبتعاثتقرير عن المبتعثين الذين حضروا مؤتمرات خالل فترة 
  والتدريب اإلبتعاثفي نظام  اإلبتعاثالمبتعثين الذين حضــــروا مؤتمرات خالل فترة تختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير عن 

ــــروا مؤتمرات خالل فترة وتظهر عند اختيار تقرير عن     من قائمة التقارير كما في الشــــكل اإلبتعاثالمبتعثين الذين حض

(13-24.) 
 

 
 .اإلبتعاث( يمثل شاشة تقرير عن المبتعثين الذين حضروا مؤتمرات خالل فترة 13-24الشكل )

 

 هذه الشاشة: وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها

 

 :محددات التقرير 

ــــدلة  القائمة من اإلبتعاث بلد باختيار المســــتخدم يقوم لد اإلبتعاث:ب   عن وذل  البلدان كل اختيار إمكانية مع المنس

 (.الكل) المربع في( ) العالمة اختيار طريق

 .التقرير بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لفترة من تاريخ:ا 

 .التقرير نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شـريط على الموجود الزر هذا على بالضـغط السـابقة الحقول إدخال بعد المسـتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-24-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير عن المبتعثين الذين حضروا مؤتمرات خالل فترة اإلبتعاث.13-24-1الشكل )
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 من تاريخ محدد تقرير عن المبتعثين ابتداءاً 
تقرير وتظهر عند اختيار   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  اً من تاريخ محددعن المبتعثين ابتداءتختص هذه الشــاشــة بعمل تقرير 

 (.25-13) من قائمة التقارير كما في الشكل تاريخ محدداً من عن المبتعثين ابتداء
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير بالمبتعثين اعتبارا من تاريخ محدد.13-25الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

)داخل المملكة( أو )خارج المملكة( أو  تار )داخل الجامعة( أونوع اإلبتعاث  فيخ باختيار المســــتخدم يقوم وع اإلبتعاث:ن 

 .يختار )الكل( الختيار كل األنواع

 .التقرير بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم عتبارا  من تاريخ:ا 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-25-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 من تاريخ محدد. ( يمثل تقرير عن المبتعثين ابتداءاً 13-25-1الشكل )
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 تقرير عن المبتعثين الذين يواصلون ابتعاثهم حتى تاريخ محدد
  والتدريب اإلبتعاثفي نظام  يواصــــلون ابتعاثهم حتى تاريخ محدد المبتعثين الذينتختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير عن 

ــــلون ابتعاثهم حتى تاريخ محددوتظهر عند اختيار تقرير عن     من قائمة التقارير كما في الشــــكل المبتعثين الذين يواص

(13-26.) 
 

 
 محدد.( يمثل شاشة تقرير عن المبتعثين الذين يواصلون ابتعاثهم حتى تاريخ 13-26الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

فيختار )داخل الجامعة( أو )داخل المملكة( أو )خارج المملكة( أو نوع اإلبتعاث   باختيار المســــتخدم يقوم وع اإلبتعاث:ن 

 .يختار )الكل( الختيار كل األنواع

 .التقرير نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم :تى تاريخح 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شـريط على الموجود الزر هذا على بالضـغط السـابقة الحقول إدخال بعد المسـتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-26-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 المبتعثين الذين يواصلون ابتعاثهم حتى تاريخ محدد. ( يمثل تقرير عن13-26-1الشكل )
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 تقرير عن المبتعثين المتوقع تخرجهم خالل فترة
وتظهر عند اختيار   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  المبتعثين المتوقع تخرجهم خالل فترةتختص هذه الشــاشــة بعمل تقرير عن 

 (.27-13) من قائمة التقارير كما في الشكل المبتعثين المتوقع تخرجهم خالل فترةتقرير عن 
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن المبتعثين المتوقع تخرجهم خالل فترة.13-27الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 أو( المملكة خارج) أو( المملكة داخل) أو( الجامعة داخل) فيختار اإلبتعاث  نوع باختيار المســــتخدم يقوم وع اإلبتعاث:ن 

 .األنواع كل الختيار( الكل) يختار

 .التقرير بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم ترة انتهاء اإلبتعاث من تاريخ:ف 

 .التقرير نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شـريط على الموجود الزر هذا على بالضـغط السـابقة الحقول إدخال بعد المسـتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-27-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 يمثل تقرير عن المبتعثين المتوقع تخرجهم خالل فترة. (13-27-1الشكل )
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 خالل فترةتقرير عن المبتعثين الذين أنهي ابتعاثهم 
وتظهر عند   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  المبتعثين الذين أنهي ابتعاثهم خالل فترةتختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير عن 

 (.28-13) من قائمة التقارير كما في الشكل المبتعثين الذين أنهي ابتعاثهم خالل فترةاختيار تقرير عن 
 

 
 المبتعثين الذين أنهي ابتعاثهم خالل فترة.( يمثل شاشة تقرير عن 13-28الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 أو( خارج المملكة) أو( المملكة داخل) أو( الجامعة داخل) فيختار اإلبتعاث  نوع باختيار المســــتخدم يقوم وع اإلبتعاث:ن 

 .األنواع كل الختيار( الكل) يختار

 .التقرير بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم هاء اإلبتعاث من تاريخ:ترة انف 

 .التقرير نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شـريط على الموجود الزر هذا على بالضـغط السـابقة الحقول إدخال بعد المسـتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-28-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير عن المبتعثين الذين أنهي ابتعاثهم خالل فترة.13-28-1الشكل )
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 تقرير عن المبتعثين الحاصلين على الدرجة العلمية خالل فترة
ـــة بعمل تقرير عن  ـــلين تختص هذه الشـــاش   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  على الدرجة العلمية خالل فترةالمبتعثين الحاص

ــــلين على الدرجة العلمية خالل فترةوتظهر عند اختيار تقرير عن    من قائمة التقارير كما في الشــــكل المبتعثين الحاص

(13-29.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن المبتعثين الحاصلين على الدرجة العلمية خالل فترة.13-29الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 أو( المملكة خارج) أو( المملكة داخل) أو( الجامعة داخل) فيختار اإلبتعاث  نوع باختيار المســــتخدم يقوم وع اإلبتعاث:ن 

 .األنواع كل الختيار( الكل) يختار

 .التقرير بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم ترة انتهاء اإلبتعاث من تاريخ:ف 

 .التقرير نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .المنسدلة القائمة من الدرجة العلمية باختيار المستخدم يقوم لدرجة العلمية:ا 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شـريط على الموجود الزر هذا على بالضـغط السـابقة الحقول إدخال بعد المسـتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-29-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 يمثل تقرير عن المبتعثين الحاصلين على الدرجة العلمية خالل فترة. (13-29-1الشكل )
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 العلمية خالل فترةتقرير عن المبتعثين الذين انتهى ابتعاثهم ولم يحصلوا على الدرجة 
في نظام  المبتعثين الذين انتهى ابتعاثهم ولم يحصلوا على الدرجة العلمية خالل فترةتختص هذه الشاشة بعمل تقرير عن 

ــــلوا على الدرجة العلمية خالل وتظهر عند اختيار تقرير عن   والتدريب اإلبتعاث المبتعثين الذين انتهى ابتعاثهم ولم يحص

 (.30-13) من قائمة التقارير كما في الشكل فترة
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن المبتعثين الذين انتهى ابتعاثهم ولم يحصلوا على الدرجة العلمية خالل فترة.13-30الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 أو( المملكة خارج) أو( المملكة داخل) أو( الجامعة داخل) فيختار اإلبتعاث  نوع باختيار المســــتخدم يقوم وع اإلبتعاث:ن 

 .األنواع كل الختيار( الكل) يختار

 .التقرير بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم ترة انتهاء اإلبتعاث من تاريخ:ف 

 .التقرير نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شـريط على الموجود الزر هذا على بالضـغط السـابقة الحقول إدخال بعد المسـتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-30-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 على الدرجة العلمية خالل فترة.( يمثل تقرير عن المبتعثين الذين انتهى ابتعاثهم ولم يحصلوا 13-30-1الشكل )
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 تقرير عن الموظفين الذين حضروا مقابالت خالل فترة
ــة بعمل تقرير عن  ــروا مقابالت خالل فترةتختص هذه الشــاش وتظهر عند   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  الموظفين الذين حض

 (.31-13) من قائمة التقارير كما في الشكل الموظفين الذين حضروا مقابالت خالل فترةاختيار تقرير عن 
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير عن الموظفين الذين حضروا مقابالت خالل فترة.13-31الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 مع المنســــدلة  القائمة من فيها التي تمت المقابلة البلد باختيار المســــتخدم يقوم لبلد التي تمت المقابلة فيها:ا 

 (.الكل) المربع في( ) العالمة اختيار طريق عن وذل  البلدان كل اختيار إمكانية

 .المقابالت بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم ترة المقاب ت:ف 

 .المقابالت نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شـريط على الموجود الزر هذا على بالضـغط السـابقة الحقول إدخال بعد المسـتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-31-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير عن الموظفين الذين حضروا مقابالت خالل فترة.13-31-1الشكل )
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 عن تعويض رسوم الفيزا والتأمينتقرير 
وتظهر عند اختيار تقرير عن   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  تعويض رسوم الفيزا والتأمينتختص هذه الشاشة بعمل تقرير عن 

 (.32-13) من قائمة التقارير كما في الشكل تعويض رسوم الفيزا والتأمين
 

 
 الفيزا والتأمين.( يمثل شاشة تقرير عن تعويض رسوم 13-32الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .التقرير بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم ترة التعويض من تاريخ:ف 

 .التقرير نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شـريط على الموجود الزر هذا على بالضـغط السـابقة الحقول إدخال بعد المسـتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-32-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير عن تعويض رسوم الفيزا والتأمين.13-32-1الشكل )
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 تقرير بمن تم تعويضهم عن مراسلة الجامعات
وتظهر عند اختيار   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  بمن تم تعويضــهم عن مراســلة الجامعاتتختص هذه الشــاشــة بعمل تقرير 

 (.33-13) من قائمة التقارير كما في الشكل بمن تم تعويضهم عن مراسلة الجامعاتتقرير 
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير بمن تم تعويضهم عن مراسلة الجامعات.13-33الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .التعويضيقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية  ترة التعويض من تاريخ:ف 

 .نهاية التعويضيقوم المستخدم بإدخال تاريخ  لى تاريخ:إ 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترتيب معلومات الكشف. لترتيب حسب:ا 

ل الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقو التقرير:كوين ت 

 (.1-33-13يعرض النظام التقرير كما في الشكل )
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 ( يمثل تقرير بمن تم تعويضهم عن مراسلة الجامعات.13-33-1الشكل )
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 أبنائهم تقرير عن المبتعثين الذين دفعت الجامعة رسوم تعليم
  والتدريب اإلبتعاثفي نظام  المبتعثين الذين دفعت الجامعة رســـوم تعليم أبنائهمتختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير عن 

ــــوم تعليم أبنائهموتظهر عند اختيار تقرير عن     من قائمة التقارير كما في الشــــكل المبتعثين الذين دفعت الجامعة رس

(13-34.) 
 

 
 تقرير عن المبتعثين الذين دفعت الجامعة رسوم تعليم أبنائهم. ( يمثل شاشة13-34الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .بإدخال العام الدراسي المستخدم يقوم لعام الدراسي:ا 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-34-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير عن المبتعثين الذين دفعت الجامعة رسوم تعليم أبنائهم.13-34-1الشكل )
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 تاريخ بدء البعثة ولم يرد وصولهم من الملحقية تقرير بالمبتعثين الذين صدرت قراراتهم وتجاوزوا
المبتعثين الذين صــــدرت قراراتهم وتجاوزوا تاريخ بدء البعثة ولم يرد وصــــولهم من تختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير عن 

صدرت قراراتهم وتجاوزوا تاريخ بدوتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  الملحقية ء البعثة بالمبتعثين الذين 

 (.35-13) من قائمة التقارير كما في الشكل ولم يرد وصولهم من الملحقية
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير بالمبتعثين الذين صدرت قراراتهم وتجاوزوا تاريخ بدء البعثة ولم يرد وصولهم من الملحقية.13-35الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

  التقرير:محددات 

 .اإلبتعاث بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم ن تاريخ اإلبتعاث:م 

 .اإلبتعاث نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-35-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير بالمبتعثين الذين صدرت قراراتهم وتجاوزوا تاريخ بدء البعثة ولم يرد وصولهم من الملحقية.13-35-1الشكل )
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جهاتهم اإلدارية خطابات تركهم تقرير بالمبتعثين خارجياً الذين وردت تواريخ وصولهم ولم يرد من 
 العمل

المبتعثين خارجياً الذين وردت تواريخ وصـــولهم ولم يرد من جهاتهم اإلدارية خطابات تختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير عن 

بالمبتعثين خارجياً الذين وردت تواريخ وصــولهم ولم يرد وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  تركهم العمل

 (.36-13) من قائمة التقارير كما في الشكل من جهاتهم اإلدارية خطابات تركهم العمل
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير بالمبتعثين خارجياً الذين وردت تواريخ وصولهم ولم يرد من جهاتهم اإلدارية خطابات تركهم العمل.13-36الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 التقرير: محددات 

 .اإلبتعاث بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم ن تاريخ اإلبتعاث:م 

 .اإلبتعاث نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم لى تاريخ:إ 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-36-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير بالمبتعثين خارجياً الذين وردت تواريخ وصولهم ولم يرد من جهاتهم اإلدارية خطابات تركهم العمل.13-36-1الشكل )
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 معينةتقرير بالمبتعثين الذين تجاوزت مدة تركهم العمل فترة 
  والتدريب اإلبتعاثفي نظام المبتعثين الذين تجاوزت مدة تركهم العمل فترة معينة تختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير عن 

 من قائمة التقارير كما في الشــــكل المبتعثين الذين تجاوزت مدة تركهم العمل فترة معينةوتظهر عند اختيار تقرير عن 

(13-37.) 
 

 
 تقرير بالمبتعثين الذين تجاوزت مدة تركهم العمل فترة معينة.( يمثل شاشة 13-37الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .عدد أيام ترك العمل للمبتعثين بإدخال المستخدم يقوم لفترة:ا 

 .اإلبتعاث بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم ن تاريخ اإلبتعاث:م 

 .اإلبتعاث نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم اإلبتعاث:لى تاريخ إ 

 .الكشف معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-37-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 ( يمثل تقرير بالمبتعثين الذين تجاوزت مدة تركهم العمل فترة معينة.13-37-1الشكل )
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 عن الذين حضروا مؤتمرات خالل فترةتقرير 
شة بعمل تقرير عن  شا وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  الذين حضروا مؤتمرات خالل فترةتختص هذه ال

 (.38-13) من قائمة التقارير كما في الشكل مؤتمرات خالل فترةالذين حضروا عن 
 

 
 .عن الذين حضروا مؤتمرات خالل فترة( يمثل شاشة تقرير 13-38الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 ادارية. يقوم المستخدم باختيار تكوين تقرير عن موظف أو عن جهة كوين تقرير عن:ت 

يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف فيقوم النظام بعرض اسم الموظف مع إمكانية اختيار كل الموظفين  قم الموظف:ر 

 يتم تفعيل هذا الحقل في حال كانت قيمة حقل تكوين تقرير عنو ( بجانب المربع )الكل(العالمة )من خالل اختيار 

 هي موظف.

ــمها مع امكانية اختيار كل الجهات  ة:اإلداريلجهة ا  يقوم المســتخدم بادخال رمز الجهة اإلدارية فيقوم النظام بعرض اس

تكوين تقرير يتم تفعيل هذا الحقل في حال كانت قيمة حقل ( بجانب المربع )الكل( والعالمة )االدارية من خال اختيار 

 هي جهة ادارية. عن

بإدخال رقم المؤتمر فيقوم النظام بعرض اســـم المؤتمر مع إمكانية اختيار كل المؤتمرات من  المســـتخدم يقوم لمؤتمر:ا 

 ( بجانب المربع )الكل(.العالمة )خالل اختيار 

من خالل اختيار  األنواعمع إمكانية اختيار كل  من القائمة المنسـدلةالمؤتمر  نوع باختيار المسـتخدم يقوموع المؤتمر: ن 

 المربع )الكل(. ( بجانبالعالمة )

 يقوم المستخدم باختيار الدولة من القائمة المنسدلة.لدولة: ا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية الفترة.لفترة من تاريخ: ا 
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 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية الفترة.لى تاريخ: إ 

 .فالكش معلومات ترتيب طريقة باختيار المستخدم يقوم لترتيب حسب:ا 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-38-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض

 

 
  .عن الذين حضروا مؤتمرات خالل فترة( يمثل تقرير 13-38-1الشكل )
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 عن االحتياجات التدريبية لجهة إدارية معينةتقرير 
وتظهر عند اختيار   والتدريب اإلبتعاثفي نظام االحتياجات التدريبية لجهة إدارية معينة تختص هذه الشاشة بعمل تقرير عن 

 (.39-13) من قائمة التقارير كما في الشكل االحتياجات التدريبية لجهة إدارية معينةتقرير عن 
 

 
 .عن االحتياجات التدريبية لجهة إدارية معينة ( يمثل شاشة تقرير 13-39الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .()ابتعاث( أو )تدريب  يقوم المستخدم باختيار نوع االحتياج :وع االحتياجن 

سدلة المستخدم يقوم :لعام الماليا  المالية من  مع إمكانية اختيار جميع األعوام باختيار العام المالي من القائمة المن

 ( بجانب المربع )الكل(.العالمة )خالل اختيار 

يقوم المســتخدم بإدخال رمز الجهة اإلدارية ويقوم النظام بعرض اســم الجهة اإلدارية مع إمكانية اختيار : لجهة اإلداريةا 

 المربع )الكل(.( بجانب العالمة )جميع الجهات اإلدارية من خالل اختيار 

 المهام شريط على الموجودتكوين التقرير  زر على بالضغط السابقة الحقول إدخال بعد المستخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-39-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض حيث
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 .جات التدريبية لجهة إدارية معينةعن االحتيا( يمثل تقرير 13-39-1الشكل )
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 برامج الموظفينعن تقرير 

برامج وتظهر عند اختيار تقرير عن   والتدريب اإلبتعاثفي نظام برامج الموظفين تختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير عن 

 (.40-13) من قائمة التقارير كما في الشكلالموظفين 

 

 
 .عن برامج الموظفين( يمثل شاشة تقرير 13-40الشكل )

 

 هذه الشاشة:وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها 

 

 :محددات التقرير 

 .بإختيار )مسجل له إفادة( أو )غير مسجل له إفادة( أو )الكل(يقوم المستخدم  فة القرار:ص 

بإختيار )موظف( أو )جهة إدارية( أو )الكل( وعند اختيار موظف يتم تفعيل حقل يقوم المستخدم  :صدار التقرير حسبإ 

رقم الموظف والجهة  دارية وعند اختيار الكل يصبح حقاليتم تفعيل حقل الجهة اإلرقم الموظف وعند اختيار الجهة اإلدارية 

 اإلدارية غير مفعالن.

 الموظفينمع إمكانية اختيار كل  الموظففيقوم النظام بعرض اسم رقم الموظف  بإدخاليقوم المستخدم  :قم الموظفر 

 ( بجانب المربع )الكل(.العالمة )من خالل اختيار 

ستخدم  ارية:لجهة اإلدا  سم رقم الجهة اإلدارية  بإدخاليقوم الم مع إمكانية اختيار  الجهة اإلداريةفيقوم النظام بعرض ا

 ( بجانب المربع )الكل(.)من خالل اختيار العالمة  الجهات اإلداريةكل 

سم رقم المسمى الوظيفي  بإدخاليقوم المستخدم  :لمسمى الوظيفيا  المسمى الوظيفي فيقوم النظام بعرض ا

 ( بجانب المربع )الكل(.العالمة )من خالل اختيار  المسميات الوظيفيةمع إمكانية اختيار كل 

 الكوادر الوظيفيةمع إمكانية اختيار كل بإختيار الكادر الوظيفي من القائمة المنسدلة يقوم المستخدم  لكادر الوظيفي:ا 

ــــبح الحقل من مرتبة الموظف  )الكل( وعندها( بجانب المربع العالمة )من خالل اختيار  إلى مرتبة الموظف غير  –يص

 .مفعل
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 .رتبة الموظف من القائمة المنسدلةبإختيار من ميقوم المستخدم  ن مرتبة الموظف:م 

 القائمة المنسدلة مع امكانية إختيار خيار الكل. الى مرتبة الموظف من يقوم المستخدم بإختيار :لى مرتبة الموظفإ 

أنواع مع إمكانية اختيار كل  نوع الدورةفيقوم النظام بعرض اســـم رقم نوع الدورة  بإدخاليقوم المســـتخدم  الدورة:وع ن 

 ( بجانب المربع )الكل(.ة )من خالل اختيار العالم الدورات

مع  التدريبيةالدورة فيقوم النظام بعرض اســــم رقم الدورة التدريبية  بإدخاليقوم المســــتخدم  قم الدورة التدريبية:ر 

 ( بجانب المربع )الكل(.العالمة )من خالل اختيار  الدورات التدريبيةإمكانية اختيار كل 

يقوم المستخدم بإدخال رقم آخر مؤهل علمي تم الحصول علية فيقوم النظام  ةر مؤال علمي تم الحصول علية:آ 

ــــول عليه ( بجانب المربع العالمة )مع إمكانية اختيار الكل من خالل اختيار  بعرض اســــم آخر مؤهل علمي تم الحص

 )الكل(.

 بإختيار )نعم( أو )ال( إلظهار الدورات المتقطعة في التقرير.يقوم المستخدم ظهار الدورات المتقطعة: إ 

 تقرير.بإختيار )نعم( أو )ال( إلظهار الدورات المسائية في اليقوم المستخدم ظهار الدورات المسائية: إ 

يار )نعم( أو )ال( إلظهار يقوم المســــتخدم  :ظهار الموظفين المطوص قيداما  في  الموظفين المطوى قيدهمبإخت

 التقرير.

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغط على هذا الزر الموجود على شــريط المهام حيث  كوين التقرير:ت 

 (.1-40-13)يعرض النظام التقرير كما في الشكل 

 

 
  .عن برامج الموظفين( يمثل تقرير 13-40-1الشكل )
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 تمراتمؤتقرير بالمرشحين لل

بالمرشــحين وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام بالمرشــحين للمؤتمرات تختص هذه الشــاشــة بعمل تقرير 

 (.41-13) من قائمة التقارير كما في الشكلللمؤتمرات 
 

 
 .بالمرشحين للمؤتمرات( يمثل شاشة تقرير 13-41الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 ن فيقوم النظام بعرض اسم المؤتمر.يقوم المستخدم بإدخال رقم المؤتمر م قم المؤتمر من:ر 

يقوم المســتخدم بإدخال رقم المؤتمر إلى فيقوم النظام بعرض اســم المؤتمر مع إمكانية اختيار كل إلى: قم المؤتمر ر 

 ( بجانب المربع )الكل(.العالمة )المؤتمرات من خالل اختيار 

يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ بداية التقرير ويقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ نهاية التقرير في الحقل  لفترة من تاريخ:ا 

 مع إمكانية اختيار خيار الكل. إلى تاريخ()

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف من فيقوم النظام بعرض اسم الموظف قم الموظف من:ر 

يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف إلى فيقوم النظام بعرض اسم الموظف مع إمكانية اختيار كل إلى: قم الموظف ر 

 ( بجانب المربع )الكل(.)الموظفين من خالل اختيار العالمة 

 المستخدم بإدخال طلب الترشيح من. يقوملب الترشيح من: ط 

 يقوم المستخدم بإدخال طلب الترشيح إلى مع إمكانية اختيار خيار الكل.إلى:  لب الترشيحط 

 يقوم المستخدم بإختيار الدولة من القائمة المنسدلة مع امكانية إختيار خيار الكل.لدولة: ا 

 .)الكل( أو )غير معتمد( أو )معتمد( باختيار المستخدم يقوم الة الطلب:ح 
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 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-41-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
 

 
 .بالمرشحين للمؤتمرات( يمثل تقرير 13-41-1الشكل )
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 بالمرشحين لدورة أو حلقة دراسية خالل فترةتقرير 
ــة بعمل تقرير  ــية خالل فترة تختص هذه الشــاش وتظهر عند   والتدريب اإلبتعاثفي نظام بالمرشــحين لدورة أو حلقة دراس

 (.42-13) من قائمة التقارير كما في الشكلبالمرشحين لدورة أو حلقة دراسية خالل فترة اختيار تقرير 
 

 
 .بالمرشحين لدورة أو حلقة دراسية خالل فترة( يمثل شاشة تقرير 13-42الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .)دورة تدريبية( أو )حلقة دراسية( أو )الكل( باختيار المستخدم يقوم وع البرنامج:ن 

يقوم المســتخدم بإدخال رقم معهد التدريب فيقوم النظام بعرض اســم معهد التدريب مع إمكانية اختيار  عهد التدريب:م 

الفصــــل )العام األكاديمي/ ( بجانب المربع )الكل( وعندها تصــــبح الحقولالعالمة )كل معاهد التدريب من خالل اختيار 

 الدراسي( غير مفعلة.

ـــتخدم بإختيار لعام األماديمي: ا  ـــدلة مع امكانية إختيار خيار الكل وعند يقوم المس العام األكاديمي من القائمة المنس

 اختيار الكل يصبح الحقل الفصل الدراسي غير مفعل.

 يقوم المستخدم بإختيار الفصل الدراسي من القائمة المنسدلة مع امكانية إختيار خيار الكل. :يلفصل الدراسا 

يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الدورة التدريبية فيقوم النظام بعرض اســــم الدورة التدريبية مع  قم الدورة التدريبية:ر 

-وعندها يصـــبح الحقل من الدفعة ( بجانب المربع )الكل(العالمة )إمكانية اختيار كل الدورات التدريبية من خالل اختيار 

 إلى الدفعة غير مفعل.

 .القائمة المنسدلةعة من يقوم المستخدم بإختيار من الدفن الدفعة: م 

 من القائمة المنسدلة مع إمكانية اختيار خيار الكل.الى الدفعة  يقوم المستخدم بإختيار: لى الدفعةإ 

 .يقوم المستخدم بإدخال من رقم طلب الترشيح ن رقم طلب الترشيح:م 
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 اختيار خيار الكل.يقوم المستخدم بإدخال إلى رقم طلب الترشيح مع إمكانية  رقم طلب الترشيح: لىإ 

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية التقريرن تاريخ: م 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية التقرير.لى تاريخ: إ 

 .حالة طلب الترشيح من القائمة المنسدلة باختيار المستخدم يقوم الة طلب الترشيح:ح 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-42-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
 

 
 .بالمرشحين لدورة أو حلقة دراسية خالل فترة( يمثل تقرير 13-42-1الشكل )
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 رتباطات الماليةباالتقرير 
رتباطات المالية باالوتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام رتباطات المالية باالتختص هذه الشاشة بعمل تقرير 

 (.43-13) من قائمة التقارير كما في الشكل
 

 
 .رتباطات الماليةباال( يمثل شاشة تقرير 13-43الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير:

تدريبية( أو )حلقة دراســية( أو )مؤتمر( أو )الكل( وعند اختيار الكل يصــبح )دورة  باختيار المســتخدم يقوم وع البرنامج:ن 

 .حقل البرنامج غير مفعل

يقوم المســــتخدم بإدخال رقم البرنامج فيقوم النظام بعرض اســــم البرنامج مع إمكانية اختيار كل البرامج من  لبرنامج:ا 

 ( بجانب المربع )الكل(.العالمة )خالل اختيار 

 رتباط المالي.رقم طلب اال دخال منيقوم المستخدم بإ إلرتباط المالي:ن رقم طلب ام 

 رتباط المالي مع إمكانية اختيار خيار الكل.بإدخال إلى رقم طلب اال يقوم المستخدم رقم طلب اإلرتباط المالي:لى إ 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية التقرير.ن تاريخ: م 

 تاريخ نهاية التقرير.يقوم المستخدم بإدخال لى تاريخ: إ 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم طلب الترشيح ن طلب ترشيح:م 

ــيح: إ  يقوم المســـتخدم بإدخال إلى طلب الترشـــيح مع إمكانية اختيار كل المرشـــحين من خالل اختيار لى طلب ترش

 ( بجانب المربع )الكل(.) العالمة

معتمد من اإلدارة المالية( أو )معتمد من اإلدارة المالية( أو )غير  باختيار المســتخدم يقوم رتباط المالي:الة طلب االح 

 .)ملغي( أو )الكل(
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 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-43-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
 

 
 .رتباطات الماليةباال( يمثل تقرير 13-43-1الشكل )
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 عن دورة معينة وحالة كل مرشح فيهاتقرير 
وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام عن دورة معينة وحالة كل مرشح فيها تختص هذه الشاشة بعمل تقرير 

 (.44-13) من قائمة التقارير كما في الشكلعن دورة معينة وحالة كل مرشح فيها 
 

 
 .عن دورة معينة وحالة كل مرشح فيها( يمثل شاشة تقرير 13-44الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .)خارجية( )كليهما( أو )داخلية( أو باختيار المستخدم يقوم كان انعقاد الدورة:م 

بعرض اســـم نوع الدورة مع إمكانية اختيار كل أنواع يقوم المســـتخدم بإدخال رقم نوع الدورة فيقوم النظام  وع الدورة:ن 

 ( بجانب المربع )الكل(.) الدورات من خالل اختيار العالمة

يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الدورة فيقوم النظام بعرض اســــم الدورة مع إمكانية اختيار كل الدورات من خالل  لدورة:ا 

 ( بجانب المربع )الكل(.) اختيار العالمة

 .)الكل( أو )اجتياز( أو )عدم اجتياز( أو )مستبعد( أو )معتذر( باختيار المستخدم يقوم الدورة:تيجة ن 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-44-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 .عن دورة معينة وحالة كل مرشح فيها( يمثل تقرير 13-44-1الشكل )
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 ةتقرير بالعروض على صاحب الصالحي
وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام بالعروض على صـــاحب الصـــالحية تختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير 

 (.45-13) من قائمة التقارير كما في الشكلبالعروض على صاحب الصالحية 
 

 
 .بالعروض على صاحب الصالحية( يمثل شاشة تقرير 13-45الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

من )طلب( تصــبح الحقول )نوع البرنامج   )طلب( أو )طلب ترشــيح( وعند اختيار باختيار المســتخدم يقوم وع العرض:ن 

( إلى رقم المرشح الخاص بالعرضعروض  إلى رقم البرنامج المعروض  من رقم المرشح الخاص بالعرض  رقم البرنامج الم

 .يصبح الحقل نوع الطلب غير مفعل (طلب ترشيح)وعند اختيار  حقول غير مفعلة

اختيار يقوم المستخدم بإدخال من رقم العرض ويقوم المستخدم بإدخال إلى رقم العرض مع إمكانية  ن رقم العرض:م 

 خيار الكل.

يقوم المســـتخدم بإدخال من تاريخ العرض ويقوم المســـتخدم بإدخال إلى تاريخ العرض مع إمكانية  ن تاريخ العرض:م 

 اختيار خيار الكل.

 يقوم المستخدم بإختيار )دورة تدريبية( أو )حلقة دراسية( أو )مؤتمر(.وع البرنامج: ن 

بإدخال من رقم البرنامج المعروض فيقوم النظام بعرض اســم البرنامج يقوم المســتخدم  ن رقم البرنامج المعروض:م 

المعروض ويقوم المســتخدم بإدخال إلى رقم البرنامج المعروض فيقوم النظام بعرض اســم البرنامج المعروض مع إمكانية 

 اختيار خيار الكل.

ـــيح الخاص بالعرض: ن رقم طلب/م  ب الترشــــيح الخاص طلمن رقم طلب/ بإدخاليقوم المســــتخدم طلب الترش

 خاص بالعرض مع إمكانية اختيار خيار الكل.طلب الترشيح الرقم طلب/ بالعرض ويقوم المستخدم بإدخال إلى
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فيقوم النظام بعرض  يقوم المســتخدم بإدخال من رقم المرشــح الخاص بالعرض ن رقم المرشــح الخاص بالعرض:م 

فيقوم النظام بعرض اســمه مع إمكانية اختيار خيار  بالعرضاســمه ويقوم المســتخدم بإدخال إلى رقم المرشــح الخاص 

 الكل.

 .نوع الطلب من القائمة المنسدلة باختيار المستخدم يقوم :وع الطلبن 

باختيار )لم يتم الرد( أو )الموافقة( أو )عدم الموافقة( أو )الموافقة المشروطة( أو )طلب  المستخدم يقوم الة العرض:ح 

 مرئيات( أو )الكل(.

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير ينكوت 

 (.1-45-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
 

 
 .بالعروض على صاحب الصالحية( يمثل تقرير 13-45-1الشكل )
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 دورتهم مدة محددة  بدء عن الذين بقي علىتقرير 
وتظهر عند اختيار   والتدريب اإلبتعاثفي نظام عن الذين بقي على دورتهم مدة محددة تختص هذه الشـــاشـــة بعمل تقرير 

 (.46-13) من قائمة التقارير كما في الشكلعن الذين بقي على دورتهم مدة محددة تقرير 
 

 
 .عن الذين بقي على دورتهم مدة محددةتقرير ( يمثل شاشة 13-46الشكل )

 

المدة في هذه يتم تحديد ددة  وعند الدخول إلى الشـــاشـــة يقوم النظام بعرض تقرير عن الذين بقي على دورتهم مدة مح

 .المرشحين لدورات تدريبية( المتدربين بتعاث والتدريب( للخيار )مدة عرضادات العامة لالاالعد)شاشة 
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 بالمبتعثين الذين لم يباشروا تقرير 
ــــرواتختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير  وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام  بالمبتعثين الذين لم يباش

 (.47-13) من قائمة التقارير كما في الشكلبالمبتعثين الذين لم يباشروا 
 

 
 .عن دورة معينة وحالة كل مرشح فيها( يمثل شاشة تقرير 13-47الشكل )

 

ي ف مدة  ويتم تحديد هذه المدةلمبتعثين الذين لم يباشـــروا خالل الشـــاشـــة يقوم النظام بعرض تقرير باعند الدخول إلى 

 .رض المبتعثين الذين لم يباشروا(مدة عادات العامة لالبتعاث والتدريب( للخيار )االعدشاشة )
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 بالمبتعثين الذين بقي على انتهاء ابتعاثهم اقل من مددة محددةتقرير 
 اإلبتعاثفي نظام تهاء ابتعاثهم أقل من مدة محددة بالمبتعثين الذين بقي على انلشـــــاشـــــة بعمل تقرير تختص هذه ا

من قائمة التقارير كما تهاء ابتعاثهم أقل من مدة محددة بالمبتعثين الذين بقي على انوتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب

 (.48-13) في الشكل
 

 
 .مدة محددةيمثل شاشة تقرير بالمبتعثين الذين بقي على انتهاء ابتعاثهم أقل من ( 13-48الشكل )

 

  ويتم تحديد ي على ابتعاثهم أقل من مدة محددةعند الدخول إلى الشــاشــة يقوم النظام بعرض تقرير بالمبتعثين الذين بق

 (.الالزمة لتنبيه المستخدم بانتهاء االبتعاثالمدة هذه المدة في شاشة )االعدادات العامة لالبتعاث والتدريب( للخيار )
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 بالدورات المطروحة خالل فترةتقرير 
وتظهر عند اختيار تقرير   والتدريب اإلبتعاثفي نظام بالدورات المطروحة خالل فترة تختص هذه الشــــاشــــة بعمل تقرير 

 (.49-13) من قائمة التقارير كما في الشكلبالدورات المطروحة خالل فترة 
 

 
 .بالدورات المطروحة خالل فترة( يمثل شاشة تقرير 13-49الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

يقوم المســتخدم بإدخال رقم معهد التدريب فيقوم النظام بعرض اســم معهد التدريب مع إمكانية اختيار  عهد التدريب:م 

الفصــــل تصــــبح الحقول )العام األكاديمي/ وعندها ( بجانب المربع )الكل(العالمة )كل معاهد التدريب من خالل اختيار 

 الدراسي( غير مفعلة.

من خالل  المنســــدلة مع امكانية إختيار الكليقوم المســــتخدم بإختيار العام األكاديمي من القائمة لعام األماديمي: ا 

 .وعند اختيار الكل يصبح الحقل الفصل الدراسي غير مفعل ( بجانب المربع )الكل(العالمة )اختيار 

سي من القائمة المنسدلة مع امكانية إ لفصل الدراسي:ا  من خالل  الكلختيار يقوم المستخدم بإختيار الفصل الدرا

 .( بجانب المربع )الكل(العالمة )اختيار 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية الفترة المراد تكوين التقرير عن الدورات المنعقدة خاللها.ن تاريخ: م 

 .بإدخال تاريخ نهاية الفترة المراد تكوين التقرير عن الدورات المنعقدة خاللهايقوم المستخدم لى تاريخ: إ 

 يقوم المستخدم باختيار )نعم( أو )ال( إلظهار الدورات المتقطعة في التقرير. ظهار الدورات المتقطعة:إ 

 ي التقرير.يقوم المستخدم باختيار )نعم( أو )ال( إلظهار الدورات المسائية ف ظهار الدورات المسائية:إ 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (. 1-49-13الشكل ) في كما التقرير النظام يعرض
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 .بالدورات المطروحة خالل فترةيمثل تقرير  (13-49-1الشكل )
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 تقرير بالقرارات الملغية 
الشــــاشــــة بعمل تقرير عن القرارات الملغية خالل فترة في نظام اإلبتعاث والتدريب  وتظهر عند اختيار تقرير تختص هذه 

 (.50-13بالقرارات الملغية من قائمة التقارير كما في الشكل )
 

 
 .ثل شاشة تقرير بالقرارات الملغية( يم13-50الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 الموظفين كل اختيار إمكانية مع الموظف اسم بعرض النظام فيقوم الموظف رقم بإدخال المستخدم يقوم: الموظف قمر 

 (.الكل) المربع بجانب( ) العالمة اختيار خالل من

 .الكل اختيار إمكانية مع المنسدلة القائمة من القرار نوع باختيار المستخدم يقوم: المل ي القرار وعن 

 .لغاءاال قرار في لغاءاال بداية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم: من ل اءاال اريخت 

 .لغاءاال قرار في لغاءاال نهاية تاريخ بإدخال المستخدم يقوم: إلى ل اءاال اريخت 

 .لغاءاال قرار رقم بإدخال المستخدم يقوم: ل اءاال قرار قمر 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-50-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 .( يمثل تقرير بالقرارات الملغية13-50-1الشكل )
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 استطالع الجامعات حسب الدول
ل عرض هل الجامعة موقوف التعامالجامعات ول التي توجد فيها هذه تختص هذه الشاشة بعمل تقرير بالجامعات حسب الدو

 (.51-13استطالع الجامعات حسب الدول من قائمة التقارير كما في الشكل ) معها أو ال  وتظهر عند اختيار
 

 
 .اشة استطالع بالجامعات حسب الدول( يمثل ش13-51الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .بالنظام المعرفة بالدول قائمة عرض يتم حيث المنسدلة  القائمة من الدولة باختيار المستخدم يقوم: لدولةا 

 في كما التقرير النظام يعرض حيث المهام شريط على الموجود الزر هذا على بالضغط المستخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-51-13) الشكل
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 الجامعات حسب الدول.( يمثل استطالع 13-51-1الشكل )
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 كشف بمتابعة األعمال على النظام
متابعة كشف وتظهر عند اختيار   عمال على نظام االبتعاث والتدريببتكوين كشف عن متابعة تنفيذ األتختص هذه الشاشة 

 (.52-13) من قائمة التقارير كما في الشكل األعمال على النظام
 

 
 .متابعة األعمال على النظامكشف ( يمثل شاشة 13-52الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .باختيار نوع العملية المراد عمل كشف عنها من القائمة المنسدلةيقوم المستخدم : وع العمليةن 

 .اية العملية المراد عمل كشف عنهابإدخال تاريخ بديقوم المستخدم : ن تاريخم 

 .بإدخال تاريخ نهاية العملية المراد عمل كشف عنهايقوم المستخدم  :تاريخلى إ 

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 (.1-52-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 .األعمال على النظاممتابعة كشف ( يمثل 13-52-1)الشكل 
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 كشف احصائي بالدورات التدريبية
المسجلة في  الدورات التدريبية وتشمل معينة فترة خالل التدريبية الدورات احصائي عن تقرير بتكوينتختص هذه الشاشة 

شؤون والتدريب نظام االبتعاث صائي بالدورات كشف وتظهر عند اختيار   الموظفين والبيانات التاريخية للموظف ونظام  اح

 (.53-13) من قائمة التقارير كما في الشكل التدريبية

 

 .احصائي بالدورات التدريبيةكشف ( يمثل شاشة 13-53الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

ر حال قام المســـتخدم باختيار تكوين التقريفي   جهة إدارية(يقوم المســـتخدم بإختيار )موظف( أو ) :كوين التقرير عنت 

خال رقم الموظف   خال الجهة عن موظف يتم اد ية يتم اد خدم تكوين التقرير عن جهة إدار تار المســــت حال اخ و في 

 االدارية.

ستخدم بإدخال رقم موظف:قم الر   وذل  الموظفين كل اختيار إمكانية معالمطلوب تكوين التقرير عنه  الموظف يقوم الم

 (.الكل) المربع في( ) العالمة اختيار طريق عن

 اإلدارية هاتالج كل اختيار إمكانية مع المطلوب تكوين التقرير عنها المستخدم بإدخال الجهة االداريةيقوم  جهة إدارية:لا 

 (.الكل) المربع في( ) العالمة اختيار طريق عن وذل 

ـــول على الدورةت  المطلوب تكوين التقرير نهاية الفترة بادخال تاريخ بداية وم المســــتخدم يقو إلى(:)من/ اريخ الحص

 عنها.

 .الدورات المطلوب اظهاره بالكشف ضمن مجال معين يقوم المستخدم بإدخال عدد إلى(:)من/ دد الدوراتع 

 تفصيلي.يقوم المستخدم باختيار عرض التقرير بشكل احصائي أو )احصائي/تفصيلي(:  رض التقرير بشكلع 
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 عن وذل المســــتخدم بتحديد هل يريد عرض الموظفين المطوية قيودهم  يقوم الموظفين المطوية قيودام:ظهار إ 

 الموظفين المطوية قيودهم.الموجود بجانب خيار  المربع في( ) العالمة اختيار طريق

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 .(2-53-13أو بشكل تفصيلي كما في الشكل ) (1-53-13) الشكل في كمابشكل احصائي  التقرير النظام يعرض

 

 
 الشكل )1-53-13( يمثل كشف احصائي بالدورات التدريبية-احصائي.
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 الشكل )1-53-13( يمثل كشف احصائي بالدورات التدريبية-تفصيلي.
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 معلومات التعارض والتوافقالتعديالت على 
تختص هذه الشــــاشــــة بتكوين تقرير عن عمليات اإلضــــافة والتعديل التي تمت على معلومات التعارض والتوافق للقرارات  

 (.54-13وتظهر عند اختيار التعديالت على معلومات التعارض والتوافق من قائمة التقارير كما في الشكل )

 

 
 .التوافقالتعديالت على معلومات التعارض و( يمثل شاشة 13-54الشكل )

 

 وفيما يلي شرن الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 عن وذل يقوم المســتخدم باختيار القرار الرئيســي من القائمة المنســدلة مع إمكانية اختيار الكل  :الرئيســي لقرارا 

 )الكل(. المربع في( ) العالمة اختيار طريق

 طريق عن وذل يقوم المســتخدم باختيار القرار الفرعي من القائمة المنســدلة مع إمكانية اختيار الكل  الفرعي: لقرارا 

 .في محدد القرار الرئيسي (الكل)ويكون هذا المحدد غير مفعل في حال اختيار   )الكل( المربع في () العالمة اختيار

 بداية الفترة المراد تكوين التقرير عنها.يقوم المستخدم بإدخال تاريخ  لفترة من تاريخ:ا 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية الفترة المراد تكوين التقرير عنها. لى تاريخ:إ 

 عن وذل  لالك اختيار إمكانية معالمطلوب تكوين التقرير عنه  يقوم المســتخدم بإدخال اســم المســتخدم لمســتخدم:ا 

 .)الكل( المربع في( ) العالمة اختيار طريق

 حيث المهام شــريط على الموجود الزر هذا على بالضــغط الســابقة الحقول إدخال بعد المســتخدم يقوم: التقرير كوينت 

 .(1-54-13) الشكل في كما التقرير النظام يعرض
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 .لتوافقالتعديالت على معلومات التعارض وا كشفيمثل  (13-54-1الشكل )
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 منتج التقارير الخاصة
 .لخاصة في نظام اإلبتعاث والتدريبمنتج التقارير ا شاشة( 0-14القائمة كما في الشكل )تمثل هذه 

 

 
 .منتج التقارير الخاصة( يمثل شاشة 14-0الشكل )
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 منتج التقارير الخاصة
من تختص هذه الشــاشــة بتعريف منتج التقارير الخاصــة في النظام وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار منتج التقارير الخاصــة 

 .(1-14ا في الشكل )قائمة منتج التقارير الخاصة كم

 .تعريفه ليقوم باستخدامه فيما بعديقوم المستخدم ب : هو تقريرالخاصة والمقصود منتج التقارير
 

 
 .الخاصة ( يمثل شاشة منتج التقارير14-1الشكل )

 

االبتعاث والتدريب  وفيما يلي تبيان لكل من يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعدادات منتج التقارير الخاصـــة في نظام 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .بتحديد رقم التقريريقوم المستخدم  قم التقرير:ر 

مما  عمل التقريرأن يكون اسم ذو معنى وله عالقة بطبيعة  اسم التقرير ويراعييقوم المستخدم بتحديد  سم التقرير:ا 

 بمجرد قراءة اسمه. التقرير يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل

 لخاصــة بالتقرير مثالً هو رقم الشــاشــة الخاصــة بالتقرير التي تظهر بجانب اســم الشــاشــة ا قم التقرير بالقائمة:ر 

 .(1-14الشكل )بوهو رقم شاشة منتج التقارير الخاصة   (20.14.1.1)

 يقوم المستخدم بتحديد القائمة التي يندرج تحتها التقرير. جموعة القائمة:م 

 لتقرير.المستخدم بتحديد عرض الصفحة ل يقوم رض الصفحة:ع 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز شرط التصفية. مز شرط التصفية:ر 

 يقوم النظام بعرض وصف شرط التصفية. :طشرالصف و 

 يقوم المستخدم باختيار أن الشرط محجوز للنظام أم ال. حجوز للنظام )نعم/ال(:م 
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صدير  صدير التقرير إلى اإلمسل:ت  ضغط عليه يتم ت التقرير إلى بيانات يتم تفعيل هذا الحقل بعد حفظ التقرير  وعند ال

 ملف إكسل.

ــــغط عليه  نفيذ التقرير:ت  وإظهار بيانات التقرير في يتم تنفيذ التقرير يتم تفعيل هذا الحقل بعد حفظ التقرير  وعند الض

 الشاشة.

احتساب البيانات فى تاريخ يحدد يقوم المستخدم باختيار )نعم/ال(:  حتساب البيانات فى تاريخ يحدد عند التنفيذا 

 أم ال. عند التنفيذ

)معلومات من القائمة المنسدلة هرها بالتقرير يقوم المستخدم بإختيار مصدر المعلومات التي سوف يظ صدر التقرير:م 

  االرتباط المالي  القائمة الســوداء  العروض  قرار التدريب  قرار طلبات الترشــيحاالحتياجات العلمية والتدريبية    الموظف

 (.االبتعاث

 

 حقول التقرير: 

 رقم مسلسل. :م 

 يقوم النظام بتحديد الحقل وبإمكان المستخدم التعديل عليه. وقع الحقل:م 

 المصدر من خالل االختيار السابق لمصدر التقرير. يقوم النظام بعرض لمصدر:ا 

الموجودة بالمصــدر الذي تم يقوم المســتخدم بتحديد اســم الحقل من خالل الحقول الظاهرة من القائمة  سم الحقل:ا 

 .سابقاً ه ختيارا

 .يقوم النظام بعرض العنوان :لعنوانا 

 .طوال الحقول المساوي لعرض الصحفةأ يتجاوز مجموع الأن بتحديد الطول ويجب يقوم المستخدم  لطول:ا 

 .يقوم المستخدم بتحديد رقم التجميع قم التجميع:ر 

 .الترتيبرقم يقوم المستخدم بتحديد  ب:الترتيقم ر 

 عالمة بوضــعبتحديد هل لهذا الحقل مجموع أو ال  وعند الرغبة بأن يكون له مجموع يقوم يقوم المســتخدم  :ه مجموعل 

(في المربع ). 

 .ب تصاعدي أو تنازليالترتينوع يقوم المستخدم بتحديد  الترتيب:وع ن 

ال  وعند الرغبة في إظهاره بتحديد هل يرغب في إظهار الحقل في الطباعة أو يقوم المســــتخدم  ة:ظهاره بالطباعإ 

 .( في المربع) عالمة بوضععة يقوم بالطبا
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 لىاتم بحمد هللا تع  

 

 

 

 
 

 

  جميع الحقوق محفوظة

 للشرمة التطبيقية لخدمات الحاسب ايلي )حاسب(

 

خاصة محمية بواسطة حقوق الطبع والنشر وال يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافية  معلوماتيحتوي هذا الدليل على 

ــول على الموافقة الخطية المســبقة من الشــركة التطبيقية لخدمات الحاســب  أو غيرها عن جزء من هذا الدليل دون الحص

 اآللي )حاسب(.

 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

 

 الحاسب اآللي الشركة التطبيقية لخدمات
 مجمع الموسى –شارع العليا العام 

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 

  :4651700   

  :2171210/4656468     

     :56600  11564الرياض      

  :http://www.hasib.com.sa   
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