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 517 ....................................................................................... سلمان الملك برنامج – االداء تقييم

 518 ........................................................................................ السنوي اإلجباري التصنيف نسب تعريف
 520 ............................................................................................... التصنيفية التقييم مجتمعات تعريف
 523 ........................................................................................................................ الجدارات تعريف
 524 ............................................................................................ األداء تقييم حسب بالموظفين كشف

 526 .................................................................................................... األداء ميثاق في األهداف ريرتق
 528 .......................................................................................................... األهداف اعتماد حالة تقرير
 530 ........................................................................................................... التقييم اعتماد حالة تقرير
 532 ................................................................................... المعتمدة والتقاييم األهداف فتح إعادة تقرير
 534 ........................................................................................................................ اإلسنادات تقرير

 536 ................................................................................................................................... الطلبات

 537 ...................................................................................................................... الطلب إدخال
 538 .......................................................................................................... خارجي ابتعاث طلب إعداد
 542 ........................................................................................................... داخلي ابتعاث طلب إعداد
 544 ................................................................................................... خارجي ابتعاث قطع طلب إعداد
 547 .................................................................................................... داخلي ابتعاث قطع طلب إعداد
 550 ....................................................................... داخلية تدريبية دورة حضور على الموافقة طلب إعداد
 553 ...................................................................... خارجية تدريبية دورة حضور على الموافقة طلب إعداد
 556 ...................................................................................................................... اجازة طلب إعداد
 558 ........................................................................................................... داخلي انتداب طلب إعداد
 561 .......................................................................................................... خارجي انتداب طلب إعداد
 564 .................................................................................................. أخرى بوظيفة تكليف طلب إعداد
 566 .................................................................................................. إداري بمنصب تكليف طلب إعداد
 568 ..................................................................................................... الجهة خارج تكليف طلب إعداد
 570 ........................................................................................... إداري بمنصب تكليف إنهاء طلب إعداد
 573 ........................................................................................... أخرى بوظيفة تكليف إنهاء طلب إعداد
 576 .................................................................الجهة داخل أخرى إلى وظيفة من موظف نقل طلب إعداد
 578 ..................................................................................................................... مناقلة طلب إعداد
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 580 ............................................................................................................... عقد تجديد طلب إعداد
 584 ............................................................................................................. خدمة ديدتم طلب إعداد
 586 ....................................................................................................... موظف عقد إنهاء طلب إعداد
 589 ........................................................................................... الدوام خارج بالعمل تكليف طلب إعداد
 592 .................................................................................. الدورية العالوة من موظف حرمان طلب إعداد
 594 .................................................................................................... جزائي حسم إيقاع طلب إعداد
 596 ............................................................................................................. غياب حسم طلب إعداد
 599 ....................................................................................................... الراتب من حسم طلب إعداد
 602 ............................................................................................................... إنذار توجيه طلب إعداد
 604 ................................................................................................................ لوم توجيه طلب إعداد
 606 ............................................................................................................. عقوبات محو طلب إعداد
 608 ................................................................................................................ بدل فصر طلب إعداد
 610 ........................................................................................ للترقية الترشيح من استثناء طلب إعداد
 612 ............................................................................................................ تعريف خطاب طلب اعداد
 618 ................................................................................................................ قرار ديدتم طلب إعداد
 619 ............................................................................................................... اسم تغيير طلب إعداد
 621 ............................................................................... محددة لفترة رسمية بمهمة تكليف طلب إعداد
 623 ......................................................................... محددة غير لفترة رسمية بمهمة تكليف طلب إعداد
 625 ........................................................................ محددة لفترة رسمية بمهمة تكليف انهاء طلب إعداد
 629 .................................................................. محددة غير لفترة رسمية بمهمة تكليف انهاء طلب إعداد
 632 ..................................................................................... تأخير أو غياب حسم من اعفاء طلب إعداد
 635 .......................................................................................................... آلي بدل صرف طلب إعداد
 638 ............................................................................................................... عقد تمديد طلب إعداد
 640 ......................................................................................... جديد كادر على موظف نقل طلب إعداد
 642 .................................................................................................. متعاون بيانات تعديل طلب إعداد
 644 ............................................................................................................. مكافأة صرف طلب إعداد
 646 ............................................................................................................... حج انتداب طلب إعداد
 649 ............................................................................................................. مؤقت قافإي طلب إعداد
 651 ........................................................................................................ مؤقت إيقاف فك طلب إعداد
 654 ........................................................................................ الدوام خارج العمل عن إفادة بطل إعداد
 659 ............................................................................................ مكفول يتيم حضانة اجازة طلب إعداد
 661 ................................................................................................................ وفاة اجازة طلب إعداد
 663 ................................................................................................................ أبوة ازةاج طلب إعداد
 665 ........................................................................................... داخلي انتداب مهمة إفادة طلب اعداد
 669 .......................................................................................... خارجي انتداب مهمة إفادة طلب إعداد
 672 ............................................................................................................... سفر تذاكر طلب إعداد
 675 ................................................................................................................. إركاب أمر طلب إعداد
 677 .............................................................................................................. موظف بند طلب إعداد
 679 ......................................................................................................موظف ندب تمديد طلب إعداد
 682 ............................................................................................. موظف ندب إنهاء أو قطع طلب إعداد
 684 ..................................................................................................................... الطلب إعتماد
 685 .................................................................................................... الخارجي االبتعاث طلب اعتماد
 688 ..................................................................................................... الداخلي االبتعاث طلب اداعتم

 691 .................................................................................................. خارجي ابتعاث قطع طلب اعتماد
 694 .................................................................................................. داخلي ابتعاث قطع طلب اعتماد
 697 ...................................................................... داخلية تدريبية دورة حضور على الموافقة طلب اداعتم

 700 ..................................................................... خارجية تدريبية دورة حضور على الموافقة طلب اعتماد
 703 ..................................................................................................................... اجازة طلب اعتماد
 706 ......................................................................................................... داخلي انتداب طلب اعتماد
 709 ........................................................................................................ خارجي انتداب طلب اعتماد
 712 ................................................................................................. أخرى بوظيفة تكليف لبط اعتماد
 715 ................................................................................................ اداري بمنصب تكليف طلب اعتماد
 718 ................................................................................................... الجهة خارج تكليف طلب اعتماد
 721 ......................................................................................... اداري بمنصب تكليف انهاء طلب اداعتم

 724 .......................................................................................... أخرى بوظيفة تكليف انهاء طلب اعتماد
 727 ................................................................................ أخرى الى وظيفة من موظف نقل طلب اعتماد
 730 ................................................................................................................... مناقلة طلب اعتماد



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 9 

 733 ............................................................................................................. عقد تجديد طلب اعتماد
 736 ........................................................................................................... خدمة مديدت طلب اعتماد
 739 ...................................................................................................... موظف عقد انهاء طلب اعتماد
 742 ......................................................................................... الدوام خارج بالعمل تكليف طلب اعتماد
 745 ................................................................................ الدورية العالوة من موظف حرمان طلب اعتماد
 748 .................................................................................................. جزائي حسم إيقاع طلب اعتماد
 751 ............................................................................................................ غياب حسم طلب اعتماد
 754 ..................................................................................................... الراتب من حسم طلب اعتماد
 757 ............................................................................................................. انذار توجيه طلب اعتماد
 760 .............................................................................................................. لوم توجيه طلب اعتماد
 763 ........................................................................................................... عقوبات محو طلب اعتماد
 766 ............................................................................................................... بدل صرف طلب اعتماد
 769 ...................................................................................... للترقية الترشيح من ثناءاست طلب اعتماد
 772 .......................................................................................................... تعريف خطاب طلب اعتماد
 776 .............................................................................................................. قرار تمديد طلب اعتماد
 779 .............................................................................................................. اسم تغيير طلب اعتماد
 782 ............................................................................. محددة لفترة رسمية بمهمة تكليف طلب اعتماد
 785 ........................................................................ محددة غير لفترة رسمية بمهمة تكليف طلب اعتماد
 788 ...................................................................... محددة لفترة رسمية بمهمة تكليف انهاء طلب اعتماد
 791 ................................................................. محددة غير لفترة رسمية بمهمة تكليف انهاء طلب اعتماد
 794 .................................................................................... تأخير أو غياب حسم من اعفاء طلب اعتماد
 797 ......................................................................................................... آلي بدل صرف طلب اعتماد
 800 ............................................................................................................. عقد تمديد طلب اعتماد
 803 ....................................................................................... جديد كادر على موظف نقل طلب اعتماد
 806 ................................................................................................. متعاون بيانات تعديل طلب اعتماد
 809 ........................................................................................................... مكافأة صرف طلب اعتماد
 812 .............................................................................................................. حج انتداب طلب اعتماد
 815 ........................................................................................................... مؤقت يقافإ طلب اعتماد
 818 ...................................................................................................... مؤقت إيقاف فك طلب اعتماد
 821 ....................................................................................... الدوام خارج العمل عن افادة لبط اعتماد
 824 ........................................................................................... مكفول يتيم حضانة إجازة طلب اعتماد
 827 .............................................................................................................الوفاة إجازة طلب اعتماد
 830 ............................................................................................................... أبوة إجازة لبط اعتماد
 833 ........................................................................................ داخلي انتداب بمهمة إفادة طلب اعتماد
 836 ....................................................................................... خارجي انتداب بمهمة إفادة طلب اعتماد
 839 .............................................................................................................موظف ندب طلب اعتماد
 842 .................................................................................................... موظف ندب تمديد طلب اعتماد
 845 ............................................................................................ موظف ندب إنهاء أو قطع طلب اعتماد
 848 ...................................................................................................................... الطلب تصدير
 849 ......................................................................................................... خارجي ابتعاث طلب تصدير
 854 .......................................................................................................... داخلي ابتعاث طلب تصدير
 859 .................................................................................................. خارجي ابتعاث قطع طلب تصدير
 864 ................................................................................................... داخلي ابتعاث قطع طلب تصدير
 869 ....................................................................... داخلية تدريبية دورة حضور على الموافقة طلب تصدير
 874 ...................................................................... خارجية تدريبية دورة حضور على الموافقة طلب تصدير
 879 ...................................................................................................................... اجازة طلب تصدير
 884 .......................................................................................................... داخلي انتداب طلب تصدير
 889 ......................................................................................................... خارجي انتداب طلب تصدير
 894 ................................................................................................. أخرى بوظيفة تكليف طلب تصدير
 899 ................................................................................................. اداري بمنصب تكليف طلب تصدير
 904 .................................................................................................... الجهة خارج تكليف طلب رتصدي
 909 .......................................................................................... اداري بمنصب تكليف انهاء طلب تصدير
 914 ........................................................................................... أخرى بوظيفة تكليف انهاء طلب تصدير
 919 ................................................................................. أخرى الى وظيفة من موظف نقل طلب تصدير
 924 .................................................................................................................... مناقلة طلب تصدير
 929 .............................................................................................................. عقد تجديد طلب تصدير
 934 ............................................................................................................ خدمة تمديد طلب تصدير
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 939 .......................................................................................................موظف عقد انهاء طلب تصدير
 944 .......................................................................................... الدوام خارج بالعمل تكليف بطل تصدير
 949 ................................................................................. الدورية العالوة من موظف حرمان طلب تصدير
 954 ................................................................................................... جزائي حسم ايقاع طلب تصدير
 959 ............................................................................................................ غياب حسم طلب تصدير
 964 ...................................................................................................... الراتب من حسم طلب تصدير
 969 .............................................................................................................. إنذار توجيه بطل تصدير
 974 ............................................................................................................... لوم توجيه طلب تصدير
 979 ............................................................................................................ عقوبات محو طلب تصدير
 984 ................................................................................................................ بدل فصر طلب تصدير
 989 ....................................................................................... للترقية الترشيح من استثناء طلب تصدير
 994 ........................................................................................................... تعريف خطاب طلب تصدير
 997 ............................................................................................................... قرار ديدتم طلب تصدير
 1002 ............................................................................................................. اسم تغيير طلب تصدير
 1007 ............................................................................ محددة لفترة رسمية بمهمة تكليف طلب تصدير
 1012 ....................................................................... محددة غير لفترة رسمية بمهمة تكليف طلب تصدير
 1017 ..................................................................... محددة لفترة رسمية بمهمة تكليف انهاء طلب تصدير
 1022 ................................................................ محددة غير لفترة رسمية بمهمة تكليف انهاء طلب تصدير
 1027 .................................................................................. تأخير أو غياب حسم من إعفاء طلب تصدير
 1032 ....................................................................................................... آلي بدل صرف طلب تصدير
 1037 ............................................................................................................ عقد تمديد طلب تصدير
 1042 ...................................................................................... جديد كادر على موظف نقل طلب تصدير
 1047 ................................................................................................ متعاون بيانات تعديل طلب تصدير
 1052 .......................................................................................................... مكافأة صرف طلب تصدير
 1057 ............................................................................................................. حج انتداب طلب تصدير
 1062 .......................................................................................................... مؤقت إيقاف طلب تصدير
 1067 ..................................................................................................... مؤقت إيقاف فك طلب تصدير
 1072 ..................................................................................... الدوام خارج العمل عن إفادة بطل تصدير
 1077 ..........................................................................................مكفول يتيم حضانة اجازة طلب تصدير
 1082 ............................................................................................................. وفاة اجازة طلب تصدير
 1087 ........................................................................................................... مولود اجازة طلب تصدير
 1092 ........................................................................................................... موظف ندب طلب تصدير
 1097 ................................................................................................... موظف ندب ديدتم طلب تصدير
 1102 ........................................................................................... موظف ندب إنهاء أو قطع طلب تصدير

 1107 ................................................................................................................................. القرارات

 1108 .................................................................................................................. التعيين قرارات
 1109 ................................................................................................. رسمي موظف تعيين قرار إعداد
 1113 ........................................................................................................ مستخدم تعيين قرار إعداد
 1117 ................................................................................................ األجور بند على تعيين ارقر إعداد
 1121 ......................................................................................... بالساعة سعودي مع تعاقد قرار إعداد
 1125 .............................................................. دائمة وظيفة على لسعودي االستثنائي التعاقد قرار إعداد
 1129 ..................................................................... دائمة وظيفة على سعودي غير مع التعاقد قرار إعداد
 1136 .......................................................................... مؤقتة وظيفة على سعودي مع التعاقد قرار إعداد
 1140 .................................................................... مؤقتة وظيفة على سعودي غير مع التعاقد قرار إعداد
 1144 ..................................................................................................... متعاون مع التعاقد قرار إعداد
 1148 .............................................................................. للتقاعد إحالته سبق من مع التعاقد قرار إعداد
 1152 ........................................................................ شهري مقطوع بأجر موظفين مع التعاقد قرار إعداد
 1157 ................................................ التشكيالت في وظيفة على الجهة خارج من موظف تكليف قرار إعداد
 1161 .................................................................................................. المستعار مع التعاقد قرار إعداد
 1165 ................................................................................................................. االبتعاث قرارات
 1166 .......................................................................................................... خارجي ابتعاث قرار إعداد
 1168 .......................................................................................................... داخلي ابتعاث قرار إعداد
 1170 ................................................................................................... خارجي ابتعاث قطع ارقر إعداد
 1173 .................................................................................................... داخلي ابتعاث قطع قرار إعداد
 1176 ....................................................................... داخلية تدريبية دورة حضور على الموافقة قرار إعداد
 1179 ...................................................................... خارجية تدريبية دورة حضور على الموافقة قرار إعداد
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 1181 ................................................................................................................ اإلجازات قرارات
 1182 ............................................................................................... للموظفين عادية اجازة قرار إعداد
 1184 .............................................................................................. للمتعاقدين عادية اجازة قرار إعداد
 1186 ......................................................................................... للمتعاقدين اضطرارية اجازة قرار إعداد
 1188 .................................................................................................. متعاقد إجازة تعويض قرار إعداد
 1190 ................................................................................................... تأخير تعويض اجازة  قرار إعداد
 1192 ................................................................................................... داخلية ثقافية اجازة قرار دادإع

 1194 .................................................................................................. خارجية ثقافية اجازة قرار إعداد
 1196 ......................................................................................................... اضطرارية اجازة قرار إعداد
 1198 ....................................................................................................... اجازة وانهاء قطع قرار إعداد
 1200 .................................................................................. العمل خارج بسبب مرضية اجازة قرار إعداد
 1202 ................................................................................... عمل إصابة بسبب مرضية اجازة قرار إعداد
 1204 .............................................................................................. بعذر غياب عن التعويض قرار إعداد
 1206 .......................................................................أصلي قرار بدون بعذر الغياب عن التعويض قرار إعداد
 1208 ........................................................................................................ استثنائية اجازة قرار إعداد
 1210 ............................................................................................................ مرافقة اجازة قرار إعداد
 1212 ........................................................................................................... دراسية اجازة قرار إعداد
 1214 .................................................................................................. داخلية رياضية اجازة قرار إعداد
 1216 ..................................................................................................خارجية رياضية اجازة قرار إعداد
 1218 ...................................................................................................... امتحان اداء اجازة قرار إعداد
 1220 ............................................................................................................... وضع اجازة قرار إعداد
 1222 ......................................................................................................... وفاة عدة اجازة قرار إعداد
 1224 ..................................................................................................... كلى غسيل اجازة قرار إعداد
 1226 ........................................................................................ إغاثة بأعمال مشاركة اجازة قرار إعداد
 1228 .................................................................................. خطير مرض بسبب مرضية اجازة قرار إعداد
 1230 ............................................................................................. للمرافق استثنائية إجازة قرار إعداد
 1232 ............................................................................................................. أمومة اجازة قرار إعداد
 1234 ........................................................................... الرسمية والعطل األعياد تعويض إجازة قرار إعداد
 1236 .............................................................................................................. الوفاة اجازة قرار إعداد
 1238 .............................................................................................................. األبوة اجازة ارقر إعداد
 1240 ............................................................................................ مكفول يتيم حضانة اجازة قرار إعداد
 1242 ....................................................................................................... كارثة وقوع اجازة قرار إعداد
 1244 ................................................................................................................. االنتداب اتقرار

 1245 .......................................................................................................... داخلي انتداب قرار إعداد
 1248 .......................................................................................................... خارجي انتداب ارقر إعداد
 1251 ............................................................................... هـ20/03/1432 قبل داخلي انتداب قرار إعداد
 1254 .............................................................................. هـ20/03/1432 قبل خارجي انتداب قرار إعداد
 1257 ............................................................................................................... حج انتداب قرار إعداد
 1260 ................................................................................................................. التكليف قرارات
 1261 .................................................................................................. أخرى بوظيفة تكليف قرار إعداد
 1263 ..................................................................................................إداري بمنصب تكليف قرار دادإع

 1265 .................................................................................................... الجهة خارج تكليف قرار إعداد
 1267 ................................................................................. إداري بمنصب تكليف قطع أو إنهاء قرار دإعدا
 1269 ................................................................................. أخرى بوظيفة تكليف قطع او إنهاء قرار إعداد
 1271 ........................................................................................... الدوام خارج بالعمل تكليف قرار إعداد
 1274 .............................................................................................................. لجنة تكوين قرار إعداد
 1276 ............................................................................... محددة لفترة رسمية بمهمة تكليف قرار إعداد
 1278 ......................................................................... محددة غير لفترة رسمية بمهمة تكليف قرار إعداد
 1280 ........................................................................ محددة لفترة رسمية بمهمة تكليف انهاء قرار إعداد
 1283 .................................................................. محددة غير لفترة رسمية بمهمة تكليف انهاء قرار إعداد
 1285 .................................................................................. اآللي الدوام خارج بالعمل تكليف قرار إعداد
 1289 .......................................................................... الجهة خارج بمهمة تكليف انهاء أو قطع قرار إعداد
 1291 ............................................................................................ لجنة إلى موظفين إضافة قرار إعداد
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 مقدمة 
 

األنظمة الهامة في أي مؤســـســـة حكومية أو خاصـــة حيم انه يقوم باالهتمام بمعالجة يمثل نظام شـــؤون الموظفين احد 

 العمليات الخاصة بالموظفين داخل المنشأة.

 

 net. مقدمة حول نظام شؤون الموظفين 
 

شؤون الموظفين  سب بتطوير نظام  شركة حا سب لألنظمة  Human Resource.netقامت  كأحد األنظمة في حزمة مدارحا

 ASP.net & SQLباســتخدام احدث وأقوى التقنيات في عالم البرمجة  MadarHasib GRP Suite (HGS.net)النمطية الحكومية 

Server  يب ظام كتطبيق و مل الن حدث في Web Applicationويع قد ت ية التي  جات العمل يا عاة جميع االحت يه مرا قد تم ف ، و

شــأة، حيم يتم من خالل نظام شــؤون الموظفين عملية رب  كل ما يتعلق باألمور الخاصــة بالموظفين ضــمن المؤســســة المن

التابعين لها من جميع النواحي حيم يتم من خالل هذا النظام تحديد الوظائف المراد التعامل معها ضـــمن المؤســـســـة والقيام 

شاء الوظائف وكيفية تعيين الموظفين عليها بمخت ضف إلى ذلك التعامل بإن لف تشكيالتها وما يتبع تعيين الموظفين من قرارات أ

 مع كل المستجدات بما يتعلق في القرارات الخاصة بالموظفين والوظائف بمرونة.

 

 MadarHasib GRP Suite (HGS.net) ما هي 
 

شكل  سب لألنظمة النمطية الحكومية مجموعة من األنظمة التي تعمل ب متكامل ومتوافق بهدف تغطية تمثل حزمة مدارحا

 احتياجات اإلدارات الحكومية من التقنية.

تم تطوير هذه األنظمة باســــتخدام تقنية الدوت نت وهي من احدث واهم أدوات التطوير الموجودة في العالم وذلك إيمانا من 

( للتطبيقات أي أن األنظمة يتم Web Applicationالشـــركة بضـــرورة مواكبة آخر التقنيات وأفضـــلها، وتم اعتماد بيئة الويب )

 تشغيلها من خالل متصفح االنترنت.

حصيلة عشرات السنين من الخبرة في تطوير األنظمة الحكومية وقد تم فيه مراعاة  MadarHasib GRP Suite (HGS.net)ويمثل 

ــ افة إلى اجتهادات جميع المالحظات والتحســينات التي تم طلبها من قبل المســتخدمين ألنظمة حاســب الســابقة، باإلض

 الباحثين ومحللي األنظمة بالشركة للوصول بالنظام إلى اكبر قدر ممكن من االستقرار والفائدة للمستخدمين.

 

 (Web Applicationلماذا تم استخدام تقنية الويب  )
 

تطبيقات الويندوز يشــكل الويب مســتقبل األنظمة الحديثة حيم انه في الســنوات األخيرة زاد االســتثمار في الويب وأخذت  ❖

باالنحســـار وذلك لما لتطبيقات الويب من مرونة عالية وســـهولة تحميل وتشـــغيل ســـواء لمســـتخدمي الشـــبكة الداخلية 

 )انترانت( أو الخارجية )انترنت(.

 ( ليعمل النظام بينما في تطبيقات الويندوز كانServerتوفير الوقت والجهد حيم يكفي تثبيت النظام على جهاز الخادم ) ❖

ـــا هذه الميزة تظهر عند الحاجة إلى تحديم النظام حيم يكفي تحديم  هناك حاجة لتثبيت النظام على جميع األجهزة وأيض

 ( فق .Serverجهاز الخادم )

 

 مزايا نظام شؤون الموظفين
 

 تسجيل الوظائف والتشكيالت حسب سلم الوظائف الحكومي. .1

 معرفة وضع التشكيالت والوظائف في أي فترة زمنية. .2

 عمل مختلف أنواع الحركات وتوفر سجالت تاريخية عنها. .3

 معلومات كاملة عن الموظف الشخصية، المالية، الوظيفية، الوثائق. .4

 حفظ واسترجاع صورة الموظف والوثائق التي تخصه. .5

 رب  تأثير القرارات بتواريخها وليس لحظة إدخالها. .6

ة والموقع الفعلي لعمل الموظف وإصــدار الكشــوفات والتقارير بناء التعامل مع موقع العمل )اإلدارة والقســم( حســب الميزاني .7

 على ذلك.
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التعامل مع مختلف أنواع التعيين والتوظيف )الرســميين/المتعاقدين/بند األجور/الرواتب المقطوعة/التشــغيل والصــيانة/ نظام  .8

 الساعات( وتطبيق اللوائح المنظمة لجميع هذه األنواع.

ضافة إلى التعامل مع عدة تواريخ خا .9 شرة( إ صة ببدء خدمة الموظف )تاريخ التعيين بالدولة، تاريخ التعيين بالجهة، تاريخ المبا

 تاريخ الحصول على المرتبة التي عليها الموظف ويقوم النظام باحتساب وتطبيق اللوائح حسب التواريخ.

 اللوائح. مرونة في تعديل األنظمة واللوائح ويكون النظام مجهزاً عند توريده بآخر هذه .10

 تطبيق دورة العمل لطلبات الموظفين والقرارات واإلفادة. .11

 التعامل مع جميع أنواع اإلجازات وإمكانية تعريف أنواع إجازات أخرى. .12

 إدخال تقييم الموظفين وطباعة تقارير الكفاية والتقييم. .13

 الرب  مع رقم السجل المدني وضمان عدم تكرار بيانات الموظفين. .14

 لتقارير التفصيلية واإلجمالية واإلحصائية والتحليلية الخاصة.توفر العديد من ا .15

 دعم جميع الحركات اإلدارية للموظف مثل اإلجازات، الترقيات، العالوات، الحسميات، اإلعارة والندب، األقساط. .16

 تقارير الكفاية. .17

 طي القيد. .18

 إصدار الخطابات والنماذج مثل خطاب التعريف وقرارات التعيين وغيرها. .19

 تسجيل معلومات اللجان والجلسات وربطها مع البدالت. .20

 الكثير من التقارير و الكشوفات ومنها: .21

 معلومات اللجان/الجلسات. •

 حركات اإلجازات. •
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 الدخول إلى نظام شؤون الموظفين
  

قائمة األنظمة ( ونقوم باختيار نظام شؤون الموظفين من 0-0بعد تسجيل الدخول إلى النظام تظهر الصورة كما في الشكل )

 الموجودة على اليمين كما يشير السهم.
 

  
 يمثل الشاشة الرئيسية لنظام حاسب لألنظمة الحكومية. (0-0الشكل )

 

 (. 1-0يقوم النظام بإدخال المستخدم إلى نظام شؤون الموظفين حيم يظهر كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة الرئيسة لنظام شؤون الموظفين.0-1الشكل )

 

صر القائمة على اليمين تظهر أسماء الشاشات  نالحظ وجود قائمة بالعناوين المقسم عليها النظام وعند اختيار أي من عنا

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

 وفق الصالحيات المعطاة.الخاصة بها وتستطيع عند ذلك القيام بالعمليات 
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 ادارة النظام 
( مجموعة شــاشــات إدارة النظام في نظام شــؤون الموظفين حيم يتم من خالل 0-1تمثل هذه القائمة كما في الشــكل )

 هذه القائمة بإدخال اإلعدادات العامة للنظام والرموز  والرموز الثابته... الخ التي سيتم استخدامها في شاشات النظام .
 

 
 يمثل شاشة إدارة النظام. (0-1شكل )ال

  

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

 (.1-1قائمة إدارة النظام كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار اإلعدادات العامة لشؤون الموظفين من
 

 
 ( يمثل الجزء األعلى من شاشة اإلعدادات العامة لشؤون الموظفين.1-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تحديد اإلعدادات العامة لنظام شــؤون الموظفين وتحديد ارتباطه مع األنظمة األخرى وإعدادات 

ات يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يتعديلي من شــري  المهام وفيما يلي تبيان لكل الشــاشــات، وللتعديل على هذه اإلعداد

 من الحقول في هذه الشاشة:

يعرض النظام الســنة الحالية لنظام شــؤون الموظفين ويتم تعديلها عند إغالق الســنة وفتح ســنة جديدة  الســنة الحالية  ❖

 حيم يتم ذلك من قبل مدير النظام.

 يعرض النظام الشهر الحالي بالتقويم الهجري المعتمد الحتساب الرواتب.  الشهر الحالي للرواتب ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم كفيل المنشأة ضمن معلومات المنشأة في الجوازات. رقم الكفيل   ❖

مربع يقوم المستخدم باختيار ارتباط نظام شؤون الموظفين مع النظام المالي وذلك بالضغ  بال مرتبط مع النظام المالي  ❖

 ( في المربع. الموجود بجانب جملة يمرتب  مع النظام الماليي حيم يعرض النظام إشارة )

يكون هذا الحقل فعال في حال االرتباط  عدم تصدير القرار في حال لم يتم اعتماد مذكرة الحجز من النظام المالي  ❖

بالمربع الموجود بجانب هذا الخيار حيم يعرض  مع النظام المالي، حيم يقوم المســتخدم باختيار هذا الحقل وذلك بالضــغ 

 ( في المربع الموجود بجانبه.النظام إشارة )

يعرض النظام الســنة المالية الحالية للنظام المالي وذلك في حال االرتباط مع النظام المالي، أما  الســنة المالية الحالية  ❖

 في حالة عدم االرتباط فيقوم المستخدم بتحديد السنة المالية الحالية لنظام شؤون الموظفين.

حال االرتباط مع النظام المالي، أما في يعرض النظام تاريخ بداية السنة المالية الحالية للنظام المالي وذلك في وتبدأ في   ❖

 حالة عدم االرتباط فيقوم المستخدم بتحديد بداية السنة المالية الحالية لنظام شؤون الموظفين.
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يعرض النظام تاريخ نهاية الســنة المالية الحالية للنظام المالي وذلك في حال االرتباط مع النظام المالي، أما  وتنتهي في  ❖

 رتباط فيقوم المستخدم بتحديد نهاية السنة المالية الحالية لنظام شؤون الموظفين.  في حالة عدم اال

ضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم تعريف أو تعديل سنة مالية حيم يعرض النظام  تعريف/تعديل سنة مالية  ❖ بال

 (.1-1-1شاشة معلومات السنة المالية كما في الشكل )
 

 
 معلومات السنة المالية. ( يمثل شاشة1-1-1الشكل )

 

يقوم المســتخدم بتحديد ارتباط نظام شــؤون الموظفين مع نظام االتصــاالت اإلدارية وذلك  مرتبط مع االتصــاالت اإلدارية  ❖

ــــارة ) ــــغ  بالمربع الموجود بجانب هذا الخيار حيم يعرض النظام إش ( في المربع الموجود بجانبه، بحيم يتم التأكد بالض

 ات القرارات من الصادر والوارد في نظام االتصاالت اإلدارية. والتحقق من بيان

ــاالت اإلدارية، حيم  ســجل الصــادر لقرارات شــؤون الموظفين  ❖ يكون هذا الحقل فعال في حال االرتباط مع نظام االتص

ي F2غ  على زر ييقوم المستخدم بإدخال رقم سجل الصادر الذي تم تعريفه في االتصاالت اإلدارية، أو يقوم المستخدم بالض

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء السجالت فيختار منها المستخدم السجل الذي يريده.

 يقوم المستخدم بتحديد ترقيم القرارات بشكل تلقائي عند إضافتها أو ستتم عميلة الترقيم بشكل يدوي. ترقيم القرارات  ❖

( يتم حجز ســت خانات #بتحديد صــيغة ترقيم القرارات بحيم عند إدخال الرمز ) دميقوم المســتخصـيغة ترقيم القرارات   ❖

( يتم حجز أربع $من الصــيغة و يأخذ رقم متســلســل حســب محتوى الصــيغة الكلي و يصــفر كل ســنة، وعند إدخال الرمز )

( ^يســـي، وعند إدخال الرمز )( للداللة عل رمز نوع القرار الرئ!خانات من الصـــيغة وهي خانات الســـنة، وعند إدخال الرمز )

 للداللة على رقم من المستخدم يدخل عند إضافة القرار و عند اختياره يتم حجز أربع خانات. 

 يقوم المستخدم بتحديد ترقيم الموظفين تلقائياً عند تعريفهم أم ستتم عملية الترقيم بشكل يدوي.ترقيم الموظفين   ❖

 م العروض تلقائياً عند تعريفها أم ستتم عملية الترقيم بشكل يدوي.يقوم المستخدم بتحديد ترقيترقيم العروض   ❖

يقوم المســـتخدم بتحديد هل يتم فك حجز الوظيفة تلقائياً بعد انتهاء مدة الحجز أم ســـتتم عملية فك  فك حجز الوظيفة  ❖

 الحجز بشكل يدوي.
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يقوم المستخدم هل يجعل النظام رقم الموظف عند ادخاله في قرارات التعيين  رقم الموظف هو رقم السجل المدني  ❖

هو نفسه رقم السجل المدني وذلك باختيار ينعمي أي أنه يتم ادخال رقم السجل المدني في حقل رقم الموظف، وإذا أراد 

 المستخدم جعله كما هو عليه النظام دون تفعيل هذا الخيار يتم اختيار يالي.
 

 
 ( يمثل الجزء األوس  من شاشة اإلعدادات العامة لشؤون الموظفين.2-1-1) الشكل

 

سجل الموظف   ❖ يقوم المســتخدم بإدخال عدد األشــخاص الذين ســيتم إدخالهم في الحد األدنى لعدد المعرفين في 

 سجل الموظف والذي سيتم االتصال بهم في حالة الضرورة.   

قوم المســتخدم بإدخال رمز مدير عام الشــؤون اإلدارية والمالية حيم ســيعرض ي مدير عام الشــؤون اإلدارية و المالية  ❖

 النظام اسم المدير تلقائياً. 

يقوم المستخدم بتحديد مستوى رسائل التحذير للمدير العام والتي يجب على النظام تحذيره  مستوى رسائل التحذير  ❖

 ابتداًء منها. 

 يقوم المستخدم بإدخال التعريف البديل لمنصب المدير العام للشؤون اإلدارية والمالية. المنصب  ❖

شؤون الموظفين  ❖ سيعرض النظام  مدير عام إدارة  شؤون الموظفين حيم  يقوم المستخدم بإدخال رمز مدير عام إدارة 

 اسم المدير تلقائياً. 

ئل التحذير لمدير إدارة شؤون الموظفين والرواتب والتي يقوم المستخدم بتحديد مستوى رسا مستوى رسائل التحذير  ❖

 يجب على النظام تحذيره ابتداًء منها. 

 يقوم المستخدم بإدخال التعريف البديل لمنصب مدير إدارة شؤون الموظفين والرواتب. المنصب  ❖

 سم المدير تلقائياً. يقوم المستخدم بإدخال رمز مدير ادارة التوظيف حيم سيعرض النظام ا مدير ادارة التوظيف  ❖

سائل التحذير  ❖ ستوى ر يقوم المسـتخدم بتحديد مسـتوى رسـائل التحذير لمدير قسـم شـؤون الموظفين والتي يجب  م

 على النظام تحذيره ابتداًء منها. 

 يقوم المستخدم بإدخال التعريف البديل لمنصب مدير قسم شؤون الموظفين. المنصب  ❖
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 م بإدخال رمز مدير إدارة الرواتب حيم سيعرض النظام اسم المدير تلقائياً. يقوم المستخد مدير إدارة الرواتب  ❖

يقوم المستخدم بتحديد مستوى رسائل التحذير لمدير قسم الرواتب والتي يجب على النظام  مستوى رسائل التحذير  ❖

 تحذيره ابتداًء منها. 

 واتب.يقوم المستخدم بإدخال التعريف البديل لمنصب مدير قسم الر المنصب  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز مدير إدارة النفقات حيم سيعرض النظام اسم المدير تلقائياً.  مدير إدارة النفقات  ❖

يقوم المستخدم بتحديد مستوى رسائل التحذير لمدير إدارة النفقات والتي يجب على النظام  مستوى رسائل التحذير  ❖

 تحذيره ابتداًء منها. 

 يقوم المستخدم بإدخال التعريف البديل لمنصب مدير إدارة النفقات. المنصب  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز رئيس قسم السجالت حيم سيعرض النظام اسم الرئيس تلقائياً.  رئيس قسم السجالت  ❖

سائل التحذير  ❖ ستوى ر ئيس قســم الســجالت والتي يجب على لريقوم المســتخدم بتحديد مســتوى رســائل التحذير  م

 النظام تحذيره ابتداًء منها. 

 رئيس قسم السجالت.ليقوم المستخدم بإدخال التعريف البديل لمنصب  المنصب  ❖

قائمة المنســـــدلة يقائمة المهام في النظام، البريد  طريقة التحذير  ❖ قة التحذير من ال يقوم المســــتخدم بتحديد طري

 اإللكتروني، بدوني.
 

 
 شاشة اإلعدادات العامة لشؤون الموظفين. ( يمثل الجزء األسفل من3-1-1الشكل )

 

 يقوم المستخدم بتحديد عدد األيام التي سوف تنتهي خاللها عقود معينة.العقود التي ستنتهي خالل   ❖

يقوم المســـتخدم بتحديد مســـتوى التحذير المطلوب لتنبيه المســـؤول أو المدير عند وجود الحالة  مســتوى التحذير لها  ❖

 حسب عدد األيام التي تم تحديدها.

سن التقاعد خالل   ❖ سيبلغوا  سن التقاعد خاللها من بلغوا أو  سيبلغ  سوف  ستخدم بتحديد عدد األيام التي  يقوم الم

 عدد من الموظفين.
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قوم المســـتخدم بتحديد مســـتوى التحذير المطلوب لتنبيه المســـؤول أو المدير عند وجود الحالة ي مســتوى التحذير لها  ❖

 حسب عدد األيام التي تم تحديدها.

ستنتهي خالل  ❖ سوف تنتهي أو انتهت خاللها عدد  الوثائق المنتهية أو التي  يقوم المستخدم بتحديد عدد األيام التي 

 من الوثائق.

المســـتخدم بتحديد مســـتوى التحذير المطلوب لتنبيه المســـؤول أو المدير عند وجود الحالة يقوم  مســتوى التحذير لها  ❖

 حسب عدد األيام التي تم تحديدها.

يقوم المستخدم بتحديد عدد األيام التي سوف يعرض النظام خاللها رسالة الذين لم يباشروا بعد انتهاء إجازتهم خالل   ❖

 انتهاء إجازتهم. تحذير بالموظفين الذين لم يباشروا بعد 

يقوم المســـتخدم بتحديد مســـتوى التحذير المطلوب لتنبيه المســـؤول أو المدير عند وجود الحالة  مســتوى التحذير لها  ❖

 حسب عدد األيام التي تم تحديدها.

يقوم المســتخدم بتحديد عدد األيام التي ســوف يعرض النظام خاللها رســالة مســتوى التحذير النتهاء التكليف خالل   ❖

 .التكليفذير بالمدة المحددة النتهاء فترة تح

يقوم المســتخدم بتحديد عدد ســاعات الدوام الشــهرية للموظف عدد ســاعات الدوام الشــهرية للموظف الســعود    ❖

 السعودي.

يقوم المستخدم بتحديد عدد ساعات الدوام الشهرية للموظف عدد ساعات الدوام الشهرية للموظف الغير سعود    ❖

 الغير سعودي.

 يعرض النظام مجموعة من القيم الثابتة فيه والتي تؤثر على مجريات النظام عموماً. يم ثابتة ال يمكن تعديلها  ق •

 يقوم المستخدم بإدخال سن )عمر( التقاعد للموظفين داخل المنشأة أو المؤسسة.سن التقاعد   ❖

 الموظف السعودي. يقوم المستخدم بإدخال الحد األعلى لسنالحد األعلى لسن الموظف )سعود (   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الحد األعلى لسن الموظف غير السعودي.الحد األعلى لسن الموظف )غير السعود (   ❖

شار والزائر   ❖ سن المتعاون والمست شار الحد األعلى ل سن المتعاون والمست يقوم المستخدم بإدخال الحد األعلى ل

سالة تنبيه في حال إدخال قيمة تزيد عن   99وال تزيد عن  سنة 18والزائر بحيم ال تقل القيمة المدخلة عن  سنة، وتظهر ر

 .سنة 65

 يقوم المستخدم بإدخال طول رقم السجل المدني للموظف.طول رقم الوثيقة )بطاقة األحوال/ اإلقامة(   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الحد األدنى لسن الموظف السعودي. الحد األدنى لسن الموظف )سعود (  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الحد األدنى لسن الموظف غير السعودي. األدنى لسن الموظف )غير السعود ( الحد  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الحد األقصى لعدد مراتب التخفيض.الحد األقصى لعدد مراتب التخفيض   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الحد األقصى لعدد مراتب الرفع.الحد األقصى لعدد مراتب الرفع   ❖

شؤون الموظفين لدى العميل  ❖ شغيل نظام  يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ بداية تشــغيل نظام شــؤون  تاريخ بداية ت

 الموظفين لدى العميل.

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية تشغيل اإلجازات لدى العميل.تاريخ بداية تشغيل اإلجازات لدى العميل   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية تشغيل نظام الرواتب لدى العميل. العميل تاريخ بداية تشغيل نظام الرواتب لدى  ❖

ستخدم بإدخال تاريخ بداية اعتبار  تاريخ بداية اعتبار حركة الموظفين والرواتب داخل الجهة حركة تاريخية  ❖ يقوم الم

 حركة الموظفين والرواتب داخل الجهة حركة تاريخية.

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية تشغيل المسابقات الوظيفية. لوظيفية تاريخ بداية تشغيل المسابقات ا ❖

يقوم المســــتخدم باختيار جواز تغيير كادر التوظيف  جواز تغيير كادر التوظيف للموظف عند تبديل الوظائف )نعم/ال(  ❖

 للموظف عند تبديل الوظائف.

م المستخدم باختيار جواز نقل الموظف من وظيفة يقو جواز نقل الموظف من وظيفة مؤقتة لوظيفة دائمة )نعم/ال(  ❖

 مؤقتة لوظيفة دائمة.

يقوم المستخدم بتحديد طريقة إحتساب إجمالي عدد ساعات  شهر التكليف )حسب التقويم الهجر /أيام متتالية(  ❖

فاء حقل يمدة التكليفي التكليف خارج الدوام، ففي حال كان االختيار هو يأيام متتاليةي وهو القيمة االفتراضـــية عندئذ يتم إخ

في قرار التكليف بالعمل خارج الدوام بحيم ال يظهر للمســــتخدم، أما في حال كان االختيار هو  يحســــب التقويم الهجريي 

 عندئذ يتيح النظام للمستخدم إدخال مدة التكليف في قرار التكليف بالعمل خارج الدوام.

 ر الئحة إجازات الموظفين.يتم إدخال تاريخ صدوتاريخ صدور الئحة اإلجازات   ❖

 يتم إدخال عدد األشهر التي خاللها تجمع عدد أيام االجازة العادية.تجميع عدد أيام االجازة العادية خالل   ❖
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ـــ  ❖ يوم خدمة عبارة شهر في النظام يقوم بالضغ  بالمربع  29إذا أراد المستخدم اعتبار الـــــ يوم خدمة شهر   29اعتبار الـ

( في المربع، أما إذا أراد أن يبقى النظام باحتســاب الخدمة كما ملة حيم يعرض النظام إشــارة )الموجود بجانب هذه الج

 ( من المربع وذلك من خالل الضغ  بالمربع.هي يتم إزالة إشارة )

 يقوم المستخدم بادخال بداية وقت الدوام للموظفين.بداية الدوام )صباحا(   ❖

 ادخال نهاية وقت الدوام للموظفين.يقوم المستخدم بنهاية الدوام )مساءا(   ❖

إذا أراد المستخدم السماح بأن السماح بأن تبدأ االجازة أو المباشرة بعد االجازة في يوم عطلة رسمية أو أعياد   ❖

ــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه  ــبوعية /أعياد( يقوم بالض ــمية )أس ــرة بعد االجازة في يوم عطلة رس تبدأ االجازة أو المباش

( في المربع، أما إذا أراد أن يمنع تسجيل المباشرة بعد اإلجازات على اختالف أنواعها يم يعرض النظام إشارة )الجملة ح

 ( من المربع وذلك من خالل الضغ  بالمربع.بيوم عطلة رسمية )أسبوعية/أعياد( يتم إزالة إشارة )

إذا أراد المستخدم السماح بأن  أو أعياد  السماح بأن يبدأ تعيين الموظف أو مباشرة العمل في يوم عطلة رسمية ❖

يبدأ تعيين الموظف أو مباشــرة العمل في يوم عطلة رســمية )أســبوعية /أعياد( يقوم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه 

شارة ) شرة بعد التعيين أو التعاقد بيوم عالجملة حيم يعرض النظام إ سجيل المبا طلة ( في المربع، أما إذا أراد أن يمنع ت

 ( من المربع وذلك من خالل الضغ  بالمربع.رسمية )أسبوعية/أعياد( يتم إزالة إشارة )

إذا اختار المســــتخدم خيار ينعمي   الســــماح باصــــدار اوامر االركاب دون االرتباط بقرار موجب لالركاب )نعم/ال(  ❖

إصدار أمر اإلركاب دون تحديدها. أما اذا اختار فستصبح المعلومات الخاصة بالقرار الموجب لإلركاب إختيارية اإلدخال ويسمح ب

المســتخدم خيار يالي فال يســمح بتســجيل امر اإلركاب اال بعد إدخال وتحديد رقم القرار األصــلي الموجب لإلركاب مثالً )قرار 

 اإلجازة أو اإلنتداب...الخ (. 

ر ترشـــيح أكثر من موظف على يتيح النظام للمســـتخدم خيا ترشـــح أكثر من موظف على نفس الوظيفة )نعم/ال(  ❖

 نفس الوظيفة , أو عدم السماح بذلك على مستوى النظام.

ــــية لمكافأة اللجان أثناء الدوام التي  القيمة االفتراضـــية لبدل الوحدة اثناء الدوام لقرار تكوين لجنة  ❖ القيمة االفتراض

 سيعتمد عليها النظام في قرار تكوين لجنة.

القيمة االفتراضــية لمكافأة اللجان خارج الدوام التي  ة خارج الدوام لقرار تكوين لجنة القيمة االفتراضــية لبدل الوحد ❖

 سيعتمد عليها النظام في قرار تكوين لجنة.

الحد األقصــى لمكافأة جلســات اللجان في الســنة المالية  القيمة االفتراضــية للحد األقصــى لبدل قرار تكوين لجنة  ❖

 الواحدة على مستوى عضو اللجنة.

باشــــر فقط )نعم/ال( اع ❖ مدير الم ماد تقييم األداء الوظيفي من ال ظام من أن  ت يار )نعم( يتحقق الن حال إخت في 

المستخدم للنظام معرف كمدير للجهة اإلدارية التي ينتمي لها الموظف ضمن تعريف الوحدات اإلدارية، وفي حال إختيار )ال( 

ــتخدم على ــة اعتماد جدول التقييم والكفاية بغض النظر عن كون  يتم اعتماد جدول التقييم حســب صــالحية المس ــاش ش

 المستخدم الحالي مديرا لجهة الموظف اإلدارية أم ال.

حسم القروض من مكافأة نهاية يتيح النظام للمستخدم أن يقوم ب حسم القروض من مكافأة نهاية الخدمة )نعم/ال(  ❖

 ، أو عدم الحسم بذلك على مستوى النظام . الخدمة

يتيح النظام للمســــتخدم ان يقوم   مع مخصـــصـــات العمل خارج الدوام حســـب مراكز التكلفة )نعم/ال(  التعامل ❖

 ، أو عدم التعامل بذلك على مستوى النظام . بالتعامل مع مخصصات العمل خارج الدوام حسب مراكز التكلفة

النظام للمســتخدم أن  يتيح الســماح بصــرف مخصــص العمل خارج الدوام لموظف من مركز تكلفة آخر )نعم/ال(  ❖

 يقوم بالسماح بصرف مخصص العمل خارج الدوام لموظف من مركز تكلفة آخر، أو عدم السماح بذلك على مستوى النظام .

يتيح النظام للمستخدم ان يقوم   تفعيل صالحيات إلغاء القرار على مستوى القرار الفرعي المراد إلغاؤه )نعم/ال(  ❖

 على مستوى القرار الفرعي المراد إلغاؤه، أو عدم التفعيل بذلك على مستوى النظام . بتفعيل صالحيات إلغاء القرار

يتيح النظام للمســـتخدم أن  اعداد قرار إنتداب جديد لنفس الموظف في حال لم يتم تســجيل إفادة لقرار انتدابه  ❖

رار انتدابه، أو عدم الســماح بذلك يقوم بالســماح باعداد قرار انتداب جديد لنفس الموظف في حال لم يتم تســجيل افادة لق

 على مستوى النظام، أو السماح واظهار رسالة تفيد بأن للموظف قرار انتداب اخر لم يتم تسجيل افاده له.

يتيح النظام للمستخدم أن  على مستوى المجتمع التصنيفي )نعم/ال( السماح بتعريف نسب التصنيف اإلجبارية  ❖

، أو عدم السـماح بذلك على مسـتوى اإلجبارية على مسـتوى المجتمع التصـنيفي بتعريف نسـب التصـنيفيقوم بالسـماح 

 النظام .

 يتيح النظام للمستخدم بادخال الحد األدنى لعدد أهداف تقييم األداء. الحد األدنى لعدد أهداف تقييم األداء  ❖

 لعدد أهداف تقييم األداء.يتيح النظام للمستخدم بادخال الحد االعلى  الحد االعلى لعدد أهداف تقييم األداء  ❖
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يتيح النظام للمستخدم بادخال الوزن النسبي األدنى لألهداف في  الوزن النسبي األدنى لألهداف في ميثاق األداء  ❖

 ميثاق األداء.

 ، أوتلقائياً بعد الحفظيتيح النظام للمســــتخدم باعتماد ميثاق األداء  ائيا  بعد الحفظ )نعم/ال( اعتماد ميثاق األداء تلق ❖

 عدم االعتماد على مستوى النظام .

، أو عدم تلقائياً بعد الحفظيتيح النظام للمستخدم باعتماد تقييم األداء  اعتماد تقييم األداء تلقائيا  بعد الحفظ )نعم/ال(  ❖

 االعتماد على مستوى النظام .

 .ر الخاص بلجنة التظلماتيتيح النظام للمستخدم بادخال رقم القرا القرار الخاص لقرار تكوين لجنة التظلمات  ❖

 يتيح النظام للمستخدم بادخال اسم لجنة التظلمات. اسم اللجنة  ❖

اعتبار فترة األعياد الرسمية ضمن يتيح النظام للمستخدم  )نعم/ال(  اعتبار فترة األعياد الرسمية ضمن فترة التجربة ❖

 ، أو عدم اعتبارها من ضمنها على مستوى النظام.فترة التجربة

يتيح النظام للمستخدم بادخال الحد األقصى لمدة التعاقد مع  األقصى لمدة التعاقد مع المستعار )بالسنوات( الحد  ❖

 المستعار بالسنوات.

يتيح النظام للمســتخدم بادخال الحد األعلى لمدة خدمة   الحد االعلى بالسنناتال لةدخ مد ا الةسنن فا  لج ال  ا ❖

 المستعار في الجهة بالسنوات.

 يتيح النظام للمستخدم بإدخال فترة التجربة الالزمة للموظف.  )يوم/شهر/سنة( ربة الالزمة للموظففترة التج ❖

يتيح النظام للمســــتخدم بإدخال الحد األدنى   الحد األدنى لخد ا الةتظف لج ال  ا ألغراض ال قييم )باأليام( ❖

 لخدمة الموظف في الجهة ألغراض التقييم باأليام.

يتيح النظام للمســــتخدم   الحد األقصننننى ل  رخ ال فيين على كاد  التز اء ونتاب التز اء والةة ازخ )بالسنننناتال( ❖

 بإدخال الحد األقصى لفترة التعيين على كادر الوزراء ونواب الوزراء والممتازة بالسنوات.

ا من  ❖ من بداية هل يتم االحتســاب بحيم يتيح النظام للمســتخدم اختيار  احتســاب مدد التطويف على المراتب اعتبار 

 01/09/1440صدور الالئحة التنفيذية بتاريخ أم من  الخدمة بالدولة
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 الرموز
 

شكل ) ضمن التعريف المسبق 1-2تمثل هذه القائمة كما في ال شؤون الموظفين وتت شات الرموز في نظام  شا ( مجموعة 

 الشاشات.للعديد من الحقول في 
 

 
 ( يمثل شاشة الرموز.2-1الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 رموز منفذ القدوم 
  

 (.1-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز منفذ القدوم من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز منفذ القدوم.1-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز منفذ قدوم الموظفين الذي سيتم تعيينهم داخل المؤسسة أو المنشأة، وإلضافة 

 رمز لمنفذ القدوم جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز منفذ القدوم حيم سيتم استرجاع منفذ القدوم بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز منفذ القدوم مثالً يمنفذ بري الحديثةي. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز منفذ القدوم مثالً يمنفذ الحديثة بين األردن و السعوديةي. الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز منفذ القدوم. الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 لتعيين رموز نوع ا
  

 (.2-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز نوع التعيين من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز نوع التعيين. (2-2-1الشكل )

 

وإلضافة يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز نوع تعيين الموظفين الذي سيتم تعيينهم داخل المؤسسة أو المنشأة، 

رمز نوع تعيين جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 الرمز.يقوم المستخدم بإدخال رمز لنوع االلتعيين حيم سيتم استرجاع نوع التعيين بمجرد إدخال هذا  الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز نوع التعيين. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز نوع التعيين. الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز نوع التعيين.  الترتيب  ❖

 لمة يالي إذا كان غير مستخدم.يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وك مستخدم 
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 رموز طرق التعيين 
 

 (.3-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز طرق التعيين من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز طرق التعيين.3-2-1الشكل )

 

سيتم  شة رموز طرق تعيين الموظفين الذي  شا ضافة رمز يتم من خالل هذه ال شأة، وإل سسة أو المن تعيينهم داخل المؤ

جديد لطرق التعيين يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 جاع طرق التعيين بمجرد إدخال هذا الرمز.يقوم المستخدم بإدخال رمز طرق التعيين حيم سيتم استر الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز طرق التعيين. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز طرق التعيين. الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز  ترتيب رمز طرق التعيين الترتيب  ❖

 إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم.يعرض النظام كلمة ينعمي مستخدم    ❖
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 رموز أسباب الوقائع الوظيفية 
  

 (.4-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أسباب الوقائع الوظيفية من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 الوظيفية.( يمثل شاشة رموز أسباب الوقائع 4-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز أسباب الوقائع الوظيفية الموجودة في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة رمز سبب 

واقعة وظيفية جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 مسلسل للرمز. رقم م  ❖

يقوم المستخدم بإدخال رمز سبب الواقعة الوظيفية حيم سيتم استرجاع سبب الواقعة الوظيفية بمجرد إدخال هذا  الرمز  ❖

 الرمز.

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز سبب الواقعة الوظيفية. الوصف المختصر   ❖

 الواقعة الوظيفية. يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز سبب  الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز سبب الواقعة الوظيفية.  الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 رموز أسباب الحجز 
  

 (.5-2-1ة النظام من الرموز كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أسباب الحجز من قائمة إدار
 

  
 يمثل شاشة رموز أسباب الحجز. (5-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف رموز أســباب الحجز في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة رمز ســبب حجز جديد يقوم 

 الحقول في هذه الشاشة:المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من 

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز سبب حجز حيم سيتم استرجاع سبب الحجز بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز سبب الحجز. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز سبب الحجز.  الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز سبب الحجز. الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 رموز أسباب طي القيد 
  

 (.6-2-1أسباب طي القيد من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز 
 

 
 ( يمثل شاشة رموز أسباب طي القيد.6-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف رموز أســباب طي قيد الموظفين الذي ســيتم تعيينهم داخل المؤســســة أو المنشــأة، 

خدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من وإلضـــافة رمز لســـبب طي قيد جديد يقوم المســـت

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز سبب طي القيد حيم سيتم استرجاع سبب طي القيد بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 خال الوصف المختصر لرمز سبب طي القيد. يقوم المستخدم بإدالوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز سبب طي القيد. الوصف  ❖

 يقوم المسخدم بإدخال الوصف الكامل باإلنجليزي لرمز سبب طي القيد. وصف باإلنجليز   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز سبب طي القيد.  الترتيب  ❖

ــغ   يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مســتخدم بالمنشــأة وكلمة يالي إذا كان غير مســتخدم مســتخدم  ❖ وذلك بالض

 ( في المربع.بالمربع الموجود في حقل مستخدم حيم يظهر النظام إشارة )

يقوم المســــتخدم بتحديد إذا كان الموظف المطوي قيده يمنح مكافأة نهاية خدمة  أو ال وذلك  يمنح مكافأة نهاية خدمة   ❖

 بتحديد أحد الخيارين إما نعم او ال .
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يقوم المســـتخدم بتحديد إذا كان الموظف المطوي قيده يمنح تعويض إجازة أو ال وذلك بتحديد أحد  يمنح تعويض اإلجازة   ❖

 الخيارين إما نعم او ال .

يقوم المستخدم بتحديد إذا كان الموظف المطوي قيده ُيعوض عن رصيد إجازاته  عويض عن رصيد االجازات بالكامل  الت ❖

 بالكامل أو ال وذلك بتحديد أحد الخيارين إما نعم او ال .
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 رموز المؤهالت 
  

 (.7-2-1الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز المؤهالت من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في 
 

 
 يمثل شاشة رموز المؤهالت. (7-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز مؤهالت الموظفين الذي سيتم تعيينهم داخل المؤسسة أو المنشأة، وإلضافة رمز 

 هذه الشاشة: مؤهل جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز المؤهل حيم سيتم استرجاع المؤهل بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز المؤهل.الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز المؤهل.  الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال وصف كامل باللغة اإلنجليزية لرمز المؤهل.  وصف باإلنجليز   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز المؤهل. الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖

 المدة الزمنية لدارسة الموظف. يقوم المستخدم بإدخال مدة الدراسة  ❖
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 رموز أسباب قطع أو إنهاء االبتعاث 
  

-2-1تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار رموز أســباب قطع أو إنهاء االبتعاث من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشــكل )

8.) 
 

 
 .أو إنهاء االبتعاث رموز أسباب قطعيمثل شاشة  (8-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز أسباب قطع أو إنهاء ابتعاث الموظفين داخل المنشأة، وإلضافة رمز لسبب قطع أو 

إنهاء االبتعاث جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 لرئيسيةالمعلومات ا •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

يقوم المستخدم بإدخال رمز سبب القطع أو إنهاء االبتعاث حيم سيتم استرجاع سبب القطع أو إنهاء االبتعاث بمجرد  الرمز  ❖

 إدخال هذا الرمز.

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز سبب القطع أو إنهاء االبتعاث.الوصف المختصر   ❖

 تخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز سبب القطع أو إنهاء االبتعاث. يقوم المس الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب لرمز سبب القطع أو إنهاء االبتعاث. الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 رموز الديانات 
  

 (.9-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز الديانات من إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز الديانات. (9-2-1) الشكل

 

وإلضــــافة رمز ديانة جديد يقوم يتم من خالل هذه الشــــاشــــة تعريف رموز ديانات الموظفين في نظام شــــؤون الموظفين، 

 المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الديانة حيم سيتم استرجاع الديانة بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز الديانة. الوصف المختصر    ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز الديانة.  الوصف   ❖

 .يقوم المستخدم بإدخال وصف كامل باللغة اإلنجليزية لرمز الديانة: وصف باإلنجليز   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز الديانة.  الترتيب   ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم   ❖
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 رموز صلة القرابة 
  

 (.10-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز صلة القرابة من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز صلة القرابة. (10-2-1)الشكل 

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف رموز صــلة القرابة بين الموظفين الذي ســيتم تعيينهم داخل المؤســســة أو المنشــأة، 

وإلضافة رمز صلة قرابة جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 الشاشة:هذه 

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز صلة القرابة حيم سيتم استرجاع صلة القرابة بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز صلة القرابة. الوصف المختصر    ❖

 ل لرمز صلة القرابة.يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكام الوصف   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز صلة القرابة. الترتيب   ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم   ❖

 يقوم المستخدم باختيار نوع القرابة بالضغ  على الدائرة الموجودة بجوار )محرم/ غير محرم(.  نوع القرابة  ❖

يقوم المســــتخدم باختيار نوع الجنس وذلك  بالضــــغ  بالمربع الموجود بجانب )ذكور  يظهر للموظفين حســـب الجنس  ❖

 ( في المربع ، مع إمكانية إختيار كليهما .إناث(حيم يعرض النظام إشارة )/

ضغ  بالمربع الموجود  يظهر للموظفين حسب الحالة االجتماعية   ❖ يقوم المستخدم باختيار الحالة االجتماعية وذلك بال

 ( في المربع، مع إمكانية إختيار كليهما.بجانب )المتزوج /واإلعزب (حيم يعرض النظام إشارة )



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 40 

 لعدد المرافقين لرمز صلة القرابة. يقوم المستخدم بإدخال الحد األقصى الحد األقصى لعدد المرافقين   ❖

 يعرض النظام قائمة منسدلة ويقوم المستخدم باختيار درجة صلة القرابة. درجة صلة القرابة  ❖

يقوم المســــتخدم باختيار عمر المرافق بالنســــبة للموظف من القائمة المنســــدلة  عمر المرافق بالنســـبة للموظف   ❖

 )اكبر/اصغر /غير محدد (.

 ستخدم باختيار الجنس بالضغ  على الدائرة الموجودة بجوار )ذكر/ انثى(. يقوم الم الجنس   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام إجازة الوفاة لصلة القرابة . عدد أيام إجازة الوفاة لصلة القرابة   ❖

صى لعمر المرافق إلمنحه أمر إركاب يقوم المستخدم باختيار الحد األقصى للعمر لمنحه أمر اإلركاب    ❖ هل يوجد حد أق

 بالضغ  على الدائرة الموجودة بجوار )نعم / غير محدد(.

يقوم المســـتخدم بإدخال قيمة الحد األقصـــى للعمر لمنحه أمر اإلركاب قيمة الحد األقصــى للعمر لمنحه أمر اإلركاب   ❖

 .لعمر لمنحه أمر اإلركابيفي حال تم اختيار الخيار ي نعم ي في حقل ي الحد األقصى ل
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 رموز أسماء الوظائف 
  

 (.11-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أسماء الوظائف من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز أسماء الوظائف. (11-2-1الشكل )

 

تعريف رموز أسماء الوظائف داخل المؤسسة أو المنشأة، وإلضافة رمز ألسماء الوظائف جديد  يتم من خالل هذه الشاشة

 يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام،  وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم بتحديد دليل تصنيف الوظيفة من دليل التصنيف  ❖

صنيفي   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2يقوم المســتخدم بتحديد الرمز التصــنيفي للوظيفة وذلك بالضــغ  على زر يالرمز الت

 يعرض النظام القائمة المنسدلة.

 يعرض النظام مسمى فئة الوظيفة بمجرد إدخال الرمز التصنيفي للوظيفة.مسمى الفئة   ❖

زر يجديدي من شــري  المهام إلضــافة رمز جديد لمســمى وظيفة جديد حيم تظهر الحقول يقوم المســتخدم بالضــغ  على  ❖

 التالية:

o  رقم مسلسل للرمز. م 

o  يعرض النظام رمز اسم الوظيفة حيم سيتم استرجاع اسم الوظيفة بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز 

o   التعديل عليه.يعرض النظام مسمى أو وصف الوظيفة مع إمكانية مسمى أو وصف الوظيفة 

o  يعرض النظام رقم ترتيب رمز اسم الوظيفة مع إمكانية التعديل عليه. الترتيب 

o يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم.  مستخدم في النظام 
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o     لغة االنجليزية مع إمكانية التعديل يعرض النظام مســمى أو وصــف الوظيفة بالمســمى أو وصــف الوظيفة باالنجليز

 عليه.
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 رموز الحالة االجتماعية 
  

 (.12-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز الحالة االجتماعية من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز الحالة االجتماعية. (12-2-1الشكل )

 

شأة،  سسة أو المن سيتم تعيينهم داخل المؤ شة تعريف رموز الحالة االجتماعية للموظفين الذي  شا يتم من خالل هذه ال

وإلضافة رمز حالة اجتماعية جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 ذه الشاشة:في ه

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الحالة االجتماعية حيم سيتم استرجاع الحالة االجتماعية بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز الحالة االجتماعية. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز الحالة االجتماعية. الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز الحالة االجتماعية.  الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 مرفقات القرارات أنواع 
  

 (.13-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار أنواع مرفقات القرارات من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة أنواع مرفقات القرارات. (13-2-1الشكل )

 

وإلضــافة رمز مرفق قرار  يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف رموز مرفقات القرارات الموجودة في نظام شــؤون الموظفين،

 جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 مز.يقوم المستخدم بإدخال رمز مرفق القرار حيم سيتم استرجاع مرفق القرار بمجرد إدخال هذا الر الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز مرفق القرار. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز مرفق القرار.  الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز مرفق القرار. الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖

صورة  ❖ يقوم المسـتخدم بتحديد إذا كان مرفق القرار له صـورة  أو ال وذلك بالضـغ  بالمربع الموجود في حقل لها صـورة  لها 

 ( في المربع.حيم يظهر النظام إشارة )
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 رموز التقييم 
  

 (.14-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز التقييم من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز التقييم. (14-2-1الشكل )

 

سيتم تعيينهم داخ ل المؤسسة أو المنشأة، وإلضافة رمز يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز تقييم للموظفين الذي 

 تقييم جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 إدخال هذا الرمز.يقوم المستخدم بإدخال رمز التقييم حيم سيتم استرجاع وصف التقييم بمجرد  الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز التقييم. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز التقييم.  الوصف  ❖

  .يقوم المستخدم بإدخال وصف كامل باللغة اإلنجليزية لرمز التقييم :وصف باإلنجليز  ❖
 رمز التقييم. يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مدى لدرجة التقييم.الى   -من  ❖
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 رموز جهات التخرج 
  

 (.15-2-1من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز جهات التخرج 
 

 
 يمثل شاشة رموز جهات التخرج. (15-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تعريف رموز جهات تخرج الموظفين الذي ســـيتم تعيينهم داخل المؤســـســـة أو المنشـــأة، ، 

يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في وإلضافة رمز جهة تخرج جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز جهة التخرج حيم سيتم استرجاع جهة التخرج بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال نوع جهة التخرج. نوع الجهة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال االسم الكامل لرمز جهة التخرج. هة التخرج اسم ج ❖

 يقوم المستخدم بإدخال االسم الكامل لرمز جهة التخرج باللغة اإلنجليزية. :اسم جهة التخرج باإلنجليز  ❖

ضغ  على راب  ) عنوان جهة التخرج( عنوان جهة التخرج  ❖ حيم يقوم يقوم المستخدم بإدخال عنوان جهة التخرج وذلك بال

 (1-2-1-15النظام بفتح شاشة فرعية كما في الشكل )
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 جهات التخرج. عنوانيمثل شاشة  (1-2-15-1الشكل )

 

o    يقوم المستخدم بإختيار الدولة وذلك من القائمة المنسدلة .الدولة 

o    يقوم المستخدم بإختيار المدينةوذلك من القائمة المنسدلة .المدينة 

o    يقوم المستخدم بإدخال تفصيل العنوان .تفصيل العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال صندوق البريد . صندوف البريد 

o     يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي  .الرمز البريد 

o    يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف .رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلةرقم التحويلة . 

o    يقوم المستخدم بإدخال هاتف المنزل .هاتف المنزل 

o    يقوم المستخدم بإدخال رقم الفاكس .رقم الفاكس 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال.رقم الجوال 

o   يقوم المستخدم بإدخال البريد االلكتروني.البريد االلكتروني 

o    يقوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني.الموقع االلكتروني 

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 48 

 رموز أسماء الدورات التدريبية 
  

 (.16-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أسماء الدورات التدريبية من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز أسماء الدورات التدريبية. (16-2-1الشكل )

 

رموز أسماء الدورات التدريبية التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين  يتم من خالل هذه الشاشة تعريف

شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من  ضغ  على زر يجديدي من  ، وإلضافة رمز ألسم دورة تدريبية جديد يقوم المستخدم بال

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 دم بإدخال رمز للدورة التي يريد إضافتها.يقوم المستخ رقم الدورة  ❖

يقوم المســتخدم بتحديد فيما إذا كان رمز الدورة يتصــنيفي حيم يندرج تحته دورات بنفس التخصــص داخل  تصــنيف/دورة  ❖

 الشجرة على اليسار أو رمز الدورة يدورةي أي ال يوجد له تفرعات.

 دورة عن بعد أم ال.يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كانت ال الدورة عن بعد  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم ووصف الدورة التي يريد إضافتها.  وصف الدورة  ❖
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 رموز التخصصات 
  

 (.17-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز التخصصات من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 

 يمثل شاشة رموز التخصصات. (17-2-1الشكل )
 

شؤون الموظفين ، وإلضافة  سيتم التعامل معها من خالل نظام  شة تعريف رموز التخصصات التي  شا يتم من خالل هذه ال

رمز لتخصـــص جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 سيةالمعلومات الرئي •

 يقوم المستخدم بإدخال رمز التخصص الذي يريد إضافته. رقم التخصص  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم ووصف التخصص الذي يريد إضافته. وصف التخصص  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم ووصف التخصص الذي يريد إضافته باللغة اإلنجليزية. وصف التخصص باإلنجليز   ❖

 يعرض النظام رقم التخصص األصلي الذي يندرج تحته هذا التخصص. رقم التخصص التابع له  ❖

 .ال أم ما اذا كان التخصص نادر  يقوم المستخدم باختيار  ال( /)نعم التخصص نادر ❖

يقوم المستخدم بإختيار تصنيف التخصص من خالل قائمة منسدلة تحتوي على تصنيفات لتخصصات  تصنيف التخصص  ❖

 تم تعريفها بالنظام.

صنيف في حال أخرى ❖ : يقوم المســتخدم بكتابة تصــنيف التخصــص علماً بأنه يتم تفعيل هذا الحقل في حال تم اختيار الت

 يأخرىي في حقل يتصنيف التخصصي.

ــــص من جدول  المؤهالت المرتبطة على التخصــــص  ❖ يقوم المســــتخدم باختيار المؤهالت المرتبطة على هذا التخص

ــ ــغ  بالمربع الموجود بجانب المؤهل المؤهالت والتي تم تعريفها في ش ــة رموز المؤهالت، حيم يقوم المســتخدم بالض اش

 ( في المربع.يأمي،كلية،جامعة.. إلخ ي حيم يعرض النظام إشارة )
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 رموز أنواع الوثائق 
  

 (.18-2-1ام من الرموز كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أنواع الوثائق من قائمة إدارة النظ
 

 
 يمثل شاشة رموز أنواع الوثائق. (18-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز أنواع الوثائق التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، وإلضافة 

ــــري   ــــغ  على زر يجديدي من ش المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه رمز وثيقة جديد يقوم المســــتخدم بالض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز نوع الوثيقة حيم سيتم استرجاع نوع الوثيقة بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 دي. يقوم المستخدم بإدخال الوصف لرمز نوع الوثيقة مثالً يشهادة ميالالوصف   ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖

ـ: هجري، أو م:  نوع تاريخ الوثيقة  ❖ يقوم المستخدم بتحديد نوع تاريخ الوثيقة التي قام بإضافتها من القائمة المنسدلة يه

 ميالديي.  

ــتخدم هل لها تاريخ صــالحية  ❖ ــغ  بالمربع الموجود في  يقوم المس بتحديد إذا كان للوثيقة تاريخ صــالحية أو ال وذلك بالض

 ( في المربع الموجود في حقل هل لها تاريخ صالحية.حقل هل لها تاريخ صالحية حيم يعرض النظام إشارة )

ا( أو ال وذلك بظهور إشـــارة يعرض النظام إذا كانت الوثيقة محجوزة للنظام )بحيم ال يمكن تعديلها أو حذفه محجوز للنظام  ❖

(.في المربع الموجود في حقل محجوز للنظام ) 
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 رموز شركات الطيران 
  

 (.19-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز شركات الطيران من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز شركات الطيران. (19-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تعريف رموز شـــركات الطيران التي ســـيتم التعامل معها من خالل نظام شـــؤون الموظفين، 

وإلضافة رمز شركة طيران جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

يقوم المستخدم بإدخال رمز شركة الطيران حيم سيتم استرجاع اسم شركة الطيران بمجرد إدخال  رمز شركة الطيران  ❖

 هذا الرمز.

 يقوم المستخدم بإدخال اسم شركة الطيران التي أضاف لها رمز. اسم شركة الطيران   ❖

يقوم المســتخدم بالضــغ  على راب  يعنوان شــركة الطيراني حيم يعرض النظام شــاشــة عنوان  عنوان شـركة الطيران  ❖

 ( ليتمكن المستخدم من إدخال تفاصيل عنوان شركة الطيران. 1-19-2-1شركة الطيران كما في الشكل )

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على شركة الطيران التي قام بإضافتها. المالحظات  ❖
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 يمثل شاشة عنوان شركة الطيران. (1-19-2-1)الشكل 

 

 المعلومات الرئيسية •

 عنوان شركة الطيران •

 يقوم المستخدم بتحديد الدولة الموجودة بها شركة الطيران وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة. الدولة  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد المدينة الموجودة بها شركة الطيران. المدينة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تفاصيل عنوان شركة الطيران. تفصيل العنوان  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صندوق بربد شركة الطيران. صندوق البريد  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الرمز  البريدي لشركة الطيران.الرمز البريد    ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف شركة الطيران.رقم الهاتف   ❖

 .شركة الطيران المستخدم بإدخال رقم تحويلةيقوم رقم التحويلة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف منزل الشخص المسؤول في شركة الطيران.هاتف المنزل  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم فاكس شركة الطيران. رقم الفاكس  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم جوال الشخص المسؤول في شركة الطيران.رقم الجوال   ❖

 يقوم المستخدم البريد االلكتروني لشركة الطيران.اللكتروني  البريد ا ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني لشركة الطيران. الموقع االلكتروني  ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يإغالق مع حفظي إذا أراد حفظ المعلومات التي قام بإدخالها أو  ❖

 لى زر يإغالق بدون حفظي إذا أراد إغالق الشاشة بدون أن يحفظ المعلومات.يقوم بالضغ  ع
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 رموز الفئات العمرية 
  

 (.20-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز الفئات العمرية من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز الفئات العمرية. (20-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف رموز الفئات العمرية للموظفين الذي ســيتم تعيينهم داخل المؤســســة أو المنشــأة، 

وإلضافة رمز فئة عمرية جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الفئة العمرية حيم سيتم استرجاع وصف الفئة العمرية بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز الفئة العمرية.  الوصف  ❖

 دنى للمؤهل.يقوم المستخدم بإدخال الحد األالحد األدنى للمؤهل   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة الحقل الدرجة إلى.الدرجة إلى   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة الحقل من العمر.من العمر   ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 درجات التذاكر رموز 
  

 (.21-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز درجات التذاكر من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز درجات التذاكر. (21-2-1الشكل )

 

من خالل نظام  يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف رموز درجات تذاكر الســفر لشــركات الطيران التي ســيتم التعامل معها

شؤون الموظفين، وإلضافة رمز درجة تذكرة جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 وصف درجة التذكرة بمجرد إدخال هذا الرمز.يقوم المستخدم بإدخال رمز درجة التذكرة حيم سيتم استرجاع  الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز درجة التذكرة. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز درجة التذكرة.  الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز درجة التذكرة. الترتيب  ❖

 عمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم.يعرض النظام كلمة ين مستخدم  ❖
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 أنواع اللجانرموز 
  

 (.22-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أنواع اللجان من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 أنواع اللجان .( يمثل شاشة رموز 22-2-1الشكل )

 

ضافة  شؤون الموظفين، وإل سيتم التعامل معها من خالل نظام  شة تعريف رموز أنواع اللجان التي  شا يتم من خالل هذه ال

ضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  رمز ألنواع اللجان جديد يقوم المستخدم بال

 الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز نوع اللجنة حيم سيتم استرجاع وصف نوع اللجنة بمجرد إدخال هذا الرمز. رمز نوع الجنة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز نوع اللجنة. الوصف المختصر   ❖

صرها على يقوم المستخدم بإختيار النظام المرتب  بنوع الالنظام    ❖ سدلة تحتوي عنا لجنة الجديد وذلك من خالل قائمة من

 أسماء األنظمة .
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 رموز أسباب االستثناء من الترشيح للترقية 
  

في تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار رموز أســـباب االســـتثناء من الترشـــيح للترقية من قائمة إدارة النظام من الرموز كما 

 (.23-2-1الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز أسباب االستثناء من الترشيح للترقية. (23-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف رموز أســباب االســتثناء من الترشــيح للترقية للموظفين داخل المنشــأة، وإلضــافة رمز 

ام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه درجة تذكرة جديد يقوم المســــتخدم بالضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المه

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 .رقم مسلسل للرمز م   ❖

يقوم المستخدم بإدخال رمز سبب االستثناء من الترشيح من الترقية حيم سيتم استرجاع وصف سبب االستثناء  الرمز  ❖

 من الترشيح من الترقية بمجرد إدخال هذا الرمز.

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز سبب االستثناء من الترشيح من الترقية. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز سبب االستثناء من الترشيح للترقية.  الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز سبب االستثناء من الترشيح للترقية. الترتيب  ❖
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 رموز موانع الترقية 
  

 (.24-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز موانع الترقية من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز موانع الترقية. (24-2-1الشكل )

 

المنشــــأة، وإلضــــافة رمز مانع ترقية جديد يقوم يتم من خالل هذه الشــــاشــــة تعريف رموز موانع الترقية للموظفين داخل 

 المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 بمجرد إدخال هذا الرمز.يقوم المستخدم بإدخال رمز مانع الترقية حيم سيتم استرجاع وصف مانع الترقية  الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز مانع الترقية. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز مانع الترقية.  الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز مانع الترقية. الترتيب  ❖

 مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم  ❖
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 رموز أسباب إيقاف البدل 
  

 (.25-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أسباب إيقاف البدل من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز أسباب إيقاف البدل. (25-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز أسباب إيقاف البدل للموظفين داخل المنشأة، وإلضافة رمز سبب إيقاف بدل جديد 

 يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز سبب إيقاف بدل حيم سيتم استرجاع وصف سبب إيقاف بدل بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز سبب إيقاف بدل. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز سبب إيقاف بدل.  الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز سبب إيقاف بدل. الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 البدالت والحسميات رموز األجور و
  

-2-1تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار رموز األجور والبدالت والحســميات من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشــكل )

26.) 
 

 
 يمثل شاشة رموز األجور والبدالت والحسميات. (26-2-1الشكل )

 

سميات  شة تعريف رموز األجور والبدالت والح شا ضافة رمز أجور وبدالت يتم من خالل هذه ال شأة، وإل للموظفين داخل المن

ـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ـــغ  على زر يجديدي من ش ـــتخدم بالض ـــميات جديد يقوم المس وحس

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

ضافة رم نوع األجر أو النفقة  ❖ ز جديد له وذلك باختياره من القائمة يقوم المستخدم بتحديد نوع األجر أو النفقة الذي يريد إ

 المنسدلة، ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام حيم تظهر الحقول التالية:

o  رقم مسلسل للرمز. م 

o  سترجاع وصف األجور والبدالت والحسميات  الرمز سيتم ا يقوم المستخدم بإدخال رمز األجور والبدالت والحسميات حيم 

 ذا الرمز.بمجرد إدخال ه

o لرمز األجور والبدالت والحسميات العربييقوم المستخدم بإدخال الوصف   العربي الوصف 

o لرمز األجور والبدالت والحسميات االنجليزييقوم المستخدم بإدخال الوصف قد   االنجليز  الوصف 

o  حذفها( أو ال وذلك بظهور إشــــارة يعرض النظام إذا كانت الرمز محجوز للنظام )بحيم ال يمكن تعديلها أو  محجوز للنظام

(.في المربع الموجود في حقل محجوز للنظام ) 
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o  يقوم المســـتخدم بتحديد إذا كان رمز األجر والبدل والحســـم يحســـب حســـب أيام العمل أو ال وذلك  حســب أيام العمل

 ( في المربع.بالضغ  بالمربع الموجود في حقل حسب أيام العمل حيم يظهر النظام إشارة )

o  يقوم المستخدم بتحديد الوحدة وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة. الوحدة 

o  يقوم المســــتخدم بتحديد إذا كان رمز األجر والبدل والحســــم مرتب  بفترة زمنية أو ال وذلك بالضــــغ   مرتبط بفترة زمنية

 .( في المربعبالمربع الموجود في حقل مرتب  بفترة زمنية حيم يظهر النظام إشارة )

o  يعرض النظام عالقة رمز األجر والبدل والحسم مع تاريخ نهاية الخدمة تلقائياً، عند اختيار   العالقة مع تاريخ نهاية الخدمة

نوع األجر أو النفقة يرواتب، بدالت شهرية، حسميات شهريةي أما في حال تم اختيار باقي أنواع األجر أو النفقة فيتم اختيار 

 نفقة مع تاريخ نهاية الخدمة من القائمة المنسدلة.عالقته نوع األجر أو ال

o  )يقوم المستخدم بتحديد إذا كان رمز األجر والبدل والحسم يصرف في شهر التعيين   تصرف في شهر التعيين )نعم/ال

دة بجانب وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة ينعمي وإذا كان ال يصرف في شهر التعيين يتم الضغ  بالدائرة الموجو

 كلمة يالي.

o   )يقوم المستخدم بتحديد إذا كان رمز األجر والبدل والحسم يتأثر بملفات الراتب التأثر بملفات الراتب السابقة )نعم/ال

الســابقة وذلك بالضــغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة ينعمي وإذا كان ال يتأثر بملفات الراتب الســابقة يتم الضــغ  بالدائرة 

 جانب كلمة يالي.الموجودة ب

o المســـتخدم بتحديد إذا كان رمز األجر والبدل  قومقد ي:نســـبة حســـم من راتب الموظف ىتأخذ في الحســـبان أعل

ضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة ينعمي وإذا  والحسم تأخذ في الحسبان أعلى نسبة حسم من راتب الموظف وذلك بال

 لمة يالي.كان ال يتم الضغ  بالدائرة الموجودة بجانب ك

o )المســتخدم بتحديد إذا كان رمز األجر والبدل والحســم مرتب  بمنصــب اداري وذلك  قومي :مرتبط بمنصـب ادار  )نعم/ال

 بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة ينعمي وإذا كان ال يرتب  بمنصب اداري يتم الضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالي.

o قد يقوم المستخدم بإدخال رقم الدليل لحافظة التقاعد.  رقم الدليل لحافظة التقاعد 

o قد يقوم المستخدم بإدخال نسبة االحتساب للمدنين. : نسبة االحتساب للمدنين 

o قوم المستخدم بإدخال اسم النفقة للمدنين.قد ي  أسم النفقة للمدنين الذى سيظهر فى الحافظة 

o  قد يقوم المستخدم بإدخال نسبة االحتساب للمبتعثين. : للمبتعثيننسبة االحتساب 

o  للمبتعثينقوم المستخدم بإدخال اسم النفقة قد يللمبتعثين  أسم النفقة. 

o  قد يقوم المستخدم بإدخال نسبة االحتساب لمكفوفي اليد. : لمكفوفي اليدنسبة االحتساب 

o  لمكفوفي اليدفقة قوم المستخدم بإدخال اسم النقد يللمكفوفي اليد  أسم النفقة. 

o البحم عن النفقة في منصة اعتمادقوم المستخدم بقد ي  النفقة فى منصة اعتماد. 

o المســــتخدم بتحديد إذا كان رمز األجر والبدل  قومقد ي  تطبيق الضـــوابط الخاصـــة باإلضـــافة التلقائية لملف الراتب

والحســم تطبق عليها الضــواب  الخاصــة باإلضــافة التلقائية لملف الراتب وذلك بالضــغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة ينعمي 

وإذا كان ال يتم الضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالي.
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    والمعاهد رموز الكليات

 

 (.27-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز الكليات والمعاهد من قائمة إدارة النظام من الرموز الثابتة كما في الشكل )      
 

 
 .الكليات والمعاهديمثل شاشة رموز  (27-2-1الشكل )

 

ـــيتم  ـــتعالم عن رموز الكليات والمعاهد التي س ـــة االس ـــاش ـــؤون يتم من خالل هذه الش التعامل معها من خالل نظام ش

الموظفين ، وإلضــافة رمز جديد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الكلية او المعهد. الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز الكلية او المعهد.اسم الكلية / المعهد   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل باللغة اإلنجليزية للكلية او المعهد. الوصف باإلنجليز   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز الكلية او المعهد.  الترتيب  ❖

 مر يحفظي ليتم حفظ الرمز الجديد.يقوم المستخدم بالضغ  على أ ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 رموز نتائج الدورات التدريبية 
  

 (.28-2-1قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز نتائج الدورات التدريبية من 
 

 
 يمثل شاشة رموز نتائج الدورات التدريبية. (28-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز نتائج الدروات التدريبية التي حضرها موظفي المؤسسة أو المنشأة، وإلضافة رمز 
بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في نتيجة دورة تدريبية جديد يقوم المســـتخدم 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز نتيجة الدورة التدريبية. الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز نتيجة الدورة التدريبية. الوصف المختصر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز نتيجة الدورة التدريبية. الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز نتيجة الدورة التدريبية.  الترتيب  ❖

 بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم.يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم  مستخدم  ❖
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  رموز فئات المدن لمكافأة توزيع البريد
 

-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز فئات المدن لمكافأة توزيع البريد من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )     

2-29.) 
 

 
 يمثل شاشة رموز فئات المدن لمكافأة توزيع البريد. (29-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف رموز فئات المدن لمكافأة توزيع البريد لموظفي المؤســســة أو المنشــأة، وإلضــافة رمز 

تبيان لكل من جديد لفئات المدن لمكافأة توزيع البريد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم المستخدم بإدخال رمز نتيجة الدورة التدريبية. رمز الفئة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز نتيجة الدورة التدريبية. وصف الفئة   ❖

 لتدريبية.يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز نتيجة الدورة ا نسبة الصرف  ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على يجديدي من شري  المهام الفرعي إلضافة المدن •

o  رقم مسلسل للرمز. م 

o  يقوم المستخدم بإختيار المدينة من القائمة المنسدلة. المدينة 
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  رموز فئات الدول
 

 (.1-2-30) لقائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكتظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز فئات الدول من 
 

 
 يمثل شاشة رموز فئات الدول. (30-2-1الشكل )

 

ضافة  شؤون الموظفين ، وإل سيتم التعامل معها من خالل نظام  شة تعريف رموز فئات الدول التي  شا يتم من خالل هذه ال

ــــري  الم ــــغ  على زر يجديدي من ش هام الرئيســــي، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه رمز فئة دولة جديد يتم الض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

ــنيف اإليفاد/  تصــنيف الفئات  ❖ ــنيفات التالية )تص ــنيف الفئة من خالل قائمة تحتوي على التص يقوم المســتخدم بإختيار تص

 تصنيف اإلبتعاث/  تصنيف إجازة التفرغ العلمي/ تصنيف التمثيل الدبلوماسي واالنتداب(.

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الفئة.رمز الفئة   ❖

 ئة.يقوم المستخدم بإدخال اسم الفاسم الفئة   ❖

صنيف الفئات بحيم يقوم المستخدم نوع البدل الرئيسي    ❖ صنيف اإليفاد في حقل ت يظهر هذا الحقل فق  إذا تم اختيار ت

 بإختيار نوع البدل من القائمة المنسدلة.

يظهر هذا الحقل فق  إذا تم اختيار تصــنيف اإليفاد في حقل تصــنيف الفئات بحيم يقوم المســتخدم بإختيار بدل من  البدل  ❖

 القائمة المنسدلة.

يظهر هذا الحقل فق  إذا تم اختيار تصـــنيف اإليفاد في حقل تصـــنيف الفئات بحيم يقوم المســـتخدم  تاريخ بداية التأثير   ❖

ـــغ  على زر يبإدخال تاريخ بداية التأثير و ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية F8ذلك بالض

 التعديل عليه .
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يظهر هذا الحقل فق  إذا تم اختيار تصنيف اإليفاد في حقل تصنيف الفئات بحيم يقوم المستخدم بإختيار  نوع فئة اإليفاد  ❖

 نوع فئة اإليفاد من القائمة المنسدلة.

يظهر هذا الحقل فق  إذا تم اختيار تصــــنيف إجازة التفرغ العلمي في حقل تصــــنيف الفئات بحيم يقوم ل الكتب  قيمة بد ❖

 المستخدم بادخال قيمة بدل الكتب، عدا ذلك يتم إخفاء هذا الحقل.

صنيف ورمز الفئة المراد تعريف الدولة لها( يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  • مهام الجدول  )بعد أن يحدد المستخدم ت

 إلضافة رمز واسم دولة جديد حيم تظهر الحقول التالية:

o  رقم مسلسل للرمز. م 

o  ضغ  على زر ي رمز الدولة ستخدم بال شة البحم F2يقوم الم شا سب  Lookupي فتظهر  بحيم يقوم باختيار أحد الرموز ح

 .ماتم تعريفه سابقا في رموز الدول المعرفة في النظام

o   نظام تلقائيًا اسم الدولة حسب رمز الدولة الذي تم اختياره في الحقل السابق.يعرض الاسم الدولة 

o   يقوم المستخدم باختيار المدينة حسب الدولة التي تم اختيارها في الحقل السابق.اختر مدينة 

 يقوم المستخدم بالضغ  على زر حفظ على مستوى الجدول ومن ثم حفظ على مستوى شري  المهام الرئيسي. •
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  رموز اصحاب الصالحية للتكليف بالعمل خارج الدوام
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار رموز اصــحاب الصــالحية للتكليف بالعمل خارج الدوام من قائمة إدارة النظام من الرموز كما 

 (.31-2-1في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز أصحاب الصالحية للتكليف بالعمل خارج الدوام. (31-2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز اصحاب الصالحية للتكليف بالعمل خارج الدوام التي سيتم التعامل معها من خالل 

شري  المهام،  ضغ  على زر يجديدي من  ضافة رمز جديد يقوم المستخدم بال شؤون الموظفين ، وإل وفيما يلي تبيان لكل نظام 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 رقم متسلسل تلقائيم   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز صاحب  صالحية التكليف بالعمل خارج الدوام. رمز صاحب الصالحية  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال منصب صاحب الصالحية. منصب صاحب الصالحية  ❖

يقوم المستخدم بإدخال الحد االقصى لساعات التكليف الشهرية خالل الحد األقصى لساعات التكليف لأليام العادية   ❖

 األيام العادية.

يقوم المستخدم بإدخال الحد االقصى لساعات التكليف الشهرية خالل العطل الحد األقصى لساعات التكليف للعطل   ❖

 االسبوعية

 لساعات التكليف خالل األعياد. يقوم المستخدم بإدخال الحد االقصىالحد األقصى لساعات التكليف لألعياد   ❖

يقوم المســـتخدم بتحديد هل صـــاحب الصـــالحية موقوف التعامل معه بالضـــغ  على المربع الختيار أمر نعم حيم موقوف   ❖

 ( في المربع، أو تركه فارًغا بدون تحديد الختيار أمر ال.ُيظهر النظام إشارة )
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 الحاالت الصحية  رموز
  

 (.32-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز الحاالت الصحية من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز الحاالت الصحية. (32-2-1الشكل )

 

وإلضافة رمز حالة صحية يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز الحاالت الصحية للموظفين داخل المؤسسة أو المنشأة ، 

 جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لرمز نتيجة الدورة التدريبية. الوصف  ❖

 بإدخال رقم ترتيب رمز نتيجة الدورة التدريبية. يقوم المستخدم  الترتيب  ❖
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 رموز أسباب إنهاء العقد 
  

 (.33-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أسباب إنهاء العقد من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز أسباب إنهاء العقد. (33-2-1الشكل )

 

شة  شا سبب يتم من خالل هذه ال ضافة رمز  شأة ، وإل سسة أو المن سباب إنهاء العقد للموظفين داخل المؤ تعريف رموز أ

إلنهاء العقد جديد يقوم المســــتخدم بالضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 إدخال رمز سبب إنهاء العقد حيم سيتم استرجاع سبب إنهاء العقد بمجرد إدخال هذا الرمز.يقوم المستخدم ب الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز سبب إنهاء العقد مثالً يبلوغ السن القانونيةي. الوصف المختصر   ❖

 سن القانونية إلنهاء العقدي.يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لسبب إنهاء العقد مثالً ي بلوغ ال الوصف  ❖

 ي.Reaching legal ageيقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل باإلنجليزي لسبب إنهاء العقد مثالً ي وصف باإلنجليز   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز سبب إنهاء العقد.  الترتيب  ❖

 وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة مستخدم  ❖

يقوم المســـتخدم بتحديد إذا كان الموظف المنهي عقده يمنح مكافأة نهاية خدمة  أو ال وذلك  يمنح مكافأة نهاية خدمة   ❖

 ( في المربع.بالضغ  بالمربع الموجود في حقل مستخدم حيم يظهر النظام إشارة )

ــــغ   يمنح تعويض اإلجازة   ❖ يقوم المســــتخدم بتحديد إذا كان الموظف المنهي عقده يمنح تعويض إجازة أو ال وذلك بالض

 ( في المربع.بالمربع الموجود في حقل مستخدم حيم يظهر النظام إشارة )



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 69 

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر يحفظي ليتم حفظ الرمز الجديد ألسباب إنهاء العقد. ❖
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 رموز أصحاب الصالحية لإلنتداب
 

-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أصحاب الصالحية لإلنتداب من قائمة إدارة النظام من الرموز الثابتة كما في الشكل )

2-34.) 
 

 
 يمثل شاشة رموز الصالحية لإلنتداب. (34-2-1الشكل )

 

ب الصالحية لإلنتداب الموظفين داخل المؤسسة أو المنشأة، حيم ال يتم من خالل هذه الشاشة االستعالم عن رموز أصحا

يســمح للمســتخدم بإضــافة أو تعديل هذه الرموز ألنها محجوزة للنظام أي انه يتم تعريفها عند تصــميم النظام، وفيما يلي تبيان 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بادخال رمز صاحب الصالحية. رمز صاحب الصالحية   ❖

 يقوم المستخدم بادخال منصب صاحب الصالحية. منصب صاحب الصالحية  ❖

يعرض يقوم المستخدم بادخال الحد األقصى لعدد أيام  الحد األقصى لعدد أيام اإلنتداب في السنة المالية الواحدة  ❖

 حدة.اإلنتداب في السنة المالية الوا

 يقوم المستخدم بتحديد هل صاحب الصالحية موقوف التعامل معه او ال . موقوف  ❖
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 رموز مسميات المناصب اإلدارية  
 

-2-1تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار رموز مسـميات المناصـب اإلدارية  من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشـكل )

35.) 
 

 
 يمثل شاشة رموز مسميات المناصب اإلدارية . (35-2-1الشكل )

 

مســـميات المناصـــب اإلدارية التي ســـيتم التعامل معها من خالل نظام شـــؤون يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تعريف رموز  

، وإلضافة رمز جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، ال يسمح للمستخدم تعديل هذه الموظفين

 نها محجوزة للنظام أي انه يتم تعريفها عند تصميم النظام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:الرموز أل

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز مسمى المنصب اإلداري . الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لمسمى المنصب اإلداري مثالً ي نائب مدير ي. الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب رمز مسمى المنصب اإلداري.  الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖

 على أمر يحفظي ليتم حفظ الرمز الجديد.يقوم المستخدم بالضغ   ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 72 

 رموز أنواع الوظائف 
  

 (.36-2-1من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أنواع الوظائف
 

 
 يمثل شاشة رموز أنواع الوظائف . (36-2-1الشكل )

 

الوظائف التي ســـيتم التعامل معها من خالل نظام شـــؤون الموظفين في أنواع يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تعريف رموز  

صنيف الوظائف حسب أنواعها ضغ  على زر يجديدي من شري  شاشة بمسمى ت ، وإلضافة رمز جديد يقوم المستخدم بال

 المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز نوع الوظائف . الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لنوع الوظائف مثالً ي الوظائف اإلدارية ي. الوصف  ❖

 يقوم المستخدم بإختيار  لون لرمز نوع الوظائف من القائمة المنسدلة .  اللون  ❖
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 تصنيف الوظائف حسب أنواعها  
 

 (.37-2-1اختيار تصنيف الوظائف حسب أنواعها من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند 
 

 
 يمثل شاشة تصنيف الوظائف حسب أنواعها. (37-2-1الشكل )

 

، و التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين يتم من خالل هذه الشاشة تصنيف الوظائف حسب أنواعها  

رمز جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه وإلضـــافة 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

يقوم المســـتخدم باختيار المرتبة التي يريد تحديد تصـــنيف وظائفها حســـب النوع من القائمة المنســـدلة ، يقوم  المرتبة   ❖

 .النظام بعرض بيانات عن الوظائف المنتمية لتلك المرتبة )باستثناء الوظائف الملغاة( 

o  يقوم النظام بعرض رقم مسلسل للوظيفة المنتمية لتلك المرتبة . م 

o  وم النظام بعرض رقم لوظيفة المنتمية لتلك المرتبة.يق رقم الوظيفة 

o  يقوم النظام بعرض الرمز التصنيفي للوظيفة المنتمية لتلك المرتبة. الرمز التصنيفي 

o  يقوم النظام بعرض مسمى الوظيفة للوظيفة المنتمية لتلك المرتبة  مسمى الوظيفة. 

o    ظيفة المنتمية لتلك المرتبةيقوم النظام بعرض الجهة اإلدارية للوالجهة اإلدارية. 

o   يقوم النظام بعرض مقر العمل للوظيفة المنتمية لتلك المرتبة مقر العمل. 

o    في حال كانت الوظيفة مشغولة . يقوم النظام بعرض إسم شاغل الوظيفة المنتمية لتلك المرتبةإسم شاغلها 

o   صنيف الوظيفة حسب األرمز نوع الوظيفة صنيف يقوم المستخدم باختيار ت نواع المعرفة في النظام، بحيم يتم اختيار الت

 المطلوب من قائمة تعرض عناصرها انواع الوظائف المعرفة في النظام. 
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o  يقوم النظام بعرض اللون تلقائياً حسب اللون المعرف لنوع الوظيفة . اللون 

  



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 75 

 رموز المجتمعات التصنيفية
 

 (.38-2-1التصنيفية من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز المجتمعات 

 

 
 يمثل شاشة رموز المجتمعات التصنيفية. (38-2-1الشكل )

 

، والتي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفينيتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز المجتمعات التصنيفية 

بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  وإلضـــافة رمز جديد يقوم المســـتخدم

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز المجتمع التصنيفي. الرمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال وصف المجتمع التصنيفي. وصف المجتمع التصنيفي  ❖
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 التنبيهاتإعدادات 
 

 (.39-2-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات التنبيهات من قائمة إدارة النظام من الرموز كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة إعدادات التنبيهات. (39-2-1الشكل )

 

وإلضــافة تنبيه ، والتي ســيتم التعامل معها من خالل نظام شــؤون الموظفينيتم من خالل هذه الشــاشــة اعداد التنبيهات 

 جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

دي على يقوم المســتخدم باختيار نوع القرار الفرعي من قائمة منســدلة، إما قرار التعاقد مع الســعو نوع القرار الفرعي  ❖

 وظيفة مؤقتة أو قرار التعاقد مع المتعاون.

على تاريخ نهاية العقد أم تاريخ نهاية فترة  التنبيه اعتماداً  فيما إذا كانيقوم المســــتخدم بتحديد  التنبيه على تاريخ  ❖

 التجربة.

 يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كانت فترة التنبيه باأليام أم باألشهر. فترة التنبيه  ❖

في حال اختيار فترة التنبيه حســــب األيام يقوم المســــتخدم بإدخال عدد األيام التي تســــبق التاريخ المحدد  أليام عدد ا ❖

  للتنبيه عنه.

في حال اختيار فترة التنبيه حسب األشهر يقوم المستخدم بإدخال عدد األشهر التي تسبق التاريخ المحدد  عدد األشهر  ❖

 للتنبيه عنه.

 المستخدم باختيار الوسيلة المراد التنبيه من خاللها مع إمكانية اختيار أكثر من وسيلة وذلك بوضع يقوم التنبيه بواسطة  ❖

 ( في المربع.إشارة )
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 ( في المربع.إشارة ) وذلك بوضع تحديد الموظف المراد إرسال التنبيه له بحيم يمكن اختيار أكثر من موظف التنبيه لـ  ❖

 فيقوم المستخدم بإدخال رقمه ويقوم النظام بعرض اسمه.محدد موظف لفي حال كان التنبيه  رقم الموظف  ❖

سالة التنبيه  ❖ سالها في التنبيه مثالً يالموظفين التالية  نص ر سيتم إر سالة التنبيه التي  ستخدم بإدخال نص ر يقوم الم

 ( يومي.20أسماؤهم ستنتهي عقودهم خالل )
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  الثابتةالرموز 
 

ــمن التعريف 3-1تمثل هذه القائمة كما في الشــكل ) ( مجموعة شــاشــات الرموز الثابتة في نظام شــؤون الموظفين وتتض

ضافة أو تعديل هذه الرموز ألنها محجوزة  ستخدم بإ سمح للم سبق للرموز العامة الثابتة والتي ال تتغير في النظام حيم ال ي الم

 تصميم النظام.للنظام أي انه يتم تعريفها عند 
 

 
 شاشة الرموز الثابتة. ( يمثل1-3الشكل )
 

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



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 79 

 رموز كوادر التوظيف 
  

 (.1-3-1إدارة النظام من الرموز الثابتة كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز كوادر التوظيف من قائمة 

 

 
 يمثل شاشة رموز كوادر التوظيف. (1-3-1الشكل )

 

، وإلضافة التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفينيتم من خالل هذه الشاشة عرض رموز كوادر التوظيف 

 شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:رمز جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من 

 

 المعلومات الرئيسية •

يقوم المســتخدم بتحديد الدليل التصــنيفي لكادر التوظيف وذلك باختياره من القائمة المنســدلة حيم  الدليل التصــنيفي  ❖

 تظهر الحقول التالية:

o  رقم مسلسل للرمز. م 

o  التوظيف.يعرض النظام رمز كادر  الرمز 

o   يعرض النظام وصف كادر التوظيف. الوصف 

o  يقوم المستخدم بالتعديل على ترتيب رمز كادر التوظيف. الترتيب 

o  ـــغ  بالمربع الموجود في حقل  مســـتخدم ـــأة أو ال وذلك بالض ـــتخدم بالمنش ـــتخدم بتحديد إذا كان الرمز مس يقوم المس

 ( في المربع.مستخدم حيم يظهر النظام إشارة )

o يعرض النظام مرتبة الكادر الوظيفي الذي يبدأ منها بحيم تم تعريفها في شاشة أسماء المرتبات.مرتبة  من ال 

o  يعرض النظام مرتبة الكادر الوظيفي الذي ينتهي إليها بحيم تم تعريفها في شاشة أسماء المرتبات.  إلى مرتبة 
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 رموز أسماء المرتبات 
  

 (.2-3-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أسماء المرتبات من قائمة إدارة النظام من الرموز الثابتة كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة رموز أسماء المرتبات. (2-3-1الشكل )

 

يسمح يتم من خالل هذه الشاشة االستعالم عن رموز أسماء المرتبات للموظفين داخل المؤسسة أو المنشأة، حيم ال 

صميم النظام، وفيما يلي تبيان لكل من  ضافة أو تعديل هذه الرموز ألنها محجوزة للنظام أي انه يتم تعريفها عند ت للمستخدم بإ

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 ال هذا الرمز.يعرض النظام رمز اسم المرتبة حيم سيتم استرجاع اسم المرتبة بمجرد إدخ الرمز  ❖

 يعرض النظام الوصف الكامل لرمز اسم المرتبة.  الوصف  ❖

 يعرض النظام الحد األدنى للمؤهل. الحد األدنى للمؤهل   ❖

 يعرض النظام الوصف المختصر لرمز اسم المرتبة.  الوصف المختصر   ❖

 يعرض النظام رقم ترتيب رمز اسم المرتبة. الترتيب  ❖

 مرتبة الكادر الوظيفي الذي يبدأ منها.يعرض النظام  درجة من الدرجة   ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 رموز حالة الموظف 
  

 (.3-3-1الرموز الثابتة كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز حالة الموظف من قائمة إدارة النظام من 
 

 
 يمثل شاشة رموز حالة الموظف. (3-3-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة االستعالم عن رموز حالة الموظفين داخل المؤسسة أو المنشأة، حيم ال يسمح للمستخدم 

ميم النظام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في بإضــافة أو تعديل هذه الرموز ألنها محجوزة للنظام أي انه يتم تعريفها عند تصــ

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يعرض النظام رمز حالة الموظف حيم سيتم استرجاع حالة الموظف بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 يعرض النظام الوصف المختصر لرمز حالة الموظف.الوصف المختصر   ❖

 يعرض النظام الوصف الكامل لرمز حالة الموظف. الوصف  ❖

 يعرض النظام ترتيب رمز حالة الموظف. الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 رموز حالة الوظيفة 
  

 (.4-3-1اختيار رموز حالة الوظيفة من قائمة إدارة النظام من الرموز الثابتة كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند
 

 
 يمثل شاشة رموز حالة الوظيفة. (4-3-1الشكل )

 

ــــة االســــتعالم عن رموز حالة الوظيفة  ــــاش ــــؤون يتم من خالل هذه الش ــــيتم التعامل معها من خالل نظام ش التي س

للمستخدم بإضافة أو تعديل هذه الرموز ألنها محجوزة للنظام أي انه يتم تعريفها عند تصميم النظام، ،حيم ال يسمح الموظفين

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 هذا الرمز.يعرض النظام رمز حالة الوظيفة حيم سيتم استرجاع حالة الوظيفة بمجرد إدخال  الرمز  ❖

 يعرض النظام الوصف المختصر لرمز حالة الوظيفة. الوصف المختصر   ❖

 يعرض النظام الوصف الكامل لرمز حالة الوظيفة. الوصف  ❖

 يعرض النظام ترتيب رمز حالة الوظيفة. الترتيب  ❖

 دم.يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخ مستخدم  ❖
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 رموز أسماء الدرجات 
 

 (.5-3-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أسماء الدرجات من قائمة إدارة النظام من الرموز الثابتة كما في الشكل )                    
 

 
 يمثل شاشة رموز أسماء الدرجات. (5-3-1الشكل )

 

ستخدم يتم من خالل هذه  سمح للم شأة، حيم ال ي سسة أو المن ستعالم عن درجات الموظفين داخل المؤ شة اال شا ال

ـــميم النظام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  ـــافة أو تعديل هذه الدرجات ألنها محجوزة للنظام أي انه يتم تعريفها عند تص بإض

 في هذه الشاشة:
 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يعرض النظام رمز اسم الدرجة حيم سيتم استرجاع هذه الدرجة بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 ي. 1يعرض النظام الوصف المختصر لرمز اسم الدرجة مثالً يالوصف المختصر   ❖

 يعرض النظام الوصف الكامل لرمز اسم الدرجة مثالً ياألولىي. الوصف  ❖

 رجة.يعرض النظام ترتيب رمز اسم الد الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 رموز أسماء مستويات الوحدات اإلدارية 
  

من الرموز الثابتة كما في  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار رموز أســماء مســتويات الوحدات اإلدارية من قائمة إدارة النظام

 (.6-3-1الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز أسماء مستويات الوحدات اإلدارية.6-3-1الشكل )

 

سماء مستويات الوحدات اإلدارية داخل المؤسسة أو المنشأة، حيم ال  يتم من خالل هذه الشاشة االستعالم عن رموز أ

محجوزة للنظام أي انه يتم تعريفها عند تصــميم النظام، وفيما يلي تبيان  يســمح للمســتخدم بإضــافة أو تعديل هذه الرموز ألنها

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

يعرض النظام رموز أسماء مستويات الوحدات اإلدارية حيم سيتم استرجاع أسماء مستويات الوحدات اإلدارية بمجرد  الرمز  ❖

 الرموز.إدخال هذه 

 يعرض النظام الوصف المختصر لرمز اسم مستوى الوحدة اإلدارية. الوصف المختصر   ❖

 يعرض النظام الوصف الكامل لرمز اسم مستوى الوحدة اإلدارية. الوصف  ❖

 يعرض النظام ترتيب رمز اسم مستوى الوحدة اإلدارية. الترتيب  ❖

 بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم.يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم  مستخدم  ❖
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 رموز أسماء مستويات التصنيف 
 

-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أسماء مستويات التصنيف من قائمة إدارة النظام من الرموز الثابتة كما في الشكل )

3-7.) 
 

 
 يمثل شاشة رموز أسماء مستويات التصنيف. (7-3-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة االستعالم عن رموز أسماء مستويات التصنيف داخل المؤسسة أو المنشأة، حيم ال يسمح 

صميم النظام، وفيما يلي تبيان لكل من  ضافة أو تعديل هذه الرموز ألنها محجوزة للنظام أي انه يتم تعريفها عند ت للمستخدم بإ

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

صنيف بمجرد إدخال هذه  الرمز  ❖ ستويات الت سماء م سترجاع أ سيتم ا صنيف حيم  ستويات الت سماء م يعرض النظام رموز أ

 الرموز.

 يعرض النظام الوصف المختصر لرمز اسم مستوى التصنيف مثالً يم/العامةي. الوصف المختصر   ❖

 يعرض النظام الوصف الكامل لرمز اسم مستوى التصنيف مثالً يالمجموعات العامةي. الوصف  ❖

 يعرض النظام ترتيب رمز اسم مستوى التصنيف. الترتيب  ❖

 يعرض النظام عدد خانات المستوى في دليل التصنيف. عدد خانات كل مستوى  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 رموز نوع الموظف 
  

 (.8-3-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز نوع الموظف من قائمة إدارة النظام من الرموز الثابتة كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز نوع الموظف.8-3-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة االستعالم عن رموز أنواع الموظفين الذي سيتم تعيينهم داخل المؤسسة أو المنشأة، حيم ال 

يســمح للمســتخدم بإضــافة أو تعديل هذه الرموز ألنها محجوزة للنظام أي انه يتم تعريفها عند تصــميم النظام، وفيما يلي تبيان 

 من الحقول في هذه الشاشة: لكل

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يعرض النظام رمز نوع الموظف حيم سيتم استرجاع نوع الموظف بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 يعرض النظام الوصف المختصر لرمز نوع الموظف.الوصف المختصر   ❖

 يعرض النظام الوصف الكامل لرمز نوع الموظف. الوصف  ❖

 يعرض النظام ترتيب رمز نوع الموظف. الترتيب  ❖

يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان نوع الموظف  التعامل مع مخصــصــات العمل خارج الدوام حســب مراكز التكلفة   ❖

نوع الموظف ال يتعامل مع مخصــصــات يتعامل مع مخصــصــات العمل خارج الدوام حســب مراكز التكلفة وكلمة يالي إذا كان 

 .العمل خارج الدوام حسب مراكز التكلفة 
 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖
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 رموز فصيلة الدم 
  

 (.9-3-1م من قائمة إدارة النظام من الرموز الثابتة كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز فصيلة الد
 

 
 يمثل شاشة رموز فصيلة الدم. (9-3-1الشكل )

 

ــيلة دم الموظفين داخل المؤســســة أو المنشــأة، حيم ال يســمح  يتم من خالل هذه الشــاشــة االســتعالم عن رموز فص

ضافة أو تعديل هذه الرموز ألنها محجوزة  صميم النظام، وفيما يلي تبيان لكل من للمستخدم بإ للنظام أي انه يتم تعريفها عند ت

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 يعرض النظام رموز فصيلة الدم للموظفين حيم سيتم استرجاع فصيلة دم الموظف بمجرد إدخال هذا الرمز. الرمز  ❖

 الوصف المختصر لرمز فصيلة الموظف.يعرض النظام الوصف المختصر   ❖

 يعرض النظام الوصف الكامل لرمز فصيلة دم الموظف. الوصف  ❖

 يعرض النظام ترتيب رمز فصيلة الدم. الترتيب  ❖

 يعرض النظام كلمة ينعمي إذا كان الرمز مستخدم بالمنشأة وكلمة يالي إذا كان غير مستخدم. مستخدم  ❖

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 88 

 جدول اسعار تذاكر السفر وخطوط السير 
  

 (.4-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير  من قائمة إدارة النظام كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل الجزء األعلى من شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير.4-1الشكل )

 

شركات الطيرانيتم  سير  سفر حسب درجاتها وتعريف خطوط  سعار تذاكر ال شة تعريف أ شا سيتم  من خالل هذه ال التي 

، ولتعريف مجموعة خطوط ســير أو خ  ســير يقوم المســتخدم بتحديد مجموعة التعامل معها من خالل نظام شــؤون الموظفين

عريفه ومن ثم يقوم المســـتخدم بتحديد هل يريد تعريف خطوط الســـير  التي ســـتتفرع منها المجموعة أو خ  الســـير المراد ت

ــغ  على زر يجديدي من  ــغ  بالدائرة الموجودة بجانب كل خيار ومن ثم يقوم بالض ــير وذلك بالض ــير أو خ  س مجموعة خطوط س

 شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 المستخدم بإدخال رقم مجموعة خطوط السير التي يريد إضافتها.يقوم  رقم المجموعة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم مجموعة خطوط السير. اسم المجموعة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم خ  السير وذلك في حال أراد تعريف خ  سير. رقم الخط  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم خ  السير. اسم الخط  ❖

ــير يقوم ❖ ــركات الطيران  عند تعريف خ  س ــركات الطيران حيم تم تعريف ش ــركة طيران من جدول ش المســتخدم باختيار ش

ســابقاً في شــاشــة رموز شــركات الطيران ومن ثم يقوم باختيار درجة التذكرة من جدول الدرجات )تم تعريف درجات التذاكر 

 (.1-4-1واألسعار كما في الشكل )في شاشة رموز درجات التذاكر سابقاً( حيم يعرض النظام جدول الفئات العمرية 
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 يمثل الجزء األسفل من شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير. (1-4-1الشكل )

 

 الفئات العمرية واألسعار •

 رقم مسلسل. م  ❖

يعرض النظام اســـم الفئة العمرية لدرجة التذكرة التي تم تعريفها من قائمة إدارة النظام في الرموز  اســم الفئة العمرية  ❖

 في شاشة رموز الفئات العمرية.

يعرض النظام الحد األدنى للســن للفئة العمرية لدرجة التذكرة التي تم اختيارها من  الحد األدنى للسـن للفئة العمرية  ❖

 جدول الدرجات.

يعرض النظام الحد األعلى للسن للفئة العمرية لدرجة التذكرة التي تم اختيارها من  للسن للفئة العمرية  الحد األعلى ❖

 جدول الدرجات. 

 يقوم المستخدم بإدخال سعر التذكرة وذلك حسب الفئة العمرية الموجودة في الجدول. السعر  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8بالضــغ  على زري يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تســعير التذكرة وذلك تاريخ التسـعير  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على سعر التذكرة حسب الفئة العمرية. المالحظات  ❖
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 صالحية مستخدمي النظام على كوادر التوظيف 
 

تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار شـاشـة صـالحية مسـتخدمي النظام على كوادر التوظيف من قائمة إدارة النظام  كما في 

 (. 5-1الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة صالحية مستخدمي النظام على كوادر التوظيف.5-1الشكل )

 

نظام شــؤون الموظفين،  وفيما يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف صــالحيات مســتخدمي النظام على كوادر التوظيف في 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 مجموعة المستخدمين  •

 رقم مسلسل للمجموعة. م  ❖

 يعرض النظام اسم المجموعة التي تم تعريفها في النظام العام. اسم المجموعة  ❖

 يعرض النظام وصف للمجموعة التي قام بعرضها. وصف المجموعة  ❖

 

 المستخدمين •

 رقم مسلسل للمستخدم. م  ❖

 يعرض النظام اسم المستخدم المعرف في المجموعة التي قام النظام بعرضها.اسم المستخدم   ❖

 

للتعديل على جدول الكوادر يقوم المستخدم باختيار مجموعة مستخدمين ومن ثم يقوم بالضغ  على زر كوادر التوظيف   •

 يتعديلي وتظهر الحقول التالية:
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 رقم مسلسل.م   ❖

( في المربع، أو يقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب رمز الكادر الذي يريد اختياره حيم يعرض النظام  إشارة ) ❖

 ( في المربع.يقوم باختيار جميع الكوادر وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة الرمز حيم يعرض النظام إشارة )

 ادر التوظيف.يعرض النظام رمز كالرمز   ❖

 يعرض النظام وصف كادر التوظيف.الوصف   ❖
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 تعريف الشروط الخاصة بضواب  العمل
 

تختص هذه الشــاشــة بتعريف شــروط التصــفية الخاصــة بضــواب  العمل في النظام وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تعريف 

 (.6-1ة إدارة النظام كما في الشكل )الشروط الخاصة بضواب  العمل من قائم
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف الشروط الخاصة بضواب  العمل.6-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تعريف الشـــروط الخاصـــة بضـــواب  العمل التي ســـيتم التعامل معها من خالل نظام شـــؤون 

ش ضغ  على زريجديدي من  شرط جديد يقوم المستخدم بال ضافة  ري  المهام ،  وفيما يلي تبيان لكل من الحقول الموظفين، إل

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام القائمة F2يقوم المستخدم بتحديد رمز الشرط وذلك بالضغ  على زر ي رمز الشرط  ❖

 المنسدلة.

يقوم المستخدم بتحديد اسم الشرط ويراعي أن يكون اسم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل الشرط مما  اسم الشرط  ❖

 يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل الشرط بمجرد قراءة اسمه.

 وهناك نوع واحد لتصنيف الشروط وهو تقارير. تصنيف الشرط  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد وصف الشرط. الوصف  ❖

ظهر النظام فيما إذا كان هذا الشــــرط محجوز للنظام وال يمكن التعديل أو قام بإدخاله مســــتخدم وغير ي محجوز للنظام  ❖

 محجوز للنظام.

شرط /الرابط ❖ سخ من ال سخة  ن صفية المراد ن شرط الت ستخدم بإدخال  شرط وذلك قد يقوم الم عن طريق تحديد رمز ال

 .لقائمة المنسدلةي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام اF2بالضغ  على زر ي
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  ثم يقوم المستخدم ببناء الشرط عن طريق إدخال الحقول التالية •

شرط يحتوي أكثر  رقم السطر  ❖ ستفاد منه في حال كان ال سلسلي وي شكل تلقائي وت سطر ب يقوم النظام بتحديد رقم ال

 من سطر.

سطر  ❖ يســتخدم حقل محدد الســطر في حالة الشــروط المركبة )أكثر من ســطر( وذلك للرب  بين أكثر من ســطر  محدد ال

وفي حالة الشروط البسيطة )سطر واحد( فإننا ال نستخدمه، ويحتوي هذا الحقل على إشارات مثل)) ) ، ( ، أو ، و (( وهي 

 وضح ذلك: محددات منطقية تستخدم في تكوين الشرط  المركب والمثال التالي ي

 : صحيح 1الشرط س في السطر 

 : خاطئ2الشرط ص في السطر 

 تكون نتيجة الشرط كالتالي: )و( في حال كان محدد السطر الثاني هو 

 )س( و )ص( =خاطئ

 تكون نتيجة الشرط كالتالي:)أو( وفي حال كان محدد السطر الثاني هو 

 )س( أو )ص( = صحيح

 يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط األول )معلومات الموظف..( المصدر  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ منه العنصر األول للشرط قيمته )آخر تقييم للموظف..(. اسم الحقل  ❖

 (<، >يقوم المستخدم بتحديد عملية المقارنة التي يحتاجها الشرط ) العملية  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط الثاني )قيمة ثابتة ..( المصدر  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ منه العنصر الثاني للشرط قيمته. اسم الحقل أو القيمة  ❖

ين الذين مدة والمثال التالي يبين طريقة بناء شــرط مركب )أكثر من ســطر( إلعداد الشــرط خاص بالمســتخدمين والموظف ❖

 سنة: 50سنة و عمر الموظف أقل من  25خدمتهم بالدولة أقل من 

 نقوم باختيار جديد من شري  العمليات في منتصف الشاشة. .1

 نقوم باختيار المصدر = معلومات الموظف. .2

 اسم الحقل = نوع قرار التعيين. .3

 العملية : =. .4

 المصدر = قيمة ثابتة. .5

 مستخدم .اسم الحقل أو القيمة = تعيين  .6

 يقوم باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل السطر األول من الشرط. .7

 نقوم باختيار جديد من شري  العمليات في منتصف الشاشة إلضافة السطر الثاني للشرط. .8

 محدد السطر = و. .9

 نقوم باختيار المصدر = معلومات الموظف. .10

 اسم الحقل = عمر الموظف )سنة(. .11

 .<العملية =  .12

 بتة.المصدر = قيمة ثا .13

 . 50اسم الحقل أو القيمة =  .14

 يقوم باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل السطر الثاني من الشرط. .15

 نقوم باختيار جديد من شري  العمليات في منتصف الشاشة إلضافة السطر الثاني للشرط. .16

 محدد السطر = و. .17

 نقوم باختيار المصدر = معلومات الموظف. .18

 (.اسم الحقل = مدة الخدمة بالدولة )سنة .19

 .<العملية =  .20

 المصدر = قيمة ثابتة. .21

 . 25اسم الحقل أو القيمة =  .22

 يقوم باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل السطر الثالم من الشرط. .23

بعد أن ينتهي المستخدم من كتابة الشرط يمكنه التحقق من صحة شرطه عن طريق اختيار زر يالتحقق من صحة الشرطي،  ❖

 تحدد فيما إذا كان الشرط صحيحا أم ال.حيم يقوم النظام بإظهار رسالة 

 كما أن هناك صندوق نصي في أسفل الشاشة يحتوي على نص الشرط بلغة االستعالم في قاعدة البيانات. ❖
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 إعدادات ضواب  العمل 
  

 (.7-1كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات ضواب  العمل من قائمة إدارة النظام 
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات ضواب  العمل.7-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف ضواب  العمل للموظفين داخل المؤسسة أو المنشأة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 أنواع القرارات •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يقوم المســتخدم بتحديد نوع ضــاب  العمل وذلك بالضــغ  على زر ي نوع ضــابط العمل  ❖

 النظام القائمة المنسدلة.

ــغ  على زر ي بدل مكافأة/قرار  ❖ ــتخدم بتحديد بدل المكافأة/قرار وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يقوم المس

 بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام حيم تظهر الحقول التالية:ومن ثم يقوم  النظام القائمة المنسدلة .

o  رقم مسلسل للرمز. م 

o  ضابط العمل ضاب  العمل  رمز  صف  سترجاع و سيتم ا ضافته حيم  ضاب  العمل الذي يريد إ يقوم المستخدم بإدخال رمز 

 بمجرد إدخال هذا الرمز.

o  يقوم المستخدم بإدخال الوصف الكامل لضاب  العمل. وصف ضابط العمل 

o  صفية شرط الت يقوم المســتخدم بإدخال رمز شــرط التصــفية الذي تم تعريفه في شــاشــة تعريف الشــروط الخاصــة  رمز 

 بضواب  العمل.

o  يعرض النظام وصف شرط التصفية والذي تم إدخال رمزه في الحقل السابق. وصف شرط التصفية 
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o  المستخدم بتعديل المحددات الخاصة بشرط التصفية الذي تم اختياره حيم تختلف هذه الشاشة حسب يقوم  المحددات

المحددات الخاصــة بكل شــرط وللتعديل على هذه المحددات يقوم المســتخدم بالضــغ  على راب  يمحددات الشــرطي حيم 

 (.1-7-1يعرض النظام شاشة تعديل قيم المحددات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تعديل المحددات.1-7-1)الشكل 

 

 وتحتوي الشاشة على الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م   ▪

 يعرض النظام اسم المحدد. اسم المحدد  ▪

 يقوم المستخدم باختيار المعامل من القائمة المنسدلة الموجودة في حقل القيمة.المعامل   ▪

o  دم بتحديد فيما إذا كان الـــــموظفين الذين ينطبق يقوم المستخ ينطبق الشرط على الموظفين الخاضعين للتصفية

ضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة ينعمي وغير ذلك  ضاب  مع نوع البدل أو المكافأة وذلك بال ضعين لنوع ال شرط خا عليهم ال

 يقوم المستخدم بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالي.

o  ضابط صيل  تفاصيل ال ضاب  مع نوع البدل أو المكافأة الذي تم اختياره يقوم المستخدم بتعديل تفا صة بنوع ال ضاب  الخا ال

حيم تختلف هذه الشاشة حسب المحددات الخاصة بكل ضاب  ونوع البدل أو المكافأة وللتعديل على هذه المحددات يقوم 

-1كما في الشكل)المستخدم بالضغ  على راب  يمحددات ضاب  العملي حيم يعرض النظام شاشة تعديل قيم المحددات 

7-2.) 

o  يقوم المستخدم بإدخال المادة التي بناًء عليها تم وضع ضاب  العمل. المادة 
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 يمثل شاشة تعديل المحددات. (2-7-1الشكل )
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 إعدادات اللجان والجلسات 
  

 (.8-1قائمة إدارة النظام كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات اللجان والجلسات من 
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات اللجان والجلسات.8-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تسجيل إعدادات اللجان والجلسات التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين، 

يجديدي من شري  المهام ،وفيما يلي تبيان لكل من ولتسجيل إعدادات لجان وجلسات جديدة يقوم المستخدم بالضغ  على زر 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

ي من لوحة المفاتيح حيم F2يقوم المســتخدم بتحديد رقم اللجنه التي يريد إضــافتها  وذلك بالضــغ  على زر ي رقم اللجنة  ❖

 يعرض النظام القائمة المنسدلة.

 يريد إضافتها.يقوم المستخدم بإدخال وصف اللجنة التي وصف اللجنة   ❖

ــغ  بالدائرة الموجودة بجانب كل وحدة احتســاب المكافأة   ❖ يقوم المســتخدم بتحديد وحدة احتســاب المكافأة وذلك بالض

 خيار يجلسة، يوم، ساعةي.

يقوم المستخدم بتعريف المناصب التي تتكون منها اللجنة وذلك بالضغ  على زر يجديدي  المناصب المكونة لكل جلسة  ▪

 من شري  المهام الموجود فوق جدول المناصب المكونة للجنة حيم تظهر الحقول التالية:

o   رقم مسلسل.م 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم للمنصب الذي يريد تعريفه.رقم المنصب 

o   خدم بإدخال وصف المنصب الذي يريد تعريفه مثالً يرئيس، سكرتير....ي.يقوم المستوصف المنصب 

o   يقوم المستخدم بإدخال الحد األقصى للموظفين الذين يمكن تعريفهم في هذا المنصب.الحد األقصى للموظفين 
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o   اب المكافأة التي يقوم المستخدم بإدخال قيمة بدل الوحدة أثناء الدوام وذلك حسب وحدة احتسبدل الوحدة أثناء الدوام

 لاير  بالجلسة أو الساعة أو باليومي. 100تم تحديدها سابقاً كأن يكون مثالً ي

o   يقوم المســتخدم بإدخال قيمة بدل الوحدة خارج الدوام وذلك حســب وحدة احتســاب المكافأة بدل الوحدة خارج الدوام

 التي تم تحديدها سابقاً.

o   ل الحد األقصى للبدل الذي يمكن دفعه لهذا المنصب.يقوم المستخدم بإدخاالحد األقصى للبدل 
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 سلم الرواتب والبدالت والمكافآت والتعويضات لكوادر التوظيف 
  

تظهر هذه الشاشة عند اختيار سلم الرواتب والمكافآت والتعويضات لكوادر التوظيف من قائمة إدارة النظام كما في الشكل 

(1-9.) 
 

 
 ( يمثل شاشة سلم الرواتب والمكافآت والتعويضات لكوادر التوظيف.9-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف سلم الرواتب والمكافآت والتعويضات لكوادر التوظيف التي سيتم التعامل معها من خالل  

زر يجديدي من شــري  المهام وفيما يلي نظام شــؤون الموظفين، ولتســجيل ســلم رواتب جديد يقوم المســتخدم بالضــغ  على 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم سلم الرواتب الذي يريد إضافته. رقم سلم الرواتب  ❖

يقوم المســــتخدم بتحديد كادر التوظيف الذي يريد إضــــافة ســــلم رواتب له وذلك باختيار كادر التوظيف من القائمة الكادر   ❖

 دلة.المنس

في حال كان سلم الرواتب محجوز للنظام يعرض النظام كلمة ينعمي حيم ال يستطيع المستخدم التعديل محجوز للنظام   ❖

على ســلم الرواتب، أما في حال كان ســلم الرواتب غير محجوز للنظام ولم يكن مســتخدماً في النظام يعرض النظام كلمة 

 قوم بتحديد السطر المحتوي على بيانات المرتبة المراد التعديل عليها. يالي،  حيم يقوم المستخدم بتعديل الوصف ثم ي

 يقوم المستخدم بإدخال وصف سلم الرواتب الذي يريد إضافته.وصف سلم الرواتب   ❖

يقوم المســتخدم إلدخال ســلم الرواتب لكادر التوظيف الذي حدده ســابقاً باختيار الســطر الذي يحتوي على المرتبة المراد  ❖

ضغ  تعريف الر سطر ومن ثم يقوم بال صورة اليد الموجودة في بداية ال ضغ  على  واتب لدرجاتها من جدول المراتب وذلك بال

 على زر يتعديلي من شري  المهام الموجود فوق جدول المراتب حيم تظهر الحقول التالية: 

o  رقم مسلسل. م 
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o   تم اختياره سابقاً. يعرض النظام اسم المرتبة الموجودة في كادر التوظيف الذيالمرتبة 

o   يقوم المستخدم بإدخال قيمة بداية المربوط حيم يمثل الراتب األساسي ألول درجة في هذه المرتبة.بداية المربوط 

o   يقوم المستخدم بإدخال قيمة العالوة الدورية لدرجات المرتبة.العالوة الدورية 

o   يعرض النظام الراتب األساسي ألخر درجة.نهاية المربوط 

o يقوم المســتخدم بتحديد هل يســتمر النظام منح العالوة في حال  مر منح العالوة في حال تجاوز أعلى مربوط يســت

تجاوز أعلى مربوط على مستوى المرتبة وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة ينعمي وغير ذلك يقوم بالضغ  بالدائرة 

 الموجودة بجانب كلمة يالي. 

o   يقوم المستخدم بتحديد طريقة احتساب التقاعد/التأمينات هل هو حسب يالراتب احتساب التقاعد/التأمينات حسب

 الفعليي أو حسب يآخر مربوط في حال تجاوزهي وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كل خيار.

o   ــيل رواتب الدرجات ســاســي للدرجات المنتمية للمرتبة في حالة أراد المســتخدم اســتعراض أو تعديل الراتب األتفاص

صيل رواتب الدرجاتي ضغ  على راب  يتفا صيل رواتب الدرجات كما  [.…] المختارة، يقوم بال شة تفا شا حيم يعرض النظام 

( حيم يكون راتب أول درجة في المرتبة مســاوياً لقيمة حقل بداية المربوط ويكون الراتب األســاســي 1-9-1في الشــكل )

 المرتبة يساوي الراتب األساسي للدرجة السابقة مضافاً إليه العالوة الدورية. لبقية الدرجات في
 

 
 ( يمثل شاشة تفاصيل رواتب الدرجات.1-9-1الشكل )

 

o  ـــورة اليد الموجودة في بداية ـــغ  على ص للتعديل على رواتب الدرجات يقوم المســـتخدم باختيار ســـطر الدرجة وذلك بالض

زر يتعديلي من شــري  المهام الموجود في جدول تفاصــيل رواتب الدرجات حيم تظهر الســطر ومن ثم يقوم بالضــغ  على 

 الحقول التالية:

 رقم مسلسل للدرجة. م  ▪

 يعرض النظام اسم الدرجة. الدرجة  ▪

سابقة الراتب األساسي   ▪ يقوم المستخدم بالتعديل على الراتب األساسي للدرجة بحيم يكون أكبر من راتب الدرجة ال

 لها.
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 ع ملف الراتب  استطال
 

 (.10-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار استطالع ملف الراتب من قائمة إدارة النظام كما في الشكل ) 
 

 
 استطالع ملف الراتب. ( يمثل شاشة10-1الشكل )

 

شأة ، وفيما يلي تبيان  سسة أو المن ستطالع ملف الراتب للموظفين داخل المؤ شة القيام با شا لكل يتم من خالل هذه ال

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2يتم إدخال رقم الموظف المراد اســــتطالع ملف راتبه وذلك بالض

ملف راتبه، حيم يعرض النظام اسم  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد االستعالم عن

 الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف.

ــجل الراتب  ❖ ي من لوحة F8يتم إدخال تاريخ بداية تأثير ســـجل راتب الموظف وذلك بالضـــغ  على زر ي تاريخ بداية تأثير س

ــــغ  على زر يبحمي حيم يعرض النظام المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إ مكانية التعديل عليه ومن الض

معلومات عن راتب الموظف )الراتب األســـاســـي، بداية المربوط، نهاية المربوط، تاريخ بداية العقد، تاريخ نهاية العقد، مرتبة 

بالنســــبة للمســــير  الموظف، رقم الوظيفة، درجة الموظف، ســــلم الرواتب، و جدول البدالت والحســــميات,حالة الموظف

 الشهري(.

 يقوم النظام بعرض صافي راتب الموظف. صافي الراتب  ❖
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 جدول الشرائح  
  

 (.11-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار جدول الشرائح من قائمة إدارة النظام كما في الشكل )
 

 
 جدول الشرائح. ( يمثل شاشة11-1الشكل )

 

لشــرائح اإلجازات مثل المرضــية والمرافقة التي ســيتم التعامل معها من  يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بتعريف جدول

خالل نظام شؤون الموظفين، وإلضافة جدول شرائح جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام ، وفيما يلي تبيان لكل 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للجدول. م  ❖

 يظهر النظام تلقائياً رمز مسلسل للجدول مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستخدم. رمز الجدول  ❖

 ( مثل ياالجازة المرضية بسبب العملي.11-1يتم إدخال وصف يدل على مسمى الجدول كما في الشكل ) وصف الجدول  ❖

 شريحة األولى والثانية والثالثة والرابعة.يتم إدخال الحد األقصى لعدد األيام االجازة لكل من ال الحد األقصى لعدد األيام  ❖

 يتم إدخال نسبة الصرف للحد األقصى لعدد األيام لكل من الشريحة األولى والثانية والثالثة والرابعة. نسبة الصرف  ❖

يظهر النظام فيما إذا كان هذا الجدول محجوز للنظام وال يمكن التعديل أو قام بإدخاله مســــتخدم وغير  محجوز للنظام  ❖

 حجوز للنظام.م
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  نقل الموظف إلى كادر جديدإعدادات 
  

 (.12-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات نقل الموظف الى كادر جديد من قائمة إدارة النظام كما في الشكل )
 

 
 .نقل الموظف إلى كادر جديد( يمثل شاشة إعدادات 12-1الشكل )

 

التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون  نقل الموظف إلى كادر جديد يتم من خالل هذه الشاشة تسجيل إعدادات 

الموظفين، ولتســجيل اإلعداد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 لسل للجدول.رقم مس م  ❖

 يقوم المستخدم باختيار الكادر الحالي من القائمة المنسدلة. الكادر الحالي ) قبل إعادة التعيين (   ❖

 يقوم المستخدم باختيار الكادر الوظيفي المراد إعادة التعيين عليه .الكادر المسموح إعادة التعيين عليه  ❖

 .يقوم المستخدم بإدخال المالحظاتمالحظات   ❖

تهي المســتخدم من تعبئة حقول الجدول يقوم بالضــغ  على زر يحفظي في شــري  المهام، ويمكن تكرار الخطوات بعد أن ين ❖

 السابقة أو بتعديل أحد السطور، أو بحذفه.
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 إعدادات بدل االنتداب حسب فئات الدول 
  

 (.13-1حسب فئات الدول من قائمة إدارة النظام كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات بدل االنتداب
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات بدل االنتداب حسب فئات الدول.13-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تســجيل إعدادات بدل االنتداب حســب فئات الدول التي ســيتم التعامل معها من خالل نظام 

بدل االنتداب حســب فئات الدول جديدة يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــؤون الموظفين، ولتســجيل إعدادات 

 شري  المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 -يقوم المســتخدم باختيار فئة الدولة المراد عرض قيم االنتداب لها )حســب تصــنيف التمثيل الدبلوماســي واالنتداب الفئة  ❖

 الدول( تمهيداً لإلضافة. في شاشة رموز فئات

 يقوم المستخدم باختيار الكادر الوظيفي المراد عرض قيم االنتداب له تمهيداً لإلضافة.الكادر  ❖

بعد أن يختار المســــتخدم الفئة والكادر يقوم بالضــــغ  على زر يجديدي في شــــري  مهام الجدول لتعريف قيم بدل االنتداب  ❖

 بفتح سطر جديد ضمن جدول المراتب وتظهر الحقول التالية:حسب فئات الدول جديد حيم يقوم النظام 

o  رقم مسلسل. م 

o  )ـــمن مدى  )من المرتبة ـــتخدم باختيار من المرتبة ويتحقق النظام من عدم تكرار المرتبة المختارة ض يجب أن يقوم المس

 المراتب لنفس الفئة.

o  )تكون المرتبة أكبر من أو تســاوي المرتبة المختارة  يجب أن يقوم المســتخدم باختيار إلى المرتبة )يجب أن )إلى المرتبة

ــــمن نفس الفئة )عدم وجود تقاطع «( من المرتبة»في الحقل  ويتحقق النظام من عدم تكرار المرتبة المختارة مع غيرها ض

 بين مدى المراتب الجاري تعديلها والمراتب المخزنة مسبقاً لنفس الفئة(
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o  نتداب محددة بالكامل على مســــتوى المرتبة )جميع درجات المرتبة لها نفس في حال كانت قيمة بدل اال كل الدرجات

 قيمة بدل االنتداب( يتم اختيار الحقل يكل الدرجاتي وفي هذه الحالة تصبح الحقول )من الدرجة ... إلى الدرجة( غير متاحة.

o  النتداب محددة بقيم مختلفة على في حال لم يتم اختيار كل الدرجات، وكانت قيمة بدل ا إلى الدرجة(  –)من الدرجة

سيتم تطبيق قيمة بدل االنتداب عليها )من  ستخدم باختيار مدى الدرجات التي  ستوى درجات المرتبة الواحدة فيقوم الم م

 .الدرجة ... إلى الدرجة(

o الدرجات المختارة(: يجب أن يقوم المستخدم بإدخال قيمة بدل االنتداب )للمرتبة أو المراتب المختارة أو لمدى قيمة البدل. 

o   يقوم المستخدم بإدخال المالحظاتمالحظات. 

o  بعد أن ينتهي المســــتخدم من تعبئة حقول الجدول يقوم بالضــــغ  على زر يحفظي في شــــري  مهام الجدول، ويمكن تكرار

 الخطوات السابقة على مستوى الجدول بالضغ  على جديد، أو بتعديل أحد السطور، أو بحذفه.

 

ــري  المهام الرئيســي لحفظ االعدادات لبدل االنتداب حســب فئات الدول يقوم  ❖ ــغ  على أمر حفظ في ش المســتخدم بالض

 الجديد.
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 اعدادات نفقات اإليفاد للعمل بالخارج
 

إدارة النظام من الرموز كما في تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة ياعدادات نفقات اإليفاد للعمل بالخارجي من قائمة 

 (.14-1الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة اعدادات نفقات اإليفاد للعمل بالخارج.14-1الكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تحديد النفقات التي تصــرف للموفدين بالخارج وذلك حســب كادر ومرتبة الموظف وفئة الدولة 

ــــنيف فئات اإليفاد للعمل  بالخارج، وإلضــــافة بدالت جديدة إلى فئة دولة  وكادر ومراتب محددة يقوم الموفد لها التابعة لتص

 المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام الرئيسي، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

ت الدول التي يقوم المســتخدم بتحديد فئة الدولة من خالل قائمة منســدلة تحتوي على مســميات فئا اسـم فئة الدولة  ❖

 تتبع لتصنيف فئات اإليفاد للعمل بالخارج والمعرفة مسبقاً في شاشة رموز فئات الدول.

يعرض النظام فئة االيفاد المحدده لفئة الدولة التي تم اختيارها والمعرفة مســبقاً في شــاشــة رموز فئات  نوع فئة االيفاد  ❖

 الدول

يسي المحدد لفئة الدولة التي تم اختيارها والمعرف مسبقاً في شاشة يعرض النظام نوع البدل الرئ نوع البدل الرئيسي  ❖

 رموز فئات الدول

 ي يعرض النظام نوع البدل  المحدد لفئة الدولة التي تم اختيارها والمعرف مسبقاً في شاشة رموز فئات الدول البدل  ❖

 يعرض النظام تاريخ بداية التعامل مع اإلعدادات المعرفة والمعرف مسبقاً في شاشة رموز فئات الدول تاريخ بداية التأثير   ❖

سطر في الجدول تلقائياً، ثم يقوم  ❖ سل ال سل ستوى الجدول ويقوم النظام بإظهار ت يقوم المستخدم باختيار يجديدي على م

 يلي:المستخدم بإدخال البيانات التفصيلية لنفقات اإليفاد كما 

o  رقم مسلسل للرمز تلقائي. م 
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o   يقوم المســـتخدم بإختيار الكادر الوظيفي من خالل قائمة منســـدلة تحتوي على الكوادر الوظيفية التي تم تعريفها الكادر

 بالنظام.

o  يقوم المستخدم بإختيار المرتبة )من..الى( من خالل قائمة منسدلة تحتوي على المراتب إلى المرتبة(  –)من المرتبة 

 التي تتبع للكادر الذي تم إختياره في الحقل السابق.

o   يقوم المســــتخدم باختيار انواع القرارات المرتبطة بالبدل وهي )قرار إيفاد موظف/ قرار نقل إيفاد موظف/ قرار نوع القرار

 إنهاء إيفاد موظف(.

o  )نسبة / أيام( يقوم المستخدم بتحديد طريقة إحتساب النفقة )قيمة/  لوحده )قيمة/نسبة/ أيام. 

 يتم تفعيل هذا الحقل فق  في حال إختيار )قيمة(، عندها يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة. ▪

ــــيتم اإلعتماد عليها في  ▪ يتم تفعيل هذا الحقل في حال إختيار )أيام(، عندها يقوم المســــتخدم بإدخال عدد األيام التي س

 رج في حال كانت النفقة تُحسب باأليام.إحتساب قيمة النفقة المستحقة للموظف الموفد بالخا

سبةيتم تفعيل هذا الحقل في حال إختيار ) ▪ (، عندها يقوم المســتخدم بإدخال نســبة النفقة ومن ثم تحديد هذه النســبة ن

 ستكون )من بداية المربوط /من الراتب األساسي/ من نهاية المربوط أو من نسبة من نفقات أخرى...(.

o )يقوم المستخدم بتحديد طريقة إحتساب النفقة )قيمة/ نسبة / أيام(  زوجتهمع  )قيمة/نسبة/ أيام. 

 يتم تفعيل هذا الحقل فق  في حال إختيار )قيمة(، عندها يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة. ▪

ــــيتم اإلعتماد عل ▪ يها في يتم تفعيل هذا الحقل في حال إختيار )أيام(، عندها يقوم المســــتخدم بإدخال عدد األيام التي س

 إحتساب قيمة النفقة المستحقة للموظف الموفد بالخارج  مع زوجته في حال كانت النفقة تُحسب باأليام.

سبةيتم تفعيل هذا الحقل في حال إختيار ) ▪ (، عندها يقوم المســتخدم بإدخال نســبة النفقة ومن ثم تحديد هذه النســبة ن

 ية المربوط أو من نسبة من نفقات أخرى...(.ستكون )من بداية المربوط /من الراتب األساسي/ من نها

o )يقوم المستخدم بتحديد طريقة إحتساب النفقة )قيمة/ نسبة / أيام(  مع عائلته )قيمة/نسبة/ أيام. 

 يتم تفعيل هذا الحقل فق  في حال إختيار )قيمة(، عندها يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة. ▪

ــــيتم اإلعتماد عليها في يتم تفعيل هذا الحقل في حال إختيار )أيا ▪ م(، عندها يقوم المســــتخدم بإدخال عدد األيام التي س

 إحتساب قيمة النفقة المستحقة للموظف الموفد بالخارج مع عائلته في حال كانت النفقة تُحسب باأليام.

سبةيتم تفعيل هذا الحقل في حال إختيار ) ▪ د هذه النســبة (، عندها يقوم المســتخدم بإدخال نســبة النفقة ومن ثم تحدين

 ستكون )من بداية المربوط /من الراتب األساسي/ من نهاية المربوط أو من نسبة من نفقات أخرى...(.

في حال تم اختيار راب   ينسبة من نفقات أخرى...ي يتم عرض صفحة جديدة ليتم تعريف نسبة من نفقات أخرى...   راب  ❖

النســبة التي ســيتم ادخالها على مســتوى كل نفقة معرفة،  النفقات األخرى التي ســُتحســب قيمة النفقة منها حســب

على أن تكون هذه النفقات ســبق وأن تم تعريفها مســبقاً ضــمن إعدادات نفقات اإليفاد لنفس فئة الدولة والكادر والمرتبة، 

ضاً، وُيراعى أن تكون  سب من نفقات أخرى أي سابها اعتماداً على ن سمح النظام بتعريف نفقة يتم احت صلية وال ي النفقة األ

ــمن هذه  ــبة أو أيام، وُيراعى أن تتض ــهرية، وأن تكون النفقات األخرى المعتمد عليها تُحســب بالقيمة وليســت نس غير ش

النفقات )الراتب االســاســي/ بداية المربوط/ نهاية المربوط( بحيم ُيســمح بإختيار واحدة من هذه النفقات، وال يجوز الجمع 

 (.1-14-1بينهم، كما في الشكل )
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 يمثل شاشة راب  ينسبة من نفقات أخرى...ي (1-14-1الشكل )

 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يحفظي على مســتوى الجدول، ويمكن تكرار الخطوات الســابقة ومن ثم الضــغ  على زر  ❖

 يحفظي من شري  المهام الرئيسي للشاشة.
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  الخدمة لمكافأة مباشرة األموال العامةاعدادات جدول مدة 

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار  شاشة ياعدادات جدول مدة الخدمة لمكافأة مباشرة األموال العامةي من قائمة إدارة النظام 

 (.15-1من الرموز كما في الشكل )
 

 
 العامة.( يمثل شاشة اعدادات جدول الخدمة لمكافأة مباشرة األموال 15-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تعريف جدول مدة الخدمة لمكافأة مباشـــرة األموال العامة للموظفين داخل المؤســـســـة أو 

المنشأة ، وإلضافة رمز جديد إلى فئات المدن لمكافأة توزيع البريد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، 

 هذه الشاشة:وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الجدول الجديد. رمز الجدول  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف المختصر لرمز الجدول الجديد. وصف الجدول   ❖

 ويقوم النظام بإظهار تسلسل السطر في الجدول تلقائياً، مدة الخدمةعلى مستوى جدول  جديديقوم المستخدم باختيار  ❖

 ثم يقوم المستخدم بإدخال بيانات مدد الخدمة كما يلي:

o  رقم مسلسل للرمز تلقائي. م 

o  يقوم المستخدم بإدخال رقم صحيح يمثل عدد السنوات التي ستبدأ بها مدة الخدمة. عدد سنوات مدة الخدمة من 

o  ســتنتهي عندها مدة يقوم المســتخدم بإدخال رقم صــحيح يمثل عدد الســنوات التي  عدد ســنوات مدة الخدمة إلى

 الخدمة.
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o   يقوم المســــتخدم بإدخال عدد أيام المكافأة، على ســــبيل المثال في حال كانت المكافأة راتب معامل المكافأة باأليام

ــــمن مدة الخدمة المدخلة )من...إلى( في الحقول الســــابقة، ففي مثل هذه الحالة يقوم  ــــنة تقع ض ــــف عن كل س ونص

 تمثل شهر ونصف.يوم والتي  45المستخدم بإدخال 

o  مدة الخدمةعلى مستوى جدول  الحفظيقوم المستخدم بطلب 

قد يرغب المستخدم بإدخال مدد الخدمة األخرى لنفس الجدول فيتم تكرار الخطوات السابقة ولكن بشرط عدم تداخل مدد  ❖

 الخدمة لنفس الجدول.
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 الترقيم اعدادات
 

 (. 16-1شاشة عند اختيار شاشة اعدادات الترقيم من قائمة إدارة النظام  كما في الشكل )تظهر هذه ال
 

 
 ( يمثل شاشة اعدادت الترقيم.16-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــــاشــــة تحديد إعدادات الترقيم للرموز العامة التي ســــيتم التعامل معها من خالل نظام شــــؤون 

 من الحقول في هذه الشاشة: الموظفين ،  وفيما يلي تبيان لكل

 

 رقم مسلسل للجدول. م  ❖

 يقوم النظام بعرض انواع الرموز واليسمح بتعديلها. نوع الرمز  ❖

 يقوم المستخدم باختيار نوع الترقيم )تلقائي/يدوي (. نوع الترقيم  ❖

 يقوم المستخدم بادخال بداية الترقيم في حال كان نوع الترقيم تلقائي .بداية الترقيم  ❖

 يقوم المستخدم باختيار طريقة التمثيل )عادي/شجري(.التمثيل  طريقة ❖

 يقوم المستخدم بادخال العدد االقصى لعدد المستويات.العدد األقصى لعدد المستويات  ❖
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  إعدادات مكافأة نهاية الخدمة

 

الرموز كما في الشــكل تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار  شــاشــة إعدادات مكافأة نهاية الخدمة  من قائمة إدارة النظام من 

(1-17.) 
 

 
 مكافأة نهاية الخدمة.ت ( يمثل شاشة إعدادا17-1الشكل )

 

شرائح الخدمة حسب الكادر وسبب إنهاء الخدمة ، وتحديد او سبب إنهاء العقد يتم من خالل هذه الشاشة تعريف جدول ب

سبة المكافأة المستحقة للموظف شريحة وتحديد النفقات  ن سنة في ال التي تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة عن كل 

للموظفين داخل المؤسسة أو المنشأة ، و إلضافة إعدادات مكافأة نهاية الخدمة لكادر معين حسب سبب نهاية الخدمة يقوم 

 المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 ةالمعلومات الرئيسي •

يقوم المســـتخدم بإختيار الكادر الوظيفي من خالل قائمة منســـدلة تحتوي على الكوادر الوظيفية التي تم تعريفها الكادر   ❖

 بالنظام.

سبب نهاية الخدمة سبب نهاية الخدمة  ❖ سبب نهاية العقد يقوم المستخدم بإختيار  سدلة تحتوي  او  من خالل قائمة من

سباب طي القيد(  سباب نهاية الخدمة )أ سباب انهاء العقد على أ شوأ شا سباب طي  تيالمعرفة بالنظام من خالل  رموز أ

 .التي ُيمنح بسببها مكافأة نهاية خدمة ورموز أسباب انهاء العقد القيد

ضا النفقات التي تدخل في حساب المكافأة  • سي( يقوم النظام ألياً بإ سطر جديد يحتوي على نفقة )الراتب األسا فة 

ــية تدخل دائماً في حســاب مكافأة نهاية خدمة الموظف، مع إمكانية  ــافة نفقات أخرى تدخل في حســاب إكقيمة إفتراض ض

 (.1-17-1مكافأة نهاية الخدمة،كما في الشكل )

 بيانات جدول شرائح الخدمة •
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o  ) ـــة بالشـــريحة، ويتم إدخالها باأليام يقوم المســـتخ بداية الخدمة )يوم ،شـــهر، ســـنه دم بإدخال بداية الخدمة الخاص

 واألشهر والسنوات.

o  ) يقوم المســـتخدم بإدخال نهاية الخدمة الخاصـــة بالشـــريحة، ويتم إدخالها باأليام  نهاية الخدمة )يوم ،شـــهر ،ســـنه

 واألشهر والسنوات.

o  عدد أشــهر الراتب عن كل ســنة في الشــريحة  يقوم المســتخدم بإدخال عدد أشـهر الراتب عن كل سـنة بالشـريحة

 وتكون القيمة اإلفتراضية شهر واحد عن كل سنة خدمة.

o  يقوم المستخدم بإدخال النسبة المستحقة من عدد أشهر الراتب عن كل سنة خدمة. النسبة المستحقة 

 

 
 يمثل شاشة راب  ي النفقات التي تدخل في حساب المكافأةي. (1-17-1الشكل )
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  صالحية حسم مكافأة العمل خارج الدوام من مخصصات جهات أخرىأصحاب 
 

صالحية حسم مكافأة العمل خارج الدوام من مخصصات جهات أخرى من  صحاب  شة أ شا شة عند اختيار  شا تظهر هذه ال

 (. 18-1قائمة إدارة النظام  كما في الشكل )
 

 
 خارج الدوام من مخصصات جهات أخرى.( يمثل شاشة أصحاب صالحية حسم مكافأة العمل 18-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تحديد الموظفين الذين يملكون صــالحية صــرف مكافأة العمل خارج الدوام لموظفين إدارة من 

ضغ  على زر يجديدي  صالحية جديد يقوم المستخدم بال صاحب  شؤون الموظفين ، و إلضافة  مخصصات إدارة أخرى في نظام 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:   من شري  المهام،

 

 رقم مسلسل للجدول. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف صاحب الصالحية. رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف صاحب الصالحية بمجرد إدخال رقمه. اسم الموظف  ❖

معه بالضـــغ  على المربع الختيار أمر نعم حيم يقوم المســـتخدم بتحديد هل صـــاحب الصـــالحية موقوف التعامل موقوف   ❖

 ( في المربع، أو تركه فارًغا بدون تحديد الختيار أمر ال.ُيظهر النظام إشارة )
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 صالحيات إلغاء القرارات على مستوى القرار الفرعي  
 

ستوى القرار الفرعي  من قائمة إدارة النظام  كما  صالحيات إلغاء القرارات على م شة  شا شة عند اختيار  شا تظهر هذه ال

 (. 19-1في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة صالحيات إلغاء القرارات على مستوى القرار الفرعي  .19-1الشكل )

 

ى مستوى القرار الفرعي للمستخدمين بحيم يتم اختيار هل يتم من خالل هذه الشاشة تعريف صالحيات إلغاء القرارات عل

يريد المســتخدم تطبيق الصــالحية على مســتوى المجموعة وجميع المســتخدمين المنتمين لها، أم على مســتوى مســتخدم 

شؤون الموظفين في حال إختيار  شة حسب اإلعدادات العامة ل شا شؤون الموظفين ،ويتم التعامل مع هذه ال محدد في نظام 

ــــ يتفعيل صالحيات إلغاء القرار على مستوى القرار الفرعي المراد إلغاؤهي،وفيما يلي تبيان لكل من  )نعم( في اإلعداد الخاص بـ

 الحقول في هذه الشاشة:

 

صالحيات حسب   ❖ ستخدمين  منح ال ستوى المجموعة وجميع الم صالحية على م ستخدم في اختيار تطبيق ال يقوم الم

 غ  على الدائرة الموجودة بجانب كل خيار .المنتمين لها وذلك بالض

يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعة التي ينتمي لها المستخدمين الذين ستنطبق عليهم صالحيات إلغاء  المجموعة   ❖

 القرارات المراد تعريفها من القائمة المنسدلة ، وفي هذه الحالة ال يتم تفعيل حقل اسم المستخدم.

المستخدم بإدخال اسم المستخدم الذي ستنطبق عليه صالحيات إلغاء القرارات المراد تعريفها، يقوم  اسم المستخدم   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام القائمة المنســـدلة، وفي هذه الحالة ال يتم تفعيل حقل F2وذلك بالضـــغ  على زر ي

لها صــالحية على قرار إلغاء القرار المتوفر المجموعة مع مراعاة التحقق من ان اســم مســتخدم المدخل ينتمي لمجموعة 

 بالنظام. 
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في حال رغبة المســتخدم في منح صــالحية اإللغاء لجميع القرارات يقوم بالضــغ  على منح الصـالحية لجميع القرارات   ❖

خيار يمنح الصالحية لجميع القراراتي بحيم تصبح صالحية إلغاء القرارات للمستخدمين المنتمين للمجموعة او للمستخدم 

 وفر في النظام . المحدد تشمل جميع القرارات التي ُيسمح بإلغاءها من خالل قرار الغاء قرار المت

وفي حال رغبة المســتخدم في إزالة هذه الصــالحية يقوم بإختيار إزالة الصــالحية عن إزالة الصــالحية لجميع القرارات   ❖

جميع القراراتوذلك  بالضــغ  على خيار يإزالة الصــالحية لجميع القراراتي بحيم تصــبح صــالحية إلغاء القرارات للمســتخدمين 

مســتخدم المحدد ال تشــمل جميع القرارات التي ُيســمح بإلغاءها من خالل قرار الغاء قرار المتوفر المنتمين للمجموعة او لل

 في النظام . 

سدلة ،يقوم النظام بعرض جدول يحتوي على القرار الرئيسي   ❖ سي من القائمة المن يقوم المستخدم بإختيار القرار الرئي

 جميع أنواع القرارات الفرعية التابعة للقرار الرئيسي الذي تم اختياره كالتالي : 

o  رقم مسلسل للجدول. م 

o  وعة أو المســـتخدم صـــالحية عليها بحيم ُيظهر يقوم المســـتخدم باختيار القرارات الفرعية التي يرغب بمنح المجم إختيار

 ( في المربع، مع إمكانية إختيار الكل .النظام إشارة )

o  يعرض النظام القرارات الفرعية التي تنتمي للقرار الرئيسي الذي تم اختياره . القرار الفرعي 
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 تعريف صالحيات المستخدمين على بطاقة الموظف
 

الشكل  كما في النظاممن قائمة إدارة  يف صالحيات المستخدمين على بطاقة الموظفتعرتظهر هذه الشاشة عند اختيار 

(1-20.) 
 

 
 .تعريف صالحيات المستخدمين على بطاقة الموظف( يمثل شاشة 20-1الشكل )

 

تعريف صــالحيات المســتخدمين على بطاقة الموظف بحيم يتم من خاللها تحديد صــالحية يتم من خالل هذه الشــاشــة 

محدد أو صالحية موظف محدد أو صالحية مستخدمي مجموعة محددة على الرواب  الخاصة ببطاقة الموظف وتحديد مستخدم 

 ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:طبيعة هذه الصالحية من حيم االضافة والتعديل والحذف واإلستعالم

 

ــ ❖ مجموعة مستخدمين أو مستخدم محدد او حية على مستوى الصال عريفاختيار تبيقوم المستخدم    تعريف الصالحية لـ

 وذلك بالضغ  على الدائرة الموجودة بجانب كل خيار . موظف محدد

 :يتم تفعيل حقل يالمجموعةييمجموعة مستخدميني تعريف الصالحية لـفي حال اختيار  ❖

ـــتخدم باختيار   المجموعة ❖ ـــالحية لهميقوم المس ـــتخدمين المراد تعريف ص على الرواب  الموجودة ببطاقة  مجموعة المس

 من القائمة المنسدلة. الموظف

 لنظام بعرض أسماء المستخدمين التابعين للمجموعة التي تم اختيارها.يقوم ا  مستخدمو المجموعة  ❖

 :يتم تفعيل حقل ياسم المستخدميي مستخدم محدديتعريف الصالحية لـفي حال اختيار  ❖

تعريف صـــالحية له على الرواب  الموجودة ببطاقة المراد  المســـتخدمرقم بادخال يقوم المســـتخدم   اســـم المســـتخدم ❖

ــــغ  على زر ي الموظف ــــماء البي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة F2وذلك بالض فيتم اختيار  مســــتخدمينأس

 . لمستخدم الذي تم اختياره واسم الموظف المرتب  به، حيم يعرض النظام اسم ا المستخدم

 ض النظام رقم واسم الموظف المرتب  بالمستخدم المدخل وال يسمح بتعديله.يعر الموظف  ❖
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 :يتم تفعيل حقل يالموظفيي موظف محدديتعريف الصالحية لـفي حال اختيار  ❖

ــــالحية له على الرواب  الموجودة ببطاقة الموظفرقم الموظف المراد  قوم المســــتخدم بإدخالي الموظف  ❖ وذلك  تعريف ص

ــــغ  على زر ي ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد  يF2بالض من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 .م اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه، حيم يعرض النظاتعريف صالحية له

ستخدم ❖ سم الم في حال كان الموظف مرتب  بمســتخدم واحد فق  يقوم النظام بعرض رقم واســم المســتخدم المرتب    ا

ــــم بالمو ظف المدخل وال يســــمح بتعديله ، وفي حال وجود أكثر من مســــتخدم مرتب  بنفس الموظف فيكون حقل اس

 المستخدم فارغ .

 

ـــالحيات يقوم النظام بعرض   الصـــالحيات التفصـــيلية على ▪ ـــمن جدول الص أســـماء الرواب  الموجودة ببطاقة الموظف ض

 كما يلي: التفصيلية

 رقم مسلسل.  م ❖

 .أسماء الرواب  الموجودة ببطاقة الموظفيعرض النظام   الرابط ❖

ــالحية جميع الرواب  على كل أنواع العمليات   اختر الكل ❖ ــغ  بالمربع الموجود يقوم المســتخدم باختيار تعريف ص وذلك بالض

 بجانب كل راب  .( في المربع الموجود تظهر إشارة )الجملة ،حيم بجانب 

ضافة ❖ ستخدم بتعريف   اإل ضافة يقوم الم صالحية فيما يخص عملية اإل سم ال ضغ  بالمربع الموجود بجانب ا  الراب وذلك بال

 .(حيم يعرض النظام إشارة )

 الراب وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب اســم يقوم المســتخدم بتعريف الصــالحية فيما يخص عملية التعديل   التعديل ❖

 .(حيم يعرض النظام إشارة )

 الراب وذلك بالضـــغ  بالمربع الموجود بجانب اســـم يقوم المســـتخدم بتعريف الصـــالحية فيما يخص عملية الحذف   الحذف ❖

 .(حيم يعرض النظام إشارة )

ستعالم وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب اســم يقوم المســتخدم بتعريف الصــالحية فيما يخص عملية اإلســتعالم   اإل

 .()حيم يعرض النظام إشارة  الراب 
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  إدارة القرارات
 

شكل ) شؤون الموظفين حيم يتم من خالل 0-2تمثل هذه القائمة كما في ال شات إدارة القرارات في نظام  شا ( مجموعة 

هذه القائمة بتحديد أصـــحاب الصـــالحية للقرارات وبتحديد مجموعات توزيع الصـــادر للقرارات وإعداد وتخصـــيص قرارات شـــؤون 

 ن والقرارات والتعاميم المتنوعة.الموظفين وخطابات الموظفي
 

 
 ( يمثل شاشة إدارة القرارات.0-2الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 مجموعة أصحاب الصالحيات للقرارات 
  

 (.1-2من قائمة إدارة القرارات كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار مجموعة أصحاب الصالحية للقرارات
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة أصحاب الصالحية للقرارات.1-2الشكل )

 

ــالحية المعرفين في نظام شــؤون الموظفين، حيم يتم تعريف  ــحاب الص يتم من خالل هذه الشــاشــة معالجة معلومات أص

مح للمســتخدم المســجل على منصــب أن يقوم منصــب ومســتخدمين مســموح لهم العمل باســم صــاحب المنصــب حيم يســ

باالعتماد بدل من صاحب الصالحية، وإلضافة صاحب صالحية جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

  

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل. م  ❖

 رقم الموظف صاحب الصالحية. يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف صاحب الصالحية بمجرد إدخال رقمه. اسم الموظف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال منصب الموظف صاحب الصالحية. صفته  ❖

ستخدمين  ❖ حيم يعرض النظام شــاشــة معلومات المســتخدمين كما في ] ....[ يقوم المســتخدم بالضــغ  على الراب  الم

 (، وذلك الختيار المستخدمين المسموح لهم العمل باسم صاحب المنصب.  1-1-2الشكل )
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 ( يمثل شاشة معلومات المستخدمين.1-1-2الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

o  رقم مسلسل. م 

o  ستخدمين سموح  الم ستخدم باختيار الموظفين الم صالحيةيقوم الم صاحب ال سم  ضغ  بالمربع  لهم بالعمل با وذلك بال

 ( .الموجود بجانب اسم الموظف حيم يعرض النظام إشارة )

o   يقوم المستخدم باختيار الموظفين المراد حذفهم من جميع أصحاب الصالحية وذلك  حذف من جميع أصحاب الصالحية

 (.1-1-2(  كما في الشكل )النظام إشارة )بالضغ  على المربع الموجود بجانب اسم الموظف حيم يعرض 

o  يقوم المســتخدم بعد اختيار الموظفين بالضــغ  على زر يإغالق مع حفظي وذلك لحفظ أســماء الموظفين  إغالق مع حفظ

 الذين تم اختيارهم.
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 مجموعات توزيع الصادر القرارات
  

 (.2-2قائمة إدارة القرارات كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار مجموعات توزيع صادر القرارات من 
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعات توزيع صادر القرارات.2-2الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف مجموعات توزيع صــادر القرارات في نظام شــؤون الموظفين، حيم يتم تعريف مجموعة 

ضافة  ضمن هذه المجموعة، وإل سموح لهم بالعمل  ستخدمين وجهات م ضغ  على زر وم مجموعة جديدة يقوم المستخدم بال

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل. م  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم مجموعة توزيع صادر القرارات. رقم المجموعة  ❖

 توزيع صادر القرارات.يقوم المستخدم بإدخال اسم مجموعة  اسم المجموعة  ❖

ضغ  على الراب  األشخاص والجهات  ❖ ستخدم بال شخاص والجهات ] ....[ يقوم الم شة تحديد األ شا حيم يعرض النظام 

(، وذلك لتعريف المســتخدمين والجهات المســموح لهم بالعمل ضــمن 1-2-2التابعين لمجموعة التصــدير كما في الشــكل )

 هذه المجموعة.  
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 يمثل شاشة تحديد األشخاص والجهات التابعين لمجموعة تصدير.( 1-2-2الشكل )

 

وإلضافة موظف أو جهة يقوم المستخدم  يتم من خالل هذه الشاشة تعريف األشخاص والجهات التابعين لمجموعة التصدير،

 بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 رقم مسلسل. م  ❖

شخص أو الجهة إجباري أم ال إجبار   ❖ ضغ  بالمربع الموجود بحقل إجباري  يقوم المستخدم بتحديد إذا كان هذا ال وذلك بال

 ( في المربع.حيم يعرض النظام إشارة )

سدلة يموظف النوع  ❖ ، جهة داخلية، جهة يقوم المستخدم بتحديد التابع للمجموعة هل هو موظف أو جهة من القائمة المن

 خارجيةي. 

 يقوم المستخدم بعد بتحديد نوع التابع للمجموعة موظف أو جهة وذلك بإدخال رقمه. الرقم  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف أو الجهة بمجرد إدخال رقم الموظف أو الجهة في حقل الرقم. االسم  ❖

ضافته ومن ثم  إغالق  ❖ شري  المهام لحفظ ما تم إ ضغ  على زر يحفظي من  ضافة موظف أو جهة بال ستخدم بعد إ يقوم الم

 يقوم بالضغ  على زر يإغالقي الموجود أسفل الشاشة إلغالق الشاشة.
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 إعداد وتخصيص قرارات شؤون الموظفين 
 

ص قرارات شــؤون الموظفين في نظام شــؤون ( مجموعة شــاشــات إعداد وتخصــي3-2تمثل هذه القائمة كما في الشــكل )

الموظفين، حيم يتم من خالل هذه القائمة التعديل على أنواع القرارات وإعداد كل من أصــحاب الصــالحية للقرار ونماذج طباعة 

 القرار وتعارض القرار مع القرارات األخرى وإعداد النفقات المرتبطة بالقرار.
 

 
 وتخصيص قرارات شؤون الموظفين.( يمثل شاشة إعداد 3-2الشكل )

 

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



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 125 

 إعدادات نوع القرار
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار شــاشــة إعدادات نوع القرار من قائمة إدارة القرارات من إعداد وتخصــيص قرارات شــؤون 

 (.1-3-2ي الشكل )الموظفين كما ف
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعدادات نوع القرار.1-3-2الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة االســتعالم والتعديل على إعدادات أنواع القرارات األســاســية والفرعية الموجودة في نظام 

الرئيسي أو الفرعي الذي يريد تعديل إعداد نوع شؤون الموظفين، وللتعديل على إعداد نوع قرار يقوم المستخدم بتحديد القرار 

تعديل، وفيما يلي  –القرار له ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتعديلي من شــري  المهام حيم تظهر شــاشــة إعدادات نوع القرار 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 التعديل عليه.يقوم المستخدم بإدخال رقم نوع القرار الذي يريد  رقم نوع القرار  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم نوع القرار الذي يريد التعديل عليه. اسم نوع القرار  ❖

يعرض النظام إذا كان القرار أســاســي أو فرعي وذلك على حســب المكان الذي تم اختياره منه في  أســاســي/فرعي  ❖

 الشجرة. 

ع له القرار الفرعي في حال كان القرار المراد التعديل يعرض النظام رقم القرار الرئيســــي التاب رقم القرار الذ  يتبع له  ❖

 عليه قرار فرعي.

يقوم المستخدم بتحديد هل القرار يعتمد على قرار أصلي وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب  يعتمد على قرار أصلي  ❖

 ( في المربع.جملة ييعتمد على قرار أصليي حيم تظهر إشارة )

ــلي  ❖ في حال كان القرار يعتمد على قرار أصـــلي يقوم المســـتخدم بإدخال رقم نوع القرار األصـــلي الذي  رقم القرار األص

 يعتمد عليه القرار.
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يقوم المســتخدم بتحديد هل القرار مســتخدم داخل النظام أم ال وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود  مســتخدم في النظام  ❖

 ي المربع.( فبجانب جملة يمستخدم بالنظامي حيم تظهر إشارة )

( في المربع الموجود بجانب جملة يمحجوز للنظامي في حال كان هذا القرار يعرض النظام إشـــــارة ) محجوز للنظام  ❖

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

ضـــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يقوم المســـتخدم بتحديد ضـــرورة إدخال مرفقات وذلك بالضــرورة إدخال المرفقات   ❖

ــــارة ) ( في المربع و يقوم المســــتخدم باختيار المرحلة التي يجب فيها ادخال يللحركات التاريخية فق ي حيم تظهر إش

 المرفقات و ذلك من خالل القائمة المنسدلة .
 

 
 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعدادات نوع القرار.1-1-3-2الشكل )

 

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

يقوم المسـتخدم بتحديد هل القرار خارجي أم ال وذلك بالضـغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يقرار خارجيي  قرار خارجي  ❖

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )

يقوم المســتخدم بتحديد إمكانية اســتخدام القرار إال في حالة إدخال حركات الموظف التاريخية،  للحركات التاريخية فقط  ❖

 ( في المربع.ذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يللحركات التاريخية فق ي حيم تظهر إشارة )و

ـــغ  بالمربع  يســـمح بأن يكون جماعي  ❖ يقوم المســـتخدم بتحديد هل القرار يســـمح بأن يكون جماعي أم ال وذلك بالض

 ربع.( في المالموجود بجانب جملة ييسمح بأن يكون جماعيي حيم تظهر إشارة )

ــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يله مدةي حيم تظهر  له مدة  ❖ يقوم المســتخدم بتحديد هل القرار له مدة أم ال وذلك بالض

 ( في المربع.إشارة )

يقوم المســـتخدم بتحديد إمكانية تمديد هذا القرار في حال كان للقرار مدة وذلك بالضـــغ  بالمربع الموجود  ممكن تمديده  ❖

 ( في المربع.ممكن تمديدهي حيم تظهر إشارة )بجانب جملة ي

يكون هذا الحقل فعاالً وذلك عند اختيار حقل ممكن تمديده، حيم يقوم المســتخدم بإدخال  عدد التمديدات المسـموحة  ❖

 عدد التمديدات المسموحة لهذا القرار.
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بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يمرتب  يقوم المستخدم بتحديد هل القرار مرتب  بوظيفة أم ال وذلك مرتبط بوظيفة   ❖

 ( في المربع.بوظيفةي حيم تظهر إشارة )

يقوم المستخدم بتحديد هل القرار مرتب  بموظف أم ال وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يمرتب   مرتبط بموظف  ❖

 ( في المربع.بموظفي حيم تظهر إشارة )

ــــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يله إفادةي حيم يقوم المســــتخدم بتحديد ه له إفادة  ❖ ل القرار له إفادة أم ال وذلك بالض

 ( في المربع.تظهر إشارة )

يكون هذا الحقل فعاالً وذلك عند اختيار حقل له إفادة، حيم يقوم المســــتخدم بإدخال الحد  الحد األقصــــى لإلفادات  ❖

 األقصى لإلفادات الممكنة لهذا القرار.

يقوم المســـتخدم بتحديد إمكانية رب  القرار مع بدالت شـــهرية وذلك بالضـــغ  بالدائرة  ع بدالت شـــهرية يمكن ربطه م ❖

الموجودة بجانب كلمة ينعمي حيم تصــبح الدائرة محددة، و إذا كان غير ممكن يقوم بالضــغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة 

 يالي حيم تصبح الدائرة محددة،

يقوم المســــتخدم بتحديد هل القرار يظهر في بيان خدمة الموظف أم ال وذلك بالضــــغ   يظهر في بيان خدمة الموظف  ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب جملة ييظهر في بيان خدمة الموظفي حيم تظهر إشارة )

طبيعة هذا يقوم المســــتخدم بتحديد طبيعة تأثير القرار على ملف الراتب وذلك باختيار  طبيعة التأثير على ملف الراتب  ❖

 التأثير من القائمة المنسدلة.

 يقوم المستخدم بتحديد نفقة الحسم لهذا القرار وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة. نفقة الحسم  ❖

يقوم المســـتخدم بتحديد فيما إذا كان اعتماد الرواتب ضـــروري   اعتماد القرار ضـــرور  لعكس أثر القرار في الرواتب ❖

 واتب )نعم/ال( وتكون القيمة اإلفتراضية هي يالي  لجميع القرارات.لعكس أثر القرار في الر

يقوم المســـتخدم بتحديد فيما إذا كان النظام يتحقق من ضـــاب    التحقق من ضـــابط القرارات العام عند المباشـــرة ❖

ــــية هي ينعمي لجميع القرارا ــــرة الموظف )نعم/ال( وتكون القيمة اإلفتراض التي لها  تالقرارات العام عند تســــجيل مباش

 .مباشرة

هل الموظف البديل اجباري يقوم المســتخدم بتحديد   الموظف البديل إجبار  عند تســجيل القرار لمدير جهة إدارية ❖

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالموظف البديل  عند تســـجيل قرارات االجازة واالنتداب لمدير جهة ادارية أم ال وذلك بالض

 ( في المربع.لمدير جهة اداريةي حيم تظهر إشارة )اجباري عند تسجيل القرار 

يقوم المســــتخدم بتحديد فيما إذا كان  الســــماح بإدخال وحفظ القرار لموظف مقيد عليه عهده في نظام العهد   ❖

ـــية هي ينعمي   النظام يســـمح بتســـجيل قرار لموظف تم تقييد عهده عليه في نظام العهد )نعم/ال( وتكون القيمة اإلفتراض

 لجميع القرارات.

يقوم المستخدم بإدخال صيغة العبارة المختصرة في سجل الموظف  صيغة بناء العبارة المختصرة في سجل الموظف  ❖

في حال ارتباط القرار بالموظف )إذا تم اختيار أن القرار مرتب  بموظف( حيم يقوم بإدخال الصــيغة كما في المثال التالي في 

يفة ي ي بقرار رقم ي ي وتاريخ ي يقرار تعيين موظف رســميي: )تم يتعيين الموظف ي ي على الوظيفة ي ي بالمرتبة ي ي برقم الوظ

.) 

يقوم المستخدم بإدخال صيغة العبارة المختصرة في سجل الوظيفة  صيغة بناء العبارة المختصرة في سجل الوظيفة  ❖

في حال ارتباط القرار بالوظيفة )إذا تم اختيار أن القرار مرتب  بوظيفة( حيم يقوم بادخال الصـــيغة كما في المثال التالي في 

تعيين موظف رسميي حيم ارتب  هذا القرار بالموظف والوظيفة: )تم يشغل الوظيفةي يبتعيين الموظف ي ي بقرار رقم ي  يقرار

 ي وتاريخ ي(.

يقوم المســتخدم بتحديد  منع تســجيل قرارات مســتقبلية تاريخ بدايتها بعد ) ... ( يوم من تاريخ تســجيل القرار   ❖

 ستقبلية وبعد هذه المدة يمنع التسجيل .المدة التي يسمح فيها بتسجيل قرارات م

سجيل القرار  ❖ سابقة تاريخ بدايتها قبل ) ... ( يوم من تاريخ ت سجيل قرارات  ستخدم بتحديد المدة  منع ت يقوم الم

 التي يسمح فيها بتسجيل قرارات سابقة وبعد هذه المدة يمنع التسجيل .

طباعة المســــموحة لهذا القرار ويمكن اختيار عدد غير محدد يقوم المســــتخدم بتحديد عدد مرات ال عدد مرات الطباعة  ❖

 ( في المربع.وذلك بالضغ  بالمربع الموجود حيم تظهر إشارة )
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  إعدادات اصحاب الصالحية للقرار
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات اصحاب الصالحية للقرار من قائمة إدارة القرارات من إعداد وتخصيص قرارات شؤون 

 (.2-3-2وظفين كما في الشكل )الم
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات اصحاب الصالحية للقرار.2-3-2الشكل )

 

صدير في  صدير للقرارات التي لها إجراءات إعتماد و ت صالحية ومجموعات الت صحاب ال شة بتحديد ا شا يتم من خالل هذه ال

 الشاشة:نظام شؤون الموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 

 أنواع القرارات •

 يقوم المستخدم باختيار نوع القرار األساسي من القائمة المنسدلة. القرار األساسي  ❖

 يقوم المستخدم باختيار نوع القرار الفرعي للقرار األساسي من القائمة المنسدلة. القرار الفرعي  ❖

 

 بعرض اإلجراءات المعرفة لهذا القرار كما يلي: الفرعييقوم النظام بعد اختيار القرار األساسي والقرار إجراءات القرار   ▪

 رقم مسلسل.  م ❖

 يعرض النظام رقم اإلجراء المعرف للقرار الذي تم اختياره. رقم اإلجراء  ❖

 يعرض النظام اسم اإلجراء المعرف للقرار الذي تم اختياره. اسم اإلجراء  ❖

 

يقوم المســتخدم باختيار احد اإلجراءات المعرفة لهذا القرار معلومات أصــحاب الصــالحية ومجموعات التصــدير إلجراء   ▪

من جدول إجراءات القرار، حيم يعرض النظام قائمة أصــحاب الصــالحية ومجموعات التصــدير التي تم بتحديدها على اإلجراء 
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ري  المهام وللتعديل على معلومات أصحاب الصالحية ومجموعات التصدير يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتعديلي من ش

 حيم تظهر الحقول التالية:  

 أصحاب الصالحية ▪

وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب رقم الموظف حيم تظهر  يقوم المســتخدم باختيار جميع الموظفين أصــحاب الصــالحية ❖

ـــارة ) ـــغ  بالمربع الموجو ( في المربع الموجود بجانب رقم كل موظفإش د بجانب أو يقوم باختيار موظف معين وذلك بالض

 رقمه.

 يعرض النظام رقم الموظف صاحب الصالحية.رقم الموظف   ❖

 يعرض النظام اسم الموظف صاحب الصالحية.اسم الموظف   ❖

 يعرض النظام منصب الموظف صاحب الصالحية داخل المنشأة.المنصب   ❖

 

 مجموعات التصدير ▪

( في موجود بجانب الرقم حيم تظهر إشــارة )وذلك بالضــغ  بالمربع ال يقوم المســتخدم باختيار جميع مجموعات التصــدير ❖

 أو يقوم باختيار مجموعة معينة وذلك بالمربع الموجود بجانب رقمها. المربع الموجود بجانب رقم كل مجموعة

 يعرض النظام رقم مجموعة التصدير.الرقم   ❖

 يعرض النظام اسم مجموعة التصدير.اسم المجموعة   ❖
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 إعدادات نماذج الطباعة للقرار
 

تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار شـاشـة إعدادات نماذج الطباعة للقرار من قائمة إدارة القرارات من إعداد وتخصـيص قرارات 

 (.3-3-2شؤون الموظفين  كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة إعدادات نماذج الطباعة للقرار. (3-3-2الشكل )

 

قرارات األساسية والفرعية الموجودة التي سيتم التعامل معها يتم من خالل هذه الشاشة تعريف إعدادات نماذج الطباعة لل
من خالل نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة إعداد نموذج طباعة قرار جديد يقوم المســتخدم بتحديد القرار الرئيســي أو الفرعي 

م حيم تظهر شـــاشـــة الذي يريد إضـــافة إعداد  نموذج طباعة قرار له ومن ثم يقوم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المها
 إضافة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: –إعدادات نماذج الطباعة للقرار 

 

 المعلومات الرئيسية •

 يعرض النظام رقم القرار الذي تم اختياره من الشجرة. رقم نوع القرار  ❖

 يعرض النظام اسم القرار الذي تم اختياره من الشجرة. اسم القرار  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز نموذج الطباعة الذي يريد إضافته للقرار الذي تم اختياره من الشجرة. النموذج رمز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم نموذج الطباعة الذي يريد إضافته للقرار الذي تم اختياره من الشجرة. اسم النموذج  ❖

النظام قائمة لتحديد مكان تخزين النموذج واختياره  ي حيم يعرضBrowseيقوم المســتخدم بالضــغ  على زر ي اســتعراض  ❖

 ( حيم تكون النماذج موجود على الموقع التالي:1-3-3-2كما في الشكل )

 C:\Inetpub\wwwroot\HGS.Net\HR_Common\Decisions\RptDecisionPrintTemplete\Template 

 ي.Openعلى زر ي حيم يتم اختيار النموذج المطلوب وذلك بالضغ  عليه ومن ثم الضغ 
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 ( يمثل شاشة اختيار موقع النموذج.1-3-3-2الشكل )

 

ـــغ  على زر يموافقي حيم يظهر  اســـم ملف النموذج  ❖ ـــابقة يتم الض يتم بعد القيام باختيار النموذج كما في الخطوة الس

 (rpxنموذج قرار تعيين.Template/) النظام اسم ملف النموذج الذي تم اختياره كما يلي:

ضغ  على زر ي ملف البيان اسم   ❖ ي لتحديد مكان وجود ملف البيان والذي يخص Browseيتم تكرار الخطوة السابقة وهي ال

ـــافته للقرار الذي تم اختياره من الشـــجرة ـــغ  على زر يموافقي حيم  نماذج القرارات الجماعية الذي يريد إض حيم يتم الض

 (rpxبيان قرار تعيين.Template/) لي:يظهر النظام اسم ملف البيان الذي تم اختياره كما ي

 يقوم المستخدم بتحديد هل سيتم استخدام النموذج في طباعة البيانات التاريخية ام ال . للقرارات التاريخية   ❖

ــمن قائمة النماذج المتاحةلطباعة القرار   ❖ يقوم المســـتخدم بتحديد هل يظهر النموذج ضـــمن  هل يظهر النموذج ض

 لطباعة القرار ام ال . قائمة النماذج المتاحة

 يقوم المستخدم بتحديد هل يظهر النموذج في بوابة الخدمة الذاتية ام ال .يظهر في بوابة الخدمة الذاتية    ❖

ــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  محجوز للنظام  ❖ يقوم المســــتخدم بتحديد هل النموذج محجوز للنظام أم ال وذلك بالض

صبح النموذج محجوزاً للنظام عند استخدامه في شاشات النظام بحيم ال  ( فييمحجوزي حيم تظهر إشارة ) المربع، و ي

 يمكن حذفه و ال التعديل عليه.
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 إعدادات تعارض القرار مع القرارات االخرى
 

ــارض القــرار مــع القــرارات االخــرى مــن قائمــة إدارة القــرارات مــن  ــار شاشــة إعــدادات تع ــد اختي تظهــر هــذه الشاشــة عن

 (.4-3-2وتخصيص قرارات شؤون الموظفين كما في الشكل )إعداد 
 

 
 يمثل شاشة إعدادات تعارض القرار مع القرارات االخرى. (4-3-2الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف إعدادات تعارض القرار مع القرارات األخرى الموجودة في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة 

خرى جديد يقوم المســـتخدم بتحديد القرار الذي يريد إضـــافة إعداد التعارض له وذلك باختياره من إعداد تعارض قرار مع قرارات أ

القائمة المنســــدلة ومن ثم يقوم باختيار معلومات التوافق من القائمة المنســــدلة ومن ثم يقوم بالضــــغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل. م  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام القائمة المنسدلة F2يقوم المستخدم بتحديد القرار وذلك بالضغ  على زر ي القرار  ❖

 و الذي يتعارض مع القرار المراد تحديد تعارض القرارت معه.

 يقوم المستخدم بتحديد نوع عالقة التعارض بين القرارات. نوع العالقة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب التعارض. السبب  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 133 

 رموز القرارات الفرعية التاريخية األخرى
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة رموز القرارات الفرعية التاريخية األخرى  من قائمة إدارة القرارات من إعداد وتخصيص 

 (.5-3-2ؤون الموظفين كما في الشكل )قرارات ش
 

 
 ( يمثل شاشة رموز القرارات الفرعية التاريخية األخرى.5-3-2الشكل )

 

سيتم التعامل معها من خالل نظام  شة تعريف رموز القرارات الفرعية الجديدة من نوع أخرى والتي  شا يتم من خالل هذه ال

يد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام ، حيم شــؤون الموظفين، لتعريف رمز قرار فرعي تاريخي جد

سل ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في  سل سطر جديد إلدخال البيانات ويعرض القيمة التلقائية لرقم الم يقوم النظام بفتح 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل. م  ❖

 الفرعي التاريخي الجديد. يقوم المستخدم بإدخال وصف القرار الوصف  ❖
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 تفويض الصالحيات للموظفين
 

 (.4-2تظهر هذه الشاشة عند اختيار تفويض الصالحيات للموظفين من قائمة إدارة القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تفويض الصالحيات للموظفين.4-2الشكل )

 

شؤون الموظفين الذي تم ادخاله ، لتفويض مستخدم يتم من خالل هذه الشاشة تفويض صالحيات الموظفين لمستخدم 

شارة  ضع ا سماح بو شري  المهام ، حيم يقوم النظام بال ضغ  على زر يتعديلي من  ستخدم بال صالحيات الموظفين يقوم الم ب

(:وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة ، ) 

 

 المعلومات الرئيسية •

ي من لوحة F2يتم إدخال اســـم المســـتخدم المراد اضـــافة صـــالحيات الموظفين له وذلك بالضـــغ  على زر ي المســتخدم  ❖

صالحيات له، حيم يعرض  ضافة ال سماء المستخدمين فيتم اختيار المستخدم المراد إ المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأ

 النظام اسم المستخدم واسم الموظف الذي تم ربطه مع المستخدم .

 يقوم النظام بعرض رقم واسم الموظف المرتب  باسم المستخدم الذي تم إدخاله. موظف ال ❖

 رقم مسلسل. م  ❖

وذلك  يقوم المســتخدم باختيار الموظفين الذين ســيقومون بتفويض المســتخدم الذي تم اختياره بصــالحياتهم الموظفين  ❖

 ( .)بالضغ  بالمربع الموجود بجانب رقم الموظف حيم يعرض النظام إشارة 

 يقوم النظام بعرض أرقام الموظفين الذين سيقومون بتفويض صالحياتهم للمستخدم. رقم الموظف  ❖

 يقوم النظام بعرض اسماء الموظفين الذين سيقومون بتفويض صالحياتهم للمستخدم. اسم الموظف  ❖

 يقوم النظام بعرض صفة الموظفين الذين سيقومون بتفويض صالحياتهم للمستخدم. صفته  ❖
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 إعداد وتخصيص القرارات والتعاميم المتنوعة 
 

( مجموعة شاشات تعريف حقول القرارات وتعريف تعليمات القرارات في نظام 5-2تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

شؤون الموظفين، حيم يتم من خالل هذه القائمة تعريف الحقول الخاصة بالقرارات حسب النوع الرئيسي وتعريف التعليمات 

 وعناصر التحقق المرتبطة بالقرارات.
 

 
 يمثل شاشة إعداد وتخصيص القرارات والتعاميم المتنوعة. (2-5الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تعريف الحقول الخاصة بالقرارات حسب النوع الرئيسي
  

ش شا سي من قائمة إدارة القرارات من إعداد تظهر هذه ال سب النوع الرئي صة بالقرارات ح ة عند اختيار تعريف الحقول الخا

 (.1-5-2وتخصيص القرارات والتعاميم المتنوعة كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تعريف الحقول الخاصة بالقرارات حسب النوع الرئيسي. (2-5-1الشكل )

 

الحقول الخاصــة ببعض القرارات حســب رغبة المســتخدم ويعتمد ذلك على نوع القرار  يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف
شري  المهام ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  ضغ  على زر يجديدي من  سي، ولتعريف حقل جديد يقوم المستخدم بال الرئي

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم المستخدم بتحديد القرار الرئيسي وذلك باختياره من القائمة المنسدلة.  القرار الرئيسي  ❖

يقوم المســتخدم بتحديد القرار الفرعي وذلك باختياره من القائمة المنســدلة. ومن ثم يقوم بالضــغ  على  القرار الفرعي  ❖

 زر يجديدي من شري  المهام حيم تظهر الحقول التالية:

o  رقم مسلسل للحقل. م 

o يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل من القائمة المنسدلة هل هو يقائمة منسدلة، نعم/ال....ي.لحقل  نوع ا 

o  يقوم المستخدم بادخال اسم الحقل الذي يريد إضافته. اسم الحقل 

o  يقوم المستخدم بادخال وصف للحقل الذي أضافه. الوصف 

o  يقوم المستخدم بتحديد طول الحقل أي عدد خاناته طول الحقل. 

o  يقوم المستخدم بادخال قيم في حقل من وإلى وذلك عند اختيار نوع الحقل رقمي أو مبلغ. إلى  –من 

o  يقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود تحت كلمة مطلوب و ذلك للداللة أن الحقل مطلوب. مطلوب 
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o  يســتخدم هذا الخيار عندما يكون نوع الحقل المضــاف فائمة منســدلة حيم يتم الضــغ  على الراب   عناصــر القائمة[…] 

 (.1-1-5-2لتحديد عناصر القائمة القائمة المنسدلة حيم تظهر شاشة عناصر القائمة كما في الشكل )

o  ان غير محجوز.يظهر النظام تلقائياً ينعمي إذا كان هذا الحقل محجور للنظام و يالي إذا ك محجوز 
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف عناصر القائمة المنسدلة.2-5-1-1الشكل )

 

حيم  ولتعريف عناصر القائمة المنسدلة يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام الموجود أعلى الشاشة

 تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل. م  ❖

 عنصر القائمة المنسدلة أي يتم تحديد مكانه األول أو الثاني.يقوم المستخدم بادخال رقم ترتيب الترتيب   ❖

 يقوم المستخدم بادخال اسم عنصر القائمة المنسدلة.االسم   ❖

 

  ضغ  على راب  يالحقول مالحظة شات القرارات وذلك عند ال شا شة في  شا تظهر الحقول التي يتم تعريفها من هذه ال

 وتظهر فيها الحقول التي تم اضافتها.الخاصةي حيم تظهر شاشة الحقول الخاصة 
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 تعريف التعليمات وعناصر التحقق المرتبطة بالقرارات
 

تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار تعريف التعليمات وعناصــــر التحقق المرتبطة بالقرارات من قائمة إدارة القرارات من إعداد 

 (.2-5-2وتخصيص القرارات والتعاميم المتنوعة كما في الشكل )
 

 
 ة تعريف التعليمات وعناصر التحقق المرتبطة بالقرارات.( يمثل شاش2-5-2الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تعريف عناصـــر التحقق من مراحل القرار حســـب رغبة المســـتخدم ويعتمد ذلك على القرار 

تعريف عنصر تحقق جديد يقوم الرئيسي والفرعي ومرحلة القرار والت سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ،ول

 المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام ،  وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم المستخدم بتحديد القرار الرئيسي وذلك باختياره من القائمة المنسدلة.  القرار الرئيسي  ❖

 بتحديد القرار الفرعي وذلك باختياره من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم القرار الفرعي   ❖

ــغ  على زر يجديدي من شــري   المرحلة  ❖ يقوم المســتخدم باختيار مرحلة القرار من القائمة المنســدلة ومن ثم يقوم بالض

 المهام حيم تظهر الحقول التالية:

o  رقم مسلسل للعنصر. م 

o   ق من القائمة المنسدلة هل هو يإجباري، إختياري....ييقوم المستخدم بتحديد نوع عنصر التحقالنوع 

o  يقوم المستخدم بادخال وصف لعنصر التحقق الذي أضافه. الوصف 

 

  تظهر عناصــر التحقق التي يتم تعريفها من هذه الشــاشــة في شــاشــات القرارات وذلك عند الضــغ  على راب  مالحظة

 التعليمات وعناصر التحقق للقرار وتظهر فيها العناصر التي تم اضافتها.يالتعليمات وعناصر التحقق للقراري حيم تظهر شاشة 
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 تعديل بيانات خطاب المتابعة لقرار حسم الغياب 
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تعديل بيانات خطاب المتابعة لقرار حســم الغياب من قائمة إدارة القرارات كما في الشــكل 

(2-6.) 
 

 
 تعديل بيانات خطاب المتابعة لقرار حسم الغياب.( يمثل شاشة 2-6الشكل )

 

شة التعديل على رقم وتاريخ خطاب المتابعة لقرار حسم الغياب، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  شا يتم من خالل هذه ال

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال سنة الغياب التي تم تسجيل فيها قرار حسم الغياب.  سنة الغياب  ❖

 يتم إدخال شهر الغياب لقرار حسم الغياب.شهر الغياب   ❖

يتم بعد ذلك الضغ  على زري بحمي الموجود في وس  الشاشة حيم يعرض النظام جدول بقرارات حسم الغياب التي تقع  ❖

ل السابقة حيم يظهر في هذا الجدول معلومات عن قرارا حسم الغياب ضمن سنة وشهر الغياب الذي تم إدخالها في الحقو

 تتضمن ) الرقم الخاص للقرار، حالة القرار، رقم الموظف، اسم الموظف، رقم خطاب المتابعة، تاريخ خطاب المتابعةي.

يتم إدخال رقم خطاب المتابعة الجديد ليصـــبح مكان أرقام خطابات المتابعة القديمة لقرارات  رقم خطاب المتابعة الجديد  ❖

 حسم الغياب الموجودة في الجدول.

ــــبح مكان تواريخ خطابات المتابعة القديمة تاريخ خطاب المتابعة الجديد   ❖ يتم إدخال تاريخ خطاب المتابعة الجديد ليص

 جدول.لقرارات حسم الغياب الموجودة في ال
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ــــغ  على زر يتعديلي القرارات حيم يقوم النظام بتعديل أرقام وتواريخ خطابات المتابعة للقرارات  تعديل القرارات  ❖ يتم الض

ــــابقين وحيم تظهر  الموجودة في الجدول وذلك حســــب أرقام وتواريخ المتابعة الجديدة التي تم إدخالها في الحقلين الس

 الخطاب لقرارات حسم الغيابي.رسالة تفيد بذلك يتم تغيير بيانات 
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 الوظائف و التشكيالت
 

شكل ) شؤون الموظفين، حيم يتم 0-3تمثل هذه القائمة كما في ال شكيالت  في نظام  شات الوظائف والت شا ( مجموعة 

 من خالل هذه القائمة تعريف الوظائف والتشكيالت ويتم ذلك من خالل الخطوات التالية:

 مل معها بالمنشأة أو المؤسسة والتمييز بينها من خالل الرمز التصنيفي الخاص بكل وظيفة.تعريف الوظائف المراد التعا  ❖

 إنشاء الوظيفة ضمن الرموز التصنيفية المحددة مسبقاً. ❖

 تعيين الموظف على الوظائف التي تم إنشاءها. ❖

 البدء بالتعامل مع القرارات التي تخص الموظفين من جهة والوظيفة من جهة أخرى. ❖
 

 
 ( يمثل شاشة الوظائف والتشكيالت. 0-3الشكل )

 

  يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 دليل تصنيف الوظائف
 

 (.1-3والتشكيالت كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة دليل تصنيف الوظائف من قائمة الوظائف 
 

 
 ( يمثل شاشة دليل تصنيف الوظائف.1-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة عرض و تعريف دليل تصنيف الوظائف وعدد الوظائف لكل تصنيف في التشكيل مع إمكانية جعل 

صنيفي هام جداً ل شكيل الوظيفي أم ال( حيم يعد الرمز الت ستخدم في الت صنيف )م لتمييز بين الوظائف، وفيما يلي تبيان أي ت

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

يقوم المســـتخدم بتحديد دليل التصـــنيف الذي ســـيندرج تحته التشـــكيل الوظيفي المراد تعريفه وذلك من القائمة الدليل   ❖

 المنسدلة، ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام حيم تظهر الحقول التالية: 

 معلومات ▪

 رقم مسلسل. م  ❖

 يعرض النظام اسم المستوى في التصنيف. المستوى  ❖

 يعرض النظام الرمز الخاص بكل تصنيف ويكون طوله معتمد على رقم المستوى. الرمز التصنيفي  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الرمز التصنيفي للتشكيل الوظيفي. الرمز التصنيفي  ❖

 كيل الوظيفي باللغة العربية.يقوم المستخدم بإدخال مسمى التش مسمى  ❖

يعرض النظام عدد الوظائف في كل تصنيف سواًء فرعي أو رئيسي وذلك عند إحداث وظائف  عدد الوظائف في التشكيل  ❖

 على هذا التصنيف.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 143 

يقوم المســــتخدم بتحديد نموج التقييم من القائمة المنســــدلة والذي ســــيتم تقيم الموظفين المنتمين  نماذج التقييم  ❖

الوظيفي تبعاً لهذا النموذج حيم يكون هذا الحقل فعاالً فق  عند إضافة تشكيل وظيفي رئيسي حيم التشكيالت  للتشكيل

 الوظيفية الفرعية التي تندرج تحت هذا التشكيل تأخذ نفس نموذج التقييم الذي تم تحديده.

المنشأة فيما إذا كانت مباشرة أو غير عالقة الوظيفة بنشاط يقوم المستخدم بتحديد   عالقة الوظيفة بنشاط المنشأة ❖

 مباشرة.

 هل الوظيفة موقوفه وذلك بإختيار نعم او ال .يقوم المستخدم بتحديد  موقوف  ❖
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 مؤهالت وشروط التعيين للوظائف
 

ف والتشكيالت كما في الشكل تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة مؤهالت وشروط التعيين للوظائف من قائمة الوظائ

(3-2.) 
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي شاشة مؤهالت وشروط التعيين للوظائف.2-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة عرض و تعريف المؤهالت المطلوبة وشروط التعيين للوظائف التي تم إحداثها على التشكيالت 

 الشاشة:الوظيفية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 

 المعلومات الرئيسية •

يقوم المســتخدم بتحديد دليل التصــنيف الذي يريد تعريف مؤهالت وشــروط تعيين للوظائف الموجودة فيه وذلك من الدليل   ❖

صنيف إن وجد، ومن ثم يقوم  سابقاً على هذا الت شروط المخزنة  سدلة حيم يعرض النظام جدول المؤهالت وال القائمة المن

 التالية. بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام حيم تظهر الحقول 

سية التي تندرج تحتها المجموعة الفرعية التي تم  رمز المجموعة العامة  ❖ صنيفي للمجموعة الرئي يعرض النظام الرمز الت

 اختيارها.

شكيل الوظيفي الذي تم  رمز المجموعة النوعية  ❖ صنيفي للمجموعة الفرعية التي يندرج تحتها الت يعرض النظام الرمز الت

 اختياره.
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 يمثل الجزء السفلي شاشة مؤهالت وشروط التعيين للوظائف. (1-2-3الشكل )

 

 يعرض النظام الرمز الخاص بالتشكيل الوظيفي ويكون طوله معتمد على رقم المستوى. رمز سلسلة الفئات  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد كون هذه الشروط هي مكملة للشروط في المجموعة األعلى أم هي ناسخة لها. نوع الشروط  ❖

يقوم المســــتخدم بتحديد كون الوظيفة مســــتثناة من المؤهل أم ال، وفي حال كانت  الوظيفة مســـتثناة من المؤهل  ❖

 مستثناة من المؤهل ال يمكنه إدخال الحقول الخاصة بالمؤهل.

ستخدم باختيار الحد األدنى للمؤهالت المطلوبة للتعيين على هذه الوظيفة من ا الحد األدنى للمؤهالت  ❖ لقائمة يقوم الم

 المنسدلة، وذلك في حال كانت الوظيفة ليست مستثناة من المؤهل.

 يقوم المستخدم باختيار التخصص الذي ينطبق مع المؤهالت المطلوبة من القائمة المنسدلة. التخصص  ❖

 ماثلة.يقوم المستخدم بإدخال الحد األدنى لعدد سنوات الخبرة بوظيفة م الحد األدنى لسنوات الخبرة بوظيفة مماثلة  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد هل الوظيفة مستثناة من المسابقة الوظيفية أم ال. الوظيفة مستثناة من المسابقة  ❖

يقوم المستخدم بتحديد جنسية الموظفين الذين سيتم تعيينهم على الوظيفة هل الجنسية سعودي فق  أم  الجنسية  ❖

 غير محدد.

إدخال الحد األدنى لعمر الموظف السعودي المراد تعيينه على الوظيفة يقوم المستخدم ب الحد األدنى للعمر للسعود   ❖

ــــروط التعيين عليها، ويكون هذا الحقل فعال عندما تكون جنســــية الموظف  التي تم اختيارها ليتم بتحديد المؤهالت وش

 سعودي فق .

الغير سعودي المراد تعيينه على يقوم المستخدم بإدخال الحد األدنى لعمر الموظف  الحد األدنى للعمر لغير السعود   ❖

ــــروط التعيين عليها، ويكون هذا الحقل فعال عندما تكون جنســــية  الوظيفة التي تم اختيارها ليتم بتحديد المؤهالت وش

 الموظف غير محدد.

يقوم المســــتخدم بإدخال الحد األعلى لعمر الموظف الســــعودي المراد تعيينه على  الحد األعلى للعمر للســــعود   ❖

ــــروط التعيين عليها، ويكون هذا الحقل فعال عندما تكون جنســــية الوظيف ة التي تم اختيارها ليتم بتحديد المؤهالت وش

 الموظف سعودي فق .
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يقوم المســـتخدم بإدخال الحد األعلى لعمر الموظف الغير ســـعودي المراد تعيينه  الحد األعلى للعمر لغير الســـعود   ❖

حديد المؤهالت وشــروط التعيين عليها، ويكون هذا الحقل فعال عندما تكون جنســية على الوظيفة التي تم اختيارها ليتم بت

 الموظف غير محدد.

يقوم المستخدم بتحديد فيما لو كان الموظف مرتب  بمكافأة توزيع البريد وذلك من  مرتبط بمكافأة توزيع البريد )نعم/ال(  ❖

 زيع البريد فيقوم المستخدم اختيار الخيار يالي.خالل اختيار الخيارينعمي أما إن لم يكن مرتب  بمكافأة تو

يقوم المستخدم بتحديد فيما لو كان الموظف مرتب  بمكافأة مباشرة  مرتبط بمكافأة مباشرة األموال العامة )نعم/ال(  ❖

المســــتخدم  األموال العامة وذلك من خالل اختيار الخيار ينعمي أما إن لم يكن مرتب  بمكافأة مباشــــرة األموال العامة فيقوم

 اختيار الخيار يالي.

 

إلضافة بعض الخبرات المطلوبة لهذه الوظيفة يقوم المستخدم بالضغ  على زر الخبرات المباشرة والنظيرة والمقبولة   ▪

 يجديدي من شري  المهام الموجود فوق جدول الخبرات المباشرة والنظيرة والمقبولة حيم تظهر الحقول التالية:

 للخبرات.رقم مسلسل م   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الفئة التي يريد تعريف الخبرات لها.رمز الفئة   ❖

 يقوم النظام بعرض اسم سلسلة الفئة.اسم سلسلة الفئة   ❖

 يقوم المستخدم باختيار نوع الخبرة من القائمة المنسدلة.نوع الخبرة   ❖

 

 المؤهالت المباشرة   ▪

 : رقم مسلسل للمؤهالت.م ❖

 م المستخدم بإدخال رمز المؤهل الذي يريد تعريفه.يقورمز المؤهل   ❖

 يقوم النظام بعرض اسم المؤهل.اسم المؤهل   ❖

 يقوم المستخدم بادخال رمز التخصص . رمز التخصص  ❖

 يقوم النظام بعرض اسم التخصص.اسم التخصص   ❖

 يقوم المستخدم بادخال المرتبة االدنى التي يعتبر هذا التخصص مباشر لهامن المرتبة   ❖

 يقوم المستخدم بادخال المرتبة االعلى التي يعتبر هذا التخصص مباشر لها لى المرتبة ا ❖

 

ــافة بعض شــروط التعيين على هذه الوظيفة يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام الشــروط   ▪ إلض

 الموجود فوق جدول الشروط حيم تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل للشرط.م   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال شرط التعيين على هذه الوظيفة.الشرط   ❖

 

ــــافية المطلوب ومدتها للتعيين على هذه الوظيفة، وذلك يتم من خالل الدورات   ▪ يقوم المســــتخدم بتحديد الدورات اإلض

 الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام الموجود فوق جدول الدورات حيم تظهر الحقول التالية:

 ورة.رقم مسلسل للدم   ❖

يقوم المستخدم باختيار الدورة اإلضافية المطلوبة من القائمة المنسدلة، حيم تم تعريف هذه الدورات في شاشة الدورة   ❖

 رموز أسماء الدورات التدريبية من قائمة إدارة النظام من الرموز.

 يقوم المستخدم بتحديد مدة الدورة التدريبية.مدة الدورة   ❖
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 إعداد قرار واقعة وظيفية 
 

( مجموعة شاشات لقرارات الواقعة الوظيفية في نظام شؤون الموظفين، حيم يتم 3-3تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 من خالل هذه القائمة احداث وظائف واعداد القرارات الخاصة بها.
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد واقعة وظيفية.3-3الشكل )

 

 ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار 
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 إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة
 

من قائمة الوظائف و التشــكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة  دائمة وظيفة احداثتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار 

 (.1-3-3وظيفية كما في الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.( يمثل الجزء العلوي من 1-3-3الشكل )

 

والتي يتم من خالل هذه الشــــاشــــة القيام بإعداد قرار إحداث وظيفة دائمة جديدة إلى الوظائف المعتمدة في التشــــكيل 

ضغ  على سيتم التعامل معها من خالل  نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار إحداث وظيفة دائمة جديدة يقوم المستخدم بال

 ي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:زر يجديد

 

 المعلومات الرئيسية •

قائي  الرقم الخاص للقرار  ❖ كان الترقيم غير تل حال  فة في  حداث الوظي خاص لقرار إ بإدخال الرقم ال يقوم المســــتخدم 

 للقرارات في شاشة إعدادات النظام.

ــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يقوم المســتخدم ب القرار جاهز لالعتماد  ❖ تحديد إذا كان القرار جاهز لالعتماد وذلك بالض

 ( في المربع، حيم هذا الخيار مهم إلتمام عملية االعتماد. يالقرار جاهز لالعتمادي حيم تظهر إشارة )

 يعرض النظام القرار الرئيسي لقرار إحداث وظيفة تلقائياً يوقائع وظيفيةي. القرار الرئيسي  ❖

يستخدم هذا الحقل في شاشات القرارات األخرى حيم بعض القرارات تعتمد على قرارات سابقة لها يتم القرار األصلي   ❖

 إدخال رقمها الرتباطها بهذه القرارات.

 يعرض النظام القرار الفرعي لقرار إحداث وظيفة تلقائياً يإحداث وظيفة دائمةي. القرار الفرعي  ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة القرار يقرار تحت اإلعدادي وذلك بعد حفظ القرار. حالة القرار  ❖

 يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة القرار من القائمة المنسدلة.  نموذج الطباعة  ❖
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 يقوم المستخدم بإدخال مرفقات القرار في حال وجود مرفقات للقرار. المرفقات  ❖

 حظاته على إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.يقوم المستخدم بإدخال مالمالحظات   ❖

 بيانات الصادر ▪

 يتم إدخال رقم قرار إحداث الوظيفة الذي نريد إضافته. رقم القرار  ❖

ضغ  على زر ي تاريخ القرار  ❖ ي من F8يعرض النظام تلقائياً تاريخ إعداد قرار إحداث الوظيفة مع إمكانية التعديل عليه وذلك بال

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري.لوحة المفاتيح حيم 

صادر لقرار  رقم الصادر  ❖ صدير قرار إحداث الوظيفة حيم يقوم المستخدم بإدخال رقم ال يستخدم هذا الحقل في شاشة ت

 إحداث الوظيفة.

ر يستخدم هذا الحقل في شاشة تصدير قرار إحداث الوظيفة حيم يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير قرا تاريخ التصدير  ❖

 إحداث الوظيفة.

 يعرض النظام رقم الطلب في حال إعداد طلب لهذا القرار.رقم الطلب   ❖

يستخدم هذا الحقل في شاشة إعداد المباشرة أما في بقية شاشات القرارات يعرض هذا الحقل تاريخ  تاريخ المباشرة  ❖

 مباشرة القرار إذا كان هنالك مباشرة للقرار.

في حالة قام المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام ر  تاريخ النفاذ نفس تاريخ التصــدي ❖

ــــغ  في هذا المربع يقوم  ــــدير وإذا لم يقوم بالض قيمة حقل تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التص

 رار إحداث الوظيفة.بإدخال التاريخ في حقل تاريخ النفاذ حيم يستخدم هذا الحقل في شاشة تصدير ق

يســتخدم هذا الحقل في شــاشــة تصــدير قرار إحداث الوظيفة حيم يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ نفاذ قرار  تاريخ النفاذ  ❖

 إحداث الوظيفة.

 

 
 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.1-1-3-3الشكل )
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الراب  يســتطيع المســتخدم إضــافة مرفقات إلكترونية للقرار حيم يعرض النظام بالضــغ  على هذا المرفقات االلكترونية   ❖

 (.2-1-3-3اللكترونية كما في الشكل )شاشة المرفقات ا
 

 
 ( يمثل شاشة المرفقات االلكترونية.2-1-3-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل.م   ❖

 االلكتروني الذي يريد إضافته للقرار وذلك من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار  نوع المرفق  نوع المرفق  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المرفق االلكتروني الذي يريد إضافته للقرار. رقم المرفق  ❖

ــــغ  على زر ي تاريخ المرفق  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ المرفق االلكتروني وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. يعرض النظام

 يقوم المستخدم بإدخال موضوع المرفق االلكتروني. موضوع المرفق  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد مكان وجود المرفق االلكتروني على جهاز الحاسب. حفظ المرفق  ❖

 القرار.حيم يعرض النظام مرفق  […]يقوم المستخدم بالضغ  على الراب   عرض المرفق  ❖

 يقوم المستخدم بادخال الجهة الوارد منها المرفق. الجهة الوارد منها  ❖

صورة القرار حيم يظهر فيها معلومات عن طباعة نموذج القرار صور القرار   ❖ شة  شا ضغ  على هذا الراب  يعرض النظام  بال

 الطباعة، نوع المستند، وصورة المستند(.وتظهر الحقول التالية )اسم المستخدم الذي قام بطباعة النموذج، وتاريخ ووقت 

بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة التعليمات وعناصر التحقق للقرار حيم  التعليمات وعناصر التحقق للقرار  ❖

يظهر في هذه الشـــاشـــة التعليمات وعناصـــر التحقق من مرحل القرار وتظهر الحقول التالية )الوصـــف، والنوع، تم التحقق، 

 ت(.مالحظا

ـــغ  على هذا الراب  يعرض النظام شـــاشـــة مراحل وعمليات تمت على القرار  مراحل وعمليات تمت على القرار  ❖ بالض

ــــدير وغيرها حيم تظهر الحقول التالية )المرحلة،  حيم يعرض النظام المراحل التي تمت على القرار من إعداد واعتماد وتص
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م منفذ المرحلة، اســم المســتخدم، رقم الصــادر، تاريخ التصــدير، الجهات التاريخ، الوقت، معتمدة إلســتكمال اإلجراءات، اســ

 التي تم التصدير إليها(.

 

ضافة معلومات عن قرارات ذات عالقة بالقرار حيم   القرارات ذات العالقة  ❖ ضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم إ بال

 .(3-1-3-3يعرض النظام شاشة القرارات ذات العالقة كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة القرارات ذات العالقة.3-1-3-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل.م   ❖

 يقوم المستخدم بادخال مسلسل للقرار. مسلسل القرار  ❖

 يقوم المستخدم باختيار مصدر القرار وذلك من القائمة المنسدلة. مصدر القرار  ❖

ـــدر القرار من النظام يعرض النظام تلقائياً باقي معلومات  يقوم المســـتخدم بإدخال رقم القرار حيم رقم القرار  ❖ إذا كان مص

 القرار من تاريخه وموضوعه.

يعرض النظام تلقائياً تاريخ القرار في حالة كان مصــــدر القرار من النظام، أما في حالة كان مصــــدر القرار من   تاريخ القرار  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8ذلك بالضـــغ  على زر يمعلومات إضـــافية يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ القرار و

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــدر القرار  موضــوع القرار  ❖ ــدر القرار من النظام، أما في حالة كان مص ــوع القرار في حالة كان مص يعرض النظام تلقائياً موض

 يقوم المستخدم بإدخال موضوع القرار.

صال ❖ صدر  حية صاحب ال صدر القرار من النظام، أما في حالة كان م صالحية في حالة كان م صاحب ال يعرض النظام تلقائياً 

 القرار يقوم المستخدم بإدخال صاحب الصالحية.

 حيم يعرض النظام صور القرار.  […]يقوم المستخدم بالضغ  على الراب   صور القرار  ❖
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ــة  ❖ ض النظام شـــاشـــة الحقول الخاصـــة حيم يعرض النظام الحقول التي تم بالضـــغ  على هذا الراب  يعر الحقول الخاص

 تحديدها في شاشة تعريف الحقول الخاصة بالقرار حسب النوع الرئيسي حيم تظهر الحقول التالية )اسم الحقل، القيمة(.

 

م باختيار بالضــغ  على هذا الراب  يعرض النظام شــاشــة مجموعات التصــدير، حيم يقوم المســتخد مجموعات التصــدير  ❖

مجموعة التصــدير من جدول مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود في بداية ســطر الجدول بجانب المجموعة   

ــــغ  على زر يإغالق مع حفظي، وفي حالة تم  مع العلم أنه قد تكون بعض المجموعات إجبارية االختيار، ومن ثم يقوم بالض

اد القرار يظهر النظام نفس هذه المجموعات في مرحلة تصـــدير القرار وإذا لم يتم اختيار مجموعات التصـــدير في مرحلة إعد

 اختيارها فيتم تحديدها في مرحلة التصدير.

 

 متن القرار •

 معلومات إحداث وظيفة •

 .المستخدم بإختيار مرتبة الوظيفة من القائمة المنسدلة  يقوم  المرتبة  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم  F2بالضــغ  على زر ياو يقوم المســتخدم بإدخال الرقم التصــنيفي للوظيفة  الرمز التصــنيفي  ❖

ـــنيفية للوظائف يعرض النظام قائمة  ـــنيف الوظائف من قائمة الوظائف  اتم تعريفهتي والبالرموز التص في شـــاشـــة دليل تص

 والتشكيالت.

 ن القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم باختيار مسمى الوظيفة م مسمى الوظيفة  ❖

يقوم المســتخدم بإدخال رقم تســلســل الوظيفة التي قام بإضــافتها وذلك إذا كان ترقيم تســلســل  تســلســل الوظيفة  ❖

الوظائف معرف في إعدادات النظام انه غير تلقائي، أما في حال كان الترقيم تلقائي لتسلسل الوظائف في شاشة إعدادات 

 وظيفة تلقائياً.النظام يعرض النظام رقم تسلسل ال

يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الوظيفة المحدثة بناًء على المرتبة، ويجب أن يكون الرقم غير مســـتخدم في رقم الوظيفة   ❖

 (.1وظيفة أخرى على نفس المرتبة، حتى لو كانت الوظيفة يملغاةي )قيمة افتراضية هي أخر تسلسل للمرتبة + 

 ظيفة تلقائياً بمجرد إدخال الرقم التصنيفي للوظيفة.يعرض النظام مسمى فئة الو مسمى الفئة  ❖

يقوم المســتخدم بتحديد فيما إذا كانت الوظيفة مســتثناة أو غير مســتثناة باختيار نعم أو ال من القائمة  وظيفة مســتثناه  ❖

 المنسدلة.

ل رقم خطاب في حال كانت الوظيفة مســــتثناة يجب أن يقوم المســــتخدم بإدخا رقم خطاب موافقة الخدمة المدنية  ❖

 موافقة الخدمة المدنية، ويصبح هذا الحقل غير مفعل إذا كانت الوظيفة غير مستثناة.

في حال كانت الوظيفة مســـتثناة يجب أن يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ خطاب  تاريخ خطاب موافقة الخدمة المدنية  ❖

 ير مستثناة.موافقة الخدمة المدنية، ويصبح هذا الحقل غير مفعل إذا كانت الوظيفة غ

 يعرض النظام كادر التوظيف التي يندرج تحته التشكيل الوظيفي الذي سيتم إحداث وظيفة له. كادر توظيف  ❖

عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة )مباشــرة / غير مباشــرة( والذي يتم  يعرض النظام  عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة ❖

 تحديده من شاشة دليل تصنيف الوظائف.

 يعرض النظام حالة الوظيفة تلقائياً يشاغرةي. حالة الوظيفة  ❖

ـــغ  على زر ي رقم الجهة اإلدارية  ❖ ي  F2يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية التابعة إليها هذه الوظيفة وذلك بالض

 وبة.من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيتم اختيار الجهة اإلدارية المطل

 يعرض النظام الوحدة اإلدارية التابعة إليها الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

يعرض النظام رقم الفرع الموجود به هذه الوظيفة تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه وذلك في حالة تم تحديد رقم  رقم المقر  ❖

 الفرع التابع لهذه الوحدة اإلدارية من إعدادات النظام لحزمة حاسب من قائمة عام من شاشة رموز الوحدات اإلدارية.

 الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال رقم الفرع. يعرض النظام اسم المقر الموجود به هذه  المقر  ❖

 يقوم المستخدم بادخال تسلسل الوظيفة المشرفة. تسلسل الوظيفة المشرفة  ❖

 يقوم المستخدم بادخال اسم الوظيفة المشرفة. الوظيفة المشرفة  ❖

باختيار  يقوم المســتخدم بتحديد هل الوظيفة إشــرافية أي ســتشــرف على غيرها من الوظائف وذلكوظيفة اشــرافية   ❖

 ينعمي من القائمة المنسدلة، أو غير إشرافية وذلك باختيار يالي من القائمة المنسدلة.

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة المشرفة على الوظيفة الحالية إن وجد. رقم الوظيفة المشرفة  ❖

 يعرض النظام تلقائياً اسم الوظيفة المشرفة بمجرد إدخال رقمها. الوظيفة المشرفة  ❖

 لعرض معلومات القرار. الراب يقوم المستخدم بالضغ  على  معلومات القرار  ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب إحداث الوظيفة من القائمة المنسدلة.  سبب اإلحداث  ❖
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 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملية إعداد قرار إحداث الوظيفة.  مالحظات  ❖

 

  صبح قرار إحداث وظيفة مالحظة شة اعتماد أ شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب  دائمة معد وبحاجة إلى اعتماد من 

 قرار إحداث وظيفة دائمة.
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 إعداد قرار إحداث وظيفة مؤقتة
  

شة عند اختيار إعداد قرار  شا شكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة مؤقتة وظيفة  احداثتظهر هذه ال من قائمة الوظائف و الت

 (.2-3-3) وظيفية كما في الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة مؤقتة.2-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار إحداث وظيفة مؤقتة جديدة إلى الوظائف المعتمدة في التشــكيل في نظام 

ديدي من شري  المهام، وفيما شؤون الموظفين، وإلضافة قرار إحداث وظيفة مؤقتة جديدة يقوم المستخدم بالضغ  على زر يج

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 إحداث وظيفة مؤقتة •

 يقوم النظام بإظهار رمز مرتبة الوظيفة و الذي يمثل المستوى األخير في الرمز التصنيفي للوظيفة. المرتبة  ❖

صنيفي  ❖ يقوم المسـتخدم بإدخال الرمز التصـنيفي للوظيفة والذي تم تعريفه في شـاشـة دليل تصـنيف الوظائف  الرمز الت

 من قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يار مسمى الوظيفة من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم باخت مسمى الوظيفة  ❖
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يقوم المســتخدم بإدخال رقم تســلســل الوظيفة التي قام بإضــافتها وذلك إذا كان ترقيم تســلســل  تســلســل الوظيفة  ❖

الوظائف معرف في إعدادات النظام انه غير تلقائي، أما في حال كان الترقيم تلقائي لتسلسل الوظائف في شاشة إعدادات 

 لنظام رقم تسلسل الوظيفة تلقائياً.النظام يعرض ا

يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الوظيفة المحدثة بناًء على المرتبة، ويجب أن يكون الرقم غير مســـتخدم في رقم الوظيفة   ❖

 (.1وظيفة أخرى على نفس المرتبة، حتى لو كانت الوظيفة يملغاةي )قيمة افتراضية هي أخر تسلسل للمرتبة + 

 لنظام مسمى فئة الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال الرقم التصنيفي للوظيفة.يعرض ا مسمى الفئة  ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف التي يندرج تحته التشكيل الوظيفي الذي سيتم إحداث وظيفة له. كادر توظيف  ❖

لذي يتم عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة )مباشــرة / غير مباشــرة( وا يعرض النظام  عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة ❖

 تحديده من شاشة دليل تصنيف الوظائف.

 يعرض النظام حالة الوظيفة تلقائياً يشاغرةي. حالة الوظيفة  ❖

ـــغ  على زر ي رقم الجهة اإلدارية  ❖ ي  F2يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية التابعة إليها هذه الوظيفة وذلك بالض

 وأسماء الجهات اإلدارية فيتم اختيار الجهة اإلدارية المطلوبة. من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام

 يعرض النظام الوحدة اإلدارية التابعة إليها الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

وذلك في حالة تم تحديد رقم  يعرض النظام رقم الفرع الموجود به هذه الوظيفة تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه رقم المقر  ❖

 الفرع التابع لهذه الوحدة اإلدارية من إعدادات النظام لحزمة حاسب من قائمة عام من شاشة رموز الوحدات اإلدارية.

 يعرض النظام اسم الفرع الموجود به هذه الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال رقم الفرع.  المقر  ❖

 يقوم المستخدم بادخال تسلسل الوظيفة المشرفة. تسلسل الوظيفة المشرفة  ❖

 يعرض النظام تلقائياً اسم الوظيفة المشرفة بمجرد إدخال رقمها. الوظيفة المشرفة  ❖

يقوم المســتخدم بتحديد هل الوظيفة إشــرافية أي ســتشــرف على غيرها من الوظائف وذلك باختيار وظيفة إشــرافية   ❖

 رافية وذلك باختيار يالي من القائمة المنسدلة.ينعمي من القائمة المنسدلة، أو غير إش

 لعرض معلومات القرار. الراب يقوم المستخدم بالضغ  على   معلومات القرار  ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب إحداث الوظيفة من القائمة المنسدلة.  سبب اإلحداث  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملية إعداد قرار إحداث الوظيفة.  مالحظات  ❖

 

  صبح قرار إحداث وظيفةمالحظة صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد مؤقتة  أ صاحب  معد وبحاجة إلى اعتماد من 

 .مؤقتةقرار إحداث وظيفة 
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 إعداد قرار تحوير وظيفة 
 

شة عند اختيار إعداد قرا شا وظيفة من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة وظيفية  تحويرر تظهر هذه ال

 (.3-3-3كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار تحوير وظيفة.3-3-3الشكل )

 

شرط  شؤون الموظفين وب شة تحوير وتعديل وظيفة من الوظائف المعتمدة في التشكيل في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

تكون هذه الوظيفة ملغاة أو محجوزة، وإلعداد قرار تحوير وظيفة جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري   أن ال

 المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 تحوير الوظيفةمعلومات  •

 معلومات الوظيفة المختصرة ❖

ــــنيفي للوظيفة وذلك من القائمة  المرتبة  ❖ يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة و الذي يمثل المســــتوى األخير في الرمز التص

 المنسدلة.  

علومات الوظيفة يتم إدخال رقم الوظيفة المراد تحويرها والتي تم تحديد مرتبتها سابقاً، حيم يعرض النظام مرقم الوظيفة   ❖

 المختصرة كما ويمكن إدخال رقم تسلسل الوظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة.  
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سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

بالضــغ  على الراب  يمعلومات الوظيفة التفصــيليةي يعرض النظام شــاشــة عن معلومات  تفصــيلية معلومات الوظيفة ال ❖

 الوظيفة التفصيلية حيم تبين البيانات التفصيلية للوظيفة.

يعرض النظام الرمز التصنيفي للوظيفة والذي تم تعريفه في شاشة دليل تصنيف الوظائف من  الرمز التصنيفي للوظيفة  ❖

 والتشكيالت. قائمة الوظائف

 يعرض النظام مسمى فئة الوظيفة تلقائياً. مسمى الفئة  ❖

عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة )مباشــرة / غير مباشــرة( والذي يتم  يعرض النظام  عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة ❖

 تحديده من شاشة دليل تصنيف الوظائف.

ي من لوحة F2ظيفة الجديد وذلك بالضــغ  على زر ييقوم المســتخدم بإدخال رمز مســمى الو رمز مســمى الفئة الجديد  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة برموز ووصف الوظائف فيختار منها المستخدم رمز مسمى الوظيفة الذي يريده.

 يعرض النظام مسمى الفئة الجديد بمجرد إدخال رمز مسمى الفئة الجديد. مسمى الفئة الجديد  ❖

 النظام الرمز التصنيفي الجديد بمجرد إدخال رمز مسمى الفئة الجديد.يعرض الرمز التصنيفي الجديد   ❖

عالقة الوظيفة الجديدة بنشـــاط المنشـــأة )مباشـــرة / غير  يعرض النظام  عالقة الوظيفة الجديدة بنشـــاط المنشـــأة ❖

 مباشرة( والذي يتم تحديده من شاشة دليل تصنيف الوظائف.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة القديم. مسمى الوظيفة  ❖

 يقوم المستخدم باختيار كادر التوظيف الجديد من القائمة المنسدلة. مسمى الوظيفة الجديد  ❖

 يعرض النظام حالة الوظيفة حيم يجب أن تكون يشاغرةي وال تكون محجوزة أو ملغاة. حالة الوظيفة  ❖

 ة التابعة إليها هذه الوظيفة. يعرض النظام رقم الجهة اإلداري رقم الجهة اإلدارية  ❖

 يعرض النظام اسم الجهة اإلدارية التابعة إليها الوظيفة. الجهة اإلدارية  ❖

 يعرض النظام رقم المقر الموجود به هذه الوظيفة. رقم المقر  ❖

 يعرض النظام اسم المقر الموجود به هذه الوظيفة.  اسم المقر  ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب التحوير من القائمة المنسدلة.  سبب التحوير  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملية تحوير الوظيفة. مالحظات  ❖

 

 أصــبح قرار تحوير وظيفة معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد قرار  مالحظة

 تحوير وظيفة.
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  فة مع النقلإعداد قرار تحوير وظي
 

من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة  مع النقل وظيفة تحويرتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار 

 (.4-3-3وظيفية كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار تحوير وظيفة مع النقل.4-3-3الشكل )

 

ــؤون الموظفين  يتم من خالل هذه الشــاشــة تحوير وتعديل ونقل وظيفة من الوظائف المعتمدة في التشــكيل في نظام ش

ضغ  على زر  ستخدم بال شرط أن ال تكون هذه الوظيفة ملغاة أو محجوزة، وإلعداد قرار تحوير وظيفة مع النقل جديد يقوم الم وب

 :يجديدي من شري  المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 معلومات تحوير الوظيفة مع النقل •

 معلومات الوظيفة المختصرة ❖

ــــنيفي للوظيفة وذلك من القائمة  المرتبة  ❖ يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة و الذي يمثل المســــتوى األخير في الرمز التص

 المنسدلة.  

يتم إدخال رقم الوظيفة المراد تحويرها ونقلها والتي تم تحديد مرتبتها ســـابقاً، حيم يعرض النظام معلومات رقم الوظيفة   ❖

 رقم تسلسل الوظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة.  الوظيفة المختصرة كما ويمكن إدخال 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.
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بالضــغ  على الراب  يمعلومات الوظيفة التفصــيليةي يعرض النظام شــاشــة عن معلومات  معلومات الوظيفة التفصــيلية  ❖

 الوظيفة التفصيلية حيم تبين البيانات التفصيلية للوظيفة.

يعرض النظام الرمز التصنيفي للوظيفة والذي تم تعريفه في شاشة دليل تصنيف الوظائف من  الرمز التصنيفي للوظيفة  ❖

 الت.قائمة الوظائف والتشكي

 يعرض النظام مسمى فئة الوظيفة تلقائياً. مسمى الفئة  ❖

عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة )مباشــرة / غير مباشــرة( والذي يتم  يعرض النظام  عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة ❖

 تحديده من شاشة دليل تصنيف الوظائف.

ي من لوحة F2ديد وذلك بالضــغ  على زر ييقوم المســتخدم بإدخال رمز مســمى الوظيفة الج رمز مســمى الفئة الجديد  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة برموز ووصف الوظائف فيختار منها المستخدم رمز مسمى الوظيفة الذي يريده.

 يعرض النظام مسمى الفئة الجديد بمجرد إدخال رمز مسمى الفئة الجديد. مسمى الفئة الجديد  ❖

 لرمز التصنيفي الجديد بمجرد إدخال رمز مسمى الفئة الجديد.يعرض النظام االرمز التصنيفي الجديد   ❖

عالقة الوظيفة الجديدة بنشـــاط المنشـــأة )مباشـــرة / غير  يعرض النظام  عالقة الوظيفة الجديدة بنشـــاط المنشـــأة ❖

 مباشرة( والذي يتم تحديده من شاشة دليل تصنيف الوظائف.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة القديم. مسمى الوظيفة  ❖

 يقوم المستخدم باختيار كادر التوظيف الجديد من القائمة المنسدلة. سمى الوظيفة الجديد م ❖

وفي حال كانت حالتها يمشــــغولةي يمكن للمســــتخدم تغيير جهة الموظف يعرض النظام حالة الوظيفة  حالة الوظيفة  ❖

 .الفعلية ومقر الوظيفة

ي من F2إلدارية التابعة إليها هذه الوظيفة وذلك بالضغ  على زر ييقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة ا رقم الجهة اإلدارية  ❖

لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الجهات اإلدارية فيقوم المســـتخدم باختيار رقم الجهة اإلدارية التي 

 يريد نقل الوظيفة إليها.

 ها الوظيفة التي تم نقلها بمجرد إدخال رقمها.يعرض النظام اسم الجهة اإلدارية التابعة إلي الجهة اإلدارية  ❖

هذا المقر مع  رقم المقر  ❖ ها  تابع ل ية ال فة بمجرد إدخال رقم الجهة اإلدار هذه الوظي به  يعرض النظام رقم المقر الموجود 

ــــغ  على زر ي ــــماء ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وF2إمكانية التعديل على رقم المقر وذلك بالض أس

 المقرات فيقوم المستخدم باختيار رقم المقر الذي يريد نقل الوظيفة إليه.

 يعرض النظام اسم المقر الموجود به هذه الوظيفة التي تم نقلها بمجرد إدخال رقم المقر.  المقر  ❖

  يعرض النظام رقم الجهة اإلدارية الجديدة.رقم الجهة االدارية الجديدة   ❖

 لنظام اسم الجهة اإلدارية الجديدة.يعرض االجهة االدارية   ❖

 يعرض النظام رقم المقر الجديد.رقم المقر الجديد   ❖

 يعرض النظام اسم المقر الموجود به هذه الوظيفة التي تم نقلها بمجرد إدخال رقم المقر.المقر   ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب التحوير من القائمة المنسدلة.  سبب التحوير  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملية تحوير الوظيفة مع النقل. مالحظات  ❖

 

 

  معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد  مع النقلأصبح قرار تحوير وظيفة مالحظة

 .مع النقل قرار تحوير وظيفة
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 إعداد قرار نقل وظيفة 
 

وظيفة من قائمة الوظائف و التشــكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة وظيفية  نقلقرار تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

 (.5-3-3كما في الشكل )
  

 
 يمثل شاشة إعداد قرار نقل وظيفة. (5-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة نقل وظيفة من الوظائف المعتمدة في التشكيل في نظام شؤون الموظفين، حيم يؤدي نقل 

غاة أو محجوزة، وإلعداد قرار نقل وظيفة جديد يقوم  الوظيفة إلى موقع ومقر جديدين، وبشــــرط أن ال تكون هذه الوظيفة مل

 المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار  ❖

 

 متن القرار •

 معلومات نقل وظيفة •

ــــنيفي للوظيفة وذلك من القائمة  المرتبة  ❖ يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة و الذي يمثل المســــتوى األخير في الرمز التص

 المنسدلة.  

ــــابقاً، حيم يعرض النظام معلومات الوظيفة رقم الوظيفة   ❖ يتم إدخال رقم الوظيفة المراد نقلها والتي تم تحديد مرتبتها س

 المختصرة كما ويمكن إدخال رقم تسلسل الوظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة.  

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا  ت سل لم يتم إدخالها فيمكن يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.
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 يعرض النظام مسمى الوظيفة المراد نقلها.مسمى الوظيفة   ❖

 يعرض النظام رقم الجهة اإلدارية التابعة إليها هذه الوظيفة.  رقم الجهة اإلدارية  ❖

 ا الوظيفة.يعرض النظام اسم الجهة اإلدارية التابعة إليه الجهة اإلدارية  ❖

 يعرض النظام رقم المقر الموجود به هذه الوظيفة. رقم المقر  ❖

 يعرض النظام المقر الموجود به هذه الوظيفة.  المقر  ❖

يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية التابعة إليها هذه الوظيفة وذلك بالضغ  على زر  رقم الجهة اإلدارية الجديدة  ❖

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار رقم الجهة  ي من لوحة المفاتيح حيمF2ي يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 اإلدارية التي يريد نقل الوظيفة إليها.

 يعرض النظام اسم الجهة اإلدارية التابعة إليها الوظيفة التي تم نقلها بمجرد إدخال رقمها. الجهة اإلدارية  ❖

مقر الموجود به هذه الوظيفة بمجرد إدخال رقم الجهة اإلدارية التابع لها هذا المقر يعرض النظام رقم ال رقم مقر الجديد  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2مع إمكانية التعديل على رقم المقر وذلك بالضــغ  على زر ي

 .المقرات فيقوم المستخدم باختيار رقم المقر الذي يريد نقل الوظيفة إليه

 يعرض النظام المقر الموجود به هذه الوظيفة التي تم نقلها بمجرد إدخال رقم المقر.  المقر الجديد  ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب نقل الوظيفة من القائمة المنسدلة.  سبب النقل  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملية نقل الوظيفة. مالحظات  ❖

 

  صبح قرار مالحظة صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ةنقل وظيفأ صاحب  نقل معد وبحاجة إلى اعتماد من 

 .وظيفة 
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 إعداد قرار رفع وظيفة 
 

وظيفة من قائمة الوظائف و التشــكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة وظيفية  رفعتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار  

 (.6-3-3كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة إعداد قرار رفع وظيفة. (6-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة رفع وظيفة من الوظائف المعتمدة في التشــكيل في نظام شــؤون الموظفين، حيم يؤدي رفع 

الوظيفة إلى إلغاءها و إحداث وظيفة بنفس بيانات الوظيفة الملغاة ولكن على مرتبة أكبر منها و رقم متســـلســـل على المرتبة 

وبشـــرط أن ال تكون هذه الوظيفة ملغاة أو محجوزة، وإلعداد قرار رفع وظيفة جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر الجديدة، 

 يجديدي من شري  المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.  ❖

 

 القرارمتن  •

 معلومات رفع وظيفة •

 معلومات الوظيفة المختصرة ❖

ــــنيفي للوظيفة وذلك من القائمة  المرتبة  ❖ يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة و الذي يمثل المســــتوى األخير في الرمز التص

 المنسدلة.  

النظام معلومات الوظيفة  والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض رفعهايتم إدخال رقم الوظيفة المراد رقم الوظيفة   ❖

 المختصرة كما ويمكن إدخال رقم تسلسل الوظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة.  



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 163 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

بالضــغ  على الراب  يمعلومات الوظيفة التفصــيليةي يعرض النظام شــاشــة عن معلومات  لوظيفة التفصــيلية معلومات ا ❖

 الوظيفة التفصيلية حيم تبين البيانات التفصيلية للوظيفة.

 يعرض النظام الحالة القديمة للوظيفة يشاغرةي.الحالة القديمة للوظيفة   ❖

عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة )مباشــرة / غير مباشــرة( والذي يتم  يعرض النظام  عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة ❖

 تحديده من شاشة دليل تصنيف الوظائف.

يقوم المستخدم بإدخال مالحظات على الوظيفة التي سيتم لها إلغاء و إحداث وظيفة بنفس مالحظات الوظيفة الملغاة   ❖

 تسلسل على المرتبة الجديدة.بيانات الوظيفة الملغاة ولكن على مرتبة أكبر منها و رقم م

 يقوم المستخدم باختيار المرتبة الجديدة للوظيفة التي تم رفعها من القائمة المنسدلة. المرتبة الجديدة  ❖

 يعرض النظام رقم تسلسل الوظيفة الجديد مع إمكانية التعديل عليه. تسلسل الوظيفة الجديد  ❖

صنيفي للوظيفة  ❖ يفي للوظيفة والذي تم تعريفه في شــاشــة دليل تصــنيف الوظائف يعرض النظام الرقم التصــن الرقم الت

 من قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يعرض النظام مسمى فئة الوظيفة تلقائياً. مسمى الفئة  ❖

شأة )بعد الرفع( ❖ شاط المن شأة )بعد الرفع( فيما إذا كانت  يعرض النظام  عالقة الوظيفة بن شاط المن عالقة الوظيفة بن

 مباشرة، ويتم تحديده من شاشة دليل تصنيف الوظائف.مباشرة أو غير 

 يعرض النظام مسمى الوظيفة تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه. مسمى الوظيفة  ❖

 يقوم المستخدم بالتعديل على رقم الجهة اإلدارية التابعة إليها هذه الوظيفة.  رقم الجهة اإلدارية  ❖

 اإلدارية التابعة إليها الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال رقم الوحدة اإلدارية. يعرض النظام اسم الجهة اسم الجهة اإلدارية  ❖

 يقوم المستخدم بالتعديل على رقم المقر الموجود به هذه الوظيفة. رقم المقر  ❖

 يعرض النظام اسم المقر الموجود به هذه الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال رقم المقر.  اسم المقر  ❖

 خدم باختيار سبب رفع الوظيفة من القائمة المنسدلة. يقوم المست سبب الرفع  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملية رفع الوظيفة. مالحظات  ❖

 

  صبح قرار مالحظة شة اعتماد قرار  رفع وظيفةأ شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب  رفع معد وبحاجة إلى اعتماد من 

 .وظيفة 
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 إعداد قرار تخفيض وظيفة 
 

ــــة عند اختيار إعداد قرار  وظيفة من قائمة الوظائف و التشــــكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة  تخفيضتظهر هذه الشــــاش

 (.7-3-3وظيفية كما في الشكل )
  

 
 يمثل شاشة إعداد قرار تخفيض وظيفة. (7-3-3الشكل )

 

ــؤون الموظفين، حيم  يتم من خالل هذه الشــاشــة خفض مرتبة وظيفة من الوظائف المعتمدة في التشــكيل في نظام ش

يؤدي خفض الوظيفة إلى إلغاءها و إحداث وظيفة بنفس بيانات الوظيفة الملغاة ولكن على مرتبة أقل منها و رقم متســـلســـل 

على المرتبة الجديدة، وبشـــرط أن ال تكون هذه الوظيفة ملغاة أو محجوزة، وإلعداد قرار تخفيض وظيفة جديد يقوم المســـتخدم 

 ى زر يجديدي من شري  المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:بالضغ  عل

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 معلومات خفض وظيفة •

 معلومات الوظيفة المختصرة ❖

ــــنيفي للوظيفة وذلك من القائمة  المرتبة  ❖ يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة و الذي يمثل المســــتوى األخير في الرمز التص

 المنسدلة.  

ــــها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام معلومات رقم الوظيفة   ❖ يتم إدخال رقم الوظيفة المراد تخفيض

 سل الوظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة.  الوظيفة المختصرة كما ويمكن إدخال رقم تسل
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سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

فصــيليةي يعرض النظام شــاشــة عن معلومات بالضــغ  على الراب  يمعلومات الوظيفة الت معلومات الوظيفة التفصــيلية  ❖

 الوظيفة التفصيلية حيم تبين البيانات التفصيلية للوظيفة.

 يعرض النظام  حالة الوظيفة التي تريد تخفيضها.حالة الوظيفة   ❖

عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة )مباشــرة / غير مباشــرة( والذي يتم  يعرض النظام  عالقة الوظيفة بنشــاط المنشــأة ❖

 ه من شاشة دليل تصنيف الوظائف.تحديد

يقوم المستخدم بإدخال مالحظات على الوظيفة التي سيتم لها إلغاء و إحداث وظيفة بنفس مالحظات الوظيفة الملغاة   ❖

 بيانات الوظيفة الملغاة ولكن على مرتبة أقل منها و رقم متسلسل على المرتبة الجديدة.

لمرتبة الجديدة للوظيفة التي تم خفضــها من القائمة المنســدلة بحيم تكون يقوم المســتخدم باختيار ا المرتبة الجديدة  ❖

 المرتبة الجديدة أقل من المرتبة القديمة.

 يعرض النظام رقم الوظيفة الجديد. رقم الوظيفة الجديد  ❖

صنيفي للوظيفة  ❖ يعرض النظام الرقم التصــنيفي للوظيفة والذي تم تعريفه في شــاشــة دليل تصــنيف الوظائف  الرقم الت

 من قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يعرض النظام مسمى فئة الوظيفة تلقائياً. مسمى الفئة  ❖

 يقوم المستخدم باختيار مسمى الوظيفة من القائمة المنسدلة. مسمى الوظيفة  ❖

العالقة الجديدة للوظيفة بنشـــاط المنشـــأة فيما إذا كانت  يعرض النظام  اط المنشـــأةالعالقة الجديدة للوظيفة بنشـــ ❖

 مباشرة أو غير مباشرة، ويتم تحديده من شاشة دليل تصنيف الوظائف.

 يقوم المستخدم بالتعديل على رقم الجهة اإلدارية التابعة إليها هذه الوظيفة.  رقم الجهة اإلدارية  ❖

 النظام اسم الجهة اإلدارية التابعة إليها الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال رقم الوحدة اإلدارية. يعرض اسم الجهة اإلدارية  ❖

 يقوم المستخدم بالتعديل على رقم المقر الموجود به هذه الوظيفة. رقم المقر  ❖

 يعرض النظام اسم المقر الموجود به هذه الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال رقم المقر.  اسم المقر  ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب خفض الوظيفة من القائمة المنسدلة.  الخفض سبب  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملية خفض الوظيفة. مالحظات  ❖

 

  صبح قرار مالحظة شة اعتماد قرار  تخفيضأ شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب  وظيفة معد وبحاجة إلى اعتماد من 

 .تخفيض وظيفة 
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  قرار الغاء وظيفةإعداد 
 

شكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة وظيفية   شة عند اختيار إعداد قرار إلغاء وظيفة من قائمة الوظائف و الت شا تظهر هذه ال

 (.8-3-3كما في الشكل )
  

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار إلغاء وظيفة.8-3-3الشكل )

 

المعتمدة في التشــكيل في نظام شــؤون الموظفين، وبشــرط أن ال يتم من خالل هذه الشــاشــة إلغاء وظيفة من الوظائف 

تكون هذه الوظيفة مشــغولة أو محجوزة، وإلعداد قرار إلغاء وظيفة جديد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  

 المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في  ❖

 

 متن القرار •

 معلومات إلغاء وظيفة •

ــــنيفي للوظيفة وذلك من القائمة  المرتبة  ❖ يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة و الذي يمثل المســــتوى األخير في الرمز التص

 المنسدلة.  

يتم إدخال رقم الوظيفة المراد إلغاؤها والتي تم تحديد مرتبتها ســابقاً، حيم يعرض النظام معلومات الوظيفة رقم الوظيفة   ❖

 المختصرة كما ويمكن إدخال رقم تسلسل الوظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة.  

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذ ت سل ا لم يتم إدخالها فيمكن يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.
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 يعرض النظام  حالة الوظيفة التي المراد إلغائها.حالة الوظيفة   ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب إلغاء الوظيفة من القائمة المنسدلة.  سبب إلغاء الوظيفة  ❖

 ة إلغاء الوظيفة.يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملي مالحظات  ❖

 

  أصبح قرار إلغاء وظيفة معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار إلغاء مالحظة

 وظيفة.
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 إعداد قرار حجز وظيفة 
 

واقعة وظيفية ظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار حجز وظيفة من قائمة الوظائف و التشــكيالت من قائمة إعداد قرار ت

 (.9-3-3كما في الشكل )
  

 
 يمثل شاشة إعداد قرار حجز وظيفة. (9-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة حجز وظيفة من الوظائف المعتمدة في التشكيل في نظام شؤون الموظفين بشرط أن ال تكون 

ير حالتها إلى يمحجوزةي، و بالتالي عدم إمكانية الوظيفة ملغاة أو مشــــغولة أو محجوزة من قبل، و يؤدي حجز الوظيفة إلى تغي

إدخال أي وقائع على الوظيفة حتى يتم فك حجزها ســــواء تلقائيا عند انتهاء فترة الحجز أو عند قيام المســــتخدم بفك الحجز، 

ن الحقول وإلعداد قرار حجز وظيفة جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام وفيما يلي تبيان لكل م

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 معلومات حجز وظيفة •

ــــنيفي للوظيفة وذلك باختياره من  المرتبة  ❖ يتم بتحديد رمز مرتبة الوظيفة و الذي يمثل المســــتوى األخير في الرمز التص

 القائمة المنسدلة.

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يريد حجزها، حيم يعرض النظام باقي معلومات الوظيفة تلقائياً.رقم الوظيفة  ❖
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سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم اختيار المرتبة ورقم الوظيفة، أما إذا لم يتم إدخال الحقول  ت سل يعرض النظام رقم ت

 ام باقي معلومات الوظيفة تلقائياً. السابقة يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة حيم يعرض النظ

صنيفي للوظيفة  ❖ يعرض النظام الرقم التصــنيفي للوظيفة والذي تم تعريفه في شــاشــة دليل تصــنيف الوظائف  الرقم الت

 من قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يعرض النظام مسمى فئة الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال الرقم التصنيفي للوظيفة. مسمى الفئة  ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة. الوظيفة  مسمى ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف. كادر التوظيف  ❖

 يعرض النظام حالة الوظيفة تلقائياً. حالة الوظيفة  ❖

 يعرض النظام نوع الوظيفة هل هي يدائمة أم مؤقتةي. نوع الوظيفة  ❖

 لوظيفة. يعرض النظام رقم الجهة اإلدارية التابعة إليها هذه ا رقم الجهة اإلدارية  ❖

 يعرض النظام الجهة اإلدارية التابعة إليها الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يعرض النظام رقم المقر الموجود به هذه الوظيفة. رقم المقر  ❖

 يعرض النظام اسم المقر الموجود به هذه الوظيفة تلقائياً بمجرد إدخال رقم المقر.  اسم المقر  ❖

شرافية   ❖ شرافية وظيفة إ شرف على غيرها من الوظائف، أو غير إ ست شرافية أي  يعرض النظام ينعمي إذا كانت الوظيفة إ

 حيم يعرض النظام يالي.

 فة على هذه الوظيفة إن وجد.يعرض النظام رقم الوظيفة المشر  رقم الوظيفة المشرفة  ❖

 يعرض النظام تلقائياً اسم الوظيفة المشرفة. الوظيفة المشرفة  ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب حجز الوظيفة من القائمة المنسدلة.  سبب الحجز  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال كلمة السر الخاصة بالحجز. كلمة السر  ❖

 ل كلمة السر الخاصة بالحجز وذلك لتأكيد كلمة سر الحجز.يقوم المستخدم بإعادة إدخا تأكيد كلمة السر  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ آخر يوم لحجز الوظيفة. الحجز حتى تاريخ  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملية قرار حجز الوظيفة. مالحظات  ❖

 

  وهكذا أصبح قرار حجز وظيفة نافذاً.مالحظة 
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 إعداد قرار فك حجز وظيفة 
 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار فك حجز وظيفة من قائمة الوظائف و التشـــكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة   

 (.10-3-3وظيفية كما في الشكل )
  

 
 من شاشة قرار فك حجز وظيفة. علوييمثل الجزء ال (10-3-3الشكل )

 

الوظائف المعتمدة في التشــكيل في نظام شــؤون الموظفين، و يتم من خالل هذه الشــاشــة فك حجز وظيفة محجوزة من 

يؤدي فك حجز الوظيفة إلى تغيير حالتها إلى يشــاغرةي، و بالتالي إمكانية إدخال أي وقائع على هذه الوظيفة، وإلعداد قرار فك 

ــغ  على زر ي ــلي ي بحمحجز وظيفة يقوم المســتخدم بالض ــة بقرار حجز حيم يعرض النظام شــاشــة البحم الللقرار األص خاص

 (.1-10-3-3وظيفة كما في الشكل )
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 .عن الرقم األصلي للقرار( يمثل شاشة البحم 1-10-3-3الشكل )

 

  المعلومات الرئيسية  •

 الوقائع الوظيفية . بحيم يكون يعرض النظام تلقائيا نوع القرار األصلينوع القرار األصلي   ❖

 . بحيم يكون حجز وظيفة  الفرعييعرض النظام تلقائيا نوع القرار نوع القرار الفرعي    ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل القرار خاللها وذلك بالضـــغ  على زر إلى(   –)من تاريخ القرار ❖

 لمفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة اF8ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لمســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم ا

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في 

 (.2-10-3-3شاشة قرار فك حجز وظيفة حيم يصبح القرار جاهزاً لفك الحجز كما في الشكل )
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 حجز وظيفة.( يمثل الجزء السفلي من شاشة قرار فك 2-10-3-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال كلمة السر الخاصة بحجز الوظيفة. كلمة السر  ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ فك الحجز للوظيفة ويتحقق النظام  من أن تاريخ فك الحجز أقل من تاريخ  تاريخ فك الحجز  ❖

 نهاية الحجز )تحذير وليس منع( و أكبر من أو يساوي تاريخ بداية الحجز.

ـــبح حالتها  حجز الوظائف  فك  ❖ ـــغ  على زر يفك الحجزي ليقوم النظام بفك حجز الوظيفة حيم تص يقوم المســـتخدم بالض

 يشاغرةي.

 معلومات الوظائف من قرار الحجز  •

 .المحجوزة بقرار حجز الوظيفة: يقوم النظام بإسترجاع مرتبة الوظيفة  المرتبة ❖

 .المحجوزة بقرار حجز الوظيفةة يقوم النظام بإسترجاع رقم الوظيف   قم الوظيفةر ❖

 .المحجوزة بقرار حجز الوظيفةيقوم النظام بإسترجاع الرمز التصنيفي للوظيفة    الرمز التصنيفي للوظيفة ❖

 .المحجوزة بقرار حجز الوظيفةيقوم النظام بإسترجاع مسمى الوظيفة    الوظيفة مسمى ❖

 .المحجوزة بقرار حجز الوظيفةيقوم النظام بإسترجاع نوع الوظيفة    نوع الوظيفة  ❖

 .المحجوزة بقرار حجز الوظيفةيقوم النظام بإسترجاع الجهة االدارية للوظيفة   الجهة االدارية   ❖

 .المحجوزة بقرار حجز الوظيفةيقوم النظام بإسترجاع مقر الجهة اإلدارية للوظيفة   مقر الجهة اإلدارية ❖

  .المحجوزة بقرار حجز الوظيفةيقوم النظام بإسترجاع سبب حجز الوظيفة  حتى تاريخ سبب الحجز  ❖

لم تتطابق فيها كلمة سر الحجز مع كلمة السر بعدم فك الوظائف التي يقوم النظام  مالحظات/ سبب عدم فك الحجز   ❖

 .  تلقائيا حجزالظهار سبب عدم فك و يقوم بإالمدخلة أو التي حالتها الحالية ليست محجوزة 
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 إعداد قرار تعديل مسمى وظيفة 

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تعديل مسمى وظيفة من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة 

 (.11-3-3وظيفية كما في الشكل )
  

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار تعديل مسمى وظيفة.11-3-3الشكل )

 

ل مسمى وظيفة من الوظائف المعتمدة في التشكيل في نظام شؤون الموظفين، وبشرط يتم من خالل هذه الشاشة تعدي

ـــغ  على زر  أن ال تكون هذه الوظيفة مشـــغولة أو محجوزة، وإلعداد قرار تعديل مســـمى وظيفة جديد يقوم المســـتخدم بالض

 يجديدي من شري  المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖
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 متن القرار •

 معلومات تعديل مسمى وظيفة •

 معلومات الوظيفة المختصرة ❖

ــــنيفي للوظيفة وذلك من القائمة  المرتبة  ❖ يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة و الذي يمثل المســــتوى األخير في الرمز التص

 المنسدلة.  

سابقاً، حيم يعرض النظام معلومات رقم الوظيفة   ❖ يتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعديل مسماها والتي تم تحديد مرتبتها 

 الوظيفة المختصرة كما ويمكن إدخال رقم تسلسل الوظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة.  

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة و ت سل رقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

 يعرض النظام اسم الجهة اإلدارية التابعة لها الوظيفة المراد تعديل مسماها. الجهة اإلدارية  ❖

 يعرض النظام مقر العمل الخاص بالوظيفة المراد تعديل مسماها.مقر العمل   ❖

 يعرض النظام الرمز التصنيفي للوظيفة المراد تعديل مسماها.للوظيفة  الرمز التصنيفي ❖

 يعرض النظام حالة الوظيفة التي المراد تعديل مسماها. حالة الوظيفة  ❖

ــــة عن معلومات القرار حيم تبين البيانات  معلومات القرار  ❖ ــــاش ــــغ  على الراب  يمعلومات القراري يعرض النظام ش بالض

 التفصيلية للقرار.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة الحالي.مسمى الوظيفة الحالي   ❖

 يختار المستخدم مسمى الوظيفة الجديد من القائمة المنسدلة. مسمى الوظيفة الجديد  ❖

 يختار المستخدم سبب تعديل مسمى الوظيفة من القائمة المنسدلة. سبب التعديل  ❖

 افقة.يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب المورقم خطاب الموافقة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب الموافقة. تاريخ خطاب الموافقة  ❖

 

  ــبح قرار مالحظة ــة  تعديل مســمى وظيفة أص ــاش ــالحية حيم يتم ذلك من ش ــاحب ص معد وبحاجة إلى اعتماد من ص

 . تعديل مسمى وظيفة  اعتماد قرار 
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 إعداد قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة
 

شة شا شكيالت من قائمة إعداد  تظهر هذه ال ستثناء وظيفة من قائمة الوظائف و الت ستثناء / إلغاء ا عند اختيار إعداد قرار ا

 (.12-3-3قرار واقعة وظيفية كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار استثناء / إلغاء اسثناء وظيفة.12-3-3الشكل )

 

ـــتثناء  ـــة اس ـــؤون يتم من خالل هذه الشـــاش ـــتثناء وظيفة من الوظائف المعتمدة في التشـــكيل في نظام ش أو إلغاء إس

الموظفين، والهدف من ذلك القرار  هو اســــتثناء وظيفة محددة من المســــابقة إلتاحة إمكانية التعيين عليها، أو إلغاء إســــتثناء 

ست، الوظيفة لعدم إتاحة إمكانية التعيين عليها ستثناء أو إلغاء إ ضغ  على زر وإلعداد قرار ا ثناء وظيفة جديد يقوم المستخدم بال

 يجديدي من شري  المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 متن القرار •

 استثناء / إلغاء إستثناء وظيفة قرار •

 (.1-12-3-3كما في الشكل )ء ألكثر من وظيفة )قرار اإلستثناء جماعي( إستثناء أو إلغاء إستثنا

 يتم التعامل مع هذه الحقول في حال كان قرار اإلستثناء جماعي ألكثر من وظيفة.

ــتثناءها، ويمكن اختيار كل كادر التوظيف   ❖ ــتثناءها أو إلغاء إس يقوم المســتخدم بإختيار الكادر الوظيفي للوظائف المراد إس

 (.الكوادر بالضغ   على المربع بجوار كلمة الكل حيم تظهر إشارة )

يقوم المســــتخدم بتحديد المرتبة )من ... إلى( التي تتبع للكادر الوظيفي الذي تم إختياره، ويمكن  المرتبةمن ...إلى  ❖

 (. اختيار كل المراتب بالضغ   على المربع بجوار كلمة الكل حيم تظهر إشارة )
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ـــغ  على زر يإدراج الوظائفي، بحيم يقوم النظام بعرض جدول يحتوي على بيانات ادراج الوظائف   ▪ ـــتخدم بالض يقوم المس

ــــابًقا، فيعرض النظام الوظائف في جدول يحتوي على كافة بيانات  الوظائف التي تتبع الكادر والمراتب التي تم تحديدها س

استثناء أو إلغاء، المرتبة، رقم الوظيفة، تسلسل الوظيفة، الرمز التصنيفي  الوظيفة مرتبة كما يلي: يوضع الوظيفة السابق،

للوظيفة، مســــمى الفئة، مســــمى الوظيفة، حالة الوظيفة، الدرجة، رقم الموظف، اســــم الموظف، الجهة االدارية، مقر 

 الوظيفة، السبب، رقم خطاب موافقة الخدمة المدنية، تاريخ خطاب موافقة الخدمة المدنيةي.

 

 األوامر التي يمكن تنفيذها على مستوى الجدول ▪

: يقوم المســتخدم بالضــغ  على أمر جديد في حال كان يريد إســتثناء أو إلغاء إســتثناء وظيفة جديدة غير مدرجة في جديد ❖

الحالة  الجدول، عندها يجب أن يقوم باختيار المرتبة التي تتبع لها الوظيفة المراد إســـتثناءها أو إلغاء إســـتثناءها وفي هذه

يجب أن يقوم بإدخال رقم الوظيفة ومن ثم يقوم النظام بعرض كافة بيانات الوظيفة المضــــافة، أو يقوم المســــتخدم بادخال 

 تسلسل الوظيفة ومن ثم يقوم النظام بعرض كافة بيانات الوظيفة المضافة.

مر تعديل من شــري  الجدول ليقوم يقوم المســتخدم بتحديد ســطر الوظيفة المرغوبة من الجدول ثم الضــغ  على أ تعديل  ❖

 باجراء التعديل على أي حقل من حقول الوظيفة المحددة.

 يقوم المستخدم بحفظ بيانات الوظيفة الجديدة أو حفظ التعديالت التي أجراها على أي وظيفة في الجدول. حفظ  ❖

ري  مهام الجدول فيتم حذف يقوم المستخدم بتحديد السطر المرغوب في الجدول ثم الضغ  على أمر حذف من ش حذف  ❖

 سطر الوظيفة من الجدول.

يقوم المســـتخدم بإلغاء العملية التي قام بها على أي ســـطر في الجدول بالضـــغ  على أمر إلغاء عملية من  إلغاء عملية  ❖

  شري  مهام الجدول.

 

 
 فة )قرار االستثناء الجماعي(.( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار استثناء / إلغاء اسثناء وظي1-12-3-3الشكل )
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 إستثناء أو إلغاء إستثناء لوظيفة أو أكثر يدوي ا ▪

 األوامر التي يمكن تنفيذها على مستوى الجدول

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر جديد في حال كان المستخدم يريد إستثناء أو إلغاء إستثناء وظيفة.جديد   ❖

 يتضمن الجدول الحقول التالية:

o  يجب أن يقوم  المســتخدم باختيار المرتبة التي تتبع لها الوظيفة المراد إســتثناءها أو إلغاء إســتثناءها من القائمة  المرتبة

 المنسدلة وفي هذه الحالة يجب أن يقوم بإدخال رقم الوظيفة.

o  لوظيفة.يجب أن يقوم  المستخدم  بإدخال رقم الوظيفة ومن ثم يقوم النظام بعرض كافة بيانات ا رقم الوظيفة 

o  قد يقوم المستخدم بادخال تسلسل الوظيفة ومن ثم يقوم النظام بعرض كافة بيانات الوظيفة. تسلسل الوظيفة 

o   يعرض النظام الرمز التصنيفي للوظيفة تلقائياً واليمكن التعديل عليها.الرمز التصنيفي للوظيفة 

o   عليها. يعرض النظام مسمى الفئة تلقائياً واليمكن التعديلمسمى الفئة 

o    يعرض النظام مسمى الوظيفة تلقائياً واليمكن التعديل عليها.مسمى الوظيفة 

o  يعرض النظام وضع الوظيفة السابق )مستثناه / غير مستثناه(. وضع الوظيفة السابق 

o   يعرض النظام حالة الوظيفة )شاغرة / مشغولة( واليمكن التعديل عليها.حالة الوظيفة 

o   رجة الوظيفة تلقائياً إذا كانت حالتها مشغولة واليمكن التعديل عليها.يعرض النظام دالدرجة 

o   رقم الموظف الذي يشغل الوظيفة تلقائياً إذا كانت حالتها مشغولة. يعرض النظامرقم الموظف   

o   يعرض النظام اسم الموظف الذي يشغل الوظيفة تلقائياً إذا كانت حالتها مشغولة.اسم الموظف   

o يعرض النظام الجهة االدارية التي تتبع لها الوظيفة تلقائياً واليمكن التعديل عليها.ة  الجهة اإلداري 

o   يعرض النظام مقر الوظيفة تلقائياً واليمكن التعديل عليها.مقر الوظيفة 

o  ستثناء أو إلغاءه ضغ   ا ستثناء الوظيفة وذلك بال ستثناء أو إلغاء إ ستخدم بتحديد فيما إذا كان يريد إ على الدائرة يقوم الم

بجوار كلمة اســتثناء إذا رغب في اســتثناء الوظيفة، أو بالضــغ  على الدائرة بجوار كلمة إلغاء االســتثناء إذا رغب في إلغاء 

 استثناء الوظيفة.

o  يقوم المستخدم بإدخال السبب الذي أدى الى إستثناء أو إلغاء إستثناء الوظيفة وهو حقل اختياري. السبب 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب موافقة الخدمة المدنية وهو حقل اختياري. الخدمة المدنية رقم خطاب موافقة 

o يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة الخدمة المدنية وهو حقل اختياري.  تاريخ خطاب موافقة الخدمة المدنية 

 

يقوم المســتخدم بتحديد ســطر الوظيفة المرغوبة من الجدول ثم الضــغ  على أمر تعديل من شــري  الجدول ليقوم  تعديل  ❖

 باجراء التعديل على أي حقل من حقول الوظيفة المحددة التي يمكن تعديلها.

 يقوم المستخدم بحفظ بيانات الوظيفة بعد االضافة أو التعديل. حفظ  ❖

يقوم المستخدم بتحديد السطر المرغوب في الجدول ثم الضغ  على أمر حذف من شري  مهام الجدول فيتم حذف  حذف  ❖

 سطر الوظيفة.

يقوم المســـتخدم بإلغاء العملية التي قام بها على أي ســـطر في الجدول بالضـــغ  على أمر إلغاء عملية من  إلغاء عملية  ❖

  شري  مهام الجدول.

 

  معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة  تثناء أو إلغاء إســتثناء قرار إســأصــبح مالحظة

 .  إستثناء أو إلغاء إستثناء اعتماد قرار 
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 إعداد قرار التعديل على تواريخ الوظائف
 

من قائمة إعداد  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار التعديل على تواريخ الوظائف من قائمة الوظائف و التشــكيالت 

 (.13-3-3قرار واقعة وظيفية كما في الشكل )
  

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار تعديل على تاريخ الوظائف.13-3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــــاشــــة تعديل على تاريخ إحداث الوظيفة أو تاريخ فك الحجز لها. وإلعداد قرار تعديل تواريخ الوظائف 

 بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:جديد يقوم المستخدم 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 التعديل على تواريخ الوظائف  •

ــــنيفي للوظيفة وذلك من القائمة يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة و الذي يمثل المســــتوى ا المرتبة  ❖ ألخير في الرمز التص

 المنسدلة.  

ها رقم الوظيفة   ❖ تاريخ فك حجزها والتي تم تحديد مرتبت عديل  ها أو ت حداث تاريخ إ عديل  فة المراد ت يتم إدخال رقم الوظي

ـــرة كما ويمكن إدخال رقم تســـلســـل الوظيفة ليتم عرض معلومات  ســـابقاً، حيم يعرض النظام معلومات الوظيفة المختص

 الوظيفة.  

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.
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ــــة عن معلومات ا معلومات القرار  ❖ ــــاش ــــغ  على الراب  يمعلومات القراري يعرض النظام ش لقرار حيم تبين البيانات بالض

 التفصيلية للقرار.

 بيانات اإلحداث ▪

 يعرض النظام رقم قرار احداث الوظيفة المراد تعديل تاريخ إحداثها.رقم قرار اإلحداث   ❖

 يعرض النظام تاريخ قرار احداث الوظيفة المراد تعديلها. تاريخ قرار اإلحداث  ❖

 التصنيفي للوظيفة المراد تعديل تاريخ إحداثها.يعرض النظام الرمز الرمز التصنيفي للوظيفة  ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة الحالي.مسمى الوظيفة   ❖

 يعرض النظام رقم الجهة اإلدارية للوظيفة المراد تعديل تاريخ إحداثها. رقم الجهة اإلدارية  ❖

 يعرض النظام اسم الجهة اإلدارية للوظيفة المراد تعديل تاريخ إحداثها. الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم مقر الوظيفة. رقم المقر  ❖

 يعرض النظام اسم مقر الوظيفة.المقر   ❖

 يعرض النظام تاريخ إحداث الوظيفة المراد تعديلها. تاريخ اإلحداث  ❖

 مراد تعديلها.يعرض النظام حالة الوظيفة الوظيفة ال حالة الوظيفة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إحداث الوظيفة الجديد. تاريخ اإلحداث الجديد  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب تعديل تاريخ احداث الوظيفة. سبب التعديل  ❖

 بيانات الحجز ▪

 يعرض النظام رقم قرار حجز الوظيفة المراد تعديل تاريخ فك حجزها.رقم قرار الحجز   ❖

 يعرض النظام تاريخ قرار حجز الوظيفة السابقة. ز تاريخ قرار الحج ❖

 يعرض النظام رقم قرار فك حجز الوظيفة السابقة.رقم قرار فك الحجز   ❖

 يعرض النظام تاريخ قرار فك حجز الوظيفة السابقة. تاريخ قرار فك الحجز  ❖

 يعرض النظام تاريخ بداية فترة حجز الوظيفة السابقة. فترة الحجز من تاريخ  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية فترة حجز الوظيفة السابقة. لحجز إلى تاريخ فترة ا ❖

 يعرض النظام تاريخ فك حجز الوظيفة المراد تعديل تاريخ فكها. تاريخ فك الحجز السابق  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ فك حجز الوظيفة الجديد. تاريخ فك الحجز الجديد  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب تعديل تاريخ فك حجز الوظيفة. سبب التعديل  ❖

 

 

  التعديل على تواريخ الوظائف معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة قرار أصبح مالحظة

 اعتماد قرار التعديل على تواريخ الوظائف. 
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 حجز الوظائف اآلليقرار إعداد 
 

من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة إعداد قرار واقعة وظيفية  قرار حجز الوظيفة اآلليظهر هذه الشاشة عند اختيار ت 

 .(3-3-14كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 .الوظائف اآللييمثل شاشة قرار حجز  (14-3-3شكل )ال   
 

يتم من خالل هذه الشاشة حجز وظيفة من الوظائف المعتمدة في التشكيل في نظام شؤون الموظفين بشرط أن ال تكون 

الوظيفة ملغاة أو مشــــغولة أو محجوزة من قبل، و يؤدي حجز الوظيفة إلى تغيير حالتها إلى يمحجوزةي، و بالتالي عدم إمكانية 

زها ســــواء تلقائيا عند انتهاء فترة الحجز أو عند قيام المســــتخدم بفك الحجز، إدخال أي وقائع على الوظيفة حتى يتم فك حج

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  الوظائف اآلليوإلعداد قرار حجز 

 في هذه الشاشة:

 متن القرار •

 الوظائف اآلليحجز قرارمعلومات  •

 من القائمة المنسدلة.  كادر التوظيف المستخدم باختيار يقوم كادر التوظيف  ❖

  وباالمكان اختيار الكل. من القائمة المنسدلة المرتبة يقوم المستخدم باختيار المرتبة  ❖

  وباالمكان اختيار الكل. من القائمة المنسدلة الجهة اإلدارية يقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية  ❖

 المستخدم بإدخال تاريخ آخر يوم لحجز الوظيفة.يقوم  الحجز حتى تاريخ  ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب حجز الوظيفة من القائمة المنسدلة.  سبب الحجز  ❖

يقوم النظام بعرض بيانات الوظائف الشاغرة حسب المحددات المدخلة سواًء في الجهة االدارية  :تعبئة الوظائف الشاغرة ❖

 مختارة أو االثنين معاً وذلك في جدول يشمل البيانات التالية:المختارة أو التي تنتمي للمرتبة ال
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  الوظيفة رقميعرض النظام  رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة. مسمى الوظيفة  ❖

 مقر الوظيفة.يعرض النظام  مقر الوظيفة  ❖

 يعرض النظام الجهة اإلدارية التابعة إليها هذه الوظيفة.  الجهة اإلدارية  ❖

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة. المرتبة  ❖

 وذلك بعد تحديد الوظيفة المراد حجزها.  يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملية قرار حجز الوظيفة مالحظات  ❖

عند قيام المستخدم  يقوم المستخدم باختيار الوظائف المراد حجزها مع اتاحة إمكانية اختيار جميع الوظائف المعروضة بالجدول

وظيفة المراد حجزها بإمكانه اختيارياً إدخال مالحظات تتعلق بحجز الوظيفة، على ان ال  يتم تفعيل حقل المالحظات باختيار ال

 .اختيار السطر الذي يحتوي على الوظيفة اال عند
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  قرار واقعة وظيفية تمادإع

 

الوظيفية في نظام شــؤون الموظفين،  قائعقرارات الوإلعتماد ( مجموعة شــاشــات 4-3تمثل هذه القائمة كما في الشــكل )

 القرارات الخاصة بها.ووظائف الاحداث اعتماد قرارات حيم يتم من خالل هذه القائمة 
 

 
 .واقعة وظيفية إعتماد( يمثل شاشة 4-3الشكل )

 
 

قرار واقعة وظيفية من قائمة الوظائف والتشكيالت حيم يعرض النظام مجموعة من الشاشات  اعتمادم الدخول الى قائمة يت

 .و العمل على االعتمادات االزمةالوظيفية ليقوم المستخدم بإختيار إحدى هذه الشاشات  الوقائعقرارات عتماد إل
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 اعتماد قرار إحداث وظيفة دائمة

 

إحداث وظيفة دائمة من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة اعتماد قرار واقعة تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد قرار 

 (.1-4-3وظيفية كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة اعتماد قرار إحداث وظيفة دائمة. (1-4-3الشكل )

 

حيم تصبح من يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد قرار إحداث وظيفة دائمة 

ـــتخدم  ـــؤون الموظفين، والعتماد قرار إحداث وظيفة دائمة يقوم المس ـــكيل الوظيفي في نظام ش الوظائف المعتمدة في التش

بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد قرار وظيفة دائمة كما في الشكل 

(3-4-1-1.) 
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 ثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.( يم1-1-4-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار إحداث وظيفة دائمة: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار إحداث وظيفة دائمة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

القرار يإعداد القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت  يقوم المســـتخدم باختيار مرحلة مرحلة القرار  ❖

 اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.يتم إدخال رقم تسلسل الوظتسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على  يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تمإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

 شاشة اعتماد قرار إحداث وظيفة دائمة.
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لمســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لالعتمادي ومن ثم حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم ا  ❖

شكل ) صالحية كما في ال صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  ( ليتم اختيار 2-1-4-3ال

 الشخص صاحب صالحية االعتماد.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-1-4-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

لضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم با

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لقرار إحداث وظيفة دائمة وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة  ❖

إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر  يالقرار جاهز

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده النظام 

أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  داث وظيفة دائمة معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير أصبح قرار إحمالحظة

 قرار إحداث وظيفة دائمة.
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 مؤقتةاعتماد قرار إحداث وظيفة 
 

من قائمة الوظائف و التشـــكيالت من قائمة اعتماد قرار  مؤقتةتظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار اعتماد قرار إحداث وظيفة  

 (.2-4-3واقعة وظيفية كما في الشكل )
 

 
 مؤقتة.يمثل شاشة اعتماد قرار إحداث وظيفة  (2-4-3الشكل )

 

حيم تصبح من  مؤقتةيتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد قرار إحداث وظيفة 

يقوم المســـتخدم  مؤقتةالمعتمدة في التشـــكيل الوظيفي في نظام شـــؤون الموظفين، والعتماد قرار إحداث وظيفة  الوظائف

كما في الشكل  مؤقتةبالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد قرار وظيفة 

(3-4-2-1.) 
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 بحم في القرارات.( يمثل الشاشة العامة لل1-2-4-3الشكل )

 

 :مؤقتةيقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار إحداث وظيفة  محددات البحث  •

 الذي نريد البحم عنه. مؤقتةيقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار إحداث وظيفة الرقم الخاص للقرار   ❖

القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت يقوم المســـتخدم باختيار مرحلة القرار يإعداد  مرحلة القرار  ❖

 اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 ض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بع تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 لنظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى اتسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

اللها وذلك بالضغ  على يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

ي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات الت

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

 .مؤقتةشاشة اعتماد قرار إحداث وظيفة 
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مربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لالعتمادي ومن ثم حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بال  ❖

شكل ) صالحية كما في ال صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  ( ليتم اختيار 2-2-4-3ال

 الشخص صاحب صالحية االعتماد.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-2-4-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 مسلسل لصاحب الصالحية. رقمم   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة  مؤقتةيمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لقرار إحداث وظيفة  ❖

االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر  يالقرار جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده النظام 

ضغ   على صورة اليد الموجودة المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بال

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير  مؤقتةأصبح قرار إحداث وظيفة مالحظة

 .مؤقتةقرار إحداث وظيفة 
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 اعتماد قرار تحوير وظيفة
 

من قائمة الوظائف و التشــــكيالت من قائمة اعتماد قرار واقعة تحوير وظيفة تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار اعتماد قرار 

 (.3-4-3وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .تحوير وظيفةيمثل شاشة اعتماد قرار  (3-4-3الشكل )

 

حيم تصبح من الوظائف تحوير وظيفة يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد قرار 

ى زر يقوم المســتخدم بالضــغ  عل تحوير وظيفةالمعتمدة في التشــكيل الوظيفي في نظام شــؤون الموظفين، والعتماد قرار 

 (.1-3-4-3كما في الشكل )تحوير وظيفة يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد قرار 

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 190 

 
 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-3-4-3الشكل )

 

 :تحوير وظيفةيقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار  محددات البحث  •

 الذي نريد البحم عنه.تحوير وظيفة يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار الرقم الخاص للقرار   ❖

يقوم المســـتخدم باختيار مرحلة القرار يإعداد القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت  مرحلة القرار  ❖

 ه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذ

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 الموظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم  رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليF8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجو ــغ  على ص دة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في القرار من الجدول وذلك بالض

 .مؤقتةشاشة اعتماد قرار إحداث وظيفة 
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حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لالعتمادي ومن ثم   ❖

شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  شكل )ال صالحية كما في ال صحاب ال ( ليتم اختيار 2-3-4-3شة أ

 الشخص صاحب صالحية االعتماد.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-3-4-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 يإغالقي.بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر 

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالقرار تحوير وظيفة يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لقرار  ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتمادشـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

ام رســالة تبين بأنه في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظ

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  صبح قرار مالحظة صدير قرار تحوير وظيفة أ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 .تحوير وظيفة
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 تحوير وظيفة مع النقلاعتماد قرار 

 

ــة عند اختيار اعتماد قرار تحوير وظيفة مع النقل من قائمة الوظائف و التشــكيالت من قائمة اعتماد قرار  تظهر هذه ــاش الش

 (.4-4-3واقعة وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .تحوير وظيفة مع النقليمثل شاشة اعتماد قرار  (4-4-3الشكل )

 

صالحية  صاحب ال صبح يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم  بالقيام باعتماد قرار تحوير وظيفة مع النقل حيم ت

قل يقوم  فة مع الن ماد قرار تحوير وظي ــــؤون الموظفين، والعت ظام ش يل الوظيفي في ن مدة في التشــــك ظائف المعت من الو

مع المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد قرار تحوير وظيفة 

 (.1-4-4-3النقل كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-4-4-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار تحوير وظيفة مع النقل: محددات البحث  •

 الذي نريد البحم عنه.يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار تحوير وظيفة مع النقل الرقم الخاص للقرار   ❖

يقوم المســـتخدم باختيار مرحلة القرار يإعداد القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت  مرحلة القرار  ❖

 اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 خال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إد الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –تاريخ الفترة )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

 تحوير وظيفة مع النقل.شاشة اعتماد قرار 
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حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لالعتمادي ومن ثم   ❖

شكل ) صالحية كما في ال صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  ( ليتم اختيار 2-4-4-3ال

 االعتماد.الشخص صاحب صالحية 
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-4-4-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ   ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

النقل وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب جملة  يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لقرار تحوير وظيفة مع ❖

يالقرار جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  يمح المراد إلغاء اعتماده النظام 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن 

 

  أصــبح قرار تحوير وظيفة مع النقل معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة مالحظة

 تصدير قرار تحوير وظيفة مع النقل.
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 نقل وظيفةاعتماد قرار 
 

الوظائف و التشكيالت من قائمة اعتماد قرار واقعة وظيفية تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد قرار نقل وظيفة من قائمة 

 (.5-4-3كما في الشكل )
 

 
 .نقل وظيفةيمثل شاشة اعتماد قرار  (5-4-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد قرار نقل وظيفة حيم تصبح من الوظائف 

في في نظام شـــؤون الموظفين، والعتماد قرار نقل وظيفة يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر المعتمدة في التشـــكيل الوظي

 (.1-5-4-3يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد قرار نقل وظيفة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-5-4-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار نقل وظيفة: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار نقل وظيفة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ت يقوم المســـتخدم باختيار مرحلة القرار يإعداد القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تح مرحلة القرار  ❖

 اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. ف رقم الموظ ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. يتم رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

يار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باخت

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

 شاشة اعتماد قرار نقل وظيفة.
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حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لالعتمادي ومن ثم   ❖

ضغ  شكل ) ال صالحية كما في ال صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ( ليتم اختيار 2-5-4-3على زر ياعتماد 

 الشخص صاحب صالحية االعتماد.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-5-4-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.يعرض النظام صفة الشخص صاحب صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.بأنه تمت عملية اعتماد 

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالقرار  نقل وظيفةيمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لقرار  ❖

ةي فيظهر النظام جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحي

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  أصبح قرار نقل وظيفة معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار نقل مالحظة

 وظيفة.
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 رفع وظيفةاعتماد قرار 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد قرار رفع وظيفة من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة اعتماد قرار واقعة وظيفية 

 (.6-4-3كما في الشكل )
 

 
 .رفع وظيفةيمثل شاشة اعتماد قرار  (6-4-3الشكل )

 

الصالحية بالقيام باعتماد قرار رفع وظيفة حيم تصبح من الوظائف يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب 

ـــغ  على زر  ـــؤون الموظفين، والعتماد قرار رفع وظيفة يقوم المســـتخدم بالض المعتمدة في التشـــكيل الوظيفي في نظام ش

 (.1-6-4-3يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد قرار رفع وظيفة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-6-4-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار رفع وظيفة: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار رفع وظيفة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

باختيار مرحلة القرار يإعداد القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت  يقوم المســـتخدم مرحلة القرار  ❖

 اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. لصادر تاريخ ا ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.يتم إدخال تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

لزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على يقوم المستخدم بإدخال الفترة اإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

عرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم ي

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

 شاشة اعتماد قرار رفع وظيفة.
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م المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لالعتمادي ومن ثم حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقو  ❖

شكل ) صالحية كما في ال صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  ( ليتم اختيار 2-6-4-3ال

 الشخص صاحب صالحية االعتماد.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-6-4-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

لضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم با

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

يمكن للمســـتخدم إلغاء اعتماد صـــاحب الصـــالحية لقرار رفع وظيفة وذلك بالضـــغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالقرار  ❖

االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام جاهز إللغاء 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

صالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب ال

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار رفع أصبح قرار رفع وظيفة مالحظة

 وظيفة.
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 تخفيض وظيفةاعتماد قرار 
 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار اعتماد قرار تخفيض وظيفة من قائمة الوظائف و التشـــكيالت من قائمة اعتماد قرار واقعة 

 (.7-4-3وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .تخفيض وظيفةيمثل شاشة اعتماد قرار  (7-4-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد قرار تخفيض وظيفة حيم تصــبح من 

الوظائف المعتمدة في التشـكيل الوظيفي في نظام شـؤون الموظفين، والعتماد قرار تخفيض وظيفة يقوم المسـتخدم بالضـغ  

-4-3من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد قرار تخفيض وظيفة كما في الشكل )على زر يبحمي 

7-1.) 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-7-4-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار تخفيض وظيفة: محددات البحث  •

 المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار تخفيض وظيفة الذي نريد البحم عنه.يقوم الرقم الخاص للقرار   ❖

يقوم المســـتخدم باختيار مرحلة القرار يإعداد القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت  مرحلة القرار  ❖

 عتمادها بعد.اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم ا

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 ستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.ي الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 تيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باخالمرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يع ــغ  على ص رض النظام معلومات القرار في القرار من الجدول وذلك بالض

 شاشة اعتماد قرار تخفيض وظيفة.
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حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لالعتمادي ومن ثم   ❖

شكل ) صالحية كما في ال صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  ( ليتم اختيار 2-7-4-3ال

 الشخص صاحب صالحية االعتماد.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-7-4-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صاحب الصالحية لقرار تخفيض وظيفة وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالقرار  يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده مادشـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعت

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء 

 

  أصبح قرار تخفيض وظيفة معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار مالحظة

 تخفيض وظيفة.
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 إلغاء وظيفةاعتماد قرار 
 

من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة اعتماد قرار واقعة وظيفية تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد قرار إلغاء وظيفة 

 (.8-4-3كما في الشكل )
 

 
 .إلغاء وظيفةيمثل شاشة اعتماد قرار  (8-4-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد قرار إلغاء وظيفة حيم تصبح من الوظائف 

التشـــكيل الوظيفي في نظام شـــؤون الموظفين، والعتماد قرار إلغاء وظيفة يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر المعتمدة في 

 (.1-8-4-3يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد قرار إلغاء وظيفة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-8-4-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار إلغاء وظيفة: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار إلغاء وظيفة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ات التي حالتها تحت يقوم المســـتخدم باختيار مرحلة القرار يإعداد القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرار مرحلة القرار  ❖

 اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 وحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لF8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

قوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة في

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

 شاشة اعتماد قرار إلغاء وظيفة.
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عتمادي ومن ثم حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لال  ❖

شكل ) صالحية كما في ال صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  ( ليتم اختيار 2-8-4-3ال

 الشخص صاحب صالحية االعتماد.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-8-4-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري. يعرض النظامصفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 مت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.بأنه ت

ــغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالقرار  ❖ ــالحية لقرار إلغاء وظيفة وذلك بالض ــاحب الص يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد ص

عتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء ا

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

من ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه في بداية ســطر الجدول و

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  ير قرار إلغاء أصبح قرار إلغاء وظيفة معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدمالحظة

 وظيفة.
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 استثناء أو إلغاء استثناء وظيفةاعتماد قرار 
 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار اعتماد قرار اســـتثناء أو إلغاء اســـتثناء وظيفة من قائمة الوظائف و التشـــكيالت من قائمة 

 (.9-4-3اعتماد قرار واقعة وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .استثناء أو إلغاء استثناء وظيفةيمثل شاشة اعتماد قرار  (9-4-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة حيم 

ستثناء أو صبح من الوظائف المعتمدة في التشكيل الوظيفي في نظام شؤون الموظفين، والعتماد قرار ا ستثناء وظيفة  ت إلغاء ا

ستثناء أو  صة باعتماد قرار ا شة البحم الخا شري  المهام حيم يعرض النظام شا ضغ  على زر يبحمي من  يقوم المستخدم بال

 (.1-9-4-3إلغاء استثناء وظيفة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-9-4-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

يم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت يقوم المســـتخدم باختيار مرحلة القرار يإعداد القراري ح مرحلة القرار  ❖

 اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 لبحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات ا تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 للوظيفة التي يتم البحم عنها.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

وذلك بالضغ  على يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

 شاشة اعتماد قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة.
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ضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لالعتمادي ومن ثم حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بال  ❖

شكل ) صالحية كما في ال صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  ( ليتم اختيار 2-9-4-3ال

 الشخص صاحب صالحية االعتماد.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-9-4-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

د صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتما

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لقرار اســتثناء أو إلغاء اســتثناء وظيفة وذلك بالضــغ  في المربع الموجود  ❖

ــــاحب بجانب جملة يالقرار جاهز  ــــغ  على زر يإلغاء اعتماد ص إللغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم القيام بالض

المراد إلغاء  الصــالحيةي فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد

صالحية االعتماد من جدول أ حيم اعتماده صاحب  شخص  ضغ  على يقوم المستخدم باختيار ال صالحية وذلك بال صحاب ال

صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام 

 رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  ثناء أو إلغاء اســتثناء وظيفة معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من أصــبح قرار اســتمالحظة

 شاشة تصدير قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة.
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 تعديل مسمى وظيفةاعتماد قرار 
 

اعتماد قرار تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد قرار تعديل مســمى وظيفة من قائمة الوظائف و التشــكيالت من قائمة 

 (.10-4-3واقعة وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .تعديل مسمى وظيفةيمثل شاشة اعتماد قرار  (10-4-3الشكل )

 

صبح  صالحية بالقيام باعتماد قرار تعديل مسمى وظيفة حيم ت صاحب ال يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

ــــؤ ظام ش فة يقوم من الوظائف المعتمدة في التشــــكيل الوظيفي في ن عديل مســــمى وظي ماد قرار ت ون الموظفين، والعت

صة باعتماد قرار تعديل مسمى  شة البحم الخا شا شري  المهام حيم يعرض النظام  ضغ  على زر يبحمي من  المستخدم بال

 (.1-10-4-3وظيفة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-10-4-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار تعديل مسمى وظيفة: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار تعديل مسمى وظيفة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

التي حالتها تحت يقوم المســـتخدم باختيار مرحلة القرار يإعداد القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرارات  مرحلة القرار  ❖

 اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 ادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الص تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. م الوظيفة رق ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. ي من لوحةF8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

 شاشة اعتماد قرار تعديل مسمى وظيفة.
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حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لالعتمادي ومن ثم   ❖

( ليتم اختيار 2-10-4-3الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )

 الشخص صاحب صالحية االعتماد.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-10-4-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين  الموجودة

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

بع الموجود بجانب جملة يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لقرار تعديل مسمى وظيفة وذلك بالضغ  في المر ❖

يالقرار جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده النظام 

لشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المستخدم باختيار ا

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على 

 

  أصــبح قرار تعديل مســمى وظيفة معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة مالحظة

 تصدير قرار تعديل مسمى وظيفة.
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 اعتماد قرار التعديل على تواريخ الوظائف
 

شة عند اختيار اعتماد قرار التعديل على تواريخ الوظائف من قائمة  شا شكيالت من قائمة اعتماد تظهر هذه ال الوظائف و الت

 (.11-4-3قرار واقعة وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .التعديل على تواريخ الوظائفيمثل شاشة اعتماد قرار  (11-4-3الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد قرار التعديل على تواريخ الوظائف حيم  صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا يتم من خالل هذه ال

من الوظائف المعتمدة في التشـــكيل الوظيفي في نظام شـــؤون الموظفين، والعتماد قرار التعديل على تواريخ الوظائف تصـــبح 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم الخاصــة باعتماد قرار التعديل 

 (.1-11-4-3على تواريخ الوظائف كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-11-4-3شكل )ال
 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار التعديل على تواريخ الوظائف: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار التعديل على تواريخ الوظائف الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

يقوم المســـتخدم باختيار مرحلة القرار يإعداد القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت  القرار مرحلة  ❖

 اإلعداد ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 ل رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخا رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.ل الوظيفة  تسلس ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على يقوم المإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

 شاشة اعتماد قرار التعديل على تواريخ الوظائف.
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حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز لالعتمادي ومن ثم   ❖

( ليتم اختيار 2-11-4-3الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )

 الشخص صاحب صالحية االعتماد.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-11-4-3)الشكل 

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموج

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

الضغ  في المربع الموجود بجانب يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لقرار التعديل على تواريخ الوظائف وذلك ب ❖

ــالحيةي  ــاحب الص ــغ  على زر يإلغاء اعتماد ص جملة يالقرار جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالض

 حيم المراد إلغاء اعتماده فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد

خدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســت

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 ة بالضغ  على زر يإغالقي.تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاش

 

  ـــدير حيم يتم ذلك من مالحظة ـــالحية وبحاجة إلى تص ـــاحب ص ـــبح قرار التعديل على تواريخ الوظائف معتمد من ص أص

 شاشة تصدير قرار التعديل على تواريخ الوظائف.
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  قرار واقعة وظيفية تصدير
 

الوظيفية في نظام شــؤون الموظفين، الوقائع قرارات تصــدير ( مجموعة شــاشــات 5-3تمثل هذه القائمة كما في الشــكل )

 وظائف و القرارات الخاصة بها.الاحداث تصدير قرارت حيم يتم من خالل هذه القائمة 
 

 
 .واقعة وظيفية تصدير( يمثل شاشة 5-3الشكل )

 

مة يت قائ لدخول الى  مة الوظائف والتشــــكيالت حيم يعرض النظ تصـــــديرم ا قائ ام مجموعة من قرار واقعة وظيفية من 

 .و العمل على تصدير القرارات االزمةالوظيفية ليقوم المستخدم بإختيار إحدى هذه الشاشات  الوقائعقرارات لتصدير الشاشات 
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 تصدير قرار إحداث وظيفة دائمة

 

تصدير قرار واقعة تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير قرار إحداث وظيفة دائمة من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة  

 (.1-5-3وظيفية كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير قرار إحداث وظيفة دائمة.1-5-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير قرار إحداث وظيفة دائمة في نظام شؤون 

المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام الموظفين، ولتصــدير قرار إحداث وظيفة دائمة يقوم 

 (.1-1-5-3شاشة البحم الخاصة بتصدير قرار وظيفة دائمة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-1-5-3الشكل )

 

 دائمة: يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار إحداث وظيفة محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار إحداث وظيفة دائمة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  يقوم الم

 هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد. من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 بحم حيم يتم إدخال رقم الموظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات ال رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 نها.يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم ع رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع F8زر ي

ي الموجود في بحميقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــغ  ع ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في القرار من الجدول وذلك بالض لى ص

شاشة تصدير قرار إحداث وظيفة دائمة حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب 

 جملة يالقرار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار إحداث وظيفة دائمة. رقم الصادر  ❖
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ي من لوحة F8يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ تصــــدير قرار إحداث وظيفة دائمة وذلك بالضــــغ  على زر يتاريخ التصـــدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل في حالة قانفس تاريخ التصـــدير   ❖ م المســـتخدم بالض

 تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصدير .

يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر  ❖

 (.2-1-5-3شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل ) يتصديري حيم تظهر
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-1-5-3الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صدير من جدول  صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال صدير وذلك بال مجموعات الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من يتم تحد الموجه له ال يد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــF2على زر ي ماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباصــورة/أصــل عة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ضافة هذه ال صادر للقرارات، أما إ شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  جهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــفل نموذج الطباعة، لجهته ـــافة نص يظهر اس ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض حيم يتم الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.إشارة ) يلفرعهي حيم تظهر

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 .دائمة الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير قرار إحداث وظيفة

صالحية كما في يقوم المستخد ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت م بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-1-5-3الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-1-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 الصالحية.رقم مسلسل لصاحب م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســال

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح القرار نافذ. 

 

  أصبح قرار إحداث وظيفة دائمة نافذ وبإمكان المستخدم تعيين موظف على هذه الوظيفة التي تم إحداثها.مالحظة 
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 مؤقتةتصدير قرار إحداث وظيفة 

 

من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة تصدير قرار واقعة  مؤقتةتظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير قرار إحداث وظيفة  

 (.2-5-3وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .مؤقتة( يمثل شاشة تصدير قرار إحداث وظيفة 2-5-3الشكل )

 

في نظام شؤون  مؤقتةيتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير قرار إحداث وظيفة 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام  مؤقتةالموظفين، ولتصــدير قرار إحداث وظيفة 

 (.1-2-5-3في الشكل )كما  مؤقتةشاشة البحم الخاصة بتصدير قرار وظيفة 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-2-5-3الشكل )

 

 :مؤقتةيقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار إحداث وظيفة  محددات البحث  •

 الذي نريد البحم عنه. مؤقتةيقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار إحداث وظيفة الرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  يقوم الم

 من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 م حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البح رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة  الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على ريخ(  إلى تا –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ي الموجود في بحمييقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب  تةمؤقشاشة تصدير قرار إحداث وظيفة 

 جملة يالقرار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .مؤقتةيقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار إحداث وظيفة رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8وذلك بالضــــغ  على زر ي مؤقتةإحداث وظيفة  يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ تصــــدير قرارتاريخ التصـــدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل نفس تاريخ التصـــدير   ❖ في حالة قام المســـتخدم بالض

 إدخاله في حقل تاريخ التصدير .تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم 

يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر  ❖

 (.2-2-5-3يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-2-5-3الشكل )

 

مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

لمجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير ا

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   هة رقم الج

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  داخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة ال اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحق لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

عات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجمو ❖

 .مؤقتة الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير قرار إحداث وظيفة

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 لتصدير.( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية ا3-2-5-3الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-2-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح القرار نافذ. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

 

  نافذ وبإمكان المستخدم تعيين موظف على هذه الوظيفة التي تم إحداثها. مؤقتةأصبح قرار إحداث وظيفة مالحظة 
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 تحوير وظيفةتصدير قرار 

 

من قائمة الوظائف و التشـــكيالت من قائمة تصـــدير قرار واقعة تحوير وظيفة تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار تصـــدير قرار  

 (.3-5-3وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .تحوير وظيفة( يمثل شاشة تصدير قرار 3-5-3الشكل )

 

في نظام شــؤون تحوير وظيفة يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير قرار 

صدير قرار  شة تحوير وظيفة الموظفين، ولت شا شري  المهام حيم يعرض النظام  ضغ  على زر يبحمي من  ستخدم بال يقوم الم

 (.1-3-5-3كما في الشكل )تحوير وظيفة البحم الخاصة بتصدير قرار 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-3-5-3الشكل )

 

 :وظيفةتحوير يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار  محددات البحث  •

 الذي نريد البحم عنه.تحوير وظيفة يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار الرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  يقوم الم

 خيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا ال

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يتم إدخال رقم الموظف. يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.مرتبة  ال ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية F8زر ي

ي الموجود في بحميقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة  ــغ  على ص اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في القرار من الجدول وذلك بالض

صدير قرار  ضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة تحوير وظيفة شاشة ت صدير فيقوم المستخدم بال صبح القرار جاهزاً للت حيم ي

 يالقرار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .تحوير وظيفةبإدخال رقم صادر قرار  يقوم المستخدمرقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح حيم F8وذلك بالضغ  على زر يتحوير وظيفة يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير قرار تاريخ التصدير   ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع نفس تاريخ التصـــدير   ❖ الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل في حالة قام المســـتخدم بالض

 تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصدير .

يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر  ❖

 (.2-3-5-3ي الشكل )يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما ف
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-3-5-3الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ   صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت بالمربع الموجود بجانب حقل ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي  الموجه له ال يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفيF2على زر ي ن فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيصــورة/أصــل ار أصــل واحد يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 وظيفة. تحويرلى شاشة تصدير قرار الشاشة ويعيدنا إ

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-3-5-3الشكل )
 

 
 الصالحية.( يمثل شاشة أصحاب 3-3-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن 

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح القرار نافذ. 

  وهكذا اصبح قرار تحوير الوظيفة نافًذا وبإمكان المستخدم تعيين موظف على هذه الوظيفة التي تم تحويرها.مالحظة 
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 تحوير وظيفة مع النقلصدير قرار ت

 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير قرار تحوير وظيفة مع النقل من قائمة الوظائف و التشــكيالت من قائمة تصــدير قرار 

 (.4-5-3واقعة وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .تحوير وظيفة مع النقل( يمثل شاشة تصدير قرار 4-5-3الشكل )

 

الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير قرار تحوير وظيفة مع النقل في نظام يتم من خالل هذه 

شؤون الموظفين، ولتصدير قرار تحوير وظيفة مع النقل يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض 

 (.1-4-5-3ي الشكل )النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير قرار تحوير وظيفة مع النقل كما ف
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-4-5-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار تحوير وظيفة مع النقل: محددات البحث  •

 عنه.يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار تحوير وظيفة مع النقل الذي نريد البحم الرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  يقوم الم

 من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 لجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم ا الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على لى تاريخ(  إ –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ي الموجود في بحمى زر ييقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  علبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب  مؤقتةة شاشة تصدير قرار إحداث وظيف

 جملة يالقرار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار تحوير وظيفة مع النقل.رقم الصادر   ❖
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ــدير   ❖ ي من لوحة F8دير قرار تحوير وظيفة مع النقل وذلك بالضـــغ  على زر ييقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ تصـــتاريخ التص

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل نفس تاريخ التصـــدير   ❖ في حالة قام المســـتخدم بالض

 الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصدير . تاريخ النفاذ نفس التاريخ

يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر  ❖

 (.2-4-5-3يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-4-5-3الشكل )

 

النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديد

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  لجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o  جهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم ال النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 د ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عن

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  ل ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير قرار تحوير وظيفة مع النقل.

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 وم بعملية التصدير.( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيق3-4-5-3الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-4-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح القرار نافذ. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  هكذا أصــــبح قرار تحوير الوظيفة مع النقل نافذاً وبإمكان المســــتخدم تعيين موظف على هذه الوظيفة التي تم مالحظة

 تحويرها ونقلها.
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 نقل وظيفةتصدير قرار 

 

ر قرار واقعة وظيفية تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير قرار نقل وظيفة من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة تصدي 

 (.5-5-3كما في الشكل )
 

 
 .نقل وظيفة( يمثل شاشة تصدير قرار 5-5-3الشكل )

 

ــؤون  ــدير قرار نقل وظيفة في نظام ش ــالحية بالقيام بتص ــاحب الص ــة الســماح للمســتخدم ص ــاش يتم من خالل هذه الش

من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة الموظفين، ولتصــدير قرار نقل وظيفة يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي 

 (.1-5-5-3البحم الخاصة بتصدير قرار نقل وظيفة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-5-5-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار نقل وظيفة: محددات البحث  •

 دم بإدخال الرقم الخاص لقرار نقل وظيفة الذي نريد البحم عنه.يقوم المستخالرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  يقوم الم

 تصديرها بعد.من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 ستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.ي الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ي الموجود في بحمإدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر ييقوم المســتخدم بعد بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم ــغ  على ص يعرض النظام معلومات القرار في  القرار من الجدول وذلك بالض

ضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة  ستخدم بال صدير فيقوم الم صبح القرار جاهزاً للت صدير قرار نقل وظيفة حيم ي شة ت شا

 يالقرار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار نقل وظيفة.رقم الصادر   ❖
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صدير  تاريخ  ❖ ضغ  على زر يالت صدير قرار نقل وظيفة وذلك بال ي من لوحة المفاتيح حيم F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حنفس تاريخ التصـــدير   ❖ قل في حالة قام المســـتخدم بالض

 تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصدير .

يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر  ❖

 (.2-5-5-3يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 شاشة مجموعة التصدير.( يمثل 2-5-5-3الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له 

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك ب الموجه له ال اختيار النوع من يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 طلوب.الموظف الم

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. نص ال 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

شة مجم شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت صادر للقرارات، أما إ وعات توزيع ال

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ورة لجهة الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صيلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

ة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابق ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير قرار نقل وظيفة.

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 احب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص ص3-5-5-3الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-5-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح القرار نافذ. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  أصبح قرار نقل الوظيفة نافذاً وبإمكان المستخدم تعيين موظف على هذه الوظيفة التي تم نقلها.مالحظة 

 رفع وظيفةتصدير قرار 

 

صدير قرار واقعة وظيفية  صدير قرار رفع وظيفة من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة ت شة عند اختيار ت شا تظهر هذه ال

 (.6-5-3الشكل )كما في 
 

 
 .رفع وظيفة( يمثل شاشة تصدير قرار 6-5-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير قرار رفع وظيفة في نظام شــؤون 

ام شــاشــة الموظفين، ولتصــدير قرار رفع وظيفة يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظ

 (.1-6-5-3البحم الخاصة بتصدير قرار رفع وظيفة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-6-5-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار رفع وظيفة: محددات البحث  •

 رفع وظيفة الذي نريد البحم عنه.يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار الرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  يقوم الم

 من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 خدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يست رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 سدلة.يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنالمرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ي الموجود في بحمحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر ييقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

شــاشــة تصــدير قرار رفع وظيفة حيم يصــبح القرار جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة 

 يالقرار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار رفع وظيفة.رقم الصادر   ❖
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صدير   ❖ ستخدم بإدخال تتاريخ الت ضغ  على زر ييقوم الم صدير قرار رفع وظيفة وذلك بال ي من لوحة المفاتيح حيم F8اريخ ت

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل نفس تاريخ التصـــدير   ❖ في حالة قام المســـتخدم بالض

 ي تم إدخاله في حقل تاريخ التصدير .تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذ

يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر  ❖

 (.2-6-5-3يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-6-5-3الشكل )

 

النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديد

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  لجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o  جهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم ال النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير قرار رفع وظيفة.الشاشة ويعيدنا إ

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-6-5-3الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-6-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم ب

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح القرار نافذ. 

  وهكذا أصبح قرار رفع الوظيفة نافذاً وبإمكان المستخدم تعيين موظف على هذه الوظيفة التي تم رفعها.مالحظة 
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 ض وظيفةتخفيتصدير قرار 

 

ــدير قرار واقعة   ــدير قرار تخفيض وظيفة من قائمة الوظائف و التشــكيالت من قائمة تص تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تص

 (.7-5-3وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .تخفيض وظيفة( يمثل شاشة تصدير قرار 7-5-3الشكل )

 

بتصــدير قرار تخفيض وظيفة في نظام شــؤون  يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام

الموظفين، ولتصدير قرار تخفيض وظيفة يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة 

 (.1-7-5-3البحم الخاصة بتصدير قرار تخفيض وظيفة كما في الشكل )
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 رات.( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرا1-7-5-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار تخفيض وظيفة: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار تخفيض وظيفة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام ا مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  لقرارات التي حالتها معتمدة يقوم الم

 من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يتم البحم عنها. يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التيتسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

على يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ي الموجود في بحميقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحث   ❖

البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

شاشة تصدير قرار تخفيض وظيفة حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة 

 ار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:يالقر

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار تخفيض وظيفة.رقم الصادر   ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 248 

ي من لوحة F8وذلك بالضــــغ  على زر ي مؤقتةيقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ تصــــدير قرار إحداث وظيفة تاريخ التصـــدير   ❖

 مع إمكانية التعديل عليه. المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل نفس تاريخ التصـــدير   ❖ في حالة قام المســـتخدم بالض

 تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصدير .

ت التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعا ❖

 (.2-7-5-3يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-7-5-3الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 دير حيم تظهر الحقول التالية:شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التص

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  لية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخ اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o  ون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تك النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 ة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلم

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحق لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

عات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجمو ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير قرار تخفيض وظيفة.

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 .( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير3-7-5-3الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-7-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح القرار نافذ. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  أصبح قرار تخفيض الوظيفة نافذاً وبإمكان المستخدم تعيين موظف على هذه الوظيفة التي تم تخفيضها.مالحظة 
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 إلغاء وظيفةتصدير قرار 

 

ة تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير قرار إلغاء وظيفة من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة تصدير قرار واقعة وظيفي

 (.8-5-3كما في الشكل )
 

 
 .إلغاء وظيفة( يمثل شاشة تصدير قرار 8-5-3الشكل )

 

ــدير قرار إلغاء وظيفة في نظام شــؤون  ــالحية بالقيام بتص ــاحب الص يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم ص

المهام حيم يعرض النظام شــاشــة الموظفين، ولتصــدير قرار إلغاء وظيفة يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  

 (.1-8-5-3البحم الخاصة بتصدير قرار إلغاء وظيفة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-8-5-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار إلغاء وظيفة: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إلغاء وظيفة الذي نريد البحم عنه.يقوم المستخدم بالرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  يقوم الم

 ديرها بعد.من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تص

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ي الموجود في بحمإدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر ييقوم المســتخدم بعد بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم ــغ  على ص يعرض النظام معلومات القرار في  القرار من الجدول وذلك بالض

ضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة  ستخدم بال صدير فيقوم الم صبح القرار جاهزاً للت صدير قرار إلغاء وظيفة حيم ي شة ت شا

 يالقرار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار إلغاء وظيفة.رقم الصادر   ❖
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ضغ  على زر يريخ التصدير  تا ❖ صدير قرار إلغاء وظيفة وذلك بال ي من لوحة المفاتيح حيم F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام نفس تاريخ التصـــدير   ❖ قيمة حقل في حالة قام المســـتخدم بالض

 تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصدير .

يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر  ❖

 (.2-8-5-3يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة مجموعة التصدير. (2-8-5-3الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

لصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له ا

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك با الموجه له ال ختيار النوع من يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 لوب.الموظف المط

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. ص الن 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

شة مجمو شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت صادر للقرارات، أما إ عات توزيع ال

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ورة لجهة الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صيلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 وظيفة. إلغاءالشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير قرار 

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-8-5-3ل )الشك
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-8-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح القرار نافذ. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  نافذ أصبح قرار إلغاء وظيفةمالحظة. 

  



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 256 

 استثناء أو إلغاء استثناء وظيفةتصدير قرار 

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة من قائمة الوظائف و التشكيالت من قائمة تصدير 

 (.9-5-3قرار واقعة وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة( يمثل شاشة تصدير قرار 9-5-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة في 

بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام نظام شؤون الموظفين، ولتصدير قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة يقوم المستخدم 

 (.1-9-3-3حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-9-5-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حي مرحلة القرار  ❖ سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة يقوم الم م 

 من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. يستخدم هذا الحقل في بعض تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

خاللها وذلك بالضغ  على يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ي الموجود في بحميقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحث   ❖

تي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات ال

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

الضــغ  بالمربع شــاشــة تصــدير قرار اســتثناء أو إلغاء اســتثناء وظيفة حيم يصــبح القرار جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم ب

 الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة.رقم الصادر   ❖
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صدير   ❖ ستثناء وظيفة وذلك تاريخ الت ستثناء أو إلغاء ا صدير قرار ا ضغ  على زر ييقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت ي من F8بال

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل نفس تاريخ التصـــدير   ❖ في حالة قام المســـتخدم بالض

 التصدير .تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ 

يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر  ❖

 (.2-9-5-3يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-9-5-3الشكل )

 

إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجود

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  م مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ  يتم تحديد رق رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارج اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o  لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة  النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 عني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فت

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفيللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر  لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

غلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم ي ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفة.

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ير.( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصد3-9-5-3الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-9-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 260 

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح القرار نافذ. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  نافذ أصبح قرار استثناء أو إلغاء استثناء وظيفةمالحظة. 
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 تعديل مسمى وظيفةتصدير قرار 

 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير قرار تعديل مســمى وظيفة من قائمة الوظائف و التشــكيالت من قائمة تصــدير قرار 

 (.10-5-3واقعة وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .تعديل مسمى وظيفة( يمثل شاشة تصدير قرار 10-5-3)الشكل 

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير قرار تعديل مســمى وظيفة في نظام 

شؤون الموظفين، ولتصدير قرار تعديل مسمى وظيفة يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض 

 (.1-10-5-3شاشة البحم الخاصة بتصدير قرار تعديل مسمى وظيفة كما في الشكل ) النظام
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-10-5-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار تعديل مسمى وظيفة: محددات البحث  •

 الرقم الخاص لقرار تعديل مسمى وظيفة الذي نريد البحم عنه.يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  يقوم الم

 يرها بعد.من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصد

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 دم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخ الجهة اإلدارية  ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 ر المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختياالمرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ي الموجود في بحممحددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر ييقوم المســتخدم بعد إدخال بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض  ــغ  على ص النظام معلومات القرار في القرار من الجدول وذلك بالض

شاشة تصدير قرار تعديل مسمى وظيفة حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب 

 جملة يالقرار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار تعديل مسمى وظيفةرقم الصادر   ❖
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ــغ  على زر يتاريخ التصــدير   ❖ ــدير قرار تعديل مســمى وظيفة وذلك بالض ــتخدم بإدخال تاريخ تص ي من لوحة F8يقوم المس

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة نفس تاريخ التصـــدير   ❖ يعطى النظام قيمة حقل في حالة قام المســـتخدم بالض

 تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصدير .

يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر  ❖

 (.2-10-5-3يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-10-5-3شكل )ال
 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حق صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ل ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قF2على زر ي ائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرارصــورة/أصــل عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير قرار تعديل مسمى وظيفة.الشاشة ويعيدنا إ

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-10-5-3الشكل )
 

 
 الصالحية.( يمثل شاشة أصحاب 3-10-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح القرار نافذ. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  وهكذا أصبح قرار تعديل مسمى وظيفة نافذاً.مالحظة 
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 التعديل على تواريخ الوظائفتصدير قرار 

 

صدير  شكيالت من قائمة ت صدير قرار التعديل على تواريخ الوظائف من قائمة الوظائف و الت شة عند اختيار ت شا تظهر هذه ال

 (.11-5-3قرار واقعة وظيفية كما في الشكل )
 

 
 .التعديل على تواريخ الوظائف( يمثل شاشة تصدير قرار 11-5-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـاشـة السـماح للمسـتخدم صـاحب الصـالحية بالقيام بتصـدير قرار التعديل على تواريخ الوظائف في 

ضغ  صدير قرار التعديل على تواريخ الوظائف يقوم المستخدم بال شؤون الموظفين، ولت شري  المهام  نظام  على زر يبحمي من 

 (.1-11-5-3حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير قرار التعديل على تواريخ الوظائف كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-11-5-3الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار التعديل على تواريخ الوظائف: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار التعديل على تواريخ الوظائف الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يع مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  رض النظام القرارات التي حالتها معتمدة يقوم الم

 من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 لبحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات ا تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. الجهة اإلدارية  ❖

 للوظيفة التي يتم البحم عنها.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم بتحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

وذلك بالضغ  على يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ي الموجود في بحميقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحث   ❖

ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

بع الموجود شاشة تصدير قرار التعديل على تواريخ الوظائف حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمر

 بجانب جملة يالقرار جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار التعديل على تواريخ الوظائف.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8وذلك بالضــــغ  على زر ي مؤقتةيقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ تصــــدير قرار إحداث وظيفة تاريخ التصـــدير   ❖

 لمفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ا

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل نفس تاريخ التصـــدير   ❖ في حالة قام المســـتخدم بالض

 تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصدير .

موعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر يقوم المســتخدم باختيار مج ❖

 (.2-11-5-3يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-11-5-3الشكل )

 

االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديد

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  عها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نو رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير قرار إحداث وظيفة.الشاشة ويعيدنا إ

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-11-5-3الشكل )
 

 
 الصالحية.( يمثل شاشة أصحاب 3-11-5-3الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح القرار نافذ. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  نافذ أصبح قرار التعديل على تواريخ الوظائفمالحظة. 
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 استطالع الوظائف والتشكيالت
  

 (.6-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار استطالع الوظائف والتشكيالت من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل )
 

 
 والتشكيالت.( يمثل شاشة استطالع الوظائف 6-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة عرض التشــكيالت الوظيفية الموجودة بالمنشــأة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

يتم بتحديد نوع الوظائف المراد االستطالع عنها هل هي يدائمةي أو يمؤقتةي وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة نوع الوظيفة   ❖

 بجانب نوع الوظيفة المطلوب.

 يتم بتحديد مرتبة الوظائف المراد االستطالع عنها و ذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة. المرتبة  ❖

ــــغ  على زر ي الوحدة  ❖ ي من لوحة F2إدخال رقم الوحدة اإلدارية التي تتبع لها الوظائف المراد االســــتطالع عنها وذلك بالض

 نظام قائمة بأرقام وأسماء الوحدات اإلدارية فيتم اختيار الوحدة اإلدارية المطلوبة.المفاتيح حيم يعرض ال

يتم بعد إدخال وبتحديد الحقول السابقة الضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام جدول بالوظائف المراد  ❖

 االستطالع عنها وفيما يلي تبيان لحقول الجدول:

 هذه األزرار لعرض الوظائف السابقة والتالية في الجدول.تستخدم التالي   -السابق ❖

 رقم مسلسل.م   ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة بالنسبة للوظائف المعرفة على مرتبة هذه الوظيفة. رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة والتي تم تحديدها في محددات البحم.المرتبة   ❖

 ظيفة بالنسبة للوظائف المعرفة في النظام.يعرض النظام تسلسل الو تسلسل الوظيفة  ❖
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ــنيف الرمز التصــنيفي للوظيفة   ❖ ــنيفي الخاص بالوظيفة والذي تم تعريفه في شــاشــة دليل تص يعرض النظام الرمز التص

 الوظائف من قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يعرض النظام مسمى الفئة للوظيفة. مسمى الفئة  ❖

سماء الوظائف من قائمة إدارة يعرض النظام مسمى الو مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا ظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 النظام من الرموز.

ـــغ  على الراب  معلومات الوظيفة  ❖ الموجود تحت حقل معلومات الوظيفة الدخول إلى   [.…]يســـتطيع المســـتخدم بالض

 ( حيم يعرض النظام المعلومات التفصيلية عن الوظيفة.1-6-3شاشة معلومات الوظيفة كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة معلومات الوظيفة.1-6-3الشكل )

 

ــرافية  ❖ الموجود تحت حقل معلومات الوظيفة   [.…]يســـتطيع المســـتخدم بالضـــغ  على الراب  معلومات الوظيفة اإلش

( حيم يعرض النظام المعلومات 2-6-3اإلشـــرافية الدخول إلى شـــاشـــة معلومات الوظيفة اإلشـــرافية كما في الشـــكل )

 التفصيلية عن الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.
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 ( يمثل شاشة معلومات الوظيفة اإلشرافية.2-6-3الشكل )
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 كشف بالتشكيالت
  

 (.7-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالتشكيالت من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالتشكيالت.7-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير بالتشكيالت الوظيفية في نظام شؤون الموظفين، ضمن فترة زمنية معينة وضمن 

 لبيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:شروط معينة لتصفية ا

 

 محددات التقرير •

ستخدم بتحديد نوع الوظيفة هل هي يدائمة أو مؤقتةي وبإمكانه اختيار جميع الوظائف وذلك باختيار نوع الوظيفة   ❖ يقوم الم

  الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.الكل حيم يقوم بالضغ  بالدائرة

يقوم المستخدم بتحديد حالة الوظيفة هل هي ي شاغرة أو مشغولة أو محجوزة أو ملغاة ي  وبإمكانه اختيار  الة الوظيفة ح ❖

 جميع الحاالت وذلك باختيار كلمة يالكلي.

ة ي من لوحF2يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة وذلك بالضـــغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها،  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

( بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 في المربع.

ي من لوحة المفاتيح F2المســتخدم بإدخال رمز مســمى الفئة للوظيفة وذلك بالضــغ  على زر ييقوم رمز مســمى الفئة   ❖

حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء رموز الفئات فيقوم المســتخدم باختيار رمز الفئة التي يريدها، بإمكان المســتخدم 

 ( في المربع.لكلي حيم تظهر إشارة )اختيار كل رموز الفئات وذلك بالضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يا
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ضغ  على زر يرمز مسمى الوظيفة   ❖ سمى الوظيفة التي تتبع لها الوظيفة وذلك بال ستخدم بإدخال رقم م ي F2يقوم الم

من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء مســميات الوظيفة فيقوم المســتخدم باختيار مســمى الوظيفة 

بإمكان المســتخدم اختيار كل مســميات الوظيفة وذلك بالضــغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم الذي يريده، 

 ( في المربع.تظهر إشارة )

يقوم المســـتخدم بإدخال مســـمى الوظيفة المراد تكوين التقرير عنها بحيم يتم البحم عن الوظائف    مســمى الوظيفة   ❖

 .التي يحتوي مسماها على النص المدخل

يقوم المســـتخدم باختيار كادر التوظيف من القائمة المنســـدلة. كما يمكنه اختيار كل كوادر التوظيف وذلك كادر التوظيف   ❖

 ( في المربع.بالضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 يقوم المستخدم باختيار مرتبة الوظيفة من القائمة المنسدلة. من المرتبة  ❖

ــغ   إلى المرتبة  ❖ يقوم المســتخدم باختيار مرتبة الوظيفة من القائمة المنســدلة وبإمكانه اختيار جميع المراتب وذلك بالض

 ( في المربع.على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

قر العمل الفعليي يتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب يمقر العمل للوظيفةي أم حسب يمالكشف حسب مقر العمل   ❖

الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار الكشف حسب يمقر العمل للوظيفةي أو يمقر العمل   وذلك بالضغ  بالدائرة

 الفعليييتم إدخال الحقل التالي:

o   ــــغ  على زر يمقر العمل ار مقر العمل ي من لوحة المفاتيح واختيF2يتم إدخال مقر العمل المراد إعداد تقرير عنه أو بالض

 ( في المربع.ويمكن اختيار الكل وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) المطلوب.

o  القيمة االفتراضية  -يقوم المستخدم بتحديد رغبته بإظهار  مقرات العمل الفرعية أو إخفائها  إظهارمقرات العمل الفرعية

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.ضغ  على الدائرةهي نعم حيم يقوم المستخدم بال

ــغ  زر يحتى تاريخ   ❖ ــدار الكشــف لغايته وذلك بالض لوحة المفاتيح حيم  F8"يقوم المســتخدم بإدخال التاريخ الذي يريد إص

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يع الوظائف على حســـب ينوع الوظيفة، الوحدة اإلدارية،المرتبة، يقوم المســـتخدم بتحديد تجم تجميع الوظائف حســب  ❖

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.مسمى الوظيفة، الكلي حيم يقوم المستخدم بالضغ  على الدائرة

يقوم المســــتخدم بتحديد ترتيب الكشــــف على حســــب ينوع الوظيفة، الوحدة اإلدارية، المرتبة، رمز  الترتيب حســــب  ❖

الموجودة بجانب ، تاريخ الشغور / شغل الوظيفة ي حيم يقوم المستخدم بالضغ  على الدائرة ةمسمى الوظيفالتصنيف، 

 الخيار الذي يريده.

يقوم المستخدم بتحديد رغبته بإظهار  الحقول  )بداية   إظهار الحقول ) بداية الخدمة ، منشأ الوظيفة ، المالحظات ( ❖

القيمة االفتراضية هي نعم حيم يقوم المستخدم بالضغ  على الدائرة -أو إخفائها الخدمة، منشأ الوظيفة، المالحظات( 

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.

القيمة االفتراضــية هي نعم  -يقوم المســتخدم بتحديد رغبته بإظهار  الجهات الفرعية أو إخفائها  إظهار الجهات الفرعية  ❖

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.حيم يقوم المستخدم بالضغ  على الدائرة

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

 لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب .
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 كشف احصائي للتشكيالت
  

 (.8-3اختيار كشف إحصائي للتشكيالت من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف إحصائي للتشكيالت.8-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير إحصائي عن عدد الوظائف في التشكيل الوظيفي للمنشأة بمختلف فروعها بحيم 

 كل مرتبة ولكل جهة من جهات المنشأة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:يبين التقرير عدد الوظائف في 

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم باختيار حالة الوظيفة من القائمة المنسدلة . حالة الوظيفة  ❖

سماء كوادر يقوم المستخدم باختيار كادر التوظيف من القائمة المنسدلة حيم تحتوي هذه القائم كادر التوظيف  ❖ ة على أ

ــــغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم  التوظيف و بإمكان المســــتخدم اختيار جميع كوادر التوظيف وذلك بالض

 ( في المربع.تظهر إشارة )

ي F2يقوم المستخدم بإدخال سلسلة الفئة )الذي يظهر في دليل تصنيف الوظائف(وذلك بالضغ  على زر يسلسلة الفئة   ❖

وحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء سالسل الفئات فيقوم المستخدم باختيار الذي يريده، و بإمكان من ل

( المســتخدم اختيار جميع ســالســل الفئات وذلك بالضــغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة )

 في المربع.

ي من لوحة F2يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة وذلك بالضـــغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها،  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

( لضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك با

 في المربع.
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يقوم المســتخدم باختيار مرتبة الوظيفة من القائمة المنســدلة وبإمكانه اختيار جميع المراتب وذلك بالضــغ  على  المرتبة  ❖

 ( في المربع.المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

يكون هذا الحقل فعال في حال اختيار حالة الوظيفة يمشــغولة أو الكلي حيم يختار المســتخدم ينعمي إذا  الفعلية الجهة  ❖

 كان يريد إظهار الجهة الفعلية للوظيفة أي الجهة التابعة لها الوظيفة في الكشف أو اختيار يالي عدم إظهارها. 

ـــدار التقرير عننوع الوظيفة   ❖ عن الوظائف يالدائمةي لوحدها أو  الوظائف يالمؤقتةي لوحدها أو يقوم المســـتخدم بتحديد إص

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.حيم يقوم المستخدم بالضغ  على الدائرة عن كل الوظائف المؤقتة و الدائمة

يقوم حسـب يالفعليي حيم  يقوم المسـتخدم بتحديد إصـدار التقرير عن الجهات حسـب  يالتشـكيلي أوالجهات حسب    ❖

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.المستخدم بالضغ  على الدائرة

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

صائي ل شكل المطلوب ويظهر كشف إح ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب شكيالت في لطباعة الكشف إما ب لت

 (.1-6-3الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف إحصائي للتشكيالت.1-8-3الشكل )
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 كشف مقارنة التشكيالت مع السنوات السابقة
  

شكيالت كما في  سابقة من قائمة الوظائف و الت سنوات ال شكيالت مع ال شة عند اختيار كشف مقارنة الت شا تظهر هذه ال

 (.9-3الشكل )
 

 
 كشف مقارنة التشكيالت مع السنوات السابقة.( يمثل شاشة 9-3الشكل )

 

سابقة، وفيما يلي  سنوات ال سنة الحالية مع ال يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير مقارنة التشكيالت الوظيفية بين ال

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 بين تشكيالتها في حقلي )من و إلى(.يقوم المستخدم بإدخال السنوات المراد المقارنة السنة   ❖

ـــدار التقرير عن الوظائف يالمؤقتةي لوحدها أونوع الوظيفة   ❖ عن الوظائف يالدائمةي لوحدها أو  يقوم المســـتخدم بتحديد إص

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.كليهما حيم يقوم المستخدم بالضغ  بالدائرة

ل يريد إظهار مراتب الوظيفة وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانبها حيم تظهر يقوم المســتخدم بتحديد ه إظهار المراتب  ❖

 (في المربع.إشارة )

يقوم المستخدم بتحديد هل يريد إظهار الرسم البياني في كشف مقارنة التشكيالت مع السنوات إظهار الرسم البياني   ❖

 ( في المربع.)السابقة وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانبها حيم تظهر إشارة 

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف مقارنة التشــكيالت مع 

 (.1-7-3السنوات السابقة في الشكل )
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 ( يمثل كشف مقارنة التشكيالت مع السنوات السابقة.1-9-3كل )الش
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 كشف بالوظائف حسب الهيكل التنظيمي
  

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالوظائف حسب الهيكل التنظيمي من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل 

(3-10.) 
 

 
 التنظيمي.( يمثل شاشة كشف بالوظائف حسب الهيكل 10-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير يعرض الهيكل التنظيمي للوظائف المعرفة في المنشأة على شكل شجرة معتمداً 

على أحد الخيارات وهي عرض تقرير حسب جهات العمل أو حسب الوظيفة اإلشرافية بحيم يعرض التقرير الجهة الرئيسية ثم 

ســتوى أقل وصــوالً إلى مســتوى الموظف المعين على تلك الوظائف أو يتم عرض الوظيفة الجهات الفرعية والتي تتفرع عنها بم

المشرفة ثم الوظائف التي تشرف عليها مروراً بالوظائف الفرعية وصوالً إلى أدنى مستوى في التشكيل، وفيما يلي تبيان لكل 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ــــغ  على زر ييتم إدخال رقم جه جهة العمل  ❖ ــــدار التقرير عنها وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم F2ة العمل المراد إص

يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء جهات العمل فيختار منها المســـتخدم الجهة التي يريدها، وبإمكانه اختيار جميع جهات 

 ( في المربع.العمل وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ي من لوحة المفاتيح F2يتم إدخال رقم موقع العمل للوظيفة المراد إصــدار التقرير عنها وذلك بالضــغ  على زر ي مقر العمل  ❖

حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء مواقع العمل فيختار منها المستخدم موقع العمل الذي يريده، وبإمكانه اختيار جميع 

 ( في المربع.الكلي حيم تظهر إشارة )مواقع العمل وذلك ي

شاغرة  ❖ بتحديد إظهار بيانات الوظائف الشـاغرة في التقرير وذلك بالضـغ  بالمربع الموجود بجانب جملة  إظهار الوظائف ال

 ( في المربع،  أو إزالة هذه اإلشارة إذا كان ال يريد إظهار هذه البيانات.يإظهار الوظائف الشاغرةي حيم تظهر إشارة )
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ــرافيةي وذلك  الترتيب  ❖ ــتويات جهات العمل أو على حســب الوظيفة اإلش بتحديد ترتيب عرض الكشــف على حســب يمس

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده المستخدم.بالضغ  بالدائرة

ــــغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة  طباعة الكشــــف  ❖ ــــابقة يتم الض بعد إدخال الحقول الس

الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالوظائف حسب الهيكل التنظيمي 

 (.1-8-3في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالوظائف حسب الهيكل التنظيمي.1-10-3الشكل )

 

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 282 

 كشف بالوقائع الوظيفية
  

 (.11-3قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالوقائع الوظيفية من 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالوقائع الوظيفية.11-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــــاشــــة إعداد تقرير عن الوقائع الوظيفية التي تمت في نظام شــــؤون الموظفين من قرارات إحداث 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: وظيفة وإلغائها ونقلها وغير من الوقائع الوظيفية، وفيما يلي

 

 محددات التقرير •

 تحديد نوع الواقعة الوظيفية التي نريد إعداد تقرير عنها وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة. نوع الواقعة الوظيفية  ❖

ئمة المنســـدلة، تحديد الســـبب الذي تم إعداد الواقعة الوظيفية ألجله وذلك باختياره من القا ســـبب الواقعة الوظيفية  ❖

( حيم بإمكان المســتخدم اختيار جميع األســباب وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة )

 في المربع.

إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بالواقعة الوظيفية  فترة نفاذ القرارات المتعلقة بالواقعة الوظيفية   ❖

ــــغ  على زر ي في حقلي )من ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية F8وإلى( وذلك بالض

 التعديل عليه.

يتم تحديد مرتبة الواقعة الوظيفية بعد أن أصبح قرارها نافذاً، من القائمة المنسدلة حيم بإمكان المستخدم اختيار  المرتبة  ❖

 ( في المربع.الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) جميع المراتب وذلك بالضغ  بالمربع

ـــغ   الجهة اإلدارية  ❖ ـــدار التقرير عنها وذلك بالض يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المتعلقة بقرارات الواقعة الوظيفية المراد إص

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســــماء الجهات اإلدارية فيختار منها المســــتخدم الجهة F2على زر ي
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التي يريدها، وبإمكانه اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــــارة 

(.في المربع ) 

عمل المتعلق بقرارات الواقعة الوظيفية المراد إصدار التقرير عنها   وذلك بالضغ  على زر يتم إدخال رقم موقع ال مقر العمل  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســــماء مواقع العمل فيختار منها المســــتخدم موقع العمل الذي F2ي

 ( في المربع.ة )يريده، وبإمكانه اختيار جميع مواقع العمل وذلك يالكلي حيم تظهر إشار

 تحديد طريقة تجميع بيانات التقرير وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة. طريقة تجميع البيانات   ❖

ــــغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة  طباعة الكشــــف  ❖ ــــابقة يتم الض بعد إدخال الحقول الس

-9-3تيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالوقائع الوظيفية في الشكل )الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اخ

1.) 
 

 
 ( يمثل كشف بالوقائع الوظيفية.1-11-3الشكل )
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 سجل بطاقة الوظيفة 
  

 (.12-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بطاقة سجل الوظيفة من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل )
 

 
 شاشة بطاقة سجل الوظيفة.( يمثل 12-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف تفصــيلي عن الوظيفة من حيم الوقائع الوظيفية التي تمت في نظام شــؤون 

الموظفين من قرارات إحداث وظيفة وإلغائها ونقلها وغير من الوقائع الوظيفية التي أثرت عليها والموظفين الذين شغلوها، وفيما 

 الحقول في هذه الشاشة: يلي تبيان لكل من

 

 محددات التقرير •

 تحديد المرتبة المحتوية على الوظيفة المراد إصدار الكشف عنها وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة. المرتبة  ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة المراد إصدار الكشف عنها. رقم الوظيفة  ❖

ضغ  على زر إدخال الفترة الزمنية المراد معرفة إلى(   -الفترة )من ❖ سجل الوظيفة خاللها في حقلي )من وإلى( وذلك بال

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8ي

شف  ❖ سجل  طباعة الك شف بطاقة  ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام ك سابقة يتم ال بعد إدخال الحقول ال

 (.1-10-3شكل )الوظيفة كما في ال
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 يمثل بطاقة سجل الوظيفة. (1-12-3الشكل )
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 البيانات التاريخية للوظيفة
  

 (.13-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار البيانات التاريخية للوظيفة من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة البيانات التاريخية للوظيفة.13-3الشكل )

 

هذه الشــاشــة تســجيل الحركات التاريخية للوظائف من قرارات إحداث وظيفة وإلغائها ونقلها وغير من الوقائع يتم من خالل 

الوظيفية التي أثرت عليها، ولتسجيل حركات تاريخية لوظيفة يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تحديد المرتبة المحتوية على الوظيفة المراد تسجيل حركات تاريخية لها. مرتبة الوظيفة الحالية  ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة المراد تسجيل حركات تاريخية لها. رقم الوظيفة الحالية   ❖

 يعرض النظام رقم تسلسل الوظيفة على مستوي النظام. رقم تسلسل الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة الحالية تلقائياً بمجرد إدخال رقمها. الوظيفة الحالية  مسمى ❖

 يعرض النظام الجهة اإلدارية الحالية التي تتبع لها الوظيفة. الجهة اإلدارية الحالية  ❖

 يعرض النظام تلقائياً مقر العمل الحالي للوظيفة. مقر العمل الحالي  ❖

 نظام تلقائياً الرمز التصنيفي الحالي للوظيفة.يعرض ال الرمز التصنيفي الحالي  ❖

إلضــــافة حركات تاريخية للوظيفة التي تم تحديدها يتم الضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  بيانات الحركات التاريخية   ▪

 المهام الموجود في وس  الشاشة حيم تظهر الحقول التالية:

o   رقم مسلسل.م 

o  باختياره من القائمة المنسدلة.يتم تحديد نوع التغيير وذلك  نوع التغيير 
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o  يتم إدخال تاريخ نفاذ القرار الذي تم تحديده في الحقل السابق وذلك بالضغ  على زر ي تاريخ النفاذF8 ي من لوحة المفاتيح

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  يتم إدخال مسمى الوظيفة. مسمى الوظيفة 

o  يتم إدخال مرتبة الوظيفة. مرتبة الوظيفة 

o  يتم إدخال رقم الوظيفة. رقم الوظيفة 

o  يتم إدخال اسم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة. الجهة اإلدارية للوظيفة 

o  يتم إدخال اسم مقر عمل الوظيفة. مقر العمل للوظيفة 

o  يتم إدخال الرمز التصنيفي للوظيفة. الرمز التصنيفي للوظيفة 

o يتم إدخال رقم القرار المتعلق بالتغيير. المتعلق بالتغيير  رقم القرار 

o  ــــغ  على زر ي تاريخ القرار المتعلق بالتغيير ي من لوحة المفاتيح F8يتم إدخال تاريخ القرار المتعلق بالتغيير وذلك بالض

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  التغيير الذي حدث على الوظيفة. يتم إدخال سبب سبب التغيير 

o  يتم إدخال مالحظات الشخص الذي سجل التغيير على الوظيفة. المالحظات 
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 معلومات تفصيلية عن الوظائف الثابتة وشاغليها
  

شكيالت كما في  شاغليها من قائمة الوظائف و الت صيلية عن الوظائف الثابتة و شة عند اختيار معلومات تف شا تظهر هذه ال

 (.14-3)الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة معلومات تفصيلية عن الوظائف الثابتة وشاغليها.14-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تكوين تقرير بمعلومات تفصيلية عن الوظائف الثابتة وشاغليها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

الذي ســـيتم تكوين التقرير بناءاً عليه من خالل القائمة المنســـدلة، مع إمكانية اختيار تحديد كادر التوظيف  كادر التوظيف  ❖

 ( في المربع.جميع كوادر التوظيف وذلك من خالل اختيار الخيار يالكلي حيم تظهر إشارة )

ــــدلة مع إمكانية المرتبة  ❖ اختيار جميع المراتب  يتم اختيار المرتبة بعد اختيار كادر التوظيف، وذلك من خالل القائمة المنس

 ( في المربع.في كادر التوظيف المختار وذلك من خالل اختيار الخيار يالكلي حيم تظهر إشارة )

يار جميع الجهات  الجهة اإلدارية  ❖ ية اخت كان ية مع إم لك من خالل إدخال رقم الجهة اإلدار ية، وذ يار الجهة اإلدار يتم اخت

 ( في المربع.يالكلي حيم تظهر إشارة )اإلدارية وذلك من خالل اختيار الخيار 

ــــغ  على زر ي حتى تاريخ  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع F8يتم إدخال التاريخ وذلك بالض

 إمكانية التعديل عليه.

هة اإلدارية ي بتحديد ترتيب عرض الكشف على حسب يالكادر والمرتبة  أو على حسب مقر الوظيفة والج الترتيب حسب  ❖

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده المستخدم.وذلك بالضغ  بالدائرة
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ـــغ  بالدائرة طريقة الترتيب  ❖ ـــاعدياً او تنازلياً وذلك بالض الموجودة بجانب الخيار الذي يريده يتم تحديد نوع الترتيب إما تص

 المستخدم.

شف  ❖ ضغ  على  طباعة الك سابقة يتم ال سجل بعد إدخال الحقول ال شف بطاقة  زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام ك

 (.1-12-3الوظيفة كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف معلومات تفصيلية عن الوظائف الثابتة وشاغليها.1-14-3الشكل )
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 معلومات تفصيلية عن الوظائف المؤقتة وشاغليها
  

المؤقتة وشاغليها من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في تظهر هذه الشاشة عند اختيار معلومات تفصيلية عن الوظائف 

 (.15-3الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة معلومات تفصيلية عن الوظائف المؤقتة وشاغليها.15-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تكوين تقرير بمعلومات تفصـــيلية عن الوظائف المؤقتة وشـــاغليها، وفيما يلي تبيان لكل من 

 الشاشة: الحقول في هذه

 

 محددات التقرير •

تحديد كادر التوظيف الذي ســـيتم تكوين التقرير بناءاً عليه من خالل القائمة المنســـدلة، مع إمكانية اختيار  كادر التوظيف  ❖

 ( في المربع.جميع كوادر التوظيف وذلك من خالل اختيار الخيار يالكلي حيم تظهر إشارة )

ــــدلة مع إمكانية اختيار جميع المراتب  المرتبة  ❖ يتم اختيار المرتبة بعد اختيار كادر التوظيف، وذلك من خالل القائمة المنس

 ( في المربع.في كادر التوظيف المختار وذلك من خالل اختيار الخيار يالكلي حيم تظهر إشارة )

ــــغ  على زر ي حتى تاريخ  ❖ لمفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع ي من لوحة اF8يتم إدخال التاريخ وذلك بالض

 إمكانية التعديل عليه.

شف  ❖ سجل  طباعة الك شف بطاقة  ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام ك سابقة يتم ال بعد إدخال الحقول ال

 (.1-13-3الوظيفة كما في الشكل )
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 مؤقتة وشاغليها.يمثل كشف معلومات تفصيلية عن الوظائف ال (1-15-3الشكل )
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 استطالع بيانات وظيفة معينة
  

 (.16-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار استطالع بيانات وظيفة معينة من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة استطالع بيانات وظيفة معينة.16-3الشكل )

 

تفصـــيلية عن الوظائف المؤقتة وشـــاغليها، وفيما يلي تبيان لكل من يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تكوين تقرير بمعلومات 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم اختيار المرتبة وذلك من خالل القائمة المنسدلة  المرتبة  ❖

ــغ  على زر  رقم الوظيفة  ❖ ــتطالع عن بياناتها وذلك بالض ي من لوحة F2ييقوم المســتخدم باختيار رقم الوظيفة المراد االس

 القائمة المنسدلة . المفاتيح حيم يعرض النظام 

 يقوم النظام بعرض مسمى الوظيفة بعد إدخال رقمها. مسمى الوظيفة  ❖

 يقوم النظام بعرض مقر العمل الخاص بالوظيفة. مقر العمل  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ شغور الوظيفة. تاريخ الشغور  ❖

 بعرض تاريخ احداث الوظيفة. يقوم النظامتاريخ احداث الوظيفة   ❖

 يقوم النظام بعرض اسم الجهة اإلدارية التي تتيع لها الوظيفة. الجهة اإلدارية  ❖

 يقوم النظام بعرض الرمز التصنيفي للوظيفة. الرمز التصنيفي لها  ❖

 يقوم النظام بعرض المجموعة العامة للوظيفة. المجموعة العامة لها  ❖

 ظام بعرض المجموعة النوعية لها.يقوم الن المجموعة النوعية لها  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ اشغال الوظيفة. تاريخ اشغالها  ❖
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 يقوم النظام بعرض الحالة الراهنة للوظيفة. حالتها الراهنة  ❖

 يقوم النظام بعرض مجموعة الفئات. مجموعة الفئات  ❖

ــــة بالوقائع الوظيفية  بيانات عن الوقائع الوظيفية التي أثرت عليها  ❖ وهذا الجدول يشــــمل مجموعة من الحقول الخاص

 التي أثرت على الوظيفة.

وهذا الجدول يشــــمل مجموعة من الحقول الخاصــــة بالموظفين الذين  بيانات عن الموظفين الذين شـــغلوا الوظيفة  ❖

 شغلوا الوظيفة. 
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 كشف بالوظائف حسب المسمى الوظيفي
  

 (.17-3اختيار كشف بالوظائف حسب المسمى من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالوظائف حسب المسمى.17-3الشكل )

 

شؤون الموظفين ، وفيما يلي  سمى التي تمت في نظام  سب الم شف بالوظائف ح شة إعداد ك شا يتم من خالل هذه ال

 الشاشة:تبيان لكل من الحقول في هذه 

 

 محددات التقرير •

ستخدم بتحديد نوع الوظيفة هل هي يدائمة أو مؤقتةي وبإمكانه اختيار جميع الوظائف وذلك باختيار نوع الوظيفة   ❖ يقوم الم

  الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.الكل حيم يقوم بالضغ  بالدائرة

شاغرة أو مشغولة أو محجوزة أو ملغاة أو محجوزة بغرض يقوم المستخدم بتحديد حالة الوظيفة هل هي ي  حالة الوظيفة  ❖

 النقل أو مرفوعهة بالترقية ي  وبإمكانه اختيار جميع الحاالت وذلك باختيار كلمة يالكلي.

سمى الوظيفة   ❖ ي من F2يقوم المســتخدم بإدخال رقم مســمى الوظيفة التي تتبع لها الوظيفة وذلك بالضــغ  على زر يم

ض النظام قائمة بأرقام وأسماء مسميات الوظيفة فيقوم المستخدم باختيار مسمى الوظيفة الذي لوحة المفاتيح حيم يعر

يريده، بإمكان المســتخدم اختيار كل مســميات الوظيفة وذلك بالضــغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر 

 ( في المربع.إشارة )

ي من لوحة F2هة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة وذلك بالضـــغ  على زر ييقوم المســـتخدم بإدخال رقم الج الجهة اإلدارية  ❖

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها،  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

( كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  على المربع الموجود بجانب

 في المربع.
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 يقوم المستخدم باختيار مرتبة الوظيفة من القائمة المنسدلة. من المرتبة  ❖

ــغ   إلى المرتبة  ❖ يقوم المســتخدم باختيار مرتبة الوظيفة من القائمة المنســدلة وبإمكانه اختيار جميع المراتب وذلك بالض

 ( في المربع.يالكلي حيم تظهر إشارة )على المربع الموجود بجانب كلمة 

ــغ  زر يحتى تاريخ   ❖ ــدار الكشــف لغايته وذلك بالض لوحة المفاتيح حيم  F8"يقوم المســتخدم بإدخال التاريخ الذي يريد إص

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 البيانات من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم باختيار طريقة تجميع طريقة تجميع البيانات   ❖

 يقوم المستخدم باختيار طريقة ترتيب البيانات من القائمة المنسدلة. طريقة ترتيب البيانات   ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

 (.1-15-3ل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشك
 

 
 يمثل كشف بالوظائف حسب المسمى . (1-17-3الشكل )
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 تقرير بالوظائف المستثناه
  

 (.18-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار تقرير بالوظائف المستثناه من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل )
 

 
 شاشة تقرير بالوظائف المستثناه. ( يمثل18-3الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة تكوين تقرير بالوظائف المستثناه، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يار جميع  المرتبة من  ❖ ية اخت قائمة المنســـــدلة مع إمكان يار كادر التوظيف، وذلك من خالل ال بة بعد اخت يار المرت يتم اخت

 ( في المربع.المراتب في كادر التوظيف المختار وذلك من خالل اختيار الخيار يالكلي حيم تظهر إشارة )

من خالل القائمة المنســـــدلة مع إمكانية اختيار جميع يتم اختيار المرتبة بعد اختيار كادر التوظيف، وذلك  المرتبة إلى  ❖

 ( في المربع.المراتب في كادر التوظيف المختار وذلك من خالل اختيار الخيار يالكلي حيم تظهر إشارة )

ــيتم تكوين التقرير بناءاً عليه من خالل القائمة المنســدلة، مع إمكانية اختي الجهة االدارية  ❖ ار تحديد كادر التوظيف الذي س

 في المربع. (جميع كوادر التوظيف وذلك من خالل اختيار الخيار يالكلي حيم تظهر إشارة )

إصــدار التقرير  يقوم المســتخدم بتحديد إصــدار التقرير تبًعا للوظائف التي تكون حالتها إما يشــاغرةي فق ، أو حالة الوظيفة  ❖

م يقوم المســتخدم باختيار الخيار يالكلي حيم تظهر إشــارة تبًعا للوظائف التي تكون حالتهايمشــغولةي فق ، أو كالهما حي

(.في المربع ) 

شف  ❖ سجل  طباعة الك شف بطاقة  ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام ك سابقة يتم ال بعد إدخال الحقول ال

 (.1-16-3الوظيفة كما في الشكل )
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 يمثل تقرير بالوظائف المستثناه. (1-18-3الشكل )
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  تحوير وخفض الوظائف بالخدمة المدنيةنماذج 
  

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار نماذج تحوير وخفض الوظائف بالخدمة المدنية من قائمة الوظائف و التشـــكيالت كما في 

 (.19-3الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة نماذج تحوير وخفض الوظائف بالخدمة المدنية.19-3الشكل )

 

بيانات نماذج التحوير والتخفيض للوظائف بالخدمة المدنية مع إمكانية طباعتها بعد إدخال يتم من خالل هذه الشاشة إدخال 

ــــب نماذج التحوير والتخفيض المعتمدة في الخدمة المدنية. ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  البيانات والحفظ حس

 الشاشة:

 

)تحوير / تخفيض( المراد إدخال بيانات النموذج الخاص بها وذلك قوم المســتخدم بتحديد نوع الواقعة الوظيفية  نوع الواقعه  ❖

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.بالضغ  على الدائرة

ــــب نوع الواقعة الوظيفية الذي قام  المرتبة   ❖ ــــها حس يقوم المســــتخدم بإختيار مرتبة الوظيفة المراد تحويرها أو تخفيض

 بتحديده.

دخال رقم الوظيفة ويقوم النظام بالتحقق من وجود الوظيفة المطلوب طباعة نموذج يقوم المســــتخدم بإ رقم الوظيفة  ❖

 الواقعة الوظيفية لها.

يقوم النظام بعرض بيانات الوظيفة حســب وضــعها الحالي وهذه البيانات تشــمل: المســمى، الوضــع الحالي للوظيفة    •

 الرمز التصنيفي.

وقع الوظيفة في التنظيم اإلداري ويشــــمل األتي: اإلدارة ، الشــــعبة، يقوم النظام بعرض مالموقع في الهيكل اإلدار    •

 القسم ،المقر )مقر جهة الوظيفة(.

 يقوم المستخدم بإدخال بيانات التحوير / التخفيض حسب الوضع المقترح وتشمل:الوضع المقترح للوظيفة    ❖
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 التخفيض فق .:  يقوم المستخدم بإختيار مرتبة الوظيفة وذلك في حال المرتبة المقترحة ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الوظيفة ويقوم النظام بالتحقق من وجود الوظيفة المطلوب طباعة نموذج  رقم الوظيفة  ❖

 الواقعة الوظيفية لها وذلك في حال التخفيض فق  .

 يقوم المستخدم بإدخال الرمز التصنيفي . الرمز التصنيفي   ❖

ــنيفي المدخل مع إمكانية تعديله بأحد المســميات المعرفة يقوم النظام بعرض المســمى حســب ا المســمى   ❖ لرمز التص

 لنفس الرمز التصنيفي حسب رموز أسماء الوظائف.

يقوم المســــتخدم بختيار الهيكل التنظيمي يمعتمد أو غير معتمد ي  وذلك الهيكل التنظيمي )معتمد / غير معتمد(   ❖

لدائرة ــــغ  على ا يبالض لذي ير نب الخيار ا جا مة الموجودة ب ية )تحوير( وتكون القي عة الوظيف كان نوع الواق حال  ده في 

 االفتراضية هي غير معتمد.

o   يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية وذلك بالضــــغ  على زر يالجهة اإلداريةF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

 برموز الجهات اإلدارية.النظام قائمة برموز وأسماء الجهات اإلدارية المعرفة في المستوى األول 

o   يقوم المســتخدم بإدخال رقم الشــعبة وذلك بالضــغ  على زر يالشــعبةF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة

 برموز وأسماء الجهات اإلدارية المعرفة في المستوى الثاني برموز الجهات اإلدارية.

o  ى زر ييقوم المســـتخدم بإدخال رقم القســـم وذلك بالضـــغ  عل القســمF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة

 برموز وأسماء الجهات اإلدارية المعرفة في المستوى الثالم برموز الجهات اإلدارية.

o  يقوم المســــتخدم بإدخال رقم مقر العمل وذلك بالضــــغ  على زر ي مقر العملF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام

 . للمنشأةقائمة برموز واسماء الفروع 

يقوم النظام بعرض الوظائف التي لها نفس مسمى الرمز التصنيفي بوضعها الحالي وتكون هذه  الوضع الحالي للوظيفة   •

ـــاغرة، عدد الوظائف  ـــمل الحقول التالية: المســـمى ،المرتبة ،عدد الوظائف، الوظائف الش ـــكل جدول يش البيانات على ش

 ( .1-17-3المشغولة كما في الشكل )

يقوم النظام بعرض الوظائف التي لها نفس مســمى الرمز التصــنيفي بوضــعها المقترح وتكون  المقترح للوظيفة  الوضــع  •

شاغرة، عدد الوظائف  شمل الحقول التالية: المسمى ،المرتبة ،عدد الوظائف، الوظائف ال شكل جدول ي هذه البيانات على 

 المشغولة.

ـــرافية )الوظيفة التي  بيانات الوظيفة االشـــرافية )بوضـــعها المقترح(  • يقوم المســـتخدم بإدخال بيانات الوظيفة اإلش

تشـــرف على الوظيفة بوضـــعها الجديد المقترح( وهذه البيانات تشـــمل: الرمز التصـــنيفي للوظيفة اإلشـــرافية ،المســـمى 

 ،المرتبة

)المسمى حسب في حال كانت الوظيفة  بيانات الوحدات االداريه التى تشرف عليها الوظيفة )بوضعها المقترح(  •

الوضـــع المقترح( إشـــرافية، يقوم المســـتخدم بإدخال بيانات الوحدات اإلدارية التي تشـــرف عليها ويقوم النظام بعرض عدد 

 الوظائف في تلك الوحدات اإلدارية بمختلف المراتب، وتكون هذه البيانات على شكل جدول يشمل الحقول التالية:

o إدخال إسم الوحدة اإلدارية .: يقوم المستخدم باسم الوحدة اإلدارية 

o  ـــب المراتب التالية )للعرض فق (: يالمراتب  – 9، المراتب 8 – 6، المراتب  5 – 1عدد الوظائف في تلك الوحدة اإلدارية حس

 ،أخرى )المراتب األخرى(ي.33 – 31،المراتب 13،المرتبة 12، المرتبة 11،المرتبة 10

 

في حال كانت ة لنفس مسمى الوظيفة االشرافية )بوضعها المقترح( بيانات مسميات الوحدات االداريه المماثل •

الوظيفة )المســمى حســب الوضــع المقترح( إشــرافية، يقوم المســتخدم بإدخال بيانات الوحدات اإلدارية المماثلة، ويقوم 

دول يشــــمل النظام بعرض عدد الوظائف في تلك الوحدات اإلدارية بمختلف المراتب، وتكون هذه البيانات على شــــكل ج

 الحقول التالية:

o يقوم المستخدم بإدخال إسم الوحدة اإلدارية .اسم الوحدة اإلدارية : 

o  ـــب المراتب التالية )للعرض فق (: يالمراتب  – 9، المراتب 8 – 6، المراتب  5 – 1عدد الوظائف في تلك الوحدة اإلدارية حس

 ،أخرى )المراتب األخرى(ي.33 – 31،المراتب 13،المرتبة 12، المرتبة 11،المرتبة 10

 يقوم المستخدم بإدخال وصف ألعمال الوظيفة بإيجاز في الوضع الحالي. الوضع المقترح للوظيفة   •

 يقوم المستخدم بإدخال وصف ألعمال الوظيفة بإيجاز في الوضع المقترح. الوضع المقترح للوظيفة   •

تخفيض(، يقوم المســتخدم بإدخال بيانات الحقول الخاصــة بمبررات  في حال كان نوع الواقعة الوظيفية )تحوير أو المبررات   •

 طلب )التحوير أو التخفيض( وهي: يمبررات تنظيمية ومبررات تصنيفية و مبررات أخرىي.

 يقوم النظام بعرض نوع الواقعة الوظيفية  نوع الواقعة الوظيفية    •

o   "محدده .تكون موجودة كمسمى للعرض فق  وغير "إحداث و تعديل و رفع 
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o   يقوم النظام تلقائيا بإختيار يتحوير ي في حال كان نوع الواقعة )تحوير( وتكون موجوده  كمسمى للعرض فق  وقيمته  تحوير

. 

o   يقوم النظام تلقائيا بإختيار يخفض ي في حال كان نوع الواقعة )تخفيض( وتكون موجوده  كمســــمى للعرض فق   خفض

 وقيمته .

شارة )يقوم ا حالة الوظيفة    • شغولة وذلك حيم تظهر إ شاغرة أو م في المربع بجانب  (لنظام بعرض حالة الوظيفة إما 

 الحالة. 

o   يقوم النظام بعرض تاريخ شغورها في حال كانت الوظيفة شاغرة يتم عرض تاريخ شغورها. تاريخ شغورها 

o  شغولة ، ي حال يقوم النظام بعرض تاريخ آخر واقعة وظيفية حدثت على الوظيف تاريخ الواقعة ة في حال كانت الوظيفة م

 كان نوع الواقعة )تحوير( وكانت الوظيفة مشغولة، يقوم النظام يعرض المعلومات التالية:

سم آخر  ▪ سم الموظف، المؤهل العلمي ، آخر برنامج تم الحصول عليه )ا معلومات الموظف الذي يشغل الوظيفة وتشمل: ا

،نوعه: نوع الدورة التدريبية )داخلي / خارجي(، مدته: مدة آخر دورة حصــــل عليها دورة تدريبية حصــــل عليها الموظف( 

 الموظف، مصدره: اسم معهد التدريب .

الخبرات العملية للموظف شــاغل الوظيفة آلخر ســنتين )اعتباراً من التاريخ الحالي(، وتكون هذه البيانات على شــكل جدول  ▪

 كان يشغلها، مرتبتها،من تاريخ ، حتى تاريخ.يشمل الحقول التالية: مسمى الوظيفة التي 

صالحية للتوقيع    • صحاب ال صادقة أ صة بم صالحية التوقيع على النموذج )الحقول الخا صحاب  ستخدم بتحديد أ يقوم الم

 المسئولين في الجهة(، وذلك من خالل جدول يتم فيه إضافة أصحاب صالحية التوقيع على النموذج ويشمل الحقول التالية:

o قائمة تحتوي عناصرها على مسميات المناصب المعرفة في شاشة رموز مسميات المناصب االدارية. صب المن 

o  اسم الموظف المكلف حالياً بذلك المنصب، ويتم الحصول عليه من واقع بيانات قرار التكليف بمنصب إداري. اإلسم 
 

 
 يمثل تقرير بالوظائف المستثناه. (1-19-3الشكل )
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 حسب تصنيف الوظائف  كشف بالتشكيالت
  

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالتشكيالت حسب تصنيف الوظائف من قائمة الوظائف و التشكيالت كما في الشكل 

(3-20.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالتشكيالت حسب تصنيف الوظائف.20-3الشكل )

 

في نظام شؤون الموظفين، ضمن فترة زمنية   يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير بالتشكيالت حسب تصنيف الوظائف

 معينة وضمن شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ستخدم بتحديد نوع الوظيفة هل هي يدائمة أو مؤقتةي وبإمكانه اختيار جميع الوظائف وذلك باختنوع الوظيفة   ❖ يار يقوم الم

  الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.الكل حيم يقوم بالضغ  بالدائرة

يقوم المستخدم بتحديد حالة الوظيفة هل هي ي شاغرة أو مشغولة أو محجوزة أو ملغاة ي  وبإمكانه اختيار  حالة الوظيفة  ❖

 جميع الحاالت وذلك باختيار كلمة يالكلي.

ي من لوحة F2قم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة وذلك بالضـــغ  على زر ييقوم المســـتخدم بإدخال ر الجهة اإلدارية  ❖

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها،  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

( بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  على المربع الموجود

 في المربع.

ي من لوحة المفاتيح F2يقوم المســتخدم بإدخال رمز مســمى الفئة للوظيفة وذلك بالضــغ  على زر يرمز مســمى الفئة   ❖

خدم حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء رموز الفئات فيقوم المســتخدم باختيار رمز الفئة التي يريدها، بإمكان المســت

 ( في المربع.اختيار كل رموز الفئات وذلك بالضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )
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ضغ  على زر يرمز مسمى الوظيفة   ❖ سمى الوظيفة التي تتبع لها الوظيفة وذلك بال ستخدم بإدخال رقم م ي F2يقوم الم

وأســماء مســميات الوظيفة فيقوم المســتخدم باختيار مســمى الوظيفة من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام 

الذي يريده، بإمكان المســتخدم اختيار كل مســميات الوظيفة وذلك بالضــغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم 

 ( في المربع.تظهر إشارة )

قرير عنها بحيم يتم البحم عن الوظائف  يقوم المســـتخدم بإدخال مســـمى الوظيفة المراد تكوين الت  مســمى الوظيفة   ❖

 التي يحتوي مسماها على النص المدخل.

يقوم المســـتخدم باختيار كادر التوظيف من القائمة المنســـدلة. كما يمكنه اختيار كل كوادر التوظيف وذلك كادر التوظيف   ❖

 ( في المربع.بالضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 يقوم المستخدم باختيار مرتبة الوظيفة من القائمة المنسدلة. ن المرتبة م ❖

ــغ   إلى المرتبة  ❖ يقوم المســتخدم باختيار مرتبة الوظيفة من القائمة المنســدلة وبإمكانه اختيار جميع المراتب وذلك بالض

 ( في المربع.على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

يتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب يمقر العمل للوظيفةي أم حسب يمقر العمل الفعليي قر العمل  الكشف حسب م ❖

الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار الكشف حسب يمقر العمل للوظيفةي أو يمقر العمل   وذلك بالضغ  بالدائرة

 الفعليييتم إدخال الحقل التالي:

o   ــــغ  على زر ي يتم إدخال مقر العملمقر العمل ي من لوحة المفاتيح واختيار مقر العمل F2المراد إعداد تقرير عنه أو بالض

 ( في المربع.ويمكن اختيار الكل وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) المطلوب.

o  القيمة االفتراضية  -الفرعية أو إخفائها  يقوم المستخدم بتحديد رغبته بإظهار  مقرات العمل إظهارمقرات العمل الفرعية

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.هي نعم حيم يقوم المستخدم بالضغ  على الدائرة

القيمة  -يقوم المســــتخدم بتحديد رغبته بإظهار الجهات اإلدارية  الفرعية أو إخفائها  عرض الجهات اإلدارية الفرعية  ❖

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.ستخدم بالضغ  على الدائرةاالفتراضية هي نعم حيم يقوم الم

ــغ  زر يحتى تاريخ   ❖ ــدار الكشــف لغايته وذلك بالض لوحة المفاتيح حيم  F8"يقوم المســتخدم بإدخال التاريخ الذي يريد إص

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخ طباعة الكشف  ❖ سابقة بال ال الحقول ال

 لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب .
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  تقرير حصر الوظائف الشاغرة حسب عالقتها بنشاط المنشأة
 

ـــر الوظائف الشـــاغرة حســـب ظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار ت من قائمة الوظائف  عالقتها بنشـــاط المنشـــأةتقرير حص

 (.21-3التشكيالت كما في الشكل )و
 

 
 .تقرير حصر الوظائف الشاغرة حسب عالقتها بنشاط المنشأة( يمثل شاشة 21-3الشكل )

 

 في نظام شؤون الموظفين،حصر الوظائف الشاغرة حسب عالقتها بنشاط المنشأة يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير 

 فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:و

 

 محددات التقرير •

عالقة الوظائف المراد تكوين التقرير عنها بنشاط المنشأة فيما  يقوم المستخدم بتحديد  عالقة الوظيفة بنشاط المنشأة ❖

 إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وذلك  مع إمكانية إختيار جميع الكوادر بإختيار كادر التوظيف من القائمة المنســــدلة، يقوم المســــتخدم   كادر التوظيف ❖

 .( في المربعبالضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 من القائمة المنسدلة. المراد أن يبدأ بها التقرير يقوم المستخدم باختيار مرتبة الوظيفة من المرتبة  ❖

 .من القائمة المنسدلة المراد أن ينتهي بها التقرير تبة الوظيفةيقوم المستخدم باختيار مر رتبة إلى الم ❖

ي من لوحة المفاتيح F2الوظيفة وذلك بالضــغ  على زر ي لهتتبع  الذي مقر العمليقوم المســتخدم بإدخال رقم   مقر العمل ❖

وذلك مع إمكانية إختيار الكل ، يريده الذي المقرفيقوم المســتخدم باختيار  المقراتحيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء 

 ( في المربع.بالضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ي من لوحة F2يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة وذلك بالضـــغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖

مع مفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الجهات اإلدارية فيقوم المســتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها، ال
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( في الجهات اإلدارية وذلك بالضــــغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــــارة ) إمكانية إختيار جميع

 المربع.

ــغ  زر ييقوم المســتخدم حتى تاريخ   ❖ ــدار الكشــف لغايته وذلك بالض لوحة المفاتيح حيم  F8"بإدخال التاريخ الذي يريد إص

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 بإدخال عدد سنوات شغور الوظائف المراد أن تظهر في التقرير. يقوم المستخدم  شاغرة منذ )بالسنوات( ❖

تقرير حصــر الوظائف حقول الســابقة يتم الضــغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام بعد إدخال ال طباعة الكشــف  ❖

 (.1-21-3كما في الشكل )الشاغرة حسب عالقتها بنشاط المنشأة 
 

 
 حصر الوظائف الشاغرة حسب عالقتها بنشاط المنشأةمثل تقرير ي (1-21-3الشكل )

 

  



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 305 

 المحورة خالل العام المالي الوظائفكشف بمسميات 

شة عند اختيار ت شا التشكيالت كما من قائمة الوظائف و كشف بمسميات الوظائف المحورة خالل العام الماليظهر هذه ال

 (.22-3في الشكل )
 

 
 .كشف بمسميات الوظائف المحورة خالل العام المالي( يمثل شاشة 22-3الشكل )

 

وفيما  في نظام شؤون الموظفين، بمسميات الوظائف المحورة خالل العام الماليكشف يتم من خالل هذه الشاشة إعداد 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 بإختيار العام المالي من القائمة المنسدلة، القيمة اإلفتراضية العام المالي الحالي.يقوم المستخدم العام المالي   ❖

كشـــف بمســـميات بعد إدخال الحقل الســـابق يتم الضـــغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام  طباعة الكشــف  ❖

 (.1-22-3كما في الشكل ) الوظائف المحورة خالل العام المالي
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 كشف بمسميات الوظائف المحورة خالل العام المالي.مثل ي (1-22-3الشكل )
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 خالل العام المالي المخفضة الوظائفكشف بمسميات 

التشكيالت كما من قائمة الوظائف و كشف بمسميات الوظائف المخفضة خالل العام الماليظهر هذه الشاشة عند اختيار ت

 (.23-3في الشكل )
 

 
 .كشف بمسميات الوظائف المخفضة خالل العام المالي( يمثل شاشة 23-3الشكل )

 

 في نظام شــؤون الموظفين، الوظائف المخفضــة خالل العام الماليكشــف بمســميات يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 بإختيار العام المالي من القائمة المنسدلة، القيمة اإلفتراضية العام المالي الحالي.يقوم المستخدم العام المالي   ❖

كشـــف بمســـميات بعد إدخال الحقل الســـابق يتم الضـــغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام  طباعة الكشــف  ❖

 (.1-23-3كما في الشكل ) الوظائف المخفضة خالل العام المالي
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 كشف بمسميات الوظائف المخفضة خالل العام المالي.مثل ي (1-23-3الشكل )
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 سجالت الموظفين
 

ـــافة بطاقة تعديل على بطاقة الموظف و كيفية 0-4الشـــكل )تمثل هذه القائمة كما في  ( ســـجالت الموظفين، وكيفية إض

اعتماد بطاقة التعديل، واالســــتعالم عن بطاقة الموظف وإدخال األرصــــدة االفتتاحية لإلجازات واالنتدابات وإصــــدار الكشــــوفات 

 المختلفة التي تخص الموظفين.
 

 
 ين.( يمثل قائمة سجالت الموظف0-4الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 االستعالم عن بطاقة الموظف
 

 (.1-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار االستعالم عن بطاقة الموظف من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 بطاقة الموظف.االستعالم عن ( يمثل شاشة 1-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام باالســتعالم عن بطاقة الموظف في نظام شــؤون الموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من 

ــية، المرافقين  ــخص ــية، بيانات الموظف الش ــاس ــتعالم عن معلومات الموظف األس ــة:حيم يتم االس ــاش الحقول في هذه الش

الت، الوثائق الشــخصــية، البيانات التاريخية، الخبرات الســابقة وعن الدورات التدريبية للموظف، معلومات القدوم والتعاقد، المؤه

 للموظف.

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2يتم إدخال رقم الموظف المراد االســـتعالم عن بطاقته وذلك بالضـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد االســتعالم عن بطاقته، حيم يعرض النظام اســم يعرض النظام قائمة 

الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم الســــجل المدني للموظف وحالة الموظف، حيم يتم االســــتعالم عن معلومات 

ــــية، المرافقين للموظف، معلومات ا ــــية، بيانات الموظف الشــــخص ــــاس لقدوم والتعاقد، المؤهالت، الوثائق الموظف األس

الشــخصــية، البيانات التاريخية، الخبرات الســابقة وعن الدورات التدريبية للموظف وذلك بالضــغ  على الراب  الذي يخص كل 

 موضوع من هذه المواضيع.

 االستعالم عن حالة الموظف بتاريخ معين ▪
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ستعالم  ❖ ن بطاقة الموظف خالله، وذلك بعد إدخال رقم الموظف في الحقل يتم إدخال التاريخ المراد االســتعالم ع تاريخ اال

لة الموظف في حقل )رقم الموظف) حا له في الحقل حالة الموظف( فيقوم النظام بعرض  لذي تم إدخا تاريخ ا ( في ال

 (.تاريخ االستعالم)
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 إضافة بطاقة تعديل على بطاقة الموظف 
 

ضافة بطاقة تعدي -4ل على بطاقة الموظف من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار إ

2.) 
 

 
 إضافة بطاقة تعديل على بطاقة الموظف.( يمثل شاشة 2-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإضافة بطاقة تعديل على بطاقة الموظف في نظام شؤون الموظفين، حيم يتم التعديل 

 األساسية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:على بيانات الموظف 

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إضــــافة بطاقة تعديل على بطاقته وذلك بالض

فيتم اختيار الموظف المراد التعديل على بطاقته، حيم يعرض المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســــماء الموظفين 

النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف،و إلضافة بطاقة تعديل على 

ـــتخدم التعديل على بيا ـــبح بإمكان المس ـــري  المهام حيم يص ـــغ  على زر يجديدي من ش نات بطاقة هذا الموظف يتم الض

 الموظف المراد إضافة بطاقة تعديل على بطاقته.

بالضــغ  على هذا الراب  يعرض النظام شــاشــة معلومات الموظف األســاســية كما في معلومات الموظف األســاســية   ❖

 ( حيم يعرض النظام في هذه الشاشة بعض المعلومات األساسية عن الموظف.1-2-4الشكل )
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 الموظف األساسية.معلومات يمثل شاشة  (1-2-4الشكل )

 

 يعرض النظام تلقائياً رقم بطاقة التعديل. رقم بطاقة التعديل  ❖

 .: يعرض النظام تلقائياً تاريخ بطاقة التعديل مع إمكانية التعديل عليهتاريخ بطاقة التعديل ❖

 (.2-2-4ل)بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة البيانات الشخصية للموظف كما في الشكالبيانات الشخصية   ❖
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 البيانات الشخصية.يمثل شاشة  (2-2-4الشكل )

 

سواء   سم الموظف وميالد الموظف ورقم الوثيقة  صية للموظف كا شخ شة التعديل على البيانات ال شا يتم من خالل هذه ال

الملف الذي تحفظ به كافة حفيظة النفوس أو رقم االقامة، وعنوان الموظف الحالي والدائم، والعنوان الوطني، ورقم الملف )رقم 

األوراق التي تخص الموظف خالل مدة خدمته(، والحالة االجتماعية، والديانة، ورقم الموظف بالخدمة المدنية، ورقم التأمينات 

ــــري  المهام الموجود في أعلى  ــــغ  على زر يتعديلي من ش االجتماعية ، حيم يمكن التعديل على هذه البيانات وذلك بالض

ــغ  على زر يجديدي من شــاشــة البيانا ــافة معلومات عن المعرلفين للموظف حيم يتم ذلك بالض ــية، كما ويمكن إض ت الشــخص

 شري  المهام الموجود فوق جدول معلومات المعرلفين حيم تظهر الحقول التالية:

o   رقم مسلسل.م 

o  سدلة التي تعرض  اللقب صر اللقبيتم إدخال اللقب للموظف وذلك بإختيار اللقب من القائمة المن المعرفة في النظام  عنا

 العام من خالل شاشة رموز األلقاب.

o  يتم إدخال اسم الشخص المعرلف للموظف. االسم 

o  يتم إدخال رقم هاتف أو جوال الشخص المعرٍف للموظف. الهاتف/الجوال 

o  يتم إدخال مكان عمل الشخص المعرلف للموظف. مكان العمل 

o  يتم تحديد صلة الشخص المعرلف بالموظف وذلك باختيار الصلة من القائمة المنسدلة. الصلة 

شكل )معلومات المرافقين   ❖ شة معلومات المرافقين للموظف كما في ال شا ضغ  على هذا الراب  يعرض النظام  -2-4بال

3.) 
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 معلومات المرافقين.يمثل شاشة  (3-2-4الشكل )

 

ديل على بيانات معلومات المرافقين للموظف حيم يتم التعديل على هذه البيانات وذلك يتم من خالل هذه الشـــاشـــة التع

بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتعديلي من شــري  المهام الموجود 

ذلك بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  فوق جدول معلومات المرافقين، كما ويمكن إضـــافة مرافقين جدد للموظف حيم يتم 

 المهام الموجود فوق جدول معلومات المرافقين حيم تظهر الحقول التالية:

o   رقم مسلسل.م 

o  يتم إدخال اسم الشخص المرافق للموظف باللغة العربية. االسم 

o    يتم ادخال اسم الشخص المرافق باللغة االنجليزية.االسم االنجليز 

o   يتم ادخال رقم السجل المدني اذا كان الشخص المرافق سعودي الجنسية, و يتم رقم السجل المدني/ رقم االقامة

 ادخال رقم االقامة في حال كون الشخص المرافق غير سعودي الجنسية.

o  يتم تحديد صلة الشخص المرافق للموظف وذلك باختيار الصلة من القائمة المنسدلة. الصلة 

o   يتم إدخال تاريخ ميالد الشخص المرافق للموظف وذلك بالضغ  على زر يتاريخ الميالدF8 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  الخيار  يتم تحديد جنس الشــخص المرافق للموظف هل هو يذكر أم أنثىي وذلك بالضــغ  بالدائرة الموجودة بجانب الجنس

 المطلوب.

o  يتم تحديد جنسية الشخص المرافق للموظف وذلك باختيار الجنسية من القائمة المنسدلة. الجنسية 

o   يتم ادخال ديانة الشخص المرافق وذلك باختيار الديانة من القائمة المنسدلة.الديانة 

o  رافق للموظف في بطاقة الموظف.يعرض النظام تلقائياً تاريخ قيد معلومات الشخص الم تاريخ القيد بالبطاقة 

o   قل رقم واســــم الموظف الذي نُ  يعرض النظام في حال أنه قد تم نقل هذا المرافق من موظف آخرمنقول من الموظف

 ويكون هذا الحقل للعرض فق . المرافق منه إلى الموظف الحالي

o   م الموظف المنقول له هذا المرافق.في حال كان المرافق منقول يعرض النظام رقرقم الموظف المنقول له المرافق 
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o   الموظف المنقول له هذا المرافق. اسمفي حال كان المرافق منقول يعرض النظام الموظف المنقول له المرافق 

o   يمكن للمستخدم بعد حفظ بيانات المرافقين وعند التعديل أن يقوم بإضافة مرفقات إلكترونية عن المرافقين حفظ المرفق

حيم يقوم النظام بفتح صـــفحة خاصـــة بالمرفقات والتي تتيح للمســـتخدم إدخال المرفق  […]الراب   وذلك بالضـــغ  على

 المطلوب وذلك بتحديد اسم الملف )المرفق( وموقع تخزينه 

o  يمكن للمستخدم االطالع على المرفقات إلكترونية التي تم ادخالها وذلك بالضغ  على الراب   عرض المرفق[…]. 

o   ـــة بنقل المرافقين ـــاش ـــغ  على هذا الزر يعرض النظام ش ـــتخدم من خاللها الض نقل نقل المرافقين حيم يمكن للمس

 آخر.موظف ل المرافقين

يكون هذا الراب  نش  إذا كان الموظف متعاقد و بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات القدوم والتعاقد   ❖

 (.4-2-4القدوم والتعاقد للموظف كما في الشكل )
 

 
 معلومات القدوم التعاقد للموظف.( يمثل شاشة 4-2-4الشكل )

 

ـــة التعديل على معلومات القدوم والتعاقد للموظف كالتعديل على الدولة المتعاقد بها والمدينة  ـــاش يتم من خالل هذه الش

البيانات وذلك بالضــغ  على زر المتعاقد بها وتاريخ قدوم الموظف ومنفذ القدوم و رقم دخول الحدود حيم يتم التعديل على هذه 

 يتعديلي من شري  المهام الموجود في أعلى الشاشة.
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 (.5-2-4بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة المؤهالت والدرجات العلمية للموظف كما في الشكل )المؤهالت   ❖
 

 
 المؤهالت والدرجات العلمية.يمثل شاشة  (5-2-4الشكل )

 

ة التعديل على بيانات المؤهالت والدرجات العلمية للموظف حيم يتم التعديل على هذه البيانات يتم من خالل هذه الشاش
وذلك بالضـــغ  على صـــورة اليد الموجودة في بداية ســـطر الجدول ومن ثم يقوم بالضـــغ  على زر يتعديلي من شـــري  المهام 

ت جديدة للموظف حيم يتم ذلك بالضــــغ  على زر الموجود فوق جدول المؤهالت والدرجات العلمية، كما ويمكن إضــــافة مؤهال
 يجديدي من شري  المهام الموجود فوق جدول المؤهالت والدرجات العلمية حيم تظهر الحقول التالية:

o   رقم مسلسل.م 

o  ــــغ  على زر ي المؤهل ــــل عليه الموظف وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يتم إدخال رمز المؤهل الذي حص

 قائمة برموز وأسماء الموهالت فيختار منها المستخدم المؤهل الذي يريده.النظام 

o   يتم إدخال اسم الشهادة التي حصل عليها الموظف.اسم الشهادة 

o   يتم إدخال رمز الدولة التي حصل الموظف على شهادته فيها وذلك بالضغ  على زر يمكان الحصول عليهاF2 ي من لوحة

 ائمة برموز وأسماء الدول فيختار منها المستخدم الدولة التي يريدها.المفاتيح حيم يعرض النظام ق

o    ــول عليها الهجر ي من لوحة F8يتم إدخال تاريخ حصـــول الموظف على الشـــهادة وذلك بالضـــغ  على زر يتاريخ الحص

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o ــغ  على زر يالد   تاريخ الحصــول عليها المي ــول الموظف على الشــهادة وذلك بالض ي من لوحة F9يتم إدخال تاريخ حص

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الميالدي مع إمكانية التعديل عليه.

o   يتم إدخال رمز جهة التخرج التي حصـــل الموظف على شـــهادته منها وذلك بالضـــغ  على زر يجهة التخرجF2 ي من لوحة

 يح حيم يعرض النظام قائمة برموز وأسماء جهات التخرج فيختار منها المستخدم جهة التخرج التي يريدها.المفات

o  يتم إدخال رمز تخصـص الموظف وذلك بالضـغ  على زر ي التخصصF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة برموز

 وأسماء التخصصات فيختار منها المستخدم التخصص الذي يريده.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 318 

o يتم إدخال رمز التخصــــص الفرعي التابع لتخصــــص الموظف وذلك بالضــــغ  على زر ي تخصـــص الفرعي الF2 ي من لوحة

ـــي للموظف فيختار منها  ـــص الرئيس ـــات المتفرعة من التخص ـــص ـــماء التخص المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة برموز وأس

 المستخدم التخصص الذي يريده.

o  قائياً تاريخ قيد الشهادة أو المؤهل للموظف في بطاقة الموظف.يعرض النظام تل تاريخ القيد بالبطاقة 

بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة المؤهالت والدرجات العلمية للموظف كما في الشكل الوثائق الشخصية   ❖

(4-2-6.) 
 

 
 الوثائق الخاصة بالموظف.يمثل شاشة  (6-2-4الشكل )

 

شة التعديل على صة بالموظف حيم يتم التعديل على هذه البيانات  يتم من خالل هذه الشا بيانات الوثائق الشخصية الخا

وذلك بالضـــغ  على صـــورة اليد الموجودة في بداية ســـطر الجدول ومن ثم يقوم بالضـــغ  على زر يتعديلي من شـــري  المهام 

ف حيم يتم ذلك بالضغ  على زر الموجود فوق جدول الوثائق الخاصة بالموظف، كما ويمكن إضافة وثائق شخصية جديدة للموظ

 يجديدي من شري  المهام الموجود فوق جدول الوثائق الخاصة بالموظف حيم تظهر الحقول التالية:

o   رقم مسلسل.م 

o  يتم تحديد نوع الوثيقة الشخصية المراد إضافتها للموظف وذلك باختيار نوع الوثيقة من القائمة المنسدلة. نوع الوثيقة 

o   م تحديد مكان إصدار الوثيقة الشخصية وذلك باختيار مكان اإلصدار من القائمة المنسدلة.يتمكان اإلصدار 

o  وذلك باختيار المدينة من القائمة المنسدلة. الشخصية يتم تحديد المدينة التي صدرت فيها الوثيقة المدينة 

o   الهجري عندما يكون الموظف ســعودي   يتم إدخال تاريخ إصــدار الوثيقة الشــخصــية حيم يتم إدخال التاريختاريخ اإلصــدار

ــــغ  على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه، وإدخال F8وذلك بالض

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F9التاريخ الميالدي عندما يكون الموظف غير ســعودي وذلك بالضــغ  على زر ي

 .تاريخ اإلصدار اختياري في حال كان نوع الوثيقة )هوية وطنية( ، ويكونلميالدي مع إمكانية التعديل عليهاليوم ا
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o   ـــية حيم يتم إدخال التاريخ الهجري عندما يكون الموظف ســـعودي  تاريخ االنتهاء يتم إدخال تاريخ انتهاء الوثيقة الشـــخص

ــــغ  على زر ي النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه، وإدخال  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرضF8وذلك بالض

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F9التاريخ الميالدي عندما يكون الموظف غير ســعودي وذلك بالضــغ  على زر ي

 .قة )هوية مقيم(تاريخ االنتهاء اختياري في حال كان نوع الوثي، ويكون اليوم الميالدي مع إمكانية التعديل عليه

o  يعرض النظام تلقائياً تاريخ قيد الوثيقة الشخصية للموظف في بطاقة الموظف. تاريخ القيد بالبطاقة 

 

 (.7-2-4بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة استطالع ملف الراتب للموظف كما في الشكل )ملف الراتب   ❖
 

 
 استطالع ملف الراتب.يمثل شاشة  (7-2-4الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة تنفيذ عملية البحم واالستعالم عن ملفات الراتب أو الطباعة فق  .

 حيم يقوم النظام بعد عملية البحم بعرض البيانات التالية للموظف :

o   وهو تاريخ نفاذ القرار . تاريخ بداية التأثير 

o   وهو بداية مربوط المرتبة التي عليها الموظف . بداية المربوط 

o وهو نهاية مربوط المرتبة التي عليها الموظف .هاية المربوط   ن 

o    وهو تاريخ بداية عقد الموظف المراد إنشاء ملف راتب له .تاريخ بداية العقد 

o    وهو تاريخ نهاية عقد الموظف المراد إنشاء ملف راتب له .تاريخ نهاية العقد 

o   ليه الموظف .و هو رقم سلم الرواتب الذي عين ع رقم سلم الرواتب 

o   مرتبة الموظف. المرتبة 

o  درجة الموظف. الدرجة 

o   الراتب األساسي للموظف. الراتب األساسي 

o    رقم الوظيفة التي يشغلها الموظف.رقم الوظيفة 
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o    يتم إدخال مالحظات المستخدم على تسجيل بيانات راتب الموظف.المالحظات 

o   مجموع الحسميات الشهرية. -موع البدالت الشهرية وهو يساوي الراتب األساسي + مج صافي الراتب 

o     مضاف/منزل/غير مضاف( لمسير الرواتب .حالة الموظف بالنسبة للمسير الشهر( 

 (.8-2-4بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة الخبرات السابقة للموظف كما في الشكل )الخبرات السابقة   ❖
 

 
 السابقة.الخبرات يمثل شاشة  (8-2-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة التعديل على البيانات الخاصة بالخبرات السابقة للموظف حيم يتم التعديل على هذه البيانات 

وذلك بالضـــغ  على صـــورة اليد الموجودة في بداية ســـطر الجدول ومن ثم يقوم بالضـــغ  على زر يتعديلي من شـــري  المهام 

لموظف، كما ويمكن إضافة خبرات سابقة أخرى للموظف حيم يتم ذلك بالضغ  على زر الموجود فوق جدول الخبرات السابقة ل

 يجديدي من شري  المهام الموجود فوق جدول الخبرات السابقة حيم تظهر الحقول التالية:

o   رقم مسلسل.م 

o  يتم إدخال الخبرة السابقة للموظف. الرمز 

o   الموظف سابقاً وذلك باختيار نوع الجهة من القائمة المنسدلة. يتم تحديد نوع الجهة التي كان يعمل معهانوع الجهة 

o   يتم إدخال اسم الجهة التي كان يعمل معها الموظف سابقاً.اسم الجهة 

o   يتم إدخال تاريخ تســجيل القرار وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ القرارF8 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم

 تعديل عليه.الهجري مع إمكانية ال

o   يتم إدخال تاريخ بداية عمل الموظف في الجهة السابقة وذلك بالضغ  على زر يتاريخ بداية العملF8 ي من لوحة المفاتيح

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o   بالضغ  على زر ييتم إدخال تاريخ نهاية عمل الموظف في الجهة السابقة وذلك تاريخ نهاية العملF8 ي من لوحة المفاتيح

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  يتم إدخال المسمى الوظيفي للوظيفة التي كان يعمل بها الموظف سابقاً. المسمى الوظيفي 
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o  يتم إدخال وصف للعمل الذي كان يعمل به الموظف سابقاً. الوصف 

o  ـــغ  بالدائرة الموجودة يتم  نوع الدوام تحديد نوع الدوام في العمل الســـابق للموظف هل هو يكامل أم جزئيي وذلك بالض

 بجانب الخيار المطلوب.

o  يعرض النظام تلقائياً تاريخ قيد الخبرات السابقة للموظف في بطاقة الموظف. تاريخ القيد بالبطاقة 

o  يتم تحديد نسبة مالئمة الخبرات مع الوظيفة الحالية وذلك باختيار النسبة  نسبة مالئمة الخبرات مع الوظيفة الحالية

 من القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد هل تم تصفية الخبرات السابقة ي نعم أو الي وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة  هل تم تصفية الخبرات السابقة

 بجانب الخيار المطلوب.

o   مرفقات إلكترونية عن الخبرات الســـابقة حســـب الطريقة العامة في التعامل مع  يقوم المســـتخدم بتحميلحفظ الوثيقة

حيم يقوم النظام بفتح صفحة خاصة بالمرفقات والتي تتيح للمستخدم  […]المرفقات اإللكترونية وذلك بالضغ  على الراب  

 إدخال المرفق المطلوب وذلك بتحديد اسم الملف )المرفق( وموقع تخزينه .

o يمكن للمستخدم االطالع على المرفقات إلكترونية التي تم ادخالها وذلك بالضغ  على الراب   ة عرض الوثيق[…]. 

 (.9-2-4بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة الدورات التدريبية للموظف كما في الشكل )الدورات التدريبية   ❖
 

 
 الدورات التدريبية.يمثل شاشة  (9-2-4الشكل )

 

صة بالدورات التدريبية للموظف حيم يتم التعديل على هذه البيانات يتم من خالل  شة التعديل على البيانات الخا شا هذه ال

وذلك بالضـــغ  على صـــورة اليد الموجودة في بداية ســـطر الجدول ومن ثم يقوم بالضـــغ  على زر يتعديلي من شـــري  المهام 

ضغ  على زر الموجود فوق جدول الدورات التدريبية للموظف، كما ويمكن إ ضافة دورات تدريبية أخرى للموظف حيم يتم ذلك بال

 يجديدي من شري  المهام الموجود فوق جدول الدورات التدريبية حيم تظهر الحقول التالية:

o   رقم مسلسل.م 
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o   يتم تحديد اســم الدورة التدريبية التي حصــل عليها الموظف وذلك بالضــغ  على زر ياســم الدورةF2يح ي من لوحة المفات

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الدورات.

o  يتم تحديد مكان الحصول على الدورة التدريبية وذلك بالضغ  على زر ي مكان الحصول عليهاF2 ي من لوحة المفاتيح حيم

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء اماكن الحصول على الدورات.

o    ها الموظف على الدورة وذلك بالضـــغ  على زر ييتم تحديد اســـم المدينة التي حصـــل فيالمدينةF2 ي من لوحة المفاتيح

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء المدن .

o   ضغ  على زر يتاريخ الحصول عليها ي من لوحة المفاتيح حيم F8يتم إدخال تاريخ الحصول على الدورة التدريبية وذلك بال

 التعديل عليه. يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية

o   يتم تحديد الجهة التي تم تدريب الموظف فيها بعد حصــوله على الدورة التدريبية وذلك باختيار جهة التدريب جهة التدريب

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء جهات التدريب.F2بالضغ  على زر ي

o  يتم إدخال مدة الدورة التدريبية التي حصل عليها الموظف. مدة الدورة 

o   ــــغ  على زر يتاريخ البداية ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8يتم إدخال تاريخ بداية الدورة التدريبية وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o   ــــب مدة الدورة التدريبية التي تم تحديدها في يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهايتاريخ النهاية ة الدورة التدريبية وذلك حس

 حقل يمدة الدورةي.

o  يتم تحديد نسبة عالقة الدورة بالعمل وذلك باختيار مباشرة او غير مباشرة من القائمة المنسدلة. عالقة الدورة بالعمل 

o   لك باالختيار من القائمة المنسدلة.يتم تحديد التقدير الذي حصل عليه الموظف بالدورة وذ التقدير 

o  يعرض النظام تلقائياً تاريخ قيد الدورة التدريبية للموظف في بطاقة الموظف. تاريخ القيد بالبطاقة 

o    يتم تحديد وحدة الدورة الدورة وذلك باالختيار من القائمة المنسدلة شهر او يوم او اسبوع.وحدة الدورة 

o    لدورة التدريبية التي حصل عليها الموظف بناء على الوحدة التي تم اختيارها.يتم إدخال مدة اعدد الوحدات 

o  يعرض النظام الدورة فيما إذا كانت عن بعد أم ال  الدورة عن بعد. 
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 اعتماد بطاقة التعديل 
 

 (.3-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد بطاقة التعديل من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) 
 

 
 اعتماد بطاقة التعديل.( يمثل شاشة 3-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــــاشــــة القيام باعتماد بطاقة التعديل على بطاقة الموظف في نظام شــــؤون الموظفين، حيم يتم 

ــــية وكما ويمكن إلغاء التعديالت التي تمت على بيانات الموظف  اعتماد التعديالت التي تمت على بيانات الموظف األســــاس

 اسية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:األس

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة F2يتم إدخال رقم الموظف المراد اعتماد بطاقة التعديل على بطاقته وذلك بالض

فيتم اختيار الموظف المراد اعتماد التعديل على بطاقته، حيم المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الموظفين 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف.

و العتماد بطاقة التعديل على بطاقة هذا الموظف يتم الضـــغ  على زر ياعتماد التعديالتي الموجود في أســـفل الشـــاشـــة   ❖

 التعديالت التي تمت على بطاقة الموظف معتمدة، ويظهر النظام رسالة تفيد بأن عملية االعتماد تمت بنجاح. حيم تصبح

إللغاء التعديالت التي تمت على بطاقة الموظف يتم الضــغ  على زر يإلغاء التعديالتي الموجود في أســفل الشــاشــة حيم  ❖

 ر النظام رسالة تفيد بأن عملية إلغاء التعديالت تمت بنجاح.تصبح التعديالت التي تمت على بطاقة الموظف ملغاة، ويظه
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 إدخال األرصدة االفتتاحية لإلجازات 
 

 (.4-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار إدخال األرصدة االفتتاحية لإلجازات من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) 
 

 
 لإلجازات.إدخال األرصدة االفتتاحية ( يمثل شاشة 4-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإدخال األرصـــدة االفتتاحية إلجازات الموظفين في نظام شـــؤون الموظفين، وإلدخال 

األرصـــدة االفتتاحية إلجازات موظف يتم الضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ــــدة االفتتاحية إلجازاته وذلك بالض ي من لوحة F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إدخال األرص

المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إدخال األرصــدة االفتتاحية إلجازاته، 

 لنظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف.حيم يعرض ا

 بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسية.معلومات الموظف األساسية   ❖

ــــطرارية، اجازة غياب بعذري حنوع االجازة   ❖ يم يتم إدخال الحقول التالية يعرض النظام أنواع اإلجازاتياجازة عادية، اجازة اض

 لهذه اإلجازات:

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ تسجيل رصيد إجازات الموظف مع إمكانية التعديل على هذا التاريخ. تاريخ تسجيل الرصيد  ❖

ي F8ي يتم تحديد تاريخ بداية الفترة التي اســتحق عنها الموظف رصــيد  إجازاته، وذلك بالضــغ  على زر تاريخ بداية الفترة  ❖

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.
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ي F8يتم تحديد تاريخ نهاية الفترة التي اســتحق عنها الموظف رصــيد  إجازاته، وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ نهاية الفترة   ❖

  التعديل عليه. من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية

 يتم إدخال عدد أيام رصيد إجازات الموظف.الرصيد باأليام   ❖

ــيد  عدد أيام االجازة المســتحقة  ❖ يتم ادخال عدد أيام اإلجازة المســتحقة لإلجازة العادية فق  للموظف حتى تاريخ الترص

 لجميع كوادر التوظيف عدا المتعاقدين.

 اسم المستخدم بعد الحفظ.يقوم النظام تلقائيا بعرض  اسم المستخدم   ❖

 يقوم النظام تلقائيا بعرض تاريخ ووقت التعديل بعد الحفظ. تاريخ ووقت التعديل  ❖
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 إدخال األرصدة االفتتاحية لالنتدابات 

 

 (.5-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار إدخال األرصدة االفتتاحية لالنتدابات من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) 
 

 
 إدخال األرصدة االفتتاحية لالنتدابات.( يمثل شاشة 5-4)الشكل 

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإدخال األرصـــدة االفتتاحية النتدابات الموظفين في نظام شـــؤون الموظفين، وإلدخال 

الحقول في هذه  األرصــدة االفتتاحية النتدابات موظف يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ــــدة االفتتاحية النتداباته وذلك بالض ي من لوحة F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إدخال األرص

سماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد  صدة االفتتاحية النتداباته، المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ إدخال األر

 حيم يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف.

 بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسية.معلومات الموظف األساسية   ❖

 يعرض النظام تلقائياً السنة المالية الحالية. السنة المالية  ❖

 يتم إدخال الرصيد الكلي لعدد أيام انتداب الموظف.الرصيد الكلي لالنتداب   ❖

ـــغ  على زر ي تاريخ الترصـــيد  ❖ ـــدة االفتتاحية النتدابات الموظف، وذلك بالض ي من لوحة F8يتم تحديد تاريخ تســـجيل األرص

 وم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ الي
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 إدخال القيم االفتتاحية ألثر القرارات على خدمة الموظف 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار إدخال القيم االفتتاحية ألثر القرارات على خدمة الموظف من قائمة سجالت الموظفين كما  

 (.6-4في الشكل )
 

 
 فتتاحية ألثر القرارات على خدمة الموظف.إدخال القيم اال( يمثل شاشة 6-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإدخال القيم االفتتاحية ألثر القرارات على خدمة الموظف في نظام شــؤون الموظفين، 

ــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان  لكل وإلدخال القيم االفتتاحية ألثر القرارات على خدمة موظف يتم الض

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إدخال القيم االفتتاحية ألثر القرارات على خدمته وذلك بال

اختيار الموظف المراد إدخال القيم االفتتاحية له، من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم 

 حيم يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف.

 بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسية.معلومات الموظف األساسية   ❖

 يتم إدخال عدد يأيام وشهور وسنواتي المدة المحسومة من مدة خدمة الموظف. المدة المحسومة من مدة الخدمة  ❖

يتم إدخال عدد يأيام وشهور وسنواتي المدة المحسومة من مدة المدة المحسومة من مدة الخدمة ألغراض الترقية   ❖

 خدمة الموظف ألغراض الترقية.

دد يأيام وشهور وسنواتي المدة المحسومة من مدة يتم إدخال عالمدة المحسومة من مدة الخدمة لالجازة العادية   ❖

 خدمة الموظف لالجازة العادية.
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ــيد االجازة   ❖ ــتقطعة من رص يتم إدخال عدد يأيام وشـــهور وســـنواتي المدة المســـتقطعة من رصـــيد اجازة المدة المس

 الموظف.

 يتم إدخال مالحظات إن وجدت. المالحظات   ❖
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  واالمومة ة واالستثنائيةالمستنفذ من اإلجازات المرضية والمرافق
 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار المســـتنفذ من اإلجازات المرضـــية والمرافقة واالســـتثنائية واالمومة من قائمة ســـجالت  

 (.7-4الموظفين كما في الشكل )

 

 
 .واالمومةالمستنفذ من اإلجازات المرضية والمرافقة واالستثنائية ( يمثل شاشة 7-4شكل )ال   
 

خالل هذه الشــاشــة القيام بإدخال عدد األيام المســتنفذة من اإلجازات المرضــية والمرافقة واالســتثنائية واالمومة  يتم من

للموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلدخال المستنفذ من هذه اإلجازات يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 علومات الرئيسيةالم •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إدخال القيم االفتتاحية ألثر القرارات على خدمته وذلك بال

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب، حيم يعرض النظام  من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف.

 بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسية.معلومات الموظف األساسية   ❖

يتم تحديد نوع االجازة المراد إدخال عدد األيام المســــتنفذة من هذه االجازة وذلك باختيار نوع االجازة من  نوع االجازة  ❖

 القائمة المنسدلة.

 يتم إدخال عدد األيام المستنفذة من االجازة التي تم تحديدها في الحقل السابق. عدد األيام المستنفذة  ❖

منه سوف تستنفذ عدد األيام التي تم إدخالها سابقاً لالجازة، حيم يتم إدخال  ءاً يتم إدخال التاريخ الذي بدبدءا  من تاريخ   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8التاريخ بالضغ  على زر ي
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  جدول استحقاق اإلجازات
 

 (.8-4قائمة القرارات من قائمة إعداد القرار كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار جدول استحقاق اإلجازات من
 

 
 ( يمثل شاشة جدول استحقاق اإلجازات.8-4الشكل )

 

ـــافة جدول  ـــؤون الموظفين، وإلض ـــتحقاق إجازات الموظفين في نظام ش ـــة إعداد جدول اس يتم من خالل هذه الشـــاش

 هام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:استحقاق إجازات جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  الم

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال رقم جدول استحقاق اإلجازات للموظفين والذي نريد إضافته.رقم الجدول   ❖

 يتم إدخال وصف جدول استحقاق اإلجازات للموظفين الذي تم إضافته. وصف الجدول  ❖

 المهام الموجود فوق جدول استحقاق اإلجازات حيم تظهر الحقول التالية:يتم الضغ  على زر يجديدي من شري   ❖

 رقم مسلسل.م   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8يتم تحديد تاريخ بداية استحقاق اإلجازات للموظفين وذلك بالضغ  على زر ي من  ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.  

ــــغ  على زر ييتم تحديد تاريخ  إلى  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8نهاية اســــتحقاق اإلجازات للموظفين وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــتحقة للتمتع   ❖ ــنوية المس يتم إدخال عدد أيام االجازة الســـنوية المســـتحقة للتمتع خالل الفترة عدد أيام االجازة الس

 ديدها في حقلي )من و إلى(.الزمنية التي تم تح

ــتحقاق  ❖ تحديد طريقة اســـتحقاق االجازة الســـنوية للموظفين وذلك باختيار طريقة االســـتحقاق من القائمة  طريقة االس

 المنسدلة يعن كل سنة خدمة، عن كل سنة مالية، عن كل عقدي.

 ة.يتم إدخال الحد األقصى للتمتع باالجازة السنوية المستحق الحد األقصى للتمتع  ❖
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 يتم إدخال الحد األقصى لتعويض االجازة السنوية المستحقة. الحد األقصى للتعويض   ❖

يتم إدخال الحد األقصى لترصيد االجازة السنوية المستحقة حيم ال يتجاوز الرصيد الُمرحل من  الحد األقصى للترصيد   ❖

ة بضــواب  عمل اإلجازة العادية التي ســنة الخدمة الســابقة للموظف قيمة ذلك الحقل حســب رقم جدول إســتحقاق اإلجاز

 تنطبق على الموظف.

بعد  يتم إدخال الحد األقصــى لتعويض االجازة الســنوية المســتحقة  03/07/1439الحد االقصــى للتعويض بعد الئحة  ❖

 .03/07/1439الئحة 
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  تعديل اثر القرارات على خدمة الموظف
 

-4على خدمة الموظف من قائمة ســجالت الموظفين كما في الشــكل )تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تعديل أثر القرارات 

9.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تعديل أثر القرارات على خدمة الموظف.9-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعديل أثر القرارات على خدمة الموظف، وللتعديل على أثر قرار على خدمة الموظف يتم إدخال 

القرارات على خدمته في حقل رقم الموظف حيم يعرض النظام معلومات عن الموظف الذي تم  رقم الموظف المراد تعديل أثر

إدخال رقمه وكما ويعرض جدول بالقرارات المتعلقة بهذا الموظف، وبعد ذلك يتم تحديد القرار المراد التعديل على أثره وذلك 

بالضغ  على زر يتعديلي من شري  المهام، وفيما يلي بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 يتم إدخال المدة المحسومة من الخدمة وذلك بإدخال عدد األيام والشهور والسنوات.المدة المحسومة من الخدمة   ❖

دمة بغرض الترقية وذلك بإدخال يتم إدخال المدة المحســــومة من الخالمدة المحســـومة من الخدمة بغرض الترقية   ❖

 عدد األيام والشهور والسنوات.

ــومة من الخدمة لالجازة العادية   ❖ يتم إدخال المدة المحســـومة من الخدمة لالجازة العادية وذلك بإدخال المدة المحس

 عدد األيام والشهور والسنوات.

يد االجازة وذلك بإدخال عدد األيام والشهور يتم إدخال المدة المستقطعة من رصالمدة المستقطعة من رصيد االجازة   ❖

 والسنوات.

 

 محددات الطباعة ▪
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يقوم المســــتخدم بتحديد فيما إذا كان يريد طباعة القرارات المؤثرة على خدمة  القرارات المؤثرة على خدمة الموظف  ❖

المربع. عدا ذلك سيتم طباعة ( في الموظف فق . وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 جميع القرارات التي تخص الموظف .
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 البيانات التاريخية للموظف 
 

 (.10-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار البيانات التاريخية للموظف من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) 
 

 
 البيانات التاريخية للموظف.( يمثل شاشة 10-4الشكل )

 

الشاشة القيام بإدخال البيانات التاريخية للموظف في نظام شؤون الموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من  يتم من خالل هذه

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ لوحة المفاتيح ي من F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إدخال البيانات التاريخية له وذلك بالض

حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب، حيم يعرض النظام اســم الموظف الذي 

 تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف.

 األساسية.بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف معلومات الموظف األساسية   ❖

 يتم اختيار القرار الرئيسي من القائمة المنسدلة.القرار الرئيسي   ❖

 يتم اختيار القرار الفرعي من القائمة المنسدلة.القرار الفرعي   ❖

 يتم اختيار النموذج المعد مسبقا عن طريق آداة تخصيص النماذج المطبوعة والخاص بهذا القرار التاريخي.نموذج الطباعة   ❖

إدخال رقم القرار المراد إضــافته إلى البيانات التاريخية للموظف يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام رقم القرار    ❖

 حيم إدخال الحقول التالية:

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري F8يتم إدخال تاريخ القرار وذلك بالضـــغ  على زر يتاريخ القرار   ❖

 مكانية التعديل عليه.مع إ
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 يتم إدخال رقم الصادر للقرار.رقم الصادر   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري F8يتم إدخال تاريخ الصادر وذلك بالضغ  على زر يتاريخ الصادر   ❖

 مع إمكانية التعديل عليه.

ــرة  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8ضـــغ  على زر ييتم إدخال تاريخ مباشـــرة الموظف وذلك بال   تاريخ المباش

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يتم إدخال المالحظات على تسجيل هذا القرار. مالحظات  ❖

 يعرض النظام متن القرار الذي تم تحديده سابقاً في أسفل الشاشة حيم يتم إدخال حقول هذا القرار. ❖

 

 البيانات األساسية للقرارات التاريخية المدخلة سابقاً للموظف وذلك موضح فيما يلي :أيضا يمكن استرجاع 

يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف بعد ذلك يقوم النظام بتفعيل راب  بمسمى يالقرارات التاريخية للموظفي كما في الشكل 

(1-10-4.) 

 

 
 عد تفعيل يراب  القرارات التاريخية للموظفي.بالبيانات التاريخية للموظف ( يمثل شاشة 1-10-4الشكل )

 

شة فرعية تحتوي على جدول  شا ضغ  على راب  يالقرارات التاريخية للموظفي يقوم النظام بفتح  وعند قيام المستخدم بال

 ( .2-10-4يعرض فيها البيانات األساسية للقرارات التاريخية المدخلة سابقاً للموظف كما هو كما في الشكل )
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 .القرارات التاريخية للموظفيمثل شاشة  (2-10-4الشكل )

 

 ويتم ترتيبها حسب تاريخ القرار تصاعدياً وهذه البيانات تشمل: 

 )نوع القرار الرئيسي ،نوع القرار الفرعي ،مسمى الوظيفة ،المرتبة ،رقم الوظيفة، الدرجة ،الراتب ،جهة العمل ،مقر العمل

شرة ، رقم  سطر ،تاريخ المبا صيلية وذلك باختيار ال سترجاع بيانات القرار التف صيل( وبإمكان المستخدم ا القرار ،تاريخ القرار ،تفا

الموجود في حقل )تفاصـــيل( بحيم يقوم النظام ] ...[ الذي يحتوي على القرار المراد اســـترجاعه ومن ثم الضـــغ  على الراب 

لصــفحة الرئيســية،ايضــاً يمكن للمســتخدم اجراء التعديل على جميع بإغالق الشــاشــة الفرعية واســترجاع بيانات القرار في ا

سطر الذي  سي والفرعي حسب الطريقة المتبعة، بحيم يقوم باختيار ال ضة بالجدول عدا حقلي نوع القرار الرئي الحقول المعرو

اء يقوم باختيار حفظ ومن ثم يتم يحتوي على القرار المراد تعديله ويختار تعديل ومن ثم يقوم بتعديل الحقول بالسطر وعند االنته

 عكس هذا التعديل على بيانات القرار التي تظهر في الصفحة الرئيسية.
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 كشف بطاقة الموظف 
 (.11-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بطاقة الموظف وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بطاقة الموظف.11-4الشكل )

 

شة إعداد كشف عن بطاقة موظف، وذلك حسب الموظف أو حسب جهة إدارية، وفيما يلي تبيان  يتم شا من خالل هذه ال

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ضغ  بالدائرةالتقرير حسب   ❖ صدر الكشف حسب يموظف محددي أم حسب يجهة إداريةي وذلك بال   يتم تحديد هل سي

 الموجودة بجانب كل خيار، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم تحديد وإدخال الحقول التالية:

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

 ظف المطلوب.النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار المو

ي من F8إدخال التاريخ الذي سيصدر كشف بوضع الموظف حتى هذا التاريخ وذلك بالضغ  على زر يوضع الموظف بتاريخ   ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يغير سعوديي وبإمكان المستخدم اختيار  تحديد جنسية الموظف المراد إعداد تقرير عنه هل هي يسعوديي أم الجنسية  ❖

 كل جنسيات الموظفين وذلك بالضغ  بالدائرة الموجود بجانب كلمة يالكلي.

ــــدلة، وبإمكان  نوع البيانات  ❖ يتم تحديد نوع البيانات المراد إعداد تقرير عنها وذلك باختيار نوع البيانات من القائمة المنس

 لك باختيار كلمة يالكلي من القائمة المنسدلة.المستخدم اختيار كل أنواع البيانات وذ

ــــغ  بالمربع  إظهار الموظفين المطو  قيدهم  ❖ تحديد هل يتم إظهار الموظفين المطوي قيدهم في التقرير وذلك بالض

 الموجودة بجانب هذه الجملة.

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال الحقل التالي: ❖
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ضغ  على زر يإدخ الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2ال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 يريدها.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول طباعة الكشف  ❖ سابقة بال ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بطاقة الموظف في الشكل 

(1-11-4.) 
 

 
 يمثل كشف بطاقة الموظف. (1-11-4الشكل )
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 كشف بالموظفين 
 (.12-4كشف بطاقة بالموظفين وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين.12-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالموظفين المعينين في المنشــأة، وذلك حســب نوع الموظف والجهة اإلدارية 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:التابع إليها وجنسية الموظف، وفيما يلي تبيان 

 

 محددات التقرير •

ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة  اإلدارية التي لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

يريدها، بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة 

(.في المربع ) 

ــــدلة، وبإمكان  نوع الموظف  ❖ يتم تحديد نوع الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك باختيار نوع الموظف من القائمة المنس

 ( في المربع.م اختيار كل أنواع الموظفين وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )المستخد

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

 الموظف المطلوب. النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار

 تحديد هل يتم إظهار راتب الموظفين في التقرير وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب ينعمي أو يالي. إظهار الراتب  ❖

تحديد هل يتم إظهار الموظفين المطوي قيدهم في الكشـــف وذلك بالضـــغ  بالمربع إظهار الموظفين المطو  قيدهم   ❖

 الموجود بجانب هذا الخيار.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام كشف  الكشف  طباعة ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

 (.4-12-1) بالموظفين في الشكل
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 ( يمثل كشف بالموظفين.1-12-4الشكل )
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  كشف بالوثائق المنتهية 
 

 (.13-4سجالت الموظفين كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالوثائق المنتهية وذلك من قائمة 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالوثائق المنتهية.13-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالوثائق المنتهية للموظفين المعينين في المنشأة، وذلك حسب الموظف وضمن 

 هذه الشاشة:فترة زمنية معينة وحسب نوع الوثيقة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم باختيار إصدار الكشف حسب )موظف محدد( أو حسب )جهة إدارية(. إصدار الكشف حسب   ❖

يقوم المســتخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عن وثائقه المنتهية، وذلك إذا كان إصــدار الكشــف رقم الموظف   ❖

 حسب )موظف محدد(.

ــــدار الجهة إدارية   ❖ يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد تقرير عن وثائقها المنتهية، وذلك إذا كان إص

 الكشف حسب )الجهة إدارية(.

–تحديد الفترة الزمنية التي تم خاللها انتهاء وثائق الموظفين حيم يتم إدخال التاريخ في حقلي )من إلى(   –تاريخ )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي إلى( وذلك بالضغ  على

يتم تحديد نوع الوثيقة المراد إعداد تقرير عنها وذلك باختيار نوع الوثيقة من القائمة المنســــدلة، وبإمكان  نوع الوثيقة  ❖

 ( في المربع.المستخدم اختيار كل أنواع الوثائق وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال طباعة الكشف  ❖ سابقة بال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بالوثائق المنتهية في 

 (.1-13-4الشكل )
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 ( يمثل كشف بالوثائق المنتهية.1-13-4الشكل )
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  كشف بالموظفين حسب حالة الموظف 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين حسب حالة الموظف وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل 

(4-14.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين حسب حالة الموظف.14-4الشكل )

 

الموظف يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالموظفين المعينين في المنشــأة، وذلك حســب حالة الموظف و نوع 

 والجهة اإلدارية التابع إليها وجنسية الموظف، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

يريدها، بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة 

(.في المربع ) 

إلى(، وبإمكان  –مراد إعداد تقرير عنهم وذلك في حقلي )من يتم إدخال أرقام الموظفين الإلى(   –رقم الموظف )من  ❖

 ( في المربع.المستخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ــــدلة، وبإمكان يتم تحديد نوع الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك باختيار نوع الموظف من القائمة  نوع الموظف  ❖ المنس

 ( في المربع.المستخدم اختيار كل أنواع الموظفين وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

يتم تحديد حالة الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك باختيار حالة الموظف من القائمة المنسدلة، وبإمكان حالة الموظف   ❖

( في كل حاالت الموظفين وذلك بالضــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــــارة )المســــتخدم اختيار 

 المربع.
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سية  ❖ تحديد جنســية الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم هل هي يســعوديي أم يغير ســعوديي وبإمكان المســتخدم  الجن

 ( في المربع.مة يالكلي حيم تظهر إشارة )اختيار كل جنسيات الموظفين وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كل

يقوم المستخدم بإختيار الكادر الوظيفي من خالل قائمة منسدلة تحتوي على الكوادر الوظيفية التي تم الكادر الوظيفي   ❖

ــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي  حيم تعريفها بالنظام وبإمكان المســــتخدم اختيار كل الكوادر الوظيفية وذلك بالض

 ( في المربع.تظهر إشارة )

كادر  إلى المرتبة(  –)من المرتبة  ❖ كل لمحدد ال يار ال بة )من..الى( في حال عدم اخت يار المرت بإخت يقوم المســــتخدم 

ــــابق وبإمكان  ــــدلة تحتوي على المراتب التي تتبع للكادر الذي تم إختياره في الحقل الس الوظيفي من خالل قائمة منس

 ( في المربع.المراتب وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) المستخدم اختيار كل

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ويظهر كشــف بالموظفين حســب حالة لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب 

 (.1-14-4الموظف في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالموظفين حسب حالة الموظف.1-14-4الشكل )
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 كشف بالموظفين حسب المؤهل 
-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين حسب المؤهل وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )

15.) 
 

 
 يمثل شاشة كشف بالموظفين حسب المؤهل.( 15-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالموظفين حســب المؤهل ، وذلك حســب رقم الموظف او الجهة اإلدارية التابع 

 إليها الموظف، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 اصدار الكشف حسب )موظف محدد( أو حسب )جهة إدارية(.يقوم المستخدم باختيار اصدار الكشف حسب   ❖

 يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك إذا تم اختيار اصدار الكشف حسب )موظف محدد(.رقم الموظف   ❖

ضغ  على الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2زر ي إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها 

ضغ  بالمربع  صدار الكشف حسب )جهة إدارية(، بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بال وذلك إذا تم اختيار ا

 ( في المربع.ة يالكلي حيم تظهر إشارة )الموجود بجانب كلم

يتم تحديد مؤهل الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك باختيار المؤهل من القائمة المنسدلة. بإمكان المستخدم المؤهل   ❖

ام في المربع، أما في حال ق (اختيار كل المؤهالت وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 المستخدم بإختيار المؤهل ي بدون مؤهل ي يصبح حقل التخصص غير متاح وكذلك المحدد إظهار المؤهل األعلى غير متاح.

يتم تحديد تخصـــص الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم حســـب المؤهل، وذلك باختيار التخصـــص من القائمة التخصـــص   ❖

لك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة المنسدلة، وبإمكان المستخدم اختيار كل التخصصات وذ
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( في المربع، أما في حال قام المســتخدم بإختيار التخصــص يبدون تخصــصي فإن النظام ســيعرض بيانات عن الموظفين )

 الذين ليس لهم تخصصات معرفة .

سية  ❖ ي أم يغير ســعوديي وبإمكان المســتخدم تحديد جنســية الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم هل هي يســعودي الجن

 اختيار كل جنسيات الموظفين وذلك بالضغ  بالدائرة الموجود بجانب كلمة يالكلي.

يتم تحديد مراتب الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم حســب المؤهل، وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنســدلة  المرتبة  ❖

ســتخدم اختيار كل المراتب وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي إلى(، وبإمكان الم –في كل من حقلي )من 

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )

ــــغ  بالدائرة الموجودة  إظهار المؤهل األعلى   ❖ تحديد هل يتم إظهار المؤهل األعلى للموظفين في التقرير وذلك بالض

 بجانب ينعمي أو يالي.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  يقوم المستخدم بعد طباعة الكشف  ❖ سابقة بال إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب وكما ويظهر كشــف بالموظفين حســب 

 (.1-15-4المؤهل كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالموظفين حسب المؤهل.1-15-4الشكل )
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  بالمعينين خالل فترة كشف 
 

 (.16-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالمعينين خالل فترة وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمعينين خالل فترة.16-4الشكل )

 

شأة خالل فترة زمنية  شف بالموظفين المعينين في المن شة إعداد ك شا شروط معينة يتم من خالل هذه ال ضمن  معينة و

 لتصفية البيانات، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقا م وأس

يريدها، وبإمكان المستخدم اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يكلي حيم تظهر إشارة 

(.في المربع ) 

 باختيار نوع الموظف من القائمة المنسدلة.يتم تحديد نوع الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك  نوع الموظف  ❖

يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم تعيين الموظفين خاللها والمراد إعداد تقرير عنهم حيم يتم إدخال إلى(   –الفترة )من  ❖

ــــغ  على زر ي –التاريخ في حقلي )من  مع ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري F8إلى( وذلك بالض

 إمكانية التعديل عليه. 

قة التعيين   ❖ مة طري قائ قة التعيين من ال يار طري باخت لك  نه وذ عداد تقرير ع قة تعيين الموظف المراد إ يد طري حد يتم ت

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يكلي حيم تظهر  المنســـدلة، وبإمكان المســـتخدم اختيار جميع طرق التعيين وذلك بالض

 ( في المربع.إشارة )

 يتم تحديد فترة التعيين  المراد إعداد تقرير عنه وذلك باختيار فترة التعيين من القائمة المنسدلة. فترة التعيين حسب  ❖
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بإمكان المستخدم اختيار أن يتم اظهار الموظفين المطوي قيدهم في اظهار الموظفين المطو  قيدهم في الكشف   ❖

 في المربع.( الكشف وذلك بالضغ  بالمربع حيم تظهر إشارة )

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف المعينين خالل فترة في 

 (.1-16-4الشكل )
 

 
 المعينين خالل فترة. ( يمثل كشف1-16-4الشكل )
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 كشف باعمار الموظفين
 (.17-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف باعمار الموظفين وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف باعمار الموظفين.17-4الشكل )

 

المنشأة، وذلك حسب محددات التقرير أو حسب يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف باعمار الموظفين المعينين في 

 شرط تصفية معين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب يمحددات التقريري أم حسب يشرط تصفيةي وذلك بالضغ  إصدار الكشف حسب   ❖

 الموجودة بجانب كل خيار، وعند اختيار إصدار الكشف حسب محددات التقرير يتم تحديد وإدخال الحقول التالية:  بالدائرة

 اختيار نوع التاريخ )هجري( أم )ميالدي(.  نوع التاريخ ❖

 ي من لوحةF8إدخال التاريخ الذي ســيصــدر كشــف بأعمار الموظفين حتى هذا التاريخ وذلك بالضــغ  على زر يحتى تاريخ   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــغ  على زر  الجهة اإلدارية  ❖ إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عن أعمارهم وذلك بالض

فيقوم المســـتخدم باختيار الجهة اإلدارية  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الجهات اإلداريةF2ي

التي يريدها، بإمكان المســـتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر 

 ( في المربع.إشارة )

ــــدلة، وبإمكان يتم تحديد نوع الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك باختيار نوع الموظف من الق نوع الموظف  ❖ ائمة المنس

 ( في المربع.المستخدم اختيار كل أنواع الموظفين وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )
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وبإمكان  يتم تحديد مرتبة الموظفين المراد إعداد تقرير عن أعمارهم وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنســــدلة،المرتبة   ❖

ـــتخدم  ـــارة )المس ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إش ( في اختيار كل مرتبات الموظفين وذلك بالض

 المربع.

تحديد جنســــية الموظفين المراد إعداد تقرير عن أعمارهم هل هي يســــعوديي أم يغير ســــعوديي وبإمكان  الجنســـية  ❖

 لموجود بجانب كلمة يالكلي.المستخدم اختيار كل جنسيات الموظفين وذلك بالضغ  بالدائرة ا

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يشرط تصفيةي يتم تحديد شرط التصفية من الحقل التالي: ❖

o  يتم تحديد شرط التصفية الذي سيصدر كشف بأعمار الموظفين بناًء عليه وذلك باختيار شرط التصفية من  شرط التصفية

 القائمة المنسدلة.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بأعمار الموظفين في 

 (.1-17-4الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف باعمار الموظفين.1-17-4الشكل )
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  سيصلون سن التقاعد بعد فترة  كشف بالموظفين الذين
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين الذين سيصلون سن التقاعد بعد فترة وذلك من قائمة سجالت الموظفين 

 (.18-4كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين الذين سيصلون سن التقاعد بعد فترة.18-4الشكل )

 

شة  شا سن التقاعد بعد فترة زمنية معينة، وفيما يلي تبيان يتم من خالل هذه ال صلون  سي إعداد كشف بالموظفين الذين 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يتم تحديد نوع التاريخ الذي ســــيتم البحم من خالله حيم بالنســــبة للموظفين الســــعوديين يتم اختيار نوع  نوع التاريخ  ❖

 للموظفين غير السعوديين يتم اختيار نوع التاريخ يميالديي. التاريخ يهجريي وبالنسبة

يتم تحديد الفترة الزمنية التي ســــيصــــل  الموظفين إلى ســــن التقاعد خاللها، حيم يتم إدخال إلى تاريخ   –من تاريخ  ❖

ــــغ  على زر ي –التاريخ في حقلي )من تاريخ  تاريخ اليوم  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظامF8إلى تاريخ( وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب يمحددات التقريري أم حسب يشرط تصفيةي وذلك بالضغ  بالدائرةالتقرير حسب    ❖

 . الموجودة بجانب كل خيار  

ضغ  على زر يإدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير ع الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2نهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

يريدها، بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة 

( ).في المربع 
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ــــدلة، وبإمكان  نوع الموظف  ❖ يتم تحديد نوع الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك باختيار نوع الموظف من القائمة المنس

 ( في المربع.المستخدم اختيار كل أنواع الموظفين وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

در التوظيف المراد إعداد تقرير عنه وذلك باختيار كادر التوظيف من القائمة المنســدلة، وبإمكان يتم تحديد كا كادر التوظيف  ❖

 ( في المربع.المستخدم اختيار كل كوادر التوظيف وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

سية الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم هل ه الجنسية  ❖ ضغ  بالدائرة تحديد جن سعوديي وذلك بال ي يسعوديي أم يغير 

 الموجود بجانب كلمة يالكلي.

كل الجنس    ❖ يار  بإمكان المســــتخدم اخت عداد تقرير عنهم هل هو يذكر ي أم ي انثى ي و تحديد جنس الموظفين المراد إ

 الجنسين وذلك بالضغ  بالدائرة الموجود بجانب كلمة يالكلي.

 ترتيب بيانات التقرير وذلك باختيار الترتيب من القائمة المنسدلة.يتم تحديد الترتيب حسب   ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ذين سيصلون لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالموظفين ال

 (.1-18-4سن التقاعد بعد فترة في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالموظفين الذين سيصلون سن التقاعد بعد فترة.1-18-4الشكل )
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  كشف ارصدة اإلجازات حسب الموظف ونوع االجازة 
 

ت الموظفين كما تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف ارصدة اإلجازات حسب الموظف ونوع االجازة وذلك من قائمة سجال

 (.19-4في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف أرصدة اإلجازات حسب الموظف ونوع االجازة.19-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بأرصدة اإلجازات وذلك حسب الموظف وحسب نوع االجازة، وفيما يلي تبيان لكل 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يتم تحديد هل ســيصــدر الكشــف حســب يموظف محددي أم حســب يجهة إداريةي وذلك بالضــغ  إصــدار التقرير حســب   ❖

 الموجودة بجانب كل خيار، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم إدخال الحقل التالي:  بالدائرة

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2غ  على زر ييتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــرقم الموظف   ❖

النظام قائمة بأرقام وأســـماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب وبإمكان المســـتخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك 

 ( في المربع.بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 داريةي يتم إدخال الحقل التالي:وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إ ❖

ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 ريدها.ي

إدخال التاريخ الذي ســـيصـــدر كشـــف بأرصـــدة اإلجازات حســـب الموظف ونوع االجازة حتى هذا التاريخ وذلك حتى تاريخ   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي
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ــدير إلى ملف إكســل ل بعد إدخال المحددات الالزمة يتم التصــدير إلى ملف إكســل  ❖ ــغ  على زر التص ــدير النتائج الض تص

 .حسب المحددات المدخلة إلى ملف إكسل

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ويظهر كشــف بأرصــدة اإلجازات وذلك لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب 

 (.1-19-4حسب الموظف ونوع االجازة في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أرصدة اإلجازات حسب الموظف ونوع االجازة.1-19-4الشكل )
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  كشف بالموظفين المنتهية عقودهم 
 

الموظفين كما في الشــكل تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بالموظفين المنتهية عقودهم وذلك من قائمة ســجالت 

(4-20.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين المنتهية عقودهم.20-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالموظفين المنتهية عقودهم خالل فترة زمنية معينة وضمن شروط معينة لتصفية 

 البيانات، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 التقريرمحددات  •

يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم انتهاء عقود الموظفين خاللها والمراد إعداد إلى(   –العقود المنتهية في الفترة )من  ❖

ــــغ  على زر ي –تقرير عنهم حيم يتم إدخال التاريخ في حقلي )من  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8إلى( وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 

إلى(، وبإمكان  –يتم إدخال أرقام الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك في حقلي )من إلى(   –رقم الموظف )من  ❖

 ( في المربع.ة يالكلي حيم تظهر إشارة )المستخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلم

ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلداري ة التي لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

يريدها، وبإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة 

(.في المربع ) 

ــــع عقد الموظفين من القائمة  وضــــع العقد  ❖ ــــع عقد الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك باختيار وض يتم تحديد وض

 المنسدلة.
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 يتم تحديد طريقة ترتيب بيانات التقرير وذلك باختيار طريقة الترتيب من القائمة المنسدلة.رتيب  طريقة الت ❖

 إدخال المدة التي تجاوزتها خدمة الموظفين المراد عرضهم في الكشف باليوم والشهر والسنة. فترة الخدمة تجاوزت  ❖

ضغ  عل طباعة الكشف  ❖ سابقة بال ى زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشـــف إما بشـــكل طولي أو بشـــكل عرضـــي فيتم اختيار الشـــكل المطلوب ويظهر كشـــف بالموظفين المنتهية 

 (.1-20-4عقودهم في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالموظفين المنتهية عقودهم.1-20-4الشكل )
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 كشف بالخطابات الصادرة حسب الموظف 
ــادرة حســب الموظف وذلك من قائمة ســجالت الموظفين كما في  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بالخطابات الص

 (.21-4الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالخطابات الصادرة حسب الموظف.21-4الشكل )

 

الحقول في هذه  يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالخطابات الصــادرة حســب الموظف، وفيما يلي تبيان لكل من

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يتم تحديد اصــدار الكشــف حســب إما )موظف محدد( أو )مجموعة موظفين يتم ربطهم بشــرط  اصــدار الكشــف حســب  ❖

 تصفية(.

صدار الكشف رقم الموظف   ❖ صادرة بناءاً عليه وذلك إذا تم اختيار ا يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد كشف بالخطابات ال

 وظف محدد(.حسب )م

صفية   ❖ سدلة، ونالحظ أن النظام يقوم بتفعيل هذا الحقل إذا تم اختيار شرط الت صفية من القائمة المن شرط الت يتم اختيار 

 اصدار الكشف حسب )مجموعة موظفين يتم ربطهم بشرط تصفية(.

إلى(  –ال التاريخ في حقلي )من يتم تحديد الفترة الزمنية المراد اعداد الكشف خاللها حيم يتم إدخإلى(   –الفترة )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. F8وذلك بالضغ  على زر ي

يتم اختيار نوع الخطاب من خالل القائمة المنسدلة مع إمكانية اختيار كل أنواع الخطاب وذلك بالضغ  بالمربع نوع الخطاب   ❖

 ( في المربع.بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )الموجود 

 يتم تحديد طريقة ترتيب بيانات التقرير وذلك باختيار طريقة الترتيب المرغوبة من القائمة المنسدلة.طريقة الترتيب   ❖
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ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خ طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشـــف إما بشـــكل طولي أو بشـــكل عرضـــي فيتم اختيار الشـــكل المطلوب ويظهر كشـــف بالموظفين المنتهية 

 (.1-21-4عقودهم في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالخطابات الصادرة حسب الموظف.1-21-4الشكل )
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 االستعالم عن اجازة موظف وأرصدته 
 

 (.22-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار االستعالم عن موظف وأرصدته من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) 
 

 
 االستعالم عن اجازة موظف وأرصدته.( يمثل شاشة 22-4الشكل )

 

تبيان لكل يتم من خالل هذه الشاشة القيام باالستعالم عن اجازة موظف وأرصدته في نظام شؤون الموظفين، وفيما يلي 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح F2يتم إدخال رقم الموظف المراد االستعالم عن إجازته وأرصدته وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

المطلوب، حيم يعرض النظام اســم الموظف الذي حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف 

 تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف.

 بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسية.معلومات الموظف األساسية   ❖

ــــيد الموظف وذلك يتم تحديد نوع العملية المراد اإلســــتعالم عنها هل هي عن إجنوع العملية   ❖ ازات الموظف أو عن رص

 بالضغ  بالدائرة الموجودة جانب نوع العملية المطلوبة.

يتم تحديد نوع االجازة المراد االســـتعالم عنها وذلك باختيار نوع االجازة من القائمة المنســـدلة ويمكن اختيار  نوع االجازة  ❖

 ( في المربع.كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )جميع أنواع اإلجازات وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب 

يتم تحديد النوع إما ي إجازة عادية أو تعويض غياب ي المراد االســــتعالم عنه وذلك باختيار نوع االجازة يإجازة عادية  النوع   ❖

ــــغ  على الدائرة الموجودة بجانب كل خيار مع إمكانية إختيار تم إختيار ي  الكل ، في حال للموظفين ي أو الكل وذلك بالض
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تعويض عن غياب أو الكل ي ، عند تكوين التقرير تظهر عالمة )*( في التقرير تعني إجازة عادية بســــبب تعويض غياب وذلك 

 لتمييز اإلجازات بسبب تعويض الغياب عن اإلجازات العادية.

 يعرض النظام تاريخ بداية خدمة الموظف بالدولة مع إمكانية التعديل عليه.من تاريخ   ❖

ــــغ  على زر يتى تاريخ  ح ❖ ي من لوحة F8يتم إدخال التاريخ المراد االســــتعالم عن اإلجازات حتى هذا التاريخ وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 الطريقة من القائمة المنسدلة.تحديد طريقة ترتيب البيانات نتائج االستعالم وذلك باختيار طريقة ترتيب البيانات   ❖

بعد اختيار وتحديد الحقول السابقة يتم الضغ  على زر ياستعالمي حيم يعرض النظام نتائج االستعالم عن اجازة استعالم   ❖

ار، موظف وأرصـــدته حيم تظهر المعلومات التالية )نوع االجازة، مدة االجازة، تاريخ بداية االجازة، تاريخ نهاية االجازة، رقم القر

تاريخ القرار، المدة المســــتقطعة(. وإذا ُوجد قرار تمديد لإلجازة فيتم إظهار معلوماتها ضــــمن نتائج اإلســــتعالم بحيم تظهر 

معلومات اإلجازة أوالً في سطر مستقل كما هو حالياً ومن ثم تظهر معلومات قرار التمديد لإلجازة في السطر التالي للسطر 

 زة.الذي يحتوي على معلومات اإلجا
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 كشف بالموظفين الذين لم يباشروا بعد انتهاء إجازتهم 
سجالت الموظفين  شروا بعد انتهاء إجازتهم وذلك من قائمة  شة عند اختيار كشف بالموظفين الذين لم يبا شا تظهر هذه ال

 (.23-4كما في الشكل )
 

 
 هم.( يمثل شاشة كشف بالموظفين الذين لم يباشروا بعد انتهاء إجازت23-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالموظفين الذين لم يباشروا بعد انتهاء إجازتهم، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم باختيار اصدار الكشف حسب )جهة إدارية محددة( أو )موظف محدد(.اصدار الكشف حسب   ❖

ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

إدارية محددة( بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك  يريدها، وذلك إذا تم اختيار اصــدار الكشــف حســب )جهة

 ( في المربع.بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ــــغ  على زر يرقم الموظف   ❖ بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك 

أســماء الموظفين فيقوم المســتخدم باختيار الموظف الذي يريده، وذلك إذا تم اختيار اصــدار الكشــف النظام قائمة بأرقام و

 حسب )موظف محدد(.

يتم تحديد نوع االجازة التي لم يباشـــر الموظف بعد نهايتها وذلك باختيار نوع االجازة من القائمة المنســـدلة،   نوع االجازة  ❖

( في جازات وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )وبإمكان المستخدم اختيار كل أنواع اإل

 المربع.

 يتم تحديد طريقة ترتيب بيانات التقرير وذلك باختيار طريقة الترتيب من القائمة المنسدلة.طريقة الترتيب   ❖
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ن الذين لم يباشروا بعد انتهاء إجازتهم يعرض النظام تلقائياً تاريخ اليوم الهجري الذي سيصدر كشف بالموظفيحتى تاريخ   ❖

 حتى هذا التاريخ.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

باشروا لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالموظفين الذين لم ي

 (.1-23-4بعد انتهاء إجازتهم في الشكل )
 

 
 يمثل كشف بالموظفين الذين لم يباشروا بعد انتهاء إجازتهم. (1-23-4الشكل )
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  كشف بالموظفين المنهي خدماتهم
 

-4)تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين المنهي خدماتهم وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل 

24.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين المنهي خدماتهم.24-4الشكل )

 

شف بالموظفين المنهي خدماتهم، وذلك حسب موظف محدد أو حسب جهة إدارية،  شة إعداد ك شا يتم من خالل هذه ال

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يصــدر الكشــف حســب يموظف محددي أم حســب يجهة إداريةي وذلك بالضــغ  يتم تحديد هل ســإصــدار التقرير حســب   ❖

 الموجودة بجانب كل خيار، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددييتم إدخال الحقل التالي:  بالدائرة

o   يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظفF2 حيم يعرض ي من لوحة المفاتيح

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي ل وحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

ــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر  يريدها، وبإمكان المســــتخدم اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالض

 ( في المربع.إشارة )

كادر  ❖ حد نوع ال كان يتم ت بإم لة، و مة المنســـــد قائ كادر من ال يار نوع ال باخت لك  ها وذ عداد تقرير عن كادر المراد إ يد نوع ال

 ( في المربع.المستخدم اختيار كل أنواع الكوادر وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 364 

 بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب نوع القرار المطلوب. تحديد نوع القرار المراد إعداد تقرير عنه وذلكنوع القرار   ❖

يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إنهاء خدمات الموظفين خاللها والمراد إعداد تقرير عنهم حيم يتم إلى(   –التاريخ )من  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري F8إلى( وذلك بالضغ  على زر ي –إدخال التاريخ في حقلي )من 

 مع إمكانية التعديل عليه. 

سدلة، وبإمكان المستخدم سبب اإلنهاء   ❖ سبب من القائمة المن سبب إنهاء خدمات الموظفين وذلك باختيار ال يتم تحديد 

 ( في المربع. حيم تظهر إشارة ) اختيار جميع أسباب اإلنهاء وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي

سية  ❖ تحديد جنســية الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم هل هي يســعوديي أم يغير ســعوديي وبإمكان المســتخدم  الجن

 اختيار كل جنسيات الموظفين وذلك بالضغ  بالدائرة الموجود بجانب كلمة يالكلي.

سابق طباعة الكشف  ❖ ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال ة بال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالموظفين المنهي خدماتهم 

 (.1-24-4في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين المنهي خدماتهم.1-24-4الشكل )
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  باالسم ورقم السجل المدنياالستعالم عن الموظف 
 

سجالت الموظفين  سجل المدني وذلك من قائمة  سم ورقم ال ستعالم عن الموظف باال شة عند اختيار اال شا تظهر هذه ال

 (.25-4كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة االستعالم عن الموظف باالسم ورقم السجل المدني.25-4الشكل )

 

عن الموظف وذلك من خالل اسـمه أو رقم السـجل المدني، وفيما يلي تبيان لكل يتم من خالل هذه الشـاشـة االسـتعالم 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال اسم الموظف المراد االستعالم عنه.اسم الموظف   ❖

 يتم إدخال اسم الموظف الالتيني المراد االستعالم عنه.اسم الموظف الالتيني   ❖

 يتم تحديد نوع الوثيقة من القائمة المنسدلة هل هي يرقم الحفيظة أم رقم السجل المدنيي.نوع الوثيقة   ❖

 يتم إدخال رقم السجل المدني للموظف المراد االستعالم عنه.رقم السجل المدني   ❖

يتم تحديد طريقة ترتيب البيانات من القائمة المنســــدلة وذلك حســــب ياســــم الموظف أو رقم ترتيب البيانات حســـب   ❖

 الحفيظةي.

ضغ  على زر يتنفيذ االستعالمي حيم يعرض النظام نتائج االستعالم عن الموظف  ❖ سابقة ال يتم بعد إدخال وتحديد الحقول ال

 (.25-4كما هو مبين أسفل الشكل )
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  كشف بطاقة معلومات الموظف بغرض الترقية
 

وذلك من قائمة ســجالت الموظفين كما في تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بطاقة معلومات الموظف بغرض الترقية 

 (.26-4الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بطاقة معلومات الموظف بغرض الترقية.26-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن بطاقة معلومات الموظف بغرض الترقية، وذلك حسب رقم الموظف أو حسب 

 هذه الشاشة:المرتبة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 

 محددات التقرير •

يتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب يرقم الموظفي أم حسب يالمرتبةي وذلك بالضغ  بالدائرةإصدار الكشف حسب   ❖

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يرقم الموظفي يتم إدخال الحقل التالي:  

o   المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر ييتم إدخال رقم الموظف رقم الموظفF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يالمرتبةي يتم إدخال الحقل التالي: ❖

o  إعداد تقرير عنهم وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد المرتبة الذي يتبع لها الموظفين المراد  المرتبة 

إدخال التاريخ الذي ســـيصـــدر كشـــف بطاقة معلومات الموظف بغرض الترقية حتى هذا التاريخ وذلك بالضـــغ  حتى تاريخ   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  الكشف طباعة  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بطاقة معلومات الموظف 

 (.1-26-4بغرض الترقية في الشكل )
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 يمثل كشف بطاقة معلومات الموظف بغرض الترقية. (1-26-4الشكل )
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  كشف بالموظفين الذين لم يتمتعوا بإجازاتهم العادية
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين الذين لم يتمتعوا بإجازاتهم العادية وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما 

 (.27-4في الشكل )
 

 
 بالموظفين الذين لم يتمتعوا بإجازاتهم العادية.( يمثل شاشة كشف 27-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة إعداد كشـــف بالموظفين الذين لم يتمتعوا بإجازاتهم العادية، وذلك حســـب الجهة اإلدارية أو 

 حسب موظف محدد، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

هل سيصدر الكشف حسب يالجهة اإلداريةي أم حسب يموظف محددي وذلك بالضغ  يتم تحديد إصدار الكشف حسب   ❖

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يالجهة اإلداريةي يتم إدخال الحقل التالي:  بالدائرة

o  ضغ  على زر يإدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد ت الجهة اإلدارية ي من F2قرير عنهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

( في يريدها.ويمكن اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة )

 لمربع.ا

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم إدخال الحقل التالي: ❖

o   يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظفF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

يع الموظفين وذلك بالضــغ  بالمربع ويمكن اختيار جم النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 ( في المربع.الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

إدخال التاريخ الذي ســــيصــــدر كشــــف بالموظفين الذين لم يتمتعوا بإجازاتهم العادية حتى هذا التاريخ وذلك حتى تاريخ   ❖

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F8بالضغ  على زر ي

 يعرض النظام عدد أيام االجازة العادية تلقائياً مع إمكانية التعديل عليها. عدد أيام االجازة العادية  ❖
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شهر ❖ يقوم المســتخدم بإدخال المدة )باألشــهر( المراد معرفة الموظفين الذين لم يتمتعوا بهذا العدد خالل هذه   المدة باأل

 المدة.

 يقوم المستخدم باختيار نوع الموظف مع إمكانية اختيار الكل. ع الموظف نو ❖

يقوم المستخدم باختيار هل يريد  إظهار الموظفين المطوية قيودهم والمتعاقدين المنتهية عقودهم في الكشف  ❖

 ضية هي ال.إظهار الموظفين المطوية قيودهم والمتعاقدين المنتهية عقودهم في الكشف )نعم/ال( والقيمة االفترا

يتم تحديد هل سيصدر الكشف حسب يمقر العمل للوظيفةي أم حسب يمقر العمل الفعليي الكشف حسب مقر العمل   ❖

الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار الكشف حسب يمقر العمل للوظيفةي أو يمقر العمل   وذلك بالضغ  بالدائرة

 الفعليييتم إدخال الحقل التالي:

o ــــغ  على زر يل  مقر العم ي من لوحة المفاتيح واختيار مقر العمل F2يتم إدخال مقر العمل المراد إعداد تقرير عنه أو بالض

 ( في المربع.ويمكن اختيار الكل وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) المطلوب.

سابق طباعة الكشف  ❖ ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال ة بال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالموظفين الذين لم يتمتعوا 

 (.1-27-4بإجازاتهم العادية في الشكل )
 

 
 هم العادية.( يمثل كشف بالموظفين الذين لم يتمتعوا بإجازات1-27-4الشكل )
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  كشف بالموظفين حسب النقاط
 

-4تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار كشـف بالموظفين حسـب النقاط وذلك من قائمة سـجالت الموظفين كما في الشـكل )

28.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين حسب النقاط.28-4الشكل )

 

الجهة اإلدارية أو حسب موظف محدد، وفيما  يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالموظفين حسب النقاط، و حسب

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

صدار الكشف حسب   ❖ ضغ  إ سب يجهة إداريةي وذلك بال سب يموظف محددي أم ح شف ح صدر الك سي يتم تحديد هل 

 موظف محددي يتم إدخال الحقل التالي:الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب ي  بالدائرة

o   يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظفF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 الحقول التالية:وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال  ❖

o  ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 يريدها.

 يتم تحديد المرتبة الذي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة. المرتبة  ❖
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ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ضي فيت شكل عر شكل طولي أو ب شف بالموظفين حسب النقاط لطباعة الكشف إما ب شكل المطلوب ويظهر ك م اختيار ال

 (.1-28-4في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالموظفين حسب النقاط.1-28-4الشكل )
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  كشف قرارات اإلعارة التاريخية
 

 (.29-4)تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف قرارات اإلعارة التاريخية وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف قرارات اإلعارة التاريخية.29-4الشكل )

 

شة إعداد كشف بقرارات اإلعارة التاريخية للموظفين، وذلك حسب موظف محدد أو حسب الجهة  شا يتم من خالل هذه ال

 اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

صدار الكشف حسب   ❖ ضغ  يتإ سب يجهة إداريةي وذلك بال سب يموظف محددي أم ح شف ح صدر الك سي م تحديد هل 

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم إدخال الحقل التالي:  بالدائرة

o   يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظفF2من لوحة المفاتيح حيم يعرض  ي

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  ضغ الجهة اإلدارية ي من F2  على زر يإدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها 

 وبإمكان المستخدم اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي. 

ها يتم تحديإلى(   –التاريخ )من  ❖ ها والمراد إعداد تقرير عن تاريخية خالل ية التي تم إدخال قرارات اإلعارة ال د الفترة الزمن

ــــغ  على زر ي –حيم يتم إدخال التاريخ في حقلي )من  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F8إلى( وذلك بالض

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 
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ـــغ  بالدائرة الموجودة بجانب نوع اإلعارة المطلوب، يتم تحديد نو نوع اإلعارة  ❖ ـــدار تقرير عنها وذلك بالض ع اإلعارة المراد إص

 ( في المربع. ويمكن اختيار جميع أنواع اإلعارة وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بال طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات اإلعارة التاريخية في 

 (.1-29-4الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف قرارات اإلعارة التاريخية.1-29-4الشكل )
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  لتاريخيةكشف قرارات الدورات التدريبية ا
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف قرارات الدورات التدريبية التاريخية وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل 

(4-30.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف قرارات الدورات التدريبية التاريخية.30-4الشكل )

 

للموظفين، وذلك حســب موظف محدد أو حســب يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالدورات التدريبية التاريخية 

 الجهة اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

صدار الكشف حسب   ❖ ضغ  إ سب يجهة إداريةي وذلك بال سب يموظف محددي أم ح شف ح صدر الك سي يتم تحديد هل 

 إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم إدخال الحقل التالي: الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار  بالدائرة

o   يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظفF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 إداريةي يتم إدخال الحقول التالية:وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة  ❖

o  ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ي يريدها لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية الت

 وبإمكان المستخدم اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي. 

يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إدخال قرارات الدورات التدريبية التاريخية خاللها والمراد إعداد تقرير إلى(   –التاريخ )من  ❖

ــــغ  على زر ي –قلي )من عنها حيم يتم إدخال التاريخ في ح ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8إلى( وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 
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سدلة، ويمكن  نوع الدورة  ❖ صدار تقرير عنها وذلك باختيار نوع الدورة المطلوبة من القائمة المن يتم تحديد نوع الدورة المراد إ

 ( في المربع. رات وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )اختيار جميع أنواع الدو

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

ويظهر كشف بالدورات التدريبية التاريخية لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب 

 (.1-30-4في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالدورات التدريبية التاريخية.1-30-4الشكل )
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  كشف قرارات الغياب التاريخية
 

 (.31-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف قرارات الغياب التاريخية وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف قرارات الغياب التاريخية.31-4الشكل )

 

شف بقرارات الغياب التاريخية للموظفين، وذلك حسب موظف محدد أو حسب الجهة  شة إعداد ك شا يتم من خالل هذه ال

 اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

  سيصدر الكشف حسب يموظف محددي أم حسب يجهة إداريةي وذلك بالضغ  بالدائرةيتم تحديد هل التقرير حسب   ❖

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم إدخال الحقل التالي:

المفاتيح حيم يعرض ي من لوحة F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال الحقول التالية: 

ضغ  على زر الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2ي إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية المطلوبة.

يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إدخال قرارات الغياب التاريخية خاللها والمراد إعداد تقرير عنها حيم  إلى  -التاريخ من  ❖

ــــغ  على زر ي –خ في حقلي )من يتم إدخال التاري ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم F8إلى( وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات الغياب التاريخية في لطباعة الكشف إما بشكل طولي 

 (.1-31-4الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف قرارات الغياب التاريخية.1-31-4الشكل )
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 كشف قرارات االبتعاث التاريخية
-4الموظفين كما في الشــكل )تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف قرارات االبتعاث التاريخية وذلك من قائمة ســجالت 

32.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف قرارات االبتعاث التاريخية.32-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات االبتعاث التاريخية للموظفين، وذلك حسب موظف محدد أو حسب الجهة 

 اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 التقريرمحددات  •

ضغ  بالدائرةالتقرير حسب   ❖ صدر الكشف حسب يموظف محددي أم حسب يجهة إداريةي وذلك بال   يتم تحديد هل سي

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم إدخال الحقل التالي:

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2وذلك بالضــــغ  على زر ييتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه رقم الموظف   ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال الحقول التالية: 

ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية المطلوبة.

الموجودة بجانب الخيار   اث داخلي أم خارجي أو الكل وذلك بالضــــغ  بالدائرةيتم تحديد نوع االبتعاث ابتع نوع االبتعاث   ❖

 المطلوب،

يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إدخال قرارات االبتعاث التاريخية خاللها والمراد إعداد تقرير  إلى  -تاريخ االبتعاث من  ❖

ــــغ  ع –عنها حيم يتم إدخال التاريخ في حقلي )من  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8لى زر يإلى( وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

شكل  ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب شف إما ب شف بقرارات االبتعاث التاريخية لطباعة الك المطلوب ويظهر ك

 (.1-32-4في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف قرارات االبتعاث التاريخية.1-32-4الشكل )
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 كشف قرارات الجزاء التاريخية
 (.33-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف قرارات الجزاء التاريخية وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف قرارات الجزاء التاريخية.33-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـاشـة إعداد كشـف بقرارات الجزاء التاريخية للموظفين، وذلك حسـب موظف محدد أو حسـب الجهة 

 اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

صدر حسب   التقرير ❖ ضغ  بالدائرةيتم تحديد هل سي   الكشف حسب يموظف محددي أم حسب يجهة إداريةي وذلك بال

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم إدخال الحقل التالي:

o   يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظفF2حيم يعرض  ي من لوحة المفاتيح

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها 

 وبإمكان المستخدم اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي. 

التي تم إدخال قرارات الجزاء التاريخية خاللها والمراد إعداد تقرير عنها حيم يتم تحديد الفترة الزمنية إلى(   –التاريخ )من  ❖

ــــغ  على زر ي –يتم إدخال التاريخ في حقلي )من  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم F8إلى( وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 
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ل السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقو طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات الجزاء التاريخية في 

 (.1-33-4الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف قرارات الجزاء التاريخية.1-33-4الشكل )

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 382 

 التاريخية كشف قرارات العالوات
-4تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف قرارات العالوات التاريخية وذلك من قائمة ســجالت الموظفين كما في الشــكل )

34.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف قرارات العالوات التاريخية.34-4الشكل )

 

موظف محدد أو حسب الجهة يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات العالوات التاريخية للموظفين، وذلك حسب 

 اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

صدار الكشف حسب   ❖ ضغ  إ سب يجهة إداريةي وذلك بال سب يموظف محددي أم ح شف ح صدر الك سي يتم تحديد هل 

 وظف محددي يتم إدخال الحقل التالي:الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يم  بالدائرة

o   يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظفF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 الحقول التالية:وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال  ❖

o  ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها 

 لمستخدم اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي. وبإمكان ا

يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إدخال قرارات العالوات التاريخية خاللها والمراد إعداد تقرير عنها إلى(   –التاريخ )من  ❖

ــــغ   –حيم يتم إدخال التاريخ في حقلي )من  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F8على زر يإلى( وذلك بالض

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 
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ــــدلة،  نوع العالوة  ❖ ــــدار تقرير عنها وذلك باختيار نوع العالوة المطلوبة من القائمة المنس يتم تحديد نوع العالوة المراد إص

 ( في المربع. الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) ويمكن اختيار جميع أنواع العالوات وذلك بالضغ  بالمربع

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

شكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات العالوات ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب التاريخية  لطباعة الكشف إما ب

 (.1-34-4في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف قرارات العالوات التاريخية.1-34-4الشكل )
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  كشف قرارات التكليف التاريخية
 

 (.35-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف قرارات التكليف التاريخية وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 قرارات التكليف التاريخية.( يمثل شاشة كشف 35-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات التكليف التاريخية للموظفين، وذلك حسب موظف محدد أو حسب الجهة 

 اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

صدار الكشف حسب   ❖ سب يموظف محدديإ شف ح صدر الك سي ضغ   يتم تحديد هل  سب يجهة إداريةي وذلك بال أم ح

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم إدخال الحقل التالي:  بالدائرة

o   يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظفF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

 قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.النظام 

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها  لوحة المفاتيح حيم

 وبإمكان المستخدم اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي. 

رات التكليف التاريخية خاللها والمراد إعداد تقرير عنها يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إدخال قراإلى(   –التاريخ )من  ❖

ــــغ  على زر ي –حيم يتم إدخال التاريخ في حقلي )من  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F8إلى( وذلك بالض

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 
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ذلك باختيار نوع التكليف المطلوب من القائمة المنســـدلة، يتم تحديد نوع التكليف المراد إصـــدار تقرير عنه و نوع التكليف  ❖

 ويمكن اختيار جميع أنواع التكليف وذلك باختيار كلمة يالكلي من القائمة المنسدلة. 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

شف إما ب شف بقرارات التكليف التاريخية لطباعة الك شكل المطلوب ويظهر ك ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب

 (.1-35-4في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف قرارات التكليف التاريخية.1-35-4الشكل )
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 كشف قرارات كف اليد التاريخية
-4ســجالت الموظفين كما في الشــكل ) تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف قرارات كف اليد التاريخية وذلك من قائمة

36.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف قرارات كف اليد التاريخية.36-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات كف اليد التاريخية للموظفين، وذلك حسب موظف محدد أو حسب الجهة 

 اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 ت التقريرمحددا •

ضغ  بالدائرةحسب   التقرير ❖ صدر الكشف حسب يموظف محددي أم حسب يجهة إداريةي وذلك بال   يتم تحديد هل سي

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم إدخال الحقل التالي:

o   عنه وذلك بالضــــغ  على زر ييتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير رقم الموظفF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  ضغ  على زر يإدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد  الجهة اإلدارية ي من F2إعداد تقرير عنهم وذلك بال

لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها 

 وبإمكان المستخدم اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي. 

يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إدخال قرارات كف اليد التاريخية خاللها والمراد إعداد تقرير عنها إلى(   –لتاريخ )من ا ❖

ــــغ  على زر ي –حيم يتم إدخال التاريخ في حقلي )من  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F8إلى( وذلك بالض

  اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.
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يتم تحديد نوع كف اليد المراد إصــدار تقرير عنها وذلك باختيار نوع كف اليد المطلوب من القائمة المنســدلة،  نوع كف اليد  ❖

 ( في المربع. ويمكن اختيار جميع أنواع كف اليد وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد  طباعة الكشف   ❖

شف بقرارات كف اليد التاريخية  شكل المطلوب ويظهر ك ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب لطباعة الكشف إما ب

 (.1-36-4في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف قرارات كف اليد التاريخية.1-36-4الشكل )
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  ارات االنتداب التاريخيةكشف قر
 

-4تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف قرارات االنتداب التاريخية وذلك من قائمة ســجالت الموظفين كما في الشــكل )

37.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف قرارات االنتداب التاريخية.37-4الشكل )

 

للموظفين، وذلك حسب موظف محدد أو حسب الجهة يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات االنتداب التاريخية 

 اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

صدار الكشف حسب   ❖ ضغ  إ سب يجهة إداريةي وذلك بال سب يموظف محددي أم ح شف ح صدر الك سي يتم تحديد هل 

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب، وعند اختيار إصدار الكشف حسب يموظف محددي يتم إدخال الحقل التالي:  بالدائرة

o   يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظفF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

 المطلوب. النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف

 وعند اختيار إصدار الكشف حسب يجهة إداريةي يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بال

ة فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلداري

 وبإمكان المستخدم اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي. 

المطلوب، يتم تحديد نوع االنتداب المراد إصدار تقرير عنه وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب نوع االنتداب  نوع االنتداب  ❖

 ويمكن اختيار جميع أنواع االنتداب وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي. 
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يتم تحديد الفترة الزمنية التي تم إدخال قرارات االنتداب التاريخية خاللها والمراد إعداد تقرير عنها إلى(   –التاريخ )من  ❖

ــــغ  على زر يإلى( وذلك ب –حيم يتم إدخال التاريخ في حقلي )من  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F8الض

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب شف إما ب شف بقرارات االنتداب التاريخية لطباعة الك شكل المطلوب ويظهر ك

 (.1-37-4في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف قرارات االنتداب التاريخية.1-37-4الشكل )
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 كشف قرارات االجازة التاريخية
 (.38-4)تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف قرارات االجازة التاريخية وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل 

 

 
 ( يمثل شاشة كشف قرارات االجازة التاريخية.38-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات اإلجازات التاريخية للموظفين، وذلك حسب موظف محدد أو حسب الجهة 

 اإلدارية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

صدار الكشف حسب   ❖ ضغ  إ سب يجهة إداريةي وذلك بال سب يموظف محددي أم ح شف ح صدر الك سي يتم تحديد هل 

 الموجودة بجانب الخيار المطلوب.  بالدائرة

o  ـــب يجهة إداريةي يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين  الجهة اإلدارية ـــف حس ـــدار الكش عند اختيار إص

ــــغ  على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســــماء الجهات F2المراد إعداد تقرير عنهم وذلك بالض

دها وبإمكان المستخدم اختيار جميع الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يري

 بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي. 

o   عند اختيار إصــــدار الكشــــف حســــب يموظف محددي يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك رقم الموظف

 بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب. ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمةF2بالضغ  على زر ي

ــــدلة،  نوع االجازة  ❖ ــــدار تقرير عنها وذلك باختيار نوع االجازة المطلوبة من القائمة المنس يتم تحديد نوع االجازة المراد إص

 ( في المربع.ارة )ويمكن اختيار جميع أنواع اإلجازات وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إش

سب فترة تاريخ بداية اإلجازة إلى تاريخ   –من تاريخ ❖ شف عنها ح صدار الك ستخدم بإدخال الفترة الزمنية المراد إ يقوم الم

 بمعنى اإلجازات التي بدأت بالفترة من تاريخ ... إلى تاريخ.
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ضغ  على زر يتكو طباعة الكشف  ❖ سابقة بال ين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

شكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات اإلجازات التاريخية  ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب لطباعة الكشف إما ب

 (.1-38-4في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف قرارات االجازة التاريخية.1-38-4الشكل )
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 بيان خدمة الموظف 
 (.39-4بيان خدمة الموظف وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بيان خدمة الموظف.39-4الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة إعداد بيان خدمة الموظف، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2ف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر ييتم إدخال رقم الموظرقم الموظف   ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

يتم تحديد هل يتم ادراج قرار تعيين الموظف في الكشــف وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة  ادراج قرار التعيين  ❖

 ( في المربع، وعند عدم االختيار ال يظهر قرار التعيين بالكشف.ار التعين حيم تظهر إشارة )ادراج قر

 يتم تحديد ترتيب القرارات وذلك باختيار نوع الترتيب المطلوب من القائمة المنسدلة. الترتيب حسب  ❖

 يتم تحديد نوع الترتيب إما تصاعدياً او تنازلياً. نوع الترتيب  ❖

 يقوم المستخدم بإختيار نعم أو ال.ادراج القرارات الملغاة   ❖

 يقوم المستخدم بإختيار نعم أو ال.إظهار عدد أيام اإلجازة االستثنائية   ❖

 يقوم المستخدم بإختيار نعم أو ال.إظهار عدد أيام الغياب   ❖

 يقوم المستخدم بإختيار نعم أو ال.الترتيب حسب المستخدم    ❖

المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  يقوم طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بيان خدمة الموظف في 

 (.1-39-4الشكل )
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 ( يمثل كشف بيان خدمة الموظف.1-39-4الشكل )
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  ة االنتداببيان حرك 

 

 (.40-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بيان خدمة الموظف وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة بيان حركة االنتداب.40-4الشكل )

 

 الشاشة:يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف لبيان حركة انتداب موظف، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 

 محددات التقرير •

 يتم اختيار نوع االنتداب )داخلي( أم )خارجي( أم ) حج ( مع إمكانية اختيار الخيار يالكلي.نوع االنتداب   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

 الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب. النظام قائمة بأرقام وأسماء

 يتم اختيار السنة المالية الهجرية من خالل القائمة المنسدلة. السنة المالية  ❖

 يقوم النظام بعرض بداية السنة المالية الهجرية بعد اختيار السنة المالية من القائمة المنسدلة.بداية السنة المالية   ❖

 بعرض نهاية السنة المالية الهجرية بعد اختيار السنة المالية من القائمة المنسدلة. يقوم النظامنهاية السنة المالية   ❖

يتم تحديد هل يتم إظهار حركات اإلنتداب التي صدر لمسيراتها أمر صرف بنظام إظهار حركات اإلنتداب التي تم صرفها   ❖

ضغ  على المربع الموجود بجانب جملة إظهار حركات اإلنتدا شارة )الرواتب وذلك بال صرفها حيم تظهر إ ( في ب التي تم 

 المربع، وعند عدم االختيار تظهر جميع حركات اإلنتداب للموظف سواء ُصرفت أم لم تصرف في الكشف.
 يقوم المستخدم باختيار الغرض من االنتداب.االغرض من االنتداب   ❖
ضغ  على زر  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-40-4القرارات في الشكل )
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 بيان حركة انتداب. كشفيمثل  (1-40-4الشكل )
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 كشف قرارات الترقية التاريخية
 (.41-4عند اختيار كشف قرارات الترقية التاريخية من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة 

 

 
 ( يمثل شاشة كشف قرارات الترقية التاريخية.41-4الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات الترقية التاريخية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 لتقريرمحددات ا •

 يتم اختيار اصدار الكشف حسب )موظف محدد( أو )جهة إدارية(.اصدار الكشف حسب   ❖

o   يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظفF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

إذا كان تم اختيار اصدار الكشف حسب )موظف النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب. وذلك 

 محدد(.

o   ــــغ  على زر يالجهة اإلدارية بالض ها وذلك  عداد تقرير عن موظفي ية المراد إ ي من لوحة F2يتم إدخال رقم الجهة اإلدار

ــــماء الجهات اإلدارية فيتم اختيار الجهة اإلدارية المطلوبة المطل وب. وذلك إذا المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 كان تم اختيار اصدار الكشف حسب )جهة إدارية(.

 يتم اختيار نوع الترقية من خالل القائمة المنسدلة. كما يمكن اختيار الكل.نوع الترقية   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ البداية وتاريخ النهاية للفترة المراد عمل كشف بقرارات الترقية خاللها.إلى(   -تاريخ )من  ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  باعة الكشف ط ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-41-4القرارات في الشكل )
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 رارات الترقية التاريخية. بق كشفيمثل  (1-41-4الشكل )
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  حصر اإلجازات للموظفين
 

 (.42-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار حصر اإلجازات للموظفين من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة حصر اإلجازات للموظفين.42-4الشكل )

 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:يتم من خالل هذه الشاشة إعداد بإجازات الموظفين، وفيما يلي 

 

 محددات التقرير •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

ضغ  على يقوم المستخدم بإدخال حتى تاريخ   ❖ شف بإجازات الموظف خاللها، ويمكن ال تاريخ النهاية للفترة المراد عمل ك

 .الدخال تاريخ اليوم يF2زر ي

يتم تحديد هل يتم تشــمل بيانات الكشــف قرارات اإلجازة التاريخية. وذلك بالضــغ  على المربع  ادراج القرارات التاريخية  ❖

( في المربع، وعند عدم االختيار ال تظهر قرارات اإلجازة حيم تظهر إشــارة ) الموجود بجانب جملة ادراج القرارات التاريخية

 التاريخية.

 .يقوم النظام بعرض نوع كادر التوظيف للموظف المراد حصر إجازاتهكادر التوظيف   ❖

وذلك (، حتى تاريخفترة اســــتحقاق االجازة( أو ) هايةيتم اختيار تكوين التقرير حســــب :)حتى ن تكوين التقرير حســــب  ❖

 )حتى نهاية فترة استحقاق االجازة( أو )حتى تاريخ(. الموجودة بجانبلدائرة على ابالضغ  

شكل  طباعة الكشف  ❖ ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما ب يقوم المستخدم بال

 (.1-42-4الموظف كما في الشكل )طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف حصر إجازات 
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 .كشف حصر إجازات الموظف( يمثل 1-42-4الشكل )
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  كشف تقييم االداء التاريخي الوظيفي
 

-4تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف تقييم االداء التاريخي الوظيفي من قائمة ســجالت الموظفين كما في الشــكل )

43.) 
 

 
 االداء التاريخي الوظيفي.( يمثل شاشة كشف تقييم 43-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بتقييم األداء التاريخي الوظيفي للموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ح حيم يعرض ي من لوحة المفاتيF2يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب. مع إمكانية اختيار جميع الموظفين وذلك من خالل  النظام قائمة بأرقام وأس

 الضغ  على المربع بجانب كلمة )الكل(.

 يقوم المستخدم بإدخال بداية ونهاية فترة التقييم المراد عمل التقرير خاللها.إلى(   -فترة التقييم )من  ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  باعة الكشف ط ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-43-4القرارات في الشكل )
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 تقييم االداء التاريخي الوظيفيي.كشف ( يمثل 1-43-4الشكل )
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  بيان خدمة الموظف حسب القرارات
 

 (.44-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار بيان خدمة الموظف حسب القرارات من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة بيان خدمة الموظف حسب القرارات.44-4الشكل )

 

شف بتقييم األداء التاريخي الوظيفي للموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في يتم من خالل هذه الشاشة إعداد ك

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب. 

 يقوم النظام تلقائياً بعرض رقم السجل المدني للموظف حالما يدخل المستخدم رقم الموظف.السجل المدني   ❖

 عمل التقرير خاللها.يقوم المستخدم بإدخال بداية ونهاية الفترة المراد إلى(   -الفترة )من  ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

 بيان خدمة الموظف حسب  لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف

 (.2-44-4( و )1-44-4القرارات في الشكل )
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 الجزء األول من بيان خدمة الموظف حسب القرارات.( يمثل 1-44-4الشكل )
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 الجزء الثاني من بيان خدمة الموظف حسب القرارات.يمثل  (2-44-4الشكل )
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  كشف بالموظفين الذين تم تعديل مهنتهم
 

ســجالت الموظفين كما في الشــكل  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بالموظفين الذين تم تعديل مهنتهم من قائمة

(4-45.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين الذين تم تعديل مهنتهم.45-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالموظفين الذين تم تعديل مهنتهم، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ــــغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ بالض ها وذلك  عداد تقرير عن موظفي ية المراد إ ي من لوحة F2يتم إدخال رقم الجهة اإلدار

المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيتم اختيار الجهة اإلدارية المطلوبة. مع إمكانية اختيار كل 

  انب كلمة )الكل(. الجهات اإلدارية وذلك من خالل اختيار المربع بج

 يتم اختيار كادر التوظيف من خالل القائمة المنسدلة. كادر التوظيف   ❖

يقوم المستخدم باختيار فترة المرتبة من خالل القائمة المنسدلة )من( و القائمة المنسدلة )إلى(. إلى(   -المرتبة )من  ❖

 مة )الكل(.مع إمكانية اختيار كل المرتبات وذلك بالضغ  على المربع بجانب كل

ضغ  على نوع الوظيفة   ❖ يقوم المستخدم باختيار نوع الوظيفة المرغوبة )دائمة( أم )مؤقتة(. مع اختيار كل األنواع وذلك بال

 الدائرة بجانب كلمة )الكل(.

أو يقوم المستخدم باختيار الطريقة المراد إظهار الكشف فيها فيختار )الموظفين الذين تم تعديل مهنتهم( الكشف حسب   ❖

 )الموظفين الذين لم يتم تعديل مهنتهم(.
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ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-45-4كل )القرارات في الش
 

 
 كشف بالموظفين الذين تم تعديل مهنتهم.( يمثل 1-45-4الشكل )
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  كشف بالموظفين الذين بلغ رصيد انتدابهم حداً معيناً 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين الذين بلغ رصيد انتدابهم حداً معيناً من قائمة سجالت الموظفين كما في 

 (.46-4الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين بلغ رصيد انتدابهم حداً معيناً.46-4الشكل )

 

صيد انتدابهم حداً معيناً، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  شة إعداد كشف بالموظفين الذين بلغ ر شا يتم من خالل هذه ال

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

االنتداب من خالل القائمة المنســــدلة مع إمكانية اختيار كل األنواع وذلك عن يقوم المســــتخدم باختيار نوع نوع االنتداب   ❖

 طريق الخيار )الكل(.

ــــغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ بالض ها وذلك  عداد تقرير عن موظفي ية المراد إ ي من لوحة F2يتم إدخال رقم الجهة اإلدار

ية فيتم اختيار الجهة اإلدارية المطلوبة. مع إمكانية اختيار كل المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدار

  الجهات اإلدارية وذلك من خالل اختيار المربع بجانب كلمة )الكل(. 

يقوم المســتخدم باختيار المرتبة من خالل القائمة المنســدلة. مع إمكانية اختيار كل المرتبات وذلك بالضــغ  على المرتبة   ❖

 لكل(.المربع بجانب كلمة )ا

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ المراد عمل كشف ينتهي به.حتى تاريخ   ❖

يقوم المستخدم بتحديد الرصيد المراد اعتماده عند عمل كشف بالموظفين حيم يتم إدخال الرصيد إلى(  –الرصيد )من  ❖

لمدخل في حقل حتى تاريخ  إلى( حيم يعرض النظام الموظفين الذين رصيدهم من االنتداب في التاريخ ا –في حقلي )من 

 إلى( . –ضمن  حقلي الرصيد )من 
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يقوم المســــتخدم باختيار الطريقة المراد ترتيب الموظفين في الكشــــف اعتماداً عليها وذلك من خالل الترتيب حســـب   ❖

 القائمة المنسدلة. فيختار )حسب الرصيد( أو )حسب اسم الموظف( أو )حسب رقم الموظف( أو )حسب المرتبة(.

سدلة. نوع الترتيب   ❖ يقوم المستخدم باختيار نوع ترتيب الموظفين في الكشف اعتماداً عليها وذلك من خالل القائمة المن

 فيختار )تنازلي( أو )تصاعدي(.

  إمكانية اختيار اظهار الموظفين المطوية قيودهم وذلك من خالل اختيار المربع.  ادراج الموظفين المطوية قيودهم   ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين   طباعة الكشف ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-46-4القرارات في الشكل )
 

 
 الذين بلغ رصيد انتدابهم حداً معيناً.كشف بالموظفين ( يمثل 1-46-4الشكل )

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 409 

  كشف متابعة أعمال تسجيل القرارات
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف متابعة اعمال تسجيل القرارات وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل 

(4-47.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف متابعة أعمال تسجيل القرارات.47-4الشكل )

 

هذه الشـــاشـــة إعداد كشـــف متابعة اعمال تســـجيل القرارات، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه يتم من خالل 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يتم تحديد نوع القرار الرئيســـي وذلك باختياره من القائمة المنســـدلة، ويمكن اختيار جميع أنواع نوع القرار الرئيســـي   ❖

 ( في المربع.بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) القرارات و ذلك بالضغ  بالمربع الموجود

يتم تحديد المستخدم وذلك باختياره من القائمة المنسدلة، ويمكن اختيار جميع المستخدمين و ذلك بالضغ   المستخدم  ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

الزمنية التي تم تســـجيل القرارات خاللها والمراد إعداد تقرير عنها حيم يتم إدخال يتم تحديد الفترة إلى(   –التاريخ )من  ❖

ــــغ  على زر ي –التاريخ في حقلي )من  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع F8إلى( وذلك بالض

 إمكانية التعديل عليه.

ة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابق طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-47-4القرارات في الشكل )
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 .كشف متابعة اعمال تسجيل القرارات( يمثل 1-47-4الشكل )
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  المطويه قيودهم تقرير بياني عن أعداد
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار تقرير بياني عن أعداد المطوية قيودهم وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل 

(4-48.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير بياني عن أعداد المطوية قيودهم.48-4الشكل )

 

شة إعداد تقرير بياني عن أعداد المطوية  شا قيودهم من الموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول يتم من خالل هذه ال

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يتم إدخال فترة التاريخ المراد عمل تقرير بيان عن أعداد الموظفين المطوية قيودهم خاللها. إلى(  -التاريخ )من  ❖

ار المســــتخدم )الكادر الوظيفي( أو يتم اختيار طريقة عرض الرســــم البياني في التقرير فيختالرســـم البياني حســـب   ❖

 )الجنسية( أو )الجنس( أو )الجهات اإلدارية(.

 يتم اختيار نوع الرسم البياني )عامودي( أم )دائري(. نوع الرسم البياني  ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل  لطباعة

 (.1-48-4القرارات في الشكل )
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 بياني بالموظفين المطوي قيودهم.كشف ( يمثل 1-48-4الشكل )
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  تقرير بياني عن أعداد المعينين
 

 (.49-4المعينين وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار تقرير بياني عن أعداد
 

 
 ( يمثل شاشة تقرير بياني عن أعداد المعينين.49-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــــاشــــة إعداد تقرير بياني عن أعداد المعينين من الموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يتم إدخال فترة التاريخ المراد عمل تقرير بيان عن أعداد الموظفين المعينين خاللها. إلى(  -يخ )من التار ❖

 يتم اختيار كادر التوظيف من خالل القائمة المنسدلة.كادر التوظيف   ❖

)الجهات يتم اختيار طريقة عرض الرســـم البياني في التقرير فيختار المســـتخدم )المراتب( أو الرســـم البياني حســـب   ❖

 اإلدارية( أو )الجنسية( أو )الجنس(.

 يتم اختيار نوع الرسم البياني )عامودي( أم )دائري(. نوع الرسم البياني  ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

ي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــ

 (.1-49-4القرارات في الشكل )
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 بياني بالموظفين المعينين.كشف ( يمثل 1-49-4الشكل )
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  كشف بالموظفين الواصلين لنهاية المربوط
 

سج صلين لنهاية المربوط من قائمة  شف بالموظفين الوا شة عند اختيار ك شا شكل تظهر هذه ال الت الموظفين كما في ال

(4-50.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين الواصلين لنهاية المربوط.50-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالموظفين الواصــلين لنهاية المربوط، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 كادر التوظيف من خالل القائمة المنسدلة.يتم اختيار كادر التوظيف   ❖

يتم اختيار بداية فترة المرتبة من خالل القائمة المنســــدلة )من المرتبة( و نهاية فترة المرتبة من إلى(   -المرتبة )من  ❖

 خالل القائمة المنسدلة )إلى المرتبة(.

عداد كشــــف بموظفي الجهة اإلدارية  ❖ ية المراد إ ية المربوط ليقوم النظام يتم إدخال رقم الجهة اإلدار ها ــــلين لن ها الواص

ــغ   ــم الجهة اإلدارية إن كانت موجودة في النظام. مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الض ــترجاع اس باس

 على المريع بجانب كلمة )الكل(.

ــدار الكشــف عن الموظفين ال مقر العمل  ❖ ــلين إلى نهاية يقوم المســتخدم باختيار مقر العمل المراد إص منتمين لها والواص

 المربوط مع إمكانية اختيار الكل وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل  لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي

 (.1-50-4القرارات في الشكل )
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 بالموظفين الواصلين لنهاية المربوط.كشف ( يمثل 1-50-4الشكل )
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  كشف بالمتعاقدين
 

 (.51-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالمتعاقدين من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمتعاقدين.51-4الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالمتعاقدين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يتم اختيار نوع التعاقد من خالل القائمة المنسدلة.نوع التعاقد   ❖

أم )غير سعودي( أم )الكل(. وعند اختيار الجنسية )غير سعودي( يقوم يتم اختيار نوع الجنسية )سعودي( نوع الجنسية   ❖

 النظام بتفعيل القائمة المنسدلة ليتم اختيار الجنسية بالتحديد.

ية المربوط ليقوم النظام  الجهة اإلدارية  ❖ ها ــــلين لن ها الواص عداد كشــــف بموظفي ية المراد إ يتم إدخال رقم الجهة اإلدار

ــم الجهة اإلدا ــترجاع اس ــغ  باس رية إن كانت موجودة في النظام. مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الض

 على المريع بجانب كلمة )الكل(.

يتم اختيار الطريقة المراد فيها ترتيب البيانات فيتم اختيارها حســـــب )نوع التعاقد( أم )الجهة طريقة ترتيب البيانات   ❖

 اسم الموظف(.اإلدارية( أم )رقم الموظف( أم )

يتم اختيار الطريقة المراد فيها تجميع البيانات فيتم اختيارها حســـــب )نوع التعاقد( أم )الجهة طريقة تجميع البيانات   ❖

 اإلدارية(.

 المتعاقدين المطوي قيودهم أم ال. التقرير يتم اختيار هل يظهراظهار المتعاقدين المطو  قيودهم   ❖
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إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  يقوم المستخدم بعد طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-51-4القرارات في الشكل )
 

 
 بالمتعاقدين.كشف ( يمثل 1-51-4الشكل )
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  حسب الوثائق الشخصيةكشف عن الموظفين 
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف عن الموظفين حســب الوثائق الشــخصــية من قائمة ســجالت الموظفين كما في 

 (.52-4الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف عن الموظفين حسب الوثائق الشخصية.52-4الشكل )

 

شة إعداد كشف عن الموظفين حسب الوثائق  شا صية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في يتم من خالل هذه ال شخ ال

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم باختيار اصدار الكشف حسب )موظف محدد( أم )جهة إدارية(.اصدار الكشف حسب   ❖

سم الموظف، وذلك إذا تم اختيار  رقم الموظف  ❖ سترجاع ا شف عنه ليقوم النظام با يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد ك

 اصدار الكشف حسب )موظف محدد(. 

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشــــف عن موظفيها ليقوم النظام باســــترجاع اســــم الجهة  الجهة اإلدارية  ❖

يار اصدار الكشف حسب )جهة إدارية( مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضغ  اإلدارية، وذلك إذا تم اخت

 على المريع بجانب كلمة )الكل(.

ضغ  نوع الوثيقة   ❖ سدلة مع إمكانية اختيار كل أنواع الوثائق وذلك من خالل ال يتم اختيار نوع الوثيقة من خالل القائمة المن

 )الكل(.على المريع بجانب كلمة 

 يتم إدخال رقم الوثيقة إذا تم تحديد نوع الوثيقة في القائمة المنسدلة )نوع الوثيقة(.رقم الوثيقة   ❖

 يتم اختيار الطريقة المراد فيها ترتيب بيانات الكشف من خالل القائمة المنسدلة.طريقة الترتيب   ❖
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ى زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  عل طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-52-4القرارات في الشكل )
 

 
 بالموظفين حسب الوثائق الشخصية.كشف ( يمثل 1-52-4الشكل )
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  عنهاكشف بتذاكر السفر أو التعويض 
 

 (.53-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بتذاكر السفر أو التعويض عنها من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بتذاكر السفر أو التعويض عنها.53-4الشكل )

 

من الحقول في هذه يتم من خالل هذه الشــــاشــــة إعداد كشــــف بتذاكر الســــفر أو التعويض عنها، وفيما يلي تبيان لكل 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم باختيار اصدار الكشف حسب )جهة إدارية( أم )موظف محدد(.الكشف حسب   ❖

ــــدار  الجهة اإلدارية  ❖ يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية ليقوم النظام باســــترجاع اســــم الجهة اإلدارية، وذلك إذا تم اختيار اص

 الكشف حسب )جهة إدارية( مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

رجاع اســم الموظف، وذلك إذا تم اختيار اصــدار الكشــف حســب يتم إدخال رقم الموظف ليقوم النظام باســت رقم الموظف  ❖

 )موظف محدد(.

 يتم إدخال فترة التاريخ المراد عمل الكشف خاللها.إلى(   -التاريخ )من  ❖

 يتم اختيار المراد عمل الكشف عنه فيتم اختيار )أوامر اإلركاب( أو )التعويض عن تذاكر السفر( أو )الكل(.الكشف عن   ❖

 يتم اختيار الطريقة المراد فيها ترتيب بيانات الكشف من خالل القائمة المنسدلة. طريقة الترتيب  ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

شــف متابعة أعمال تســجيل لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر ك

 (.1-53-4القرارات في الشكل )
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 بتذاكر السفر أو التعويض عنها.كشف ( يمثل 1-53-4الشكل )
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  كشف بالموظفين الذين لم يسجل لهم آداء تقييم آداء وظيفي خالل فترة
 

من فترة من قائمة سجالت تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين الذين لم يسجل لهم آداء تقييم آداء وظيفي 

 (.54-4الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين الذين لم يسجل لهم آداء تقييم آداء وظيفي خالل فترة.54-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالموظفين الذين لم يســجل لهم آداء تقييم آداء وظيفي خالل فترة، وفيما يلي 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:تبيان 

 

 محددات التقرير •

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية ليقوم النظام باســترجاع اســم الجهة اإلدارية، مع إمكانية اختيار كل الجهات  الجهة اإلدارية  ❖

 اإلدارية وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

 اريخ المراد عمل الكشف خاللها.يتم إدخال فترة التإلى(   -التاريخ )من  ❖

 يتم اختيار عناصر تقييم األداء الوظيفي من خالل القائمة المنسدلة.عناصر تقييم األداء الوظيفي   ❖

 يقوم المستخدم بإختيار نعم أو ال.طباعة خطاب تعقيبي   ❖

حيم يعرض النظام خيارين  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 .(.1-54-4القرارات في الشكل )
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 ( يمثل كشف بالموظفين الذين لم يسجل لهم آداء تقييم آداء وظيفي خالل فترة.1-54-4الشكل )
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  المراد تجديد عقودهمكشف بالمتعاقدين 
 

-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالمتعاقدين المراد تجديد عقودهم من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )

55.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمتعاقدين المراد تجديد عقودهم.55-4الشكل )

 

هم، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه يتم من خالل هذه الشـــاشـــة إعداد كشـــف بالمتعاقدين المراد تجديد عقود

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يتم إدخال تاريخ البداية وتاريخ النهاية للفترة المراد عمل التقرير خاللها.إلى(   -تاريخ )من  ❖

سعودي( يقوم يتم اختيار نوع الجنسية )سعودي( أم )غير سعودي( أم )الكل(. وعند اختيار الجنسية )غير نوع الجنسية   ❖

 النظام بتفعيل القائمة المنسدلة ليتم اختيار الجنسية بالتحديد.

ية المربوط ليقوم النظام  الجهة اإلدارية  ❖ ها ــــلين لن ها الواص عداد كشــــف بموظفي ية المراد إ يتم إدخال رقم الجهة اإلدار

ــم الجهة اإلدارية إن كانت موجودة في النظام. مع إمكانية اختيار كل  ــترجاع اس ــغ  باس الجهات اإلدارية وذلك من خالل الض

 على المريع بجانب كلمة )الكل(.

يتم اختيار الطريقة المراد فيها ترتيب البيانات فيتم اختيارها حسب )الجنسية( أم )الجهة اإلدارية( طريقة ترتيب البيانات   ❖

 أم )رقم الموظف( أم )اسم الموظف(.

لمراد فيها تجميع البيانات فيتم اختيارها حسب )حسب الجنسية( أم )حسب يتم اختيار الطريقة اطريقة تجميع البيانات   ❖

 الجهة اإلدارية(.
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

يظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب و

 (.1-55-4القرارات في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالمتعاقدين المراد تجديد عقودهم.1-55-4الشكل )
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 تسجيل الحضور واالنصراف اليومي
 (.56-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار تسجيل الحضور واالنصراف اليومي من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة تسجيل الحضور واالنصراف اليومي.56-4كل )الش
 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تســجيل الحضــور واالنصــراف اليومي للموظفين، وتســجيل العديد من الحركات التي قد يقوم 

 غياب ... إلخ( وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: –استئذان  –الموظفين بعملها مثل )تأخير 

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

يتم إدخال رقم الموظف المراد تســــجيل حركة جديدة له، فيقوم النظام باســــترجاع اســــم الموظف ورقم رقم الموظف   ❖

 السجل المدني و حالة الموظف.

 ة.بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسيمعلومات الموظف األساسية   ❖

يتم إدخال تاريخ تســـجيل الحركة أو الحضـــور أو الغياب للموظف. ويمكن إدخال تاريخ اليوم من خالل الضـــع  على  التاريخ  ❖

 .’F8‘المفتاح الوظيفي 

عند اســـترجاع معلومات الموظف بعد إدخال رقمهم يمكن تســـجيل العديد من الحركات له من  جدول معلومات الحركات  ❖

)رقم الحركة، نوع الحركة )قائمة منســدلة(، نوع االســتئذان أو خارج الدوام أو  ضــم الحقول التالية:خالل هذا الجدول والذي ي

الجولة )خيارات محددة(، دقائق الجولة، ســــاعة الجولة، دقائق الدخول، ســــاعات الدخول، دقائق الخروج، ســــاعة الخروج، 

 اختيار((. دقائق التأخير، ساعات التأخير، المالحظات، اعتماد الحركة)مربع 
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  كشف تسجيل الحضور واالنصراف اليومي
 

-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف تسجيل الحضور واالنصراف اليومي من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )

57.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف تسجيل الحضور واالنصراف اليومي.57-4الشكل )

 

شة إعداد كشف تسجيل شا صراف اليومي للموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  يتم من خالل هذه ال الحضور واالن

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يتم اختيار اصدار اكشف حسب )جهة إدارية( أو )موظف(. اصدار الكشف حسب  ❖

ــــور وغياب موظفيها لنهاية المربوط ليقوم النظام  الجهة اإلدارية  ❖ يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشــــف بحض

صدار الكشف تم اختياره حسب )جهة إدارية(. مع إمكانية اختيار كل الجهات  سم الجهة اإلدارية وذلك إذا كان ا سترجاع ا با

 الكل(.اإلدارية وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )

صدار  رقم الموظف  ❖ سم الموظف وذلك إذا كان ا سترجاع ا يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد كشف عنه ليقوم النظام با

 الكشف تم اختياره حسب )موظف(.

 يتم إدخال تاريخ البداية وتاريخ النهاية للفترة المراد عمل التقرير خاللها.إلى(   -الفترة )من  ❖

نوع الحركة من خالل القائمة المنســـــدلة. مع إمكانية اختيار كل أنواع الحركات وذلك من خالل  يتم اختيارنوع الحركة   ❖

 الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

 يتم اختيار نوع التقرير إما )تجميعي( أو )تفصيلي(.نوع التقرير   ❖
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ية اختيار كل الحركات المعتمدة وغير المعتمدة يتم اختيار نوع الحركة إما )معتمدة( أو )غير معتمدة(. مع إمكاننوع الحركة   ❖

 وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل  لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل

 (.1-57-4القرارات في الشكل )
 

 
 ( يمثل تقرير حصر الحضور والغياب.1-57-4الشكل )
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 كشف بالموظفين حسب تاريخ التعيين
 

شكل ) سجالت الموظفين كما في ال شة عند اختيار كشف بالموظفين حسب تاريخ التعيين من قائمة  شا -4تظهر هذه ال

58.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين حسب تاريخ التعيين.58-4الشكل )

 

صراف اليومي للموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  سجيل الحضور واالن شة إعداد كشف ت شا يتم من خالل هذه ال

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

سترجاع يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشف بم الجهة اإلدارية  ❖ وظفيها حسب تاريخ تعيينهم ليقوم النظام با

 اسم الجهة اإلدارية مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

يتم إدخال رقم المؤهل المراد إعداد كشــــف عنه ليقوم النظام باســــترجاع اســــم المؤهل مع إمكانية اختيار كل  المؤهل  ❖

 المؤهالت وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

يتم إدخال تاريخ البداية وتاريخ النهاية للفترة المراد عمل التقرير خاللها مع إمكانية اختيار كل الفترات إلى(   -التاريخ )من  ❖

 وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

 ر المراد اعداد كشف عنه من خالل القائمة المنسدلة.يتم اختيار اسم الكادالكادر   ❖

يتم إدخال مرتبة البداية ومرتبة النهاية المراد عمل التقرير خاللها مع إمكانية اختيار كل المرتبات إلى(   -المرتبة )من  ❖

 وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

اختيار هذا الخيار لكي ادراج اســم الموظفين المطوي قيدهم في يمكن للمســتخدم  ادراج الموظفين المطو  قيدهم  ❖

 الكشف.
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

ال تســجيل لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعم

 (.1-58-4القرارات في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالموظفين حسب تاريخ التعيين.1-58-4الشكل )
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 كشف ومعلومات ودورات الموظفين 
 

 (.59-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف ومعلومات ودورات الموظفين من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ومعلومات ودورات الموظفين. ( يمثل شاشة كشف59-4الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بمعلومات ودورات الموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشف بمعلومات ودورات موظفيها ليقوم النظام باسترجاع اسم  الجهة اإلدارية  ❖

 الجهة اإلدارية مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

للفترة المراد عمل التقرير خاللها مع إمكانية اختيار كل الفترات  يتم إدخال تاريخ البداية وتاريخ النهايةإلى(   -التاريخ )من  ❖

 وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

يمكن للمســــتخدم اختيار نوع الدورة المراد عمل تقرير عنها وهي إما )داخلية( أو )خارجية( مع إمكانية اختيار  نوع الدورة  ❖

 ار )الكل(.كال النوعين من خالل اختيار الخي

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-59-4القرارات في الشكل )
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 ( يمثل كشف ومعلومات ودورات الموظفين.1-59-4الشكل )
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  كشف بدرجات ورواتب الموظفين بعد العالوة الدورية  
 

سجالت الموظفين كما في  شة عند اختيار كشف بدرجات ورواتب الموظفين بعد العالوة الدورية من قائمة  شا تظهر هذه ال

 (.60-4الشكل )
 

 
 الموظفين بعد العالوة الدورية.( يمثل شاشة كشف بدرجات ورواتب 60-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بدرجات ورواتب الموظفين بعد العالوة الدورية ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 ة الدورية .يقوم المستخدم بإدخال السنة  المراد إعداد كشف بدرجات ورواتب الموظفين بعد العالو السنة   ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-60-4القرارات في الشكل )
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 ( يمثل كشف بدرجات ورواتب الموظفين بعد العالوة الدورية.1-60-4)الشكل 
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  إصدار أوامر إركاب المرافقين
 

-61-4( و )61-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار إصدار أوامر إركاب المرافقين من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )

1.) 
 

 
 ركاب المرافقين  .( يمثل الجزء العلوي شاشة إصدار أوامر إ61-4الشكل )

 

ــــدار أوامر إركاب المرافقين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ــــة إعداد كشــــف إص يتم من خالل هذه الشــــاش

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم بإدخال رقم أمر اإلركاب.رقم أمر اإلركاب   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ أمر اإلركاب.تاريخ أمر اإلركاب   ❖

 معلومات الموظف المختصرة  •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف المراد إصــدار أمر اإلركاب له وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إصدار أمر اإلركاب له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إصدار أمر اإلركاب له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إصدار أمر اإلركاب له. حالة الموظف  ❖

 يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب   معلومات الموظف األساسية  ❖

 يقوم المستخدم هل يريد إصدار امر اإلركاب للمرافقين عن عقد الموظف السابق أو عن عقده الحالي . اختيار العقد  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 437 

ـــدار أمر اإلركاب عنه وهذه المعلومات تشـــمل :ي ت ❖ اريخ يقوم النظام بعرض معلومات العقد الذي قام المســـتخدم بإختيار إص

ياره(،الجهة  لذي تم  إخت بالعقد ا ــــرة الموظف  تاريخ مباش ــــرة )عبارة عن  تاريخ المباش ية العقد،  ها تاريخ ن ية العقد، بدا

 اإلدارية،مسمى الوظيفة،مقر العمل،المرتبة،رقم الوظيفةي . 

موظف الذي إعتمد إصدار يقوم المستخدم بإدخال اسم اآلمر بإصدار أمر اإلركاب )رقم ال إسم اآلمر بإصدار أمر اإلركاب   ❖

 أمر إركاب للمرافقين التابعين للموظف(، ويقوم النظام بعرض مسمى وظيفته .

صدار امر االركاب   ❖ ستند ا يقوم المســتخدم بإدخال المرجع او معلومات أمر الموافقة الذي تم اإلســتناد عليه  الى ماذا ا

 إلصدار أمر إركاب للمرافقين التابعين للموظف .

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ المتوقع للسفر . متوقع للسفر التاريخ ال ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب استحقاق الموظف لإلركاب . سبب استحقاق الموظف لألركاب   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال خ  السير وذلك بإختياره من القائمة المنسدله . خط السير   ❖

 لتذكرة  وذلك بإختياره من القائمة المنسدله .يقوم المستخدم بإدخال درجة ا درجة التذكرة   ❖

يقوم المســتخدم بتحديد إتجاه اإلركاب )ذهاب وعودة / دهاب فق  / عودة فق (، وتكون القيمة اإلفتراضــية  اتجاه اإلركاب   ❖

 ذهاب وعودة  .

 : يقوم المستخدم بتحديد المرافقين المراد إصدار أمر اإلركاب الحالي لهم.المرافقين  ❖

 بالضـــغ  على زر الطباعة حيم يقوم النظام بطباعة وذلكالمســـتخدم في طباعة أمر إركاب المرافقين  قد يرغبفظ بعد الح ❖

 .أمر اإلركاب
 

 
 ( يمثل يمثل الجزء السفلي شاشة إصدار أوامر إركاب المرافقين  .1-61-4الشكل )
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  كشف عن الموظفين والمرافقين
 

 (.62-4الموظفين والمرافقين من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف عن 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف عن الموظفين والمرافقين.62-4الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن الموظفين والمرافقين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشـف بمعلومات الموظفين ومرافقيهم ليقوم النظام باسـترجاع  الجهة اإلدارية  ❖

 اسم الجهة اإلدارية مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

دلة، ويمكن عرض جميع الجنسيات بتحديد الخيار )الكل( يقوم المستخدم بتحديد الجنسية من القائمة المنس الجنسية  ❖

 من القائمة المنسدلة. 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

شف عن شكل المطلوب ويظهر ك ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب الموظفين والمرافقين  لطباعة الكشف إما ب

 (.1-62-4كما في الشكل )
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 439 

 
 ( يمثل كشف عن الموظفين والمرافقين.1-62-4الشكل )
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 كشف بالموظفين الذين مضت فترة معينة على بقائهم بنفس المرتبة
 

ســجالت تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بالموظفين الذين مضــت فترة معينة على بقائهم بنفس المرتبة من قائمة 

 (.63-4الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين الذين مضت فترة معينة على بقائهم بنفس المرتبة.63-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالموظفين الذين مضت فترة معينة على بقائهم بنفس المرتبة ، وفيما يلي تبيان 

 الشاشة:لكل من الحقول في هذه 

 

 محددات التقرير •

يقوم المســــتخدم بإدخال الحد األدنى لمدة البقاء على المرتبة الحد األدنى لمدة البقاء على المرتبة )باألشــــهر(   ❖

 )باألشهر(المراد عمل كشف  به.

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ المراد عمل كشف ينتهي به.حتى تاريخ   ❖

المراد اعداد كشـــف عنه من خالل القائمة المنســـدلة.مع إمكانية اختيار الكل وذلك يتم اختيار نوع الموظف نوع الموظف   ❖

 من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

 يتم اختيار اسم الكادر المراد اعداد كشف عنه من خالل القائمة المنسدلة.كادر التوظيف   ❖

اية المراد عمل التقرير خاللها مع إمكانية اختيار كل المرتبات يتم إدخال مرتبة البداية ومرتبة النهإلى(   -المرتبة )من  ❖

 وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشــف بالموظفين الذين مضــت فترة معينة على بقائهم بنفس  الجهة اإلدارية  ❖

المرتبة ليقوم النظام باســــترجاع اســــم الجهة اإلدارية مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضــــغ  على 

 المريع بجانب كلمة )الكل(.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 441 

يتم اختيار الحد األدنى لتقييم األداء الوظيفي المراد اعداد كشــــف عنه من خالل لوظيفي  الحد األدنى لتقييم األداء ا ❖

 القائمة المنسدلة.مع إمكانية اختيار الكل وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

تراضـــية هي نعم . مع يقوم المســـتخدم باختيار هل وصـــل لنهاية المربوط )نعم/ال( والقيمة االف وصـــل لنهاية المربوط  ❖

 إمكانية اختيار الكل وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

يقوم المســتخدم باختيار هل عوقب بالحرمان من العالوة )نعم/ال( والقيمة االفتراضــية هي  عوقب بالحرمان من العالوة  ❖

 انب كلمة )الكل(.نعم . مع إمكانية اختيار الكل وذلك من خالل الضغ  على المريع بج

ــية هي  عوقب بالحســم من الراتب  ❖ يقوم المســتخدم باختيار هل عوقب بالحســم من الراتب )نعم/ال( والقيمة االفتراض

 نعم، مع إمكانية اختيار الكل وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

لى زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  ع طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف متابعة أعمال تســجيل 

 (.1-63-4القرارات في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالموظفين الذين مضت فترة معينة على بقائهم بنفس المرتبة.1-63-4الشكل )
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 كشف تفصيلي بإجازات الموظفين
 (.64-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف تفصيلي بإجازات الموظفين من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف تفصيلي بإجازات الموظفين.64-4الشكل )

 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف تفصيلي بإجازات الموظفين، وفيما يلي 

 

 محددات التقرير •

إصدار الكشف حسب )الجهة اإلدارية/ الكادر الوظيفي/ بدون )وهي القيمة االفتراضية(( وهذا  يتم اختيار الكشف حسب  ❖

 .المحدد يمثل طريقة تجميع البيانات في التقرير

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشــف بموظفيها ليقوم النظام باســترجاع اســم الجهة اإلدارية  الجهة اإلدارية  ❖

 مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل( وهي القيمة االفتراضية.

يإلى المرتبة(   -)من المرتبة  ❖ ة ومرتبة النهاية المراد عمل التقرير خاللها مع إمكانية اختيار كل يتم إختيار مرتبة البدا

 المرتبات وذلك من خالل الضغ  على المربع بجانب كلمة )الكل( وهي القيمة االفتراضية.

يتم إدخال رقم الموظف المراد تكوين تقرير تفصــــيلي بإجازاته ليقوم النظام باســــترجاع اســــم الموظف مع رقم الموظف   ❖

 اختيار كل الموظفين وذلك من خالل الضغ  على المربع بجانب كلمة )الكل( وهي القيمة االفتراضية.إمكانية 

تاريخ )من  ❖ ها اإلجازات المراد عمل إلى(   -ال ية المطلوب أن تقع في ية للفترة الزمن ها تاريخ الن ية و بدا تاريخ ال يتم إدخال 

يار كل الفترات وذلك من ية اخت ها، مع إمكان بأن القيم  التقرير خالل ًما  ــــغ  على المربع بجانب كلمة )الكل(، عل خالل الض

 االفتراضية لهذين الحقلين )من تاريخ: بداية الشهر الحالي(، )إلى تاريخ: نهاية الشهر الحالي(.

ــدلة التي تحتوي جميع أنواع قرانوع اإلجازة   ❖ رات يتم اختيار نوع اإلجازة المراد اعداد كشــف عنها من خالل القائمة المنس

ــــغ  على المربع بجانب كلمة )الكل( وهي القيمة  اإلجازة الفرعية، مع إمكانية اختيار كل أنواع اإلجازات وذلك من خالل الض

 االفتراضية.
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يتم تحديد النوع إما ي إجازة عادية أو تعويض غياب ي المراد االســــتعالم عنه وذلك باختيار نوع االجازة يإجازة عادية  النوع   ❖

ــــغ  على الدائر الموجودة بجانب كل خيار مع إمكانية إختيارللموظفين ي  الكل ، في حال تم إختيار ي  أو الكل وذلك بالض

تعويض عن غياب أو الكل ي ، عند تكوين التقرير تظهر عالمة )*( في التقرير تعني إجازة عادية بســــبب تعويض غياب وذلك 

 دية.لتمييز اإلجازات بسبب تعويض الغياب عن اإلجازات العا

يتم اختيار أحد الخيارين )نعم/ال ،وهي القيمة االفتراضـــية( وذلك إلظهار مدة التقاطع، والمقصـــود بها  إظهار مدة التقاطع  ❖

 إلى تاريخ(. –فترة التقاطع مابين فترة اإلجازة )مع التمديد( والفترة المدخلة في المحددات السابقة )من تاريخ 

دخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إ طباعة الكشف   ❖

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف تفصيلي بإجازات الموظفين 

 (.1-64-4كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف تفصيلي بإجازات الموظفين.1-64-4الشكل )

  



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 444 

 بالبيانات المطلوبة للتدقيق لديوان المراقبة العامةكشف 
تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالبيانات المطلوبة للتدقيق لديوان المراقبة العامة  من قائمة سجالت الموظفين كما 

 (.65-4في الشكل )
 

 
 .( يمثل شاشة كشف بالبيانات المطلوبة للتدقيق لديوان المراقبة العامة65-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة اصـــدار كشـــف عن البيانات المطلوبة للتدقيق والتي يطلبها ديوان المراقبة العامة من جميع 

الجهات الحكومية من أجل تدقيق أعمال الجهات الحكومية بحيم يتم تحميل هذه البيانات على نظام خاص بعملية التدقيق، 

 اشة:وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الش

 

 محددات التقرير •

 الفترة المطلوبة للتقرير. يتم اختيار إلى الفترة (  –)من الفترة  ❖

بالنقر داخل أي من الخيارات  أنواع الموظفين   ❖ ناته للتدقيق. وذلك  يا يار نوع الموظف المراد تصـــــدير تقرير عن ب يتم اخت

 المتاحة في الشاشة.

يتم اختيار نوع الملف المراد تصــدير تقرير عن بياناته للتدقيق. وذلك بالنقر داخل أي من الخيارات المتاحة  اختر نوع الملف  ❖

 في الشاشة.

 يمكن للمستخدم تصدير أي من الملفات إلى ملف إكسل بالنقر على زر ي تصدير البيانات إلى إكسل ي.  ❖
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  كشف بمدد خدمة الموظفين

 

 (.66-4كشف بمدد خدمة الموظفين من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بمدد خدمة الموظفين.66-4الشكل )

 

سابقة،،  سواًء الحالية أو ال شف بمدد الخدمة للموظفين ومدة بقائهم على المرتبة  صدار  ك شة ا شا يتم من خالل هذه ال

 في هذه الشاشة:وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 

 محددات التقرير •

يتم إدخال رقم الموظف المراد تكوين كشــف المدد له، ليقوم النظام باســترجاع اســم الموظف مع إمكانية رقم الموظف   ❖

 اختيار كل الموظفين وذلك من خالل الضغ  على المربع بجانب كلمة )الكل(.

مع إمكانية اختيار كل الكوادر وذلك من  خالل القائمة المنسدلة. يتم اختيار اسم الكادر المراد اعداد كشف عنه منالكادر   ❖

 خالل الضغ  على المربع بجانب كلمة )الكل(.

يتم إدخال مرتبة البداية ومرتبة النهاية المراد عمل التقرير خاللها مع إمكانية اختيار كل إلى المرتبة(   -)من المرتبة  ❖

 جانب كلمة )الكل(.المرتبات وذلك من خالل الضغ  على المريع ب

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشــف بموظفيها ليقوم النظام باســترجاع اســم الجهة اإلدارية  الجهة اإلدارية  ❖

 مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل(.

المراد عمل التقرير خاللها مع إمكانية اختيار كل المرتبات وذلك من خالل الضغ  على يتم إختيار مرتبة البداية ومرتبة النهاية  ❖

 المربع بجانب كلمة )الكل( وهي القيمة االفتراضية.

يقوم المســـتخدم بإختيار ترتيب بيانات الكشـــف حســـب يالمرتبة والدرجةي أو يإســـم الموظفي أو يعمر  الترتيب حســب  ❖

 المرتبة الحاليةي أو يتاريخ بداية الخدمة في الدولةي. وذلك من القائمة المنسدلة.الموظفي أو يتاريخ الحصول على 
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 يمكن للمستخدم اختيار طريقة ترتيب الكشف يتصاعدياًي أم يتنازلياًي. طريقة الترتيب  ❖

ي يمكن للمســتخدم اختيار هذا الخيار لكي ادراج اســم الموظفين المطوي قيدهم ف ادراج الموظفين المطو  قيدهم  ❖

 الكشف.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ــيلي بمدد خدمة  ــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف تفص لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرض

 (.1-66-4الموظفين كما في الشكل )
 

 
 يمثل كشف بمدد خدمة الموظفين. (1-66-4الشكل )
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 كشف بقرارات تعديل تاريخ المباشرة من اإلجازة
 

ــرة من اإلجازة من قائمة ســجالت الموظفين كما في  ــة عند اختيار كشــف بقرارات تعديل تاريخ المباش ــاش تظهر هذه الش

 (.67-4الشكل )
 

 
 اإلجازة.( يمثل شاشة كشف بقرارات تعديل تاريخ المباشرة من 67-4الشكل )

 

شرة من اإلجازة ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  شف بقرارات تعديل تاريخ المبا صدار  ك شة ا شا يتم من خالل هذه ال

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

لى عتم إختيار نوع اإلجازة المراد اصــدار الكشــف عنها مع إمكانية اختيار كل األنواع وذلك من خالل الضــغ  يوع اإلجازة  ن 

 المريع بجانب كلمة )الكل(.

يتم إدخال رقم الموظف المراد تكوين الكشف عنه، ليقوم النظام باسترجاع اسم الموظف مع إمكانية اختيار رقم الموظف   ❖

 كل الموظفين وذلك من خالل الضغ  على المربع بجانب كلمة )الكل(.

المباشرة ، ويمكن إدخال تاريخ اليوم من خالل الضع  على يتم إدخال بداية فترة تعديل  تاريخ قرار تعديل المباشرة من  ❖

 .’F8‘المفتاح الوظيفي 

ـــع   تاريخ قرار تعديل المباشـــرة إلى  ❖ ـــرة ، ويمكن إدخال تاريخ اليوم من خالل الض يتم إدخال نهاية فترة تعديل المباش

 .’F8‘على المفتاح الوظيفي 

سا طباعة الكشف  ❖ ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال بقة بال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف تفصيلي بقرارات تعديل تاريخ 

 (.1-67-4المباشرة من اإلجازة كما في الشكل )
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 رة من اإلجازة.( يمثل كشف بقرارات تعديل تاريخ المباش1-67-4الشكل )
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 إعادة المتعاقدين إلى الخدمةكشف بقرارات 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بقرارات إعادة المتعاقدين إلى الخدمة من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل 

(4-68.) 
 

 
 الخدمة. ( يمثل شاشة كشف بقرارات إعادة المتعاقدين إلى68-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة اصــدار  كشــف بقرارات إعادة المتعاقدين إلى الخدمة ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ــدار الكشــف حســب )بدون/ الجهة اإلدارية/ الكادر الوظيفي( وهذا المحدد يمثل  يتم اختيار إصــدار الكشــف حســب  ❖ إص

 .لبيانات في التقريرطريقة تجميع ا

يقوم المســتخدم بإختيار الجهة االدارية المطلوب تكوين الكشــف عنها اما عن طريق ادخال رقمها مباشــرة  الجهة االدارية  ❖

ضغ  علىي سطة ال ضغ  بالمربع الموجود   F2او بالبحم عنه بوا ستخدم اختيار كل الجهات االدارية وذلك بال ي, وبإمكان الم

 ( في المربع.بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

يقوم المستخدم بإختيار الكادر الوظيفي من خالل قائمة منسدلة تحتوي على الكوادر الوظيفية التي تم الكادر الوظيفي   ❖

المســـتخدم اختيار كل الكوادر الوظيفية وذلك بالضـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تعريفها بالنظام وبإمكان 

 ( في المربع.تظهر إشارة )

كادر  المرتبة(  من –)من المرتبة   ❖ كل لمحدد ال يار ال بة )من..الى( في حال عدم اخت يار المرت بإخت يقوم المســــتخدم 

لمراتب التي تتبع للكادر الذي تم إختياره في الحقل الســــابق وبإمكان الوظيفي من خالل قائمة منســــدلة تحتوي على ا

 ( في المربع.المستخدم اختيار كل المراتب وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )
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مع إمكانية اختيار  يتم إدخال رقم الموظف المراد تكوين الكشف عنه، ليقوم النظام باسترجاع اسم الموظفرقم الموظف   ❖

 كل الموظفين وذلك من خالل الضغ  على المربع بجانب كلمة )الكل(.

يتم إدخال بداية فترة اإلعادة من الخدمة ، ويمكن إدخال تاريخ اليوم من خالل الضغ  على  فترة اإلعادة الى الخدمة من  ❖

 .’F8‘المفتاح الوظيفي 

ــــغ  يتم إدخال نهاي فترة اإلعادة الى الخدمة إلى  ❖ ة فترة اإلعادة من الخدمة ، ويمكن إدخال تاريخ اليوم من خالل الض

 .’F8‘على المفتاح الوظيفي 

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

مطلوب ويظهر كشــف تفصــيلي بقرارات إعادة لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل ال

 (.1-68-4المتعاقدين إلى الخدمة كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بقرارات إعادة المتعاقدين إلى الخدمة.1-68-4الشكل )
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 كشف بالقرارات والمسيرات حسب المستخدم
 

المســتخدم من قائمة ســجالت الموظفين كما في تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بالقرارات والمســيرات حســب 

 (.69-4الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالقرارات والمسيرات حسب المستخدم.69-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة اصدار  كشف بالقرارات والمسيرات حسب المستخدم ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يتم اختيار نوع إصدار الكشف عن القرارات في نظام شؤون الموظفين أم عن  المسيرات في نظام الرواتب.التقرير   ❖

سم المستخدم    ❖ سم المستخدم المراد تكوين التقرير عنه مع إمكانية اختيار كل المستخدمين في النظام ا يتم إدخال ا

 وذلك من خالل الضغ  على المربع بجانب كلمة )الكل(.

يتم إدخال بداية  الفترة الزمنية المراد االستعالم عن إدخاالت المستخدم خاللها ، ويمكن إدخال تاريخ اليوم من  من تاريخ  ❖

 .’F8‘خالل الضع  على المفتاح الوظيفي 

يتم إدخال نهاية  الفترة الزمنية المراد االستعالم عن إدخاالت المستخدم خاللها ، ويمكن إدخال تاريخ اليوم من  إلى تاريخ  ❖

 .’F8‘خالل الضع  على المفتاح الوظيفي 

يتم اختيار نوع القرار الرئيســي المراد إصــدار الكشــف عنه مع إمكانية اختيار كل القرارات الموجودة  نوع القرار الرئيســي  ❖

 ي النظام .ف

في حال اختيار نوع قرار رئيسي محدد )أي عدم اختيار الكل( يتم اختيار نوع القرار الفرعي تبًعا للقرار  نوع القرار الفرعي  ❖

 الرئيسي مع إمكانية اختيار الكل .
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 اريخ القرار يتم اختيار طريقة ترتيب بيانات التقرير على حسب المحددات : المستخدم ،نوع التقرير ، ت الترتيب حسب   ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما  ❖

 (.1-69-4بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف بالقرارات  حسب المستخدم . (1-69-4الشكل )
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 االنتدابات المقدم لهيئة الرقابة والتحقيقبيان 
 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار بيان االنتدابات المقدم لهيئة الرقابة والتحقيق حســـب المســـتخدم من قائمة ســـجالت 

 (.70-4الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة بيان االنتدابات المقدم لهيئة الرقابة والتحقيق.70-4الشكل )

 

خالل هذه الشاشة اصدار  كشف بيان االنتدابات المقدم لهيئة الرقابة والتحقيق ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول يتم من 

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يقوم المســتخدم بإختيار الجهة االدارية المطلوب تكوين الكشــف عنها اما عن طريق ادخال رقمها مباشــرة  الجهة االدارية  ❖

 ي, وباالمكان تحديد الكل.  F2او بالبحم عنه بواسطة الضغ  علىي

 يتم اختيار السنة المالية  المراد اعداد كشف عنه من خالل القائمة المنسدلة. السنة المالية  ❖

يقوم المستخدم بإختيار نوع االنتداب المراد اعداد كشف عنه من خالل القائمة المنسدلة،مع إمكانية إختيار  نوع اإلنتداب  ❖

 الكل .

 يقوم المستخدم بإختيار نوع الكشف المراد اعداده من خالل القائمة المنسدلة.نوع الكشف   ❖

ي حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقرير ❖

 (.1-70-4بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )
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 يمثل كشف بيان االنتدابات المقدم لهيئة الرقابة والتحقيق. (1-70-4الشكل ) 
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 كشف بالموظفين الخاضعين لسلم رواتب معين 
 

اختيار كشــف بالموظفين الخاضــعين لســلم رواتب معين من قائمة ســجالت الموظفين كما في تظهر هذه الشــاشــة عند 

 (.71-4الشكل )
 

 
 يمثل شاشة كشف بالموظفين الخاضعين لسلم رواتب معين. (71-4الشكل )

 

الحقول في يتم من خالل هذه الشاشة اصدار  كشف بالموظفين الخاضعين لسلم رواتب معين ، وفيما يلي تبيان لكل من 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 اختيار الكادر المراد تكوين الكشف عنه من القائمة المنسدلة مع امكانية تحديد الكل.الكادر   ❖

اختيار ســلم الراتب الذي يخضــع له الكادر الذي تم اختياره مســبقا والمراد تكوين الكشــف عنه مع امكانية ســلم الراتب   ❖

 تحديد الكل.

سلم الراتب الذين تم اختيارهما اما عن  رقم الموظف  ❖ ضع للكادر و شف عنه والخا اختيار رقم الموظف المطلوب تكوين الك

 ي, وباالمكان تحديد الكل.  F2طريق ادخال رقمه مباشرة او بالبحم عنه بواسطة الضغ  علىي

النظام خيارين لطباعة الكشف إما  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض ❖

 (.1-71-4بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )
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 يمثل كشف بالموظفين الخاضعين لسلم رواتب معين. (1-71-4الشكل )
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 بيان خدمة لموظف معاد تعيينه
 (.72-4وذلك من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار بيان خدمة لموظف معاد تعيينه 

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بيان خدمة الموظف.72-4الشكل )

 

ـــدار كشـــف بيان خدمة لموظف معاد تعيينه، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  يتم من خالل هذه الشـــاشـــة إص

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2لمراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــــغ  على زر ييتم إدخال رقم الموظف ارقم الموظف   ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

يتم تحديد هل يتم ادراج قرار تعيين الموظف في الكشــف وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة  ادراج قرار التعيين  ❖

 ( في المربع، وعند عدم االختيار ال يظهر قرار التعيين بالكشف.التعين حيم تظهر إشارة )ادراج قرار 

 يتم تحديد ترتيب القرارات وذلك باختيار نوع الترتيب المطلوب من القائمة المنسدلة. الترتيب حسب  ❖

 يتم تحديد نوع الترتيب إما تصاعدياً او تنازلياً. نوع الترتيب  ❖

 يقوم المستخدم بإختيار نعم أو ال.ادراج القرارات الملغاة   ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف   ❖

في لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بيان خدمة الموظف 

 (.1-72-4الشكل )
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 ( يمثل كشف بيان خدمة لموظف معاد تعيينه.1-72-4الشكل )
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 كشف بالمثبتين خالل فترة و حسب الكادر

 

شكل  سجالت الموظفين كما في ال شة عند اختيار كشف بالمثبتين خالل فترة و حسب الكادر من قائمة  شا تظهر هذه ال

(4-73.) 
 

 
 كشف بالمثبتين خالل فترة و حسب الكادر. (73-4الشكل )

 

صدار  كشف بالمثبتين خالل فترة وحسب الكادر، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  شة ا شا يتم من خالل هذه ال

 الشاشة:

 

 محددات التقرير  •

 يتم ادخال تاريخ بداية تثبيت الموظفين المراد تكوين الكشف عنهم.تاريخ التثبيت من تاريخ    ❖

 يتم ادخال تاريخ نهاية تثبيت الموظفين المراد تكوين الكشف عنهم.الى تاريخ    ❖

اختيار الكادر الموظفين المراد تكوين الكشـــف عنهم قبل التثبيت من القائمة المنســـدلة مع امكانية الكادر قبل التثبيت    ❖

 تحديد الكل.

كشــــف عنهم بعد التثبيت من القائمة المنســــدلة مع امكانية اختيار الكادر الموظفين المراد تكوين الالكادر بعد التثبيت    ❖

 تحديد الكل.

اختيار الجهة االدارية المطلوب تكوين الكشــــف عنها اما عن طريق ادخال رقمها مباشــــرة او بالبحم عنه  الجهة االدارية   ❖

 ي, وباالمكان تحديد الكل.  F2بواسطة الضغ  علىي

تكوين الكشـــف عنه اما عن طريق ادخال رقمه مباشـــرة او بالبحم عنه بواســـطة اختيار مقر العمل المطلوب  مقر العمل   ❖

 ي, وباالمكان تحديد الكل.  F2الضغ  علىي
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما  ❖

 (.1-73-4المطلوب كما في الشكل )بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل 
 

 
 كشف بالمثبتين خالل فترة و حسب الكادر. (1-73-4الشكل )
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 مخصصات العمل خارج الدوام حسب مراكز التكلفةكشف 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف مخصصات العمل خارج الدوام حسب مراكز التكلفة من قائمة سجالت الموظفين كما 

 (.74-4في الشكل )
 

 
 شاشة كشف مخصصات العمل خارج الدوام حسب مراكز التكلفة. (74-4الشكل )

 

صدار  كشف مخصصات العمل خارج الدوام حسب مراكز التكلفة ، وفيما يلي تبيان لكل من  شة ا شا يتم من خالل هذه ال

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير  •

 تكوين الكشف عنها من القائمة المنسدلة.اختيار السنة المالية المراد السنة المالية    ❖

ــــرة او بالبحم عنه البند التحليلي    ❖ يتم ادخال البند التحليلي المراد تكوين الكشــــف عنه عن طريق ادخال رقمه مباش

 ( في المربع .ي، مع امكانية اختيار الكل وذلك بوضع إشارة )  F2بواسطة الضغ  علىي

شرة او بالبحم عنه بواسطة يتم ادخال مركز التكمركز التكلفة    ❖ لفة المراد تكوين الكشف عنه عن طريق ادخال رقمه مبا

 ( في المربع .ي، مع امكانية اختيار الكل وذلك بوضع إشارة )  F2الضغ  علىي

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما  ❖

 (.1-74-4بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )
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 كشف مخصصات العمل خارج الدوام حسب مراكز التكلفة. (1-74-4الشكل )

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 463 

 بإجازات الموظف حسب رقم السجل المدني كشف 
 

ة سجالت الموظفين كما في تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بإجازات الموظف حسب رقم السجل المدني من قائم

 (.1-75-4( و )75-4الشكل )
 

 
 يمثل الجزء العلوي من شاشة كشف بإجازات الموظف حسب رقم السجل المدني. (75-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة اصدار  كشف بإجازات الموظف حسب رقم السجل المدني ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير  •

،  وبذلك يقوم المســـتخدم بإختيار نوع االجازة  يقوم النظام بعرض جميع أنواع اإلجازات الموجودة في النظام  نوع اإلجازة   ❖

 المراد عمل الكشف عنها وذلك بالنقر داخل أي من الخيارات المتاحة في الشاشة ،مع إمكانية إختيار الكل   

 تكوين الكشف عنها من القائمة المنسدلة، مع إمكانية اختيار الكل .اختيار نوع اإلجازة المراد  ❖

ــغ   رقم الموظف  ❖ يتم إدخال رقم الموظف المراد القيام بالكشــف عن إجازاته حســب رقم الســجل المدني له وذلك بالض

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظفF2على زر ي المراد القيام ،  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 حيم يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف.
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 يمثل الجزء السفلي من شاشة كشف بإجازات الموظف حسب رقم السجل المدني. (1-75-4الشكل )

 
 

 ة معلومات الموظف األساسية.بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشمعلومات الموظف األساسية   ❖

 يتم إدخال تاريخ البداية وتاريخ النهاية للفترة المراد عمل التقرير خاللها. إلى(   -التاريخ )من  ❖

يتم اختيار طبيعة اإلجازة المراد تكوين الكشــــف عنها على حســــب المحددات : تاريخية أو  فعلية مع  طبيعة اإلجازة   ❖

 إمكانية اختيار الكل .

يتم تحديد النوع إما ي إجازة عادية أو تعويض غياب ي المراد االســـتعالم عنه وذلك باختيار المحدد نوع  ازة العادية  نوع االج ❖

الكل ، في  االجازة يإجازة عادية للموظفين ي أو الكل وذلك بالضغ  على الدائرة الموجودة بجانب كل خيار مع إمكانية اختيار

الكل ي ، عند تكوين التقرير تظهر عالمة )*( في التقرير تعني إجازة عادية بســــبب  حال تم إختيار ي تعويض عن غياب أو

 تعويض غياب وذلك لتمييز اإلجازات بسبب تعويض الغياب عن اإلجازات العادية.

 يتم اختيار طريقة ترتيب بيانات التقرير على حسب المحددات :طبيعة اإلجازة أو تاريخ بداية اإلجازة  الترتيب حسب   ❖

قوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما ي ❖

 (.2-75-4بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )
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 كشف بإجازات الموظف حسب رقم السجل المدني. (2-75-4الشكل )
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  اإلجازات التاريخي مع الرصيد اإلفتتاحي  كشف مقارنة رصيد

 

سجالت الموظفين  صيد اإلفتتاحي من قائمة  صيد اإلجازات التاريخي مع الر شة عند اختيار كشف مقارنة ر شا تظهر هذه ال

 (.76-4كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف مقارنة رصيد اإلجازات التاريخي مع الرصيد اإلفتتاحي.76-4الشكل )

 

 خالل هذه الشاشة إعداد كشف تفصيلي بإجازات الموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: يتم من

 

 محددات التقرير •

إصــدار الكشــف حســب )الجهة اإلدارية/ الموظف/( وهذا المحدد يمثل طريقة تجميع البيانات  يتم اختيار الكشــف حســب  ❖

 .في التقرير

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشــف بموظفيها ليقوم النظام باســترجاع اســم الجهة اإلدارية  الجهة اإلدارية  ❖

 مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل( وهي القيمة االفتراضية.

تفصــيلي بمقارنة رصــيد إجازاته  التاريخيه مع رصــيده  اإلفتتاحي  يتم إدخال رقم الموظف المراد تكوين تقريررقم الموظف   ❖

ـــغ  على المربع بجانب كلمة  ليقوم النظام باســـترجاع اســـم الموظف مع إمكانية اختيار كل الموظفين وذلك من خالل الض

 )الكل( وهي القيمة االفتراضية.

تقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين ال ❖

 (.1-76-4بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )
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 .مقارنة رصيد اإلجازات التاريخي مع الرصيد اإلفتتاحيكشف  (1-76-4الشكل )
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  طباعة بطاقة عمل للموظف

 

 (.77-4بطاقة الموظف من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار طباعة 
 

 
 ( يمثل شاشة طباعة بطاقة الموظف.77-4الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة طباعة بطاقة الموظف، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

اإلدارية/ موظف محدد ( وهذا المحدد يمثل طريقة تجميع إصـــدار الكشـــف حســـب )الجهة  يتم اختيار الكشــف حســب  ❖

 .البيانات في التقرير

 يتم إدخال رقم الموظف المراد تكوين طباعة بطاقة عمله ليقوم النظام باسترجاع اسم الموظف .رقم الموظف   ❖

ـــم الجهة  لجهة اإلدارية ا ❖ ـــترجاع اس يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد طباعة بطافة العمل لموظفيها ليقوم النظام باس

 اإلدارية مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضغ  على المريع بجانب كلمة )الكل( .

حية لبطاقة العمل المراد طباعتها وتكون يقوم المســتخدم بادخال عدد ســنوات الصــال دد ســنوات الصــالحية البطاقة  ع ❖

 سنوات. 4القيمة االفتراضية هي 

يقوم المســــتخدم بإختيار هل يرغب في طباعة بطاقة العمل  طباعة بطاقة الموظف في حال عدم وجود صـــورة له  ❖

 للموظف في حال عدم وجود صورة له )نعم/ال( .

ــالحية التوقيع على البطاقة ويعرض النظام يقوم المســتخدم بإدخال رقم الماحب صــالحية التوقيع   صــ ❖ ــاحب ص وظف ص

اسمه، وتكون القيمة االفتراضية هي رقم الموظف الخاص بمدير عام ادارة شؤون الموظفين ويتم الحصول عليه من شاشة 

 اإلعدادات العامة لشؤون الموظفين. 

 صالحية التوقيع .يقوم المستخدم بإدخال منصب الموظف الذي تم إدخاله في حقل صاحب  المنصب  ❖
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 يقوم المستخدم بإدخال توقيع صاحب الصالحية وذلك بتحميله ملف خارجي. إختر صورة التوقيع   ❖

 يقوم المستخدم بإختيار صورة شعار المنشأة التي ستظهر في البطاقة. إختر صورة الشعار  ❖

يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم  ❖

 (.1-77-4بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )
 

 
 .طباعة بطاقة الموظفكشف  (1-77-4الشكل )
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  كشف نموذج المرصد 

 

 (.78-4)تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف نموذج المرصد من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف نموذج المرصد.78-4الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف نموذج المرصد، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ وتكون القيمة االفتراضية التاريخ الحالي. حتى تاريخ  ❖

يمكن للمســــتخدم اختيار هذا الخيار لكي اظهار الموظفين المطوية  المطوية قيودهم خالل الفترة  أظهار الموظفين  ❖

 قيودهم خالل الفترة.

 . يتم تفعيل حقل التاريخ في حال تم اختيار  خيار ي أظهار الموظفين المطوية قيودهم خالل الفترةيالى(    -تاريخ )من ❖

صدير بيانات الكشف إلى ملف إكسل بدالً من عرضها على الشاشة وذلك يمكن للمستخدم تالتصدير الى ملف اكسل    ❖

 بالضغ  على الزر يالتصدير إلى ملف إكسلي بعد إدخال المحددات )حتى تاريخ، إظهار الموظفين المطوية قيودهم(.

لطباعة الكشف إما يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  ❖

 (.1-78-4بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )
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 .كشف نموذج المرصد (1-78-4الشكل )
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  كشف ببطاقات التعديل على بيانات الموظفين حسب حالتها 

 

ا من قائمة سجالت الموظفين تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف ببطاقات التعديل على بيانات الموظفين حسب حالته

 (.79-4كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف ببطاقات التعديل على بيانات الموظفين حسب حالتها.79-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف ببطاقات التعديل على بيانات الموظفين حسب حالتها ، وفيما يلي تبيان لكل من 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

إصدار الكشف حسب )الجهة اإلدارية/ الموظف( وهذا المحدد يمثل طريقة تجميع البيانات في  يتم اختيار الكشف حسب  ❖

 .التقرير

يتم إدخال رقم الموظف المراد تكوين تقرير تفصــيلي ببطاقات التعديل على بيانات الموظفين حســب حالتها رقم الموظف   ❖

اســـم الموظف مع إمكانية اختيار كل الموظفين وذلك من خالل الضـــغ  على المربع بجانب كلمة ليقوم النظام باســـترجاع 

 )الكل( وهي القيمة االفتراضية.

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشف ببطاقات التعديل لموظفيها ليقوم النظام باسترجاع اسم  الجهة اإلدارية  ❖

ــــغ  على المريع بجانب كلمة )الكل( وهي القيمة الجهة اإلدارية مع إمكانية اختيا ر كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الض

 االفتراضية.

يقوم المســتخدم بإختيار مصــدر بطاقة التعديل اما شــؤون الموظفين او بوابة الخدمة الذاتية  مع  مصــدر بطاقة التعديل  ❖

 إمكانية اختيار الكل.

 يقوم المستخدم بإدخال بداية تاريخ للفترة المراد عمل تقرير بطاقة التعديل عنها. تاريخ البطاقة من   ❖
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 يقوم المستخدم بإدخال نهاية تاريخ للفترة المراد عمل تقرير بطاقة التعديل عنها. تاريخ البطاقة الى   ❖

او مرفوضــــة مع إمكانية اختيار  يقوم المســــتخدم بإختيار حالة بطاقة التعديل اما جديدة او معتمدةحالة بطاقة التعديل    ❖

 الكل.

 يقوم المستخدم باختيار طريقة عرض الكشف اما مختصر او تفصيلي.  طريقة عرض الكشف  ❖

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما  ❖

 (.1-79-4الشكل المطلوب كما في الشكل )بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار 
 

 
 .ببطاقات التعديل على بيانات الموظفين حسب حالتهاكشف  (1-79-4الشكل )
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   بالمشتركين بمؤسسة التقاعدكشف 

 

شكل ) شة عند اختيار كشف بالمشتركين بمؤسسة التقاعد من قائمة سجالت الموظفين كما في ال شا -4تظهر هذه ال

80.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمشتركين بمؤسسة التقاعد.80-4)الشكل 

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالمشــتركين بمؤســســة التقاعد ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 .خاللهايتم إدخال تاريخ البداية وتاريخ النهاية للفترة المراد عمل التقرير إلى(   -التاريخ )من  ❖

يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد إعداد كشف بالمشتركين بمؤسسة التقاعد ليقوم النظام باسترجاع  الجهة اإلدارية  ❖

اســـم الجهة اإلدارية مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك من خالل الضـــغ  على المريع بجانب كلمة )الكل( وهي 

 القيمة االفتراضية.

من القائمة المنســــدلة، وبإمكان  كادرالمراد إعداد تقرير عنه وذلك باختيار  الكادر الوظيفي يتم تحديد   الوظيفييالكادر  ❖

وهي  في المربع (وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة )الكوادر المســتخدم اختيار كل 

 القيمة االفتراضية.

يقوم المســتخدم في اختيار فيما اذا كان يريد اظهار الموظفين المطوية قيودهم ام  ودهم إظهار الموظفين المطوية قي ❖

 ال .
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يقوم المستخدم بتحديد فيما اذا كان يريد عرض الموظفين حسب ي المنتمين للمسير الشهري ام غير عرض الموظفين  ❖

شهريي شهري يتم، المنتمين للمسير ال ستبدال محددات الفترة التاريخ )من  وفي حال تم اختيار المنتمين للمسير ال  –ا

 . إلى( بالمحددات من )شهر/سنة الى شهر/سنة(

سل    ❖ صدير الى ملف اإلك إدخال المحددات إلى ملف إكســل بدالً من  بعدتصــدير بيانات الكشــف للمســتخدم  يمكنالت

ام عندها بتصدير نتائج الكشف تكوينه كتقرير على الشاشة وذلك بالضغ  على الزر يالتصدير إلى إكسلي حيم يقوم النظ

 .حسب المحددات المدخلة إلى ملف إكسل 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما  ❖

 (.1-80-4بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب كما في الشكل )
 

 
 .بالمشتركين بمؤسسة التقاعدكشف  (1-80-4)الشكل 
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  كشف بطلبات اإلجازة العادية للموظفين التي لم يصدر لها قرار خالل فترة 

 

تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار كشــــف بطلبات اإلجازة العادية للموظفين التي لم يصــــدر لها قرار خالل فترة من قائمة 

 (.81-4سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بطلبات اإلجازة العادية التي لم يصدر لها قرار خالل فترة.81-4لشكل )ا
 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بطلبات اإلجازة العادية للموظفين التي لم يصــدر لها قرار خالل فترة، وفيما يلي 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي سيتم إعداد الكشف إبتداءاً به. الطلبات المقدمة اعتبارا  من تاريخ   ❖

سب  الكشف حسب موظف / جهة إدارية  ❖ سب الموظف أم ح شف ح سيكون الك ستخدم بتحديد فيما إذا  يقوم الم

 الجهة اإلدارية.

المســتخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد كشــف في حال تم تحديد الكشــف حســب الموظف، يقوم  رقم الموظف  ❖

ــــغ  على زر ي ــــدر لها قرار وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يقوم F2بطلبات اإلجازة العادية التي قام بتقديمها ولم يص

 النظام بعرض شاشة تعرض قائمة بأرقام وأسماء الموظفين ليقوم المستخدم بإختيار الموظف المطلوب.

في حال تم تحديد الكشـــف حســـب الجهة اإلدارية، يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية المراد  ة الجهة اإلداري ❖

ضغ  على زر ي صدر لها قرار وذلك بال شف بطلبات اإلجازة العادية التي قامت بتقديمها ولم ي ي من لوحة المفاتيح F2إعداد ك

جهات اإلدارية ليقوم المســـتخدم بإختيار الجهة اإلدارية حيم يقوم النظام بعرض شـــاشـــة تعرض قائمة بأرقام وأســـماء ال

 المطلوبة.
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشف إما  ❖

وظفين التي لم يصدر بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بطلبات اإلجازة العادية للم

 (.1-81-4لها قرار خالل فترة كما في الشكل )
 

 
 بطلبات اإلجازة العادية التي لم يصدر لها قرار خالل فترة.كشف  (1-81-4الشكل )
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 الموظفين الذين لهم بطاقات تعديل خالل فترةكشف 

 

فترة من قائمة سجالت الموظفين كما في تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف الموظفين الذين لهم بطاقات تعديل خالل 

 (.82-4الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف الموظفين الذين لهم بطاقات تعديل خالل فترة.82-4الشكل )

 

شف الموظفين الذين لهم بطاقات تعديل خالل فترة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  شة إعداد ك شا يتم من خالل هذه ال

 في هذه الشاشة:

 

 التقريرمحددات  •

 يقوم المستخدم بتحديد هل يريد اصدار الكشف حسب الموظف أم حسب الجهة اإلدارية. اصدار الكشف حسب  ❖

دخال رقم الموظف المراد تكوين بإموظف يقوم المستخدم  حسبفي حال اختيار المستخدم تكوين التقرير  رقم الموظف  ❖

 .التقرير عنه مع إمكانية اختيار الكل

في حال اختيار المســـتخدم تكوين التقرير عن جهة إدارية يقوم المســـتخدم بإدخال الجهة اإلدارية التي  الجهة اإلدارية  ❖

موظفين المنتمين لها مع العلم أن بيانات الموظفين المعروضـــة ســـتشـــمل      لل يرغب في عرض التقرير عن بطاقات التعديل

 . عة عنهاالجهة اإلدارية المدخل رقمها وجميع الجهات اإلدارية المتفر

 .المسجلة فيها يقوم المستخدم بإدخال الفترة التي يرغب في عرض التقرير عن البطاقاتالى (  –تاريخ البطاقة )من  ❖

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشــف  ❖

ضي فيتم اختي شكل عر شكل طولي أو ب شكل المطلوب ويظهر كشف بالموظفين الذين لهم بطاقات تعديل خالل إما ب ار ال

 (.82-4-1فترة كما في الشكل )
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 الموظفين الذين لهم بطاقات تعديل خالل فترة.كشف  (82-4-1الشكل )
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   التعديالت على معلومات التعارض والتوافق للقرارات 

 

معلومات التعارض والتوافق للقرارات من قائمة ســجالت الموظفين كما في تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار التعديالت على 

 (.83-4الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة التعديالت على معلومات التعارض والتوافق للقرارات.83-4الشكل )

 

لكل من يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالتعديالت على معلومات التعارض والتوافق للقرارات، وفيما يلي تبيان 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 .إمكانية اختيار الكل يسي المراد تكوين التقرير عنه معيقوم المستخدم باختيار نوع القرار الرئالقرار الرئيسي   ❖

الفرعي للمستخدم اختيار نوع القرار  في حال عدم اختيار الكل للمحدد السابق )القرار الرئيسي( يمكن القرار الفرعي  ❖

 .اختيار الكل المراد تكوين التقرير عنه مع إمكانية

 .قوم المستخدم اختيارياً بإدخال الفترة المراد عرض التكوين عن التعديالت التي تمت خاللهاي   تاريخ الى( -من )الفترة ❖

بإدخالها، مع إمكانية لتعديالت التي قام عن ابإدخال اسم المستخدم المراد تكوين التقرير يقوم المستخدم  المستخدم   ❖

 .القيمة االفتراضية  وهي اختيار الكل

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشــف  ❖

والتوافق إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالتعديالت على معلومات التعارض 

 (.1-83-4للقرارات كما في الشكل )
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 .كشف التعديالت على معلومات التعارض والتوافق (1-83-4الشكل )
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   القائمة السوداء للممنوعين من التعيين والتعاقد

 

في  تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار القائمة الســـوداء للممنوعين من التعيين والتعاقد من قائمة ســـجالت الموظفين كما

 (.4-84الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة القائمة السوداء للممنوعين من التعيين والتعاقد.84-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد القائمة الســوداء للممنوعين من التعيين والتعاقد، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 بادخال اسم الموظف الممنوع من التعيين أو من التعاقد.يقوم المستخدم  اسم الشخص  ❖

 يوم المستخدم بادخال الدرجة العلمية للموظف الممنوع من التعيين أو التعاقد.  الدرجة العلمية ❖

 يقوم المستخدم باختيار جنسية الموظف الممنوع من التعيين أو التعاقد من القائمة المنسدلة.   الجنسية ❖

 F2رمز واسم التخصص من القائمة وذلك بالضغ  على  باختيارخدم يقوم المست   التخصص ❖

 يقوم المستخدم بادخال سبب طي القيد.سبب طي القيد   ❖

 يقوم المستخدم باختيار مرتبة الموظف الممنوع من التعيين أو التعاقد من القائمة المنسدلة. المرتبة  ❖

 من التعيين أو التعاقد.. يقوم المستخدم بادخال جهة عمل الموظف الممنوعجهة العمل   ❖

 يقوم المستخدم بادخال رقم البرقية.رقم البرقية   ❖

 يقوم المستخدم بادخال سبب طي القيد.سبب طي القيد   ❖

 يقوم المستخدم بادخال تاريخ البرقية.تاريخ البرقية   ❖
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سجل المدني/اإلقامة ❖ منوع من التعيين أو يقوم المسـتخدم بادخال رقم السـجل المدني / اإلقامة للموظف الم  رقم ال

 التعاقد.

 يقوم المستخدم بادخال تاريخ بداية حظر الموظف من التعيين أو التعاقد.تاريخ بداية الحظر   ❖

 حظر الموظف من التعيين أو التعاقد. نهايةيقوم المستخدم بادخال تاريخ تاريخ نهاية الحضر   ❖

 التعاقد. يقوم المستخدم بادخال سبب منع الموظف من التعيين أوالسبب   ❖
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 الموظفون الذين ال يصرف لهم بدل سكن وتذاكر سفر
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار الموظفون الذين ال يصرف لهم بدل سكن وتذاكر سفر من قائمة سجالت الموظفين كما في 

 (.85-4الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة الموظفون الذين ال يصرف لهم بدل سكن وتذاكر سفر.85-4الشكل )

 

شة إعداد  شا سفريتم من خالل هذه ال سكن وتذاكر  صرف لهم بدل  ، وفيما يلي تبيان لكل من قائمة بالموظفون الذين ال ي

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يقوم المسـتخدم بإدخال رقم الموظف ويقوم النظام باسـترجاع اسـم الموظف ومرتبته وجهة عمله والدرجة رقم الموظف   ❖

 األساسي.وراتبه 

 يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان سيصرف للموظف بدل سكن أم ال.صرف بدل السكن   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان سيصرف للموظف بدل سفر أم ال.صرف بدل السفر   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان سيصرف للموظف تعويض تذاكر أم ال.صرف تعويض تذاكر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب الصرف.السبب   ❖
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 الرب  مع منصة التزام
 

 (.86-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار الرب  مع منصة التزام من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة الرب  مع منصة التزام.86-4الشكل )

 

، وفيما يلي المسـتخدم باسـتعراض وتعديل الرب  بين الرموزالرب  مع منصـة التزام حيم يقوم يتم من خالل هذه الشـاشـة 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 عرض وتعديل الربط بين الرموز •

من قائمة منسدلة  وبين رموز منصة التزام النظام الرمز المراد تعريف المطابقة بينفئة باختيار يقوم المستخدم فئة الرمز   ❖

عرض ما ســـبق تعريفه من مطابقة لفئة الرمز المختار في جدول حيم يقوم النظام ب المطابقة لهالمراد اســـترجاع بيانات أو 

 يحتوي على الحقول التالية:

 رقم مسلسل للفئة. م  ▪

 فئة الرمز المختار.الفئة الفرعية   ▪

 الرمز المستخدم في الحزمة.رمز حاسب   ▪

 الوصف المستخدم في الحزمة.الوصف )حاسب(   ▪

 يقوم المستخدم بإدخال الرمز الذي سيستخدم في منصة التزام. رمز منصة التزام  ▪

 يقوم المستخدم بإدخال وصف الرمز الذي سيستخدم في منصة التزام.الوصف )منصة التزام(   ▪

 بإدخال الوصف الخاص بحاسب أو يمكن البحم من خالل الضغ  على زر بحم.المستخدم  يقوم الوصف الخاص بحاسب  ❖

ــية  حال ال يوجد ربط الرمز االفتراضــي في   ❖ في يقوم المســتخدم بإدخال قيمة في هذا الحقل لتكون القيمة االفتراض

 .كأن يكون )غير محدد( على سبيل المثال في الحزمة ال يوجد له مقابل في رموز منصة التزام، الرمزحال كان 
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سم ❖ ضي في حال ال يوجد ربط  اال في لتكون القيمة االفتراضــية  يقوم المســتخدم بإدخال قيمة في هذا الحقل االفترا

 .كأن يكون )غير محدد( على سبيل المثال في الحزمة ال يوجد له مقابل في منصة التزام، االسمحال كان 

ـــغ  على زر حفظ  حفظ القيمة االفتراضـــية  ❖ ـــية في حال ال يوجد رب  بالض يقوم المســـتخدم بعد إدخال القيمة االفتراض

 الحفظ. القيمة االفتراضية ليقوم النظام ب
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 تصدير البيانات الى منصة التزام
 

 (.87-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير البيانات الى منصة التزام من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير البيانات الى منصة التزام.87-4الشكل )

 

لمنصــة التزام عن  تصــديرهاباختيار نوع البيانات المراد ذلك و تصــدير البيانات الى منصــة التزاميتم من خالل هذه الشــاشــة 

 فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:، وطريق اختيار عنصر من عناصر قائمة )البيانات(

 

 قائمة البيانات •

 التزام. يقوم المستخدم باختيار تصدير بيانات الموظفين لرفع هذه البيانات إلى منصةتصدير بيانات الموظفين   ▪

صدير بيانات الموظف التاريخية لرفع تصدير بيانات الموظف التاريخية   ▪ صة يقوم المستخدم باختيار ت هذه البيانات إلى من

  التزام.

 باختيار تصدير بيانات الوظائف لرفع هذه البيانات إلى منصة التزام. يقوم المستخدمتصدير بيانات الوظائف   ▪

يقوم المســتخدم باختيار تصــدير المســيرات المصــروفة للموظفين لرفع هذه  للموظفين تصـدير المسـيرات المصـروفة  ▪

 البيانات إلى منصة التزام.

يقوم المســــتخدم باختيار تصــــدير بيانات مؤهالت الموظفين لرفع هذه البيانات إلى  تصـــدير بيانات مؤهالت الموظفين  ▪

 منصة التزام.

صدير بيانات إجازات الموظفين   ▪ ستت صدير بيانات إجازات الموظفين لرفع هذه البياناتيقوم الم صة  خدم باختيار ت إلى من

 التزام.

 يقوم المستخدم باختيار تصدير بيانات تقييم االداء لرفع هذه البيانات إلى منصة التزام.تصدير بيانات تقييم االداء   ▪
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قائمة البيانات بالضغ  على زر رفع البيانات يقوم المستخدم بعد اختيار عنصر من عناصر رفع البيانات إلى منصة التزام   ❖

 إلى منصة التزام.

ــــدير بيانات الموظفين ي  )أول مرة( نعم/ال إظ ا  الةتظ ين الةطتيا قيتدهم ❖ قوم المســــتخدم باختيار هل يريد تص

ــمين الموظفين المنتهية خ ــدرة وذلك بتض دماتهم ورفعها المطوية قيودهم )نعم/ال( بحيم يؤثر هذا الخيار على البيانات المص

 .إلى منصة التزام أم يتم استثناؤهم وعدم رفع بياناتهم

 يتم إدخال تاريخ بداية رفع البيانات الى منصة التزام المراد عمل كشف لها.من الفترة   ❖

 يتم إدخال تاريخ نهاية رفع البيانات الى منصة التزام المراد عمل كشف لها. إلى الفترة  ❖

صحيح   ❖ شكل  صة التزام ب صة التزام تكوين كشف بالبيانات المرفوعة لمن ستخدم بعد رفع البيانات إلى من يمكن للم

 بشكل صحيح.إلى منصىة التزام كشف بالبيانات المرفوعة 

إلى منصىة  للرفع الجاهزة يمكن للمستخدم تكوين كشف بالبيانات كشف بالبيانات الجاهزة للرفع إلى منصة التزام   ❖

 .لتزام ا

البيانات إلى منصة التزام  رفع يمكن للمستخدم بعدكشف بالبيانات المرفوعة إلى منصة التزام بشكل غير صحيح   ❖

  تكوين كشف بالبيانات المرفوعة إلى منصة التزام بشكل غير صحيح.

تصــدير  تزامالبيانات إلى منصــة ال رفع يمكن للمســتخدم بعد ير البيانات المرفوعة بشــكل صــحيح على اكســل تصــد ❖

 البيانات التي تظهر في الكشف إلى ملف اكسل.

صة التزاميمكن للمستخدم  ير البيانات التي سيتم رفعها إلى اكسل تصد ❖ سيتم رفعها لمن صدير البيانات التي   إلى ت

 ملف اكسل.

غير  تصــدير البيانات المرفوعة بشــكليمكن للمســتخدم  تصــدير البيانات المرفوعة بشــكل غير صــحيح إلى اكســل  ❖

 ملف اكسل. إلى صحيح على منصة التزام

تكوين كشــف يوضــح إجماليات أخطاء الرفع يمكن للمســتخدم أخطاء الرفع وأعداد الموظفين حســب طبيعة الخطأ   ❖

  وعدد الموظفين الذين انطبقت عليهم الحالة )الخطاء(.
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 تصدير بيانات الموظفين عند التعيين والبيانات الحالية إلى إكسل
 

ـــدير بيانات الموظفين عند التعيين والبيانات الحالية إلى إكســـل من قائمة ســـجالت  تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار تص

 (.88-4الموظفين كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير بيانات الموظفين عند التعيين والبيانات الحالية إلى إكسل.88-4الشكل )

 

ــدير بيانات يتم من خالل هذه الشــاشــة  ، وفيما يلي تبيان لكل من الموظفين عند التعيين والبيانات الحالية إلى إكســلتص

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم بتحديد هل يريد اصدار الكشف حسب الموظف أم حسب الجهة اإلدارية. اصدار الكشف حسب  ❖

دخال رقم الموظف المراد تكوين بإموظف يقوم المستخدم  حسبفي حال اختيار المستخدم تكوين التقرير  رقم الموظف  ❖

 .التقرير عنه مع إمكانية اختيار الكل

في حال اختيار المســــتخدم تكوين التقرير عن جهة إدارية يقوم المســــتخدم بإدخال الجهة اإلدارية التي  الجهة اإلدارية  ❖

 .المنتمين لهاتصدير بيانات الموظفين يرغب في 

 تصدير بيانات الموظفين عنها.يقوم المستخدم بإدخال الفترة التي يرغب في (  الى –)من  التاريخ ❖

 يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان يرغب بإدراج المطوي قيدهم أم ال. إدراج المطو  قيدهم  ❖

م يقوم إدخال المحددات حي يقوم المستخدم بالضغ  على زر تصدير البيانات إلى إكسل بعد تصدير البيانات إلى إكسل  ❖

 .حددات المدخلة إلى ملف إكسلالنظام عندها بتصدير نتائج الكشف حسب الم

 

 

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 490 

 مراكز التكلفة من مخصصات تفصيلي بالمبالغ المصروفةكشف 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف تفصيلي بالمبالغ المصروفة من مخصصات مراكز التكلفة من قائمة سجالت الموظفين 

 (.89-4كما في الشكل )

 
 ( يمثل شاشة كشف تفصيلي بالمبالغ المصروفة من مخصصات مراكز التكلفة.89-4الشكل )    

 

، وفيما يلي تبيان لكل من أعداد كشف تفصيلي بالمبالغ المصروفة من مخصصات مراكز التكلفةيتم من خالل هذه الشاشة 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يمكن للمستخدم اختيار السنة المالية المراد تكوين تقرير عنها. السنة المالية  ❖

 .مع إمكانية اختيار الكلالمراد تكوين تقرير عنه  رقم مركز التكلفة إدخاللمستخدم ل يمكن مركز التكلفة  ❖

 .مع إمكانية اختيار الكل البند المراد تكوين تقرير عنه إدخاللمستخدم ل يمكن البند  ❖

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشــف  ❖

تفصيلي بالمبالغ المصروفة من مخصصات إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف 

 (.89-4-1كما في الشكل ) مراكز التكلفة
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 كشف تفصيلي بالمبالغ المصروفة من مخصصات مراكز التكلفة. (89-4-1الشكل )
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 بقرارات التكليف بالمناصب اإلدارية التي أوشكت على االنتهاءكشف 
 

من قائمة ســجالت  بقرارات التكليف بالمناصــب اإلدارية التي أوشــكت على االنتهاءتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف 

 (.90-4الموظفين كما في الشكل )

 
 .بقرارات التكليف بالمناصب اإلدارية التي أوشكت على االنتهاء( يمثل شاشة كشف 90-4لشكل )ا   

 

شة  شا شف يتم من خالل هذه ال شكت على االنتهاءأعداد ك صب اإلدارية التي أو ، وفيما يلي تبيان بقرارات التكليف بالمنا

 قول في هذه الشاشة:لكل من الح

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم بتحديد هل يريد اصدار الكشف حسب الموظف أم حسب الجهة اإلدارية.  التقرير حسب ❖

دخال رقم الموظف المراد تكوين بإموظف يقوم المستخدم  حسبفي حال اختيار المستخدم تكوين التقرير  رقم الموظف  ❖

 .الكلالتقرير عنه مع إمكانية اختيار 

في حال اختيار المســــتخدم تكوين التقرير عن جهة إدارية يقوم المســــتخدم بإدخال الجهة اإلدارية التي  الجهة اإلدارية  ❖

 .مع إمكانية اختيار الكل المنتمين لهابيانات الموظفين  تقرير عن تكوينيرغب في 

 .تيار الكلإمكانية اخالمنصب اإلداري مع اختيار يقوم المستخدم ب  المنصب االدار  ❖

إمكانية اختيار بيانات الموظفين المنتمين له مع  تقرير عن الكادر الذي يرغب في تكويناختيار يقوم المســــتخدم ب  الكادر ❖

 .الكل

 .إمكانية اختيار الكلالمرتبة من و إلى مع اختيار يقوم المستخدم ب ( الى–)من  المرتبة ❖

إدخال المحددات حيم يقوم  يقوم المستخدم بالضغ  على زر تصدير البيانات إلى إكسل بعد تصدير البيانات إلى إكسل  ❖

 .حددات المدخلة إلى ملف إكسلالنظام عندها بتصدير نتائج الكشف حسب الم
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يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشــف  ❖

بقرارات التكليف بالمناصــب اإلدارية التي كشــف بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر  إما

 (.90-4-1أوشكت على االنتهاء كما في الشكل )

 

 
 .كشف بقرارات التكليف بالمناصب اإلدارية التي أوشكت على االنتهاء (90-4-1الشكل )
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 مستخدمحصر إجازات 
 

 (.91-4تظهر هذه الشاشة عند اختيار حصر إجازات مستخدم من قائمة سجالت الموظفين كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة حصر إجازات مستخدم.91-4الشكل )

 

 ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:حصر إجازات مستخدميتم من خالل هذه الشاشة 

 

 محددات التقرير •

 حصر إجازاته.دخال رقم الموظف المراد بإيقوم المستخدم  الموظف رقم  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ المراد حصر إجازات الموظف عنده. حتى تاريخ  ❖

( من المربع في حال عدم رغبته بإدراج اإلجازات التاريخية يقوم المســــتخدم بإزالة عالمة ) إدراج اإلجازات التاريخية  ❖

 التقرير حيم أن القيمة اإلفتراضية هي إدراج اإلجازات التاريخية.ضمن بيانات 

يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســابقة بالضــغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين لطباعة الكشــف  ❖

-4لشكل )إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف حصر إجازات الموظف كما في ا

91-1.) 
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 كشف حصر إجازات مستخدم. (1-91-4الشكل )
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 تقييم األداء الوظيفي

 

( تقييم األداء الوظيفي،وسنتناول كيفية إضافة عناصر تقييم األداء الوظيفي و كيفية 0-5تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

صدار كشف بالموظفين حسب تقييم األداء، وفيما إعداد سجل التقييم والكفاية لموظف، واعتماد تقويم أداء  وظيفي لموظف وإ

 يلي سيتم شرح كل شاشة من هذه الشاشات:
 

 
 ( يمثل قائمة تقييم األداء الوظيفي.0-5الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 عناصر تقييم األداء
 

 (.1-5تظهر هذه الشاشة عند اختيار عناصر تقييم األداء من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشكل ) 
 

 
 عناصر تقييم األداء.( يمثل شاشة 1-5الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بتسجيل عناصر تقييم األداء وتصميم نماذج التقييم في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة 

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  نموذج ــــغ  على زر يجديدي من ش تقويم أداء وظيفي جديد يتم الض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

ي F2يقوم المستخدم بتحديد رمز نموذج تقويم األداء الوظيفي الجديد الذي تم إضافته وذلك بالضغ  على زر ي رمز النموذج  ❖

 حيم يعرض النظام القائمة المنسدلة.من لوحة المفاتيح 

 يتم إدخال وصف نموذج تقويم األداء الوظيفي. وصف النموذج  ❖

 إدخال رمز عنصر التقويم. رمز عنصر التقويم  ❖

يعرض النظام تلقائياً وصــف عنصــر التقويم يالتقويم الكليي وذلك فق  للعنصــر الذي يقوم النظام  وصــف عنصــر التقويم  ❖

 بإضافته تلقائياً وال يسمح بالتعديل عليه أما الذي يقوم المستخدم بإضافته فيجب إدخال وصف عنصر التقويم.

 التقويم وال يمكن التعديل عليه. يعرض النظام تلقائياً الرمز الذي ينتمي له عنصر الرمز الذ  ينتمي إليه  ❖

 يقوم المستخدم باختيار طريقة تقييم العنصر إما )حسب التقدير( أو )حسب الدرجات(. طريقة تقييم العنصر  ❖

يتم تحديد هل العنصــر تفصــيلي أم ال وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة تفصــيلي حيم يعرض النظام  تفصــيلي  ❖

د اختيار أن هذا العنصــر تفصــيلي فال يمكن إضــافة عناصــر تقويم تحت هذا العنصــر ألنه عنصــر ( في المربع، وعنإشــارة )

 تفصيلي.
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ضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يمرتب  مرتبط بسطر نصي   ❖ صي أم ال وذلك بال صر مرتب  بسطر ن يتم تحديد هل العن

ذا العنصــر مرتب  بســطر نصــي فيمكن إدخال ( في المربع، وعند اختيار أن هبســطر نصــيي حيم يعرض النظام إشــارة )

 المالحظات على هذا العنصر في حقل السطر النصي في شاشة سجل التقييم والكفاية.

ــجرة  ❖ ــري  المهام الموجود فوق ش ــغ  على زر يحفظي من ش ــافته وذلك بالض ــر التقويم الذي تم إض يتم حفظ معلومات عنص

 عناصر التقييم.

ــــغ  على زر يجديدي من يتم إدخال مجال مجال الدرجات   ❖ ــــافة مجال الدرجات يتم الض الدرجات والتقدير لكل مجال، وإلض

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجال الدرجات حيم تظهر الحقول التالية:

o   رقم مسلسل.م 

o   يتم إدخال مجال الدرجة الذي تبدأ منه في حقل يمني.من 

o   يتم إدخال مجال الدرجة الذي تنتهي به في حقل يفيي. إلى 

o  ــــدلة، حيم تم تعريف تقدير الدرجات في  التقدير يتم تحديد التقدير لهذه الدرجة وذلك باختيار التقدير من القائمة المنس

 شاشة رموز التقييم من قائمة إدارة النظام من الرموز.

وى لعناصــر العنصــر اإلجمالي، وبالنســبة للعنصــر التفصــيلي يعرض يعرض النظام مجموع الدرجة القصــ الدرجة القصــوى  ❖

 النظام أعلى رقم في مجال درجاته.

ــافةي أو يحســمي وذلك بالضــغ  بالدائرة  يتمأســلوب االحتســاب   ❖ ــر التقييم هل هي يإض تحديد أســلوب احتســاب عناص

 الموجودة بجانب أسلوب االحتساب المراد اختياره.

ديد هل النموذج له نقاط قوة وضـــعف أم ال وذلك باختيار إما )نعم( أو )ال( في حالة تم اختيار تح يتم له نقاط قوة وضــعف  ❖

نعم يقوم النظام بعرض حقل نقاط القوة وحقل نقاط الضعف و إظهار جدول مواطن القوة والضعف في شاشة سجل التقييم 

 والكفاية وفي حالة تم اختيار ال الحقلين ال يظهرا .

 .إدخال نقاط عنصر القوة يتمنقاط القوة   ❖

 يتم إدخال نقاط عنصر الضعف.نقاط الضعف   ❖

يقوم المســتخدم بتحديد هل ُيســمح بإســتخدام نموذج التقييم في الســماح باســتخدام نموذج التقييم في البوابة   ❖

 البوابة أم ال وذلك بإختيار إما )نعم ( أو )ال( . 

االداء الوظيفي المعرف مع نموذج طباعة أو أكثر وذلك بالضغ  على  يقوم المستخدم في رب  نموذج تقييمنماذج الطباعة  ❖

 جديد حيم يتم اختيار النموذج من القائمة المنسدلة والتي تعرض جميع نماذج الطباعة الخاصة بتقييم االداء الوظيفي.  

يل عنصر التقويم الكلي، إال إلضافة عناصر جديدة تحت عنصر التقويم الكلي يتم تكرار الخطوات السابقة التي تم فيها تسج ❖

 أن وصف عنصر التقويم يقوم المستخدم بإدخاله.
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 الغاء االعتماد لسجالت التقييم
 

 (.2-5تظهر هذه الشاشة عند اختيار إلغاء االعتماد لسجالت التقييم من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشكل ) 
 

 
 التقييم. إلغاء االعتماد لسجالت( يمثل شاشة 2-5الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية القيام بإلغاء االعتماد لسجالت التقييم لموظف في نظام 

 شؤون الموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

ــــغ  على زر ييتم إدخال رقم الموظف المراد القيام بإلغاء ســــجالت  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة F2التقييم له وذلك بالض

سماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد القيام باعتماد تقييم األداء الوظيفي  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

حالة وتقارير الكفاءة له، حيم يعرض النظام اســــم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم الســــجل المدني للموظف و

 الموظف.

 بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسية.معلومات الموظف األساسية   ❖

يتم الضــــغ  على زر يإلغاء االعتمادي وذلك إللغاء اعتماد تقويم األداء الوظيفي للموظف، حيم يعرض النظام إلغاء االعتماد   ❖

 بنجاح.رسالة تأكيد تفيد بأن عملية االعتماد تمت 
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 كشف بالموظفين حسب تقييم األداء
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين حسب تقييم األداء وذلك من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشكل 

(5-3.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين حسب تقييم األداء.3-5الشكل )

 

المعينين في المنشــأة وذلك حســب تقييم األداء الوظيفي، وفيما يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالموظفين 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ة حسب السنوات المعرفة في شاشة تعريف نسب التصنيف سنة من القائمة المسندلاليقوم المستخدم باختيار  السنة  ❖

 االجباري السنوي.

ة حسب شاشة رموز المجتمعات التصنيفية من القائمة المسندل مجتمع التقييميقوم المستخدم باختيار مجتمع التقييم   ❖

 المعرفة في قائمة الرموز.

إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم وذلك  الجهة اإلدارية  ❖

ضغ  على زر ي سماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار ي من لوحF2بال ة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

الجهة اإلدارية التي يريدها، بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي 

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )

العمل الذي يتبع له الموظفين المراد إعداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم وذلك بالضــغ  على إدخال مقر  مقر العمل  ❖

ــماء مقار العمل فيقوم المســتخدم باختيار مقر العمل الذي F2زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس
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( بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة ) يريده، بإمكان المســتخدم اختيار كل مقار العمل وذلك بالضــغ 

 في المربع.

يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه، وبإمكان المستخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغ  رقم الموظف   ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

جة يتدرجة التقييم   ❖ يار در باخت لك  عداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم وذ جة تقييم الموظفين المراد إ يد در حد م ت

وبإمكان المستخدم اختيار كل أنواع درجات التقييم للموظفين وذلك بالضغ  بالمربع الموجود  التقييم من القائمة المنسدلة،

 ( في المربع.بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

يقوم المستخدم بإختيار الكادر الوظيفي من خالل قائمة منسدلة تحتوي على الكوادر الوظيفية التي تم كادر الوظيفي  ال ❖

ــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم  تعريفها بالنظام وبإمكان المســــتخدم اختيار كل الكوادر الوظيفية وذلك بالض

 ( في المربع.تظهر إشارة )

يار الكل لمحدد الكادر  إلى المرتبة(  –)من المرتبة   ❖ بة )من..الى( في حال عدم اخت يار المرت يقوم المســــتخدم بإخت

ــــابق وبإمكان  ــــدلة تحتوي على المراتب التي تتبع للكادر الذي تم إختياره في الحقل الس الوظيفي من خالل قائمة منس

 ( في المربع.كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) المستخدم اختيار كل المراتب وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب

ما ذكر أو أنثى الجنس  ❖ عداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم إ يار جنس الموظفين المراد إ بإخت أو  يقوم المســــتخدم 

 ( في المربع.الضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

أو الضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي  إختيار هل الوظيفة إشرافية أم اليقوم المستخدم ب الوظيفة اشرافية  ❖

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )

 يقوم المستخدم بإختيار هل يتم تكوين التقرير بشكل تفصيلي أم ال. تكوين التقرير بشكل تفصيلي  ❖

ضغ   طباعة الكشف  ❖ سابقة بال على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

سب تقييم  شف بالموظفين ح شكل المطلوب ويظهر ك ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب شف إما ب لطباعة الك

 (.1-3-5األداء في الشكل )
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 ( يمثل كشف بالموظفين حسب تقييم األداء.1-3-5الشكل )
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 جدول التقييم والكفاية
 

 (.4-5تظهر هذه الشاشة عند اختيار جدول التقييم والكفاية من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشكل ) 
 

 
 جدول التقييم والكفاية.( يمثل الجزء العلوي من شاشة 4-5الشكل )

 

ضافة سجل يتم من خالل هذه الشاشة القيام بتسجيل سجل األداء وظيفي للموظفين داخل المؤسسة أو المنشأة ، وإل

 أداء وظيفي لموظف جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

ي من لوحة المفاتيح حيم F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد سجل أداء وظيفي وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

قائمة بأرقام وأســـماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد ســـجل أداء وظيفي له، حيم يعرض النظام يعرض النظام 

 اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني للموظف وحالة الموظف.

 ة.بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسيمعلومات الموظف األساسية   ❖

 .للتقييم في حال وجود مرفقات للتقييم مرفقات إلكترونية يقوم المستخدم بإضافة  اإللكترونية المرفقات ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2يقوم المســتخدم باختيار نموذج التقييم وذلك بالضــغ  على زر ينموذج التقييم   ❖

 سابقاً في شاشة عناصر تقييم األداء.قائمة المنسدلة من نماذج التقييم التي تم تعريفها 

سدلة حيم يعرض النظام نموذج الطباعة   ❖ ستخدم باختيار نموذج الطباعة من القائمة المن سدلة من  يقوم الم قائمة المن

ــر تقييم  نماذج الطباعة التي تم رفعها في النظام ويعرض فق  النماذج التي تم ربطها مع نموذج التقييم في شــاشــة عناص

 االداء .
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ياً تاريخ بداية فترة التقييم حيم تكون تاريخ مباشــــرته العمل في الجهة  تاريخ بداية فترة التقويم  ❖ يعرض النظام تلقائ

و  1ويسمح بتعديلها وذلك إذا لم يكن لديه تقييم أداء مسجل سابقاً فإن وجد فتكون من تاريخ نهاية فترة التقييم السابقة +

 ال يسمح بتعديله.

ــــية مع إمكانية التعديل عليه، حيم يجب أن رة التقويم  تاريخ نهاية فت ❖ يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري كقيمة إفتراض

 يكون تاريخ نهاية فترة التقويم أكبر من تاريخ مباشرة الموظف للعمل وأقل من أو يساوي تاريخ اليوم.

ـــر تقييم األداء الوظيفي التي تخص النموذج ا ❖ ـــمن عناص ـــف للنموذج، يعرض النظام جدول يتض لذي تم اختياره مع عرض وص

حيم يضم الحقول التالية: )م، العنصر الرئيسي، العنصر التفصيلي، الدرجة القصوى، الدرجة/التقدير، السطر النصي، مدى 

 العنصر(.

 وقيمة –يقوم النظام بعرض المجموع الكلي من الدرجات للمستخدم والذي يضم: قيمة الدرجة القصوى : المجموع الكلي ❖

 الدرجة/التقدير. 

 يعرض النظام تلقائيًا التقدير للموظف حسب المجموع الكلي لدرجاته المعروضة في الجدول.التقدير   ❖

 يتم تحديد مقدار تحسن الموظف وذلك من خالل القائمة المنسدلة. مقدار التحسن  ❖

 إدخال التوصيات العامة على سجل تقييم أداء الموظف.التوصيات العامة   ❖

 يعرض النظام تلقائياً اسم الشخص الذي أعّد التقرير وهو اسم المستخدم الذي قام بإعداد هذا التقرير.التقرير  اسم معد  ❖

 يعرض النظام تلقائياً وظيفة الشخص الذي أعّد التقرير.وظيفة معد التقرير   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ إعداد التقرير مع إمكانية التعديل عليه. تاريخ إعداد التقرير  ❖

يعرض النظام تلقائياً اســم الشــخص الذي أعّد التقرير وهو اســم المســتخدم الذي قام بإعداد هذا اســم معتمد التقرير   ❖

 التقرير.

 يعرض النظام تلقائياً وظيفة الشخص الذي أعّد التقرير.وظيفة معتمد التقرير   ❖

 يعرض النظام تلقائياً مالحظات معتمد التقرير.حظات معتمد التقرير  مال ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ إعداد التقرير مع إمكانية التعديل عليه. تاريخ إعتماد التقرير  ❖

 يعرض النظام تلقائياً اسم معتمد شؤون الموظفين.اسم معتمد شؤون الموظفين   ❖

 النظام تلقائياً وظيفة معتمد شؤون الموظفين.يعرض وظيفة معتمد شؤون الموظفين   ❖

 (.1-4-5يعرض النظام تلقائياً تاريخ إعتماد شؤون الموظفين كما في الشكل ) تاريخ إعتماد شؤون الموظفين 
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 جدول التقييم والكفاية.( يمثل الجزء السفلي من شاشة 1-4-5الشكل )
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عف من شاشة عناصر تقييم األداء فيتم إظهار جدول مواطن القوة في حال أن المستخدم اختار ينعمي في له نقاط قوة وض

 ( إلتاحة اإلمكانية للمستخدم إلدخال مواطن القوة أو الضعف للموظف2-4-5والضعف كما في الشكل )
 

 
 جدول التقييم والكفاية.( يمثل جدول مواطن القوة والضعف من شاشة 2-4-5الشكل )

 

 مواطن القوة والضعف ▪

 . اختيار هل هي موطن قوة أو ضعف: يتم النوع ❖

 .للعرض فق  وتأخذ قيمتها من شاشة عناصر تقييم األداءنقاط القوة/الضعف   ❖

للعرض فق  وتكون إضـــافة في حالة تم اختيار موطن قوة وتكون حســـم في حالة تم اختيار موطن أســلوب االحتســاب   ❖

 ضعف.

 .يتم إدخال وصف لموطن القوة أو الضعفالوصف   ❖

 .يعرض مجموع نقاط القوةالمجموع الكلي لنقاط القوة   ❖

 .يعرض مجموع نقاط الضعفالمجموع الكلي لنقاط الضعف   ❖
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 اعتماد جدول التقييم والكفاية
 

 (.5-5تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد جدول التقييم والكفاية من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشكل ) 
 

 
 شاشة اعتماد جدول التقييم والكفاية.مثل الجزء العلوي من ( ي5-5الشكل )

 

سجل األداء وظيفي للموظفين داخل  صالحية القيام بإعتماد   صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا يتم من خالل هذه ال

 المؤسسة أو المنشأة ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

ي من لوحة المفاتيح حيم F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد سجل أداء وظيفي وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد ســـجل أداء وظيفي له، حيم يعرض النظام 

 للموظف وحالة الموظف.اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل المدني 

 بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسية.معلومات الموظف األساسية   ❖

 .للتقييم في حال وجود مرفقات للتقييم مرفقات إلكترونية يقوم المستخدم بإضافة  اإللكترونية المرفقات ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2وذلك بالضــغ  على زر ي : يقوم المســتخدم باختيار نموذج التقييمنموذج التقييم ❖

 قائمة المنسدلة من نماذج التقييم التي تم تعريفها سابقاً في شاشة عناصر تقييم األداء.

سدلة حيم يعرض النظام نموذج الطباعة   ❖ ستخدم باختيار نموذج الطباعة من القائمة المن سدلة من  يقوم الم قائمة المن

 طباعة التي تم رفعها في النظام.نماذج ال

ياً تاريخ بداية فترة التقييم حيم تكون تاريخ مباشــــرته العمل في الجهة  تاريخ بداية فترة التقويم  ❖ يعرض النظام تلقائ

و  1ويسمح بتعديلها وذلك إذا لم يكن لديه تقييم أداء مسجل سابقاً فإن وجد فتكون من تاريخ نهاية فترة التقييم السابقة +

  يسمح بتعديله.ال
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ـــغ  على زر يتاريخ نهاية فترة التقويم   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8يتم إدخال تاريخ نهاية فترة التقييم وذلك بالض

ــــرة  النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه، حيم يجب أن يكون تاريخ نهاية فترة التقويم أكبر من تاريخ مباش

 ل من أو يساوي تاريخ اليوم.الموظف للعمل وأق

ـــف للنموذج،  ❖ ـــر تقييم األداء الوظيفي التي تخص النموذج الذي تم اختياره مع عرض وص ـــمن عناص يعرض النظام جدول يتض

حيم يضم الحقول التالية: )م، العنصر الرئيسي، العنصر التفصيلي، الدرجة القصوى، الدرجة/التقدير، السطر النصي، مدى 

 العنصر(.

وقيمة  –يقوم النظام بعرض المجموع الكلي من الدرجات للمستخدم والذي يضم: قيمة الدرجة القصوى  الكلي المجموع  ❖

 الدرجة/التقدير.

 

 
 جدول التقييم والكفاية.( يمثل الجزء السفلي من شاشة اعتماد 1-5-5الشكل )

 

 المعروضة في الجدول. يعرض النظام تلقائيًا التقدير للموظف حسب المجموع الكلي لدرجاتهالتقدير   ❖

 يتم تحديد مقدار تحسن الموظف وذلك من خالل القائمة المنسدلة. مقدار التحسن  ❖

 إدخال التوصيات العامة على سجل تقييم أداء الموظف.التوصيات العامة   ❖

 د هذا التقرير.يعرض النظام تلقائياً اسم الشخص الذي أعد التقرير وهو اسم المستخدم الذي قام بإعدااسم معد التقرير   ❖

 يعرض النظام تلقائياً وظيفة الشخص الذي أعد التقرير.وظيفة معد التقرير   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ إعداد التقرير مع إمكانية التعديل عليه. تاريخ إعداد التقرير  ❖

الذي قام بإعداد هذا يعرض النظام تلقائياً اســم الشــخص الذي أعد التقرير وهو اســم المســتخدم اســم معتمد التقرير   ❖

 التقرير.

 يعرض النظام تلقائياً وظيفة الشخص الذي أعد التقرير.وظيفة معتمد التقرير   ❖

 يعرض النظام تلقائياً مالحظات معتمد التقرير.مالحظات معتمد التقرير   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ إعداد التقرير مع إمكانية التعديل عليه. تاريخ إعتماد التقرير  ❖
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 يعرض النظام تلقائياً اسم معتمد شؤون الموظفين.اسم معتمد شؤون الموظفين   ❖

 يعرض النظام تلقائياً وظيفة معتمد شؤون الموظفين.وظيفة معتمد شؤون الموظفين   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ إعتماد شؤون الموظفين. تاريخ إعتماد شؤون الموظفين  ❖

 لضغ  على هذا الزر من أجل تنفيذ علمية اعتماد السجل.يقوم المستخدم بازر اعتماد السجل   ❖
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 اعتماد شؤون الموظفين لجدول التقييم والكفاية
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد شــؤون الموظفين لجدول التقييم والكفاية من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في  

 (.6-5الشكل )
 

 
 شاشة اعتماد شؤون الموظفين لجدول التقييم والكفاية.( يمثل الجزء العلوي من 6-5الشكل )

 

سجل األداء وظيفي  شؤون الموظفين  صالحية القيام بإعتماد  صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا يتم من خالل هذه ال

 للموظفين داخل المؤسسة أو المنشأة ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:
 

 المعلومات الرئيسية •

ي من لوحة المفاتيح حيم F2يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد سجل أداء وظيفي وذلك بالضغ  على زر ي موظف رقم ال ❖

يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد ســـجل أداء وظيفي له، حيم يعرض النظام 

 مدني للموظف وحالة الموظف.اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم السجل ال

 بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسية.معلومات الموظف األساسية   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2: يقوم المســتخدم باختيار نموذج التقييم وذلك بالضــغ  على زر ينموذج التقييم ❖

 التي تم تعريفها سابقاً في شاشة عناصر تقييم األداء.قائمة المنسدلة من نماذج التقييم 

 .للتقييم في حال وجود مرفقات للتقييم مرفقات إلكترونية يقوم المستخدم بإضافة  اإللكترونية المرفقات ❖

ياً تاريخ بداية فترة التقييم حيم تكون تاريخ مباشــــرته العمل في الجهة  تاريخ بداية فترة التقويم  ❖ يعرض النظام تلقائ

و  1ويسمح بتعديلها وذلك إذا لم يكن لديه تقييم أداء مسجل سابقاً فإن وجد فتكون من تاريخ نهاية فترة التقييم السابقة +

 ال يسمح بتعديله.
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ـــغ  على زر ييتم إدخال تاريتاريخ نهاية فترة التقويم   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8خ نهاية فترة التقييم وذلك بالض

ــــرة  النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه، حيم يجب أن يكون تاريخ نهاية فترة التقويم أكبر من تاريخ مباش

 الموظف للعمل وأقل من أو يساوي تاريخ اليوم.

ـــر  ❖ ـــمن عناص ـــف للنموذج، يعرض النظام جدول يتض تقييم األداء الوظيفي التي تخص النموذج الذي تم اختياره مع عرض وص

حيم يضم الحقول التالية: )م، العنصر الرئيسي، العنصر التفصيلي، الدرجة القصوى، الدرجة/التقدير، السطر النصي، مدى 

 العنصر(.

وقيمة  –م والذي يضم: قيمة الدرجة القصوى يقوم النظام بعرض المجموع الكلي من الدرجات للمستخد المجموع الكلي  ❖

  الدرجة/التقدير.

 يعرض النظام تلقائيًا التقدير للموظف حسب المجموع الكلي لدرجاته المعروضة في الجدول.التقدير   ❖

 يتم تحديد مقدار تحسن الموظف وذلك من خالل القائمة المنسدلة. مقدار التحسن  ❖

 امة على سجل تقييم أداء الموظف.إدخال التوصيات العالتوصيات العامة   ❖

 يعرض النظام تلقائياً اسم الشخص الذي أعد التقرير وهو اسم المستخدم الذي قام بإعداد هذا التقرير.اسم معد التقرير   ❖

 يعرض النظام تلقائياً وظيفة الشخص الذي أعد التقرير.وظيفة معد التقرير   ❖

 ريخ إعداد التقرير مع إمكانية التعديل عليه.يعرض النظام تلقائياً تا تاريخ إعداد التقرير  ❖

يعرض النظام تلقائياً اســم الشــخص الذي أعد التقرير وهو اســم المســتخدم الذي قام بإعداد هذا اســم معتمد التقرير   ❖

 التقرير.

 يعرض النظام تلقائياً وظيفة الشخص الذي أعد التقرير.وظيفة معتمد التقرير   ❖

 النظام تلقائياً مالحظات معتمد التقرير.يعرض مالحظات معتمد التقرير   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ إعداد التقرير مع إمكانية التعديل عليه. تاريخ إعتماد التقرير  ❖

 يعرض النظام تلقائياً اسم معتمد شؤون الموظفين.اسم معتمد شؤون الموظفين   ❖

 د شؤون الموظفين.يعرض النظام تلقائياً وظيفة معتموظيفة معتمد شؤون الموظفين   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ إعتماد شؤون الموظفين. تاريخ إعتماد شؤون الموظفين  ❖

سجل   ❖ شكل )زر اعتماد ال سجل كما في ال ضغ  على هذا الزر من أجل تنفيذ علمية اعتماد ال ستخدم بال -6-5يقوم الم

1.) 
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 الموظفين لجدول التقييم والكفاية.شؤون ( يمثل الجزء السفلي من شاشة اعتماد 1-6-5الشكل )
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 سجل تقييم األداء والكفاية التاريخي
 

-5تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار ســجل تقييم األداء والكفاية التاريخي من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشــكل )

7.) 
 

 
 شاشة سجل تقييم األداء والكفاية التاريخي.( يمثل 7-5الشكل )

 

هذه الشــاشــة تســجيل تقييم األداء والكفاية التاريخي للموظفين في المنشــأة ، وفيما يلي تبيان لكل من يتم من خالل 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام F2يتم إدخال رقم الموظف وذلك بالض

فيتم اختيار الموظفم فيعرض النظام اســـم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم الســـجل المدني وأســـماء الموظفين 

 للموظف وحالة الموظف.

 

 بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسية.معلومات الموظف األساسية   ❖

 التقييم.يتم في هذا الحقل إدخال تاريخ اعداد تاريخ اعداد التقييم   ❖

 يتم في هذا الحقل إدخال تاريخ بداية فترة التقييم. تاريخ بداية فترة التقييم  ❖

 يتم في هذا الحقل إدخال تاريخ نهاية فترة التقييم. تاريخ نهاية فترة التقييم  ❖

 يتم في هذا الحقل إدخال درجة التقييم. درجة التقييم  ❖

 تقييم.يتم في هذا الحقل إدخال تقدير ال تقدير التقييم  ❖

 يتم في هذا الحقل إدخال جهة التقييم. جهة التقييم  ❖
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 كشف بالموظفين حسب درجة التقييم ونموذج التقييم
 

تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار كشــــف بالموظفين حســــب درجة التقييم ونموذج التقييم وذلك من قائمة تقييم األداء 

 (.8-5الوظيفي كما في الشكل )
 

 
 كشف بالموظفين حسب درجة التقييم ونموذج التقييم. ( يمثل شاشة8-5الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالموظفين المعينين في المنشأة وذلك حسب تقييم األداء الوظيفي، وفيما يلي 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

الموجودة بجانب كل خيار، وعند اختيار   لك بالضــغ  بالدائرةيقوم  المســتخدم بإختيار طريقة الطلب و ذطريقة الطلب    ❖

ـــف يتم الطباعة على ورق حجم  ـــيليي A4 طريقة الطلب ي اجماليي فعند طباعة الكش ،أما عند اختيار طريقة الطلب يتفص

 . A3فعند طباعة الكشف يتم الطباعة على ورق حجم 

إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم وذلك  الجهة اإلدارية  ❖

ضغ  على زر ي سماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار F2بال ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي الجهة اإلدارية التي يريدها، بإمكان المستخدم 

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )

يتم إدخال مقر العمل التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي أو بالضـــغ  على زر مقر العمل   ❖

ــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي  المطلوب.ي من لوحة المفاتيح واختيار مقر العمل F2ي ويمكن اختيار الكل وذلك بالض

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )
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القيمة االفتراضــية هي نعم  -يقوم المســتخدم بتحديد رغبته بعرض الجهات الفرعية أو إخفائها    عرض الجهات الفرعية  ❖

 بجانب الخيار الذي يريده.الموجودة حيم يقوم المستخدم بالضغ  على الدائرة

يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه، وبإمكان المستخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغ  رقم الموظف   ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

عداددرجة التقييم   ❖ جة تقييم الموظفين المراد إ يد در حد جة  يتم ت يار در باخت لك  تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم  وذ

وبإمكان المســتخدم اختيار كل أنواع تقييم الموظفين وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب  التقييم من القائمة المنســدلة،

 ( في المربع.كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 ة وتاريخ النهاية لفترة التقييم المراد عمل التقرير خاللها.(: يتم إدخال تاريخ البدايإلى -تاريخ التقييم  )من  ❖

يقوم  المســتخدم بإختيار حالة التقييم  يغير معتمد ، معتمد ، معتمد من شــؤون الموظفينيو ذلك بالضــغ   حالة التقييم   ❖

يار )الكل( يتم عمل االتي   على دائرة لة اخت يار )الكل( ،في حا الموجودة بجانب كل خيار، وبإمكان المســــتخدم اخت

 بمخرجات الكشف:

o  ــــمن بيانات في حال كانت طريقة الطلب التي تم اختيارها بمحددات الكشــــف )إجمالي( يتم إظهار عمود بحالة التقييم ض

 الكشف. 

o )فيتم تجميع بيانات الكشف حسب حالة التقييم اما في حال كانت طريقة الطلب )تفصيلي 

يتم تحديد النموذج للموظفين المراد إعداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم وذلك باختيار النموذج من  القائمة   النموذج  ❖

ــر تقييم األداء الوظيفي ،ويمكن اختيار الكل وذ ــغ  المنســدلة التي تحتوي على أســماء النماذج المعرفة في عناص لك بالض

( في المربع ،وفي حال كانت طريقة الطلب )تفصيلي( يتم إخفاء بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 خيار )الكل( من المحدد بحيم يتم تكوين الكشف لنموذج واحد فق  .

يمكنه اختيار كل كوادر التوظيف وذلك يقوم المســـتخدم باختيار كادر التوظيف من القائمة المنســـدلة. كما كادر التوظيف   ❖

 ( في المربع.بالضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 يقوم المستخدم باختيار مرتبة الوظيفة من القائمة المنسدلة. من المرتبة  ❖

ــغ  يقوم المســتخدم باختيار مرتبة الوظيفة من القائمة المنســدلة وبإمكانه  إلى المرتبة  ❖ اختيار جميع المراتب وذلك بالض

  ( في المربع.على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

يقوم المســتخدم بتحديد التجميع على حســب يالجهة اإلدارية ، كادر التوظيف ،المرتبة، نموذج التقييمي  التجميع حســب  ❖

 ب الخيار الذي يريده.الموجودة بجانحيم يقوم المستخدم بالضغ  على الدائرة

يقوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف على حسب ي المرتبة ، الجهة اإلدارية ، نوع الموظفي حيم يقوم  الترتيب حسب  ❖

 الموجودة بجانب الخيار الذي يريده.المستخدم بالضغ  على الدائرة

كوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يت طباعة الكشف   ❖

شف بقرارات االبتعاث التاريخية  شكل المطلوب ويظهر ك ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب شف إما ب لطباعة الك

 (.1-8-5في الشكل )
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 ( يمثل كشف بالموظفين حسب درجة التقييم ونموذج التقييم.1-8-5الشكل )
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 ك سلمانبرنامج المل –تقييم االداء 
 

برنامج الملك ســــلمان في نظام شــــؤون  –( مجموعة شــــاشــــات تقييم األداء 9-5تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل )

الموظفين، حيم يتم من خالل هذه القائمة تعريف نسب التصنيف اإلجباري السنوي، تعريف مجتمعات التقيم التصنيفية وتعريف 

 الجدارات، باإلضافة إلى كشف بالموظفين حسب تقييم األداء.
 

 
 ان.برنامج الملك سلم –( يمثل قائمة تقييم األداء 9-5الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تعريف نسب التصنيف اإلجباري السنوي
 

برنامج الملك سلمان  –تظهر هذه الشاشة عند اختيار تعريف نسب التصنيف اإلجباري السنوي وذلك من قائمة تقييم األداء 

 (.1-9-5كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف نسب التصنيف اإلجباري السنوي.1-9-5الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـاشـة تعريف نسـب التصـنيف اإلجباري السـنوي في تقييم األداء لبرنامج الملك سـلمان، وفيما يلي 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 سنة هجرية أو سنة ميالدية.يقوم المستخدم باختيار نوع السنة إما  نوع السنة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال السنة المراد تعريف نسبها التصنيفية وال يسمح بتكرارها.السنة   ❖

ــنة المختار بالهجري والميالدي ويمكن للمســتخدم تاريخ البداية   ❖ ــنة حســب نوع الس يقوم النظام بعرض تاريخ بداية الس

 التعديل عليه.

رض تاريخ نهاية الســنة حســب نوع الســنة المختار بالهجري والميالدي ويمكن للمســتخدم يقوم النظام بعتاريخ النهاية   ❖

 التعديل عليه.

 يقوم المستخدم بإدخال الحد األدنى لألوزان النسبية لألهداف. الحد األدنى لألوزان النسبية لألهداف  ❖

 الوزان النسبية لألهداف. يقوم المستخدم بإدخال الحد األقصى ل الحد األقصى لألوزان النسبية لألهداف  ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال األهمية النســــبية لألهداف للوظائف األهمية النســــبية لألهداف للوظائف اإلشــــرافية   ❖

 اإلشرافية.

يقوم المســــتخدم بإدخال األهمية النســــبية للجدارات للوظائف   للوظائف اإلشــــرافية األهمية النســــبية للجدارات ❖

 .100جموع األهمية النسبية ألهداف الوظائف اإلشرافية وجدارات الوظائف اإلشرافية تساوي اإلشرافية ويشترط أن يكون م
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يقوم المستخدم بإدخال األهمية النسبية لألهداف للوظائف الغير األهمية النسبية لألهداف للوظائف الغير إشرافية   ❖

 إشرافية.

خدم بإدخال األهمية النســبية للجدارات للوظائف يقوم المســتاألهمية النســبية للجدارات للوظائف الغير إشــرافية   ❖

الغير إشــرافية ويشــترط أن يكون مجموع األهمية النســبية ألهداف الوظائف الغير إشــرافية وجدارات الوظائف الغير إشــرافية 

 .100تساوي 

  األدنى والحد األقصى لكل تقدير من تقديرات تقييم األداء الوظيفي. ثم يقوم المستخدم بإدخال الحد ❖
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 تعريف مجتمعات التقييم التصنيفية 
 

برنامج الملك سلمان كما  –تظهر هذه الشاشة عند اختيار تعريف مجتمعات التقييم التصنيفية وذلك من قائمة تقييم األداء 

 (.2-9-5في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف مجتمعات التقييم التصنيفية.2-9-5الشكل )

 

مجتمعات التقييم التصــنيفية في تقييم األداء لبرنامج الملك ســلمان، وفيما يلي تبيان يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم المستخدم باختيار أحد مجتمعات التقييم المعرفة مسبقاً في شاشة رموز المجتمعات التصنيفية. مجتمع التقييم  ❖

صنيفية لها مسبقاً حيم يقوم النظام بعرض تاريخ التي تم تعريف نسب تباختيار السنة المعتبرة ويقوم المستخدم السنة   ❖

 بدايتها وتاريخ نهايتها بالهجري وما يوافقه بالتقويم الميالدي.

 يقوم المستخدم بإدخال فترة التقييم للموظفين العاديين.فترة التقييم للموظفين العاديين   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال فترة التقييم للموظفين تحت التجربة.فترة التقييم للموظفين تحت التجربة   ❖

يقوم المســتخدم بإدخال فترة الســماح بتعديل الميثاق للموظفين فترة الســماح بتعديل الميثاق للموظفين العاديين   ❖

 العاديين.

م المســــتخدم بإدخال فترة الســــماح بتعديل الميثاق يقوفترة الســــماح بتعديل الميثاق للموظفين تحت التجربة   ❖

 للموظفين تحت التجربة.

 .التظلماتيقوم المستخدم بإدخال فترة فترة التظلمات     ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 521 

الموظفين حســب الجهة اإلدارية التابعين لها الموظفين أو  تعبئة بياناتيتم تحديد هل يتم   طريقة تعبئة البيانات حسب ❖

ــفية ــافة إلمكانية المســتخدم تعبئة بيانات أو نســخ من مجم حســب شــرط تص وعة تقييم ســابقة أو حســب الكادر، باإلض

 ، فإذا تم اختيار حسب الجهة اإلدارية:الموظفين يدوياً 

وذلك بالضــــغ  على  تعريف الموظفين المنتمين لها بمجموعة التقييميتم ادخال رقم الجهة اإلدارية المراد الجهة اإلدارية   ❖

 تيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات االدارية فيتم اختيار الجهة اإلدارية المطلوبة.من لوحة المفا ”F2“زر 

 حسب شرط تصفية: تعبئة البياناتأما إذا تم اختيار  ❖

صفية   ❖ وذلك بالضــغ  على زر  تعريف الموظفين المنتمين لها بمجموعة التقييمالمراد  شــرط التصــفيةيتم ادخال شرط الت

“F2” في شاشة تعريف الشروط الخاصة بضواب  قائمة أسماء وأرقام شروط التصفية  حة المفاتيح حيم يعرض النظاممن لو

 العمل من قائمة إدارة النظام.

 سابقة:تقييم أما إذا تم اختيار تعبئة البيانات حسب نسخ من مجموعة  ❖

 نسخها، ثم اختيار المجموعة المراد نسخها.يتم اختيار السنة المعرفة فيها المجموعة المراد نسخ من مجموعة سابقة   ❖

 :الكادرأما إذا تم اختيار تعبئة البيانات حسب  ❖

كادر   ❖ كادر الوظيفيحســــب ال يار ال مة المراد  يتم اخت قائ لك من ال عة التقييم وذ له بمجمو تعريف الموظفين المنتمين 

 الرموز الثابتة. المنسدلة لكوادر التوظيف المعرفة في شاشة رموز كوادر التوظيف من قائمة
 

 
 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة تعريف مجتمعات التقييم التصنيفية.1-2-9-5الشكل )

 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر إضافة الموظفين بعد تحديد طريقة تعبئة البيانات ليقوم النظام بتعبئة  إضافة الموظفين  ❖

 بيانات الموظفين.

يقوم المستخدم بالضغ  على راب  تعريف نسب التصنيف اإلجبارية السنوية  السنوية تعريف نسب التصنيف اإلجبارية  ❖

فيقوم النظام بفتح نافذة تعريف  نســب التصــنيفات اإلجبارية بحيم تكون خاصــة بهذا المجتمع التصــنيفيعند الرغبة بتعريف 

 (.2-2-9-5نسب التصنيف اإلجبارية السنوية كما في الشكل )
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 يمثل شاشة تعريف نسب التصنيف اإلجبارية السنوية. (2-2-9-5الشكل )
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 تعريف الجدارات
 

-9-5برنامج الملك سلمان كما في الشكل ) –تظهر هذه الشاشة عند اختيار تعريف الجدارات وذلك من قائمة تقييم األداء 

3.) 

 

 
 ( يمثل شاشة تعريف الجدارات.3-9-5الشكل )

 

الجدارات في تقييم األداء لبرنامج الملك سلمان، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في يتم من خالل هذه الشاشة تعريف 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 الجدارات   ▪

 رقم مسلسل.م   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مسمى الجدارة.الجدارة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوزن النسبي للجدارة.الوزن النسبي   ❖

 األوصاف السلوكية   ▪

 رقم مسلسل.م   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الوصف السلوكي للجدارة. الوصف السلوكي  ❖
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 كشف بالموظفين حسب تقييم األداء
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين حسب تقييم األداء وذلك من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشكل 

(4-9-5.) 
 

 
 يمثل شاشة كشف بالموظفين حسب تقييم األداء. (4-9-5الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالموظفين المعينين في المنشأة وذلك حسب تقييم األداء الوظيفي، وفيما يلي 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

حسب السنوات المعرفة في شاشة تعريف نسب التصنيف ة سنة من القائمة المسندلاليقوم المستخدم باختيار  السنة  ❖

 االجباري السنوي.

ة حسب شاشة رموز المجتمعات التصنيفية من القائمة المسندل مجتمع التقييميقوم المستخدم باختيار مجتمع التقييم   ❖

 المعرفة في قائمة الرموز.

المراد إعداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم وذلك  إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين الجهة اإلدارية  ❖

ضغ  على زر ي سماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار F2بال ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

موجود بجانب كلمة يالكلي الجهة اإلدارية التي يريدها، بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع ال

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )

إدخال مقر العمل الذي يتبع له الموظفين المراد إعداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم وذلك بالضــغ  على  مقر العمل  ❖

ــماء مقار العمل فيقوم المســتخدم باخF2زر ي تيار مقر العمل الذي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس
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( يريده، بإمكان المســتخدم اختيار كل مقار العمل وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة )

 في المربع.

يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه، وبإمكان المستخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغ  رقم الموظف   ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

جة درجة التقييم   ❖ يار در باخت لك  عداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم وذ جة تقييم الموظفين المراد إ يد در حد يتم ت

ن وذلك بالضغ  بالمربع الموجود وبإمكان المستخدم اختيار كل أنواع درجات التقييم للموظفي التقييم من القائمة المنسدلة،

 ( في المربع.بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

يقوم المستخدم بإختيار الكادر الوظيفي من خالل قائمة منسدلة تحتوي على الكوادر الوظيفية التي تم الكادر الوظيفي   ❖

ــــ غ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تعريفها بالنظام وبإمكان المســــتخدم اختيار كل الكوادر الوظيفية وذلك بالض

 ( في المربع.تظهر إشارة )

يار الكل لمحدد الكادر  إلى المرتبة(  –)من المرتبة   ❖ بة )من..الى( في حال عدم اخت يار المرت يقوم المســــتخدم بإخت

ــــدلة تحتوي على المراتب التي تتبع للكادر الذي تم إختياره في ا ــــابق وبإمكان الوظيفي من خالل قائمة منس لحقل الس

 ( في المربع.المستخدم اختيار كل المراتب وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ما ذكر أو أنثى الجنس  ❖ عداد تقرير عن تقويم األداء الوظيفي لهم إ يار جنس الموظفين المراد إ بإخت أو  يقوم المســــتخدم 

 ( في المربع.بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )الضغ  على المربع الموجود 

أو الضغ  على المربع الموجود بجانب كلمة يالكلي  يقوم المستخدم بإختيار هل الوظيفة إشرافية أم ال الوظيفة اشرافية  ❖

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )

 ر بشكل تفصيلي أم ال.يقوم المستخدم بإختيار هل يتم تكوين التقري تكوين التقرير بشكل تفصيلي  ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

سب تقييم  شف بالموظفين ح شكل المطلوب ويظهر ك ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب شف إما ب لطباعة الك

 (.5-9-4-1األداء في الشكل )

 
 يمثل كشف بالموظفين حسب تقييم األداء. (1-4-9-5) الشكل
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 تقرير األهداف في ميثاق األداء
 

-9-5تظهر هذه الشاشة عند اختيار تقرير األهداف في ميثاق األداء وذلك من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشكل )

5.) 
 

 
 تقرير األهداف في ميثاق األداء. يمثل شاشة (5-9-5الشكل )

 

من خالل هذه الشــاشــة إعداد تقرير عن األهداف المعرفة في ميثاق األداء، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  يتم

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ة حسب السنوات المعرفة في شاشة تعريف نسب التصنيف سنة من القائمة المسندلاليقوم المستخدم باختيار  السنة  ❖

 االجباري السنوي.

 ما اذا كان التقرير عن موظف أم جهة إدارية. يقوم المستخدم باختيارالتقرير عن   ❖

يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه، وبإمكان المستخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغ  رقم الموظف   ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عن أهداف ميثاق األداء الوظيفي لهم  اإلدارية  الجهة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الجهات اإلدارية فيقوم المســتخدم F2وذلك بالضــغ  على زر ي

بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها، 

 ( في المربع.يالكلي حيم تظهر إشارة )
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ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر تقرير باالهداف المعرفة في ميثاق لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشك

 (.5-9-5-1األداء في الشكل )

 
 يمثل تقرير األهداف في ميثاق األداء. (1-5-9-5الشكل )
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 تقرير حالة اعتماد األهداف
 

 (.6-9-5األهداف وذلك من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار تقرير حالة اعتماد
 

 
 .األهدافتقرير حالة اعتماد  يمثل شاشة (6-9-5الشكل )

 

، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول ميثاق األداء الوظيفياألهداف ليتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير عن حالة اعتماد 

 في هذه الشاشة:

 

 التقريرمحددات  •

ة حسب السنوات المعرفة في شاشة تعريف نسب التصنيف سنة من القائمة المسندلاليقوم المستخدم باختيار  السنة  ❖

 االجباري السنوي.

 ما اذا كان التقرير عن موظف أم جهة إدارية. يقوم المستخدم باختيارالتقرير عن   ❖

عنه، وبإمكان المستخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغ  يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير رقم الموظف   ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

لة اعتماد  الجهة اإلدارية  ❖ ها الموظفين المراد إعداد تقرير عن حا ثاق ل األهدافإدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع ل مي

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الجهات اإلدارية F2ذلك بالضــغ  على زر يلهم و األداء الوظيفي

ــغ  بالمربع  فيقوم المســتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها، بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالض

 ربع.( في المالموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

في  األهدافلطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر تقرير حالة اعتماد 

 (.1-5-9-6الشكل )
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 .األهدافيمثل تقرير حالة اعتماد  (6-9-5-1الشكل )
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 تقرير حالة اعتماد التقييم
 

 (.7-9-5تظهر هذه الشاشة عند اختيار تقرير حالة اعتماد التقييم وذلك من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشكل )
 

 
 تقرير حالة اعتماد التقييم. يمثل شاشة (7-9-5الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد تقرير عن حالة اعتماد تقييم األداء الوظيفي، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ة حسب السنوات المعرفة في شاشة تعريف نسب التصنيف سنة من القائمة المسندلاليقوم المستخدم باختيار  السنة  ❖

 االجباري السنوي.

 ما اذا كان التقرير عن موظف أم جهة إدارية. يقوم المستخدم باختيارالتقرير عن   ❖

يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه، وبإمكان المستخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغ  رقم الموظف   ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير عن حالة اعتماد تقييم األداء الوظيفي  اإلدارية  الجهة ❖

ــــغ  على زر ي بالض ماء الجهات اإلدارية فيقوم F2لهم وذلك  ــــ بأرقام وأس قائمة  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام 

ضغ  بالمربع الموجود المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي ير يدها، بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بال

 ( في المربع.بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ــكل طولي  ــكل المطلوب ويظهر تقرير لطباعة الكشــف إما بش ــكل عرضــي فيتم اختيار الش في  حالة اعتماد التقييمأو بش

 (.1-5-9-7الشكل )
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 يمثل تقرير حالة اعتماد التقييم. (7-9-5-1الشكل )
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 تقرير إعادة فتح األهداف والتقاييم المعتمدة
 

المعتمدة وذلك من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تقرير إعادة فتح األهداف والتقاييم 

 (.8-9-5الشكل )
 

 
 تقرير إعادة فتح األهداف والتقاييم المعتمدة. يمثل شاشة (8-9-5الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة إعداد تقرير إعادة فتح األهداف والتقاييم المعتمدة لألداء الوظيفي، وفيما يلي تبيان لكل من 

 في هذه الشاشة:الحقول 

 

 محددات التقرير •

ة حسب السنوات المعرفة في شاشة تعريف نسب التصنيف سنة من القائمة المسندلاليقوم المستخدم باختيار  السنة  ❖

 االجباري السنوي.

 ما اذا كان التقرير عن موظف أم جهة إدارية. يقوم المستخدم باختيارالتقرير عن   ❖

الموظف المراد إعداد تقرير عنه، وبإمكان المستخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغ  يتم إدخال رقم رقم الموظف   ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

عادة فتح األهداف وال الجهة اإلدارية  ❖ عداد تقرير عن إ ها الموظفين المراد إ ية التي يتبع ل قاييم إدخال رقم الجهة اإلدار ت

ـــغ  على زر ي ـــماء الجهات F2المعتمدة لألداء الوظيفي وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

ــغ   اإلدارية فيقوم المســتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها، بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالض

 ( في المربع.يالكلي حيم تظهر إشارة )بالمربع الموجود بجانب كلمة 
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ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر تقريربإعادة فتح األهداف والتقاييم 

 (.1-5-9-8الشكل )في الوظيفي لألداء  المعتمدة

 

 
 تقرير إعادة فتح األهداف والتقاييم المعتمدة. يمثل شاشة (8-9-5-1الشكل )
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 تقرير اإلسنادات

 

 (.9-9-5وذلك من قائمة تقييم األداء الوظيفي كما في الشكل ) اإلسناداتتظهر هذه الشاشة عند اختيار تقرير 

 

 
 .اإلسناداتتقرير  يمثل شاشة (9-9-5الشكل )

 
 يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير اإلسنادات لألداء الوظيفي، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ة حسب السنوات المعرفة في شاشة تعريف نسب التصنيف سنة من القائمة المسندلاليقوم المستخدم باختيار  السنة  ❖

 االجباري السنوي.

 ما اذا كان التقرير عن موظف أم جهة إدارية. يقوم المستخدم باختيارالتقرير عن   ❖

يتم إدخال رقم الموظف المراد إعداد تقرير عنه، وبإمكان المستخدم اختيار كل أرقام الموظفين وذلك بالضغ  رقم الموظف   ❖

 في المربع. (بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

لألداء الوظيفي وذلك  اإلســـناداتعن  إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المراد إعداد تقرير الجهة اإلدارية  ❖

ضغ  على زر ي سماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار F2بال ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

تي يريدها، بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي الجهة اإلدارية ال

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )
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ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

الوظيفي لألداء  اإلســنادات شــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر تقريرلطباعة الكشــف إما ب

 (.1-5-9-9الشكل )في 

 

 
 تقرير اإلسنادات. يمثل شاشة (9-9-5-1الشكل )
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 الطلبات
 

ــــمن الطلبات، وقائمة ( 0-6تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل ) الطلبات )طلبات االبتعاث و طلبات كيفية اعداد التي تتض

 اإلجازات و طلبات االنتداب و طلبات التكليف ...الخ ( و كيفية اعتماد الطلبات، وكيفية تصدير الطلبات.
 

 
 ( يمثل قائمة االطلبات.0-6الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 دخال الطلب إ
 

شكل ) شات 1-6تمثل هذه القائمة كما في ال شا شؤون الموظفين، حيم يتم من خالل هذه  الطلبات( مجموعة  في نظام 

 .إدخال طلبات الموظفين القائمة 
 

 
 إدخال الطلب.( يمثل شاشة 1-6الشكل )

 

بات حيم يعرض النظام  مة الطل قائ مة إدخال الطلب من  قائ لدخول الى  بات ليقوم شـــــاشـــــات  من مجموعةيتم ا الطل

 ومعالجة البيانات الالزمة. اتهذه الشاشإحدى  بإختيارالمستخدم 
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  إعداد طلب ابتعاث خارجي
 

-6) إدخال الطلب كما في الشكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب ابتعاث خارجي تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد 

 .(1-1-1-6و ) (1-1
 

 
 الجزء العلوي من شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي.( يمثل 1-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب ابتعاث خارجي لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب ابتعاث 

 خارجي جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

يتم إدخال الرقم الخاص لقرار طلب االبتعاث الخارجي في حال كان الترقيم غير تلقائي للقرارات في  الرقم الخاص للقرار  ❖

 شاشة إعدادات النظام.

يتم تحديد إذا كان الطلب جاهز لالعتماد وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز  الطلب جاهز لالعتماد  ❖

 هذا الخيار مهم إلتمام عملية االعتماد. و( في المربع، لالعتمادي حيم تظهر إشارة )

 يعرض النظام القرار الرئيسي لقرار طلب االبتعاث تلقائياً ياالبتعاثي. القرار الرئيسي  ❖

 يعرض النظام القرار الفرعي لقرار طلب االبتعاث تلقائياً يقرار ابتعاث للدراسة في الخارجي. رار الفرعي الق ❖

يستخدم هذا الحقل في شاشات القرارات األخرى حيم بعض القرارات تعتمد على قرارات سابقة لها يتم القرار األصلي   ❖

 إدخال رقمها الرتباطها بهذه القرارات.

المســتخدم برفض الطلب وذلك بالضــغ  على راب  يرفض الطلبي حيم تظهر شــاشــة الرفض كما هو  يقوم  رفض الطلب ❖

 (، حيم يقوم المستخدم بإدخال سبب الرفض.2-1-1-6موضح في الشكل )

 يعرض النظام تلقائياً حالة القرار يقرار تحت اإلعدادي وذلك بعد حفظ القرار. حالة القرار  ❖
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 وذج طباعة القرار من القائمة المنسدلة. يتم اختيار نم نموذج الطباعة  ❖

 إدخال مرفقات القرار في حال وجود مرفقات للقرار.  اإللكترونية المرفقات ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على إعداد طلب االبتعاث الخارجي.المالحظات   ❖

المراحل والعمليات التي  يقوم المســتخدم بالضــغ  على راب  يمراحل الطلبي حيم تظهر شــاشــة تعرض  مراحل الطلب ❖

 (.3-1-1-6تمت على الطلب كما هوضح في الشكل )

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ إعداد طلب االبتعاث الخارجي وذلك بالضغ  على زر يتاريخ الطلب   ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

شة تصدير طلب االبتعاث الخارجي حيم يتم إدخال رقم الصادر لطلب االبتعاث يستخدم هذا الحقل في شا الرقم الصادر  ❖

 الخارجي.

صدير  ❖ يســتخدم هذا الحقل في شــاشــة تصــدير طلب االبتعاث الخارجي حيم يتم إدخال تاريخ تصــدير قرار طلب  تاريخ الت

 االبتعاث الخارجي.
 

 
 االبتعاث الخارجي.( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد طلب 1-1-1-6الشكل )
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 .شاشة رفض الطلب ( يمثل2-1-1-6الشكل )

 

 
 .شاشة المراحل والعمليات التي تمت على الطلب ( يمثل3-1-1-6الشكل )
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 متن القرار •

 قرار ابتعاث خارجي •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب ابتعاث خارجي له وذلك بالض

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب ابتعاث خارجي له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب ابتعاث له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب ابتعاث له. حالة الموظف  ❖

 تطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يس معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8خ بداية ابتعاث الموظف وذلك بالضــغ  على زر يتحديد تاريتاريخ بداية االبتعاث   ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ضغ  على زر يتاريخ نهاية االبتعاث   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ نهاية ابتعاث الموظف وذلك بال

 إمكانية التعديل عليه.تاريخ اليوم الهجري مع 

 يعرض النظام مدة ابتعاث الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االبتعاث وتاريخ نهايته. مدة االبتعاث  ❖

ــــيتم ابتعاث الموظف إليها وذلك  ةدول ادخال رمزيتم دولة االبتعاث   ❖ ليقوم  الدولةخالل إدخال رمز  مناالبتعاث التي س

 ي والبحم عن الدولة المطلوبة.F2،مع امكانية البحم عن دولة االبتعاث بالضغ  على ي اسم الدولةالنظام باسترجاع 

ليقوم النظام  الجهةخالل إدخال رمز  منيتم تحديد اســم الجهة التي ســيدرس بها الموظف المبتعم وذلك اســم الجهة   ❖

 هة المطلوبة.ي والبحم عن الجF2،مع امكانية البحم عن الجهة بالضغ  على ي اسم الجهةباسترجاع 

 يتم تحديد اسم المدينة في دولة االبتعاث التي سيتم ابتعاث الموظف إليها وذلك من القائمة المنسدلة.اسم المدينة   ❖

 يتم تحديد اسم التخصص الذي سوف يدرسه الموظف المبتعم وذلك من القائمة المنسدلة.اسم التخصص   ❖

سم التخصص الفرعي   ❖ سم يتم تحا سوف يحصل عل التخصص الفرعيديد ا الموظف المبتعم بعد االنتهاء من  يهالذي 

،مع امكانية البحم عن التخصــص  اســم التخصــصليقوم النظام باســترجاع  التخصــصخالل إدخال رمز  منالدراســة وذلك 

 ي والبحم عن التخصص الفرعي المطلوب.F2بالضغ  على ي

خالل  منف المبتعم بعد االنتهاء من الدراسة وذلك الموظ يهديد اسم المؤهل الذي سوف يحصل عليتم تحاسم المؤهل   ❖

ي والبحم عن F2،مع امكانية البحم عن المؤهل بالضــغ  على ي اســم المؤهلليقوم النظام باســترجاع  المؤهلإدخال رمز 

 المؤهل المطلوب.

 إدخال اسم البعثة التي سوف يحصل عليها الموظف.اسم البعثة   ❖

ــــرة للموظف رجي أو عند إيده عند عمل قرار قطع أو إنهاء ابتعاث خاهذا الخيار يتم تحدحصــــل على مؤهل   ❖ عداد مباش

 المبتعم.

هذا الحقل يتم تحديده من القائمة المنســــدلة عند عمل قرار قطع أو إنهاء ابتعاث خارجي أو عند إعداد مباشــــرة التقدير   ❖

 للموظف.

 

  أصـبح طلب االبتعاث الخارجي معد وبحاجة إلى اعتماد من صـاحب صـالحية حيم يتم ذلك من شـاشـة اعتماد مالحظة

 طلب االبتعاث الخارجي. 
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 إعداد طلب ابتعاث داخلي
 

شة عند اختيار إعداد  شا شكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب ابتعاث داخلي تظهر هذه ال -6) إدخال الطلب كما في ال

1-2). 
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد طلب ابتعاث داخلي.2-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب ابتعاث داخلي لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب ابتعاث 

 ول في هذه الشاشة:داخلي جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحق

 

 المعلومات الرئيسية •

 .خارجيتم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث  ❖

 

 متن القرار •

 قرار ابتعاث داخلي •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب ابتعاث داخلي له وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب ابتعاث داخلي له.يعرض 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب ابتعاث له. رقم السجل المدني  ❖

 عرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب ابتعاث له.ي حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ح حيم يعرض النظام ي من لوحة المفاتيF8تحديد تاريخ بداية ابتعاث الموظف وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ بداية االبتعاث   ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ضغ  على زر يتاريخ نهاية االبتعاث   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ نهاية ابتعاث الموظف وذلك بال

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 موظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االبتعاث وتاريخ نهايته.يعرض النظام مدة ابتعاث ال مدة االبتعاث  ❖

االبتعاث التي ســـيتم ابتعاث الموظف إليها وهي يالمملكة العربية الســـعوديةي  ةيعرض النظام اســـم دولدولة االبتعاث     ❖

 وذلك ألن االبتعاث داخلي.

سم الجهة     ❖ ليقوم النظام  الجهةخالل إدخال رمز  منذلك يتم تحديد اســم الجهة التي ســيدرس بها الموظف المبتعم وا

 ي والبحم عن الجهة المطلوبة.F2،مع امكانية البحم عن الجهة بالضغ  على ي اسم الجهةباسترجاع 

 يتم تحديد اسم المدينة في دولة االبتعاث التي سيتم ابتعاث الموظف إليها وذلك من القائمة المنسدلة.اسم المدينة   ❖

خالل  منالموظف المبتعم بعد االنتهاء من الدراسة وذلك  يهديد اسم المؤهل الذي سوف يحصل عليتم تحاسم المؤهل   ❖

ي والبحم عن F2،مع امكانية البحم عن المؤهل بالضــغ  على ي اســم المؤهلليقوم النظام باســترجاع  المؤهلإدخال رمز 

 المؤهل المطلوب.

 موظف المبتعم وذلك من القائمة المنسدلة.يتم تحديد اسم التخصص الذي سوف يدرسه الاسم التخصص   ❖

سم التخصص الفرعي   ❖ سم يتم تحا سوف يحصل عل التخصص الفرعيديد ا الموظف المبتعم بعد االنتهاء من  يهالذي 

،مع امكانية البحم عن التخصــص  اســم التخصــصليقوم النظام باســترجاع  التخصــصخالل إدخال رمز  منالدراســة وذلك 

 م عن التخصص الفرعي المطلوب.ي والبحF2بالضغ  على ي

 إدخال اسم البعثة التي سوف يحصل عليها الموظف.اسم البعثة   ❖

ــــرة للموظف داخلي أو عند إهذا الخيار يتم تحديده عند عمل قرار قطع أو إنهاء ابتعاث حصــــل على مؤهل   ❖ عداد مباش

 المبتعم.

ــــرة  داخليار قطع أو إنهاء ابتعاث هذا الحقل يتم تحديده من القائمة المنســــدلة عند عمل قرالتقدير   ❖ أو عند إعداد مباش

 للموظف.

 

  أصــبح طلب االبتعاث الداخلي معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد مالحظة

 .الداخليطلب االبتعاث 
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 خارجي إعداد طلب قطع ابتعاث
 

 إدخال الطلب كما في الشكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب قطع ابتعاث خارجي تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد 

(3-1-6). 
 

 
 خارجي.( يمثل شاشة إعداد طلب قطع االبتعاث 3-1-6الشكل )

 

لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة طلب قطع خارجي يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب قطع ابتعاث 

ــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه خارجي ابتعاث  جديد يقوم المســتخدم بالض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 خارجي.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث  ❖

له، أو يتم القرار األصــــلي   ❖ ناءاً عليه، والمراد إعداد قطع ابتعاث  لذي تم ابتعاث الموظف ب يتم إدخال رقم قرار االبتعاث ا

 (.1-3-1-6حيم يعرض النظام شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل ) ]بحم[الضغ  على الراب  
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-3-1-6الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 .رقم الموظف الذي تم إعداد القرار لهيتم إدخال  رقم الموظف  ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في  يقوم المســتخدمبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

سطر الجدو صورة اليد الموجودة في بداية  ضغ  على  ضغ  على زر يعرضي الموجود القرار من الجدول وذلك بال ل ومن ثم ال

 في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.

 

 متن القرار •

 قرار إنهاء أو قطع ابتعاث خارجي  ❖

وذلك عند الموظف المختصرة معلومات تم استرجاع قرار االبتعاث األصلي فيعرض النظام يمعلومات الموظف المختصرة   ❖

  قرار االبتعاث في حقل القرار األصلي.إدخال رقم 

 المراد إعداد طلب قطع ابتعاث له.يعرض النظام رقم الموظف  رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد طلب قطع ابتعاث له. اسم الموظف  ❖

 طلب قطع ابتعاث له. يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب قطع ابتعاث له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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لومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة مع معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام تاريخ بداية ابتعاث الموظف للجهة الخارجية.تاريخ بداية االبتعاث   ❖

 يعرض النظام دول االبتعاث التي تم ابتعاث الموظف إليها.دولة االبتعاث   ❖

 يعرض النظام اسم المدينة في دولة االبتعاث التي تم ابتعاث الموظف إليها.لمدينة  اسم ا ❖

 التي درس بها الموظف المبتعم. الجامعةيعرض النظام اسم   الجامعةاسم  ❖

 يعرض النظام اسم التخصص الذي درسه الموظف المبتعم.اسم التخصص   ❖

 يعرض النظام اسم المؤهل الذي سوف يحصل عليه الموظف المبتعم بعد االنتهاء من الدراسة. اسم المؤهل   ❖

 يعرض النظام اسم البعثة التي أرسل إليها الموظف.اسم البعثة   ❖

ــــغ  على زر يتاريخ إنهاء االبتعاث   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8يتم تحديد تاريخ إنهاء أو قطع ابتعاث الموظف وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. يعرض

ـــغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة ينعمي وإذا لم حصـــل على مؤهل   ❖ ـــل على مؤهل وذلك بالض تحديد هل الموظف حص

 يحصل على المؤهل يتم الضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالي.

ــه )غير في حــال تحصــــــل الموظف على المؤهــل يقوم االتقــدير   ❖ ــار التقــدير الــذي حصــــــل علي ــاختي لمســــتخــدم ب

 .محدد/مقبول/متوس /جيد/جيد جداً/ممتاز(

 تحديد سبب إنهاء أو قطع ابتعاث الموظف وذلك باختيار السبب من القائمة المنسدلة.سبب قطع االبتعاث   ❖

 

  اشة اعتماد ذلك من ش معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتمخارجي أصبح طلب قطع ابتعاث مالحظة

 .خارجيطلب قطع االبتعاث الـ

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 547 

  داخليإعداد طلب قطع ابتعاث 

 

شة عند اختيار إعداد  شا شكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب قطع ابتعاث داخلي تظهر هذه ال  إدخال الطلب كما في ال

(6-1-4). 
 

 
 .داخلي( يمثل شاشة إعداد طلب قطع االبتعاث 4-1-6الشكل )

 

لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة طلب قطع داخلي يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب قطع ابتعاث 

جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه داخلي  ابتعاث

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 .خارجيتم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث  ❖

له، أو يتم القرار األصــــلي   ❖ ناءاً عليه، والمراد إعداد قطع ابتعاث  لذي تم ابتعاث الموظف ب يتم إدخال رقم قرار االبتعاث ا

 (.1-4-1-6حيم يعرض النظام شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل ) ]بحم[الضغ  على الراب  
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-4-1-6الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة.يتم اختيار نوع القرار  نوع القرار الفرعي  ❖

 .يتم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد القرار له رقم الموظف  ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 نظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض الF8بالضغ  على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ضغ  على زر يعرضي الموجود الق سطر الجدول ومن ثم ال صورة اليد الموجودة في بداية  ضغ  على  رار من الجدول وذلك بال

 في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.

 

 متن القرار •

 داخليقرار إنهاء أو قطع ابتعاث  •

وذلك عند الموظف المختصرة معلومات عاث األصلي فيعرض النظام تم استرجاع قرار االبتيمعلومات الموظف المختصرة   ❖

 قرار االبتعاث في حقل القرار األصلي.إدخال رقم 

 المراد إعداد طلب قطع ابتعاث له.يعرض النظام رقم الموظف  رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد طلب قطع ابتعاث له. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب قطع ابتعاث له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب قطع ابتعاث له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ   معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 .داخليةيعرض النظام تاريخ بداية ابتعاث الموظف للجهة التاريخ بداية االبتعاث   ❖

ســــعوديةي وذلك ألن وهي يالمملكة العربية ال عاث التي تم ابتعاث الموظف إليهام دول االبتيعرض النظادولة االبتعاث   ❖

 .االبتعاث داخلي

 يعرض النظام اسم المدينة في دولة االبتعاث التي تم ابتعاث الموظف إليها.اسم المدينة   ❖

 التي درس بها الموظف المبتعم. الجامعةيعرض النظام اسم   الجامعةاسم  ❖

 يعرض النظام اسم التخصص الذي درسه الموظف المبتعم.اسم التخصص   ❖

 يعرض النظام اسم المؤهل الذي سوف يحصل عليه الموظف المبتعم بعد االنتهاء من الدراسة. اسم المؤهل   ❖

 يعرض النظام اسم البعثة التي أرسل إليها الموظف.اسم البعثة   ❖

ــــغ  على زر ييتم تحديد تاريخ إنهتاريخ إنهاء االبتعاث   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8اء أو قطع ابتعاث الموظف وذلك بالض

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة ينعمي وإذا لم حصـــل على مؤهل   ❖ ـــل على مؤهل وذلك بالض تحديد هل الموظف حص

 ة الموجودة بجانب كلمة يالي.يحصل على المؤهل يتم الضغ  بالدائر

ــه )غير التقــدير   ❖ ــار التقــدير الــذي حصــــــل علي ــاختي في حــال تحصــــــل الموظف على المؤهــل يقوم المســــتخــدم ب

 .محدد/مقبول/متوس /جيد/جيد جداً/ممتاز(

 تحديد سبب إنهاء أو قطع ابتعاث الموظف وذلك باختيار السبب من القائمة المنسدلة.سبب قطع االبتعاث   ❖

 

صبح طلب قطع ابتعاث ة  مالحظ معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد داخلي أ

 .داخليالـطلب قطع االبتعاث 
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 إعداد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية
 

شة عند اختيار إعداد  شا إدخال من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب الموافقة على حضورة دورة تدريبية داخليه تظهر هذه ال

 .(5-1-6) الطلب كما في الشكل 
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية.5-1-6الشكل )

 

ــــور دورة تدريبية داخلية لموظف في نظام شــــؤون  يتم من خالل هذه الشــــاشــــة القيام بإعداد طلب الموافقة على حض

شري  المهام، وفيما  طلبضافة الموظفين، وإل ضغ  على زر يجديدي من  الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية جديد يتم ال

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 خارجيتم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث  ❖

 

 متن القرار •

 قرار حضور دورة تدريبية •
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 معلومات الموظف المختصرة   ❖

إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب الموافقة على حضـــور دورة تدريبية داخلية له وذلك بالضـــغ  على زر  رقم الموظف  ❖

سماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب الموافقة F2ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

 ة تدريبية داخلية له.على حضور دور

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

ــور دورة تدريبية  رقم الســجل المدني  ❖ يعرض النظام رقم الســجل المدني للموظف المراد إعداد طلب الموافقة على حض

 داخلية له.

 لب الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية له.يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد ط حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ــماء  معلومات القرار  ❖ ــمن أس ــة معلومات والتي تتض ــاش ــتخدم الدخول إلى ش ــتطيع المس ــغ  على هذا الراب  يس بالض

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ها لتدريبية التي ســـوف يدرســـالدورة ليقوم النظام باســـترجاع اســـم الدورة ا رقميقوم المســـتخدم بإدخال الدورة   رقم ❖

 ي والبحم عن رقم الدورة المطلوب.F2، مع امكانية البحم عن الدورة بالضغ  على يالموظف

 تلقائياً. يداخليةييعرض النظام نوع الدورة نوع الدورة   ❖

يتم تحديد مكان انعقاد الدورة التدريبية التي سوف يدرسها الموظف وذلك من خالل إدخال رمز مكان انعقاد جهة التدريب   ❖

ــــغ  على ييقوم النظام باســــترجاع مكان انعقاد الدورة الدورة ل ي والبحم عن F2،مع امكانية البحم عن جهة التدريب بالض

 الجهة المطلوبة.

يعرض النظام اسم الدول التي ستنعقد الدورة التدريبية للموظف فيها وهي يالمملكة العربية السعوديةي وذلك ألن دولة  ال ❖

 الدورة داخلية.

 تحديد اسم المدينة في الدولة التي ستنعقد الدورة التدريبية للموظف فيها وذلك من القائمة المنسدلة.يتم المدينة   ❖

 إدخال موضوع الدورة التدريبية الداخلية التي سوف يحصل عليها الموظف.موضوع الدورة   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8يتحديد تاريخ بداية الدورة التدريبية للموظف وذلك بالضــغ  على زر تاريخ بداية الدورة   ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــل عليها الموظف تلقائياً وذلك بعد تحديد تاريخ بداية تاريخ نهاية الدورة   ❖ يعرض النظام تاريخ نهاية الدورة التي ســــيحص

 الدورة وتحديد مدة الدورة.

 .سيحصل عليها الموظف وذلك بإدخال عدد أيام الدورة  يتم تحديد مدة الدورة التي مدة الدورة  ❖

 يتم تحديد عالقة الدورة بالعمل من خالل القائمة المنسدلة )مباشرة( أم )غير مباشرة(عالقة الدورة بالعمل   ❖

 يتم اختيار وحدة الدورة من قائمة منسدلة . وحدة الدورة  ❖

 (.1-5-1-6شكل )، كما في اليتم ادخال عدد وحدات الدورة  عدد الوحدات  ❖
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 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية.1-5-1-6الشكل )

 

  أصــبح طلب الموافقة على حضــور دورة تدريبية داخلية معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم مالحظة

 .ذلك من شاشة اعتماد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية 
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 إعداد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية
 

إدخال من قائمة  الطلباتمن قائمة حضـور دورة تدريبية خارجية  طلب الموافقة علىتظهر هذه الشـاشـة عند اختيار إعداد 

 .(6-1-6) الطلب كما في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية.6-1-6الشكل )

 

شــــؤون  يتم من خالل هذه الشــــاشــــة القيام بإعداد طلب الموافقة على حضــــور دورة تدريبية خارجية لموظف في نظام

الموظفين، وإلضافة طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 خارجيتم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث  ❖

 

 متن القرار •

 بيةقرار حضور دورة تدري •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

ــغ  على زر  رقم الموظف  ❖ ــور دورة تدريبية خارجية له وذلك بالض إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب الموافقة على حض

سماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب الموافقة F2ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

 دورة تدريبية خارجية له. على حضور

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

ــور دورة تدريبية  رقم الســجل المدني  ❖ يعرض النظام رقم الســجل المدني للموظف المراد إعداد طلب الموافقة على حض

 خارجية له.
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 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ســـوف يدرســـها  لتدريبية التيالدورة ليقوم النظام باســـترجاع اســـم الدورة ا رقميقوم المســـتخدم بإدخال الدورة     رقم ❖

 ي والبحم عن رقم الدورة المطلوب.F2،مع امكانية البحم عن الدورة بالضغ  على ي الموظف

 تلقائياً. يخارجيةي يعرض النظام نوع الدورةنوع الدورة   ❖

 يتم تحديد مكان انعقاد الدورة التدريبية التي سوف يدرسها الموظف وذلك من خالل إدخال رمز مكان انعقادجهة التدريب   ❖

ــــغ  على يالدورة ليقوم النظام باســــترجاع مكان انعقاد الدورة  ي والبحم عن F2،مع امكانية البحم عن جهة التدريب بالض

 الجهة المطلوبة.

 التي ستنعقد الدورة التدريبية للموظف فيها وذلك من القائمة المنسدلة. ةتحديد اسم الدولالدولة   ❖

 التي ستنعقد الدورة التدريبية للموظف فيها وذلك من القائمة المنسدلة. يتم تحديد اسم المدينة في الدولةالمدينة   ❖

 إدخال موضوع الدورة التدريبية الخارجية التي سوف يحصل عليها الموظف.موضوع الدورة   ❖

عرض ي من لوحة المفاتيح حيم يF8تحديد تاريخ بداية الدورة التدريبية للموظف وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ بداية الدورة   ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــل عليها الموظف تلقائياً وذلك بعد تحديد تاريخ بداية تاريخ نهاية الدورة   ❖ يعرض النظام تاريخ نهاية الدورة التي ســــيحص

 الدورة وتحديد مدة الدورة.

 دخال عدد أيام الدورة.يتم تحديد مدة الدورة التي سيحصل عليها الموظف وذلك بإ مدة الدورة  ❖

 يتم تحديد عالقة الدورة بالعمل من خالل القائمة المنسدلة.عالقة الدورة بالعمل   ❖

 يتم اختيار وحدة الدورة من القائمة المنسدلة . وحدة الدورة  ❖

 (.1-6-1-6كما في الشكل )يتم ادخال عدد وحدات الدورة ،  عدد الوحدات  ❖
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 .خارجية( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية 1-6-1-6الشكل )

 

  أصــبح طلب الموافقة على حضــور دورة تدريبية خارجية معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم مالحظة

 .ذلك من شاشة اعتماد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية 
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 اجازة إعداد طلب 
 

 (7-1-6) إدخال الطلب كما في الشكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب اجازة تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد 
 

 
 طلب اجازة.( يمثل شاشة إعداد 7-1-6الشكل )

 

المســتخدم يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب اجازة في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب اجازة يقوم 

بتحديد  القرار الفرعي من القائمة المنسدلة ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة  •

 المختصرةمعلومات الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب اجازة له وذلك بالض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب إجازة له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب اجازة. حالة الموظف  ❖

 المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع  معلومات الموظف األساسية  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 557 

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتحديد تاريخ بدايتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8ة اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 اريخ بداية االجازة ومدة االجازة.ت ادخال يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعدتاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف الموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف المجاز   ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 الموظف المجاز. بالقيام باعمال

 يعرض النظام الرصيد المتبقي عن العقد الحالي.الرصيد المتبقي عن العقد الحالي   ❖

 يعرض النظام الرصيد المتبقي عن العقد السابق.الرصيد المتبقي عن العقد السابق   ❖

 يعرض النظام عدد األيام عن العقد الحالي.عدد االيام عن العقد الحالي   ❖

 يعرض النظام عدد األيام عن العقد السابق.السابق  عدد االيام عن العقد  ❖

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

 يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان   ❖

 .الخاص بالموظف خالل االجازة صندوق البريديتم إدخال صندوق البريد   ❖

 .الخاص بالموظف خالل االجازة لرمز البريدييتم إدخال االرمز البريد    ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة   ❖

 .الخاص بالموظف خالل االجازة هاتف المنزليتم إدخال المنزل   هاتف ❖

 .الخاص بالموظف خالل االجازة رقم الفاكسيتم إدخال رقم الفاكس   ❖

 .الخاص بالموظف خالل االجازة رقم الجواليتم إدخال رقم الجوال   ❖

 .الخاص بالموظف خالل االجازة البريد االلكترونييتم إدخال البريد االلكتروني   ❖

 .الخاص بالموظف خالل االجازة الموقع االلكترونييتم إدخال الموقع االلكتروني   ❖

 
  أصبح طلب اجازة معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب إجازة .مالحظة 
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 إعداد طلب انتداب داخلي
 

-6) إدخال الطلب كما في الشكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب انتداب داخلي تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد 

1-8). 
 

 
 يمثل شاشة إعداد طلب االنتداب الداخلي. (8-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب انتداب داخلي لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب انتداب 

 زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:داخلي جديد يقوم المستخدم بالضغ  على 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار االنتداب •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب انتداب داخلي له وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب انتداب داخلي له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب انتداب داخلي له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب انتداب داخلي له. حالة الموظف  ❖

 ذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على ه معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

الحد األقصى لعدد أيام االنتداب في السنة المالية تحديد م االنتداب في السنة المالية حسب  الحد األقصى لعدد أيا ❖

صالحيةي صاحب ال ضواب  العمل أو  سب ي ضغ  بالدائرة  ح سب االختيار, وفي حالة اختيار  الموجودة بجانبوذلك بال يح

 صاحب الصالحيةي يقوم النظام بتفعيل حقل صاحب الصالحية.

صالحية   صاحب الصالحية ❖ صحاب ال صالحية من قائمة منسدلة تحتوي على مناصب أ صاحب ال يقوم المستخدم بإختيار 

 حيم تم تعريفها في شاشة رموز أصحاب الصالحية لالنتداب من قائمة الرموز في إدارة النظام.

ــــية لبقية يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ بداية االنتداب للموظف ويكون هذا التار  تاريخ بداية االنتداب ❖ يخ قيمة افتراض

الموظفين في القرار ويســــمح للمســــتخدم بتعديله، ويتحقق النظام من أن التاريخ المدخل أكبر من أو يســـــاوي تاريخ 

 هــ.20/03/1432

 إدخال عدد أيام االنتداب الداخلي للموظف. مدة االنتداب  ❖

 قائياً وذلك بعد إدخال تاريخ بداية االنتداب ومدة االنتداب. يعرض النظام تاريخ نهاية انتداب الموظف تلتاريخ انتهاء االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب.رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بداية السنة المالية. بداية السنة المالية  ❖

 يقوم النظام تلقائياً نهاية السنة المالية. نهاية السنة المالية  ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع االنتداب يانتداب داخليي. نوع االنتداب  ❖

 تحديد اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المنتدبإدخال رقم الموظف الموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف المنتدب   ❖

ـــغ  على زر يبا ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2لض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المنتدب.

لتحديد جهة االنتداب يتم الضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام  حيم تظهر الحقول  الدول والمدن المنتدب إليها  ❖

 التالية :

o  مسلسل. رقم م 

o  يعرض النظام تلقائياً اسم دولة االنتداب يالمملكة العربية السعوديةي وذلك ألن االنتداب داخلي. الدولة 

o  يتم تحديد المدينة المنتدب إليها الموظف وذلك باختيار المدينة من القائمة المنســدلة ومن ثم يتم الضــغ  على زر المدينة

 يحفظي.

 لمهمة المنتدب لها الموظف.إدخال وصف لوصف مهمة االنتداب   ❖

سفر   ❖ صالت أخرى أو قطار أو طريقة ال سفر الموظف المنتدب  إلى جهة االنتداب هل هي يطائرة أو موا يتم تحديد طريقة 

ســيارة حكومية أو وســيلة خاصــةي  وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب طريقة ســفر الموظف، وفي حالة اختيار طريقة 

 حقول التالية:السفر يطائرةي تظهر ال

o   حيم بادخال جزء من رمز خ  السير يتم تحديد خ  سير الطائرة التي سوف يسافر بها الموظف المنتدب وذلك خط السير

من  في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير هام تعريفالتي ت بأرقام وأسماء خطوط السيريعرض النظام قائمة 

 .قائمة إدارة النظام

o   يتم تحديد درجة تذكرة الطائرة التي ســــوف يســــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكرة من درجة الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر القائمة المنسدلة

o سوف يسافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اسم الشركة من يتم تحديد اسم شركة الطيران التي  الطيران  ةشرك

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف شركات الطيران في شاشة رموز شركات الطيران القائمة المنسدلة

صرف للموظف   ❖ ضغ  بالدائرة ي سفر أو تعويض نقديي وذلك بال صرف للموظف يتذاكر  سي  نبالموجودة بجاتحديد هل 

 االختيار, وفي حالة اختيار طريقة السفر يسيارة حكوميةي يعرض النظام خيار ثالم يبدوني.

ــيارة   ❖ ينعم أو الي.  الموجودة بجانبوذلك بالضـــغ  بالدائرة  تحديد هل يؤمن للموظف ســـيارة خالل فترة انتدابهتأمين س

ــــفر أو تعوي ض نقدي ويقوم النظام تلقائًيا بتحديد خيار يبدوني فإذا اختار المســــتخدم نعم عندها ال يمنح الموظف تذاكر س

 (.بإشارة )

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف سكن خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين طعام   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل يصرف للموظف سلفة انتدابسلفة انتداب   ❖
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( في المربع بجوار الغرض من االنتداب ) انتداب ألداء مهمة / يقوم المســــتخدم بوضــــع إشــــارة )الغرض من االنتداب   ❖

حلقات دراسية / أخرى( ، ويمكن اختيار عدة أغراض في وقت واحد ماعدا  حضور مؤتمر / حضور ندوة / حضور اجتماع/ حضور

خيار يانتداب ألداء مهمةي يجب اختيارها بمفردها، واليمكن جمعها مع األغراض األخرى وعند اختيارها تصـــبح باقي األغراض 

   وطبيعة المشاركة غير فعالة.

طبيعة المشـــاركة )بحم / ورقة عمل / أخرى / بدون(. إذا  يقوم المســـتخدم بتحديد واحد من خياراتطبيعة المشــاركة   ❖

 (.1-8-1-6كما في الشكل ) كان الغرض من االنتداب ليس انتدابًا ألداء مهمة.
 

 
 لشاشة إعداد طلب االنتداب الداخلي. الجزء األسفل( يمثل 1-8-1-6الشكل )

 

  معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد  أصــبح طلب االنتداب الداخليمالحظة

 .طلب االنتداب الداخلي 
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 يإعداد طلب انتداب خارج
 

 إدخال الطلب كما في الشـــكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب انتداب خارجي تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد  

(6-1-9) 
 

 
 .خارجييمثل شاشة إعداد طلب االنتداب ال (9-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب انتداب خارجي لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب انتداب 

 خارجي جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار االنتداب •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب انتداب خارجي له وذلك بالض

 ء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب انتداب خارجي له.حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب انتداب خارجي له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب انتداب خارجي له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

الحد األقصى لعدد أيام االنتداب في السنة المالية تحديد الحد األقصى لعدد أيام االنتداب في السنة المالية حسب   ❖

صالحيةي صاحب ال ضواب  العمل أو  سب ي ضغ  بالدائرة  ح سب الختيار, وفي حالة اختيار ا الموجودة بجانبوذلك بال يح

 صاحب الصالحيةي يقوم النظام بتفعيل حقل صاحب الصالحية.

صالحية صاحب الصالحية   ❖ صحاب ال صالحية من قائمة منسدلة تحتوي على مناصب أ صاحب ال يقوم المستخدم بإختيار 

 ة النظام.حيم تم تعريفها في شاشة رموز أصحاب الصالحية لالنتداب من قائمة الرموز في إدار

ــــية   تاريخ بداية االنتداب ❖ يجب أن يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ بداية االنتداب للموظف ويكون هذا التاريخ قيمة افتراض

لبقية الموظفين في القرار ويســـمح للمســـتخدم بتعديله، ويتحقق النظام من أن التاريخ المدخل أكبر من أو يســـاوي تاريخ 

 هــ.20/03/1432

 إدخال عدد أيام االنتداب الخارجي للموظف. مدة االنتداب  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية انتداب الموظف تلقائياً وذلك بعد إدخال تاريخ بداية االنتداب ومدة االنتداب. تاريخ انتهاء االنتداب   ❖

 االنتداب.يقوم النظام تلقائياً بعرض رصيد الموظف الباقي عند بداية رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بداية السنة المالية. بداية السنة المالية  ❖

 يقوم النظام تلقائياً نهاية السنة المالية. نهاية السنة المالية  ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع االنتداب يانتداب خارجيي. نوع االنتداب  ❖

 تحديد اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المنتدبإدخال رقم الموظف الموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف المنتدب   ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المنتدب.

لتحديد جهة االنتداب يتم الضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام  حيم تظهر الحقول  لمنتدب إليها الدول والمدن ا ❖

 التالية :

o  رقم مسلسل. م 

o  يقوم المستخدم باختيار الدولة المنتدب اليها الموظف من القائمة المنسدلة. الدولة 

o  دينة من القائمة المنســدلة ومن ثم يتم الضــغ  على زر يتم تحديد المدينة المنتدب إليها الموظف وذلك باختيار المالمدينة

 يحفظي.

 إدخال وصف للمهمة المنتدب لها الموظف.وصف مهمة االنتداب   ❖

سفر   ❖ صالت أخرى أو قطار أو طريقة ال سفر الموظف المنتدب  إلى جهة االنتداب هل هي يطائرة أو موا يتم تحديد طريقة 

غ  بالمربع الموجود بجانب طريقة ســفر الموظف، وفي حالة اختيار طريقة ســيارة حكومية أو وســيلة خاصــةي  وذلك بالضــ

 السفر يطائرةي تظهر الحقول التالية:

o   حيم بادخال جزء من رمز خ  السير يتم تحديد خ  سير الطائرة التي سوف يسافر بها الموظف المنتدب وذلك خط السير

من  في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير هاتعريفم التي ت بأرقام وأسماء خطوط السيريعرض النظام قائمة 

 .قائمة إدارة النظام

o   يتم تحديد درجة تذكرة الطائرة التي ســــوف يســــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكرة من درجة الطيران

 ئمة الرموز في إدارة النظام.من قا حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر القائمة المنسدلة

o  يتم تحديد اسم شركة الطيران التي سوف يسافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اسم الشركة من شركات الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف شركات الطيران في شاشة رموز شركات الطيران القائمة المنسدلة

صرف للموظف   ❖ ضغ  بالدائرة  تحديد هلي سفر أو تعويض نقديي وذلك بال صرف للموظف يتذاكر   الموجودة بجانبسي

 االختيار, وفي حالة اختيار طريقة السفر يسيارة حكوميةي يعرض النظام خيار ثالم يبدوني.

ينعم أو الي.  الموجودة بجانبوذلك بالضــغ  بالدائرة  تحديد هل يؤمن للموظف ســيارة خالل فترة انتدابهتأمين ســيارة   ❖

فإذا اختار المســــتخدم نعم عندها ال يمنح الموظف تذاكر ســــفر أو تعويض نقدي ويقوم النظام تلقائًيا بتحديد خيار يبدوني 

 (.بإشارة )

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف سكن خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبهل يؤمن للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة  تحديدتأمين طعام   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل يصرف للموظف سلفة انتدابسلفة انتداب   ❖
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ن االنتداب ) انتداب ألداء مهمة / ( في المربع بجوار الغرض ميقوم المســــتخدم بوضــــع إشــــارة )الغرض من االنتداب   ❖

حضور مؤتمر / حضور ندوة / حضور اجتماع/ حضور حلقات دراسية / أخرى( ، ويمكن اختيار عدة أغراض في وقت واحد ماعدا 

خيار يانتداب ألداء مهمةي يجب اختيارها بمفردها، واليمكن جمعها مع األغراض األخرى وعند اختيارها تصـــبح باقي األغراض 

 ة المشاركة غير فعالة.وطبيع

يقوم المســـتخدم بتحديد واحد من خيارات طبيعة المشـــاركة )بحم / ورقة عمل / أخرى / بدون(. إذا طبيعة المشــاركة   ❖

 (.1-9-1-6كما في الشكل ) كان الغرض من االنتداب ليس انتدابًا ألداء مهمة.
 

 
 لشاشة إعداد طلب االنتداب الخارجي. الجزء األسفل( يمثل 1-9-1-6الشكل )

 

  أصـبح طلب االنتداب الخارجي معد وبحاجة إلى اعتماد من صـاحب صـالحية حيم يتم ذلك من شـاشـة اعتماد مالحظة

 .طلب االنتداب الخارجي 
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 إعداد طلب تكليف بوظيفة أخرى
 

ــــة عند اختيار إعداد  ــــاش إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تكليف بوظيفة أخرى تظهر هذه الش

 .(6-1-10) الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد طلب تكليف بوظيفة أخرى.10-1-6الشكل )

 

ضافة طلب  شؤون الموظفين، وإل شة القيام بإعداد طلب تكليف لموظف بوظيفة أخرى في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:تكليف بوظيفة أخرى جديد يتم الضغ  على زر 

 

 المعلومات الرئيسية •

 .خارجيتم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث  ❖

 

 متن القرار •

 قرار التكليف بوظيفة أخرى •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ بالض له وذلك  فة أخرى  عداد طلب تكليف بوظي ي من لوحة F2إدخال رقم الموظف المراد إ

 المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب تكليف له.

 ق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل الساب اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تكليف له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تكليف له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  القرار معلومات  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

 معلومات الوظيفة األصلية للموظف ❖

ــيع ❖ ســلســل الوظيفة، مرتبة الوظيفة، رقم الوظيفة، مســمى ة للموظف حيم يعرض يتليرض النظام معلومات الوظيفة األص

 الوظيفة، جهة الوظيفة، مقر الوظيفةي.

 

ي من لوحة المفاتيح حيم F8تحديد تاريخ بداية تكليف الموظف بوظيفة أخرى وذلك بالضغ  على زر يتاريخ بداية التكليف    ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد مدة تكليف الموظف بوظيفة أخرى حيم يتم إدخال عدد األيام أو الشهور أو السنوات.تكليف  مدة ال ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية التكليف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية التكليف ومدة التكليف.تاريخ نهاية التكليف   ❖

 

 معلومات الوظيفة المكلف بها ❖

حيم يجب أن يكون مرتبة الوظيفة المراد تكليف الموظف بها من قائمة منسدلة، باختيار  يقوم المستخدممرتبة الوظيفة   ❖

الفرق بين مرتبة الوظيفة ومرتبة الموظف أقل من أو يساوي الحد األقصى للفرق بين المراتب ضمن ضواب  التكليف بوظيفة 

 أخرى.

ــــغ  على زر يوذلك ب الوظيفة المراد تكليف الموظف بهاإدخال رقم رقم الوظيفة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2الض

 الموظف بها. تكليفالمراد  الوظيفةفيتم اختيار  وظائفالنظام قائمة بأرقام وأسماء ال

يعرض النظام الرقم المتسلسل للوظيفة المراد تكليف الموظف بها، وباإلمكان إدخال الرقم المتسلسل  تسلسل الوظيفة  ❖

 ويعرض النظام بقية الحقول.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.مسمى الوظيفة   ❖

 يعرض النظام الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.جهة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة المراد تكليف الموظف عليها.مقر الوظيفة   ❖

وذلك  الوظيفة بصـــفة دائمة أم إلى جانب وظيفته األصـــليةتحديد هل ســـيكلف الموظف بإلى جانب وظيفته األصـــلية   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانببالضغ  بالدائرة 

يعرض النظام الخيار المناسب لحقل يالوظيفة شاغرة )فعال/حكماً(ي وذلك حسب وضع الوظيفة الفعلي الوظيفة شاغرة   ❖

شغلها ليس على  شغولة ولكن الموظف الذي ي شاغرة حكماً إذا كانت م شاغرة، وتكون  شاغرة فعالً إذا كانت  بحيم تكون 

 رأس عمله. 

 

  اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد أصبح طلب تكليف بوظيفة أخرى معد وبحاجة إلى مالحظة

 .طلب تكليف بوظيفة أخرى 
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 إعداد طلب تكليف بمنصب إداري
 

ــــب إداري تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد  إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تكليف بمنص

 (6-1-11) الشكل 
 

 
 تكليف بمنصب إداري. طلب( يمثل شاشة إعداد 11-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب تكليف بمنصــب إداري لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب 

شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في  ضغ  على زر يجديدي من  ستخدم بال صب إداري جديد يقوم الم تكليف بمن

 هذه الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار التكليف بمنصب إدار  •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تكليف بمنصـــــب اداري له وذلك بالض

 بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب تكليف له.المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تكليف له. رقم السجل المدني  ❖

 ف المراد إعداد طلب تكليف له.يعرض النظام حالة الموظ حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار 

 

ي من لوحة المفاتيح حيم F8تحديد تاريخ بداية تكليف الموظف بمنصب إداري وذلك بالضغ  على زر يتاريخ بداية التكليف   ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 اري حيم يتم إدخال عدد األيام أو الشهور أو السنوات.تحديد مدة تكليف الموظف بمنصب إدمدة التكليف   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية التكليف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية التكليف ومدة التكليف.تاريخ نهاية التكليف   ❖

القائمة  من المنصــــب االداري يتم تحديد المنصــــب اإلداري المراد تكليف الموظف به وذلك باختيارالمنصــــب اإلدار    ❖

سدلة صب اإلدارية من حيم تم تعريف  المن شة رموز مسميات المنا شا صب االدارية في  قائمة الرموز في إدارة قائمة المنا

 .النظام

  .تكليف بمنصب إداريمالحظاته على إعداد طلب إدخالقوم المستخدم بي  المالحظات ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة فيما إذا كان مرتب  بمكافأة أم ال  تحديد يتممرتبط بمكافأه   ❖

 يتم اختيار البدل الشهري المرتب  بالمنصب اإلداري من القائمة المنسدلة.بدل التكليف   ❖

وذلك بالضغ  بالدائرة ،  أم ال قيمة البدل مدخلة من المستخدمفيما إذا كانت يتم تحديد مدخلة من المستخدم   القيمة ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانب

  .ينعمييتم تحديد نوع البدل نسبة أو قيمة عند تحديد القيمة مدخلة من المستخدم نوع البدل   ❖

 .ينسبةييتم إدخال نسبة النفقة عند تحديد نوع البدل نسبة النفقة   ❖

 .يقيمةييتم إدخال قيمة النفقة عند تحديد نوع البدل قيمة النفقة   ❖

 هل هي بداية المربوط أو نهاية المربوط أو الراتب األساسي.المنسدلة ،من القائمة  يتم اختيار أصل النسبةنسبة من   ❖

 قيمة المستحقه للبدل .اليعرض النظام  القيمة المستحقة  ❖

 

 

   ــب اداري ممالحظة ــبح طلب تكليف بمنص ــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة عد وبحاجة إلى أص ــاحب ص اعتماد من ص

 .اعتماد طلب تكليف بمنصب اداري 
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 إعداد طلب تكليف خارج الجهة
 

إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تكليف خارج الجهة تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد 

 .(6-1-12)الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد طلب تكليف بوظيفة خارج الجهة.12-1-6الشكل )

 

شة القيام بإعداد طلب تكليف  شا ضافة يتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل لموظف بوظيفة خارج الجهة في نظام 

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ــــغ  على زر يجديدي من ش طلب تكليف خارج الجهة جديد يتم الض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 .خارجيتم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث  ❖

 

 متن القرار •

 التكليف خارج الجهةقرار  •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تكليف خارج الجهة له وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب تكليف خارج الجهة له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. م الموظف اس ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تكليف له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تكليف له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة التي يشغلها الموظف.  المرتبة ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة التي يشغلها الموظف.الوظيفة   ❖

 يعرض النظام الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة التي يشغلها الموظف.الجهة   ❖

 يعرض النظام الموقع أو المدينة التي توجد بها الوظيفة التي يشغلها الموظف. المقر  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F8وذلك بالضــغ  على زر ي، تحديد تاريخ بداية تكليف الموظف خارج الجهة تاريخ بداية التكليف   ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ال تتجاوز مدة  نعلى أ ، أو الشــــهورتحديد مدة تكليف الموظف خارج الجهة حيم يتم إدخال عدد األيام مدة التكليف   ❖

 .التكليف أكثر من سنة

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية التكليف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية التكليف ومدة التكليف.تاريخ نهاية التكليف   ❖

 

 بيانات الوظيفة المكلف بها  ❖

 إدخال رقم تسلسل الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.تسلسل الوظيفة   ❖

 دخال مرتبة الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.إمرتبة الوظيفة   ❖

 إدخال مسمى الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.مسمى الوظيفة   ❖

 إدخال الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.جهة الوظيفة   ❖

 مقر عمل الوظيفة المراد تكليف الموظف عليها.إدخال مقر الوظيفة   ❖

صرف الراتب   ❖ الجهة التي ســتقوم بصــرف الراتب للموظف خالل فترة التكليف وذلك باختيار الجهة من القائمة تحديد جهة 

 المنسدلة.

 

  صبح طلب مالحظة شة اعتماد أ شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب  تكليف خارج الجهة معد وبحاجة إلى اعتماد من 

 .طلب تكليف خارج الجهة 
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 إعداد طلب إنهاء تكليف بمنصب إداري
 

شة عند اختيار إعداد  شا صب إداري تظهر هذه ال إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب إنهاء تكليف بمن

 (13-1-6) الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد طلب إنهاء تكليف بمنصب إداري.13-1-6الشكل )

 

في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة  يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب إنهاء تكليف لموظف بمنصــب إداري

طلب إنهاء تكليف بمنصب إداري جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 .خارجيتم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث  ❖

لذي تم  التكليفيتم إدخال رقم قرار القرار األصــــلي   ❖ عداد  تكليفا يه، والمراد إ ناءاً عل هاء تكليفالموظف ب له، أو يتم  إن

 (.1-13-1-6حيم يعرض النظام شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل ) ]بحم[الضغ  على الراب  
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-13-1-6الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 .ي تم إعداد القرار لهيتم إدخال رقم الموظف الذ رقم الموظف  ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

سطر الجدول ومن ثم ال صورة اليد الموجودة في بداية  ضغ  على  ضغ  على زر يعرضي الموجود القرار من الجدول وذلك بال

 في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.

 

 متن القرار •

 قرار إنهاء أو قطع التكليف بمنصب إدار  •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد طلب إنهاء تكليف بمنصب إداري له. رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد طلب إنهاء تكليف له. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب إنهاء تكليف له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب إنهاء تكليف له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

 ت إنهاء التكليفمعلوما ❖

ي من لوحة F8تحديد تاريخ إنهاء أو قطع تكليف الموظف بمنصب إداري وذلك بالضغ  على زر يتاريخ إنهاء أو قطع التكليف   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 بمنصب إداري.إدخال سبب إنهاء أو قطع تكليف موظف سبب إنهاء أو قطع التكليف   ❖

 

  أصبح طلب إنهاء التكليف بمنصب إداري معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة مالحظة

 .اعتماد طلب إنهاء التكليف بمنصب إداري 
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 إعداد طلب إنهاء تكليف بوظيفة أخرى 
 

إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتائمة من قطلب إنهاء تكليف بوظيفة أخرى تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

 (14-1-6) الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد طلب إنهاء تكليف بوظيفة أخرى.14-1-6الشكل )

 

ــافة  ــؤون الموظفين، وإلض ــة القيام بإعداد طلب إنهاء تكليف لموظف بوظيفة أخرى في نظام ش ــاش يتم من خالل هذه الش

يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه طلب إنهاء تكليف بوظيفة أخرى جديد 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية  •

 .خارجيتم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث  ❖

لذي تم  التكليفيتم إدخال رقم قرار القرار األصــــلي   ❖ عداد  تكليفا يه، والمراد إ ناءاً عل هاء تكليالموظف ب له، أو يتم  فإن

 (.1-14-1-6حيم يعرض النظام شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل ) ]بحم[الضغ  على الراب  
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-14-1-6الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 .يتم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد القرار له رقم الموظف  ❖

المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك يقوم إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

ود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

القرار من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم الضغ  على زر يعرضي الموجود 

 قرار في شاشة القرار.في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات ال

 

 متن القرار •

 قرار إنهاء أو قطع التكليف بوظيفة أخرى •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد طلب إنهاء تكليف له. رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد طلب إنهاء تكليف له. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب إنهاء تكليف له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب إنهاء تكليف له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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ضغ معلومات القرار  ❖   على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بال

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

 معلومات إنهاء التكليف  ❖

هاء أو قطع التكليف   ❖ فة أخرى وذلكتاريخ إن هاء تكليف الموظف بوظي تاريخ إن حديد  ــــغ  على زر ي ت ي من لوحة F8بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 إدخال سبب إنهاء أو قطع تكليف الموظف بوظيفة أخرى. سبب إنهاء أو قطع التكليف  ❖

 

  م يتم ذلك من شاشة أصبح طلب إنهاء التكليف بوظيفة أخرى معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيمالحظة

 .اعتماد طلب إنهاء التكليف بوظيفة أخرى 
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 نقل موظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهةإعداد طلب 
 

من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب نقل موظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد  

 .(15-1-6) إدخال الطلب كما في الشكل 

 

 
 .نقل موظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهةطلب يمثل شاشة إعداد  (15-1-6)الشكل 

 

في نظام شؤون الموظفين،  نقل موظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهةيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب 

ديدي من شري  المهام، جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يج نقل موظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهةوإلضافة طلب 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار نقل موظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي نقلإدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2له وذلك بالض

 ه.نقل من وظيفة إلى أخرى لالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب 

 ابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل الس اسم الموظف  ❖

 له. نقل من وظيفة إلى أخرىيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب  رقم السجل المدني  ❖

 له. نقل من وظيفة إلى أخرىيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب  حالة الموظف  ❖

 شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى  معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

 معلومات الوظيفة الحالية ❖

لية للموظف حيم يعرض يرقم الوظيفة، مسـمى الوظيفة، مرتبة الوظيفة، الدرجة، جهة يعرض النظام معلومات الوظيفة الحا ❖

 الوظيفة، مقر الوظيفةي.

 

 معلومات الوظيفة الجديدة  ❖

 إدخال رقم الوظيفة المتسلسل المراد نقل الموظف إليها. رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة المراد نقل الموظف إليها.مسمى الوظيفة   ❖

يتم تحديد مرتبة الوظيفة المراد نقل الموظف إليها وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة،  إذا سمح مرتبة الوظيفة   ❖

 ضاب  العمل بذلك.

ــاب  الدرجة   ❖ ــمح ض ــدلة،  إذا س يتم تحديد درجة الوظيفة المراد نقل الموظف إليها وذلك باختيار الدرجة من القائمة المنس

 العمل بذلك.

 يعرض النظام الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد نقل الموظف إليها مع إمكانية التعديل عليها.  الموظف جهة ❖

 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة المراد نقل الموظف إليها مع إمكانية التعديل عليها.  الموظفمقر  ❖

الخدمة المدنية على نقل الموظف إلى  يتم إدخال رقم خطاب موافقة وزارةرقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية   ❖

 وظيفة أخرى.

ــــغ  على زر تاريخه   ❖ يتم إدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على نقل الموظف إلى وظيفة أخرى، وذلك بالض

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8ي

لدائرة على اوذلك بالضـــغ   (مصـــلحة العمل)أو  (طلب الموظف) :النقل بناًء علىفيما إذا كان  تحديد يتمعلى   النقل بناء   ❖

 .(مصلحة العمل)أو ( طلب الموظف) الموجودة بجانب

 يتم ادخال رقم خطاب صاحب الصالحية .رقم خطاب صاحب الصالحية   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F8يتم إدخال تاريخ خطاب صاحب الصالحية ، وذلك بالضغ  على زر ي تاريخه  ❖

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يتم ادخال رقم خطاب الجهة الطالبة.رقم خطاب الجهة الطالبة   ❖

ــــغ  علتاريخه   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F8ى زر ييتم إدخال تاريخ خطاب الجهة الطالبة ، وذلك بالض

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 

  صبح طلب مالحظة صالحية حيم  نقل موظف من وظيفة غلى أخرى داخل الجهةأ صاحب  معد وبحاجة إلى اعتماد من 

 نقل موظف من وظيفة غلى أخرى داخل الجهة.يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب 
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 إعداد طلب مناقلة
 

 .(16-1-6) إدخال الطلب كما في الشكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب مناقلة تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد  

 

 
 ( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد طلب مناقلة.16-1-6الشكل )

 

ن، وإلضــــافة طلب مناقلة جديد يقوم يتم من خالل هذه الشــــاشــــة القيام بإعداد طلب مناقلة في نظام شــــؤون الموظفي
 المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تبديل وظيفة بين الموظفين  •

 المختصرةمعلومات الموظف  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تبديل وظيفة له وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب تبديل وظيفة له.

 رقمه في الحقل السابق. يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تبديل وظيفة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تبديل وظيفة له. حالة الموظف  ❖

 شة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شا معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.
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 معلومات الوظيفة الحالية ❖

للموظف حيم يعرض يرقم الوظيفة، مرتبة الوظيفة، الرقم المتســــلســــل، الدرجة،  يعرض النظام معلومات الوظيفة الحالية ❖

 مسمى الوظيفة، جهة الوظيفة، مقر الوظيفةي.

 يتم إدخال رمز حركة النقل. رمز حركة النقل  ❖

 معلومات الوظيفة الجديدة  ❖

 رقم الوظيفة المراد نقل الموظف إليها. إدخالرقم الوظيفة   ❖

 يد مرتبة الوظيفة المراد نقل الموظف إليها وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحدمرتبة الوظيفة   ❖

  رقم الوظيفة المتسلسل المراد نقل الموظف إليها. يعرض النظام  تسلسليالرقم ال ❖

 يتم تحديد درجة الوظيفة المراد نقل الموظف إليها وذلك باختيار الدرجة من القائمة المنسدلة.الدرجة   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة المراد نقل الموظف إليها.مسمى الوظيفة   ❖

 يعرض النظام الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد نقل الموظف إليها مع إمكانية التعديل عليها.جهة العمل   ❖

 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة المراد نقل الموظف إليها مع إمكانية التعديل عليها.مقر الوظيفة   ❖

ويكون  مناقلةاليتم إدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على م خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية  رق ❖

 .هذا الحقل إجبارياً في حال اختالف أحد الكوادر أو المراتب أو الرموز التصنيفية

ـــغ  على زر يمناقلة، اليتم إدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على تاريخ الخطاب   ❖ ي من لوحة F8وذلك بالض

  (.1-16-1-6المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه كما في الشكل )
 

 
 طلب مناقلة.( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد 1-16-1-6الشكل )

 

   يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب مناقلةأصبح طلب مناقلة معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم مالحظة. 
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 إعداد طلب تجديد عقد
 

شة عند اختيار إعداد  شا شكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تجديد عقد تظهر هذه ال -1-6) إدخال الطلب كما في ال

17). 
 

 
 طلب تجديد عقد موظف.( يمثل شاشة إعداد 17-1-6الشكل )

 

د طلب تجديد عقد موظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب تجديد عقد يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعدا

 موظف جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تجديد عقد •

إدخال رقم الوحدة اإلدارية المراد تجديد عقود الموظفين التابعين لهذه الوحدة اإلدارية وذلك بالضــغ  على  الوحدة اإلدارية  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الوحدات اإلدارية فيتم اختيار الوحدة اإلدارية المراد إعداد F2زر ي

ديد لعقود الموظفين التابعين لها، وبإمكان المســتخدم اختيار جميع الوحدات اإلدارية وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود طلب تج

 من المربع. (بجانب كلمة الكل حيم تظهر إشارة )

ين إدخال الفترة الزمنية والتي خاللها تنتهي عقود موظف الفترة الزمنية التي ســــتنتهي بها العقود المراد تجديدها  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F8الوحدة اإلدارية التي تم تحديدها ســـابقاً، حيم يتم ذلك بالضـــغ  على زر ي

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 581 

ي يتم الضــغ  على هذا الزر حيم يعرض النظام أســماء الموظفين التابعين للوحدة اإلدارية التقرار تجديد عقود جماعي   ❖

 تم تحديدها والتي تنتهي عقودهم خالل الفترة الزمنية التي تم تحديدها.

 بالضغ  على هذا الزر يعرض النظام شاشة استطالع عن الموظفين المشمولين بالقرار.الموظفين المشمولين بالقرار   ❖

معلوماته ومن ثم الضــــغ   للتعديل على معلومات الموظفين المراد تجديد عقودهم يتم اختيار ســــطر الموظف المراد تعديل ❖

 على زر يتعديلي من شري  المهام الموجود فوق الجدول حيم تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل للموظف.م   ❖

صبح هذا الموظف مشمول بقرار تجديد العقود، وفي حال أردنا عدم تجديد عقد هذا الموظف  ❖ ضغ  في المربع وذلك لي يتم ال

 من المربع. (ى تزول إشارة )يتم الضغ  في المربع مرة أخرى حت

 يعرض النظام رقم الموظف المراد تجديد عقده.رقم الموظف   ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المراد تجديد عقده. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام تاريخ انتهاء عقد الموظف القديم.تاريخ انتهاء العقد القديم   ❖

عقد الموظف الجديد حيم يتم احتســاب ســنة من تاريخ نهاية العقد،  يعرض النظام تاريخ بدايةتاريخ بداية العقد الجديد   ❖

 مع إمكانية التعديل على تاريخ بداية العقد.

ــــنة واحدة مع إمكانية التعديل على هذه المدة حيم يتم إدخال عدد مدة تجديد العقد   ❖ يعرض النظام مدة تجديد العقد س

 السنوات والشهور واأليام.

سب التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ بداية العقد تاريخ انتهاء العقد   ❖ يعرض النظام تاريخ انتهاء العقد الجديد وذلك ح

 الجديد وحسب مدة تجديد العقد.

 يعرض النظام الراتب القديم للموظف. الراتب القديم  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال نسبة الزيادة.نسبة الزيادة   ❖

 قيمة الزيادة. يقوم المستخدم بإدخال قيمة الزيادة  ❖

 يتم تحديد مبلغ الراتب األساسي للموظف.الراتب األساسي   ❖

 النقل الذي سيصرف للموظف. بدلمبلغ  يتم تحديدبدل النقل   ❖

سكن  ❖ صرف بدل  تحديد هل ســيصــرف للموظف بدل ســكن أم ال وذلك باختيار ينعم أو الي وفي حال تم اختيار نعم  هل ي

 بدل السكن.يتم إدخال مبلغ بدل السكن في حقل 

 يتم إدخال مبلغ بدل السكن للموظف. بدل السكن  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام االجازة المستحقة.عدد أيام االجازة المستحقة   ❖

ــة معلومات نفقات المتعاقد   ❖ ــاش ــغ  على هذا الراب  يعرض النظام ش ( 1-17-1-6كما في الشــكل ) نفقات المتعاقدبالض

 لنفقات المتعاقد.لشاشة المعلومات األساسية حيم يعرض النظام في هذه ا
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 .نفقات المتعاقد( يمثل شاشة 1-17-1-6الشكل )

 

 وتحتوي الشاشة على الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م   ▪

 اختيار نوع النفقة من قائمة منسدلة. نوع النفقة  ▪

 اختيار نفقة المتعاقد من قائمة منسدلة. النفقة  ▪

 ستحتسب كقيمة أو نسبة.يتم اختيار فيما اذا كانت النفقة المراد صرفها  اختيار قيمة أو نسبة  ▪

 في حال تم اختيار يقيمةي في الحقل ياختيار قيمة أو نسبةي ، يقوم المستخدم بادخال قيمة النفقة. قيمة النفقة  ▪

 دخال نسبة النفقة.في حال تم اختيار ينسبةي في الحقل ياختيار قيمة أو نسبةي ،يقوم المستخدم با نسبة النفقة  ▪

في حال اختيار نســبة في الحقل ياختيار قيمة أو نســبةي ،يقوم المســتخدم باختيار نســبة النفقة من القائمة  نســبة من  ▪

 المنسدلة.

في حال لم يتم ادخال القيمة أو النســــبة ،يقوم المســــتخدم باختيار مجموعة النفقات من قائمة  مجموعة النفقات  ▪

 منسدلة.

 يعرض النظام قيمة البدل بعد الحفظ. لسنة قيمة البدل عن ا ▪
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 إلضافة قرار تجديد عقد فردي لموظف يتم عمل ما يلي:قرار تجديد عقد   ❖

ــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام الموجود فوق الجدول حيم تظهر الحقول   ❖ لتجديد عقد موظف بشــكل فردي يتم الض

 التالية:

ــــغ  على زر إدخال رقم الموظف المراد رقم الموظف   ❖ تجديد عقده وبشــــرط أن يكون الموظف من نوع متعاقد، وذلك بالض

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأسماء وأرقام الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد تجديد عقده.F2ي

 .يعرض النظام اسم الموظف المراد تجديد عقده بمجرد إدخال رقمه في الحقل السابق اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام تاريخ انتهاء عقد الموظف القديم.تاريخ انتهاء العقد القديم   ❖

يعرض النظام تاريخ بداية عقد الموظف الجديد حيم يتم احتســاب ســنة من تاريخ نهاية العقد، تاريخ بداية العقد الجديد   ❖

 مع إمكانية التعديل على تاريخ بداية العقد.

ــــنة واحدة مع إمكانية التعديل على هذه المدة حيم يتم إدخال عدد  يعرض النظام مدةمدة تجديد العقد   ❖ تجديد العقد س

 السنوات والشهور واأليام

سب التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ بداية العقد تاريخ انتهاء العقد   ❖ يعرض النظام تاريخ انتهاء العقد الجديد وذلك ح

 الجديد وحسب مدة تجديد العقد.

 يعرض النظام الراتب القديم للموظف. الراتب القديم  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال نسبة الزيادة.نسبة الزيادة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة الزيادة. قيمة الزيادة  ❖

 يتم تحديد مبلغ الراتب األساسي للموظف.الراتب األساسي   ❖

 النقل الذي سيصرف للموظف. بدلمبلغ يتم تحديد بدل النقل   ❖

سك ❖ صرف بدل  تحديد هل ســيصــرف للموظف بدل ســكن أم ال وذلك باختيار ينعم أو الي وفي حال تم اختيار نعم  ن هل ي

 يتم إدخال مبلغ بدل السكن في حقل بدل السكن.

 يتم إدخال مبلغ بدل السكن للموظف. بدل السكن  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام االجازة المستحقة.عدد أيام االجازة المستحقة   ❖

 

أصــبح طلب تجديد عقد معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد طلب   مالحظة

 .تجديد عقد 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 584 

  خدمة تمديدإعداد طلب 
 

شة عند اختيار إعداد   شا شكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تمديد خدمة تظهر هذه ال -18)إدخال الطلب كما في ال

1-6). 
 

 
 طلب تمديد خدمة .( يمثل شاشة إعداد 18-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب تمديد خدمة موظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة طلب تمديد خدمة 

 موظف يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد خدمة موظف •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تمديد خدمته وذلك بالض

 الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب تمديد خدمته.يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تمديد خدمته. رقم السجل المدني  ❖

 إعداد طلب تمديد خدمته. يعرض النظام حالة الموظف المراد حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية. الموظفين المشمولين في القرار وعادة

 يعرض النظام تاريخ بلوغ الموظف سن التقاعد.تاريخ بلوغ سن التقاعد   ❖

 يتم إدخال مدة تمديد خدمة الموظف حيم يتم تحديد أيام أو شهور أو سنوات تمديد الخدمة. مدة التمديد  ❖

 مديد خدمة الموظف وذلك بمجرد تحديد مدة تمديد الخدمة.يعرض النظام تلقائياً تاريخ بداية ت تاريخ بداية التمديد  ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية خدمة الموظف وذلك بمجرد تحديد مدة تمديد الخدمة.تاريخ نهاية الخدمة   ❖

 

  أصبح طلب تمديد خدمة موظف معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد مالحظة

   .طلب تمديد خدمة  
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 إعداد طلب إنهاء عقد موظف

 

يار إعداد   هاء عقد موظف تظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اخت قائمة طلب إن باتمن  قائمة  الطل إدخال الطلب كما في من 

 .(6-1-19)الشكل
 

 
 طلب إنهاء عقد موظف.( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 19-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد طلب إنهاء عقد موظف في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة طلب إنهاء عقد 

 جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: موظف

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 إنهاء عقد متعاقد •

 عقد متعاقدي.يعرض النظام تلقائياً نوع اإلنهاء يإنهاء نوع اإلنهاء   ❖

ضغ  بالدائرة الموجودة بجانب  نوع الموظف  ❖ يتم تحديد نوع الموظف المراد إنهاء عقده هل هو يمتعاقد أو متعاوني وذلك بال

 نوع الموظف المراد إنهاء عقده.

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي عقدإنهاء  طلبالمراد إعداد  المتعاقد أو المتعاون إدخال رقم الموظف رقم الموظف  ❖ ي من F2له، وذلك بالض

 إنهاء عقد له. طلبلوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف المراد إنهاء عقده بمجرد إدخال رقمه.اسم الموظف   ❖
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 ي للموظف المراد إنهاء عقده.يعرض النظام رقم السجل المدنرقم السجل المدني   ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إنهاء عقده.حالة الموظف   ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

القرار والتي تتضمن أسماء  بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض تاريخ بداية عقد الموظف المراد انهاء عقده.بداية العقد   ❖

 يعرض تاريخ نهاية عقد الموظف المراد انهاء عقده.نهاية العقد   ❖

ضغ  على زر ي عقديتم إدخال تاريخ إنهاء  تاريخ اإلنهاء  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F8الموظف ، وذلك بال

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 بالدولة باليوم و الشهر والسنة. الموظفيعرض مدة فترة خدمة فترة الخدمة في الدولة   ❖

 بالجهة باليوم و الشهر والسنة. الموظفيعرض مدة فترة خدمة فترة الخدمة في الجهة   ❖

 وذلك باختيار السبب من القائمة المنسدلة.او المتعاون يتم تحديد سبب إنهاء خدمة الموظف المتعاقد سبب اإلنهاء   ❖

ذلك بالضغ  هل يوصى بالتعاقد مع الموظف في الدولة مرة أخرى أم ال و يتم تحديدهل يوصى بالتعاقد معه مرة أخرى   ❖

 بالدائرة الموجودة بجانب كل خيار ينعم،الي.

ـــى بالتعاقد مع الموظف في الدولة مرة أخرى، فترة حظر التعاقد   ❖ ـــابق أي يوص في حال تم اختيار ينعمي في الحقل الس

 فيتم إدخال فترة الحظر التي بعدها يمكن التعاقد مع الموظف في الدولة.

ــــاب البنكي للموظف وذلك من واقع المعلومات البنكية المعرفة يعرض النظام ترقم الحســــاب البنكي   ❖ لقائياً رقم الحس

 سابقاً للموظف.

 .يعرض النظام تلقائياً اسم البنك وذلك من واقع المعلومات البنكية المعرفة سابقاً للموظفاسم البنك   ❖

المدخل ،حيم يقوم المســـتخدم يتم إظهار هذا الحقل بناء على ســـبب اإلنهاء  صـــرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف  ❖

لدائرة الموجودة بجانب كل باختيار فيما إذا سيصرف مكافأة نهاية خدمة للموظف المراد إنهاء عقده أم ال وذلك بالضغ  على ا

 خيار ينعم،الي.

لنظام يظهر هذا الحقل عند اختيار ينعمي لصــرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف ،حيم يعرض ا قيمة مكافأة نهاية الخدمة  ❖

 (.1-19-1-6كما في الشكل ) قيمة مكافأة نهاية الخدمة المراد صرفها للموظف ،
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 طلب إنهاء عقد موظف.يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد  (1-19-1-6الشكل )

 

أصبح طلب إنهاء عقد موظف معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب مالحظة   ❖

 .عقد موظف إنهاء
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 إعداد طلب تكليف بالعمل خارج الدوام
 

إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تكليف بالعمل خارج الدوام تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

 .(20-1-6) الشكل 
 

 
 .طلب التكليف بالعمل خارج الدوام( يمثل شاشة إعداد 20-1-6الشكل )

 

ــافة يتم من خالل هذه  الشــاشــة القيام بإعداد طلب تكليف بالعمل خارج الدوام لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلض

ــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من  ــغ  على زر يجديدي من ش طلب تكليف بالعمل خارج الدوام جديد يقوم المســتخدم بالض

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي.تم شرح هذه الحقول  ❖

 

 متن القرار •

 بالعمل خارج الدوامقرار تكليف  •

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة موظفي موظفي القرار حسب مخصصاتهم اإلدارية   •

دم هذه الشاشة في القرار حسب مخصصاتهم اإلدارية والتي تتضمن أسماء الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخ

القرارات الجماعية ، يقوم النظام بعرض بيانات عن موظفي القرار حســـب مخصـــصـــات إدارتهم ، وذلك في حال كان النظام 

 :يتعامل مع المخصصات ويعرض التقرير البيانات التالية

o رار تكليف بعمل إضافي .يعرض النظام مركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف المنتمي لق   مركز التكلفة 
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o    يعرض النظام المخصــــص الكلي  لمركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف المنتمي لقرار المخصـــص الكلي

 تكليف بعمل إضافي .

o    ــــص لمركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف المتبقي من المخصــــص يعرض النظام المتبقي من المخص

 تكليف بعمل إضافي . المنتمي لقرار

o   يعرض النظام مجموع المكافآت لمركز التكلفة .مجموع المكافآت لمركز التكلفة 

o :بيانات الموظفين في القرار المنتمين لها وتشمل 

o   رقم مسلسل للموظف المنتمي للقرار.م 

o  يعرض النظام رقم الموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي . رقم الموظف 

o  يعرض النظام الراتب األساسي للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي. األساسي  الراتب 

o   يعرض النظام قيمة المكافأة للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي.قيمة المكافأة 

o  يقوم النظام بعرض سبب عدم الحفظ في حال حدوثه مثل عدم كفاية المخصص أو عدم تخصيص مبلغ لمركز  المالحظات

 التكلفة أو عدم تعريف مركز التكلفة، ويكون فارغ للموظف الذي يغطي مخصصه.

o   يعرض النظام مجموع المكافآت لجميع الموظفين المنتمين للقرار.مجموع مبالغ المكافآت لموظفي القرار 

 

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تكليف بعمل إضافي له وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب تكليف بعمل إضافي له.

 اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. يعرض النظام اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تكليف بعمل إضافي له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تكليف بعمل إضافي له. حالة الموظف  ❖

 لراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا ا معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 بة الوظيفة التي يشغلها الموظف المراد إعداد طلب تكليف بعمل إضافي له.يعرض النظام مرتالمرتبة   ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة التي يشغلها الموظف المراد إعداد طلب تكليف بعمل إضافي له.رقم الوظيفة   ❖

 يعرض النظام درجة الموظف المراد إعداد طلب تكليف بعمل إضافي له.الدرجة   ❖

 النظام قيمة المكافأة للموظف المراد إعداد طلب تكليف بعمل إضافي له.يعرض قيمة المكافأة   ❖

ساعات التكليف حس ❖ صى ل ستخدم  ب الحد األق ضواب  يقوم الم سب ي ساعات التكليف إما ح صى ل باختيار الحد األق

 الموجودة بجانب كل خيار. العملي أو حسب يصاحب الصالحيةي وذلك بالضغ  عل الدائرة  

في حال إختيار الحد األقصــى لعدد ســاعات التكليف حســب يصــاحب الصــالحيةي، يقوم المســتخدم  الصــالحية صــاحب  ❖

بإختيار صاحب الصالحية من خالل القائمة المنسدلة التي تحتوي على مناصب أصحاب الصالحية التي تم تعريفها مسبقاً 

الحية الغير موقوف التعامل ب اصحاب الصفي شاشة رموز أصحاب صالحية التكليف بالعمل خارج الدوام ، و يتم عرض مناص

 فق .معهم 

ــغ  على زر يتاريخ بداية التكليف   ❖ ــافي وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح F8تحديد تاريخ بداية تكليف الموظفين بالعمل اإلض

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

الموجودة  وذلك بالضغ  عل الدائرة  نوع أيام التكليف إما يعاديةي أو يفعليةي  ختياريقوم المستخدم بانوع أيام التكليف   ❖

 بجانب كل خيار.

في حال اختيار نوع أيام التكليف ويظهر الحقل بالعمل اإلضافي, األيام الفعلية لتكليف الموظفين تحديد عدد   األيام الفعلية ❖

 ي.فعليةيأيام 

ي من لوحة المفاتيح F8تكليف الموظفين بالعمل اإلضــافي وذلك بالضــغ  على زر ي ايةنهتحديد تاريخ  تاريخ نهاية التكليف  ❖

عرض وذلك في حال اختيار نوع أيام التكليف يأيام عاديةي ،ويحيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه 

د ادخال األيام الفعلية ومعدل ســاعات التكليف اذا كان بع ف الموظفين بالعمل اإلضــافي، وذلكالنظام تلقائياً تاريخ نهاية تكلي

 ي.فعليةنوع أيام التكليف يأيام 

حيم يعرض النظام تقويم يحتوي على أيام الشهر فيتم اختيار  يتم الضغ  على صورة التقويم  أيام التكليف الفعلية  ❖

يام التكليف  هذه االيام في حقل أ ظام تواريخ  ــــغ  على زر ياغالقي حيم يعرض الن بة للتكليف ومن ثم الض يام المطلو األ

 الفعلية.
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أيام عادية، أيام عطل )ختيار نوع العمل اإلضــافي المســموح للموظف القيام به يقوم المســتخدم با االضــافي نوع العمل  ❖

 الموجودة بجانب كل خيار.  وذلك بالضغ  عل الدائرة  ، رسمية، أيام أعياد(

ــــافي    مركز التكلفة ❖ يعرض النظام مركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف المراد إعداد طلب تكليف بعمل إض

ــــ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة F2غ  على زر يله، مع إمكانية التعديل واختيار  مركز تكلفة آخر وذلك بالض

بمراكز التكلفة ،وتعتمد إمكانية تعديله على قيمة اإلعداد يالســماح بالصــرف من مخصــص جهة )مركز تكلفة( لموظفين غير 

نت قيمته = نعم، منتمين لهاي )نعم/ال( يبحيم لو كانت = ال، فتكون القيمة للعرض وال يســمح بالتعديل عليها، وفي حال كا

 فيمكن في هذه الحالة للمستخدم تعديلها.

 

 التكليف بالعمل اإلضافي لأليام العادية ▪

ــغ  بالمربع الموجود   المكلف فيها الموظف أيام االســبوع ❖ ــبوع وذلك بالض ــافي من أيام االس يتم تحديد أيام العمل االض

 بجانب اليوم.

ــــافي يتم إمعدل عدد ســــاعات التكليف لأليام العادية   ❖ ــــاعات التكليف لأليام العادية بالعمل اإلض دخال معدل عدد س

 للموظف حيم يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى لعدد الساعات التي تم تحديدها في شاشة إعدادات ضواب  العمل.

مدة التكليف يعرض النظام عدد أيام التكليف الكلية لأليام العادية وذلك حســــب  عدد أيام التكليف الكلية لأليام العادية  ❖

 وعدد االيام التي تم اختيارها.

يعرض النظام إجمالي عدد ســاعات التكليف لأليام العادية وذلك حســب إجمالي عدد ســاعات التكليف لأليام العادية   ❖

 عدد ساعات التكليف وحسب عدد أيام التكليف.

 يعرض النظام عدد أيام العمل المسموح فيها. عدد أيام العمل المسموح فيها  ❖

 

 التكليف بالعمل اإلضافي أليام العطل الرسمية ▪

يتم إدخال معدل ســاعات التكليف أليام العطل الرســمية بالعمل معدل عدد ســاعات التكليف أليام العطل الرســمية   ❖

اإلضافي للموظف حيم يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى لعدد الساعات التي تم تحديدها في شاشة إعدادات ضواب  العمل، 

 تكون فترة التكليف تصادف يوم عطلة رسمية لنتمكن من إدخال معدل ساعات التكليف أليام العطل الرسمية. ويجب أن

ــمية  ❖ ختيار نوع العطل الرســـمية المســـموح للموظف أن يعمل بها عمل إضـــافي يقوم المســـتخدم با   نوع العطل الرس

 .خيارالموجودة بجانب كل  وذلك بالضغ  عل الدائرة  ، (الجمعة ، السبت)

ــمية   ❖ يعرض النظام عدد أيام التكليف الكلية للعطل الرســـمية وذلك حســـب مدة عدد أيام التكليف الكلية للعطل الرس

 التكليف.

يعرض النظام إجمالي عدد ســاعات التكليف لأليام العطل الرســمية إجمالي عدد ســاعات التكليف للعطل الرســمية   ❖

 التكليف.وذلك حسب عدد ساعات التكليف وحسب عدد أيام 

 

 التكليف بالعمل اإلضافي أليام األعياد ▪

يتم إدخال معدل ساعات التكليف أليام األعياد بالعمل اإلضافي للموظف حيم معدل عدد ساعات التكليف أليام األعياد   ❖

رة يجب أن ال يتجاوز الحد األقصــى لعدد الســاعات التي تم تحديدها في شــاشــة إعدادات ضــواب  العمل، ويجب أن تكون فت

 التكليف تصادف أيام أعياد لنتمكن من إدخال معدل ساعات التكليف أليام األعياد.

 يعرض النظام عدد أيام التكليف الكلية أليام األعياد وذلك حسب مدة التكليف. عدد أيام لتكليف الكلية أليام األعياد  ❖

التكليف أليام األعياد وذلك حسب عدد  يعرض النظام إجمالي عدد ساعاتإجمالي عدد ساعات التكليف أليام األعياد   ❖

 ساعات التكليف وحسب عدد أيام التكليف.

 يتم إدخال طبيعة العمل المراد انجازه خالل فترة التكليف بالعمل اإلضافي للموظف.طبيعة العمل المراد انجازه   ❖

 

  صالحيمالحظة صاحب  صبح طلب تكليف بالعمل خارج الدوام معد وبحاجة إلى اعتماد من  ة حيم يتم ذلك من شاشة أ

 .اعتماد طلب تكليف بالعمل خارج الدوام 
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 إعداد طلب حرمان موظف من العالوة الدورية
 

إدخال الطلب كما من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب حرمان موظف من العالوة الدورية تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد 

 .(21-1-6) في الشكل 
 

  
 .طلب حرمان موظف من العالوة الدورية( يمثل شاشة إعداد 21-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب حرمان موظف من العالوة الدورية في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة طلب 

تبيان لكل من حرمان موظف من العالوة الدورية جديد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار حرمان من عالوة دورية •

المعمول به حالياً في نظام شؤون الموظفين حيم يقوم النظام بإضافة سنة  ميالدييعرض النظام العام ال  ميالد العام ال ❖

فيعرض النظام الســـنة  األشـــهر الهجريةوفي حال كان تعامل نظام الرواتب حســـب ، الســـنة المعمول بها في النظام إلى

 لهجرية المعمول بها حالياً في نظام شؤون الموظفين مضافاً إليها سنة.ا
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 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر يإدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب حرمان من العالوة ال رقم الموظف  ❖ ي من لوحة F2دورية له وذلك بالض

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب حرمان من العالوة  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 الدورية له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 نظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب حرمان من العالوة الدورية له.يعرض ال رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب حرمان من العالوة الدورية له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  ومات القرار معل ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

سيبسبب الحرمان   ❖ سبب حرمان الموظف من العالوة الدورية حيم أن هذا الحرمان  ضعه يتم إدخال  قي الموظف على و

 الوظيفي الذي هو عليه.

 

  ــالحية حيم يتم ذلك من مالحظة ــاحب ص ــبح طلب حرمان موظف من العالوة الدورية معد وبحاجة إلى اعتماد من ص أص

 .شاشة اعتماد طلب حرمان موظف من العالوة الدورية 
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 إعداد طلب إيقاع حسم جزائي
 

 إدخال الطلب كما في الشكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب إيقاع حسم جزائي تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد  

(22-1-6.) 
 

 
 طلب إيقاع حسم جزائي.( يمثل شاشة إعداد 22-1-6الشكل )

 

ــافة طلب  يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب إيقاع حســم جزائي لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلض

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في  إيقاع حســم جزائي جديد

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

   ئيقرار حسم جزا ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إعداد طلب حسم جزاء عليه وذلك بالضغ  على زر يإدخال رقم الموظف المراد  رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب حسم جزاء عليه.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 لنظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب حسم جزاء عليه.يعرض ا رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب حسم جزاء عليه. حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام تاريخ الحسم تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه. تاريخ الحسم   ❖

 إدخال عدد أيام حسم الجزاء على الموظف.يتم عدد أيام الجزاء   ❖

 الجزاء على الموظف.حسم يتم إدخال عدد ساعات  عدد ساعات الجزاء  ❖

 الجزاء على الموظف.حسم يتم إدخال عدد دقائق  عدد دقائق الجزاء  ❖

 يتم إدخال سبب حسم الجزاء على الموظف.سبب حسم الجزاء   ❖

 

  اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد جة إلى إيقاع حسم جزائي معد وبحاأصبح طلب مالحظة

 .طلب إيقاع حسم جزائي 
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 إعداد طلب حسم غياب
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب حسم غياب تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد 

23.) 
 

 
 طلب حسم غياب.( يمثل شاشة إعداد 23-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب حســم غياب لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب حســم 

 غياب جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 ابتعاث خارجي. تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ❖

 

 متن القرار •

 قرار حسم غياب •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب حســــم غياب عليه وذلك بالض

 عليه.حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب حسم غياب 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب حسم غياب عليه. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب حسم غياب. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ســنة حســم  تعديل مع إمكانيةيعرض النظام العام الهجري المعمول به حالياً في نظام شــؤون الموظفين  سم  سنة الح ❖

ــــب الفترات المالية، الغياب على الموظف فيتم اختيار الســــنة المالية من قائمة  وفي حال كان تعامل نظام الرواتب حس

 منسدلة لحسم الغياب على الموظف.

سم   ❖ شــهر حســم الغياب  تعديل مع إمكانيةالمعمول به حالياً في نظام شــؤون الموظفين  شــهرالعرض النظام يشهر الح

وفي حال كان تعامل نظام الرواتب حســــب الفترات المالية فيتم اختيار الفترة المالية المعرفة في الســــنة ، على الموظف

 المالية المختارة من قائمة منسدلة.

يمجموع أيام الغياب   ❖ ام غياب الموظف وذلك بعد حســــاب عدد أيام الغياب المدخلة في جدول يعرض النظام مجموع أ

 الغياب.

يعرض النظام مجموع ساعات غياب الموظف وذلك بعد حساب عدد ساعات الغياب المدخلة في  مجموع ساعات الغياب  ❖

 جدول الغياب.

ائق الغياب المدخلة في يعرض النظام مجموع دقائق غياب الموظف وذلك بعد حســــاب عدد دقمجموع دقائق الغياب   ❖

 جدول الغياب.

ــــري  المهام الموجود فوق جدول توزيع أيام الغياب وذلك جدول توزيع أيام الغياب   ❖ ــــغ  على زر يجديدي من ش يتم الض

 إلدخال تفاصيل أيام غياب الموظف حيم تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م   ❖

 .من القائمة المنسدلة ويتم االختياريتم اختيار نوع الغياب يأيام أو ساعات أو دقائقي  الوحدة  ❖

 

 في حال تم اختيار نوع الغياب يأيامي يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o   ــــغ  على زر ييتم إدخال تاريخ بداية الغياب من تاريخ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم F8وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  ــــغ  على زر ي إلى تاريخ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم F8يتم إدخال تاريخ نهاية الغياب وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  تم إدخالها سابقاً.يعرض النظام تلقائياً عدد أيام غياب الموظف وذلك بناًء على التواريخ التي  عدد األيام 

o  يتم إدخال سبب غياب الموظف. سبب الغياب 

o  يتم إدخال رقم خطاب إدارة المتابعة المتضمن كشف الغياب. رقم خطاب المتابعة 

o   ــــغ  على زر ي يتم إدخال تاريخ خطاب إدارة المتابعةتاريخ خطاب المتابعة ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه. النظام تاريخ اليوم

 

 في حال تم اختيار نوع الغياب يساعاتي يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o   ــــغ  على زر ييتم إدخال تاريخ بداية الغياب من تاريخ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم F8وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  ام نفس التاريخ المدخل في حقل من تاريخ.يعرض النظ إلى تاريخ 

o  يتم إدخال عدد ساعات غياب الموظف. عدد الساعات 

o  يتم إدخال سبب غياب الموظف. سبب الغياب 

o  يتم إدخال رقم خطاب إدارة المتابعة المتضمن كشف الغياب. رقم خطاب المتابعة 

o   ــــغ  على زر يوذ يتم إدخال تاريخ خطاب إدارة المتابعةتاريخ خطاب المتابعة ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8لك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 

 في حال تم اختيار نوع الغياب يدقائقي يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  ــــغ  على زر ييتم إدخال تاريخ بداية الغياب  من تاريخ م تاريخ اليوم ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظاF8وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  يعرض النظام نفس التاريخ المدخل في حقل من تاريخ. إلى تاريخ 

o  يتم إدخال عدد دقائق غياب الموظف. عدد الدقائق 

o  يتم إدخال سبب غياب الموظف. سبب الغياب 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 598 

o  يتم إدخال رقم خطاب إدارة المتابعة المتضمن كشف الغياب. رقم خطاب المتابعة 

o   ــــغ  على زر ي يتم إدخال تاريخ خطاب إدارة المتابعةتاريخ خطاب المتابعة ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يتم إدخال الحقول التالية:في حال تم اختيار نوع الغياب يدقائق وساعاتي  ❖

o  ــــغ  على زر ييتم إدخال تاريخ بداية الغياب  من تاريخ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم F8وذلك بالض

 .الهجري مع إمكانية التعديل عليه

o  يعرض النظام نفس التاريخ المدخل في حقل من تاريخ. إلى تاريخ 

o  ت غياب الموظف.يتم إدخال عدد ساعا عدد الساعات 

o  يتم إدخال عدد دقائق غياب الموظف. عدد الدقائق 

o  يتم إدخال سبب غياب الموظف. سبب الغياب 

o  يتم إدخال رقم خطاب إدارة المتابعة المتضمن كشف الغياب. رقم خطاب المتابعة 

o   ــــغ  على زر ي يتم إدخال تاريخ خطاب إدارة المتابعةتاريخ خطاب المتابعة لوحة المفاتيح حيم يعرض  ي منF8وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 

ضافة بيانات موظف آخر إلى  ❖ ستخدم إ ستوى متن القرار )للموظف  طلبيمكن للم حسم الغياب وذلك باختيار جديد على م

 مختلفين. التالي( ويقوم النظام بتثبيت شهر وسنة الحسم بحيم يمنع إدخال حسم لموظفين بشهرين 
 
  شة اعتماد طلب مالحظة شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب  صبح طلب حسم غياب معد وبحاجة إلى اعتماد من  أ

 غياب.حسم 
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 إعداد طلب حسم من الراتب
 

إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب حســــم من الراتب تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد 

 (.6-1-24)الشكل
 

 
 طلب حسم من الراتب.( يمثل شاشة إعداد 24-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب حسم من الراتب لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة طلب حسم 

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ــــغ  على زر يجديدي من ش من الراتب جديد يقوم المســــتخدم بالض

 شاشة:ال

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار حسم من الراتب •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب حسم من الراتب وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب حسم من الراتب له.يعرض النظام قائمة 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب حسم من الراتب له. رقم السجل المدني  ❖

 .له لنظام حالة الموظف المراد إعداد طلب حسم من الراتبيعرض ا حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 فين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظ

ــم   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رمز الحســـم المراد حســـمه من راتب الموظف وذلك بالضـــغ  على زر يرمز الحس

يم تم تعريف هذه يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الحســميات فيتم اختيار الحســم المراد حســمه من راتب الموظف ح

 الحسميات في شاشة رموز الحسميات.

 يتم تحديد نوع الحسم هل هو يقس  واحد أو عدة إقساطي وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كل خيار.نوع الحسم   ❖

 عند الرغبة بتكرار رقم القرض لنفس الموظف. ()يتم وضع إشارة الموظف كفيل لمقترض   ❖

 يتم إدخال سنة الحسم من الراتب على الموظف. سنة الحسم   ❖

 يتم إدخال شهر الحسم من الراتب على الموظف.شهر الحسم   ❖

 يتم إدخال المبلغ اإلجمالي للحسم.المبلغ اإلجمالي   ❖

 يتم إدخال عدد أقساط الحسم من راتب الموظف.عدد األقساط   ❖

 قيمة قس  الحسم من راتب الموظف. يعرض النظامقيمة القسط   ❖

 قيمة القس  األخير للحسم من راتب الموظف. يعرض النظام قيمة القسط األخير  ❖
 

 
 طلب حسم من الراتب.شاشة إعداد الجزء السفلي من ( يمثل 1-24-1-6الشكل )

 

 يتم إدخال رقم القرض الذي حصل عليه الموظف. رقم القرض  ❖

ــــغ  على زر تاريخ القرض   ❖ بالض تاريخ القرض وذلك  تاريخ اليوم ي F8ييتم إدخال  من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام 

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 إدخال المالحظات على طلب الحسم من الراتب.مالحظات   ❖
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حســــم من الراتب وذلك باختيار جديد على مســــتوى متن القرار  طلبيمكن للمســــتخدم إضــــافة بيانات موظف آخر إلى  ❖

 بيت شهر وسنة الحسم بحيم يمنع إدخال حسم لموظفين بشهرين مختلفين. )للموظف التالي( ويقوم النظام بتث
 
  أصـبح طلب حسـم من الراتب معد وبحاجة إلى اعتماد من صـاحب صـالحية حيم يتم ذلك من شـاشـة اعتماد مالحظة

 .طلب حسم من الراتب 
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 إعداد طلب توجيه إنذار
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشــكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب توجيه إنذار تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

25.) 
 

 
 طلب توجيه إنذار.( يمثل شاشة إعداد 25-1-6الشكل )

 

ضافة طلب توجيه إنذار  شؤون الموظفين، وإل شة القيام بإعداد طلب توجيه إنذار لموظف في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار توجيه إنذار •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب توجيه إنذار له وذلك بالض

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب توجيه إنذار له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب توجيه إنذار له. رقم السجل المدني  ❖

 .له يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب توجيه إنذار حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 603 

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يتم إدخال سبب توجيه اإلنذار للموظف. يه اإلنذار سبب توج ❖

 يتم إدخال نص اإلنذار الذي تم توجيهه للموظف.نص اإلنذار   ❖

تحديد هل ســـيتم إظهار اإلنذار في الســـجل الوظيفي للموظف وذلك إظهار اإلنذار في الســـجل الوظيفي للموظف   ❖

 باختيار ينعم أو الي.

 
ــبح طلب توجيه إنذار معد ومالحظة   ❖ ــة اعتماد طلب أص ــاش ــالحية حيم يتم ذلك من ش ــاحب ص بحاجة إلى اعتماد من ص

 .توجيه إنذار 
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 إعداد طلب توجيه لوم
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشــكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب توجيه لوم تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد  

26.) 
 

 
 لوم.طلب توجيه ( يمثل شاشة إعداد 26-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب توجيه لوم لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب توجيه لوم 

 جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 عداد طلب ابتعاث خارجي.تم شرح هذه الحقول في شاشة إ ❖

 

 متن القرار •

 قرار توجيه لوم •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب توجيه لوم له وذلك بالض

 توجيه لوم له.يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب توجيه لوم له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب توجيه لوم له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. األساسية معلومات الموظف  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 .الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية

 يتم إدخال سبب توجيه اللوم للموظف. سبب توجيه اللوم  ❖

 يتم إدخال نص اللوم الذي تم توجيهه للموظف.نص اللوم   ❖

ــــيتم إظهار اللوم في الســــجل الوظيفي للموظف وذلك إظهار اللوم في الســــجل الوظيفي للموظف   ❖ تحديد هل س

 باختيار ينعم أو الي.

 
   إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد طلب  أصــبح طلب توجيه لوم معد وبحاجةمالحظة

 .توجيه لوم 
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 إعداد طلب محو عقوبات
 

شة عند اختيار إعداد   شا شكلمن قائمة  الطلباتمن قائمة طلب محو عقوبات تظهر هذه ال -27) إدخال الطلب كما في ال

1-6.) 
 

 
 طلب محو عقوبات.( يمثل شاشة إعداد 27-1-6الشكل )

 

ـــافة طلب محو  ـــؤون الموظفين، وإلض ـــة القيام بإعداد طلب محو عقوبات لموظف في نظام ش ـــاش يتم من خالل هذه الش

 عقوبات جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 طلب ابتعاث خارجي. تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد ❖

 

 متن القرار •

 قرار محو عقوبات •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2وذلك بالضغ  على زر ي عنهإدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب محو عقوبات  رقم الموظف  ❖

 .عنهيعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب محو عقوبات 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 ب محو عقوبات عنه.يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طل رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب محو عقوبات عنه. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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ومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معل معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

سجيلها، حيم يتم ذلك نوع العقوبة   ❖ سبق ت تحديد نوع العقوبة المراد محوها عن الموظف والتي تمثل قرارات في النظام 

 مكانية إختيار الكل.مع إ نوع العقوبة من القائمة المنسدلةباختيار 

 يتم إدخال رقم خطاب صاحب الصالحية.رقم خطاب صاحب الصالحية   ❖

ي من لوحة المفاتيح F8، وذلك بالضغ  على زر يتاريخ خطاب صاحب الصالحيةيتم إدخال تاريخ خطاب صاحب الصالحية   ❖

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــيتم محو العقوبات المســــجلة على  واقعة على الموظف حتى تاريخ محو العقوبات ال ❖ تاريخ الذي س يتم إدخال ال

ــــغ  على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل F8الموظف قبله، وذلك بالض

 عليه. وبعد ذلك يظهر على شكل جدول يحتوي على مايلي من الحقول:

o   مسلسلرقم م. 

o  يقوم النظام بإظهار نوع القرار الفرعي. نوع القرار الفرعي 

o يقوم النظام بإظهار رقم القرار.رقم القرار : 

o  يقوم النظام بإظهار تاريخ القرار. تاريخ القرار 

o   يتم إدخال مبرر محو العقوبات التي تم توجيهها للموظف.مبرر محو العقوبات 

 
أصــبح طلب محو عقوبات معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد طلب مالحظة   ❖

 .محو عقوبات 
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 إعداد طلب صرف بدل
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشــكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب صــرف بدل تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

28.) 
 

 
 طلب صرف بدل.( يمثل شاشة إعداد 28-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب صــرف بدل لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب صــرف بدل 

 جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي.تم  ❖

 

 متن القرار •

 قرار صرف بدل أو مكافأة أو تعويض •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب صــــرف بدل له وذلك بالضــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب صرف بدل له.يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب صرف بدل له. رقم السجل المدني  ❖

 عداد طلب صرف بدل له.يعرض النظام حالة الموظف المراد إ حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 تخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تس

 يعرض النظام رقم الوظيفة الذي يشغلها الموظف.رقم الوظيفة   ❖

 يعرض النظام رقم الجهة اإلدارية التابعة لها الوظيفة التي يشغلها الموظف.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف.مقر العمل   ❖

 اختيار نوع النفقة المراد صرفها للموظف من القائمة المنسدلة. يتم نوع النفقة  ❖

ــــرفهاالمراد  النفقهال رمز إدخيتم النفقة   ❖ ــــغ  على زر ي للموظف ص ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2وذلك بالض

جور في شاشة رموز األ النفقاتحيم تم تعريف هذه  صرفها للموظفالمراد  النفقهفيتم اختيار  النفقاتقائمة بأرقام وأسماء 

 .والنفقات في إدارة نظام الرواتب

،حيم يتم تحديد  النفقة ي في الحقل نوعنفقة شهريةي اذا تم تحديد ظهار هذا الخياريتم ا مدخلة من المستخدم القيمة  ❖

 سيتم ادخالها من المستخدم أم ال.فيما اذا كانت قيمة النفقة المراد صرفها 

 .يقيمةيأو  ينسبةي الخيارالدائرة بجوار بالضغ  على  نوع البدللمستخدم بتحديد يقوم ا  نوع البدل ❖

 .في حقل نوع البدل ينسبةييقوم المستخدم بادخال نسبة للبدل في هذا الحقل إذا تم تحديد خيار نسبة النفقة   ❖

 .في حقل نوع البدل يقيمةييقوم المستخدم بادخال قيمة للبدل في هذا الحقل إذا تم تحديد خيار قيمة النفقة   ❖

سبة من ❖ في حقل  ينسـبةيإذا تم تحديد خيار ،ويتم تفعيل هذا الحقل  : يتم اختيار مصـدر النسـبة من القائمة المنسـدلةن

 نوع البدل.

 اذا تم تحديد ظهار هذا الحقليتم او ، مستحق للموظف بحسب ضواب  البدالت: يعرض النظام المبلغ الالمبلغ المستحق ❖

 .النفقة ي في الحقل نوعةنفقة شهريي

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8إدخال تاريخ بداية صــرف النفقة للموظف وذلك بالضــغ  على زر ي تاريخ بداية الصــرف  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــارة )محدد المدة   ❖ ــــع  إش ( داخل المربع الموجود بجانب خيار محدد المدة  ، ويتم عرض خيار يقوم النظام تلقائيا بوض

 .يشهريةينفقة محدد المدة فق  اذا كان نوع النفقة المراد صرفها 

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8إدخال تاريخ نهاية صــرف النفقة للموظف وذلك بالضــغ  على زر ي تاريخ نهاية الصــرف  ❖

 إمكانية التعديل عليه.النظام تاريخ اليوم الهجري مع 

 .يتم إدخال سبب صرف البدل للموظف سبب الصرف  ❖

 
  أصــبح طلب صــرف بدل معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد طلب مالحظة

 .صرف بدل 
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 إعداد طلب استثناء من الترشيح للترقية
 

إدخال الطلب كما من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب اســتثناء من الترشــيح للترقية تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد  

 (.29-1-6) في الشكل 
 

 
 طلب استثناء من الترشيح للترقية.( يمثل شاشة إعداد 29-1-6الشكل )

 

وإلضافة  يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب استثناء من الترشيح للترقية لموظف في نظام شؤون الموظفين،

طلب استثناء من الترشيح للترقية جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار استثناء من الترشيح للترقية •

 علومات الموظف المختصرةم ❖

ي من لوحة F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب استثناء من الترشيح للترقية له وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

ــيح  ــتثناء من الترش ــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب اس المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 للترقية له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. الموظف اسم  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب استثناء من الترشيح للترقية له. رقم السجل المدني  ❖
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 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب استثناء من الترشيح للترقية له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. لومات الموظف األساسية مع ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القر

 يتم إدخال شهر حركة الترقيات.شهر حركة الترقيات   ❖

  السنة الحالية تلقائيا مع إمكانية التعديل عليها. يعرض النظامسنة حركة الترقيات   ❖

 يتم اختيار سبب استثناء الموظف من الترشيح للترقية وذلك من القائمة المنسدلة. سبب االستثناء  ❖

 يتم إدخال سبب استثناء الموظف من الترشيح للترقية بالتفصيل. سبب االستثناء بالتفصيل  ❖

 
  أصـــبح طلب اســـتثناء من الترشـــيح للترقية معد وبحاجة إلى اعتماد من صـــاحب صـــالحية حيم يتم ذلك من مالحظة

 .شاشة اعتماد طلب استثناء من الترشيح للترقية 
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 اعداد طلب خطاب تعريف

 

-30)إدخال الطلب كما في الشـكلمن قائمة  الطلباتمن قائمة طلب خطاب تعريف تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار إعداد  

1-6.) 

 

 
 .( يمثل شاشة إعداد طلب خطاب التعريف30-1-6الشكل )

 

تعريف جديد خطاب طلب يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب خطاب تعريف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة 

 يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 .يالخطابات و التعاميمييقوم النظام بتحديد النوع الرئيسي للقرار من القائمة المنسدلة وهو  النوع الرئيسي  ❖

 باختيار النوع الفرعي للقرار من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم النوع الفرعي  ❖

 يقوم النظام بتحديد رقم خطاب جديد تلقائياً في هذا الحقل. الرقم الخاص للخطاب  ❖

، ويختار أن ينعمياختيار أن الخطاب خارجي من خالل الضــــغ  على الخيار بيقوم المســــتخدم  خطاب خارجي )نعم/ال(  ❖

 يالي.  على الخيار الخطاب غير خارجي من خالل الضغ

 ال يسمح النظام بالتعديل أو اإلدخال على هذا الحقل في هذه المرحلة مرحلة االعداد. رقم القرار  ❖

يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ الخطاب في هذا الحقل ويمكن إدخال تاريخ اليوم من خالل الضــغ  على زر  تاريخ الخطاب  ❖

"F8". 

ختيار الموظف من خالل الضــغ  على الخيار )الموظف( و يختار الخيار موجه من يقوم المســتخدم با موجه من  –الموظف  ❖

 عن طريق الضغ  على الخيار )موجه من(.
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سم موجه الخطاب في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف  موجه من  ❖ موجه من(  –يقوم المستخدم بإدخال ا

 .يموجه منيهو 

موجه من( هو  –م الموظف في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف يقوم المســــتخدم بإدخال رق الموظف  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســــماء الموظفين فيتم اختيار F2ذلك بالضــــغ  على زر يي والموظفي

 ية: ،في حال اختيار يالموظف يتظهر الحقول التالخطاب تعريف له الموظف المراد إعداد طلب

 يقوم النظام تلقائياً بعرض تاريخ انهاء الخدمة. تاريخ انهاء الخدمة   •

 (.1-30-1-6يقوم النظام تلقائياً بعرض سبب إنهاء الخدمة. كما في الشكل ) سبب إنهاء الخدمة   •
 

 
 .( يمثل شاشة إعداد طلب خطاب التعريف1-30-1-6الشكل )

 

 الخطاب في هذا الحقل.يقوم المستخدم بإدخال موضوع  موضوع الخطاب  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الشخص الموجه له الخطاب في هذا الحقل. موجه إلى  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال نص الخطاب في هذا الحقل. نص الخطاب  ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض نوع اإلجراء من خالل القائمة المنسدلة وهو خطاب. نوع اإلجراء  ❖

النظام تلقائياً بعرض المرحلة الحالية للخطاب من خالل القائمة المنســــدلة وهو )اعداد( في هذه  يقوم المرحلة الحالية  ❖

 الشاشة.

 تحت االعداد(. طلبيقوم النظام تلقائياً بعرض حالة الخطاب من خالل القائمة المنسدلة وهو )حالة الخطاب   ❖

 ع بجانب هذا الخيار لتأكيد جاهزية القرار لالعتماد.يمكن للمستخدم أن يقوم بالضغ  على المربالقرار جاهز لالعتماد   ❖

،ويقوم  يقوم النظام تلقائياً بعرض نموذج الطباعة الذي ســــيســــتخدم وذلك حســــب حقل النوع الفرعينموذج الطباعة   ❖

 .المستخدم باختيار نموذج الطباعه من القائمة المنسدلة

بالضــغ  على هذا الزر لعرض المراحل والعمليات التي يقوم المســتخدم المراحل والعمليات التي تمت على الخطاب   ❖

 (.2-30-1-6تتم على الخطاب. كما في الشكل )
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 المراحل والعمليات التي تمت على القرار.( يمثل شاشة 2-30-1-6الشكل )

 

-30-1-6يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر إلرفاق مرفقات إلكترونية مع الخطاب كما في الشكل )مرفقات الخطاب   ❖

3.) 
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 مرفقات االلكترونية.( يمثل شاشة ال3-30-1-6الشكل )

 

-30-1-6يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لصور الخطاب والطباعة للقرار كما في الشكل )صور الخطاب والطباعة   ❖

4.) 
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 صور القرار.( يمثل شاشة 4-30-1-6الشكل )

 

ــغ يقوم المســتخدم التعليمات وعناصــر التحقق   ❖ ــر التحقق للقرارعلى هذا الزر لعرض التعليمات و بالض كما في ، عناص

 (.5-30-1-6الشكل )
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 التعليمات وعناصر التحقق للقرار.( يمثل شاشة 5-30-1-6الشكل )

 

  صبح طلب مالحظة صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب خطاب تعريف أ صاحب  معد وبحاجة إلى اعتماد من 

 . خطاب تعريف
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 إعداد طلب تمديد قرار
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشــكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تمديد قرار تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

31.) 
 

 
 طلب تمديد قرار .( يمثل شاشة إعداد 31-1-6الشكل )

 

ــافة طلب تيتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب تمديد قرار في نظام شــؤون الموظف مديد قرار يقوم ين، وإلض

القرار الفرعي من القائمة المنســدلة ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي المســتخدم بتحديد 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 القرارمتن  •

 القرار الفرعي . متن القرار يعتمد على تحديد 

 

  معد وبحاجة إلى اعتماد من صـاحب صـالحية حيم يتم ذلك من شـاشـة اعتماد طلب  أصـبح طلب تمديد القرارمالحظة

 .تمديد القرار 
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 مإعداد طلب تغيير اس
 

شة عند اختيار إعداد   شا سم تظهر هذه ال شكل قائمة من  الطلباتمن قائمة طلب تغيير ا -1-6) إدخال الطلب كما في ال

32.) 
 

 
 طلب تغيير اسم.يمثل شاشة إعداد  (6-1-32)الشكل 

 

يتم من خالل هذه الشـاشـة القيام بإعداد طلب تغيير اسـم موظف في نظام شـؤون الموظفين، وإلضـافة طلب تغيير اسـم 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:موظف جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تعديل اسم •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف المراد تعديل اســمه وذلك بالضــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

 بأرقام واسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.قائمة 

 يعرض النظام اسم الموظف المراد تتعديل اسمه تلقائياً. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام تلقائياً رقم السجل المدني للموظف المراد تعديل اسمه. رقم السجل المدني  ❖

 ديل اسمه.يعرض النظام تلقائياً حالة الموظف المراد تع حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 شاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه ال

 يعرض النظام مسمى وظيفة الموظف المراد تعديل اسمه. مسمى الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مرتبة الموظف المراد تعديل اسمه.المرتبة   ❖

 يعرض النظام رقم وظيفة الموظف المراد تعديل اسمه. رقم الوظيفة  ❖

 سمه.يعرض النظام مقر عمل الموظف المراد تعديل ا مقر العمل  ❖

 يعرض النظام الجهة اإلدارية التابع لها الموظف المراد تعديل اسمه. الجهة اإلدارية  ❖

 

 اإلسم العربي بعد التعديل ▪

 يتم ادخال االسم االول للموظف بعد التعديل باللغة العربية. اإلسم األول  ❖

 يتم ادخال اسم أب الموظف بعد التعديل باللغة العربية. اسم األب  ❖

 ادخال اسم جد الموظف بعد التعديل باللغة العربية. يتم اسم الجد  ❖

 يتم ادخال اسم عائلة الموظف بعد التعديل باللغة العربية. اسم العائلة  ❖

 اإلسم الالتيني قبل التعديل ▪

 يعرض النظام االسم االول للموظف قبل التعديل باللغة االنجليزية. اإلسم األول  ❖

 يعرض النظام اسم أب الموظف قبل التعديل باللغة االنجليزية. اسم األب  ❖

 يعرض النظام اسم جد الموظف قبل التعديل باللغة االنجليزية. اسم الجد  ❖

 يعرض النظام اسم عائلة الموظف قبل التعديل باللغة االنجليزية. اسم العائلة  ❖

 اإلسم الالتيني بعد التعديل ▪

 ول للموظف بعد التعديل باللغة االنجليزية.يتم ادخال االسم اال اإلسم األول  ❖

 يتم ادخال اسم أب الموظف بعد التعديل باللغة االنجليزية. اسم األب  ❖

 يتم ادخال اسم جد الموظف بعد التعديل باللغة االنجليزية. اسم الجد  ❖

 .يتم ادخال اسم عائلة الموظف بعد التعديل باللغة االنجليزية اسم العائلة  ❖

 

يتم ادخال رقم اإلشعار الصادر من األحوال المدنية  الصادر من األحوال المدنية القاضي بتعديل االسم رقم اإلشعار  ❖

 القاضي بتعديل اإلسم.

ــادر من األحوال  تاريخ اإلشــعار الصــادر من اإلحوال المدنية القاضــي بتعديل االســم  ❖ يتم ادخال تاريخ اإلشــعار الص

ــ ــم وذلك بالض ــي بتعديل اإلس من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع  ”F8“غ  على زر المدنية القاض

 إمكانية التعديل عليه.

 

  صبح طلب تغمالحظة شة اعتماد يأ شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب  سم موظف معد وبحاجة إلى اعتماد من  ير ا

 .ر اسم موظف يطلب تغي
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 إعداد طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة
 

إدخال الطلب من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تكليف بمهمة رســمية لفترة محددة تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

 (.33-1-6) كما في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة.33-1-6الشكل )

 

رســمية لفترة محددة في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب تكليف بمهمة 

طلب تكليف بمهمة رســمية لفترة محددة جديد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار التكليف بمهمة رسمية لفترة محددة •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تكليف له وذلك بالضــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

 النظام قائمة بأرقام واسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. ف اسم الموظ ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تكليف له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تكليف له. حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. وظيفة مسمى ال ❖

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة الخاصة بالموظف المدخل رقمه. مرتبة الوظيفة  ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام جهة الوظيفة الخاصة بالموظف المدخل رقمه.  موظف الفعليةجهة ال ❖

 يعرض النظام مقر الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه.  موظف الفعليمقر ال ❖

ضغ  على زر يتاريخ بداية التكليف   ❖ ي من لوحة F8تحديد تاريخ بداية تكليف الموظف بمهمة رسمية لفترة محددة وذلك بال

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.المفاتيح حيم يعرض النظام 

 .أو السنة تحديد مدة تكليف الموظف بمهمة رسمية لفترة محددة حيم يتم إدخال عدد األيام أو الشهورمدة التكليف   ❖

 يف.يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية التكليف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية التكليف ومدة التكلتاريخ نهاية التكليف   ❖

 إدخال الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.الجديدة   موظف الفعليةجهة ال ❖

 مقر عمل الوظيفة المراد تكليف الموظف عليها. إدخال  الجديد موظف الفعليمقر ال ❖

 إدخال سبب تكليف الموظف بهذه المهمة الرسمية.سبب التكليف   ❖

 

  أصــبح طلب التكليف بمهمة رســمية لفترة محددة معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك مالحظة

 .من شاشة اعتماد طلب التكليف بمهمة رسمية لفترة محددة 
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 إعداد طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة
 

إدخال من قائمة  الطلباتمن قائمة ددة طلب تكليف بمهمة رســـمية لفترة غير محتظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد 

 (.34-1-6) الطلب كما في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة.34-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد طلب تكليف بمهمة رســـمية لفترة غير محددة في نظام شـــؤون الموظفين، 

بمهمة رسمية لفترة غير محددة جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما وإلضافة طلب تكليف 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار التكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تكليف له وذلك بالضــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

 النظام قائمة بأرقام واسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.

 الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في  اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تكليف له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تكليف له. حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  لومات القرار مع ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. مسمى الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة الخاصة بالموظف المدخل رقمه. مرتبة الوظيفة  ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام جهة الموظف الفعلية. جهة الموظف الفعلية  ❖

 يعرض النظام مقر الموظف الفعلي. مقر الموظف الفعلي  ❖

ي من F8وذلك بالضغ  على زر ي، تحديد تاريخ بداية تكليف الموظف بمهمة رسمية لفترة غير محددة تاريخ بداية التكليف   ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد التاريخ المتوقع إلنتهاء التكليف .هاء التكليف  التاريخ المتوقع إلن ❖

 إدخال جهة الموظف المراد تكليفه بها.ديدة  جهة الموظف الفعلية الج ❖

 مقر عمل الموظف المراد تكليفه عليه. إدخالمقر الموظف الفعلي الجديد   ❖

 إدخال سبب تكليف الموظف بهذه المهمة الرسمية.سبب التكليف   ❖

 

  ة حيم يتم أصــبح طلب التكليف بمهمة رســمية لفترة غير محددة معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحيمالحظة

 .ذلك من شاشة اعتماد طلب التكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة 
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 إعداد طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة
 

إدخال من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب انهاء تكليف بمهمة رســمية لفترة محددة تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد  

 (.35-1-6) الطلب كما في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة.35-1-6الشكل )

 

ــمية لفترة محددة في نظام شــؤون الموظفين،  ــة القيام بإعداد طلب إنهاء تكليف بمهمة رس ــاش يتم من خالل هذه الش

يجديدي من شــري  المهام،  بالضــغ  على زر  وإلضــافة طلب إنهاء تكليف بمهمة رســمية لفترة محددة جديد يقوم المســتخدم

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

لذي تم  التكليفيتم إدخال رقم قرار القرار األصــــلي   ❖ عداد  تكليفا يه، والمراد إ ناءاً عل هاء تكليفالموظف ب له، أو يتم  إن

 (.1-35-1-6حيم يعرض النظام شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل ) ]بحم[الضغ  على الراب  
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-35-1-6الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 .يتم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد القرار له رقم الموظف  ❖

المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك يقوم إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

ود في يقوم المستخدم بعد إدخال محددات البحم السابقة أو إحدى هذه المحددات بالضغ  على زر يبحمي الموجبحث   ❖

نهاية الشاشة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضمن محددات البحم السابقة فيقوم المستخدم باختيار 

القرار من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم الضغ  على زر يعرضي الموجود 
 قرار في شاشة القرار.في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات ال

 

 متن القرار •

 التكليف بمهمة رسمية لفترة محددة قرار انهاء •

سترجاع قرار يمعلومات الموظف المختصرة   ❖ معلومات األصلي فيعرض النظام  التكليف بمهمة رسمية لفترة محددةتم ا

 القرار األصلي. في حقلالتكليف بمهمة رسمية لفترة محددة قرار وذلك عند إدخال رقم الموظف المختصرة 

 .إنهاء تكليف لهالمراد إعداد طلب يعرض النظام رقم الموظف  رقم الموظف  ❖

 .إنهاء تكليف لهالمراد إعداد طلب يعرض النظام اسم الموظف  اسم الموظف  ❖

 .إنهاء تكليف لهالمراد إعداد طلب يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف  رقم السجل المدني  ❖

 .إنهاء تكليف لهالمراد إعداد طلب يعرض النظام حالة الموظف  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 لموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.ا

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام مسمى الوظيفة الخاص بالموظف المراد إعداد طلب  مسمى الوظيفة  ❖

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام مرتبة الوظيفة الخاصة بالموظف المراد إعداد طلب  مرتبة الوظيفة  ❖

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام رقم الوظيفة الخاص بالموظف المراد إعداد طلب  الوظيفة رقم  ❖

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام جهة الوظيفة الخاصة بالموظف المراد إعداد طلب  جهة الوظيفة  ❖

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام مقر الوظيفة الخاص بالموظف المراد إعداد طلب  مقر الوظيفة  ❖

 .يعرض النظام تاريخ بداية تكليف الموظف بمهمة رسمية لفترة محددة داية التكليف  تاريخ ب ❖

 يعرض النظام التاريخ المتوقع إلنهاء التكليف.التاريخ المتوقع إلنهاء التكليف   ❖

 . يعرض النظام جهة الموظف الجديدة  الموظف الفعليةجهة  ❖

 .إنهاء تكليف لهالخاص بالموظف المراد إعداد طلب يعرض النظام مقر الوظيفة الجديد   الموظف الفعليمقر  ❖

 يعرض النظام سبب تكليف الموظف بهذه المهمة الرسمية.سبب التكليف   ❖

 دخال تاريخ إنهاء التكليف.يقوم المستخدم بإتاريخ إنهاء التكليف   ❖

 . (2-35-1-6الشكل)كما في  دخال سبب إنهاء التكليفيقوم المستخدم بإسبب اإلنهاء   ❖
 

 
 شاشة إعداد طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة.الجزء السفلي ل يمثل (6-1-35-2الشكل )
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  أصــبح طلب إنهاء التكليف بمهمة رســمية لفترة محددة معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم مالحظة

 .ذلك من شاشة اعتماد طلب إنهاء التكليف بمهمة رسمية لفترة محددة 
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 إعداد طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة
 

ـــة عند اختيار إعداد  ـــاش ـــمية لفترة غير محددة تظهر هذه الش من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب انهاء تكليف بمهمة رس

 (.36-1-6) إدخال الطلب كما في الشكل 
 

 
 محددة. ة غير( يمثل شاشة إعداد طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفتر36-1-6الشكل )

 

شؤون الموظفين،  سمية لفترة غير محددة في نظام  شة القيام بإعداد طلب إنهاء تكليف بمهمة ر شا يتم من خالل هذه ال

وإلضافة طلب إنهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، 

 في هذه الشاشة:وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

لذي تم  التكليفيتم إدخال رقم قرار القرار األصــــلي   ❖ عداد  تكليفا يه، والمراد إ ناءاً عل هاء تكليفالموظف ب له، أو يتم  إن

 (.1-36-1-6حيم يعرض النظام شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل ) ]بحم[الضغ  على الراب  
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-36-1-6الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 .يتم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد القرار له رقم الموظف  ❖

ترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك يقوم المســــتخدم بإدخال الفإلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

يقوم المستخدم بعد إدخال محددات البحم السابقة أو إحدى هذه المحددات بالضغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖
حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضمن محددات البحم السابقة فيقوم المستخدم باختيار نهاية الشاشة 

القرار من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم الضغ  على زر يعرضي الموجود 

 .في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار

 

 متن القرار •

 التكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة قرار انهاء •

ـــلي فيعرض النظام  التكليف بمهمة رســـمية لفترة غير محددةتم اســـترجاع قرار يمعلومات الموظف المختصـــرة   ❖ األص

  األصلي. في حقل القرارالتكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة قرار وذلك عند إدخال رقم الموظف المختصرة معلومات 

 .إنهاء تكليف لهالمراد إعداد طلب يعرض النظام رقم الموظف  رقم الموظف  ❖

 .إنهاء تكليف لهالمراد إعداد طلب يعرض النظام اسم الموظف  اسم الموظف  ❖

 .إنهاء تكليف لهالمراد إعداد طلب يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف  رقم السجل المدني  ❖

 .إنهاء تكليف لهالمراد إعداد طلب يعرض النظام حالة الموظف  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 631 

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 لموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.ا

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام مسمى الوظيفة الخاص بالموظف المراد إعداد طلب  مسمى الوظيفة  ❖

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام مرتبة الوظيفة الخاصة بالموظف المراد إعداد طلب  مرتبة الوظيفة  ❖

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام رقم الوظيفة الخاص بالموظف المراد إعداد طلب  ظيفة رقم الو ❖

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام جهة الوظيفة الخاصة بالموظف المراد إعداد طلب  جهة الوظيفة  ❖

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام مقر الوظيفة الخاص بالموظف المراد إعداد طلب  مقر الوظيفة  ❖

 .محددة غير يعرض النظام تاريخ بداية تكليف الموظف بمهمة رسمية لفترة تاريخ بداية التكليف   ❖

 يعرض النظام التاريخ المتوقع إلنهاء التكليف.التاريخ المتوقع إلنهاء التكليف   ❖

 يعرض النظام جهة الموظف الجديدة.  موظف الفعليةجهة ال ❖

 .إنهاء تكليف لهيعرض النظام مقر الوظيفة الجديد الخاص بالموظف المراد إعداد طلب   موظف الفعليمقر ال ❖

 يعرض النظام سبب تكليف الموظف بهذه المهمة الرسمية.سبب التكليف   ❖

 دخال تاريخ إنهاء التكليف.يقوم المستخدم بإتاريخ إنهاء التكليف   ❖

 .دخال سبب إنهاء التكليفيقوم المستخدم بإسبب اإلنهاء   ❖

 

أصبح طلب إنهاء التكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم   مالحظة

 .يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب إنهاء التكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة 
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 ب أو تأخير عفاء من حسم غياإعداد طلب ا 
 

إدخال الطلب كما من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب اعفاء من حســم غياب أو تأخير تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

 (.37-1-6) في الشكل 
 

 
 .أو تأخير طلب إعفاء من حسم غياب( يمثل شاشة إعداد 37-1-6الشكل )

 

لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة  أو تأخير يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب إعفاء من حسم غياب

جديد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل  أو تأخير طلب إعفاء من حســم غياب

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 إعفاء من حسم غياب أو تأخيرقرار  •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من F2له وذلك بالضــــغ  على زر ي أو تأخير إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب إعفاء من حســــم غياب رقم الموظف  ❖

فاء من حســم لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب إع

 له. أو تأخير غياب

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 .أو تأخير لهيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب إعفاء من حسم غياب  رقم السجل المدني  ❖

 .له أو تأخير إعفاء من حسم غيابيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ر وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرا

 المراد إعفاء الموظف من حسمها.أو التأخير يتم إدخال مدة الغياب مدة التعويض   ❖

عن الفترة )من تاريخ أو التأخير يتم إدخال الفترة الزمنية إلعفاء الموظف من حســــم الغياب  إلى(  –فترة التعويض )من  ❖

 أو التأخير. لفترة مدة اإلعفاء من حسم الغيابن تساوي هذه ا... إلى تاريخ( حيم يجب أ

ــــغ  على زر يفترات الغياب  التأخير/فترات الغياب ❖ ي حيم يقوم النظام بعرض بيانات عن قرارات حســــم التأخير/يتم الض

تأخير الغياب  ها في حقول فترة التعويض كما في او ال نات المســــجلة على الموظف خالل الفترة التي تم إدخال يا جدول ب

 .التأخير/الغياب

أو  إلدخال فترات اإلعفاء من حسم الغياب التأخير/يتم اختيار سطر من جدول بيانات الغياب  التأخير/جدول بيانات الغياب ❖

شري  المهام الموجود فوق جدول بيانات الغياب التأخير ضغ  على زر يتعديلي من   التأخير/)أيام/ساعات/ دقائق( و من ثم ال

 الموظف حيم تظهر الحقول التالية: أو تأخير دخال تفاصيل أيام غيابوذلك إل

 رقم مسلسل.م   ❖

 يعرض النظام نوع الحسم إما يغيابي أو تأخيري. نوع الحسم  ❖

 يأيامي يتم إدخال الحقول التالية: أو التأخير في حال كان نوع الغياب ❖

o ياً.تلقائ أو التأخير يعرض النظام تاريخ بداية الغياب  من تاريخ 

o  تلقائياً. أو التأخير يعرض النظام تاريخ نهاية الغياب إلى تاريخ 

o  أو التأخير الموظف وذلك بناًء على فترة الغيابأو تأخير يعرض النظام تلقائياً عدد أيام غياب   األيامعدد. 

o  التي سيعوض عنها  أو التأخير إلختيار أيام الغياب أو التأخير تفاصيل أيام الغياب [.…]يتم الضغ  على راب    ياماألتفاصيل

 (.1-37-1-6حيم تظهر شاشة تفاصيل أيام الغياب كما في الشكل )
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 .( يمثل شاشة تفاصيل أيام الغياب1-37-1-6الشكل )

التي سيعوض عنها  أو التأخير حيم يتم إختيار أيام الغياب أو التأخير حيم يتم من خالل هذه الشاشة عرض تفاصيل أيام الغياب

ــغ  بالمربع الموجود بجانب تاريخ الغياب ( في المربع، و بعد تحديد أيام المطلوب حيم تظهر إشــارة ) أو التأخير وذلك بالض

 يتم الضغ  على زر يإغالق مع حفظي ليتم حفظ المعلومات والعودة إلى شاشة إعداد الطلب. أو التأخير الغياب

o  أو التأخير التعويض عن أيام الغيابيتم إدخال سبب  سبب التعويض. 

o  يعرض النظام عدد أيام التعويض بعد تحديدها في راب  يتفاصيل األيامي. عدد أيام التعويض 

 يساعاتي يتم إدخال الحقول التالية: أو التأخير إذا كان نوع الغياب ❖

o تلقائياً. أو التأخير يعرض النظام تاريخ بداية الغياب  من تاريخ 

o تلقائياً.أو التأخير  يعرض النظام تاريخ نهاية الغياب  إلى تاريخ 

o  أو التأخير الموظف وذلك بناًء على فترة الغيابأو تأخير غياب  ساعاتيعرض النظام تلقائياً عدد   الساعاتعدد. 

o  يتم إدخال عدد ساعات التعويض. عدد ساعات التعويض 

o  أو التأخير يتم إدخال سبب التعويض عن أيام الغياب سبب التعويض. 

 ي يتم إدخال الحقول التالية:دقائقي أو التأخير إذا كان نوع الغياب ❖

o تلقائياً. أو التأخير يعرض النظام تاريخ بداية الغياب  من تاريخ 

o تلقائياً.أو التأخير  : يعرض النظام تاريخ نهاية الغيابإلى تاريخ 

o  أو التأخير الموظف وذلك بناًء على فترة الغيابأو تأخير غياب  دقائقيعرض النظام تلقائياً عدد   الدقائقعدد. 

o  يتم إدخال عدد دقائق التعويض. التعويض  دقائقعدد 

o  أو التأخير يتم إدخال سبب التعويض عن أيام الغياب سبب التعويض. 

 ي يتم إدخال الحقول التالية:دقائق وساعاتي أو التأخير إذا كان نوع الغياب ❖

o تلقائياً. أو التأخير النظام تاريخ بداية الغيابيعرض   من تاريخ 

o تلقائياً.أو التأخير  : يعرض النظام تاريخ نهاية الغيابإلى تاريخ 

o  أو التأخير الموظف وذلك بناًء على فترة الغيابأو تأخير غياب  ساعاتيعرض النظام تلقائياً عدد   الساعاتعدد. 

o  أو التأخير الموظف وذلك بناًء على فترة الغيابأو تأخير غياب  قدقائيعرض النظام تلقائياً عدد   الدقائقعدد. 

o  يتم إدخال عدد ساعات التعويض. عدد ساعات التعويض 

o  يتم إدخال عدد دقائق التعويض. التعويض  دقائقعدد 

o  أو التأخير يتم إدخال سبب التعويض عن أيام الغياب سبب التعويض. 

ــــاب عدد أيام  أو التأخير مجموع أيام تعويض الموظف عن أيام الغيابيعرض النظام مجموع أيام التعويض   ❖ وذلك بعد حس

 .التأخير/المدخلة في جدول بيانات الغياب أو التأخير الغياب

وذلك بعد حســـاب  أو التأخير يعرض النظام مجموع ســـاعات تعويض الموظف عن أيام الغياب مجموع ســاعات التعويض  ❖

 .التأخير/المدخلة في جدول بيانات الغياب أو التأخير عدد ساعات الغياب

وذلك بعد حســــاب عدد  أو التأخير يعرض النظام مجموع دقائق تعويض الموظف عن أيام الغيابمجموع دقائق التعويض   ❖

 .التأخير/المدخلة في جدول بيانات الغياب أو التأخير دقائق الغياب

 

  اعتماد من صـــاحب صـــالحية حيم يتم ذلك من حاجة إلى معد وب أو تأخير أصـــبح طلب إعفاء من حســـم غيابمالحظة

 . أو تأخير شاشة اعتماد طلب إعفاء من حسم غياب
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 إعداد طلب صرف بدل آلي
 

-38)إدخال الطلب كما في الشكلمن قائمة  الطلباتمن قائمة طلب صرف بدل آلي تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد  

1-6.) 
 

 
 طلب صرف بدل آلي.( يمثل شاشة إعداد 38-1-6الشكل )

 

صرف بدل ضافة طلب  شؤون الموظفين، وإل صرف بدل آلي في نظام  شة القيام بإعداد طلب  شا  آلي يتم من خالل هذه ال

 جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 اعداد طلب صرف بدل آلي •

ــفية أو المســيرات الشــهريةيتحديد إدخال الموظفين   ❖ ــغ   فيما إذا كان إدخال الموظفين حســب يشــرط التص وذلك بالض

يقوم النظام بتفعيل حقل صــــاحب يحســــب صــــاحب الصــــالحيةي االختيار, وفي حالة اختيار  الموجودة بجانببالدائرة 

 الصالحية.

يقوم المســتخدم باختيار شــرط التصــفية من القائمة المنســدلة والذي تم تعريفها في شــاشــة تعريف  شــرط التصــفية  ❖

ـــواب  العمل من قائمة إدارة النظام ـــة بض ـــرط إذا تم تحديد خيار ، حيم يتم تفعيل هذا الحقل الشـــروط الخاص يحســـب ش

 .ال الموظفينإدخفي حقل  التصفيةي
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إعداد وتخصـــيص من القائمة المنســـدلة والذي تم تعريفها في شـــاشـــة  المســـيريقوم المســـتخدم باختيار  المســيرات  ❖

يحســــب إذا تم تحديد خيار المســــيرات في نظام الرواتب، حيم يتم تفعيل هذا الحقل من قائمة إدارة  مســــيرات الرواتب

 .إدخال الموظفينفي حقل  المسيرات الشهريةي

 يقوم المستخدم باختيار نوع النفقة من القائمة المنسدلة )بدالت شهرية، بدالت غير شهرية، تعويضات(. ع النفقة نو ❖

ــــرفهاالمراد  النفقهال رمز إدخيتم  النفقة  ❖ ــــغ  على زر ي للموظف ص ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2وذلك بالض

جور في شاشة رموز األ النفقاتحيم تم تعريف هذه  صرفها للموظفالمراد  النفقهفيتم اختيار  النفقاتقائمة بأرقام وأسماء 

  .والنفقات في إدارة نظام الرواتب

 .يقيمةيأو  ينسبةي الخيارالدائرة بجوار بالضغ  على  نوع البدليقوم المستخدم بتحديد نوع البدل   ❖

 . في حقل نوع البدل ينسبةييقوم المستخدم بادخال نسبة للبدل في هذا الحقل إذا تم تحديد خيار نسبة البدل   ❖

 مصدر النسبة من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم بإختيار: نسبة من ❖

 . في حقل نوع البدل يقيمةيللبدل في هذا الحقل إذا تم تحديد خيار  قيمةيقوم المستخدم بادخال قيمة البدل     ❖

ــغ  على زر يتاريخ بداية الصــرف   ❖ ــرف النفقة للموظفين وذلك بالض ي من لوحة F8يقوم المســتخدم بادخال تاريخ بداية ص

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ين الذين تحقق عليهم شرط يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر فيقوم النظام بتعبئة بيانات الموظفاضافة الموظفين   ❖

 التصفية ضمن جدول الموظفين حيم يحتوي الجدول مايلي:

 رقم تسلسلم    ❖

 يعرض النظام رقم الموظف في هذا الحقل.رقم الموظف    ❖

 يعرض النظام اسم الموظف في هذا الحقل.اسم الموظف    ❖

يمكن اســــتثناء أي موظف من الجدول بحيم ال تصــــرف له النفقة وذلك بتحديد الســــطر الذي يحتوي بيانات الموظف في   ❖

ــغ  على المربع إلزالة العالمة ) ــتوى الجدول ثم الض ــغ  على أمر تعديل على مس ( من المربع التي الجدول ومن ثم الض

 بجوار رقمه.

شارتي ❖ ضغ  على إحدى اال ضمنة في الجدول  ن التاليتين يقوم المستخدم بال سماء المت وذلك للتحرك عبر قائمة األ

 إلى األمام والخلف.

 :يستطيع المستخدم أن يقوم بإجراء عدة أوامر على مستوى الجدول كما يلي •

يقوم المســــتخدم بالضــــغ  على أمر جديد الضــــافة موظف للجدول إذا لم يكن موجودا فيه والينطبق عليه شــــرط  جديد  ❖

ي من لوحة المفاتيح F2بحيم يعرض النظام المؤشــر في خانة رقم الموظف فيقوم المســتخدم بالضــغ  على زر ي التصــفية،

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إضافته لصرف النفقة له.

تعديل على بيانات الجدول باستثناء الموظف يقوم المستخدم بتحديد السطر المطلوب ثم الضغ  على أمر تعديل لل تعديل  ❖

، أو بتغيير الموظف وذلك بوضع رقمه ( من المربع الذي بجوارمن صرف النفقة له وذلك بالضغ  على المربع إلزالة العالمة )

ــــغ  على زر ي ــــر في حقل رقم الموظف ثم الض ــــماء F2المؤش ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 ظفين فيتم اختيار موظف آخر لصرف النفقة له.المو

 يقوم المستخدم بتحديد السطر المطلوب ثم الضغ  على أمر حذف لحذف بيانات موظف من الجدول. حذف  ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر حفظ لحفظ بيانات الجدول بعد التعديل أو االضافة.حفظ    ❖

 عملية إللغاء االضافة أو التعديل الذي تم على الجدول.اليقوم المستخدم بالضغ  على أمر إلغاء  عملية الإلغاء  ❖

 

ني فيعرض النظام شــاشــة بيانات ييقوم المســتخدم بالضــغ  على الراب  يالموظفين المســتثني ن يالموظفين المســتثني ▪

اؤهم من صرف النفقة حيم يحتوي الجدول على التي تحتوي على بيانات الموظفين الذين تم استثن موظفين المستثنيينال

ــم الموظف، حالة الموظفالبيانات التالية )رقم  ــتثاؤه من صــرف النفقة(، وهذه البيانات  الموظف، اس ــببها تم اس والتي بس

 (.1-38-1-6للعرض فق  واليمكن التعديل عليها كما في الشكل )
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   .المستثنيينموظفين ( يمثل شاشة بيانات ال1-38-1-6الشكل )
  اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب  أصبح طلب صرف بدل آلي معد وبحاجة إلىمالحظة

 .صرف بدل آلي 
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 إعداد طلب تمديد عقد 
 

-1-6)إدخال الطلب كما في الشــكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تمديد عقد تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد  

39.) 
 

 
 طلب تمديد عقد.( يمثل شاشة إعداد 39-1-6الشكل )

 

ــافة طلب تمديد عقد جديد  ــؤون الموظفين، وإلض ــة القيام بإعداد طلب تمديد عقد في نظام ش يتم من خالل هذه الشــاش

 يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 ومات الرئيسيةالمعل •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد عقد •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تمديد عقد له وذلك بالض

 الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب تمديد عقده.يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تمديد عقده. رقم السجل المدني  ❖

 عداد طلب تمديد عقده.يعرض النظام حالة الموظف المراد إ حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 تخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تس

 .يعرض النظام تلقائياً تاريخ بداية العقد األخير للموظف المراد إعداد طلب تمديد عقدهتاريخ بداية العقد األخير   ❖

 .يعرض النظام تلقائياً مدة العقد األخير للموظف المراد إعداد طلب تمديد عقده مدة العقد األخير  ❖

 .يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية العقد األخير للموظف المراد إعداد طلب تمديد عقده األخير نهاية العقد  ❖

 يتم إدخال مدة تمديد العقد حيم يتم تحديد أيام أو شهور أو سنوات تمديد العقد. مدة التمديد  ❖

 ديد وذلك بمجرد تحديد مدة تمديد العقد.يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية العقد بعد التمتاريخ نهاية العقد بعد التمديد   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب تمديد العقد .سبب التمديد    ❖

 : يقوم المستخدم بإدخال المالحظات . مالحظات ❖

 

  أصبح طلب تمديد عقد معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب مالحظة

 .تمديد عقد 
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  نقل موظف على كادر جديدإعداد طلب 
 

شة عند اختيار إعداد  شا إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب نقل موظف على كادر جديد تظهر هذه ال

 (.40-1-6) الشكل 
 

 
 طلب نقل موظف على كادر جديد.( يمثل شاشة إعداد 40-1-6الشكل )

 

موظف على كادر جديد في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة طلب نقل يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب نقل 

 موظف على كادر جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 موظف على كادر جديدقرار نقل  •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب نقله على كادر جديد وذلك بالضـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد نقله على كادر جديد.

 النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. يعرض اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد نقله على كادر جديد. رقم السجل المدني  ❖

 كادر جديد.على الموظف المراد إعداد قرار نقله  يعرض النظام حالة حالة الموظف  ❖

   يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 بيانات الوظيفية الحاليةال ❖

 يقوم النظام بعرض الكادر الوظيفي الحالي للموظف الذي تم إدخال رقمه .كادر الوظيفي ال ❖

 يقوم النظام بعرض المرتبة الحالية للموظف.المرتبة    ❖

 يقوم النظام بعرض رقم الوظيفة الحالية الموظف .رقم الوظيفة   ❖

 مسمى الوظيفة الحالية للموظف.بعرض يقوم النظام مسمى الوظيفة   ❖

 يقوم النظام بعرض الجهة اإلدارية الحالية للموظف.الجهة اإلدارية   ❖

 يقوم النظام بعرض مقر العمل الحالي للموظف.مقر العمل   ❖

 يقوم النظام بعرض رقم تسلسل الوظيفة الحالية للموظف.رقم تسلسل الوظيفة   ❖

 للموظف. ز التصنيفي للوظيفة الحاليةيقوم النظام بعرض الرمالرمز التصنيفي   ❖

 يقوم النظام بعرض جهة العمل الفعلية الحالية للموظف.جهة العمل الفعلية   ❖

 يقوم النظام بعرض مقر العمل الفعلي الحالي للموظف.مقر العمل الفعلي   ❖

 يقوم النظام بعرض مسمى الوظيفة الحالية للموظف.مسمى الوظيفة الفعلي   ❖

 ابيانات الوظيفة التي سيعاد تعيين الموظف عليه ❖

 من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم باختيار المرتبة التي سيتم نقل الموظف عليهاالمرتبة    ❖

 .يتم إدخال رقم الوظيفة التي تم إعدادها سابقاً كوظيفة شاغرة , والمتوافقة مع المرتبة المختارةرقم الوظيفة   ❖

والرمز مقر العمل و في ومســــمى الوظيفة و الجهة اإلدارية يقوم النظام تلقائياً بتعبئة )رقم تســــلســــل الوظيفة و الكادر الوظي

 مدة الخدمة (.التصنيفي و

: يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ نقل الموظف على الكادر الجديد والذي يكون تاريخه أكبر من أو  تاريخ تعديل الكادر ❖

 يساوي تاريخ نفاذ الوظيفة و تاريخ مباشرة الموظف.

  م باختيار سلم الراتب الذي سيكون عليه الموظف بعد نقله إلى الكادر الجديديقوم المستخدسلم الراتب    ❖

 يقوم المستخدم باختيار الدرجة التي سيتم نقل الموظف عليها .الدرجة    ❖

صيد و مقر العمل الفعلي  -جهة العمل الفعلية  -مسمى الوظيفة الفعلي  -يقوم النظام تلقائياً بتعبئة الحقول التالية  )الراتب  ر

 .قيمة التعويض(و  وعدد أيام التعويض المستحقة قصى لعدد أيام التعويضالحد األو إجازاته 

ــــيد إجازاته في الكادر  هل يتم تعويض الموظف عن رصــــيد إجازاته  ❖ يتم تحديد هل يتم تعويض الموظف فعلياً عن رص

ــابق وذلك ب ــغ  على الس ــيد يالي، وهذا أو  ينعمي الخيارالدائرة بجوار الض الحقل يكون مفّعل حســب المحدد ييعوض عن رص

 إجازاتهي في شاشة إعدادات نقل موظف من كادر آلخر في إدارة النظام.

 موظف .للالتعيين إعادة :يقوم المستخدم بإدخال سبب تعيين إعادة السبب  ❖

 : يقوم المستخدم بإدخال المالحظات . مالحظات ❖

 

  ديد معد وبحاجة إلى اعتماد من صــــاحب صــــالحية حيم يتم ذلك من أصــــبح طلب نقل الموظف على كادر جمالحظة

 .شاشة اعتماد طلب نقل الموظف على كادر جديد 
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 إعداد طلب تعديل بيانات متعاون
 

 إدخال الطلب كما في الشكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تعديل بيانات متعاون تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد  

(41-1-6.) 
 

 
 .تعديل بيانات متعاون طلب( يمثل شاشة إعداد 41-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد طلب تعديل بيانات متعاون في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة طلب تعديل 

الحقول في هذه بيانات متعاون جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 تعديل بيانات متعاون •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف المراد تعديل بياناته وذلك بالضــــغ  على زر ي  رقم الموظف ❖

 فين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.قائمة بأرقام واسماء الموظ

 .عديل بياناته يعرض النظام اسم الموظف المراد ت اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام تلقائياً رقم السجل المدني للموظف المراد تعديل بياناته. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة الموظف المراد تعديل بياناته. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. الموظف األساسية معلومات  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 لجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات ا

 

 معلومات المتعاون قبل التعديل ▪

 يعرض النظام كادر الموظف قبل التعديل. الكادر  ❖

 يعرض النظام مرتبة الموظف قبل التعديل. مرتبة الموظف  ❖

 يعرض النظام درجة الموظف قبل التعديل. الدرجة  ❖

 يعرض النظام راتب الموظف حسب السلم قبل التعديل. الراتب حسب السلم  ❖

 رض النظام راتب الموظف قبل التعديل.يع الراتب  ❖

 معلومات المتعاون بعد التعديل ▪

 يقوم المستخدم بإدخال كادر الموظف بعد التعديل.الكادر   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مرتبة الموظف بعد التعديل. المرتبة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال درجة الموظف بعد التعديل. الدرجة  ❖

 خدم بإدخال راتب الموظف حسب السلم بعد التعديل.يقوم المست الراتب حسب السلم  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال راتب الموظف بعد التعديل. الراتب  ❖

حديد هل ســـيتم يإظهار القرار في بيان الخدمةي وذلك بالضـــغ  بالمربع الموجود بجانبه ت القرار يظهر في بيان الخدمة  ❖

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )

 

  أصبح طلب تعديل بيانات متعاون معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد مالحظة

 .طلب تعديل بيانات متعاون 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 644 

 إعداد طلب صرف مكافأة
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب صرف مكافأة تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد 

42.) 
 

 
 .طلب صرف مكافأة( يمثل شاشة إعداد 42-1-6لشكل )ا
 

صرف مكافأة في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة طلب صرف مكافأة جديد  ل هذه الشاشة القيام بإعداد طلبيتم من خال

 يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 الرئيسية المعلومات •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي.

 

 متن القرار •

 قرار صرف بدل أو مكافأة أو تعويض •

   معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب صــرف مكافأة له وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 قام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب صرف مكافأة له.يعرض النظام قائمة بأر

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب صرف مكافأة له. رقم السجل المدني  ❖

 ة الموظف المراد إعداد طلب صرف مكافأة له.يعرض النظام حال حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ن في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولي

 يعرض النظام رقم الوظيفة الذي يشغلها الموظف.رقم الوظيفة   ❖

 يعرض النظام رقم الجهة اإلدارية التابعة لها الوظيفة التي يشغلها الموظف.الجهة اإلدارية   ❖

 وظف.يعرض النظام مقر عمل الوظيفة التي يشغلها الممقر العمل   ❖

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة التي يشغلها الموظف.المرتبة   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة التي يشغلها الموظف.مسمى الوظيفة   ❖

 يتم اختيار نوع النفقة التي سيتم صرفها للموظف وذلك من القائمة المنسدلة. نوع النفقة  ❖

ــــرفهاالمراد  النفقهال رمز إدخيتم   النفقة ❖ ــــغ  على زر ي للموظف ص ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2وذلك بالض

جور في شاشة رموز األ النفقاتحيم تم تعريف هذه  صرفها للموظفالمراد  النفقهفيتم اختيار  النفقاتقائمة بأرقام وأسماء 

 .والنفقات في إدارة نظام الرواتب

ــــهرية يبدالت تحديداذا تم  ظهار هذا الخياريتم ا مدخلة من المســــتخدم القيمة  ❖ ،حيم يتم  النفقة ي في الحقل نوعش

 سيتم ادخالها من المستخدم أم ال.تحديد فيما اذا كانت قيمة النفقة المراد صرفها 

 .يقيمةيأو  ينسبةي الخيارالدائرة بجوار بالضغ  على  نوع البدليقوم المستخدم بتحديد نوع البدل   ❖

 في حقل نوع البدل. ينسبةيفي هذا الحقل إذا تم تحديد خيار  النفقةيقوم المستخدم بادخال نسبة  نسبة النفقة  ❖

 في حقل نوع البدل. يقيمةيفي هذا الحقل إذا تم تحديد خيار  النفقة قيمةيقوم المستخدم بادخال قيمة النفقة   ❖

سبة من   ❖ في حقل  ينسـبةيإذا تم تحديد خيار ذا الحقل ،ويتم تفعيل ه يتم اختيار مصـدر النسـبة من القائمة المنسـدلةن

 نوع البدل.

 اذا تم تحديد ظهار هذا الحقليتم او ، مستحق للموظف بحسب ضواب  البدالت: يعرض النظام المبلغ الالمبلغ المستحق ❖

 .النفقة ي في الحقل نوعشهرية يبدالت

ــغ  على  تاريخ بداية الصــرف  ❖ ــرف للموظف وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8زر يإدخال تاريخ بدء الص

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــارة )محدد المدة   ❖ ــــع  إش ( داخل المربع الموجود بجانب خيار محدد المدة  ، ويتم عرض خيار يقوم النظام تلقائيا بوض

 .يشهريةيبدالت محدد المدة فق  اذا كان نوع النفقة المراد صرفها 

وكانت نوع الوحدة لها  يبدالت شـــهرية، بدالت غير شـــهريةي: في حال كان نوع النفقة المراد صـــرفها ريخ نهاية الصــرفتا ❖

 ضمن تعريف رموز األجور والنفقات هو )مدة( فيكون إجباري إدخال الفترة المراد صرف المكافأة خاللها .

 للموظف. صرف المكافأةيقوم المستخدم بإدخال سبب سبب الصرف   ❖

 مالحظاته.يقوم المستخدم بإدخال مالحظات   ❖

 في حال تم اختيار النفقة )بدل ترحيل( ستظهر الحقول التالية •

سدلة والتش القرار الموجب لبدل الترحيل   ❖ صرف بدل الترحيل من القائمة المن يقوم المستخدم باختيار القرار الموجب ل

 (.قرار ترقية –قرار تكليف  –قرار نقل  –ار انتداب قر –قرار ابتعاث  –قرار تعيين تشمل القرارات التالية )

 يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار.رقم القرار   ❖

 القرار. تاريخيقوم المستخدم بإدخال تاريخ القرار   ❖

 

  شة اعتماد طلب مالحظة شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب  صرف مكافأة معد وبحاجة إلى اعتماد من  صبح طلب  أ

 . صرف مكافأة
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 إعداد طلب انتداب حج
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشــكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب انتداب حج تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد  

43.) 
 

 
 يمثل شاشة إعداد طلب االنتداب حج. (43-1-6الشكل )

 

وظفين، وإلضــافة طلب انتداب حج يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب انتداب حج لموظف في نظام شــؤون الم

 جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار االنتداب •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي الموظف رقم  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب انتداب حج له وذلك بالض

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب انتداب حج له.

 سابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل ال اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب انتداب حج له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب انتداب حج له. حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــية لبقية يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ بداية االنتداب للموظف ويكون ه  تاريخ بداية االنتداب ❖ ذا التاريخ قيمة افتراض

 الموظفين في القرار ويسمح للمستخدم بتعديله.

 إدخال عدد أيام انتداب الحج للموظف. مدة االنتداب  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية انتداب الموظف تلقائياً وذلك بعد إدخال تاريخ بداية االنتداب ومدة االنتداب. تاريخ انتهاء االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب.الباقي عند بداية االنتداب   رصيد الموظف ❖

 داية السنة المالية.بعرض بيقوم النظام تلقائياً  بداية السنة المالية  ❖

 نهاية السنة المالية.بعرض يقوم النظام تلقائياً  نهاية السنة المالية  ❖

 حجي.لقائياً نوع االنتداب يالنظام ت يعرض نوع االنتداب  ❖

 تحديد اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

لتحديد جهة االنتداب يتم الضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام  حيم تظهر الحقول  الدول والمدن المنتدب إليها  ❖

 التالية :

o  رقم مسلسل. م 

o  لسعودية (.يقوم النظام بعرض دولة االنتداب ) المملكة العربية ا الدولة 

o  يتم تحديد المدينة المنتدب إليها الموظف وذلك باختيار المدينة من القائمة المنســدلة ومن ثم يتم الضــغ  على زر المدينة

 يحفظي.

 إدخال وصف للمهمة المنتدب لها الموظف.وصف مهمة االنتداب   ❖

سفر   ❖ سفر الموظف المنتدب  إلى جهة االنتداب هل طريقة ال صالت أخرى أو قطار أو يتم تحديد طريقة  هي يطائرة أو موا

ســيارة حكومية أو وســيلة خاصــةي  وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب طريقة ســفر الموظف، وفي حالة اختيار طريقة 

 السفر يطائرةي تظهر الحقول التالية:

o   حيم بادخال جزء من رمز خ  السير يتم تحديد خ  سير الطائرة التي سوف يسافر بها الموظف المنتدب وذلك خط السير

من  في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير هام تعريفالتي ت بأرقام وأسماء خطوط السيريعرض النظام قائمة 

 .قائمة إدارة النظام

o   رة من يتم تحديد درجة تذكرة الطائرة التي ســــوف يســــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكدرجة الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر القائمة المنسدلة

o  شركة  شركات الطيران سم ال سافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار ا سوف ي شركة الطيران التي  سم  يتم تحديد ا

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. ن في شاشة رموز شركات الطيرانحيم تم تعريف شركات الطيرا من القائمة المنسدلة

 الموجودة بجانبتحديد هل ســيصــرف للموظف يتذاكر ســفر أو تعويض نقديي وذلك بالضــغ  بالدائرة يصــرف للموظف   ❖

 االختيار, وفي حالة اختيار طريقة السفر يسيارة حكوميةي يعرض النظام خيار ثالم يبدوني.

ــيارة   ❖ ينعم أو الي.  الموجودة بجانبوذلك بالضـــغ  بالدائرة  تحديد هل يؤمن للموظف ســـيارة خالل فترة انتدابهتأمين س

فإذا اختار المســــتخدم نعم عندها ال يمنح الموظف تذاكر ســــفر أو تعويض نقدي ويقوم النظام تلقائًيا بتحديد خيار يبدوني 

 (.بإشارة )

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تحديد هل يؤمن للموظف سكن خالتأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين طعام   ❖

كما في  ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضـــغ  بالدائرة  تحديد هل يصـــرف للموظف ســـلفة انتدابســلفة انتداب   ❖

 (.1-43-1-6الشكل )
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 لشاشة إعداد طلب انتداب حج. الجزء األسفل( يمثل 1-43-1-6الشكل )

 

  صبح طلب انتداب الحج معدمالحظة شة اعتماد طلب  أ شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب  وبحاجة إلى اعتماد من 

 انتداب حج .
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 إعداد طلب إيقاف مؤقت
 

-1-44)إدخال الطلب كما في الشكلمن قائمة  الطلباتمن قائمة طلب إيقاف مؤقت تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد  

6.) 
 

 
 .طلب ايقاف مؤقت( يمثل شاشة إعداد 44-1-6الشكل )

 

اف يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد طلب إيقاف مؤقت لموظف في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة طلب إيق

 مؤقت جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار إيقاف مؤقت •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2وذلك بالضـــغ  على زر ي لهالمراد إعداد طلب إيقاف مؤقت  إدخال رقم الموظف رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب إيقاف مؤقت له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب إيقاف مؤقت له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب إيقاف مؤقت له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  ات القرار معلوم ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــيتم  من  عتبارا  تاريخ االيقاف ا ❖ ــغ  على زر ياإليقاف المؤقت للموظف ، فيه يتم إدخال التاريخ الذي س ي من F8وذلك بالض

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 

 يتم إدخال مبرر االيقاف المؤقت  الذي تم توجيهه للموظف.سبب االيقاف   ❖

 
اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب  أصبح طلب إيقاف مؤقت معد وبحاجة إلىمالحظة   ❖

 .إيقاف مؤقت 
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 إيقاف مؤقتفك إعداد طلب 
 

يار إعداد  عندتظهر هذه الشـــــاشـــــة   قاف مؤقت اخت قائمة طلب فك إي باتمن  قائمة  الطل إدخال الطلب كما في من 

 (.6-1-45)الشكل
 

 
 .طلب فك ايقاف مؤقت( يمثل شاشة إعداد 45-1-6الشكل )

 

ــافة طلب فك  ــؤون الموظفين، وإلض ــة القيام بإعداد طلب فك إيقاف مؤقت لموظف في نظام ش ــاش يتم من خالل هذه الش

إيقاف مؤقت جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي.تم شرح هذه الحقول في  ❖

ضغ   إيقافقم قرار االيقاف المؤقت الذي تم يتم إدخال رالقرار األصلي   ❖ الموظف بناءاً عليه، والمراد إعداد فك له، أو يتم ال

 (.1-45-1-6حيم يعرض النظام شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل الشكل ) ]بحم[على الراب  
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-45-1-6الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 عنه من القائمة المنسدلة. يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم نوع القرار الفرعي  ❖

 .له القراريتم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد  رقم الموظف  ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 هجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الF8بالضغ  على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ضغ  على زر يعرضي الموجود القرار من الجدول وذلك  سطر الجدول ومن ثم ال صورة اليد الموجودة في بداية  ضغ  على  بال

 في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.

 

 متن القرار •

 تقرار فك إيقاف مؤق •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة F2يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد طلب فك إيقاف مؤقت عنه وذلك بالض

 إيقاف مؤقت له.فك المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب 

 الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في  اسم الموظف  ❖

 إيقاف مؤقت له.فك يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب  رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب فك إيقاف مؤقت له. حالة الموظف  ❖

 لومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة مع معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 ف المؤقت للموظف ، يعرض النظام التاريخ الذي تم به اإليقا من  عتبارا  تاريخ االيقاف ا ❖

 يعرض النظام مبرر االيقاف المؤقت  الذي تم توجيهه للموظف.سبب االيقاف   ❖

ــــيتم  يقاف إلنهاء اإتاريخ  ❖ ــــغ  على زر يفيه يتم إدخال التاريخ الذي س ي من F8فك اإليقاف المؤقت للموظف ، وذلك بالض

 لتعديل عليه. لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية ا

 . يقوم المستخدم بإدخال مالحظاتهمالحظات    ❖

 
أصبح طلب فك إيقاف مؤقت معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب مالحظة   ❖

 .فك إيقاف مؤقت 
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 إعداد طلب إفادة عن العمل خارج الدوام
 

إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب إفادة عن العمل خارج الدوام تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد  

 .(46-1-6) الشكل 
 

 
 .طلب إفادة عن العمل خارج الدوام( يمثل شاشة إعداد 46-1-6الشكل )

 

ــافة  ــافي لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلض يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب إفادة عن العمل اإلض

جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان طلب إفادة عن العمل خارج الدوام طلب 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 إفادة بهلموظف بناءاً عليه، والمراد إعداد الذي تم تكليف ا التكليف بالعمل خارج الدوامقم قرار يتم إدخال رالقرار األصـلي   ❖

 (.6-1-46-1)في الشكللرقم األصلي للقرار كما حيم يعرض النظام شاشة البحم عن ا ]بحم[، أو يتم الضغ  على الراب  
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-46-1-6الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة.يتم  نوع القرار الفرعي  ❖

 .له القراريتم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد  رقم الموظف  ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 مفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة الF8بالضغ  على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

مســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم ال

ضغ  على زر يعرضي الموجود  سطر الجدول ومن ثم ال صورة اليد الموجودة في بداية  ضغ  على  القرار من الجدول وذلك بال

 في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.

 

 متن القرار •

 ضافياإل إفادة عن العمل •

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة موظفي موظفي القرار حسب مخصصاتهم اإلدارية   •

القرار حسب مخصصاتهم اإلدارية والتي تتضمن أسماء الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في 

كان النظام القرارات الجماعية ، يقوم النظام بعرض بيانات عن موظفي القرار حســـب مخصـــصـــات إدارتهم ، وذلك في حال 

 :يتعامل مع المخصصات ويعرض التقرير البيانات التالية

o    يعرض النظام مركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي . مركز التكلفة 

o    ــــص الكلي المخصــــص الكلي ف المنتمي لقرار لمركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظيعرض النظام المخص

 تكليف بعمل إضافي .
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o    ــــص لمركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف المتبقي من المخصــــص يعرض النظام المتبقي من المخص

 المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي .

o   يعرض النظام مجموع المكافآت لمركز التكلفة .مجموع المكافآت لمركز التكلفة 

o ي القرار المنتمين لها وتشمل:بيانات الموظفين ف 

o   رقم مسلسل للموظف المنتمي للقرار.م 

o  يعرض النظام رقم الموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي . رقم الموظف 

o   يعرض النظام الراتب األساسي للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي. الراتب األساسي 

o   للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي. يعرض النظام قيمة المكافأةقيمة المكافأة 

o  يقوم النظام بعرض سبب عدم الحفظ في حال حدوثه مثل عدم كفاية المخصص أو عدم تخصيص مبلغ لمركز  المالحظات

 التكلفة أو عدم تعريف مركز التكلفة، ويكون فارغ للموظف الذي يغطي مخصصه.

o   م مجموع المكافآت لجميع الموظفين المنتمين للقرار.يعرض النظامجموع مبالغ المكافآت لموظفي القرار 

ضافة كل الموظفين  ❖ ضافي لجميع  ا ضغ  على هذا الزر عند الرغبة في إعداد طلب إفادة عن عمل إ يقوم المستخدم بال

 لذي تم اعداده سابًقا .ي قرار التكليف بالعمل االضافي االموظفين المشمولين ف

 طلب إفادة عن عمل إضافي له. يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد رقم الموظف   ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد طلب إفادة عن عمل إضافي له. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب إفادة عن عمل إضافي له. رقم السجل المدني  ❖

 م حالة الموظف المراد إعداد طلب إفادة عن عمل إضافي له.يعرض النظا حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام نوع أيام التكليف يعاديةي أو يفعليةي.نوع أيام التكليف   ❖

الحد األقصى لساعات التكليف حسب يضواب  العملي أو حسب  يعرض النظام ب حس الحد األقصى لساعات التكليف ❖

 يصاحب الصالحيةي.

: يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ بداية العمل االضـــافي لالفادة وتكون القيمة االفتراضـــية له هي تاريخ تاريخ بداية اإلفادة ❖

ــغ  على زر يبداية التكليف لنفس الموظف في قرار التكليف بالعمل خارج الد ي F8وام ويمكن للمســتخدم تعديلها وذلك بالض

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

: يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ نهاية العمل االضـــافي لالفادة وتكون القيمة االفتراضـــية له هي تاريخ تاريخ نهاية اإلفادة ❖

ي F8فس الموظف في قرار التكليف بالعمل خارج الدوام ويمكن للمســتخدم تعديلها وذلك بالضــغ  على زر ينهاية التكليف لن

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 التكليف بالعمل اإلضافي لأليام العادية ▪

ــــارة )يعرض النظام تلقا أيام األســــبوع المكلف فيها الموظف  ❖ ( في المربعات المجاورة لأليام العادية التي تم ئًيا إش

تحديدها ســابًقا كأيام تكليف عادية للموظف في قرار التكليف بالعمل خارج الدوام ويمكن أن يقوم المســتخدم بتغيير تحديد 

 األيام العادية التي تم تكليف الموظف فيها.

 يام العادية الفعلية التي عمل فيها الموظف المكلف عمالً إضافياً.يتم إدخال عدد األ عدد األيام العادية الفعلية  ❖

ــــافي معدل الســــاعات الفعلية لأليام العادية   ❖ ــــاعات الفعلية لأليام العادية للعمل اإلض يعرض النظام معدل عدد الس

 للموظف و التي تم تحديدها سابًقا في قرار التكليف بالعمل خارج الدوام ويمكن تعديله.

ــــافي اعات اإلفادة لأليام العادية  إجمالي ســــ ❖ ــــاعات اإلفادة لأليام العادية للعمل اإلض يعرض النظام إجمالي عدد س

 للموظف.

ــــغ  على راب  يتحديد األيام الفعليةي لتحديد األيام الفعلية للتكليف خارج تحديد األيام الفعلية   ❖ يقوم المســــتخدم بالض

 الدوام.

حيم يعرض النظام تقويم يحتوي على أيام الشهر فيتم اختيار  يتم الضغ  على صورة التقويم  أيام التكليف الفعلية  ❖

يام التكليف  هذه االيام في حقل أ ظام تواريخ  ــــغ  على زر ياغالقي حيم يعرض الن بة للتكليف ومن ثم الض يام المطلو األ

 الفعلية.

 التكليف بالعمل اإلضافي أليام العطل الرسمية ▪

ــافياً وذلك إذا ل الرســمية  عدد أيام العط ❖ يتم إدخال عدد أيام العطل الرســمية التي عمل فيها الموظف المكلف عمالً إض

 كان العمل اإلضافي يصادف يوم عطلة رسمية.
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يعرض النظام معدل الســاعات الفعلية أليام العطل الرســمية للعمل معدل الســاعات الفعلية أليام العطل الرســمية   ❖

 تم تحديدها في شاشة إعدادات ضواب  العمل. اإلضافي للموظف والتي

يالجمعة أو  يعرض النظام نوع العطل الرســــمية المســــموح للموظف أن يعمل بها عمل إضــــافينوع العطل الرســـمية   ❖

 .السبتي

يعرض النظام إجمالي عدد ساعات اإلفادة أليام العطل الرسمية للعمل إجمالي ساعات اإلفادة أليام العطل الرسمية   ❖

 في للموظف.اإلضا

ــــغ  على راب  يتحديد األيام الفعليةي لتحديد األيام الفعلية للتكليف خارج تحديد األيام الفعلية   ❖ يقوم المســــتخدم بالض

 الدوام.

 التكليف بالعمل اإلضافي أليام األعياد ▪

 يتم إدخال عدد أيام التكليف الكلية أليام األعياد وذلك حسب مدة التكليف. عدد أيام األعياد  ❖

يعرض النظام معدل الســـاعات الفعلية أليام األعياد للعمل اإلضـــافي للموظف و دل الســاعات الفعلية أليام األعياد  مع ❖

 التي تم تحديدها في شاشة إعدادات ضواب  العمل.

 .يعرض النظام إجمالي عدد ساعات اإلفادة أليام األعياد للعمل اإلضافي للموظفإجمالي ساعات اإلفادة أليام األعياد   ❖

 يتم إدخال طبيعة العمل المراد انجازه خالل فترة التكليف بالعمل اإلضافي للموظف.طبيعة العمل المراد انجازه   ❖

ــــافي التي عمل بها وذلك باختيار يعوض بأيام اجازة   ❖ يتم تحديد هل ســــيعوض الموظف بأيام اجازة بدل أيام العمل اإلض

 ن نوع العمل اإلضافي أيام عطل رسمية أو أيام أعياد.حيم يمكن اختيار نعم أو ال إذا كا ،ينعم أو الي

بالضــغ  على هذا الراب  يعرض النظام شــاشــة األيام المســتبعدة من فترة  إظهار األيام المســتبعدة من فترة اإلفادة  ❖

 .(2-46-1-6)كما في الشكل  ، ادة مثل أيام اإلجازات والغياباتاإلف
 

 
  المستبعدة من فترة اإلفادة.( يمثل شاشة األيام 2-46-1-6الشكل )
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سمية عدد أيام التعويض ❖ سمية يتم إدخال عدد أيام االجازة   عن العطل الر سيتم تعويض الموظف عن العطل الر التي 

، حيم يكون هذا الحقل فعاالً عند اختيار ينعمي في الحقل الســابق أي أنه ســيعوض الموظف بأيام  بها بدل العمل اإلضــافي

 اجازة بدل عمله اإلضافي. 

ــــيتم تعويض الموظف بها بدل العمل  عن أيام األعياد يتم إدخال عدد أيام االجازة  عن االعياد عدد أيام التعويض ❖ التي س

عند اختيار ينعمي في الحقل السابق أي أنه سيعوض الموظف بأيام اجازة بدل عمله  ، حيم يكون هذا الحقل فعاالً  اإلضافي

 اإلضافي. 

 يام المستبعدة من التكليفاأل ▪

ــــؤون الموظفيني أو   اإلعتماد على القيم المدخلة من ❖ تحديد اعتماد نظام الرواتب على القيم المدخلة من ينظام ش

 والرواتب معاًي.ينظام الرواتبي أو ينظام شؤون الموظفين 

 : إدخال األيام المستبعدة من التكليف لأليام العادية .االستبعاد من األيام العادية ❖

 . للعطل األسبوعية: إدخال األيام المستبعدة من التكليف االستبعاد من العطل األسبوعية ❖

 بعدة من التكليف أليام األعياد.: إدخال األيام المستاالستبعاد من األعياد ❖

 

صبح إعداد طلب إفادة عن العمل خارج الدوام معد وبحاجة إلىة  مالحظ صالحية حيم يتم ذلك من  أ صاحب  اعتماد من 

 .شاشة اعتماد طلب إفادة عن العمل خارج الدوام 
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 إعداد طلب اجازة حضانة يتيم مكفول 
 

ــة عند اختيار إعداد  ــاش ــانة يتيم مكفول تظهر هذه الش إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب إجازة حض

 (.47-1-6) الشكل 
 

 
 حضانة يتيم مكفول. طلب اجازة( يمثل شاشة إعداد 47-1-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب اجازة حضانة يتيم مكفول في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة طلب اجازة 

ــغ  على  ــتخدم بالض ــانة يتيم مكفول يقوم المس زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه حض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة حضانة يتيم مكفول •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2وذلك بالضــغ  على زر ي اإدخال رقم الموظفة المراد إعداد طلب اجازة له رقم الموظف  ❖

 .االنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظفة المراد إعداد طلب إجازة له

 في الحقل السابق. ايعرض النظام اسم الموظفة الذي تم إدخال رقمه اسم الموظف  ❖

 .ايعرض النظام رقم السجل المدني للموظفة المراد إعداد طلب اجازة له السجل المدني  رقم ❖

 .لها يعرض النظام حالة الموظفة المراد إعداد طلب اجازة حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ حيم يعرض النظام  ي من لوحة المفاتيحF8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظفة وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام اجازة الموظفة. مدة االجازة  ❖

 تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.إدخال يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظفة تلقائياً وذلك بعد تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازم بأعمال الموظف الموظف المكلف بالقيا ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 .اإلجازة العاديةالمتبقي عن الحالي يعرض النظام الرصيد الرصيد الحالي المتبقي لإلجازة العادية    ❖

 يعرض النظام المدة المستقطعة من اإلجازة العادية .المدة المستقطعة من اإلجازة العادية    ❖

 تالية:يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول العنوان الموظف خالل االجازة   ❖

 خالل االجازة. ةيتم إدخال العنوان الخاص بالموظفالعنوان   ❖

 .ةيقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظفرقم الهاتف   ❖

 .ةيقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظفرقم التحويلة   ❖

 
  ضانة يتيم مكفول معد وبحاجة إلى اعتماد من مالحظة صبح طلب إجازة ح شة أ شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب 

 .اعتماد طلب إجازة حضانة يتيم مكفول
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 إعداد طلب اجازة وفاة
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشــكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب إجازة وفاة تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

48.) 
 

 
 طلب إجازة وفاة.( يمثل شاشة إعداد 48-1-6الشكل )

 

ن خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب إجازة وفاة في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة طلب اجازة يقوم المستخدم يتم م

 بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة وفاة •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب اجازة له وذلك بالض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب إجازة له.

 لنظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق.يعرض ا اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب اجازة. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يداية االجازة  تاريخ ب ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يقوم النظام بعرض مدة االجازة وذلك عند اختيار نوع القرابة . مدة االجازة  ❖

 تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.إدخال نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد  يعرض النظام تاريختاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يقوم المستخدم بإختيار نوع القرابة من القائمة المنسدلة.نوع القرابة    ❖

 

  حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد طلب أصبح طلب إجازة وفاة معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية مالحظة

 . وفاة إجازة
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 أبوةإعداد طلب اجازة 
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشــكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب إجازة أبوة تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

49.) 
 

 
 .أبوةطلب إجازة ( يمثل شاشة إعداد 49-1-6الشكل )

 

يقوم أبوة جديد في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة طلب اجازة أبوة يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب إجازة 

 المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 بتعاث خارجي.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ا ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة مولود •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر يأبوة إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب اجازة  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2له وذلك بالض

 له.يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب إجازة 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 .يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب اجازة له رقم السجل المدني  ❖

 .له يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب اجازة حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر ي تحديد تاريخ بداية اجازة الموظفداية االجازة  تاريخ ب ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة. إدخال موظف تلقائياً وذلك بعديعرض النظام تاريخ نهاية اجازة التاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختياF2بالض المكلف ر الموظف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الوالدة .تاريخ الوالدة    ❖

 

  ــبح طلب اجازة مالحظة ــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد طلب أبوة أص ــاحب ص معد وبحاجة إلى اعتماد من ص

 أبوة.إجازة 
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 اعداد طلب إفادة مهمة انتداب داخلي
 

إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب إفادة مهمة انتداب داخلي تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد  

 .(50-1-6) الشكل 
 

 
 مهمة انتداب داخليطلب إفادة ( يمثل شاشة إعداد 50-1-6الشكل )

 

ــافة  لموظف في نظام مهمة انتداب داخلييتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب إفادة  شــؤون الموظفين، وإلض

ــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من  مهمة انتداب داخليإفادة  طلب جديد يقوم المســتخدم بالض

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

، أو يتم  إفادة بهلموظف بناءاً عليه، والمراد إعداد االنتداب الداخلي الذي تم انتداب اقم قرار إدخال ريتم القرار األصــــلي   ❖

 (.1-50-1-6حيم يعرض النظام شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل الشكل ) ]بحم[الضغ  على الراب  
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 للقرار.( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي 1-50-1-6الشكل )
 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 .له القرارم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد يت رقم الموظف  ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

س صورة اليد الموجودة في بداية  ضغ  على  ضغ  على زر يعرضي الموجود القرار من الجدول وذلك بال طر الجدول ومن ثم ال

 في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.

 

 متن القرار •

 إفادة عن مهمة انتداب •

 يعرض النظام نوع اإلفادة داخلي.نوع اإلفادة   ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

 داخلي له. ف المراد إعداد طلب إفادة مهمة انتداب يعرض النظام رقم الموظ رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المدخل رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 إفادة مهمة االنتداب الداخلي له. طلب يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد رقم السجل المدني  ❖

 إفادة مهمة االنتداب الداخلي له.طلب اد إعداد يعرض النظام حالة الموظف المر حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 مولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المش

بجانب  االفادة ، حيم يتم الضغ  بالمربع الموجود طلب ستبعاد موظف منيستخدم هذا الحقل المستبعد من االنتداب    ❖

 ( في المربع .حيم تظهر إشارة ) الخيارين ينعمي و يالي

 وظف من طلب اإلفادة.إدخال سبب استبعاد الم  سبب اإلستبعاد ❖

  العملي أو حسب يصاحب حسب يضواب أليام االنتدابالحد األقصى  يعرض النظام ب حس أليام االنتدابالحد األقصى  ❖

 ،ويعرض النظام صاحب الصالحية في حقل يصاحب الصالحيةي. الصالحيةي

 المدخل في قرار االنتداب األصلي. انتداب الموظف تلقائياً  بدايةخ يعرض النظام تاريتاريخ بداية االنتداب   ❖

 المدخل في قرار االنتداب األصلي. خ نهاية انتداب الموظف تلقائياً يعرض النظام تاريتاريخ نهاية االنتداب   ❖

 داخليي.تداب ييعرض النظام تلقائياً نوع االن نوع االنتداب  ❖

 يعرض النظام اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

 

 منتدب إليهاالدول والمدن ال •

 .رقم مسلسلم   ❖

االنتداب التي تم انتداب الموظف إليها وهي يالمملكة العربية الســــعوديةي وذلك ألن  ةيعرض النظام اســــم دولالدولة   ❖

 االنتداب داخلي.

 تم انتداب الموظف إليها. التي يعرض النظام اسم المدينة في دولة االنتداب المدينة   ❖

 

ــــية له هي تاريخ بداية للفعلي تاريخ بداية االنتداب ا تحديدتاريخ بداية االنتداب   ❖  االنتدابلموظف وتكون القيمة االفتراض

ــغ  على زر ي االنتداب الداخليلنفس الموظف في قرار  ي من لوحة المفاتيح حيم F8ويمكن للمســتخدم تعديلها وذلك بالض

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد المدة الفعلية التي أنهى فيها الموظف مهمته باأليام. تداب مدة االن ❖

ياً تاريخ االنتهاء الفعلي النتداب الموظف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية االنتداب تاريخ انتهاء االنتداب   ❖ يعرض النظام تلقائ

 ومدة االنتداب.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبك بالضغ  بالدائرة خالل فترة انتدابه وذل للموظف سكن تحديد هل تم تأمينتأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبخالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة  للموظفطعام تحديد هل تم تأمين تأمين طعام   ❖

سيلة نقل للموظف خالل فترة انتدابهتأمين وسيلة نقل   ❖ ضغ  بالدائرة  تحديد هل تم تأمين و  الموجودة بجانبوذلك بال

 ينعم أو الي.

 وهو حقل اختياري.، بإدخال قيمة تعويض تذاكر السفر يقوم المستخدمقيمة تعويض تذاكر السفر   ❖

يتم التعديل على طريقة ســفر الموظف المنتدب إلى جهة االنتداب و ذلك في حالة كانت طريقة الســفر وســيلة الســفر   ❖

 التالية:يطائرةي حيم يتم التعديل على الحقول 

o   سير  يتم تعديل خ  ســير الطائرة التي ســافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار خ  الســير من القائمة المنســدلةخط ال

 من قائمة إدارة النظام. حيم تم تعريف خطوط سير الطيران في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير

o سافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اسم الشركة من القائمة يتم تعديل اسم شركة الطيران التي الطيران  ةشرك

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف شركات الطيران في شاشة رموز شركات الطيران المنسدلة

o   ــــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكرة مندرجة الطيران القائمة  يتم تعديل درجة تذكرة الطائرة التي س

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر المنسدلة

م ذلك فق  اذا كان الغرض من االنتداب في قرار تمبلغ رســوم االشــتراك بالمؤتمر, وي: يتم ادخال رسـوم اشـتراا المؤتمر ❖

  يحضور مؤتمري.هو االنتداب األصلي 

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبسلفة انتداب للموظف وذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل تم صرفصرف سلفة مقدمة   ❖

 يعرض النظام مدة آخر انتداب للموظف.مدة آخر انتداب   ❖

 يعرض النظام مدة االنتداب الحالي للموظف.مدة االنتداب الحالي   ❖

  للموظف من انتدابات داخلية وذلك خالل السنة المالية الحالية.يعرض النظام الرصيد المتبقي الرصيد المتبقي   ❖

يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر ليتم إظهار األيام المستبعدة من فترة إظهار األيام المستبعدة من فترة اإلفادة   ❖

 .(2-50-1-6)اإلفادة كما في الشكل 
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  فترة اإلفادة.( يمثل شاشة األيام المستبعدة من 2-50-1-6الشكل )

 

  داخلي معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من مهمة انتداب  إعداد إفادة طلبأصبح مالحظة

 داخلي.إفادة مهمة انتداب طلب شاشة اعتماد 
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 يانتداب خارجإفادة مهمة إعداد طلب 
 

إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب إفادة مهمة انتداب خارجي تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد  

 (51-1-6) الشكل 

 
 

 
 .خارجيانتداب افادة مهمة يمثل شاشة إعداد طلب  (51-1-6الشكل )

 

ــــة القيام بإعداد  ــــؤون الموظفين إفادة أداء مهمة انتداب خارجي لموظف في نظامطلب يتم من خالل هذه الشــــاش ،  ش

يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  خارجي جديد إفادة مهمة انتدابطلب وإلضافة 

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. •

، أو يتم  إفادة بهلموظف بناءاً عليه، والمراد إعداد االنتداب الخارجي الذي تم انتداب اقم قرار يتم إدخال رالقرار األصــــلي   •

ضغ  على الراب   شة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل الشكل ) ]بحم[ال -51-1-6حيم يعرض النظام شا

1.) 
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-51-1-6الشكل )
 

 محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار:يقوم المستخدم بإدخال إحدى  محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 .له القراريتم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد  رقم الموظف  ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

حدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ضغ  على زر يعرضي الموجود  سطر الجدول ومن ثم ال صورة اليد الموجودة في بداية  ضغ  على  القرار من الجدول وذلك بال

 في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.

 

 متن القرار •

 إفادة عن مهمة انتداب •

 يعرض النظام نوع اإلفادة خارجي.نوع اإلفادة   ❖

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

 خارجي له. ف المراد إعداد طلب إفادة مهمة انتداب يعرض النظام رقم الموظ رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المدخل رقمه في الحقل السابق. ف اسم الموظ ❖

 خارجي له.إفادة مهمة انتداب طلب يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 خارجي له.إفادة مهمة انتداب  طلب يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. األساسية معلومات الموظف  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 .الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية

بجانب  االفادة ، حيم يتم الضغ  بالمربع الموجود طلب ستبعاد موظف منيستخدم هذا الحقل المستبعد من االنتداب    ❖

 .ي المربع( فحيم تظهر إشارة ) الخيارين ينعمي و يالي

 إدخال سبب استبعاد الموظف من طلب اإلفادة.  سبب اإلستبعاد ❖

  العملي أو حسب يصاحب حسب يضواب أليام االنتدابالحد األقصى  النظاميعرض  ب حس أليام االنتدابالحد األقصى  ❖

 ،ويعرض النظام صاحب الصالحية في حقل يصاحب الصالحيةي. الصالحيةي

 المدخل في قرار االنتداب األصلي. تلقائياً  تداب الموظفيعرض النظام تاريخ بداية انتاريخ بداية االنتداب   ❖

 المدخل في قرار االنتداب األصلي. خ نهاية انتداب الموظف تلقائياً لنظام تارييعرض اتاريخ نهاية االنتداب   ❖

 خارجيي.لنظام تلقائياً نوع االنتداب ييعرض ا نوع االنتداب  ❖

 يعرض النظام اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

 

 الدول والمدن المنتدب إليها •

 .رقم مسلسلم   ❖

 اب التي تم انتداب الموظف إليها. يعرض النظام اسم دولة االنتدالدولة   ❖

 يعرض النظام اسم المدينة في دولة االنتداب التي تم انتداب الموظف إليها. المدينة   ❖

ــــية له هي تاريخ بداية ،لموظف للفعلي تحديد تاريخ بداية االنتداب اتاريخ بداية االنتداب   ❖  االنتدابوتكون القيمة االفتراض

ي من لوحة المفاتيح حيم F8ويمكن للمســتخدم تعديلها وذلك بالضــغ  على زر ي الخارجي االنتدابلنفس الموظف في قرار 

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد المدة الفعلية التي أنهى فيها الموظف مهمته باأليام. مدة االنتداب  ❖

ياً تاريخ االتاريخ انتهاء االنتداب   ❖ نتهاء الفعلي النتداب الموظف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية االنتداب يعرض النظام تلقائ

 ومدة االنتداب.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل تم تأمين سكن للموظف خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل تم تأمين طعام للموظف خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين طعام   ❖

سيلة نقل للموظف خالل فترة انتدابهتأمين وسيلة نقل   ❖ ضغ  بالدائرة  تحديد هل تم تأمين و  الموجودة بجانبوذلك بال

 ينعم أو الي.

الموظف المنتدب إلى جهة االنتداب و ذلك في حالة كانت طريقة الســفر  يتم التعديل على طريقة ســفروســيلة الســفر   ❖

 يطائرةي حيم يتم التعديل على الحقول التالية:

o   سير  يتم تعديل خ  ســير الطائرة التي ســافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار خ  الســير من القائمة المنســدلةخط ال

 من قائمة إدارة النظام. أسعار تذاكر السفر وخطوط السير حيم تم تعريف خطوط سير الطيران في شاشة جدول

o يتم تعديل اسم شركة الطيران التي سافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اسم الشركة من القائمة الطيران  ةشرك

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف شركات الطيران في شاشة رموز شركات الطيران المنسدلة

o   ــــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكرة من القائمة درجة الطيران يتم تعديل درجة تذكرة الطائرة التي س

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر المنسدلة

 .عويض تذاكر السفربإدخال قيمة ت يقوم المستخدمقيمة تعويض تذاكر السفر   ❖

 .يتم ادخال رسوم التأشيرة للدولة المنتدب اليها الموظفرسوم التأشيرة   ❖

 : يتم ادخال رسوم الفحص الطبي للموظف.رسوم الفخص الطبي ❖

 ة المطار.ضريبادخال قيمة  : يتمرسوم ضريبة المطار ❖

فق  اذا كان الغرض من االنتداب في قرار : يتم ادخال مبلغ رســوم االشــتراك بالمؤتمر, ويتم ذلك رسـوم اشـتراا المؤتمر ❖

  يحضور مؤتمري.هو االنتداب األصلي 

 لمؤتمر, وذلك باختيار العملة من القائمة المنسدلة .ابتم تحديد عملة رسوم اشتراك العملة   ❖

سعودي, حيم يتم التحويل اعتمادا على رسوم االشتراا بالريال  ❖ سوم االشتراك بالريال ال معامل  يعرض النظام قيمة ر

 التحويل ضمن تعريف رموز العمالت.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبللموظف وذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل تم صرف سلفة انتدابصرف سلفة مقدمة   ❖

 يعرض النظام مدة آخر انتداب للموظف.مدة آخر انتداب   ❖

 يعرض النظام مدة االنتداب الحالي للموظف.مدة االنتداب الحالي   ❖
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  يعرض النظام الرصيد المتبقي للموظف من انتدابات خارجية وذلك خالل السنة المالية الحالية.الرصيد المتبقي   ❖

يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر ليتم إظهار األيام المستبعدة من فترة إظهار األيام المستبعدة من فترة اإلفادة   ❖

 (.2-51-1-6اإلفادة كما في الشكل )
 

 
 .( يمثل شاشة األيام المستبعدة من فترة اإلفادة2-51-1-6الشكل )

 

  خارجي معد وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة إفادة مهمة انتداب طلب أصبح مالحظة

 .إفادة مهمة انتداب خارجيطلب اعتماد 

 

 تذاكر سفر طلبإعداد 
 

 (52-1-6) إدخال الطلب كما في الشكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تذاكر سفر تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد  
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 تذاكر سفر. طلب( يمثل شاشة إعداد 52-1-6الشكل )

 

شة القيام بإعداد  شا شؤون الموظفين، وإلضافة  طلبيتم من خالل هذه ال سفر لموظف في نظام  سفر  طلبتذاكر  تذاكر 

 يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. •

 

 متن القرار •

 قرار تعويض تذاكر سفر •

 

يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان التعويض عن  )نعم/ال(  تعويض تذاكر سفر مرتبط بقرار موجب لصرف التذاكر  ❖

 مرتب  بقرار موجب لصرف التذاكر أم ال . تذاكر السفر سيكون 

سيكون للمرافقين فق  أم ال  التعويض للمرافقين فقط  ❖ سفر  يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان التعويض عن تذاكر ال

 ( بداخله.بالضغ  على المربع حيم تظهر إشارة )، فإذا كان التعويض للمرافقين فق  يقوم المستخدم 

 يعرض النظام السنة المالية التي تم تسجيل القرار فيها. السنة المالية للقرار  ❖

 يعرض النظام نوع القرار. نوع القرار  ❖

يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار األصلي المرتب  بقرار التعويض عن تذاكر سفر كقرارات ياالبتعاث أو الدورات  رقم القرار  ❖

 أو اإلجازات... وغيرهاي.

 يعرض النظام تاريخ تسجيل القرار. تاريخ القرار  ❖

 

 معلومات الموظف المختصرة  ❖
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 ض تذاكر سفر له.يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد طلب تعوي رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد طلب تعويض تذاكر سفر له. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب صرف تعويض تذاكر سفر له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تعويض تذاكر سفر له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 لقرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في ا

ضية تساوي  نسبة التعويض عن التذاكر  ❖ يتم التعديل على نسبة التعويض عن التذاكر حيم يعرض النظام القيمة االفترا

(50%.) 

ــــيتم التعويض عنها    يعرض النظامعدد التذاكر التي ســــيتم التعويض عنها   ❖ ــــية لعدد التذاكر التي س القيمة اإلفتراض

بالتعديل عليها ، وفي حال كان التعويض يشــــمل عدد من المرافقين يتم تحديم قيمة الحقل ، وال يســــمح  1بالقيمة= 

 ليشمل عدد المرافقين.

 : يقوم المستخدم باختيار خ  السير.خط السير ❖

 .يقوم المستخدم باختيار درجة التذكرةدرجة التذكرة   ❖

 التعويض عنها.يقوم المستخدم باختيار الفئة العمرية المراد الفئة العمرية   ❖

 .يقوم المستخدم باختيار شركة الطيران شركة الطيران  ❖

المجموع الكلي لقيم تذاكر المرافقين باالعتماد على ما تم تعريفه في  يقوم النظام بعرض قيمة التذكرة أو قيمة التذكرة  ❖

 النظام ويمكن للمستخدم تعديل هذه القيمة.

 عتماًدا على عدد تذاكر المرافقين ونسبة التعويض عن التذاكر.  يعرض النظام قيمة التعويض اقيمة التعويض   ❖

 

 

 المرافقين المشمولين بالقرار ▪

في حال كان قرار التعويض يشــمل مرافق أو أكثر تابع للموظف يقوم المســتخدم بالضــغ  على الراب  يالمرافقين المشــمولين  

 محتويًا على البيانات التالية:بالقراري فتظهر شاشة بيانات المرافقين التي تعرض جدوال 

 

 يعرض النظام الرقم التسلسلي.مسلسل   ❖

بداخل المربع في بداية سجل كل مرافق، وقد يقوم المستخدم باختيار تعديل من  (يعرض النظام إشارة )خانة لالختيار   ❖

ـــري  المهام الفرعي الموجود بجدول المرافقين ومن ثم إختيار أو عدم اختيار المرافقين ا ـــيتم التعويض عن تذاكر ش لذين س

شارة ) ضع إ سفر لهم بو صفر في ال ضع قيمة  شرة بو سطر المحتوي على المرافق. فيقوم النظام مبا ( أو إلغائها على ال

 خانة قيمة التذكرة الخاصة بالمرافق المحدد، وعلى المستخدم أن يضغ  أمر حفظ من شري  مهام الجدول لحفظ التعديالت.

 النظام اسم المرافق الذي سيتم تعويضه عن التذكرة.  يعرضاسم المرافق   ❖

 يعرض النظام  صلة القرابة للمرافق الذي سيتم تعويضه عن التذكرة.صلة المرافق   ❖

 يعرض النظام تاريخ الميالد للمرافق الذي سيتم تعويضه عن التذكرة.تاريخ الميالد   ❖

 التذكرة. يعرض النظام  العمر للمرافق الذي سيتم تعويضه عنالعمر   ❖

 يعرض النظام الفئة العمرية للمرافق الذي سيتم تعويضه عن التذكرة.الفئة العمرية   ❖

 يعرض النظام قيمة التذكرة للمرافق الذي سيتم تعويضه عن التذكرة. قيمة التذكرة  ❖

 يقوم النظام بتجميع قيم التذاكر للمرافقين وإظهارها في نهاية الجدول في هذا الحقل. مجموع تذاكر المرافقين  ❖

 

بعد تحديد يالمرافقين المشــــمولين بالقراري يقوم النظام بتحديم معلومات القرار التالية )عدد التذاكر التي ســــيتم التعويض  ▪

 عنها، قيمة التذاكر، قيمة التعويض(.

 على أمر حفظ من متن القرار لحفظ بيانات الموظف. يقوم المستخدم بالضغ  حفظ   ❖

 قد يرغب المستخدم بالضغ  على أمر جديد من متن القرار الضافة قرار لموظف آخر. جديد  ❖

 قد يرغب المستخدم بالضغ  على أمر تعديل للتعديل على بيانات ومرافقي الموظف. تعديل  ❖

 قرار الموظف.قد يرغب المستخدم بالضغ  على أمر حذف  لحذف ال حذف  ❖

 إللغاء االضافة أو التعديل على بيانات ومرافقي الموظف. قد يرغب المستخدم بالضغ  على أمر إلغاء العملية إلغاء العملية  ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر حفظ من شري  المهام الرئيسي للقرار. حفظ  ❖
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 أمر إركاب طلب إعداد
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشــكل من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب أمر إركاب تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

53) 

 
 أمر إركاب. طلب يمثل شاشة إعداد (53-1-6الشكل )

 

أمر إركاب يتم  طلبأمر إركاب لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة  طلبيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد 

   المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:الضغ  على زر يجديدي من شري

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. •

 

 متن القرار •

  إصدار أمر إركاب  •

وجود قرار يتيح هذا الخيار للمستخدم امكانية اصدار أمر إركاب بدون أمر االركاب مرتبط بقرار موجب لإلركاب )نعم/ال(   ❖

 موجب لإلركاب.

 يتم إدخال رقم القرار المتعلق بقرار أمر اإلركاب ياالبتعاث أو الدورات أو اإلجازات... وغيرهاي. رقم القرار  ❖

 يعرض النظام السنة المالية التي تم تسجيل القرار فيها. السنة المالية للقرار  ❖

 يعرض النظام تاريخ تسجيل القرار. تاريخ القرار  ❖

   الموظف المختصرة  معلومات ❖

 أمر اإلركاب له. قراريعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖
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 أمر اإلركاب له. قراريعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد  اسم الموظف  ❖

 أمر اإلركاب له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 أمر اإلركاب له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  ف حالة الموظ ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يتم إدخال سبب استحقاق الموظف لإلركاب. سبب استحقاق الموظف لإلركاب  ❖

 يتم إدخال اسم الشخص اآلمر بإصدار أمر اإلركاب.ب  اسم اآلمر بإصدار أمر اإلركا ❖

 يتم إدخال وظيفة الشخص اآلمر بإصدار أمر اإلركاب.وظيفته   ❖

يقوم المســـتخدم بتحديد إتجاه اإلركاب )ذهاب وعودة / ذهاب فق  / عودة فق (، وتكون القيمة اإلفتراضـــية  إتجاه االركاب  ❖

 ذهاب وعودة.

 ).يتم إدخال خ  السير )المستخدم يدخل رقم خ  السير والنظام يعرض اسمه خط السير   ❖

 يتم تحديد درجة تذكرة الطيران وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة.درجة التذكرة   ❖

ر يعرض النظام تلقائياً اســم شــركة الطيران يالخطوط العربية الســعوديةي مع إمكانية التعديل عليها باختيا شركة الطيران  ❖

 شركة أخرى من القائمة المنسدلة.

 يتم تحديد الفئة العمرية للشخص المسافر وذلك باختيار الفئة العمرية من القائمة المنسدلة. الفئة العمرية  ❖

 يعرض النظام تلقائياً إجمالي عدد تذاكر الموظف مع مرافقيه. إجمالي تذاكر الموظف مع مرافقيه  ❖

-6)ة بيانات المرافقين كما في الشكلالضغ  على زر بيانات المرافقين لعرض شاشيقوم المستخدم ب بيانات المرافقين  ❖

ويتم اختيار المرافق المراد  ،(. ويعرض النظام خالل الشــــاشــــة بيانات جميع المرافقين المضــــافين لبطاقة الموظف1-53-1

 .( في المربعظهر إشارة )ادراجه في أمر االركاب وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب بيانات كل مرافق حيم ت

 .يقوم المستخدم بإدخال جهة سفر الموظف  جهة السفر ❖

 
  .يمثل شاشة بيانات المرافقين (1-53-1-6الشكل )



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 677 

 إعداد طلب ندب موظف
 

-1-6) إدخال الطلب كما في الشــكلمن قائمة  الطلباتمن قائمة طلب ندب موظف تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

54). 
 

 
 .ندب موظفيمثل شاشة إعداد طلب  (54-1-6) الشكل

 

جديد  ندب موظف شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب موظف في نظامندب يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب 

 يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 ندب موظفقرار  •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

ــــغ  على زر ي ندبإدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب رقم الموظف   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2له وذلك بالض

 الموظف المطلوب. النظام قائمة بأرقام واسماء الموظفين فيتم اختيار اسم

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 له. ندبيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب  رقم السجل المدني  ❖

 له. ندبيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب  حالة الموظف  ❖

 لضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.با معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 وظيفة األصلية للموظفمعلومات ال ❖

ــليةيعرض النظام معلومات الوظيفة األ ❖ مســمى ، رقم الوظيفة، مرتبة الوظيفة، تســلســل الوظيفةللموظف حيم يعرض ي ص

 ، مقر الوظيفةي.جهة الوظيفة، الوظيفة

 فترة الندب ❖

 .الموظف ندبيتم إدخال تاريخ بداية تاريخ بداية الندب   ❖

 .الموظف ندبيتم إدخال مدة المدة   ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الندب. تاريخ نهاية الندب  ❖
 

 
 .ندب موظفشاشة إعداد طلب الجزء السفلي من يمثل  (1-54-1-6الشكل )

 

 معلومات الوظيفة المندوب عليها الموظف ❖

فة  ❖ بة الوظي بة أخرى من  مرت يار مرت باخت ها  عديل ية للموظف ويمكن ت حال بة ال ظام بعرض نفس المرت مة يقوم الن قائ ال

 المنسدلة.

 .يتم إدخال رقم الوظيفة رقم الوظيفة  ❖

يعرض النظام الرقم المتســــلســــل للوظيفة المراد ندب الموظف عليها، وباإلمكان إدخال الرقم  تســــلســــل الوظيفة  ❖

 المتسلسل ويعرض النظام بقية الحقول.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة المراد ندب الموظف عليها. مسمى الوظيفة  ❖

 يعرض النظام الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد ندب الموظف عليها. وظيفة جهة ال ❖

 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة المراد ندب الموظف عليها. مقر الوظيفة  ❖

 يتم إدخال سبب الندب. سبب الندب  ❖
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 يتم إدخال رقم خطاب الموافقة على الندب. رقم خطاب الموافقة  ❖

 يتم إدخال تاريخ خطاب الموافقة. تاريخ خطاب الموافقة  ❖

 

  معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد طلب  ندب موظفأصــبح طلب مالحظة

 ندب موظف.

 

 إعداد طلب تمديد ندب موظف
 

 كما في الشــكلإدخال الطلب من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب تمديد ندب موظف تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد 

(6-1-55). 
 

 
 .ندب موظفتمديد يمثل شاشة إعداد طلب  (55-1-6الشكل )

 

تمديد ندب  شــؤون الموظفين، وإلضــافة طلب موظف في نظامتمديد ندب يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد طلب 

 جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: موظف

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 تمديد ندب موظفقرار  •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖
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ــــغ  على زر ي تمديد ندبإدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب رقم الموظف   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2له وذلك بالض

 يعرض النظام قائمة بأرقام واسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 له. تمديد ندبيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب  رقم السجل المدني  ❖

 له. تمديد ندبيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ى هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  عل معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يتم إدخال مدة التمديد. مدة التمديد  ❖

 يعرض النظام تاريخ انتهاء الندب بعد التمديد. تاريخ انتهاء الندب بعد التمديد  ❖

 يتم إدخال سبب التمديد. سبب التمديد  ❖
 

 
 .ندب موظفتمديد شاشة إعداد طلب الجزء السفلي من يمثل  (1-55-1-6الشكل )

 

 بيانات القرار االصلي للعرض فقط ❖

 الندب، المدة، تاريخ نهاية الندبي.تاريخ بداية ي فترة الندب حيم يعرض القرار االصلييعرض النظام معلومات  ❖

 معلومات الوظيفة المندوب عليها الموظف ❖

ــــل الوظيفة ،رقم الوظيفةحيم يعرض يمرتبة الوظيفة،  المندوب عليها الموظفيعرض النظام معلومات الوظيفة  ❖  ،تســــلس

 ، مقر الوظيفةي.جهة الوظيفة، مسمى الوظيفة

 يعرض النظام سبب الندب. سبب الندب  ❖

 يعرض النظام رقم خطاب الموافقة. الموافقة  رقم خطاب ❖

 يعرض النظام تاريخ خطاب الموافقة. تاريخ خطاب الموافقة  ❖
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  صبح طلب مالحظة شة اعتماد  تمديد ندب موظفأ شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب  معد وبحاجة إلى اعتماد من 

 تمديد ندب موظف.طلب 

  



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 682 

 إعداد طلب قطع أو إنهاء ندب موظف
 

إدخال الطلب كما في من قائمة  الطلباتمن قائمة طلب قطع أو إنهاء ندب موظف ه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد تظهر هذ

 .(56-1-6) الشكل

 

 
 .ندب موظفقطع أو إنهاء يمثل شاشة إعداد طلب  (56-1-6الشكل )

 

قطع أو  شؤون الموظفين، وإلضافة طلب موظف في نظامقطع أو إنهاء ندب يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد طلب 

شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  إنهاء ندب موظف ضغ  على زر يجديدي من  جديد يقوم المستخدم بال

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 انهاء أو قطع الندبقرار  •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

ــــغ  على زر ي قطع أو إنهاء ندبإدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب رقم الموظف   ❖ ي من لوحة المفاتيح F2له وذلك بالض

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام واسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 له. قطع أو إنهاء ندبيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب  رقم السجل المدني  ❖

 له. قطع أو إنهاء ندبيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب  حالة الموظف  ❖
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 غ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالض معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يتم إدخال تاريخ إنهاء أو قطع الندب. أو قطع الندب تاريخ إنهاء  ❖

 يتم إدخال سبب إنهاء أو قطع الندب. سبب إنهاء أو قطع الندب  ❖
 

 
 .ندب موظفقطع أو إنهاء شاشة إعداد طلب الجزء السفلي من يمثل  (1-56-1-6الشكل )

 

 بيانات القرار االصلي للعرض فقط ❖

 تاريخ بداية الندب، المدة، تاريخ نهاية الندبي.ي فترة الندب حيم يعرض القرار االصلييعرض النظام معلومات  ❖

 معلومات الوظيفة المندوب عليها الموظف ❖

ــــل الوظيفة ،رقم الوظيفةحيم يعرض يمرتبة الوظيفة،  المندوب عليها الموظفيعرض النظام معلومات الوظيفة  ❖  ،تســــلس

 ، مقر الوظيفةي.جهة الوظيفة، مسمى الوظيفة

 يعرض النظام سبب الندب. الندب سبب  ❖

 يعرض النظام رقم خطاب الموافقة. رقم خطاب الموافقة  ❖

 يعرض النظام تاريخ خطاب الموافقة. تاريخ خطاب الموافقة  ❖

 

  معد وبحاجة إلى اعتماد من صــاحب صــالحية حيم يتم ذلك من شــاشــة  قطع أو إنهاء ندب موظفأصــبح طلب مالحظة

 ندب موظف.قطع أو إنهاء اعتماد طلب 
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  الطلب تمادإع
 

في نظام شـــؤون الموظفين، حيم يتم من  إعتماد الطلبات( مجموعة شـــاشـــات 2-6تمثل هذه القائمة كما في الشـــكل )

 .اعتماد طلبات الموظفينخالل هذه القائمة 
 

 
 إعتماد الطلب.( يمثل شاشة 2-6الشكل )

 
 

شات إل طلباتمن قائمة ال الطلب اعتمادم الدخول الى قائمة يت شا ليقوم  عتماد الطلباتحيم يعرض النظام مجموعة من ال

 .و العمل على االعتمادات االزمةالمستخدم بإختيار إحدى هذه الشاشات 
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 اعتماد طلب االبتعاث الخارجي 
 

 في تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار اعتماد طلب االبتعاث الخارجي من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما

 (.6-2-1)الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة اعتماد طلب االبتعاث الخارجي.1-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب االبتعاث الخارجي إلتمام إجراءات  صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا يتم من خالل هذه ال

بالضــــغ  على زر يبحمي من شــــري  طلب االبتعاث للموظف في النظام، والعتماد طلب االبتعاث الخارجي يقوم المســــتخدم 

 (.1-1-2-6المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب االبتعاث الخارجي كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-1-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الخارجي الذي نريد البحم عنه.طلب االبتعاث لقرار إدخال الرقم الخاص الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 جهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  لى تاريخ(  إ –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

زر يبحمي الموجود في  يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  علىبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جي الخارشاشة اعتماد طلب االبتعاث 

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-1-2-6كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-1-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

الموجود بجانب جملة  يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب االبتعاث الخارجي وذلك بالضــغ  في المربع ❖

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده النظام 

ص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المستخدم باختيار الشخ

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر 

 

  أصبح طلب االبتعاث الخارجي معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير مالحظة

 طلب االبتعاث الخارجي.
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  الداخلياعتماد طلب االبتعاث 
 

كما في قائمة اعتماد الطلب من قائمة الطلبات من  الداخليتظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اختيار اعتماد طلب االبتعاث 

 (.6-2-2)الشكل
 

 
 .الداخلي( يمثل شاشة اعتماد طلب االبتعاث 2-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب االبتعاث  صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا إلتمام إجراءات  الداخلييتم من خالل هذه ال

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام  الداخليطلب االبتعاث للموظف في النظام، والعتماد طلب االبتعاث 

 (.1-2-2-6كما في الشكل ) الداخليحيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب االبتعاث 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-2-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. الداخليإدخال الرقم الخاص لقرار طلب االبتعاث الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. در رقم الصا ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 قائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من الالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

ابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

لب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الط

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب الداخلي شاشة اعتماد طلب االبتعاث 

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 صاحب صالحية االعتماد. ( ليتم اختيار الشخص2-2-2-6كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-2-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

ــالحية لطلب اال ❖ ــاحب الص ــغ  في المربع الموجود بجانب جملة  الداخليبتعاث يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد ص وذلك بالض

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم مادهالمراد إلغاء اعت النظام 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 ح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجا

 

  صبح طلب االبتعاث مالحظة صدير  الداخليأ صدير حيم يتم ذلك من شاشة ت صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 .الداخليطلب االبتعاث 
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  قطع ابتعاث خارجي اعتماد طلب 
 

ــــة عند اختيار اعتماد طلب  ــــاش من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في  قطع ابتعاث خارجيتظهر هذه الش

 (.6-2-3الشكل )
 

 
 .قطع ابتعاث خارجي ( يمثل شاشة اعتماد طلب 3-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات  قطع ابتعاث خارجييتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

ــــغ  على زر يبحمي من  قطع ابتعاث خارجيام، والعتماد طلب االبتعاث للموظف في النظقطع طلب  يقوم المســــتخدم بالض

 (.1-3-2-6كما في الشكل ) قطع ابتعاث خارجيشري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-3-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. قطع ابتعاث خارجيإدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 تمادها بعد.المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اع

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 تخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يسالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 تيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باخالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

شة اعتماد طلب  ضغ  بالمربع الموجود الخارجي االبتعاث قطع شا صبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بال حيم ي

ــحاب  ــة أص ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-3-2-6حية كما في الشكل )الصال
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-3-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صالحية لطلب يمكن  ❖ صاحب ال ضغ  في المربع الموجود بجانب جملة  قطع ابتعاث خارجيللمستخدم إلغاء اعتماد  وذلك بال

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار صحاب ال شة أ شا صالحية االعتماد النظام  صاحب  شخص  يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده ال

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

تبين بأنه في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير  قطع ابتعاث خارجيأصبح طلب مالحظة

 .قطع ابتعاث خارجيطلب 
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 داخليقطع ابتعاث اعتماد طلب 
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في الشكل  قطع ابتعاث داخليتظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

(4-2-6.) 
 

 
 .قطع ابتعاث داخلي( يمثل شاشة اعتماد طلب 4-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات  داخلي قطع ابتعاثيتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري   قطع ابتعاث داخلياالبتعاث للموظف في النظام، والعتماد طلب قطع طلب 

 (.1-4-2-6كما في الشكل ) قطع ابتعاث داخليالمهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 عامة للبحم في القرارات.( يمثل الشاشة ال1-4-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. قطع ابتعاث داخليإدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.المستخدم اختيار هذا 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 حيم يتم إدخال رقم الموظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم  رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 ا.إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليهرقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في  الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة

شة اعتماد طلب  ضغ  بالمربع الموجود الداخلي االبتعاث قطع شا صبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بال حيم ي

ــالحيةي  فيظهر ا ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص ــحاب بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض ــة أص ــاش لنظام ش

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-4-2-6الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-4-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

   على زر يإغالقي.بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ

وذلك بالضـغ  في المربع الموجود بجانب جملة  قطع ابتعاث داخلييمكن للمسـتخدم إلغاء اعتماد صـاحب الصـالحية لطلب  ❖

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحي صحاب ال شة أ شا صالحية االعتمادالنظام  صاحب  شخص  يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده ة مرًة أخرى ليتم اختيار ال

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

يم يعرض النظام رســالة تبين بأنه في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيح

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير  قطع ابتعاث داخليأصبح طلب مالحظة

 .قطع ابتعاث داخليطلب 
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 ى حضور دورة تدريبية داخليةاعتماد طلب الموافقة عل
 

شة عند اختيار اعتماد طلب  شا ضور دورة تدريبية داخلية تظهر هذه ال من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الموافقة على ح

 (.5-2-6الطلب كما في الشكل )
 

 
 .الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية( يمثل شاشة اعتماد طلب 5-2-6الشكل )

 

الموافقة على حضور دورة تدريبية يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

ــــور دورة تدريبية داخليةللموظف في النظام، والعتماد طلب الموافقة إلتمام إجراءات طلب داخلية  يقوم  الموافقة على حض

شري  المهام ضغ  على زر يبحمي من  صة باعتماد طلب  المستخدم بال شة البحم الخا شا الموافقة على حيم يعرض النظام 

 (.1-5-2-6كما في الشكل )حضور دورة تدريبية داخلية 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-5-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 خدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يست رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. يستخدم هذا الحقل في بعض شاشاتالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

و إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  على حضور دورة تدريبية داخلية  الموافقةشاشة اعتماد طلب 

بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضــــغ  على زر ياعتماد صــــاحب صــــالحيةي  فيظهر النظام 

 تم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.( لي2-5-2-6شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-5-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صاحب ال ❖ ستخدم إلغاء اعتماد  ضور دورة تدريبية داخلية صالحية لطلب يمكن للم ضغ  في المربع الموافقة على ح وذلك بال

الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــــغ  على زر يإلغاء اعتماد 

ص المراد  احب صالحية االعتمادصاحب الصالحيةي فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص 

ضغ   حيم إلغاء اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  ستخدم باختيار ال يقوم الم

صالحيةيحيم يعرض  صاحب  ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بال على 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.النظام رسالة تبين بأنه 

 

  صبح طلب مالحظة صدير حيم يتم الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية أ صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 .الموافقة على حضور دورة تدريبية داخليةذلك من شاشة تصدير طلب 
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 خارجيةاعتماد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية 
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد  خارجيةالموافقة على حضور دورة تدريبية تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.6-2-6الطلب كما في الشكل )
 

 
 .خارجيةالموافقة على حضور دورة تدريبية ( يمثل شاشة اعتماد طلب 6-2-6الشكل )

 

الموافقة على حضور دورة تدريبية يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

ــــور دورة تدريبية للموظف في النظام، والعتماد طلب الموافقة إلتمام إجراءات طلب  خارجية يقوم  خارجيةالموافقة على حض

شر ضغ  على زر يبحمي من  صة باعتماد طلب المستخدم بال شة البحم الخا شا الموافقة على ي  المهام حيم يعرض النظام 

 (.1-6-2-6كما في الشكل ) خارجيةحضور دورة تدريبية 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-6-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. خارجيةالموافقة على حضور دورة تدريبية إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 خدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يست رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. يستخدم هذا الحقل في بعض شاشاتالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 نسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

حدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصـــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســـتخدم على حضـــور دورة تدريبية خارجية  الموافقةة اعتماد طلب شـــاشـــ

بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةي  فيظهر 

 اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.( ليتم 2-6-2-6النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-6-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صاحب ال ❖ ضغ  في المربع  خارجيةالموافقة على حضور دورة تدريبية صالحية لطلب يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد  وذلك بال

الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــــغ  على زر يإلغاء اعتماد 

ص المراد  احب صالحية االعتمادصاحب الصالحيةي فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص 

ضغ   حيم إلغاء اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  ستخدم باختيار ال يقوم الم

صالحيةيحيم يعرض  صاحب  ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بال على 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.النظام رسالة تبين بأنه 

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم  خارجيةالموافقة على حضور دورة تدريبية أصبح طلب مالحظة

 .خارجيةالموافقة على حضور دورة تدريبية ذلك من شاشة تصدير طلب 
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 اجازةاعتماد طلب 
 

 (.7-2-6من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في الشكل ) اجازةتظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 
 

 
 .اجازة( يمثل شاشة اعتماد طلب 7-2-6الشكل )

 

 االجازةإلتمام إجراءات طلب  اجازةيتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

الضغ  على زر بإختيار القرار الفرعي من القائمة المنسدلة ومن ثم يقوم المستخدم  اجازةللموظف في النظام، والعتماد طلب 

 (.6-2-7-1)ا في الشكلكم اجازةيبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 لبحم في القرارات.( يمثل الشاشة العامة ل1-7-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.إجازة إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 وظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الم رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة. يتم تحديدالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في  بحث  ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بدا

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة  االجازةشــاشــة اعتماد طلب 

يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-7-2-6لشكل )ا
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-7-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

ستخدم إلغ ❖ صالحية لطلب يمكن للم صاحب ال ضغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز  اجازةاء اعتماد  وذلك بال

صالحيةي فيظهر النظام شاشة  صاحب ال ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  إللغاء االعتمادي من شاشة االعتماد ومن ثم القيام بال

ــالحية االع ــاحب ص ــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص ص ــحاب الص يقوم المســتخدم  حيم المراد إلغاء اعتماده تمادأص

باختيار الشـخص صـاحب صـالحية االعتماد من جدول أصـحاب الصـالحية وذلك بالضـغ  على صـورة اليد الموجودة في بداية 

صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام رسالة تبين بأنه تمت عملية  ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  سطر الجدول ومن ثم يقوم بال

 اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي. إلغاء

 

  اجازةمعتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب  اجازةأصبح طلب مالحظة. 
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 انتداب داخلياعتماد طلب 
 

شة عند اختيار اعتماد طلب  شا شكلمن قائمة الطلبات من  انتداب داخليتظهر هذه ال -8)قائمة اعتماد الطلب كما في ال

2-6.) 
 

 
 .انتداب داخلي( يمثل شاشة اعتماد طلب 8-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب  انتداب داخلييتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم  انتداب داخليللموظف في النظام، والعتماد طلب  االنتداب

 (.1-8-2-6كما في الشكل ) انتداب داخلييعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.انتداب داخلي إدخال الرقم الخاص لقرار طلب اص للقرار  الرقم الخ ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. قم الصادر ر ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

دات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محدبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

م معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظا

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب الداخلي  االنتدابشاشة اعتماد طلب 

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد. ( ليتم2-8-2-6كما في الشكل )
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 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضـــغ  في المربع الموجود بجانب جملة  انتداب داخليصـــالحية لطلب يمكن للمســـتخدم إلغاء اعتماد صـــاحب ال ❖

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم د إلغاء اعتمادهالمرا النظام 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 صالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد ال

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب  انتداب داخليأصبح طلب مالحظة

 .انتداب داخلي 
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 انتداب خارجياعتماد طلب 
 

-9)قائمة اعتماد الطلب كما في الشكلمن قائمة الطلبات من  انتداب خارجيتظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

2-6.) 
 

 
 .انتداب خارجي( يمثل شاشة اعتماد طلب 9-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب  انتداب خارجييتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم  انتداب خارجيب للموظف في النظام، والعتماد طل االنتداب

 (.1-9-2-6كما في الشكل ) انتداب خارجييعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.انتداب خارجي إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 شات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

و إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب الخارجي  االنتدابشاشة اعتماد طلب 

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 صالحية االعتماد.( ليتم اختيار الشخص صاحب 2-9-2-6كما في الشكل )
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 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

ـــالحية لطلب  ❖ ـــاحب الص ـــغ  في المربع الموجود بجانب جملة  ارجيانتداب خيمكن للمســـتخدم إلغاء اعتماد ص وذلك بالض

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده النظام 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم 

 

  معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير  انتداب خارجيأصــبح طلب مالحظة

 .انتداب خارجي طلب 
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 تكليف بوظيفة أخرىاعتماد طلب 
 

ــــة عند اختيار اعتماد طلب  ــــاش قائمة اعتماد الطلب كما في  من قائمة الطلبات منتكليف بوظيفة أخرى تظهر هذه الش

 (.6-2-10الشكل )
 

 
 .تكليف بوظيفة أخرى( يمثل شاشة اعتماد طلب 10-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات تكليف بوظيفة أخرى يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يبحمي من شـــري  تكليف بوظيفة أخرى للموظف في النظام، والعتماد طلب  التكليفطلب 

 (.1-10-2-6كما في الشكل )تكليف بوظيفة أخرى المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تكليف بوظيفة أخرى  إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. صادر رقم ال ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 قائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من الالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

ابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

لب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الط

شة اعتماد طلب  ضغ  بالمربع الموجود بوظيفة أخرى  التكليفشا ستخدم بال صبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم الم حيم ي

ــحاب  ــة أص ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 لشخص صاحب صالحية االعتماد.( ليتم اختيار ا2-10-2-6الصالحية كما في الشكل )
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 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب جملة تكليف بوظيفة أخرى لطلب  يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية ❖

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم إلغاء اعتماده المراد النظام 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 الحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد الص

 

  معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تكليف بوظيفة أخرى أصــبح طلب مالحظة

 .تكليف بوظيفة أخرىتصدير طلب 
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 تكليف بمنصب ادارياعتماد طلب 
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في تكليف بمنصــــب اداري تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.6-2-11الشكل )
 

 
 .تكليف بمنصب اداري( يمثل شاشة اعتماد طلب 11-2-6الشكل )

 

ــالحية بالقيام باعتماد طلب  ــاحب الص ــب اداري يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم ص إلتمام تكليف بمنص

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من تكليف بمنصــب اداري للموظف في النظام، والعتماد طلب  التكليفإجراءات طلب 

 (.1-11-2-6كما في الشكل )تكليف بمنصب اداري شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-11-2-6الشكل )

 

 البحثمحددات  •

 الذي نريد البحم عنه.تكليف بمنصب اداري إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 يتم اعتمادها بعد. المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.رية  الجهة اإلدا ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 ذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة والمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

صب إداري  التكليفشاشة اعتماد طلب  ضغ  بالمربع الموجود بمن صبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بال حيم ي

ــحاب  ــة أص ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-11-2-6ية كما في الشكل )الصالح
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-11-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  يقوم المســتخدم باختيار الشــخص ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب جملة تكليف بمنصب اداري يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لطلب  ❖

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية مرًة أخرى ليتم  صحاب ال شة أ شا صالحية االعتمادالنظام  صاحب  شخص  يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده اختيار ال

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

رســالة تبين بأنه في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تكليف بمنصــب اداري أصــبح طلب مالحظة

 .تكليف بمنصب اداريتصدير طلب 
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 تكليف خارج الجهة اعتماد طلب 
 

قائمة اعتماد الطلب كما في من قائمة الطلبات من تكليف خارج الجهة هذه الشــــاشــــة عند اختيار اعتماد طلب تظهر 

 (.6-2-12)الشكل
 

 
 .خارج الجهةتكليف ( يمثل شاشة اعتماد طلب 12-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات تكليف خارج الجهة يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســــتخدم بالضــــغ  على زر يبحمي من شــــري  تكليف خارج الجهة للموظف في النظام، والعتماد طلب  التكليفطلب 

 (.1-12-2-6كما في الشكل )تكليف خارج الجهة المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 شاشة العامة للبحم في القرارات.( يمثل ال1-12-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تكليف خارج الجهة إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.المستخدم اختيار 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 حم حيم يتم إدخال رقم الموظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات الب رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 ليها.إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عرقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في  الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود خارج الجهة  التكليفشــاشــة اعتماد طلب 

ــالحيةي  فيظه ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص ــحاب بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض ــة أص ــاش ر النظام ش

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-12-2-6الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-12-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بالضغ  على زر يإغالقي.بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة 

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة تكليف خارج الجهة يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صحاب ال شة أ شا صالحية االعتمادالنظام  صاحب  شخص  يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

حيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــال

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير تكليف خارج الجهة أصبح طلب مالحظة

 .تكليف خارج الجهةطلب 
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 تكليف بمنصب اداريانهاء اعتماد طلب 
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في انهاء تكليف بمنصب اداري تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.13-2-6الشكل )
 

 
 .تكليف بمنصب اداريانهاء  ( يمثل شاشة اعتماد طلب13-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال إلتمام انهاء تكليف بمنصب اداري يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

ــب اداري للموظف في النظام، والعتماد طلب  انهاء التكليفإجراءات طلب  ــغ  على زر انهاء تكليف بمنص يقوم المســتخدم بالض

صة باعتماد طلبيبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة ا كما في الشكل تكليف بمنصب اداري  انهاء لبحم الخا

(6-2-13-1.) 
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 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.انهاء تكليف بمنصب اداري إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 سل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ   يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنيةإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع بمنصــب إداري  انهاء التكليفشــاشــة اعتماد طلب 

ــة  ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-13-2-6الصالحية كما في الشكل )أصحاب 
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-13-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  يقوم المســتخدم باختيار ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 .بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي

صالحية لطلب  ❖ صاحب ال صب اداري يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد  ضغ  في المربع الموجود بجانب انهاء تكليف بمن وذلك بال

جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي 

 حيم المراد إلغاء اعتماده رى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتمادفيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخ

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد 

النظام رســالة الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض 

 تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة انهاء تكليف بمنصب اداري أصبح طلب مالحظة

 .انهاء تكليف بمنصب اداريتصدير طلب 
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 تكليف بوظيفة أخرى انهاءاعتماد طلب 
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في انهاء تكليف بوظيفة أخرى تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.14-2-6الشكل )
 

 
 .تكليف بوظيفة أخرى انهاء ( يمثل شاشة اعتماد طلب14-2-6الشكل )

 

إلتمام انهاء تكليف بوظيفة أخرى يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر انهاء تكليف بوظيفة أخرى  للموظف في النظام، والعتماد طلب انهاء  التكليفإجراءات طلب 

شة  شا شري  المهام حيم يعرض النظام  صة باعتماد طلب يبحمي من  شكل انهاء تكليف بوظيفة أخرى البحم الخا كما في ال

(6-2-14-1.) 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-14-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.انهاء تكليف بوظيفة اخرى إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 سل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ   يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنيةإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

ظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض الن

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

ــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيبوظيفة أخرى  انهاء  التكليفشــاشــة اعتماد طلب  ــغ  بالمربع حيم يص قوم المســتخدم بالض

ــة  ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-14-2-6أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-14-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

لضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم با

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صالحية لطلب  ❖ صاحب ال ضغ  في المربع الموجود بجانب انهاء  تكليف بوظيفة أخرى يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد  وذلك بال

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي  جملة يالطلب

 حيم المراد إلغاء اعتماده فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد

جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من 

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة انهاء تكليف بوظيفة أخرى أصبح طلب مالحظة

 .انهاء تكليف بوظيفة أخرىتصدير طلب 
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 نقل موظف من وظيفة الى أخرى  اعتماد طلب 
 

ــة عند اختيار اعتماد طلب  ــاش قائمة اعتماد الطلب من قائمة الطلبات من نقل موظف من وظيفة الى أخرى تظهر هذه الش

 (.15-2-6كما في الشكل )
 

 
 .نقل موظف من وظيفة الى أخرى ( يمثل شاشة اعتماد طلب15-2-6الشكل )

 

نقل موظف من وظيفة الى أخرى يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

ــــغ  نقل موظف من وظيفة الى أخرى  عتماد طلبللموظف في النظام، وال النقلإلتمام إجراءات طلب  يقوم المســــتخدم بالض

نقل موظف من وظيفة الى أخرى على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم الخاصــة باعتماد طلب 

 (.1-15-2-6كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-15-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.نقل موظف من وظيفة الى أخرى إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 لم يتم اعتمادها بعد. المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.دارية  الجهة اإل ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 ة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع  نقل موظف من وظيفة إلى أخرىشاشة اعتماد طلب 

ــة  ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-15-2-6الصالحية كما في الشكل ) أصحاب
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-15-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 يإغالقي.بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر 

صالحية لطلب  ❖ صاحب ال ضغ  في المربع الموجود نقل موظف من وظيفة الى أخرى يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد  وذلك بال

بجانب جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــــاحب 

المراد إلغاء  ية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتمادالصــالحيةي فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالح

ضغ  على  حيم اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  يقوم المستخدم باختيار ال

صالحيةيحيم يعرض النظام صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب 

 رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من نقل موظف من وظيفة الى أخرى أصبح طلب مالحظة

 خرى.نقل موظف من وظيفة الى أشاشة تصدير طلب 
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 مناقلة اعتماد طلب 
 

 (.16-2-6من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في الشكل )مناقلة تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 
 

 
 .مناقلة ( يمثل شاشة اعتماد طلب16-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب مناقلة يتم من خالل هذه الشـــاشـــة الســـماح للمســـتخدم صـــاحب الصـــالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يبحمي من شـــري  المهام حيم يعرض مناقلة  للموظف في النظام، والعتماد طلب المناقلة

 (.1-16-2-6كما في الشكل )مناقلة النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 .( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات1-16-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.مناقلة إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 يتم اعتمادها بعد.المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم 

❖  

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.رية  الجهة اإلدا ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 ذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة والمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

عد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم ببحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

م يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حي

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة  المناقلةشــاشــة اعتماد طلب 
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يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد. (2-16-2-6الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-16-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز مناقلة حب الصالحية لطلب يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صا ❖

صالحيةي فيظهر النظام شاشة  صاحب ال ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  إللغاء االعتمادي من شاشة االعتماد ومن ثم القيام بال

ــالحية االعتماد ــاحب ص ــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص ص ــحاب الص يقوم المســتخدم  حيم إلغاء اعتماده المراد أص

باختيار الشـخص صـاحب صـالحية االعتماد من جدول أصـحاب الصـالحية وذلك بالضـغ  على صـورة اليد الموجودة في بداية 

صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام رسالة تبين بأنه تمت عملية  ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  سطر الجدول ومن ثم يقوم بال

 الحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.إلغاء اعتماد الص

 

  مناقلة.معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب مناقلة أصبح طلب مالحظة 
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 تجديد عقد  اعتماد طلب 
 

شة عند اختيار اعتماد طلب  شا شكل )من قائمة الطلبات من قائمة تجديد عقد تظهر هذه ال -2-6اعتماد الطلب كما في ال

17.) 
 

 
 .تجديد عقد ( يمثل شاشة اعتماد طلب17-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا إلتمام إجراءات طلب تجديد عقد يتم من خالل هذه ال

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض تجديد عقد  للموظف في النظام، والعتماد طلب التجديد

 (.1-17-2-6كما في الشكل )تجديد عقد النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-17-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تجديد عقد إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 لبحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات ا رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة  تجديد عقدشاشة اعتماد طلب 

يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-17-2-6الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-17-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

ية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالح ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضـغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب تجديد عقد إلغاء اعتماد صـاحب الصـالحية لطلب يمكن للمسـتخدم  ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده ية االعتمادشـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالح

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت 

 

  صبح طلب مالحظة صدير طلب تجديد عقد أ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 تجديد عقد.
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 تمديد خدمة  اعتماد طلب 
 

-2-6)قائمة اعتماد الطلب كما في الشكلمن قائمة الطلبات من تمديد خدمة تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

18.) 
 

 
 .تمديد خدمة ( يمثل شاشة اعتماد طلب18-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب تمديد خدمة يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

ـــري  المهام حيم تمديد خدمة  والعتماد طلبللموظف في النظام،  التمديد ـــغ  على زر يبحمي من ش يقوم المســـتخدم بالض

 (.1-18-2-6كما في الشكل )تمديد خدمة يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-18-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.طلب تمديد خدمة إدخال الرقم الخاص لقرار الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 تخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يس رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 ت البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشاالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 منسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة الالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

ــغ  بالمربع الموجود بجانب  تمديد خدمةشــة اعتماد طلب شــا ــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالض حيم يص

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 االعتماد.( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية 2-18-2-6كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-18-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ   ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

بالضغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب  وذلكتمديد خدمة يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لطلب  ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

تخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المس

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 شة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشا

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب تمديد خدمة أصبح طلب مالحظة

 تمديد خدمة.
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 انهاء عقد موظف  اعتماد طلب 
 

الطلب كما في قائمة اعتماد من قائمة الطلبات من انهاء عقد موظف تظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.6-2-19)الشكل
 

 
 .انهاء عقد موظف ( يمثل شاشة اعتماد طلب19-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا إلتمام إجراءات انهاء عقد موظف يتم من خالل هذه ال

ـــغ  على زر يبحمي من شـــري  يقوم الانهاء عقد موظف  للموظف في النظام، والعتماد طلبانهاء العقد طلب  مســـتخدم بالض

 (.1-19-2-6كما في الشكل )انهاء عقد موظف المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-19-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.انهاء عقد موظف إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 شات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شا رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –يخ الفترة )من تار ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

غ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة عقد انهاء الشاشة اعتماد طلب 

يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-19-2-6الشكل )
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 741 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-19-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

المربع الموجود بجانب جملة  وذلك بالضــغ  فيانهاء عقد موظف يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده النظام 

ار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المستخدم باختي

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  

 

  صبح طلب مالحظة صدير انهاء عقد موظف أ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 انهاء عقد موظف.طلب 
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 تكليف بالعمل خارج الدوام   اعتماد طلب 
 

شة عند اختيار اعتماد طلب  شا ن قائمة اعتماد الطلب كما في من قائمة الطلبات متكليف بالعمل خارج الدوام تظهر هذه ال

 (.20-2-6الشكل )
 

 
 .كليف بالعمل خارج الدوامت ( يمثل شاشة اعتماد طلب20-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال إلتمام تكليف بالعمل خارج الدوام يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

ضغ  على زر يبحمي تكليف بالعمل خارج الدوام  والعتماد طلبللموظف في النظام، التكليف إجراءات طلب  يقوم المستخدم بال

-2-6كما في الشـكل )تكليف بالعمل خارج الدوام من شـري  المهام حيم يعرض النظام شـاشـة البحم الخاصـة باعتماد طلب 

20-1.) 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-20-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تكليف بالعمل خارج الدوام إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 م يتم اعتمادها بعد.المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي ل

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 ة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في  يقومبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سط

ــة اعتماد طلب  ــاش ــغ  بالمربع التكليف بالعمل خارج الدوام ش ــتخدم بالض ــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المس حيم يص

ــة  ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-20-2-6الحية كما في الشكل )أصحاب الص
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-20-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صالحية لطلب  ❖ صاحب ال ضغ  في المربع الموجود بجانب تكليف بالعمل خارج الدوام يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد  وذلك بال

جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي 

 حيم المراد إلغاء اعتماده رى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتمادفيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخ

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد 

لنظام رســالة الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض ا

 تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة  تكليف بالعمل خارج الدوامأصبح طلب مالحظة

 تكليف بالعمل خارج الدوام.تصدير طلب 
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 حرمان موظف من العالوة الدورية    اعتماد طلب 
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب حرمان موظف من العالوة الدورية تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.21-2-6كما في الشكل )
 

 
 .حرمان موظف من العالوة الدورية ( يمثل شاشة اعتماد طلب21-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا حرمان موظف من العالوة الدورية يتم من خالل هذه ال

يقوم المســـتخدم بالضـــغ  حرمان موظف من العالوة الدورية  للموظف في النظام، والعتماد طلبالحرمان إلتمام إجراءات طلب 

حرمان موظف من العالوة الدورية شــاشــة البحم الخاصــة باعتماد طلب على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام 

 (.1-21-2-6كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-21-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.حرمان موظف من العالوة الدورية إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف. يتمتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

ة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــ

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

اً لالعتماد فيقوم المســـتخدم بالضـــغ  بالمربع حيم يصـــبح الطلب جاهزالحرمان من العالوة الدورية شـــاشـــة اعتماد طلب 

فيظهر النظام شـــاشـــة غ  على زر ياعتماد صـــاحب صـــالحيةي الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضـــ

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-21-2-6أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 الصالحية. ( يمثل شاشة أصحاب2-21-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول وم

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صالحية لطلب  ❖ صاحب ال ستخدم إلغاء اعتماد  ضغ  في المربع الموجود حرمان موظف من العالوة الدورية يمكن للم وذلك بال

بجانب جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــــاحب 

المراد إلغاء  الصــالحيةي فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد

صال حيم اعتماده صاحب  شخص  ضغ  على يقوم المستخدم باختيار ال صالحية وذلك بال صحاب ال حية االعتماد من جدول أ

حيم يعرض النظام  صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب صالحيةي

 رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  صبح طلب مالحظة صدير حيم يتم ذلك من حرمان موظف من العالوة الدورية أ صاحب صالحية وبحاجة إلى ت معتمد من 

 حرمان موظف من العالوة الدورية.شاشة تصدير طلب 
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 إيقاع حسم جزائي    اعتماد طلب 
 

ــــة عند اختيار اعتماد طلب  ــــاش ي قائمة اعتماد الطلب كما فمن قائمة الطلبات من إيقاع حســــم جزائي تظهر هذه الش

 (.6-2-22)الشكل
 

 
 .إيقاع حسم جزائي ( يمثل شاشة اعتماد طلب22-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات إيقاع حسم جزائي يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من إيقاع حسم جزائي  للموظف في النظام، والعتماد طلبإيقاع حسم جزائي طلب 

 (.1-22-2-6)لكما في الشكإيقاع حسم جزائي شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-22-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.إيقاع حسم جزائي إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. ر رقم الصاد ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. يستخدم هذا الحقل في بعضالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 مة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

ة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب 

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود إيقاع حســم جزائي شــاشــة اعتماد طلب 

ــحاب  ــة أص ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 حب صالحية االعتماد.( ليتم اختيار الشخص صا2-22-2-6الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-22-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صالحية لطلب  ❖ صاحب ال ضغ  في المربع الموجود بجانب جملة اع حسم جزائي إيقيمكن للمستخدم إلغاء اعتماد  وذلك بال

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم ادهالمراد إلغاء اعتم النظام 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي. تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير إيقاع حسم جزائي أصبح طلب مالحظة

 إيقاع حسم جزائي.طلب 
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 حسم غياب    اعتماد طلب 
 

-2-6)قائمة اعتماد الطلب كما في الشكلمن قائمة الطلبات من حسم غياب تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

23.) 
 

 
 .حسم غياب ( يمثل شاشة اعتماد طلب23-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب حسم غياب يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم حســم غياب  للموظف في النظام، والعتماد طلبالحســم 

 (.1-23-2-6كما في الشكل )حسم غياب يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 752 

 
 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-23-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.حسم غياب إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 جهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  لى تاريخ(  إ –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب حســم غياب شــاشــة اعتماد طلب 

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-23-2-6لشكل )كما في ا
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-23-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

ة االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحي ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب حسم غياب لغاء اعتماد صاحب الصالحية لطلب يمكن للمستخدم إ ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده االعتماد شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية 

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب حسم غياب أصبح طلب مالحظة

 حسم غياب.
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 حسم من الراتب    اعتماد طلب 
 

قائمة اعتماد الطلب كما في من قائمة الطلبات من حســــم من الراتب تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.6-2-24)الشكل
 

 
 .من الراتبحسم  ( يمثل شاشة اعتماد طلب24-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا إلتمام إجراءات حسم من الراتب يتم من خالل هذه ال

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حسم من الراتب  النظام، والعتماد طلبللموظف في الحسم طلب 

 (.1-24-2-6كما في الشكل )حسم من الراتب حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-24-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.حسم من الراتب إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 اعتمادها بعد.المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 اختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك بالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

خال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعر

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب حسم من الراتب شاشة اعتماد طلب 

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد. (2-24-2-6كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-24-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة حســم من الراتب حب الصــالحية لطلب يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــا ❖

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده النظام 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 ماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعت

 

  صبح طلب مالحظة صدير حسم من الراتب أ صدير حيم يتم ذلك من شاشة ت معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى ت

 حسم من الراتب.طلب 
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 توجيه انذار    اعتماد طلب 
 

شة عند اختيار اعتماد طلب  شا شكل )توجيه انذار تظهر هذه ال -2-6من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في ال

25.) 
 

 
 .توجيه انذار ( يمثل شاشة اعتماد طلب25-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا إلتمام إجراءات طلب توجيه انذار يتم من خالل هذه ال

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم توجيه انذار  د طلبللموظف في النظام، والعتماتوجيه انذار 

 (.1-25-2-6كما في الشكل )توجيه انذار يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-25-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.توجيه انذار إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 ستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.ي رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 ات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 لمنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة االمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة توجيه انذار شاشة اعتماد طلب 

ي يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما ف

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-25-2-6الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-25-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضـغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب توجيه انذار خدم إلغاء اعتماد صـاحب الصـالحية لطلب يمكن للمسـت ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده ب صـــالحية االعتمادشـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاح

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  صبح طلب مالحظة صدير طلب توجيه انذار أ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 توجيه انذار.
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 توجيه لوم    اعتماد طلب 
 

-2-6من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في الشــكل )توجيه لوم  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد طلب

26.) 
 

 
 .لومتوجيه  ( يمثل شاشة اعتماد طلب26-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب توجيه لوم يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يبحمي من شـــري  المهام حيم توجيه لوم  والعتماد طلبللموظف في النظام، توجيه لوم 

 (.1-26-2-6كما في الشكل )توجيه لوم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-26-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.توجيه لوم إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 شات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

و إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة توجيه لوم شاشة اعتماد طلب 

يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 االعتماد. ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية2-26-2-6الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-26-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

على صــورة اليد  يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب  وذلكتوجيه لوم يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

تخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المس

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 شة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشا

 

  صبح طلب مالحظة صدير طلب توجيه لوم أ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 توجيه لوم.
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 محو عقوبات    اعتماد طلب 
 

-2-6الشكل) من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما فيمحو عقوبات تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

27.) 
 

 
 .محو عقوبات ( يمثل شاشة اعتماد طلب27-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب محو عقوبات يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

ي من شري  المهام حيم يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحممحو عقوبات  للموظف في النظام، والعتماد طلبمحو عقوبات 

 (.1-27-2-6كما في الشكل )محو عقوبات يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-27-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.محو عقوبات إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  القرار  مرحلة •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. الصادر  تاريخ ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 ل رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخاتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب محو عقوبات شــاشــة اعتماد طلب 

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-27-2-6الشكل ) كما في
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-27-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب محو عقوبات خدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لطلب يمكن للمست ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده صـــالحية االعتماد شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي. تمت

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب محو عقوبات أصبح طلب مالحظة

 محو عقوبات.
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 صرف بدل    اعتماد طلب 
 

-2-6من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في الشــكل )صــرف بدل تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد طلب 

28.) 
 

 
 .صرف بدل ( يمثل شاشة اعتماد طلب28-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب صــرف بدل يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد طلب 

ــرف بدل  ــرف بدل  طلبللموظف في النظام، والعتماد ص ــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم ص يقوم المســتخدم بالض

 (.1-28-2-6كما في الشكل )صرف بدل يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-28-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.صرف بدل إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 شات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

و إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة صرف بدل شاشة اعتماد طلب 

يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 العتماد.( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية ا2-28-2-6الشكل )
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 768 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-28-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ   ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

لضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب وذلك باصــرف بدل يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

م باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المستخد

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة 

 

  صبح طلب مالحظة صدير طلب صرف بدل أ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 صرف بدل.
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 استثناء من الترشيح للترقية    اعتماد طلب 
 

قائمة اعتماد الطلب كما من قائمة الطلبات من اســتثناء من الترشــيح للترقية تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.29-2-6في الشكل )
 

 
 .استثناء من الترشيح للترقية ( يمثل شاشة اعتماد طلب29-2-6الشكل )

 

إلتمام استثناء من الترشيح للترقية يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المستخدم استثناء من الترشيح للترقية  للموظف في النظام، والعتماد طلباستثناء من الترشيح للترقية إجراءات طلب 

استثناء من الترشيح للترقية بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 

 (.1-29-2-6كما في الشكل )
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 القرارات.( يمثل الشاشة العامة للبحم في 1-29-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.استثناء من الترشيح للترقية إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 تم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.المستخدم اختيار هذا الخيار لي

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 إدخال رقم الموظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم  رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.بة  المرت ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

يد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة ال

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع اســتثناء من الترشــيح للترقية شــاشــة اعتماد طلب 

ــالحيةي  فيظه ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص ــة الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض ــاش ر النظام ش

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-29-2-6أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-29-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

قوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد ي ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 الضغ  على زر يإغالقي.بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة ب

ــالحية لطلب  ❖ ــاحب الص ــغ  في المربع الموجود اســتثناء من الترشــيح للترقية يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد ص وذلك بالض

بجانب جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــــاحب 

المراد إلغاء  أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد الصــالحيةي فيظهر النظام شــاشــة

ضغ  على  حيم اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  يقوم المستخدم باختيار ال

صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام  صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد

 رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من اســتثناء من الترشــيح للترقية أصــبح طلب مالحظة

 الترشيح للترقية.استثناء من شاشة تصدير طلب 
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 اعتماد طلب خطاب تعريف  
 

 (.30-2-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب خطاب تعريف من قائمة اعتماد الطلب كما في الشكل ) 
 

 
 اعتماد طلب خطاب تعريف .( يمثل شاشة 30-2-6الشكل )

 

اعتماد طلب خطاب تعريف في نظام شــؤون بيتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام 

ما في مرحلة اإلعداد ليتم اعتماده،  طلبالبحم عن اختيار النوع الفرعي من القائمة المنســـدلة ومن ثم الموظفين، حيم يتم 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 سي للقرار من القائمة المنسدلة وهو الخطابات و التعاميم.يقوم النظام بعرض النوع الرئي النوع الرئيسي  ❖

بحم ليقوم بالبحم  زرعلى  يضغ ثم ، لقرار من القائمة المنسدلةيقوم المستخدم باختيار النوع الفرعي ل النوع الفرعي  ❖

وماته على شاشة وبعد اختياره سيقوم النظام بعرض معل ي،تحت االعداديفي مرحلة  بحيم يكونالمراد اعتماده  الطلبعن 

 .طلب خطاب تعريفاعتماد 

 يقوم النظام بعرض الرقم الخاص للخطاب في هذا الحقل. الرقم الخاص للخطاب  ❖

، أو أن الخطاب غير فيكون الخيار المحدد ينعميالخطاب خارجي  فيما إذا كانيقوم النظام بعرض  خطاب خارجي )نعم/ال(  ❖

 .يالي فيكون الخيار المحددخارجي 

 .يمرحلة االعتماديال يسمح النظام بالتعديل أو اإلدخال على هذا الحقل في هذه المرحلة  ار رقم القر ❖

 .يقوم النظام بعرض تاريخ الخطاب في هذا الحقل تاريخ الخطاب  ❖

 يقوم النظام بعرض االختيار لهذا الخيار. موجه من  –الموظف  ❖
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موجه من( هو  –إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف يقوم النظام بعرض اســــم موجه الخطاب في هذا الحقل  موجه من  ❖

 موجه من.

موجه من( هو  –يقوم النظام بعرض رقم واســــم الموظف في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف  الموظف  ❖

 الموظف، في حال اختيار يالموظف يتظهر الحقول التالية: 

 بعرض تاريخ انهاء الخدمة.يقوم النظام تلقائياً  تاريخ انهاء الخدمة   •

 (.1-30-2-6يقوم النظام تلقائياً بعرض سبب إنهاء الخدمة. كما في الشكل ) سبب إنهاء الخدمة   •
 

 
 اعتماد طلب خطاب تعريف .( يمثل شاشة 1-30-2-6الشكل )

 

 يقوم النظام بعرض موضوع الخطاب في هذا الحقل. موضوع الخطاب  ❖

 الشخص الموجه له الخطاب في هذا الحقل. يقوم النظام بعرض اسم موجه إلى  ❖

 يقوم النظام بعرض نص الخطاب في هذا الحقل. نص الخطاب  ❖

 خطاب.طلب يقوم النظام تلقائياً بعرض نوع اإلجراء من خالل القائمة المنسدلة وهو  نوع اإلجراء  ❖

( في هذه اعتمادقائمة المنســـدلة وهو )يقوم النظام تلقائياً بعرض المرحلة الحالية للخطاب من خالل ال المرحلة الحالية  ❖

 الشاشة.

 تحت االعداد(. طلبيقوم النظام تلقائياً بعرض حالة الخطاب من خالل القائمة المنسدلة وهو )حالة الخطاب   ❖

 لالعتماد. الطلبيقوم المستخدم بالضغ  على المربع بجانب هذا الخيار لتأكيد جاهزية القرار جاهز لالعتماد   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض نموذج الطباعة الذي سيستخدم وذلك حسب النوع الفرعي للخطاب.  نموذج الطباعة ❖

صالحية   ❖ صاحب ال ضغ  على هذا الزر ليتم اعتماد اعتماد  شكل الخطاب. كما فيطلب يقوم المستخدم بال -2-30-2)ال

6.) 
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 اصحاب الصالحية.( يمثل شاشة 2-30-2-6الشكل )

 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر لعرض المراحل والعمليات التي المراحل والعمليات التي تمت على الخطاب   ❖

 (.3-30-2-6تتم على الخطاب. كما في الشكل )
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 .الخطابالمراحل والعمليات التي تمت على ( يمثل شاشة 3-30-2-6الشكل )

 

 الزر إلرفاق مرفقات إلكترونية مع الخطاب.يقوم المستخدم بالضغ  على هذا مرفقات الخطاب   ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لصور الخطاب والطباعة للقرار.صور الخطاب والطباعة   ❖

 .للطلبيقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لعرض التعليمات والعناصر التحقق التعليمات وعناصر التحقق   ❖
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 تمديد قرار    اعتماد طلب 
 

-2-6من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في الشــكل )تمديد قرار تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد طلب 

31.) 
 

 
 .تمديد قرار ( يمثل شاشة اعتماد طلب31-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب تمديد قرار يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد طلب 

بإختيار القرار الفرعي من القائمة المنسدلة ومن ثم يقوم المستخدم تمديد قرار  لموظف في النظام، والعتماد طلبتمديد قرار 

صة باعتماد طلب  شة البحم الخا شا شري  المهام حيم يعرض النظام  ضغ  على زر يبحمي من  شكل تمديد قرار ال كما في ال

(6-2-31-1.) 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-31-2-6كل )الش
 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تمديد قرار إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف.يستخدم هذا الحقل  رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 م تعيين الموظف عليها.إدخال رقم الوظيفة التي ترقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 يوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ الF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول و

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة تمديد قرار شاشة اعتماد طلب 

فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في   يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-31-2-6الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-31-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 مديري.يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق 

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب تمديد قرار يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده لصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتمادشـــاشـــة أصـــحاب ا

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

حيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــال

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  صبح طلب مالحظة صدير طلب تمديد قرار أ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 تمديد قرار.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 779 

 تغيير اسم    اعتماد طلب 
 

شة عند اختيار اعتماد طلب  شا سم تظهر هذه ال شكل )تغيير ا -2-6من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في ال

32.) 
 

 
 .تغيير اسم ( يمثل شاشة اعتماد طلب32-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا سم يتم من خالل هذه ال إلتمام إجراءات طلب تغيير ا

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم تغيير اســم  لموظف في النظام، والعتماد طلبتغيير اســم 

 (.1-32-2-6في الشكل )كما تغيير اسم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-32-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تغيير اسم إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 م يتم اعتمادها بعد.المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي ل

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 ة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في  يقومبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سط

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة تغيير اسم شاشة اعتماد طلب 

يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-32-2-6ل )الشك
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-32-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

ستخدم إلغ ❖ صالحية لطلب يمكن للم صاحب ال سم اء اعتماد  ضغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب تغيير ا وذلك بال

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده االعتمادشـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 لغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية إ

 

  صبح طلب مالحظة سم أ صدير طلب تغيير ا شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 تغيير اسم.
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 تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة    اعتماد طلب 
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.33-2-6كما في الشكل )
 

 
 .تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة ( يمثل شاشة اعتماد طلب33-2-6الشكل )

 

تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة لقيام باعتماد طلب يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية با

ــــمية لفترة محددة إلتمام إجراءات طلب  ــــمية لفترة  موظف في النظام، والعتماد طلبلتكليف بمهمة رس تكليف بمهمة رس

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم الخاصــة باعتماد طلب محددة 

 (.1-33-2-6في الشكل )كما ف بمهمة رسمية لفترة محددة تكلي
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-33-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. تكليف بمهمة رسمية لفترة محددةإدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على اختيار مرحلة القرار  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف. يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوىتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

خاللها وذلك بالضـــغ   يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلبإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

تي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات ال

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

غ  حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــتكليف بمهمة رســمية لفترة محددة شــاشــة اعتماد طلب 

بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضــــغ  على زر ياعتماد صــــاحب صــــالحيةي  فيظهر النظام 

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-33-2-6شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-33-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضغ  في المربع الموجود تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لطلب  ❖

لغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــــاحب بجانب جملة يالطلب جاهز إل

المراد إلغاء  الصــالحيةي فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد

ص حيم اعتماده صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  ضغ  على يقوم المستخدم باختيار ال صالحية وذلك بال حاب ال

صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام 

 رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  صبح طلب مالحظة سمية لفترة محددة  تكليفأ صدير حيم يتم ذلك بمهمة ر صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 .تكليف بمهمة رسمية لفترة محددةمن شاشة تصدير طلب 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 785 

 تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة    اعتماد طلب 
 

الطلبات من قائمة اعتماد من قائمة محددة غير تكليف بمهمة رســمية لفترة تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.34-2-6الطلب كما في الشكل )
 

 
 .محددةغير تكليف بمهمة رسمية لفترة  ( يمثل شاشة اعتماد طلب34-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا سمية لفترة يتم من خالل هذه ال غير تكليف بمهمة ر

سمية لفترة إلتمام إجراءات طلب محددة  سمية  موظف في النظام، والعتماد طلبلمحددة غير تكليف بمهمة ر تكليف بمهمة ر

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد محددة غير لفترة 

 (.1-34-2-6في الشكل )كما محددة غير تكليف بمهمة رسمية لفترة طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-34-2-6لشكل )ا
 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. محددةغير تكليف بمهمة رسمية لفترة إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

تحت اإلعداد ويجب على  اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. الموظف رقم  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. ي من لوحة المفاتيحF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  محددة غير تكليف بمهمة رسمية لفترة شاشة اعتماد طلب 

عتمادي ومن ثم الضــــغ  على زر ياعتماد صــــاحب صــــالحيةي  فيظهر النظام بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لال

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-34-2-6شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-34-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.يعرض صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضــغ  في المربع محددة غير تكليف بمهمة رســمية لفترة يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

يام بالضــــغ  على زر يإلغاء اعتماد الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم الق

المراد  صاحب الصالحيةي فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد

ضغ   حيم إلغاء اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  ستخدم باختيار ال يقوم الم

صورة اليد المو صالحيةيحيم يعرض على  صاحب  ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  جودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بال

 النظام رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم محددة غير تكليف بمهمة رســمية لفترة أصــبح طلب مالحظة

 .محددة غير تكليف بمهمة رسمية لفترةذلك من شاشة تصدير طلب 
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 انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة    اعتماد طلب 
 

اعتماد من قائمة الطلبات من قائمة تكليف بمهمة رســمية لفترة محددة انهاء تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.35-2-6الطلب كما في الشكل )
 

 
 .تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة انهاء ( يمثل شاشة اعتماد طلب35-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال تكليف بمهمة رسمية لفترة انهاء يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

ــــمية لفترة محددة  انهاء إلتمام إجراءات طلبمحددة  تكليف بمهمة انهاء  موظف في النظام، والعتماد طلبلتكليف بمهمة رس

يقوم المسـتخدم بالضـغ  على زر يبحمي من شـري  المهام حيم يعرض النظام شـاشـة البحم الخاصـة رسـمية لفترة محددة 

 (.1-35-2-6في الشكل )كما تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة  انهاء باعتماد طلب
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-35-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. تكليف بمهمة رسمية لفترة محددةانهاء إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

حالتها تحت اإلعداد ويجب على اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. قم الموظف ر ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.فة  رقم الوظي ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 تيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

دم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخ

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة انهاء شاشة اعتماد طلب 

هز لالعتمادي ومن ثم الضــــغ  على زر ياعتماد صــــاحب صــــالحيةي  فيظهر النظام بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جا

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-35-2-6شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-35-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضــغ  في المربع تكليف بمهمة رســمية لفترة محددة انهاء يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

ثم القيام بالضــــغ  على زر يإلغاء اعتماد  الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن

المراد  صاحب الصالحيةي فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد

ضغ   حيم إلغاء اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  ستخدم باختيار ال يقوم الم

صورة ال صالحيةيحيم يعرض على  صاحب  ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  يد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بال

 النظام رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  صبح طلبمالحظة سمية لفترة محددة  انهاء أ صدير حيم يتم تكليف بمهمة ر صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 .تكليف بمهمة رسمية لفترة محددةانهاء ذلك من شاشة تصدير طلب 
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 تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة    انهاء اعتماد طلب 
 

ـــة عند اختيار اعتماد طلب  ـــاش ـــمية لفترة انهاء تظهر هذه الش الطلبات من قائمة من قائمة محددة غير تكليف بمهمة رس

 (.36-2-6اعتماد الطلب كما في الشكل )
 

 
 .محددةغير تكليف بمهمة رسمية لفترة  ( يمثل شاشة اعتماد طلب36-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال تكليف بمهمة رسمية لفترة انهاء يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

تكليف انهاء  للموظف في النظام، والعتماد طلبمحددة غير تكليف بمهمة رســمية لفترة  انهاء طلبإلتمام إجراءات محددة غير 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم محددة غير بمهمة رسمية لفترة 

 (.1-36-2-6الشكل ) فيكما محددة غير تكليف بمهمة رسمية لفترة انهاء الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-36-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. محددةغير تكليف بمهمة رسمية لفترة انهاء إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يشغلها الموظف. يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التيتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لبحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات ا

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم محددة غير تكليف بمهمة رســمية لفترة انهاء شــاشــة اعتماد طلب 

الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةي  فيظهر  بالضــغ  بالمربع

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-36-2-6النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-36-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 مسلسل لصاحب الصالحية.رقم م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــ

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضــغ  في محددة غير تكليف بمهمة رســمية لفترة انهاء يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

ء االعتمادي من شاشة االعتماد ومن ثم القيام بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد المربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز إللغا

المراد  صاحب الصالحيةي فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد

صحاب  حيم إلغاء اعتماده صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  ستخدم باختيار ال ضغ  يقوم الم صالحية وذلك بال ال

صالحيةيحيم يعرض  صاحب  ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بال على 

 النظام رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  صبح طلبمالحظة سمية لفترة تكل انهاء أ صدير حيم محددة غير يف بمهمة ر صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 .محددة غير تكليف بمهمة رسمية لفترة انهاءيتم ذلك من شاشة تصدير طلب 
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 اعفاء من حسم غياب أو تأخير    اعتماد طلب 
 

ة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما من قائماعفاء من حسم غياب أو تأخير تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.37-2-6في الشكل )
 

 
 .أو تأخير حسم غياباعفاء من  ( يمثل شاشة اعتماد طلب37-2-6الشكل )

 

حســم غياب أو تأخير  اعفاء من يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد طلب

يقوم المســـتخدم حســـم غياب أو تأخير  اعفاء من للموظف في النظام، والعتماد طلباعفاء من الحســـم إلتمام إجراءات طلب 

حســم غياب أو  اعفاء من بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم الخاصــة باعتماد طلب

 (.1-37-2-6كما في الشكل )تأخير 
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 مة للبحم في القرارات.( يمثل الشاشة العا1-37-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.حسم غياب أو تأخير  اعفاء من إدخال الرقم الخاص لقرار طلبالرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.المستخدم اختيار 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات  رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 ف عليها.إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظرقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 إمكانية التعديل عليه. ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري معF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ى صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  عل

شة اعتماد طلب  ضغ  بالمربع اعفاء من حسم غياب أو تأخير شا صبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بال حيم ي

ــالح ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص ــة الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض ــاش يةي  فيظهر النظام ش

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-37-2-6أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-37-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 مديري. يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائبصفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي. بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود اعفاء من حســم غياب أو تأخير يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

بجانب جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــــاحب 

المراد إلغاء  نظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتمادالصــالحيةي فيظهر ال

ضغ  على  حيم اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  يقوم المستخدم باختيار ال

اء اعتماد صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغ

 رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من اعفاء من حســم غياب أو تأخير أصــبح طلب مالحظة

 حسم غياب أو تأخير. اعفاء منشاشة تصدير طلب 
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 صرف بدل آلي    اعتماد طلب 
 

-38)قائمة اعتماد الطلب كما في الشكلمن قائمة الطلبات من صرف بدل آلي تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

2-6.) 
 

 
 .آلي صرف بدل ( يمثل شاشة اعتماد طلب38-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا إلتمام إجراءات صرف بدل آلي يتم من خالل هذه ال

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  صــرف بدل آلي  موظف في النظام، والعتماد طلبلآلي  صــرف بدلطلب 

 (.1-38-2-6كما في الشكل )بدل آلي  صرفالمهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-38-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.صرف بدل آلي إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 ريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تا تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 ظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

فيقوم المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

شة اعتماد طلب  ضغ  بالمربع الموجود بجانب صرف بدل آلي شا ستخدم بال صبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم الم حيم ي

صالحية جملة يالطلب جاهز لالعتماد صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  ي ومن ثم ال

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-38-2-6كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-38-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.يعرض النظام صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 ت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.بأنه تم

وذلك بالضـــغ  في المربع الموجود بجانب جملة صـــرف بدل آلي يمكن للمســـتخدم إلغاء اعتماد صـــاحب الصـــالحية لطلب  ❖

اد صــاحب الصــالحيةي فيظهر يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتم

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده النظام 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه في بداية ســطر الجدول ومن 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير صــرف بدل آلي أصــبح طلب مالحظة

 صرف بدل آلي.لب ط
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 تمديد عقد    اعتماد طلب 
 

شة عند اختيار اعتماد طلب  شا شكل )تمديد عقد تظهر هذه ال -2-6من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في ال

39.) 
 

 
 .عقدتمديد  ( يمثل شاشة اعتماد طلب39-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا إلتمام إجراءات طلب تمديد عقد يتم من خالل هذه ال

ــري  المهام حيم تمديد عقد  للموظف في النظام، والعتماد طلبتمديد عقد  ــغ  على زر يبحمي من ش يقوم المســتخدم بالض

 (.1-39-2-6كما في الشكل )د تمديد عقيعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-39-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تمديد عقد إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

حالتها تحت اإلعداد ويجب على  اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.يفة  رقم الوظ ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لمســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم ا

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة تمديد عقد شاشة اعتماد طلب 

لضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ا

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-39-2-6الشكل )
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 802 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-39-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.يعرض النظام صفة الشخص صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 تماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.بأنه تمت عملية اع

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب تمديد عقد يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

حيةي فيظهر النظام جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــال

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  صبح طلب مالحظة صدير طلب تمديد عقد أ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  معتمد من 

 قد.تمديد ع
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 نقل موظف على كادر جديد  اعتماد طلب 
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما نقل موظف على كادر جديد تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.40-2-6في الشكل )
 

 
 .على كادر جديدنقل موظف  ( يمثل شاشة اعتماد طلب40-2-6الشكل )

 

إلتمام نقل موظف على كادر جديد يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي نقل موظف على كادر جديد  للموظف في النظام، والعتماد طلب النقلإجراءات طلب 

ص -2-6كما في الشكل )نقل موظف على كادر جديد ة باعتماد طلب من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخا

40-1.) 
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 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.نقل موظف على كادر جديد إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على اختيار مرحلة  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

جيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول با

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

ــة اعتماد طلب  ــاش ــتخدم با نقل موظف على كادر جديدش ــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المس ــغ  بالمربع حيم يص لض

ــة  ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-40-2-6أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 الرئيسيةالمعلومات  •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على ز

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب نقل موظف على كادر جديد يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لطلب  ❖

االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي  جملة يالطلب جاهز إللغاء

 حيم المراد إلغاء اعتماده فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد

لصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب ا

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  ـــبح طلب مالحظة ـــدير حيم يتم ذلك من نقل موظف على كادر جديد أص ـــالحية وبحاجة إلى تص ـــاحب ص معتمد من ص

 نقل موظف على كادر جديد.شاشة تصدير طلب 
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 تعديل بيانات متعاون  اعتماد طلب 
 

ــــة عند اختيار اعتماد طلب  ــــاش من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في تعديل بيانات متعاون تظهر هذه الش

 (.6-2-41الشكل)
 

 
 .تعديل بيانات متعاون ( يمثل شاشة اعتماد طلب41-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات تعديل بيانات متعاون يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري   يقومتعديل بيانات متعاون  في النظام، والعتماد طلبتعديل بيانات متعاون طلب 

 (.1-41-2-6كما في الشكل )تعديل بيانات متعاون المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تعديل بيانات متعاون إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 عض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في ب رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 ال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –تاريخ الفترة )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود  تعديل بيانات متعاونشــاشــة اعتماد طلب 

ــحاب  ــة أص ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-41-2-6ية كما في الشكل )الصالح
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 808 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-41-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  يقوم المســتخدم باختيار الشــخص ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صالحية لطلب  يمكن ❖ صاحب ال ضغ  في المربع الموجود بجانب جملة تعديل بيانات متعاون للمستخدم إلغاء اعتماد  وذلك بال

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية مرًة أخرى ليتم اخ صحاب ال شة أ شا صالحية االعتمادالنظام  صاحب  شخص  يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده تيار ال

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

رســالة تبين بأنه في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تعديل بيانات متعاون أصــبح طلب مالحظة

 تعديل بيانات متعاون.تصدير طلب 
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 صرف مكافأة     اعتماد طلب 
 

-2-6)قائمة اعتماد الطلب كما في الشكلمن قائمة الطلبات من صرف مكافأة تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

42.) 
 

 
 .مكافأةصرف  ( يمثل شاشة اعتماد طلب42-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب صرف مكافأة يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم صرف مكافأة  للموظف في النظام، والعتماد طلبصرف مكافأة 

 (.1-42-2-6كما في الشكل )صرف مكافأة يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.صرف مكافأة إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 والتي لم يتم اعتمادها بعد.المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.هة اإلدارية  الج ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 لوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة االمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

مســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم البحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

لجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر ا

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب صــرف مكافأة شــاشــة اعتماد طلب 

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-42-2-6)كما في الشكل 
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 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب صرف مكافأة اء اعتماد صاحب الصالحية لطلب يمكن للمستخدم إلغ ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده االعتماد شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت عملية 

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب صرف مكافأة أصبح طلب مالحظة

 صرف مكافأة.
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 انتداب حجاعتماد طلب 
 

-2-6قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في الشـكل )من  انتداب حجتظهر هذه الشـاشـة عند اختيار اعتماد طلب 

43.) 
 

 
 .انتداب حج( يمثل شاشة اعتماد طلب 43-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب  انتداب حجيتم من خالل هذه الشـاشـة السـماح للمسـتخدم صـاحب الصـالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض  اب حجانتدللموظف في النظام، والعتماد طلب  االنتداب

 (.1-43-2-6كما في الشكل ) انتداب حجالنظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-43-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.انتداب حج إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 لبحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات ا رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 هة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  ى تاريخ(  إل –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

صبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة حيم ي انتداب حجشاشة اعتماد طلب 

يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-43-2-6الشكل )
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 يمثل شاشة أصحاب الصالحية.( 2-43-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

جانب جملة يالطلب وذلك بالضــغ  في المربع الموجود ب انتداب حجيمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

حية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المستخدم باختيار الشخص صاحب صال

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب  انتداب حجأصبح طلب مالحظة

 .انتداب حج 
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 إيقاف مؤقتاعتماد طلب 
 

-2-6)قائمة اعتماد الطلب كما في الشكلمن قائمة الطلبات من  إيقاف مؤقتتظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

44.) 
 

 
 .إيقاف مؤقت( يمثل شاشة اعتماد طلب 44-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال إلتمام إجراءات طلب  إيقاف مؤقتيتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم  إيقاف مؤقتللموظف في النظام، والعتماد طلب  إيقاف مؤقت

 (.1-44-2-6كما في الشكل ) إيقاف مؤقتيعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-44-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. مؤقت إيقافإدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 حيم يتم إدخال رقم الصادر. يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 إلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة االجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  ريخ(  إلى تا –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

بحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

ــبح إيقاف مؤقتشــاشــة اعتماد طلب  ــغ  بالمربع الموجود بجانب  حيم يص الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالض

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-44-2-6كما في الشكل )
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 يمثل شاشة أصحاب الصالحية.( 2-44-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ة ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداي

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

ب جملة يالطلب وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجان إيقاف مؤقتيمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لطلب  ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة  المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب  إيقاف مؤقتأصبح طلب مالحظة

 .إيقاف مؤقت
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 فك إيقاف مؤقتاعتماد طلب 
 

يار اعتماد طلب  قائمة اعتماد الطلب كما في من قائمة الطلبات من  فك إيقاف مؤقتتظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اخت

 (.6-2-45)لالشك
 

 
 .فك إيقاف مؤقت( يمثل شاشة اعتماد طلب 45-2-6) الشكل

 

إلتمام إجراءات  إيقاف مؤقت فك يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد طلب

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري   إيقاف مؤقت فك للموظف في النظام، والعتماد طلب فك إيقاف مؤقتطلب 

 (.1-45-2-6كما في الشكل ) إيقاف مؤقت فك طلب مهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتمادال
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-45-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. فك إيقاف مؤقتإدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  القرار مرحلة  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. الصادر تاريخ  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف. يتم إدخالتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ   يقوم المســـتخدم بإدخال الفترةإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

لمستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم ا فك إيقاف مؤقتشاشة اعتماد طلب 

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-45-2-6كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-45-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضـــغ  في المربع الموجود بجانب جملة  إيقاف مؤقت فك يمكن للمســـتخدم إلغاء اعتماد صـــاحب الصـــالحية لطلب ❖

غاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر يالطلب جاهز إلل

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده النظام 

صحا ب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أ

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير  ف مؤقتإيقا فك أصبح طلبمالحظة

 .إيقاف مؤقت فك طلب
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 افادة عن العمل خارج الدوام   اعتماد طلب 
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما افادة عن العمل خارج الدوام تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.46-2-6في الشكل )
 

 
 .خارج الدوامافادة عن العمل   ( يمثل شاشة اعتماد طلب46-2-6الشكل )

 

إلتمام افادة عن العمل خارج الدوام يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي دوام افادة عن العمل خارج ال للموظف في النظام، والعتماد طلباإلفادة إجراءات طلب 

صة باعتماد طلب شة البحم الخا شري  المهام حيم يعرض النظام شا -2-6كما في الشكل)افادة عن العمل خارج الدوام  من 

46-1.) 
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 822 

 
 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-46-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.افادة عن العمل خارج الدوام إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 .المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 لحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا االجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 بة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع االفادة عن العمل خارج الدوام شــاشــة اعتماد طلب 

ــة  ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-46-2-6اب الصالحية كما في الشكل )أصح
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-46-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 يإغالقي.بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر 

وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب افادة عن العمل خارج الدوام يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لطلب  ❖

جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي 

 حيم المراد إلغاء اعتماده ية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتمادفيظهر النظام شاشة أصحاب الصالح

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد 

صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب 

 تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من  افادة عن العمل خارج الدوامأصبح طلب مالحظة

 وام.افادة عن العمل خارج الدشاشة تصدير طلب 
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 إجازة حضانة يتيم مكفولاعتماد طلب 
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في  إجازة حضـانة يتيم مكفولتظهر هذه الشـاشـة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.47-2-6الشكل )
 

 
 .حضانة يتيم مكفول اجازة( يمثل شاشة اعتماد طلب 47-2-6الشكل )

 

إلتمام  حضانة يتيم مكفول اجازةيتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي  حضــانة يتيم مكفول اجازةللموظف في النظام، والعتماد طلب  االجازةإجراءات طلب 

-47-2-6كما في الشكل ) حضانة يتيم مكفول اجازةاصة باعتماد طلب من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخ

1.) 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-47-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.حضانة يتيم مكفول  إجازةإدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على اختيار مرحلة  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 حقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا ال تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 ى مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة علتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالط

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

غ  بالمربع الموجود حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالض اجازة حضانة يتيم مكفولشاشة اعتماد طلب 

ــحاب  ــة أص ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-47-2-6الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-47-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صالحية لطلب  ❖ صاحب ال ستخدم إلغاء اعتماد  ضانة يتيم مكفول اجازةيمكن للم ضغ  في المربع الموجود بجانب  ح وذلك بال

العتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي جملة يالطلب جاهز إللغاء ا

 حيم المراد إلغاء اعتماده فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد

الحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــ

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة  يتيم مكفولحضانة  اجازةأصبح طلب مالحظة

 .حضانة يتيم مكفول اجازةتصدير طلب 
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 إجازة الوفاةاعتماد طلب 
 

-2-6من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في الشكل ) إجازة الوفاةتظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

48.) 
 

 
 .الوفاة اجازة( يمثل شاشة اعتماد طلب 48-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا إلتمام إجراءات طلب  الوفاة اجازةيتم من خالل هذه ال

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض  الوفاة اجازةللموظف في النظام، والعتماد طلب  االجازة

 (.1-48-2-6كما في الشكل ) الوفاة اجازةالنظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-48-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. الوفاة إجازةإدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 ت البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشا رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في  يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذهبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة  اجازة الوفاةد طلب شاشة اعتما

يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 اد.( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتم2-48-2-6الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-48-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صالحية لطلب  ❖ صاحب ال ضغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب وذلك ب الوفاة اجازةيمكن للمستخدم إلغاء اعتماد  ال

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

دم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المستخ

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 بالضغ  على زر يإغالقي. تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب  الوفاة اجازةأصبح طلب مالحظة

 .الوفاة اجازة
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 إجازة أبوةاعتماد طلب 
 

-2-6الشــكل ) من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في إجازة أبوةتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد طلب 

49.) 
 

 
 .أبوة اجازة( يمثل شاشة اعتماد طلب 49-2-6الشكل )

 

إلتمام إجراءات طلب  أبوة اجازةيتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد طلب 

شري  المهام حيم يعرض  أبوة اجازةللموظف في النظام، والعتماد طلب  االجازة ضغ  على زر يبحمي من  ستخدم بال يقوم الم

 (.1-49-2-6كما في الشكل ) أبوة اجازةالنظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-49-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. مولود إجازةإدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 م حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البح رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  اريخ(  إلى ت –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

بح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة حيم يص اجازة مولودشاشة اعتماد طلب 

يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-49-2-6الشكل )
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 يمثل شاشة أصحاب الصالحية.( 2-49-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صالحية لطلب  ❖ صاحب ال ضغ  في المربع الموجود مولود اجازةيمكن للمستخدم إلغاء اعتماد  بجانب جملة يالطلب  وذلك بال

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده شـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب صـــالحية االعتماد

ص الحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة المستخدم باختيار الشخص صاحب 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير طلب  مولود اجازةأصبح طلب مالحظة

 .مولود اجازة
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 إفادة بمهمة انتداب داخلياعتماد طلب 
 

في  من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما إفادة بمهمة انتداب داخليتظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.50-2-6الشكل )
 

 
 .انتداب داخليإفادة بمهمة ( يمثل شاشة اعتماد طلب 50-2-6الشكل )

 

إلتمام  إفادة بمهمة انتداب داخلييتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســـتخدم بالضـــغ   إفادة بمهمة انتداب داخليللموظف في النظام، والعتماد طلب  إفادة بمهمة االنتدابإجراءات طلب 

كما في  إفادة بمهمة انتداب داخليعلى زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 

 (.1-50-2-6الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-50-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.إفادة بمهمة انتداب داخلي إدخال الرقم الخاص لقرار طلب قرار  الرقم الخاص لل ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 بعد. المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

دات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محدبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

م معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظا

حيم يصـــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســـتخدم بالضـــغ  بالمربع  إفادة بمهمة انتداب داخليشـــاشـــة اعتماد طلب 

ــة  ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-50-2-6أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-50-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب  انتداب داخلي إفادة بمهمة صاحب الصالحية لطلب يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد ❖

جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي 

 حيم المراد إلغاء اعتماده الحية االعتمادفيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب ص

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد 

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 ملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تبين بأنه تمت ع

 

  ـــبح طلب مالحظة ـــدير حيم يتم ذلك من  إفادة بمهمة انتداب داخليأص ـــالحية وبحاجة إلى تص ـــاحب ص معتمد من ص

 .انتداب داخلي  إفادة بمهمة شاشة تصدير طلب
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 انتداب خارجي إفادة بمهمة اعتماد طلب
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما  إفادة بمهمة انتداب خارجيتظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.51-2-6في الشكل )
 

 
 .انتداب خارجيإفادة بمهمة ( يمثل شاشة اعتماد طلب 51-2-6الشكل )

 

إلتمام  إفادة بمهمة انتداب خارجييتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

ــغ   إفادة بمهمة انتداب خارجيللموظف في النظام، والعتماد طلب  إفادة بمهمة االنتدابإجراءات طلب  يقوم المســتخدم بالض

كما في  إفادة بمهمة انتداب خارجيعلى زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 

 (.1-51-2-6الشكل )
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 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.إفادة بمهمة انتداب خارجي  قرار طلبإدخال الرقم الخاص لالرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

و إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

ــة اعتماد طلب  ــاش ــغ  بالمربع  إفادة بمهمة انتداب خارجيش ــبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالض حيم يص

ــة  ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 شخص صاحب صالحية االعتماد.( ليتم اختيار ال2-51-2-6أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-51-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضغ  في المربع الموجود بجانب  انتداب خارجي إفادة بمهمة لطلب يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية ❖

جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي 

 حيم المراد إلغاء اعتماده فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد 

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 ماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعت

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من  إفادة بمهمة انتداب خارجيأصبح طلب مالحظة

 .إفادة بمهمة انتداب خارجيشاشة تصدير طلب 
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 اعتماد طلب ندب موظف
 

 (.52-2-6من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في الشكل )ندب موظف تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 
 

 
 .ندب موظف( يمثل شاشة اعتماد طلب 52-2-6الشكل )

 

ندب طلب إلتمام إجراءات  ندب موظفيتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يبحمي من شـــري  المهام حيم يعرض  ندب موظففي النظام، والعتماد طلب  الموظف

 (.1-52-2-6كما في الشكل ) ندب موظفالنظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.ندب موظف إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 عد.المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها ب

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. يستخدم هذاالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة ندب موظف شاشة اعتماد طلب 

يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في 

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-52-2-6لشكل )ا
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-52-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

ية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالح ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

صالحية لطلب يمكن للمستخدم  ❖ صاحب ال ضغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالطلب  ندب موظفإلغاء اعتماد  وذلك بال

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر النظام 

يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده صـــالحية االعتمادشـــاشـــة أصـــحاب الصـــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشـــخص صـــاحب 

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه 

 عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.تمت 

 

  صبح طلب مالحظة صدير طلب  ندب موظفأ صدير حيم يتم ذلك من شاشة ت صاحب صالحية وبحاجة إلى ت معتمد من 

 .ندب موظف
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 اعتماد طلب تمديد ندب موظف
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في الشكل تمديد ندب موظف تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد طلب 

(6-2-53.) 
 

 
 .تمديد ندب موظف( يمثل شاشة اعتماد طلب 53-2-6الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد طلب  صاحب ال إلتمام إجراءات  تمديد ندب موظفيتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري   تمديد ندب موظففي النظام، والعتماد طلب  تمديد ندب الموظفطلب 

 (.1-53-2-6كما في الشكل ) تمديد ندب موظفالمهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد طلب 
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 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تمديد ندب موظف إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

اختيار مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  •

 ادها بعد.المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتم

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 دم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 ار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب تمديد ندب موظف شاشة اعتماد طلب 

صالحية  صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم ال

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-53-2-6ا في الشكل )كم
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-53-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة  تمديد ندب موظفللمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب يمكن  ❖

يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر 

صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ا صحاب ال شة أ شا صالحية االعتمادالنظام  صاحب  شخص  يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده ل

المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة 

بأنه  في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير  تمديد ندب موظفأصبح طلب مالحظة

 .تمديد ندب موظفطلب 

  



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 845 

 اعتماد طلب قطع أو إنهاء ندب موظف
 

من قائمة الطلبات من قائمة اعتماد الطلب كما في قطع أو إنهاء ندب موظف تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار اعتماد طلب 

 (.54-2-6الشكل )
 

 
 .قطع أو إنهاء ندب موظف( يمثل شاشة اعتماد طلب 54-2-6الشكل )

 

إلتمام  قطع أو إنهاء ندب موظفيتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد طلب 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر  قطع أو إنهاء ندب موظففي النظام، والعتماد طلب  قطع أو إنهاء ندب الموظفإجراءات طلب 

شة ال شا شري  المهام حيم يعرض النظام  صة باعتماد طلب يبحمي من  شكل  تقطع أو إنهاء ندب موظفبحم الخا كما في ال

(6-2-54-1.) 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-45-2-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.قطع أو إنهاء ندب موظف إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   •

مرحلة القرار يإعداد طلبي حيم ســـوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  اختيار مرحلة القرار  •

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. يستخدم تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

تي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية الإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

تخدم بالضغ  بالمربع الموجود حيم يصبح الطلب جاهزاً لالعتماد فيقوم المسقطع أو إنهاء ندب موظف شاشة اعتماد طلب 

ــحاب  ــة أص ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ــغ  على زر ياعتماد ص بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-54-2-6الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-54-2-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب  قطع أو إنهاء ندب موظفيمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لطلب  ❖

جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي جملة يالطلب 

 حيم المراد إلغاء اعتماده فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد

دول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من ج

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  صبح طلبمالحظة صدير حيم يتم ذلك من شاشة  قطع أو إنهاء ندب موظف أ معتمد من صاحب صالحية وبحاجة إلى ت

 .قطع أو إنهاء ندب موظفتصدير طلب 
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  الطلب تصدير
 

في نظام شؤون الموظفين، حيم يتم من خالل  تصدير الطلبات( مجموعة شاشات 3-6تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 .طلبات الموظفينتصدير هذه القائمة 
 

 
 تصدير الطلب.( يمثل شاشة 3-6الشكل )

 

صديرم الدخول الى قائمة يت شات  الطلباتمن قائمة  الطلب ت شا صدير الطلباتحيم يعرض النظام مجموعة من ال ليقوم  لت

 .و العمل على تصدير الطلبات االزمةالمستخدم بإختيار إحدى هذه الشاشات 
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 تصدير طلب ابتعاث خارجي 

 

ــــدير الطلب كما في  ــــدير طلب االبتعاث الخارجي من قائمة الطلبات من قائمة تص ــــة عند اختيار تص ــــاش تظهر هذه الش

 (.6-3-1الشكل)
 

 
 .( يمثل شاشة تصدير طلب ابتعاث خارجي1-3-6الشكل )

 

نظام شؤون  يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب االبتعاث الخارجي في

الموظفين، ولتصــدير طلب االبتعاث الخارجي يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام 

 (.1-1-3-6شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب االبتعاث الخارجي كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-1-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب االبتعاث الخارجي الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 ي لم يتم تصديرها بعد.صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والت

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.دارية  الجهة اإل ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 ة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

م بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

لومات الطلب في حيم يعرض النظام مع الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول

حيم يصـبح الطلب جاهزاً للتصـدير فيقوم المسـتخدم بالضـغ  بالمربع الموجود بجانب خارجي ابتعاث شـاشـة تصـدير طلب 

 جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 ارجي.طلب االبتعاث الخلصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب االبتعاث الخارجي وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض زر  الرواب  الموجودة بجانبيقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-1-3-6التصدير كما في الشكل ) اتيتصديري حيم تظهر شاشة مجموع
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-1-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير الطلب.الشاشة ويعيدنا إ

صديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖ ( ليقوم 3-1-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يت

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-1-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 مسلسل لصاحب الصالحية. رقمم   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعر

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  جاهزاً إلعداد قرار االبتعاث الخارجي حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار مصدر وأصبح طلب االبتعاث الخارجي مالحظة

 ابتعاث خارجي.
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  داخليابتعاث تصدير طلب 

 

-2)قائمة تصدير الطلب كما في الشكل من قائمة الطلبات من الداخليتظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب االبتعاث 

3-6.) 
 

 
 داخلي.( يمثل شاشة تصدير طلب ابتعاث 2-3-6الشكل )

 

في نظام شؤون  الداخلييتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب االبتعاث 

يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يبحمي من شـــري  المهام حيم يعرض النظام  الداخليالموظفين، ولتصـــدير طلب االبتعاث 

 (.1-2-3-6في الشكل )كما  الداخليشاشة البحم الخاصة بتصدير طلب االبتعاث 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-2-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. الداخليإدخال الرقم الخاص لقرار طلب االبتعاث الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي مرحلة القرار  ❖ حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 الصادر. يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

قوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة في

علومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام م

حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب  داخلي ابتعاثشــاشــة تصــدير طلب 

 وم بإدخال قيم الحقول التالية:جملة يالطلب جاهز للتصديري ويق

 .الداخليطلب االبتعاث لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح F8وذلك بالضغ  على زر ي الداخلييقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب االبتعاث تاريخ التصدير   ❖

 عديل عليه.حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية الت

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-2-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-2-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مايظهر بجانب اسم الجهة عند يتم ادخال نص النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ص شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت ادر للقرارات، أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظيلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

صديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖ ( ليقوم 3-2-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يت

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-2-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  صبح طلب االبتعاث مالحظة صدر و الداخليأ شة إعداد قرار  الداخليجاهزاً إلعداد قرار االبتعاث م شا حيم يتم ذلك من 

 .داخليابتعاث 
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 ابتعاث خارجي قطع تصدير طلب 

 

 قائمة تصدير الطلب كما في الشكل من قائمة الطلبات من قطع ابتعاث خارجيتظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب 

(3-3-6.) 
 

 
 .ابتعاث خارجي قطع( يمثل شاشة تصدير طلب 3-3-6الشكل )

 

في نظام قطع  ابتعاث خارجي يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب 

االبتعاث الخارجي يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض قطع شؤون الموظفين، ولتصدير طلب 

 (.1-3-3-6االبتعاث الخارجي كما في الشكل )قطع النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-3-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 االبتعاث الخارجي الذي نريد البحم عنه.قطع قم الخاص لقرار طلب إدخال الرالرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. الصادر  رقم ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 القائمة المنسدلة. يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة منالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود خارجي ابتعاث قطع شــاشــة تصــدير طلب 

 بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 االبتعاث الخارجي.قطع طلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8االبتعاث الخارجي وذلك بالضــغ  على زر ي قطع يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير طلبتاريخ التصــدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــغ  على را ❖ ــدير وذلك بالض ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص ب  يمجموعات التص

 (.2-3-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-3-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات،  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 لنص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال ايللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

صديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖ ( ليقوم 3-3-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يت

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-3-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة 

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  االبتعاث الخارجي حيم يتم ذلك من شاشة  قطع جاهزاً إلعداد قرارمصدر واالبتعاث الخارجي قطع أصبح طلب مالحظة

 ابتعاث خارجي. قطع إعداد قرار
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  داخليابتعاث قطع تصدير طلب 

 

قائمة تصــــدير الطلب كما في  من قائمة الطلبات منقطع  ابتعاث داخلي تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار تصــــدير طلب 

 (.6-3-4)الشكل
 

 
 داخلي.ابتعاث  قطع ( يمثل شاشة تصدير طلب4-3-6الشكل )

 

صدير طلب  صالحية بالقيام بت صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا في نظام  الداخلياالبتعاث قطع يتم من خالل هذه ال

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض  الداخلياالبتعاث قطع شؤون الموظفين، ولتصدير طلب 

 (.1-4-3-6كما في الشكل ) الداخلياالبتعاث قطع لب النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير ط
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 865 

 
 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-4-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. الداخلياالبتعاث قطع إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي  مرحلة القرار  ❖ حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. يستخدم هذا الحقل في بعض تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 نظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى التسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

لها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خالإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

بجانب  حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود داخلي ابتعاث قطع شاشة تصدير طلب

 جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .الداخلياالبتعاث قطع طلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ــدير طلب تاريخ التصــدير   ❖ ــغ  على زر ي الداخلياالبتعاث قطع يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تص ي من لوحة F8وذلك بالض

 عرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.المفاتيح حيم ي

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-4-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 مجموعة التصدير.( يمثل شاشة 2-4-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإل

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قF2على زر ي ائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرارصــورة/أصــل عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مايتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ض صادر للقرارات، أما إ شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  افة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــفل نموذج الطباعة، لجهته ـــافة نص يظهر اس ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض حيم يتم الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.إشارة ) يلفرعهي حيم تظهر

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

صديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )يقوم المستخدم بالضغ  على زر ي ❖ ( ليقوم 3-4-3-6ت

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-4-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري. يعرض النظام صفة الشخصصفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 من ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح و
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  حيم يتم ذلك من شاشة  الداخلياالبتعاث قطع جاهزاً إلعداد قرار مصدر و الداخلياالبتعاث قطع أصبح طلب مالحظة

 .داخليابتعاث قطع إعداد قرار 
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  الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية تصدير طلب 

 

صدير طلب  شة عند اختيار ت شا ضور دورة تدريبية داخلية تظهر هذه ال صدير الموافقة على ح من قائمة الطلبات من قائمة ت

 (.5-3-6الطلب كما في الشكل )
 

 
 .الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية ( يمثل شاشة تصدير طلب5-3-6الشكل )

 

الموافقة على حضور دورة تدريبية يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب 

صدير طلب داخلية  شؤون الموظفين، ولت ضغ  على زر الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية في نظام  يقوم المستخدم بال

كما الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية حم الخاصة بتصدير طلب يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة الب

 (.1-5-3-6في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-5-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 عنه.الذي نريد البحم الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 ال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخ رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.سل الوظيفة  تسل ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

لمســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم اإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

في  يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجودبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  اخلية الموافقة على حضور دورة تدريبية د شاشة تصدير طلب

 بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .الموافقة على حضور دورة تدريبية داخليةطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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وذلك بالضغ  على زر الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية بإدخال تاريخ تصدير طلب يقوم المستخدم تاريخ التصدير   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8ي

ــديري من الرواب  الموجو ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض دة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-5-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-5-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات،  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـ لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

صديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖ ( ليقوم 3-5-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يت

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-5-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  الموافقة على حضور دورة جاهزاً إلعداد قرار الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية مصدر وأصبح طلب مالحظة

 .الموافقة على حضور دورة تدريبية داخليةحيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار تدريبية داخلية 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 874 

  تدريبية خارجية  الموافقة على حضور دورة تصدير طلب 

 

من قائمة الطلبات من قائمة تصدير الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب 

 (.6-3-6الطلب كما في الشكل )
 

 
 خارجية.الموافقة على حضور دورة تدريبية  ( يمثل شاشة تصدير طلب6-3-6الشكل )

 

الموافقة على حضور دورة تدريبية يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية في نظام شؤون الموظفين، ولتصدير طلب خارجية 

الموافقة على حضـور دورة تدريبية خارجية حم الخاصـة بتصـدير طلب يبحمي من شـري  المهام حيم يعرض النظام شـاشـة الب

 (.1-6-3-6كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-6-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 عنه.الذي نريد البحم الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

م المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

جود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  ة خارجية الموافقة على حضور دورة تدريبي شاشة تصدير طلب

 بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجيةطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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وذلك بالضغ  على زر الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية دم بإدخال تاريخ تصدير طلب يقوم المستختاريخ التصدير   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8ي

ــديري من الرواب  الم ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض وجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-6-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-6-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. يتم ادخال نص النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صاد شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت ر للقرارات، أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(. ( في المربع ومن ثميللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 .( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

صديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖ ( ليقوم 3-6-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يت

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-6-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  الموافقة على حضور دورة جاهزاً إلعداد قرار الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية مصدر وأصبح طلب مالحظة

 .الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجيةحيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار تدريبية خارجية 
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  اجازة  تصدير طلب 

 

 (.7-3-6من قائمة الطلبات من قائمة تصدير الطلب كما في الشكل )اجازة تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب 
 

 
 اجازة. ( يمثل شاشة تصدير طلب7-3-6الشكل )

 

في نظام شؤون الموظفين، اجازة يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب 

الضــغ  على زر يبحمي من شــري  بإختيار القرار الفرعي من القائمة المنســدلة ومن ثم يقوم المســتخدم اجازة ولتصــدير طلب 

 (.1-7-3-6كما في الشكل )اجازة المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 في القرارات. ( يمثل الشاشة العامة للبحم1-7-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.اجازة إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد. صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 الموظف. يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ي بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة ف

ــدير طلب ــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة اجازة  شــاشــة تص ــدير فيقوم المســتخدم بالض ــبح الطلب جاهزاً للتص حيم يص

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .جازةاطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8وذلك بالضغ  على زر ياجازة يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب تاريخ التصدير   ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الم ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض وجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-7-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-7-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات،  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 لنص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال ايللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـت لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض خدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

ي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظ ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

صديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖ ( ليقوم 3-7-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يت

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-7-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

داية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في ب

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  إجازةداد قرار حيم يتم ذلك من شاشة إعاجازة جاهزاً إلعداد قرار اجازة مصدر وأصبح طلب مالحظة. 
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  انتداب داخلي   تصدير طلب 

 

صدير طلب  صدير الطلب كما في الشكل )انتداب داخلي تظهر هذه الشاشة عند اختيار ت -6من قائمة الطلبات من قائمة ت

3-8.) 
 

 
 .انتداب داخلي ( يمثل شاشة تصدير طلب8-3-6الشكل )

 

صدير طلب  صالحية بالقيام بت صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا شؤون انتداب داخلي يتم من خالل هذه ال في نظام 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة انتداب داخلي الموظفين، ولتصدير طلب 

 (.1-8-3-6كما في الشكل )انتداب داخلي البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-8-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.انتداب داخلي إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. موظف رقم ال ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

اختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم ب

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب انتداب داخلي  شــاشــة تصــدير طلب

 الحقول التالية:جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم 

 .انتداب داخليطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح F8وذلك بالضــغ  على زر يانتداب داخلي يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير طلب تاريخ التصــدير   ❖

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخ ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض دم باختيار مجموعات التص

 (.2-8-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-8-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير الطلب.الشاشة ويعيدنا إ

صديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖ ( ليقوم 3-8-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يت

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-8-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 مسلسل لصاحب الصالحية. رقمم   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعر

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  انتداب حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار انتداب داخلي جاهزاً إلعداد قرار انتداب داخلي مصدر وأصبح طلب مالحظة

 .داخلي
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  خارجي   انتداب تصدير طلب 

 

صدير طلب  شة عند اختيار ت شا شكل)انتداب خارجي تظهر هذه ال صدير الطلب كما في ال -6من قائمة الطلبات من قائمة ت

3-9.) 
 

 
 خارجي.انتداب  ( يمثل شاشة تصدير طلب9-3-6الشكل )

 

صدير طلب  صالحية بالقيام بت صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا شؤون  انتداب خارجييتم من خالل هذه ال في نظام 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة انتداب خارجي الموظفين، ولتصدير طلب 

 (.1-9-3-6كما في الشكل )انتداب خارجي البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-9-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.انتداب خارجي إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 يتم تصديرها بعد. صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.ية  الجهة اإلدار ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 لك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

يم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ح

حيم يصـبح الطلب جاهزاً للتصـدير فيقوم المسـتخدم بالضـغ  بالمربع الموجود بجانب انتداب خارجي  شـاشـة تصـدير طلب

 جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .انتداب خارجيطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 891 

ي من لوحة المفاتيح F8وذلك بالضــغ  على زر يانتداب داخلي يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير طلب تاريخ التصــدير   ❖

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  ال ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض موجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-9-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-9-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قF2على زر ي ائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرارصــورة/أصــل عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مايتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ض صادر للقرارات، أما إ شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  افة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الط للموظف باعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.ي حيم تظهر إشارة )يلجهته

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 لوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطيلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

صديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما  ❖ ( ليقوم 3-9-3-6في الشكل )يقوم المستخدم بالضغ  على زر يت

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-9-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار انتداب خارجي جاهزاً إلعداد قرار انتداب خارجي مصدر وأصبح طلب مالحظة

 .انتداب خارجي
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 تكليف بوظيفة أخرى تصدير طلب 

 

قائمة تصدير الطلب كما في الشكل من قائمة الطلبات من تكليف بوظيفة أخرى تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب 

(10-3-6.) 
 

 
 .تكليف بوظيفة أخرى ( يمثل شاشة تصدير طلب10-3-6الشكل )

 

صدير طلب  صالحية بالقيام بت صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا في نظام تكليف بوظيفة أخرى يتم من خالل هذه ال

صدير طلب  شري  المهام حيم يعرض تكليف بوظيفة أخرى شؤون الموظفين، ولت ضغ  على زر يبحمي من  يقوم المستخدم بال

 (.1-10-3-6كما في الشكل )تكليف بوظيفة أخرى النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-10-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تكليف بوظيفة أخرى إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 د.صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بع

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 تبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

لومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام مع

حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود تكليف بوظيفة أخرى  شــاشــة تصــدير طلب

 بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .تكليف بوظيفة أخرىطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8وذلك بالضـــغ  على زر يتكليف بوظيفة أخرى يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ تصـــدير طلب تاريخ التصــدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الروا ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض ب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-10-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-10-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صادر للقرارات حي ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت م يتم اختيار مجموعة الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 التالية: جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو  ي من لوحةF2على زر ي المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد يتم تحديد هل لهذه صــورة/أصــل الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مايتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 إلى شاشة تصدير الطلب.الشاشة ويعيدنا 

( ليقوم 3-10-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-10-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم 

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  حيم يتم ذلك من شاشة تكليف بوظيفة أخرى جاهزاً إلعداد قرار تكليف بوظيفة أخرى مصدر وأصبح طلب مالحظة

 .تكليف بوظيفة أخرىإعداد قرار 
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 تكليف بمنصب اداريتصدير طلب 

 

من قائمة الطلبات من قائمة تصـــدير الطلب كما في تكليف بمنصـــب اداري تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار تصـــدير طلب 

 (.6-3-11الشكل )
 

 
 .بمنصب اداريتكليف  ( يمثل شاشة تصدير طلب11-3-6الشكل )

 

في نظام تكليف بمنصــب اداري يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب 

يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض تكليف بمنصب اداري شؤون الموظفين، ولتصدير طلب 

 (.1-11-3-6ما في الشكل )كتكليف بمنصب اداري النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-11-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تكليف بمنصب اداري إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام  مرحلة القرار  ❖ الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 إدخال تاريخ الصادر. يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 غلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي على

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

م الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البح

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود تكليف بمنصــب اداري  شــاشــة تصــدير طلب

 جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:بجانب جملة يالطلب 

 .تكليف بمنصب اداريطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ــدير طلب تاريخ التصــدير   ❖ ــب اداري يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تص ــغ  على زر يتكليف بمنص ي من لوحة F8وذلك بالض

 هجري مع إمكانية التعديل عليه.المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم ال

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-11-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-11-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مايظهر بجانب اسم الجهة عند يتم ادخال نص النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ص شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت ادر للقرارات، أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظيلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-11-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-11-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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حيم يتم ذلك من شاشة إعداد تكليف بمنصب اداري جاهزاً إلعداد قرار تكليف بمنصب اداري مصدر وأصبح طلب مالحظة  

 .تكليف بمنصب اداريقرار 
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 تكليف خارج الجهةتصدير طلب 

 

ــــدير طلب  ــــة عند اختيار تص ــــدير الطلب كما في  لبات منمن قائمة الطتكليف خارج الجهة تظهر هذه الشــــاش قائمة تص

 (.6-3-12)الشكل
 

 
 خارج الجهة.تكليف  ( يمثل شاشة تصدير طلب12-3-6الشكل )

 

في نظام شؤون تكليف خارج الجهة يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام تكليف خارج الجهة الموظفين، ولتصــدير طلب 

 (.1-12-3-6كما في الشكل )تكليف خارج الجهة شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-12-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تكليف خارج الجهة إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –لفترة )من تاريخ ا ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب تكليف خارج الجهة  طلبشاشة تصدير 

 جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .تكليف خارج الجهةطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8وذلك بالضــــغ  على زر يتكليف خارج الجهة تاريخ تصــــدير طلب  يقوم المســــتخدم بإدخالتاريخ التصـــدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-12-3-6ر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )يتصديري حيم تظه
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-12-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات،  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 لنص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال ايللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-12-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-12-3-6)الشكل 

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

دة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجو

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار تكليف خارج الجهة جاهزاً إلعداد قرار تكليف خارج الجهة مصدر وأصبح طلب مالحظة  

 .تكليف خارج الجهة
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 انهاء تكليف بمنصب اداريتصدير طلب 

 

صدير طلب  شة عند اختيار ت شا صب اداري تظهر هذه ال صدير الطلب كما في انهاء تكليف بمن من قائمة الطلبات من قائمة ت

 (.13-3-6الشكل )
 

 
 .بمنصب اداريتكليف  انهاء تصدير طلب( يمثل شاشة 13-3-6الشكل )

 

في نظام انهاء تكليف بمنصب اداري يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب 

صدير طلب  صب اداري شؤون الموظفين، ولت شري  المهام حيم انهاء تكليف بمن ضغ  على زر يبحمي من  يقوم المستخدم بال

 (.1-13-3-6كما في الشكل )تكليف بمنصب اداري  انهاء شاشة البحم الخاصة بتصدير طلبيعرض النظام 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-13-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تكليف بمنصب اداري  انهاء إدخال الرقم الخاص لقرار طلبالرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. يخ الصادر تار ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

لفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال اإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

تصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود حيم يصبح الطلب جاهزاً للانهاء تكليف بمنصب اداري  شاشة تصدير طلب

 بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .انهاء تكليف بمنصب اداريطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8وذلك بالضغ  على زر يري انهاء تكليف بمنصب ادايقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب تاريخ التصدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-13-3-6شكل )يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في ال
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-13-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم ي لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض تم الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 إلى شاشة تصدير الطلب. الشاشة ويعيدنا

( ليقوم 3-13-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-13-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية. م  ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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حيم يتم ذلك من انهاء تكليف بمنصب اداري جاهزاً إلعداد قرار انهاء تكليف بمنصب اداري مصدر وأصبح طلب مالحظة  

 .انهاء تكليف بمنصب اداريشاشة إعداد قرار 
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 انهاء تكليف بوظيفة أخرى تصدير طلب 

 

صدير طلب  شة عند اختيار ت شا صدير الطلب كما في انهاء تكليف بوظيفة أخرى تظهر هذه ال من قائمة الطلبات من قائمة ت

 (.14-3-6الشكل )
 

 
 .تكليف بوظيفة أخرى انهاء ( يمثل شاشة تصدير طلب14-3-6الشكل )

 

في نظام انهاء تكليف بوظيفة أخرى يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم تكليف بوظيفة أخرى  انهاء شــؤون الموظفين، ولتصــدير طلب

 (.1-14-3-6كما في الشكل )انهاء تكليف بوظيفة أخرى يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-14-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.انهاء تكليف بوظيفة أخرى إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 رقم الموظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال  رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 م تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في  الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة

حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود انهاء تكليف بوظيفة أخرى  شاشة تصدير طلب

 بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .انهاء تكليف بوظيفة أخرىطلب لصادر الال رقم يقوم المستخدم بإدخرقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8وذلك بالضغ  على زر يانهاء تكليف بوظيفة أخرى يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب تاريخ التصدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــد ❖ ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص ــغ  على راب  يمجموعات التص ير وذلك بالض

 (.2-14-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-14-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات،  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـ لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

ظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حف ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-14-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-14-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  حيم يتم ذلك من انهاء تكليف بوظيفة أخرى جاهزاً إلعداد قرار انهاء تكليف بوظيفة أخرى مصدر وأصبح طلب مالحظة

 .انهاء تكليف بوظيفة أخرىشاشة إعداد قرار 
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 نقل موظف من وظيفة الى أخرى تصدير طلب 

 

من قائمة الطلبات من قائمة تصــدير الطلب نقل موظف من وظيفة الى أخرى  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير طلب

 (.15-3-6كما في الشكل )
 

 
 .نقل موظف من وظيفة الى أخرى ( يمثل شاشة تصدير طلب15-3-6الشكل )

 

صدير طلب  صالحية بالقيام بت صاحب ال  نقل موظف من وظيفة الى أخرىيتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يبحمي من  نقل موظف من وظيفة الى أخرى في نظام شـــؤون الموظفين، ولتصـــدير طلب

-3-6كما في الشكل ) نقل موظف من وظيفة الى أخرىشري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب 

15-1.) 
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 القرارات. ( يمثل الشاشة العامة للبحم في1-15-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه. نقل موظف من وظيفة الى أخرىإدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.صالحية ويجب على المستخدم اختيار 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 م حيم يتم إدخال رقم الموظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البح رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 يها.إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف علرقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 انية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على 

حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع  نقل موظف من وظيفة الى أخرى شاشة تصدير طلب

 الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .نقل موظف من وظيفة الى أخرىطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم ر  رقم الصاد ❖
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صدير   ❖ ي F8وذلك بالضــغ  على زر ينقل موظف من وظيفة الى اخرى يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير طلب تاريخ الت

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم الم ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض ســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-15-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-15-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات،  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 لنص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال ايللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-15-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-15-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجود

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  حيم  نقل موظف من وظيفة الى أخرىجاهزاً إلعداد قرار مصدر و نقل موظف من وظيفة الى أخرىأصبح طلب مالحظة

 .قرار نقل موظف من وظيفة الى أخرىيتم ذلك من شاشة إعداد 
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 مناقلة تصدير طلب 

 

 (.16-3-6من قائمة الطلبات من قائمة تصدير الطلب كما في الشكل )مناقلة تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب 
 

 
 .طلب مناقلة( يمثل شاشة تصدير 16-3-6الشكل )

 

في نظام شؤون الموظفين، مناقلة يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب 

يقوم المسـتخدم بالضـغ  على زر يبحمي من شـري  المهام حيم يعرض النظام شـاشـة البحم الخاصـة مناقلة  ولتصـدير طلب

 (.1-16-3-6كما في الشكل )مناقلة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-16-3-6ل )الشك

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.مناقلة إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.صالحية ويجب 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف.يستخدم هذا  رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 التي تم تعيين الموظف عليها.إدخال رقم الوظيفة رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

جدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من ال

حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة مناقلة  شــاشــة تصــدير طلب

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .مناقلةطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم در  رقم الصا ❖
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ــدير   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8وذلك بالضـــغ  على زر يمناقلة يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ تصـــدير طلب تاريخ التص

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــ ❖ ــدير وذلك بالض ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص غ  على راب  يمجموعات التص

 (.2-16-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-16-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مايظهر بجانب اسم الجهة عند يتم ادخال نص النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ص شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت ادر للقرارات، أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظيلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-16-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-16-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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 تجديد عقد تصدير طلب 

 

صدير طلب  شة عند اختيار ت شا شكل )تجديد عقد تظهر هذه ال صدير الطلب كما في ال -3-6من قائمة الطلبات من قائمة ت

17.) 
 

 
 .تجديد عقد ( يمثل شاشة تصدير طلب17-3-6الشكل )

 

في نظام شــؤون تجديد عقد يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب 

صدير طلب شة تجديد عقد  الموظفين، ولت شا شري  المهام حيم يعرض النظام  ضغ  على زر يبحمي من  ستخدم بال يقوم الم

 (.1-17-3-6كما في الشكل )تجديد عقد البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-17-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تجديد عقد إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 عض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في ب رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –من تاريخ الفترة ) ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

ت بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددابحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يد عقد تجد شاشة تصدير طلب

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .تجديد عقدطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح حيم F8وذلك بالضغ  على زر يد عقد تجدييقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب تاريخ التصدير   ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-17-3-6الشكل ) يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-17-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات،  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 لنص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال ايللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-17-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-17-3-6)الشكل 

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

دة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجو

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  قرار تجديد عقدحيم يتم ذلك من شاشة إعداد تجديد عقد جاهزاً إلعداد قرار تجديد عقد مصدر وأصبح طلب مالحظة. 
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 تمديد خدمة تصدير طلب 

 

-3-6من قائمة الطلبات من قائمة تصدير الطلب كما في الشكل )تمديد خدمة تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب 

18.) 
 

 
 .تمديد خدمة ( يمثل شاشة تصدير طلب18-3-6الشكل )

 

في نظام شــؤون تمديد خدمة يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب 

صدير طلب ضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة تمديد خدمة  الموظفين، ولت يقوم المستخدم بال

 (.1-18-3-6كما في الشكل )تمديد خدمة البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-18-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.تمديد خدمة إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب مرحلة القرار  ❖  اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.إدخال رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 رض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

 نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة تمديد خدمة  شاشة تصدير طلب

 لتالية:يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول ا

 .تمديد خدمةطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح F8وذلك بالضــغ  على زر يتمديد خدمة يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير طلب تاريخ التصــدير   ❖

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار م ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض جموعات التص

 (.2-18-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-18-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-18-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-18-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجود

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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 انهاء عقد موظف تصدير طلب 

 

من قائمة الطلبات من قائمة تصــدير الطلب كما في الشــكل انهاء عقد موظف تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير طلب 

(19-3-6.) 
 

 
 انهاء عقد موظف. ( يمثل شاشة تصدير طلب19-3-6الشكل )

 

في نظام شؤون انهاء عقد موظف يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب 

يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يبحمي من شـــري  المهام حيم يعرض النظام انهاء عقد موظف  الموظفين، ولتصـــدير طلب

 (.1-19-3-6كل )ما في الشانهاء عقد موظف كشاشة البحم الخاصة بتصدير طلب 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-19-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الذي نريد البحم عنه.انهاء عقد موظف إدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي  مرحلة القرار  ❖ حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 وحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

وم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيق

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

صدير طلب ضغ  بالمربع الموجود بجانب انهاء عقد موظف  شاشة ت صدير فيقوم المستخدم بال صبح الطلب جاهزاً للت حيم ي

 قوم بإدخال قيم الحقول التالية:جملة يالطلب جاهز للتصديري وي

 .انهاء عقد موظفطلب لصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح F8وذلك بالضغ  على زر يانهاء عقد موظف يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب تاريخ التصدير   ❖

 ل عليه.حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعدي

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-19-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-19-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير

 جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لة.القائمة المنسد

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام ا اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مام الجهة عنديتم ادخال نص يظهر بجانب اس النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات،  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 لنص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال ايللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-19-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-19-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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 .انهاء عقد موظف
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  تصدير طلب تكليف بالعمل خارج الدوام
 

صدير طلب تكليف بالعمل خارج الدوام من  شة عند اختيار ت شا صدير الطلب كما في تظهر هذه ال قائمة الطلبات من قائمة ت

 (.20-3-6الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب تكليف بالعمل خارج الدوام.20-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب تكليف بالعمل خارج الدوام في نظام 

صدير طلب  شري  المهام حيم شؤون الموظفين، ولت ضغ  على زر يبحمي من  ستخدم بال تكليف بالعمل خارج الدوام يقوم الم

 (.1-20-3-6يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب تكليف بالعمل خارج الدوام كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-20-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب تكليف بالعمل خارج الدوام الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 بات والتي لم يتم تصديرها بعد.صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطل

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 ة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في  يقومبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سط

شاشة تصدير طلب تكليف بالعمل خارج الدوام حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود 

 بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 در لطلب تكليف بالعمل خارج الدوام.يقوم المستخدم بإدخال رقم الصارقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب تكليف بالعمل خارج الدوام وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــدير وذلك ب ❖ ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص ــغ  على راب  يمجموعات التص الض

 (.2-20-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-20-3-6الشكل )

 

في شاشة مجموعات توزيع  يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 د في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:شري  المهام الموجو

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم ذلك من خالل الضــغ  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم  رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 لحقل السابق.ا

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  ل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم يوضــــح النظام من خالل هذا الحق الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 ضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإل

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــافة نص يظهرلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض اس

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-20-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-20-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  جاهزاً إلعداد قرار تكليف بالعمل خارج الدوام حيم يتم ذلك من مصدر وأصبح طلب تكليف بالعمل خارج الدوام مالحظة

 تكليف بالعمل خارج الدوام. قرار شاشة إعداد
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 تصدير طلب حرمان موظف من العالوة الدورية
 

تصدير طلب حرمان موظف من العالوة الدورية من قائمة الطلبات من قائمة تصدير الطلب كما تظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 (.21-3-6في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة طلب تصدير حرمان موظف من العالوة الدورية21-3-6الشكل )

 

صدير طلب حرمان موظف من  صالحية بالقيام بت صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا العالوة الدورية يتم من خالل هذه ال

في نظام شـــؤون الموظفين، ولتصـــدير طلب حرمان موظف من العالوة الدورية يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يبحمي من 

-3-6شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب حرمان موظف من العالوة الدورية كما في الشكل )

21-1.) 
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 لشاشة العامة للبحم في القرارات.( يمثل ا1-21-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب حرمان موظف من العالوة الدورية الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.صالحية 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 ا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف.يستخدم هذ رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 ة التي تم تعيين الموظف عليها.إدخال رقم الوظيفرقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من 

شاشة تصدير طلب حرمان موظف من العالوة الدورية حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع 

 الحقول التالية: الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب حرمان موظف من العالوة الدورية.رقم الصادر   ❖
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ي F8يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير طلب حرمان موظف من العالوة الدورية وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ التصــدير   ❖

 ع إمكانية التعديل عليه.من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري م

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-21-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-21-3-6الشكل )

 

مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

لمجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير ا

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   الجهة رقم

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  يعرض النظام اســــم الجهة اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة  النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 لوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطيللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-21-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ثل شاشة أصحاب الصالحية.( يم3-21-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب حرمان موظف من العالوة الدورية مصدر وجاهزاً إلعداد قرار حرمان موظف من العالوة الدورية حيم مالحظة

  يتم ذلك من شاشة إعداد قرار حرمان موظف من العالوة الدورية.
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 تصدير طلب ايقاع حسم جزائي
 

ـــة عند اختيار ت ـــاش ـــدير الطلب كما في تظهر هذه الش ـــم جزائي من قائمة الطلبات من قائمة تص ـــدير طلب ايقاع حس ص

 (.6-3-22الشكل)
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب ايقاع حسم جزائي22-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب ايقاع حسم جزائي في نظام شؤون 

ولتصــدير طلب ايقاع حســم جزائي يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام الموظفين، 

 (.1-22-3-6شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب ايقاع حسم جزائي كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-22-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب ايقاع حسم جزائي البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. ر رقم الصاد ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية. يستخدم هذا الحقل في بعضالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

لســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم ابحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

لطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات ا

شاشة تصدير طلب ايقاع حسم جزائي حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب 

 جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب ايقاع حسم جزائي.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8م المســـتخدم بإدخال تاريخ تصـــدير طلب ايقاع حســـم جزائي وذلك بالضـــغ  على زر ييقوتاريخ التصــدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض  يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-22-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-22-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة  ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة الموجه له صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض اF2على زر ي لنظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة منصــورة/أصــل القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  ه تم يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أن الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نم للموظف وذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمةلجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس  يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 نص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال اليلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-22-3-6ية كما في الشكل )يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالح ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-22-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 مديري.يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 إغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر ي
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  أصبح طلب ايقاع حسم جزائي مصدر وجاهزاً إلعداد قرار ايقاع حسم جزائي حيم يتم ذلك من شاشة إعداد مالحظة

 قرار إيقاع حسم جزائي.
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 تصدير طلب حسم غياب
 

-3-6تصدير الطلب كما في الشكل ) تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب حسم غياب من قائمة الطلبات من قائمة

23.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب حسم غياب23-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب حســم غياب في نظام شــؤون 

المهام حيم يعرض النظام شاشة الموظفين، ولتصدير طلب حسم غياب يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  

 (.1-23-3-6البحم الخاصة بتصدير طلب حسم غياب كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-23-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب حسم غياب البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة  مرحلة القرار  ❖ القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 خدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يست تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

تي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية الإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

مربع الموجود بجانب جملة شاشة تصدير طلب حسم غياب حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بال

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب حسم غياب.رقم الصادر   ❖
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ــغ  على زر يتاريخ التصــدير   ❖ ــدير طلب حســم غياب وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح F8يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تص

 اريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.حيم يعرض النظام ت

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-23-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-23-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لمنسدلة.القائمة ا

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض الن اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  نب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجا النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرا شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت رات، أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 خال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم اديللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

الق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغ ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-23-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-23-3-6لشكل )ا
 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب حسم غياب مصدر وجاهزاً إلعداد قرار حسم غياب حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار حسم مالحظة

 غياب.
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 من الراتبتصدير طلب حسم  
 

في تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار تصــــدير طلب حســــم من الراتب من قائمة الطلبات من قائمة تصــــدير الطلب كما 

 (.6-3-24الشكل)
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب حسم من الراتب24-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب حسم من الراتب في نظام شؤون 

ــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام  ــدير طلب حســم من الراتب يقوم المســتخدم بالض حيم يعرض النظام الموظفين، ولتص

 (.1-24-3-6شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب حسم من الراتب كما في الشكل )
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 965 

 
 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-24-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب حسم من الراتب للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة  مرحلة القرار  ❖ القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 خدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يست تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

ام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظ

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

ضغ  بالمربع الموجود بجانب شاشة تصدير طلب حسم من الراتب حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بال

 جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب حسم من الراتب.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب حسم من الراتب وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-24-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ة مجموعة التصدير.( يمثل شاش2-24-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

إلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، و

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النو الموجه له ال ع من يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  لجهة اســـم ا

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  ال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخ النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-24-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-24-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجود

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار أصبح طلب حسم من الراتب مصدر وجاهزاً إلعداد قرار حسم من الراتب مالحظة

 حسم من الراتب.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 969 

 تصدير طلب توجيه إنذار 
 

شكل ) صدير الطلب كما في ال صدير طلب توجيه انذار من قائمة الطلبات من قائمة ت شة عند اختيار ت شا -3-6تظهر هذه ال

25.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب توجيه انذار25-3-6الشكل )

 

الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب توجيه انذار في نظام شــؤون يتم من خالل هذه الشــاشــة 

شة  شا شري  المهام حيم يعرض النظام  ضغ  على زر يبحمي من  ستخدم بال صدير طلب توجيه انذار يقوم الم الموظفين، ولت

 (.1-25-3-6البحم الخاصة بتصدير طلب توجيه انذار كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-25-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب توجيه انذار للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.صالحية ويجب على المستخدم 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف.يستخدم هذا الحقل في بعض  رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 الموظف عليها. إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيينرقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 جري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهF8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بال

شاشة تصدير طلب توجيه انذار حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة 

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب توجيه انذار. يقومرقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح حيم F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب توجيه انذار وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــدير وذلك با ❖ ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص ــغ  على راب  يمجموعات التص لض

 (.2-25-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-25-3-6الشكل )

 

في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية: شري  المهام الموجود

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. يتم ادخال نص النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ص شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت ادر للقرارات، أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظيلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-25-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-25-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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 تصدير طلب توجيه لوم
 

-3-6في الشــكل )تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير طلب توجيه لوم من قائمة الطلبات من قائمة تصــدير الطلب كما 

26.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب توجيه لوم26-3-6الشكل )

 

ــؤون  ــدير طلب توجيه لوم في نظام ش ــالحية بالقيام بتص ــاحب الص ــة الســماح للمســتخدم ص يتم من خالل هذه الشــاش

النظام شــاشــة الموظفين، ولتصــدير طلب توجيه لوم يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض 

 (.1-26-3-6البحم الخاصة بتصدير طلب توجيه لوم كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-26-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب توجيه لوم للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد  مرحلة القرار  ❖ طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 ي بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل ف تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 وى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

ات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلب

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

ضغ  بالمربع الموجو صدير فيقوم المستخدم بال صبح الطلب جاهزاً للت صدير طلب توجيه لوم حيم ي د بجانب جملة شاشة ت

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب توجيه لوم.رقم الصادر   ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 976 

ضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖ صدير طلب توجيه لوم وذلك بال ي من لوحة المفاتيح حيم F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت

 م الهجري مع إمكانية التعديل عليه.يعرض النظام تاريخ اليو

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-26-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-26-3-6الشكل )

 

النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديد

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   قم الجهة ر

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  جهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم ال اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  هة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الج النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 ند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.ع

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 لمطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص ايللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-26-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-26-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 978 

  أصبح طلب توجيه لوم مصدر وجاهزاً إلعداد قرار توجيه لوم حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار توجيه لوم.مالحظة 
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 تصدير طلب محو عقوبات
 

-3-6الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب محو عقوبات من قائمة الطلبات من قائمة تصدير الطلب كما في 

27.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب محو عقوبات27-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب محو عقوبات في نظام شــؤون 

ضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض الن صدير طلب محو عقوبات يقوم المستخدم بال ظام شاشة الموظفين، ولت

 (.1-27-3-6البحم الخاصة بتصدير طلب محو عقوبات كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-27-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب محو عقوبات للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد  مرحلة القرار  ❖ طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 ي بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل ف تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 وى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

لب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

بجانب جملة شاشة تصدير طلب محو عقوبات حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود 

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب محو عقوبات.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح F8يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير طلب محو عقوبات وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ التصــدير   ❖

 م الهجري مع إمكانية التعديل عليه.حيم يعرض النظام تاريخ اليو

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-27-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-27-3-6الشكل )

 

النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديد

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   قم الجهة ر

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  جهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم ال اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  هة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الج النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 ند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.ع

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 لمطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص ايللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم ه لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

فظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لح ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-27-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (3-27-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب محو عقوبات مصدر وجاهزاً إلعداد قرار محو عقوبات حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار محو مالحظة

 عقوبات.
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 صرف بدلتصدير طلب 
 

-3-6ل )تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار تصـدير طلب صـرف بدل من قائمة الطلبات من قائمة تصـدير الطلب كما في الشـك

28.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب صرف بدل28-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب صــرف بدل في نظام شــؤون 

الموظفين، ولتصــدير طلب صــرف بدل يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة 

 (.1-28-3-6البحم الخاصة بتصدير طلب صرف بدل في الشكل )
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 985 

 
 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-28-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب صرف بدل للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظ مرحلة القرار  ❖ ام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يشغلها الموظف. يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التيتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لبحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات ا

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

ضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة  صدير فيقوم المستخدم بال صبح الطلب جاهزاً للت صرف بدل حيم ي صدير طلب  شاشة ت

 تصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:يالطلب جاهز لل

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب صرف بدل.رقم الصادر   ❖
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ضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖ صرف بدل وذلك بال صدير طلب  ي من لوحة المفاتيح حيم F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت

 ه.يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-28-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-28-3-6الشكل )

 

ختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية اال ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ل يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدو

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  تصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ  يتم تحديد رقم مجموعة ال رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظ اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة  النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 م إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه ت

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-28-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-28-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجود

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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 تصدير طلب استثناء من الترشيح للترقية
 

صدير الطلب كما  شيح للترقية من قائمة الطلبات من قائمة ت ستثناء من التر صدير طلب ا شة عند اختيار ت شا تظهر هذه ال

 (.29-3-6في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب استثناء من الترشيح للترقية29-3-6الشكل )

 

ستثناء من الترشيح للترقية في  صدير طلب ا صالحية بالقيام بت صاحب ال يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

نظام شؤون الموظفين، ولتصدير طلب استثناء من الترشيح للترقية يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام 

 (.1-29-3-6استثناء من الترشيح للترقية في الشكل ) حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-29-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب استثناء من الترشيح للترقية للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي  مرحلة القرار  ❖ حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. يستخدم هذا الحقل في بعض تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

ي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات الت

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

مربع شــاشــة تصــدير طلب اســتثناء من الترشــيح للترقية حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بال

 الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب استثناء من الترشيح للترقية.رقم الصادر   ❖
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صدير   ❖ ي من F8يقوم المسـتخدم بإدخال تاريخ تصـدير طلب اسـتثناء من الترشـيح للترقية وذلك بالضـغ  على زر يتاريخ الت

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-29-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-29-3-6)الشكل 

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

لموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يا

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قF2على زر ي ائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرارصــورة/أصــل عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير الطلب.الشاشة ويعيدنا إ

( ليقوم 3-29-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-29-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم 

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  أصبح طلب استثناء من الترشيح للترقية مصدر وجاهزاً إلعداد قرار استثناء من الترشيح للترقية حيم يتم ذلك مالحظة

 استثناء من الترشيح للترقية.من شاشة إعداد قرار 
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 تصدير طلب خطاب تعريف
 

 (.30-3-6تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب خطاب تعريف من قائمة تصدير الطلب كما في الشكل ) 
 

 
 تصدير طلب خطاب تعريف .( يمثل شاشة 30-3-6الشكل )

 

ــاحب الصــالحية  ــتخدم ص ــماح للمس ــة الس ــاش ــدير طلب خطاب تعريف في نظام شــؤون يتم من خالل هذه الش بالقيام بتص

الموظفين، حيم يتم اختيار النوع الفرعي من القائمة المنســــدلة ومن ثم البحم  عن طلب ما في مرحلة اإلعتماد ليتم 

 تصديره، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 وع الرئيسي للقرار من القائمة المنسدلة وهو الخطابات و التعاميم.يقوم النظام بعرض الن النوع الرئيسي  ❖

 يقوم النظام بعرض النوع الفرعي للقرار من القائمة المنسدلة بعد اختيار النوع الرئيسي. النوع الفرعي  ❖

 يقوم النظام بعرض الرقم الخاص للخطاب في هذا الحقل. الرقم الخاص للخطاب  ❖

، أو أن الخطاب غير فيكون الخيار المحدد ينعميالخطاب خارجي  فيما إذا كانيقوم النظام بعرض  خطاب خارجي )نعم/ال(  ❖

 .يالي فيكون الخيار المحددخارجي 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار في هذا الحقل. رقم القرار  ❖

 .يقوم النظام بعرض تاريخ الخطاب في هذا الحقل تاريخ الخطاب  ❖

 م النظام بعرض االختيار لهذا الخيار.يقو موجه من  –الموظف  ❖

موجه من( هو  –يقوم النظام بعرض اســــم موجه الخطاب في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف  موجه من  ❖

 موجه من.
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موجه من( هو  –يقوم النظام بعرض رقم واســــم الموظف في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف  الموظف  ❖

 ظف، في حال اختيار يالموظف يتظهر الحقول التالية: المو

 يقوم النظام تلقائياً بعرض تاريخ انهاء الخدمة. تاريخ انهاء الخدمة   •

 (.1-30-3-6يقوم النظام تلقائياً بعرض سبب إنهاء الخدمة. كما في الشكل ) سبب إنهاء الخدمة   •
 

 
 تصدير طلب خطاب تعريف .( يمثل شاشة 1-30-3-6الشكل )

 

 يقوم النظام بعرض موضوع الخطاب في هذا الحقل. موضوع الخطاب  ❖

 يقوم النظام بعرض اسم الشخص الموجه له الخطاب في هذا الحقل. موجه إلى  ❖

 يقوم النظام بعرض نص الخطاب في هذا الحقل. نص الخطاب  ❖

 وهو طلب خطاب.يقوم النظام تلقائياً بعرض نوع اإلجراء من خالل القائمة المنسدلة  نوع اإلجراء  ❖

يقوم النظام تلقائياً بعرض المرحلة الحالية للخطاب من خالل القائمة المنســدلة وهو )تصــدير( في هذه  المرحلة الحالية  ❖

 الشاشة.

 يقوم النظام تلقائياً بعرض حالة الخطاب من خالل القائمة المنسدلة وهو )طلب معتمد من المسئول(.حالة الخطاب   ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على المربع بجانب هذا الخيار لتأكيد عملية التصدير. تأكيد عملية التصدير  ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض نموذج الطباعة الذي سيستخدم وذلك حسب النوع الفرعي للخطاب.نموذج الطباعة   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض رقم الصادر بعد اتمام عملية الحفظ. رقم الصادر  ❖

 (.2-30-3-6يقوم المستخدم باختيار مجموعات التصدير بالضغ  على هذا الزر كما في الشكل ) ر مجموعات التصدي ❖
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 مجموعات التصدير.( يمثل شاشة 2-30-3-6الشكل )
 

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لتنفيذ عملية التصدير. تصدير  ❖

على هذا الزر لعرض المراحل والعمليات التي  يقوم المســتخدم بالضــغ المراحل والعمليات التي تمت على الخطاب   ❖

 تتم على الخطاب.

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر إلرفاق مرفقات إلكترونية مع الخطاب.مرفقات الخطاب   ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لصور الخطاب والطباعة للطلب.صور الخطاب والطباعة   ❖

 لمستخدم بالضغ  على هذا الزر لعرض التعليمات وعناصر التحقق للقرار.يقوم االتعليمات وعناصر التحقق   ❖

 

  أصبح طلب خطاب تعريف مصدر وجاهزاً إلعداد خطاب تعريف حيم يتم ذلك من شاشة إدخال خطاب أو تعميم.مالحظة 
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 تصدير طلب تمديد قرار

 

-3-6من قائمة تصــدير الطلب كما في الشــكل )تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير طلب تمديد قرار من قائمة الطلبات 

31.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب تمديد قرار31-3-6الشكل )

 

ــدير طلب تمديد قرار في نظام شــؤون  ــالحية بالقيام بتص ــاحب الص يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم ص

الفرعي من القائمة المنســـدلة ومن ثم الضـــغ  على زر الموظفين، ولتصـــدير طلب تمديد قرار يقوم المســـتخدم باختيار القرار 

 (.1-31-3-6يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب تمديد قرار في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-31-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 قرار طلب تمديد قرار للبحم عنه.إدخال الرقم الخاص لالرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 عض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في ب رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –من تاريخ الفترة ) ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

صدير  ضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة شاشة ت صدير فيقوم المستخدم بال صبح الطلب جاهزاً للت طلب تمديد قرار حيم ي

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب تمديد قرار.رقم الصادر   ❖
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صديرتاريخ التصدير   ❖ ضغ  على زر ي يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت ي من لوحة المفاتيح حيم F8طلب تمديد قرار وذلك بال

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-31-3-6دير كما في الشكل )يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التص
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-31-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صدير وذ صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال لك بال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صد الموجه له ال ير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أF2على زر ي و الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيمصــورة/أصــل يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 إلى شاشة تصدير الطلب.الشاشة ويعيدنا 

( ليقوم 3-31-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-31-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم 

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  أصبح طلب تمديد قرار مصدر وجاهزاً إلعداد قرار تمديد قرار حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار تمديد قرار.مالحظة 
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 تصدير طلب تغيير اسم

 

شكل ) صدير الطلب كما في ال سم من قائمة الطلبات من قائمة ت صدير طلب تغيير ا شة عند اختيار ت شا -3-6تظهر هذه ال

32.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب تغيير اسم32-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب تغيير اســم في نظام شــؤون 

شة الم شا شري  المهام حيم يعرض النظام  ضغ  على زر يبحمي من  ستخدم بال سم يقوم الم صدير طلب تغيير ا وظفين، ولت

 (.1-32-3-6البحم الخاصة بتصدير طلب تغيير اسم في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-32-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الرقم الخاص لقرار طلب تغيير اسم للبحم عنه.إدخال الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 حم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 ة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

دير طلب تغيير اسم حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة شاشة تص

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب تغيير اسم.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح حيم F8ير طلب تغيير اسم وذلك بالضغ  على زر ييقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدتاريخ التصدير   ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-32-3-6صدير كما في الشكل )يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة الت
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-32-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صدير  صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال وذلك بال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قF2على زر ي ائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرارصــورة/أصــل عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ض صادر للقرارات، أما إ شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  افة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الط للموظف باعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.ي حيم تظهر إشارة )يلجهته

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 لوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطيلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-32-3-6في الشكل )يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما  ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-32-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب تغيير اسم مصدر وجاهزاً إلعداد قرار تغيير اسم حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار تغيير اسم.مالحظة 
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 تكليف بمهمة رسمية لفترة محددةتصدير طلب 

 

صدير طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة من قائمة صدير الطلب  تظهر هذه الشاشة عند اختيار ت الطلبات من قائمة ت

 (.33-3-6كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة33-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة 

طلب تكليف بمهمة رســمية لفترة محددة يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من في نظام شــؤون الموظفين، ولتصــدير 

شكل ) صدير طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة في ال صة بت شة البحم الخا شا -3-6شري  المهام حيم يعرض النظام 

33-1.) 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-33-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة للبحم عنه.الخاص للقرار   الرقم ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 لم يتم تصديرها بعد.صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.ارية  الجهة اإلد ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

يم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ح

شاشة تصدير طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع 

 الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 لب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة.يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطرقم الصادر   ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1009 

ي F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــدير  ❖ ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص ــغ  على راب  يمجموعات التص وذلك بالض

 (.2-33-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-33-3-6الشكل )

 

حديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم ت ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:شري  المهام 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  ق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســاب رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظ اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  ا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم يوضــــح النظام من خالل هذ الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 زر اإلضافة يجديدي. عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــافة نلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ص يظهر اس

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-33-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-33-3-6)الشكل 

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

دة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجو

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  ار تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة أصبح طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة مصدر وجاهزاً إلعداد قرمالحظة

 حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة.
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 تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددةتصدير طلب 

 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير طلب تكليف بمهمة رســمية لفترة غير محددة من قائمة الطلبات من قائمة تصــدير 

 (.34-3-6في الشكل )الطلب كما 
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة34-3-6الشكل )

 

سمية لفترة غير  صدير طلب تكليف بمهمة ر صالحية بالقيام بت صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا يتم من خالل هذه ال

غير محددة يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر  محددة في نظام شــؤون الموظفين، ولتصــدير طلب تكليف بمهمة رســمية لفترة

يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة في 

 (.1-34-3-6الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-34-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 رها بعد.صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصدي

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 اختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك بالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

خال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعر

ضغ   صدير فيقوم المستخدم بال صبح الطلب جاهزاً للت صدير طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة حيم ي شاشة ت

 بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة. يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلبرقم الصادر   ❖
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صدير   ❖ ضغ  على زر تاريخ الت سمية لفترة غير محددة وذلك بال صدير طلب تكليف بمهمة ر يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8ي

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات الت ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض ص

 (.2-34-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-34-3-6الشكل )

 

تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 مهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:شري  ال

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل  رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير الطلب.الشاشة ويعيدنا إ

( ليقوم 3-34-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-34-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم 

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  أصبح طلب تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة مصدر وجاهزاً إلعداد قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة غير مالحظة

 إعداد قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة. محددة حيم يتم ذلك من شاشة
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 رسمية لفترة محددة انهاء تكليف بمهمةتصدير طلب 

 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير طلب انهاء تكليف بمهمة رســمية لفترة محددة من قائمة الطلبات من قائمة تصــدير 

 (.35-3-6الطلب كما في الشكل )
 

 
 ة تصدير طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة( يمثل شاش35-3-6الشكل )

 

صدير طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة  صالحية بالقيام بت صاحب ال يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

ضغ  على زر  ستخدم بال سمية لفترة محددة يقوم الم صدير طلب انهاء تكليف بمهمة ر شؤون الموظفين، ولت محددة في نظام 

يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة في 

 (.1-35-3-6الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-35-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 بمهمة رسمية لفترة محددة للبحم عنه.إدخال الرقم الخاص لقرار طلب انهاء تكليف الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 إدخال رقم الجهة اإلدارية. يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتمالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في  يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذهبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ   شاشة تصدير

 بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 دة.يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محدرقم الصادر   ❖
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يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة وذلك بالضغ  على زر تاريخ التصدير   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8ي

ــغ  على راب  يمجم ❖ ــدير وذلك بالض ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص وعات التص

 (.2-35-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-35-3-6الشكل )

 

توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 التصدير حيم تظهر الحقول التالية: شري  المهام الموجود في جدول مجموعات

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  لضــغ  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل ا رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد أصــل  /صــورة يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  وعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجم الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  وظف للم يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــفل نموذج الطبالجهته ـــافة نص يظهر اس ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض عة، حيم يتم الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-35-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-35-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة مصدر وجاهزاً إلعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية مالحظة

 لفترة محددة حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة.
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 بمهمة رسمية لفترة غير محددة انهاء تكليفتصدير طلب 

 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار تصـــدير طلب انهاء تكليف بمهمة رســـمية لفترة غير محددة من قائمة الطلبات من قائمة 

 (.36-3-6تصدير الطلب كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة36-3-6الشكل )

 

صدير طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة يتم من  صالحية بالقيام بت صاحب ال خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

ضغ   سمية لفترة غير محددة يقوم المستخدم بال صدير طلب انهاء تكليف بمهمة ر شؤون الموظفين، ولت غير محددة في نظام 

الخاصة بتصدير طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم 

 (.1-36-3-6محددة في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-36-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  القرار مرحلة  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 در.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصا رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف. تسلسل الوظيفة  ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

خال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

م يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم شــاشــة تصــدير طلب انهاء تكليف بمهمة رســمية لفترة غير محددة حي

 بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة.رقم الصادر   ❖
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تاريخ تصدير طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة وذلك بالضغ  على  يقوم المستخدم بإدخالتاريخ التصدير   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

ــديري من الرواب  الموجودة ب ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض جانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-36-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-36-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صادر للقرارات حيم يتم اختيار  ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت مجموعة الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o صورة الم صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  وجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو  ي من لوحة المفاتيح حيمF2على زر ي يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم صــورة/أصــل ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  تعني أنه تم يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر  للموظف اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجالجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس نب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-36-3-6ب الصالحية كما في الشكل )يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحا ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-36-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 نائب مديري.يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار.  التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على
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  أصبح طلب انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة مصدر وجاهزاً إلعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية مالحظة

 لفترة غير محددة حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة.
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 أو تأخير من حسم غياب إعفاءتصدير طلب 

 

صدير الطلب كما  صدير طلب إعفاء من حسم غياب أو تأخير من قائمة الطلبات من قائمة ت شة عند اختيار ت شا تظهر هذه ال

 (.37-3-6في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير طلب إعفاء من حسم غياب أو تأخير37-3-6الشكل )

 

للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب إعفاء من حسم غياب أو تأخير في يتم من خالل هذه الشاشة السماح 

نظام شــؤون الموظفين، ولتصــدير طلب إعفاء من حســم غياب أو تأخير يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  

 (.1-37-3-6لشكل )المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب إعفاء من حسم غياب أو تأخير في ا
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-37-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب إعفاء من حسم غياب أو تأخير للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي  مرحلة القرار  ❖ حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

قوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة في

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

ضغ  بالمربع  ستخدم بال صدير فيقوم الم صبح الطلب جاهزاً للت سم غياب أو تأخير حيم ي صدير طلب إعفاء من ح شة ت شا

 ز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:الموجود بجانب جملة يالطلب جاه

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب إعفاء من حسم غياب أو تأخير.رقم الصادر   ❖
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ضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖ صدير طلب إعفاء من حسم غياب أو تأخير وذلك بال ي من F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-37-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ر.( يمثل شاشة مجموعة التصدي2-37-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 لمنسدلة.القائمة ا

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض الن اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  نب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجا النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرا شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت رات، أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 خال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم اديللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

الق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغ ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-37-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-37-3-6لشكل )ا
 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب إعفاء من حسم غياب أو تأخير مصدر وجاهزاً إلعداد قرار إعفاء من حسم غياب أو تأخير حيم يتم مالحظة

 ذلك من شاشة إعداد قرار إعفاء من حسم غياب أو تأخير.
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 تصدير طلب صرف بدل آلي
 

-38بدل آلي من قائمة الطلبات من قائمة تصدير الطلب كما في الشكل)تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب صرف 

3-6.) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب صرف بدل آلي (38-3-6الشكل )

 

شؤون  صرف بدل آلي في نظام  صدير طلب  صالحية بالقيام بت صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا يتم من خالل هذه ال

لمستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة الموظفين، ولتصدير طلب صرف بدل آلي يقوم ا

 (.1-38-3-6البحم الخاصة بتصدير طلب صرف بدل آلي في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-38-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 للبحم عنه.إدخال الرقم الخاص لقرار طلب صرف بدل آلي الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 تم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم ي رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 ة.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلداريالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

لموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي ابحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

صبح الطلب صرف بدل آلي حيم ي صدير طلب  شة ت ضغ  بالمربع الموجود بجانب  شا ستخدم بال صدير فيقوم الم جاهزاً للت

 جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب صرف بدل آلي.رقم الصادر   ❖
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صدير   ❖ ضغ تاريخ الت صرف بدل آلي وذلك بال صدير طلب  ستخدم بإدخال تاريخ ت ي من لوحة المفاتيح F8على زر ي يقوم الم

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 .(2-38-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-38-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت بجانب حقل ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قF2على زر ي ائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرارصــورة/أصــل عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ض صادر للقرارات، أما إ شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  افة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الط للموظف باعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.ي حيم تظهر إشارة )يلجهته

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 لوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطيلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-38-3-6في الشكل )يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما  ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-38-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب صرف بدل آلي مصدر وجاهزاً إلعداد قرار صرف بدل آلي حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار صرف مالحظة

 بدل آلي.
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 عقد تصدير طلب تمديد
 

صدير الطلب كما  صدير طلب تمديد عقد من قائمة الطلبات من قائمة ت شة عند اختيار ت شا شكل )تظهر هذه ال -3-6في ال

39.) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب تمديد عقد (39-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب تمديد عقد في نظام شــؤون 

ــة البحم  ــاش ــري  المهام حيم يعرض النظام ش ــغ  على زر يبحمي من ش ــدير طلب تمديد عقد الض ــة الموظفين، ولتص الخاص

 (.1-39-3-6بتصدير طلب تمديد عقد في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-39-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 للبحم عنه. تمديد عقدإدخال الرقم الخاص لقرار طلب الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام مرحلة القرار  ❖ الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يشغلها الموظف. يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التيتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لبحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات ا

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

شاشة تصدير طلب تمديد عقد حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة 

 للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:يالطلب جاهز 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب تمديد عقد.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح حيم F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب تمديد عقد وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 يل عليه.يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعد

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-39-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-39-3-6الشكل )

 

رية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير إجبا ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  لية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخ اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

شة مجمو شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت صادر للقرارات، أما إ عات توزيع ال

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ي المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( فيللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 رة لجهة الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صويلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-39-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 لية التصدير.المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعم
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-39-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب تمديد عقد مصدر وجاهزاً إلعداد قرار تمديد عقد حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار تمديد عقد.مالحظة 
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 موظف على كادر جديد نقلتصدير طلب 
 

مة تصدير الطلب كما في تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب نقل موظف على كادر جديد من قائمة الطلبات من قائ

 (.40-3-6الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب نقل موظف على كادر جديد (40-3-6الشكل )

 

صدير طلب نقل موظف على كادر جديد في  صالحية بالقيام بت صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا يتم من خالل هذه ال

غ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام نظام شؤون الموظفين، ولتصدير طلب نقل موظف على كادر جديد الض

 (.1-40-3-6شاشة البحم الخاصة بتصدير الطلب نقل موظف على كادر جديد في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-40-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 كادر جديد للبحم عنه.إدخال الرقم الخاص لقرار طلب نقل موظف على الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 لبحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات ا رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 هة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  ى تاريخ(  إل –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

ر جديد حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع شــاشــة تصــدير طلب نقل موظف على كاد

 الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب نقل موظف على كادر جديد.رقم الصادر   ❖
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ــغ  على زر ييقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تتاريخ التصــدير   ❖ ــدير طلب نقل موظف على كادر جديد وذلك بالض ي من F8ص

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-40-3-6شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )يتصديري حيم تظهر 
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-40-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صدير من جدول  صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال صدير وذلك بال مجموعات الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من يتم تحدي الموجه له ال د نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

اء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأســــمF2على زر ي

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعصــورة/أصــل ة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1045 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ضافة هذه ا صادر للقرارات، أما إ شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  لجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم للموظف يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.ر إشارة )يلجهتهي حيم تظه

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ه مثال )صورة لفرع الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاليلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-40-3-6)يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل  ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-40-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  ـــدر وجاهزاً إلعداد قرار نقل موظف على كادر جديد حيم يتم ذلك مالحظة ـــبح طلب نقل موظف على كادر جديد مص أص

 من شاشة إعداد قرار نقل موظف على كادر جديد.
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 بيانات متعاون تعديلتصدير طلب 
 

بيانات متعاون من قائمة الطلبات من قائمة تصدير الطلب كما في الشكل تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب تعديل 

(41-3-6.) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب تعديل بيانات متعاون (41-3-6الشكل )

 

صدير طلب تعديل بيانات متعاون في نظام  صالحية بالقيام بت صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا يتم من خالل هذه ال

طلب تعديل بيانات متعاون الضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة  شــؤون الموظفين، ولتصــدير

 (.1-41-3-6البحم الخاصة بتصدير طلب تعديل بيانات متعاون في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-41-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 قرار طلب تعديل بيانات متعاون للبحم عنه.إدخال الرقم الخاص لالرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في  يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذهبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

طلب تعديل بيانات متعاون حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود  شــاشــة تصــدير

 بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب تعديل بيانات متعاون.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8بإدخال تاريخ تصـــدير طلب تعديل بيانات متعاون وذلك بالضـــغ  على زر ي يقوم المســـتخدمتاريخ التصـــدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-41-3-6ري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )يتصدي
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-41-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صدي صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال صدير وذلك بال ر من جدول مجموعات الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة الموجه له صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض اF2على زر ي لنظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة منصــورة/أصــل القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  ه تم يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أن الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نم للموظف وذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمةلجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس  يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 نص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال اليلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-41-3-6ية كما في الشكل )يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالح ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-41-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 مديري.يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 إغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر ي
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  أصبح طلب تعديل بيانات متعاون مصدر وجاهزاً إلعداد قرار تعديل بيانات متعاون حيم يتم ذلك من شاشة إعداد مالحظة

 قرار تعديل بيانات متعاون.
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 صرف مكافأةتصدير طلب 
 

-3-6الطلبات من قائمة تصدير الطلب كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب صرف مكافأة من قائمة 

42.) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب صرف مكافأة (42-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب صــرف مكافأة في نظام شــؤون 

شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم الخاصــة الموظفين، ولتصــدير طلب صــرف مكافأة الضــغ  على زر يبحمي من 

 (.1-42-3-6بتصدير طلب صرف مكافأة في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-42-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب صرف مكافأة للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار  مرحلة القرار  ❖ مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. ر تاريخ الصاد ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

نية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

لضــغ  بالمربع الموجود بجانب شــاشــة تصــدير طلب صــرف مكافأة حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم با

 جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب صرف مكافأة.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح F8يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير طلب صــرف مكافأة وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ التصــدير   ❖

 عرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.حيم ي

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-42-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 وعة التصدير.( يمثل شاشة مجم2-42-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار الن الموجه له ال وع من يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  الجهة اســـم

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  خال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم اد النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

شة مجموعات توز شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت صادر للقرارات، أما إ يع ال

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربيللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 الموظف(. ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهةيلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ   ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-42-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 صدير.المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية الت
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-42-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصــبح طلب صــرف مكافأة مصــدر وجاهزاً إلعداد قرار صــرف مكافأة حيم يتم ذلك من شــاشــة إعداد قرار صــرف مالحظة

 مكافأة.
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 تصدير طلب انتداب حج
 

صدير الطلب كما في ا صدير طلب انتداب حج من قائمة الطلبات من قائمة ت شة عند اختيار ت شا شكل )تظهر هذه ال -3-6ل

43.) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب انتداب حج (43-3-6الشكل )

 

ــدير طلب انتداب حج في نظام شــؤون  ــاحب الصــالحية بالقيام بتص يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم ص

ــة البحم  ــاش ــري  المهام حيم يعرض النظام ش ــغ  على زر يبحمي من ش ــدير طلب انتداب حج الض ــة الموظفين، ولتص الخاص

 (.1-43-3-6بتصدير طلب انتداب حج في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-43-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب انتداب حج للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام مرحلة القرار  ❖ الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 م إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يت تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 شغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لبحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات ا

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

شاشة تصدير طلب انتداب حج حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة 

 للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:يالطلب جاهز 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب انتداب حج.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح حيم F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب انتداب حج وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 يل عليه.يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعد

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-43-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-43-3-6الشكل )

 

إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجود

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   يتم تحديد رقم رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  ة أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجي اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

شة مجمو شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت صادر للقرارات، أما إ عات توزيع ال

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ي المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( فيللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 رة لجهة الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صويلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-43-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 لية التصدير.المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعم
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-43-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب انتداب حج مصدر وجاهزاً إلعداد قرار انتداب حج حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار انتداب حج.مالحظة 
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 تصدير طلب إيقاف مؤقت
 

-3-6لشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب إيقاف مؤقت من قائمة الطلبات من قائمة تصدير الطلب كما في ا

44.) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب إيقاف مؤقت (44-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب إيقاف مؤقت في نظام شــؤون 

لخاصــة الموظفين، ولتصــدير طلب إيقاف مؤقت الضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم ا

 (.1-44-3-6بتصدير طلب إيقاف مؤقت في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-44-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب إيقاف مؤقت للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض  مرحلة القرار  ❖ النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

ات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محدد

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

شــاشــة تصــدير طلب إيقاف مؤقت حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب 

 جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:جملة يالطلب 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب إيقاف مؤقت.رقم الصادر   ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1064 

ــدير   ❖ ي من لوحة المفاتيح F8يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ تصـــدير طلب إيقاف مؤقت وذلك بالضـــغ  على زر يتاريخ التص

 إمكانية التعديل عليه.حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع 

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-44-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-44-3-6الشكل )

 

التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  يظهر النظام مجموعات ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ت الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعا

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ  يتم  رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  و الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أ اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون  النص 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1065 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 مستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة ي

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــاف لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض ة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

صــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات الت ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-44-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 أصحاب الصالحية.( يمثل شاشة 3-44-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ل ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدو

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  قرار إيقاف أصـــبح طلب إيقاف مؤقت مصـــدر وجاهزاً إلعداد قرار إيقاف مؤقت حيم يتم ذلك من شـــاشـــة إعداد مالحظة

 مؤقت.
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 تصدير طلب فك إيقاف مؤقت
 

ــــدير الطلب كما في  ــــدير طلب فك إيقاف مؤقت من قائمة الطلبات من قائمة تص ــــة عند اختيار تص ــــاش تظهر هذه الش

 (.6-3-45الشكل)
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب فك إيقاف مؤقت (45-3-6الشكل )

 

صاحب  صدير طلب فك إيقاف مؤقت في نظام شؤون يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم  صالحية بالقيام بت ال

الموظفين، ولتصدير طلب فك إيقاف مؤقت الضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة 

 (.1-45-3-6بتصدير طلب فك إيقاف مؤقت في الشكل )
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 رارات.( يمثل الشاشة العامة للبحم في الق1-45-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب فك إيقاف مؤقت للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 ظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم المو رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ة سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداي

شاشة تصدير طلب فك إيقاف مؤقت حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب 

 جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 فك إيقاف مؤقت. يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلبرقم الصادر   ❖
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صدير طلب فك إيقاف مؤقت وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖ ي من لوحة المفاتيح F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــد ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-45-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-45-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صادر ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  ال صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 تظهر الحقول التالية: شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  لية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخ اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما  النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 لمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور ك

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 خاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب اديللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-45-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-45-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب فك إيقاف مؤقت مصدر وجاهزاً إلعداد قرار فك إيقاف مؤقت حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار فك مالحظة
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 إفادة عن العمل خارج الدوامتصدير طلب 
 

من قائمة الطلبات من قائمة تصدير الطلب كما في تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير طلب إفادة عن العمل خارج الدوام 

 (.46-3-6الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب إفادة عن العمل خارج الدوام (46-3-6الشكل )

 

صدير طلب إفادة عن العمل خارج الدوام في  صالحية بالقيام بت صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا يتم من خالل هذه ال

طلب إفادة عن العمل خارج الدوام الضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام  نظام شؤون الموظفين، ولتصدير

 (.1-46-3-6شاشة البحم الخاصة بتصدير طلب إفادة عن العمل خارج الدوام في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-46-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الرقم الخاص لقرار طلب إفادة عن العمل خارج الدوام للبحم عنه. إدخالالرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. الصادر  رقم ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 القائمة المنسدلة. يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة منالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب في الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات 

شــاشــة تصــدير طلب إفادة عن العمل خارج الدوام حيم يصــبح الطلب جاهزاً للتصــدير فيقوم المســتخدم بالضــغ  بالمربع 

 الموجود بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 وام.يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب إفادة عن العمل خارج الدرقم الصادر   ❖
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ي من F8يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير طلب إفادة عن العمل خارج الدوام وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ التصــدير   ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــغ  على راب  يمجموعات الت ❖ ــدير وذلك بالض ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص ص

 (.2-46-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-46-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 ير حيم تظهر الحقول التالية:شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصد

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  لية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخ اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما  النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 لمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور ك

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 خاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب اديللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

ت التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعا ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-46-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ة أصحاب الصالحية.( يمثل شاش3-46-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصــبح طلب إفادة عن العمل خارج الدوام مصــدر وجاهزاً إلعداد قرار إفادة عن العمل خارج الدوام حيم يتم ذلك مالحظة

 من شاشة إعداد إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام.
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 حضانة يتيم مكفول تصدير طلب اجازة
 

تصـدير طلب اجازة حضـانة يتيم مكفول من قائمة الطلبات من قائمة تصـدير الطلب كما في تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار 

 (.47-3-6الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب اجازة حضانة يتيم مكفول (47-3-6الشكل )

 

نظام يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب اجازة حضانة يتيم مكفول في 

شؤون الموظفين، ولتصدير طلب اجازة حضانة يتيم مكفول الضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة 

 (.1-47-3-6البحم الخاصة بتصدير طلب اجازة حضانة يتيم مكفول في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-47-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب اجازة حضانة يتيم مكفول للبحم عنه.الخاص للقرار  الرقم  ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 تصديرها بعد.صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 ستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 ختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باالمرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

ال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

النظام معلومات الطلب في  الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض

شاشة تصدير طلب اجازة حضانة يتيم مكفول حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود 

 بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يتيم مكفول. يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب اجازة حضانةرقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب اجازة حضانة يتيم مكفول وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــغ  على راب  يمجموعات ❖ ــدير وذلك بالض ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص التص

 (.2-47-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-47-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 ير حيم تظهر الحقول التالية:شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصد

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  لية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخ اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما  النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 لمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور ك

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 خاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب اديللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

ت التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعا ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-47-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 شاشة أصحاب الصالحية.( يمثل 3-47-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  ــانة يتيم مكفول حيم يتم ذلك من مالحظة ــدر وجاهزاً إلعداد قرار اجازة حض ــانة يتيم مكفول مص ــبح طلب اجازة حض أص

 شاشة إعداد قرار اجازة حضانة يتيم مكفول.
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 تصدير طلب اجازة وفاة
 

-3-6قائمة الطلبات من قائمة تصــدير الطلب كما في الشــكل )تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير طلب اجازة وفاة من 

48.) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب اجازة وفاة (48-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب اجازة وفاة في نظام شــؤون 

من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير الموظفين، ولتصدير طلب اجازة وفاة الضغ  على زر يبحمي 

 (.1-48-3-6طلب اجازة وفاة في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-48-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب اجازة وفاة للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار م مرحلة القرار  ❖ رحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.  تاريخ الصادر ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

نية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

لضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة شاشة تصدير طلب اجازة وفاة حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم با

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب اجازة وفاة.رقم الصادر   ❖
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ضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖ صدير طلب اجازة وفاة وذلك بال ي من لوحة المفاتيح حيم F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت

 عرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-48-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 وعة التصدير.( يمثل شاشة مجم2-48-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

ة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضاف

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. يتم ادخال نص النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير الطلب.الشاشة ويعيدنا إ

( ليقوم 3-48-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-48-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم 

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  أصبح طلب اجازة وفاة مصدر وجاهزاً إلعداد قرار اجازة وفاة حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار اجازة وفاة.مالحظة 
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 مولودتصدير طلب اجازة 

 

شكل ) صدير الطلب كما في ال صدير طلب اجازة مولود من قائمة الطلبات من قائمة ت شة عند اختيار ت شا -3-6تظهر هذه ال

49.) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب اجازة مولود (49-3-6الشكل )

 

نظام شــؤون يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب اجازة مولود في 

الموظفين، ولتصــدير طلب اجازة مولود الضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم الخاصــة 

 (.1-49-3-6بتصدير طلب اجازة مولود في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-49-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 الرقم الخاص لقرار طلب اجازة مولود للبحم عنه.إدخال الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 حم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

و إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

شاشة تصدير طلب اجازة مولود حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة 

 يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب اجازة مولود.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح حيم F8ل تاريخ تصدير طلب اجازة مولود وذلك بالضغ  على زر ييقوم المستخدم بإدخاتاريخ التصدير   ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-49-3-6شة مجموعة التصدير كما في الشكل )يتصديري حيم تظهر شا
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-49-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صدير من جدول  صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال صدير وذلك بال مجموعات الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من يتم تحدي الموجه له ال د نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

اء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأســــمF2على زر ي

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعصــورة/أصــل ة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير الطلب.الشاشة ويعيدنا إ

( ليقوم 3-49-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-49-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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 تصدير طلب ندب موظف
 

صدير الطلب كما في صدير طلب ندب موظف من قائمة الطلبات من قائمة ت شة عند اختيار ت شا شكل ) تظهر هذه ال -3-6ال

50.) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب ندب موظف (50-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير طلب ندب موظف في نظام شــؤون 

ــة الموظفين، ولتصــدير طلب ندب موظف الضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم  الخاص

 (.1-50-3-6بتصدير طلب ندب موظف في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-50-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب ندب موظف للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام مرحلة القرار  ❖ الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 م إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يت تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 شغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لبحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات ا

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

شاشة تصدير طلب ندب موظف حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة 

 لتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:يالطلب جاهز ل

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب ندب موظف.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة المفاتيح حيم F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير طلب ندب موظف وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 عليه.يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل 

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-50-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-50-3-6الشكل )

 

االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

جدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في ال

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   يتم تحديد رقم مجموعة رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  موظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو ال اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

شة مجمو شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت صادر للقرارات، أما إ عات توزيع ال

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ي المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( فيللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 رة لجهة الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صويلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-50-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 بعملية التصدير.المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم 
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-50-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1097 

 تصدير طلب تمديد ندب موظف
 

صدير الطلب كما صدير طلب تمديد ندب موظف من قائمة الطلبات من قائمة ت شة عند اختيار ت شا شكل  تظهر هذه ال في ال

(6-3-51.) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب تمديد ندب موظف (51-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب تمديد ندب موظف في نظام شؤون 

النظام شاشة البحم الخاصة الموظفين، ولتصدير طلب تمديد ندب موظف الضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض 

 (.1-51-3-6بتصدير طلب تمديد ندب موظف في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-51-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار طلب تمديد ندب موظف للبحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب اختيار مرحلة القرار يا مرحلة القرار  ❖ عتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 لحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا ا تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

جيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول با

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

بع الموجود بجانب شاشة تصدير طلب تمديد ندب موظف حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمر

 جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب تمديد ندب موظف.رقم الصادر   ❖
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ـــدير   ❖ ي من لوحة F8يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ تصــــدير طلب تمديد ندب موظف وذلك بالضــــغ  على زر يتاريخ التص

 ض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.المفاتيح حيم يعر

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-51-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ة التصدير.( يمثل شاشة مجموع2-51-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 قائمة المنسدلة.ال

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

شة مجمو شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت صادر للقرارات، أما إ عات توزيع ال

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ي المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( فيللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 رة لجهة الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صويلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير الطلب.

( ليقوم 3-51-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 لية التصدير.المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعم
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-51-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 
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  أصبح طلب تمديد ندب موظف مصدر وجاهزاً إلعداد قرار تمديد ندب موظف حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار مالحظة

 تمديد ندب موظف.
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 تصدير طلب قطع أو إنهاء ندب موظف
 

الطلبات من قائمة تصــدير الطلب كما في تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير طلب قطع أو إنهاء ندب موظف من قائمة 

 (.52-3-6الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تصدير طلب قطع أو إنهاء ندب موظف (52-3-6الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير طلب قطع أو إنهاء ندب موظف في نظام 

ندب موظف الضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة شؤون الموظفين، ولتصدير طلب قطع أو إنهاء 

 (.1-52-3-6البحم الخاصة بتصدير طلب قطع أو إنهاء ندب موظف في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-52-3-6الشكل )

 

 محددات البحث •

 أو إنهاء ندب موظف للبحم عنه. إدخال الرقم الخاص لقرار طلب قطعالرقم الخاص للقرار   ❖

ــــاحب  مرحلة القرار  ❖ اختيار مرحلة القرار ياعتماد طلبي حيم ســــوف يعرض النظام الطلبات التي حالتها معتمدة من ص

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه الطلبات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 خال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المســـتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســـجيل الطلب خاللها وذلك بالضـــغ  إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في  يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذهبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالطلبات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

الطلب من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات الطلب في 

طلب قطع أو إنهاء ندب موظف حيم يصبح الطلب جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود  شاشة تصدير

 بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر لطلب قطع أو إنهاء ندب موظف.رقم الصادر   ❖
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صدير   ❖ ضغ  على زر ييقوم المستاريخ الت صدير طلب قطع أو إنهاء ندب موظف وذلك بال ي من لوحة F8تخدم بإدخال تاريخ ت

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض  يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-52-3-6يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-51-3-6الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة  ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود في جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة الموجه له صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض اF2على زر ي لنظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة منصــورة/أصــل القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عندما تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير الطلب.الشاشة ويعيدنا إ

( ليقوم 3-52-3-6يقوم المستخدم بالضغ  على زر يتصديري حيم يعرض النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل ) ❖

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-25-3-6الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم 

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح الطلب جاهز إلعداد القرار. 
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  ــــدر وجاهزاً إلعداد قرار قطع أو إنهاء ندب موظف حيم يتم ذلك من مالحظة ــــبح طلب قطع أو إنهاء ندب موظف مص أص

 ندب موظف. شاشة إعداد قرار قطع أو إنهاء
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 القرارات
 

كل ) ما في الشــــ مة ك قائ هذه ال عاث و قرارات 0-7تمثل  عداد القرارات )قرارات التعيين و قرارات االبت ية ا ( القرارات، وكيف

وكشــوفات التي االجازات و قرارات االنتداب و قرارات التكليف ...الخ ( والترقيات و كيفية اعتماد القرارات، وكيفية تصــدير القرارات 

 تخص القرارات .
 

 
 ( يمثل قائمة القرارات.0-7الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 قرارات التعيين
 

كيفية تعيين الموظفين على ، سـنتناول في هذا الجزء من الدليل تعيين ( قرارات ال1-7تمثل هذه القائمة كما في الشـكل )

الوظائف التي تم تعريفها في نظام شؤون الموظفين ، حيم يتم ذلك من خالل قرارات التعيين ،حيم تظهر هذه الشاشات عند 

 اختيار قرارات التعيين من قائمة القرارات من قائمة إعداد قرار وفيما يلي سيتم شرح كل نوع من قرارات تعيين الموظفين.
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات التعيين .1-7)الشكل 

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 إعداد قرار تعيين موظف رسمي
 

ت من قائمة قرارات التعيين كما في تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار تعيين موظف رســـمي من قائمة القرارا

 .(1-1-1-7)و الشكل  (1-1-7الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار تعيين موظف رسمي.من ( يمثل الجزء العلوي 1-1-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تعيين موظف رسمي على الوظائف المعتمدة في التشكيل في نظام شؤون 

وإلضــافة قرار تعيين موظف رســمي جديد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي الموظفين، 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖
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 متن القرار •

 قرار تعيين موظف •

 يعرض النظام نوع الموظف يموظف رسميي. نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 رسمي المراد تعيينه.اللم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف 

 ي للموظف المراد تعيينه، وال يمكن التعديل عليه.يعرض النظام فيه تلقائيًا جنسية الموظف يسعودي الجنسية  ❖

 ي للموظف المراد تعيينه واليمكن التعديل عليه. يهوية وطنيةيعرض النظام فيه تلقائيًا نوع الوثيقة  نوع الوثيقة  ❖

يتم إدخال رقم الســــجل المدني للموظف المراد تعيينه، عندها يقوم النظام بفحص رقم الســــجل  رقم بطاقة األحوال  ❖

تكرار رقم الســـجل المدني المدخل بحيم لو ُوجد من ق بل في النظام ) هذا إذا أراد المســـتخدم عدم لمدني ويتحقق من ا

تعيين موظف محال على التقاعد أو تعيين موظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظهار الرســالة يرقم الســجل المدني مكرر 

هل تريد استرجاع بياناته السابقة؟ي  بحيم يتوجب اختيار أحد  وظف(،)رقم الموظف( واسمه)اسم الم الذي رقمه للموظف

ــغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات الموظف األســاســية والتي تشــمل  الزرين )نعم/ال(، فلو قام المســتخدم بالض

جنس ، وال ُيســـمح اســـمه ويشـــمل )اإلســـم االول وإســـم األب والجد والعائلة ســـواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده وال

  .للمستخدم بالتعديل عليها، ويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم سجله المدني مطوي القيد وليس على رأس عمله

ي من F8تحديد تاريخ بداية خدمة الموظف الرســـمي في الدولة وذلك بالضـــغ  على زر ي تاريخ بداية الخدمة في الدولة  ❖

 خ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاري

ــــغ  على زر ي  التعيين بالجهةتاريخ  ❖ ي من لوحة المفاتيح F8تحديد تاريخ تعيين الموظف الرســــمي في الجهة وذلك بالض

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة.تحديد طريقة تعيين الموظف الرسمي وذلك طريقة التعيين   ❖

 إدخال االسم األول للموظف الرسمي المراد تعيينه. االسم األول  ❖

 إدخال اسم أب الموظف الرسمي المراد تعيينه.اسم األب   ❖

 إدخال اسم جد الموظف الرسمي المراد تعيينه.اسم الجد   ❖

 المراد تعيينه. الرسمي إدخال اسم عائلة الموظفاسم العائلة   ❖

 إدخال االسم األول الالتيني للموظف الرسمي المراد تعيينه. االسم األول الالتيني  ❖

 إدخال االسم الثاني الالتيني للموظف الرسمي المراد تعيينه.االسم الثاني الالتيني   ❖

 إدخال االسم الثالم الالتيني للموظف الرسمي المراد تعيينه.االسم الثالث الالتيني   ❖

 المراد تعيينه. الرسمي إدخال اسم العائلة الالتيني للموظفم العائلة الالتيني  اس ❖

 .إدخال تاريخ ميالد الموظف الرسمي المراد تعيينه تاريخ الميالد   ❖

 يختار المستخدم جنس الموظف بتحديد الدائرة بجوار )ذكر / أنثى(.الجنس   ❖

 مرتبة الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها من القائمة المنسدلة.  رقميتم اختيار المرتبة  ❖

ن الموظف عليها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام ييتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعي رقم الوظيفة  ❖

حيم يجب أن تكون بظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة، معلومات الوظيفة المختصــرة كما ويمكن إدخال رقم تســلســل الو

 . عليها موظفالهذه الوظيفة شاغرة ليتم تعيين 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

صنيفي   ❖ صنيفي الرمز الت صنيف الوظائف من يعرض النظام الرمز الت شة دليل ت شا الخاص بالوظيفة والذي تم تعريفه في 

 قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يعرض النظام مسمى الفئة للوظيفة. مسمى الفئة  ❖

سماء  مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا الوظائف من قائمة إدارة يعرض النظام مسمى الوظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 .النظام 

 ض النظام تاريخ إحداث الوظيفة.يعرتاريخ اإلحداث   ❖

 .المدخل الوظيفةرقم  أو يمؤقتةي على حسبيعرض النظام نوع الوظيفة يدائمةي نوع الوظيفة   ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة.توظيف   كادر ❖

 موظف عليها.الن لنتمكن من تعيي يشاغرةيحيم يجب أن تكون ،بيعرض النظام حالة الوظيفة حالة الوظيفة   ❖

 ابتداًء منه أصبحت الوظيفة على حالتها الحالية.  يعرض النظام التاريخ الذياعتبارا  من   ❖
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 يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار تعيين موظف رسمي. (1-1-1-7الشكل )

 
 

  الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة ▪

 التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف الرسمي عليها.يعرض النظام رقم واسم الجهة اإلدارية الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم واسم الفرع الذي تتبع إليه الوظيفة. مقر الوظيفة  ❖

يعرض النظام كلمة ينعمي  إذا كانت الوظيفة مشــــرفة على غيرها من الوظائف ويعرض كلمة يالي إذا وظيفة إشــــرافية   ❖

 ئف.كانت غير مشرفة على غيرها من الوظا

 

 الوظيفة المشرفة ▪

يعرض النظام رقم الوظيفة المشــــرفة على هذه الوظيفة وذلك في حال وجود وظيفة مشــــرفة على هذه رقم الوظيفة   ❖

 الوظيفة.

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.المرتبة   ❖

 يعرض النظام تسلسل الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.تسلسل   ❖

 

 اإلدارية/مقر الوظيفة الفعليالجهة  •

يعرض النظام رقم واســم جهة العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف الرســمي جهة العمل الفعلية   ❖

 عليها مع إمكانية تغيير جهة العمل.

 ية تغيير مقر العمل.يعرض النظام رقم واسم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكان مقر العمل الفعلي  ❖

يعرض النظام مســـمى الوظيفة الفعلي، مع إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر  مســمى الوظيفة الفعلي  ❖

علًما ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  مســميات الوظائفي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي
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صدر بيانات هذه القائمة هو مس ضافة للمسميات المعرفة في رموز بأن م صنيف الوظائف إ مى الوظائف المعرفة في دليل ت

 أسماء الوظائف.

 من القائمة المنسدلة. تعيينه المراديتم تحديد سلم الرواتب للموظف الرسمي سلم الراتب   ❖

ظيفة وذلك باختيار يتم تحديد الدرجة التي ســـيعين عليها الموظف الرســـمي ضـــمن الدرجات المتاحة لمرتبة الوالدرجة   ❖

 الدرجة من القائمة المنسدلة.

 يالي. الخياريعرض النظام الراتب يمثل الحد األعلى   ❖

مع إمكانية  لم الرواتب وحســب المرتبة والدرجةيعرض النظام قيمة الراتب األســاســي للموظف اعتماداً على ســالراتب   ❖

 التعديل عليه.

سيعتبر الموظف  يعتبر تحت التجربة  ❖ ضغ   ينعماختيار يتحت التجربة في حالة تحديد هل  بجانب  ةالموجود بالدائرةيتم ال

 يالي. الخياربجانب  ةالموجود بالدائرةيتم الضغ   يالي اختيار وفي حال،مدة التجربة  ينعمي ويتم إدخال الخيار

سيتعامل  يعتبر تعيينه من تاريخ مباشرته العمل  ❖ شرة العمل النظام تحديد هل  مع تاريخ التعيين باعتباره من تاريخ مبا

 يالي. الخياربجانب  ةالموجود بالدائرةينعمي وغير ذلك يتم الضغ   الخياربجانب  ةالموجود بالدائرةللموظف و ذلك بالضغ  

 تحديد هل سيتم صرف راتب شهر مقدم للموظف أم ال. يصرف له راتب شهر مقدما  ❖

صول الموظف على المرتبة وذلك إذا كانت طريقة التعيين للموظف ينقل  على المرتبة  الحصولتاريخ  ❖ يتم إدخال تاريخ ح

 من جهة خارجيةي.

 يتم إدخال الرصيد االفتتاحي إلجازة الموظف العادية. الرصيد االفتتاحي لإلجازات العادية  ❖

 ممتازة(.،نائب وزير،تيار المرتبة )وزيرويظهر الحقل عند اخ القيمة االفتراضية هي التاريخ الحالي تاريخ بداية الخدمة  ❖

القيمة االفتراضــية هي القيمة المخزنة في الحقل يالحد األقصــى لفترة التعيين على  مدة الخدمة )يوم/شــهر/ســنة(  ❖

 ممتازة(.،نائب وزير،ويظهر الحقل عند اختيار المرتبة )وزير كادر الوزراء ونواب الوزراء والممتازة

ــــية هي تاريخ بداية الخدمة  تاريخ نهاية الخدمة  ❖ ــــافة إلىاإلبالقيمة االفتراض ويظهر الحقل عند اختيار المرتبة  المدة ض

 ممتازة(.،نائب وزير،)وزير

 وإدخال كافة البيانات . مؤهالت الموظفيتم إدخال مؤهالت الموظف وذلك بالضغ  على راب   المؤهالت  ❖

وإدخال كافة  البيانات الشــخصــيةوظف وذلك بالضــغ  على راب  يتم إدخال البيانات الشــخصــية للم البيانات الشــخصــية  ❖

 البيانات.

 

  موظف رسمي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:تعيين أصبح قرار مالحظة 

 .اعتماد قرارمن صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة  االعتماد ❖

 قرار . تصديربعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة  ❖

ــرة   ❖ ــدير يحتاج إلى إعداد المباش ــة  وبعد التص ــاش ــرة إعدادذلك من ش ــة من قائمة  المباش ــاش حيم يتم اختيار هذه الش

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة  المباشــرة إعتمادذلك من شــاشــة  وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

شرة يحتاج  ❖ شرة بعد اعتماد المبا صدير المبا شة  وإلى ت شا صديرذلك من  شرة ت شة من  المبا شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم  ذلك من 

 .  موظف رسمي نتهاء من إجراء تعيين وبهذا يكون قد تم االاختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ، 
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 إعداد قرار تعيين مستخدم
 

-2)ئمة قرارات التعيين كما في الشكلتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تعيين مستخدم من قائمة القرارات من قا 

 (.1-2-1-7)و الشكل  (1-7
 

 
 مستخدم. شاشة إعداد قرار تعيينل( يمثل الجزء العلوي 2-1-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار تعيين مســتخدم على الوظائف المعتمدة في التشــكيل في نظام شــؤون 

الموظفين، وإلضافة قرار تعيين مستخدم جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖
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 متن القرار •

 تعيين مستخدم •

 يعرض النظام نوع الموظف يمستخدمي. نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

م المراد تعيينه.   لم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم المستخد 

 يعرض النظام فيه تلقائيًا جنسية الموظف يسعوديي للموظف المراد تعيينه وال يمكن التعديل عليه. الجنسية  ❖

 ي للموظف المراد تعيينه واليمكن التعديل عليه.  هوية وطنيةيعرض النظام فيه تلقائيًا نوع الوثيقة ي لوثيقة نوع ا ❖

يتم إدخال رقم الســــجل المدني للموظف المراد تعيينه، عندها يقوم النظام بفحص رقم الســــجل رقم بطاقة األحوال  ❖

يم لو ُوجد من ق بل في النظام ) هذا إذا أراد المســـتخدم تكرار رقم الســـجل المدني المدخل بحعدم المدني ويتحقق من 

تعيين موظف محال على التقاعد أو تعيين موظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظهار الرســالة يرقم الســجل المدني مكرر 

اختيار أحد هل تريد استرجاع بياناته السابقة؟ي  بحيم يتوجب  )رقم الموظف( واسمه)اسم الموظف(، الذي رقمهللموظف 

ــغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات الموظف األســاســية والتي تشــمل  الزرين )نعم/ال(، فلو قام المســتخدم بالض

اســـمه ويشـــمل )اإلســـم االول وإســـم األب والجد والعائلة ســـواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده والجنس ، وال ُيســـمح 

 .ي مطوي القيد وليس على رأس عملهن الموظف الذي تكرر رقم سجله المدنللمستخدم بالتعديل عليها، ويجب أن يكو

ي من لوحة F8تحديد تاريخ بداية خدمة المســـتخد م في الدولة وذلك بالضـــغ  على زر ي تاريخ بداية الخدمة في الدولة  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــغ  على زر ي  جهةالتعيين بالتاريخ  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8تحديد تاريخ تعيين المســــتخد م في الجهة وذلك بالض

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد طريقة تعيين المستخد م وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة.طريقة التعيين   ❖

م المراد تعيينه.إدخال االسم األ االسم األول  ❖  ول للمستخد 

م المراد تعيينه.اسم األب   ❖  إدخال اسم أب المستخد 

م المراد تعيينه.اسم الجد   ❖  إدخال اسم جد المستخد 

م المراد تعيينه.اسم العائلة   ❖  إدخال اسم عائلة المستخد 

 المراد تعيينه. للمستخدمإدخال االسم األول الالتيني  االسم األول الالتيني  ❖

 المراد تعيينه. للمستخدمإدخال االسم الثاني الالتيني الثاني الالتيني   االسم ❖

 المراد تعيينه. للمستخدمإدخال االسم الثالم الالتيني االسم الثالث الالتيني   ❖

 المراد تعيينه. للمستخدمإدخال اسم العائلة الالتيني اسم العائلة الالتيني   ❖

م المراد تعيينه تاريخ الميالد   ❖  .إدخال تاريخ ميالد المستخد 

 بأحد الخيارين يذكر / أنثىي. المستخدميتم تحديد جنس الجنس   ❖

 من القائمة المنسدلة.  هايتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة المراد تعيين المستخد م عليالمرتبة  ❖

لتي تم تحديد مرتبتها ســابقاً، حيم يعرض النظام ن المســتخد م عليها واييتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعي رقم الوظيفة  ❖

حيم يجب أن تكون هذه عرض معلومات الوظيفة، معلومات الوظيفة المختصرة كما ويمكن إدخال رقم تسلسل الوظيفة ليتم

م الالوظيفة شاغرة ليتم تعيين   . عليهامستخد 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتب ت سل ة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

ــنيف الرمز التصــنيفي للوظيفة   ❖ ــنيفي الخاص بالوظيفة والذي تم تعريفه في شــاشــة دليل تص يعرض النظام الرمز التص

 الوظائف من قائمة الوظائف والتشكيالت.

 لفئة للوظيفة.يعرض النظام مسمى ا مسمى الفئة  ❖

سماء الوظائف من قائمة إ مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا دارة يعرض النظام مسمى الوظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 .النظام 

 يعرض النظام تاريخ إحداث الوظيفة.تاريخ اإلحداث   ❖

 .المدخل الوظيفةرقم  أو يمؤقتةي على حسبيعرض النظام نوع الوظيفة يدائمةي نوع الوظيفة   ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة.كادر التوظيف   ❖

 مستخد م عليها.اللنتمكن من تعيين  يشاغرةيحيم يجب أن تكون ،يعرض النظام حالة الوظيفة حالة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام التاريخ الذي ابتداًء منه أصبحت الوظيفة على حالتها الحالية. اعتبارا  من   ❖
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 اإلدارية/مقر الوظيفةالجهة  ▪

 يعرض النظام رقم واسم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين المستخد م عليها.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم واسم الفرع الذي تتبع إليه الوظيفة. مقر الوظيفة  ❖
 

 
 م.( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار تعيين مستخد1-2-1-7الشكل )

 

يعرض النظام كلمة ينعمي  إذا كانت الوظيفة مشــــرفة على غيرها من الوظائف ويعرض كلمة يالي إذا وظيفة إشــــرافية   ❖

 كانت غير مشرفة على غيرها من الوظائف.

 

 الوظيفة المشرفة ▪

هذه يعرض النظام رقم الوظيفة المشــــرفة على هذه الوظيفة وذلك في حال وجود وظيفة مشــــرفة على رقم الوظيفة   ❖

 الوظيفة.

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.المرتبة   ❖

 يعرض النظام تسلسل الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.تسلسل   ❖

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة الفعلي ▪

ين المســـتخد م عليها يعرض النظام رقم واســـم جهة العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيجهة العمل الفعلية   ❖

 مع إمكانية تغيير جهة العمل.

 يعرض النظام رقم واسم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل. مقر العمل الفعلي  ❖

يعرض النظام مســـمى الوظيفة الفعلي، مع إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر  مســمى الوظيفة الفعلي  ❖

علًما ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  مســميات الوظائفي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي
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ضافة للمسميات المعرفة في رموز  صنيف الوظائف إ صدر بيانات هذه القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل ت بأن م

 أسماء الوظائف.

ميتم تحديد سلم الرواتسلم الراتب   ❖  من القائمة المنسدلة. م تعيينهسيتالذي  ب للمستخد 

يتم تحديد الدرجة التي سيعين عليها المستخد م ضمن الدرجات المتاحة لمرتبة الوظيفة وذلك باختيار الدرجة من الدرجة   ❖

 القائمة المنسدلة.

 يالي. الخياريعرض النظام الراتب يمثل الحد األعلى   ❖

سيعرض النظام قيمة الرالراتب   ❖ م اعتماداً على  مع إمكانية  لم الرواتب وحسب المرتبة والدرجةاتب األساسي للمستخد 

 التعديل عليه.

 ةالموجود بالدائرةيتم الضـــغ   ينعمي اختيار ي حالتحديد هل ســـيعتبر المســـتخد م تحت التجربة ف يعتبر تحت التجربة  ❖

 يالي. الخياربجانب  ةالموجود بالدائرةيتم الضغ   يالي حال اختياروفي ،ينعمي ويتم إدخال مدة التجربة  الخياربجانب 

ــــرة العمل  يعتبر تعيينه من تاريخ مباشــــرته العمل  ❖ ــــيتعامل مع تاريخ التعيين باعتباره من تاريخ مباش تحديد هل س

 يالي. الخياربجانب  ةالموجود بالدائرةينعمي وغير ذلك يتم الضغ   الخياربجانب  ةالموجود بالدائرةو ذلك بالضغ   للمستخدم

 تحديد هل سيتم صرف راتب شهر مقدم للمستخدم  أم ال. يصرف له راتب شهر مقدما  ❖

م   تاريخ الحصول على المرتبة  ❖ يتم إدخال تاريخ حصول المستخد م على المرتبة وذلك إذا كانت طريقة التعيين للمستخد 

 ينقل من جهة خارجيةي.

 يتم إدخال الرصيد االفتتاحي إلجازة الموظف العادية. الرصيد االفتتاحي لإلجازات العادية  ❖

 وإدخال كافة البيانات . مؤهالتالوذلك بالضغ  على راب   المستخدميتم إدخال مؤهالت المؤهالت  ❖

شخصية  ❖ صية البيانات ال شخ ستخدميتم إدخال البيانات ال ضغ  على راب   للم صيةوذلك بال شخ وإدخال كافة  البيانات ال

 البيانات.

 

أصبح قرار تعيين مستخدم معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:حظة  مال 

 عتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار.اال ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار. ❖

ويمكن اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات  ذلك من شاشة إعداد المباشرة وبعد التصدير يحتاج إلى إعداد المباشرة  ❖

. 

ويمكن اختيار هذه الشــاشــة من قائمة  المباشــرة إعتمادذلك من شــاشــة  وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

ة من قائمة ويمكن اختيار هذه الشاش المباشرة تصديرذلك من شاشة  وبعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة  ❖

 .المباشرات 

ويمكن اختيار ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  وبعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين  ❖

م.    هذه الشاشة من قائمة المباشرات ،  وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعيين مستخد 
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 األجور إعداد قرار تعيين على بند
 

ــــة عند اختيار إعداد قرار تعيين   ــــاش من قائمة القرارات من قائمة قرارات التعيين كما في  على بند األجورتظهر هذه الش

 (.1-3-1-7)و الشكل  (7-1-3الشكل )
 

 
 يمثل الجزء العلوي شاشة إعداد قرار تعيين على بند األجور. (3-1-7الشكل )

 

قرار تعيين موظف على بند األجور وذلك على الوظائف المعتمدة في التشــكيل يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد 

جديد يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام،  في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار تعيين موظف على بند األجور

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 ل في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقو ❖
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 متن القرار •

 تعيين على بند األجور •

 يعرض النظام نوع الموظف يبند أجوري. نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 لم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف المراد تعيينه. 

 يعرض النظام فيه تلقائيًا جنسية الموظف يسعوديي للموظف المراد تعيينه وال يمكن التعديل عليه. الجنسية  ❖

 ي للموظف المراد تعيينه واليمكن التعديل عليه.هوية وطنيةيعرض النظام فيه تلقائيًا نوع الوثيقة ي يقة نوع الوث ❖

يتم إدخال رقم الســــجل المدني للموظف المراد تعيينه، عندها يقوم النظام بفحص رقم الســــجل   رقم بطاقة األحوال ❖

تكرار رقم الســـجل المدني المدخل بحيم لو ُوجد من ق بل في النظام ) هذا إذا أراد المســـتخدم عدم المدني ويتحقق من 

تعيين موظف محال على التقاعد أو تعيين موظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظهار الرســالة يرقم الســجل المدني مكرر 

ع بياناته السابقة؟ي  بحيم يتوجب اختيار أحد هل تريد استرجا )رقم الموظف( واسمه)اسم الموظف(، الذي رقمهللموظف 

ــغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات الموظف األســاســية والتي تشــمل  الزرين )نعم/ال(، فلو قام المســتخدم بالض

اســـمه ويشـــمل )اإلســـم االول وإســـم األب والجد والعائلة ســـواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده والجنس ، وال ُيســـمح 

 .ي مطوي القيد وليس على رأس عملهتخدم بالتعديل عليها، ويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم سجله المدنللمس

ــــغ  على زر ي تاريخ بداية الخدمة في الدولة  ❖ ي من لوحة F8تحديد تاريخ بداية خدمة الموظف في الدولة وذلك بالض

 تعديل عليه.المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية ال

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ تعيين الموظف في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  التعيين بالجهةتاريخ  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد طريقة تعيين الموظف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة.طريقة التعيين   ❖

 إدخال االسم األول للموظف المراد تعيينه. األول  االسم ❖

 إدخال اسم أب الموظف المراد تعيينه.اسم األب   ❖

 إدخال اسم جد الموظف المراد تعيينه.اسم الجد   ❖

 إدخال اسم عائلة الموظف المراد تعيينه.اسم العائلة   ❖

 نه.المراد تعيي وظفإدخال االسم األول الالتيني للم االسم األول الالتيني  ❖

 إدخال االسم الثاني الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثاني الالتيني   ❖

 المراد تعيينه. ال االسم الثالم الالتيني للموظفإدخاالسم الثالث الالتيني   ❖

 إدخال اسم العائلة الالتيني للموظف المراد تعيينه.اسم العائلة الالتيني   ❖

 .موظف المراد تعيينه إدخال تاريخ ميالد التاريخ الميالد   ❖

 يتم تحديد جنس الموظف بأحد الخيارين يذكر / أنثىي.الجنس   ❖

 من القائمة المنسدلة.يتم تحديد الحالة االجتماعية للموظف الحالة االجتماعية   ❖

 إدخال رقم التأمين االجتماعي للموظف المراد تعيينه على بند األجور.رقم التأمين االجتماعي   ❖

إدخال رقم اشتراك المنشأة في المؤسسة العامة رقم اشتراا الجهة في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   ❖

 للتأمينات االجتماعية.

 من القائمة المنسدلة. وظيفة المراد تعيين الموظف عليهايتم اختيار رمز مرتبة الالمرتبة  ❖

الموظف عليها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام ن ييتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعي رقم الوظيفة  ❖

يم يجب أن تكون حيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة، معلومات الوظيفة المختصـــرة كما ويمكن إدخال رقم تســـلســـل الوظ

 هذه الوظيفة شاغرة ليتم تعيين عليها موظف. 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إ ت سل دخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

ــنيف الرمز التصــنيفي للوظيفة   ❖ ــنيفي الخاص بالوظيفة والذي تم تعريفه في شــاشــة دليل تص يعرض النظام الرمز التص

 الوظائف من قائمة الوظائف والتشكيالت.

 نظام مسمى الفئة للوظيفة.يعرض ال مسمى الفئة  ❖

سماء الوظائف من قائمة إدارة  مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا يعرض النظام مسمى الوظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 .النظام 

 يعرض النظام تاريخ إحداث الوظيفة.تاريخ اإلحداث   ❖

 المدخل. الوظيفةرقم  أو يمؤقتةي على حسبيعرض النظام نوع الوظيفة يدائمةي نوع الوظيفة   ❖
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 يعرض النظام كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة.توظيف  كادر  ❖

 لنتمكن من تعيين موظف عليها. يشاغرةيحيم يجب أن تكون  ،يعرض النظام حالة الوظيفة حالة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام التاريخ الذي ابتداًء منه أصبحت الوظيفة على حالتها الحالية. اعتبارا  من   ❖
 

 
 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار تعيين على بند األجور.1-3-1-7الشكل )

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة ▪

 يعرض النظام رقم واسم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم واسم الفرع الذي تتبع إليه الوظيفة. مقر الوظيفة  ❖

يعرض النظام كلمة ينعمي  إذا كانت الوظيفة مشــــرفة على غيرها من الوظائف ويعرض كلمة يالي إذا وظيفة إشـــرافية     ❖

 كانت غير مشرفة على غيرها من الوظائف.

 

 الوظيفة المشرفة ▪

على هذه الوظيفة وذلك في حال وجود وظيفة مشــــرفة على هذه يعرض النظام رقم الوظيفة المشــــرفة رقم الوظيفة   ❖

 الوظيفة.

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.المرتبة   ❖

 يعرض النظام تسلسل الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.تسلسل   ❖

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة الفعلي ▪

هة العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها مع يعرض النظام رقم واســــم ججهة العمل الفعلية   ❖

 إمكانية تغيير جهة العمل.

 يعرض النظام رقم واسم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل. مقر العمل الفعلي  ❖
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يعرض النظام مســـمى الوظيفة الفعلي، مع إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر  مســمى الوظيفة الفعلي  ❖

علًما ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  مســميات الوظائفي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي

صنيف الوظائف صدر بيانات هذه القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل ت ضافة للمسميات المعرفة في رموز  بأن م إ

 أسماء الوظائف.

 من القائمة المنسدلة. الذي تم تعيينه يتم تحديد سلم الرواتب للموظفسلم الراتب   ❖

يتم تحديد الدرجة التي ســـيعين عليها الموظف ضـــمن الدرجات المتاحة لمرتبة الوظيفة وذلك باختيار الدرجة من الدرجة   ❖

 القائمة المنسدلة.

 يعرض النظام كلمة يالي.يمثل الحد األعلى  الراتب  ❖

مع إمكانية  يعرض النظام قيمة الراتب األســاســي للموظف اعتماداً على ســلم الرواتب وحســب المرتبة والدرجةالراتب   ❖

 .التعديل عليه

سيعتبر الموظف تحت التجربة في حالة  يعتبر تحت التجربة  ❖ ضغ   ينعماختيار يتحديد هل  بجانب  ةوجودالم بالدائرةيتم ال

 يالي. الخياربجانب  ةالموجود بالدائرةيتم الضغ   يالي اختيار وفي حال،مدة التجربة  ينعمي ويتم إدخال الخيار

سيتعامل  يعتبر تعيينه من تاريخ مباشرته العمل  ❖ شرة العمل النظام تحديد هل  مع تاريخ التعيين باعتباره من تاريخ مبا

 يالي. الخياربجانب  ةالموجود بالدائرةينعمي وغير ذلك يتم الضغ   الخياربجانب  ةالموجود بالدائرةللموظف و ذلك بالضغ  

 تحديد هل سيتم صرف راتب شهر مقدم للموظف أم ال. يصرف له راتب شهر مقدما  ❖

صول الموظف على المرتبة وذلك إذا كانت طريقة التعيين للموظف ينقل  تاريخ الحصول على المرتبة  ❖ يتم إدخال تاريخ ح

 من جهة خارجيةي.

 يتم إدخال الرصيد االفتتاحي إلجازة الموظف العادية. رصيد اإلجازات العادية  ❖

 وإدخال كافة البيانات . مؤهالت اليتم إدخال مؤهالت الموظف وذلك بالضغ  على راب  المؤهالت  ❖

ــغ  على راب  البيانات الشــخصــية  ❖ ــية للموظف وذلك بالض ــيةيتم إدخال البيانات الشــخص وإدخال كافة  البيانات الشــخص

 البيانات.

 

  أصبح قرار تعيين موظف على بند األجور معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  االعتماد ❖

 .عتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار بعد اال ❖

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة إعداد المباشــرة  وبعد التصــدير يحتاج إلى إعداد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة  وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شرة  وبعد اعتماد المبا صدير المبا شة ت شا شة من ذلك من  شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شؤون الموظفين للم وبعد ت شة اعتماد  شا شرة ذلك من  حيم يتم با

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعيين موظف على بند األجور.  اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ،
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 إعداد قرار تعاقد مع سعودي بالساعة
 

كما في تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تعاقد مع سعودي بالساعة من قائمة القرارات من قائمة قرارات التعيين 

 (.1-4-1-7)و الشكل  (4-1-7الشكل )
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار تعيين متعاقد على بند الساعات.4-1-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تعاقد مع سعودي بالساعة وذلك على الوظائف المعتمدة في التشكيل في 

جديد يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام،  ة قرار تعيين متعاقد على بند الســاعاتنظام شــؤون الموظفين، وإلضــاف

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖
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 متن القرار •

 تعيين متعاقد على بند الساعات •

 يعرض النظام نوع الموظف يمتعاقد بالساعةي. نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 لم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف المراد تعيينه. 

 للموظف المراد تعيينه وال يمكن التعديل عليه. يعرض النظام تلقائيًا فيه جنسية الموظف يسعوديي الجنسية  ❖

 يعرض النظام تلقائيًا فيه نوع الوثيقة يبطاقة أحوالي للموظف المراد تعيينه واليمكن التعديل عليه. نوع الوثيقة  ❖

يتم إدخال رقم الســــجل المدني للموظف المراد تعيينه، عندها يقوم النظام بفحص رقم الســــجل  رقم بطاقة األحوال  ❖

تكرار رقم الســـجل المدني المدخل بحيم لو ُوجد من ق بل في النظام ) هذا إذا أراد المســـتخدم عدم دني ويتحقق من الم

تعيين موظف محال على التقاعد أو تعيين موظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظهار الرســالة يرقم الســجل المدني مكرر 

سم الموظ الذي رقمهللموظف  سمه)ا سابقة؟ي  بحيم يتوجب اختيار أحد ف(،)رقم الموظف( وا سترجاع بياناته ال هل تريد ا

ــغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات الموظف األســاســية والتي تشــمل  الزرين )نعم/ال(، فلو قام المســتخدم بالض

، وال ُيســـمح  اســـمه ويشـــمل )اإلســـم االول وإســـم األب والجد والعائلة ســـواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده والجنس

للمستخدم بالتعديل عليها، ويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم سجله المدني مطوي القيد أو منهي عقده وليس على 

 .رأس عمله

ــــغ  على زر ي تاريخ بداية الخدمة في الدولة  ❖ ي من لوحة F8تحديد تاريخ بداية خدمة الموظف في الدولة وذلك بالض

 ريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.المفاتيح حيم يعرض النظام تا

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ تعيين الموظف في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  التعيين بالجهةتاريخ  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يقة من القائمة المنسدلة.تحديد طريقة تعيين الموظف وذلك باختيار الطرطريقة التعيين   ❖

 إدخال االسم األول للموظف المراد تعيينه. االسم األول  ❖

 إدخال اسم أب الموظف المراد تعيينه.اسم األب   ❖

 إدخال اسم جد الموظف المراد تعيينه.اسم الجد   ❖

 إدخال اسم عائلة الموظف المراد تعيينه.اسم العائلة   ❖

 إدخال االسم األول الالتيني للموظف المراد تعيينه. االسم األول الالتيني  ❖

 لمراد تعيينه.اإدخال االسم الثاني الالتيني للموظف االسم الثاني الالتيني   ❖

 إدخال االسم الثالم الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثالث الالتيني   ❖

 اد تعيينه.إدخال اسم العائلة الالتيني للموظف المراسم العائلة الالتيني   ❖

 .إدخال تاريخ ميالد الموظف المراد تعيينه تاريخ الميالد   ❖

 يتم تحديد جنس الموظف بأحد الخيارين يذكر / أنثىي.الجنس   ❖

 يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها من القائمة المنسدلة. المرتبة  ❖

الموظف عليها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام ين ييتم إدخال رقم الوظيفة المراد تع رقم الوظيفة  ❖

حيم يجب أن تكون بظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة، معلومات الوظيفة المختصــرة كما ويمكن إدخال رقم تســلســل الو

 . عليها موظفالهذه الوظيفة شاغرة ليتم تعيين 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا ت ت سل م إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

ــنيف الرمز التصــنيفي للوظيفة   ❖ ــنيفي الخاص بالوظيفة والذي تم تعريفه في شــاشــة دليل تص يعرض النظام الرمز التص

 الوظائف من قائمة الوظائف والتشكيالت.

 النظام مسمى الفئة للوظيفة. يعرض مسمى الفئة  ❖

سماء الوظائف من قائمة إدارة  مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا يعرض النظام مسمى الوظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 النظام.

 يعرض النظام تاريخ إحداث الوظيفة.تاريخ اإلحداث   ❖

 .المدخل ةالوظيفرقم  أو يمؤقتةي على حسبيعرض النظام نوع الوظيفة يدائمةي نوع الوظيفة   ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة.توظيف  كادر  ❖

 لنتمكن من تعيين موظف عليها. يشاغرةيحيم يجب أن تكون ،يعرض النظام حالة الوظيفة حالة الوظيفة   ❖

 ابتداًء منه أصبحت الوظيفة على حالتها الحالية.  يعرض النظام التاريخ الذياعتبارا  من   ❖
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 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار تعيين متعاقد على بند الساعات.1-4-1-7الشكل )

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة ▪

 يعرض النظام رقم واسم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم واسم الفرع الذي تتبع إليه الوظيفة. مقر الوظيفة  ❖

يعرض النظام كلمة ينعمي  إذا كانت الوظيفة مشــــرفة على غيرها من الوظائف ويعرض كلمة يالي إذا وظيفة إشــــرافية   ❖

 كانت غير مشرفة على غيرها من الوظائف.

 

 الوظيفة المشرفة ▪

على هذه الوظيفة وذلك في حال وجود وظيفة مشــــرفة على هذه يعرض النظام رقم الوظيفة المشــــرفة رقم الوظيفة   ❖

 .الوظيفة

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.المرتبة   ❖

 يعرض النظام تسلسل الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.تسلسل   ❖

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة الفعلي ▪

جهة العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها مع يعرض النظام رقم واســــم جهة العمل الفعلية   ❖

 إمكانية تغيير جهة العمل.

 يعرض النظام رقم واسم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل. مقر العمل الفعلي  ❖

ع إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر يعرض النظام مســـمى الوظيفة الفعلي، م مســمى الوظيفة الفعلي  ❖

علًما ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  مســميات الوظائفي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي
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ضافة للمسميات المعرفة في رموز  صنيف الوظائف إ صدر بيانات هذه القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل ت بأن م

 اء الوظائف.أسم

 تم تعيينه.سييتم تحديد سلم الرواتب للموظف الذي سلم الراتب   ❖

يتم تحديد الدرجة التي ســـيعين عليها الموظف ضـــمن الدرجات المتاحة لمرتبة الوظيفة وذلك باختيار الدرجة من الدرجة   ❖

 القائمة المنسدلة.

 يالي. الخياريعرض النظام الراتب يمثل الحد األعلى   ❖

 يعرض النظام قيمة الراتب األساسي للموظف اعتماداً على سلم الرواتب وحسب المرتبة والدرجة.الراتب   ❖

 يتم ادخال بدل نقل الموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل النقل ❖

 يتم ادخال بدل سكن الموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل السكن ❖

 لموظف المتعاقد.يتم ادخال بدل التجهيز ل  )للطباعة فقط( بدل التجهيز ❖

ي من F8يتم إدخال تاريخ بداية عقد الموظف المتعاقد على بند الســاعات وذلك بالضــغ  على زر ي  )من تاريخ( العقد فترة ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ضغ  على زر ييتم إدخال تاريخ نهاية عقد الموظف ا  )إلى تاريخ( العقد فترة ❖ ساعات وذلك بال ي من F8لمتعاقد على بند ال

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يعرض النظام تلقائياً مدة عقد الموظف المتعاقد على بند الســـاعات وذلك بمجرد تحديد تاريخ بداية ونهاية عقد مدة العقد   ❖

 بند الساعات في الحقلين السابقين. الموظف المتعاقد على

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:على بند الساعات تعاقد مأصبح قرار تعيين مالحظة 

 من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. االعتماد ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار. ❖

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة إعداد المباشــرة  وبعد التصــدير يحتاج إلى إعداد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة  وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شرة  وبعد اعتماد المبا صدير المبا شة ت شا شة من ذلك من  شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعيين متعاقد على بند الساعات.  رات ،اختيار هذه الشاشة من قائمة المباش
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 دائمة إعداد قرار التعاقد االستثنائي لسعودي على وظيفة
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار التعاقد االســتثنائي لســعودي على وظيفة دائمة من قائمة القرارات من قائمة 

 (.1-5-1-7)و الشكل  (5-1-7الشكل )قرارات التعيين كما في 
 

 
 استثنائي لمتعاقد سعودي على وظيفة دائمة. تعاقديمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار  (5-1-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار  شا ستثنائي  تعاقديتم من خالل هذه ال سعودي على وظيفة دائمة وذلك على الوظائف المعتمدة لا

سعودي على وظيفة دائمة جديد يتم الضغ  على زر لاستثنائي  تعاقدفي التشكيل في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار 

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه  ❖

 

 متن القرار •

 التعاقد االستثنائي لسعود  على وظيفة دائمة •

 يعرض النظام نوع الموظف يمتعاقد سعوديي. نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 ن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف المراد تعيينه. لم يك

 يعرض النظام تلقائيًا فيه جنسية الموظف يسعوديي للموظف المراد تعيينه وال يمكن التعديل عليه. الجنسية  ❖

 ه.ي للموظف المراد تعيينه واليمكن التعديل عليهوية وطنيةيعرض النظام تلقائيًا فيه نوع الوثيقة ي نوع الوثيقة  ❖
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يتم إدخال رقم الســــجل المدني للموظف المراد تعيينه، عندها يقوم النظام بفحص رقم الســــجل   رقم بطاقة األحوال ❖

تكرار رقم الســـجل المدني المدخل بحيم لو ُوجد من ق بل في النظام ) هذا إذا أراد المســـتخدم عدم المدني ويتحقق من 

تعيين موظف محال على التقاعد أو تعيين موظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظهار الرســالة يرقم الســجل المدني مكرر 

ع بياناته السابقة؟ي  بحيم يتوجب اختيار أحد هل تريد استرجا )رقم الموظف( واسمه)اسم الموظف(، الذي رقمهللموظف 

ــغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات الموظف األســاســية والتي تشــمل  الزرين )نعم/ال(، فلو قام المســتخدم بالض

اســـمه ويشـــمل )اإلســـم االول وإســـم األب والجد والعائلة ســـواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده والجنس ، وال ُيســـمح 

تخدم بالتعديل عليها، ويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم سجله المدني مطوي القيد أو منهي عقده وليس على للمس

 رأس عمله.

ــــغ  على زر ي تاريخ بداية الخدمة في الدولة  ❖ ي من لوحة F8تحديد تاريخ بداية خدمة الموظف في الدولة وذلك بالض

 مع إمكانية التعديل عليه.المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري 

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ تعيين الموظف في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  التعيين بالجهةتاريخ  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 منسدلة.تحديد طريقة تعيين الموظف وذلك باختيار الطريقة من القائمة الطريقة التعيين   ❖

 .في حال كانت طريقة التعيين )التعاقد مع جهة عمله(وذلك  إدخال جهة التعاقد للموظف المراد تعيينهجهة التعاقد   ❖

 إدخال االسم األول للموظف المراد تعيينه. االسم األول  ❖

 إدخال اسم أب الموظف المراد تعيينه.اسم األب   ❖

 إدخال اسم جد الموظف المراد تعيينه.اسم الجد   ❖

 إدخال اسم عائلة الموظف المراد تعيينه.اسم العائلة   ❖

 إدخال االسم األول الالتيني للموظف المراد تعيينه. االسم األول الالتيني  ❖

 إدخال االسم الثاني الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثاني الالتيني   ❖

 مراد تعيينه.لاإدخال االسم الثالم الالتيني للموظف االسم الثالث الالتيني   ❖

 إدخال اسم العائلة الالتيني للموظف المراد تعيينه.اسم العائلة الالتيني   ❖

 .إدخال تاريخ ميالد الموظف المراد تعيينه تاريخ الميالد   ❖

 يتم تحديد جنس الموظف بأحد الخيارين يذكر / أنثىي.الجنس   ❖

 يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها من القائمة المنسدلة. المرتبة  ❖

ن الموظف عليها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام ييتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعي رقم الوظيفة  ❖

حيم يجب أن تكون بومات الوظيفة، ظيفة ليتم عرض معلمعلومات الوظيفة المختصــرة كما ويمكن إدخال رقم تســلســل الو

 هذه الوظيفة شاغرة ليتم تعيين عليها موظف. 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

ــنيف يعرض الالرمز التصــنيفي للوظيفة   ❖ ــنيفي الخاص بالوظيفة والذي تم تعريفه في شــاشــة دليل تص نظام الرمز التص

 الوظائف من قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يعرض النظام مسمى الفئة للوظيفة. مسمى الفئة  ❖

سماء  مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا الوظائف من قائمة إدارة يعرض النظام مسمى الوظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 .النظام

 يعرض النظام تاريخ إحداث الوظيفة.تاريخ اإلحداث   ❖

 المدخل. الوظيفةرقم  أو يمؤقتةي على حسبيعرض النظام نوع الوظيفة يدائمةي نوع الوظيفة   ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة.توظيف  كادر  ❖

 موظف عليها.اللنتمكن من تعيين  يغرةشايحيم يجب أن تكون ،ب ةيعرض النظام حالة الوظيفحالة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام التاريخ الذي ابتداًء منه أصبحت الوظيفة على حالتها الحالية. اعتبارا  من   ❖

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة ▪

 يعرض النظام رقم واسم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم واسم الفرع الذي تتبع إليه الوظيفة. الوظيفة مقر  ❖
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 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار تعيين استثنائي لمتعاقد سعودي على وظيفة دائمة.1-5-1-7الشكل )

 

يالي إذا  يعرض النظام كلمة ينعمي  إذا كانت الوظيفة مشــــرفة على غيرها من الوظائف ويعرض كلمةوظيفة إشــــرافية   ❖

 كانت غير مشرفة على غيرها من الوظائف.

 

 الوظيفة المشرفة ▪

يعرض النظام رقم الوظيفة المشــــرفة على هذه الوظيفة وذلك في حال وجود وظيفة مشــــرفة على هذه رقم الوظيفة   ❖

 الوظيفة.

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.المرتبة   ❖

 الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.يعرض النظام تسلسل تسلسل   ❖

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة الفعلي ▪

يعرض النظام رقم واســــم جهة العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها مع جهة العمل الفعلية   ❖

 إمكانية تغيير جهة العمل.

 يعرض النظام رقم واسم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل. مقر العمل الفعلي  ❖

يعرض النظام مســـمى الوظيفة الفعلي، مع إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر  مســمى الوظيفة الفعلي  ❖

علًما ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  ئفمســميات الوظاي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي

ضافة للمسميات المعرفة في رموز  صنيف الوظائف إ صدر بيانات هذه القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل ت بأن م

 أسماء الوظائف.

 تم تعيينه.سييتم تحديد سلم الرواتب للموظف الذي سلم الراتب   ❖

ا الموظف ضـــمن الدرجات المتاحة لمرتبة الوظيفة وذلك باختيار الدرجة من يتم تحديد الدرجة التي ســـيعين عليهالدرجة   ❖

 القائمة المنسدلة.
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 يقوم المستخدم باختيار إما يالي أو ينعمي.الراتب يمثل الحد األعلى   ❖

مع إمكانية  يعرض النظام قيمة الراتب األســاســي للموظف اعتماداً على ســلم الرواتب وحســب المرتبة والدرجةالراتب   ❖

 .لتعديل عليها

 يتم ادخال بدل نقل الموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل النقل ❖

 يتم ادخال بدل سكن الموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل السكن ❖

 يتم ادخال بدل التجهيز للموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل التجهيز ❖

 يتم ادخال عدد أيام االجازة المستحقة للموظف المتعاقد. عدد أيام االجازة المستحقة  ❖

ضغ  على زر ي  فترة العقد )من تاريخ( ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8يتم إدخال تاريخ بداية عقد الموظف المتعاقد وذلك بال

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ي من لوحة المفاتيح حيم F8ريخ نهاية عقد الموظف المتعاقد وذلك بالضغ  على زر ييتم إدخال تا  فترة العقد )إلى تاريخ( ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يعرض النظام تلقائياً مدة عقد الموظف المتعاقد وذلك بمجرد تحديد تاريخ بداية ونهاية عقد الموظف المتعاقد  مدة العقد   ❖

 لسابقين.في الحقلين ا

 

  أصبح قرار تعيين استثنائي لمتعاقد سعودي على وظيفة دائمة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 عتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار.اال ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار. ❖

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة  ذلك من شــاشــة إعداد المباشــرة وبعد التصــدير يحتاج إلى إعداد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة و بعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة ❖

 .المباشرات 

شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شرة  وبعد اعتماد المبا صدير المبا شة ت شا شة من ذلك من  شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعيين اســتثنائي لمتعاقد ســعودي على رات ، اختيار هذه الشــاشــة من قائمة المباشــ

 وظيفة دائمة.  
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 عداد قرار التعاقد مع غير سعودي على وظيفة دائمةإ
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار التعاقد مع غير السعودي على وظيفة دائمة من قائمة القرارات من قائمة قرارات  

 (.1-6-1-7)و الشكل  (6-1-7ين كما في الشكل )التعي
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار تعيين متعاقد غير سعودي على وظيفة دائمة.6-1-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تعيين لمتعاقد غير سعودي على وظيفة دائمة وذلك على الوظائف المعتمدة 

شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تعيين لمت في التشكيل سعودي على وظيفة دائمةفي نظام  ضغ  على  عاقد غير  جديد يتم ال

 زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 التعاقد مع غير سعود  على الوظيفة الدائمة •

 يعرض النظام نوع الموظف يمتعاقد غير سعوديي. نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 لم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف المراد تعيينه. 

 يتم اختيار جنسية الموظف الغير سعودي المراد تعيينه من القائمة المنسدلة.  الجنسية  ❖

)تأشــيرة/جواز ســفر/ إقامة(، والقيمة االفتراضــية  تتضــمنالتي المنســدلة يتم اختيار نوع الوثيقة من القائمة  نوع الوثيقة  ❖

 هي يإقامةي.
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م جواز السفر تبًعا لما تم اختياره في حقل نوع الوثيقة للموظف المراد يتم إدخال رقم اإلقامة أو رقم التأشيرة أو  رق  رقمها ❖

بل في التكرار عدم ويتحقق من  الوثيقة المدخلتعيينه، عندها يقوم النظام بفحص رقم  رقم المدخل بحيم لو ُوجد من ق 

مثالً( يقوم النظام بإظهار النظام ) هذا إذا أراد المســــتخدم تعيين موظف محال على التقاعد أو تعيين موظف مرة أخرى 

هل تريد استرجاع بياناته السابقة؟ي   )رقم الموظف( واسمه)اسم الموظف(، الذي رقمهالرسالة يرقم االقامة مكرر للموظف 

ــــغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات الموظف  بحيم يتوجب اختيار أحد الزرين )نعم/ال(، فلو قام المســــتخدم بالض

ي تشــمل اســمه ويشــمل )اإلســم االول وإســم األب والجد والعائلة ســواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده األســاســية والت

ته منهي عقده والجنس والجنســـية، وال ُيســـمح للمســـتخدم بالتعديل عليها، ويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم اقام

 .وليس على رأس عمله

ــــغ  على زر يتحديد تاريخ  تاريخ بداية الخدمة في الدولة  ❖ ي من لوحة F8بداية خدمة الموظف في الدولة وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ تعيين الموظف في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  التعيين بالجهةتاريخ  ❖

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.النظام تاريخ اليوم 

 تحديد طريقة تعيين الموظف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة. طريقة التعيين  ❖

 .في حال كانت طريقة التعيين )التعاقد مع جهة عمله(وذلك  إدخال جهة التعاقد للموظف المراد تعيينهجهة التعاقد   ❖

 .لموظفمع ا إادخال مقر التعاقد مقر التعاقد  ❖

 إدخال االسم األول للموظف المراد تعيينه. االسم األول  ❖

 إدخال اسم أب الموظف المراد تعيينه.اسم األب   ❖

 إدخال اسم جد الموظف المراد تعيينه.اسم الجد   ❖

 إدخال اسم عائلة الموظف المراد تعيينه.اسم العائلة   ❖

 المراد تعيينه. خال االسم األول الالتيني للموظفإد االسم األول الالتيني  ❖

 إدخال االسم الثاني الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثاني الالتيني   ❖

 إدخال االسم الثالم الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثالث الالتيني   ❖

 إدخال اسم العائلة الالتيني للموظف المراد تعيينه.اسم العائلة الالتيني   ❖

 إدخال تاريخ الميالد الميالدي للموظف المراد تعيينه. تاريخ الميالد الميالد   ❖

تاريخ الميالد الميالدي له في تاريخ الميالد الهجر    ❖ ياً بمجرد إدخال  قائ تاريخ الميالد الهجري للموظف تل يعرض النظام 

 الحقل السابق.

 يتم تحديد جنس الموظف بأحد الخيارين يذكر / أنثىي.الجنس   ❖

 يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها من القائمة المنسدلة. المرتبة  ❖

ن الموظف عليها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام ييتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعي رقم الوظيفة  ❖

حيم يجب أن تكون بمعلومات الوظيفة، معلومات الوظيفة المختصــرة كما ويمكن إدخال رقم تســلســل الوظيفة ليتم عرض 

 . عليها موظفالهذه الوظيفة شاغرة ليتم تعيين 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

ــنيف يعالرمز التصــنيفي للوظيفة   ❖ ــنيفي الخاص بالوظيفة والذي تم تعريفه في شــاشــة دليل تص رض النظام الرمز التص

 الوظائف من قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يعرض النظام مسمى الفئة للوظيفة. مسمى الفئة  ❖

سماء الوظائف من قائمة إدارة  مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا يعرض النظام مسمى الوظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 .امنظال

 يعرض النظام تاريخ إحداث الوظيفة.تاريخ اإلحداث   ❖

 المدخل. الوظيفةرقم  أو يمؤقتةي على حسبيدائمةي  يعرض النظام نوع الوظيفةنوع الوظيفة   ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة.توظيف  كادر  ❖

 لنتمكن من تعيين موظف عليها. يشاغرةين حيم يجب أن تكو، عرض النظام حالة الوظيفة يحالة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام التاريخ الذي ابتداًء منه أصبحت الوظيفة على حالتها الحالية. اعتبارا  من   ❖
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 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار تعيين متعاقد غير سعودي على وظيفة دائمة.1-6-1-7الشكل )

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة ▪

 يعرض النظام رقم واسم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم واسم الفرع الذي تتبع إليه الوظيفة. مقر الوظيفة  ❖

مة يالي إذا يعرض النظام كلمة ينعمي  إذا كانت الوظيفة مشــــرفة على غيرها من الوظائف ويعرض كلوظيفة إشــــرافية   ❖

 كانت غير مشرفة على غيرها من الوظائف.

 الوظيفة المشرفة ▪

يعرض النظام رقم الوظيفة المشــــرفة على هذه الوظيفة وذلك في حال وجود وظيفة مشــــرفة على هذه رقم الوظيفة   ❖

 الوظيفة.

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.المرتبة   ❖

 الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة. يعرض النظام تسلسلتسلسل   ❖
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 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة الفعلي ▪

يعرض النظام رقم واســــم جهة العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها مع جهة العمل الفعلية   ❖

 إمكانية تغيير جهة العمل.

 لي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل.يعرض النظام رقم واسم مقر العمل الفع مقر العمل الفعلي  ❖

يعرض النظام مســـمى الوظيفة الفعلي، مع إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر  مســمى الوظيفة الفعلي  ❖

 علًما، المســمى المطلوبفيتم اختيار  مســميات الوظائفي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي

ضافة للمسميات المعرفة في رموز  صنيف الوظائف إ صدر بيانات هذه القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل ت بأن م

 أسماء الوظائف.

 من القائمة المنسدلة. لم الراتب للموظف الذي تم تعيينهيعرض النظام سسلم الراتب   ❖

الدرجات المتاحة لمرتبة الوظيفة وذلك باختيار الدرجة من يتم تحديد الدرجة التي ســـيعين عليها الموظف ضـــمن الدرجة   ❖

 القائمة المنسدلة.

 يتم تحديد هل الراتب يمثل الحد األعلى أم ال.الراتب يمثل الحد األعلى   ❖

مع إمكانية  لم الرواتب وحســب المرتبة والدرجةيعرض النظام قيمة الراتب األســاســي للموظف اعتماداً على ســالراتب     ❖

 .ليهالتعديل ع

 يتم ادخال بدل نقل الموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل النقل ❖

 يتم ادخال بدل سكن الموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل السكن ❖

 يتم ادخال بدل التجهيز للموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل التجهيز ❖

 إلى المملكة.يتم ادخال تاريخ وصول الموظف المتعاقد تاريخ الوصول إلى المملكة   ❖

 يتم ادخال عدد أيام االجازة المستحقة للموظف المتعاقد. عدد أيام االجازة المستحقة  ❖

ضغ  على زر ي  فترة العقد )من تاريخ( ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8يتم إدخال تاريخ بداية عقد الموظف المتعاقد وذلك بال

 ه.يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل علي

ي من لوحة المفاتيح حيم F8يتم إدخال تاريخ نهاية عقد الموظف المتعاقد وذلك بالضغ  على زر ي  فترة العقد )الى تاريخ( ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

نهاية عقد الموظف المتعاقد  يعرض النظام تلقائياً مدة عقد الموظف المتعاقد وذلك بمجرد تحديد تاريخ بداية ومدة العقد   ❖

 في الحقلين السابقين.

 للموظف كما في الشكل  شخصيةبالضغ  على هذا الراب  يقوم المستخدم بإدخال البيانات ال  البيانات الشخصية ❖

❖ (2-6-1-7.) 
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 البيانات الشخصية.( يمثل شاشة 2-6-1-7الشكل )

 

الوثيقة سواء  حفيظة النفوس أو رقم االقامة،  كرقميتم من خالل هذه الشاشة التعديل على البيانات الشخصية للموظف 

وعنوان الموظف الحالي والدائم، ورقم الملف )رقم الملف الذي تحفظ به كافة األوراق التي تخص الموظف خالل مدة خدمته(، 

ــــغ  على زر والحالة االجتماعية، والديانة، ورقم الم وظف بالخدمة المدنية، حيم يمكن التعديل على هذه البيانات وذلك بالض

شري  المهام الموجود يت ضافة معلومات عن المعرلفين للموظف حيم يتم لعديلي من  صية، كما ويمكن إ شخ شة البيانات ال شا

 حيم تظهر الحقول التالية:ذلك بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام الموجود فوق جدول معلومات المعرلفين 

 رقم مسلسل.م   ❖

 يتم إدخال اسم الشخص المعرلف للموظف. االسم  ❖

 يتم إدخال رقم هاتف أو جوال الشخص المعرٍف للموظف. الهاتف/الجوال  ❖

 يتم إدخال مكان عمل الشخص المعرلف للموظف. مكان العمل  ❖

 الصلة من القائمة المنسدلة.لموظف وذلك باختيار ليتم تحديد صلة الشخص المعرلف  الصلة  ❖

كما  المتعاقد بالضـــغ  على هذا الراب  يقوم المســـتخدم بإدخال المؤهالت والدرجات العلمية للموظف  مؤهالت المتعاقد ❖

 (.3-6-1-7في الشكل )
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 .المؤهالت والدرجات العلمية( يمثل شاشة 3-6-1-7الشكل )

 

ضغ  على زر يجديدي من  ضافة بيانات المؤهالت والدرجات العلمية للموظف حيم يتم ذلك بال شة إ شا يتم من خالل هذه ال

 جدول المؤهالت والدرجات العلمية حيم تظهر الحقول التالية: فيشري  المهام الموجود 

 رقم مسلسل.م   ❖

ــــغ  على زر ي المؤهل  ❖ ــــل عليه الموظف وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يتم إدخال رمز المؤهل الذي حص

 .المطلوبالنظام قائمة برموز وأسماء الموهالت فيختار منها المستخدم المؤهل 

 يتم إدخال اسم الشهادة التي حصل عليها الموظف.اسم الشهادة   ❖

ي من لوحة F2وذلك بالضغ  على زر ي منهايتم إدخال رمز الدولة التي حصل الموظف على شهادته مكان الحصول عليها   ❖

 .المطلوبةالمفاتيح حيم يعرض النظام قائمة برموز وأسماء الدول فيختار منها المستخدم الدولة 

 .يتم إدخال تاريخ حصول الموظف على الشهادة تاريخ الحصول عليها الهجر    ❖

لحصول الموظف على تاريخ الميالدي التاريخ الهجري تلقائياً بمجرد إدخال اليعرض النظام ليها الميالد   تاريخ الحصول ع ❖

 في الحقل السابق الشهادة

ي من لوحة F2يتم إدخال رمز جهة التخرج التي حصـــل الموظف على شـــهادته منها وذلك بالضـــغ  على زر يجهة التخرج   ❖

 .المطلوبةوز وأسماء جهات التخرج فيختار منها المستخدم جهة التخرج المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة برم

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة برموز F2يتم إدخال رمز تخصـص الموظف وذلك بالضـغ  على زر ي التخصص  ❖

 .المطلوبوأسماء التخصصات فيختار منها المستخدم التخصص 

ي من لوحة F2الفرعي التابع لتخصــــص الموظف وذلك بالضــــغ  على زر ييتم إدخال رمز التخصــــص  التخصـــص الفرعي  ❖

ـــات  ـــص ـــماء التخص ـــي للموظف فيختار منها  المتفرعةالمفاتيح حيم يعرض النظام قائمة برموز وأس ـــص الرئيس من التخص

 .الفرعي المطلوبالمستخدم التخصص 

 يتم إدخال التخصص الدقيق. التخصص الدقيق  ❖

 ذلك باإلختيار من القائمة المنسدلة.ور الذي حصل عليه الموظف ر التقدييتم إختيا التقدير  ❖
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 يتم إدخال عدد سنوات الدراسة لهذا المؤهل. عدد سنوات الدراسة  ❖

 ترتيب الموظف بالدفعة.يتم إدخال  ترتيب الموظف بالدفعة  ❖

 

  التالية: أصبح قرار تعيين متعاقد غير سعودي على وظيفة دائمة معد وبحاجة إلى اإلجراءاتمالحظة 

 عتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار اال ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار. ❖

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة إعداد المباشــرة  وبعد التصــدير يحتاج إلى إعداد المباشــرة  ❖

 .المباشرات

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة  واج إلى اعتماد المباشــرة بعد المباشــرة يحت ❖

 .المباشرات 

شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شرة  وبعد اعتماد المبا صدير المبا شة ت شا شة من ذلك من  شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

شرة يحتاج إلى اعتماد ❖ صدير المبا شرة  وشؤون الموظفين  بعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعيين متعاقد غير ســعودي على وظيفة اختيار هذه الشــاشــة من قائمة المباشــرات ، 

 دائمة.  
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 إعداد قرار التعاقد مع سعودي على وظيفة مؤقتة
 

قرارات ن قائمة القرارات من قائمة إعداد قرار التعاقد مع ســـعودي على وظيفة مؤقتة م تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار

 .(1-7-1-7)و الشكل  (7-1-7كما في الشكل )التعيين 
 

 
 يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار تعيين متعاقد سعودي على وظيفة مؤقتة. (7-1-7الشكل )

 

قرار تعيين متعاقد سعودي على وظيفة مؤقتة وذلك على الوظائف المعتمدة في يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد 

جديد يتم الضغ  على زر يجديدي  التشكيل في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تعيين متعاقد سعودي على وظيفة مؤقتة

 من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 تعيين متعاقد سعود  على وظيفة مؤقتة •

 يعرض النظام نوع الموظف يمتعاقد سعوديي. نوع الموظف  ❖

وفي حال يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام  رقم الموظف  ❖

 لم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف المراد تعيينه. 

 يعرض النظام تلقائيًا جنسية الموظف يسعوديي للموظف المراد تعيينه وال يمكن التعديل عليه. الجنسية  ❖

 التعديل عليه.ي للموظف المراد تعيينه واليمكن هوية وطنيةيعرض النظام تلقائيًا نوع الوثيقة ي نوع الوثيقة  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1137 

يتم إدخال رقم الســــجل المدني للموظف المراد تعيينه، عندها يقوم النظام بفحص رقم الســــجل  رقم بطاقة األحوال ❖

تكرار رقم الســـجل المدني المدخل بحيم لو ُوجد من ق بل في النظام ) هذا إذا أراد المســـتخدم عدم المدني ويتحقق من 

موظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظهار الرســالة يرقم الســجل المدني مكرر  تعيين موظف محال على التقاعد أو تعيين

هل تريد استرجاع بياناته السابقة؟ي  بحيم يتوجب اختيار أحد  )رقم الموظف( واسمه)اسم الموظف(، الذي رقمهللموظف 

ــغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات  الموظف األســاســية والتي تشــمل الزرين )نعم/ال(، فلو قام المســتخدم بالض

العائلة ســواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده والجنس ، وال اســم الجد واســم اســمه ويشــمل )اإلســم االول وإســم األب و

ُيســـمح للمســـتخدم بالتعديل عليها، ويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم ســـجله المدني مطوي القيد أو منهي عقده 

 .وليس على رأس عمله

ــــغ  على زر ي يخ بداية الخدمة في الدولة تار ❖ ي من لوحة F8تحديد تاريخ بداية خدمة الموظف في الدولة وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

المفاتيح حيم يعرض ي من لوحة F8تحديد تاريخ تعيين الموظف في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  التعيين بالجهةتاريخ  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد طريقة تعيين الموظف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة.طريقة التعيين   ❖

 .في حال كانت طريقة التعيين )التعاقد مع جهة عمله(وذلك  إدخال جهة التعاقد للموظف المراد تعيينهجهة التعاقد   ❖

 إدخال االسم األول للموظف المراد تعيينه. االسم األول  ❖

 إدخال اسم أب الموظف المراد تعيينه.اسم األب   ❖

 إدخال اسم جد الموظف المراد تعيينه.اسم الجد   ❖

 إدخال اسم عائلة الموظف المراد تعيينه.اسم العائلة   ❖

 إدخال االسم األول الالتيني للموظف المراد تعيينه. االسم األول الالتيني  ❖

 إدخال االسم الثاني الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثاني الالتيني   ❖

 إدخال االسم الثالم الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثالث الالتيني   ❖

 اد تعيينه.إدخال اسم العائلة الالتيني للموظف المراسم العائلة الالتيني   ❖

 .إدخال تاريخ ميالد الموظف المراد تعيينه تاريخ الميالد   ❖

 يتم تحديد جنس الموظف بأحد الخيارين يذكر / أنثىي.الجنس    ❖

 مرتبة الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها من القائمة المنسدلة.  رمزيتم اختيار المرتبة  ❖

الموظف عليها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام  نييتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعي رقم الوظيفة  ❖

ون حيم يجب أن تكبظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة، معلومات الوظيفة المختصــرة كما ويمكن إدخال رقم تســلســل الو

 . عليها موظفال هذه الوظيفة شاغرة ليتم تعيين

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا  ت سل تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

صنيفي   ❖ صنيف الوظائف من الرمز الت شة دليل ت شا صنيفي الخاص بالوظيفة والذي تم تعريفه في  يعرض النظام الرمز الت

 قائمة الوظائف والتشكيالت.

 مسمى الفئة للوظيفة. يعرض النظام مسمى الفئة  ❖

سماء الوظائف من قائمة إدارة  مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا يعرض النظام مسمى الوظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 النظام.

 يعرض النظام تاريخ إحداث الوظيفة.تاريخ اإلحداث   ❖

 .المدخل الوظيفةرقم  أو يمؤقتةي على حسبيدائمةي  يعرض النظام نوع الوظيفة  الوظيفةنوع  ❖

 موظف عليها.اللنتمكن من تعيين  يشاغرةيحيم يجب أن تكون ،يعرض النظام حالة الوظيفة حالة الوظيفة   ❖

 ابتداًء منه أصبحت الوظيفة على حالتها الحالية.  يعرض النظام التاريخ الذياعتبارا  من   ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة.توظيف  كادر  ❖

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة ▪

 يعرض النظام رقم واسم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم واسم الفرع الذي تتبع إليه الوظيفة. مقر الوظيفة  ❖
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 يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار تعيين متعاقد سعودي على وظيفة مؤقتة. (1-7-1-7الشكل )

 

يعرض النظام كلمة ينعمي  إذا كانت الوظيفة مشــــرفة على غيرها من الوظائف ويعرض كلمة يالي إذا وظيفة إشــــرافية   ❖

 كانت غير مشرفة على غيرها من الوظائف.

 

 الوظيفة المشرفة ▪

رقم الوظيفة المشــــرفة على هذه الوظيفة وذلك في حال وجود وظيفة مشــــرفة على هذه  يعرض النظامرقم الوظيفة   ❖

 الوظيفة.

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.المرتبة   ❖

 يعرض النظام تسلسل الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.تسلسل   ❖

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة الفعلي ▪

يعرض النظام رقم واســــم جهة العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها مع جهة العمل الفعلية   ❖

 إمكانية تغيير جهة العمل.

 يعرض النظام رقم واسم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل. مقر العمل الفعلي  ❖

ســـمى الوظيفة الفعلي، مع إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر يعرض النظام م مســمى الوظيفة الفعلي  ❖

علًما ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  مســميات الوظائفي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي

ضافة  صنيف الوظائف إ صدر بيانات هذه القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل ت للمسميات المعرفة في رموز بأن م

 أسماء الوظائف.

 تم تعيينه.سييتم تحديد سلم الرواتب للموظف الذي سلم الراتب   ❖

يتم تحديد الدرجة التي ســـيعين عليها الموظف ضـــمن الدرجات المتاحة لمرتبة الوظيفة وذلك باختيار الدرجة من الدرجة   ❖

 القائمة المنسدلة.
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 ل يمثل الراتب الحد األعلى أم ال.تحديد هالراتب يمثل الحد األعلى   ❖

مع إمكانية  يعرض النظام قيمة الراتب األســاســي للموظف اعتماداً على ســلم الرواتب وحســب المرتبة والدرجةب  الرات ❖

 .التعديل عليه

 يتم ادخال بدل نقل الموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل النقل ❖

 موظف المتعاقد.يتم ادخال بدل سكن ال  )للطباعة فقط( بدل السكن ❖

 يتم ادخال بدل التجهيز للموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل التجهيز ❖

 يتم ادخال عدد أيام االجازة المستحقة للموظف المتعاقد. عدد أيام االجازة المستحقة  ❖

ضغ  على زر ي  ))من تاريخ العقد فترة ❖ ة المفاتيح حيم ي من لوحF8يتم إدخال تاريخ بداية عقد الموظف المتعاقد وذلك بال

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 .يتم إدخال تاريخ نهاية عقد الموظف المتعاقد   )إلى تاريخ( العقد فترة ❖

 داية ونهاية عقد الموظف المتعاقديعرض النظام تلقائياً مدة عقد الموظف المتعاقد وذلك بمجرد تحديد تاريخ بالعقد   مدة ❖

 في الحقلين السابقين.

 يعتبر تحت التجربة أم ال. المتعاقد تحديد هل الموظف يعتبر تحت التجربة)نعم/ال(  ❖

 يام أو الشهور.يتم ادخال فترة التجربة باألفترة التجربة   ❖

فترة التجربة ديد لموظف المتعاقد وذلك بمجرد تحل تاريخ نهاية فترة التجربةيعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية فترة التجربة   ❖

 .في الحقل السابق

 

  أصبح قرار تعيين متعاقد سعودي على وظيفة مؤقتة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 عتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار.اال ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار. ❖

حيم يتم اختيار هذه الشـــاشـــة من قائمة ذلك من شـــاشـــة إعداد المباشـــرة و يحتاج إلى إعداد المباشـــرةلتصـــدير بعد ا ❖

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة  وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شرة  وبعد اعتماد المبا صدير المبا شة ت شا شة من ذلك من  شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعيين متعاقد سعودي على وظيفة مؤقتة.  رات ، اختيار هذه الشاشة من قائمة المباش
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 إعداد قرار التعاقد مع غير سعودي على وظيفة مؤقتة
 

ســعودي على وظيفة مؤقتة من قائمة القرارات من قائمة قرارات إعداد قرار التعاقد مع غير  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار

 (.1-8-1-7)و الشكل  (8-1-7كل )التعيين كما في الش
 

 
 غير سعودي على وظيفة مؤقتة. التعاقد مع الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار( يمثل 8-1-7الشكل )

 

غير ســعودي على وظيفة مؤقتة وذلك على الوظائف المعتمدة التعاقد مع يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار 

ضافة قرار  شؤون الموظفين، وإل شكيل في نظام  سعودي على وظيفة مؤقتةالتعاقد مع في الت ضغ  على زر  غير  جديد يتم ال

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. تم شرح هذه ❖

 

 متن القرار •

 وظيفة مؤقتةير سعود  على غالتعاقد مع  •

 يعرض النظام نوع الموظف يمتعاقد غير سعوديي. نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 لم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف المراد تعيينه. 

 يتم اختيار جنسية الموظف الغير سعودي المراد تعيينه من القائمة المنسدلة.  الجنسية  ❖

 (.)تأشيرة/جواز سفر/ إقامة تتضمنالتي المنسدلة ع الوثيقة من القائمة يتم اختيار نو نوع الوثيقة  ❖
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يتم إدخال رقم اإلقامة أو رقم التأشــــيرة أو  رقم جواز الســــفر تبًعا لما تم اختياره في حقل نوع الوثيقة الســــابق   رقمها ❖

للموظف المراد تعيينه، عندها يقوم النظام بفحص رقم االقامة ويتحقق من تكرار رقم االقامة المدخل بحيم لو ُوجد من ق بل 

ن موظف محال على التقاعد أو تعيين موظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظهار في النظام ) هذا إذا أراد المســـتخدم تعيي

هل تريد استرجاع بياناته السابقة؟ي   )رقم الموظف( واسمه)اسم الموظف(، الذي رقمهالرسالة يرقم االقامة مكرر للموظف 

ــــغ  على زر ينع مي يقوم النظام بعرض بيانات الموظف بحيم يتوجب اختيار أحد الزرين )نعم/ال(، فلو قام المســــتخدم بالض

األســاســية والتي تشــمل اســمه ويشــمل )اإلســم االول وإســم األب والجد والعائلة ســواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده 

والجنس والجنســـية، وال ُيســـمح للمســـتخدم بالتعديل عليها، ويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم اقامته منهي عقده 

 .ملهوليس على رأس ع

ــــغ  على زر ي تاريخ بداية الخدمة في الدولة  ❖ ي من لوحة F8تحديد تاريخ بداية خدمة الموظف في الدولة وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

من لوحة المفاتيح حيم يعرض ي F8تحديد تاريخ تعيين الموظف في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  التعيين بالجهةتاريخ  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد طريقة تعيين الموظف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة.طريقة التعيين   ❖

 .ة عمله(في حال كانت طريقة التعيين )التعاقد مع جهوذلك  إدخال جهة التعاقد للموظف المراد تعيينهجهة التعاقد   ❖

 .مع الموظف إادخال مقر التعاقد مقر التعاقد  ❖

 إدخال االسم األول للموظف المراد تعيينه. االسم األول  ❖

 إدخال اسم أب الموظف المراد تعيينه.اسم األب   ❖

 إدخال اسم جد الموظف المراد تعيينه.اسم الجد   ❖

 إدخال اسم عائلة الموظف المراد تعيينه.اسم العائلة   ❖

 إدخال االسم األول الالتيني للموظف المراد تعيينه. األول الالتيني االسم  ❖

 إدخال االسم الثاني الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثاني الالتيني   ❖

 إدخال االسم الثالم الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثالث الالتيني   ❖

 يني للموظف المراد تعيينه.إدخال اسم العائلة الالتاسم العائلة الالتيني   ❖

 .د الميالدي للموظف المراد تعيينهإدخال تاريخ الميالتاريخ الميالد الميالد    ❖

تاريخ الميالد الميالدي له في تاريخ الميالد الهجر    ❖ ياً بمجرد إدخال  قائ تاريخ الميالد الهجري للموظف تل يعرض النظام 

 الحقل السابق.

 أحد الخيارين يذكر / أنثىي.يتم تحديد جنس الموظف بالجنس   ❖

 يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها من القائمة المنسدلة. المرتبة  ❖

ن الموظف عليها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام ييتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعي رقم الوظيفة  ❖

حيم يجب أن تكون بظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة، إدخال رقم تســلســل الومعلومات الوظيفة المختصــرة كما ويمكن 

 . عليها موظفالهذه الوظيفة شاغرة ليتم تعيين 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 لسلها.استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تس

صنيفي   ❖ صنيف الوظائف من الرمز الت شة دليل ت شا صنيفي الخاص بالوظيفة والذي تم تعريفه في  يعرض النظام الرمز الت

 قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يعرض النظام مسمى الفئة للوظيفة. مسمى الفئة  ❖

سماء  مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا الوظائف من قائمة إدارة يعرض النظام مسمى الوظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 .النظام 

 يعرض النظام تاريخ إحداث الوظيفة.تاريخ اإلحداث   ❖

 المدخل. الوظيفةرقم  أو يمؤقتةي على حسبيعرض النظام نوع الوظيفة يدائمةي نوع الوظيفة   ❖

 عليها.موظف اللنتمكن من تعيين  يشاغرةيحيم يجب أن تكون ،يعرض النظام حالة الوظيفة حالة الوظيفة   ❖

 ابتداًء منه أصبحت الوظيفة على حالتها الحالية.  يعرض النظام التاريخ الذياعتبارا  من   ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة.توظيف  كادر  ❖
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 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار تعيين متعاقد غير سعودي على وظيفة مؤقتة.1-8-1-7الشكل )

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة ▪

 يعرض النظام رقم واسم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم واسم الفرع الذي تتبع إليه الوظيفة. مقر الوظيفة  ❖

ى غيرها من الوظائف ويعرض كلمة يالي إذا يعرض النظام كلمة ينعمي  إذا كانت الوظيفة مشــــرفة علوظيفة إشــــرافية   ❖

 كانت غير مشرفة على غيرها من الوظائف.

 

 الوظيفة المشرفة ▪

يعرض النظام رقم الوظيفة المشــــرفة على هذه الوظيفة وذلك في حال وجود وظيفة مشــــرفة على هذه رقم الوظيفة   ❖

 الوظيفة.

 فة.يعرض النظام مرتبة الوظيفة المشرفة على هذه الوظيالمرتبة   ❖

 يعرض النظام تسلسل الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.تسلسل   ❖
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 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة الفعلي ▪

يعرض النظام رقم واســــم جهة العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها مع جهة العمل الفعلية   ❖

 إمكانية تغيير جهة العمل.

 يعرض النظام رقم واسم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل. مقر العمل الفعلي  ❖

يعرض النظام مســـمى الوظيفة الفعلي، مع إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر  مســمى الوظيفة الفعلي  ❖

علًما ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  ئفمســميات الوظاي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي

ضافة للمسميات المعرفة في رموز  صنيف الوظائف إ صدر بيانات هذه القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل ت بأن م

 أسماء الوظائف.

 تم تعيينه.سييتم تحديد سلم الرواتب للموظف الذي سلم الراتب   ❖

عليها الموظف ضـــمن الدرجات المتاحة لمرتبة الوظيفة وذلك باختيار الدرجة من يتم تحديد الدرجة التي ســـيعين الدرجة   ❖

 القائمة المنسدلة.

 يتم تحديد هل الراتب يمثل الحد األعلى أم ال.الراتب يمثل الحد األعلى   ❖

كانية مع إم يعرض النظام قيمة الراتب األســاســي للموظف اعتماداً على ســلم الرواتب وحســب المرتبة والدرجةالراتب   ❖

 .التعديل عليه

 يتم ادخال بدل نقل الموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل النقل ❖

 يتم ادخال بدل سكن الموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل السكن ❖

 يتم ادخال بدل التجهيز للموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل التجهيز ❖

 وظف المتعاقد إلى المملكة.يتم ادخال تاريخ وصول المتاريخ الوصول إلى المملكة   ❖

 يتم ادخال عدد أيام االجازة المستحقة للموظف المتعاقد. عدد أيام االجازة المستحقة  ❖

ضغ  على زر ي  فترة العقد )من تاريخ( ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8يتم إدخال تاريخ بداية عقد الموظف المتعاقد وذلك بال

 ة التعديل عليه.يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكاني

 .يتم إدخال تاريخ نهاية عقد الموظف المتعاقد   فترة العقد )إلى تاريخ( ❖

يعرض النظام تلقائياً مدة عقد الموظف المتعاقد وذلك بمجرد تحديد تاريخ بداية ونهاية عقد الموظف المتعاقد  مدة العقد   ❖

 في الحقلين السابقين.

 

  سعودي على وظيفة مؤقتة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:غير التعاقد مع أصبح قرار مالحظة 

 . قرار عتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماداال ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

هذه الشــاشــة من قائمة  حيم يتم اختيارذلك من شــاشــة إعداد المباشــرة  وبعد التصــدير يحتاج إلى إعداد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة  وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شرة  وبعد اعتماد المبا صدير المبا شة ت شا شة من ذلك من  شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .ة المباشرات قائم

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

 غير سعودي على وظيفة مؤقتة.   التعاقد معوبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ، 
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 متعاونإعداد قرار التعاقد مع 
 

-9)في الشكلتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار التعاقد مع متعاون من قائمة القرارات من قائمة قرارات التعيين كما 

1-7.) 
 

 
 متعاون. التعاقد مع( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار 9-1-7الشكل )

 

متعاون وذلك على الوظائف المعتمدة في التشـــكيل في نظام  التعاقد معيتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار 

مع متعاون جديد يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل التعاقد شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث  ❖
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 متن القرار •

 قرار التعاقد مع متعاون •

 يعرض النظام نوع الموظف يمتعاون/ مستشار/ زائري. نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 د تعيينه. لم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف المرا

 .يتم اختيار جنسية الموظف المراد تعيينه من القائمة المنسدلة  الجنسية  ❖

سعوديي يعرض النظام تلقائيًا في هذا الحقل ي نوع الوثيقة  ❖ سابق ي سية في الحقل ال ي، أما إذا هوية وطنيةإذا كانت الجن

 .إقامة()تأشيرة/جواز سفر/  تتضمنالتي  المنسدلة تم اختيار جنسية غير سعودي فيتوجب اختيار نوع الوثيقة من القائمة

ـــعوديي رقمها   ❖ ـــابق يس ـــية في الحقل الس ـــية غير  إذا كانت الجنس يتم إدخال رقم بطاقة األحوال، وأما إذا كانت الجنس

ســـابق رقم جواز الســـفر تبًعا لما تم اختياره في حقل نوع الوثيقة ال رقم اإلقامة أو رقم التأشـــيرة أوســـعودي فيتم إدخال 

نه، عندها يقوم النظام بفحص رقم الســــجل المدني/االقامة ويتحقق من  تكرار رقم الســــجل عدم للموظف المراد تعيي

بل في النظام ) هذا إذا أراد المســــتخدم تعيين موظف محال على التقاعد أو  المدني/االقامة المدخل بحيم لو ُوجد من ق 

ــــالة يرقم الســــجل المدني/االقامة مكرر للموظف تعيين موظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظه )رقم  الذي رقمهار الرس

هل تريد اســترجاع بياناته الســابقة؟ي  بحيم يتوجب اختيار أحد الزرين )نعم/ال(، فلو قام  الموظف( واســمه)اســم الموظف(،

ه ويشمل )اإلسم االول المستخدم بالضغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات الموظف األساسية والتي تشمل اسم

وإسم األب والجد والعائلة سواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده والجنس والجنسية، وال ُيسمح للمستخدم بالتعديل عليها، 

 .ويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم سجله المدني أو اقامته مطوي القيد أو منهي عقده وليس على رأس عمله

ــــغ  على زر ي المتعاونتحديد تاريخ بداية خدمة  لدولة تاريخ بداية الخدمة في ا ❖ ي من لوحة F8في الدولة وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرF8تحديد تاريخ تعيين المتعاون في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  التعيين بالجهةتاريخ  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد طريقة تعيين الموظف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة.طريقة التعيين   ❖

 المراد تعيينه. للمتعاونإدخال االسم األول  االسم األول  ❖

 المراد تعيينه. المتعاونإدخال اسم أب اسم األب   ❖

 المراد تعيينه. المتعاونجد  إدخال اسماسم الجد   ❖

 المراد تعيينه. المتعاونإدخال اسم عائلة اسم العائلة   ❖

 المراد تعيينه.للمتعاون خال االسم األول الالتيني إد االسم األول الالتيني  ❖

 المراد تعيينه.للمتعاون إدخال االسم الثاني الالتيني االسم الثاني الالتيني   ❖

 المراد تعيينه.للمتعاون إدخال االسم الثالم الالتيني االسم الثالث الالتيني   ❖

 المراد تعيينه.للمتعاون إدخال اسم العائلة الالتيني اسم العائلة الالتيني   ❖

 .المراد تعيينهللمتعاون إدخال تاريخ الميالد تاريخ الميالد   ❖

 يتم تحديد جنس الموظف بأحد الخيارين يذكر / أنثىي.الجنس   ❖

 

 اإلدارية/مقر الوظيفة الفعليالجهة  •

يتم إدخال رقم جهة العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها وذلك بالضـــغ  جهة العمل الفعلية   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيتم اختيار جهة العمل الفعلية.F2على زر ي

يعرض النظام رقم واســــم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة وذلك بعد تحديد جهة العمل  لعمل الفعلي مقر ا ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسـماء F2الفعلية مع إمكانية تغيير مقر العمل وذلك بالضـغ  على زر ي

 الفروع فيتم اختيار مقر العمل الفعلي.

يعرض النظام مســـمى الوظيفة الفعلي، مع إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر  ظيفة الفعلي مســمى الو ❖

علًما ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  مســميات الوظائفي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي

صدر بيانات هذه القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل ت ضافة للمسميات المعرفة في رموز بأن م صنيف الوظائف إ

 أسماء الوظائف.

 يقوم المستخدم بإختيار جهة المتعاون األصلية )حكومية / خاصة/ أخرى(. جهة المتعاون األصلية  ❖

 تحديد كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة وذلك باختيار الكادر من القائمة المنسدلة.كادر التوظيف   ❖

 مرتبة الوظيفة المراد تعيين المتعاون عليها من القائمة المنسدلة.  رقميتم اختيار المرتبة   ❖
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 تم التعاقد معه وذلك باختيار سلم الرواتب من القائمة المنسدلة.سيتحديد سلم الرواتب للمتعاون الذي سلم الرواتب   ❖

ة لمرتبة الوظيفة وذلك باختيار الدرجة من م تحديد الدرجة التي ســـيعين عليها المتعاون ضـــمن الدرجات المتاحيتالدرجة   ❖

 القائمة المنسدلة.

مع  يعرض النظام قيمة الراتب األساسي للموظف اعتماداً على سلم الرواتب وحسب المرتبة والدرجةالراتب األساسي   ❖

 .إمكانية التعديل عليه

ــــغ فترة العمل) من(   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8على زر ي يتم إدخال تاريخ بداية عقد الموظف )المتعاون( وذلك بالض

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 .يتم إدخال تاريخ نهاية عقد الموظف )المتعاون( فترة العمل )إلى(   ❖

  المتعاونظف يعرض النظام تلقائياً مدة عقد الموظف )المتعاون( وذلك بمجرد تحديد تاريخ بداية ونهاية عقد المومدة العقد   ❖

 في الحقلين السابقين.

 : يقوم المستخدم بتحديد جهة صرف الراتب )الجهة الحالية/ جهة الموظف األصلية(.جهة صرف الراتب ❖

 .ن الذي تم التعاقد معهيتم إدخال وصف العمل الذي سيقوم به المتعاو وصف العمل  ❖

 تحت التجربة أم ال.يعتبر ن المتعاو تحديد هل الموظف يعتبر تحت التجربة)نعم/ال(  ❖

 يام أو الشهور.يتم ادخال فترة التجربة باألفترة التجربة   ❖

فترة التجربة وذلك بمجرد تحديد ن لموظف المتعاول تاريخ نهاية فترة التجربةيعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية فترة التجربة   ❖

 (.1-9-1-7كما في الشكل ) في الحقل السابق
 

 
 متعاون.التعاقد مع ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد 1-9-1-7الشكل )
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  متعاون معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:التعاقد مع أصبح قرار مالحظة 

 .عتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراال ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

حيم يتم اختيار هذه الشـــاشـــة من قائمة ذلك من شـــاشـــة إعداد المباشـــرة وبعد التصـــدير يحتاج إلى إعداد المباشـــرة  ❖

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشـاشـة من ذلك من شـاشـة تصـدير المباشـرة وتصـدير المباشـرة  بعد اعتماد المباشـرة يحتاج إلى ❖

 .قائمة المباشرات 

حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد شــؤون الموظفين للمباشــرة وبعد تصــدير المباشــرة يحتاج إلى اعتماد شــؤون الموظفين  ❖

 متعاون.  التعاقد مع من إجراء  وبهذا يكون قد تم االنتهاءاختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ، 
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 إعداد قرار التعاقد مع من سبق إحالته للتقاعد

 

سبق إحالته للتقاعد من قائمة القرارات من قائمة قرارات التعيين   شة عند اختيار إعداد قرار التعاقد مع من  شا تظهر هذه ال

 .(1-10-1-7و الشكل ) (10-1-7كما في الشكل )
 

 
 .التعاقد مع من سبق إحالته للتقاعد الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار( يمثل 10-1-7الشكل )

 

وذلك على الوظائف المعتمدة في  للتقاعد التعاقد مع من ســــبق إحالتهيتم من خالل هذه الشــــاشــــة القيام بإعداد قرار 

ضافة قرار  شؤون الموظفين، وإل شكيل في نظام  سبق إحالته للتقاعدالالت ضغ  على زر يجديدي من  جديد يتم تعاقد مع من  ال

 شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖
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 متن القرار •

 التعاقد مع من سبق إحالته للتقاعد •

 للتقاعدي. يعرض النظام نوع الموظف يمتعاقد سبق إحالته نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 لم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف المراد تعيينه. 

 يعرض النظام تلقائيًا جنسية الموظف يسعوديي للموظف وال يمكن التعديل عليه. الجنسية  ❖

 ي للموظف واليمكن التعديل عليه.هوية وطنيةيعرض النظام تلقائيًا نوع الوثيقة ي الوثيقة نوع  ❖

يتم إدخال رقم السجل المدني للموظف المراد التعاقد معه، عندها يقوم النظام بفحص رقم السجل  رقم بطاقة األحوال  ❖

سجل المدني المدخل بعدم المدني ويتحقق من  سالة يق بل في النظام  حيم لو ُوجد منتكرار رقم ال قوم النظام بإظهار الر

هل تريد استرجاع بياناته السابقة؟ي   )رقم الموظف( واسمه)اسم الموظف(، الذي رقمهيرقم السجل المدني مكرر للموظف 

وظف قام المستخدم بالضغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات الم في حالاختيار أحد الزرين )نعم/ال(،  بحيم يتوجب

العائلة سواًء عربي أو التيني( وتاريخ اسم الجد واسم األساسية والتي تشمل اسمه ويشمل )اإلسم االول وإسم األب و

ميالده والجنس ، وال ُيســـمح للمســـتخدم بالتعديل عليها، ويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم ســـجله المدني مطوي 

 .القيد أو منهي عقده وليس على رأس عمله

ــــغ  على زر ي بداية الخدمة في الدولة تاريخ  ❖ ي من لوحة F8تحديد تاريخ بداية خدمة الموظف في الدولة وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه

اتيح حيم يعرض ي من لوحة المفF8تحديد تاريخ تعيين الموظف في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  التعيين بالجهةتاريخ  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد طريقة تعيين الموظف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة.طريقة التعيين   ❖

 يعرض النظام االسم األول للموظف المتقاعد. االسم األول  ❖

 يعرض النظام اسم أب الموظف المتقاعد.اسم األب   ❖

 يعرض النظام اسم جد الموظف المتقاعد. اسم الجد  ❖

 يعرض النظام اسم عائلة الموظف المتقاعد.اسم العائلة   ❖

 يعرض النظام االسم األول الالتيني للموظف المتقاعد. االسم األول الالتيني  ❖

 يعرض النظام االسم الثاني الالتيني للموظف المتقاعد.االسم الثاني الالتيني   ❖

 يعرض النظام االسم الثالم الالتيني للموظف المتقاعد.  االسم الثالث الالتيني ❖

 يعرض النظام اسم العائلة الالتيني للموظف المتقاعد.اسم العائلة الالتيني   ❖

 يعرض النظام تاريخ الميالد للموظف المتقاعد.تاريخ الميالد   ❖

 يعرض النظام جنس الموظف )ذكر/انثى(.الجنس   ❖

 عليها من القائمة المنسدلة  المتقاعدمرتبة الوظيفة المراد تعيين  رقميتم اختيار   المرتبة ❖

ــــابقاً، حيم يعرض النظام  المتقاعدن ييتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعي رقم الوظيفة  ❖ عليها والتي تم تحديد مرتبتها س

حيم يجب أن تكون بة، ظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفمعلومات الوظيفة المختصــرة كما ويمكن إدخال رقم تســلســل الو

 المتقاعد عليها.هذه الوظيفة شاغرة ليتم تعيين 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

صنيفي   ❖ صنالرمز الت صنيف الوظائف من يعرض النظام الرمز الت شة دليل ت شا يفي الخاص بالوظيفة والذي تم تعريفه في 

 قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يعرض النظام مسمى الفئة للوظيفة. مسمى الفئة  ❖

سماء  مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا الوظائف من قائمة إدارة يعرض النظام مسمى الوظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 .النظام

 يعرض النظام تاريخ إحداث الوظيفة.تاريخ اإلحداث   ❖

 المدخل. الوظيفةرقم  أو يمؤقتةي على حسبيعرض النظام نوع الوظيفة يدائمةي نوع الوظيفة   ❖

 عليها. الموظفلنتمكن من تعيين  يشاغرةيحيم يجب أن تكون ،يعرض النظام حالة الوظيفة حالة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام التاريخ الذي ابتداًء منه أصبحت الوظيفة على حالتها الحالية. اعتبارا  من   ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة.توظيف  كادر  ❖

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1150 

 

 
 .التعاقد مع من سبق إحالته للتقاعدالسفلي من شاشة إعداد قرار  ( يمثل الجزء1-10-1-7الشكل )

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة ▪

 عليها. المتقاعديعرض النظام رقم واسم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم واسم الفرع الذي تتبع إليه الوظيفة. مقر الوظيفة  ❖

كلمة يالي إذا يعرض النظام كلمة ينعمي  إذا كانت الوظيفة مشــــرفة على غيرها من الوظائف ويعرض وظيفة إشــــرافية   ❖

 كانت غير مشرفة على غيرها من الوظائف.

 

 الوظيفة المشرفة ▪

يعرض النظام رقم الوظيفة المشــــرفة على هذه الوظيفة وذلك في حال وجود وظيفة مشــــرفة على هذه رقم الوظيفة   ❖

 الوظيفة.

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.المرتبة   ❖

 تسلسل الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.يعرض النظام تسلسل   ❖

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة الفعلي ▪

عليها مع  المتقاعديعرض النظام رقم واســـم جهة العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين جهة العمل الفعلية   ❖

 إمكانية تغيير جهة العمل.

 مل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل.يعرض النظام رقم واسم مقر الع مقر العمل الفعلي  ❖

يعرض النظام مســـمى الوظيفة الفعلي، مع إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر  مســمى الوظيفة الفعلي  ❖

علًما ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  مســميات الوظائفي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي
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ضافة للمسميات المعرفة في رموز  صنيف الوظائف إ صدر بيانات هذه القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل ت بأن م

 أسماء الوظائف.

يتم تحديد كادر التوظيف الذي كانت تتبع له وظيفة الموظف المتقاعد قبل تقاعده وذلك باختيار الكادر الكادر قبل التقاعد   ❖

 المنسدلة.من القائمة 

يتم تحديد مرتبة الوظيفة التي كان يشــغلها الموظف المتقاعد قبل تقاعده وذلك باختيار المرتبة من المرتبة قبل التقاعد   ❖

 القائمة المنسدلة.

ــلم الراتب قبلســلم الراتب قبل التقاعد   ❖ ــيللموظف المتقاعد الذي  التقاعد يتم تحديد س تم تعيينه وذلك من القائمة س

 المنسدلة.

ــــمن الدرجات المتاحة لمرتبة الوظيفة وذلك الدرجة قبل التقاعد   ❖ يتم تحديد الدرجة التي كان عليها الموظف المتقاعد ض

 باختيار الدرجة من القائمة المنسدلة.

 .مع إمكانية التعديل عليه يعرض النظام راتب الموظف قبل التقاعد وذلك بعد تحديد الحقول السابقةالراتب قبل التقاعد   ❖

 يتم إدخال الراتب التقاعدي للموظف المتقاعد.لراتب التقاعد   ا ❖

 تم تعيينه وذلك من القائمة المنسدلة.سيالذي  المتقاعد يتم تحديد سلم الراتب للموظفسلم الراتب   ❖

ــــيعين عليها الموظف الدرجة   ❖ ــــمن الدرجات المتاحة لمرتبة الوظيفة وذلك باختيارالمتقاعد يتم تحديد الدرجة التي س  ض

 الدرجة من القائمة المنسدلة.

 يتم تحديد هل الراتب يمثل الحد األعلى أم ال.الراتب يمثل الحد األعلى   ❖

مع إمكانية  يعرض النظام قيمة الراتب األســاســي للموظف اعتماداً على ســلم الرواتب وحســب المرتبة والدرجةالراتب   ❖

 .التعديل عليه

 قل الموظف المتعاقد.يتم ادخال بدل ن  )للطباعة فقط( بدل النقل ❖

 يتم ادخال بدل سكن الموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل السكن ❖

 يتم ادخال بدل التجهيز للموظف المتعاقد.  )للطباعة فقط( بدل التجهيز ❖

 يتم ادخال عدد أيام االجازة المستحقة للموظف المتعاقد. عدد أيام االجازة المستحقة  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F8وذلك بالضغ  على زر ي المتقاعدال تاريخ بداية عقد الموظف يتم إدخفترة العقد )من تاريخ(   ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 . المتقاعديتم إدخال تاريخ نهاية عقد الموظف إلى تاريخ   ❖

ياً مدة عقد الموظف مدة العقد   ❖ قائ قاعديعرض النظام تل ية عقد الموظف في  المت ها ية ون بدا تاريخ  وذلك بمجرد تحديد 

 الحقلين السابقين.

صول الموظف على المرتبة وذلك إذا كانت طريقة التعيين للموظف ينقل  تاريخ الحصول على المرتبة  ❖ يتم إدخال تاريخ ح

 من جهة خارجيةي.

 

  لى اإلجراءات التالية:من سبق إحالته للتقاعد معد وبحاجة إ التعاقد معأصبح قرار مالحظة 

 .عتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراال ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة إعداد المباشــرة  وبعد التصــدير يحتاج إلى إعداد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة  والمباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة اعداد د بع ❖

 .قائمة المباشرات 

شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شرة  وبعد اعتماد المبا صدير المبا شة ت شا شة من ذلك من  شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

صدير المبا ❖ شؤون الموظفين بعد ت شرة  وشرة يحتاج إلى اعتماد  شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

 .التعاقد مع من سبق إحالته للتقاعدوبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ، 
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 إعداد قرار التعاقد مع موظفين بأجر مقطوع شهري
 

ـــهري من قائمة القرارات من قائمة قرارات تظهر هذه  ـــة عند اختيار إعداد قرار التعاقد مع موظفين بأجر مقطوع ش ـــاش الش

 (.11-1-7التعيين كما في الشكل )
 

 
 .بأجر مقطوعمع موظفين ( شاشة إعداد قرار التعاقد 11-1-7الشكل )

 

، وإلضافة قرار التعاقد مع موظفين شهري ر مقطوعيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار التعاقد مع موظفين بأج

 بأجر مقطوع شهري جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖
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 متن القرار •

 مقطوع شهر  قرار التعاقد بأجر •

 يعرض النظام نوع الموظف يمتعاقد بأجر مقطوع شهريي. نوع الموظف  ❖

 أجر مقطوع شهريي.ب النظام الكادر يكادر المتعاقدينيعرض  الكادر  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 ي يتم إدخال رقم الموظف المراد تعيينه. لم يكن الترقيم تلقائ

 يقوم المستخدم باختيار جنسية الموظف من القائمة المنسدلة.الجنسية   ❖

يتم إظهار  يسعودييار الجنسية ياخت إذا تمبحيم ،يقوم المستخدم باختيار نوع الوثيقة من القائمة المنسدلة نوع الوثيقة  ❖

تم اختيار أي جنســــية أخرى فتعرض القائمة الخيارات التالية )تأشــــيرة/ جواز  وإذا، المنســــدلة ي في القائمة هوية وطنيةي

 سفر/ إقامة(. 

يتم إدخال رقم بطاقة األحوال، وأما إذا كانت الجنســــية غير  إذا كانت الجنســــية في الحقل الســــابق يســــعوديي رقمها  ❖

ما تم اختياره في حقل نوع الوثيقة الســـابق رقم جواز الســـفر تبًعا ل رقم اإلقامة أو رقم التأشـــيرة أوســـعودي فيتم إدخال 

نه، عندها يقوم النظام بفحص رقم الســــجل المدني/االقامة ويتحقق من  تكرار رقم الســــجل عدم للموظف المراد تعيي

بل في النظام ) هذا إذا أراد المســــتخدم تعيين موظف محال على التقاعد أو  المدني/االقامة المدخل بحيم لو ُوجد من ق 

ــــالة يرقم الســــجل المدني/االقامة مكرر للموظف تعيين مو )رقم  الذي رقمهظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظهار الرس

هل تريد اســترجاع بياناته الســابقة؟ي  بحيم يتوجب اختيار أحد الزرين )نعم/ال(، فلو قام  الموظف( واســمه)اســم الموظف(،

انات الموظف األساسية والتي تشمل اسمه ويشمل )اإلسم االول المستخدم بالضغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بي

وإسم األب والجد والعائلة سواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده والجنس والجنسية، وال ُيسمح للمستخدم بالتعديل عليها، 

 .ى رأس عملهويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم سجله المدني أو اقامته مطوي القيد أو منهي عقده وليس عل

ــــغ  على زر ي تاريخ بداية الخدمة في الدولة  ❖ ي من لوحة F8تحديد تاريخ بداية خدمة الموظف في الدولة وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 .مع الموظف يقوم المستخدم بإدخال مقر التعاقد مقر التعاقد  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ تعيين الموظف في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  بالجهةالتعيين تاريخ  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يقوم المستخدم بتحديد طريقة تعيين الموظف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة. طريقة التعيين  ❖

 م المستخدم بإدخال االسم األول للموظف المراد تعيينه.يقو االسم األول  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم أب الموظف المراد تعيينه.اسم األب   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم جد الموظف المراد تعيينه.اسم الجد   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم عائلة الموظف المراد تعيينه.اسم العائلة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال االسم األول الالتيني للموظف المراد تعيينه. ني االسم األول الالتي ❖

 يقوم المستخدم بإدخال االسم الثاني الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثاني الالتيني   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال االسم الثالم الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثالث الالتيني   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم العائلة الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم العائلة الالتيني   ❖

 .للموظف المراد تعيينه الهجريد إدخال تاريخ الميال  الهجر تاريخ الميالد  ❖

له في  الهجريالد للموظف تلقائياً بمجرد إدخال تاريخ المي الميالدييعرض النظام تاريخ الميالد   الميالد تاريخ الميالد  ❖

 .الحقل السابق

 يختار المستخدم جنس الموظف )ذكر / أنثى(.الجنس   ❖

حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء  من لوحة المفاتيح ، ”F2“ بالضغ  على زريقوم المستخدم جهة العمل الفعلية   ❖

 .الجهة المطلوبةفيتم اختيار جهات العمل 

 يعرض النظام رقم واسم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل. مقر العمل الفعلي  ❖

سمى الوظيفة الفعلي  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2مســمى الوظيفة الفعلي، بالضــغ  على زر ييقوم المســتخدم بادخال  م

علًما بأن مصــدر بيانات هذه ، مى المطلوبالمســفيتم اختيار  مســميات الوظائفحيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء 

 القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل تصنيف الوظائف إضافة للمسميات المعرفة في رموز أسماء الوظائف.

يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية العقد في حقل يفترة العقد مني، وتاريخ نهاية العقد في  إلى تاريخ – فترة العقد من ❖

 ى تاريخي.حقل يإل
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يعرض النظام تلقائياً مدة عقد الموظف المتعاقد وذلك بمجرد تحديد تاريخ بداية ونهاية عقد الموظف المتعاقد  مدة العقد   ❖

 في الحقلين السابقين.

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة الراتب األساسي.الراتب األساسي  ❖

كما في الشــكل  االجازة المســتحقة للموظف المتعاقد. يقوم المســتخدم بإدخال عدد أيامعدد أيام االجازة المســتحقة  ❖

(1-11-1-7.) 
 

 
 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار التعاقد مع موظفين بأجر مقطوع شهري.1-11-1-7الشكل )

 

 بدالت المتعاقد ▪

خالل فترة عقده الجديد  بالضــغ  على الراب  بدالت المتعاقد يقوم المســتخدم بتحديد بيانات النفقات التي ســتصــرف للمتعاقد

 وذلك كما يلي:

 يقوم المستخدم باختيار أمر يجديدي على مستوى جدول النفقات فيتم عرض الحقول التالية في الجدول: جديد  ❖

o  يقوم المســتخدم باختيار نوع النفقة )بدالت شــهرية، بدالت غير شــهرية، حســميات شــهرية، حســميات غير  نوع النفقة

 شهرية(.

o  صرفها أو يقوم  النفقة سابق، فيقوم المستخدم باختيار النفقة المراد  صفية النفقات حسب اختيار المستخدم ال النظام بت

 .من القائمة المنسدلة حسمها على المتعاقد

o   قيمة أو نسبة.ستدخل كيقوم المستخدم باختيار هل النفقة اختيار قيمة أو نسبة 

o   في حال اختيار النفقة كقيمة.يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة قيمة النفقة 

o  كنسبة. النفقة دخال نسبة النفقة في حال اختياريقوم المستخدم بإنسبة النفقة 

o   سبة من تم اختيار نهاية المربوط(، في حال  /يقوم المســتخدم باختيار أصــل النســبة )الراتب األســاســي/بداية المربوط ن

 ويحسب النظام قيمتها.  ينسبةي

o  يقوم المستخدم باختيار مجموعة النفقات من القائمة المنسدلة. مجموعة النفقات 
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o   سنة هذا الحقل يصــبح مفّعالً فق  إذا اختار المســتخدم نوع النفقة )بدالت غير شــهرية( والنفقة )بدل قيمة البدل عن ال

 سكن سنوي(، عندها يقوم المستخدم بادخال قيمة بدل السكن السنوي.

o  ـــ تاريخ البداية ـــكن هذا الحقل يص ـــهرية( والنفقة )بدل س ـــتخدم نوع النفقة )بدالت غير ش بح مفّعالً فق  إذا اختار المس

 سنوي( فيقوم المستخدم بادخال تاريخ البداية لصرف نفقة بدل السكن السنوي.

o  ـــكن تاريخ النهاية ـــهرية( والنفقة )بدل س ـــتخدم نوع النفقة )بدالت غير ش ـــبح مفّعالً فق  إذا اختار المس  هذا الحقل يص

 سنوي( فيقوم المستخدم بادخال تاريخ النهاية لصرف نفقة بدل السكن السنوي.

 .جدول النفقاتيقوم المستخدم باختيار أمر يحفظي على مستوى  حفظ  ❖

 .جدول النفقاتعلى مستوى  سطريقوم المستخدم باختيار أمر يتعديلي  لتعديل أي  تعديل  ❖

 يقوم المستخدم باختيار أمر يحذفي لحذف سطر محدد من جدول تفاصيل النفقات. حذف  ❖

يقوم المستخدم باختيار أمر يإلغاء عمليةي ألي إضافة جديدة أو تعديل على مستوى النفقة. كما في الشكل  إلغاء عملية  ❖

(2-11-1-7.) 

 

 
 ( يمثل شاشة نفقات المتعاقد.2-11-1-7الشكل )

 

 أصبح قرار التعاقد مع موظفين بأجر مقطوع معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: مالحظة 

 .عتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراال ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة رة ذلك من شــاشــة إعداد المباشــ وبعد التصــدير يحتاج إلى إعداد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة  وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 
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شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شرة  وبعد اعتماد المبا صدير المبا شة ت شا شة من حيم يتم اختيار هذلك من  شا ذه ال

 .قائمة المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

 .  شهري وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء التعاقد مع موظفين بأجر مقطوعاختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ، 
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 تكليف موظف من خارج الجهة على وظيفة في التشكيالتعداد قرار إ
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تكليف موظف من خارج الجهة على وظيفة في التشــكيالت من قائمة القرارات  

 (.1-12-1-7( و الشكل )12-1-7كما في الشكل ) قرارات التعيينمن قائمة 
 

 
 على وظيفة في التشكيالت. ليف موظف من خارج الجهة( شاشة إعداد قرار تك12-1-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار تكليف موظف من خارج الجهة على وظيفة في التشــكيالت ، وإلضــافة قرار 

هذه تكليف موظف من خارج الجهة جديد يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 تكليف موظف من خارج الجهة •

 يعرض النظام نوع الموظف يمكلف من خارج الجهةي. نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 لم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف المراد تعيينه. 

 يعرض النظام تلقائيًا جنسية الموظف يسعوديي للموظف المراد تعيينه وال يمكن التعديل عليه. الجنسية  ❖

 ي للموظف المراد تعيينه واليمكن التعديل عليه.هوية وطنيةيعرض النظام تلقائيًا نوع الوثيقة ي نوع الوثيقة  ❖
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يتم إدخال رقم الســــجل المدني للموظف المراد تعيينه، عندها يقوم النظام بفحص رقم الســــجل  رقم بطاقة األحوال  ❖

ن ق بل في النظام ) هذا إذا أراد المســـتخدم تكرار رقم الســـجل المدني المدخل بحيم لو ُوجد م عدم المدني ويتحقق من

تعيين موظف محال على التقاعد أو تعيين موظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظهار الرســالة يرقم الســجل المدني مكرر 

سم الموظف(، الذي رقمهللموظف  سمه)ا سابقة؟ي  بحيم يتوجب اختيار أحد )رقم الموظف( وا سترجاع بياناته ال هل تريد ا

شمل  خيارينال سية والتي ت سا ضغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات الموظف األ ستخدم بال )نعم/ال(، فلو قام الم

اســـمه ويشـــمل )اإلســـم االول وإســـم األب والجد والعائلة ســـواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده والجنس ، وال ُيســـمح 

ذي تكرر رقم سجله المدني مطوي القيد أو منهي عقده وليس على للمستخدم بالتعديل عليها، ويجب أن يكون الموظف ال

 .رأس عمله

ــــغ  على زر ي تاريخ بداية الخدمة في الدولة  ❖ ي من لوحة F8تحديد تاريخ بداية خدمة الموظف في الدولة وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ تعيين الموظف في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  هةالتعيين بالجتاريخ  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يقوم المستخدم بتحديد طريقة تعيين الموظف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة. طريقة التعيين  ❖

 مستخدم بإدخال االسم األول للموظف المراد تعيينه.يقوم ال االسم األول  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم أب الموظف المراد تعيينه.اسم األب   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم جد الموظف المراد تعيينه.اسم الجد   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم عائلة الموظف المراد تعيينه.اسم العائلة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال االسم األول الالتيني للموظف المراد تعيينه. االسم األول الالتيني  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال االسم الثاني الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثاني الالتيني   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال االسم الثالم الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثالث الالتيني   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم العائلة الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم العائلة الالتيني   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ميالد الموظف المراد تعيينه.تاريخ الميالد   ❖

 جنس الموظف )ذكر / أنثى(.بتحديد المستخدم  يقومالجنس   ❖

 عيين الموظف عليها من القائمة المنسدلة. يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة المراد تالمرتبة  ❖

ن الموظف عليها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام ييتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعي رقم الوظيفة  ❖

حيم يجب أن تكون ب، معلومات الوظيفة المختصــرة كما ويمكن إدخال رقم تســلســل الوظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة

 عليها. الموظف وظيفة شاغرة ليتم تعيين هذه ال

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.

صنيفي   ❖ صنيفي الخاص بالوظيفة والذي تمالرمز الت صنيف الوظائف من  يعرض النظام الرمز الت شة دليل ت شا تعريفه في 

 قائمة الوظائف والتشكيالت.

 يعرض النظام مسمى الفئة للوظيفة. مسمى الفئة  ❖

سماء  مسمى الوظيفة  ❖ شة رموز أ شا الوظائف من قائمة إدارة يعرض النظام مسمى الوظيفة حسب ما تم تعريفه في 

 .النظام

 ظيفة.يعرض النظام تاريخ إحداث الوتاريخ اإلحداث   ❖

 .المدخل الوظيفةرقم  أو يمؤقتةي على حسبيعرض النظام نوع الوظيفة يدائمةي نوع الوظيفة   ❖

 موظف عليها.اللنتمكن من تعيين  يشاغرةيحيم يجب أن تكون ،يعرض النظام حالة الوظيفة حالة الوظيفة   ❖

 ابتداًء منه أصبحت الوظيفة على حالتها الحالية.  يعرض النظام التاريخ الذياعتبارا  من   ❖

 يعرض النظام كادر التوظيف الذي تتبع له هذه الوظيفة.توظيف   كادر ❖

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة ▪

 يعرض النظام رقم واسم الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام رقم واسم الفرع الذي تتبع إليه الوظيفة. مقر الوظيفة  ❖

يعرض النظام كلمة ينعمي  إذا كانت الوظيفة مشــــرفة على غيرها من الوظائف ويعرض كلمة يالي إذا وظيفة إشــــرافية   ❖

 كانت غير مشرفة على غيرها من الوظائف.
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 الوظيفة المشرفة ▪

ى هذه الوظيفة وذلك في حال وجود وظيفة مشــــرفة على هذه يعرض النظام رقم الوظيفة المشــــرفة علرقم الوظيفة   ❖

 الوظيفة.

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.المرتبة   ❖

 يعرض النظام تسلسل الوظيفة المشرفة على هذه الوظيفة.تسلسل   ❖

 

 الجهة اإلدارية/مقر الوظيفة الفعلي ▪

العمل الفعلية التي تتبع لها الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها مع  يعرض النظام رقم واســــم جهةجهة العمل الفعلية   ❖

جهات العمل ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســــماء F2بالضــــغ  على زر ي إمكانية تغيير جهة العمل

 الجهة المطلوبة.فيتم اختيار 

يعرض النظام رقم واســــم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل  مقر العمل الفعلي  ❖

 مقر العمل المطلوب.فيتم اختيار الفروع ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء F2بالضغ  على زر ي

إمكانية تعديل هذا المســـمى بالضـــغ  على زر يعرض النظام مســـمى الوظيفة الفعلي، مع  مســمى الوظيفة الفعلي  ❖

علًما ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  مســميات الوظائفي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2ي

ضافة للمسميات المعرفة في رموز  صنيف الوظائف إ صدر بيانات هذه القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل ت بأن م

 الوظائف. أسماء

 تعيينه وذلك من القائمة المنسدلة. سيتميتم تحديد سلم الراتب للموظف الذي سلم الراتب   ❖

يتم تحديد الدرجة التي ســـيعين عليها الموظف ضـــمن الدرجات المتاحة لمرتبة الوظيفة وذلك باختيار الدرجة من الدرجة   ❖

 القائمة المنسدلة.

 .مع إمكانية التعديل عليه اعتماداً على سلم الرواتب وحسب المرتبة والدرجةيعرض النظام قيمة الراتب للموظف  الراتب ❖

 .يتم اختيار جهة صرف الراتب إما يالجهة الحاليةي أو يالجهة األصليةيجهة صرف الراتب   ❖

لتكليف يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ بداية التكليف في حقل ي من تاريخي، وتاريخ نهاية ا إلى تاريخ – فترة التكليف من ❖

 في حقل يإلى تاريخي.

يعرض النظام تلقائياً مدة تكليف الموظف وذلك بمجرد تحديد تاريخ بداية ونهاية تكليف الموظف في الحقلين مدة التكليف   ❖

 السابقين.

 يقوم المستخدم بإدخال سبب التكليف في هذا الحقل.سبب التكليف  ❖

 

 معلومات الموظف بجهته األصلية ▪

 يتم إدخال مرتبة الموظف في جهته األصلية. المرتبة  ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي شغلها الموظف في جهته األصلية. رقم الوظيفة  ❖

 يتم إدخال مسمى الوظيفة الفعلي للموظف في جهته األصلية. مسمى الوظيفة الفعلي   ❖

 جهته األصلية.يتم إدخال اسم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف في الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال مقر عمل الموظف في جهته األصلية. مقر العمل  ❖
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1160 

 
 كليف موظف من خارج الجهة على وظيفة في التشكيالت.ت( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار 1-12-1-7الشكل )

 

 أصبح قرار تكليف موظف من خارج الجهة على وظيفة في التشكيالت معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: مالحظة 

 .عتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراال ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

حيم يتم اختيار هذه الشـــاشـــة من قائمة شـــاشـــة إعداد المباشـــرة  ذلك منوبعد التصـــدير يحتاج إلى إعداد المباشـــرة  ❖

 .المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 المباشرات .

شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شرة وبعد اعتماد المبا صدير المبا شة ت شا شة من  ذلك من  شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد شــؤون الموظفين للمباشــرة وبعد تصــدير المباشــرة يحتاج إلى اعتماد شــؤون الموظفين  ❖

شرات ، شة من قائمة المبا شا  على وظيفة وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تكليف موظف من خارج الجهةاختيار هذه ال

 .في التشكيالت
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 المستعارإعداد قرار التعاقد مع 
 

-7من قائمة القرارات من قائمة قرارات التعيين كما في الشكل ) المستعارتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار التعاقد مع 

1-13.) 
 

 
 مع المستعار.( شاشة إعداد قرار التعاقد 13-1-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار التعاقد مع  ضغ  على  المستعار، وإلضافة قرار التعاقد مع المستعاريتم من خالل هذه الشا جديد يتم ال

 زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 ائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة د ❖
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 متن القرار •

 مع المستعارقرار التعاقد  •

 ي.مع المستعاريعرض النظام نوع الموظف يتعاقد  نوع الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الموظف في حال كان الترقيم تلقائي للموظفين في شـــاشـــة إعدادات النظام وفي حال  رقم الموظف  ❖

 لم يكن الترقيم تلقائي يتم إدخال رقم الموظف المراد تعيينه. 

 يقوم المستخدم باختيار جنسية الموظف من القائمة المنسدلة.الجنسية   ❖

يتم إظهار  يسعودييار الجنسية ياخت إذا تمبحيم ،يقوم المستخدم باختيار نوع الوثيقة من القائمة المنسدلة نوع الوثيقة  ❖

تم اختيار أي جنســــية أخرى فتعرض القائمة الخيارات التالية )تأشــــيرة/ جواز  وإذا، المنســــدلة ي في القائمة هوية وطنيةي

 سفر/ إقامة(. 

يتم إدخال رقم بطاقة األحوال، وأما إذا كانت الجنســــية غير  الســــابق يســــعودييإذا كانت الجنســــية في الحقل  رقمها  ❖

رقم جواز الســـفر تبًعا لما تم اختياره في حقل نوع الوثيقة الســـابق  رقم اإلقامة أو رقم التأشـــيرة أوســـعودي فيتم إدخال 

نه، عندها يقوم النظام بفحص رقم الســــجل المدني/االقامة ويتحقق تكرار رقم الســــجل عدم من  للموظف المراد تعيي

بل في النظام ) هذا إذا أراد المســــتخدم تعيين موظف محال على التقاعد أو  المدني/االقامة المدخل بحيم لو ُوجد من ق 

ــــالة يرقم الســــجل المدني/االقامة مكرر للموظف  )رقم  الذي رقمهتعيين موظف مرة أخرى مثالً( يقوم النظام بإظهار الرس

هل تريد اســترجاع بياناته الســابقة؟ي  بحيم يتوجب اختيار أحد الزرين )نعم/ال(، فلو قام  الموظف(، الموظف( واســمه)اســم

المستخدم بالضغ  على زر ينعمي يقوم النظام بعرض بيانات الموظف األساسية والتي تشمل اسمه ويشمل )اإلسم االول 

والجنس والجنسية، وال ُيسمح للمستخدم بالتعديل عليها،  وإسم األب والجد والعائلة سواًء عربي أو التيني( وتاريخ ميالده

 .ويجب أن يكون الموظف الذي تكرر رقم سجله المدني أو اقامته مطوي القيد أو منهي عقده وليس على رأس عمله

ض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرF8تحديد تاريخ تعيين الموظف في الجهة وذلك بالضـــغ  على زر ي  التعيين بالجهةتاريخ  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يقوم المستخدم بإدخال االسم األول للموظف المراد تعيينه. االسم األول  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم أب الموظف المراد تعيينه.اسم األب   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم جد الموظف المراد تعيينه.اسم الجد   ❖

 وم المستخدم بإدخال اسم عائلة الموظف المراد تعيينه.يقاسم العائلة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال االسم األول الالتيني للموظف المراد تعيينه. االسم األول الالتيني  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال االسم الثاني الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم الثاني الالتيني   ❖

 ستخدم بإدخال االسم الثالم الالتيني للموظف المراد تعيينه.يقوم الماالسم الثالث الالتيني   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم العائلة الالتيني للموظف المراد تعيينه.االسم العائلة الالتيني   ❖

 .للموظف المراد تعيينه الهجريد إدخال تاريخ الميال  الهجر تاريخ الميالد  ❖

له في  الهجريالد للموظف تلقائياً بمجرد إدخال تاريخ المي الميالدييعرض النظام تاريخ الميالد   الميالد تاريخ الميالد  ❖

 .الحقل السابق

 يختار المستخدم جنس الموظف )ذكر / أنثى(.الجنس   ❖

ء حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسما من لوحة المفاتيح ، ”F2“ بالضغ  على زريقوم المستخدم جهة العمل الفعلية   ❖

 .الجهة المطلوبةفيتم اختيار جهات العمل 

 يعرض النظام رقم واسم مقر العمل الفعلي الذي تتبع إليه الوظيفة مع إمكانية تغيير مقر العمل. مقر العمل الفعلي  ❖

سمى الوظيفة الفعلي  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2مســمى الوظيفة الفعلي، بالضــغ  على زر ييقوم المســتخدم بادخال  م

علًما بأن مصــدر بيانات هذه ، المســمى المطلوبفيتم اختيار  مســميات الوظائفالنظام قائمة بأرقام وأســماء حيم يعرض 

 القائمة هو مسمى الوظائف المعرفة في دليل تصنيف الوظائف إضافة للمسميات المعرفة في رموز أسماء الوظائف.

 الموظف. المستعار منهاالجهة اإلدارية  رقميقوم المستخدم بإدخال الجهة المستعار منها   ❖

يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية العقد في حقل يفترة العقد مني، وتاريخ نهاية العقد في  إلى تاريخ – فترة العقد من ❖

 حقل يإلى تاريخي.

  المستعارة عقد الموظف وذلك بمجرد تحديد تاريخ بداية ونهاي المستعاريعرض النظام تلقائياً مدة عقد الموظف مدة العقد   ❖

 في الحقلين السابقين.

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة الراتب.الراتب  ❖

شكل  .المستعاريقوم المستخدم بإدخال عدد أيام االجازة المستحقة للموظف عدد أيام االجازة المستحقة  ❖ كما في ال

(1-13-1-7.) 
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 .المستعار( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار التعاقد مع 1-13-1-7الشكل )

 

 بدالت المتعاقد ▪

صرف  ست ستخدم بتحديد بيانات النفقات التي  ضغ  على الراب  بدالت المتعاقد يقوم الم ستعاربال خالل فترة عقده الجديد  للم

 وذلك كما يلي:

 لنفقات فيتم عرض الحقول التالية في الجدول:يقوم المستخدم باختيار أمر يجديدي على مستوى جدول ا جديد  ❖

o  يقوم المســتخدم باختيار نوع النفقة )بدالت شــهرية، بدالت غير شــهرية، حســميات شــهرية، حســميات غير  نوع النفقة

 شهرية(.

o  صرفها النفقة سابق، فيقوم المستخدم باختيار النفقة المراد  صفية النفقات حسب اختيار المستخدم ال أو  يقوم النظام بت

 .المستعار من القائمة المنسدلةحسمها على 

o   قيمة أو نسبة.ستدخل كيقوم المستخدم باختيار هل النفقة اختيار قيمة أو نسبة 

o   يقوم المستخدم بإدخال قيمة النفقة في حال اختيار النفقة كقيمة.قيمة النفقة 

o  كنسبة. النفقة دخال نسبة النفقة في حال اختياريقوم المستخدم بإنسبة النفقة 

o   سبة من تم اختيار نهاية المربوط(، في حال  /يقوم المســتخدم باختيار أصــل النســبة )الراتب األســاســي/بداية المربوط ن

 ويحسب النظام قيمتها.  ينسبةي

o  يقوم المستخدم باختيار مجموعة النفقات من القائمة المنسدلة. مجموعة النفقات 

o   سنة يصــبح مفّعالً فق  إذا اختار المســتخدم نوع النفقة )بدالت غير شــهرية( والنفقة )بدل هذا الحقل قيمة البدل عن ال

 سكن سنوي(، عندها يقوم المستخدم بادخال قيمة بدل السكن السنوي.

o  ـــكن  تاريخ البداية ـــهرية( والنفقة )بدل س ـــتخدم نوع النفقة )بدالت غير ش ـــبح مفّعالً فق  إذا اختار المس هذا الحقل يص

 م المستخدم بادخال تاريخ البداية لصرف نفقة بدل السكن السنوي.سنوي( فيقو
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o  ـــكن  تاريخ النهاية ـــهرية( والنفقة )بدل س ـــتخدم نوع النفقة )بدالت غير ش ـــبح مفّعالً فق  إذا اختار المس هذا الحقل يص

 سنوي( فيقوم المستخدم بادخال تاريخ النهاية لصرف نفقة بدل السكن السنوي.

 .جدول النفقاتباختيار أمر يحفظي على مستوى يقوم المستخدم  حفظ  ❖

 .جدول النفقاتعلى مستوى  سطريقوم المستخدم باختيار أمر يتعديلي  لتعديل أي  تعديل  ❖

 يقوم المستخدم باختيار أمر يحذفي لحذف سطر محدد من جدول تفاصيل النفقات. حذف  ❖

افة جديدة أو تعديل على مستوى النفقة. كما في الشكل يقوم المستخدم باختيار أمر يإلغاء عمليةي ألي إض إلغاء عملية  ❖

(2-13-1-7.) 

 

 
 ( يمثل شاشة نفقات المتعاقد.2-13-1-7الشكل )

 

 معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:المستعار أصبح قرار التعاقد مع  مالحظة 

 .عتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراال ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة إعداد المباشــرة  وبعد التصــدير يحتاج إلى إعداد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

ار هذه الشــاشــة من قائمة حيم يتم اختيذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة  وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شرة  وبعد اعتماد المبا صدير المبا شة ت شا شة من ذلك من  شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا م حيم يتذلك من 

 .  المستعاروبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء التعاقد اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ، 
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 قرارات االبتعاث
 

ــكل )تمثل هذه القائمة كما  ــنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات االبتعاث ( قرارات اإلبتعاث 2-7في الش ،س

ــــة الخارجية أو ا ــــرح كل نوع من قرارات ابتعاث الموظفين، حيم تظهر هذه للموظفين للدراس ــــيتم ش لداخلية وفيما يلي س

 الشاشات عند اختيار قرارات اإلبتعاث من قائمة القرارات من قائمة إعداد القرار .
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات اإلبتعاث  .2-7الشكل )

 

 الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه 
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 إعداد قرار ابتعاث خارجي
 

-1)كما في الشكل تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار ابتعاث خارجي من قائمة القرارات من قائمة قرارات االبتعاث 

2-7.) 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار ابتعاث خارجي.1-2-7الشكل )

 

م بإعداد قرار ابتعاث خارجي لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار ابتعاث يتم من خالل هذه الشــاشــة القيا

 خارجي جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

حال تم  الرقم الخاص للقرار ❖ عاث  في  عداد طلب ابت عاث  خارجيإ خارجييتم إدخال الرقم الخاص لطلب االبت حيم  ال

عداد طلب ابتعاث  لة لم يتم إ حا ما في  يتم إدخال  خارجييعرض النظام معلومات طلب االبتعاث في حقول متن القرار، أ

ــــة في حال كان الترقيم غير تلقائي للقرارات في وذلك الرقم الخاص للقرار و إدخال البيانات في حقول متن القرار  ــــاش ش

 إعدادات النظام.

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖
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 متن القرار •

 قرار ابتعاث خارجي •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب ي خارجأما في حالة تم إعداد طلب ابتعاث خارجي ابتعاث 

  االبتعاث حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

 ابتعاث خارجي له.  قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 له. خارجي ابتعاث قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  السجل المدني  رقم ❖

 له.خارجي ابتعاث  قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  ومات القرار معل ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام ي من F8تحديد تاريخ بداية ابتعاث الموظف وذلك بالضــغ  على زر ي تاريخ بداية االبتعاث  ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ضغ  على زر يتاريخ نهاية االبتعاث   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ نهاية ابتعاث الموظف وذلك بال

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تاريخ بداية االبتعاث وتاريخ نهايته. ادخال يعرض النظام مدة ابتعاث الموظف تلقائياً وذلك بعد مدة االبتعاث  ❖

ــــيتم ابتعاث الموظف إليها وذلك  ةدول ادخال رمزيتم دولة االبتعاث    ❖ ليقوم  الدولةخالل إدخال رمز  مناالبتعاث التي س

 ي والبحم عن الدولة المطلوبة.F2بتعاث بالضغ  على ي،مع امكانية البحم عن دولة اال اسم الدولةالنظام باسترجاع 

ليقوم النظام  الجهةخالل إدخال رمز  منيتم تحديد اســم الجهة التي ســيدرس بها الموظف المبتعم وذلك اســم الجهة    ❖

 ي والبحم عن الجهة المطلوبة.F2،مع امكانية البحم عن الجهة بالضغ  على ي اسم الجهةباسترجاع 

 تم تحديد اسم المدينة في دولة االبتعاث التي سيتم ابتعاث الموظف إليها وذلك من القائمة المنسدلة.ياسم المدينة   ❖

خالل  منالموظف المبتعم بعد االنتهاء من الدراسة وذلك  يهديد اسم المؤهل الذي سوف يحصل عليتم تحاسم المؤهل   ❖

ي والبحم عن F2نية البحم عن المؤهل بالضــغ  على ي،مع امكا اســم المؤهلليقوم النظام باســترجاع  المؤهلإدخال رمز 

 المؤهل المطلوب.

 يتم تحديد اسم التخصص الذي سوف يدرسه الموظف المبتعم وذلك من القائمة المنسدلة.اسم التخصص   ❖

سم التخصص الفرعي   ❖ سم يتم تحا سوف يحصل عل التخصص الفرعيديد ا الموظف المبتعم بعد االنتهاء من  يهالذي 

،مع امكانية البحم عن التخصــص  اســم التخصــصليقوم النظام باســترجاع  التخصــصخالل إدخال رمز  منالدراســة وذلك 

 ي والبحم عن التخصص الفرعي المطلوب.F2بالضغ  على ي

 إدخال اسم البعثة التي سوف يحصل عليها الموظف.اسم البعثة   ❖

ــــرة للموظف رجي أو عند إلخيار يتم تحديده عند عمل قرار قطع أو إنهاء ابتعاث خاهذا احصــــل على مؤهل   ❖ عداد مباش

 المبتعم.

هذا الحقل يتم تحديده من القائمة المنســــدلة عند عمل قرار قطع أو إنهاء ابتعاث خارجي أو عند إعداد مباشــــرة التقدير   ❖

 للموظف.

 

  إلى اإلجراءات التالية: أصبح قرار االبتعاث الخارجي معد وبحاجةمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار بعد اعداد القرار يحتاج الى  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار   ❖

حيم يتم اختيار مباشــرة ذلك من شــاشــة إعداد  و بعد انتهاء فترة االبتعاث الخارجي للموظف يتم إعداد المباشــرة للموظف ❖

 هذه الشاشة من قائمة المباشرات .

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة مباشــرة ذلك من شــاشــة اعتماد  ورة بعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــ ❖

 المباشرات .

ه الشاشة من قائمة حيم يتم اختيار هذمباشرة ذلك من شاشة تصدير وشرة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المبا ❖

 .المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء االبتعاث الخارجي.  اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات  ، 
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 إعداد قرار ابتعاث داخلي
 

-7تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار إعداد قرار ابتعاث داخلي من قائمة القرارات من قائمة قرارات االبتعاث كما في الشـكل )

2-2.) 
 

 
 ( شاشة إعداد قرار ابتعاث داخلي.2-2-7الشكل )

 

قرار ابتعاث يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار ابتعاث داخلي لموظف في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة 

 داخلي جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

إعداد طلب ابتعاث داخلي يتم إدخال الرقم الخاص لطلب االبتعاث الداخلي حيم يعرض  في حال تم الرقم الخاص للقرار  ❖

خال الرقم  عاث داخلي يتم إد عداد طلب ابت لة لم يتم إ حا ما في  عاث في حقول متن القرار، أ مات طلب االبت ظام معلو الن

 لقائي للقرارات في شاشة إعدادات النظام.الخاص للقرار و إدخال البيانات في حقول متن القرار في حال كان الترقيم غير ت

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 متن القرار •

 قرار ابتعاث داخلي •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب داخلي د طلب ابتعاث أما في حالة تم إعداداخلي ابتعاث 

  االبتعاث حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2ابتعاث داخلي له وذلك بالض

 ابتعاث داخلي له. قرارئمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد يعرض النظام قا
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 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 ابتعاث له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 ابتعاث له. قرارظام حالة الموظف المراد إعداد يعرض الن حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 مولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المش

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية ابتعاث الموظف وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ بداية االبتعاث   ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ضغ  على زر ي تحديد تاريخ نهايةتاريخ نهاية االبتعاث   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8ابتعاث الموظف وذلك بال

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تاريخ بداية االبتعاث وتاريخ نهايته.ادخال يعرض النظام مدة ابتعاث الموظف تلقائياً وذلك بعد  مدة االبتعاث  ❖

االبتعاث التي سيتم ابتعاث الموظف إليها وهي يالمملكة العربية السعوديةي وذلك  ةيعرض النظام اسم دولدولة االبتعاث   ❖

 ألن االبتعاث داخلي.

سم الجهة التي سيدرس بها الموظف المبتعم وذلك اسم الجهة      ❖ ليقوم النظام  الجهةخالل إدخال رمز  منيتم تحديد ا

 ي والبحم عن الجهة المطلوبة.F2على ي،مع امكانية البحم عن الجهة بالضغ   اسم الجهةباسترجاع 

 يتم تحديد اسم المدينة في دولة االبتعاث التي سيتم ابتعاث الموظف إليها وذلك من القائمة المنسدلة.اسم المدينة   ❖

خالل  منالموظف المبتعم بعد االنتهاء من الدراسة وذلك  يهديد اسم المؤهل الذي سوف يحصل عليتم تحاسم المؤهل   ❖

ي والبحم عن F2،مع امكانية البحم عن المؤهل بالضــغ  على ي اســم المؤهلليقوم النظام باســترجاع  المؤهلإدخال رمز 

 المؤهل المطلوب.

 يتم تحديد اسم التخصص الذي سوف يدرسه الموظف المبتعم وذلك من القائمة المنسدلة.اسم التخصص   ❖

سم التخصص الفرعي   ❖ سم يتم تحا سوف يحصل عل فرعيالتخصص الديد ا الموظف المبتعم بعد االنتهاء من  يهالذي 

،مع امكانية البحم عن التخصــص  اســم التخصــصليقوم النظام باســترجاع  التخصــصخالل إدخال رمز  منالدراســة وذلك 

 ي والبحم عن التخصص الفرعي المطلوب.F2بالضغ  على ي

 ظف.إدخال اسم البعثة التي سوف يحصل عليها المواسم البعثة   ❖

ــــرة للموظف داخلي أو عند إهذا الخيار يتم تحديده عند عمل قرار قطع أو إنهاء ابتعاث حصــــل على مؤهل   ❖ عداد مباش

 المبتعم.

ــــرة  داخليهذا الحقل يتم تحديده من القائمة المنســــدلة عند عمل قرار قطع أو إنهاء ابتعاث التقدير   ❖ أو عند إعداد مباش

 للموظف.

 

  االبتعاث الداخلي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار بعد اعداد القرار يحتاج الى  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

حيم يتم اختيار مباشــرة ذلك من شــاشــة إعداد  ووظف لمبعد انتهاء فترة االبتعاث الداخلي للموظف يتم إعداد المباشــرة ل ❖

 .هذه الشاشة من قائمة المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة مباشــرة ذلك من شــاشــة اعتماد  ورة بعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــ ❖

 المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة مباشرة  ذلك من شاشة تصديروشرة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المبا ❖

 .المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء االبتعاث الداخلي.  اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ، 
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 د قرار قطع ابتعاث خارجيإعدا
 

مة قرارات اإلبتعاث كما في تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار قطع ابتعاث خارجي من قائمة القرارات من قائ

 (.7-2-3)الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار قطع ابتعاث خارجي.3-2-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار قطع ابتعاث  شا ضافة قرار قطع يتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل خارجي لموظف في نظام 

 ابتعاث خارجي جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 الخارجياالبتعاث  قطع لبيتم إدخال الرقم الخاص لط قطع ابتعاث خارجيإعداد طلب  في حال تم الرقم الخاص للقرار  ❖

 خارجيابتعاث قطع االبتعاث في حقول متن القرار، أما في حالة لم يتم إعداد طلب قطع حيم يعرض النظام معلومات طلب 

يتم إدخال الرقم الخاص للقرار و إدخال البيانات في حقول متن القرار في حال كان الترقيم غير تلقائي للقرارات في شاشة 

 م.إعدادات النظا

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

الذي تم ابتعاث الموظف بناءاً عليه، والمراد إعداد قطع ابتعاث له، الخارجي يتم إدخال رقم قرار االبتعاث القرار األصـــلي   ❖

  (.1-3-2-7حيم يعرض النظام شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل ) ]بحم[أو يتم الضغ  على الراب  
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-3-2-7الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 صلي من القائمة المنسدلة. يتم اختيار نوع القرار األنوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 .يتم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد القرار له رقم الموظف  ❖

تســــجيل القرار خاللها وذلك يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

ضغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖ سابقة أو إحدى هذه المحددات بال يقوم المستخدم بعد إدخال محددات البحم ال

بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول

القرار من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم الضغ  على زر يعرضي الموجود 

 في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.

 

 متن القرار •

 نهاء أو قطع ابتعاث خارجيقرار إ •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

أما في حالة تم إعداد طلب قطع ابتعاث فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار خارجي قطع ابتعاث 

  حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب. الخارجيلطلب قطع االبتعاث 

ــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2قطع ابتعاث خارجي له وذلك بالض

 له.حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار قطع ابتعاث خارجي 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 له. خارجي قطع ابتعاث قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖
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 له.خارجي قطع ابتعاث  قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. ظف األساسية معلومات المو ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 عية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجما

 يعرض النظام تاريخ بداية ابتعاث الموظف للجهة الخارجية.تاريخ بداية االبتعاث   ❖

 االبتعاث التي تم ابتعاث الموظف إليها. ةيعرض النظام دولدولة االبتعاث   ❖

 يعرض النظام اسم المدينة في دولة االبتعاث التي تم ابتعاث الموظف إليها.اسم المدينة   ❖

 التي درس بها الموظف المبتعم. الجامعةيعرض النظام اسم   الجامعةاسم  ❖

 يعرض النظام اسم التخصص الذي درسه الموظف المبتعم.اسم التخصص   ❖

 يعرض النظام اسم المؤهل الذي سوف يحصل على الموظف المبتعم بعد االنتهاء من الدراسة. اسم المؤهل   ❖

 ها الموظف.يعرض النظام اسم البعثة التي أرسل إلياسم البعثة   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ إنهاء أو قطع ابتعاث الموظف وذلك بالضـــغ  على زر يتاريخ إنهاء االبتعاث   ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمةحصـــل على مؤهل   ❖ ـــل على مؤهل وذلك بالض ينعمي وإذا لم  تحديد هل الموظف حص

 يحصل على المؤهل يتم الضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالي.

ــه )غير التقــدير   ❖ ــار التقــدير الــذي حصــــــل علي ــاختي في حــال تحصــــــل الموظف على المؤهــل يقوم المســــتخــدم ب

 .محدد/مقبول/متوس /جيد/جيد جداً/ممتاز(

 وذلك باختيار السبب من القائمة المنسدلة. تحديد سبب إنهاء أو قطع ابتعاث الموظفسبب قطع االبتعاث   ❖

 

  أصبح قرار قطع االبتعاث الخارجي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار بعد إعداد القرار يحتاج الى  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

ذلك من شاشة إعداد المباشرة  وبعد االنتهاء من تصدير قرار قطع االبتعاث الخارجي للموظف يتم إعداد المباشرة للموظف  ❖

األصلي الذي بناءاً عليه الخارجي حيم يتم إعداد مباشرة لقرار االبتعاث ويمكن اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ،ب

 تم ابتعاث الموظف )وليس لقرار قطع االبتعاث الخارجي(.

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة مباشــرة ذلك من شــاشــة اعتماد  ورة بعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــ ❖

 المباشرات .

حيم يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة مباشرة تصدير  ذلك من شاشة وشرة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المبا ❖

 .المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

 .وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قطع االبتعاث الخارجياختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ،
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 إعداد قرار قطع ابتعاث داخلي
 

مة قرارات اإلبتعاث كما في تظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اختيار إعداد قرار قطع ابتعاث داخلي من قائمة القرارات من قائ

 (.7-2-4)الشكل
 

 
 ( شاشة إعداد قرار إنهاء أو قطع ابتعاث داخلي.4-2-7الشكل )

 

قطع ابتعاث داخلي لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار قطع يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار 

 ابتعاث داخلي جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1174 

 المعلومات الرئيسية •

حيم  الداخلياالبتعاث  قطع يتم إدخال الرقم الخاص لطلب قطع ابتعاث داخليإعداد طلب  اذا تم الرقم الخاص للقرار  ❖

يتم  داخليابتعاث قطع االبتعاث في حقول متن القرار، أما في حالة لم يتم إعداد طلب قطع يعرض النظام معلومات طلب 

ــــة إدخال الرقم الخاص للقرار و إدخال البيانات في حقول متن القرار في حال كان الترقيم غير تلقائي للقرا ــــاش رات في ش

 إعدادات النظام.

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

الذي تم ابتعاث الموظف بناءاً عليه، والمراد إعداد قطع ابتعاث له، أو الداخلي يتم إدخال رقم قرار االبتعاث القرار األصلي   ❖

  (.1-4-2-7عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل )حيم يعرض النظام شاشة البحم  ]بحم[يتم الضغ  على الراب  
 

 
 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-4-2-7الشكل ) ❖
 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 .يتم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد القرار له رقم الموظف  ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي بالضغ 

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات

القرار من الجدول وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم الضغ  على زر يعرضي الموجود 

 في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.

 

 متن القرار •
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 قرار إنهاء أو قطع ابتعاث داخلي •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

لة تم إعداد طلب قطع ابتعاث فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار داخلي قطع ابتعاث  ما في حا أ

  حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب. الداخلي لطلب قطع االبتعاث 

ـــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2قطع ابتعاث داخلي له وذلك بالض

 له.حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار قطع ابتعاث داخلي 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 له. داخلي قطع ابتعاث قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 له.داخلي قطع ابتعاث  قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. ظف األساسية معلومات المو ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 عية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجما

 يعرض النظام تاريخ بداية ابتعاث الموظف للجهة الداخلية.تاريخ بداية االبتعاث   ❖

 االبتعاث التي تم ابتعاث الموظف إليها. ةيعرض النظام دولدولة االبتعاث   ❖

 يعرض النظام اسم المدينة في دولة االبتعاث التي تم ابتعاث الموظف إليها.اسم المدينة   ❖

 ام اسم الجامعة التي درس بها الموظف المبتعم.يعرض النظاسم الجامعة   ❖

 يعرض النظام اسم التخصص الذي درسه الموظف المبتعم.اسم التخصص   ❖

 يعرض النظام اسم المؤهل الذي سوف يحصل عليه الموظف المبتعم بعد االنتهاء من الدراسة. اسم المؤهل   ❖

 ف.يعرض النظام اسم البعثة التي أرسل إليها الموظاسم البعثة   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ إنهاء أو قطع ابتعاث الموظف وذلك بالضـــغ  على زر يتاريخ إنهاء االبتعاث   ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يم يتم بحباختيار هل حصــل المبتعم على المؤهل العلمي)نعم / ال(  المســتخدميقوم  حصــل على المؤهل)نعم/ال(  ❖

 .يالي في حال لم يكمل المبتعم دراسته ويتم اختيارينعمي في حال كان أكمل المبتعم دراسته  اختيار

ــه )غير التقــدير   ❖ ــار التقــدير الــذي حصــــــل علي ــاختي في حــال تحصــــــل الموظف على المؤهــل يقوم المســــتخــدم ب

 .محدد/مقبول/متوس /جيد/جيد جداً/ممتاز(

 إنهاء أو قطع ابتعاث الموظف وذلك باختيار السبب من القائمة المنسدلة.تحديد سبب سبب قطع االبتعاث   ❖

 

  أصبح قرار قطع االبتعاث الداخلي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار بعد إعداد القرار يحتاج إلى  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

ذلك من شاشة إعداد المباشرة  وبعد االنتهاء من تصدير قرار قطع االبتعاث الداخلي للموظف يتم إعداد المباشرة للموظف  ❖

األصــلي الذي بناءاً داخلي الحيم يتم إعداد مباشــرة لقرار االبتعاث ،ب و يمكن اختيار هذه الشــاشــة من قائمة المباشــرات

 عليه تم ابتعاث الموظف )وليس لقرار قطع االبتعاث الداخلي(.

حيم يتم اختيار هذه الشــاشــة من قائمة ذلك من شــاشــة اعتماد المباشــرة  وبعد المباشــرة يحتاج إلى اعتماد المباشــرة  ❖

 .المباشرات 

شرة  ❖ صدير المبا شرة يحتاج إلى ت شة وبعد اعتماد المبا شا شرة  ذلك من  صدير المبا شة من ت شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

شؤون الموظفين  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد  صدير المبا شرة  وبعد ت شؤون الموظفين للمبا شة اعتماد  شا حيم يتم ذلك من 

 خلي.  وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قطع االبتعاث الدااختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ، 
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 إعداد قرار الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية
 

ـــور دورة تدريبية داخلية من قائمة القرارات من قائمة إعداد  تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار الموافقة على حض

 (.5-2-7القرار كما في الشكل )
 

 
 الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية.( يمم الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار 5-2-7الشكل )

 

ــــؤون  ــــور دورة تدريبية داخلية لموظف في نظام ش ــــة القيام بإعداد قرار الموافقة على حض ــــاش يتم من خالل هذه الش

الموظفين، وإلضــافة قرار الموافقة على حضــور دورة تدريبية داخلية جديد يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما 

 بيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:يلي ت

 

 المعلومات الرئيسية •

الموافقة  داخلية يتم إدخال الرقم الخاص لطلب إعداد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية اذا تم الرقم الخاص للقرار  ❖

ــــور دورة تدريبية داخلية  في حالة لم يتم حيم يعرض النظام معلومات طلب الموافقة في حقول متن القرار، أما  على حض

داخلية يتم إدخال الرقم الخاص للقرار و إدخال البيانات في حقول متن القرار  إعداد طلب الموافقة على حضـــور دورة تدريبية

 في حال كان الترقيم غير تلقائي للقرارات في شاشة إعدادات النظام.

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 القرارمتن  •

 قرار حضور دورة تدريبية •
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صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية أما في حالة تم إعداد الطلب فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم 

  الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.القرار لطلب 

حضــــور دورة تدريبية داخلية له وذلك بالضــــغ  على زر  الموافقة على قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

الموافقة  قرارفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الموظF2ي

 حضور دورة تدريبية داخلية له. على

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 حضـــور دورة تدريبية الموافقة على قراريعرض النظام رقم الســـجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم الســجل المدني  ❖

 داخلية له.

 حضور دورة تدريبية داخلية له. الموافقة على قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ــتخد معلومات القرار  ❖ ــتطيع المس ــغ  على هذا الراب  يس ــماء بالض ــمن أس ــة معلومات والتي تتض ــاش م الدخول إلى ش

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

لتدريبية التي ســـوف يدرســـها الدورة ليقوم النظام باســـترجاع اســـم الدورة ا رقميقوم المســـتخدم بإدخال الدورة   رقم ❖

 ي والبحم عن رقم الدورة المطلوب.F2بالضغ  على ي ، مع امكانية البحم عن الدورةالموظف

 تلقائياً. يداخليةييعرض النظام نوع الدورة نوع الدورة   ❖

يتم تحديد مكان انعقاد الدورة التدريبية التي سوف يدرسها الموظف وذلك من خالل إدخال رمز مكان انعقاد جهة التدريب   ❖

ــــغ  على يالدورة ليقوم النظام باســــترجاع مكان انعقاد الدورة  ي والبحم عن F2،مع امكانية البحم عن جهة التدريب بالض

 الجهة المطلوبة.

ي ستنعقد الدورة التدريبية للموظف فيها وهي يالمملكة العربية السعوديةي وذلك الت ةيعرض النظام اسم الدولاسم دولة   ❖

 ألن الدورة داخلية.

 يتم تحديد اسم المدينة في الدولة التي ستنعقد الدورة التدريبية للموظف فيها وذلك من القائمة المنسدلة.المدينة   ❖

 عليها الموظف. يحصلي سوف إدخال موضوع الدورة التدريبية الداخلية التموضوع الدورة   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ بداية الدورة التدريبية للموظف وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ بداية الدورة   ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــل عليها تاريخ نهاية الدورة   ❖ الموظف تلقائياً وذلك بعد تحديد تاريخ بداية يعرض النظام تاريخ نهاية الدورة التي ســــيحص

 الدورة وتحديد مدة الدورة.

 يتم تحديد مدة الدورة التي سيحصل عليها الموظف وذلك بإدخال عدد أيام الدورة. مدة الدورة  ❖

 .يتم تحديد عالقة الدورة بالعمل من خالل القائمة المنسدلة )مباشرة( أم )غير مباشرة(عالقة الدورة بالعمل   ❖

 يتم اختيار وحدة الدورة من قائمة منسدلة. وحدة الدورة  ❖

 (.1-5-2-7كما في الشكل ) يتم ادخال عدد وحدات الدورة ، عدد الوحدات  ❖
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 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار الموافقة على حضور دورة تدريبية داخلية.1-5-2-7الشكل )

 

  دورة تدريبية داخلية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار الموافقة على حضور مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار بعد اعداد القرار يحتاج الى  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

تدريبية حيم يتم ذلك من شاشة إعداد اإلفادة عن حضور دورة  بعد التصدير يتم إعداد اإلفادة عن حضور دورة تدريبية داخلية ❖

 داخلية.  
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 إعداد قرار الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية
 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار الموافقة على حضـــور دورة تدريبية خارجية من قائمة القرارات من قائمة إعداد 

 (.6-2-7القرار كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية.6-2-7الشكل )

 

ــــؤون  ــــور دورة تدريبية خارجية لموظف في نظام ش ــــة القيام بإعداد قرار الموافقة على حض ــــاش يتم من خالل هذه الش

ضغ  على  ضور دورة تدريبية خارجية جديد يتم ال ضافة قرار الموافقة على ح شري  المهام، وفيما الموظفين، وإل زر يجديدي من 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:
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 المعلومات الرئيسية •

الموافقة  إعداد طلب الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية يتم إدخال الرقم الخاص لطلب اذا تم الرقم الخاص للقرار  ❖

ــــور دورة تدريبية خارجية حيم يعرض النظام معلومات طلب الموافقة في حقول متن القرار، أما في حالة لم يتم  على حض

تم إدخال الرقم الخاص للقرار و إدخال البيانات في حقول متن القرار يإعداد طلب الموافقة على حضــور دورة تدريبية خارجية 

 م.في حال كان الترقيم غير تلقائي للقرارات في شاشة إعدادات النظا

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار حضور دورة تدريبية •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

ــــور دورة تدريبية خارجية أما في حالة تم إعداد  الطلب فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال الموافقة على حض

  رقم القرار لطلب الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ـــغ  على زر رقم الموظف  ❖ ـــور دورة تدريبية خارجية له وذلك بالض  إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار الموافقة على حض

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار الموافقة F2ي

 على حضور دورة تدريبية خارجية له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

ل المدني للموظف المراد إعداد قرار الموافقة على حضـــور دورة تدريبية يعرض النظام رقم الســـج رقم الســجل المدني  ❖

 خارجية له.

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية له. حالة الموظف  ❖

 مات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلو معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

لتدريبية التي ســـوف يدرســـها الدورة ليقوم النظام باســـترجاع اســـم الدورة ا رقميقوم المســـتخدم بإدخال الدورة     رقم ❖

 ي والبحم عن رقم الدورة المطلوب.F2، مع امكانية البحم عن الدورة بالضغ  على يالموظف

 .يخارجيةييعرض النظام نوع الدورة تلقائياً نوع الدورة   ❖

ــــها الموظف وذلك من خالل إدخال رمز مكان يتم تحديد مكان انعقاد الدورة التدريبية جهة التدريب     ❖ التي ســــوف يدرس

ي والبحم F2،مع امكانية البحم عن جهة التدريب بالضـــغ  على يانعقاد الدورة ليقوم النظام باســـترجاع مكان انعقاد الدورة 

 عن الجهة المطلوبة.

 التي ستنعقد الدورة التدريبية للموظف فيها وذلك من القائمة المنسدلة. ةتحديد اسم الدولالدولة   ❖

 يتم تحديد اسم المدينة في الدولة التي ستنعقد الدورة التدريبية للموظف فيها وذلك من القائمة المنسدلة.المدينة   ❖

 إدخال موضوع الدورة التدريبية الخارجية التي سوف يحصل عليها الموظف.موضوع الدورة   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ بداية الدورة التدريبية للموظف وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ بداية الدورة   ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــل عليها الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ نهاية الدورة   ❖ تحديد تاريخ بداية يعرض النظام تاريخ نهاية الدورة التي ســــيحص

 الدورة وتحديد مدة الدورة.

 يتم تحديد مدة الدورة التي سيحصل عليها الموظف وذلك بإدخال عدد أيام الدورة. مدة الدورة  ❖

 .يتم تحديد عالقة الدورة بالعمل من خالل القائمة المنسدلة )مباشرة( أم )غير مباشرة(عالقة الدورة بالعمل   ❖

 وحدة الدورة من قائمة منسدلة.يتم اختيار  وحدة الدورة  ❖

 يتم ادخال عدد وحدات الدورة. عدد الوحدات  ❖

 

  أصبح قرار الموافقة على حضور دورة تدريبية خارجية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار بعد اعداد القرار يحتاج الى  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

 تدريبية بعد التصدير يتم إعداد اإلفادة عن حضور دورة تدريبية خارجية حيم يتم ذلك من شاشة إعداد اإلفادة عن حضور دورة ❖

 خارجية.

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1181 

 قرارات اإلجازات
 

ـــنتناول  في هذا الجزء من الدليل كيفية العمل على قرارات ( قرارات اإلجازات 3-7تمثل هذه القائمة كما في الشـــكل ) ،س

شرح كل نوع من قرارات إجازات الموظفين سيتم  شؤون الموظفين وفيما يلي  شات ،اإلجازات في نظام  شا حيم تظهر هذه ال

 عند اختيار قرارات اإلجازات من قائمة القرارات من قائمة إعداد القرار.
 

 
 ارات اإلجازات.( يمثل قائمة قر3-7الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 إعداد قرار اجازة عادية للموظفين
 

قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار كما في  منتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار إجازة عادية للموظفين 

 (.1-3-7الشكل )
 

 
 إعداد قرار اجازة عادية للموظفين( يمثل شاشة 1-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة عادية للموظفين في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار اجازة عادية 

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  للموظفين جديد يقوم ــــغ  على زر يجديدي من ش المســــتخدم بالض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة عادية •

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة عادية له وذلك بالض

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة عادية له.

 ابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل الس اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  لقرار معلومات ا ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ فاتيح حيم يعرض النظام ي من لوحة المF8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظفة. مدة االجازة  ❖

في حال كانت قيمة ضاب  يعرض النظام مدة االجازة باإلضافة لمدة العيد الرسمي ويظهر هذا الحقل مدة االجازة الفعلية   ❖

 .ال اإلجازة إذا وقعت وسطهاي =العمل ياعتبار إجازة العيد جزء من 

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظفة تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2ي بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يعرض النظام الرصيد المتبقي من اجازة الموظف العادية.الرصيد الحالي المتبقي لالجازة العادية   ❖

 .لإلجازات المتفرقة للموظفيعرض النظام الرصيد المتبقي   الرصيد المتبقي لإلجازات المتفرقة ❖

 يعرض النظام رصيد االجازة العادية السنوي المتبقي للموظف. رصيد االجازة العادية السنو  المتبقي  ❖

 يقوم المستخدم باختيار سبب االجازة فيختار )اجازة عادية( أو يختار )غياب بعذر(.السبب   ❖

 يتم إدخال معلومات الموظفة خالل إجازتها في الحقول التالية: عنوان الموظف خالل االجازة  ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  اجازة عادية للموظفين معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار مالحظة 

 .م ذلك من شاشة اعتماد قرار اعتماد من صاحب صالحية حيم يت ❖

ـــدير قرار  ❖ ـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تص وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة عادية ، بعد االعتماد يحتاج إلى تص

  للموظفين. 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1184 

 للمتعاقدينإعداد قرار اجازة عادية 
 

 (.2-3-7من قائمة إعداد القرار كما في الشكل ) قرارات االجازات من قائمة تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار اجازة 
 

 
 إعداد قرار اجازة عادية للمتعاقدين( يمثل شاشة 2-3-7الشكل )

 

نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار اجازة عادية يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة عادية للمتعاقدين في 

للمتعاقدين جديد يقوم المســــتخدم بالضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 للمتعاقدينقرار اجازة عادية  •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة عادية له وذلك بالض

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة عادية له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة عادية له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة عادية له. حالة الموظف  ❖

 ذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على ه معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر ي تاريخ بداية االجازة  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 بداية االجازة ومدة االجازة. يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريختاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 الموظف المجاز.بالقيام باعمال 

 يعرض النظام الرصيد المتبقي عن العقد الحالي.الرصيد المتبقي عن العقد الحالي   ❖

 يعرض النظام الرصيد المتبقي عن العقد السابق.الرصيد المتبقي عن العقد السابق   ❖

 يعرض النظام عدد األيام عن العقد الحالي.عدد االيام عن العقد الحالي   ❖

 يعرض النظام عدد األيام عن العقد السابق.لسابق  عدد االيام عن العقد ا ❖

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

 

  أصبح قرار اجازة عادية للمتعاقدين معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة عادية ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار  ❖

 للمتعاقدين. 
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 إعداد قرار اجازة اضطرارية للمتعاقدين 
 

ضطرارة للمتعاقدين من قائمة قرارات اإلجازات من قائ  شة عند اختيار إعداد قرار إجازة ا شا مة إعداد القرار كما تظهر هذه ال

 (.3-3-7في الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة اضطرارية للمتعاقدين ( يمثل3-3-7الشكل )

 

ضافة قرار اجازة  شؤون الموظفين، وإل ضطرارية للمتعاقدين في نظام  شة القيام بإعداد قرار اجازة ا شا يتم من خالل هذه ال

 شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:اضطرارية جديد يقوم بالضغ  على زر يجديدي من 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة اضطرارية للمتعاقدين •

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ــــطرارية  له وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة اض

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة اضطرارية له.

 حقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في ال اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  لومات القرار مع ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ وحة المفاتيح حيم يعرض النظام ي من لF8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازموظف الموظف المكلف بالقيام بأعمال ال ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 الرصيد السنوي المتبقي عن العقد الحالي لالجازة.يعرض النظام الرصيد المتبقي عن العقد الحالي   ❖

 يعرض النظام الرصيد السنوي المتبقي عن العقد السابق لالجازة.الرصيد المتبقي عن العقد السابق    ❖

 يعرض النظام عدد األيام عن العقد الحالي للموظف تلقائياً. عدد األيام عن العقد الحالي ❖

 لنظام عدد األيام عن العقد السابق للموظف تلقائياً.يعرض اعدد األيام عن العقد السابق   ❖

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة اضطرارية للمتعاقدين معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار اجازة  ،ار بعد االعتماد يحتاج إلى تصــــدير حيم يتم ذلك من شــــاشــــة تصــــدير قر ❖

 اضطرارية للمتعاقدين.  
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 إعداد قرار تعويض إجازة متعاقد
 

ــة عند اختيار  ــاش من قائمة إعداد القرار ، كما في  عداد قرار تعويض إجازة متعاقد من قائمة قرارات اإلجازاتاتظهر هذه الش

 (.4-3-7الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار تعويض إجازة متعاقد. ( يمثل4-3-7الشكل )

 

ضافة قرار تعويض إجازة  شؤون الموظفين، وإل شة القيام بإعداد قرار تعويض إجازة متعاقد في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

سدلة وذلك باختيار ي تعويض إجازة متعاقد ي ومن ثم ستخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المن يقوم  متعاقد جديد يقوم الم

 بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖
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 متن القرار •

 قرار تعويض إجازة متعاقد •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

وذلك بالضغ  على زر يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف يالمتعاقدي  المراد تسجيل قرار تعويض إجازة له  رقم الموظف  ❖

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار تعويض F2ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 إجازة متعاقد له.

 ف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظ اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 لى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إ معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 .عويض عن العقد السابق أم عن العقد الحالييقوم النظام بتحديد فيما إذا كان الت  التعويض عن العقد  ❖

   في حال كان التعويض عن العقد السابق يتم التحقق مما يلي •

o ي حال توفر بيانات بالنظام للموظف عن عقده السابق يقوم النظام  بعرض األتي  ف 

o العقد الســابق الى تاريخ الفترة التي يســتحق عنها الموظف التعويض وتكون )من تاريخ بداية إلى(   -فترة التعويض) من

 نهايته(  وال يسمح بالتعديل عليها

o  إلجازة المتبقي عن العقد السابق رصيد ا الرصيد المتبقي عن العقد السابق. 

في حال عدم  توفر بيانات في النظام عن العقد الســــابق للموظف ، وكان المتوفر في النظام فقط الرصــــيد  ▪

 يتم التعامل مع هذه الحالة على النحو التالي اإلفتتاحي إلجازة المتعاقد ، عندئٍذ 

o قوم المســـتخدم بإدخال الفترة التي يســـتحق عنها الموظف التعويض والتي ســـتكون )من يإلى(   -فترة التعويض) من

ونهاية  تاريخ بداية العقد السابق ...الى تاريخ نهاية العقد السابق( ، على أن ال تتعارض مع الفترة الواقعة ما بين تاريخ بداية

 العقد الحالي للموظف .

o  يقوم النظام بعرض رصيد اإلجازة المتبقي عن العقد السابق إعتماداً على  الرصيد   الرصيد المتبقي عن العقد السابق

 اإلفتتاحي إلجازة المتعاقد  وتاريخه )تاريخ الترصيد(  .

  يتم التحقق مما يلي الحاليفي حال كان التعويض عن العقد  •

o الفترة التي يســـتحق عنها الموظف التعويض وتكون )من تاريخ بداية العقد الحالي الى تاريخ  إلى(   -ويض) منفترة التع

 نهايته(  وال يسمح بالتعديل عليها .

o  رصيد اإلجازة المتبقي عن العقد الحالي .ال يقوم النظام بعرض الرصيد المتبقي عن العقد الحالي 

o  بإدخال مدة التعويض باأليام  على أن ال تتجاوز رصيد اإلجازة المتبقيوم المستخدم يق عدد ايام التعويض. 

 .بعرض التاريخ تلقائيا يقوم النظام    الرصيد حتى تاريخ  ❖

 

   أصبح قرار تعويض إجازة متعاقد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعويض إجازة  ❖

 متعاقد.  
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 إعداد قرار  اجازة تعويض تأخير
 

ما في تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار إجازة تعويض تأخير من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار، ك

 (.7-3-5الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة تعويض تأخير.( يمثل 5-3-7الشكل )

 

في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة قرار اجازة تعويض تأخير  تأخيريتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار تعويض 

جديد يقوم المســـتخدم ومن ثم يقوم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة تعويض تأخير •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة تعويض تأخير له وذلك بالض

 له.حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة تعويض تأخير 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يقوم المستخدم بادخال تاريخ بداية الفترة )فترة التأخير(.  داية فترة التأخير تاريخ ب ❖

 .يقوم المستخدم بادخال تاريخ نهاية الفترة )فترة التأخير(تاريخ نهاية فترة التأخير   ❖

 يقوم المستخدم بادخال عدد ساعات التأخير. عدد ساعات التأخير  ❖

 يقوم النظام بعرض الرصيد الحالي المتبقي لالجازة العادية. الرصيد الحالي المتبقي لالجازة العادية  ❖

 يقوم النظام بعرض رصيد االجازة العادية السنوي المتبقي.رصيد االجازة العادية السنو  المتبقي   ❖

 قد يقوم المستخدم بادخال رقم قرار موافقة مدير ادارة الموظف.رقم قرار موافقة مدير ادارة الموظف   ❖

 : قد يقوم المستخدم بإدخال تاريخ قرار موافقة مدير الموظف.قة مدير الموظفتاريخ قرار مواف ❖

 

   أصبح قرار اجازة تعويض تأخير معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة تعويض  ❖

 تأخير.  
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 داخليةعداد قرار اجازة ثقافية إ
 

كما في تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار اجازة ثقافية داخلية من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار 

 (.7-3-6الشكل )
 

 
 . داخليهقرار اجازة ثقافية ( يمثل شاشة إعداد 6-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار اجازة ثقافية داخلية في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار اجازة ثقافية 

 المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:داخلية جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 داخليهقرار اجازة ثقافية  ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة له وذلك بالض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. جل المدني رقم الس ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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ضغ معلومات القرار  ❖   على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بال

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ رض النظام ي من لوحة المفاتيح حيم يعF8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازرقم الموظف إدخال   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 جازة.يعرض النظام الرصيد السنوي المتبقي لالالرصيد السنو  المتبقي لالجازة   ❖

ــــغ  على زر  الدولةإليها الموظف وذلك باختيار  المجاز الدولةيتم تحديد  الدولة  ❖ ــــدلة ومن ثم يتم الض من القائمة المنس

 يحفظي.

ــغ  على زر  المجازيتم تحديد المدينة المدينة  ❖ ــدلة ومن ثم يتم الض إليها الموظف وذلك باختيار المدينة من القائمة المنس

 يحفظي.

 يتم تحديد ما إذا كانت االجازة بناًء على صالحية الوزير أم ال. بناء  على صالحية الوزير منح االجازة  ❖

 خالل إجازته في الحقول التالية: يتم إدخال معلومات الموظف عنوان الموظف خالل االجازة  ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   رقم الهاتف الخاص بالموظف. يقوم المستخدم بإدخالرقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة ثقافية داخلية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة ثقافية  بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ❖

 داخلية.
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 خارجيةعداد قرار اجازة ثقافية إ
 

من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار كما في خارجية تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار اجازة ثقافية 

 (.7-3-7الشكل )
 

 
 .خارجية قرار اجازة ثقافية ( يمثل شاشة إعداد 7-3-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار اجازة ثقافية  شا ضافة قرار اجازة ثقافية  خارجيةيتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل في نظام 

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  خارجية ــــغ  على زر يجديدي من ش جديد يقوم المســــتخدم  بالض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 خارجيةقرار اجازة ثقافية  ❖

صرة  ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب  معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

اجازة للموظف أما في حالة تم إعداد طلب اجازة للموظف فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب 

  تمديد اجازة للموظف حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــــغ  على زر ي الموظف رقم  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة له وذلك بالض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء   معلومات القرار ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ حيم يعرض النظام  ي من لوحة المفاتيحF8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 متبقي لالجازة.يعرض النظام الرصيد السنوي الالرصيد السنو  المتبقي لالجازة   ❖

ــــغ  على زر  الدولةإليها الموظف وذلك باختيار  المجاز الدولةيتم تحديد  الدولة  ❖ ــــدلة ومن ثم يتم الض من القائمة المنس

 يحفظي.

ــغ  على زر  المجازيتم تحديد المدينة المدينة  ❖ ــدلة ومن ثم يتم الض إليها الموظف وذلك باختيار المدينة من القائمة المنس

 يحفظي.

 يتم تحديد ما إذا كانت االجازة بناًء على صالحية الوزير أم ال. جازة بناء  على صالحية الوزير منح اال ❖

 خالل إجازته في الحقول التالية: يتم إدخال معلومات الموظف عنوان الموظف خالل االجازة  ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.يقوم المستخدم رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:خارجية أصبح قرار اجازة ثقافية مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

يم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة ثقافية بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير ح ❖

 .خارجية
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 إعداد قرار اجازة اضطرارية 
 

ــــطراريةة من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار كما في   ــــة عند اختيار إعداد قرار أجاز اض ــــاش تظهر هذه الش

 (.7-3-8الشكل)
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة اضطرارية. يمثل( 8-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار اجازة اضــطرارية في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار اجازة اضــطرارية 

ضغ  ع ضطراريةي ومن ثم يقوم بال لى جديد يقوم المستخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنسدلة وذلك باختيار ياجازة ا

 زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة اضطرارية •

صرة   ❖ صرة وذلكمعلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت في حالة لم يتم إعداد طلب  يقوم الم

اجازة اضـــطرارية أما في حالة تم إعداد طلب اجازة فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب االجازة 

  حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ي من لوحة المفاتيح حيم F2بالضغ  على زر يإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة اضطرارية له وذلك  رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة اضطرارية له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجاز إدخال رقم الموظف  المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يعرض النظام الرصيد السنوي المتبقي لالجازة.الرصيد السنو  المتبقي لالجازة   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة المستقطعة من االجازة االضطرارية.دة المستقطعة من االجازة االضطرارية  الم ❖

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.يقوم رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

 

  أصبح قرار اجازة اضطرارية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

ــــ ❖ ــــدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تص وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار اجازة ،دير حيم يتم ذلك من شــــاشــــة تص

 اضطرارية.  
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 إعداد قرار قطع وانهاء اجازة 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار قطع وانهاء اجازة من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار كما في الشكل 

(9-3-7.) 
 

 
 شاشة إعداد قرار قطع وانهاء اجازة.يمثل  (9-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار قطع وانهاء اجازة في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار قطع وانهاء اجازة 

 جديد يقوم المستخدم بالضغ  على جديد ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 ات الرئيسيةالمعلوم •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. •

 

 متن القرار •

 قرار قطع وانهاء اجازة  •

 علومات الموظف المختصرةم 

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد قرار قطع وانهاء اجازة له من بيانات قرار االجازة األصلي. رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار قطع وانهاء اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار قطع وانهاء اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام تاريخ بداية االجازة للموظف. داية االجازة  تاريخ ب ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة للموظف.تاريخ نهاية االجازة   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للموظف. مدة االجازة  ❖

يجب أن يقوم المســــتخدم بادخال تاريخ قطع أو انهاء االجازة في هذا الحقل هذا لو كانت  :تاريخ قطع أو انهاء االجازة ❖

بيانات المتن من قرار االجازة األصـــلي. لكن إذا كانت بيانات متن القرار من طلب قطع وانهاء اجازة ، يعرض النظام تاريخ قطع 

م المســتخدم بالتعديل عليه بالضــغ  على زر تعديل من االجازة للموظف الذي تم ادخاله ســابًقا في الطلب، ويمكن أن يقو

 شري  المهام الرئيسي.

 يعرض النظام عدد األيام المعادة لرصيده من االجازة المستحقة للموظف. :المدة المعادة من االجازة ❖

 ازة للموظف.قد يقوم المستخدم بإدخال أو تعديل السبب الذي أدى إلى قطع أو إنهاء اإلج سبب قطع أو انهاء االجازة  ❖

 

  أصبح االن قرار قطع وانهاء اجازة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

صدير قرار  ❖ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  وهكذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اعداد قرار قطع ، بعد االعتماد يحتاج إلى ت

 وانهاء اجازة.
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 إعداد قرار اجازة مرضية بسبب خارج العمل 
 

ــابة خارج العمل  من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة  ــية بســبب إص تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار إجازة مرض

 (.10-3-7إعداد القرار كما في الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة مرضية بسبب إصابة خارج العمل. يمثل (10-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة مرضية بسبب إصابة خارج العمل في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة 

مرضية بسبب إصابة  قرار اجازة مرضية جديد يقوم المستخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنسدلة وذلك باختيار ياجازة

 خارج العملي ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة مرضية بسبب إصابة خارج العمل •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

اجازة مرضــــية أما في حالة تم إعداد طلب اجازة مرضــــية فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب 

  لطلب.االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات ا

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة مرضــية له وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة مرضية له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 تطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يس معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر ي تحديد تاريختاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 زة ومدة االجازة.يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجاتاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة األولى.عدد أيام االجازة للشريحة األولى   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة الثانية.عدد أيام االجازة للشريحة الثانية   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة الثالثة.عدد أيام االجازة للشريحة الثالثة   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة الرابعة.لشريحة الرابعة  عدد أيام االجازة ل ❖

 يتم إدخال رقم التقرير الطبي الذي حصل عليه الموظف بسبب اإلصابة خارج العمل.رقم التقرير الطبي   ❖

 يتم إدخال مصدر التقرير الطبي. مصدر التقرير الطبي  ❖

حصل عليه الموظف بسبب اإلصابة خارج العمل وذلك بالضغ  على  إدخال تاريخ التقرير الطبي الذيتاريخ التقرير الطبي   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. F8زر ي

الذي حصل عليه الموظف  كقيمة افتراضية تاريخ التقرير الطبي الطبي الكشفتاريخ  يعرض النظام الطبي  الكشفتاريخ  ❖

 بسبب اإلصابة خارج العمل مع إمكانية التعديل عليه.

ــــاً يقوم يقوم المســــتخدم بإدخال عدد األطباء المشــــرفين على الحالة   ❖ عدد األطباء المشــــرفين على الحالة، وأيض

 المستخدم بتحديد هل من ضمن األطباء استشاريين أم ال.

 تخدم بإختيار نعم أم ال.يقوم المسهل تم اجراء عملية جراحية   ❖

قائمة منسدلة تعرض عناصرها  يعرض النظام الجهات المسؤولة عن منح اإلجازة عبرالجهة المسؤولة عن منح اإلجازة   ❖

 يوماً  30الجهات الخارجية المعرفة في بوابة مدارحاسب والمصنفة كجهة مصرح لها اعتماد اإلجازات المرضية التي تزيد عن 

 ختيار الجهة.ويقوم المستخدم با

 .اإلجازةيتم إدخال رقم خطاب الموافقة على  رقم خطاب الموافقة  ❖

 يتم إدخال تاريخ خطاب الموافقة. تاريخ خطاب الموافقة  ❖

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   االجازة.يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة مرضية بسبب إصابة خارج العمل معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .شاشة اعتماد قرار اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة مرضــية ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار  ❖

  بسبب إصابة خارج العمل.  
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 إعداد قرار اجازة مرضية بسبب إصابة عمل 
 

عمل من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار اجازة مرضية بسبب إصابة 

 (.11-3-7كما في الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة مرضية بسبب إصابة عمل.يمثل  (11-3-7الشكل )

 

ضافة قرار  شؤون الموظفين، وإل صابة عمل في نظام  سبب إ ضية ب شة القيام بإعداد قرار اجازة مر شا يتم من خالل هذه ال

ية جديد يقوم المســتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســدلة وذلك باختيار ياجازة مرضــية بســبب إصــابة اجازة مرضــ

 عملي ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 إحداث وظيفة دائمة. تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة مرضية بسبب إصابة عمل •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

رقم القرار لطلب اجازة مرضــــية أما في حالة تم إعداد طلب اجازة مرضــــية فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال 

  االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة مرضــية له وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 اجازة مرضية له. يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. ية معلومات الموظف األساس ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يخ بداية االجازة  تاري ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

  وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة األولى.عدد أيام االجازة للشريحة األولى   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة الثانية.عدد أيام االجازة للشريحة الثانية   ❖

 للشريحة الثالثة.يعرض النظام عدد أيام االجازة عدد أيام االجازة للشريحة الثالثة   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة الرابعة.عدد أيام االجازة للشريحة الرابعة   ❖

 يتم إدخال رقم التقرير الطبي الذي حصل عليه الموظف بسبب اإلصابة خارج العمل.رقم التقرير الطبي   ❖

 يتم إدخال مصدر التقرير الطبي. مصدر التقرير الطبي  ❖

إدخال تاريخ التقرير الطبي الذي حصل عليه الموظف بسبب اإلصابة خارج العمل وذلك بالضغ  على طبي  تاريخ التقرير ال ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. F8زر ي

الذي حصل عليه الموظف  الطبيكقيمة افتراضية تاريخ التقرير  الطبي الكشفتاريخ  يعرض النظام الطبي  الكشفتاريخ  ❖

 بسبب اإلصابة خارج العمل مع إمكانية التعديل عليه.

ــــاً يقوم يقوم المســــتخدم بإدخال عدد األطباء المشــــرفين على الحالة   ❖ عدد األطباء المشــــرفين على الحالة، وأيض

 المستخدم بتحديد هل من ضمن األطباء استشاريين أم ال.

 المستخدم بإختيار نعم أم ال. يقومهل تم اجراء عملية جراحية   ❖

قائمة منسدلة تعرض عناصرها  يعرض النظام الجهات المسؤولة عن منح اإلجازة عبرالجهة المسؤولة عن منح اإلجازة   ❖

 يوماً  30الجهات الخارجية المعرفة في بوابة مدارحاسب والمصنفة كجهة مصرح لها اعتماد اإلجازات المرضية التي تزيد عن 

 دم باختيار الجهة.ويقوم المستخ

 .اإلجازةيتم إدخال رقم خطاب الموافقة على  رقم خطاب الموافقة  ❖

 يتم إدخال تاريخ خطاب الموافقة. تاريخ خطاب الموافقة  ❖

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   خالل االجازة.يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة مرضية بسبب إصابة عمل معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 . شاشة اعتماد قرارحيم يتم ذلك من اعتماد من صاحب صالحية  ❖

ــدير قرار  ❖ ــة تص ــاش ــدير حيم يتم ذلك من ش ــية ، بعد االعتماد يحتاج إلى تص وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة مرض

 بسبب إصابة عمل.
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 إعداد قرار التعويض عن غياب بعذر
 

جازات من قائمة إعداد القرار كما في تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار التعويض عن غياب بعذر من قائمة قرارات اإل 

 (.12-3-7الشكل )
 

 
 التعويض عن غياب بعذر.( يمثل شاشة إعداد قرار 12-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار التعويض عن غياب بعذر لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار 

المستخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنسدلة وذلك باختيار يقرار غياب بعذري ومن التعويض عن غياب بعذر جديد يقوم 

 ثم يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 القرارمتن  •

 قرار تعويض عن غياب بعذر  •

صرة  ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب  معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

التعويض عن غياب بعذر أما في حالة تم إعداد طلب التعويض فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار 

  لطلب التعويض عن غياب بعذر حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ بالض لك  له وذ عذر  ياب ب عداد قرار تعويض عن غ خال رقم الموظف المراد إ حة F2إد ي من لو

 المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار تعويض عن غياب بعذر له.

 تم إدخال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي  اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار تعويض عن غياب بعذر له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار تعويض عن غياب بعذر. حالة الموظف  ❖

 لمستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع ا معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 عويضها عن غياب الموظف بعذر.يتم إدخال المدة المراد ت مدة التعويض   ❖

إلى( وذلك بالضـــغ  على  –يتم ادخال فترة تعويض الموظف عن غيابه بعذر في حقلي )من إلى(   –فترة التعويض )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

اب الموظف حيم يتم ادخال فترة التعويض عن الغياب وذلك باختيار ســطر من يعرض النظام جدول بيانات غيبيانات الغياب   ❖

الجدول ومن ثم الضــــغ  على زر يتعديلي من شــــري  المهام الموجود فوق جدول بيانات الغياب وذلك إلدخال تفاصــــيل عن 

 تعويض أيام وساعات ودقائق غياب الموظف حيم تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م   ❖

 يعرض النظام تاريخ بداية غياب الموظف تلقائياً وذلك حسب فترة التعويض التي تم ادخالها.ياب  من تاريخ غ ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية الغياب تلقائياً. إلى تاريخ غياب  ❖

 يعرض النظام تلقائياً عدد أيام غياب الموظف وذلك بناًء على تواريخ الغياب السابقة. عدد أيام الغياب  ❖

 يعرض النظام تلقائياً عدد ساعات غياب الموظف. ياب عدد ساعات الغ ❖

 يعرض النظام تلقائياً عدد دقائق غياب الموظف. عدد دقائق الغياب  ❖

يتم إدخال عدد أيام التعويض عن غياب الموظف بعذر حيم يكون هذا الحقل فعال في حال وجود أيام  عدد أيام التعويض  ❖

 غياب.

ســـاعات التعويض عن غياب الموظف بعذر حيم يكون هذا الحقل فعال في حال يتم إدخال عدد  عدد ســـاعات التعويض  ❖

 وجود ساعات غياب.

يتم إدخال عدد دقائق التعويض عن غياب الموظف بعذر حيم يكون هذا الحقل فعال في حال وجود  عدد دقائق التعويض  ❖

 دقائق غياب.

يام التعويض   ❖ ياب مجموع أ يام التعويض عن غ ظام مجموع أ يام التعويض يعرض الن عدد أ عد حســـــاب  لك ب الموظف وذ

 المدخلة في جدول بيانات الغياب.

يعرض النظام مجموع ســاعات التعويض عن غياب الموظف وذلك بعد حســاب عدد ســاعات   مجموع ســاعات التعويض  ❖

 التعويض المدخلة في جدول بيانات الغياب.

ــــاب عدد دقائق التعويض يعرض النظام مجموع دقائق التعويض عن مجموع دقائق الغياب   ❖ غياب الموظف وذلك بعد حس

 المدخلة في جدول بيانات الغياب.

 

  أصبح قرار تعويض عن غياب بعذر معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

صدير حيم يتم ذلك من شاشة تصد ❖ ير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعويض عن غياب بعد االعتماد يحتاج إلى ت

 بعذر.  
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 يإعداد قرار التعويض عن الغياب بعذر بدون قرار أصل
 

ــلي من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة  ــة عند اختيار إعداد قرار التعويض عن الغياب بعذر بدون قرار أص ــاش تظهر هذه الش

 (.13-3-7إعداد القرار كما في الشكل )
 

 
 التعويض عن الغياب بعذر بدون قرار أصلي.يمثل شاشة إعداد قرار  (13-3-7الشكل )

 

ــــؤون  ــــلي لموظف في نظام ش ــــة القيام بإعداد قرار التعويض عن الغياب بعذر بدون قرار أص ــــاش يتم من خالل هذه الش

المســـتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة  الموظفين، وإلضـــافة قرار التعويض عن الغياب بعذر بدون قرار أصـــلي جديد يقوم

المنسدلة وذلك باختيار يقرار الغياب بعذر بدون قرار أصليي ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 وظيفة دائمة.تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث  ❖

 

 متن القرار •

 قرار تعويض عن غياب بعذر  •

صرة  ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب  معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

التعويض عن غياب بعذر أما في حالة تم إعداد طلب التعويض فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار 

  لطلب التعويض عن غياب بعذر حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ بالض لك  له وذ عذر  ياب ب عداد قرار تعويض عن غ خال رقم الموظف المراد إ حة F2إد ي من لو

 المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار تعويض عن غياب بعذر له.
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 تم إدخال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي  اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار تعويض عن غياب بعذر له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار تعويض عن غياب بعذر. حالة الموظف  ❖

 لمستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع ا معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 عويضها عن الغياب الموظف بعذر بدون قرار أصلي.يتم إدخال المدة المراد ت مدة التعويض   ❖

ــــلي في حقلي )من إلى(   –فترة التعويض )من  ❖ إلى(  –يتم ادخال فترة تعويض الموظف عن غيابه بعذر بدون قرار أص

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8وذلك بالضغ  على زر ي

يعرض النظام جدول بيانات غياب الموظف حيم يتم ادخال فترة التعويض عن الغياب وذلك باختيار ســطر من غياب  بيانات ال ❖

الجدول ومن ثم الضــــغ  على زر يتعديلي من شــــري  المهام الموجود فوق جدول بيانات الغياب وذلك إلدخال تفاصــــيل عن 

 لتالية:تعويض أيام وساعات ودقائق غياب الموظف حيم تظهر الحقول ا

 رقم مسلسل.م   ❖

 يعرض النظام تاريخ بداية غياب الموظف تلقائياً وذلك حسب فترة التعويض التي تم ادخالها.من تاريخ غياب   ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية الغياب تلقائياً. إلى تاريخ غياب  ❖

يتم إدخال عدد أيام التعويض عن غياب الموظف بعذر حيم يكون هذا الحقل فعال في حال وجود أيام  عدد أيام التعويض  ❖

 غياب.

يتم إدخال عدد ســـاعات التعويض عن غياب الموظف بعذر حيم يكون هذا الحقل فعال في حال  عدد ســـاعات التعويض  ❖

 وجود ساعات غياب.

عن غياب الموظف بعذر حيم يكون هذا الحقل فعال في حال وجود  يتم إدخال عدد دقائق التعويض عدد دقائق التعويض  ❖

 دقائق غياب.

يام التعويض   ❖ يام التعويض مجموع أ عدد أ عد حســـــاب  لك ب ياب الموظف وذ يام التعويض عن غ ظام مجموع أ يعرض الن

 المدخلة في جدول بيانات الغياب.

ب الموظف وذلك بعد حســاب عدد ســاعات  يعرض النظام مجموع ســاعات التعويض عن غيا مجموع ســاعات التعويض  ❖

 التعويض المدخلة في جدول بيانات الغياب.

ساب عدد دقائق التعويض مجموع دقائق التعويض   ❖ يعرض النظام مجموع دقائق التعويض عن غياب الموظف وذلك بعد ح

 المدخلة في جدول بيانات الغياب.

 

  أصلي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار تعويض عن الغياب بعذر بدون قرار مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعويض عن الغياب  ❖

 بعذر بدون قرار أصلي.
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  إعداد قرار اجازة استثنائية
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار اجازة استثنائية من قائمة قرارات اإلجازات  من قائمة إعداد القرار كما في الشكل 

(14-3-7.) 
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة استثنائية.يمثل  (14-3-7الشكل )

 

الموظفين، وإلضـــافة قرار اجازة عادية يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار اجازة اســـتثنائية في نظام شـــؤون 

للمتعاقدين جديد يقوم المســتخدم تحديد القرار الفرعي من القائمة المنســدلة وذلك باختيار ياجازة اســتثنائيةي ومن ثم يقوم 

 بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. تم شرح ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة استثنائية •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

ت وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب االجازة اجازة اســتثنائية أما في حالة تم إعداد طلب اجازة فيعرض النظام هذه المعلوما

  حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ــــتثنائية له وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة اس

 الموظف المراد إعداد قرار اجازة عادية له.حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1209 

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 فين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظ

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8يجب إدخال تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 بإدخال مدة اإلجازة بحيم يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلجازة تلقائيًا. قد يرغب المستخدم مدة االجازة  ❖

 يرغب المستخدم بادخال تاريخ نهاية اإلجازة فيقوم النظام بإحتساب مدة اإلجازة تلقائيًا. قد تاريخ نهاية االجازة  ❖

وذلك  باعمال الموظف المجازالمكلف بالقيام إدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   تم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.يالعنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة استثنائية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

شرة  ❖ شة إعداد المبا شا شرة للموظف حيم يتم ذلك من  ستثنائية للموظف يتم إعداد المبا حيم بعد انتهاء فترة االجازة اال

 .يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات 

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شة من بعد المبا شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

اختيار هذه الشاشة  حيم يتمبعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 .من قائمة المباشرات 

حيم بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة استثنائية.  يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ، 
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 زة مرافقة إعداد قرار اجا
 

قائمة قرارات اإلجازات من  يار إعداد قرار اجازة مرافقة  من  قائمة إعداد القرار كما في تظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اخت

 (.7-3-15)الشكل
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة مرافقة. ( يمثل15-3-7الشكل )

 

الموظفين، وإلضــافة قرار اجازة مرافقة جديد يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار اجازة مرافقة في نظام شــؤون 

ــــغ  على زر  يقوم المســــتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســــدلة وذلك باختيار ياجازة مرافقةي ومن ثم يقوم بالض

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. تم شرح باقي الحقول ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة مرافقة •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

إدخال رقم القرار لطلب اجازة مرافقة أما في حالة تم إعداد طلب اجازة مرافقة فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند 

  االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة مرافقة له وذلك بالض

 اد قرار اجازة مرافقة له.يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعد

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. الموظف األساسية معلومات  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 لجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات ا

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة. تحديد لموظف تلقائياً وذلك بعديعرض النظام تاريخ نهاية اجازة اتاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيF2بالض المكلف ار الموظف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

نوع في شاشة رموز  أنواع القرابةحيم تم تعريف  نوع القرابة من القائمة المنسدلةيقوم المستخدم بإختيار نوع القرابة    ❖

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. القرابة

 .تحديد نوع القرابة ابة تلقائياً وذلك بعديعرض النظام درجة القردرجة القرابة   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد ما إذا كانت اإلجازة وفق النظام أم مستثناة من النظام. االجازة  ❖

يقوم المستخدم بإدخال رقم قرار موافقة  في حال كانت االجازة مستثناة من النظام رقم قرار موافقة صاحب الصالحية  ❖

 صاحب الصالحية.

يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ قرار  في حال كانت االجازة مســتثناة من النظام تاريخ قرار موافقة صــاحب الصــالحية  ❖

 موافقة صاحب الصالحية.

 يعرض النظام الرصيد الحالي المتبقي لالجازة العادية.الرصيد الحالي المتبقي لالجازة العادية   ❖

 ة العادية باأليام.يعرض النظام المدة المستقطعة من االجازالمدة المستقطعة من االجازة العادية   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة األولى.عدد أيام االجازة للشريحة األولى   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة الثانية.عدد أيام االجازة للشريحة الثانية   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة الثالثة.عدد أيام االجازة للشريحة الثالثة   ❖

 يعرض النظام عدد أيام االجازة للشريحة الرابعة.عدد أيام االجازة للشريحة الرابعة   ❖

 

  أصبح قرار اجازة مرافقة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار ❖

 وهكذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة المرافقة.  ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖
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  عداد قرار اجازة دراسيةإ
 

ــــية  من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار كما في  تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار اجازة دراس

 (.7-3-16الشكل)
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة دراسية.( يمثل 16-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة دراسية في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار اجازة دراسية جديد 

ثم يقوم بالضـــغ  على زر  يقوم المســـتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســـدلة وذلك باختيار ياجازة دراســـيةي ومن

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة دراسية •

صرة   ❖ ستخدم بإدخال معلومات معلومات الموظف المخت صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب يقوم الم الموظف المخت

ــية فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب  ــية أما في حالة تم إعداد طلب اجازة دراس اجازة دراس

  االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ي من لوحة المفاتيح حيم F2ر اجازة دراســية له وذلك بالضــغ  على زر يإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرا رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة دراسية له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 ام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له.يعرض النظ رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

طيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يست معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 م الهجري مع إمكانية التعديل عليه.تاريخ اليو

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  بالقيام باعمال الموظف المجازالمكلف إدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يعرض النظام الرصيد السنوي المتبقي لالجازة.الرصيد السنو  المتبقي لالجازة   ❖

 يعرض النظام المؤهل الحالي.المؤهل الحالي   ❖

 يختار المستخدم التخصص من القائمة المنسدلة.لدراسة تخصص   ❖

 يحدد النظام تلقائيًا خيار ال عند اعداد القرار.حصل على المؤهل   ❖

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة. يتمالعنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة دراسية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .م يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار اعتماد من صاحب صالحية حي ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

حيم يتم بعد انتهاء فترة االجازة الدراسية للموظف يتم إعداد المباشرة للموظف حيم يتم ذلك من شاشة إعداد المباشرة  ❖

 .اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات 

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شة من بعد المبا شا حيم يتم اختيار هذه ال

 .قائمة المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشاشة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 .من قائمة المباشرات 

حيم بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة دراسية.يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ، 
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 إعداد قرار اجازة رياضية داخلية
 

إعداد قرار إجازة رياضـــية داخلية من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار كما في تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار 

 (.7-3-17الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة رياضية داخلية. ( يمثل17-3-7الشكل )

 

رار اجازة رياضية يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة رياضية داخلية في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة ق

داخلية جديد يقوم المســتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســدلة وذلك باختيار ياجازة رياضــية داخليةي ومن ثم يقوم 

 بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح باقي  الحقول في  ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة رياضية داخلية •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

ند إدخال رقم القرار لطلب اجازة رياضــــية أما في حالة تم إعداد طلب اجازة رياضــــية فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك ع

  االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة رياضــية له وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 إعداد قرار اجازة رياضية له.يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. موظف األساسية معلومات ال ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الج

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 .تحديد عدد أيام اجازة الموظف مدة االجازة  ❖

 تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة. الموظفالنظام تاريخ نهاية اجازة يعرض تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يعرض النظام الرصيد السنوي المتبقي لالجازة.الرصيد السنو  المتبقي لالجازة   ❖

ــــغ  على زر  لةالدوإليها الموظف وذلك باختيار  المجاز الدولةيتم تحديد  الدولة  ❖ ــــدلة ومن ثم يتم الض من القائمة المنس

 يحفظي.

ــغ  على زر  المجازيتم تحديد المدينة المدينة  ❖ ــدلة ومن ثم يتم الض إليها الموظف وذلك باختيار المدينة من القائمة المنس

 يحفظي.

 الوزير أم ال.يتم تحديد ما إذا كانت االجازة بناًء على صالحية  منح االجازة بناء  على صالحية الوزير  ❖

 خالل إجازته في الحقول التالية: يتم إدخال معلومات الموظف عنوان الموظف خالل االجازة  ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   التحويلة الخاص بالموظف.يقوم المستخدم بإدخال رقم رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة رياضية داخلية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة رياضــية ، بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار ❖

 داخلية.  
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 عداد قرار اجازة رياضية خارجيةإ
 

ــية خارجية من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار كما في  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار اجازة رياض

 (.18-3-7الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة رياضية خارجية. ( يمثل18-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة رياضية خارجية في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار اجازة رياضية 

ضية خارجيةي ومن  سدلة وذلك باختيار ياجازة ريا ثم يقوم خارجية جديد يقوم المستخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المن

 بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 خارجيةقرار اجازة رياضية  •

صرة   ❖ ستخدم بإدخال معلوماتمعلومات الموظف المخت صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب  يقوم الم الموظف المخت

اجازة رياضــــية أما في حالة تم إعداد طلب اجازة رياضــــية فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب 

  االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ي من لوحة المفاتيح حيم F2ار اجازة رياضــية له وذلك بالضــغ  على زر يإدخال رقم الموظف المراد إعداد قر رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة رياضية له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 ظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له.يعرض الن رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ حيم يعرض النظام ي من لوحة المفاتيح F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 بقي لالجازة.يعرض النظام الرصيد السنوي المتالرصيد السنو  المتبقي لالجازة   ❖

ــــغ  على زر  الدولةإليها الموظف وذلك باختيار  المجاز الدولةيتم تحديد  الدولة  ❖ ــــدلة ومن ثم يتم الض من القائمة المنس

 يحفظي.

ــغ  على زر  المجازيتم تحديد المدينة المدينة  ❖ ــدلة ومن ثم يتم الض إليها الموظف وذلك باختيار المدينة من القائمة المنس

 يحفظي.

 يتم تحديد ما إذا كانت االجازة بناًء على صالحية الوزير أم ال. زة بناء  على صالحية الوزير منح االجا ❖

 خالل إجازته في الحقول التالية: يتم إدخال معلومات الموظف عنوان الموظف خالل االجازة  ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.يقوم المستخدم رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة رياضية خارجية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة رياضــية ،يم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير ح ❖

 خارجية.  



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1218 

 إعداد قرار اجازة اداء امتحان 
 

تظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اختيار إعداد قرار اجازة امتحان  من قائمة قرارات اإلجازات  من قائمة إعداد القرار كما في 

 (.7-3-19الشكل)
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة اداء امتحان. ( يمثل19-3-7)الشكل 

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار اجازة امتحان في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار اجازة امتحان جديد 

ــــغ  على زر يقوم المســــتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســــدلة وذلك باختيار ياجازة امتحاني ومن ثم يقوم با لض

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة أداء امتحان •

صرة   ❖ ستخدم بإدخال معلومات الموظف معلومات الموظف المخت صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب يقوم الم المخت

اجازة امتحان أما في حالة تم إعداد طلب اجازة امتحان فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب 

  االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ي من لوحة المفاتيح حيم F2امتحان له وذلك بالضــــغ  على زر ي إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة امتحان له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 بقي لالجازة.يعرض النظام الرصيد السنوي المتالرصيد السنو  المتبقي لالجازة   ❖

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   التحويلة الخاص بالموظف.يقوم المستخدم بإدخال رقم رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة امتحان معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

  وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة امتحان.،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖
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 إعداد قرار اجازة وضع  
 

-20)شكلتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار إجازة وضع من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار كما في ال

3-7.) 
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة وضع. ( يمثل20-3-7الشكل )

 

نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار اجازة وضــع  يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار اجازة وضــع لموظفة في

جديد يقوم المســتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســدلة وذلك باختيار ياجازة وضــعي ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر 

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 لحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح باقي ا ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة وضع •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت يقوم المستخدم بإدخال معلومات الموظفة المخت

ضع فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند  ضع أما في حالة تم إعداد طلب اجازة و إدخال رقم القرار لطلب االجازة اجازة و

  حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ـــع لها وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظفة المراد إعداد قرار اجازة وض

 اد قرار اجازة وضع لها.يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظفة المراد إعد

 يعرض النظام اسم الموظفة الذي تم إدخال رقمها في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظفة المراد إعداد قرار اجازة لها. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظفة المراد إعداد قرار اجازة لها. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظفة. لموظف األساسية معلومات ا ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 لجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات ا

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظفة وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظفة. مدة االجازة  ❖

 الموظفة تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة. يعرض النظام تاريخ نهاية اجازةتاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار F2بالض المكلف الموظف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يعرض النظام الرصيد السنوي المتبقي لالجازة.الرصيد السنو  المتبقي لالجازة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم التقرير الطبي.رقم التقرير الطبي   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مصدر التقرير الطبي.مصدر التقرير الطبي   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ التقرير الطبي.تاريخ التقرير الطبي   ❖

 يتم إدخال معلومات الموظفة خالل إجازتها في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   خالل االجازة. ةيتم إدخال العنوان الخاص بالموظفالعنوان 

o   ةلموظفيقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بارقم الهاتف. 

o   ةيقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظفرقم التحويلة. 

 يقوم المستخدم بادخال تاريخ الوالدة.الوالدة  تاريخ  ❖

 يقوم المستخدم بادخال التاريخ المتوقع للوضع. المتوقع للوضع  التاريخ ❖

 

  أصبح قرار اجازة الوضع معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرر اجازة وضع.   ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖
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 إعداد قرار اجازة عدة وفاة 

 

ــــة عند اختيار إعداد قرار اجازة عدة وفاة  من قائمة قرارات اإلجازات  من قائمة إعداد القرار كما في   ــــاش تظهر هذه الش

 (.7-3-21الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة عدة وفاة. ( يمثل21-3-7الشكل )

 

ون الموظفين، وإلضافة قرار اجازة عدة يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة عدة وفاة لموظفة في نظام شؤ

وفاة جديد يقوم المســتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســدلة وذلك باختيار ياجازة عدة وفاةي ومن ثم يقوم بالضــغ  

 على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. تم شرح باقي ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة عدة وفاة •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت يقوم المستخدم بإدخال معلومات الموظفة المخت

المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب اجازة عدة وفاة أما في حالة تم إعداد طلب اجازة عدة وفاة فيعرض النظام هذه 

  االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظفة المراد إعداد قرار اجازة عدة وفاة لها وذلك بالض

 ختيار الموظفة المراد إعداد قرار اجازة عدة وفاة لها.حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم ا

 يعرض النظام اسم الموظفة الذي تم إدخال رقمها في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظفة المراد إعداد قرار اجازة لها. رقم السجل المدني  ❖

 داد قرار اجازة لها.يعرض النظام حالة الموظفة المراد إع حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظفة. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 تخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تس

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظفة وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظفة. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظفة تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يعرض النظام الرصيد السنوي المتبقي لالجازة.الرصيد السنو  المتبقي لالجازة   ❖

 إجازتها في الحقول التالية:يتم إدخال معلومات الموظفة خالل عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   خالل االجازة. ةيتم إدخال العنوان الخاص بالموظفالعنوان 

o   ةيقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظفرقم الهاتف. 

o   ةيقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظفرقم التحويلة. 

 

  اإلجراءات التالية: أصبح قرار اجازة عدة وفاة معد وبحاجة إلىمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة عدة وفاة.  ، بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖
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 إعداد قرار اجازة غسيل كلى 
 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار إجازة غســـيل كلى من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار كما في  

 (.7-3-22الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة غسيل كلى. ( يمثل22-3-7الشكل )

 

شؤون الموظف سيل كلى في نظام  شة القيام بإعداد قرار اجازة غ شا سيل يتم من خالل هذه ال ضافة قرار اجازة غ ين، وإل

كلى جديد يقوم المســــتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســــدلة وذلك باختيار ياجازة غســــيل كلىي ومن ثم يقوم 

 بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 ي شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح باقي الحقول ف ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة غسيل كلى •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

عند إدخال رقم اجازة غســــيل كلى أما في حالة تم إعداد طلب اجازة غســــيل كلى فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك 

  القرار لطلب االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة غســيل كلى له وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 المراد إعداد قرار اجازة غسيل كلى له.حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. علومات الموظف األساسية م ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 رارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في الق

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.يعرض النظام تاريخ نهاية تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يقوم المستخدم بإدخال رقم التقرير الطبي.رقم التقرير الطبي   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال مصدر التقرير الطبي.مصدر التقرير الطبي   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ التقرير الطبي.طبي  تاريخ التقرير ال ❖

 في الحقول التالية: يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازتهعنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة غسيل كلى معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

ــدير قرار  ❖ ــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تص يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة غســيل وبهذا  ،بعد االعتماد يحتاج إلى تص

 كلى.  
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 إعداد قرار اجازة مشاركة بأعمال إغاثة 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار إجازة مشاركة بأعمال إغاثة من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار كما 

 (.23-3-7في الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة مشاركة بأعمال إغاثة. ( يمثل23-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة مشاركة بأعمال إغاثة في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار اجازة 

شاركة بأعمال مشاركة بأعمال إغاثة جديد يقوم المستخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنسدلة وذلك باختيار ياجازة م

 إغاثةي ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة المشاركة في أعمال اإلغاثة •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

اجازة مشــاركة بأعمال إغاثة أما في حالة تم إعداد طلب اجازة مشــاركة بأعمال إغاثة فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك 

  مستخدم التعديل على معلومات الطلب.عند إدخال رقم القرار لطلب االجازة حيم بإمكان ال

ي من لوحة F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة مشــاركة بأعمال إغاثة له وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

ـــاركة بأعمال  ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة مش المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 إغاثة له.
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 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 ضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بال معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر ياالجازة   تاريخ بداية ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 باعمال الموظف المجاز.بالقيام 

 يعرض النظام الرصيد السنوي المتبقي لالجازة.الرصيد السنو  المتبقي لالجازة   ❖

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.يقوم رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 يتم تحديد ما إذا كانت االجازة بناًء على صالحية الوزير أم ال. منح االجازة بناء  على صالحية الوزير  ❖

 

  اجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار اجازة مشاركة بأعمال إغاثة معد وبحمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة مشــاركة ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار  ❖

  بأعمال إغاثة.  
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 إعداد قرار اجازة مرضية بسبب مرض خطير
 

الشاشة عند اختيار إعداد قرار اجازة مرضية بسبب مرض خطير  من قائمة قرارات اإلجازات من قائمة إعداد القرار  تظهر هذه

 (.24-3-7كما في الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة مرضية بسبب مرض خطير. ( يمثل24-3-7الشكل )

 

سبب مرض ضية ب شة القيام بإعداد قرار اجازة مر شا ضافة قرار  يتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل خطير في نظام 

ـــية بســـبب مرض خطير جديد يقوم المســـتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســـدلة وذلك باختيار ياجازة  اجازة مرض

ــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في  ــية بســبب مرض خطير ي ومن ثم يقوم بالض مرض

 الشاشة:هذه 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

إلضافة قرار اجازة مرضية بسبب مرض خطير جديد يتم الضغ  على زر يجديدي قرار اجازة مرضية بسبب مرض خطير   •

 تظهر الحقول التالية: من شري  المهام الموجود وس  الشاشة عند معلومات متن القرار حيم

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ــية بســبب مرض خطير له وذلك بالض ي من F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة مرض

بسبب  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة مرضية

 مرض خطير له.
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 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة مرضية بسبب مرض خطير له. رقم السجل المدني  ❖

 ية بسبب مرض خطير له.يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة مرض حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 تخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تس

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يتم إدخال عدد أيام االجازة. مدة االجازة  ❖

 ض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظفة تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.يعرتاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأF2بالض المكلف س

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يعرض النظام عد أيام اإلجازة للشريحة األولى تلقائياً.عدد أيام اإلجازة للشريحة األولى   ❖

 يعرض النظام عد أيام اإلجازة للشريحة الثانية تلقائياً.عدد أيام اإلجازة للشريحة الثانية   ❖

 يعرض النظام عد أيام اإلجازة للشريحة الثالثة تلقائياً.عدد أيام اإلجازة للشريحة الثالثة   ❖

 يعرض النظام عد أيام اإلجازة للشريحة الرابعة تلقائياً.عدد أيام اإلجازة للشريحة الرابعة   ❖

  يتم إدخال رقم التقرير الطبي.رقم التقرير الطبي   ❖

 صدر التقرير الطبي.يتم إدخال ممصدر التقرير الطبي   ❖

 يتم إدخال تاريخ التقرير الطبي.تاريخ التقرير الطبي   ❖

الذي حصل عليه الموظف  كقيمة افتراضية تاريخ التقرير الطبي الطبي الكشفتاريخ  يعرض النظام الطبي  الكشفتاريخ  ❖

 بسبب اإلصابة خارج العمل مع إمكانية التعديل عليه.

ــــاً يقوم يقوم المســــتخدم بإدخال عدد األطباء المشــــرفين على الحالة   ❖ عدد األطباء المشــــرفين على الحالة، وأيض

 المستخدم بتحديد هل من ضمن األطباء استشاريين أم ال.

 يقوم المستخدم بإختيار نعم أم ال.هل تم اجراء عملية جراحية   ❖

قائمة منسدلة تعرض عناصرها  ات المسؤولة عن منح اإلجازة عبريعرض النظام الجهالجهة المسؤولة عن منح اإلجازة   ❖

 يوماً  30الجهات الخارجية المعرفة في بوابة مدارحاسب والمصنفة كجهة مصرح لها اعتماد اإلجازات المرضية التي تزيد عن 

 ويقوم المستخدم باختيار الجهة.

 .اإلجازةيتم إدخال رقم خطاب الموافقة على  رقم خطاب الموافقة  ❖

 يتم إدخال تاريخ خطاب الموافقة. تاريخ خطاب الموافقة  ❖

 في الحقول التالية: يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته   عنوان الموظف خالل االجازة  ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة مرضية بسبب مرض خطير معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة مرضــية ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار  ❖

 بسبب مرض خطير.
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 إعداد قرار إجازة استثنائية للمرافق
 

إعداد القرار كما  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار إجازة اســتثنائية للمرافق من قائمة قرارات اإلجازات  من قائمة

 (.25-3-7في الشكل )
 

 
 قرار تمديد إجازة استثنائية للمرافق.( يمثل شاشة إعداد 25-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار إجازة اســتثنائية للمرافق في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار إجازة 

بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في اســتثنائية للمرافق جديد يقوم المســتخدم  

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 إجازة استثنائية للمرافق ❖

صرة  ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب  معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

اجازة للموظف أما في حالة تم إعداد طلب اجازة للموظف فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب 

  اجازة للموظف حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــــغ  على زر ي  رقم الموظف ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة له وذلك بالض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. سجل المدني رقم ال ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ض معلومات القرار  ❖ غ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بال

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ عرض النظام ي من لوحة المفاتيح حيم يF8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

 ستقطعة من االجازة.يعرض النظام المدة المالمدة المستقطعة من االجازة   ❖

 يعرض النظام الرصيد الحالي المتبقي لإلجازة العادية.الرصيد الحالي المتبقي لالجازة العادية   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 عنوان المرافق ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم المرافق .اسم المرافق    ❖

 يقوم المستخدم بإدخال جهة عمل المرافق .جهة العمل    ❖

 قوم المستخدم إختيار صة القرابة من القائمة المنسدلة .يصلة القرابة بالموظف   ❖

 يقوم المستخدم إختيار سبب االجازة من القائمة المنسدلة .سبب إجازة المرافق   ❖

 يقوم المستخدم رفم خطاب جهة العمل الخاصة بالمرافق .رقم خطاب جهة عمل المرافق   ❖

ــغ  على زر يتحديد تاريخ خطاب جهةعمل تاريخ خطاب جهة عمل المرافق   ❖ ي من لوحة المفاتيح F8المرافق  وذلك بالض

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــغ  على زر يبداية المهمة    ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم F8تحديد تاريخ بداية المهمة وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام المهمة. المهمة مدة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية المهمة تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية المهمة ومدة المهمة .تاريخ نهاية المهمة   ❖

 يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازته في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   خالل االجازة. يتم إدخال العنوان الخاص بالموظفالعنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف.رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار إجازة استثنائية للمرافق معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

ستثنائية ب ❖ صدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إجازة ا شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  عد االعتماد يحتاج إلى ت

 للمرافق.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1232 

 إعداد قرار اجازة أمومة  
 

-7)قائمة إعداد القرار كما في الشكلمن  من قائمة قرارات اإلجازات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار اجازة أمومة

3-26.) 
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة أمومة. ( يمثل26-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة أمومة في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار اجازة أمومة جديد يقوم 

ستخدم بتحديد القرار ضغ  على زر يجديدي من  الم سدلة وذلك باختيار ياجازة أمومةي ومن ثم يقوم بال الفرعي من القائمة المن

 شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة أمومة •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت يقوم المستخدم بإدخال معلومات الموظفة المخت

اجازة أمومة أما في حالة تم إعداد طلب اجازة أمومة فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب 

  الطلب.االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات 

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظفة المراد إعداد قرار اجازة أمومة لها وذلك بالضــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظفة المراد إعداد قرار اجازة أمومة لها.

 إدخال رقمها في الحقل السابق. يعرض النظام اسم الموظفة الذي تم اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظفة المراد إعداد قرار اجازة لها. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظفة المراد إعداد قرار اجازة لها. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظفة. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يبداية االجازة  تاريخ  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظفة وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظفة. مدة االجازة  ❖

 اً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظفة تلقائيتاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 .إجازة األمومةمن يقوم النظام بعرض الرصيد المتبقي رصيد إجازة األمومة   ❖

 يتم إدخال معلومات الموظفة خالل إجازتها في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظفة خالل االجازة.العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظفة.رقم الهاتف 

o   ةيقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظفرقم التحويلة. 

 

  أصبح قرار اجازة األمومة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .  وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة األمومة ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖
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 إعداد قرار إجازة تعويض األعياد والعطل الرسمية
 

االجازات من قائمة إعداد تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار اجازة تعويض األعياد والعطل الرسمية  من قائمة قرارات 

 (.27-3-7القرار كما في الشكل )
 

 
 .و العطل الرسمية شاشة إعداد قرار اجازة تعويض األعياد ( يمثل27-3-7الشكل )

 

ضافة  شؤون الموظفين، وإل سمية في نظام  شة القيام بإعداد قرار اجازة تعويض األعياد والعطل الر شا يتم من خالل هذه ال

األعياد والعطل الرســمية جديد بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول قرار اجازة تعويض 

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة تعويض األعياد •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب يقوم معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت الم

اجازة تعويض األعياد أما في حالة تم إعداد طلب اجازة تعويض األعياد فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم 

  القرار لطلب االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة تعويض األعياد له وذلك بالضــغ  على زر ي وظف رقم الم ❖

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة تعويض األعياد له.

 ال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخ اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة له. حالة الموظف  ❖

 ات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلوم معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  علىتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8زر ي تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

 .يعرض النظام رصيد إجازة األعياد للموظف تلقائياً رصيد إجازة األعياد   ❖

 في الحقول التالية: يتم إدخال معلومات الموظف خالل إجازتهعنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظف خالل االجازة.العنوان 

o   بالموظف.يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص رقم الهاتف 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظف.رقم التحويلة 

 

  أصبح قرار اجازة تعويض األعياد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اجازة تعويض قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير  ❖

 األعياد.  
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 إعداد قرار اجازة الوفاة
 

-28)قائمة إعداد القرار كما في الشكلمن  تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار اجازة الوفاة من قائمة قرارات اإلجازات

3-7.) 
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة وفاة. ( يمثل28-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار اجازة وفاة في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار اجازة وفاة جديد يقوم 

يقوم بالضــغ  على زر يجديدي من المســتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســدلة وذلك باختيار ياجازة وفاة ي ومن ثم 

 شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة وفاة •

صرة   ❖ ستخدم بإدخال معلومات الموظف معلومات الموظف المخت صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب يقوم الم المخت

اجازة وفاة أما في حالة تم إعداد طلب اجازة وفاة فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب االجازة 

  حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــــغ  على زر ي إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب اجازة وفاة رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2له وذلك بالض

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار اجازة وفاة له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1237 

 دني للموظف المراد إعداد قرار اجازة وفاة له.يعرض النظام رقم السجل الم رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اجازة وفاة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

مستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع ال معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظفة وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.تاريخ اليوم 

 .ئياً بعد إختيار نوع القرابةيقوم النظام بعرض مدة اإلجازة تلقا مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2بالض المكلف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

نوع في شاشة رموز  أنواع القرابةحيم تم تعريف  قائمة المنسدلةنوع القرابة من اليقوم المستخدم بإختيار نوع القرابة    ❖

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. القرابة

 .ابة تلقائياً وذلك بعد تحديد نوع القرابةيعرض النظام درجة القردرجة القرابة   ❖

 

  أصبح قرار قرار اجازة وفاة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار اجازة وفاة.   ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖
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 األبوةإعداد قرار اجازة 
 

-29)قائمة إعداد القرار كما في الشكلمن  مة قرارات اإلجازاتمن قائ األبوةتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار اجازة  

3-7.) 
 

 
 .األبوةشاشة إعداد قرار اجازة  ( يمثل29-3-7الشكل )

 

جديد يقوم  األبوةفي نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار اجازة  األبوةيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة 

ي ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يجديدي من أبوةالمســتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســدلة وذلك باختيار ياجازة 

 شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 .تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة ❖

 

 متن القرار •

 األبوةقرار اجازة  •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد اجازة معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

جازة  األبوة لة تم إعداد ا ما في حا فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب االجازة حيم  األبوةأ

  بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــــغ  على زر ي األبوةإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2له وذلك بالض

 له. األبوةالمراد إعداد قرار اجازة  لموظفين فيتم اختيار الموظفيعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء ا

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 له. األبوةيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة  رقم السجل المدني  ❖

 له. األبوةظف المراد إعداد قرار اجازة يعرض النظام حالة المو حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ي القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين ف

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرضF2بالض المكلف النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 الوالدة للموظف تلقائياً. يعرض النظام تاريختاريخ الوالدة   ❖

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: األبوةأصبح قرار اجازة مالحظة 

 .اشة اعتماد قرار اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من ش ❖

 .  األبوةوبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار اجازة  ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖
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 إعداد قرار اجازة حضانة يتيم مكفول
 

ــانة يتيم مكفول من قائمة قرارات  ــة عند اختيار إعداد قرار اجازة حض ــاش من قائمة إعداد القرار كما  اإلجازاتتظهر هذه الش

 (.30-3-7في الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار اجازة حضانة يتيم مكفول. ( يمثل30-3-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار اجازة حضــانة يتيم مكفول في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار اجازة 

ـــانة يتيم مكفول جديد يقوم المســـ ـــانة يتيم حض تخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســـدلة وذلك باختيار ي اجازة حض

 مكفول ي ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار اجازة حضانة يتيم مكفول  ❖

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب معلومات الموظف المخت يقوم المستخدم بإدخال معلومات الموظفة المخت

اجازة أمومة أما في حالة تم إعداد طلب اجازة حضــــانة يتيم مكفول فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم 

  لطلب االجازة حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.القرار 

ي من لوحة F2إدخال رقم الموظفة المراد إعداد قرار اجازة حضـــانة يتيم مكفول لها وذلك بالضـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

قرار اجازة حضانة يتيم مكفول المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظفة المراد إعداد 

 لها.
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 يعرض النظام اسم الموظفة الذي تم إدخال رقمها في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظفة المراد إعداد قرار اجازة حضانة يتيم مكفول لها. رقم السجل المدني  ❖

 د قرار اجازة حضانة يتيم مكفول لها.يعرض النظام حالة الموظفة المراد إعدا حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظفة. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في 

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظفة وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظفة. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظفة تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.نهاية االجازة  تاريخ  ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظF2بالض المكلف ام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 يعرض النظام الرصيد المتبقي من اجازة الموظف العادية.الرصيد الحالي المتبقي لالجازة العادية   ❖

 المتبقي للموظف.يعرض النظام رصيد االجازة العادية السنوي  رصيد االجازة العادية السنو  المتبقي  ❖

 يتم إدخال معلومات الموظفة خالل إجازتها في الحقول التالية:عنوان الموظف خالل االجازة   ❖

o   يتم إدخال العنوان الخاص بالموظفة خالل االجازة.العنوان 

o   يقوم المستخدم بإدخال صندوق البريد الخاص بالموظفة.صندوق البريد 

o    الرمز البريدي الخاص بالموظفة. يقوم المستخدم بإدخالالرمز البريد 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظفة.رقم الهاتف 

o   ةيقوم المستخدم بإدخال رقم التحويلة الخاص بالموظفرقم التحويلة. 

o   يقوم المستخدم بإدخال هاتف منزل الموظفة .هاتف المنزل 

o   اص بالموظفة.يقوم المستخدم بإدخال رقم الفاكس الخرقم الفاكس 

o   يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال الخاص بالموظفة.رقم الجوال 

o   يقوم المستخدم بإدخال البريد االلكتروني الخاص بالموظفة.البريد االلكتروني 

o   يقوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني الخاص بالموظفة.الموقع االلكتروني 

 

  م مكفول معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار اجازة حضانة يتيمالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار اجازة حضـانة ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصـدير حيم يتم ذلك من شـاشـة تصـدير قرار  ❖

 يتيم مكفول.  

  



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1242 

 وقوع كارثةإعداد قرار اجازة 
 

ــــة عند اختيار إعداد قرار اجازة   ــــاش قائمة إعداد القرار كما في من  من قائمة قرارات اإلجازات وقوع كارثةتظهر هذه الش

 (.7-3-30)الشكل
 

 
 .وقوع كارثةشاشة إعداد قرار اجازة  ( يمثل30-3-7الشكل )

 

 وقوع كارثةلموظفين، وإلضافة قرار اجازة في نظام شؤون ا وقوع كارثةيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار اجازة 

ي ومن ثم يقوم بالضغ  على وقوع كارثةجديد يقوم المستخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنسدلة وذلك باختيار ياجازة 

 زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. تم شرح باقي ❖

 

 متن القرار •

 وقوع كارثةقرار اجازة  •

صرة   ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد اجازة معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

ت وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب االجازة فيعرض النظام هذه المعلوما وقوع كارثةأما في حالة تم إعداد اجازة  وقوع كارثة

  حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.

ــــغ  على زر ي وقوع كارثة لهإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اجازة  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2وذلك بالض

 .وقوع كارثة لهالمراد إعداد قرار اجازة  موظفحيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار ال

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 له. وقوع كارثةيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اجازة  رقم السجل المدني  ❖

 له. وقوع كارثةد قرار اجازة يعرض النظام حالة الموظف المراد إعدا حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 عادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار و

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االجازة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.تاريخ نهاية االجازة   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المجازإدخال رقم الموظف   المجازالموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف  ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرضF2بالض المكلف النظام قائمة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المجاز.

 .ادخال سبب وقوع الكارثة المراد اعداد قرار إجازة وقوع كارثة له سبب وقوع الكارثة ❖

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: وقوع كارثةأصبح قرار اجازة مالحظة 

 .ب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار اعتماد من صاح ❖

وقوع وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار اجازة  ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار  ❖

 .  كارثة
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 قرارات االنتداب
 

الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات انتداب ( قرارات اإلنتدابات ،ســنتناول في هذا 4-7تمثل هذه القائمة كما في الشــكل )

الموظفين وفيما يلي ســـيتم شـــرح كل نوع من قرارات انتداب الموظفين. حيم تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرارات 

 اإلنتداب من قائمة اعداد القرار من قائمة القرارات .
 

 

 
 ( يمثل قائمة قرارات اإلنتدابات  .4-7الشكل )

 

 اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن 
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 إعداد قرار انتداب داخلي
 

 (.1-4-7تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار انتداب داخلي من قائمة قرارات االنتداب كما في الشكل )
 

 
 ي.( يمثل شاشة إعداد قرار انتداب داخل1-4-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار انتداب داخلي لموظف في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة قرار انتداب 

 داخلي جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد  ❖

 

 متن القرار •

 قرار انتداب داخلي •

سيتم اإلعتماد عليها في عدم تجاوز الحد ضوابط العمل / صاحب الصالحية   ❖ يقوم المستخدم بإختيار المحددات التي 

 األقصى لعدد أيام اإلنتداب في السنة المالية وهذه المحددات.

صالحية( ، يقوم المستخدم بإختيار في حال إختيار الحد األقصى  صاحب الصالحية  ❖ لعدد أيام اإلنتداب حسب )صاحب ال

صاحب الصالحية من خالل قائمة منسدلة تحتوي على مناصب أصحاب الصالحية التي تم تعريفها مسبقاً في شاشة رموز 

 أصحاب صالحية اإلنتداب.

ــغ  على زر يإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار انتداب داخلي له وذلك  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2بالض

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار انتداب داخلي له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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 وظف المراد إعداد انتداب داخلي له.يعرض النظام رقم السجل المدني للم رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد انتداب داخلي له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  علىيقوم المســــتخدم  بيان حركة اإلنتداب  ❖ يان بحركة بحيم يعرض النظام  راب  يطباعة بيان حركة االنتدابي بالض

انتداب الموظف أو الموظفين المنتميين للقرار بحيم يشــمل االنتدابات الداخلية والخارجية التي تقع ضــمن الســنة المالية 

ضمن العام الهجري الحالي شمل على ويعرض التقرير  الحالية وانتدابات الحج التي تقع  صيل حركات انتداب الموظف وت تفا

الرصــيد ، تاريخ نهاية االنتداب، تاريخ بداية االنتداب،المجموع(  –الحالية  –مدة االنتداب )الســابقة ، جهة االنتداب ) مايلي :

 (.صاحب الصالحية،المتبقي

ــــية تاريخ بداية االنتداب   ❖ يجب أن يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ بداية االنتداب للموظف ويكون هذا التاريخ قيمة افتراض

ســـمح للمســـتخدم بتعديله، ويتحقق النظام من أن التاريخ المدخل أكبر من أو يســـاوي تاريخ لبقية الموظفين في القرار وي

 هــ .20/03/1432

 إدخال عدد أيام االنتداب الداخلي للموظف. مدة االنتداب  ❖

 ومدة االنتداب. يعرض النظام تاريخ نهاية انتداب الموظف تلقائياً وذلك بعد إدخال تاريخ بداية االنتداب تاريخ انتهاء االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب.رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بداية السنة المالية. بداية السنة المالية  ❖

 يقوم النظام تلقائياً نهاية السنة المالية. نهاية السنة المالية  ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع االنتداب يانتداب داخليي. اب نوع االنتد ❖

 تحديد اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المنتدبإدخال رقم الموظف الموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف المنتدب   ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائF2بالض المكلف مة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المنتدب.

لتحديد جهة االنتداب يتم الضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام  حيم تظهر الحقول  الدول والمدن المنتدب إليها  ❖

 التالية :

o  رقم مسلسل. م 

o  يعرض النظام تلقائياً اسم دولة االنتداب يالمملكة العربية السعوديةي وذلك ألن االنتداب داخلي. الدولة 

o  يتم تحديد المدينة المنتدب إليها الموظف وذلك باختيار المدينة من القائمة المنســدلة ومن ثم يتم الضــغ  على زر المدينة

 يحفظي.

 ها الموظف.إدخال وصف للمهمة المنتدب لوصف مهمة االنتداب   ❖

سفر   ❖ صالت أخرى أو قطار أو طريقة ال سفر الموظف المنتدب  إلى جهة االنتداب هل هي يطائرة أو موا يتم تحديد طريقة 

ســيارة حكومية أو وســيلة خاصــةي  وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب طريقة ســفر الموظف، وفي حالة اختيار طريقة 

 السفر يطائرةي تظهر الحقول التالية:

o   يتم تحديد خ  ســـير الطائرة التي ســـوف يســـافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار خ  الســـير من القائمة خط الســير

 من قائمة إدارة النظام. حيم تم تعريف خطوط سير الطيران في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير المنسدلة

o   وف يســــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكرة من يتم تحديد درجة تذكرة الطائرة التي ســــدرجة الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر القائمة المنسدلة

o  شركة من يتم تحديد اسم شركة الطيران التي سوف يسافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اسم الشركات الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف شركات الطيران في شاشة رموز شركات الطيران القائمة المنسدلة

 الموجودة بجانبتحديد هل ســيصــرف للموظف يتذاكر ســفر أو تعويض نقديي وذلك بالضــغ  بالدائرة يصــرف للموظف   ❖

 كوميةي يعرض النظام خيار ثالم يبدوني.االختيار, وفي حالة اختيار طريقة السفر يسيارة ح

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل يؤمن للموظف سيارة خالل فترة انتدابهتأمين سيارة   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف سكن خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة عام  تأمين ط ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل يصرف للموظف سلفة انتدابسلفة انتداب   ❖
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بجوار الغرض من االنتداب ) انتداب ألداء مهمة / ( في المربع يقوم المســــتخدم بوضــــع إشــــارة )الغرض من االنتداب   ❖

حضور مؤتمر / حضور ندوة / حضور اجتماع/ حضور حلقات دراسية / أخرى( ، ويمكن اختيار عدة أغراض في وقت واحد ماعدا 

األغراض خيار يانتداب ألداء مهمةي يجب اختيارها بمفردها، واليمكن جمعها مع األغراض األخرى وعند اختيارها تصـــبح باقي 

 وطبيعة المشاركة غير فعالة.

يقوم المســـتخدم بتحديد واحد من خيارات طبيعة المشـــاركة )بحم / ورقة عمل / أخرى / بدون(. إذا طبيعة المشــاركة   ❖

 (.1-1-4-7كان الغرض من االنتداب ليس انتدابًا ألداء مهمة. كما في الشكل )
 

 
 داد قرار انتداب داخلي.( يمثل الجزء السفلي من شاشة إع1-1-4-7الشكل )

 

  أصبح قرار االنتداب الداخلي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 . ذلك من شاشة اعتماد قرار اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

إعداد إفادة مهمة انتداب داخلي حيم يتم ذلك من شاشة إعداد إفادة مهمة بعد انتهاء فترة االنتداب الداخلي للموظف يتم  ❖

 انتداب داخلي.
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 إعداد قرار انتداب خارجي

 

-7من قائمة قرارات االنتداب كما في الشــكل) من قائمة القرارات تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار انتداب خارجي

4-2.) 
 

 
 رار انتداب خارجي.( يمثل شاشة إعداد ق2-4-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار انتداب خارجي لموظف في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة قرار انتداب 

 خارجي جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح باقي  ❖

 

 متن القرار •

 قرار االنتداب •

سيتم اإلعتماد عليها في عدم تجاوز الحد ضوابط العمل / صاحب الصالحية   ❖ يقوم المستخدم بإختيار المحددات التي 

 األقصى لعدد أيام اإلنتداب في السنة المالية وهذه المحددات.

صالحية( ، يقوم المستخدم بإختيار  صاحب الصالحية  ❖ في حال إختيار الحد األقصى لعدد أيام اإلنتداب حسب )صاحب ال

صاحب الصالحية من خالل قائمة منسدلة تحتوي على مناصب أصحاب الصالحية التي تم تعريفها مسبقاً في شاشة رموز 

 أصحاب صالحية اإلنتداب.

ضغ  على زر ي إدخال رقم الموظف المراد إعداد رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2قرار انتداب خارجي له وذلك بال

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار انتداب خارجي له.
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 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد انتداب خارجي له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد انتداب خارجي له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  علىيقوم المســــتخدم  بيان حركة اإلنتداب  ❖ يان بحركة بحيم يعرض النظام  راب  يطباعة بيان حركة االنتدابي بالض

نتداب الموظف أو الموظفين المنتميين للقرار بحيم يشــمل االنتدابات الداخلية والخارجية التي تقع ضــمن الســنة المالية ا

ضمن العام الهجري الحالي شمل على ويعرض التقرير  الحالية وانتدابات الحج التي تقع  صيل حركات انتداب الموظف وت تفا

الرصــيد ، تاريخ نهاية االنتداب، تاريخ بداية االنتداب،المجموع(  –الحالية  –مدة االنتداب )الســابقة ، جهة االنتداب ) مايلي :

 (.صاحب الصالحية،المتبقي

ــــية تاريخ بداية االنتداب   ❖ يجب أن يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ بداية االنتداب للموظف ويكون هذا التاريخ قيمة افتراض

ســـمح للمســـتخدم بتعديله، ويتحقق النظام من أن التاريخ المدخل أكبر من أو يســـاوي تاريخ لبقية الموظفين في القرار وي

 هــ.20/03/1432

 إدخال عدد أيام االنتداب الخارجي للموظف. مدة االنتداب  ❖

 ومدة االنتداب. يعرض النظام تاريخ انتهاء انتداب الموظف تلقائياً وذلك بعد إدخال تاريخ بداية االنتداب تاريخ انتهاء االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب.رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بداية السنة المالية. بداية السنة المالية  ❖

 يقوم النظام تلقائياً نهاية السنة المالية. نهاية السنة المالية  ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع االنتداب يانتداب خارجيي. اب نوع االنتد ❖

 تحديد اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

وذلك  المكلف بالقيام باعمال الموظف المنتدبإدخال رقم الموظف الموظف المكلف بالقيام بأعمال الموظف المنتدب   ❖

ـــغ  على زر ي ـــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائF2بالض المكلف مة بأرقام وأس

 بالقيام باعمال الموظف المنتدب.

لتحديد جهة االنتداب يتم الضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام  حيم تظهر الحقول  الدول والمدن المنتدب إليها  ❖

 التالية :

o  رقم مسلسل. م 

o  وذلك باختيار الدولة من القائمة المنسدلة. يتم تحديد الدولة المنتدب إليها الموظف الدولة 

o  يتم تحديد المدينة المنتدب إليها الموظف وذلك باختيار المدينة من القائمة المنســدلة ومن ثم يتم الضــغ  على زر المدينة

 يحفظي.

 إدخال وصف للمهمة المنتدب لها الموظف.وصف مهمة االنتداب   ❖

سفر   ❖ سفر الموظفطريقة ال صالت أخرى أو قطار أو  يتم تحديد طريقة  المنتدب  إلى جهة االنتداب هل هي يطائرة أو موا

ســيارة حكومية أو وســيلة خاصــةي  وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب طريقة ســفر الموظف، وفي حالة اختيار طريقة 

 السفر يطائرةي تظهر الحقول التالية:

o   ها الموظف المنتدب وذلك باختيار خ  الســـير من القائمة يتم تحديد خ  ســـير الطائرة التي ســـوف يســـافر بخط الســير

 من قائمة إدارة النظام. حيم تم تعريف خطوط سير الطيران في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير المنسدلة

o   رة من يتم تحديد درجة تذكرة الطائرة التي ســــوف يســــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكدرجة الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر القائمة المنسدلة

o  يتم تحديد اسم شركة الطيران التي سوف يسافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اسم الشركة من شركات الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. في شاشة رموز شركات الطيران حيم تم تعريف شركات الطيران القائمة المنسدلة

 الموجودة بجانبتحديد هل ســيصــرف للموظف يتذاكر ســفر أو تعويض نقديي وذلك بالضــغ  بالدائرة يصــرف للموظف   ❖

 االختيار, وفي حالة اختيار طريقة السفر يسيارة حكوميةي يعرض النظام خيار ثالم يبدوني.

ــيارة   ❖ ينعم أو الي،  الموجودة بجانبوذلك بالضـــغ  بالدائرة  حديد هل يؤمن للموظف ســـيارة خالل فترة انتدابهتتأمين س

فإذا اختار المســــتخدم نعم عندها ال يمنح الموظف تذاكر ســــفر أو تعويض نقدي ويقوم النظام تلقائًيا بتحديد خيار يبدوني 

 (.بإشارة )

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبفترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل يؤمن للموظف سكن خاللتأمين سكن   ❖
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 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين طعام   ❖

 م أو الي.ينع الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل يصرف للموظف سلفة انتدابسلفة انتداب   ❖

( في المربع بجوار الغرض من االنتداب ) انتداب ألداء مهمة / يقوم المســــتخدم بوضــــع إشــــارة )الغرض من االنتداب   ❖

حضور مؤتمر / حضور ندوة / حضور اجتماع/ حضور حلقات دراسية / أخرى(، ويمكن اختيار عدة أغراض في وقت واحد ماعدا 

ا بمفردها، واليمكن جمعها مع األغراض األخرى وعند اختيارها تصـــبح باقي األغراض خيار يانتداب ألداء مهمةي يجب اختياره

 وطبيعة المشاركة غير فعالة.

يقوم المســـتخدم بتحديد واحد من خيارات طبيعة المشـــاركة )بحم / ورقة عمل / أخرى / بدون(. إذا طبيعة المشــاركة   ❖

  (.1-2-4-7في الشكل )كان الغرض من االنتداب ليس انتدابًا ألداء مهمة. كما 
 

 
 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار انتداب خارجي.1-2-4-7الشكل )

 

   أصبح قرار االنتداب الخارجي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

ــــة إعداد إفادة  ❖ ــــاش بعد انتهاء فترة االنتداب الخارجي للموظف يتم إعداد إفادة مهمة انتداب خارجي حيم يتم ذلك من ش

 مهمة انتداب خارجي.
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 هـ20/03/1432قبل داخلي إعداد قرار انتداب 

 

من قائمة قرارات االنتداب من قائمة القرارات هــــ 20/03/1432إعداد قرار انتداب داخلي قبل  تظهر هذه الشاشة عند اختيار

 (.3-4-7كما في الشكل )
 

 
 هـ.20/03/1432( يمثل شاشة إعداد قرار انتداب داخلي قبل 3-4-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار انتداب داخلي قبل  شا ـــــ  لموظف 20/03/1432يتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، هـ في نظام 

هـ  جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من 20/03/1432وإلضافة قرار انتداب داخلي قبل 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 ابقرار االنتد •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

 إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار انتداب له رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 هـ  له.20/03/1432يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد انتداب خارجي قبل  رقم السجل المدني  ❖

 هـ له.20/03/1432يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد انتداب خارجي قبل  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  علىيقوم المســــتخدم  بيان حركة اإلنتداب  ❖ يان بحركة بحيم يعرض النظام  راب  يطباعة بيان حركة االنتدابي بالض

انتداب الموظف أو الموظفين المنتميين للقرار بحيم يشــمل االنتدابات الداخلية والخارجية التي تقع ضــمن الســنة المالية 

ضمن العام الهجري الحالي شمل على ويعرض التقرير  الحالية وانتدابات الحج التي تقع  صيل حركات انتداب الموظف وت تفا

الرصــيد ، تاريخ نهاية االنتداب، تاريخ بداية االنتداب،المجموع(  –الحالية  –االنتداب )الســابقة مدة ، جهة االنتداب ) مايلي :

 (.صاحب الصالحية،المتبقي

ــــية تاريخ بداية االنتداب   ❖ يجب أن يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ بداية االنتداب للموظف ويكون هذا التاريخ قيمة افتراض

للمســـتخدم بتعديله، ويتحقق النظام من أن التاريخ المدخل أقل من أو يســـاوي تاريخ لبقية الموظفين في القرار ويســـمح 

 هـ.20/03/1432

 هـ للموظف.20/03/1432إدخال عدد أيام االنتداب الداخلي قبل  مدة االنتداب  ❖

 ة االنتداب ومدة االنتداب. يعرض النظام تاريخ انتهاء انتداب الموظف تلقائياً وذلك بعد إدخال تاريخ بدايتاريخ انتهاء االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب.رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بداية السنة المالية. بداية السنة المالية  ❖

 يقوم النظام تلقائياً نهاية السنة المالية. نهاية السنة المالية  ❖

 هـي.20/03/1432يعرض النظام تلقائياً نوع االنتداب يانتداب داخلي قبل  نوع االنتداب  ❖

 تحديد اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

ــــري  المهام  حيم تظهر الدولة:  الدول والمدن المنتدب إليها  ❖ ــــغ  على زر يجديدي من ش لتحديد جهة االنتداب يتم الض

 السعودية

 إدخال وصف للمهمة المنتدب لها الموظف.وصف مهمة االنتداب   ❖

سفر  ❖ سفر يطائرةي تظهر  طريقة ال سفر الموظف، وفي حالة اختيار طريقة ال ضغ  بالمربع الموجود بجانب طريقة  وذلك بال

 الحقول التالية:

o   يار خ  الســـير من القائمة يتم تحديد خ  ســـير الطائرة التي ســـوف يســـافر بها الموظف المنتدب وذلك باختخط الســير

 من قائمة إدارة النظام. حيم تم تعريف خطوط سير الطيران في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير المنسدلة

o   يتم تحديد درجة تذكرة الطائرة التي ســــوف يســــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكرة من درجة الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكرحيم  القائمة المنسدلة

o  يتم تحديد اسم شركة الطيران التي سوف يسافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اسم الشركة من شركات الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف شركات الطيران في شاشة رموز شركات الطيران القائمة المنسدلة

 الموجودة بجانبتحديد هل ســيصــرف للموظف يتذاكر ســفر أو تعويض نقديي وذلك بالضــغ  بالدائرة يصــرف للموظف   ❖

 االختيار, وفي حالة اختيار طريقة السفر يسيارة حكوميةي يعرض النظام خيار ثالم يبدوني.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  الل فترة انتدابهتحديد هل يؤمن للموظف سيارة ختأمين سيارة   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف سكن خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. ة بجانبالموجودتحديد هل يؤمن للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين طعام   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل يصرف للموظف سلفة انتدابسلفة انتداب   ❖

( في المربع بجوار الغرض من االنتداب ) انتداب ألداء مهمة / يقوم المســــتخدم بوضــــع إشــــارة )الغرض من االنتداب   ❖

اجتماع/ حضور حلقات دراسية / أخرى( ، ويمكن اختيار عدة أغراض في وقت واحد ماعدا حضور مؤتمر / حضور ندوة / حضور 

خيار يانتداب ألداء مهمةي يجب اختيارها بمفردها، واليمكن جمعها مع األغراض األخرى وعند اختيارها تصـــبح باقي األغراض 

   وطبيعة المشاركة غير فعالة.

حد من خيارات طبيعة المشـــاركة )بحم / ورقة عمل / أخرى / بدون(. إذا يقوم المســـتخدم بتحديد واطبيعة المشــاركة   ❖

 (.1-3-4-7كان الغرض من االنتداب ليس انتدابًا ألداء مهمة. كما في الشكل )
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 هـ.20/03/1432( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار انتداب داخلي قبل 1-3-4-7الشكل )

 

  هـ معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:20/03/1432لي قبل أصبح قرار االنتداب الداخمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

ذلك من شاشة إعداد إفادة مهمة بعد انتهاء فترة االنتداب الداخلي للموظف يتم إعداد إفادة مهمة انتداب داخلي حيم يتم  ❖

 انتداب داخلي.
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 هـ20/03/1432إعداد قرار انتداب خارجي قبل 

 

-4)مة قرارات االنتداب كما في الشكلهـ من قائ20/03/1432تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار انتداب خارجي قبل 

4-7.) 
 

 
 هـ2/03/1432( يمثل شاشة إعداد قرار انتداب خارجي قبل 4-4-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار انتداب خارجي قبل  شا شؤون الموظفين، 20/03/1432يتم من خالل هذه ال ـــــ لموظف في نظام  هـ

هــــــ  جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل 20/03/1432وإلضافة قرار انتداب خارجي قبل 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار االنتداب •

 معلومات الموظف المختصرة   ❖

ي من F2هـ له وذلك بالضغ  على زر ي20/03/1432إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار انتداب خارجي قبل  رقم الموظف  ❖

النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار انتداب خارجي قبل  لوحة المفاتيح حيم يعرض

 هـ  له.20/03/1432

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 هـ  له.20/03/1432يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد انتداب خارجي قبل  رقم السجل المدني  ❖
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 هـ له.20/03/1432يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد انتداب خارجي قبل  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  علىيقوم المســــتخدم  كة اإلنتداب بيان حر ❖ يان بحركة بحيم يعرض النظام  راب  يطباعة بيان حركة االنتدابي بالض

انتداب الموظف أو الموظفين المنتميين للقرار بحيم يشــمل االنتدابات الداخلية والخارجية التي تقع ضــمن الســنة المالية 

ضمن العام الهجري  شمل على ويعرض التقرير  الحاليالحالية وانتدابات الحج التي تقع  صيل حركات انتداب الموظف وت تفا

الرصــيد ، تاريخ نهاية االنتداب، تاريخ بداية االنتداب ،المجموع( –الحالية  –مدة االنتداب )الســابقة ، جهة االنتداب ) مايلي :

 (.صاحب الصالحية،المتبقي

ــــية  يجب أن يقوم المســــتخدم بإدخال تاريختاريخ بداية االنتداب   ❖ بداية االنتداب للموظف ويكون هذا التاريخ قيمة افتراض

لبقية الموظفين في القرار ويســـمح للمســـتخدم بتعديله، ويتحقق النظام من أن التاريخ المدخل أقل من أو يســـاوي تاريخ 

 هـ.20/03/1432

 هـ للموظف.20/03/1432إدخال عدد أيام االنتداب الخارجي قبل  مدة االنتداب  ❖

 يعرض النظام تاريخ انتهاء انتداب الموظف تلقائياً وذلك بعد إدخال تاريخ بداية االنتداب ومدة االنتداب. اء االنتداب  تاريخ انته ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب.رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بداية السنة المالية. بداية السنة المالية  ❖

 يقوم النظام تلقائياً نهاية السنة المالية. نهاية السنة المالية  ❖

 هـي.20/03/1432يعرض النظام تلقائياً نوع االنتداب يانتداب خارجي قبل  نوع االنتداب  ❖

 تحديد اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

لتحديد جهة االنتداب يتم الضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام  حيم تظهر الحقول   الدول والمدن المنتدب إليها ❖

 التالية :

o  رقم مسلسل. م 

o  يتم تحديد الدولة المنتدب إليها الموظف وذلك باختيار الدولة من القائمة المنسدلة. الدولة 

o  من القائمة المنســدلة ومن ثم يتم الضــغ  على زر  يتم تحديد المدينة المنتدب إليها الموظف وذلك باختيار المدينةالمدينة

 يحفظي.

 إدخال وصف للمهمة المنتدب لها الموظف.وصف مهمة االنتداب   ❖

يتم تحديد طريقة ســفر الموظف المنتدب إلى جهة االنتداب هل هي يطائرة أو مواصــالت أخرى أو قطار أو طريقة الســفر   ❖

لمربع الموجود بجانب طريقة ســفر الموظف، وفي حالة اختيار طريقة ســيارة حكومية أو وســيلة خاصــةي  وذلك بالضــغ  با

 السفر يطائرةي تظهر الحقول التالية:

o   يتم تحديد خ  ســـير الطائرة التي ســـوف يســـافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار خ  الســـير من القائمة خط الســير

 من قائمة إدارة النظام. تذاكر السفر وخطوط السيرحيم تم تعريف خطوط سير الطيران في شاشة جدول أسعار  المنسدلة

o   يتم تحديد درجة تذكرة الطائرة التي ســــوف يســــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكرة من درجة الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر القائمة المنسدلة

o  يتم تحديد اسم شركة الطيران التي سوف يسافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اسم الشركة من شركات الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف شركات الطيران في شاشة رموز شركات الطيران القائمة المنسدلة

 الموجودة بجانبتعويض نقديي وذلك بالضــغ  بالدائرة  تحديد هل ســيصــرف للموظف يتذاكر ســفر أويصــرف للموظف   ❖

 االختيار, وفي حالة اختيار طريقة السفر يسيارة حكوميةي يعرض النظام خيار ثالم يبدوني.

ــيارة   ❖ ينعم أو الي،  الموجودة بجانبوذلك بالضـــغ  بالدائرة  تحديد هل يؤمن للموظف ســـيارة خالل فترة انتدابهتأمين س

تخدم نعم عندها ال يمنح الموظف تذاكر ســــفر أو تعويض نقدي ويقوم النظام تلقائًيا بتحديد خيار يبدوني فإذا اختار المســــ

 (.بإشارة )

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف سكن خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين طعام   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل يصرف للموظف سلفة انتدابسلفة انتداب   ❖

غرض من االنتداب ) انتداب ألداء مهمة / ( في المربع بجوار اليقوم المســــتخدم بوضــــع إشــــارة )الغرض من االنتداب   ❖

حضور مؤتمر / حضور ندوة / حضور اجتماع/ حضور حلقات دراسية / أخرى(، ويمكن اختيار عدة أغراض في وقت واحد ماعدا 
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خيار يانتداب ألداء مهمةي يجب اختيارها بمفردها، واليمكن جمعها مع األغراض األخرى وعند اختيارها تصـــبح باقي األغراض 

 طبيعة المشاركة غير فعالة.و

يقوم المســـتخدم بتحديد واحد من خيارات طبيعة المشـــاركة )بحم / ورقة عمل / أخرى / بدون(. إذا طبيعة المشــاركة   ❖

  (.1-4-4-7كان الغرض من االنتداب ليس انتدابًا ألداء مهمة. كما في الشكل )
 

 
 هـ.2/03/1432انتداب خارجي قبل  ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار1-4-4-7الشكل )

 

   هـ  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:20/03/1432أصبح قرار االنتداب الخارجي قبل مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

ـــــــ للموظف يتم إعداد إفادة مهمة انتداب خارجي حيم يتم ذلك من 20/03/1432االنتداب الخارجي قبل بعد انتهاء فترة  ❖ هـ

 شاشة إعداد إفادة مهمة انتداب خارجي.
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 إعداد قرار انتداب حج
 

 (.5-4-7من قائمة قرارات االنتداب كما في الشكل )من قائمة القرارت تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار انتداب حج 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار انتداب حج.5-4-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار انتداب حج لموظف في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة قرار انتداب حج 

 جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار االنتداب •

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار انتداب حج له وذلك بالض

 اختيار الموظف المراد إعداد قرار انتداب حج له.يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد انتداب حج له. رقم السجل المدني  ❖

 ج له.يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد انتداب ح حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 في القرارات الجماعية. الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة
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ــــغ  علىيقوم المســــتخدم  بيان حركة اإلنتداب  ❖ يان بحركة بحيم يعرض النظام  راب  يطباعة بيان حركة االنتدابي بالض

انتداب الموظف أو الموظفين المنتميين للقرار بحيم يشــمل االنتدابات الداخلية والخارجية التي تقع ضــمن الســنة المالية 

ضمن العام الهجري الحاليالحالية وانتدابات ا شمل على ويعرض التقرير  لحج التي تقع  صيل حركات انتداب الموظف وت تفا

الرصــيد ، تاريخ نهاية االنتداب، تاريخ بداية االنتداب،المجموع(  –الحالية  –مدة االنتداب )الســابقة ، جهة االنتداب ) مايلي :

 (.صاحب الصالحية،المتبقي

ــــية  يجبتاريخ بداية االنتداب   ❖ أن يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ بداية االنتداب للموظف ويكون هذا التاريخ قيمة افتراض

 لبقية الموظفين في القرار ويسمح للمستخدم بتعديله..

 إدخال عدد أيام االنتداب الخارجي للموظف. مدة االنتداب  ❖

 ياً وذلك بعد إدخال تاريخ بداية االنتداب ومدة االنتداب. يعرض النظام تاريخ انتهاء انتداب الموظف تلقائتاريخ انتهاء االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب.رصيد الموظف الباقي عند بداية االنتداب   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بداية السنة المالية. بداية السنة المالية  ❖

 تلقائياً نهاية السنة المالية.يقوم النظام  نهاية السنة المالية  ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع االنتداب يانتداب حجي. نوع االنتداب  ❖

 تحديد اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

لتحديد جهة االنتداب يتم الضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام  حيم تظهر الحقول  الدول والمدن المنتدب إليها  ❖

 التالية :

o  رقم مسلسل. م 

o يعرض النظام تلقائياً اسم دولة االنتداب يالمملكة العربية السعوديةي وذلك ألنه انتداب حج. الدولة 

o  يتم تحديد المدينة المنتدب إليها الموظف وذلك باختيار المدينة من القائمة المنســدلة ومن ثم يتم الضــغ  على زر المدينة

 يحفظي.

 مهمة المنتدب لها الموظف.إدخال وصف للوصف مهمة االنتداب   ❖

سفر   ❖ صالت أخرى أو قطار أو طريقة ال سفر الموظف المنتدب  إلى جهة االنتداب هل هي يطائرة أو موا يتم تحديد طريقة 

ســيارة حكومية أو وســيلة خاصــةي  وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب طريقة ســفر الموظف، وفي حالة اختيار طريقة 

 قول التالية:السفر يطائرةي تظهر الح

o   يتم تحديد خ  ســـير الطائرة التي ســـوف يســـافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار خ  الســـير من القائمة خط الســير

 من قائمة إدارة النظام. حيم تم تعريف خطوط سير الطيران في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير المنسدلة

o   لطائرة التي ســــوف يســــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكرة من يتم تحديد درجة تذكرة ادرجة الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر القائمة المنسدلة

o  اختيار اسم الشركة من يتم تحديد اسم شركة الطيران التي سوف يسافر معها الموظف المنتدب وذلك بشركات الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف شركات الطيران في شاشة رموز شركات الطيران القائمة المنسدلة

 الموجودة بجانبتحديد هل ســيصــرف للموظف يتذاكر ســفر أو تعويض نقديي وذلك بالضــغ  بالدائرة يصــرف للموظف   ❖

 لسفر يسيارة حكوميةي يعرض النظام خيار ثالم يبدوني.االختيار, وفي حالة اختيار طريقة ا

ــيارة   ❖ ينعم أو الي،  الموجودة بجانبوذلك بالضـــغ  بالدائرة  تحديد هل يؤمن للموظف ســـيارة خالل فترة انتدابهتأمين س

خيار يبدوني فإذا اختار المســــتخدم نعم عندها ال يمنح الموظف تذاكر ســــفر أو تعويض نقدي ويقوم النظام تلقائًيا بتحديد 

 (.بإشارة )

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف سكن خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل يؤمن للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين طعام   ❖

كما في  ينعم أو الي الموجودة بجانبوذلك بالضـــغ  بالدائرة  يصـــرف للموظف ســـلفة انتدابتحديد هل ســلفة انتداب   ❖

  (.1-5-4-7الشكل )
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 .( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار انتداب حج1-5-4-7الشكل )

 

   أصبح قرار انتداب الحج معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار.اعتماد من صاحب صالحية حيم  ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار. ❖

ــــة إعداد إفادة مهمة  ❖ ــــاش بعد انتهاء فترة انتداب الحج للموظف يتم إعداد إفادة مهمة انتداب داخلي حيم يتم ذلك من ش

 انتداب حج.
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  قرارات التكليف
 

( قرارات التكليف ،ســــنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات تكليف 5-7تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل )

الموظفين وفيما يلي ســـيتم شـــرح كل نوع من قرارات تكليف الموظفين، حيم تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرارات 

 التكليف  من قائمة اعداد قرار من قائمة القرارات .
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات التكليف  5-7الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 إعداد قرار تكليف بوظيفة أخرى
 

قرارات من قائمة قرارات التكليف كما في القائمة من تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار تكليف بوظيفة أخرى  

 (.7-5-1الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار تكليف بوظيفة أخرى.1-5-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تكليف لموظف بوظيفة أخرى في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تكليف 

 ل من الحقول في هذه الشاشة:بوظيفة أخرى جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لك

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار التكليف بوظيفة أخرى •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

من لوحة المفاتيح  يF2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار تكليف بوظيفة أخرى له وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار تكليف له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار تكليف له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد انتداب داخلي له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

 معلومات الوظيفة األصلية للموظف ❖

ــيلة للموظف حيم يعرض يتســلســل ال ❖ وظيفة، مرتبة الوظيفة، رقم الوظيفة، مســمى يعرض النظام معلومات الوظيفة األص

 الوظيفة، جهة الوظيفة، مقر الوظيفةي.

 

ي من لوحة المفاتيح حيم F8تحديد تاريخ بداية تكليف الموظف بوظيفة أخرى وذلك بالضغ  على زر يتاريخ بداية التكليف    ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد مدة تكليف الموظف بوظيفة أخرى حيم يتم إدخال عدد األيام أو الشهور أو السنوات.مدة التكليف   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية التكليف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية التكليف ومدة التكليف.تاريخ نهاية التكليف   ❖

 

 معلومات الوظيفة المكلف بها  ❖

لوظيفة المراد تكليف الموظف بها في قائمة منسدلة ليقوم المستخدم باختيار مرتبة يعرض النظام مرتبة امرتبة الوظيفة   ❖

 الوظيفة من القائمة المنسدلة.

إدخال رقم الوظيفة المراد تكليف الموظف بها حيم يجب أن يكون الفرق بين مرتبة الوظيفة ومرتبة الموظف رقم الوظيفة   ❖

 اتب ضمن ضواب  التكليف بوظيفة أخرى.أقل من أو يساوي الحد األقصى للفرق بين المر

يعرض النظام الرقم المتسلسل للوظيفة المراد تكليف الموظف بها، وباإلمكان إدخال الرقم المتسلسل  تسلسل الوظيفة  ❖

 ويعرض النظام بقية الحقول.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.مسمى الوظيفة   ❖

 الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.يعرض النظام جهة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة المراد تكليف الموظف عليها.مقر الوظيفة   ❖

وذلك  تحديد هل ســـيكلف الموظف بالوظيفة بصـــفة دائمة أم إلى جانب وظيفته األصـــليةإلى جانب وظيفته األصـــلية   ❖

 أو الي.ينعم  الموجودة بجانببالضغ  بالدائرة 

يعرض النظام الخيار المناسب لحقل يالوظيفة شاغرة )فعال/حكماً(ي وذلك حسب وضع الوظيفة الفعلي الوظيفة شاغرة   ❖

شغلها ليس على  شغولة ولكن الموظف الذي ي شاغرة حكماً إذا كانت م شاغرة، وتكون  شاغرة فعالً إذا كانت  بحيم تكون 

 رأس عمله. 

 

  بوظيفة أخرى معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار التكليف مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تكليف موظف  ❖

 بوظيفة أخرى.
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 إعداد قرار تكليف بمنصب إداري
 

ــــب إداري تظ ــــة عند اختيار إعداد قرار تكليف بمنص قرارات من قائمة قرارات التكليف كما في القائمة من هر هذه الشــــاش

 (.7-5-2الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار تكليف بمنصب إداري.2-5-7الشكل )

 

الموظفين، وإلضـــافة قرار يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار تكليف لموظف بمنصـــب إداري في نظام شـــؤون 

 تكليف بمنصب إداري جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار التكليف بمنصب إدار  •

 وظف المختصرةمعلومات الم ❖

ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار تكليف بمنصب اداري له وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار تكليف له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار تكليف له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد انتداب داخلي له. حالة الموظف  ❖

 يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب   معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 معلومات التكليف ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F8تحديد تاريخ بداية تكليف الموظف بمنصب إداري وذلك بالضغ  على زر يتاريخ بداية التكليف   ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 ات.تحديد مدة تكليف الموظف بمنصب إداري حيم يتم إدخال عدد األيام أو الشهور أو السنومدة التكليف   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية التكليف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية التكليف ومدة التكليف.تاريخ نهاية التكليف   ❖

ــب اإلدار    ❖ يتم إدخال رقم المنصـــب اإلداري المراد تكليف الموظف به  حيم يعرض النظام تلقائياً اســـم المنصـــب المنص

 .ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة المناصب اإلداريةF2ضغ  على زر ياإلداري بمجرد إدخال رقمه، أو يمكن ال

 يتم اختيار البدل الشهري المرتب  بالمنصب اإلداري من القائمة المنسدلة.بدل التكليف   ❖

  يتم تحديد قيمة البدل مدخلة من المستخدم )نعم ، ال(.مدخلة من المستخدم   القيمة ❖

  ع البدل نسبة أو قيمة عند تحديد القيمة مدخلة من المستخدم نعم.يتم تحديد نونوع البدل   ❖

 يتم إدخال نسبة النفقة عند تحديد نوع البدل نسبة.نسبة النفقة   ❖

 يتم إدخال قيمة النفقة عند تحديد نوع البدل قيمة.قيمة النفقة   ❖

 لمربوط أو الراتب األساسي.يتم اختيار أصل النسبة من القائمة هل هي بداية المربوط أو نهاية انسبة من   ❖

 يعرض النظام قيمة المستحقه للبدل . القيمة المستحقة  ❖

 

  أصبح قرار التكليف بمنصب إداري معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

تصــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تكليف موظف بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة  ❖

 بمنصب إداري.
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 إعداد قرار تكليف خارج الجهة
 

قرارات من قائمة قرارات التكليف كما في القائمة من تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تكليف بوظيفة خارج الجهة 

 (.3-5-7الشكل )
 

 
 عداد قرار تكليف بوظيفة خارج الجهة.( يمثل شاشة إ3-5-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تكليف لموظف بوظيفة خارج الجهة في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار 

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ــــغ  على زر يجديدي من ش تكليف بوظيفة خارج الجهة جديد يتم الض

 :الشاشة

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار التكليف بوظيفة خارج الجهة •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة F2تكليف بوظيفة خارج الجهة له وذلك بالض

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد  تكليف بوظيفة خارج  قرارالمفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 الجهة له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تكليف له. قرارمراد إعداد يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف ال رقم السجل المدني  ❖
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 تكليف له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة التي يشغلها الموظف.المرتبة   ❖

 يشغلها الموظف. يعرض النظام مسمى الوظيفة التيالوظيفة   ❖

 يعرض النظام الجهة اإلدارية التي تتبع لها الوظيفة التي يشغلها الموظف.الجهة   ❖

 يعرض النظام الموقع أو المدينة التي توجد بها الوظيفة التي يشغلها الموظف. المقر  ❖

ــــنة تحديد تاريخ بداية تكليف الموظف بوظيفة خارج الجهة حيم ال تتجاوز متاريخ بداية التكليف   ❖ دة التكليف أكثر من س

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8وذلك بالضغ  على زر ي

 تحديد مدة تكليف الموظف بوظيفة خارج الجهة حيم يتم إدخال عدد األيام أو الشهور.مدة التكليف   ❖

 تاريخ نهاية التكليف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية التكليف ومدة التكليف.يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية التكليف   ❖

 بيانات الوظيفة المكلف بها   ❖

 إدخال رقم تسلسل الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال مرتبة الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.مرتبة الوظيفة   ❖

 المراد تكليف الموظف بها.إدخال مسمى الوظيفة مسمى الوظيفة   ❖

 إدخال الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.جهة الوظيفة   ❖

 إدخال  مقر عمل الوظيفة المراد تكليف الموظف عليها.مقر الوظيفة   ❖

صرف الراتب   ❖ القائمة تحديد الجهة التي ســتقوم بصــرف الراتب للموظف خالل فترة التكليف وذلك باختيار الجهة من جهة 

 المنسدلة.

 أم ال. لتكليف خارج الجهة ناتج عن عقود استشاريةباختيار فيما إذا كان ا يقوم المستخدم )نعم/ال( عقود استشارية  ❖

  أصبح قرار التكليف بوظيفة خارج الجهة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .ر اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرا ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تكليف موظف  ❖

 بوظيفة خارج الجهة.
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 إعداد قرار إنهاء أو قطع تكليف بمنصب إداري
 

صب إداري   شة عند اختيار إعداد قرار إنهاء تكليف بمن شا من قائمة قرارات التكليف كما في من قائمة القرارات تظهر هذه ال

 (.4-5-7الشكل )
 

 
 يمثل شاشة إعداد قرار إنهاء تكليف بمنصب إداري. (4-5-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار إنهاء تكليف لموظف بمنصب إداري في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار 

على زر يجديدي من شــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  إنهاء تكليف بمنصــــب إداري جديد يتم الضــــغ 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 يتم إدخال رقم قرار التكليف المراد إعداد إنهاء له. القرار األصلي  ❖

 متن القرار •

 بمنصب إدار قرار إنهاء أو قطع التكليف  •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

 إنهاء تكليف بمنصب إداري له. قراريعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

 إنهاء تكليف له. قراريعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد  اسم الموظف  ❖

 إنهاء تكليف له. ارقريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 إنهاء تكليف له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

 معلومات إنهاء التكليف ❖

ي من لوحة F8بمنصب إداري وذلك بالضغ  على زر يتحديد تاريخ إنهاء أو قطع تكليف الموظف تاريخ إنهاء أو قطع التكليف   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 إدخال سبب إنهاء أو قطع تكليف موظف بمنصب إداري.سبب إنهاء أو قطع التكليف   ❖

 

  التالية: أصبح قرار إنهاء التكليف بمنصب إداري معد وبحاجة إلى اإلجراءاتمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء تكليف موظف  ❖

 بمنصب إداري.
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 إعداد قرار إنهاء او قطع تكليف بوظيفة أخرى
 

ــة عند اختيار إعداد قرار إنهاء تكليف بوظيفة أخرى  ــاش من قائمة قرارات التكليف كما في من قائمة القرارات تظهر هذه الش

 (.5-5-7الشكل )
 

 
 اد قرار إنهاء تكليف بوظيفة أخرىيمثل شاشة إعد (5-5-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار إنهاء تكليف لموظف بوظيفة  أخرى في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار يتم من خالل هذه الشا

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ــــغ  على زر يجديدي من ش إنهاء تكليف بوظيفة أخرى جديد يتم الض

 الشاشة:

 المعلومات الرئيسية  •

 يتم إدخال قرار التكليف األصلي المراد إعداد إنهاء تكليف له.القرار األصلي   ❖

 باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة مؤقتة.تم شرح  ❖
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 متن القرار •

 قرار إنهاء أو قطع التكليف بوظيفة أخرى •

 إنهاء تكليف له. قراريعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

 إنهاء تكليف له. قراريعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد  اسم الموظف  ❖

 إنهاء تكليف له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 إنهاء تكليف له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بال معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 معلومات إنهاء التكليف  ❖

هاء أو قطع التكليف   ❖ لتاريخ إن فة أخرى وذ هاء تكليف الموظف بوظي تاريخ إن حديد  ــــغ  على زر يت بالض ي من لوحة F8ك 

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 إدخال سبب إنهاء أو قطع تكليف الموظف بوظيفة أخرى. سبب إنهاء أو قطع التكليف  ❖

 

  أصبح قرار إنهاء التكليف بوظيفة أخرى معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .ماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار اعت ❖

تكليف أو قطع ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير ❖

 موظف بوظيفة أخرى.
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 إعداد قرار تكليف بالعمل خارج الدوام
 

من قائمة قرارات التكليف كما في من قائمة القرارات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تكليف بالعمل خارج الدوام   

 (.6-5-7الشكل )
 

 
 د قرار تكليف بالعمل خارج الدواميمثل شاشة إعدا (6-5-7الشكل )

 

وام لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تكليف بالعمل خارج الد

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ــــغ  على زر يجديدي من ش تكليف بالعمل خارج الدوام جديد يتم الض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

لموظف يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري   خارج الدوامعمل الإلضــافة قرار تكليف ب  خارج الدوامعمل التكليف بقرار  •

 المهام الموجود في متن القرار حيم تظهر الحقول التالية:

صرة  ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب  معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

كليف بالعمل خارج الدوام أما في حالة تم إعداد طلب تكليف فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار ت

  لطلب تكليف بالعمل خارج الدوام حيم بإمكان المستخدم التعديل على معلومات الطلب.
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ــــغ  على زر ي إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تكليف بالعمل خارج الدوام رقم الموظف  ❖ ي من لوحة F2له وذلك بالض

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب تكليف بالعمل خارج  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 الدوام له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تكليف بالعمل خارج الدوام له.يعرض النظام  رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تكليف بالعمل خارج الدوام له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  القرار معلومات  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 رج الدوام له.يعرض النظام مرتبة الوظيفة التي يشغلها الموظف المراد إعداد طلب تكليف بالعمل خاالمرتبة   ❖

  يعرض النظام رقم الوظيفة التي يشغلها الموظف المراد إعداد طلب تكليف بالعمل خارج الدوام له.رقم الوظيفة   ❖

 يعرض النظام درجة الموظف المراد إعداد طلب تكليف بالعمل خارج الدوام له.الدرجة   ❖

 طلب تكليف بالعمل خارج الدوام له.يعرض النظام قيمة المكافأة للموظف المراد إعداد قيمة المكافأة   ❖

ساعات التكليف حسب ❖ صى ل ضواب  الحد األق سب ي ساعات التكليف إما ح صى ل ستخدم باختيار الحد األق : يقوم الم

 الموجودة بجانب كل خيار. العملي أو حسب يصاحب الصالحيةي وذلك بالضغ  عل الدائرة  

اعات التكليف حســب يصــاحب الصــالحيةي، يقوم المســتخدم : في حال إختيار الحد األقصــى لعدد ســصــاحب الصــالحية ❖

بإختيار صاحب الصالحية من خالل القائمة المنسدلة التي تحتوي على مناصب أصحاب الصالحية التي تم تعريفها مسبقاً 

امل في شاشة رموز أصحاب صالحية التكليف بالعمل خارج الدوام ، و يتم عرض مناصب اصحاب الصالحية الغير موقوف التع

 معهم  فق .

ــــغ  على زر يتاريخ بداية التكليف   ❖ بالض لدوام وذلك  بالعمل خارج ا ية تكليف الموظفين  بدا تاريخ  ي من لوحة F8تحديد 

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 .تحديد عدد أيام تكليف الموظفين بالعمل خارج الدوام مدة التكليف  ❖

الموجودة  وذلك بالضغ  عل الدائرة   يفعليةيأو  يعاديةيالتكليف إما نوع أيام يقوم المستخدم باختيار نوع أيام التكليف   ❖

 بجانب كل خيار.

تكليف الموظفين بالعمل خارج الدوام، وذلك بعد إدخال تاريخ بداية  انتهاءيعرض النظام تلقائياً تاريخ التكليف   انتهاءتاريخ  ❖

 .و مدة التكليفالتكليف 

حيم يعرض النظام تقويم يحتوي على أيام الشهر فيتم اختيار  يتم الضغ  على صورة التقويم  أيام التكليف الفعلية  ❖

يام التكليف  هذه االيام في حقل أ ظام تواريخ  ــــغ  على زر ياغالقي حيم يعرض الن بة للتكليف ومن ثم الض يام المطلو األ

 الفعلية.

عرض النظام نوع العمل اإلضافي المسموح للموظف القيام به وذلك حسب إعدادات ضواب  العمل : ينوع العمل االضافي ❖

الخاصــة بالعمل اإلضــافي التي تم تحديدها ســابقاً من قائمة إدارة النظام في شــاشــة إعدادات ضــواب  العمل، حيم يعرض 

 عطل رسمية، أيام أعياد(.النظام نوع العمل اإلضافي المسموح للموظف القيام من )أيام عادية، أيام 

 

 التكليف بالعمل اإلضافي لأليام العادية ▪

 يتم تحديد أيام العمل االضافي من أيام االسبوع وذلك بالضغ  على المربع الموجود بجانب اليوم.أيام االسبوع   ❖

ــــاعات التكليف لأليام العادية بالمعدل عدد ســــاعات التكليف لأليام العادية   ❖ ــــافي يتم إدخال معدل عدد س عمل اإلض

 للموظف حيم يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى لعدد الساعات التي تم تحديدها في شاشة إعدادات ضواب  العمل.

 يعرض النظام عدد أيام التكليف الكلية لأليام العادية وذلك حسب مدة التكليف. عدد أيام التكليف الكلية لأليام العادية  ❖

يعرض النظام إجمالي عدد ســاعات التكليف لأليام العادية وذلك حســب لعادية  إجمالي عدد ســاعات التكليف لأليام ا ❖

 عدد ساعات التكليف وحسب عدد أيام التكليف.

 يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام العمل المسموح فيها. عدد أيام العمل المسموح فيها  ❖

 

 التكليف بالعمل اإلضافي أليام العطل الرسمية ▪

يتم إدخال معدل ســاعات التكليف أليام العطل الرســمية بالعمل معدل عدد ســاعات التكليف أليام العطل الرســمية   ❖

اإلضافي للموظف حيم يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى لعدد الساعات التي تم تحديدها في شاشة إعدادات ضواب  العمل، 

 مكن من إدخال معدل ساعات التكليف أليام العطل الرسمية.ويجب أن تكون فترة التكليف تصادف يوم عطلة رسمية لنت
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 يعرض النظام نوع العطل الرسمية المسموح للموظف أن يعمل بها عمل إضافي.نوع العطل الرسمية   ❖

ــمية   ❖ يعرض النظام عدد أيام التكليف الكلية للعطل الرســـمية وذلك حســـب مدة عدد أيام التكليف الكلية للعطل الرس

 التكليف.

يعرض النظام إجمالي عدد ســاعات التكليف لأليام العطل الرســمية ي عدد ســاعات التكليف للعطل الرســمية  إجمال ❖

 وذلك حسب عدد ساعات التكليف وحسب عدد أيام التكليف.

 

 التكليف بالعمل اإلضافي أليام األعياد ▪

عياد بالعمل اإلضافي للموظف حيم يتم إدخال معدل ساعات التكليف أليام األمعدل عدد ساعات التكليف أليام األعياد   ❖

يجب أن ال يتجاوز الحد األقصــى لعدد الســاعات التي تم تحديدها في شــاشــة إعدادات ضــواب  العمل، ويجب أن تكون فترة 

 التكليف تصادف أيام أعياد لنتمكن من إدخال معدل ساعات التكليف أليام األعياد.

 النظام عدد أيام التكليف الكلية أليام األعياد وذلك حسب مدة التكليف.يعرض  عدد أيام التكليف الكلية أليام األعياد  ❖

يعرض النظام إجمالي عدد ساعات التكليف أليام األعياد وذلك حسب عدد إجمالي عدد ساعات التكليف أليام األعياد   ❖

 ساعات التكليف وحسب عدد أيام التكليف.

 المراد انجازه خالل فترة التكليف بالعمل اإلضافي للموظف. يتم إدخال طبيعة العملطبيعة العمل المراد انجازه   ❖

 

  أصبح قرار تكليف بالعمل خارج الدوام معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

انتهاء فترة التكليف بالعمل خارج الدوام للموظف يتم إعداد إفادة عمل إضـــافي حيم يتم ذلك من شـــاشـــة إعداد إفادة  بعد ❖

 عمل إضافي.
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 إعداد قرار تكوين لجنة
 

-5-7من قائمة قرارات التكليف كما في الشكل )من قائممة القرارات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تكوين لجنة  

7.) 
 

 
 يمثل شاشة إعداد قرار تكوين لجنة. (7-5-7الشكل )

 

شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تكوين لجنة جديد يتم  شة القيام بإعداد قرار تكوين لجنة في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

 الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تكوين لجنة •

 يقوم المستخدم بإدخال وصف اسم اللجنة المراد إعداد قرار تكوين لها. اسم اللجنة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال وصف لمهام أعمال اللجنة. الغرض من اللجنة  ❖

 وم المستخدم بتحديد وحدة احتساب المكافأة بجلسة أو يوم أو ساعة.يقوحدة احتساب المكافأة   ❖

ــــغ  على زر ي تاريخ بداية عمل اللجنة  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ بداية عمل اللجنة وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يعرض النظام تاريخ نهاية عمل اللجنة تلقائياً بحيم يســـاوي ســـنة من تاريخ بدايتها مع إمكانية  تاريخ نهاية عمل اللجنة  ❖

 التعديل على هذا التاريخ.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1275 

ــب المكونة للجنة التي تم إدخال رمزها في حقل رمز اللجنةالمناصــب المكونة للجنة   ❖ حيم يعرض  يعرض النظام المناص

 البيانات التالية:

 رقم مسلسل.م   ❖

 وصف المنصب الذي تم تعريفه للجنة مثالً يرئيس، سكرتير....ي.يعرض النظام وصف المنصب   ❖

 اعضاء(....ي. 4عدد الموظفين على ذلك المنصب مثالً ي رئيس )رئيس واحد(، عضو )عدد الموظفين   ❖

 ب.يعرض النظام الحد األقصى للموظفين الذين يمكن تعريفهم في هذا المنصالحد األقصى للموظفين   ❖

يعرض النظام قيمة بدل الوحدة أثناء الدوام وذلك حســــب وحدة احتســــاب المكافأة التي تم بدل الوحدة أثناء الدوام   ❖

 لاير  بالجلسة أو الساعة أو باليومي. 100تحديدها سابقاً كأن يكون مثالً  ي

ــــاب المكافأة التي تم  يعرض النظام قيمة بدل الوحدة خارج الدوام وذلك حســــب وحدةبدل الوحدة خارج الدوام   ❖ احتس

 تحديدها سابقاً.

 يعرض النظام الحد األقصى للبدل الذي يمكن دفعه لهذا المنصب.الحد األقصى للبدل   ❖

 إلضافة الموظفين الذين يشغلون مناصب اللجنة يتم عمل ما يلي  ❖

ضافة موظفين له من جدول المناصب المكونة للجنة وذلك بالضغ ❖   على صورة اليد الموجودة في تم اختيار المنصب المراد إ

 بداية سطر الجدول ومن ثم يتم إدخال:

 يتم الضغ  على يتعديلي من شري  المهام الموجود فوق جدول المناصب المكونة للجنة. ❖

يتم الضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام الموجود فوق جدول الموظفين الُمعينين على مناصــــب اللجنة حيم تظهر  ❖

 الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م   ❖

صنيف   ❖ يتم تحديد نوع التصــنيف لمنصــب اللجنة هل هو يموظف محدد أو منصــب محدد أو وظيفة محددة أو منصــب غير الت

 محددي وذلك بإختيار نوع التصنيف من القائمة المنسدلة.

حة المفاتيح ي من لوF2يتم إدخال رقم الموظف الذي ســوف يشــغل منصــب اللجنة وذلك بالضــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

صب اللجنة في حال كان نوع  سماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد تعيينه على من حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

منصـــب اللجنة يوظيفة محددةي، أما في حال كان نوع منصـــب اللجنةيمنصـــب محدد أو وظيفة محددةي يعرض رقم الموظف 

 للجنةيمنصب غير محددي يكون فارغا.تلقائياً، أما في حال كان نوع منصب ا

 يعرض النظام تلقائياً اسم الموظف الذي تم اختياره. اسم الموظف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المنصب فق  في حال كان نوع منصب اللجنة منصب إداري.رقم المنصب   ❖

 يعرض النظام تلقائياً اسم المنصب الذي تم اختياره.اسم المنصب   ❖

 المستخدم بإدخال المرتبة فق  في حال كان نوع منصب اللجنة وظيفة محددة.يقوم المرتبة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة فق  في حال كان نوع منصب اللجنة وظيفة محددة.رقم الوظيفة   ❖

 يتم اختيار نعم أو ال.يمكن اإلنابة عنه   ❖

 يقوم المستخدم بإدخالة يدوياً في حال كان نوع منصب اللجنة يمنصب غير محددي. وصف المنصب غير محدد   ❖

ـــافة رقم موافقة صـــاحب الصـــالحية    ❖ ـــالحية التي تم ادخالها من قرار إض ـــاحب الص يقوم النظام بعرض رقم موافقة ص

 .موظفين إلى لجنة

الصــالحية التي تم ادخالها من قرار إضــافة يقوم النظام بعرض تاريخ موافقة صــاحب تاريخ موافقة صــاحب الصــالحية    ❖

 .موظفين إلى لجنة

 

  أصبح قرار تكوين لجنة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار. ❖

 اللجنة يتم إعداد إفادة عن جلسات اللجنة حيم يتم ذلك من شاشة إعداد إفادة عن جلسات لجنة. بعد انتهاء فترة عمل ❖
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 إعداد قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة
 

سمية لفترة محددة  شة عند اختيار إعداد قرار تكليف بمهمة ر شا من قائمة قرارات التكليف من قائمة القرارات تظهر هذه ال

 (.8-5-7)كما في الشكل 
 

 
 يمثل شاشة إعداد قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة. (8-5-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار تكليف لموظف بمهمة رســمية لفترة محددة في نظام شــؤون الموظفين، 

شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من وإلضافة قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار التكليف بمهمة رسمية لفترة محددة •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من F2تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة له وذلك بالضغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد  ــــمية  قرارلوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس بمهمة رس

 لفترة محددة له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تكليف له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1277 

 تكليف له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء   معلومات القرار ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. مسمى الوظيفة  ❖

 مرتبة الوظيفة الخاصة بالموظف المدخل رقمه. يعرض النظام مرتبة الوظيفة  ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام جهة الوظيفة الخاصة بالموظف المدخل رقمه. جهة الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مقر الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. مقر الوظيفة  ❖

تحديد تاريخ بداية تكليف الموظف بمهمة رســـمية لفترة محددة حيم ال تتجاوز مدة التكليف أكثر من  تاريخ بداية التكليف  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8سنة وذلك بالضغ  على زر ي

 يم يتم إدخال عدد األيام أو الشهور.تحديد مدة تكليف الموظف بمهمة رسمية لفترة محددة حمدة التكليف   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية التكليف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية التكليف ومدة التكليف.تاريخ نهاية التكليف   ❖

 إدخال الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد تكليف الموظف بها.جهة الوظيفة الجديدة   ❖

 عمل الوظيفة المراد تكليف الموظف عليها.إدخال  مقر مقر الوظيفة الجديدة   ❖

 إدخال سبب تكليف الموظف بهذه المهمة الرسمية.سبب التكليف   ❖

 

  أصبح قرار التكليف بمهمة رسمية لفترة محددة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تكليف موظف  بعد االعتماد يحتاج ❖

 بمهمة رسمية لفترة محددة.
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 إعداد قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة
 

ائمة قرارات من قمن قائمة القرارات تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار تكليف بمهمة رســـمية لفترة غير محددة 

 (.9-5-7التكليف كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة إعداد قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة. (9-5-7الشكل )

 

ــــؤون  ــــمية لفترة غير محددة في نظام ش ــــة القيام بإعداد قرار تكليف لموظف بمهمة رس ــــاش يتم من خالل هذه الش

ــمية لفتر ــافة قرار تكليف بمهمة رس ــري  المهام، وفيما الموظفين، وإلض ــغ  على زر يجديدي من ش ة غير محددة جديد يتم الض

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 متن القرار •

 قرار التكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي F2تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة له وذلك بالضغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

سماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد  سمية  قرارمن لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ بمهمة ر

 لفترة غير محددة له.

 النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق.يعرض  اسم الموظف  ❖

 تكليف له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تكليف له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 لمستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع ا معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 الخاص بالموظف المدخل رقمه. يعرض النظام مسمى الوظيفة مسمى الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة الخاصة بالموظف المدخل رقمه. مرتبة الوظيفة  ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام الجهة الفعلية للموظف المدخل رقمه. جهة الموظف الفعلية  ❖

 يعرض النظام المقر الفعلي للموظف المدخل رقمه. مقر الموظف الفعلي  ❖

تحديد تاريخ بداية تكليف الموظف بمهمة رســـمية لفترة غير محددة حيم ال تتجاوز مدة التكليف أكثر تاريخ بداية التكليف   ❖

 يل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعدF8من سنة وذلك بالضغ  على زر ي

 تحديد التاريخ المتوقع إلنتهاء التكليف .التاريخ المتوقع إلنتهاء التكليف   ❖

 بها.ه المراد تكليف الموظفجهة إدخال   الفعلية الموظفجهة  ❖

 .عليهه المراد تكليف الموظفمقر عمل إدخال   الفعلي الموظفمقر  ❖

 إدخال سبب تكليف الموظف بهذه المهمة الرسمية.سبب التكليف   ❖

 

  أصبح قرار التكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تكليف موظف  حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير  ❖

 مة رسمية لفترة غير محددة.بمه
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 إعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة

 

من قائمة قرارات من قائمة القرارت تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رســـمية لفترة محددة  

 (.10-5-7التكليف كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة إعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة. (01-5-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار انهاء تكليف لموظف بمهمة رسمية لفترة محددة في نظام شؤون الموظفين، 

هام، وفيما يلي تبيان لكل وإلضافة قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  الم

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 التكليف بمهمة رسمية لفترة محددة قرار انهاء •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر  قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ــــمية لفترة محددة له وذلك بالض انهاء تكليف بمهمة رس

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد F2ي انهاء  قراري من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة له.

 في الحقل السابق. يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه اسم الموظف  ❖

 انهاء تكليف له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖
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 انهاء تكليف له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. الوظيفة مسمى  ❖

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة الخاصة بالموظف المدخل رقمه. مرتبة الوظيفة  ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. رقم الوظيفة  ❖

 ه.يعرض النظام جهة الوظيفة الخاصة بالموظف المدخل رقم جهة الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مقر الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. مقر الوظيفة  ❖

ــــمية لفترة محددة حيم ال تتجاوز مدة التكليف تاريخ بداية التكليف   ❖ يعرض النظام تاريخ بداية تكليف الموظف بمهمة رس

 أكثر من سنة. 

 التكليف.يعرض النظام التاريخ المتوقع إلنهاء التاريخ المتوقع إلنهاء التكليف   ❖

 يعرض النظام جهة الموظف الفعلية.جهة الموظف الفعلية   ❖

 يعرض النظام مقر الموظف الفعلي.مقر الموظف الفعلي   ❖

 يعرض النظام سبب تكليف الموظف بهذه المهمة الرسمية.سبب التكليف   ❖

 إدخال تاريخ إنهاء التكليف.تاريخ إنهاء التكليف   ❖

 (1-10-5-7) كما في الشكل يفإدخال سبب إنهاء التكلسبب اإلنهاء   ❖
 

 
 شاشة إعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة.الجزء السفلي ليمثل  (7-5-10-1الشكل )

 

  أصبح قرار إنهاء التكليف بمهمة رسمية لفترة محددة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1282 

، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء تكليف موظف  حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قراربعد االعتماد يحتاج إلى تصدير  ❖

 بمهمة رسمية لفترة محددة.
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 إعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة
 

قرارات من قائمة قرارات التظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة من قائمة  

 (.11-5-7التكليف كما في الشكل )
 

 
 محددة. يمثل شاشة إعداد قرار انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير (11-5-7الشكل )

 

ـــة القيام ب ـــؤون يتم من خالل هذه الشـــاش ـــمية لفترة غير محددة في نظام ش إعداد قرار انهاء تكليف لموظف بمهمة رس

الموظفين، وإلضـــافة قرار انهاء تكليف بمهمة رســـمية لفترة غير محددة جديد يتم الضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية  •

 الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح باقي  ❖

 متن القرار •

 التكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة قرار انهاء •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

انهاء تكليف بمهمة رسمية لفترة غير محددة له وذلك بالضغ  على زر  قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد F2ي انهاء  قراري من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 انهاء تكليف له. قرارني للموظف المراد إعداد يعرض النظام رقم السجل المد رقم السجل المدني  ❖

 انهاء تكليف له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام مسمى الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. مسمى الوظيفة  ❖

 مرتبة الوظيفة الخاصة بالموظف المدخل رقمه.يعرض النظام  مرتبة الوظيفة  ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام جهة الوظيفة الخاصة بالموظف المدخل رقمه. جهة الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مقر الوظيفة الخاص بالموظف المدخل رقمه. مقر الوظيفة  ❖

ــــمية لفترة محددة حيم ال تتجاوز مدة التكليف تاريخ بداية التكليف   ❖ يعرض النظام تاريخ بداية تكليف الموظف بمهمة رس

 أكثر من سنة. 

 يعرض النظام التاريخ المتوقع إلنهاء التكليف.التاريخ المتوقع إلنهاء التكليف   ❖

 يعرض النظام مقر الوظيفة الجديد الخاص بالموظف المدخل رقمه. مقر الوظيفة الجديد  ❖

 يعرض النظام جهة الموظف الجديدة.هة الوظيفة الجديدة  ج ❖

 يعرض النظام سبب تكليف الموظف بهذه المهمة الرسمية.سبب التكليف   ❖

 إدخال تاريخ إنهاء التكليف.تاريخ إنهاء التكليف   ❖

 إدخال سبب إنهاء التكليف.سبب اإلنهاء   ❖

 

   محددة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار إنهاء التكليف بمهمة رسمية لفترة غير مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء تكليف موظف قرار ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير  ❖

 بمهمة رسمية لفترة غير محددة.
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 بالعمل خارج الدوام اآلليإعداد قرار تكليف 
 

 قائمة قرارات التكليف كما في الشكلمن قائمة القرارات من تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار خارج الدوام اآللي  

(12-5-7.) 
 

 
 يمثل شاشة إعداد قرار تكليف بالعمل خارج الدوام اآللي. (12-5-7الشكل )

 

ــــة القيام بإعداد ــــاش قرار تكليف بالعمل خارج الدوام اآللي الجماعي لمجموعة موظفين في نظام  يتم من خالل هذه الش

ــري  المهام، وفيما  ــغ  على زر يجديدي من ش ــافة قرار تكليف بالعمل خارج الدوام اآللي جديد يتم الض ــؤون الموظفين، وإلض ش

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية •

 شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. تم شرح هذه الحقول في ❖

 متن القرار •

 قرار تكليف بالعمل خارج الدوام اآللي  •

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة موظفي موظفي القرار حسب مخصصاتهم اإلدارية   •

وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرار حسب مخصصاتهم اإلدارية والتي تتضمن أسماء الموظفين المشمولين في القرار 

القرارات الجماعية ، يقوم النظام بعرض بيانات عن موظفي القرار حســـب مخصـــصـــات إدارتهم ، وذلك في حال كان النظام 

 :يتعامل مع المخصصات ويعرض التقرير البيانات التالية

o    يعرض النظام مركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي . مركز التكلفة 

o    يعرض النظام المخصــــص الكلي  لمركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف المنتمي لقرار المخصـــص الكلي

 تكليف بعمل إضافي .
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o    ــــص لمركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف يعرض النظام المتبقي مالمتبقي من المخصــــص ن المخص

 المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي .

o   يعرض النظام مجموع المكافآت لمركز التكلفة .مجموع المكافآت لمركز التكلفة 

o :بيانات الموظفين في القرار المنتمين لها وتشمل 

o   رقم مسلسل للموظف المنتمي للقرار.م 

o  يعرض النظام رقم الموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي . رقم الموظف 

o   يعرض النظام الراتب األساسي للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي. الراتب األساسي 

o   يعرض النظام قيمة المكافأة للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي.قيمة المكافأة 

o  الحفظ في حال حدوثه مثل عدم كفاية المخصص أو عدم تخصيص مبلغ لمركز يقوم النظام بعرض سبب عدم  المالحظات

 التكلفة أو عدم تعريف مركز التكلفة، ويكون فارغ للموظف الذي يغطي مخصصه.

o   يعرض النظام مجموع المكافآت لجميع الموظفين المنتمين للقرار.مجموع مبالغ المكافآت لموظفي القرار 

يد هل يتم إضــافة الموظفين حســب الجهة اإلدارية التابعين لها الموظفين أو حســب يتم تحدإضــافة الموظفين حســب   ❖

 شرط تصفية، فإذا تم اختيار حسب الجهة اإلدارية:

من لوحة  ”F2“يتم ادخال رقم الجهة اإلدارية المراد تكيلف موظفيها بالعمل اإلضافي وذلك بالضغ  على زر الجهة اإلدارية   ❖

 قائمة بأرقام وأسماء الجهات االدارية فيتم اختيار الجهة اإلدارية المطلوبة. المفاتيح حيم يعرض النظام

 أما إذا تم اختيار اضافة الموظفين للقرار حسب شرط تصفية: ❖

صفية   ❖ صة شرط الت شروط الخا شة تعريف ال شا سدلة والذي تم تعريفها في  صفية من القائمة المن شرط الت يتم اختيار 

 ة النظام.بضواب  العمل من قائمة إدار

( 1-12-5-7يتم الضغ  على هذا الراب  حيم تظهر شاشة بيانات التكليف كما في الشكل ) البيانات األساسة للتكليف  ❖

 وذلك إلدخال البيانات االساسة للتكليف.
 

 
 ( يمثل شاشة بيانات التكليف.1-12-5-7الشكل )
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 يتم إدخال البيانات االساسية للتكليف في الحقول التالية:

ــغ  على زر يتاريخ بداية التكليف   ❖ ــافي وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح F8تحديد تاريخ بداية تكليف الموظفين بالعمل اإلض

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 .خارج الدوامتحديد عدد أيام تكليف الموظفين بالعمل  مدة التكليف  ❖

رض النظام تلقائياً تاريخ نهاية تكليف الموظفين بالعمل اإلضــــافي، وذلك بعد إدخال تاريخ بداية يعتاريخ نهاية التكليف   ❖

 التكليف و مدة التكليف.

يتم تحديد نوع العمل اإلضــــافي المطلوب من الموظفين القيام به من )أيام عادية، أيام عطل نوع العمل اإلضــــافي    ❖

 موجود بجانب نوع العمل اإلضافي المطلوب.رسمية، أيام أعياد( وذلك بالضغ  بالمربع ال

 التكليف بالعمل اإلضافي لأليام العادية ▪

ــغ  بالمربع الموجود أيام االســبوع المكلف فيها الموظف   ❖ ــبوع وذلك بالض ــافي من أيام االس يتم تحديد أيام العمل االض

 بجانب اليوم.

ــــامعدل عدد ســــاعات التكليف لأليام العادية   ❖ ــــافي يتم إدخال معدل عدد س عات التكليف لأليام العادية بالعمل اإلض

 للموظف حيم يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى لعدد الساعات التي تم تحديدها في شاشة إعدادات ضواب  العمل.

 التكليف بالعمل اإلضافي أليام العطل الرسمية ▪

أليام العطل الرســمية بالعمل يتم إدخال معدل ســاعات التكليف معدل عدد ســاعات التكليف أليام العطل الرســمية   ❖

اإلضافي للموظف حيم يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى لعدد الساعات التي تم تحديدها في شاشة إعدادات ضواب  العمل، 

 ويجب أن تكون فترة التكليف تصادف يوم عطلة رسمية لنتمكن من إدخال معدل ساعات التكليف أليام العطل الرسمية.

 يعرض النظام نوع العطل الرسمية المسموح للموظف أن يعمل بها عمل إضافي.نوع العطل الرسمية   ❖

 التكليف بالعمل اإلضافي أليام األعياد ▪

يتم إدخال معدل ساعات التكليف أليام األعياد بالعمل اإلضافي للموظف حيم معدل عدد ساعات التكليف أليام األعياد   ❖

تي تم تحديدها في شــاشــة إعدادات ضــواب  العمل، ويجب أن تكون فترة يجب أن ال يتجاوز الحد األقصــى لعدد الســاعات ال

 التكليف تصادف أيام أعياد لنتمكن من إدخال معدل ساعات التكليف أليام األعياد.

ضافي للموظف، ومن ثم طبيعة العمل المراد انجازه   ❖ يتم إدخال طبيعة العمل المراد انجازه خالل فترة التكليف بالعمل اإل

 على زر ياغالق مع حفظي لحفظ بيانات التكليف و العودة إلى شاشة التكليف الرئيسية. يتم الضغ 

ضافة  إضافة الموظفين  ❖ ضافة الموظفيني حيم يقوم النظام بإ ضغ  على زر يإ بعد االنتهاء من ادخال بيانات التكليف يتم ال

 رط التصفية.الموظفين إلى قرار التكليف الجماعي و ذلك حسب الجهة اإلدارية أو حسب ش

 .يتم الضغ  على زر يالتحقق من الموظفيني ليقوم النظام بفحص ضواب  لها عالقة بالموظفينالتحقق من الموظفين   ❖

ــــغ  على زر يالتحقق من التعارض والتوافقي ليقوم النظام بهذه النقطة الرجوع التحقق من التعارض والتوافق   ❖ يتم الض

القرارات التي ال يســـمح بتعارضـــها مع قرار التكليف االضـــافي وفحص هل هناك  لصـــفحة التعارض والتوافق ومعرفة ما هي

قرارات تتضمن فترة التكليف وبها تقاطع، حيم سوف يقوم النظام باستثناء الموظفين الذين يتقاطعون ويستطيع المستخدم 

 كان نوع التعارض ومع أي قرار.بالضغ  على الموظفيين المستثنيين لمعرفة من هم الموظفين الذين تم استثنائهم وماذا 

يالموظفين المســـتثنييني معرفة من هم  يســـتطيع المســـتخدم من خالل الضـــغ  على راب الموظفين المســـتثنيين   ❖

 الموظفين الذين تم استثائهم في القرار ومعرفة سبب االستثناء.

ــواب  الموظفيني ويتم بهذه  التحقق من ضــوابط الموظفين  ❖ ــغ  على زر يالتحقق من ض يجب ان يقوم المســتخدم بالض

النقطة اعادة احتساب الساعات لكل من االيام العادية والعطل الرسمية واالعياد ويقوم النظام بالتحقق من ضواب  الموظف 

ــــ  ــــ  4فمثال تم تكليف موظف بـ ساعات فعند الضغ  عليها سوف يتم  3ساعات أيام عادية والحد االقصى لضاب  الموظف بـ

استثناء الموظف من القرار وسوف يتم اضافته الى الموظفين المستثنيين ويكون سبب ازالته ان معدل عدد الساعات تجاوز 

 الحد االقصى.

ستطي ❖ ضواب  الالزمة الدخال قرار لهم وي ستخدم التعديل على معلومات الموظفين الذين تحقق عليهم كل ال ستطيع الم ع ي

المســتخدم اضــافة موظفين جدد على القرار وســوف تكون عملية التحقق على مســتوى الموظف وليســت على مســتوى 

  القرار ككل ) أي عند حفظ معلومات الموظف(.

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

لى هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  ع معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

  



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1288 

  أصبح قرار تكليف بالعمل خارج الدوام اآللي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .الحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار اعتماد من صاحب ص ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

بعد انتهاء فترة التكليف بالعمل خارج الدوام للموظفين يتم إعداد إفادة عمل إضــافي حيم يتم ذلك من شــاشــة إعداد إفادة  ❖

 عمل إضافي.

شة وبهذا يكون قد تم االنتهاء من  شا شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من  ضافي وبحاجة العتماد اإلفادة من  إجراء إفادة عمل إ

 اعتماد اإلفادات من شؤون الموظفين كما في قرار إفادة العمل االضافي.
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 إعداد قرار قطع أو انهاء تكليف بمهمة خارج الجهة
 

شة عند اختيار إعداد قرار إنهاء تكليف بمهمة خارت شا شكل )ظهر هذه ال -5-7ج الجهة من قائمة قرارات التكليف كما في ال

13.) 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار إنهاء تكليف بمهمة خارج الجهة.13-5-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار إنهاء تكليف لموظف بوظيفة أخرى في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار  يتم من خالل هذه الشا

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  إنهاء تكليف بوظيفة أخرى ــــغ  على زر يجديدي من ش جديد يتم الض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية  •

 يتم إدخال قرار التكليف األصلي المراد إعداد إنهاء تكليف له.القرار األصلي   ❖

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة مؤقتة. ❖
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 متن القرار •

 قرار إنهاء أو قطع التكليف بمهمة خارج الجهة •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

 إنهاء تكليف له. قراريعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

 إنهاء تكليف له. قراريعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد  اسم الموظف  ❖

 إنهاء تكليف له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 إنهاء تكليف له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 معلومات إنهاء التكليف  ❖

ي من لوحة F8الجهة وذلك بالضــــغ  على زر يتحديد تاريخ إنهاء تكليف الموظف بمهمة خارج تاريخ إنهاء أو قطع التكليف   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 إدخال سبب إنهاء أو قطع تكليف الموظف بمهمة خارج الجهة. سبب إنهاء أو قطع التكليف  ❖

 

  جراءات التالية:أصبح قرار إنهاء التكليف بمهمة خارج الجهة معد وبحاجة إلى اإلمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ،وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء تكليف موظف  ❖

 بمهمة خارج الجهة.
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 إعداد قرار إضافة موظفين إلى لجنة
 

 (.14-5-7من قائمة قرارات التكليف كما في الشكل ) إعداد قرار إضافة موظفين إلى لجنةظهر هذه الشاشة عند اختيار ت
 

 
 إضافة موظفين إلى لجنة.( يمثل شاشة إعداد قرار 14-5-7الشكل )

 

إضـافة في نظام شـؤون الموظفين، وإلضـافة قرار  إضـافة موظفين إلى لجنةة القيام بإعداد قرار يتم من خالل هذه الشـاشـ

 جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: موظفين إلى لجنة

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

حيم  ]بحم[، أو يتم الضغ  على الراب  لمراد إضافة موظفين إليها تكوين اللجنةيتم إدخال رقم قرار القرار األصلي   ❖

 (.1-14-5-7يعرض النظام شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل )
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 يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار. (1-14-5-7) الشكل

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 الذي تم إعداد القرار له.يتم إدخال رقم الموظف  رقم الموظف  ❖

ويمكن يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها إلى تاريخ(   –تاريخ القرار )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي الضغ 

محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

سطر الجدول ومن ثم ال صورة اليد الموجودة في بداية  ضغ  على  ضغ  على زر يعرضي الموجود القرار من الجدول وذلك بال

 في نهاية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.

 

 متن القرار •

 إضافة موظفين إلى لجنة •

 يعرض النظام اسم اللجنة التي سيضاف لها الموظف وال يمكن التعديل عليه.  اسم اللجنة ❖

 التعديل عليه.يعرض النظام الغرض من اللجنة وال يمكن  الغرض من اللجنة  ❖

ساب المكافأة  ❖ وال يمكن  جلســة أو يوم أو ســاعةيعرض النظام وحدة احتســاب المكافأة في اللجنة وتكون إما  وحدة احت

 التعديل عليه.

 .وال يمكن التعديل عليه يعرض النظام تاريخ بداية عمل اللجنة التي سيضاف لها الموظفتاريخ بداية عمل اللجنة   ❖

 تاريخ نهاية عمل اللجنة التي سيضاف لها الموظف وال يمكن التعديل عليه. يعرض النظامتاريه نهاية عمل اللجنة   ❖

 يعرض النظام مقر عمل اللجنة وال يمكن التعديل عليه.مقر عمل اللجنة   ❖
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 يعرض النظام نوع اللجنة وال يمكن التعديل عليه.نوع اللجنة   ❖

 وم المستخدم بإدخال رقم موافقة صاحب الصالحية على إضافة موظفين إلى اللجنة.يق رقم موافقة صاحب الصالحية  ❖

ــافة تاريخ موافقة صــاحب الصــالحية  ❖ ــالحية على إض ــاحب الص موظفين إلى  يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ موافقة ص

 اللجنة.

حيم يعرض  قرار تكوين لجنةتم تعريفها في يعرض النظام المناصــــب المكونة للجنة التي المناصــــب المكونة للجنة   ❖

 البيانات التالية:

 رقم مسلسل.م   ❖

 وصف المنصب الذي تم تعريفه للجنة مثالً يرئيس، سكرتير....ي.يعرض النظام وصف المنصب   ❖

 اعضاء(....ي. 4عدد الموظفين على ذلك المنصب مثالً ي رئيس )رئيس واحد(، عضو )عدد الموظفين   ❖

 النظام الحد األقصى للموظفين الذين يمكن تعريفهم في هذا المنصب.يعرض الحد األقصى للموظفين   ❖

يعرض النظام قيمة بدل الوحدة أثناء الدوام وذلك حســــب وحدة احتســــاب المكافأة التي تم بدل الوحدة أثناء الدوام   ❖

 بالجلسة أو الساعة أو باليومي. لاير 100ابقاً كأن يكون مثالً  يتحديدها س

ــــاب المكافأة التي تم وام  بدل الوحدة خارج الد ❖ يعرض النظام قيمة بدل الوحدة خارج الدوام وذلك حســــب وحدة احتس

 تحديدها سابقاً.

 يعرض النظام الحد األقصى للبدل الذي يمكن دفعه لهذا المنصب.الحد األقصى للبدل   ❖

 يعرض النظام نوع المنصب والذي تم تحديده في قرار تكوين لجنة سابًقا.نوع المنصب   ❖

 ضافة الموظفين الذين يشغلون مناصب اللجنة يتم عمل ما يلي إل ❖

تم اختيار المنصب المراد إضافة موظفين له من جدول المناصب المكونة للجنة وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في ي ❖

ُمعينين على الضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام الموجود فوق جدول الموظفين الاية ســـطر الجدول ومن ثم يتم بد

 مناصب اللجنة حيم تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م   ❖

صنيف   ❖ يتم تحديد نوع التصــنيف لمنصــب اللجنة هل هو يموظف محدد أو منصــب محدد أو وظيفة محددة أو منصــب غير الت

 محددي وذلك بإختيار نوع التصنيف من القائمة المنسدلة.

ي من لوحة المفاتيح F2وف يشــغل منصــب اللجنة وذلك بالضــغ  على زر ييتم إدخال رقم الموظف الذي ســرقم الموظف   ❖

صب اللجنة في حال كان نوع  سماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد تعيينه على من حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

ض رقم الموظف يمنصـــب محدد أو وظيفة محددةي يعر ي، أما في حال كان نوع منصـــب اللجنةموظف محددمنصـــب اللجنة ي

 تلقائياً، أما في حال كان نوع منصب اللجنةيمنصب غير محددي يكون فارغا.

 يعرض النظام تلقائياً اسم الموظف الذي تم اختياره. اسم الموظف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المنصب فق  في حال كان نوع منصب اللجنة منصب إداري.رقم المنصب   ❖

 تلقائياً اسم المنصب الذي تم اختياره.يعرض النظام اسم المنصب   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال المرتبة فق  في حال كان نوع منصب اللجنة وظيفة محددة.المرتبة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة فق  في حال كان نوع منصب اللجنة وظيفة محددة.رقم الوظيفة   ❖

 يتم اختيار نعم أو ال.يمكن اإلنابة عنه   ❖

 يقوم المستخدم بإدخالة يدوياً في حال كان نوع منصب اللجنة يمنصب غير محددي. غير محدد  الوصف المنصب  ❖

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: إضافة موظفين إلى لجنةأصبح قرار مالحظة 

 .حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراعتماد من صاحب صالحية  ❖

إضــافة موظفين وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء  ،حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير ❖

 .إلى لجنة
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 إعداد قرار ندب موظف
 

-5-7من قائمة قرارات التكليف كما في الشــكل )من قائمة القرارات  ندب موظفتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار 

15.) 
 

 
 .ندب موظفيمثل شاشة إعداد قرار  (15-5-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار  شا ضافة قرار  ندب موظفيتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل جديد يتم  ندب موظففي نظام 

 الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح باقي  ❖

 

 متن القرار •

 ندب موظفقرار  •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي ندبإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2له وذلك بالض

 له. ندبالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 له. ندبلمدني للموظف المراد إعداد قرار يعرض النظام رقم السجل ا رقم السجل المدني  ❖

 له. قرار ندبيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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ض معلومات القرار  ❖ من أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تت

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

 معلومات الوظيفة األصلية للموظف ❖

ــليةيعرض النظام معلومات الوظيفة األ ❖ مســمى ، رقم الوظيفة، مرتبة الوظيفة، تســلســل الوظيفةللموظف حيم يعرض ي ص

 ، مقر الوظيفةي.جهة الوظيفة، الوظيفة

 

 فترة الندب ❖

 .الموظف ندبيتم إدخال تاريخ بداية تاريخ بداية الندب   ❖

 .الموظف ندبيتم إدخال مدة المدة   ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية الندب. تاريخ نهاية الندب  ❖
 

 
 .ندب موظفشاشة إعداد قرار الجزء السفلي من يمثل  (1-15-5-7الشكل )

 

 معلومات الوظيفة المندوب عليها الموظف ❖

فة  ❖ بة الوظي مة  مرت قائ بة أخرى من ال يار مرت باخت ها  عديل ية للموظف ويمكن ت حال بة ال ظام بعرض نفس المرت يقوم الن

 المنسدلة.

 .يتم إدخال رقم الوظيفة رقم الوظيفة  ❖

يعرض النظام الرقم المتســــلســــل للوظيفة المراد ندب الموظف عليها، وباإلمكان إدخال الرقم  تســــلســــل الوظيفة  ❖

 ويعرض النظام بقية الحقول.المتسلسل 

 يعرض النظام مسمى الوظيفة المراد ندب الموظف عليها. مسمى الوظيفة  ❖

 يعرض النظام الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد ندب الموظف عليها. جهة الوظيفة  ❖
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 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة المراد ندب الموظف عليها. مقر الوظيفة  ❖

 الندب. يتم إدخال سبب سبب الندب  ❖

 يتم إدخال رقم خطاب الموافقة على الندب. رقم خطاب الموافقة  ❖

 يتم إدخال تاريخ خطاب الموافقة. تاريخ خطاب الموافقة  ❖

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: ندب موظفأصبح قرار مالحظة 

 .حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراعتماد من صاحب صالحية  ❖

 .ندب موظف، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار لى تصديربعد االعتماد يحتاج إ ❖
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 إعداد قرار قطع أو إنهاء ندب موظف
 

من قائمة قرارات التكليف كما في من قائمة القرارات  قطع أو إنهاء ندب موظفتظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار 

 (.16-5-7الشكل )
 

 
 .قطع أو إنهاء ندب موظفيمثل شاشة إعداد قرار  (16-5-7)الشكل 

 

قطع أو في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار  قطع أو إنهاء ندب موظفيتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار 

 ه الشاشة:جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذ إنهاء ندب موظف

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 انهاء أو قطع الندبقرار  •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قطع أو إنهاء ندبإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2له وذلك بالض

 له. قطع أو إنهاء ندبحيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 له. قطع أو إنهاء ندبداد قرار لمدني للموظف المراد إعيعرض النظام رقم السجل ا رقم السجل المدني  ❖

 له. قرار قطع أو إنهاء ندبيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يتم إدخال تاريخ انهاء أو قطع الندب.تاريخ انهاء أو قطع الندب   ❖

 إدخال سبب انهاء أو قطع الندب.يتم سبب انهاء أو قطع الندب   ❖

 

 بيانات القرار األصلي للعرض فقط •

 فترة الندب ❖

 يعرض النظام تاريخ بداية الندب. تاريخ بداية الندب  ❖

 يعرض النظام مدة الندب. المدة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية الندب. تاريخ نهاية الندب  ❖
 

 
 .قطع أو إنهاء ندب موظفشاشة إعداد قرار الجزء السفلي من يمثل  (1-16-5-7الشكل )

 

 معلومات الوظيفة المندوب عليها الموظف •

ــــل الوظيفة، ، رقم الوظيفةحيم يعرض يمرتبة الوظيفة،  الوظيفة المندوب عليها الموظفيعرض النظام معلومات  ❖ تســــلس

 ، مقر الوظيفةي.جهة الوظيفة، مسمى الوظيفة

 يعرض النظام سبب الندب. سبب الندب  ❖

 يعرض النظام رقم خطاب الموافقة. رقم خطاب الموافقة  ❖

 يعرض النظام تاريخ خطاب الموافقة. تاريخ خطاب الموافقة  ❖

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: ندب موظف قطع أو إنهاءأصبح قرار مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖
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ندب  قطع أو إنهاء، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير  ❖

 .موظف
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 قرارات التمديد
 

ــــنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات تمديد 6-7تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل ) ( قرارات التمديد ،س

حيم تظهر هذه الشـــاشـــات عند اختيار قرارات التمديد من قائمة القرارات من قائمة إعداد قرار ،وفيما يلي ســـيتم  الموظفين،

 شرح كل نوع من قرارات تمديد الموظفين.
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات التمديد  .6-7الشكل )

 

 بيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة ال
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 إعداد قرار تمديد اجازة الجماعية للمتعاقدين غير السعوديين أعضاء هيئة التدريس
 

من قائمة تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تمديد اجازة الجماعية للمتعاقدين غير السعوديين أعضاء هيئة التدريس 

 (.1-6-7)من قائمة قرارات التمديد كما في الشكل القرارات 
 

 
 الجماعية للمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس . قرار تمديد اجازة( يمثل شاشة إعداد 1-6-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة الجماعية للمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس في نظام شؤون 

للمتعاقدين من أعضــاء هيئة التدريس جديد يقوم المســتخدم  بالضــغ  على زر  الموظفين، وإلضــافة قرار تمديد اجازة الجماعية

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

  الرقم الخاص للقرار ❖

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 اجازة الجماعية للمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريسقرار تمديد  ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 ة له.اجاز قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖
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 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. األساسية معلومات الموظف  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 .الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية

 يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  أصــبح قرار تمديد اجازة الجماعية للمتعاقدين غير الســعوديين أعضــاء هيئة التدريس معد وبحاجة إلى اإلجراءات مالحظة

 التالية:

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

م يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حي ❖

 الجماعية للمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس.  
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 إعداد قرار تمديد اجازة ثقافية داخلية 
 

 (.2-6-7في الشكل )من قائمة قرارات التمديد كما  داخليةتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تمديد اجازة ثقافية  
 

 
 . داخليةقرار تمديد اجازة ثقافية يمثل شاشة إعداد  (2-6-7الشكل )

 

في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تمديد  داخليةيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد اجازة ثقافية 

جديد يقوم المســتخدم  بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في  داخليةاجازة ثقافية 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 داخليةقرار تمديد اجازة ثقافية  ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالضـــغ  على زر ي القرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  الموظف رقم  ❖

 اجازة له. القرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 ذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على ه معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية:يعرض النظام معلومات  ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  ل سبب تمديد االجازة للموظف.يتم إدخا سبب التمديد 

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: داخليةأصبح قرار تمديد اجازة ثقافية مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد اجازة ثقافية  ❖

 .داخلية
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 خارجيةإعداد قرار تمديد اجازة ثقافية 
 

شة عند اختيار إعداد قرار تمديد اجازة ثقافية خارجية   شا قرارات التمديد كما في من قائمة من قائمة القرارات تظهر هذه ال

 (.3-6-7الشكل )
 

 
 .خارجيةقرار تمديد اجازة ثقافية يمثل شاشة إعداد  (3-6-7الشكل )

 

ضافة قرار تمديد  شؤون الموظفين، وإل شة القيام بإعداد قرار تمديد اجازة ثقافية خارجية في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

ضـغ  على زر يجديدي من شـري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في اجازة ثقافية خارجية جديد يقوم المسـتخدم  بال

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 خارجيةقرار تمديد اجازة ثقافية  ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  جل المدني رقم الس ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  القرار معلومات  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 خال الحقول التالية:يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إد ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  خارجية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: أصبح قرار تمديد اجازة ثقافيةمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد اجازة ثقافية  ❖

 خارجية.
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 عاقدينإعداد قرار تمديد إجازة عادية للمت

 

من قائمة قرارات التمديد من قائمة القرارت تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار إجازة عادية للمتعاقدين  

 (.4-6-7كما في الشكل )
 

 
 قرار تمديد إجازة عادية للمتعاقدين.يمثل شاشة إعداد  (4-6-7الشكل )

 

تمديد إجازة عادية للمتعاقدين في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة قرار يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار 

تمديد إجازة عادية للمتعاقدين جديد يقوم المســـتخدم  بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 اث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحد ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة عادية للمتعاقدين ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 ديد اجازة له.تم قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ت القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلوما معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة عادية للمتعاقدين معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة عادية  ❖

 للمتعاقدين .
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 إعداد قرار تمديد إجازة إضطرارية للمتعاقدين
 

ــــة عند اختيار  ــــاش ــــطرارية للمتعاقدين من قائمة قرارات التمديد كما في تظهر هذه الش إعداد قرار تمديد قرار إجازة إض

 (.7-6-5الشكل)
 

 
 قرار تمديد إجازة إضطرارية للمتعاقدين.يمثل شاشة إعداد  (5-6-7الشكل )

 

ضطرارية للمتعاقدين في نظام شؤون  شة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة إ الموظفين، وإلضافة قرار يتم من خالل هذه الشا

تمديد إجازة إضطرارية للمتعاقدين جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 إجازة إضطرارية للمتعاقدينقرار تمديد  ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. يعرض اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 راب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا ال معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: يعرض النظام معلومات اجازة ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  تمديد االجازة للموظف. يتم إدخال سبب سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة إضطرارية للمتعاقدين معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

إجراء تمديد إجازة بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من  ❖

 إضطرارية للمتعاقدين.
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 إعداد قرار تمديد اإلجازة العادية
 

من قائمة قرارات التمديد كما في من قائمة القرارت تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار اإلجازة العادية 

 (.7-6-6الشكل )
 

 
 عادية.قرار تمديد اإلجازة اليمثل شاشة إعداد  (6-6-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد اإلجازة العادية في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تمديد اإلجازة 

 العادية جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم  ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد اإلجازة العادية ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 ديد اجازة له.تم قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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ت القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلوما معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. اريخ انتهاء االجازة الجديد ت 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد اإلجازة العادية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد اإلجازة  ❖

 العادية.
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 إعداد قرار تمديد اإلجازة اإلستثنائية
 

من قائمة قرارات التمديد كما من قائمة القرارت تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار اإلجازة اإلســـتثنائية 

 (.7-6-7في الشكل )
 

 
 قرار تمديد اإلجازة اإلستثنائية.يمثل شاشة إعداد  (7-6-7الشكل )

 

ســتثنائية في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار تمديد يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار تمديد اإلجازة اإل

اإلجازة اإلســتثنائية جديد يقوم المســتخدم  بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 القرارمتن  •

 قرار تمديد اإلجازة اإلستثنائية ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. الموظف اسم  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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   على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 علومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية:يعرض النظام م ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد اإلجازة اإلستثنائية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

االنتهاء من إجراء تمديد اإلجازة عد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم ب ❖

 اإلستثنائية.
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 إعداد قرار تمديد إجازة المرافقة
 

من قائمة قرارات التمديد كما في من قائمة القرارات تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار إجازة المرافقة  

 (.8-6-7الشكل )
 

 
 إجازة المرافقة.قرار تمديد يمثل شاشة إعداد  (8-6-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار تمديد  شا ضافة قرار تمديد إجازة المرافقةيتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل إجازة  في نظام 

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ةجديد مرافقة ــــغ  على زر يجديدي من ش يقوم المســــتخدم  بالض

 الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة المرافقة ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 ديد اجازة له.تم قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ت القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلوما معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. اريخ انتهاء االجازة الجديد ت 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة المرافقة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

مديد إجازة بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء ت ❖

 .المرافقة
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 إعداد قرار تمديد إجازة إضطرارية
 

شة عند اختيار إعداد قرار تمديد قر  شا ضطرارية تظهر هذه ال من قائمة قرارات التمديد كما في من قائمة القرارات ار إجازة إ

 (.9-6-7الشكل )
 

 
 قرار تمديد إجازة إضطرارية.يمثل شاشة إعداد  (9-6-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة إضطرارية في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تمديد إجازة 

إضــــطرارية جديد يقوم المســــتخدم  بالضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة إضطرارية ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  الموظف رقم  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  لومات القرار مع ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يتم إدخال الحقول التالية:يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم  ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  إضطرارية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار تمديد إجازة مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة  ❖

 إضطرارية.
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 إصابة عملإعداد قرار تمديد إجازة مرضية بسبب 
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار إجازة مرضــية بســبب إصــابة عمل من قائمة قرارات التمديد كما في  

 (.10-6-7الشكل )
 

 
 .قرار تمديد إجازة مرضية بسبب إصابة عمليمثل شاشة إعداد  (10-6-7الشكل )

 

إجازة مرضية بسبب إصابة عمل في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة  يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد

قرار تمديد إجازة مرضية بسبب إصابة عمل جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار  ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة مرضية بسبب إصابة عمل ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارلمراد إعداد النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف ا

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 لقرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في ا

 يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة مرضية بسبب إصابة عمل معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 قرار.اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة  ❖

 مرضية بسبب إصابة عمل.
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 إعداد قرار تمديد إجازة مرضية بسبب خارج العمل
 

من قائمة قرارات من قائمة القرارات تيار إعداد قرار تمديد قرار إجازة مرضية بسبب خارج العمل تظهر هذه الشاشة عند اخ 

 (.11-6-7التمديد كما في الشكل )
 

 
 قرار تمديد إجازة مرضية بسبب خارج العمل.يمثل شاشة إعداد  (11-6-7الشكل )

 

بسبب خارج العمل في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة مرضية 

قرار تمديد إجازة مرضــية بســبب خارج العمل  جديد يقوم المســتخدم  بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 ة دائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيف ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة مرضية بسبب خارج العمل  ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 إعداد طلب اجازة له.النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. ت الموظف األساسية معلوما ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الجماعية. الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات

 يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  االجازة. يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة مرضية بسبب خارج العمل معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 قرار.اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد  ❖

قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة  بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير ❖

 مرضية بسبب خارج العمل.
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 إعداد قرار تمديد إجازة مرضية بسبب مرض خطير
 

سبب مرض خطير  ضية ب شة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار إجازة مر شا من قائمة قرارات من قائمة القرارات تظهر هذه ال

 (.12-6-7التمديد كما في الشكل )
 

 
 قرار تمديد إجازة مرضية بسبب مرض خطير.يمثل شاشة إعداد  (12-6-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة مرضية بسبب مرض خطير في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة 

يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان قرار تمديد إجازة مرضية بسبب مرض خطير جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة مرضية بسبب مرض خطير  ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  جل المدني رقم الس ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  لقرار معلومات ا ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 ال الحقول التالية:يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخ ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  سبب مرض خطير معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار تمديد إجازة مرضية بمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة  ❖

 مرضية بسبب مرض خطير .
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 إجازة استثنائية للمرافقإعداد قرار تمديد 
 

ستثنائية للمرافق  شة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار إجازة ا شا من قائمة قرارات التمديد من قائمة القرارات تظهر هذه ال

 (.13-6-7كما في الشكل )
 

 
 قرار تمديد إجازة استثنائية للمرافق.يمثل شاشة إعداد  (13-6-7الشكل )

 

القيام بإعداد قرار تمديد إجازة اســتثنائية للمرافق في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار  يتم من خالل هذه الشــاشــة

تمديد إجازة اســتثنائية للمرافق جديد يقوم المســتخدم  بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول  ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة استثنائية للمرافق ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 ديد اجازة له.تم قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ت القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلوما معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة استثنائية للمرافق معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  اعتماد من صاحب صالحية ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة استثنائية 

 للمرافق.
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 إعداد قرار تمديد إعارة براتب
 

ــــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار إعارة براتب   ــــاش من قائمة قرارات التمديد كما في من قائمة القرارات تظهر هذه الش

 (.7-6-14الشكل )
 

 
 قرار تمديد قرار إعارة براتب.يمثل شاشة إعداد  (14-6-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار تمديد قرار إعارة براتب في الخارج للموظفين في نظام شـــؤون الموظفين، 

ــافة قرار تمديد إ ــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من وإلض عارة براتب جديد يقوم المســتخدم بالض

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إعارة •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

  الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه  ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد قرار تمديد قرار إعارة براتب. رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد قرار إعارة براتب له. قرارعداد يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إ رقم السجل المدني  ❖

 تمديد قرار إعارة براتب له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ب ❖ تب وذلك  عارة برا مديد قرار إ تب حيم يتم إدخال معلومات ت عارة الموظف برا إدخال الحقول يعرض النظام معلومات عن إ

 التالية:

o  ـــغ  على زر ي تاريخ انتهاء اإلعارة الجديد ي من لوحة المفاتيح حيم F8تحديد تاريخ انتهاء إعارة براتب للموظف وذلك بالض

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o اريخ انتهاء اإلعارة الجديد.يعرض النظام تلقائياً مدة تمديد إعارة الموظف براتب وذلك بعد تحديد ت 

o  يتم إدخال سبب تمديد إعارة الموظف براتب. سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد قرار إعارة براتب معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

صدير حيم يتم ذلك م ❖ صدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد قرار إعارة بعد االعتماد يحتاج إلى ت شة ت شا ن 

 براتب.  
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 إعداد قرار تمديد إعارة بدون راتب
 

من قائمة قرارات التمديد كما في من قائمة القرارات تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار إعارة بدون راتب 

 (.15-6-7الشكل )
 

 
 قرار تمديد قرار إعارة بدون راتب.يمثل شاشة إعداد  (15-6-7)الشكل 

 

ضافة  شؤون الموظفين، وإل شة القيام بإعداد قرار تمديد قرار إعارة بدون راتب للموظفين في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

ا يلي تبيان لكل من الحقول قرار تمديد إعارة بدون راتب جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيم

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إعارة بدون راتب •

 ةمعلومات الموظف المختصر ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة F2تمديد قرار إعارة بدون راتب وذلك بالض

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد  تمديد قرار إعارة بدون  قرارالمفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 راتب.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تمديد قرار إعارة بدون راتب. سجل المدني رقم ال ❖
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 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تمديد قرار إعارة بدون راتب . حالة الموظف  ❖

 علومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة م معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ومات تمديد قرار إعارة بدون راتب وذلك بإدخال يعرض النظام معلومات عن إعارة الموظف بدون راتب حيم يتم إدخال معل ❖

 الحقول التالية:

o  ــــغ  على زر ي تاريخ انتهاء اإلعارة الجديد ي من لوحة المفاتيح F8تحديد تاريخ انتهاء إعارة بدون راتب للموظف وذلك بالض

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o تمديد إعارة الموظف بدون راتب وذلك بعد تحديد تاريخ انتهاء اإلعارة الجديد. يعرض النظام تلقائياً مدة 

o  يتم إدخال سبب تمديد إعارة الموظف بدون راتب سبب التمديد. 

 

  أصبح قرار تمديد قرار إعارة بدون راتب معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .تماد قرار اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اع ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار تمديد قرار  ❖

 إعارة بدون راتب.
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 إعداد قرار تمديد قرار التكليف بمنصب إداري
 

-6-7قائمة قرارات التمديد كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار تكليف بمنصب إداري من 

16.) 
 

 
 قرار تمديد قرار التكليف بمنصب إداري.يمثل شاشة إعداد  (16-6-7الشكل )

 

ــب إداري للموظفين في نظام شــؤون الموظفين،  يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار تمديد قرار التكليف بمنص

بمنصــب إداري جديد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي وإلضــافة قرار تمديد قرار التكليف 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة مؤقتة. ❖

 

 متن القرار •

 تمديد قرار التكليف بمنصب إدار   •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ي من لوحة F2تمديد قرار التكليف بمنصب إداري وذلك بالضغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

يار الموظف المراد إعداد  ــــماء الموظفين فيتم اخت تمديد قرار التكليف  قرارالمفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 .بمنصب إداري

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد قرار التكليف بمنصب إداري. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖
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 تمديد قرار التكليف بمنصب إداري. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 رار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في الق

صب إداري وذلك  ❖ صب إداري حيم يتم إدخال معلومات تمديد قرار التكليف بمن يعرض النظام معلومات عن تكليف الموظف بمن

 بإدخال الحقول التالية:

o  عدد األيام أو األشهر أو السنوات.يتم تحديد مدة تمديد قرار التكليف بمنصب إداري للموظف وذلك بإدخال  مدة التمديد 

o  يعرض النظام تلقائياً تاريخ انتهاء التكليف بعد التمديد وذلك بعد تحديد مدة التكليف. تاريخ انتهاء التكليف بعد التمديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد قرار التكليف بمنصب إداري للموظف. سبب التمديد 

 التالية:يعرض النظام بيانات القرار األصلي للحقول  ❖

o    يعرض النظام البدل الشهري المرتب  بالمنصب اإلداري.بدل التكليف 

o    يعرض النظام نسبة النفقة في حال كان نوع البدل للموظف نسبة.نسبة النفقة 

o    يعرض النظام قيمة النفقة في حال كان نوع البدل للموظف قيمة.قيمة النفقة 

o    يعرض النظام أصل نسبة النفقة.نسبة من 

o    يعرض النظام قيمة البدل المستحقة.القيمة المستحقة 

 

  أصبح قرار تمديد قرار التكليف بمنصب إداري معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

هذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد قرار التكليف بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وب ❖

 بمنصب إداري.  
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  تمديد قرار التكليف بوظيفة أخرىإعداد قرار 

 

من قائمة قرارات التمديد كما من قائمة القرارات تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار تكليف بوظيفة أخرى 

 (.17-6-7في الشكل )
 

 
 طلب تمديد قرار تكليف بوظيفة أخرى.يمثل شاشة إعداد  (17-6-7)الشكل 

 

يتم من خالل هذه الشــــاشــــة القيام بإعداد قرار تمديد قرار تكليف بوظيفة أخرى للموظفين في نظام شــــؤون الموظفين، 

وفيما يلي تبيان وإلضــافة قرار تمديد تكليف بوظيفة أخرى جديد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 تمديد قرار التكليف بوظيفة أخرى •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ بالض ي من لوحة F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار تمديد تكليف بوظيفة أخرى وذلك 

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار تمديد التكليف بوظيفة  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 أخرى.

 ال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخ اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار تمديد تكليف بوظيفة أخرى. رقم السجل المدني  ❖
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 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار تمديد تكليف بوظيفة أخرى. حالة الموظف  ❖

 المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع  معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يتم تحديد مدة تمديد قرار التكليف بوظيفة أخرى للموظف وذلك بإدخال عدد األيام أو األشهر أو السنوات. مدة التمديد  ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ انتهاء التكليف بعد التمديد وذلك بعد تحديد مدة التكليف. تاريخ انتهاء التكليف بعد التمديد  ❖

 ليف بوظيفة أخرى للموظف.يتم إدخال سبب تمديد قرار التك سبب التمديد  ❖

 بيانات القرار األصلي للعرض فقط  ❖

o  يعرض النظام بدل التكليف الذي تم ادخالة في قرار تكليف بوظيفة أخرى. بدل التكليف 

o   يعرض النظام نسبة بدل التكليف التي تم ادخالها في القرار األصلي للتكليف بوظيفة أخرى.نسبة النفقة 

o   قيمة بدل التكليف التي تم ادخالها في القرار األصلي للتكليف بوظيفة أخرى.يعرض النظام قيمة النفقة 

o   يعرض النظام كيفية حساب نسبة بدل التكليف التي تم ادخالها في القرار األصلي للتكليف بوظيفة أخرى.نسبة من 

o   تكليف بوظيفة أخرى.يعرض النظام اسم مجموعة النفقات التي تم ادخالها في القرار األصلي للمجموعة النفقات 

o   يعرض النظام قيمة البدل المســـتحقة التي يقوم النظام بعرضـــها كما في القرار األصـــلي للتكليف القيمة المســـتحقة

 بوظيفة أخرى.

 

  أصبح قرار تمديد تكليف بوظيفة أخرى معد وبحاجة الخطوات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار   ❖

تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد قرار تكليف  بعد االعتماد يحتاج الى ❖

 بوظيفة أخرى.
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 إعداد قرار تمديد قرار كف اليد
 

ئمة قرارات التمديد كما في من قامن قائمة القرارات تظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار كف اليد 

 (.7-6-18)الشكل
 

 
 قرار تمديد قرار كف اليد.يمثل شاشة إعداد  (18-6-7الشكل )

 

نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة قرار يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار تمديد قرار كف اليد للموظفين في 

تمديد قرار كف اليد جديد يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد كف يد  •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار تمديد قرار كف اليد وذلك بالض

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار تمديد كف اليد له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. وظف اسم الم ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار تمديد قرار كف اليد له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار تمديد قرار كف اليد له. حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. األساسية معلومات الموظف  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 .الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية

 يعرض النظام معلومات عن كف يد الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد قرار كف اليد وذلك بإدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال تاريخ انتهاء فترة تمديد قرار كف يد الموظف، وذلك بالضغ  على زر ي تاريخ انتهاء التمديدF8 ي من لوحة المفاتيح

 ي مع إمكانية التعديل عليه.حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجر

o  يتم إدخال سبب تمديد قرار كف يد الموظف. سبب تمديد كف اليد 

 

  أصبح قرار تمديد كف اليد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد كف اليد.   ❖
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 إعداد قرار تمديد تكليف بوظيفة خارج الجهة
 

ــــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار تكليف بوظيفة خارج الجهة   ــــاش قائمة قرارات من من قائمة القرارات تظهر هذه الش

 (.19-6-7التمديد كما في الشكل )
 

 
 قرار تمديد قرار تكليف بوظيفة خارج الجهة.يمثل شاشة إعداد  (19-6-7الشكل )

 

ــــة القيام بإعداد قرار تمديد قرار تكليف بوظيفة خارج الجهة  في الخارج للموظفين في نظام  ــــاش يتم من خالل هذه الش

تمديد تكليف بوظيفة خارج الجهة جديد يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجديدي من شــري  شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار 

 المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد تكليف خارج الجهة  •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من F2تمديد قرار تكليف بوظيفة خارج الجهة وذلك بالض

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد  تمديد قرار تكليف  قرارلوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 رج الجهة.بوظيفة خا

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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تمديد قرار تكليف بوظيفة خارج الجهة  قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 له.

 تكليف بوظيفة خارج الجهة له. يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تمديد قرار حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار 

يعرض النظام معلومات عن تكليف الموظف بوظيفة خارج الجهة حيم يتم إدخال معلومات تمديد قرار تكليف بوظيفة خارج  ❖

 الجهة وذلك بإدخال الحقول التالية:

o  تحديد تاريخ انتهاء تكليف بوظيفة خارج الجهة للموظف وذلك بالضغ  على زر ي تاريخ انتهاء التكليف الجديدF8 ي من لوحة

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  يتم إدخال سبب تمديد تكليف الموظف بوظيفة خارج الجهة. سبب التمديد 

 

  خارج الجهة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار تمديد تكليف بوظيفة مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد قرار تكليف  ❖

 بوظيفة خارج الجهة.  
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 ليف بمهمة رسمية لفترة محددةإعداد قرار تمديد تك
 

من قائمة من قائمة القرارات تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار تمديد قرار تكليف بمهمة رســــمية لفترة محددة 

 (.20-6-7قرارات التمديد كما في الشكل )
 

 
 قرار تمديد قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة.يمثل شاشة إعداد  (20-6-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار تمديد قرار تكليف بمهمة رســـمية لفترة محددة في الخارج للموظفين في 

نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تمديد تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي 

شري  المهام ومن ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار األصلي )وهو رقم قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة الذي  من 

تم تسجيله من خالل شاشة تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة( ليقوم النظام بعرض معلومات الحقول التالية )رقم الموظف، 

يفة، جهة الوظيفة، مقر اســــم الموظف، رقم الســــجل المدني، حالة الموظف، مســــمى الوظيفة، مرتبة الوظيفة، رقم الوظ

 الوظيفة، تاريخ بداية التكليف، مدة التكليف، تاريخ نهاية التكليف، مقر الوظيفة الجديد، جهة الوظيفة الجديدة، سبب التكليف(.

 

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بال معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

 يتم إدخال المدة المرغوبة لتمديد قرار تكليف الموظف بمهمة رسمية لفترة محددة. مدة التمديد  ❖

 يقوم النظام بعد إدخال مدة التمديد بعرض تاريخ نهاية التمديد. اية التمديد تاريخ نه ❖

 يتم إدخال يبب تمديد قرار تكليف الموظف بمهمة رسمية لفترة محددة. سبب التمديد  ❖
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  أصبح قرار تمديد قرار تكليف بمهمة رسمية لفترة محددة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد قرار تكليف  ❖

 بمهمة رسمية لفترة محددة.
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 إعداد قرار تمديد عقد
 

-6-7من قائمة قرارات التمديد كما في الشــكل )من قائمة القرارات تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تمديد عقد  

21.) 
 

 
 قرار تمديد عقد.( يمثل شاشة إعداد 21-6-7الشكل )

 

تمديد عقد جديد يقوم يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد عقد في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار 

 المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد عقد •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار تمديد عقد له وذلك بالض

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار تمديد عقده.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار تمديد عقده. قم السجل المدني ر ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار تمديد عقده. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  رار معلومات الق ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 .اد قرار تمديد عقدهيعرض النظام تلقائياً تاريخ بداية العقد األخير للموظف المراد إعدتاريخ بداية العقد األخير   ❖

 .يعرض النظام تلقائياً مدة العقد األخير للموظف المراد إعداد قرار تمديد عقده مدة العقد األخير  ❖

 .يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية العقد األخير للموظف المراد إعداد قرار تمديد عقده نهاية العقد األخير  ❖

 يم يتم تحديد أيام أو شهور أو سنوات تمديد العقد.يتم إدخال مدة تمديد العقد ح مدة التمديد  ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية العقد بعد التمديد وذلك بمجرد تحديد مدة تمديد العقد.تاريخ نهاية العقد بعد التمديد   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب تمديد العقد .سبب التمديد    ❖

 ت .: يقوم المستخدم بإدخال المالحظا مالحظات ❖

 

  أصبح قرار تمديد عقد معد وبحاجة إلى الخطوات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .تمديد عقد قراربعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء  ❖
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 ابتعاث للدراسة في الداخلإعداد قرار تمديد 
 

من قائمة قرارات التمديد من قائمة القرارات يد ابتعاث للدراســة في الداخل تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تمد 

 (.22-6-7كما في الشكل )
 

 
 قرار تمديد قرار ابتعاث للدراسة في الداخل.يمثل شاشة إعداد  (22-6-7الشكل )

 

ــــؤون يتم من خالل هذه ال ــــة في الداخل للموظفين في نظام ش ــــة القيام بإعداد قرار تمديد قرار ابتعاث للدراس ــــاش ش

الموظفين، وإلضافة قرار تمديد ابتعاث للدراسة في الداخل جديد يقوم المستخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنسدلة 

وم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان وذلك باختيار يتمديد قرار ابتعاث للدراسة في الداخلي ومن ثم يق

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 متن القرار •

 قرار تمديد ابتعاث للدراسة والتدريب •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ـــة بالداخل وذلك بالض ي من F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار تمديد قرار ابتعاث للدراس

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد  تمديد قرار ابتعاث  قرارلوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 للدراسة بالداخل.

 الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم  اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار تمديد قرار ابتعاث للدراسة بالداخل. رقم السجل المدني  ❖
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 تمديد قرار ابتعاث للدراسة بالداخل. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. ألساسية معلومات الموظف ا ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــة بالداخل حيم يتم إدخال معلومات تمديد قرار االبتعاث بالداخل حيم  ❖ يعرض النظام معلومات عن ابتعاث الموظف للدراس

 يتم إدخال الحقول التالية:

o  تحديد تاريخ انتهاء االبتعاث للموظف للدراسة بالداخل وذلك بالضغ  على زر ي تاريخ انتهاء االبتعاثF8 ي من لوحة المفاتيح

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.حيم 

o .يعرض النظام تلقائياً فترة تمديد االبتعاث ومدة االبتعاث الكلية وذلك بعد تحديد تاريخ انتهاء االبتعاث 

o  يتم إدخال سبب تمديد ابتعاث الموظف للدراسة بالداخل. سبب تمديد االبتعاث 

 

  ر ابتعاث للدراسة بالداخل معد وبحاجة إلى وبحاجة الخطوات التالية:أصبح قرار تمديد قرامالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار   ❖

صدير قرار بعد االعتماد يحتاج الى  ❖ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  إعداد قرار تمديد قرار  من  وبهذا يكون قد تم االنتهاء، ت

 ابتعاث للدراسة في الداخل.
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 إعداد قرار تمديد ابتعاث للدراسة في الخارج
 

من قائمة قرارات التمديد من قائمة القرارات تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تمديد ابتعاث للدراســة في الخارج   

 (.23-6-7كما في الشكل )
 

 
 قرار تمديد قرار ابتعاث للدراسة في الخارج.يمثل شاشة إعداد  (23-6-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد قرار ابتعاث للدراسة في الخارج للموظفين في نظام شؤون الموظفين، 

ـــافة قرار تمديد ابتعاث للدراســـة في الخارج جديد يقوم المســـتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســـدلة وذلك  وإلض

شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل  ضغ  على زر يجديدي من  سة في الخارجي ومن ثم يقوم بال باختيار يتمديد قرار ابتعاث للدرا

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 متن القرار •

 قرار تمديد ابتعاث للدراسة والتدريب  •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ضغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ـــــخارج وذلك بال سة بالـ ي من F2تمديد قرار ابتعاث للدرا

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد  تمديد قرار ابتعاث  قرارلوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 للدراسة بالخارج.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد قرار ابتعاث للدراسة بالـخارج. قرارموظف المراد إعداد يعرض النظام رقم السجل المدني لل رقم السجل المدني  ❖
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 تمديد قرار ابتعاث للدراسة بالـخارج. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  رار معلومات الق ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ـــخارج حيم يتم إدخال معلومات تمديد قرار اال ❖ ـــخارج حيم يعرض النظام معلومات عن ابتعاث الموظف للدراسة بالـ بتعاث بالـ

 يتم إدخال الحقول التالية:

o  تحديد تاريخ انتهاء االبتعاث للموظف للدراسة بالـخارج وذلك بالضغ  على زر ي تاريخ انتهاء االبتعاثF8 ي من لوحة المفاتيح

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o بتعاث ومدة االبتعاث الكلية وذلك بعد تحديد تاريخ انتهاء االبتعاث.يعرض النظام تلقائياً فترة تمديد اال 

o  يتم إدخال سبب تمديد ابتعاث الموظف للدراسة بالـخارج سبب تمديد االبتعاث. 

 

  أصبح قرار تمديد قرار ابتعاث للدراسة في الخارج معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .م ذلك من شاشة اعتماد قراراعتماد من صاحب صالحية حيم يت ❖

تمديد قرار قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء  ❖

 ابتعاث للدراسة في الخارج.  
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 إعداد قرار تمديد خدمة
 

-6-7من قائمة قرارات التمديد كما في الشكل )من قائمة القرارات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تمديد خدمة  

24.) 
 

 
 قرار تمديد خدمة.يمثل شاشة إعداد  (24-6-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار تمديد خدمة في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار تمديد خدمة جديد 

 من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد خدمة موظف •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار تمديد خدمة له وذلك بالض

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار تمديد خدمة.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد خدمة موظف له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار تمديد خدمة موظف له. حالة الموظف  ❖

 موظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات ال معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

الموظف المعين على مرتبة وزير أو   بإســـتثناء يعرض النظام تاريخ بلوغ الموظف ســـن التقاعدتاريخ بلوغ ســـن التقاعد   ❖

 .نائب وزير أو ممتازة، فال يتم اظهار تاريخ بلوغه لسن التقاعد

 يتم إدخال مدة تمديد خدمة الموظف حيم يتم تحديد أيام أو شهور أو سنوات تمديد الخدمة. مدة التمديد  ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ بداية تمديد خدمة الموظف وذلك بمجرد تحديد مدة تمديد الخدمة. تاريخ بداية التمديد  ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية خدمة الموظف وذلك بمجرد تحديد مدة تمديد الخدمة.تاريخ نهاية الخدمة   ❖

ويظهر هذا الحقل فق  في حال كان الموظف  رقم قرار الموافقة على تمديد خدمة الموظف يتم إدخال   قم القرا  الةلكج ❖

 .معين على مرتبة وزير أو  نائب وزير أو ممتازة

معين على مرتبة وزير ويظهر هذا الحقل فق  في حال كان الموظف  :يتم إدخال تاريخ القرار الملكيتا يخ القرا  الةلكج ❖

 .أو  نائب وزير أو ممتازة

 

  جة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار تمديد خدمة معد وبحامالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد خدمة.   ❖
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 األبوةإعداد قرار تمديد إجازة 
 

عد  يار إ جازة تظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اخت مديد إ مة القرارات  أبوةاد قرار ت قائ قامن  مة قرارات التمديد كما في من  ئ

 (.7-6-25)الشكل
 

 
 .األبوةقرار تمديد إجازة يمثل شاشة إعداد  (25-6-7الشكل )

 

في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة قرار تمديد إجازة  األبوةيتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة 

 جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: األبوة

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 االبوةقرار تمديد إجازة  ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 ذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على ه معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية:يعرض النظام معلومات  ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  ل سبب تمديد االجازة للموظف.يتم إدخا سبب التمديد 

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: األبوةأصبح قرار تمديد إجازة مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة   ❖

 .األبوة
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 إعداد قرار تمديد إجازة أمومة
 

في  ئمة قرارات التمديد كمامن قامن قائمة القرارات تظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اختيار إعداد قرار تمديد إجازة أمومة  

 (.27-7-6)الشكل
 

 
 قرار تمديد إجازة أمومة.شاشة إعداد  يمثل (6-7-27الشكل )

 

ــافة قرار تمديد إجازة  ــؤون الموظفين، وإلض ــة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة أمومة في نظام ش ــاش يتم من خالل هذه الش

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:أمومة جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة أمومة ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 ديد اجازة له.تم قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تمديد اجازة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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القرار والتي تتضمن أسماء  بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. ريخ انتهاء االجازة الجديد تا 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة أمومة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة أمومة  ❖

. 
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 ععداد قرار تمديد إجازة وضإ
 

ــــع   ئمة قرارات التمديد كما في من قامن قائمة القرارات تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار تمديد إجازة وض

 (.7-6-27)الشكل
 

 
 قرار تمديد إجازة وضع.( يمثل شاشة إعداد 27-6-7الشكل )

 

وإلضافة قرار تمديد إجازة وضع   يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة وضع في نظام شؤون الموظفين،

 جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة وضع ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 ذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على ه معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية:يعرض النظام معلومات  ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  ل سبب تمديد االجازة للموظف.يتم إدخا سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة وضع معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 إجازة وضع. بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد ❖
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 إعداد قرار تمديد إجازة دراسية 
 

من قائمة قرارات التمديد كما في الشكل من قائمة القرارات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تمديد إجازة دراسية  

(28-6-7.) 
 

 
 قرار تمديد إجازة دراسية.يمثل شاشة إعداد  (28-6-7الشكل )

 

شة  شا ضافة قرار تمديد إجازة يتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل سية في نظام  القيام بإعداد قرار تمديد إجازة درا

 وضع  جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث  ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة دراسية ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 ة له.اجاز قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. سية معلومات الموظف األسا ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 ض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية:يعر ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. التمديد سبب 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة دراسية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

االنتهاء من إجراء تمديد إجازة بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم  ❖

 دراسية.
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 عمال إغاثية اكة برإعداد قرار تمديد إجازة المشا
 

قرارات من قائمة قرارات التمديد العمال إغاثية من قائمة اكة برتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تمديد إجازة المشا

 (.29-6-7كما في الشكل )
 

 
 عمال إغاثية.اكة برقرار تمديد إجازة المشايمثل شاشة إعداد  (29-6-7الشكل )

 

شا شة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة الم شا ضافة اكة بريتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل عمال إغاثية في نظام 

المهام، وفيما يلي تبيان  عمال إغاثية  جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري اكة برقرار تمديد إجازة المشا

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة المشاكة بإعمال إغاثية ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قرارمدني للموظف المراد إعداد يعرض النظام رقم السجل ال رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 قول التالية:يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الح ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  عمال إغاثية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:اكة برأصبح قرار تمديد إجازة المشامالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة  ❖

 عمال إغاثية.اكة برالمشا
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 زة إمتحانإعداد قرار تمديد إجا
  

قرارات من قائمة قرارات التمديد كما في التظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار تمديد إجازة إمتحان من قائمة 

 (.7-6-30الشكل)
 

 
 قرار تمديد إجازة إمتحان.يمثل شاشة إعداد  (30-6-7الشكل )

 

نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار تمديد إجازة  يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة إمتحان في

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ــــغ  على زر يجديدي من ش إمتحان  جديد يقوم المســــتخدم  بالض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 إجازة إمتحانقرار تمديد  ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 موظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم ال اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية:يعرض  ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. تمديد سبب ال 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة إمتحان معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

هاء من إجراء تمديد إجازة وبهذا يكون قد تم االنت ،عد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ب ❖

 إمتحان.
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 داخلية  إعداد قرار تمديد إجازة رياضية

 

ضية داخلية   قرارات من قائمة قرارات التمديد كما في القائمة من تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تمديد إجازة ريا

 (.31-6-7الشكل )
 

 
 .داخليةقرار تمديد إجازة يمثل شاشة إعداد  (31-6-7الشكل )

 

ضافة قرار تمديد  شؤون الموظفين، وإل ضية داخلية في نظام  شة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة ريا شا يتم من خالل هذه ال

شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في  ضغ  على زر يجديدي من  ضية داخلية جديد يقوم المستخدم  بال إجازة ريا

 هذه الشاشة:

 

 يسيةالمعلومات الرئ •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 داخليةقرار تمديد إجازة رياضية  ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معل معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  التالية: داخلية معد وبحاجة إلى اإلجراءاترياضية أصبح قرار تمديد إجازة مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة  ❖

 .داخليةرياضية 
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 خارجيةإعداد قرار تمديد إجازة رياضية 

 

قرارات من قائمة قرارات التمديد كما في القائمة من تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تمديد إجازة رياضية خارجية  

 (.32-6-7الشكل )
 

 
 .خارجيةقرار تمديد إجازة يمثل شاشة إعداد  (32-6-7الشكل )

 

خارجية في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تمديد يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة رياضية 

إجازة رياضية خارجية جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 ارمتن القر •

 خارجيةقرار تمديد إجازة رياضية  ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. الموظف اسم  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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   على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 علومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية:يعرض النظام م ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  تم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف.ي سبب التمديد 

 

  خارجية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:رياضية أصبح قرار تمديد إجازة مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

رياضية بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة 

 .خارجية
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 إعداد قرار تمديد إجازة عدة وفاة 
 

ــــة عند اختيار إعداد قرار تمديد إجازة عدة وفاة  ــــاش التمديد كما في قرارات من قائمة قرارات القائمة من تظهر هذه الش

 (.7-6-33الشكل )
 

 
 قرار تمديد إجازة عدة وفاة يمثل شاشة إعداد  (33-6-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة عدة وفاة في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تمديد إجازة  يتم من خالل هذه الشا

ــــغ  على زر يجديدي م ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه عدة وفاة  جديد يقوم المســــتخدم  بالض ن ش

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة عدة وفاة  ❖

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تمديد اجازة له. قرارمدني للموظف المراد إعداد يعرض النظام رقم السجل ال رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 قول التالية:يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الح ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار تمديد إجازة عدة وفاة معد مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة عدة   ❖

 وفاة .
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 إعداد قرار تمديد إجازة حضانة يتيم مكفول
 

ــــة عند اختيار إعداد قرار تمديد إجازة عدة وفاة   ــــاش قرارات من قائمة قرارات التمديد كما في القائمة من تظهر هذه الش

 (.7-6-34الشكل )
 

 
 .إجازة يتيم مكفولقرار تمديد يمثل شاشة إعداد  (34-6-7الشكل )

 

ــة القيام بإعداد قرار تمديد إجازة يتيم مكفول في ــاش ــافة قرار تمديد  يتم من خالل هذه الش ــؤون الموظفين، وإلض نظام ش

ضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  إجازة حضانة يتيم مكفول جديد يقوم المستخدم  بال

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد إجازة حضانة يتيم مكفول ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2اجازة له وذلك بالض

 اجازة له. قرارالنظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. ف اسم الموظ ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تمديد اجازة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. بالضغ  على معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 ت اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية:يعرض النظام معلوما ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة. تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  أصبح قرار تمديد إجازة حضانة يتيم مكفول معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد إجازة   ❖

 حضانة يتيم مكفول.
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 إعداد قرار تمديد ندب موظف
 

في الشــكل قرارات من قائمة قرارات التمديد كما القائمة من  ندب موظفتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تمديد 

(35-6-7.) 
 

 
 .ندب موظفقرار تمديد يمثل شاشة إعداد  (35-6-7الشكل )

 

ندب في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة قرار تمديد  ندب موظفيتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار تمديد 

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:جديد يقوم المستخدم  بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان موظف 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 ندب موظفقرار تمديد  ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي تمديد ندب قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2له وذلك بالض

 له. تمديد ندب قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 له. ندبتمديد  قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 له.ندب تمديد  قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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ومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معل معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

o  الموظف. ندبيتم إدخال مدة تمديد  مدة التمديد 

o  الندبالجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد  الندبيعرض النظام تاريخ نهاية   الندب بعد التمديدتاريخ انتهاء. 

o للموظف. الندبيتم إدخال سبب تمديد  لتمديد سبب ا 

 

 بيانات القرار األصلي للعرض فقط •

 فترة الندب ❖

 يعرض النظام تاريخ بداية الندب. تاريخ بداية الندب  ❖

 يعرض النظام مدة الندب. المدة  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية الندب. تاريخ نهاية الندب  ❖
 

 
 .تمديد ندب موظفشاشة إعداد قرار الجزء السفلي من يمثل  (1-35-6-7الشكل )

 

 معلومات الوظيفة المندوب عليها الموظف •

ــــل الوظيفة، ، رقم الوظيفةحيم يعرض يمرتبة الوظيفة،  الوظيفة المندوب عليها الموظفيعرض النظام معلومات  ❖ تســــلس

 ، مقر الوظيفةي.جهة الوظيفة، مسمى الوظيفة

 يعرض النظام سبب الندب. سبب الندب  ❖

 يعرض النظام رقم خطاب الموافقة. الموافقة رقم خطاب  ❖

 يعرض النظام تاريخ خطاب الموافقة. تاريخ خطاب الموافقة  ❖

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: ندب موظفأصبح قرار تمديد مالحظة 
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 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

 .ندب موظف، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تمديد حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير  ❖
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 وقوع كارثةاجازة  تمديد إعداد قرار
 

 (.7-6-36) كما في الشكلالتمديد من قائمة قرارات  وقوع كارثةاجازة  تمديد تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار 
 

 
 .وقوع كارثةاجازة تمديد شاشة إعداد قرار  ( يمثل36-6-7الشكل )

 

اجازة  تمديدفي نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار  وقوع كارثةاجازة  تمديد يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار

سدلة وذلك باختيار ي وقوع كارثة ستخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المن ي ومن ثم كارثة وقوعاجازة  تمديدجديد يقوم الم

 يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح باقي الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 وقوع كارثةاجازة تمديد قرار  •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي وقوع كارثة لهاجازة  تمديدإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار  رقم الموظف  ❖ بالض ي من لوحة F2وذلك 

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف وقوع كارثة اجازة  تمديدالمراد إعداد قرار  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 .له

 دخال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إ اسم الموظف  ❖

 له. وقوع كارثةاجازة  تمديديعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار  رقم السجل المدني  ❖

 له. وقوع كارثةاجازة  تمديديعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يداية االجازة  تاريخ ب ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد تاريخ بداية اجازة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد عدد أيام اجازة الموظف. مدة االجازة  ❖

 ذلك بعد تاريخ بداية االجازة ومدة االجازة.يعرض النظام تاريخ نهاية اجازة الموظف تلقائياً وتاريخ نهاية االجازة   ❖

 يعرض النظام معلومات اجازة الموظف حيم يتم إدخال معلومات تمديد االجازة للموظف حيم يتم إدخال الحقول التالية: ❖

o  يتم إدخال مدة تمديد اجازة الموظف. مدة التمديد 

o  الجديد وذلك بعد تحديد مدة تمديد االجازة.يعرض النظام تاريخ نهاية االجازة  تاريخ انتهاء االجازة الجديد 

o  يتم إدخال سبب تمديد االجازة للموظف. سبب التمديد 

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: وقوع كارثةأصبح قرار تمديد اجازة مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

صدير قرار  ❖ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار تمديد اجازة  ،بعد االعتماد يحتاج إلى ت

  .وقوع كارثة
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 قرارات إنهاء الخدمة
 

إنهاء ( قرارات إنهاء الخدمة ، سنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات 7-7تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

خدمة الموظفين ، حيم تظهر هذه الشــــاشــــات عند اختيار قرارات إنهاء خدمة من قائمة القرارات من قائمة إعداد قرار ، وفيما 

 يلي سيتم شرح كل نوع من قرارات إنهاء خدمة الموظفين.
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات إنهاء الخدمة  .7-7الشكل )

 

 يسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على ال
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 إعداد قرار إنهاء خدمة الموظف
 

من قائمة قرارات إنهاء الخدمة  كما في من قائمة القرارات تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار إنهاء خدمة موظف 

 (.7-7-1الشكل )
 

 
 يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار إنهاء خدمة موظف. (1-7-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار إنهاء خدمة موظف في نظام شـــؤون الموظفين، وإلضـــافة قرار إنهاء خدمة 

 موظف جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 إنهاء خدمة وطي قيد موظف •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار إنهاء خدمة له، وذلك بالض

 قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار إنهاء خدمة له.يعرض النظام 

 يعرض النظام اسم الموظف المراد إنهاء خدمته بمجرد إدخال رقمه.اسم الموظف   ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إنهاء خدمته.رقم السجل المدني   ❖

 الموظف المراد إنهاء خدمته. يعرض النظام حالةحالة الموظف   ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1376 

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 عادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار و

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F2يتم إدخال تاريخ إنهاء خدمة الموظف، وذلك بالضغ  على زر ي تاريخ اإلنهاء  ❖

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

وظف بالدولة بمجرد إدخال تاريخ إنهاء خدمة الموظف يعرض النظام تلقائياً فترة خدمة المفترة خدمة الموظف بالدولة   ❖

 حيم يقوم باحتساب فترة خدمة الموظف في الدولة.

يعرض النظام تلقائياً فترة خدمة الموظف بالجهة التي يعمل بها وذلك بمجرد إدخال تاريخ فترة خدمة الموظف بالجهة   ❖

 الجهة.إنهاء خدمة الموظف حيم يقوم باحتساب فترة خدمة الموظف في 

 يتم تحديد سبب إنهاء خدمة الموظف وذلك باختيار السبب من القائمة المنسدلة.سبب اإلنهاء   ❖

ها   ❖ قلي, ويقوم اســــم الجهة الحكومية المنقول الي خدمة للن هاء ال هاء يان بب االن ــــ كان س هذا الحقل اذا  يتم عرض 

 المستخدم بإدخال اسم الحهة التي سينقل اليها الموظف.

ــــى بتعيين الموظف في الدولة الحًقا أم ال وذلك  يتم تحديدن الموظف في الدولة الحقا   هل يوصــــى بتعيي ❖ هل يوص

 بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كل خيار )نعم،ال(.

في حال تم اختيار ينعمي في الحقل الســابق أي يوصــى بتعيين الموظف في الدولة الحقا، يقوم المســتخدم فترة الحظر   ❖

ر التي بعدها يمكن تعيين الموظف في الدولة، بحيم ال يمكن تعيين الــــموظف المنهي خدماته بالدولة إال بإدخال فترة الحظ

 بعد انقضاء تلك المدة. 

صيد إجازاته أم هل يتم تعويض الموظف عن رصيد إجازاته   ❖ قد يقوم المستخدم بتحديد هل يتم تعويض الموظف عن ر

 كل خيار )نعم،ال( والقيمة االفتراضية يالي. ال وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب

 رصيد اإلجازة العادية الفعلي للموظف حتى تاريخ إنهاء الخدمة. يعرض النظامرصيد اإلجازات   ❖

ـــاب  الحد األقصـــى لعدد أيام التعويض   ❖ يعرض النظام الحد األقصـــى لعدد أيام التعويض لإلجازة العادية إعتماًدا على ض

للموظفين الخاص برقم جدول إســـتحقاق اإلجازة حســـب شـــرط التصـــفية الذي ينطبق على الموظف عمل اإلجازة العادية 

 بضواب  عمل اإلجازة العادية. 

عدد أيام التعويض المستحقة للموظف اعتماًدا على الحقلين )الحد األقصى ضمن جدول  عدد أيام التعويض المستحقة  ❖

تثناء الموظف الذي يتم إنهاء خدماته بسبب الوفاة أو العجز الصحي وفي استحقاق اإلجازة والرصيد الفعلي أيهما أقل( باس

ستحقاق  صى للتعويض في جدول إ صيد اإلجازة بغض النظر عن الحد األق مثل هذه الحاالت يتم تعويض الموظف عن كامل ر

 اإلجازة.

نهاية خدمة من خالل  يقوم المســـتخدم باختيار أنه يصـــرف للموظف مكافأةهل يصـــرف للموظف مكافأة نهاية خدمة   ❖

علًما بأن  يالياختيار الخيار ينعمي، ويقوم المستخدم باختيار أنه ال يصرف للموظف مكافأة نهاية خدمة من خالل اختيار الخيار 

 القيمة االفتراضية هي يالي.

ــــاب البنكي للموظف وذلك من واقع المعلومات البرقم الحســــاب البنكي   ❖ نكية المعرفة يعرض النظام تلقائًيا رقم الحس

 سابقاً للموظف.

كما في الشــكل  يعرض النظام تلقائيًا اســم البنك وذلك من واقع المعلومات البنكية المعرفة ســابًقا للموظف،اســم البنك   ❖

(1-1-7-7.) 

سم القروض من مكافأة نهاية الخدمة   ❖ يقوم المسـتخدم باختيار أنه تحسـم قروض الموظف من مكافأة نهاية خدمة  ح

 .يالياختيار الخيار ينعمي، ويقوم المستخدم باختيار أنه ال يحسم من مكافأة نهاية خدمة من خالل اختيار الخيار من خالل 

 يعرض النظام تلقائيًا المبلغ الذي سيتم خصمه من قرض بنك التسليف. بنك التسليف   ❖

 ض بنك التسليف.يعرض النظام تلقائيًا المبلغ المتبقي  من قر المبلغ المتبقي من بنك التسليف   ❖

 يعرض النظام تلقائيًا المبلغ الذي سيتم خصمه من قرض صندوق التنمية العقارية. صندوق التنمية العقارية   ❖

 يعرض النظام تلقائيًا المبلغ المتبقي من قرض صندوق التنمية العقارية. المبلغ المتبقي من صندوق التنمية العقارية  ❖

 ظام تلقائيًا المبلغ الذي سيتم خصمه من قرض صندوق التنمية الزراعية.يعرض الن صندوق التنمية الزراعية   ❖

 يعرض النظام تلقائيًا المبلغ المتبقي من قرض صندوق التنمية الزراعية. المبلغ المتبقي من صندوق التنمية الزراعية  ❖

 يعرض النظام اجمالي مبلغ القروض المحسومة من مكافأة نهاية الخدمة . مبلغ القرض المحسوم   ❖

 . المبلغ المتبقي من القروض يعرض النظام اجمالي  المبلغ االجمالي المتبقي من القروض  ❖

 يعرض النظام مكافأة نهاية الخدمة للموظف قبل حسم القروض منها.  :قيمة مكافأة نهاية الخدمة قبل حسم القروض ❖
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 يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار إنهاء خدمة موظف. (1-1-7-7الشكل )

 

  أصبح قرار إنهاء خدمة موظف معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

ـــدير قرار  ❖ ـــة تص ـــاش ـــدير حيم يتم ذلك من ش ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء خدمة بعد االعتماد يحتاج إلى تص

 موظف.  
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 إعداد قرار إنهاء عقد متعاقد
 

ــــة عند اختيار إعداد قرار إنهاء عقد متعاقد   من قائمة قرارات إنهاء الخدمة  كما في من قائمة القرارات تظهر هذه الشــــاش

 (.7-7-2الشكل )
 

 
 يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد قرار إنهاء عقد متعاقد. (2-7-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار تجديد عقد في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار تجديد عقد جديد يتم 

 الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

  الرقم الخاص للقرار ❖

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 متعاقد إنهاء عقد •

 يعرض النظام تلقائياً نوع اإلنهاء يإنهاء عقد متعاقدي.نوع اإلنهاء   ❖

ضغ  بالدائرة الموجودة بجانب يتم تحديد نوع الموظف المراد إنهاء عقده هل هو يمتعاقد أو متعاوني  نوع الموظف  ❖ وذلك بال

 نوع الموظف المراد إنهاء عقده.

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المتعاقد المراد إعداد قرار إنهاء خدمة له، وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 يار الموظف المراد إعداد قرار إنهاء عقد له.حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اخت
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 يعرض النظام اسم الموظف المراد إنهاء عقده بمجرد إدخال رقمه.اسم الموظف   ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إنهاء عقده.رقم السجل المدني   ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إنهاء عقده.حالة الموظف   ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. ف األساسية معلومات الموظ ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماع

ــــغ  على زر ي تاريخ اإلنهاء  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يتم إدخال تاريخ إنهاء خدمة الموظف المتعاقد، وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 .يتم تحديد سبب إنهاء خدمة الموظف المتعاقد وذلك باختيار السبب من القائمة المنسدلةسبب اإلنهاء   ❖

هل يوصى بالتعاقد مع الموظف في الدولة مرة أخرى أم ال وذلك بالضغ   يتم تحديدهل يوصى بالتعاقد معه مرة أخرى   ❖

 بالدائرة الموجودة بجانب كل خيار ينعم،الي.

ـــى بالتعاقد مع الموظف في الدولة مرة أخرى، فترة حظر التعاقد   ❖ ـــابق أي يوص في حال تم اختيار ينعمي في الحقل الس

 م إدخال فترة الحظر التي بعدها يمكن التعاقد مع الموظف في الدولة.فيت

ــــاب البنكي للموظف وذلك من واقع المعلومات البنكية المعرفة رقم الحســــاب البنكي   ❖ يعرض النظام تلقائياً رقم الحس

 سابقاً للموظف.

كما في الشــكل  المعرفة ســابقاً للموظف،يعرض النظام تلقائياً اســم البنك وذلك من واقع المعلومات البنكية اســم البنك   ❖

(1-2-7-7.) 

 .يقوم المستخدم باختيار استعادة السكن المصروف من عدمهاستعادة بدل السكن المصروف نعم/ال   ❖

يتم اســتعادة بدل الســكن المصــروف يقوم في حال تم اختيار ينعمي في الحقل الســابق أي حسـم السـكن المسـتعاد   ❖

 .السكن في هذا الحقلالظام باظهار قيمة حسم 

 .مجموع مدد اإلجازات في قرارات اإلجازات االستثنائية للمتعاقد خالل فترة خدمته  جموع أيام اإلجازات االستثنائيةم ❖

 .مجموع مدد الغياب في قرارات حسم الغياب للمتعاقد خالل فترة خدمته  مجموع أيام الغياب ❖
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 يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد قرار إنهاء عقد متعاقد. (1-2-7-7الشكل )
 

   أصبح قرار إنهاء عقد متعاقد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

 تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء عقد متعاقد.بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة  ❖
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 قرارات التأديب
 

ــــنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات 8-7تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل ) ( قرارات إنهاء الخدمة ، س

ن قائمة القرارات من قائمة إعداد قرار ، وفيما يلي تأديب الموظفين ، حيم تظهر هذه الشـــاشـــات عند اختيار قرارات التأديب م

 ل نوع من قرارات تأديب الموظفين.سيتم شرح ك
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات التأديب.8-7الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 الدورية إعداد قرار حرمان موظف من العالوة
 

من قائمة قرارات التأديب كما من قائمة القرارات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار حرمان موظف من العالوة الدورية 

 (.1-8-7في الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار حرمان موظف من العالوة الدورية.يمثل  (1-8-7الشكل )

 

ــــة القيام بإعداد قرار  ــــاش ــــؤون الموظفين، يتم من خالل هذه الش حرمان موظف من العالوة الدورية لموظف في نظام ش

ــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من  ــغ  على زر يجديدي من ش ــافة قرار حرمان موظف من العالوة الدورية جديد يتم الض وإلض

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 ظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث و ❖

 

 متن القرار •

 قرار حرمان من عالوة دورية  •

المعمول به حالياً في نظام شؤون الموظفين حيم يقوم النظام بإضافة سنة  ميالدييعرض النظام العام ال  ميالد العام ال ❖

فيعرض النظام الســـنة  األشـــهر الهجريةوفي حال كان تعامل نظام الرواتب حســـب ، إلى الســـنة المعمول بها في النظام

 لهجرية المعمول بها حالياً في نظام شؤون الموظفين مضافاً إليها سنة.ا

صرة  ❖ صرة وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب  معلومات الموظف المخت ستخدم بإدخال معلومات الموظف المخت يقوم الم

حرمان موظف من العالوة الدورية أما في حالة تم إعداد طلب الحرمان فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم 

  لى معلومات الطلب.القرار لطلب حرمان موظف من العالوة الدورية حيم بإمكان المستخدم التعديل ع
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ي من F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب حرمان موظف من العالوة الدورية له وذلك بالضـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب حرمان موظف من 

 العالوة الدورية له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. م الموظف اس ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب حرمان موظف من العالوة الدورية له. رقم السجل المدني  ❖

 ة له.يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب حرمان موظف من العالوة الدوري حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 في القرارات الجماعية. الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة

ضعه سبب الحرمان   ❖ سيبقي الموظف على و سبب حرمان الموظف من العالوة الدورية حيم أن هذا الحرمان  يتم إدخال 

 الوظيفي الذي هو عليه.

 

  أصبح قرار حرمان موظف من العالوة الدورية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 تم ذلك من شاشة اعتماد قرار.اعتماد من صاحب صالحية حيم ي ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء حرمان موظف من  ❖

 العالوة الدورية.  
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 إعداد قرار حسم جزائي
 

 (.2-8-7تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار حسم جزائي من قائمة قرارات التأديب كما في الشكل ) 
 

 
 يمثل شاشة إعداد قرار حسم جزائي. (2-8-7الشكل )

 

ــافة قرار حســم  ــؤون الموظفين، وإلض ــة القيام بإعداد قرار حســم جزائي لموظف في نظام ش يتم من خالل هذه الشــاش

 م الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:جزائي جديد يت

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار حسم جزاء  •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2حسـم جزاء عليه وذلك بالضـغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

 حسم جزاء عليه. قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 حسم جزاء عليه. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 حسم جزاء عليه. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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ضغ معلومات القرار  ❖   على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بال

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام تاريخ الحسم تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه. تاريخ الحسم   ❖

 عدد أيام الجزاء على الموظف.يتم إدخال عدد أيام الجزاء   ❖

 يتم إدخال عدد ساعات الجزاء على الموظف.عدد ساعات الجزاء   ❖

 يتم إدخال عدد دقائق الجزاء على الموظف.عدد دقائق الجزاء   ❖

 يتم إدخال سبب حسم الجزاء على الموظف.سبب حسم الجزاء   ❖

 

  التالية:أصبح قرار حسم جزائي معد وبحاجة إلى اإلجراءات مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء حسم الجزاء.   ❖
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 إعداد قرار حسم غياب
 

شة عند اختيار إعداد قرار حسم   شا شكل )من قائمة القرارت  غيابتظهر هذه ال -8-7من قائمة قرارات التأديب كما في ال

3.) 
 

 
 يمثل شاشة إعداد قرار حسم غياب. (3-8-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار حسم غياب لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار حسم غياب 

 المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار حسم غياب  •

  الموظف المختصرةمعلومات  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار حسم غياب عليه وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار حسم غياب عليه.

 ق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل الساب اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرارحسم غياب عليه. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار حسم غياب. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  القرار  معلومات ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 لفترات الماليةوفي حال كان تعامل نظام الرواتب حســب ا، إدخال ســنة حســم الغياب على الموظفيتم  سـنة الحسـم   ❖

 لحسم الغياب على الموظف.من قائمة منسدلة السنة المالية فيتم اختيار 

، وفي حال كان تعامل نظام الرواتب حســب الفترات المالية على الموظفيتم إدخال شــهر حســم الغياب شــهر الحســم   ❖

 .فيتم اختيار الفترة المالية المعرفة في السنة المالية المختارة من قائمة منسدلة

يعرض النظام مجموع أيام غياب الموظف وذلك بعد حســــاب عدد أيام الغياب المدخلة في جدول مجموع أيام الغياب   ❖

 الغياب.

يعرض النظام مجموع ساعات غياب الموظف وذلك بعد حساب عدد ساعات الغياب المدخلة في  مجموع ساعات الغياب  ❖

 جدول الغياب.

وع دقائق غياب الموظف وذلك بعد حســــاب عدد دقائق الغياب المدخلة في يعرض النظام مجممجموع دقائق الغياب   ❖

 جدول الغياب.

ــــغ  على زر ي يتم إدخال تاريخ خطاب إدارة المتابعةتاريخ خطاب المتابعة   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 إدخال رقم خطاب إدارة المتابعة المتضمن كشف الغياب. يتم رقم خطاب المتابعة  ❖

ــــري  المهام الموجود فوق جدول توزيع أيام الغياب وذلك جدول توزيع أيام الغياب   ❖ ــــغ  على زر يجديدي من ش يتم الض

 إلدخال تفاصيل أيام غياب الموظف حيم تظهر الحقول التالية:

o   رقم مسلسل.م 

o  يتم اختيار نوع الغياب يأيام أو ساعات أو دقائقي وذلك باختيار نوع الغياب من القائمة المنسدلة: الوحدة 

 في تم اختيار نوع الغياب يأيامي يتم إدخال الحقول التالية: ▪

o   يعرض النظام تاريخ بداية الغياب تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه.من تاريخ 

o  ــــغ  على زر ي إلى تاريخ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم F8يتم إدخال تاريخ نهاية الغياب وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  يعرض النظام تلقائياً عدد أيام غياب الموظف وذلك بناًء على التواريخ التي تم إدخالها سابقاً. عدد األيام 

o  بب غياب الموظف.يتم إدخال س سبب الغياب 

o  يتم إدخال رقم خطاب إدارة المتابعة المتضمن كشف الغياب. رقم خطاب المتابعة 

o   ــــغ  على زر ي يتم إدخال تاريخ خطاب إدارة المتابعةتاريخ خطاب المتابعة ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 اختيار نوع الغياب يساعاتي يتم إدخال الحقول التالية: في حال تم ▪

o  يعرض النظام تاريخ بداية الغياب تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه. من تاريخ 

o  يعرض النظام نفس التاريخ المدخل في حقل من تاريخ. إلى تاريخ 

o  يتم إدخال عدد ساعات غياب الموظف. عدد الساعات 

o  بب غياب الموظف.يتم إدخال س سبب الغياب 

o  يتم إدخال رقم خطاب إدارة المتابعة المتضمن كشف الغياب. رقم خطاب المتابعة 

o   ــــغ  على زر ي يتم إدخال تاريخ خطاب إدارة المتابعةتاريخ خطاب المتابعة ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 

 تم اختيار نوع الغياب يدقائقي يتم إدخال الحقول التالية:في حال  ▪

o  يعرض النظام تاريخ بداية الغياب تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه. من تاريخ 

o  يعرض النظام نفس التاريخ المدخل في حقل من تاريخ. إلى تاريخ 

o  يتم إدخال عدد دقائق غياب الموظف. عدد الدقائق 

o  سبب غياب الموظف. يتم إدخال سبب الغياب 

o  يتم إدخال رقم خطاب إدارة المتابعة المتضمن كشف الغياب. رقم خطاب المتابعة 

o   ــــغ  على زر ي يتم إدخال تاريخ خطاب إدارة المتابعةتاريخ خطاب المتابعة ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.
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 تم اختيار نوع الغياب يدقائق وساعاتي يتم إدخال الحقول التالية: في حال ▪

o  يعرض النظام تاريخ بداية الغياب تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه. من تاريخ 

o  يعرض النظام نفس التاريخ المدخل في حقل من تاريخ. إلى تاريخ 

o  يتم إدخال عدد ساعات غياب الموظف. عدد الساعات 

o  يتم إدخال عدد دقائق غياب الموظف. عدد الدقائق 

o  يتم إدخال سبب غياب الموظف. سبب الغياب 

o  يتم إدخال رقم خطاب إدارة المتابعة المتضمن كشف الغياب. رقم خطاب المتابعة 

o   ــــغ  على زر ي يتم إدخال تاريخ خطاب إدارة المتابعةتاريخ خطاب المتابعة ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8وذلك بالض

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 

يمكن للمســتخدم إضــافة بيانات موظف آخر إلى قرار حســم الغياب وذلك باختيار جديد على مســتوى متن القرار )للموظف  ❖

التالي( ويقوم النظام بتثبيت شـــهر وســـنة الحســـم وشـــهر وســـنة الغياب بحيم يمنع إدخال حســـم لموظفين بشـــهرين 

 ن. مختلفي
 

  أصبح قرار حسم غياب معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار حسم غياب.   ❖
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 نذارإعداد قرار توجيه إ
 

-8-7قرارات من قائمة قرارات التأديب كما في الشــكل )التظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار توجيه إنذار من قائمة  

4.) 
 

 
 إعداد قرار توجيه إنذار.يمثل شاشة  (4-8-7الشكل )

 

ــؤون الموظفين،  ــة القيام بإعداد قرار توجيه إنذار لموظف في نظام ش ــاش ــافة قرار توجيه إنذار يتم من خالل هذه الش وإلض

 جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

  الرقم الخاص للقرار ❖

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار توجيه إنذار •

 المختصرةمعلومات الموظف  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2توجيه إنذار له وذلك بالض

 توجيه إنذار له. قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 توجيه إنذار له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 توجيه إنذار. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا  معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 إدخال سبب توجيه اإلنذار للموظف.يتم  سبب توجيه اإلنذار  ❖

 يتم إدخال نص اإلنذار الذي تم توجيهه للموظف.نص اإلنذار   ❖

تحديد هل ســـيتم إظهار اإلنذار في الســـجل الوظيفي للموظف وذلك إظهار اإلنذار في الســـجل الوظيفي للموظف   ❖

 باختيار ينعم أو الي.

 

   اإلجراءات التالية:أصبح قرار توجيه إنذار معد وبحاجة إلى مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء توجيه إنذار.   ❖
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 إعداد قرار توجيه لوم
 

 (.5-8-7كما في الشكل ) قائمة قرارات التأديبقرارات من القائمة  تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار توجيه لوم من
 

 
 إعداد قرار توجيه لوم.يمثل شاشة  (5-8-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار توجيه لوم لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار توجيه لوم جديد 

 المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  

 

 المعلومات الرئيسية •

  الرقم الخاص للقرار ❖

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار توجيه لوم •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2توجيه لوم له وذلك بالض

 توجيه لوم له. قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 توجيه لوم له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 توجيه لوم له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ   معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يتم إدخال سبب توجيه اللوم للموظف. سبب توجيه اللوم  ❖

 .يتم إدخال نص اللوم الذي تم توجيهه للموظفنص اللوم   ❖

ــــيتم إظهار اللوم في الســــجل الوظيفي للموظف وذلك إظهار اللوم في الســــجل الوظيفي للموظف   ❖ تحديد هل س

 باختيار ينعم أو الي.

 

   أصبح قرار توجيه لوم معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء توجيه لوم.  ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖
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 إعداد قرار محو عقوبات
 

-8-7كما في الشــكل )قائمة قرارات التأديب تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار محو عقوبات من قائمة قرارات من  

6.) 
 

 
 إعداد قرار محو عقوبات.يمثل شاشة  (6-8-7)الشكل 

 

شؤون الموظفين، وإلضافة قرار محو عقوبات  شة القيام بإعداد قرار محو عقوبات لموظف في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

 جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 ةالمعلومات الرئيسي •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار محو عقوبات •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2محو عقوبات عنه وذلك بالضــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

 محو عقوبات عنه. قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 محو عقوبات عنه. رارقيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 محو عقوبات عنه. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

سجيلهانوع العقوبة   ❖ سبق ت ، حيم يتم ذلك تحديد نوع العقوبة المراد محوها عن الموظف والتي تمثل قرارات في النظام 

 باختيار نوع العقوبة من القائمة المنسدلة.

ــــيتم محو العقوبات المســــجلة على  محو العقوبات الواقعة على الموظف حتى تاريخ  ❖ تاريخ الذي س يتم إدخال ال

ــــغ  على زر ي يل ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعدF8الموظف قبله، وذلك بالض

 عليه. وبعد ذلك يظهر على شكل جدول يحتوي على مايلي من الحقول:

 مسلسل أو الرقم التسلسلي.م  

 يقوم النظام بإظهار نوع القرار الفرعي. نوع القرار الفرعي 

 : يقوم النظام بإظهار رقم القرار.رقم القرار

 يقوم النظام بإظهار تاريخ القرار. تاريخ القرار 

 يتم إدخال مبرر محو العقوبات التي تم توجيهها للموظف. مبرر محو العقوبات  ❖

 

  أصبح قرار محو عقوبات معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

 تهاء من إجراء محو عقوبات.  بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االن ❖
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 إعداد قرار كف اليد

 

 (.7-8-7كما في الشكل )قائمة قرارات التأديب قرارات من التظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار كف اليد من قائمة 
 

 
 قرار كف اليد.يمثل من شاشة إعداد  (7-8-7الشكل )

 
 

شة القيام بإعداد قرار كف  شا ضافة قرار كف يد جديد يتم يتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل اليد لموظف في نظام 

 الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار كف اليد •

 الموظف المختصرةمعلومات  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار كف يد له وذلك بالضـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار كف يد له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار كف يد. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار كف يد له. حالة الموظف  ❖

 ع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطي معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8اية كف يد الموظف وذلك بالضــغ  على زر يإدخال تاريخ بد تاريخ بداية كف اليد  ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8إدخال تاريخ نهاية كف يد الموظف وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ نهاية كف اليد   ❖

 التعديل عليه. تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية

 يتم إدخال سبب كف يد الموظف. سبب كف اليد  ❖

تحديد الجهة األمنية الوارد منها خطاب توقيف الموظف وذلك باختيار الجهة الجهة األمنية الوارد منها خطاب التوقيف   ❖

 من القائمة المنسدلة.

 الخطاب.إدخال رقم خطاب الجهة األمنية الوارد منها رقم خطاب الجهة األمنية   ❖

ي من F8إدخال تاريخ خطاب الجهة األمنية الوارد منها خطاب التوقيف وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ خطاب الجهة األمنية   ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 

  أصبح قرار كف اليد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .ماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار اعت ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

ــرة  ❖ ــة إعداد المباش ــاش ــرة للموظف حيم يتم ذلك من ش حيم يتم اختيار بعد انتهاء فترة كف يد الموظف يتم إعداد المباش

 هذه الشاشة من قائمة المباشرات . 

شرة بعد ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شة من  المبا شا حيم يتم اختيار هذه ال

 قائمة المباشرات . 

حيم يتم اختيار هذه الشاشة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 من قائمة المباشرات . 

حيم بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء كف اليد.  ، هذه الشاشة من قائمة المباشرات  يتم اختيار
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 إعداد قرار اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد
 

قرارات من قائمة قرارات التأديب  التظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد من قائمة 

 (.8-8-7كما في الشكل )
 

 
 قرار اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد.يمثل شاشة إعداد  (8-8-7الشكل )

 

الموظف في حكم مكفوف اليد في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار اعتبار 

قرار اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 دائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة  ❖

 

 متن القرار •

 قرار اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد له وذلك بالض

اختيار الموظف المراد إعداد قرار اعتبار الموظف من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الموظفين فيتم 

 في حكم مكفوف اليد له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖
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سجل المدني  ❖ سجل المدني للموظف المراد إعداد قرار اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد  رقم ال يعرض النظام رقم ال

 له.

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد له. ظف حالة المو ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

لقرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات ا معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

يد  ❖ ــــغ  على زر ي تاريخ بداية كف ال بالض يد وذلك  بار الموظف في حكم مكفوف ال ية اعت بدا تاريخ  ي من لوحة F8إدخال 

 التعديل عليه. المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية

 يتم إدخال سبب اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد. سبب كف اليد  ❖

تحديد الجهة األمنية الوارد منها خطاب توقيف الموظف وذلك باختيار الجهة الجهة األمنية الوارد منها خطاب التوقيف   ❖

 من القائمة المنسدلة.

 األمنية الوارد منها الخطاب.إدخال رقم خطاب الجهة رقم خطاب الجهة األمنية   ❖

ي من F8إدخال تاريخ خطاب الجهة األمنية الوارد منها خطاب التوقيف وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ خطاب الجهة األمنية   ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 

  ف اليد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار اعتبار الموظف في حكم مكفومالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

بعد انتهاء فترة اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد يتم إعداد المباشرة للموظف حيم يتم ذلك من شاشة إعداد المباشرة  ❖

 حيم يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات . 

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شبعد المبا شا ة من حيم يتم اختيار هذه ال

 قائمة المباشرات . 

حيم يتم اختيار هذه الشاشة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 من قائمة المباشرات . 

حيم بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اعتبار الموظف في حكم مكفوف اليد.  ، هذه الشاشة من قائمة المباشرات  يتم اختيار
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 إعداد قرار إنهاء كف اليد
 

 (.9-8-7قرارات من قائمة قرارات التأديب  كما في الشكل )التظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد إنهاء كف اليد من قائمة  
 

 
 قرار إنهاء كف اليد.يمثل شاشة إعداد  (9-8-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار إنهاء كف اليد لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار إنهاء كف يد  يتم من خالل هذه الشا

 جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 لومات الرئيسيةالمع •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار إنهاء كف يد •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار إنهاء كف يد له وذلك بالض

 وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار إنهاء كف يد له.يعرض النظام قائمة بأرقام 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إنهاء كف يد. رقم السجل المدني  ❖

 لموظف المراد إعداد قرار إنهاء كف يد له.يعرض النظام حالة ا حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية. الموظفين المشمولين

 يعرض النظام تاريخ بداية كف يد الموظف. تاريخ بداية كف اليد  ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية كف يد الموظف.تاريخ نهاية كف اليد   ❖

ــــغ  علىتاريخ إطالق ســـراح الموظف   ❖ ي من لوحة F8زر ي إدخال تاريخ إطالق ســــراح الموظف مكفوف اليد وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ضغ  على زر يتاريخ إنهاء كف يد الموظف   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8إدخال تاريخ إنهاء كف يد الموظف وذلك بال

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يتم إدخال سبب إنهاء كف يد الموظف. اليد  سبب إنهاء كف ❖

 

  أصبح قرار إنهاء كف اليد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء كف اليد.  ، بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ❖
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 إعداد قرار إنهاء في حكم كف اليد
 

كما في  بقرارات من قائمة قرارات التأديالتظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد إنهاء في حكم كف اليد من قائمة  

 (.7-8-10)الشكل
 

 
 اليد.قرار في حكم كف يمثل شاشة إعداد  (10-8-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار إنهاء في حكم كف اليد في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار إنهاء في 

 حكم كف اليد جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول  ❖

 

 متن القرار •

 قرار إنهاء في حكم كف اليد •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ بالض له وذلك  يد  هاء في حكم كف ال عداد قرار إن ي من لوحة F2إدخال رقم الموظف المراد إ

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار إنهاء في حكم كف اليد  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إنهاء في حكم كف اليد له. رقم السجل المدني  ❖

 حالة الموظف المراد إعداد قرار إنهاء في حكم كف اليد له.يعرض النظام  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 وظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الم

يد  ❖ ــــغ  على زر ي تاريخ بداية كف ال بالض يد وذلك  بار الموظف في حكم مكفوف ال ية اعت بدا تاريخ  ي من لوحة F8إدخال 

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ي من F8إدخال تاريخ إطالق ســراح الموظف في حكم مكفوف اليد وذلك بالضــغ  على زر يســراح الموظف  تاريخ إطالق  ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ضغ  على زر يتاريخ إنهاء كف يد الموظف   ❖ تيح حيم يعرض ي من لوحة المفاF8إدخال تاريخ إنهاء كف يد الموظف وذلك بال

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يتم إدخال سبب إنهاء كف يد الموظف. سبب إنهاء كف اليد  ❖

 

  أصبح قرار إنهاء في حكم كف اليد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء في حكم  ❖

 كف اليد.  
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 إعداد قرار حسم تأخير
 

-8-7)قرارات من قائمة قرارات التأديب  كما في الشكل التظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار حسم تأخير من قائمة 

11.) 
 

 
 قرار حسم تأخير.يمثل شاشة إعداد  (11-8-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار حسم تأخير لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار حسم تأخير  يتم من خالل هذه الشا

 ه الشاشة:جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذ

 

 المعلومات الرئيسية •

 .تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة

 متن القرار •

 قرار حسم تأخير  •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار حسم تأخير عليه وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار حسم تأخير عليه.يعرض النظام 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب قرار تأخير عليه. رقم السجل المدني  ❖

 قرار تأخير. قراررض النظام حالة الموظف المراد إعداد يع حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظف

 وفي حال كان تعامل نظام الرواتب حســب الفترات المالية، دخال ســنة حســم التأخير على الموظفيتم إســنة الحســم   ❖

 لحسم الغياب على الموظف. اختيار السنة المالية من قائمة منسدلةفيتم 

، وفي حال كان تعامل نظام الرواتب حســب الفترات المالية التأخير على الموظفشــهر حســم يتم إدخال شــهر الحســم   ❖

 فيتم اختيار الفترة المعرفة في السنة المالية المختارة من قائمة منسدلة.

يعرض النظام مجموع أيام تأخير الموظف وذلك بعد حســــاب عدد أيام التأخير المدخلة في جدول مجموع أيام التأخير   ❖

 خير.التأ

يعرض النظام مجموع ساعات تأخير الموظف وذلك بعد حساب عدد ساعات التأخير المدخلة في  مجموع ساعات التأخير  ❖

 جدول التأخير.

يعرض النظام مجموع دقائق تأخير الموظف وذلك بعد حســــاب عدد دقائق التأخير المدخلة في مجموع دقائق التأخير   ❖

 جدول التأخير.

ساب عدد دقائق التأخير المدخلة في جدول تاريخ حسم التأخير   ❖ يعرض النظام مجموع دقائق تأخير الموظف وذلك بعد ح

 التأخير.

ــــري  المهام الموجود فوق جدول توزيع أيام التأخير وذلك جدول توزيع أيام التأخير   ❖ ــــغ  على زر يجديدي من ش يتم الض

 إلدخال تفاصيل أيام تأخير الموظف حيم تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل.م   ❖

 يتم اختيار نوع التأخير يأيام أو ساعات أو دقائقي وذلك باختيار نوع التأخير من القائمة المنسدلة: الوحدة  ❖

 

 إذا تم اختيار نوع التأخير يأيامي يتم إدخال الحقول التالية: ▪

o   يعرض النظام تاريخ بداية التأخير تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه.من تاريخ 

o  ــــغ  على زر ي تاريخ إلى ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم F8يتم إدخال تاريخ نهاية التأخير وذلك بالض

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  يعرض النظام تلقائياً عدد أيام تأخير الموظف وذلك بناًء على التواريخ التي تم إدخالها سابقاً. عدد األيام 

o  م إدخال سبب تأخير الموظف.يت سبب التأخير 

 

 في حال تم اختيار نوع التأخير يساعاتي يتم إدخال الحقول التالية: ▪

o  يعرض النظام تاريخ بداية التأخير تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه. من تاريخ 

o  يعرض النظام نفس التاريخ المدخل في حقل من تاريخ. إلى تاريخ 

o  يتم إدخال عدد ساعات تأخير الموظف. عدد الساعات 

o  يتم إدخال سبب تأخير الموظف. سبب التأخير 

 

 في حال تم اختيار نوع التأخير يدقائقي يتم إدخال الحقول التالية: ▪

o  يعرض النظام تاريخ بداية التأخير تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه. من تاريخ 

o  ل في حقل من تاريخ.يعرض النظام نفس التاريخ المدخ إلى تاريخ 

o  يتم إدخال عدد دقائق تأخير الموظف. عدد الدقائق 

o  يتم إدخال سبب تأخير الموظف. سبب التأخير 

 

 في حال تم اختيار نوع التأخير يدقائق وساعاتي يتم إدخال الحقول التالية: ▪

o  يعرض النظام تاريخ بداية التأخير تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه. من تاريخ 

o  يعرض النظام نفس التاريخ المدخل في حقل من تاريخ. إلى تاريخ 

o  يتم إدخال عدد ساعات تأخير الموظف. عدد الساعات 

o  يتم إدخال عدد دقائق تأخير الموظف. عدد الدقائق 

o  يتم إدخال سبب تأخير الموظف. سبب التأخير 
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باختيار جديد على مســتوى متن القرار )للموظف  يمكن للمســتخدم إضــافة بيانات موظف آخر إلى قرار حســم التأخير وذلك ❖

التالي( ويقوم النظام بتثبيت شــهر وســنة الحســم وشــهر وســنة التأخير بحيم يمنع إدخال حســم لموظفين بشــهرين 

 مختلفين. 
 
   أصبح قرار حسم تأخير معد وبحاجة إلى االجراءات التالية: مالحظة 

 .اعتماد قرار اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة   ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار حسم تأخير. ❖
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 إعداد قرار ايقاف مؤقت
 

 (.12-8-7تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار إيقاف مؤقت من قائمة قرارات التأديب  كما في الشكل )
 

 
 .إعداد قرار ايقاف مؤقتيمثل شاشة  (12-8-7) الشكل

 

ضافة قرار ايقاف مؤقت  شؤون الموظفين، وإل شة القيام بإعداد قرار ايقاف مؤقت لموظف في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

 جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار ايقاف مؤقت •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2ايقاف مؤقت عنه وذلك بالض

 محو عقوبات عنه. قرارالموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد  يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 ايقاف مؤقت له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 ايقاف مؤقت له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ي من لوحة F8زر ييتم إدخال التاريخ الذي ســيتم اإليقاف المؤقت للموظف ، وذلك بالضــغ  على  تاريخ االيقاف ابتداء من  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 

 يتم إدخال مبرر االيقاف المؤقت  الذي تم توجيهه للموظف.سبب االيقاف   ❖

 

  أصبح قرار ايقاف مؤقت معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اشة اعتماد قرار اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من ش ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء ايقاف مؤقت.   ❖
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 إعداد قرار فك ايقاف مؤقت
 

قاف مؤقت  عداد قرار فك إي يار إ مة القرارات تظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اخت قائ تأديب  كما فمن  مة قرارات ال قائ ي من 

 (.7-8-13)الشكل
 

 
 .إعداد قرار فك ايقاف مؤقتيمثل شاشة  (31-8-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار فك ايقاف مؤقت لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار فك ايقاف 

 الحقول في هذه الشاشة:مؤقت جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار ابتعاث خارجي. ❖

يتم إدخال رقم قرار االيقاف المؤقت الذي تم ابتعاث الموظف بناءاً عليه، والمراد إعداد فك له، أو يتم الضغ  القرار األصلي   ❖

 (.1-13-8-7ن الرقم األصلي للقرار كما في الشكل الشكل )حيم يعرض النظام شاشة البحم ع ]بحم[على الراب  
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 ( يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار.1-13-8-7الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الرقم األصلي للقرار: محددات البحث  •

 يتم اختيار نوع القرار األصلي من القائمة المنسدلة. نوع القرار األصلي   ❖

 يتم اختيار نوع القرار الفرعي المراد البحم عنه من القائمة المنسدلة. نوع القرار الفرعي  ❖

 ُ .يتم إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد القرار له رقم الموظف  ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يشغلها الموظف. رقم الوظيفة  ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تســــجيل القرار خاللها وذلك إلى تاريخ(   –القرار )من تاريخ  تاريخ ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

ذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ضغ  على زر يعرضي الموجود  سطر الجدول ومن ثم ال صورة اليد الموجودة في بداية  ضغ  على  القرار من الجدول وذلك بال

 اية الشاشة حيم يعرض النظام معلومات القرار في شاشة القرار.في نه

 

 متن القرار •

إلضــافة قرار فك إيقاف مؤقت يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام الموجود في وســ  قرار فك إيقاف مؤقت   ❖

  الشاشة في قسم متن القرار حيم تظهر الحقول التالية: 

 

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي الموظف رقم  ❖ ي من لوحة F2يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد قرار فك إيقاف مؤقت عنه وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار إيقاف مؤقت له.

 مه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رق اسم الموظف  ❖
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 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إيقاف مؤقت له. رقم السجل المدني  ❖

 فك إيقاف مؤقت له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 شة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شا معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

  .يقاف المؤقت للموظفيعرض النظام التاريخ الذي تم به اإل تاريخ االيقاف ابتداء من  ❖

 الذي تم توجيهه للموظف.يقاف المؤقت يعرض النظام مبرر االسبب االيقاف   ❖

ـــغ  على زر ي تاريخ انهاء االيقاف  ❖ ي من لوحة F8يتم إدخال التاريخ الذي ســـيتم فك اإليقاف المؤقت للموظف ، وذلك بالض

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. 

 يتم إدخال أي مالحظات .مالحظات   ❖

 
   االيقاف المؤقت معد وبحاجة إلى الخطوات التالية:فك أصبح قرار مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 ايقاف مؤقت.  فك بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء  ❖
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 قرارات صرف البدل
 

( قرارات صرف البدل ، سنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات صرف 9-7تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

، حيم تظهر هذه الشـــاشـــات عند اختيار قرارات صـــرف البدل من قائمة القرارات من قائمة إعداد قرار ، وفيما  البدل الموظفين

 الموظفين. يلي سيتم شرح كل نوع من قرارات صرف البدل
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات صرف البدل   .9-7الشكل )

 

 الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه 
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 إعداد قرار صرف بدل
 

صرف بدل  صرف البدل  كما في الشكل )من قائمة القرارات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار  -7من قائمة قرارات 

9-1.) 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار صرف بدل.1-9-7الشكل )

 

صرف بدل لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار صرف بدل جديد  يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار

 يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار صرف بدل أو مكافأة أو تعويض  •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ــــرف بدل له وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم F2ص

 صرف بدل له. قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. الموظف اسم  ❖

 صرف بدل له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 صرف بدل له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 ا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذ معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 ظام رقم الوظيفة الذي يشغلها الموظف.يعرض النرقم الوظيفة   ❖

 يعرض النظام رقم الجهة اإلدارية التابعة لها الوظيفة التي يشغلها الموظف.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف.مقر العمل   ❖

 يتم اختيار نوع النفقة المراد صرفها للموظف من القائمة المنسدلة. نوع النفقة  ❖

 يتم اختيار النفقة من القائمة المنسدلة.النفقة   ❖

شرة )نعم/ال(  ❖ سيتم ادخالها  القيمة المدخلة من المستخدم مبا صرفها  يتم اختيار فيما اذا كانت قيمة النفقة المراد 

 من المستخدم أم ال.

 إدخال نسبة النفقة المراد صرفها للموظف. نسبة النفقة  ❖

 المراد صرفها للموظف. إدخال قيمة النفقةقيمة النفقة   ❖

 : يتم اختيار مصدر النسبة من القائمة المنسدلة.نسبة من ❖

 : يعرض النظام المبلغ المستحق للموظف بحسب ضواب  البدالت.المبلغ المستحق ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8إدخال تاريخ بداية صــرف النفقة للموظف وذلك بالضــغ  على زر ي تاريخ بداية الصــرف  ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. النظام

( وذلك بالضغ  داخل المربع الموجودة بجانب الحقل , حيم يعرض النظام إشارة ) ،: تحديد خيار محدد المدةمحدد المدة ❖

 داخل المربع. ويتم عرض خيار محدد المدة قق  اذا كان نوع النفقة المراد صرفها شهرية.

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8ال تاريخ نهاية صــرف النفقة للموظف وذلك بالضــغ  على زر يإدخ تاريخ نهاية الصــرف  ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 إدخال سبب الصرف .سبب الصرف   ❖

ـــرف نفس النفقة لنفس الموظف بســـبب وجودها بقرار صـــرف ســـابق    ❖ يعرض النظام حقل الموافقة على ص

سابق على شكل خانة إختيار في حال  صرف  صرف نفس النفقة لنفس الموظف بسبب وجودها بقرار  نوع الموافقة على 

 و كانت النفقة تم صرفها سابقاً لنفس الموظف.النفقة )تعويضات أو بدالت غير شهرية( 

 في حال تم اختيار النفقة )بدل ترحيل( ستظهر الحقول التالية •

سدلة والتش الموجب لبدل الترحيل   القرار ❖ صرف بدل الترحيل من القائمة المن يقوم المستخدم باختيار القرار الموجب ل

 (.قرار ترقية –قرار تكليف  –قرار نقل  –قرار انتداب  –قرار ابتعاث  –قرار تعيين تشمل القرارات التالية )

 يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار.رقم القرار   ❖

 القرار. تاريخيقوم المستخدم بإدخال رار  تاريخ الق ❖

 

  أصبح قرار صرف بدل معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 قرار صرف بدل.بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء  ❖
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 إعداد قرار إيقاف صرف بدل
 

قرارات صـــرف البدل  كما في  من قائمةمن قائمة القرارات تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار إيقاف صـــرف بدل 

 (.7-9-2)الشكل
 

 
 صرف بدل.إيقاف  ( يمثل شاشة إعداد قرار2-9-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار  شا ضافة قرار إيقاف يتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل صرف بدل لموظف في نظام  إيقاف 

 صرف بدل جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار إيقاف صرف بدل  •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد قرار إيقاف صرف بدل له. رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إيقاف صرف بدل له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار إيقاف صرف بدل له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1415 

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 تاريخ إيقاف صرف البدل للموظف. يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اإليقاف  ❖

ــرفها من خالل القائمة المنســدلة يقوم النظاالبدالت الشــهرية   ❖ ــة بالموظف التي تم ص م بعرض البدالت الشــهرية الخاص

 حيم يقوم المستخدم باختيار البدل الشهري المرغوب ايقافة.

يقوم النظام بعرض مجموعة من أســـباب اإليقاف من خالل القائمة المنســـدلة ليقوم المســـتخدم باختيار ســبب اإليقاف   ❖

 ائمة المنسدلة.سبب اإليقاف من هذه الق

 

  أصبح قرار إيقاف صرف بدل معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

صرف  ❖ صدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار إيقاف  شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  بعد االعتماد يحتاج إلى ت

 بدل.
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 إعداد قرار صرف مكافأة
 

ــــرف مكافأة   ــــة عند اختيار إعداد قرار ص ــــاش ــــرف البدل  كما في  من قائمةمن قائمة القرارات تظهر هذه الش قرارات ص

 (.7-9-3)الشكل
 

 
 .قرار صرف مكافأة( يمثل شاشة إعداد 3-9-7الشكل )

 

نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار صرف مكافأة يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار صرف مكافأة لموظف في 

 يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار صرف مكافأة   •

   المختصرةمعلومات الموظف  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2صـــرف مكافأة له وذلك بالضـــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

 صرف مكافأة له. قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 ال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخ اسم الموظف  ❖

 صرف مكافأة له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 صرف مكافأة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى  معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام رقم الوظيفة الذي يشغلها الموظف.رقم الوظيفة   ❖

 يعرض النظام رقم الجهة اإلدارية التابعة لها الوظيفة التي يشغلها الموظف.الجهة اإلدارية   ❖

 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف.مقر العمل   ❖

 يعرض النظام مرتبة الوظيفة التي يشغلها الموظف.المرتبة   ❖

 ظف.يعرض النظام مسمى الوظيفة التي يشغلها المومسمى الوظيفة   ❖

 يتم اختيار نوع النفقة التي سيتم صرفها للموظف وذلك من القائمة المنسدلة. نوع النفقة  ❖

 يتم اختيار النفقة التي سيتم صرفها للموظف وذلك من القائمة المنسدلة.النفقة   ❖

 يتم إدخال نسبة النفقة التي سيتم صرفها للموظف. نسبة النفقة  ❖

 النفقة التي سيتم صرفها للموظف.يتم إدخال قيمة مبلغ قيمة النفقة   ❖

سدلة ليقوم المستخدم باإلختيار من القيم الثالث نسبة من   ❖ سبة من( من خالل القائمة المن يعرض النظام قيم الحقل )ن

 نهاية المربوط(. –بداية المربوط  –)الراتب األساسي 

ــغ  على زر ي تاريخ بداية الصــرف  ❖ ــرف للموظف وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8إدخال تاريخ بدء الص

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

: في حال كان نوع النفقة المراد صرفها مكافأة وكانت نوع الوحدة لها ضمن تعريف رموز األجور والنفقات تاريخ نهاية الصرف ❖

 .هو )مدة( فيكون إجباري إدخال الفترة المراد صرف المكافأة خاللها 

 يقوم المستخدم بإدخال سبب الصرف للموظف.سبب الصرف   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال أي مالحظات يرغب بها.مالحظات   ❖

 

  أصبح قرار صرف مكافأة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار صرف مكافأة. بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم ❖
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 إعداد قرار صرف تعويض تذاكر سفر
 

من قائمة قرارات صـرف البدل  كما من قائمة القرارات تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار إعداد قرار صـرف تعويض تذاكر سـفر  

 (.4-9-7في الشكل )
 

 
 قرار صرف تعويض تذاكر سفر.( يمثل شاشة إعداد 4-9-7الشكل )

 

ضافة قرار  شؤون الموظفين، وإل سفر لموظف في نظام  صرف تعويض تذاكر  شة القيام بإعداد قرار  شا يتم من خالل هذه ال

 صرف تعويض تذاكر سفر يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 لمعلومات الرئيسيةا •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تعويض تذاكر سفر •

 

يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان التعويض عن  )نعم/ال(  تعويض تذاكر سفر مرتبط بقرار موجب لصرف التذاكر  ❖

 مرتب  بقرار موجب لصرف التذاكر أم ال . تذاكر السفر سيكون 

سيكون للمرافقين فق  أم ال  التعويض للمرافقين فقط  ❖ سفر  يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان التعويض عن تذاكر ال

 ( بداخله.، فإذا كان التعويض للمرافقين فق  يقوم المستخدم بالضغ  على المربع حيم تظهر إشارة )

 يعرض النظام السنة المالية التي تم تسجيل القرار فيها. ر السنة المالية للقرا ❖

 يعرض النظام نوع القرار. نوع القرار  ❖
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يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار األصلي المرتب  بقرار التعويض عن تذاكر سفر كقرارات ياالبتعاث أو الدورات  رقم القرار  ❖

 أو اإلجازات... وغيرهاي.

 تاريخ تسجيل القرار. يعرض النظام تاريخ القرار  ❖

 

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد طلب صرف تعويض تذاكر سفر له. رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد طلب صرف تعويض تذاكر سفر له. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب صرف تعويض تذاكر سفر له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب صرف تعويض تذاكر سفر له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  ات القرار معلوم ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ضية تساوي يتم التعديل على نسبة التعويض عن التذاكر حيم يعرض النظام ال نسبة التعويض عن التذاكر  ❖ قيمة االفترا

(50%.) 

ــــيتم التعويض عنها    يعرض النظامعدد التذاكر التي ســــيتم التعويض عنها   ❖ ــــية لعدد التذاكر التي س القيمة اإلفتراض

، وال يســــمح بالتعديل عليها ، وفي حال كان التعويض يشــــمل عدد من المرافقين يتم تحديم قيمة الحقل  1بالقيمة= 

 ليشمل عدد المرافقين.

 : يقوم المستخدم باختيار خ  السير.خط السير ❖

 .يقوم المستخدم باختيار درجة التذكرةدرجة التذكرة   ❖

 يقوم المستخدم باختيار الفئة العمرية المراد التعويض عنها.الفئة العمرية   ❖

 .يقوم المستخدم باختيار شركة الطيران شركة الطيران  ❖

المجموع الكلي لقيم تذاكر المرافقين باالعتماد على ما تم تعريفه في  يقوم النظام بعرض قيمة التذكرة أو قيمة التذكرة  ❖

 النظام ويمكن للمستخدم تعديل هذه القيمة.

 يعرض النظام قيمة التعويض اعتماًدا على عدد تذاكر المرافقين ونسبة التعويض عن التذاكر.  قيمة التعويض   ❖

 

 

 ولين بالقرارالمرافقين المشم ▪

في حال كان قرار التعويض يشــمل مرافق أو أكثر تابع للموظف يقوم المســتخدم بالضــغ  على الراب  يالمرافقين المشــمولين  

 بالقراري فتظهر شاشة بيانات المرافقين التي تعرض جدوال محتويًا على البيانات التالية:

 

 يعرض النظام الرقم التسلسلي.مسلسل   ❖

بداخل المربع في بداية سجل كل مرافق، وقد يقوم المستخدم باختيار تعديل من  (يعرض النظام إشارة )خانة لالختيار   ❖

ـــيتم التعويض عن تذاكر  ـــري  المهام الفرعي الموجود بجدول المرافقين ومن ثم إختيار أو عدم اختيار المرافقين الذين س ش

شارة ) ضع إ سفر لهم بو سطر المحتوي ال صفر في ( أو إلغائها على ال ضع قيمة  شرة بو على المرافق. فيقوم النظام مبا

 خانة قيمة التذكرة الخاصة بالمرافق المحدد، وعلى المستخدم أن يضغ  أمر حفظ من شري  مهام الجدول لحفظ التعديالت.

 يعرض النظام اسم المرافق الذي سيتم تعويضه عن التذكرة. اسم المرافق   ❖

 لقرابة للمرافق الذي سيتم تعويضه عن التذكرة.يعرض النظام  صلة اصلة المرافق   ❖

 يعرض النظام تاريخ الميالد للمرافق الذي سيتم تعويضه عن التذكرة.تاريخ الميالد   ❖

 يعرض النظام  العمر للمرافق الذي سيتم تعويضه عن التذكرة.العمر   ❖

 تذكرة.يعرض النظام الفئة العمرية للمرافق الذي سيتم تعويضه عن الالفئة العمرية   ❖

 يعرض النظام قيمة التذكرة للمرافق الذي سيتم تعويضه عن التذكرة. قيمة التذكرة  ❖

 يقوم النظام بتجميع قيم التذاكر للمرافقين وإظهارها في نهاية الجدول في هذا الحقل. مجموع تذاكر المرافقين  ❖

 

قرار التالية )عدد التذاكر التي ســــيتم التعويض بعد تحديد يالمرافقين المشــــمولين بالقراري يقوم النظام بتحديم معلومات ال ▪

 عنها، قيمة التذاكر، قيمة التعويض(.

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر حفظ من متن القرار لحفظ بيانات الموظف. حفظ   ❖
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 قد يرغب المستخدم بالضغ  على أمر جديد من متن القرار الضافة قرار لموظف آخر. جديد  ❖

 قد يرغب المستخدم بالضغ  على أمر تعديل للتعديل على بيانات ومرافقي الموظف. تعديل  ❖

 قد يرغب المستخدم بالضغ  على أمر حذف  لحذف القرار الموظف. حذف  ❖

ــــافة أو التعديل على بيانات ومرافقي  إلغاء العملية  ❖ ــــغ  على أمر إلغاء العملية  إللغاء االض قد يرغب المســــتخدم بالض

 الموظف.

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر حفظ من شري  المهام الرئيسي للقرار. حفظ  ❖

 

  أصبح قرار صرف تعويض تذاكر سفر معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار كما في إجراء تعيين موظف رسمي. ❖

 يتم ذلك من شاشة تصدير قرار كما في إجراء تعيين موظف رسمي.بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار صرف تعويض تذاكر سفر. 
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 إعداد أمر إركاب
 

 (.5-9-7كما في الشكل )من قائمة قرارات صرف البدل من قائمة القرارات ركاب تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد أمر إ
 

 
 أمر إركاب.يمثل شاشة إعداد  (5-9-7)الشكل 

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار أمر إركاب لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار أمر إركاب يتم 

 الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه  ❖

 

 متن القرار •

  إصدار أمر إركاب  •

يتيح هذا الخيار للمستخدم امكانية اصدار أمر إركاب بدون وجود قرار أمر االركاب مرتبط بقرار موجب لإلركاب )نعم/ال(   ❖

 موجب لإلركاب.

 يتم إدخال رقم القرار المتعلق بقرار أمر اإلركاب ياالبتعاث أو الدورات أو اإلجازات... وغيرهاي. رقم القرار  ❖

 يعرض النظام السنة المالية التي تم تسجيل القرار فيها. السنة المالية للقرار  ❖

 يعرض النظام تاريخ تسجيل القرار. تاريخ القرار  ❖

   معلومات الموظف المختصرة  ❖

 أمر اإلركاب له. قرارض النظام رقم الموظف المراد إعداد يعر رقم الموظف  ❖

 أمر اإلركاب له. قراريعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد  اسم الموظف  ❖
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 أمر اإلركاب له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 أمر اإلركاب له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يتم إدخال سبب استحقاق الموظف لإلركاب. سبب استحقاق الموظف لإلركاب  ❖

 يتم إدخال اسم الشخص اآلمر بإصدار أمر اإلركاب.ب  اسم اآلمر بإصدار أمر اإلركا ❖

 يتم إدخال وظيفة الشخص اآلمر بإصدار أمر اإلركاب.وظيفته   ❖

يقوم المســـتخدم بتحديد إتجاه اإلركاب )ذهاب وعودة / ذهاب فق  / عودة فق (، وتكون القيمة اإلفتراضـــية  إتجاه االركاب  ❖

 ذهاب وعودة.

 ).)المستخدم يدخل رقم خ  السير والنظام يعرض اسمه يتم إدخال خ  السير خط السير   ❖

 يتم تحديد درجة تذكرة الطيران وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة.درجة التذكرة   ❖

يعرض النظام تلقائياً اســم شــركة الطيران يالخطوط العربية الســعوديةي مع إمكانية التعديل عليها باختيار  شركة الطيران  ❖

 ئمة المنسدلة.شركة أخرى من القا

 يتم تحديد الفئة العمرية للشخص المسافر وذلك باختيار الفئة العمرية من القائمة المنسدلة. الفئة العمرية  ❖

 يعرض النظام تلقائياً إجمالي عدد تذاكر الموظف مع مرافقيه. إجمالي تذاكر الموظف مع مرافقيه  ❖

-1)ة بيانات المرافقين كما في الشكلالمرافقين لعرض شاش يقوم المستخدم بالضغ  على زر بيانات بيانات المرافقين  ❖

ويتم اختيار المرافق المراد ادراجه  ،(. ويعرض النظام خالل الشاشة بيانات جميع المرافقين المضافين لبطاقة الموظف5-9-7

 .ربع( في المفي أمر االركاب وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب بيانات كل مرافق حيم تظهر إشارة )

 .يقوم المستخدم بإدخال جهة سفر الموظف  جهة السفر ❖
 

 
 .( يمثل شاشة بيانات المرافقين1-5-9-7الشكل )
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  أصبح قرار أمر اإلركاب معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار أمر اإلركاب.  ،  يتم ذلك من شاشة تصدير قرارم بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حي ❖
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 أو تأخير  إعداد قرار إعفاء من حسم غياب
  

شة عند اختيار إعداد قرار إعفاء من حسم غياب شا صرف البدل  من قائمة القرارات  أو تأخير  تظهر هذه ال من قائمة قرارات 

 (.6-9-7)كما في الشكل 
 

 
 غياب أو تأخير.اشة إعداد قرار إعفاء من حسم ( يمثل ش6-9-7الشكل )

 

لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة  أو تأخير  يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار إعفاء من حسم غياب

ـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ـــغ  على زر يجديدي من ش ـــم غياب جديد يتم الض قرار إعفاء من حس

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 التأخير /غياب قرار إعفاء من حسم •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

  رقم الموظف المراد تسجيل قرار إعفاء من حسم غياب أو تأخير له .يقوم المستخدم بإدخال  رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 .أو تأخير لهيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إعفاء من حسم غياب  رقم السجل المدني  ❖

 .أو تأخير يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار إعفاء من حسم غياب حالة الموظف  ❖

 الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات  معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 من حسمها.مدة الغياب والتأخير )باأليام( المراد اعفاء الموظف يتم إدخال مدة التعويض   ❖

عن الفترة )من تاريخ ... والتأخير يتم إدخال الفترة الزمنية إلعفاء الموظف من حســم الغياب  إلى(  –فترة التعويض )من  ❖

 .والتأخير إلى تاريخ( حيم يجب أن تساوي هذه الفترة مدة اإلعفاء من حسم الغياب

ــــغ  على زر يفترات الغياب  التأخير /ابفترات الغي ❖ ي حيم يقوم النظام بعرض بيانات عن قرارات حســــم التأخير /يتم الض

 المســجلة على الموظف خالل الفترة التي تم إدخالها في حقول فترة التعويض كما في جدول بيانات الغياب التأخير /الغياب

 .التأخير /

ــانــات الغيــاب ❖ ــار  التــأخير /جــدول بي ــدولســــطر من  يتم اختي ــاب  الج ــاء من حســــم الغي ــال فترات اإلعف أو إلدخ

وذلك إلدخال تفاصيل  الجدول)أيام/ساعات/ دقائق( و من ثم الضغ  على زر يتعديلي من شري  المهام الموجود فوق التأخير

 الموظف حيم تظهر الحقول التالية: أو تأخير أيام غياب

 رقم مسلسل.م   ❖

 الحسم إما يغيابي أو تأخيري.يعرض النظام نوع  نوع الحسم  ❖

 يأيامي يتم إدخال الحقول التالية: أو التأخير في حال كان نوع الغياب ❖

o تلقائياً. أو التأخير يعرض النظام تاريخ بداية الغياب  من تاريخ 

o  تلقائياً. أو التأخير يعرض النظام تاريخ نهاية الغياب إلى تاريخ 

o  أو التأخير الموظف وذلك بناًء على فترة الغيابأو تأخير أيام غياب يعرض النظام تلقائياً عدد   األيامعدد. 

o  التي سيعوض عنها  أو التأخير إلختيار أيام الغياب أو التأخير تفاصيل أيام الغياب [.…]يتم الضغ  على راب    ياماألتفاصيل

 (.1-6-9-7حيم تظهر شاشة تفاصيل أيام الغياب كما في الشكل )
 

 
 .يمثل شاشة تفاصيل أيام الغياب (1-6-9-7الشكل )
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التي سيعوض عنها  أو التأخير حيم يتم إختيار أيام الغياب أو التأخير حيم يتم من خالل هذه الشاشة عرض تفاصيل أيام الغياب

ــغ  بالمربع الموجود بجانب تاريخ الغياب يام ( في المربع، و بعد تحديد أالمطلوب حيم تظهر إشــارة ) أو التأخير وذلك بالض

 يتم الضغ  على زر يإغالق مع حفظي ليتم حفظ المعلومات والعودة إلى شاشة إعداد الطلب. أو التأخير الغياب

o  أو التأخير يتم إدخال سبب التعويض عن أيام الغياب سبب التعويض. 

o  يعرض النظام عدد أيام التعويض بعد تحديدها في راب  يتفاصيل األيامي. عدد أيام التعويض 

 يساعاتي يتم إدخال الحقول التالية: أو التأخير نوع الغياب إذا كان ❖

o تلقائياً. أو التأخير يعرض النظام تاريخ بداية الغياب  من تاريخ 

o تلقائياً.أو التأخير  يعرض النظام تاريخ نهاية الغياب  إلى تاريخ 

o  أو التأخير بناًء على فترة الغيابالموظف وذلك أو تأخير غياب  ساعاتيعرض النظام تلقائياً عدد   الساعاتعدد. 

o  يتم إدخال عدد ساعات التعويض. عدد ساعات التعويض 

o  أو التأخير يتم إدخال سبب التعويض عن أيام الغياب سبب التعويض. 

 ي يتم إدخال الحقول التالية:دقائقي أو التأخير إذا كان نوع الغياب ❖

o تلقائياً. خيرأو التأ يعرض النظام تاريخ بداية الغياب  من تاريخ 

o تلقائياً.أو التأخير  : يعرض النظام تاريخ نهاية الغيابإلى تاريخ 

o  أو التأخير الموظف وذلك بناًء على فترة الغيابأو تأخير غياب  دقائقيعرض النظام تلقائياً عدد   الدقائقعدد. 

o  يتم إدخال عدد دقائق التعويض. التعويض  دقائقعدد 

o  أو التأخير يتم إدخال سبب التعويض عن أيام الغياب سبب التعويض. 

 ي يتم إدخال الحقول التالية:دقائق وساعاتي أو التأخير إذا كان نوع الغياب ❖

o تلقائياً. أو التأخير يعرض النظام تاريخ بداية الغياب  من تاريخ 

o تلقائياً.أو التأخير  : يعرض النظام تاريخ نهاية الغيابإلى تاريخ 

o  أو التأخير الموظف وذلك بناًء على فترة الغيابأو تأخير غياب  ساعاتيعرض النظام تلقائياً عدد   الساعاتعدد. 

o  أو التأخير الموظف وذلك بناًء على فترة الغيابأو تأخير غياب  دقائقيعرض النظام تلقائياً عدد   الدقائقعدد. 

o  يتم إدخال عدد ساعات التعويض. عدد ساعات التعويض 

o  يتم إدخال عدد دقائق التعويض. التعويض  دقائقعدد 

o  أو التأخير يتم إدخال سبب التعويض عن أيام الغياب سبب التعويض. 

ــــاب عدد أيام  أو التأخير يعرض النظام مجموع أيام تعويض الموظف عن أيام الغيابمجموع أيام التعويض   ❖ وذلك بعد حس

 .التأخير/ابالمدخلة في جدول بيانات الغي أو التأخير الغياب

وذلك بعد حســـاب  أو التأخير يعرض النظام مجموع ســـاعات تعويض الموظف عن أيام الغياب مجموع ســاعات التعويض  ❖

 .التأخير/المدخلة في جدول بيانات الغياب أو التأخير عدد ساعات الغياب

وذلك بعد حســــاب عدد  أخيرأو الت يعرض النظام مجموع دقائق تعويض الموظف عن أيام الغيابمجموع دقائق التعويض   ❖

 .التأخير/المدخلة في جدول بيانات الغياب أو التأخير دقائق الغياب

  

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: أو تأخير  أصبح قرار إعفاء من حسم غيابمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

صدير قرار  ❖ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إعفاء من حسم ، بعد االعتماد يحتاج إلى ت

 .أو تأخير  غياب
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 إعداد قرار حسم نفقة
 

-7)قرارات صرف البدل  كما في الشكل من قائمةمن قائمة القرارات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار حسم نفقة 

9-7.) 
 

 
 قرار حسم نفقة.( يمثل شاشة إعداد 7-9-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار حســم نفقة لموظف في نظام شــؤون الموظفين، إلضــافة قرار حســم نفقة 

 الشاشة:جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار تعيين موظف رسمي. ❖

 

 متن القرار •

 قرار حسم نفقة  •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الموظف المراد إجراء قرار حســــم نفقة بحقه، ليقوم النظام بعرض معلومات  رقم الموظف  ❖

الحقول التالية )اســــم الموظف، رقم الســــجل المدني، حالة الموظف، رقم الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل، المرتبة، 

 مسمى الوظيفة(.

 لراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا ا معلومات الموظف األساسية  ❖

  بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار.معلومات القرار   ❖
 يسمح النظام للمستخدم باختيار نوع النفقة من القائمة المنسدلة.نوع النفقة   ❖
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ة من القائمة المنسدلة بعد اختيار نوع النفقة حيم يقوم النظام بتعبئة قيم يسمح النظام للمستخدم باختيار النفقالنفقة   ❖

 هذه القائمة المنسدلة )النفقة( حسب القيمة التي يتم اختيارها من القائمة المنسدلة )نوع النفقة(.

مراد حســمها يتم اختياره فيما اذا كانت قيمة النفقة الشــهرية ال القيمة المدخلة من المســتخدم مباشــرة )نعم/ال(  ❖

 سيتم ادخالها من المستخدم أم ال.

 إدخال نسبة النفقة المراد صرفها للموظف. نسبة النفقة  ❖

 إدخال قيمة النفقة المراد صرفها للموظف.قيمة النفقة   ❖

 : يتم اختيار مصدر النسبة من القائمة المنسدلة.نسبة من ❖

 ضواب  البدالت.: يعرض النظام المبلغ المستحق للموظف بحسب المبلغ المستحق ❖

ضغ  على زر ي تاريخ بداية الحسم  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8إدخال تاريخ بداية حسم النفقة للموظف وذلك بال

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ــــغ  داخل المربع الموجودة بجانب الحقل ، حيمحدد المدة   ❖ ــــارة تحديد خيار محدد المدة ، وذلك بالض م يعرض النظام إش

(.داخل المربع. ويتم عرض خيار محدد المدة قق  اذا كان نوع النفقة المراد حسمها نفقة شهرية ) 

 يسمح النظام للمستخدم بإدخال سبب الحسم.سبب الحسم   ❖

 يسمح النظام للمستخدم بإدخال أي مالحظات يرغب بها.مالحظات   ❖

 

م نفقة يجب أوالً التأكد من تعريف ضــاب  عمل لقرار حســم نفقة من خالل الخطوات مالحظة مهمة: قبل البدء بإعداد قرار حســ

 التالية:

o  تعريف الشروط الخاصة بضواب  العمل( ثم تعريف شرط تصفية/ضاب  عمل محدد. -الدخول إلى شاشة  )ادارة النظام 

o  المسبق، لقرار حسم نفقة. إعدادات ضواب  العمل( ثم تعريف شرط التصفية –الدخول إلى شاشة )ادارة النظام 

o .من نظام الرواتب الدخول إلى شاشة )اعتماد تأثير النفقات وتحديد النفقات( اعتماد تأثير القرار 

o  اعداد قرار حسم نفقة( ثم البدء باعدادات تسجيل قرار حسم نفقة جديد.  -الدخول إلى شاشة )القرارات 

 
  جراءات التالية:أصبح قرار حسم نفقة معد وبحاجة إلى اإلمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار حسم نفقة.،  بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ❖
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 إعداد قرار ايقاف حسم نفقة
 

قرارات من قائمة قرارات صـــرف البدل  كما في التظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار إيقاف حســـم نفقة من قائمة 

  (.7-9-8الشكل )
 

 
 قرار ايقاف حسم نفقة.( يمثل شاشة إعداد 8-9-7الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار تعيين موظف رسمي. ❖

 

 القرارمتن  •

 قرار ايقاف حسم نفقة •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

  بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار.معلومات القرار   ❖
 النظام للمستخدم بإدخال تاريخ اإليقاف.يسمح تاريخ اإليقاف   ❖

 يسمح النظام للمستخدم باختيار الحسميات الشهرية من القائمة المنسدلة.الحسميات الشهرية   ❖

 يسمح النظام للمستخدم باختيار سبب االيقاف من القائمة المنسدلة.سبب االيقاف   ❖

 
  اإلجراءات التالية:أصبح قرار ايقاف حسم نفقة معد وبحاجة إلى مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖
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وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار ايقاف حسم  ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

 نفقة. 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1431 

 اعداد قرار صرف بدل غالء معيشه
 

قرارات من قائمة قرارات صرف البدل  كما في التظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار صرف بدل غالء معيشه من قائمة 

  (.9-9-7الشكل )
 

 
 قرار صرف بدل غالء معيشه.( يمثل شاشة إعداد 9-9-7الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار تعيين موظف رسمي. ❖

 

 متن القرار •

ــه  • ــرف بدل معيش يقوم المســـتخدم باختيار جديد بعد أن يتم التحقق من صـــدور قرار العالوة الدورية قرار اعداد قرار ص

واعتماد تأثيره في نظام الرواتب ثم يقوم المســتخدم بإدخال رقم القرار و تاريخ نفاذ القرار ثم يضــغ  المســتخدم على حفظ 

 لتالية: فيقوم النظام بتفعيل الحقول ا

 
بالضـــغ  على هذا الراب  يقوم النظام بعرض قائمة الموظفين الذين الموظفين الذين صــرف لهم بدل غالء المعيشــة   ❖

 صرف لهم بدل غالء المعيشة.
بالضغ  على هذا الراب  يقوم النظام بعرض قائمة الموظفين الذين الموظفين الذين لم يصرف لهم بدل غالء المعيشة   ❖

 بدل غالء المعيشة.لم يصرف لهم 
ضوابط قرار صرف بدل غالء المعيشة  ❖ صرف بدل غالء  زر االستعالم عن  ضواب   قد يرغب المستخدم باالطالع على 

ويتم عرض البيانات  Popupالمعيشة )نسبة الصرف( فيقوم بالضغ  على هذا الزر فيعرض النظام بيانات الضواب  على شكل 

 تفاصيل الضاب . -المحددات  -رط التصفية وصف ش -التالية:  رمز شرط التصفية 
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  أصبح قرار صرف بدل غالء معيشه معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

ن إجراء قرار صرف بدل غالء وبهذا يكون قد تم االنتهاء م،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

 معيشه.
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 إعداد قرار صرف بدل آلي
 

قرارات صــــرف البدل  كما في  قرارات من قائمةالتظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار صــــرف بدل آلي من قائمة  

 (.7-9-10)الشكل
 

 
 يمثل شاشة إعداد قرار صرف بدل آلي. (10-9-7الشكل )

 

القيام بإعداد قرار صرف بدل آلي لمجموعة موظفين في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار يتم من خالل هذه الشاشة 

 صرف بدل آلي جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 مة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائ ❖

 

 متن القرار •

 قرار صرف بدل آلي •

 أو حسـبشـرط تصـفية  حسـبقرار الصـرف  ادخال الموظفين الىيقوم المسـتخدم باختيار هل يريد  ادخال الموظفين   •

 .المسيرات الشهرية 

يقوم المستخدم باختيار شرط التصفية من القائمة المنسدلة والذي تم تعريفها في شاشة تعريف شرط التصفية حسب  ❖

 ، وذلك في حال تم اختيار ادخال الموظفين حسب شرط التصفية .اب  العمل من قائمة إدارة النظامالشروط الخاصة بضو

شهرية    ❖ سيرات ال سب الم قوم المســتخدم بإختيار المســير الشــهري الذي يرغب بإضــافة الموظفين  المنتميين له يح

، عناصــرها على انواع المســيرات الشــهرية المعرفة بالرواتبضــمن قرار صــرف البدل الحالي وذلك من خالل قائمة تحتوي  

 وذلك في حال تم اختيار ادخال الموظفين حسب شرط التصفية .
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 يقوم المستخدم باختيار نوع النفقة من القائمة المنسدلة )بدالت شهرية، بدالت غير شهرية، تعويضات(. نوع النفقة  ❖

د صــرفها للموظف من القائمة المنســدلة حســب نوعها الذي تم تحديده في يقوم المســتخدم باختيار النفقة المرا النفقة  ❖

  نوع النفقة.

 يقوم المستخدم بتحديد إحدى الخيارين بالضغ  على الدائرة بجوار كلمة نسبة أو قيمة.نوع البدل   ❖

 . البدل يقوم المستخدم بادخال نسبة للبدل في هذا الحقل إذا تم تحديد خيار نسبة في حقل نوعنسبة البدل   ❖

 مصدر النسبة من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم بإختيار: نسبة من ❖

 . يقوم المستخدم بادخال قيمة للبدل في هذا الحقل إذا تم تحديد خيار قيمة في حقل نوع البدلقيمة البدل   ❖

ــغ  تاريخ بداية الصــرف   ❖ ــرف النفقة للموظفين وذلك بالض ي من لوحة F8على زر ييقوم المســتخدم بادخال تاريخ بداية ص

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

بحسب االختيار الذي قام يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر فيقوم النظام بتعبئة بيانات الموظفين اضافة الموظفين   ❖

 ن حيم يحتوي الجدول مايلي:ضمن جدول الموظفيالمستخدم بتحديد في حقل ي ادخال الموظفين ي 

 رقم تسلسلم    ❖

 يعرض النظام رقم الموظف في هذا الحقل.رقم الموظف    ❖

 يعرض النظام اسم الموظف في هذا الحقل.اسم الموظف    ❖

يمكن اســــتثناء أي موظف من الجدول بحيم ال تصــــرف له النفقة وذلك بتحديد الســــطر الذي يحتوي بيانات الموظف في   ❖

ــغ  على المربع إلزالة العالمة )الجدول ومن ثم ا ــتوى الجدول ثم الض ــغ  على أمر تعديل على مس ( من المربع التي لض

 بجوار رقمه.

شارتين التاليتين  ❖ ضغ  على إحدى اال ضمنة في الجدول  يقوم المستخدم بال سماء المت وذلك للتحرك عبر قائمة األ

 إلى األمام والخلف.

 أوامر على مستوى الجدول كما يلي: يستطيع المستخدم أن يقوم بإجراء عدة •

يقوم المســــتخدم بالضــــغ  على أمر جديد الضــــافة موظف للجدول إذا لم يكن موجودا فيه والينطبق عليه شــــرط  جديد  ❖

ي من لوحة المفاتيح F2التصــفية، بحيم يعرض النظام المؤشــر في خانة رقم الموظف فيقوم المســتخدم بالضــغ  على زر ي

 بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إضافته لصرف النفقة له. حيم يعرض النظام قائمة

يقوم المستخدم بتحديد السطر المطلوب ثم الضغ  على أمر تعديل للتعديل على بيانات الجدول باستثناء الموظف  تعديل  ❖

ــــغ  على المربع إلزالة العالمة ) ــــرف النفقة له وذلك بالض وار رقمه.، أو بتغيير الموظف وذلك ( من المربع الذي بجمن ص

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء F2بوضــع المؤشــر في حقل رقم الموظف ثم الضــغ  على زر ي

 الموظفين فيتم اختيار موظف آخر لصرف النفقة له.

 موظف من الجدول.يقوم المستخدم بتحديد السطر المطلوب ثم الضغ  على أمر حذف لحذف بيانات  حذف  ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر حفظ لحفظ بيانات الجدول بعد التعديل أو االضافة.حفظ    ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر إلغاء عملية إللغاء االضافة أو التعديل الذي تم على الجدول. إلغاء عملية  ❖

 

ــغ  على الراب   الموظفين المســتثنين  ▪ ــتخدم بالض ــة بيانات يقوم المس ــاش ــتثنيني فيعرض النظام ش يالموظفين المس

التكليف التي تحتوي على بيانات الموظفين الذين تم استثناؤهم من صرف النفقة حيم يحتوي الجدول على البيانات التالية 

ـــرف النفقة(، وهذه البيانات للعرض فق  ـــتثاؤه من ص ـــببها تم اس ـــم الموظف، حالة الموظف والتي بس  )رقم الموظف، اس

 (.1-10-9-7واليمكن التعديل عليها كما في الشكل )
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  أصبح قرار صرف بدل آلي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار صــرف بدل ، بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار  ❖

 آلي.
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 إعداد قرار حسم نفقة آلي
 

ـــم نفقة آلي   ـــة عند اختيار إعداد قرار حس ـــاش ـــرف البدل  كما في من قائمة القرارت تظهر هذه الش من قائمة قرارات ص

 (.7-9-11الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار حسم نفقة آلي.11-9-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار حســم نفقة آلي لمجموعة موظفين في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة 

 هذه الشاشة:قرار حسم نفقة آلي جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار حسم نفقة آلي   •

يقوم المستخدم باختيار شرط التصفية من القائمة المنسدلة والذي تم تعريفها في شاشة تعريف الشروط شرط التصفية  ❖

 إدارة النظام.الخاصة بضواب  العمل من قائمة 

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر إلضافة الموظفين للجدول بعد تحديد شرط التصفية.إضافة الموظفين   ❖

يقوم المســـتخدم باختيار نوع النفقة من القائمة المنســـدلة )جزاءات ،حســـميات شـــهرية، حســـميات غير  نوع النفقة  ❖

 شهرية(.

مراد حسمها  للموظف من القائمة المنسدلة حسب نوعها الذي تم تحديده في يقوم المستخدم باختيار النفقة ال النفقة  ❖

  نوع النفقة.
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 يقوم المستخدم بتحديد إحدى الخيارين بالضغ  على الدائرة بجوار كلمة نسبة أو قيمة.نوع الحسم   ❖

 يقوم المستخدم بإختيار النسبة من القائمة المنسدلة  نسبة من   ❖

  .يقوم المستخدم بادخال نسبة للحسم في هذا الحقل إذا تم تحديد خيار نسبة في حقل نوع الحسم نسبة الحسم    ❖

 . يقوم المستخدم بادخال قيمة للحسم في هذا الحقل إذا تم تحديد خيار قيمة في حقل نوع الحسمقيمة الحسم   ❖

سم النفقة للموظتاريخ بداية الحسم    ❖ ستخدم بادخال تاريخ بداية ح ضغ  على زر ييقوم الم ي من لوحة F8فين وذلك بال

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ضغ  على زر يتاريخ بداية الحسم    ❖ ستخدم بادخال تاريخ نهاية حسم النفقة للموظفين وذلك بال ي من لوحة F8يقوم الم

 إمكانية التعديل عليه. المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع

(من المربع يقوم المســـتخدم بتحديد اذا كان محدد المده أو ال وذلك بالضـــغ  على المربع إلزالة العالمة ) محدد المدة   ❖

 .الذي بجوار الخيار

 يتم إدخال السبب أو األسباب التي بناًء عليها حسم نفقة للموظف.سبب الحسم    ❖

 مالحظات .يقوم المستخدم بإدخال مالحظات    ❖

يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر فيقوم النظام بتعبئة بيانات الموظفين الذين تحقق عليهم شرط اضافة الموظفين   ❖

 التصفية ضمن جدول الموظفين حيم يحتوي الجدول مايلي:

 رقم تسلسلم    ❖

 يعرض النظام رقم الموظف في هذا الحقل.رقم الموظف    ❖

 اسم الموظف في هذا الحقل.يعرض النظام اسم الموظف    ❖

يمكن اســـتثناء أي موظف من الجدول بحيم ال تحســـم له النفقة وذلك بتحديد الســـطر الذي يحتوي بيانات الموظف في   ❖

ــغ  على المربع إلزالة العالمة ) ــتوى الجدول ثم الض ــغ  على أمر تعديل على مس ( من المربع التي الجدول ومن ثم الض

 بجوار رقمه.

شارتين التاليتين  يقوم المستخدم ❖ ضغ  على إحدى اال ضمنة في الجدول  بال سماء المت وذلك للتحرك عبر قائمة األ

 إلى األمام والخلف.

 يستطيع المستخدم أن يقوم بإجراء عدة أوامر على مستوى الجدول كما يلي: •

الينطبق عليه شــــرط يقوم المســــتخدم بالضــــغ  على أمر جديد الضــــافة موظف للجدول إذا لم يكن موجودا فيه و جديد  ❖

ي من لوحة المفاتيح F2التصــفية، بحيم يعرض النظام المؤشــر في خانة رقم الموظف فيقوم المســتخدم بالضــغ  على زر ي

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إضافته لحسم النفقة له.

ثم الضغ  على أمر تعديل للتعديل على بيانات الجدول باستثناء الموظف يقوم المستخدم بتحديد السطر المطلوب  تعديل  ❖

( من المربع الذي بجوار رقمه.، أو بتغيير الموظف وذلك من حســــم النفقة له وذلك بالضــــغ  على المربع إلزالة العالمة )

م قائمة بأرقام وأســماء ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظاF2بوضــع المؤشــر في حقل رقم الموظف ثم الضــغ  على زر ي

 الموظفين فيتم اختيار موظف آخر لحسم النفقة له.

 يقوم المستخدم بتحديد السطر المطلوب ثم الضغ  على أمر حذف لحذف بيانات موظف من الجدول. حذف  ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر حفظ لحفظ بيانات الجدول بعد التعديل أو االضافة.حفظ    ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر إلغاء عملية إللغاء االضافة أو التعديل الذي تم على الجدول. إلغاء عملية  ❖

 

ني فيعرض النظام شــاشــة بيانات ييقوم المســتخدم بالضــغ  على الراب  يالموظفين المســتثني ن يالموظفين المســتثني ▪

ــــتثناؤهم من حســــم  النفقة حيم يحتوي الجدول على البيانات التكليف التي تحتوي على بيانات الموظفين الذين تم اس

التالية )رقم الموظف، اســم الموظف، حالة الموظف والتي بســببها تم اســتثاؤه من حســم النفقة(، وهذه البيانات للعرض 

 (.1-11-9-7فق  واليمكن التعديل عليها كما في الشكل )
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  ار حسم نفقة آلي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

صدير قرار ❖ شة ت شا صدير حيم يتم ذلك من  سم نفقة ، بعد االعتماد يحتاج إلى ت وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار ح

 آلي.
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 البريداعداد قرار صرف مكافأة توزيع 
 

من قائمة قرارات صرف البدل  كما في  من قائمة القرارتتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار صرف مكافأة توزيع البريد 

 (.12-9-7الشكل )
 

 
 قرار صرف مكافأة توزيع البريد.( يمثل شاشة إعداد 12-9-7الشكل )

 

صــرف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار  توزيع البريدصــرف مكافأة يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار 

 جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: مكافأة توزيع البريد
 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

ــــغ  على زر ي لموظف رقم ا ❖ ــــرف مكافأة توزيع البريد له وذلك بالض ي من لوحة F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار ص

المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار صــرف مكافأة توزيع البريد 

 له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق.. حالة الموظف  ❖

 على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ   معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.
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المستخدم بتحديد هل سيتم صرف مكافأة توزيع البريد لسنة معينة أم لفترة يتم تحديدها من قبل  يقوم الصرف حسب  ❖

 المستخدم.
 في حال اختيار الصرف حسب سنة، يتم ادخال العام الذي ستصرف عنه المكافأة.العام المصروفة عنه   ❖
اية العام المصروفة عنه المكافأة، أما في في حال اختيار الصرف حسب سنة، يعرض النظام تاريخ بد تاريخ بداية الصرف  ❖

 حال اختيار الصرف حسب فترة، فيتم ادخال تاريخ بداية الفترة الزمنية التي ستصرف عنها المكافأة.

في حال اختيار الصرف حسب سنة، يعرض النظام تاريخ بداية العام المصروفة عنه المكافأة، أما في تاريخ نهاية الصرف   ❖

 حسب فترة، فيتم ادخال تاريخ بداية الفترة الزمنية التي ستصرف عنها المكافأة.حال اختيار الصرف 

 يعرض عدد أيام السنة أو الفترة التي يستحق عنها الموظف مكافأة توزيع البريد.المدة باأليام   ❖

ــمن : يعرض النظام مجموع مدد القرارات التي تؤثر على خدمة الموظف والتي تقع تالمدة المســتقطعة باأليام ❖ واريخها ض

 الفترة  التي يستحق عنها الموظف مكافأة البريد.

يعرض النظام المدة الفعلية التي يســتحق عنها الموظف المكافأة باأليام، وهي المدة التي يســتحق عنها المدة الفعلية   ❖

 الموظف مكافأة  البريد باأليام مستثنى منها المدة المستقطعة باأليام.

: يعرض النظام نسبة صرف مكافأة البريد اعتمادا على المدينة التي يقع فيها مقر العمل لبريدنسبة صرف مكافأة توزيع ا ❖

 الفعلي للموظف.

 .: يعرض النظام قيمة المكافأة التي يستحقها الموظفقيمة المكافأة ❖

 لبريد(.توزيع ا –يتم تحديد المهام التي قام بها الموظف عند توزيع البريد )احضار البريد  يقوم الموظف بـ  ❖

 بإدخال مالحظات . يقوم المستخدم المالحظات   ❖

قوم المســــتخدم يإختيار راب  يعمل مذكرة ارتباط )حجز مؤقت(ي بحيم يتم تفعيله ي عمل مذكرة إرتباط )حجز مؤقت (  ❖

تســجيل قوم النظام بفتح شــاشــة فرعية بمســمى )مذكرة االرتباط( وفيها يتم ، حيم يعد االنتهاء من عملية حفظ القرارب

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في (، 1-12-9-7كما في الشـــكل ) مذكرة ارتباط لقرار صـــرف مكافأة توزيع البريد الحالي

 هذه الشاشة:

يقوم المســتخدم بإدخال رقم مذكرة االرتباط وتكون القيمة االفتراضــية له هي نفس رقم القرار الخاص لقرار   رقم المذكرة  ❖

 بريد.صرف مكافأة توزيع ال

يقوم النظام بإظهار السنة الحالية وهي نفس السنة المالية الحالية المعرفة في االعدادات العامة لنظام  السنة الحالية   ❖

 شؤون الموظفين وتكون للعرض فق .

ــــول عليه عند الحفظ من واقع األرقام المتســــلســــلة إيقوم النظام ب   الرقم المرجعي ❖ ظهار الرقم المرجعي ويتم الحص

 رات االرتباط من النظام المالي.لمذك

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ المرجعي لمذكرة االرتباط وتكون القيمة االفتراضية هي التاريخ الحالي.  المذكرة  تاريخ ❖

 يقوم النظام بإظهار حالة المذكرة وتكون )مذكرة معتمدة من مدير الجهة الطالبة( وال ُيسمح بتعديلها.  المذكرة  حالة ❖

ستفيدةالج ❖ ضية لها هي قيمة    هة اإلدارية الم ستفيدة وتكون القيمة االفترا ستخدم بتحديد الجهة اإلدارية الم يقوم الم

 الحقل )الجهة اإلدارية المستفيدة( المعرفة في إعدادات االرتباطات المالية في نظام الرواتب.

القيمة االفتراضية هي قيمة الحقل )الفرع المستفيد( يقوم المستخدم بتحديد الفرع المستفيد وتكون الفرع المستفيد    ❖

 المعرف في إعدادات االرتباطات المالية في نظام الرواتب.

صحاب االستحقاق صاحب اإلستحقاق    ❖ صرها على أ صاحب االستحقاق من قائمة تحتوي عنا يقوم المستخدم بإختيار 

 وعة موظفين.المعرفين في ملف المتعاملين مع اإلدارة المالية من نوع مجم

قوم النظام بإظهار العبارة التالية في حقل يالشرحي بمذكرة االرتباط:يمكافأة توزيع البريد بالقرار رقم >رقم القرار< يالشرح   ❖

 .وتاريخ >تاريخ القرار<ي

 يقوم النظام بإظهار اسم النفقة وتكون )مكافأة توزيع البريد( وال ُيسمح بالتعديل عليها. أسم النفقة   ❖

ساب  رقم  ❖ يقوم النظام بإظهار رقم الحسـاب المرتب  بنفقة مكافأة توزيع البريد من واقع أرقام الحسـابات التي تُصـرف  الح

 بتعديله. حفق  وال ُيسم منها نفقة )مكافأة توزيع البريد( في نظام الرواتب، ويكون هذا الحقل للعرض

بنفقة مكافأة توزيع البريد من واقع أرقام الحسابات التي تُصرف يقوم النظام بإظهار واسم الحساب المرتب  سم الحساب  ا ❖

 بتعديله. حون هذا الحقل للعرض فق  وال ُيسممنها نفقة )مكافأة توزيع البريد( في نظام الرواتب، ويك

لقرار وال يقوم النظام بإظهار قيمة المكافأة وتكون من واقع بيانات القرار وحســـب القيمة المحتســـبة في ا قيمة المكافأة   ❖

مجموع قيم مكافآت جميع الموظفين المنتميين  تساويُيسمح بتعديلها، وفي حال كان القرار جماعي تكون قيمة المكافأة 

 للقرار.

 يقوم المستخدم بإختيار حفظ من شري  األدوات الرئيسي في الشاشة الفرعية الخاصة بمذكرة االرتباط. حفظ   ❖
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 . االرتباط  لمستخدم طباعة مذكرةيمكن ل طباعة   ❖

 
 

 
 .عمل مذكرة ارتباط )حجز مؤقت (( يمثل شاشة 1-12-9-7الشكل )

 

  أصبح قرار صرف مكافأة توزيع البريد معد وبحاجة إلى وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

صدير قرار  ❖ صدير حيم يتم ذلك من شاشة ت صرف مكافأة  ،بعد االعتماد يحتاج إلى ت وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار 

  توزيع البريد.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1442 

 اعداد قرار منح مكافأة عالوة البقاء على المرتبة
 

من قائمة قرارات صــرف  ئمة القرارتمن قاتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار منح مكافأة عالوة البقاء على المرتبة 

 (.13-9-7البدل  كما في الشكل )
 

 
 قرار منح مكافأة عالوة البقاء على المرتبة.( يمثل شاشة إعداد 13-9-7الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 البقاء على المرتبةقرار اعداد قرار صرف عالوة  •

يجب أن يقوم المســتخدم بإدخال العام المراد منح مكافأة البقاء على المرتبة عنه ويتحقق النظام من عدم  العام الهجر   ❖

تسجيل قرار منح مكافأة البقاء على المرتبة عن هذا العام من قبل، حيم ال ُيسمح بتسجيل القرار إال مرة واحدة في العام 

ــــدور قرار العالوة الدورية عن العام المراد منح عالوة البقاء على المرتبة له،  الهجري الواحد.  ثم يقوم النظام بالتحقق من ص

 عندها يقوم النظام بتعبئة تاريخ النفاذ حسب العام الهجري الذي قام المستخدم بادخاله، وُيفّعل األزرار التالية: 

ــتخدم بال زر إضــافة المســتحقين للمكافأة  ❖ ــغ  على هذا الزر ليقوم النظام بالتحقق من بيانات الموظفين يقوم المس ض

الذين ستصرف لهم المكافأة وذلك اعتماداً على ضواب  القرار للموظفين الذين انطبقت عليهم شروط التصفية فيقوم النظام 

قين لمكافأة البقاء تلقائيًا بتعبئة بيانات الموظفين الذين انطبقت عليهم الشـــروط الســـابقة في جدول الموظفين المســـتح

 على المرتبة والذي يمكن االطالع عليه بالضغ  على زر ي الموظفين الذين ستصرف لهم المكافأةي.
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صرف لهم المكافأة  ❖ ست قد يرغب المســتخدم باســتعراض كشــف بالموظفين المدرجين بقرار منح  زر الموظفين الذين 

مكافأة البقاء على المرتبة وذلك بالضــــغ  على الزر  يالموظفين الذين ســــتصــــرف لهم المكافأةي حيم يقوم النظام بتكوين 

 كشف بالموظفين المدرجين الذين تنطبق عليهم شروط منح مكافأة البقاء على المرتبة.

على المعلومات التالية )العام الهجري، الكادر الوظيفي، المرتبة، الدرجة( يليها جدول يحتوي بيانات الموظفين يحتوي الكشـــف 

مثل )الرقم المســلســل، رقم الموظف، اســم الموظف، مســمى الوظيفة، رقم الوظيفة، الجهة اإلدارية، مقر العمل، تاريخ 

، مقدار مكافأة البقاء على المرتبة(. كما في -يوم/شـــهر/ســـنة-لية الحصـــول على آخر مرتبة، مدة البقاء على المرتبة الحا

 (.1-13-9-7الشكل )
 

 
 يمثل كشف بالموظفين المدرجين بقرار صرف مكافأة البقاء على المرتبة. (1-13-9-7الشكل )

  

  أصبح قرار منح مكافأة عالوة البقاء على المرتبة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار منح مكافأة  ❖

 عالوة البقاء على المرتبة.
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 اعداد قرار صرف مكافأة مباشرة األموال العامة
 

من قائمة قرارات صــرف  من قائمة القرارتتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار صــرف مكافأة مباشــرة األموال العامة 

 (.14-9-7البدل  كما في الشكل )
 

 
 قرار صرف مكافأة مباشرة األموال العامة.( يمثل شاشة إعداد 14-9-7الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. تم شرح هذه الحقول في شاشة ❖

 

 متن القرار •

 قرار صرف مكافأة مباشرة األموال العامة •

ي من F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار صرف مكافأة مباشرة األموال العامة له وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

ــــماء الموظفين فيتم  ــــرف مكافأة لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس اختيار الموظف المراد إعداد قرار ص

 مباشرة األموال العامة له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. رقم السجل المدني  ❖

 الة الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام ح حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 مشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين ال
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تاريخ تعيين الموظف عليها، رقم الوظيفة، مســــمى الوظيفة، مرتبة الموظف، يعرض النظام معلومات عن وظيفة الموظف ) ❖

 (.تاريخ ترك الوظيفة ان وجدت، الجهة اإلدارية، مقر العمل

 يقوم النظام بإظهار فترة الصرف المستحق عنها صرف مكافأة مباشرة األموال العامة.فترة الصرف من تاريخ إلى تاريخ   ❖
 يقوم المستخدم بإختيار سبب الصرف. سبب الصرف  ❖
 .يقوم النظام بإظهار قيمة المكافأةاجمالي قيمة المكافأة   ❖

الخارجية وإدخال رقم خطاب قد يقوم المســــتخدم بإختيار الجهة   ال  ال ال ج اع ةدل إجراءال ال رد وبراءخ الذ ا ❖

 الجهة و تاريخ الخطاب.

 

  أصبح قرار صرف مكافأة مباشرة األموال العامة معد وبحاجة إلى وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار صرف مكافأة  ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

 مباشرة األموال العامة.
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 صرف بدل آليإيقاف إعداد قرار 
 

 (.15-9-7في الشكل )صرف بدل آلي من قائمة قرارات صرف البدل  كما إيقاف تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار 
 

 
 صرف بدل آلي.إيقاف يمثل شاشة إعداد قرار  (15-9-7الشكل )

 

صرف بدل آلي لمجموعة موظفين في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة إيقاف يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار 

ا يلي تبيان لكل من الحقول في هذه صــــرف بدل آلي جديد يتم الضــــغ  على زر يجديدي من شــــري  المهام، وفيمإيقاف قرار 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال الرقم الخاص للقرار و إدخال البيانات في حقول متن القرار.  الرقم الخاص للقرار  ❖

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 صرف بدل آلي لمجموعة موظفين يتم تعبئة الحقول التالية كما يلي:إيقاف إلضافة قرار صرف بدل آلي  إيقاف قرار  •

يقوم المســتخدم بتحديد طريقة إضــافة الموظفين المراد إيقاف صــرف البدل عنهم في القرار   ادخال الموظفين حســب ❖

 (.حسب قرار صرف البدلاو  حسب مسير شهري او  حسب شرط تصفيةوذلك بإختيار )الحالي 

يقوم المستخدم باختيار شرط التصفية من القائمة المنسدلة والذي تم تعريفها في شاشة تعريف الشروط شرط التصفية  ❖

 الخاصة بضواب  العمل من قائمة إدارة النظام.

 باختيار المسير الشهري الذي ينطبق على الموظفين المراد إيقاف صرف البدل عنهم.يقوم المستخدم  المسيرات  ❖
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بإدخال رقم قرار صرف البدل الذي من خالله تم صرف البدل للموظفين المنتميين وم المستخدم يق  رقم قرار صرف البدل ❖

 لذلك القرار. 

 .بدالت شهرية وتكون للعرض فق  نوع النفقة  ❖

 .التي تحتوي على البدالت الشهرية يقوم المستخدم باختيار البدل الشهري المراد إيقاف صرفه من القائمة النفقة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب إيقاف صرف البدل.سبب اإليقاف    ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إيقاف صرف البدل.  تاريخ اإليقاف ❖

ــافة الموظفين ❖ قوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر )إضـــافة الموظفين( ويقوم النظام بتعبئة )الموظفين الذين انطبق ي :اض

ن للمسير الشهري الذي اختاره المستخدم أو الموظفين المنتميين لقرار صرف عليهم شرط التصفية أو الموظفين المنتميي

 :البدل الذي ادخله المستخدم(، بحيم يتم عرضهم في جدول يحتوي على البيانات التالية

 رقم تسلسلم    ❖

 يعرض النظام رقم الموظف في هذا الحقل.رقم الموظف    ❖

 لحقل.يعرض النظام اسم الموظف في هذا ااسم الموظف    ❖

يمكن استثناء أي موظف من الجدول بحيم تصرف له النفقة وذلك بتحديد السطر الذي يحتوي بيانات الموظف في الجدول   ❖

( من المربع التي بجوار ومن ثم الضـــغ  على أمر تعديل على مســـتوى الجدول ثم الضـــغ  على المربع إلزالة العالمة )

 رقمه.

شا ❖ ضغ  على إحدى اال ضمنة في الجدول  رتين التاليتين يقوم المستخدم بال سماء المت وذلك للتحرك عبر قائمة األ

 إلى األمام والخلف.

 يستطيع المستخدم أن يقوم بإجراء عدة أوامر على مستوى الجدول كما يلي: •

يقوم المستخدم بتحديد السطر المطلوب ثم الضغ  على أمر تعديل للتعديل على بيانات الجدول باستثناء الموظف  تعديل  ❖

 . ( من المربع الذي بجوار رقمهصرف النفقة له وذلك بالضغ  على المربع إلزالة العالمة )إيقاف من 

 التعديل أو االضافة.يقوم المستخدم بالضغ  على أمر حفظ لحفظ بيانات الجدول بعد حفظ    ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على أمر إلغاء عملية إللغاء االضافة أو التعديل الذي تم على الجدول. إلغاء عملية  ❖
 
 

  صرف بدل آلي معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:إيقاف أصبح قرار مالحظة 

 إجراء تعيين موظف رسمي.اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار كما في  ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار كما في إجراء تعيين موظف رسمي. ❖
 قرار صرف بدل آلي.إيقاف وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء 
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 قرارات العالوات
 

في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات العالوات  ( قرارات العالوات ، سنتناول10-7تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

الموظفين ، حيم تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار قرارات العالوات من قائمة اعداد قرار من قائمة القرارات  ،وفيما يلي ســيتم 

 شرح كل نوع من قرارات العالوات الموظفين.
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات العالوات.10-7الشكل )

 

 اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن 
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 إعداد قرار العالوة الدورية
 

 (.1-10-7تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار العالوة الدورية من قائمة قرارات العالوات  كما في الشكل )
 

 
 عالوة الدورية.( يمثل شاشة إعداد قرار ال1-10-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار عالوة دورية للموظفين في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار عالوة دورية 

 جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول  ❖

 

 متن القرار •

ية حيم أن قرار العالوة الدورية   • لدور لذين تشــــملهم العالوة ا ماء الموظفين ا ــــ في هذا القرار يقوم النظام بجلب أس

باقي  المســــتخدم عندما يعد هذا القرار يقوم باختيار جديد وإدخال معلومات القرار الرئيســــي وحفظ القرار ومن ثم إكمال

 .اإلجراءات

وفي حال كان تعامل نظام ، معمول بها في نظام شــؤون الموظفينيعرض النظام الســنة الهجرية الحالية ال العام الهجر   ❖

 المعمول بها حالياً في نظام شؤون الموظفين. ض النظام السنة الميالديةالرواتب حسب الفترات المالية فيعر

ضافة الموظفين حسب   ❖ ضغ  على الدائرة الموجوده بجانب  يقوم المستخدم إ ضافة الموظفين وذلك بال بتحديد كيفية إ

  احد الخيارات.

بالضــــغ  على هذا الراب  يعرض النظام كشــــف بالموظفين المحرومين من  الموظفين المحرومين من العالوة الدورية  ❖

 العالوة الدورية.
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 يعرض النظام كشف بالموظفين الواصلين لنهاية المربوط.بالضغ  على هذا اللينك الموظفين الواصلين لنهاية المربوط   ❖

بالضـــغ  على هذا اللينك يعرض النظام كشـــف بالموظفين الموظفين المدخل لهم قرارات تلي قرار العالوة الدورية   ❖

 المدخل لهم قرارات تلي قرار العالوة الدورية.

ــــغ  على هذا اللينك يعرض النظام كشــــف الموظفين المدخل لهم قرارات لها مرحلة مباشــــرة غير مكتملة   ❖ بالض

 .بالموظفين المدخل لهم قرارات لها مرحلة مباشرة غير مكتملة

صلين لنهاية المربوط   ❖ سادس في الوظائف التعليمية الوا ستوى ال بالضـغ  على هذا اللينك الموظفين على الم

 الواصلين لنهاية المربوط. يعرض النظام كشف بالموظفين على المستوى السادس في الوظائف التعليمية

 بالضغ  على هذا اللينك يعرض النظام كشف بالموظفين الذين تشملهم العالوة.الموظفين الذين تشملهم العالوة   ❖

 

  أصبح قرار العالوة الدورية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

ـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار العالوة  ❖ ـــة تص ـــاش ـــدير حيم يتم ذلك من ش بعد االعتماد يحتاج إلى تص

 الدورية.  
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 إعداد قرار منح العالوة االستثنائية
 

ـــتثنائية  ـــة عند اختيار إعداد قرار منح العالوة االس كما في الوات من قائمة قرارات العمن قائمة القارات تظهر هذه الشـــاش

 (.7-10-2الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار منح العالوة االستثنائية.2-10-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار منح العالوة االســتثنائية لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار 

يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه منح العالوة االستثنائية لموظف جديد يتم الضغ  على زر 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار العالوة االستثنائية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ بالض ية له، وذلك  نائ ــــتث ي من لوحة F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار منح عالوة اس

 المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار منح عالوة استثنائية له.

 رار منح عالوة بمجرد إدخال رقمه.يعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد قاسم الموظف   ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار منح عالوة له.رقم السجل المدني   ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار منح عالوة له.حالة الموظف   ❖
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 إلى شاشة معلومات الموظف. بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

تب قبل يعرض النظام معلومات عن وظيفة الموظف )رقم الوظيفة، مســــ ❖ لدرجة قبل العالوة، الرا بة، ا مى الوظيفة، المرت

 العالوة(.

 يتم تحديد درجة الموظف بعد العالوة وذلك باختيار الدرجة من القائمة المنسدلة.الدرجة بعد العالوة   ❖

 د العالوة.يعرض النظام تلقائياً مبلغ العالوة التي حصل عليها الموظف وذلك بعد تحديد درجة الموظف بع مبلغ العالوة  ❖

يعرض النظام راتب الموظف بعد حصــــوله على العالوة وذلك حســــب الدرجة التي حصــــل عليها بعد  الراتب بعد العالوة  ❖

 العالوة وحسب مبلغ العالوة لهذه الدرجة.

 

  أصبح قرار منح عالوة استثنائية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .لك من شاشة اعتماد قرار اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذ ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصــــدير حيم يتم ذلك من شــــاشــــة تصــــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء منح عالوة  ❖

 استثنائية.  
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 إعداد قرار منح درجة إضافية

 

قرارات العالوات كما في من قائمة من قائمة القرارات تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار منح درجة إضــــافية 

 (.7-10-3الشكل)
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار منح درجة إضافية.3-10-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار منح درجة إضــافية لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار منح 

 مهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:درجة إضافية لموظف جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  ال

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار منح درجة إضافية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار منح درجة إضــافية له، وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار منح درجة إضافية له.

 درجة إضافية له بمجرد إدخال رقمه.يعرض النظام اسم الموظف المراد إعداد قرار منح اسم الموظف   ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار منح درجة إضافية له.رقم السجل المدني   ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار منح درجة إضافية له.حالة الموظف   ❖

 مستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع ال معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

جة الموظف، المرتبة للموظف، الراتب األســـاســـي، المؤهل األخير المعتمد، يعرض النظام معلومات عن وظيفة الموظف )در ❖

 درجة الموظف بعد نفاذ القرار، الراتب األساسي بعد نفاذ القرار(.

 يتم تحديد السبب الذي بناًء عليه منح الموظف الدرجة: ❖

 عند اختيار أن الموظف منح الدرجة بناء على مؤهل يتم إدخال قيم الحقول التالية: منح الدرجة بناء على مؤهل  ❖

o   يتم تحديد اسم المؤهل الذي حصل عليه الموظف وذلك باختياره من القائمة المنسدلة.اسم المؤهل 

o  ــــول الموظف على المؤهل الذي تم اختياره تاريخ الحصــــول على المؤهل في الحقل  يعرض النظام تلقائياً تاريخ حص

 السابق.

 عند اختيار أن الموظف منح الدرجة بناء على دورة يتم إدخال قيم الحقول التالية:منح الدرجة بناء على دورة   ❖

o   يتم تحديد اسم الدورة التي حصل عليها الموظف وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة. اسم الدورة 

o   تاريخ حصول الموظف على الدورة التي تم اختيارها في الحقل السابق.يعرض النظام تلقائياً تاريخ الحصول على الدورة  

o   يعرض النظام مدة الدورة التي حصل عليها الموظف.مدة الدورة 

o   يتم إدخال عدد الســاعات الدراســية للدورة التي حصــل عليها الموظف والتي بناًء عليها منح عدد الســاعات الدراســية

 الموظف الدرجة اإلضافية.

 عند اختيار أن الموظف منح الدرجة بناًء على أسباب أخرى يتم تحديد هذه األسباب في الحقل التالي: أخرى  أسباب ❖

o  يتم إدخال السبب أو األسباب التي بناًء عليها منح الموظف درجة إضافية. السبب 

  أصبح قرار منح عالوة استثنائية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  اعتماد من ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصــــدير حيم يتم ذلك من شــــاشــــة تصــــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء منح عالوة  ❖

 استثنائية.  
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 قرارات الترقية
 

ــكل ) ــنتناول في هذا 11-7تمثل هذه القائمة كما في الش الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات الترقية ( قرارات الترقية ، س

ـــيتم  ـــة عند اختيار قرارات الترقية من قائمة اعداد قرار من قائمة القرارات ،وفيما يلي س ـــاش الموظفين ، حيم تظهر هذه الش

 شرح كل نوع من قرارات الترقية الموظفين.
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات الترقية.11-7الشكل )

 

 من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. يمكن اختيار أي شاشة
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 إعداد قرار استثناء من الترشيح للترقية
 

من قائمة قرارات الترقية كما في من قائمة القرارات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار استثناء من الترشيح للترقية 

 (.1-11-7الشكل )
 

 
 .قرار استثناء من الترشيح للترقية( يمثل شاشة إعداد 1-11-7الشكل )

 

ضافة  شؤون الموظفين، وإل شيح للترقية لموظف في نظام  ستثناء من التر شة القيام بإعداد قرار ا شا يتم من خالل هذه ال

من الحقول في قرار اســتثناء من الترشــيح للترقية جديد يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 متن القرار •

 قرار استثناء من الترشيح للترقية •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ضغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ شيح للترقية له وذلك بال ستثناء من التر ي من لوحة F2ا

ــيح  ــتثناء من الترش ــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب اس المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 للترقية له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 استثناء من الترشيح للترقية له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  قم السجل المدني ر ❖

 استثناء من الترشيح للترقية له. قيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 لى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إ معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يتم إدخال شهر حركة الترقيات.شهر حركة الترقيات   ❖

 يعرض النظام سنة حركة الترقيات.كة الترقيات  سنة حر ❖

 يتم اختيار سبب استثناء الموظف من الترشيح للترقية وذلك من القائمة المنسدلة. سبب االستثناء  ❖

 يتم إدخال سبب استثناء الموظف من الترشيح للترقية بالتفصيل. سبب االستثناء بالتفصيل  ❖

 

  للترقية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار استثناء من الترشيح مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

ــدير ق ❖ ــة تص ــاش ــدير حيم يتم ذلك من ش ــتثناء من  رار بعد االعتماد يحتاج إلى تص ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء اس

 الترشيح للترقية.  
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 ترقيةإعداد قرار ترقية بموجب ترشيح 
 

 (.2-11-7تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار ترقية بموجب ترشيح ترقية من قائمة قرارات الترقية كما في الشكل ) 
 

 
 قرار ترقية بموجب ترشيح ترقية.( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 2-11-7الشكل )

 

ترشيح ترقية لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار ترقية بموجب 

ترقية بموجب ترشـــيح ترقية جديد يتم الضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 يعرض النظام نوع الترقية يبموجب ترشيح ترقيةي. نوع الترقية  ❖

 يقوم المستخدم بادخال رقم محضر الترشيح المراد عمل قرار ترقية له .  رقم المحضر ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سنة محضر الترقية التي تم ترشيح الموظف خاللها في جدول الترشيح للترقية.سنة المحضر   ❖

 لترقية الذي تم ترشيح الموظف خالله في جدول الترشيح للترقية.امحضر ال شهر تخدم بإدخيقوم المس شهر المحضر  ❖

 .ف عليها في جدول الترشيح للترقيةيقوم المستخدم بادخال المرتبة التي تم ترشيح الموظ  ى عليهاقالمرتبة المر ❖

ضافة الموظفين  ❖ بموجب ترشـيح ترقية لجميع يقوم المسـتخدم بالضـغ  على هذا الزر عند الرغبة في إعداد قرار ترقية  ا

 .شيح الذي تم ادخال رقمه و تاريخهالموظفين الموجودين بمحضر التر

الموظفين المستثنيين مشاهدة اسماء  يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر عند الرغبة في  الموظفين المستثنيين ❖

 (.1-2-11-7كما في الشكل )، من الترقية
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تحميل النفقات للموظف الحالي المستخدم بالضغ  على هذا الزر عند الرغبة في  يقومتحميل نفقات الموظف الحالي   ❖

 .فق 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر عند الرغبة في تحميل النفقات لجميع الموظفين تحميل نفقات كل الموظفين   ❖

 في القرار.

غبة في تمسح النفقات للموظف الحالي يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر عند الرمسح نفقات الموظف الحالي   ❖

 .فق 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر عند الرغبة في مســح النفقات لجميع الموظفين مســح نفقات كل الموظفين   ❖

 في القرار.

 

 متن القرار •

 قرار ترقية •

 الترشيح للترقية.يقوم المستخدم بإدخال سنة الترقية التي تم ترشيح الموظف خاللها في جدول سنة الترقية   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال شهر الترقية الذي تم ترشيح الموظف خالله في جدول الترشيح للترقية. شهر الترقية  ❖

 

  معلومات الموظف المختصرة ❖

ضغ  على  رقم الموظف  ❖ شيح ترقية له، وذلك بال ستخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار ترقية بموجب تر يقوم الم

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار ترقية F2زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

بموجب ترشــيح ترقية له، حيم يجب أن يكون الموظف مضــافاً إلى جدول الترقيات الذي يتم إعداده من قائمة الترقيات في 

 شاشة إعداد جدول الترشيح للترقية. 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. ظف اسم المو ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار ترقية بموجب ترشيح ترقية له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار ترقية بموجب ترشيح ترقية له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. موظف األساسية معلومات ال ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الج

 

يانات الوظيفة الحالية للموظف )رقم الوظيفة، مســــمى الوظيفة، مرتبة  معلومات الوظيفة الوظيفية  • يعرض النظام ب

 الوظيفة، الدرجة، مقر الوظيفة، جهة الوظيفة(.

 

 معلومات الوظيفة المرشح لها  ▪

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة المرشح لها الموظف رقم الوظيفة  ❖

 .يقوم المستخدم بإدخال مرتبة الوظيفة المرشح لها الموظفمرتبة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للمدخالت السابقة.مسمى الوظيفة   ❖

 يعرض النظام جهة الوظيفة المرشح لها.جهة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مقر العمل للوظيفة المرشح لها.مقر العمل   ❖

 الراتب األساسي للوظيفة المرشح لها اعتماًدا على سلم الرواتب.يعرض النظام الراتب األساسي   ❖

يقوم المســتخدم بإدخال رقم الدرجة المرقى عليها الموظف وذلك حســب مرتبة الوظيفة المرقى الدرجة المرقى عليها   ❖

 عليها، وتكون الدرجة هي أول درجة بالمرتبة الجديدة راتبها أكبر من راتب الموظف قبل الترقية.

يقوم المســــتخدم  بإدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على  خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية رقم  ❖

 ترقية الموظف للوظيفة المرشح عليها.

ي F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف وذلك بالضغ  على زر ي تاريخه  ❖

 ح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.من لوحة المفاتي

 يعرض النظام رقم محضر لجنة الترقيات. رقم محضر لجنة الترقيات  ❖

 يعرض النظام تاريخ محضر لجنة الترقيات.تاريخه   ❖

 . يعرض النظام تاريخ استحقاق الوظيفةتاريخ استحقاق الوظيفة    ❖
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ــارة )يق تغيير جهة العمل الفعلية   ❖ ــع إش ــافة ( في المربع الخاص بـ وم النظام بوض ــية ) في حالة االض ( كقيمة افتراض

يتغيير جهة العمل الفعليةي وذلك يعني أن جهة العمل الفعلية للموظف قبل الترقية تختلف عن جهة عمل الوظيفة المرقى 

ــــبح جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها هي نفس جهة ومقر عمل الوظيفة المرقى عليها، أما في حال عدم  عليها فتص

 (.2-2-11-7تحديد المربع فستبقى جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها كما هي قبل الترقية، كما في الشكل )

 (.3-2-11-7يعرض النظام نفقات الموظف مع امكانية التعديل عليها كما في الشكل ) نفقات الموظف   ❖
 

 
 يين من قرار الترقية .يمثل الموظفين المستثن (1-2-11-7الشكل )
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 قرار ترقية بموجب ترشيح ترقية.يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد  (2-2-11-7الشكل )
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 .تمثل شاشة نفقات الموظف  (3-2-11-7الشكل )

 
 

  أصبح قرار ترقية بموجب ترشيح ترقية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

شرة  ❖ شة إعداد المبا شا شرة للموظف على الوظيفة الجديدة حيم يتم ذلك من  صدير يتم إعداد مبا حيم يتم اختيار بعد الت

 هذه الشاشة من قائمة المباشرات .

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شة من بعد المبا شا حيم يتم اختيار هذه ال

 قائمة المباشرات .

حيم يتم اختيار هذه الشاشة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 من قائمة المباشرات .

حيم بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء ترقية بموجب ترشيح ترقية.  ،هذه الشاشة من قائمة المباشرات  يتم اختيار
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 إعداد قرار ترقية بدون ترشيح ترقية
 

من قائمة قرارات الترقية كما في من قائمة القرارات تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار ترقية بدون ترشـــيح ترقية 

 (.7-11-3الشكل)
 

 
 قرار ترقية بدون ترشيح ترقية.( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 3-11-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار ترقية بدو شا ضافة قرار يتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل شيح ترقية لموظف في نظام  ن تر

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ــــغ  على زر يجديدي من ش ترقية بدون ترشــــيح ترقية جديد يتم الض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار ترقية •

 يعرض النظام نوع الترقية يبدون ترشيح ترقيةي. نوع الترقية  ❖

 

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ستخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار ترقية  رقم الموظف  ❖ ضغ  على زر  بدونيقوم الم شيح ترقية له، وذلك بال تر

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار ترقية F2ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 . ترشيح ترقية له بدون
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 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 ترشيح ترقية له. بدونيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار ترقية  رقم السجل المدني  ❖

 ترشيح ترقية له. بدونيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار ترقية  حالة الموظف  ❖

 ف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظ معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

يانات الوظيفة الحالية للموظف )رقم ا معلومات الوظيفة الوظيفية  • لوظيفة، مســــمى الوظيفة، مرتبة يعرض النظام ب

 الوظيفة، الدرجة، مقر الوظيفة، جهة الوظيفة(.

 

 معلومات الوظيفة المرشح لها  ▪

 .المراد ترقية الموظف عليهايقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة رقم الوظيفة   ❖

 .المراد ترقية الموظف عليهايقوم المستخدم بإدخال مرتبة الوظيفة مرتبة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للمدخالت السابقة.الوظيفة  مسمى  ❖

 .المراد ترقية الموظف عليهايعرض النظام جهة الوظيفة جهة الوظيفة   ❖

 .المراد ترقية الموظف عليهايعرض النظام مقر العمل للوظيفة مقر العمل   ❖

 اعتماًدا على سلم الرواتب. عليهاالمراد ترقية الموظف يعرض النظام الراتب األساسي للوظيفة الراتب األساسي   ❖

يقوم المســتخدم بإدخال رقم الدرجة المرقى عليها الموظف وذلك حســب مرتبة الوظيفة المرقى الدرجة المرقى عليها   ❖

 عليها، وتكون الدرجة هي أول درجة بالمرتبة الجديدة راتبها أكبر من راتب الموظف قبل الترقية.

يقوم المســــتخدم بإدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على  دنية رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة الم ❖

 .المراد ترقيته عليهاترقية الموظف للوظيفة 

ي F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف وذلك بالضغ  على زر ي تاريخه  ❖

 خ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاري

( كقيمة افتراضـــية ) في حالة االضـــافة ( في المربع الخاص بـ يقوم النظام بوضـــع إشـــارة ) تغيير جهة العمل الفعلية  ❖

يتغيير جهة العمل الفعليةي وذلك يعني أن جهة العمل الفعلية للموظف قبل الترقية تختلف عن جهة عمل الوظيفة المرقى 

ــــبح جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها هي نفس جهة ومقر عمل الوظيفة المرقى عليها، أما في حال عدم عل يها فتص

 (.1-3-11-7تحديد المربع فستبقى جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها كما هي قبل الترقية، كما في الشكل )
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 دون ترشيح ترقية.قرار ترقية ب( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد 1-3-11-7الشكل )

 

  أصبح قرار ترقية بدون ترشيح ترقية معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراعتماد من صاحب صالحية  ❖

 .حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير ❖

شرة  ❖ شة إعداد المبا شا شرة للموظف على الوظيفة الجديدة حيم يتم ذلك من  صدير يتم إعداد مبا حيم يتم اختيار بعد الت

 هذه الشاشة من قائمة المباشرات.

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شة من حيم يتم اختيابعد المبا شا ر هذه ال

 .قائمة المباشرات

حيم يتم اختيار هذه الشاشة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 .المباشرات من قائمة

حيم بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء ترقية بدون ترشيح ترقية.  ، قائمة المباشرات  هذه الشاشة من يتم اختيار
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 إعداد قرار الترقية بموجب ترشيح ترقية مع العالوة/بدون عالوة
 

من قائمة من قائمة القرارات تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار ترقية بموجب ترشــيح ترقية مع عالوة/بدون عالوة 

 (.4-11-7الترقية كما في الشكل ) قرارات
 

 
 قرار الترقية بموجب ترشيح ترقية مع عالوة/بدون عالوة.( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 4-11-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار الترقية بموجب ترشيح ترقية مع عالوة/بدون عالوة لموظف في نظام شؤون  

وإلضـــافة قرار الترقية بموجب ترشـــيح ترقية مع عالوة/بدون عالوة جديد يتم الضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  الموظفين، 

 المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 ترقية يبموجب ترشيح ترقية مع عالوة/بدون عالوة ي.يعرض النظام نوع ال نوع الترقية  ❖

 يقوم المستخدم بادخال رقم محضر الترشيح المراد عمل قرار ترقية له .رقم المحضر    ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سنة محضر الترقية التي تم ترشيح الموظف خاللها في جدول الترشيح للترقية.سنة المحضر   ❖

 لترقية الذي تم ترشيح الموظف خالله في جدول الترشيح للترقية.امحضر إدخال شهر يقوم المستخدم ب شهر المحضر  ❖

 يقوم المستخدم بادخال المرتبة التي تم ترشيح الموظف عليها في جدول الترشيح للترقية . المرتبة المرفى عليها   ❖

ــافة كل الموظفين  ❖ ر ترقية بموجب ترشـــيح ترقية يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على هذا الزر عند الرغبة في إعداد قرا اض

 لجميع الموظفين الموجودين بمحضر الترشيح الذي تم ادخال رقمه و تاريخه .

مشــــاهدة بها اســــماء الموظفين  يقوم المســــتخدم بالضــــغ  على هذا الزر عند الرغبة في الموظفين المســـتثنيين   ❖

 (.1-4-11-7المستثنيين من الترقية ,كما في الشكل )
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يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر عند الرغبة في تحميل النفقات للموظف الحالي ف الحالي  تحميل نفقات الموظ ❖

 فق  .

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر عند الرغبة في تحميل النفقات لجميع الموظفين تحميل نفقات كل الموظفين   ❖

 في القرار.

هذا الزر عند الرغبة في تمسح النفقات للموظف الحالي يقوم المستخدم بالضغ  على مسح نفقات الموظف الحالي   ❖

 . فق 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر عند الرغبة في مســح النفقات لجميع الموظفين مســح نفقات كل الموظفين   ❖

 في القرار.

 

 متن القرار •

 قرار ترقية •

 خاللها في جدول الترشيح للترقية.يقوم المستخدم بإدخال سنة الترقية التي تم ترشيح الموظف سنة الترقية   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال شهر الترقية الذي تم ترشيح الموظف خالله في جدول الترشيح للترقية. شهر الترقية  ❖

 

  معلومات الموظف المختصرة ❖

عالوة يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار ترقية بموجب ترشـــيح ترقية مع عالوة/بدون  رقم الموظف  ❖

ــغ  على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2له، وذلك بالض

المراد إعداد قرار ترقية بموجب ترشـــيح ترقية له، حيم يجب أن يكون الموظف مضـــافاً إلى جدول الترقيات الذي يتم إعداده 

 جدول الترشيح للترقية.  من قائمة الترقيات في شاشة إعداد

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

يعرض النظام رقم الســــجل المدني للموظف المراد إعداد قرار ترقية بموجب ترشــــيح ترقية مع  رقم الســــجل المدني  ❖

 عالوة/بدون عالوة له.

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار ترقية بموجب ترشيح ترقية مع عالوة/بدون عالوة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

يانات الوظيفة الحالية للموظف )رقم الوظيفة، مســــمى الوظيفة، مرتبة  معلومات الوظيفة الوظيفية  • يعرض النظام ب

 الوظيفة، الدرجة، مقر الوظيفة، جهة الوظيفة(.

 

 معلومات الوظيفة المرشح لها  ▪

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة المرشح لها الموظفرقم الوظيفة   ❖

 .يقوم المستخدم بإدخال مرتبة الوظيفة المرشح لها الموظفمرتبة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للمدخالت السابقة.مسمى الوظيفة   ❖

 المرشح لها.يعرض النظام جهة الوظيفة جهة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مقر العمل للوظيفة المرشح لها.مقر العمل   ❖

 يعرض النظام الراتب األساسي للوظيفة المرشح لها اعتماًدا على سلم الرواتب.الراتب األساسي   ❖

يقوم المســتخدم بإدخال رقم الدرجة المرقى عليها الموظف وذلك حســب مرتبة الوظيفة المرقى الدرجة المرقى عليها   ❖

 عليها، وتكون الدرجة هي أول درجة بالمرتبة الجديدة راتبها أكبر من راتب الموظف قبل الترقية.

يقوم المســــتخدم  بإدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على  رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية  ❖

 ترقية الموظف للوظيفة المرشح عليها.

ي F8ريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف وذلك بالضغ  على زر ييقوم المستخدم بإدخال تا تاريخه  ❖

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يعرض النظام رقم محضر لجنة الترقيات. رقم محضر لجنة الترقيات  ❖

 الترقيات.يعرض النظام تاريخ محضر لجنة تاريخه   ❖

 . يعرض النظام تاريخ استحقاق الوظيفةتاريخ استحقاق الوظيفة    ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1468 

ــارة ) تغيير جهة العمل الفعلية   ❖ ــع إش ــافة ( في المربع الخاص بـ يقوم النظام بوض ــية ) في حالة االض ( كقيمة افتراض

لف عن جهة عمل الوظيفة المرقى يتغيير جهة العمل الفعليةي وذلك يعني أن جهة العمل الفعلية للموظف قبل الترقية تخت

ــــبح جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها هي نفس جهة ومقر عمل الوظيفة المرقى عليها، أما في حال عدم  عليها فتص

 (.2-4-11-7تحديد المربع فستبقى جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها كما هي قبل الترقية، كما في الشكل )

 (.3-4-11-7الموظف مع امكانية التعديل عليها كما في الشكل )يعرض النظام نفقات  نفقات الموظف   ❖
 

 
 يمثل الموظفين المستثنيين من قرار الترقية . (1-4-11-7الشكل )
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 قرار ترقية بموجب ترشيح ترقية مع عالوة/بدون عالوة.يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد  (2-4-11-7الشكل )
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 .تمثل شاشة نفقات الموظف  (3-4-11-7الشكل )

 

  أصبح قرار الترقية بموجب ترشيح ترقية مع عالوة/بدون عالوة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

صدير  ❖ شرة بعد الت شة إعداد المبا شا شرة للموظف على الوظيفة الجديدة حيم يتم ذلك من  حيم يتم اختيار يتم إعداد مبا

 هذه الشاشة من قائمة المباشرات .

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شة من بعد المبا شا حيم يتم اختيار هذه ال

 قائمة المباشرات .

حيم يتم اختيار هذه الشاشة اد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة بعد اعتم ❖

 من قائمة المباشرات .

حيم بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء الترقية بموجب ترشـــيح ترقية مع ، مباشـــرات هذه الشـــاشـــة من قائمة ال يتم اختيار

 عالوة/بدون عالوة.  
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 إعداد قرار الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة
 

ــيح ترقية مع عالوة  من قائمة قرارات الترقية من قائمة القرارات تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار ترقية بدون ترش

 (.5-11-7في الشكل ) كما
 

 
 قرار الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة.( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 5-11-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار الترقية بدون ترشــيح ترقية مع عالوة لموظف في نظام شــؤون الموظفين،  

ع عالوة جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من وإلضافة قرار الترقية بدون ترشيح ترقية م

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار ترقية •

 يعرض النظام تلقائياً نوع الترقية يبدون ترشيح ترقية مع عالوةي. نوع الترقية  ❖

 

 معلومات الموظف المختصرة ❖

يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار ترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة له، وذلك بالضغ   رقم الموظف  ❖

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس
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ضافاً إلى جدول الترقيات الذي يتم إعداده من قائمة الترقيات  ترقية بموجب ترشيح ترقية له، حيم يجب أن يكون الموظف م

 في شاشة إعداد جدول الترشيح للترقية. 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. ظف اسم المو ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار ترقية بموجب ترشيح ترقية له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار ترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. لومات الموظف األساسية مع ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ارات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القر

 

يانات الوظيفة الحالية للموظف )رقم الوظيفة، مســــمى الوظيفة، مرتبة  معلومات الوظيفة الوظيفية  • يعرض النظام ب

 الوظيفة، الدرجة، مقر الوظيفة، جهة الوظيفة(.

 

 معلومات الوظيفة المرشح لها  ▪

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة المرشح لها الموظفرقم الوظيفة   ❖

 .يقوم المستخدم بإدخال مرتبة الوظيفة المرشح لها الموظفمرتبة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للمدخالت السابقة.مسمى الوظيفة   ❖

 يعرض النظام جهة الوظيفة المرشح لها.جهة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مقر العمل للوظيفة المرشح لها.مقر العمل   ❖

 الراتب األساسي للوظيفة المرشح لها اعتماًدا على سلم الرواتب.يعرض النظام الراتب األساسي   ❖

يقوم المســتخدم بإدخال رقم الدرجة المرقى عليها الموظف وذلك حســب مرتبة الوظيفة المرقى الدرجة المرقى عليها   ❖

 عليها، وتكون الدرجة هي أول درجة بالمرتبة الجديدة راتبها أكبر من راتب الموظف قبل الترقية.

يقوم المســــتخدم  بإدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على  خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية رقم  ❖

 ترقية الموظف للوظيفة المرشح عليها.

ي F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف وذلك بالضغ  على زر ي تاريخه  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.من لوحة 

( كقيمة افتراضـــية ) في حالة االضـــافة ( في المربع الخاص بـ يقوم النظام بوضـــع إشـــارة ) تغيير جهة العمل الفعلية  ❖

عن جهة عمل الوظيفة المرقى  يتغيير جهة العمل الفعليةي وذلك يعني أن جهة العمل الفعلية للموظف قبل الترقية تختلف

ــــبح جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها هي نفس جهة ومقر عمل الوظيفة المرقى عليها، أما في حال عدم  عليها فتص

 (.1-5-11-7تحديد المربع فستبقى جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها كما هي قبل الترقية، كما في الشكل )
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 قرار الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة.( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد 1-5-11-7الشكل )

 

  أصبح قرار الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .لك من شاشة تصدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذ ❖

شرة  ❖ شة إعداد المبا شا شرة للموظف على الوظيفة الجديدة حيم يتم ذلك من  صدير يتم إعداد مبا حيم يتم اختيار بعد الت

 هذه الشاشة من قائمة المباشرات .

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شة من حيم يتم اختيار هذه بعد المبا شا ال

 قائمة المباشرات .

حيم يتم اختيار هذه الشاشة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 من قائمة المباشرات .

يم حبعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة.  ،هذه الشاشة من قائمة المباشرات  يتم اختيار
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 إعداد قرار الترقية برفع الوظيفة
 

في  من قائمة قرارات الترقية كمامن قائمة القرارات تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار الترقية برفع الوظيفة  

 (.7-11-6الشكل)
 

 
 قرار الترقية برفع وظيفة.( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 6-11-7الشكل )

 

ـــافة قرار  يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار الترقية برفع الوظيفة لموظف في نظام شـــؤون الموظفين، وإلض

 شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:الترقية برفع الوظيفة جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار ترقية برفع الوظيفة •

القيمة االفتراضـــية هي نهاية  -يقوم المســـتخدم بإدخال التاريخ الذي يريد احتســـاب مدة خدمة الموظفين عنده  التاريخ  ❖

 العام المالي الحالي.

قد يقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يرغب في تســــجيل ترقية برفع الوظائف للموظفين  الجهة االدارية  ❖

لكل( مع األخذ بعين االعتبار أن اختيار جهة إدارية من المفترض أن يشــــملها ويشــــمل المنتمين لها مع إمكانية اختيار )ا

 الجهات اإلدارية المتفرعة عنها.

صفية المراتب  كادر التوظيف  ❖ سميين( وتتم ت ضية هي كادر الر قد يقوم المستخدم باختيار الكادر الوظيفي )القيمة االفترا

 حسب الكادر المختار
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عة للكادر المختار والتي يرغب بترقية  مرتبة( إلى ال –)من المرتبة  ❖ تاب تب ال يار مدى المرا باخت قد يقوم المســــتخدم 

 مع إمكانية اختيار )الكل(.، الموظفين المعينين عليها برفع وظائفهم

ضافة الموظفيني وقد يقوم بإدخال بيانات موظف محدد كما  إضافة الموظفين  زر ❖ ضغ  على الزر يإ قد يقوم المستخدم بال

 سيتم توضيحه أدناه.

قد يقوم المستخدم بالضغ  على الزر يالموظفين المستثنيني  عند الحاجة باستثناء الموظفين الموظفين المستثنين   زر ❖

يرغب بالترقية، أو أنه ال يحمل مؤهالت الوظيفة التي ســــيرقى عليها، أو أن  الذين ال يريد ترقيتهم ورفع وظائفهم، ممن ال

 .الوظيفة في حال رفعها ستكون أعلى من الوظيفة التي تشرف عليها، وذلك بحذف الموظف من معلومات القرار

 

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي F2رقية برفع الوظيفة له، وذلك بالضغ  على زر ييقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار الت رقم الموظف  ❖

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار الترقية برفع  من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 الوظيفة له. 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار الترقية برفع الوظيفة له. ني رقم السجل المد ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار الترقية برفع الوظيفة له. حالة الموظف  ❖

 .بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

 معلومات الموظف الوظيفية ▪

 الموظف قبل الرفع.يعرض النظام المرتبة الحالية لوظيفة مرتبة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام رقم الوظيفة الحالية للموظف قبل الرفع.رقم الوظيفة   ❖

 يعرض النظام الرمز التصنيفي للوظيفة الحالية لموظف قبل الرفع.الرمز التصنيفي   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة الحالية للموظف قبل الرفع.مسمى الوظيفة   ❖

 للموظف. يعرض النظام الدرجة الحاليةالدرجة   ❖

 يعرض النظام الراتب األساسي للموظف.الراتب األساسي   ❖

 يعرض النظام المدة التي بقي فيها الموظف على مرتبته الحالية )يوم/شهر/سنة( قبل الرفع.مدة البقاء على المرتبة   ❖

 يعرض النظام جهة الوظيفة الحالية للموظف قبل الرفع.جهة الوظيفة   ❖

 قر الوظيفة الحالية للموظف قبل الرفع.يعرض النظام ممقر الوظيفة   ❖

 

 معلومات الوظيفة بعد الرفع ▪

يعرض النظام تلقائيًا المرتبة التي تلي المرتبة قبل الرفع مباشــــرة، بمعنى المرتبة التالية للمرتبة الحالية مرتبة الوظيفة   ❖

 للموظف.

 آخر رقم متسلسل على مستوى المرتبة بعد الرفع.  يعرض النظام رقم الوظيفة  ❖

يقوم المستخدم بإدخال الرمز التصنيفي للوظيفة التي سيرقى عليها الموظف، والقيمة االفتراضية للرمز الرمز التصنيفي   ❖

 التصنيفي هو نفس الرمز للوظيفة قبل الرفع ولكن للمرتبة الجديدة.

 ظيفة بعد الرفع.مسمى الفئة للو  يعرض النظام مسمى الفئة  ❖

يقوم المســـتخدم عند الحاجة باختيار أحد مســـميات الوظيفة المعرفة لها ضـــمن تعريف رموز أســـماء مســمى الوظيفة   ❖

 الوظائف لنفس الرمز التصنيفي المدخل سابًقا )وتكون القيمة االفتراضية هي مسمى الوظيفة حسب دليل التصنيف(.

ة اإلدارية التي ســتنقل لها الوظيفة المرفوعة بحيم تكون القيمة االفتراضــية يقوم المســتخدم باختيار الجهجهة الوظيفة   ❖

 لها هي الجهة اإلدارية السابقة.

ضية له هي مقر العمل   ❖ ستنقل له الوظيفة المرفوعة بحيم تكون القيمة االفترا يقوم المستخدم باختيار مقر العمل الذي 

 مقر العمل السابق.

ساوي راتب الموظف قبل يعرض الالدرجة المرقى عليها   ❖ نظام تلقائيًا أول درجة على المرتبة بعد الرفع راتبها أكبر من أو ي

 الرفع.

 ي وال يسمح بتعديلها.الرفع للترقيةيقوم النظام بعرض سبب الرفع بالقيمة يسبب الرفع   ❖
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 (.1-6-11-7قد يقوم المستخدم بادخال السبب للترقية ، كما في الشكل )السبب   ❖
 

 
 قرار الترقية برفع وظيفة.يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد  (1-6-11-7الشكل )

 

  أصبح قرار الترقية برفع الوظيفة معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

الترقية برفع وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء  ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار  ❖

 وظيفة .
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 ترقية بموجب ترشيح ترقية بدون مباشرةإعداد قرار 
 

من قائمة قرارات رات من قائمة القرا ترقية بموجب ترشــيح ترقية بدون مباشــرةتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار  

 (.7-11-7الترقية كما في الشكل )
 

 
 .ترقية بموجب ترشيح ترقية بدون مباشرةقرار ( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 7-11-7الشكل )

 

م شــــؤون لموظف في نظا ترقية بموجب ترشــــيح ترقية بدون مباشــــرةيتم من خالل هذه الشــــاشــــة القيام بإعداد قرار 

ضافة قرار  شرة ترقية الموظفين، وإل شيح ترقية بدون مبا شري  المهام، وفيما بموجب تر ضغ  على زر يجديدي من  جديد يتم ال

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 ي.بدون مباشرة نوع الترقية يبموجب ترشيح ترقية يعرض النظام نوع الترقية  ❖

 .لترشيح المراد عمل قرار ترقية لهيقوم المستخدم بادخال رقم محضر ا  رقم المحضر ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سنة محضر الترقية التي تم ترشيح الموظف خاللها في جدول الترشيح للترقية.سنة المحضر   ❖

 لترقية الذي تم ترشيح الموظف خالله في جدول الترشيح للترقية.امحضر ل شهر تخدم بإدخايقوم المس شهر المحضر  ❖

 .ف عليها في جدول الترشيح للترقيةيقوم المستخدم بادخال المرتبة التي تم ترشيح الموظ  ى عليهاقالمرتبة المر ❖

بدون  يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر عند الرغبة في إعداد قرار ترقية بموجب ترشــيح ترقية اضــافة الموظفين  ❖

 .شيح الذي تم ادخال رقمه و تاريخهلجميع الموظفين الموجودين بمحضر التر مباشرة

لمستثنيين الموظفين امشاهدة اسماء  يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر عند الرغبة في  الموظفين المستثنيين ❖

 .من الترقية
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يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر عند الرغبة في تحميل النفقات للموظف الحالي تحميل نفقات الموظف الحالي   ❖

 فق  .

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر عند الرغبة في تحميل النفقات لجميع الموظفين تحميل نفقات كل الموظفين   ❖

 في القرار.

ضغ موظف الحالي  مسح نفقات ال ❖ ستخدم بال سح النفقات للموظف الحالي على هذا الزر عند الرغبة في  يقوم الم م

 .فق 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر عند الرغبة في مســح النفقات لجميع الموظفين مســح نفقات كل الموظفين   ❖

 في القرار.

 

 متن القرار •

 قرار ترقية •

 بإدخال سنة الترقية التي تم ترشيح الموظف خاللها في جدول الترشيح للترقية.يقوم المستخدم سنة الترقية   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال شهر الترقية الذي تم ترشيح الموظف خالله في جدول الترشيح للترقية. شهر الترقية  ❖

 

 معلومات الموظف المختصرة •

شيح ترقية الموظف  رقم ❖ شرة يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار ترقية بموجب تر له، وذلك  بدون مبا

ــــغ  على زر ي ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد F2بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

م يجب أن يكون الموظف مضــافاً إلى جدول الترقيات الذي يتم له، حي بدون مباشــرة إعداد قرار ترقية بموجب ترشــيح ترقية

 إعداده من قائمة الترقيات في شاشة إعداد جدول الترشيح للترقية. 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

ـــيح ترقية يعرض النظام رقم الســـجل المدني للموظف المراد إعداد ق رقم الســـجل المدني  ❖ بدون رار ترقية بموجب ترش

 له.مباشرة 

 له. بدون مباشرة يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار ترقية بموجب ترشيح ترقية حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  بالضغ  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية..

 

يانات الوظيفة الحالية للموظف )رقم الوظيفة، مســــمى الوظيفة، مرتبة  معلومات الوظيفة الوظيفية  • يعرض النظام ب

 الوظيفة، الدرجة، مقر الوظيفة، جهة الوظيفة(.

 

 معلومات الوظيفة المرشح لها  ▪

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة المرشح لها الموظف رقم الوظيفة  ❖

 .الوظيفة المرشح لها الموظف يقوم المستخدم بإدخال مرتبةمرتبة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للمدخالت السابقة.مسمى الوظيفة   ❖

يقوم المســتخدم بإدخال رقم الدرجة المرقى عليها الموظف وذلك حســب مرتبة الوظيفة المرقى الدرجة المرقى عليها   ❖

 الموظف قبل الترقية. عليها، وتكون الدرجة هي أول درجة بالمرتبة الجديدة راتبها أكبر من راتب

 يعرض النظام جهة الوظيفة المرشح لها.جهة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مقر العمل للوظيفة المرشح لها.مقر العمل   ❖

 يعرض النظام الراتب األساسي للوظيفة المرشح لها اعتماًدا على سلم الرواتب.الراتب األساسي   ❖

بإدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على  يقوم المســــتخدم رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية  ❖

 .بدون مباشرة ترقية الموظف للوظيفة المرشح عليها

ي F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف وذلك بالضغ  على زر ي تاريخه  ❖

 خ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاري

 يعرض النظام رقم محضر لجنة الترقيات. رقم محضر لجنة الترقيات  ❖

 يعرض النظام تاريخ محضر لجنة الترقيات.تاريخه   ❖

 .يعرض النظام تاريخ استحقاق الوظيفةتاريخ استحقاق الوظيفة    ❖
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ــارة ) تغيير جهة العمل الفعلية   ❖ ــع إش ــافة ( في المربع الخاص بـ يقوم النظام بوض ــية ) في حالة االض ( كقيمة افتراض

يتغيير جهة العمل الفعليةي وذلك يعني أن جهة العمل الفعلية للموظف قبل الترقية تختلف عن جهة عمل الوظيفة المرقى 

ــــبح جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها هي نفس جهة ومقر عمل الوظيفة المرقى عليها، أما في ح ال عدم عليها فتص

 (.1-7-11-7تحديد المربع فستبقى جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها كما هي قبل الترقية، كما في الشكل )

 (.2-7-11-7يعرض النظام نفقات الموظف مع امكانية التعديل عليها كما في الشكل )  نفقات الموظف ❖
 

 
 بموجب ترشيح ترقية بدون مباشرة.ترقية قرار يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد  (1-7-11-7الشكل )
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 .تمثل شاشة نفقات الموظف (2-7-11-7الشكل )

 
 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: بدون مباشرة أصبح قرار ترقية بموجب ترشيح ترقيةمالحظة 

 .حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراعتماد من صاحب صالحية  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء ترقية بموجب ، حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير ❖

 بدون مباشرة. ترشيح ترقية
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 بدون مباشرة إعداد قرار ترقية بدون ترشيح ترقية
 

قرارات من قائمة من قائمة القرارات  بدون مباشـــرة تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار ترقية بدون ترشـــيح ترقية

 (.8-11-7الترقية كما في الشكل )
 

 
 .بدون مباشرة قرار ترقية بدون ترشيح ترقية( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 8-11-7الشكل )

 

لموظف في نظام شؤون الموظفين،  بدون مباشرة يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار ترقية بدون ترشيح ترقية

جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل  بدون مباشرة وإلضافة قرار ترقية بدون ترشيح ترقية

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار ترقية •

 ي.بدون مباشرة يعرض النظام نوع الترقية يبدون ترشيح ترقية نوع الترقية  ❖

 

 معلومات الموظف المختصرة ❖

له، وذلك  بدون مباشـــرة ترشـــيح ترقية بدونيقوم المســـتخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار ترقية  رقم الموظف  ❖

ــــغ  على زر ي ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد F2بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 . لهبدون مباشرة ترشيح ترقية  بدونإعداد قرار ترقية 
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 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

بدون  ترشــــيح ترقية بدونني للموظف المراد إعداد قرار ترقية يعرض النظام رقم الســــجل المد رقم الســــجل المدني  ❖

 له. مباشرة

 له.بدون مباشرة ترشيح ترقية  بدونيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار ترقية  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

يانات الوظيفة الحالية للموظف )رقم الوظ معلومات الوظيفة الوظيفية  • يفة، مســــمى الوظيفة، مرتبة يعرض النظام ب

 الوظيفة، الدرجة، مقر الوظيفة، جهة الوظيفة(.

 

 معلومات الوظيفة المرشح لها  ▪

 .المراد ترقية الموظف عليهايقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة رقم الوظيفة   ❖

 .المراد ترقية الموظف عليهايقوم المستخدم بإدخال مرتبة الوظيفة مرتبة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للمدخالت السابقة.مسمى الوظيفة   ❖

يقوم المســتخدم بإدخال رقم الدرجة المرقى عليها الموظف وذلك حســب مرتبة الوظيفة المرقى الدرجة المرقى عليها   ❖

 عليها، وتكون الدرجة هي أول درجة بالمرتبة الجديدة راتبها أكبر من راتب الموظف قبل الترقية.

 .المراد ترقية الموظف عليهايعرض النظام جهة الوظيفة ظيفة  جهة الو ❖

 .المراد ترقية الموظف عليهايعرض النظام مقر العمل للوظيفة مقر العمل   ❖

 اعتماًدا على سلم الرواتب. المراد ترقية الموظف عليهايعرض النظام الراتب األساسي للوظيفة الراتب األساسي   ❖

 يقوم المســــتخدم بإدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على المدنية  رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة ❖

 .ترقية الموظف

ي F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف وذلك بالضغ  على زر ي تاريخه  ❖

 ة التعديل عليه.من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكاني

( كقيمة افتراضـــية ) في حالة االضـــافة ( في المربع الخاص بـ يقوم النظام بوضـــع إشـــارة ) تغيير جهة العمل الفعلية  ❖

يتغيير جهة العمل الفعليةي وذلك يعني أن جهة العمل الفعلية للموظف قبل الترقية تختلف عن جهة عمل الوظيفة المرقى 

ــــبح جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها هي نفس جهة ومقر عمل الوظيفة المرقى عليها، أما في حال عدم  عليها فتص

 (.1-8-11-7تحديد المربع فستبقى جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها كما هي قبل الترقية، كما في الشكل )
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 .بدون مباشرة قرار ترقية بدون ترشيح ترقية( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد 1-8-11-7الشكل )

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: بدون مباشرة أصبح قرار ترقية بدون ترشيح ترقيةمالحظة 

 .حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراعتماد من صاحب صالحية  ❖

قية بدون ترشيح وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تر، حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير ❖

 بدون مباشرة. ترقية
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 بدون مباشرة ية مع عالوةإعداد قرار الترقية بموجب ترشيح ترق
 

من قائمة من قائمة القرارات  بدون مباشرة رقية بموجب ترشيح ترقية مع عالوةتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار ت

 (.9-11-7قرارات الترقية كما في الشكل )
 

 
 بدون مباشرة. عالوة قرار الترقية بموجب ترشيح ترقية مع( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 9-11-7)الشكل 

 

لموظف في نظام  بدون مباشـــرة رقية بموجب ترشـــيح ترقية مع عالوةيتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار الت 

ــافة قرار الت ــغ  على زر يجديدي من  بدون مباشــرة عالوةرقية بموجب ترشــيح ترقية مع شــؤون الموظفين، وإلض جديد يتم الض

 شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 ي.بدون مباشرة قية يبموجب ترشيح ترقية مع عالوةيعرض النظام نوع التر نوع الترقية  ❖

 .ية لهيقوم المستخدم بادخال رقم محضر الترشيح المراد عمل قرار ترقرقم المحضر    ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سنة محضر الترقية التي تم ترشيح الموظف خاللها في جدول الترشيح للترقية.سنة المحضر   ❖

 يح الموظف خالله في جدول الترشيح للترقية.لترقية الذي تم ترشامحضر يقوم المستخدم بإدخال شهر  شهر المحضر  ❖

 .ف عليها في جدول الترشيح للترقيةيقوم المستخدم بادخال المرتبة التي تم ترشيح الموظ  ى عليهاقالمرتبة المر ❖

ضافة الموظفين  ❖ يقوم المسـتخدم بالضـغ  على هذا الزر عند الرغبة في إعداد قرار ترقية بموجب ترشـيح ترقية لجميع  ا

 .ضر الترشيح الذي تم ادخال رقمه وتاريخهن الموجودين بمحالموظفي

مشاهدة اسماء الموظفين المستثنيين  يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر عند الرغبة في  الموظفين المستثنيين ❖

 من الترقية.
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للموظف الحالي  تحميل النفقاتيقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر عند الرغبة في تحميل نفقات الموظف الحالي   ❖

 .فق 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر عند الرغبة في تحميل النفقات لجميع الموظفين تحميل نفقات كل الموظفين   ❖

 في القرار.

ستخدم بالمسح نفقات الموظف الحالي   ❖ سح النفقات للموظف الحالي ضغ  على هذا الزر عند الرغبة في يقوم الم م

 .فق 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر عند الرغبة في مســح النفقات لجميع الموظفين مســح نفقات كل الموظفين   ❖

 في القرار.

 

 متن القرار •

 قرار ترقية •

 يقوم المستخدم بإدخال سنة الترقية التي تم ترشيح الموظف خاللها في جدول الترشيح للترقية.سنة الترقية   ❖

 المستخدم بإدخال شهر الترقية الذي تم ترشيح الموظف خالله في جدول الترشيح للترقية.يقوم  شهر الترقية  ❖

 

  معلومات الموظف المختصرة ❖

 بدون مباشرة رقية بموجب ترشيح ترقية مع عالوةيقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار ت رقم الموظف  ❖

ــغ  على زر ي ح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف ي من لوحة المفاتيF2له، وذلك بالض

له، حيم يجب أن يكون الموظف مضـــافاً إلى جدول  مع عالوة بدون مباشـــرة المراد إعداد قرار ترقية بموجب ترشـــيح ترقية

 الترقيات الذي يتم إعداده من قائمة الترقيات في شاشة إعداد جدول الترشيح للترقية. 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. الموظف اسم  ❖

 رقية بموجب ترشيح ترقية مع عالوةيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار ت رقم السجل المدني  ❖

 له. بدون مباشرة

 له. بدون مباشرة ترشيح ترقية مع عالوةرقية بموجب يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار ت حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية. الموظفين المشمولين في

 

يانات الوظيفة الحالية للموظف )رقم الوظيفة، مســــمى الوظيفة، مرتبة  معلومات الوظيفة الوظيفية  • يعرض النظام ب

 الوظيفة، الدرجة، مقر الوظيفة، جهة الوظيفة(.

 

 معلومات الوظيفة المرشح لها  ▪

 .بإدخال رقم الوظيفة المرشح لها الموظف يقوم المستخدمرقم الوظيفة   ❖

 .يقوم المستخدم بإدخال مرتبة الوظيفة المرشح لها الموظفمرتبة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للمدخالت السابقة.مسمى الوظيفة   ❖

الوظيفة المرقى يقوم المســتخدم بإدخال رقم الدرجة المرقى عليها الموظف وذلك حســب مرتبة الدرجة المرقى عليها   ❖

 عليها، وتكون الدرجة هي أول درجة بالمرتبة الجديدة راتبها أكبر من راتب الموظف قبل الترقية.

 يعرض النظام جهة الوظيفة المرشح لها.جهة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مقر العمل للوظيفة المرشح لها.مقر العمل   ❖

 المرشح لها اعتماًدا على سلم الرواتب. يعرض النظام الراتب األساسي للوظيفةالراتب األساسي   ❖

بإدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على  يقوم المســــتخدم رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية  ❖

 ترقية الموظف للوظيفة المرشح عليها.

ي F8ف وذلك بالضغ  على زر ييقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظ تاريخه  ❖

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يعرض النظام رقم محضر لجنة الترقيات. رقم محضر لجنة الترقيات  ❖

 يعرض النظام تاريخ محضر لجنة الترقيات.تاريخه   ❖

 .ق الوظيفةيعرض النظام تاريخ استحقا  تاريخ استحقاق الوظيفة ❖
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ــارة ) تغيير جهة العمل الفعلية   ❖ ــع إش ــافة ( في المربع الخاص بـ يقوم النظام بوض ــية ) في حالة االض ( كقيمة افتراض

يتغيير جهة العمل الفعليةي وذلك يعني أن جهة العمل الفعلية للموظف قبل الترقية تختلف عن جهة عمل الوظيفة المرقى 

ــــبح جهة عمل الموظف الف علية ومقرها هي نفس جهة ومقر عمل الوظيفة المرقى عليها، أما في حال عدم عليها فتص

 (.1-9-11-7تحديد المربع فستبقى جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها كما هي قبل الترقية، كما في الشكل )

 (.2-9-11-7يعرض النظام نفقات الموظف مع امكانية التعديل عليها كما في الشكل ) نفقات الموظف   ❖
 

 
 .بدون مباشرة رقية بموجب ترشيح ترقية مع عالوةقرار تيمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد  (1-9-11-7الشكل )
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 .تمثل شاشة نفقات الموظف (2-9-11-7الشكل )

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: بدون مباشرة رقية بموجب ترشيح ترقية مع عالوةأصبح قرار التمالحظة 

 .عتماد قرارصاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة ااعتماد من  ❖

رقية بموجب وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء الت، حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير ❖

 بدون مباشرة. ترشيح ترقية مع عالوة
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 بدون مباشرة إعداد قرار الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة
 

من قائمة من قائمة القرارات  بدون مباشــرة الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار ترقية بدون ترشــيح ترقية مع عالوة تظهر هذه

 (.10-11-7قرارات الترقية كما في الشكل )
 

 
 .بدون مباشرة قرار الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 10-11-7الشكل )

 

لموظف في نظام شؤون  بدون مباشرة هذه الشاشة القيام بإعداد قرار الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة يتم من خالل 

جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام،  بدون مباشرةالموظفين، وإلضافة قرار الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار ترقية •

 ي.بدون مباشرة يعرض النظام تلقائياً نوع الترقية يبدون ترشيح ترقية مع عالوة نوع الترقية  ❖

 

 معلومات الموظف المختصرة ❖

له،  بدون مباشرة يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار ترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة رقم الموظف  ❖

ــــغ  على زر ي ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف F2وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 . له ون مباشرةبد مع عالوة ترشيح ترقية بدونالمراد إعداد قرار ترقية 
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 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

ــجل المدني للموظف المراد إعداد قرار ترقية  رقم الســجل المدني  ❖ ــيح ترقية  بدونيعرض النظام رقم الس  مع عالوةترش

 له. بدون مباشرة

 له. بدون مباشرة قرار ترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوةيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 فين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظ

 

يانات الوظيفة الحالية للموظف )رقم الوظيفة، مســــمى الوظيفة، مرتبة  معلومات الوظيفة الوظيفية  • يعرض النظام ب

 الوظيفة، الدرجة، مقر الوظيفة، جهة الوظيفة(.

 

 معلومات الوظيفة المرشح لها  ▪

 .المراد ترقية الموظف عليهايقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة رقم الوظيفة   ❖

 .المراد ترقية الموظف عليهايقوم المستخدم بإدخال مرتبة الوظيفة مرتبة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للمدخالت السابقة.مسمى الوظيفة   ❖

رجة المرقى عليها الموظف وذلك حســب مرتبة الوظيفة المرقى يقوم المســتخدم بإدخال رقم الدالدرجة المرقى عليها   ❖

 عليها، وتكون الدرجة هي أول درجة بالمرتبة الجديدة راتبها أكبر من راتب الموظف قبل الترقية.

 .المراد ترقية الموظف عليهايعرض النظام جهة الوظيفة جهة الوظيفة   ❖

 .رقية الموظف عليهاالمراد تيعرض النظام مقر العمل للوظيفة مقر العمل   ❖

 اعتماًدا على سلم الرواتب. المراد ترقية الموظف عليهايعرض النظام الراتب األساسي للوظيفة الراتب األساسي   ❖

يقوم المســــتخدم  بإدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على  رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية  ❖

 .ه عليهاالمراد ترقيتترقية الموظف للوظيفة 

ي F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف وذلك بالضغ  على زر ي تاريخه  ❖

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

راضـــية ) في حالة االضـــافة ( في المربع الخاص بـ ( كقيمة افتيقوم النظام بوضـــع إشـــارة ) تغيير جهة العمل الفعلية  ❖

يتغيير جهة العمل الفعليةي وذلك يعني أن جهة العمل الفعلية للموظف قبل الترقية تختلف عن جهة عمل الوظيفة المرقى 

ــــبح جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها هي نفس جهة ومقر عمل الوظيفة المرقى عليها، أما في حال عدم  عليها فتص

 (.1-10-11-7د المربع فستبقى جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها كما هي قبل الترقية، كما في الشكل )تحدي
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 .بدون مباشرة قرار الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد 1-10-11-7الشكل )

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:بدون مباشرة أصبح قرار الترقية بدون ترشيح ترقية مع عالوة مالحظة 

 .حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراعتماد من صاحب صالحية  ❖

ـــدير ❖ ـــدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تص وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء الترقية بدون ، حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تص

 بدون مباشرة. ترشيح ترقية مع عالوة
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 ر الترقية اإلستثنائيةإعداد قرا
 

شة عند اختيار إعداد قرار  شا ستثنائيةترقية التظهر هذه ال شكل من قائمة القرارات  اإل من قائمة قرارات الترقية كما في ال

(7-11-11.) 
 

 
 .اإلستثنائيةقرار الترقية ( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 11-11-7الشكل )

 

لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار الترقية  اإلستثنائيةيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار الترقية  

 جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: اإلستثنائية

 

 المعلومات الرئيسية •

 اشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في ش ❖

 

 متن القرار •

 قرار ترقية •

 ي.استثنائيةيعرض النظام تلقائياً نوع الترقية ي نوع الترقية  ❖

 

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ستثنائية الموظف المراد إعداد قرار ترقية يقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الموظف  ❖ ضغ  على زر ي ا ي من F2له، وذلك بال

 . له استثنائيةلوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار ترقية 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 له. استثنائيةداد قرار ترقية يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إع رقم السجل المدني  ❖

 له. استثنائيةترقية  يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

خول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الد معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

يانات الوظيفة الحالية للموظف )رقم الوظيفة، مســــمى الوظيفة، مرتبة  معلومات الوظيفة الوظيفية  • يعرض النظام ب

 الوظيفة، الدرجة، مقر الوظيفة، جهة الوظيفة(.

 

 معلومات الوظيفة المرشح لها  ▪

 .المراد ترقية الموظف عليهايقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة رقم الوظيفة   ❖

المراد ترقية الموظف عليها وتكون المرتبة أكبر بمرتبتين من مرتبة ال مرتبة الوظيفة يقوم المسـتخدم بإدخمرتبة الوظيفة   ❖

 .الوظيفة قبل الترقية

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للمدخالت السابقة.مسمى الوظيفة   ❖

المرقى يقوم المســتخدم بإدخال رقم الدرجة المرقى عليها الموظف وذلك حســب مرتبة الوظيفة الدرجة المرقى عليها   ❖

 عليها، وتكون الدرجة هي أول درجة بالمرتبة الجديدة راتبها أكبر من راتب الموظف قبل الترقية.

 .المراد ترقية الموظف عليهايعرض النظام جهة الوظيفة جهة الوظيفة   ❖

 .المراد ترقية الموظف عليهايعرض النظام مقر العمل للوظيفة مقر العمل   ❖

 اعتماًدا على سلم الرواتب. المراد ترقية الموظف عليهاالراتب األساسي للوظيفة يعرض النظام الراتب األساسي   ❖

يقوم المســــتخدم  بإدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على  رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية  ❖

 .المراد ترقيته عليهاترقية الموظف للوظيفة 

ي F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف وذلك بالضغ  على زر ي تاريخه  ❖

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

االضـــافة ( في المربع الخاص بـ ( كقيمة افتراضـــية ) في حالة يقوم النظام بوضـــع إشـــارة ) تغيير جهة العمل الفعلية  ❖

يتغيير جهة العمل الفعليةي وذلك يعني أن جهة العمل الفعلية للموظف قبل الترقية تختلف عن جهة عمل الوظيفة المرقى 

ــــبح جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها هي نفس جهة ومقر عمل الوظيفة المرقى عليها، أما في حال عدم  عليها فتص

 (.1-11-11-7جهة عمل الموظف الفعلية ومقرها كما هي قبل الترقية، كما في الشكل )تحديد المربع فستبقى 

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1493 

 
 .اإلستثنائيةقرار الترقية ( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد 1-11-11-7الشكل )

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:اإلستثنائية أصبح قرار الترقية مالحظة 

 .يتم ذلك من شاشة اعتماد قرارحيم اعتماد من صاحب صالحية  ❖

 اإلستثنائية.وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء الترقية ، حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير
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 قرارات نقل الموظف
 

كيفية إعداد قرارات ( قرارات نقل الموظف ، ســــنتناول في هذا الجزء من الدليل 12-7تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل )

،وفيما يلي ة اعداد قرار من قائمة القرارات نقل الموظفين ، حيم تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار قرارات نقل الموظف من قائم

 سيتم شرح كل نوع من قرارات نقل الموظف.
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات نقل الموظف.12-7الشكل )

 

 اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على 
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 إعداد قرار نقل موظف من وظيفة إلى أخرى
 

من قائمة قرارات نقل  ظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار نقل موظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى من قائمة قراراتت

 (.1-12-7الموظف كما في الشكل )
 

 
 شاشة إعداد قرار نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى.( يمثل 1-12-7الشكل )

 

ضافة قرار  شؤون الموظفين، وإل شة القيام بإعداد قرار نقل موظف من وظيفة إلى أخرى في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

ـــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في ـــغ  على زر يجديدي من ش  نقل موظف من وظيفة إلى أخرى جديد يتم الض

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 متن القرار •

 ف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهةقرار نقل موظ •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2تغيير وظيفة له وذلك بالض

 تغيير وظيفة له. قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تغيير وظيفة له. رارقيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تغيير وظيفة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1496 

معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 معلومات الوظيفة الحالية ❖

يعرض النظام معلومات الوظيفة الحالية للموظف حيم يعرض يرقم الوظيفة، مسـمى الوظيفة، مرتبة الوظيفة، الدرجة، جهة  ❖

 يفةي.الوظيفة، مقر الوظ

 معلومات الوظيفة الجديدة  ❖

 إدخال رقم الوظيفة المتسلسل المراد نقل الموظف إليها. رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مسمى الوظيفة المراد نقل الموظف إليها.مسمى الوظيفة   ❖

لمنسدلة،  إذا سمح يتم تحديد مرتبة الوظيفة المراد نقل الموظف إليها وذلك باختيار المرتبة من القائمة امرتبة الوظيفة   ❖

 ضاب  العمل بذلك.

ــاب  الدرجة   ❖ ــمح ض ــدلة،  إذا س يتم تحديد درجة الوظيفة المراد نقل الموظف إليها وذلك باختيار الدرجة من القائمة المنس

 العمل بذلك.

 .يعرض النظام الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد نقل الموظف إليها مع إمكانية التعديل عليهاجهة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة المراد نقل الموظف إليها مع إمكانية التعديل عليها.مقر الوظيفة   ❖

يتم إدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على نقل الموظف إلى رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية   ❖

 وظيفة أخرى.

ــــغ  على زر يتم إدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمتاريخه   ❖ ة المدنية على نقل الموظف إلى وظيفة أخرى، وذلك بالض

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F2ي

 يتم ادخال رقم خطاب صاحب الصالحية .رقم خطاب صاحب الصالحية   ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F2يتم إدخال تاريخ خطاب صاحب الصالحية ، وذلك بالضغ  على زر ي تاريخه  ❖

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يتم ادخال رقم خطاب الجهة الطالبة.رقم خطاب الجهة الطالبة   ❖

ــــغ  علتاريخه   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ F2ى زر ييتم إدخال تاريخ خطاب الجهة الطالبة ، وذلك بالض

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 

   أصبح قرار نقل موظف من وظيفة إلى أخرى معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

حيم يتم  يتم ذلك من شــاشــة إعداد المباشــرة بعد االنتهاء من عملية النقل للموظف يتم إعداد المباشــرة للموظف حيم ❖

 اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات .

شرة حيم يتم ذلك  ❖ شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شرة بعد المبا شة اعتماد المبا شا شة من من  شا حيم يتم اختيار هذه ال

 قائمة المباشرات .

حيم يتم اختيار هذه الشاشة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 من قائمة المباشرات .

حيم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء نقل موظف من وظيفة إلى أخرى.  ، هذه الشاشة من قائمة المباشرات  يتم اختيار
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 إعداد قرار مناقلة
 

من قائمة قرارات نقل  راراتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار مناقلة من خالل نظام شــؤون الموظفين من قائمة قت

 (.2-12-7الموظف كما في الشكل )
 

 
 قرار مناقلة.( يمثل الجزء العلوي شاشة إعداد 2-12-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار مناقلة في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار مناقلة جديد يتم الضــغ  

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:على زر يجديدي من شري  المهام، 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تبديل وظيفة بين الموظفين •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2تبديل وظيفة له وذلك بالضــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

 تبديل وظيفة له. قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 تبديل وظيفة له. قراررقم السجل المدني للموظف المراد إعداد يعرض النظام  رقم السجل المدني  ❖

 تبديل وظيفة له. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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لراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا ا معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 معلومات الوظيفة الحالية ❖

ــم ❖ ــل، مس ــلس ى الوظيفة، مرتبة يعرض النظام معلومات الوظيفة الحالية للموظف حيم يعرض ي رقم الوظيفة، الرقم المتس

 الوظيفة، الدرجة، جهة الوظيفة، مقر الوظيفةي.

 يتم إدخال رمز حركة النقل. رمز حركة النقل  ❖

 معلومات الوظيفة الجديدة  ❖

 إدخال رقم الوظيفة المتسلسل المراد نقل الموظف إليها. الرقم المتسلسل  ❖

 ها وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة المراد نقل الموظف إليمرتبة الوظيفة   ❖

  يعرض النظام رقم الوظيفة المراد نقل الموظف إليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد درجة الوظيفة المراد نقل الموظف إليها وذلك باختيار الدرجة من القائمة المنسدلة.درجة   ❖

 الموظف إليها.يعرض النظام مسمى الوظيفة المراد نقل مسمى الوظيفة   ❖

 يعرض النظام الجهة المسؤولة عن الوظيفة المراد نقل الموظف إليها مع إمكانية التعديل عليها.جهة الوظيفة   ❖

 يعرض النظام مقر عمل الوظيفة المراد نقل الموظف إليها مع إمكانية التعديل عليها.مقر الوظيفة   ❖

رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على تبديل الوظيفة بين يتم إدخال رقم خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية   ❖

  .إجبارياً في حال اختالف أحد الكوادر أو المراتب أو الرموز التصنيفية طاب موافقة وزارة الخدمة المدنيةرقم خيكون ، الموظفين

ي F2موظفين، وذلك بالضـــغ  على زر ييتم إدخال تاريخ خطاب موافقة وزارة الخدمة المدنية على تبديل وظيفة بين تاريخه   ❖

  (.1-2-12-7من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه كما في الشكل )
 

 
 .قرار مناقلة( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد 1-2-12-7الشكل )

 

   التالية:أصبح قرار مناقلة معد وبحاجة إلى اإلجراءات مالحظة 
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 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

حيم بعد االنتهاء من عملية تبديل وظيفة الموظف يتم إعداد المباشرة للموظف حيم يتم ذلك من شاشة إعداد المباشرة  ❖

 ن قائمة المباشرات .يتم اختيار هذه الشاشة م

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شة من بعد المبا شا حيم يتم اختيار هذه ال

 قائمة المباشرات .

حيم يتم اختيار هذه الشاشة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 المباشرات . من قائمة

حيم بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء مناقلة.  ، هذه الشاشة من قائمة المباشرات  يتم اختيار
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 إعداد قرار تغيير جهة ومقر عمل الموظف
 

نقل الموظف من قائمة قرارات تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار تغيير جهة ومقر عمل الموظف من قائمة قرارات 

 (.3-12-7كما في الشكل )
 

 
 قرار تغيير جهة ومقر عمل الموظف.( يمثل شاشة إعداد 3-12-7الشكل )

 

عمل الموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تغيير يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تغيير جهة ومقر 

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  ــــغ  على زر يجديدي من ش جهة ومقر عمل الموظف جديد يتم الض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 تغيير جهة ومقر عمل الموظفقرار  •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي من لوحة المفاتيح F2تغيير جهة ومقر عمله وذلك بالضــــغ  على زر ي قرارإدخال رقم الموظف المراد إعداد  رقم الموظف  ❖

 تغيير له. قرارحيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. موظف اسم ال ❖

 تغيير جهة ومقر عمله. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 تغيير جهة ومقر عمله. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. األساسية معلومات الموظف  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 موظف .لليقوم النظام بعرض رقم الوظيفة الحالية   الحالية  رقم الوظيفة ❖

 موظف .للالوظيفة الحالية  مرتبةقوم النظام بعرض ي  الحالية  الوظيفة مرتبة ❖

 موظف .للالحالية  الرقم التسلسلي للوظيفةيقوم النظام بعرض   الحالية  وظيفةالتسلسلي للرقم ال ❖

 موظف .الفعلي الحالي للالوظيفة  مسمىيقوم النظام بعرض   مسمى الوظيفة الفعلي الحالي  ❖

 الحالية. جهة الموظف الفعليةظام بعرض يقوم الن  جهة الموظف الفعلية الحالية  ❖

 .مقر عمل الموظف الحالييقوم النظام بعرض   مقر عمل الموظف الحالي  ❖

يتم إدخال رقم جهة الموظف الجديدة حيم يعرض النظام تلقائياً اســــم الجهة بمجرد إدخال رقم جهة الموظف الجديدة   ❖

 الجهة.

الموظف الجديد حيم يعرض النظام تلقائياً اسم الجهة بمجرد إدخال  يتم إدخال رقم مقر عملمقر عمل الموظف الجديد   ❖

 رقم المقر.

 

   أصبح قرار تغيير جهة ومقر عمل الموظف معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .تصدير قرار  بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة ❖

ــــة إعداد  ❖ ــــاش ــــرة للموظف حيم يتم ذلك من ش بعد االنتهاء من عملية تغيير مقر وجهة عمل الموظف يتم إعداد المباش

 حيم يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات .المباشرة 

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شة من حيم يتم اختبعد المبا شا يار هذه ال

 قائمة المباشرات .

حيم يتم اختيار هذه الشاشة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 من قائمة المباشرات .

حيم مباشرة بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين لل ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تغيير جهة ومقر عمل الموظف.، هذه الشاشة من قائمة المباشرات  يتم اختيار
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 إعداد قرار نقل موظف على كادر جديد
 

الموظف كما من قائمة قرارات نقل  تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار نقل موظف على كادر جديد من قائمة قرارات 

 (.4-12-7في الشكل )
 

 
 قرار نقل موظف على كادر جديد.( يمثل شاشة إعداد 4-12-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار نقل موظف على كادر جديد في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار نقل 

 ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:موظف على كادر جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار نقل موظف على كادر جديد •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار نقله على كادر جديد وذلك بالض

 تغيير له. قرارحيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 ق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل الساب اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد نقله على كادر جديد. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار نقله لكادر جديد. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1503 

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  ات القرار معلوم ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 بيانات الوظيفية الحالية ❖

 للموظف الذي تم إدخال رقمه .يقوم النظام بعرض الكادر الوظيفي الحالي الكادر الوظيفي  ❖

 يقوم النظام بعرض المرتبة الحالية للموظف.المرتبة    ❖

 يقوم النظام بعرض رقم الوظيفة الحالية الموظف .رقم الوظيفة   ❖

 يقوم النظام مسمى الوظيفة الحالية للموظف.مسمى الوظيفة   ❖

 يقوم النظام بعرض الجهة اإلدارية الحالية للموظف.الجهة اإلدارية   ❖

 يقوم النظام بعرض مقر العمل الحالي للموظف.مقر العمل   ❖

 يقوم النظام بعرض رقم تسلسل الوظيفة الحالية للموظف.رقم تسلسل الوظيفة   ❖

 يقوم النظام بعرض الرمز التصنيفي للوظيفة الحالية.الرمز التصنيفي   ❖

 ف.يقوم النظام بعرض جهة العمل الفعلية الحالية للموظجهة العمل الفعلية   ❖

 يقوم النظام بعرض مقر العمل الفعلي الحالي للموظف.مقر العمل الفعلي   ❖

 يقوم النظام بعرض مسمى الوظيفة الحالية للموظف.مسمى الوظيفة الفعلي   ❖

 بيانات الوظيفة التي سيعاد تعيين الموظف عليها ❖

 يقوم المستخدم باختيار المرتبة التي سيتم نقل الموظف عليهاالمرتبة    ❖

 والمتوافقة مع المرتبة المختارة ،يتم إدخال رقم الوظيفة التي تم إعدادها سابقاً كوظيفة شاغرةظيفة  رقم الو ❖

مدة -ســـيقوم النظام تلقائياً بتعبئة )رقم تســـلســـل الوظيفة و الكادر الوظيفي ومســـمى الوظيفة و الجهة اإلدارية مقر العمل  

 .الخدمة (

: يقوم المســــتخدم بإدخال تاريخ نقل الموظف على الكادر الجديد والذي يكون تاريخه أكبر من أو  تاريخ تعديل الكادر ❖

 يساوي تاريخ نفاذ الوظيفة و تاريخ مباشرة الموظف.

  يقوم المستخدم باختيار سلم الراتب الذي سيكون عليه الموظف بعد نقله إلى الكادر الجديدسلم الراتب    ❖

 باختيار الدرجة التي سيتم نقل الموظف عليها .يقوم المستخدم الدرجة    ❖

مقر العمل الفعلي رصــيد  -جهة العمل الفعلية  -مســمى الوظيفة الفعلي  -ويقوم النظام تلقائياً بتعبئة الحقول التالية  )الراتب 

 قيمة التعويض( -الحد األقصى لعدد أيام التعويض  -إجازاته 

 التعيين الموظف . :يقوم المستخدم بإدخال سببسبب التعيين  ❖

 : يقوم المستخدم بإدخال المالحظات . مالحظات ❖

 

  أصبح قرار نقل الموظف على كادر جديد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

بعد االنتهاء من عملية نقل الموظف على كادر جديد يتم إعداد المباشرة للموظف حيم يتم ذلك من شاشة إعداد المباشرة  ❖

 حيم يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات .

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شبعد المبا شا ة من حيم يتم اختيار هذه ال

 قائمة المباشرات .

حيم يتم اختيار هذه الشاشة بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة  ❖

 من قائمة المباشرات .

حيم بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

 على كادر جديد. وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء نقل الموظف، هذه الشاشة من قائمة المباشرات  م اختياريت
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 تغيير مسمى الوظيفة الفعلي لموظفإعداد قرار 
 

من قائمة قرارات نقل  من قائمة قرارات تغيير مســمى الوظيفة الفعلي لموظفتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار  

 (.5-12-7الموظف كما في الشكل )
 

 
 .تغيير مسمى الوظيفة الفعلي لموظفقرار ( يمثل شاشة إعداد 5-12-7الشكل )

 

في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة  تغيير مسمى الوظيفة الفعلي لموظفيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار 

لى زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في يتم الضغ  ع تغيير مسمى الوظيفة الفعلي لموظفقرار 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 تغيير مسمى الوظيفة الفعلي لموظف  ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

سمى الوظيفة الفعلي له  رقم الموظف  ❖ ستخدم بإدخال رقم الموظف المراد تغيير م ضغ  على زر ييقوم الم ي F2وذلك بال

 تغيير له. قرارمن لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 ي الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه ف اسم الموظف  ❖

 .تغيير مسمى الوظيفة الفعلي لهيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد  رقم السجل المدني  ❖

 .تغيير مسمى الوظيفة الفعلي لهيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار  حالة الموظف  ❖
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 لدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم ا معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 موظف .لليقوم النظام بعرض رقم الوظيفة الحالية   الحالية  رقم الوظيفة ❖

 موظف .للالوظيفة الحالية  مرتبةيقوم النظام بعرض   الحالية  الوظيفة مرتبة ❖

 . مسمى الوظيفة الفعلي الحاليبعرض يقوم النظام   الفعلي الحالي مسمى الوظيفة ❖

ي F2ذلك بالضغ  على زر ييقوم المستخدم بتحديد مسمى الوظيفة الفعلي الجديد    الجديدالفعلي مسمى الوظيفة ❖

شـــترط ان يكون المســـمى الفعلي الجديد للوظيفة بالمســـميات الوظيفية ب من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة

 .يختلف عن مسمى الوظيفة الفعلي الحالي للموظف

 

  معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية: لفعلي لموظفتغيير مسمى الوظيفة اأصبح قرار مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 .بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

يتم إعداد المباشرة للموظف حيم يتم ذلك من شاشة إعداد  تغيير مسمى الوظيفة الفعلي لموظفبعد االنتهاء من عملية  ❖

 حيم يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات .المباشرة 

شرة  ❖ شة اعتماد المبا شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شة من بعد المبا شا حيم يتم اختيار هذه ال

 قائمة المباشرات .

حيم يتم اختيار هذه الشاشة إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة بعد اعتماد المباشرة يحتاج  ❖

 من قائمة المباشرات .

حيم بعد تصدير المباشرة يحتاج إلى اعتماد شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة  ❖

 .تغيير مسمى الوظيفة الفعلي لموظفون قد تم االنتهاء من إجراء وبهذا يك، هذه الشاشة من قائمة المباشرات  يتم اختيار
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 قرارات حسم الراتب 
 

ــكل ) ــنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات 13-7تمثل هذه القائمة كما في الش ــم الراتب ، س ( قرارات حس

من الراتب من قائمة اعداد قرار من قائمة حســم من الراتب للموظفين ، حيم تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار قرارات حســم 

 القرارات،  وفيما يلي سيتم شرح كل نوع من قرارات حسم من الراتب.
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات حسم الراتب.13-7الشكل )

 

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



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1507 

 لراتبإعداد قرار حسم من ا
 

حســم من الراتب كما في  من قائمة قرارات تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار حســم من الراتب من قائمة قرارات

 (.1-13-7الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار حسم من الراتب.1-13-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار حسم من الراتب لموظف في نظام  شا ضافة قرار حسم يتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل

 من الراتب جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار حسم من الراتب  •

  المختصرة معلومات الموظف  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب حسم من الراتب وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 حسم من الراتب له. قراريعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد 

 دخال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إ اسم الموظف  ❖

 حسم من الراتب له. قراريعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد  رقم السجل المدني  ❖

 حسم من الراتب. قراريعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد  حالة الموظف  ❖

 إلى شاشة معلومات الموظف. بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــم   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2الموظف وذلك بالضـــغ  على زر يإدخال رمز الحســـم المراد حســـمه من راتب رمز الحس

يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الحســميات فيتم اختيار الحســم المراد حســمه من راتب الموظف حيم تم تعريف هذه 

 الحسميات في شاشة رموز الحسميات.

 ضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كل خيار.يتم تحديد نوع الحسم هل هو يقس  واحد أو عدة إقساطي وذلك بالنوع الحسم   ❖

 عند الرغبة بتكرار رقم القرض لنفس الموظف. ()يتم وضع إشارة الموظف كفيل لمقترض   ❖

وفي حال كان تعامل نظام الرواتب حســب الفترات ، ســنة الحســم من الراتب على الموظف يتم إدخال ســنة الحســم   ❖

 لحسم الغياب على الموظف. منسدلةمن قائمة  السنة المالية اختيارفيتم  المالية

 .بعد اعتماد أثر القرار في نظام الرواتب سنة الحسم من الراتب على الموظف عرضيتم    الفعلي سنة الحسم ❖

ــهر الحســم   ❖ وفي حال كان تعامل نظام الرواتب حســـب الفترات ، الحســـم من الراتب على الموظفيتم إدخال شـــهر ش

 .من قائمة منسدلة المعرفة في السنة المالية المختارة الفترة فيتم اختيارالمالية 

 .بعد اعتماد أثر القرار في نظام الرواتب شهر الحسم من الراتب على الموظف عرضيتم   الفعلي شهر الحسم ❖

 يتم إدخال المبلغ اإلجمالي للحسم.المبلغ اإلجمالي   ❖

 يتم إدخال عدد أقساط الحسم من راتب الموظف.عدد األقساط   ❖

 .قس  الحسم من راتب الموظفيتم إدخال قيمة ة القسط  قيم ❖

 يتم إدخال قيمة القس  األخير للحسم من راتب الموظف. قيمة القسط األخير  ❖

 يتم إدخال رقم القرض الذي حصل عليه الموظف. رقم القرض  ❖

ــــغ  على زر تاريخ القرض   ❖ بالض تاريخ القرض وذلك  تاريخ اليوم  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرضF8ييتم إدخال  النظام 

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 الحسم من الراتب. قرارإدخال المالحظات على مالحظات   ❖

يمكن للمستخدم إضافة بيانات موظف آخر إلى قرار حسم من الراتب وذلك باختيار جديد على مستوى متن القرار )للموظف  ❖

 يمنع إدخال حسم لموظفين بشهرين مختلفين.  التالي( ويقوم النظام بتثبيت شهر وسنة الحسم بحيم
 

  أصبح قرار حسم من الراتب معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراعتماد من صاحب صالحية  ❖

 ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء حسم من الراتب.  حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير ❖
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 إعداد قرار ايقاف حسم من الراتب
 

حسم من الراتب كما من قائمة قرارات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار إيقاف حسم من الراتب من قائمة قرارات 

 (.2-13-7في الشكل )
 

 
 ايقاف حسم من الراتب.قرار ( يمثل شاشة إعداد 2-13-7الشكل )

 

شة بعد المرور بإجراءات قرار حسم من الراتب حيم يتم حفظ القرار برقم معين، وهذا الرقم يتم  شا يتم الدخول إلى هذه ال

شة القيام بإعداد قرار ايقاف حسم من  شا صلي حيم يتم من خالل هذه ال شة في حقل القرار األ شا ستخدامه في هذه ال ا

شؤون الموظفين، وإلضافة قرار ايقاف حسم من الراتب جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي الراتب لموظف في نظام 

شري  المهام، ثم يقوم بإدخال رقم القرار األصلي المراد ايقافه في حقل )القرار األصلي( وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  من 

 في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 في شاشة إعداد قرار تعيين موظف رسمي. تم شرح هذه الحقول ❖

 

 متن القرار •

 قرار ايقاف حسم من الراتب •

 األصلي. الحسمله من بيانات قرار  إيقاف حسم من الراتبيعرض رقم الموظف المراد  رقم الموظف  ❖

 .يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق اسم الموظف  ❖

 له. إيقاف حسم من الراتبيعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار  رقم السجل المدني  ❖

 له. إيقاف حسم من الراتبيعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار  حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

  بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار.ومات القرار  معل ❖
)رقم القرض، رمز الحســم، ســنة الحســم، شــهر الحســم، المبلغ اإلجمالي، عدد األقســاط، قيمة القســ ، قيمة القســ   ❖

 األخير، تاريخ القرض، القرض المتبقي، حالة القرض، عدد األقساط المتبقية(.

 يسمح النظام للمستخدم بإدخال سبب ايقاف الحسم من الراتب.االيقاف   سبب ❖

 يسمح النظام للمستخدم بإدخال تاريخ ايقاف الحسم من الراتب.تاريخ االيقاف   ❖

 
  أصبح قرار ايقاف حسم من الراتب معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار ايقاف حسم  ❖

 من الراتب.   
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 قرارات تجديد العقود
 

العقود  ، ســـنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات ( قرارات تجديد 14-7تمثل هذه القائمة كما في الشـــكل )

تجديد العقود للموظفين ، حيم تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار قرارات تجديد العقود من قائمة اعداد قرار من قائمة القرارات  

 ،وفيما يلي سيتم شرح كل نوع من قرارات تجديد العقود.
 

 
 ات تجديد العقود.( يمثل قائمة قرار14-7الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 إعداد قرار تجديد عقد
 

-1)تجديد العقود كما في الشــكل من قائمة قائمة تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار تجديد عقد من قائمة قرارات 

14-7.) 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار تجديد عقد.1-14-7)الشكل 

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار تجديد عقد في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار تجديد عقد جديد يتم 

 الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. تم شرح ❖

 

 متن القرار •

 قرار تجديد عقد •

يقوم المســــتخدم بإعداد قرار تجديد عقود موظفين وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب تجديد عقود أما في حالة تم إعداد  ❖

تجديد العقود حيم بإمكان المســــتخدم طلب التجديد فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب 

  التعديل على معلومات الطلب.

تابعين لهذه الوحدة اإلدارية، وبإمكان  الوحدة اإلدارية  ❖ يعرض النظام رقم الوحدة اإلدارية المراد تجديد عقود الموظفين ال

( في ي حيم تظهر إشــــارة )المســــتخدم اختيار كل الوحدات اإلدارية وذلك بالضــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكل

 المربع.
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ها تنتهي عقود  الفترة الزمنية التي ســــتنتهي بها العقود المراد تجديدها  ❖ يعرض النظام الفترة الزمنية والتي خالل

 موظفين الوحدة اإلدارية التي تم تحديدها سابقاً.

 عن الموظفين المشمولين بالقرار. بالضغ  على هذا الزر يعرض النظام شاشة استطالعالموظفين المشمولين بالقرار   ❖

للتعديل على معلومات الموظفين المراد تجديد عقودهم يتم اختيار ســــطر الموظف المراد تعديل معلوماته ومن ثم الضــــغ   ❖

 على زر يتعديلي من شري  المهام الموجود فوق الجدول حيم تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل للموظف.م   ❖

ضغ  في المربع وذل ❖ صبح هذا الموظف مشمول بقرار تجديد العقود، وفي حال أردنا عدم تجديد عقد هذا الموظف يتم ال ك لي

 من المربع. (يتم الضغ  في المربع مرة أخرى حتى تزول إشارة )

 يعرض النظام رقم الموظف المراد تجديد عقده.رقم الموظف   ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المراد تجديد عقده. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام تاريخ انتهاء عقد الموظف القديم.تاريخ انتهاء العقد القديم   ❖

يعرض النظام تاريخ بداية عقد الموظف الجديد حيم يتم احتســاب ســنة من تاريخ نهاية العقد، تاريخ بداية العقد الجديد   ❖

 مع إمكانية التعديل على تاريخ بداية العقد.

ــــنة واحدة مع إمكانية التعديل على هذه المدة حيم يتم إدخال عدد يعرض النظام مدة تمدة تجديد العقد   ❖ جديد العقد س

 السنوات والشهور واأليام.

سب التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ بداية العقد تاريخ انتهاء العقد   ❖ يعرض النظام تاريخ انتهاء العقد الجديد وذلك ح

 الجديد وحسب مدة تجديد العقد.

 يعرض النظام الراتب القديم.الراتب القديم   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال نسبة الزيادة.نسبة الزيادة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة الزيادة.قيمة الزيادة   ❖

 يتم تحديد مبلغ الراتب األساسي للموظف.الراتب األساسي   ❖

 بدل مبلغ النقل الذي سيصرف للموظف. يتم تحديدبدل النقل   ❖

سكن  ❖ صرف بدل  هل ســيصــرف للموظف بدل ســكن أم ال وذلك باختيار ينعم أو الي وفي حال تم اختيار نعم  تحديد هل ي

 يتم إدخال مبلغ بدل السكن في حقل بدل السكن.

 يتم إدخال مبلغ بدل السكن للموظف. بدل السكن  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام االجازة المستحقة.عدد أيام االجازة المستحقة   ❖

 لتعديل قرار تجديد عقد فردي لموظف يتم عمل ما يلي:قرار تجديد عقد   ❖

لتعديل قرار تجديد عقد موظف بشــــكل فردي يتم اختيار ســــطر الموظف المراد تعديل معلوماته ومن ثم الضــــغ  على زر    ❖

 يتعديلي من شري  المهام الموجود فوق الجدول حيم تظهر الحقول التالية:

ــــغ  على زر إدخال رقم الموظف المراد ترقم الموظف   ❖ جديد عقده وبشــــرط أن يكون الموظف من نوع متعاقد، وذلك بالض

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأسماء وأرقام الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد تجديد عقده.F2ي

 يعرض النظام اسم الموظف المراد تجديد عقده بمجرد إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام تاريخ انتهاء عقد الموظف القديم.تاريخ انتهاء العقد القديم   ❖

يعرض النظام تاريخ بداية عقد الموظف الجديد حيم يتم احتســاب ســنة من تاريخ نهاية العقد، تاريخ بداية العقد الجديد   ❖

 مع إمكانية التعديل على تاريخ بداية العقد.

ــــنة واحدة مع إمكانية التعديل على هذه المدة حيم يتميعرض النظام مدة مدة تجديد العقد   ❖ إدخال عدد  تجديد العقد س

 يام.السنوات والشهور واأل

سب التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ بداية العقد تاريخ انتهاء العقد   ❖ يعرض النظام تاريخ انتهاء العقد الجديد وذلك ح

 الجديد وحسب مدة تجديد العقد.

 يعرض النظام الراتب القديم.الراتب القديم   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال نسبة الزيادة.نسبة الزيادة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة الزيادة.قيمة الزيادة   ❖

 يتم تحديد مبلغ الراتب األساسي للموظف.الراتب األساسي   ❖

 يتم تحديد  بدل مبلغ النقل الذي سيصرف للموظف.بدل النقل   ❖

صر ❖ سكن هل ي تحديد هل ســيصــرف للموظف بدل ســكن أم ال وذلك باختيار ينعم أو الي وفي حال تم اختيار نعم  ف بدل 

 يتم إدخال مبلغ بدل السكن في حقل بدل السكن.
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 يتم إدخال مبلغ بدل السكن للموظف. بدل السكن  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام االجازة المستحقة.عدد أيام االجازة المستحقة   ❖

 

  أصبح قرار تجديد عقد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تجديد عقد.   ❖
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 قرارات اإلعارة 
 

ـــنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات اإلعارة 15-7القائمة كما في الشـــكل ) تمثل هذه ( قرارات اإلعارة، س

للموظفين ، حيم تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار قرارات اإلعارة من قائمة اعداد قرار من قائمة القرارات ، وفيما يلي ســـيتم 

 شرح كل نوع من قرارات اإلعارة.
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات اإلعارة.15-7)الشكل 

 

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



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1516 

 إعداد قرار إعارة براتب
 

 كما في الشكل إعارة براتبمن قائمة إعداد قرار  القراراتمن قائمة  إعارة براتبتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار  

(1-15-7.) 
 

 
 قرار إعارة براتب.( يمثل شاشة إعداد 1-15-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار إعارة براتب لموظف في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار إعارة براتب 

 قول في هذه الشاشة:جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الح

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار إعارة براتب •

  معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار إعارة براتب له وذلك بالض

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار إعارة براتب له.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إعارة براتب له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار إعارة براتب له. ة الموظف حال ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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ضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تت معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر ي تاريخ بداية اإلعارة  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8إدخال تاريخ بداية إعارة الموظف وذلك بالض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 دخال مدة إعارة الموظف في حقلي يشهر، يومي.يتم إمدة اإلعارة   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية إعارة الموظف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية اإلعارة ومدة اإلعارة. تاريخ نهاية اإلعارة  ❖

ــــغ  على زر يالجهة المعار إليها   ❖ يعرض النظام ي من لوحة المفاتيح حيم F2تحديد الجهة المعار إليها الموظف وذلك بالض

 قائمة بأرقام وأسماء الجهات فيتم إختيار اسم الجهة المطلوبة.

صنيف الجهة  ❖ بعد أن يقوم المســتخدم بتحديد الجهة المعار إليها الموظف يقوم النظام تلقائيًا بإظهار تصــنيف الجهة )جهة ت

 اص/جمعية خيرية/أخرى(.حكومية مدنية/جهة عسكرية/مؤسسة دولية/مؤسسة إقليمية/مؤسسة شبة إقليمية/قطاع خ

 يعرض النظام تلقائياً نوع اإلعارة يبراتبي.نوع اإلعارة   ❖

 

  أصبح قرار إعارة براتب معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

 قرار.بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير  ❖

 بعد انتهاء فترة إعارة الموظف يتم إعداد المباشرة للموظف حيم يتم ذلك من شاشة إعداد المباشرة. ❖

 بعد المباشرة يحتاج إلى اعتماد المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد المباشرة. ❖

 بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة. ❖

د تصــدير المباشــرة يحتاج إلى اعتماد شــؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد شــؤون الموظفين للمباشــرة بع ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إعارة براتب.  
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 إعداد قرار إعارة بدون راتب
 

كما  إعارة بدون راتبمة إعداد قرار من قائ القراراتمن قائمة  إعارة بدون راتبتظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار  

 (.2-15-7في الشكل )
 

 
 قرار إعارة بدون راتب.( يمثل شاشة إعداد 2-15-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار إعارة بدون راتب لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار إعارة بدون 

 من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:راتب جديد يتم الضغ  على زر يجديدي 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار إعارة بدون راتب •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار إعارة بدون راتب له وذلك بالض

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار إعارة بدون راتب له.

 لحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في ا اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إعارة بدون راتب له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار إعارة بدون راتب له. حالة الموظف  ❖

 شة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شا معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ــــغ  على زر يإدخال تاريخ بداية إعارة الموظف وذلك با تاريخ بداية اإلعارة  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8لض

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يتم إدخال مدة إعارة الموظف في حقلي يشهر، يومي.مدة اإلعارة   ❖

 ومدة اإلعارة.يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية إعارة الموظف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية اإلعارة  تاريخ نهاية اإلعارة  ❖

ــــغ  على زر يالجهة المعار إليها   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2تحديد الجهة المعار إليها الموظف وذلك بالض

 قائمة بأرقام وأسماء الجهات فيتم إختيار اسم الجهة المطلوبة.

صنيف الجهة  ❖ ظام تلقائيًا بإظهار تصــنيف الجهة )جهة بعد أن يقوم المســتخدم بتحديد الجهة المعار إليها الموظف يقوم النت

 حكومية مدنية/جهة عسكرية/مؤسسة دولية/مؤسسة إقليمية/مؤسسة شبة إقليمية/قطاع خاص/جمعية خيرية/أخرى(.

 يعرض النظام تلقائياً نوع اإلعارة يبدون راتبي.نوع اإلعارة   ❖

 

  التالية:أصبح قرار إعارة بدون راتب معد وبحاجة إلى اإلجراءات مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

 بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار. ❖

 بعد انتهاء فترة إعارة الموظف يتم إعداد المباشرة للموظف حيم يتم ذلك من شاشة إعداد المباشرة. ❖

 حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد المباشرة.بعد المباشرة يحتاج إلى اعتماد المباشرة  ❖

 بعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة. ❖

بعد تصــدير المباشــرة يحتاج إلى اعتماد شــؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد شــؤون الموظفين للمباشــرة  ❖

 رة بدون راتب.  وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إعا
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 إعداد قرار إنهاء إعارة بدون راتب
 

 إعارة بدون راتبمن قائمة إعداد قرار  القراراتمن قائمة  إعارة بدون راتب إنهاء تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار

 (.3-15-7كما في الشكل )

 

 

 .بدون راتبقرار إنهاء إعارة ( يمثل شاشة إعداد 3-15-7الشكل )

 

من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار إنهاء إعارة بدون راتب لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار إنهاء يتم 

 إعارة بدون راتب جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 اشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في ش ❖

 

 متن القرار •

 قرار إنهاء إعارة بدون راتب •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

 يعرض رقم الموظف المراد إعداد قرار إنهاء إعارة بدون راتب له من بيانات قرار االعارة األصلي. رقم الموظف  ❖

 .يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إنهاء إعارة بدون راتب له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار إنهاء إعارة بدون راتب له. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. ساسية معلومات الموظف األ ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1521 

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض تاريخ بداية إعارة الموظف. تاريخ بداية اإلعارة  ❖

 .ميشهر، يو ،يعرض مدة إعارة الموظف في الحقول يسنةمدة اإلعارة   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية إعارة الموظف. تاريخ نهاية اإلعارة  ❖

 يعرض الجهة المعار إليها الموظف.الجهة المعار إليها   ❖

 .راتب ييعرض النظام تلقائياً نوع اإلعارة يإعارة بدون نوع اإلعارة   ❖

 .إدخال تاريخ انهاء االعارة للموظفتاريخ انهاء االعارة   ❖

 :إدخال سبب انهاء اعارة الموظف.سبب إنهاء االعارة ❖

 

  أصبح قرار إنهاء إعارة بدون راتب معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .م يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار اعتماد من صاحب صالحية حي ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء إعارة بدون ،ار بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قر ❖

 راتب. 
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 إعداد قرار إنهاء إعارة براتب
 

كما  إنهاء إعارة براتبمن قائمة إعداد قرار  القراراتمن قائمة  إنهاء إعارة براتبتظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار إعداد قرار 

 (.4-15-7في الشكل )
 

 
 قرار إنهاء إعارة براتب.( يمثل شاشة إعداد 4-15-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار إنهاء إعارة براتب لموظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار إنهاء إعارة 

 على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:براتب جديد يتم الضغ  

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار إنهاء إعارة براتب •

  معلومات الموظف المختصرة ❖

 يعرض رقم الموظف المراد إعداد قرار إنهاء إعارة براتب له من بيانات قرار االعارة األصلي. رقم الموظف  ❖

 .يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إنهاء إعارة براتب له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار إنهاء إعارة براتب له. الموظف  حالة ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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تي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار وال معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض تاريخ بداية إعارة الموظف. تاريخ بداية اإلعارة  ❖

 .يعرض مدة إعارة الموظف في الحقول يسنة, شهر، يوميمدة اإلعارة   ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ نهاية إعارة الموظف. تاريخ نهاية اإلعارة  ❖

 يعرض الجهة المعار إليها الموظف.الجهة المعار إليها   ❖

 .يعرض النظام تلقائياً نوع اإلعارة يإعارة براتبينوع اإلعارة   ❖

 .إدخال تاريخ انهاء االعارة للموظفتاريخ انهاء االعارة   ❖

 الموظف.:إدخال سبب انهاء اعارة سبب إنهاء االعارة ❖

 

  أصبح قرار إنهاء إعارة براتب معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء إنهاء إعارة براتب.  ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖
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 ارات التعديليةقر
 

ــــنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد 16-7تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل ) قرارات ال( قرارات التعديلية، س

التعديلية للموظفين ، حيم تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار قرارات التعديلية من قائمة اعداد قرار من قائمة القرارات،  وفيما 

 ع من قرارات التعديلية للموظفين.يلي سيتم شرح كل نو
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات التعديلية.16-7الشكل )

 

 لشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه ا
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 إعداد قرار تغيير اسم
  

-16-7قرارات التعديلية كما في الشكل )القرارات من قائمة تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار تغيير اسم من قائمة 

1.) 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار تغيير اسم.1-16-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تغيير اسم موظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار تغيير اسم جديد 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام،

 

 المعلومات الرئيسية •

يتم إدخال الرقم الخاص لطلب تغيير اســـم موظف الذي تم إعداده ســـابقاً في الخطوة األولى حيم  الرقم الخاص للقرار  ❖

يعرض النظام معلومات طلب تغيير اســم في حقول متن القرار وهذا عند إعداد طلب تغيير اســم موظف أما في حالة لم يتم 

الترقيم غير تلقائي، و إدخال البيانات في حقول إعداد طلب تغيير اســـم موظف يتم إدخال الرقم الخاص للقرار في حال كان 

 متن القرار. 

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار ▪

 قرار تعديل اسم •

يقوم المســتخدم بإعداد قرار تغيير اســم موظف وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب تغيير اســم أما في حالة تم إعداد طلب  ❖

فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب تجديد العقود حيم بإمكان المســتخدم التغيير على التغيير 

  معلومات الطلب.
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ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف المراد تغيير اســـمه وذلك بالضـــغ  على زر يرقم الموظف   ❖

 اختيار اسم الموظف المطلوب. قائمة بأرقام واسماء الموظفين فيتم

 يعرض النظام اسم الموظف المراد تغيير اسمه تلقائياً. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام تلقائياً رقم السجل المدني للموظف المراد تغيير اسمه. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة الموظف المراد تغيير اسمه. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. ساسية معلومات الموظف األ ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام مسمى وظيفة الموظف المراد تغيير اسمه. سمى الوظيفة م ❖

 يعرض النظام مرتبة الموظف المراد تغيير اسمه.المرتبة   ❖

 يعرض النظام رقم وظيفة الموظف المراد تغيير اسمه. رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مقر عمل الموظف المراد تغيير اسمه. مقر العمل  ❖

 نظام الجهة اإلدارية التابع لها الموظف المراد تغيير اسمه.يعرض ال الجهة اإلدارية  ❖

 

 اإلسم العربي بعد التعديل ▪

 يتم ادخال االسم االول للموظف بعد التعديل باللغة العربية. اإلسم األول  ❖

 يتم ادخال اسم أب الموظف بعد التعديل باللغة العربية. اسم األب  ❖

 يتم ادخال اسم جد الموظف بعد التعديل باللغة العربية. اسم الجد  ❖

 يتم ادخال اسم عائلة الموظف بعد التعديل باللغة العربية. اسم العائلة  ❖

 اإلسم الالتيني قبل التعديل ▪

 يعرض النظام االسم االول للموظف قبل التعديل باللغة االنجليزية. اإلسم األول  ❖

 ظف قبل التعديل باللغة االنجليزية.يعرض النظام اسم أب المو اسم األب  ❖

 يعرض النظام اسم جد الموظف قبل التعديل باللغة االنجليزية. اسم الجد  ❖

 يعرض النظام اسم عائلة الموظف قبل التعديل باللغة االنجليزية. اسم العائلة  ❖

 اإلسم الالتيني بعد التعديل ▪

 يتم ادخال االسم االول للموظف بعد التعديل باللغة االنجليزية. اإلسم األول  ❖

 يتم ادخال اسم أب الموظف بعد التعديل باللغة االنجليزية. اسم األب  ❖

 يتم ادخال اسم جد الموظف بعد التعديل باللغة االنجليزية. اسم الجد  ❖

 .يزيةيتم ادخال اسم عائلة الموظف بعد التعديل باللغة االنجل اسم العائلة  ❖

يتم ادخال رقم اإلشعار الصادر من األحوال المدنية  رقم اإلشعار الصادر من األحوال المدنية القاضي بتعديل االسم  ❖

 القاضي بتعديل اإلسم.

ــادر من األحوال  تاريخ اإلشــعار الصــادر من اإلحوال المدنية القاضــي بتعديل االســم  ❖ يتم ادخال تاريخ اإلشــعار الص

ــي بتعد ــغ  على زر المدنية القاض ــم وذلك بالض من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع  ”F8“يل اإلس

 إمكانية التعديل عليه.

 

  أصبح قرار تعديل اسم معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار. ❖

 تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار ، وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعديل اسم.بعد االعتماد يحتاج إلى  ❖
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 إعداد قرار تعديل بيانات متعاون
  

ــــة عند اختيار إعداد قرار  ــــاش كما في  التعديليةمن قائمة قرارات قرارات المن قائمة  تعديل بيانات متعاونتظهر هذه الش

 (.7-16-2الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار تعدبل بيانات متعاون.2-16-7)الشكل 

 

ضافة قرار تعديل بيانات  شؤون الموظفين، وإل شة القيام بإعداد قرار تعديل بيانات متعاون في نظام  شا يتم من خالل هذه ال

 متعاون يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

يتم إدخال الرقم الخاص لطلب تعديل بيانات متعاون الذي تم إعداده سابقاً في الخطوة األولى حيم  الرقم الخاص للقرار  ❖

يعرض النظام معلومات طلب تعديل بيانات متعاون في حقول متن القرار وهذا عند إعداد طلب تعديل بيانات متعاون أما في 

يانات متعاون يتم إدخال الرقم الخاص للقرار في حال كان الترقيم غير تلقائي، و إدخال حالة لم يتم إعداد  طلب تعديل ب

 البيانات في حقول متن القرار. 

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تعديل بيانات متعاون •

عاون وذلك في حالة لم يتم إعداد طلب تعديل بيانات متعاون أما في حالة تم يقوم المســــتخدم بإعداد قرار تعديل بيانات مت ❖

إعداد طلب التغيير فيعرض النظام هذه المعلومات وذلك عند إدخال رقم القرار لطلب تجديد العقود حيم بإمكان المســـتخدم 

  التغيير على معلومات الطلب.
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ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2وذلك بالضــــغ  على زر ي إدخال رقم الموظف المراد تعديل بياناتهرقم الموظف   ❖

 قائمة بأرقام واسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.

 يعرض النظام اسم الموظف المراد تعديل بياناته تلقائياً. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام تلقائياً رقم السجل المدني للموظف المراد تعديل بياناته. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة الموظف المراد تعديل بياناته. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ى هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  عل معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام مسمى وظيفة الموظف المراد تعديل بياناته. مسمى الوظيفة  ❖

 راد تعديل بياناته.يعرض النظام مرتبة الموظف المالمرتبة   ❖

 يعرض النظام رقم وظيفة الموظف المراد تعديل بياناته. رقم الوظيفة  ❖

 يعرض النظام مقر عمل الموظف المراد تعديل بياناته. مقر العمل  ❖

 يعرض النظام الجهة اإلدارية التابع لها الموظف المراد تعديل بياناته. الجهة اإلدارية  ❖

 

 معلومات المتعاون قبل التعديل ▪

 يعرض النظام كادر الموظف قبل التعديل. الكادر  ❖

 يعرض النظام مرتبة الموظف قبل التعديل. مرتبة الموظف  ❖

 يعرض النظام درجة الموظف قبل التعديل. الدرجة  ❖

 يعرض النظام راتب الموظف حسب السلم قبل التعديل. الراتب حسب السلم  ❖

 يعرض النظام راتب الموظف قبل التعديل. الراتب  ❖

 معلومات المتعاون بعد التعديل ▪

 يقوم المستخدم بإدخال مرتبة الموظف بعد التعديل. المرتبة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال درجة الموظف بعد التعديل. الدرجة  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال راتب الموظف حسب السلم بعد التعديل. الراتب حسب السلم  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال راتب الموظف بعد التعديل الراتب  ❖

 

  أصبح قرار تعديل بيانات متعاون معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

النتهاء من إجراء تعديل بيانات بعد االعتماد يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار ، وبهذا يكون قد تم ا ❖

 متعاون. 
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 إعداد قرار تعديل وضع موظف
 

ــــة عند اختيار إعداد قرار  ــــاش ــــع موظفتظهر هذه الش كما في  التعديليةمن قائمة قرارات قرارات المن قائمة  تعديل وض

 (.7-16-3)كلالش
 

 
 .تعديل وضع موظف قرار( يمثل شاشة إعداد 3-16-7الشكل )

 

هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تعديل وضع موظف في نظام شؤون الموظفين، وذلك بالضغ  على زر يجديدي يتم من خالل 

 من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 تعديل وضع موظف •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف المراد تعديل بياناته وذلك بالضـــغ  على زر يرقم الموظف    ❖

 قائمة بأرقام واسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.

 يعرض النظام اسم الموظف المراد تعديل وضعه تلقائياً. اسم الموظف  ❖

 لنظام تلقائياً رقم السجل المدني للموظف المراد تعديل وضعه.يعرض ا رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة الموظف المراد تعديل وضعه. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب   معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

التاريخ الذي ســـيتم اعتباره تاريخ تعديل وضـــع الموظف ويتحقق النظام من أن التاريخ تعديل الوضـــع إعتبارا  من تاريخ    ❖

 أكبر من أو يساوي تاريخ مباشرة الموظف للعمل في الجهة .المدخل 

 يقوم المستخدم باختيار هل يريد لهذا القرار أن يظهر في بيان خدمة الموظف أم ال.يظهر في بيان الخدمة   ❖

 يقوم المستخدم بإختياره عند الحاجة إلى اإلشارة بأن القرار ملغي .ملغي    ❖

 باختيار نوع القرار الذي سيؤدي إلى تعديل وضع الموظف من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم نوع القرار الرئيسي  ❖

 يقوم المستخدم باختيار القرار الفرعي الذي سيؤودي إلى تعديل الوضع من القائمة المنسدلة.نوع القرار الفرعي   ❖

ــــية مع يقوم النظام بعرض الكادر الوظيفي الحالي للموظف كقيمة الكادر الوظيفي  ❖ إتاحة اإلمكانية للمســــتخدم  إفتراض

 بالتعديل عليه.

يقوم النظام بعرض المرتبة الحالية للموظف كقيمة إفتراضية مع إتاحة اإلمكانية للمستخدم بتعديل المرتبة حسب  المرتبة  ❖

 المراتب المعرفة للكادر المختار.

 بل المستخدم.يقوم النظام بعرض رقم الوظيفة للموظف مع إمكانية تعديلها من ق رقم الوظيفة  ❖

ــية مع إتاحة اإلمكانية  مســمى الوظيفة الفعلي   ❖ يعرض النظام مســمة الوظيفة الفعلي الحالي للموظف كقيمة افتراض

 للمستخدم بالتعديل عليها.

ــية وفي حال قام المســتخدم  ســلم الرواتب  ❖ يقوم النظام بعرض ســلم الرواتب الذي يتبع له الموظف حالياً كقيمة إفتراض

در يقوم النظام بإظهار أول ســلم رواتب يتبع للكادر )الجديد( في حقل ســلم الرواتب )الجديد( مع إتاحة اإلمكانية بتعديل الكا

 للمستخدم باختيار سلم آخر يتبع الكادر )الجديد(.

ــــية مع إتاحة اإلمكانية للمســــتخدم  الدرجة  ❖ يقوم النظام بعرض الدرجة الحالية للموظف في حقل الدرجة كقيمة إفتراض

 تعديل الدرجة بأي درجة من الدرجات المعرفة للمرتبة المختارة.ب

 يقوم النظام بعرض الراتب حسب السلم األساسي . الراتب حسب السلم  ❖

 يقوم النظام بعرض قيمة الراتب األساسي حسب سلم الرواتب للمرتبة والدرجة. الراتب األساسي  ❖

خ بداية خدمة الموظف بالدولة ويمكن للمســــتخدم تعديله بأي تاريخ يقوم النظام بعرض تاري تاريخ بداية الخدمة بالدولة  ❖

 أقل من أو يساوي التاريخ المدخل في الحقل )اعتباراً من تاريخ( .

ــول على المرتبة )الحالية( ويمكن للمســتخدم تعديله بأي  تاريخ الحصــول على المرتبة   ❖ يقوم النظام بعرض تاريخ الحص

 بداية الخدمة بالدولة وأقل من أو يساوي التاريخ المدخل في الحقل )اعتباراً من تاريخ(.تاريخ أكبر من أو يساوي تاريخ 

إفتراضـية مع إتاحة اإلمكانية للمسـتخدم بتعديل  يقوم النظام بعرض الجهة اإلدارية الحالية للموظف كقيمة الجهة االدارية  ❖

 هذا الحقل .

ظام بعرض جهة العمل الف جهة العمل الفعلي  ❖ ية يقوم الن كان حة اإلم تا ية مع إ ــــ مة إفتراض ية للموظف كقي حال ية ال عل

 للمستخدم بتعديل هذا الحقل .

 يقوم النظام بعرض مقر العمل الحالي للموظف في حقل مقر العمل الفعلي ويمكن للمستخدم تعديلها. مقر العمل  ❖

 ستخدم تعديلها.يقوم النظام بعرض مقر العمل الفعلي الحالي للموظفويمكن للم مقر العمل الفعلي  ❖

 يقوم النظام بعرض انواع النفقة عن طريق قائمة منسدلة ليقوم المستخدم باختيار نفقة منها .  نوع النفقة  ❖

 يقوم النظام بعرض اسماء النفقات التابعة للنوع الذي اختاره المستخدم ليختار واحدة منها.النفقة   ❖

 يقوم النظام بعرض انواع البدالت عن طريق قائمة منسدلة ليقوم المستخدم باختيار النوع . نوع البدل  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد قيمة النفقة . قيمة النفقة  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد صرف البدل نسبة من بداية المربوط او نهايته. نسبة من  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد نسبة البدل.نسبة النفقة   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية الصرف. بداية الصرف  تاريخ ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية الصرف. تاريخ نهاية الصرف  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات.مالحظات   ❖

 

  أصبح قرار تعديل وضع موظف معد وبحاجة إلى الخطوات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار.  ❖

النتهاء من إجراء تعديل وضـــع وبهذا يكون قد تم ا ،يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار  بعد اإلعتماد ❖

 .موظف
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 إعداد قرار التعديل على تواريخ الخدمة للموظفين
 

من قائمة قرارات قرارات المن قائمة  التعديل على تواريخ الخدمة للموظفينحيم تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار  

 (.4-16-7) كما في الشكل التعديلية
 

 
 .التعديل على تواريخ الخدمة للموظفين قرار( يمثل شاشة إعداد 4-16-7الشكل )

 

د قرار التعديل على تواريخ الخدمة للموظفين في نظام شـــؤون الموظفين، وذلك يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعدا

 بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 تواريخ الخدمة للموظفينقرار التعديل على  •

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف المراد تعديل بياناته وذلك بالضـــغ  على زر يرقم الموظف    ❖

 قائمة بأرقام واسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.

 يعرض النظام اسم الموظف المراد تعديل وضعه تلقائياً. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام تلقائياً رقم السجل المدني للموظف المراد تعديل وضعه. قم السجل المدني ر ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة الموظف المراد تعديل وضعه. حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يقوم النظام بعرض تاريخ الخدمة بالدولة الحالي للموظف .تاريخ بداية الخدمة بالدولة الحالي   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية الخدمة بالدولة الجديد .خ بداية الخدمة بالدولة الجديد  تاري ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب التعديل. سبب التعديل  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ التعيين بالجهة الحالي للموظف .تاريخ التعيين بالجهة الحالي   ❖

 تخدم بإدخال تاريخ التعيين بالجهة الجديد .يقوم المستاريخ التعيين بالجهة الجديد   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب التعديل. سبب التعديل  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ الحصول على المرتبة الحالي .تاريخ الحصول على المرتبة الحالي   ❖

 الجديد .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الحصول على المرتبة تاريخ الحصول على المرتبة الجديد   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب التعديل. سبب التعديل  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ إنهاء الخدمة الحالي .تاريخ إنهاء خدمةالموظف الحالي    ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إنهاء الخدمة الجديد .تاريخ إنهاء خدمة الموظف الجديد   ❖

 ديل.يقوم المستخدم بإدخال سبب التع سبب التعديل  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ إنهاء العقد الحالي للموظف .تاريخ إنهاء العقد الحالي   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إنهاء العقد الجديد .تاريخ إنهاء العقد الجديد   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال سبب التعديل. سبب التعديل  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات .المالحظات   ❖

 

  أصبح قرار التعديل على تواريخ الخدمة للموظفين وبحاجة إلى الخطوات التالية:مالحظة 

 اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار.  ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء التعديل على  ،يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار  بعد االعتماد ❖

 دمة للموظفين . تواريخ الخ
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 إعداد قرار تعديل تاريخ المباشرة من اإلجازة
  

 التعديليةمن قائمة قرارات قرارات المن قائمة  تعديل تاريخ المباشــرة من اإلجازةتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد قرار 

 (.5-16-7) كما في الشكل
 

 
 .يمثل شاشة إعداد قرار تعديل تاريخ المباشرة من اإلجازة (5-16-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار تعديل تاريخ المباشرة من اإلجازة في نظام شؤون الموظفين، وذلك بالضغ  

 على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 متن القرار •

 تعديل على تاريخ المباشرة من اإلجازة قرار •

 إدخال رقم القرار الخاص باإلجازة المراد تعديل تاريخ المباشرة لها.رقم القرار الخاص لإلجازة    ❖

 يقوم النظام بعرض نوع االجازة. نوع قرار اإلجازة  ❖

 

 معلومات الموظف المختصرة •

 مباشرته من اإلجازة تلقائياً. يعرض النظام رقم الموظف المراد تعديل تاريخرقم الموظف    ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المراد تعديل تاريخ مباشرته من اإلجازة تلقائياً. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام تلقائياً رقم السجل المدني للموظف المراد تعديل تاريخ مباشرته من اإلجازة. رقم السجل المدني  ❖

 موظف المراد تعديل وضعه.يعرض النظام تلقائياً حالة ال حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية. الموظفين المشمولين في القرار وعادة

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية اإلجازة للموظف .تاريخ بداية اإلجازة   ❖

 يقوم النظام بعرض مدة إجازة الموظف .مدة اإلجازة   ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإلجازة للموظف. تاريخ نهاية اإلجازة  ❖

 النظام بعرض تاريخ المباشرة الحالي إلجازة الموظف .يقوم تاريخ المباشرة الحالي   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المباشرة الفعلي إلجازة الموظف .تاريخ المباشرة الفعلي   ❖

بالضــغ  على هذا الراب  يســتطيع المســتخدم اســتعراض القرارات اســتعراض القرارات المتعارضــة المانعة للتعديل   ❖

 وتمنعه من تعديل تاريخ المباشرة من اإلجازة.  التي تتعارض مع هذا القرار

 يقوم المستخدم بإدخال سبب التعديل. سبب التعديل  ❖

 

  أصبح قرار التعديل على تاريخ المباشرة من اإلجازة معد وبحاجة إلى الخطوات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار   ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء التعديل على  ،يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار  بعد االعتماد ❖

 تاريخ المباشرة من اإلجازة.
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 إعداد قرار تعديل عدد أيام اإلجازة المستحقة للمتعاقدين
  

من قائمة قرارات المن قائمة  للمتعاقدينتعديل عدد أيام اإلجازة المســــتحقة تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد قرار 

 (.6-16-7) كما في الشكل التعديليةقرارات 
 

 
 .( يمثل شاشة إعداد قرار تعديل عدد أيام اإلجازة المستحقة للمتعاقدين6-16-7الشكل )

 

ستحقة للمتعاقدين في نظام  شة القيام بإعداد قرار تعديل عدد أيام اإلجازة الم شا شؤون الموظفين، يتم من خالل هذه ال

 ان لكل من الحقول في هذه الشاشة:وذلك بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبي

 

 متن القرار •

 قرار تعديل على أيام اإلجازة المستحقة للمتعاقدين •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

 اإلجازة المستحقة له.قوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد تعديل عدد أيام رقم الموظف    ❖

 يعرض النظام تلقائياً رقم السجل المدني للموظف المراد تعديل عدد أيام اإلجازة المستحقة له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة الموظف المراد تعديل وضعه. حالة الموظف  ❖

 لدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم ا معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يقوم النظام بعرض رقم المسلسل تلقائيا .م   ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية العقد .بداية العقد   تاريخ ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية العقد. تاريخ نهاية العقد  ❖
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 يقوم النظام بعرض عدد أيام االجازة المستحقة عن العقد .عدد أيام االجازة المستحقة عن العقد   ❖

 يقوم النظام بعرض نوع االجازة للموظف المتعاقد. نوع االجازة  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية االجازه للموظف. اريخ بداية االجازة  ت ❖

 يقوم النظام بعرض مدة االجازة للموظف. مدة االجازة  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية االجازه للموظف.تاريخ نهاية االجازة   ❖

 السابق.يقوم النظام بعرض عدد أيام اإلجازة عن العقد عدد األيام عن العقد السابق   ❖

 يقوم النظام بعرض عدد أيام اإلجازة عن العقد الحالي.عدد األيام عن العقد الحالي   ❖

يقوم المســـتخدم بادخال عدد أيام اإلجازة عن العقد عدد أيام االجازة المســـتحقة عن العقد الســـابق بعد التعديل   ❖

 السابق.

المســــتخدم بادخال عدد أيام اإلجازة عن العقد  يقومعدد أيام االجازة المســــتحقة عن العقد الحالي بعد التعديل   ❖

 الحالي.

 يقوم المستخدم بادخال سبب التعديل.السبب   ❖

 

  أصبح قرار التعديل على أيام اإلجازة المستحقة للمتعاقدين معد وبحاجة إلى الخطوات التالية:مالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار   ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء التعديل على أيام  ،يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  االعتمادبعد  ❖

 اإلجازة المستحقة للمتعاقدين.
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 إعداد قرار إعادة المتعاقد الى الخدمة
 

ــــة عند اختيار  ــــاش كما في  التعديليةن قائمة قرارات مقرارات المن قائمة  قرار إعادة المتعاقد الى الخدمةتظهر هذه الش

 (.7-16-7) الشكل

 

 
 قرار إعادة المتعاقد الى الخدمة.( يمثل شاشة 7-16-7الشكل )

 

شة القيام بإعداد قرار  شا ضغ  على  إعادة المتعاقد الى الخدمةيتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وذلك بال في نظام 

 ان لكل من الحقول في هذه الشاشة:زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبي

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 إعادة المتعاقد إلى الخدمةقرار  •

ــــغ  على زر ي إعادته إلى الخدمةإدخال رقم الموظف المراد   رقم الموظف ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2وذلك بالض

 قائمة بأرقام واسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.النظام 

 تلقائياً. إعادته إلى الخدمةيعرض النظام اسم الموظف المراد  اسم الموظف  ❖

 .إعادته إلى الخدمةيعرض النظام تلقائياً رقم السجل المدني للموظف المراد  رقم السجل المدني  ❖

 .إعادته إلى الخدمةلة الموظف المراد يعرض النظام تلقائياً حا حالة الموظف  ❖

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.الموظفين المشمولين في 

 يقوم النظام بعرض رقم قرار انهاء العقد الخاص بالموظف وال يمكن التعديل عليه.رقم قرار انهاء العقد   ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ قرار انهاء العقد الخاص بالموظف وال يمكن التعديل عليه.تاريخ قرار انهاء العقد   ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ انهاء العقد الخاص بالموظف وال يمكن التعديل عليه. انهاء العقد  تاريخ ❖

 يقوم النظام بعرض سبب انهاء العقد الخاص بالموظف وال يمكن التعديل عليه. سبب انهاء العقد  ❖

ظف أم ال وذلك بوضع تم صرف مستحقات نهاية الخدمة للموتحديد هل يقوم النظام ب تم صرف مستحقات نهاية الخدمة  ❖

 .وال يمكن التعديل عليها ينعم أو الي الموجودة بجانببالدائرة  عالمة

 يقوم النظام بعرض مرتبة الموظف وال يمكن التعديل عليها. المرتبة  ❖

 يقوم النظام بعرض رقم الوظيفة التي كان يشغلها الموظف وال يمكن التعديل عليها. رقم الوظيفة  ❖

 يقوم النظام بعرض مسمى الوظيفة الخاص بالموظف وال يمكن التعديل عليه. مسمى الوظيفة  ❖

 يقوم النظام بعرض حالة الوظيفة الحالية وال يمكن التعديل عليها. حالة الوظيفة  ❖

عادة الموظف للخدمة  ❖ قد وال يمكن  تاريخ ا هاء الع خدمة الموظف الموجود في قرار ان هاء  تاريخ ان ظام بعرض  يقوم الن

 عليه. التعديل

يقوم النظام بعرض حالة الموظف التي كان عليها قبل انهاء عقده وال يمكن التعديل  حالة الموظف بعد إعادته للخدمة  ❖

 عليها.

 يقوم المستخدم بإدخال سبب اعادة الموظف للخدمة. سبب اعادة الموظف للخدمة  ❖

 لخدمة.يقوم المستخدم بإدخال مالحظات تتعلق بقرار اعادة الموظف ل مالحظات  ❖

 

  معد وبحاجة إلى الخطوات التالية: إعادة المتعاقد إلى الخدمةأصبح قرار مالحظة 

 .حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قراراعتماد من صاحب صالحية   ❖

إعادة المتعاقد إلى وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء  ،ريحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرا بعد االعتماد ❖

 .الخدمة
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 إعداد قرار تعديل سلم الرواتب
 

ــــة عند اختيار إعداد قرار   كما في التعديليةمن قائمة قرارات قرارات المن قائمة  تعديل ســــلم الرواتبتظهر هذه الشــــاش

 (.8-16-7) الشكل
 

 
 .يمثل شاشة إعداد قرار تعديل سلم الرواتب (8-16-7الشكل )

 

بإعداد قرار تعديل ســـلم الرواتب في نظام شـــؤون الموظفين، وذلك بالضـــغ  على زر يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام 

 يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد طلب ابتعاث خارجي. ❖

 

 متن القرار •

 تعديل سلم الرواتب •

 اختيار الكادر الذي ينتمي له مجموعة من الموظفين والمطلوب تعديل سلم الرواتب لهم من القائمة المنسدلة. الكادر  ❖

 اختيار سلم الرواتب الذي يخضع له الكادر الذي تم اختياره والمطلوب حذف الموظفين منه. سلم الرواتب قبل التعديل  ❖

 اختيار سلم الرواتب الجديد والمطلوب اضافة الموظفين له من القائمة المنسدلة. سلم الرواتب بعد التعديل  ❖

ادخال التاريخ الذي سوف يتم فيه اعتبار قرار التعديل  تعديل سلم الرواتب للموظفين الخاضعين له اعتبارا من تاريخ  ❖

 فعاال.

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات . مالحظات  ❖
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يقوم النظام بعرض معلومات الموظفين الذين تم ادراجهم ضمن قرار تعديل سلم  ن بالقرار معلومات الموظفين المدرجي ❖

 الرواتب.

يقوم النظام بعرض معلومات الموظفين الذين تم استثنائهم من قرار تعديل  ن من القرار يمعلومات الموظفين المستثني ❖

 سلم الرواتب.

 

   إلى الخطوات التالية: أصبح قرار تعديل سلم الرواتب معد وبحاجةمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار   ❖

وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء تعديل ســـلم ،يحتاج إلى تصـــدير حيم يتم ذلك من شـــاشـــة تصـــدير قرار  بعد االعتماد ❖

 الرواتب.
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 قرارات االيفاد
 

االيفاد، ســــنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرارات االيفاد ( قرارات 17-7تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل )

للموظفين ، حيم تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار قرارات االيفاد من قائمة اعداد قرار من قائمة القرارات،  وفيما يلي ســـيتم 

 شرح كل نوع من قرارات االيفاد للموظفين.
 

 
 االيفاد.( يمثل قائمة قرارات 17-7الشكل )

 

 لشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه ا

 

ســـنتناول في هذا الجزء من الدليل كيفية إعداد قرار ايفاد للعمل بالخارج من خالل نظام شـــؤون الموظفين حيم يتم ذلك من 

للعمل بالخارجي، وشاشة اعتماد القرار، وشاشة تصدير القراري و سوف  خالل الشاشات تالية الذكر يشاشة إعداد قرار ايفاد

 العمل على هذه الشاشات فيما يلي.يتم إيضاح طريقة 
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 إعداد قرار ايفاد للعمل بالخارج
  

يار  فاد للعمل بالخارج تظهر هذه الشـــــاشـــــة عند اخت كما في  قرارات االيفادمن قائمة  القراراتمن قائمة إعداد قرار اي

 (.7-17-1)الشكل
 

 
 قرار ايفاد للعمل بالخارج.( يمثل شاشة إعداد 1-17-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار ايفاد موظف للعمل بالخارج في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار ايفاد 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:للعمل بالخارج جديد يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار ايفاد موظف للخارج •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ي F2يقوم المســتخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار إيفاد للعمل بالخارج له وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف.

 يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إيفاد للعمل بالخارج له. لسجل المدني رقم ا ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد إيفاد للعمل بالخارج له. حالة الموظف  ❖

 ظف.بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات المو معلومات الموظف األساسية  ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية االيفاد ويجب أن يكون قبل تاريخ نهاية االيفاد. تاريخ بداية االيفاد  ❖

يوم(، وتكون القيمة اإلفتراضية حسب ما تم تحديده في  –شهر  –يقوم المستخدم بإدخال مدة اإليفاد )سنة مدة االيفاد   ❖

 ضاب  العمل الخاص بالحد األقصى لمدة اإليفاد للعمل بالخارج.

 يعرض النظام تلقائيًا تاريخ نهاية االيفاد. ية االيفاد تاريخ نها ❖

يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على راب  تاريخ المباشـــرة في دولة اإليفاد ويقوم النظام  تاريخ المباشــرة في دولة اإليفاد  ❖

حفظ فيظهر  بعرض صــفحة فيها حقل تاريخ المباشــرة في بلد اإليفاد بعد إدخال تاريخ المباشــرة يتم الضــغ  على اغالق مع

 التاريخ في الحقل وذلك بعد مرحلة التصدير.

يقوم المســــتخدم بإختيار الدولة الموفد لها الموظف من خالل قائمة تحتوي على الدول المعرفة في رموز  دولة االيفاد  ❖

 فئات الدول التابعة لتصنيف فئات اإليفاد للعمل الخارج.

دولة تلقائًيا، وال ُيســــمح بالتعديل عليها إعتماداً على الدولة الموفد لها يقوم النظام بعرض فئة تلك الفئةدولة االيفاد   ❖

 الموظف التي قام بإختيارها المستخدم في الحقل السابق.

يقوم المســــتخدم بإختيار المدينة الموفد لها الموظف من خالل قائمة تحتوي على المدن التابعة للدولة  اســــم المدينة  ❖

 الموفد لها تبًعا لخيار دولة االيفاد.

ـــغ  على زر ي مســـمى الوظيفة الموفد عليها  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة F2يقوم المســـتخدم بالض

 فيقوم المستخدم بإدخال مسمى الوظيفة الموفد عليها الموظف خالل فترة إيفاده بالخارج. برموز ووصف مسميات الوظائف،

 

 الجهة االدارية / مقر الوظيفة الفعلي المنقول إليها  ▪

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة برموز ووصـــف F2يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يجهة العمل الفعلية   ❖

 يتم تحديد واختيار جهة العمل المرغوبة.جهة العمل الفعلية، ف

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة برموز ووصف مقر F2يقوم المستخدم بالضغ  على زر ي مقر العمل الفعلي  ❖

 العمل، فيتم تحديد واختيار مقر العمل المرغوب.

 

ستخدم االطالع على نفقا بدالت االيفاد  ▪ ضغ  على هذا الراب  يمكن للم ت اإليفاد، حيم يقوم النظام إعتماداً على فئة بال

الدولة والكادر ومرتبة الموظف بتحديد النفقات المســتحقة للموظف المرتبطة بقرار اإليفاد، والتي ســبق وأن تم تعريفها في 

النفقات شــاشــة إعدادات نفقات اإليفاد للعمل بالخارج، وتكون للعرض فق  وال ُيســمح بتعديلها، حيم بعرض النظام جدول ب

محتويًا على المعلومات التالية  ي نوع البدل الرئيســي، البدل، طريقة إحتســاب النفقة )قيمة / نســبة / أيام(، قيمة البدل، 

 (.1-1-17-7نسبة البدل، نسبة من )بداية المربوط / الراتب األساسي / نهاية المربوط(،عدد األيام، ي كما في الشكل )
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 .شاشة بدالت االيفاد( يمثل 1-1-17-7الشكل )

 

يتوجب على المســتخدم بعد االنتهاء من ادخال جميع البيانات المطلوبة بالضــغ  على زر يحفظي من شــري  المهام، فيقوم  ❖

 النظام بالحفظ وإظهار الرسالة يتمت عملية الحفظ بنجاحي.

لى زر يتعديلي من شــري  المهام قد يرغب المســتخدم في التعديل على قرار إيفاد موظف للعمل بالخارج وذلك بالضــغ  ع ❖

ومن ثم التعديل على البيانات المدخلة سابًقا، ثم الضغ  على زر يحفظي من شري  المهام مرة أخرى، فيقوم النظام بالحفظ 

 وإظهار الرسالة يتمت عملية الحفظ بنجاحي.

 في من شري  المهام.قد يرغب المستخدم في حذف قرار إيفاد موظف للعمل بالخارج وذلك بالضغ  على زر يحذ ❖

 

  أصبح قرار ايفاد للعمل بالخارج معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 
 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

للعمل وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار إيفاد ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة تصــدير قرار  ❖

 بالخارج.
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 إعداد قرار تمديد إيفاد
 

شة عند اختيار   شا شكل ) قرارات االيفادمن قائمة  القراراتمن قائمة إعداد قرار تمديد ايفاد تظهر هذه ال -17-7كما في ال

2.) 

 

 
 قرار تمديد إيفاد.( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 2-17-7الشكل )

 

شة إعداد  شا ضافة قرار يتمديد ايفاد ي يتم من خالل هذه ال شؤون الموظفين، وإل قرار تمديد إيفاد للعمل بالخارج في نظام 

جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار األصلي لإليفاد المراد 

ار اإليفاد المراد تمديده إما برقم الموظف الموفد بالخارج أو تسجيل قرار تمديد له، مع إتاحة اإلمكانية للمستخدم بالبحم عن قر

 (.1-2-17-7تاريخ القرار ثم الضغ  على زر يبحمي، كما في الشكل )
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 .يمثل شاشة البحم عن الرقم األصلي للقرار (1-2-17-7الشكل )

 

األصـــلي لإليفاد للعمل بالخارج، وفيما يلي وبالضـــغ  على زر يعرضي يقوم النظام بعرض البيانات الخاصـــة بالموظف تبًعا للقرار 

 تبيان لكل من الحقول في شاشة إعداد قرار تمديد إيفاد:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار تمديد ايفاد موظف للخارج •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

نات القرار  رقم الموظف  ❖ يا له وذلك اعتماًدا على ب فاد  ًيا بعرض رقم الموظف المراد إعداد قرار تمديد إي يقوم النظام تلقائ

 األصلي لاليفاد للعمل بالخارج.

ــم الموظف  ❖ يقوم النظام تلقائيًا بعرض اســـم الموظف المراد إعداد قرار تمديد إيفاد له وذلك اعتماًدا على بيانات القرار  اس

 يفاد للعمل بالخارج.األصلي لال

يعرض النظام رقم الســــجل المدني للموظف المراد إعداد قرار تمديد إيفاد له وذلك اعتماًدا على  رقم الســـجل المدني  ❖

 بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج.

ــــلي لاليفاد للعمل  حالة الموظف  ❖ يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار له وذلك اعتماًدا على بيانات القرار األص

 بالخارج.

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.
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 بيانات قرارات اإليفاد األصلي ▪

 مل بالخارج.يقوم النظام تلقائيًا بعرض تاريخ بداية االيفاد من بيانات القرار األصلي لاليفاد للع تاريخ بداية االيفاد  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض مدة اإليفاد )سنة /شهر / يوم(، من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج. مدة االيفاد  ❖

 يعرض النظام تلقائيًا تاريخ نهاية االيفاد من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج. تاريخ نهاية االيفاد  ❖

 النظام تلقائيًا بعرض دولة اإليفاد من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج.يقوم  دولة االيفاد  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض فئة دولة االيفاد من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج.  فئةدولة االيفاد ❖

 األصلي لاليفاد للعمل بالخارج.يقوم النظام تلقائيًا بعرض اسم المدينة من بيانات القرار  اسم المدينة  ❖

يقوم النظام تلقائيًا بعرض مسمى الوظيفة الموفد عليها من بيانات القرار األصلي لاليفاد  مسمى الوظيفة الموفد عليها  ❖

 للعمل بالخارج.

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض جهة العمل الفعلية من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج. جهة العمل الفعلية  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض مقر العمل الفعلي من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج. مقر العمل الفعلي  ❖

 

 حالة اإليفاد الحالية ▪

 .النظام تلقائيًا بعرض تاريخ نهاية اإليفاد الحالييقوم  تاريخ نهاية االيفاد الحالية  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض الدولة الحالية الموفد لها الموظف. دولة االيفاد الحالية  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض اسم المدينة الحالية الموفد لها الموظف. اسم المدينة  ❖

 .للموظف مسمى الوظيفة الحالييقوم النظام تلقائيًا بعرض  مسمى الوظيفة الحالي  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض جهة العمل الحالية الموفد لها الموظف. جهة العمل الحالية  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض مقر العمل الحالي للموظف. مقر العمل الحالي  ❖

 

 بيانات التمديد ▪

 .)سنة /شهر / يوم(يقوم المستخدم بإدخال مدة التمديد في حقول مدة تمديد االيفاد   ❖

يقوم النظام بعرض تاريخ نهاية اإليفاد بعد التمديد وذلك بإضــــافة مدة التمديد على تاريخ  تاريخ نهاية االيفاد بعد التمديد  ❖

 نهاية اإليفاد.

 قد يقوم المستخدم بإدخال سبب التمديد.سبب التمديد   ❖

 (.2-2-17-7ي الشكل )كما ف قد يقوم المستخدم بإدخال مالحظات عن التمديدمالحظات   ❖
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 قرار تمديد إيفاد.( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد 2-2-17-7الشكل )

 

ــغ  على زر يحفظي من  ❖ ــري  المهام، ليقوم يتوجب على المســتخدم بعد االنتهاء من ادخال جميع البيانات المطلوبة بالض ش

 عملية الحفظ بنجاحي. بيانات القرار ومن ثم التأكيد بإظهار الرسالة يتمتالنظام بحفظ 

قد يرغب المســتخدم في التعديل على قرار تمديد إيفاد وذلك بالضــغ  على زر يتعديلي من شــري  المهام ومن ثم التعديل  ❖

على البيانات المدخلة ســــابًقا، ثم الضــــغ  على زر يحفظي من شــــري  المهام مرة أخرى، فيقوم النظام بحفظ  التعديالت 

 يتمت عملية الحفظ بنجاحي.والتأكيد بإظهار الرسالة 

 قد يرغب المستخدم في حذف قرار تمديد إيفاد وذلك بالضغ  على زر يحذفي من شري  المهام. ❖

 

  أصبح قرار تمديد اإليفاد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 
 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

 وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء قرار تمديد إيفاد.،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖
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 إعداد قرار إنهاء إيفاد
  

 (.3-17-7كما في الشكل ) قرارات االيفادمن قائمة  القراراتمن قائمة إعداد قرار إنهاء ايفاد تظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 قرار إنهاء إيفاد.( يمثل الجزء العلوي من شاشة إعداد 3-17-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد قرار إنهاء إيفاد موظف للعمل بالخارج في نظام شــؤون الموظفين، وإلضــافة قرار 

المستخدم بإدخال رقم القرار األصلي يإنهاء ايفاد ي جديد يقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، ثم يقوم 

لإليفاد المراد تســــجيل قرار تمديد له، مع إتاحة اإلمكانية للمســــتخدم بالبحم عن قرار اإليفاد المراد إنهاؤه إما برقم الموظف 

 (.1-3-17-7الموفد للخارج أو تاريخ القرار ثم الضغ  على زر يبحمي، كما في الشكل )
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 .شة البحم عن الرقم األصلي للقراريمثل شا (1-3-17-7الشكل )

 

وبالضـــغ  على زر يعرضي يقوم النظام بعرض البيانات الخاصـــة بالموظف تبًعا للقرار األصـــلي لإليفاد للعمل بالخارج، وفيما يلي 

 تبيان لكل من الحقول في شاشة إعداد قرار إنهاء إيفاد:

 

 المعلومات الرئيسية •

 قرار إحداث وظيفة دائمة.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد  ❖

 

 متن القرار •

 قرار إنهاء إيفاد موظف للعمل بالخارج •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

نات القرار  رقم الموظف  ❖ يا ماًدا على ب لك اعت له وذ فاد  هاء إي عداد قرار إن ًيا بعرض رقم الموظف المراد إ قائ ظام تل يقوم الن

 األصلي لاليفاد للعمل بالخارج.

يقوم النظام تلقائيًا بعرض اســــم الموظف المراد إعداد قرار إنهاء إيفاد له وذلك اعتماًدا على بيانات القرار  اســـم الموظف  ❖

 األصلي لاليفاد للعمل بالخارج.

يعرض النظام رقم الســــجل المدني للموظف المراد إعداد قرار إنهاء إيفاد له وذلك اعتماًدا على  رقم الســــجل المدني  ❖

 بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج.

ــــلي لاليفاد للعمل  حالة الموظف  ❖ يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار له وذلك اعتماًدا على بيانات القرار األص

 بالخارج.

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. مات الموظف األساسية معلو ❖
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بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ات الجماعية.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرار

 بيانات قرار اإليفاد األصلي  ▪

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض تاريخ بداية االيفاد من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج. تاريخ بداية االيفاد  ❖

 للعمل بالخارج.يقوم النظام تلقائيًا بعرض مدة اإليفاد )سنة /شهر / يوم(، من بيانات القرار األصلي لاليفاد  مدة االيفاد  ❖

 يعرض النظام تلقائيًا تاريخ نهاية االيفاد من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج. تاريخ نهاية االيفاد  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض دولة اإليفاد من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج. دولة االيفاد  ❖

 ائيًا بعرض فئة دولة االيفاد من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج.يقوم النظام تلقد  فئةدولة االيفا ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض اسم المدينة من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج. اسم المدينة  ❖

يانات القرار األصلي لاليفاد يقوم النظام تلقائيًا بعرض مسمى الوظيفة الموفد عليها من ب مسمى الوظيفة الموفد عليها  ❖

 للعمل بالخارج.

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض جهة العمل الفعلية من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخارج. جهة العمل الفعلية  ❖

 ارج.يقوم النظام تلقائيًا بعرض مقر العمل الفعلي من بيانات القرار األصلي لاليفاد للعمل بالخ مقر العمل الفعلي  ❖

 

 حالة اإليفاد الحالية  ▪

 .يقوم النظام تلقائيًا بعرض تاريخ نهاية اإليفاد الحالي تاريخ نهاية االيفاد الحالية  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض الدولة الحالية الموفد لها الموظف. دولة االيفاد الحالية  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض اسم المدينة الحالية الموفد لها الموظف. اسم المدينة  ❖

 للموظف. يقوم النظام تلقائيًا بعرض مسمى الوظيفة الحالي مسمى الوظيفة الحالي  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض جهة العمل الحالية الموفد لها الموظف. جهة العمل الحالية  ❖

 يقوم النظام تلقائيًا بعرض مقر العمل الحالي للموظف. مقر العمل الحالي  ❖

 

 بيانات إنهاء اإليفاد   ▪

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إنهاء اإليفاد. تاريخ إنهاء اإليفاد  ❖

 : يقوم النظام بإحتساب وإظهار المدة الفعلية لإليفاد )يوم/شهر/سنة(.المدة الفعلية لإليفاد ❖

 (.2-3-17-7كما في الشكل ) بإدخال سبب اإلنهاء،قد يقوم المستخدم سبب اإلنهاء   ❖
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 قرار إنهاء إيفاد.( يمثل الجزء السفلي من شاشة إعداد 2-3-17-7الشكل )

 

ــــغ  على هذا الراب  يمكن للمســــتخدم االطالع على نفقات إنهاء اإليفاد، بحيم يقوم النظام  نفقات إنهاء االيفاد  ▪ بالض

إعتماداً على فئة الدولة الحالية الموفد لها الموظف وكادر ومرتبة الموظف بتحديد النفقات المســــتحقة للموظف المرتبطة 

ات نفقات اإليفاد بالخارج، وتكون للعرض فق  وال ُيســمح بقرار إنهاء اإليفاد، والتي ســبق وأن تم تعريفها في شــاشــة إعداد

بتعديلها، بحيم يقوم النظام بعرض جدول بالنفقات يحتوي على المعلومات التالية ي نوع ا الرئيسي، البدل، طريقة إحتساب 

نهاية المربوط(،عدد  /النفقة )قيمة / نسبة / أيام(، قيمة البدل، نسبة البدل، نسبة من )بداية المربوط / الراتب األساسي 

 (.3-3-17-7األيام، ي كما في الشكل )
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 .( يمثل شاشة بدالت إنهاء االيفاد3-3-17-7الشكل )

 

ــري  المهام، ليقوم  ❖ ــغ  على زر يحفظي من ش يتوجب على المســتخدم بعد االنتهاء من ادخال جميع البيانات المطلوبة بالض

 إظهار الرسالة يتمت عملية الحفظ بنجاحي.النظام بحفظ  بيانات القرار ومن ثم التأكيد ب

قد يرغب المســـتخدم في التعديل على قرار إنهاء إيفاد وذلك بالضـــغ  على زر يتعديلي من شـــري  المهام ومن ثم التعديل  ❖

على البيانات المدخلة ســــابًقا، ثم الضــــغ  على زر يحفظي من شــــري  المهام مرة أخرى، فيقوم النظام بحفظ  التعديالت 

 يد بإظهار الرسالة يتمت عملية الحفظ بنجاحي.والتأك

 قد يرغب المستخدم في حذف قرار إنهاء إيفاد وذلك بالضغ  على زر يحذفي من شري  المهام. ❖

 

  أصبح قرار إنهاء اإليفاد معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:مالحظة 
 .اعتماد قرارمن صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة  االعتماد ❖

 قرار . تصديربعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة  ❖

ـــرة للموظف حيم  ❖ ـــدير القرار يحتاج الى اعداد مباش ـــة  ذلكيتم بعد تص ـــاش ـــرة إعدادمن ش حيم يتم اختيار هذه  المباش

 .الشاشة من قائمة المباشرات 

شة  ❖ شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شرة إعتمادبعد المبا شة من  المبا شا حيم يتم اختيار هذه ال

 قائمة المباشرات 

حيم يتم اختيار هذه الشاشة  المباشرة تصديربعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة  ❖

 من قائمة المباشرات

 د شــؤون الموظفين للمباشــرة بعد تصــدير المباشــرة يحتاج إلى اعتماد شــؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتما ❖

 .إنهاء ايفاد موظف للعمل بالخارج وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراءحيم يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ،
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 إعداد قرار نقل ايفاد موظف 
 

-4)االيفاد كما في الشكلئمة قرارات قاإعداد قرار نقل ايفاد موظف من قائمة القرارات من تظهر هذه الشاشة عند اختيار  

17-7.) 
 

 
 قرار نقل ايفاد موظف.( يمثل شاشة إعداد 4-17-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار نقل ايفاد موظف في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار ينقل ايفاد موظف 

شري  المهام، ثم  ضغ  على زر يجديدي من  يقوم بإدخال رقم القرار األصلي المراد ايقافه في حقل ي جديد يقوم المستخدم بال

 )القرار األصلي( وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 قرار نقل ايفاد موظف للعمل بالخارج •

 معلومات الموظف المختصرة  ❖

ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تغيير جهة ومقر عمله وذلك بالضـغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد طلب تغيير له.

 ف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق.يعرض النظام اسم الموظ اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد طلب تغيير جهة ومقر عمله. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب تغيير جهة ومقر عمله. حالة الموظف  ❖
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 يع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب  يستط معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 

 بيانات قرار االيفاد األصلي ▪

ــلي( والتي تشــمل: يتاريخ بداية االفادة، مدة االيفاد )يوم/شــهر/ ســنة(، تاريخ يعرض ا ❖ لنظام بيانات قرار اإليفاد )القرار األص

 نهاية االيفاد، دولة االيفاد، اسم المدينة، مسمى الوظيفة، جهة العمل الفعلية، مقر العمل الفعليي.

 

 حالة االيفاد الحالية ▪

سم المدينة، يعرض النظام معلومات الوضع  ❖ الحالي لاليفاد والتي تشمل: يتاريخ نهاية االيفاد الحالية، دولة االيفاد الحالية، ا

 مسمى الوظيفة الحالي، جهة العمل الحالية، مقر العمل الحاليي.

ــغ  على راب  تاريخ المباشــرة في الدولة المنقول لها  تاريخ المباشــرة في الدولة المنقول لها  ❖ يقوم المســتخدم بالض

ويقوم النظام بعرض صــفحة فيها حقل تاريخ المباشــرة في الدولة المنقول لها بعد إدخال تاريخ المباشــرة يتم الضــغ  على 

 اغالق مع حفظ فيظهر التاريخ في الحقل وذلك بعد مرحلة التصدير.

 

 بيانات نقل االيفاد ▪

 يكون قبل تاريخ نهاية االيفاد.يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية النقل ويجب أن تاريخ بداية النقل   ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية االيفاد من القرار األصلي. تاريخ نهاية االيفاد  ❖

يقوم المســــتخدم بإختيار الدولة المنقول لها الموظف من خالل قائمة تحتوي على الدول المعرفة  الدولة المنقول إليها  ❖

 للعمل الخارج.في رموز فئات الدول التابعة لتصنيف فئات اإليفاد 

ها التي قام فئة الدولة   ❖ لدولة المنقول ل بالتعديل عليها إعتماداً على ا يقوم النظام بعرض فئة تلك الدولة وال يســــمح 

 بإختيارها المستخدم .

ــم المدينة المنقول إليها  ❖ يقوم المســـتخدم بإختيار المدينة المنقول لها الموظف من خالل قائمة تحتوي على المدن  اس

 ة للدولة المنقول لها.التابع

ـــغ  على زر ي مســـمى الوظيفة الموفد عليها  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة F2يقوم المســـتخدم بالض

 برموز ووصف مسميات الوظائف فيتم تحديد واختيار مسمى الوظيفة المرغوب.

 

 الجهة االدارية / مقر الوظيفة الفعلي المنقول إليها  ▪

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة F2يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يجهة العمل الفعلية المنقول إليها   ❖

 برموز ووصف جهة العمل  فيتم تحديد واختيار جهة العمل المرغوبة.

النظام قائمة ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر ي مقر العمل الفعلي المنقول إليه  ❖

 برموز ووصف مقر العمل  فيتم تحديد واختيار مقر العمل المرغوب.

 

ــــــنفقات نقل اإليفاد بحيم يقوم النظام بعرض جدول  نفقات نقل االيفاد  ▪ ــغ  على الراب  الخاص بـ يقوم المســتخدم بالض

ل، طريقة إحتساب النفقة )نسبة / قيمة / بالنفقات لالطالع عليها فق  محتويًا المعلومات التالية ي نوع البدل الرئيسي، البد

أيام(، قيمة البدل، نسبة البدل، نسبة من )بداية المربوط / الراتب األساسي / نهاية المربوط(،عدد األيام، ي كما في الشكل 

(1-4-17-7.) 
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1556 

 
 .( يمثل شاشة بدالت االيفاد1-4-17-7الشكل )

 

  بالخارج معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار نقل ايفاد موظف للعمل مالحظة 

 .اعتماد قرارمن صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة  االعتماد ❖

 قرار . تصديربعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة  ❖

ـــرة للموظف حيم  ❖ ـــدير القرار يحتاج الى اعداد مباش ـــة  ذلكيتم بعد تص ـــاش ـــرة إعدادمن ش ر هذه حيم يتم اختيا المباش

 .الشاشة من قائمة المباشرات 

شة  ❖ شا شرة حيم يتم ذلك من  شرة يحتاج إلى اعتماد المبا شرة إعتمادبعد المبا شة من  المبا شا حيم يتم اختيار هذه ال

 قائمة المباشرات 

شاشة حيم يتم اختيار هذه ال المباشرة تصديربعد اعتماد المباشرة يحتاج إلى تصدير المباشرة حيم يتم ذلك من شاشة  ❖

 من قائمة المباشرات

 بعد تصــدير المباشــرة يحتاج إلى اعتماد شــؤون الموظفين حيم يتم ذلك من شــاشــة اعتماد شــؤون الموظفين للمباشــرة  ❖

 نقل ايفاد موظف للعمل بالخارج. وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراءحيم يتم اختيار هذه الشاشة من قائمة المباشرات ،
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  نفقات موفدينإعداد قرار تعديل 
 

االيفاد كما في من قائمة قرارات قرارات المن قائمة  إعداد قرار تعديل نفقات موفدينتظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار 

 (.7-17-5)الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد قرار تعديل نفقات موفدين.5-17-7الشكل )

 

تعديل نفقات في نظام شؤون الموظفين، وإلضافة قرار ي تعديل نفقات موفدينيتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد قرار 

ــــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  موفدين ــــغ  على زر يجديدي من ش ي جديد يقوم المســــتخدم بالض

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. ❖

 

 متن القرار •

 تعديل نفقات موفدينقرار  •

  يقوم المستخدم بادخال تاريخ تعديل النفقاتتاريخ تعديل البيانات    ❖

ي من لوحة المفاتيح F2إدخال رقم الموظف المراد إعداد طلب تغيير جهة ومقر عمله وذلك بالضـغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

لمراد إعداد طلب تغيير له بإمكان المستخدم اختيار حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف ا

 ( في المربع.كل الموظفين وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

يقوم المســـتخدم باختيار كادر الموظفين المراد تعديل نفقاتهم  وذلك باختيار الكادر المراد  من القائمة المنســـدلة،  الكادر  ❖

 ( في المربع.اختيار كل الكوادر وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) ويمكن
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: من خالل قائمة منسدلة تحتوي على المراتب التي تتبع للكادر الذي تم  يقوم المستخدم بإختيار المرتبة )من..الى( ❖

سابق ويمكن اختيار كل المراتب وذلك با شارة إختياره في الحقل ال ضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إ ل

(.في المربع ) 

 يمكن للمستخدم ادخال أي مالحظات حول هذا القرار. المالحظات   ❖

 يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغ  على زر يادراج الموظفيني ❖

ــغ  على زر يحفظي من يتوجب على المســتخدم بعد االنتهاء من ادخال جميع البيانات الم ❖ ــري  المهام، ليقوم طلوبة بالض ش

 بيانات القرار ومن ثم التأكيد بإظهار الرسالة يتمت عملية الحفظ بنجاحي.النظام بحفظ 

شري  المهام ومن ثم  ❖ ضغ  على زر يتعديلي من  قد يرغب المستخدم في التعديل على قرار تعديل نفقات موفدين وذلك بال

ــــغ  على زر يحفظي من شــــري  المهام مرة أخرى، فيقوم النظام بحفظ  التعديل على البيانات ا لمدخلة ســــابًقا، ثم الض

 التعديالت والتأكيد بإظهار الرسالة يتمت عملية الحفظ بنجاحي.

 قد يرغب المستخدم في حذف قرار تعديل نفقات موفدين وذلك بالضغ  على زر يحذفي من شري  المهام. ❖

 

  فقات موفدين معد وبحاجة إلى اإلجراءات التالية:أصبح قرار تعديل نمالحظة 

 .اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد قرار  ❖

نفقات تعديل وبهذا يكون قد تم االنتهاء من إجراء  ،بعد االعتماد يحتاج إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير قرار  ❖

 .موفدين 
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  اعتماد قرار
 

 (.18-7اختيار اعتماد قرار من قائمة القرارات كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند 
 

 
 ( يمثل شاشة اعتماد القرار.18-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد أي نوع من أنواع القرارات إلتمام إجراءات 

تحديد القرار الرئيســـي من القائمة المنســـدلة وذلك باختيار مثال يتعييني و القرار في النظام، والعتماد قرار يقوم المســـتخدم ب

مثال  يتعيين موظف رســـميي ومن ثم يقوم بالضـــغ  على زر يبحمي من شـــري   من القائمة المنســـدلة اختيار القرار الفرعي

 (.1-18-7) المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد قرار تعيين موظف رسمي كما في الشكل
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 يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات. (1-18-7الشكل )

 

 :يتعيين موظف رسمييعن قرار مثالً إدخال إحدى محددات البحم  محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار تعيين موظف رسمي الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على اختيار مرحلة القرار يإعداد  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. ر تاريخ الصاد ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ة التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنيإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

لنظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض ا

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

يالقرار جاهز  خيار  بالمربع الموجود بجانب شاشة اعتماد القرار حيم يصبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ

شكل ) صالحية كما في ال صحاب ال شة أ شا صالحيةي  فيظهر النظام  صاحب  ضغ  على زر ياعتماد  -7لالعتمادي ومن ثم ال

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.18-2
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-18-7الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية  •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين  الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود  يتعيين موظف رســميمثل يقرار يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لقرار  ❖

ــــاحب بجانب جملة يالقرار جاهز إللغاء اال ــــغ  على زر يإلغاء اعتماد ص عتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم القيام بالض

المراد إلغاء  الصــالحيةي فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد

صال حيم اعتماده صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  ضغ  على يقوم المستخدم باختيار ال حية وذلك بال

صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام 

 رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  احب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير القرار.قرار معتمد من صالأصبح مالحظة 
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 تصدير قرار 
 

 (.19-7قائمة القرارات كما في الشكل )تصدير قرار من تظهر هذه الشاشة عند اختيار  
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير القرار.19-7الشكل )

 

بتصدير أي نوع من أنواع القرارات في نظام شؤون يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام 

الموظفين،ولتصدير قرار يقوم المستخدم بتحديد القرار الرئيسي من القائمة المنسدلة وذلك باختيار مثال يتعييني و اختيار القرار 

عرض النظام يتعيين موظف رســميي ومن ثم يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم ي الفرعي مثال

 (.1-19-7شاشة البحم الخاصة بتصدير قرار تعيين موظف رسمي كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-19-7الشكل )

 

 عن قرار تعيين موظف رسمي:مثالً يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم  محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار تعيين موظف رسمي الذي نريد البحم عنه.يقوم المستخدم بالرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  يقوم الم

 م تصديرها بعد.من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يت

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بد ــغ  على ص اية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في القرار من الجدول وذلك بالض

ضغ  بالمربع الموجود بجانب  صدير فيقوم المستخدم بال صبح القرار جاهزاً للت صدير القرار حيم ي يالقرار جاهز  خيارشاشة ت

 للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 ن موظف رسمي.قرار تعييلصادر اليقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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ــدير   ❖ ي من لوحة F8يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ تصـــدير قرار تعيين موظف رســـمي وذلك بالضـــغ  على زر يتاريخ التص

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ود بجانب هذه الجملة يعطى النظام في حالة قام المســتخدم بالضــغ  بالمربع الموجنفس تاريخ التصــدير  تاريخ النفاذ  ❖

ــــدير وإذا لم يققيمة حقل تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في ح ــــغ  في هذا المربع يقوم قل تاريخ التص م بالض

 بإدخال التاريخ في حقل تاريخ النفاذ.

الرواب  الموجودة أســفل زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من  ❖

 (.2-19-7يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-19-7الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صادر للقرارات  ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت حيم يتم اختيار مجموعة الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 قول التالية:شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الح

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لF2على زر ي وحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.
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o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد يتم تحديد هل لهصــورة/أصــل ذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. مايتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند النص 

o  هور كلمة ينظامي تعني أنه تم يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظ الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســتخدم هذا الحقل للموظف إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.( في يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير القرار.

ضغ   ❖ صديري حيم يعيقوم المستخدم بال شكل )على زر يت صالحية كما في ال صحاب ال شة أ شا ( ليقوم 3-19-7رض النظام 

 المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-19-7الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 مثالً يمدير، نائب مديري.يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 شة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح القرار نافذ. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشا

 

  مباشرة.شرة حيم يتم ذلك من شاشة إعداد قرار نافذاً وبحاجة إلى مباالأصبح مالحظة 
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 كشوف القرارات 
 

( كشـــوف القرارات ، ســـنتناول في هذا الجزء من الدليل عن كشـــوف القرارات 20-7تمثل هذه القائمة كما في الشـــكل )

،حيم تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار قرارات كشــوف القرارات من قائمة القرارات ،وفيما يلي ســيتم شــرح كل نوع للموظفين 

 من كشوف القرارات  الموظفين.
 

 
 ( يمثل قائمة كشوف القرارات .20-7الشكل )

 

 .يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة
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  كشف بقرارات كف اليد
 

-7)ائمة كشـوف القرارات كما في الشـكلتظهر هذه الشـاشـة عند اختيار كشـف بقرارات كف اليد من قائمة القرارات من ق

20-1.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بقرارات كف اليد.1-20-7الشكل )

 

نظام شــؤون و التي ســيتم التعامل معها من خالل يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بقرارات كف اليد للموظفين 

الموظفين، ضــمن فترة زمنية معينة وضــمن شــروط معينة لتصــفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 (.محدديقوم المستخدم باختيار إصدار الكشف حسب )جهة ادارية( أو حسب )موظف  الكشف حسب  ❖

ضغ  على زر  كف يدهإدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف الذي تم يقوم المستخدم ب الجهة االدارية  ❖ وذلك بال

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الجهات اإلدارية فيقوم المســـتخدم باختيار الجهة اإلدارية F2ي

 ر الكشف حسب الجهة اإلدارية.التي يريدها، وذلك إذا كان اصدا

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف وذلك بالضــــغ  على زر ييقوم المســــتخدم ب  رقم الموظف ❖

صدار الك ستخدم باختيار الموظف الذي يريده، وذلك إذا كان ا سماء الموظفين فيقوم الم  موظفشف حسب قائمة بأرقام وأ

 .محدد

ــــغ   إلى(  –التاريخ )من  ❖ إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بكف اليد في حقلي )من وإلى( وذلك بالض

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي
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ــية  ❖ لك بالضـــغ  بالدائرة الموجودة بجانب يتم تحديد جنســـية الموظفين مكفوفين اليد المراد إصـــدار تقرير عنهم وذ الجنس

 الجنسية من يسعودي أو غير سعوديي وبإمكان المستخدم اختيار يالكلي حيم يعرض النظام تقرير بكل الجنسيات.

ــــغ  بالدائرة الموجودة بجانب نوع كف اليد الذي نوع كف اليد   ❖ تحديد نوع كف اليد هل هو يمحدد أو غير محددي وذلك بالض

 ير عنه ويمكن اختيار كل أنواع كف اليد وإصدار تقرير بها وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي .يريد إصدار تقر

يتم تحديد حالة قرار كف اليد هل هو يمنتهي أو غير منتهي أو الكلي وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب  حالة كف اليد  ❖

 حالة كف اليد المراد إصدار تقرير عنها.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  باعة الكشف ط ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات كف اليد في الشكل 

(1-1-20-7.) 
 

 
 اليد. ( يمثل كشف بقرارات كف1-1-20-7الشكل )
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  كشوف قرارات اإلعارة

 

-20-7تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشوف قرارات اإلعارة من قائمة القرارات من قائمة كشوف القرارات كما في الشكل )

2.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشوف قرارات اإلعارة.2-20-7الشكل )

 

ــة إعداد كشــف بقرارات اإلعارة للموظفين  ــاش ــيتم التعامل معها من خالل يتم من خالل هذه الش نظام شــؤون و التي س

الموظفين، ضــمن فترة زمنية معينة وضــمن شــروط معينة لتصــفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 (.محددف يقوم المستخدم باختيار إصدار الكشف حسب )جهة ادارية( أو حسب )موظ إصدار الكشف حسب  ❖

إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف الذي تم إعارته وذلك بالضــغ  على زر يقوم المســتخدم ب الجهة االدارية  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الجهات اإلدارية فيقوم المســـتخدم باختيار الجهة اإلدارية F2ي

 كان اصدار الكشف حسب الجهة اإلدارية.التي يريدها، وذلك إذا 

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف وذلك بالضــــغ  على زر ييقوم المســــتخدم ب  رقم الموظف ❖

صدار الكشف حسب موظف ستخدم باختيار الموظف الذي يريده، وذلك إذا كان ا سماء الموظفين فيقوم الم  قائمة بأرقام وأ

 .محدد

إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة باإلعارة في حقلي )من وإلى( وذلك بالضــغ  على  إلى(  -)من التاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي
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سية  ❖ سية الموظفين الذين تم إعداد قرارات إعارة لهم ا الجن سية يتم تحديد جن صدار تقرير عنهم وذلك باختيار الجن لمراد إ

ــــدلة يســــعودي أو غير ســــعوديي وبإمكان للمســــتخدم اختيار يالكلي حيم يعرض النظام تقرير بكب  من القائمة المنس

 الجنسيات.

لة اإلعارة  ❖ قا حا لة من ال حا يار ال باخت لك  كلي وذ هل هو يمنتهي أو غير منتهي أو ال لة قرار اإلعارة  حا يد  حد مة يتم ت ئ

 المنسدلة.

 من القائمة المنسدلة. النوعوذلك باختيار  الكلييأو  راتبأو غير  براتبهل هو ي ه اإلعارةيتم تحديد نوع   اإلعارةنوع  ❖

ــــغ  بالدائرة الموجودة بجانب يأو  معتمدأو غير  معتمدهل هو ي االعارةيتم تحديد حالة قرار   القرارحالة ❖ الكلي وذلك بالض

 المراد إصدار تقرير عنها. القرارحالة 

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات اإلعارة في الشكل 

(1-2-20-7.) 
 

 
 ( يمثل كشف بقرارات اإلعارة.1-2-20-7)الشكل 
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  كشوف قرارات التكليف خارج الجهة
 

شوف القرارات كما في  شوف قرارات التكليف خارج الجهة من قائمة القرارات من قائمة ك شة عند اختيار ك شا تظهر هذه ال

 (.3-20-7الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشوف قرارات التكليف خارج الجهة.3-20-7الشكل )

 

و التي ســيتم التعامل معها من خالل يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بقرارات التكليف خارج الجهة للموظفين 

نظام شؤون الموظفين، ضمن فترة زمنية معينة وضمن شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 (.محدديقوم المستخدم باختيار إصدار الكشف حسب )جهة ادارية( أو حسب )موظف  الكشف حسب  ❖

وذلك  تكليفة خارج الجهةإدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف الذي تم يقوم المســــتخدم ب الجهة االدارية  ❖

ضغ  على زر ي سماء الجهF2بال ات اإلدارية فيقوم المستخدم باختيار ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

 الجهة اإلدارية التي يريدها، وذلك إذا كان اصدار الكشف حسب الجهة اإلدارية.

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف وذلك بالضــــغ  على زر ييقوم المســــتخدم ب  رقم الموظف ❖

ستخدم باخ سماء الموظفين فيقوم الم صدار الكشف حسب موظفقائمة بأرقام وأ  تيار الموظف الذي يريده، وذلك إذا كان ا

 .محدد

إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بالتكليف خارج الجهة في حقلي )من وإلى( وذلك  إلى(  -التاريخ )من  ❖

 ة التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانيF8بالضغ  على زر ي
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تحديد جنسية الموظف المراد إعداد تقرير عنه هل هي يسعوديي أم يغير سعوديي وبإمكان المستخدم اختيار  الجنسية  ❖

 كل جنسيات الموظفين وذلك بالضغ  بالدائرة الموجود بجانب كلمة يالكلي.

، و يمنتهي أو غير منتهي أو الكلي هل ه عنهاباختيار حالة التكليف المراد  إصـــدار تقرير  يقوم المســـتخدم حالة التكليف  ❖

 المراد إصدار تقرير عنها التكليفوذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب حالة 

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات التكليف خارج الجهة لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل 

 (.1-3-20-7في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشوف قرارات التكليف خارج الجهة.1-3-20-7الشكل )
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  كشوف قرارات العالوات حسب الموظف والنوع
 

قائمة القرارات من قائمة كشوف القرارات  تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشوف قرارات العالوات حسب الموظف والنوع من

 (.4-20-7كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشوف قرارات العالوات حسب الموظف والنوع.4-20-7الشكل )

 

و التي ســـيتم يتم من خالل هذه الشـــاشـــة إعداد تقرير عن قرارات العالوات وذلك حســـب الموظف وحســـب نوع العالوة 

ضــمن فترة زمنية معينة وضــمن شــروط معينة لتصــفية البيانات وترتيبها، وفيما  شــؤون الموظفين،نظام التعامل معها من خالل 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 (.محدديقوم المستخدم باختيار إصدار الكشف حسب )جهة ادارية( أو حسب )موظف  الكشف حسب اصدار  ❖

وذلك بالضــــغ  ترقيته بعالوة  ية التي يتبع لها الموظف الذي تمإدخال رقم الجهة اإلدارب يقوم المســــتخدم الجهة االدارية  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الجهات اإلدارية فيقوم المســتخدم باختيار الجهة F2على زر ي

 ة.اإلدارية التي يريدها، وذلك إذا كان اصدار الكشف حسب الجهة اإلداري

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف وذلك بالضــــغ  على زر ييقوم المســــتخدم ب  رقم الموظف ❖

صدار الكشف حسب موظف ستخدم باختيار الموظف الذي يريده، وذلك إذا كان ا سماء الموظفين فيقوم الم  قائمة بأرقام وأ

 .محدد

 ليها الموظف وذلك باختيار نوع العالوة من القائمة المنسدلة.تحديد نوع العالوة التي حصل ع نوع العالوة  ❖

ــــغ   إلى(  -التاريخ )من  ❖ إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بالعالوات في حقلي )من وإلى( وذلك بالض

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي
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ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــوف قرارات العالوات حســب 

 (.1-4-20-7الموظف والنوع في الشكل )
 

 
 يمثل كشوف قرارات العالوات حسب الموظف والنوع. (1-4-20-7الشكل )
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 كشوف قرارات االبتعاث
  

-7تظهر هذه الشـاشـة عند اختيار كشـوف قرارات االبتعاث من قائمة القرارات من قائمة كشـوف القرارات كما في الشـكل)

20-5.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشوف قرارات االبتعاث.5-20-7الشكل )

 

و التي ســيتم التعامل معها من يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بقرارات االبتعاث الداخلية و الخارجية للموظفين 

صفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من  خالل شروط معينة لت ضمن  ضمن فترة زمنية معينة و شؤون الموظفين،  نظام 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ــــغ  بالدائرةنوع االبتعاث   ❖ الذي يريد  الموجودة بجانب كل خيار تحديد نوع االبتعاث هل هو يداخلي أو خارجيي وذلك بالض

 إصدار تقرير عنه ويمكن اختيار يالكلي.

 (.محدديقوم المستخدم باختيار إصدار الكشف حسب )جهة ادارية( أو حسب )موظف  الكشف حسب اصدار  ❖

وذلك بالضــغ  على زر  ابتعاثهإدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف الذي تم المســتخدم بيقوم  الجهة االدارية  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الجهات اإلدارية فيقوم المســـتخدم باختيار الجهة اإلدارية F2ي

بالضغ  بالمربع الموجود بجانب مع امكانية اختيار الكل وذلك  ريةالتي يريدها، وذلك إذا كان اصدار الكشف حسب الجهة اإلدا

 ( في المربع.كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف وذلك بالضــــغ  على زر ييقوم المســــتخدم ب  رقم الموظف ❖

ستخدم باختيار  سماء الموظفين فيقوم الم صدار الكشف حسب موظفقائمة بأرقام وأ  الموظف الذي يريده، وذلك إذا كان ا

 .محدد
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عاث في حقلي )من وإلى( وذلك  إلى(  –تاريخ االبتعاث )من  ❖ باالبت قة  فاذ القرارات المتعل ها ن إدخال الفترة التي تم في

 ل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديF8بالضغ  على زر ي

يتم تحديد طريقة ترتيب الكشـــف على حســـب يتاريخ القرار أو حســـب أرقام الموظفيني وذلك بالضـــغ   طريقة الترتيب  ❖

 بالدائرة الموجودة بجانب طريقة الترتيب المطلوبة.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خي طباعة الكشف  ❖ سابقة بال ارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات االبتعاث في الشكل 

(7-20-5-1.) 
 

 
 ( يمثل كشف بقرارات االبتعاث.1-5-20-7الشكل )
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 كشف بقرارات الموافقة على حضور دورة تدريبية حسب الموظف ونوع الدورة
  

اختيار كشــف بقرارات الموافقة على حضــور دورة تدريبية حســب الموظف ونوع الدورة من قائمة تظهر هذه الشــاشــة عند 

 (.6-20-7القرارات من قائمة كشوف القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بقرارات الموافقة على حضور دورة تدريبية حسب الموظف ونوع الدورة.6-20-7الشكل )

 

نظام  و التي سيتم التعامل معها من خاللإعداد تقرير بالدورات الداخلية و الخارجية للموظفين يتم من خالل هذه الشاشة 

شؤون الموظفين، ضمن فترة زمنية معينة وضمن شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 المستخدم باختيار إصدار الكشف حسب )الموظف( أو حسب )الجهة اإلدارية(.يقوم إصدار الكشف حسب   ❖

ي من لوحة F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف الحاصل على الدورة وذلك بالضغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖

اختيار الجهة اإلدارية التي يريدها وذلك المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخدم ب

 إن كان اصدار الكشف حسب )الجهة اإلدارية.

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف الحاصــل على الدورة وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 ك إن كان اصدار الكشف حسب )الموظف.قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيقوم المستخدم باختيار الموظف الذي يريده وذل

إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بالدورات في حقلي )من وإلى( وذلك بالضغ  على  إلى(  –التاريخ )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي
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الدورة هل هي يداخلية أو خارجيةي وذلك باختيار نوع الدورة المراد  إصــــدار تقرير عنها من خالل تحديد نوع  نوع الدورة  ❖

الضــــغ  بالدائرة الموجودة بجانب نوع الدورة المطلوب، ويمكن اختيار نوعي الدورات الداخلية والخارجية وإصــــدار تقرير بهما 

 وذلك بالضغ  بالدائرة الموجود بجانب كلمة يالكلي.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  الكشف طباعة  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

سب الموظف  شف بالدورات ح شكل المطلوب ويظهر ك ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب شف إما ب لطباعة الك

 (.1-6-20-7ونوع الدورة في الشكل )
 

 
 بقرارات الموافقة على حضور دورة تدريبية حسب الموظف ونوع الدورة. ( يمثل كشف1-6-20-7الشكل )
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  كشوف قرارات االنتداب
 

-7)ائمة كشـوف القرارات كما في الشـكلتظهر هذه الشـاشـة عند اختيار كشـوف قرارات االنتداب من قائمة القرارات من ق

20-7.) 
 

 
 قرارات االنتداب.ب( يمثل شاشة كشوف 7-20-7الشكل )

 

ضمن فترة زمنية معينة يتم  شؤون الموظفين،  شف بقرارات االنتداب للموظفين في نظام  شة إعداد ك شا من خالل هذه ال

 وضمن شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ي من لوحة المفاتيح F2الموظف الذي تم انتدابه بالضـــغ  على زر ي إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الجهة اإلدارية  ❖

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها، بإمكان  حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 ( في المربع.ظهر إشارة )المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم ت

ــــغ   إلى(  –التاريخ )من  ❖ إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة باالنتداب في حقلي )من وإلى( وذلك بالض

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

ــــغ  على زر ي إدخال رقم الموظف الذي رقم الموظف  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة F2تم انتدابه بالض

بأرقام وأســــماء الموظفين فيقوم المســــتخدم باختيار الموظف الذي يريده، بإمكان المســــتخدم اختيار كل الموظفين وذلك 

 ( في المربع.بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ــــغ  بالدائرة الموجودة بجانب نوع االن اب نوع االنتد ❖ ــــدار تقرير عنه تحديد نوع االنتداب وذلك باختيار بالض ي تداب المراد  إص

ـــغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة داخلي أو خارجي أو حج ي ـــدار تقرير بها وذلك بالض ، ويمكن اختيار كل أنواع االنتداب وإص

 يالكلي.
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ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بع طباعة الكشف  ❖ سابقة بال د إدخال الحقول ال

هر كشـــف قرارات االنتداب في لطباعة الكشـــف إما بشـــكل طولي أو بشـــكل عرضـــي فيتم اختيار الشـــكل المطلوب ويظ

 (.1-7-20-7)الشكل
 

 
 ( يمثل كشوف قرارات االنتداب.1-7-20-7الشكل )
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  اتجازاالكشوف 
 

 (.8-20-7من قائمة كشوف القرارات كما في الشكل ) اتاالجازتظهر هذه الشاشة عند اختيار كشوف 
 

 
 ( يمثل شاشة كشوف االجازات.8-20-7الشكل )

 

نظام شــؤون  و التي ســيتم التعامل معها من خالليتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بقرارات إجازات الموظفين 

معينة وضــمن شــروط معينة لتصــفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الموظفين، ضــمن فترة زمنية 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم باختيار ) جهة الموظف الفعلية( أو  )جهة إدارية( أو )موظف محدد(. إصدار الكشف حسب  ❖

ــــغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ ــــل على االجازة وذلك بالض ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف الحاص

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة  يريدها، بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك

(.هو جهة إدارية )( في المربع. إذا كان الخيار )إصدار الكشف حسب 

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف الحاصل على االجازة وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

ـــماء الموظفين  ـــتخدم اختيار كل الموظفين قائمة بأرقام وأس ـــتخدم باختيار الموظف الذي يريده، بإمكان المس فيقوم المس

( في المربع. إذا كان الخيار )إصدار الكشف حسب( وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 هو موظف محدد.

بداية اإلجازة في حقلي )من وإلى( وذلك بالضغ  على زر  يقوم المستخدم بإدخال فترة إلى(  –فترة بداية اإلجازة )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8ي
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يقوم المستخدم بإدخال فترة نهاية اإلجازة في حقلي )من وإلى( وذلك بالضغ  على زر  إلى(  –فترة نهاية اإلجازة )من  ❖

 لمفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة اF8ي

سدلة، ويمكن اختيار كل  نوع االجازة  ❖ صدار تقرير عنها من القائمة المن تحديد نوع االجازة وذلك باختيار نوع االجازة المراد  إ

 ( في المربع.يالكلي حيم تظهر إشارة ) أنواع اإلجازات وإصدار تقرير بها وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة

أو إختيار  المراد االســــتعالم عنهاإلجازة العادية إما ي إجازة عادية أو تعويض غياب ي  نوعيتم تحديد    االجازة العادية نوع ❖

ــــغ  على الدائرالكل  د تكوين وجودة بجانب كل خيار، وفي حال تم إختيار ي تعويض عن غياب أو الكل ي ، عنالم ةوذلك بالض

عويض الغياب عن وذلك لتمييز اإلجازات بسبب ت إجازة عادية بسبب تعويض غيابالتقرير تظهر عالمة )*( في التقرير تعني 

 .اإلجازات العادية

 .( االسم( أو  )المرتبة)طريقة الترتيب إما عن طريق  يقوم المستخدم باختيار حسب  الترتيب ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  يقوم المستخدم بعد إدخال طباعة الكشف  ❖ سابقة بال الحقول ال

شكل المطلوب ويظهر كشف باإلجازات حسب الموظف  ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب لطباعة الكشف إما ب

 (.1-8-20-7ونوع االجازة في الشكل )
 

 
 .اتاالجاز( يمثل كشف 1-8-20-7الشكل )
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  عمل خارج الدوامكشوف التكليف بال
 

شة عند اختيار كشوف التكليف بالعمل خارج الدوام من قائمة القرارات من قائمة كشوف القرارات كما في  شا تظهر هذه ال

 (.9-20-7الشكل )
 

 
 .خارج الدواملعمل لتكليف با( يمثل شاشة كشوف ا9-20-7الشكل )

 

نظام  و التي سيتم التعامل معها من خالليتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير عن قرارات العمل اإلضافي للموظفين 

شؤون الموظفين، ضمن فترة زمنية معينة وضمن شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ي من لوحة F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف الذي قام بالعمل اإلضافي بالضغ  على زر ي رية الجهة اإلدا ❖

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها،  المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

( في وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )بإمكان المستخدم اختيار كل الجهات اإلدارية 

 المربع.

ــــغ  بالمربع  الرقم الخاص لقرار  ❖ يقوم المســــتخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار مع إمكانية اختيار كل األرقام وذلك بالض

 ( في المربع.الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بالعمل اإلضـــــافي في حقلي )من وإلى( وذلك  ( إلى –التاريخ )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

يأيام عادية، عطل أسبوعية، أعيادي وذلك تحديد نوع العمل اإلضافي الذي قام به الموظفون هل هو  نوع العمل اإلضافي  ❖

 بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كل خيار.
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يتم تحديد هل تظهر اإلفادة بالعمل اإلضــافي للموظفين وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود إظهار اإلفادة بالعمل اإلضــافي   ❖

 بجانب هذه الجملة.

سابقة  طباعة الكشف  ❖ ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال بال

ــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب وي ــافي في لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرض ظهر كشــف بالعمل اإلض

 (.1-9-20-7)الشكل
 

 
 .خارج الدواملعمل با التكليف ( يمثل كشوف1-9-20-7الشكل )
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  كشف بقرارات الحسم
 

شا سم من قائمة القرارات من قتظهر هذه ال شف بقرارات الح شكشة عند اختيار ك شوف القرارات كما في ال -7)لائمة ك

20-10.) 
 

 
  ات الحسم( يمثل شاشة كشف بقرار10-20-7الشكل )

 

و التي سيتم التعامل معها من يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات الحسم وذلك حسب الموظف ونوع القرار 

صفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من  خالل شروط معينة لت ضمن  ضمن فترة زمنية معينة و شؤون الموظفين،  نظام 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ي من لوحة المفاتيح حيم F2إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد قرارات حســـم له وذلك بالضـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

ام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد كشف بقرارات الحسم المسجلة عليه، حيم يعرض النظ

 )اسم الموظف، رقم السجل المدني، حالة الموظف(. التالية الموظف معلومات الموظفرقم يعرض النظام تلقائياً بعد اختيار 

   يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ  على هذا الراب معلومات الموظف األساسية  ❖

إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بالحسم في حقلي )من وإلى( وذلك بالضغ   إلى(  –تاريخ القرار )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

ــــغ  بالدائرة الموجودة بجانب نوع القرار، قرار  نوع ال ❖ يتم تحديد نوع قرار الحســــم الذي تم تســــجيله للموظف وذلك بالض

 ويمكن اختيار كل أنواع قرارات الحسم وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي.
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ضغ  على زر يتكوي طباعة الكشف  ❖ سابقة بال ن التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بقرارات الحســم حســب 

 (.1-10-20-7الموظف ونوع القرار كما في الشكل )
 

 
 حسب الموظف ونوع القرار ات الحسمبقرار( يمثل كشف 1-10-20-7الشكل )
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  اإلركاب خالل فترة حسب الموظفكشف بقرارات 
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بقرارات اإلركاب خالل فترة حســب الموظف من قائمة القرارات من قائمة كشــوف 

 (.11-20-7القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بقرارات اإلركاب خالل فترة حسب الموظف.11-20-7الشكل )

 

نظام  و التي سيتم التعامل معها من خاللشة إعداد كشف بقرارات اإلركاب وذلك حسب الموظف يتم من خالل هذه الشا

شؤون الموظفين، ضمن فترة زمنية معينة وضمن شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 .(موظف)أو  (جهة إدارية)يتم تحديد هل يصدر الكشف حسب  إصدار الكشف حسب  ❖

إدخال رقم الجهة اإلدارية التي ببعد اختيار الخيار إصــدار الكشــف حســب الجهة اإلدارية، يقوم المســتخدم  الجهة اإلدارية  ❖

ــــغ  على زر ي ــــدار قرارات إركاب لهم، وذلك بالض حيم يعرض النظام ي من لوحة المفاتيح F2يتبع لها الموظفين الذين تم إص

قائمة بأرقام وأســـماء الجهات اإلدارية فيقوم المســـتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها، بإمكان المســـتخدم اختيار كل 

 ( في المربع.الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

الذين تم إصــدار  رقم الموظفإدخال ب، يقوم المســتخدم موظف الكشــف حســب  بعد اختيار الخيار إصــدار  رقم الموظف ❖

فيقوم  الموظفيني من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء F2وذلك بالضـــغ  على زر ي قرارات إركاب له

ــغ  بالمربع الذي يريده  الموظفالمســتخدم باختيار  الموجود بجانب كلمة يالكلي ،ويمكن اختيار جميع الموظفين وذلك بالض

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1589 

تحديد نوع قرار اإلركاب وذلك باختيار نوع قرار اإلركاب المراد  إصــــدار تقرير عنه من القائمة المنســــدلة، ويمكن  نوع القرار  ❖

 ( في المربع.اختيار جميع القرارات وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

كاب )من  ❖ لك  إلى(  -تاريخ اإلر كاب في حقلي )من وإلى( وذ باإلر قة  فاذ القرارات المتعل ها ن خال الفترة التي تم في إد

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8بالضغ  على زر ي

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال الحقول ال

شكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات اإلركاب خالل فترة  ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب لطباعة الكشف إما ب

 (.1-11-20-7حسب الموظف في الشكل )

 

 
 رة حسب الموظف.( يمثل كشف بقرارات اإلركاب خالل فت1-11-20-7الشكل )
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  كشف بقرارات النقل حسب الموظف ونوع القرار
 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار كشـــف بقرارات النقل حســـب الموظف ونوع القرار من قائمة القرارات من قائمة كشـــوف 

 (.12-20-7القرارات كما في الشكل )
 

 
 القرار.( يمثل شاشة كشف بقرارات النقل حسب الموظف ونوع 12-20-7الشكل )

 

شف بقرارات النقل حسب الموظف ونوع قرار النقل  شة إعداد ك شا سيتم التعامل معها من يتم من خالل هذه ال و التي 

صفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من  خالل شروط معينة لت ضمن  ضمن فترة زمنية معينة و شؤون الموظفين،  نظام 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 التقرير محددات  •

صدار الكشف حسب  ❖ صغيرة بجانب الخيار جهة إدارية الصدار الكشف حسب الجهة  ا يقوم المستخدم باختيار الدائرة ال

 اإلدارية، يقوم المستخدم باختيار الدائرة الصغيرة بجانب الخيار موظف الصدار الكشف حسب الموظف.

ة اإلدارية، يقوم المســتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية التي بعد اختيار الخيار إصــدار الكشــف حســب الجهالجهة اإلدارية   ❖

ــــغ  على زر ي ــــماء الجهات F2تم إعداد قرار نقل لها وذلك بالض ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

ــغ  بالمربع بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية  اإلدارية فيقوم المســتخدم باختيار الجهة التي يريدها، وذلك بالض

 ( في المربع.الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

صدار الكشف حسب الموظف، يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي تم إعداد قرار  رقم الموظف  ❖ بعد اختيار الخيار إ

م وأسماء الموظفين فيقوم المستخدم ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقاF2نقل له وذلك بالضغ  على زر ي

ــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي  باختيار الموظف الذي يريده، بإمكان المســــتخدم اختيار كل الموظفين وذلك بالض

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )
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ف في حقلي )من وإلى( إدخال الفترة التي تم فيها القرارات المتعلقة بنقل الموظ إلى(  –تاريخ تســــجيل القرار )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8وذلك بالضغ  على زر ي

  تحديد نوع قرار النقل المراد إصدار تقرير عنه وذلك باختيار نوع القرار من القائمة المنسدلة. نوع القرار  ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إد طباعة الكشف  ❖ سابقة بال خال الحقول ال

ــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بقرارات النقل حســب  لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرض

 (.1-12-20-7الموظف ونوع القرار في الشكل )
 

 
 الموظف ونوع القرار.( يمثل كشف بقرارات النقل حسب 1-12-20-7الشكل )
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  كشف بقرارات التكليف حسب الموظف ونوع القرار
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بقرارات التكليف حســب الموظف ونوع القرار من قائمة القرارات من قائمة كشــوف 

 (.13-20-7القرارات كما في الشكل )
 

 
 الموظف ونوع القرار.( يمثل شاشة كشف بقرارات التكليف حسب 13-20-7الشكل )

 

سيتم التعامل معها يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات التكليف حسب الموظف ونوع قرار التكليف  و التي 

صفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل  من خالل شروط معينة لت ضمن  ضمن فترة زمنية معينة و شؤون الموظفين،  نظام 

 شة:من الحقول في هذه الشا

 

 محددات التقرير •

ي  تحديد نوع القرار هل هو يقرار تكليف بوظيفة أخرى أو قرار التكليف بمنصــــب إداري أو تكليف من خارج الجهة نوع القرار  ❖

 إصدار تقرير عنه من القائمة المنسدلة. المرادوذلك بإختيار القرار الذي 

 )جهة إدارية( أو حسب )موظف(.يقوم المستخدم باختيار إصدار الكشف حسب إصدار الكشف حسب   ❖

بعد اختيار الخيار إصــدار الكشــف حســب الجهة اإلدارية، يقوم المســتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية التي  الجهة اإلدارية  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء F2يتبع لها الموظف الذي تم تكليفه وذلك بالضـــغ  على زر ي

دارية فيقوم المستخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها وذلك إذا تم اختيار إصدار الكشف حسب )جهة إدارية(، الجهات اإل

 ( في المربع.مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 إدارية معينة يســــمح النظام باختيار فيما إذا كانت تظهر الجهات الفرعية أم البعد تحديد جهة  إظهار الجهات الفرعية  ❖

 حيم عند اختيار يالكلي لحقل الجهة اإلدارية يكون هذا الحقل غير مفعل.

 يتم اختيار فيما إذا كانت قرارات التكليف المنتهية تظهر في الكشف أم ال. إظهار قرارات التكليف المنتهية  ❖
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 يتم اختيار فيما إذا كان سيتم تجميع بيانات الكشف حسب الجهة االدارية أم ال. االدارية  تجميع حسب الجهة ❖

، يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي تم تكليفه وذلك موظفار الخيار إصدار الكشف حسب بعد اختي رقم الموظف  ❖

ســــماء الموظفين فيقوم المســــتخدم باختيار ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأF2بالضــــغ  على زر ي

ـــغ   ـــدار الكشـــف حســـب )موظف(، مع إمكانية اختيار كل الموظفين وذلك بالض الموظف الذي يريده وذلك إذا تم اختيار إص

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 )من وإلى( والتي يريد المستخدم إصدار تقرير بها.إدخال أرقام القرارات في حقلي  إلى(  –رقم القرار )من  ❖

ــــغ   إلى(  –التاريخ )من  ❖ إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بالتكليف في حقلي )من وإلى( وذلك بالض

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

يقوم المستخدم باختيار الترتيب حسب )رقم الموظف( أو )إسم الموظف( أو )تاريخ القرار( أو )رقم القرار(  الترتيب حسب  ❖

 من خالل القائمة المنسدلة.

صدير البيانات الى اكسل  ❖ صب  ت سل في حال كان نوع القرار )تكليف بمن صدير البيانات الى ملف اك يمكن للمستخدم ت

 إداري(.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بقرارات التكليف حســب 

 (.1-13-20-7الموظف ونوع القرار في الشكل )
 

 
 رارات التكليف حسب الموظف ونوع القرار.( يمثل كشف بق1-13-20-7الشكل )
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  كشف بقرارات تكوين اللجان
 

ــــة عند اختيار كشــــف بقرارات تكوين اللجان من قائمة القرارات من ق ائمة كشــــوف القرارات كما في تظهر هذه الشــــاش

 (.14-20-7)الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بقرارات تكوين اللجان.14-20-7الشكل )

 

شاشة إعداد كشف بقرارات تكوين اللجان في نظام شؤون الموظفين، ضمن فترة زمنية معينة وضمن يتم من خالل هذه ال

 شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ضغ   إلى(  –الفترة )من  ❖ إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بتكوين اللجان في حقلي )من وإلى( وذلك بال

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

ــدار كشــف عنها، نوع اللجنة  ❖ ــغ   و بإمكان المســتخدم إدخال رقم نوع اللجنة المراد إص اختيار كل أنواع اللجان وذلك بالض

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ضي فيتم اختيار شكل عر شكل طولي أو ب شف بقرارات تكوين اللجان في  لطباعة الكشف إما ب شكل المطلوب ويظهر ك ال

 (.1-14-20-7الشكل )
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 يمثل كشف بقرارات تكوين اللجان. (1-14-20-7الشكل )
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  كشف بجلسات اللجان
 

سات اللجان من قائمة القرارات من ق شف بجل شة عند اختيار ك شا شكلتظهر هذه ال شوف القرارات كما في ال -7)ائمة ك

20-15.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بجلسات اللجان.15-20-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير بجلسات اللجان في نظام شؤون الموظفين، ضمن فترة زمنية معينة وضمن شروط 

 معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ضغ   إلى(  –الفترة )من  ❖ إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بتكوين اللجان في حقلي )من وإلى( وذلك بال

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

وذلك  القراراتو بإمكان المســــتخدم اختيار كل  ةإدخال رقم القرار الذي بناًء عليه تم تكوين اللجن رقم قرار تكوين لجنة  ❖

 ( في المربع.بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ضغ  بالدائرة نوع الكشف  ❖ صيليي وذلك بال شف المراد إعداده هل هو يتجميعي أو تف الموجودة بجانب نوع  تحديد نوع الك

  الكشف.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال بعد إدخال الحقول ال

ــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب و ــات اللجان في لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرض يظهر كشــف بجلس

 (.1-15-20-7)الشكل
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 ( يمثل كشف بجلسات اللجان.1-15-20-7الشكل )
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  القرار و الموظف كشف القرارات حسب نوع
 

شوف القرارات  سب نوع القرار و الموظف من قائمة القرارات من قائمة ك شف القرارات ح شة عند اختيار ك شا تظهر هذه ال

 (.16-20-7كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف القرارات حسب نوع القرار و الموظف.16-20-7الشكل )

 

 و التي سيتم التعامل معها من خالليتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالقرارات وذلك حسب نوع القرار و الموظف 

نظام شؤون الموظفين، ضمن فترة زمنية معينة وضمن شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

صدار ا ❖ ضغ  بالدائرة لكشف حسب إ صدر الكشف حسب يالموظفي أم حسب ينوع القراري وذلك بال سي  يتم تحديد هل 

 الموجودة بجانب كل خيار، وعند اختيار إصدار الكشف حسب الموظف يتم تحديد وإدخال الحقول التالية:

o   يتم ربطهم بشرط تصفيةي وذلك يتم تحديد هل سيصدر الكشف لـ يموظف محددي أم يمجموعة موظفين إصدار الكشف لـ

ـ يموظفي يتم تحديد الموظف وذلك بإدخال رقمه في  بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كل خيار، وعند اختيار إصدار الكشف ل

 الحقل التالي:

ي F2إدخال رقم الموظف الذي سيتم إصدار تقرير عن القرارات التي تم تسجيلها له، وذلك بالضغ  على زر ي رقم الموظف  •

من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إصــدار تقرير عن القرارات 

 التي تم تسجيلها له.

o  صفية وذلك باختياره من شرط الت صفيةي يتم تحديد  شرط ت ـــــ يمجموعة موظفين يتم ربطهم ب صدار الكشف لـ وعند اختيار إ

                                  الحقل التالي:     
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سيتم ربطه بمجموعة موظفين إلصدار تقرير عن القرارات التي تخصهم،  شرط التصفية  • صفية الذي  شرط الت يتم تحديد 

 وذلك باختيار شرط التصفية من القائمة المنسدلة.

 الحقول التالية: وعند اختيار إصدار الكشف حسب ينوع القراري يتم تحديد وإدخالإصدار الكشف حسب   ❖

o   ـ يتم تحديد هل سيصدر الكشف لـــ يقرار محددي أم يكافة أنواع القراراتي وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة إصدار الكشف ل

 بجانب كل خيار، وعند اختيار إصدار الكشف لـ يقرار محددي يتم تحديد نوع القرار وذلك باختياره من الحقل التالي:

 نوع القرار الذي سيتم إصدار تقرير عنه، وذلك باختيار نوع القرار من القائمة المنسدلة. يتم تحديد  نوع القرار  •

ــــدار تقرير بها في حقلي )من وإلى( وذلك  إلى(  –الفترة )من  ❖ إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات التي ســــيتم إص

 الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم F8بالضغ  على زر ي

 يتم تحديد طريقة ترتيب الكشف، وذلك باختيار طريقة الترتيب من القائمة المنسدلة.طريقة الترتيب   ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف القرارات حسب نوع القرار و لطباعة الكشف إما بشكل طولي 

 (.1-16-20-7الموظف في الشكل )

 

 
 ( يمثل كشف القرارات حسب نوع القرار و الموظف.1-16-20-7الشكل )
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  كشف بالقرارات التي تخص وظيفة حسب نوع القرار
 

شة عند اختيار كشف بالقرارات  شا شوف تظهر هذه ال التي تخص وظيفة حسب نوع القرار من قائمة القرارات من قائمة ك

 (.17-20-7القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالقرارات التي تخص وظيفة حسب نوع القرار.17-20-7الشكل )

 

التعامل معها من و التي ســيتم  ،يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالقرارات التي تخص وظيفة حســب نوع القرار

 ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:نظام شؤون الموظفين خالل

 

 محددات التقرير •

صدرت خاللها في حقلي )من وإلى(  إلى(  –الفترة )من  ❖ إدخال الفترة التي يراد أن يعد الكشف بناءاً على القرارات التي 

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. ي من لوحة المفاتيح حيمF8وذلك بالضغ  على زر ي

 يتم تحديد اصدار الكشف )لنوع قرار محدد( أو )لكافة أنواع القرارات(.اصدار الكشف   ❖

ـــدار الكشـــف له من خالل القائمة المنســـدلة، مع مالحظة أن النظام يقوم نوع القرار   ❖ يتم تحديد القرار المحدد المراد اص

 القائمة المنسدلة إذا وفق  إذا كان اختيار اصدار الكشف )لنوع قرار محدد(.بتفعيل هذه 

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ارات حسب نوع القرار و لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف القر

 (.1-17-20-7الموظف في الشكل )
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 ( يمثل كشف بالقرارات التي تخص وظيفة حسب نوع القرار.1-17-20-7الشكل )
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  كشف بالقرارات التي حسب الوظيفة
 

كما في تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالقرارات التي حسب الوظيفة من قائمة القرارات من قائمة كشوف القرارات 

 (.18-20-7الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالقرارات التي حسب الوظيفة.18-20-7الشكل )

 

نظام شؤون  و التي سيتم التعامل معها من خالل كشف بالقرارات التي حسب الوظيفة،يتم من خالل هذه الشاشة إعداد 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ،الموظفين

 

 قريرمحددات الت •

يتم تحديد مرتبة الوظيفة من خالل القائمة المنســــدلة مع إمكانية اختيار جميع مرتبات الوظيفة وذلك مرتبة الوظيفة   ❖

 ( في المربع.بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ــــغ  بالمربع الموجود يتم إدخال رقم الوظيفة في الحقل مع إمكانية اختيار جميع أرقام رقم الوظيفة   ❖ الوظائف وذلك بالض

 ( في المربع.بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ـــب رقم الوظيفة ونوع القرار طريقة الترتيب   ❖ ـــدلة فيتم اختيار إما )حس يتم تحديد طريقة الترتيب من خالل القائمة المنس

 والتاريخ( أو )حسب رقم الوظيفة والتاريخ(.

صدرت خاللها في حقلي )من وإلى( إدخ إلى(  –الفترة )من  ❖ ال الفترة التي يراد أن يعد الكشف بناءاً على القرارات التي 

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8وذلك بالضغ  على زر ي

ضغ  على زر  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف القرارات حسب نوع القرار و 

 (.1-18-20-7الموظف في الشكل )
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 ( يمثل كشف بالقرارات التي حسب الوظيفة.1-18-20-7الشكل )
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 كشوف بقرارات الترقية
 

شكل )تظهر  شوف القرارات كما في ال شوف بقرارات الترقية من قائمة القرارات من قائمة ك شة عند اختيار ك شا -7هذه ال

20-19.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشوف بقرارات الترقية.19-20-7الشكل )

 

ــة إعداد كشــف بقرارات الترقية للموظفين  ــاش ــيتم التعامل معها من خالليتم من خالل هذه الش ــؤون  و التي س نظام ش

الموظفين، ضــمن فترة زمنية معينة وضــمن شــروط معينة لتصــفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم بإختيار نوع الترقية من القائمة المنسدلة ي مع إمكانية اختيار الكل .نوع الترقية   ❖

 .ديد هل سيصدر الكشف حسب يالجهة اإلدارية ي أم حسب يالموظفي يتم تح الكشف حسب  ❖

صدار الكشف حسب الجهة اإلدارية، يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية التي الجهة اإلدارية    ❖ بعد اختيار الخيار إ

فاتيح حيم يعرض النظام قائمة ي من لوحة المF2يتبع لها الموظفين الذين تم إعداد قرارات ترقية لهم وذلك بالضغ  على زر ي

بأرقام وأســماء الجهات اإلدارية فيقوم المســتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها، بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات 

 ( في المربع.اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

، يقوم المســتخدم بإدخال رقم الموظف الذي تم إعداد لموظف إصــدار الكشــف حســب ا بعد اختيار الخياررقم الموظف   ❖

ــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم  قرارات الترقية له والمراد إعداد تقرير عنه مع إمكانية اختيار الكل وذلك بالض

 ( في المربع.تظهر إشارة )



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1605 

ــغ  على إدخال الفترة التي تم فيه إلى(  –الفترة )من  ❖ ا نفاذ القرارات المتعلقة بالترقية في حقلي )من وإلى( وذلك بالض

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

منســـدلة تحديد مرتبات الوظائف التي تم ترقية الموظفين عليها وذلك باختيار مدى المرتبات من القائمة ال مدى المرتبات  ❖

 لكل من حقلي )من مرتبة، إلى مرتبة(.

 يتم تحديد طريقة ترتيب الكشف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة. الترتيب حسب  ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بقرارات الترقية كما في  لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي

 (.1-19-20-7الشكل )
 

 
 ( يمثل كشوف بقرارات الترقية.1-19-20-7الشكل )
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  كشف بقرارات تمديد الخدمة
 

القرارات كما في الشكل تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بقرارات تمديد الخدمة من قائمة القرارات من قائمة كشوف 

(7-20-20.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بقرارات تمديد الخدمة.20-20-7الشكل )

 

نظام شؤون  و التي سيتم التعامل معها من خالليتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات تمديد خدمة الموظفين 

وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الموظفين، ضــمن فترة زمنية معينة وضــمن شــروط معينة لتصــفية البيانات 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 .حسب يالموظفي و يالجهة اإلدارية ي أإما الكشف حسب  طريقة اصداريتم تحديد  إصدار الكشف حسب  ❖

بعد اختيار الخيار إصــدار الكشــف حســب الجهة اإلدارية، يقوم المســتخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية التي  الجهة اإلدارية  ❖

ــــغ  على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يتبع لها الموظفين الذين تم إعداد قرارات تمديد خدمه لهم وذلك بالض

 دم باختيار الجهة اإلدارية التي يريدها.النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيقوم المستخ

الذي تم إعداد  ، يقوم المســتخدم بإدخال رقم الموظفلموظف بعد اختيار الخيار إصــدار الكشــف حســب ارقم الموظف   ❖

ــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي  قرارات تمديد خدمه له والمراد إعداد تقرير عنه مع إمكانية اختيار الكل وذلك بالض

 .( في المربعحيم تظهر إشارة )

قة بتمديد خدمة الموظفين في حقلي )من وإلى(  إلى(  –الفترة )من  ❖ فاذ القرارات المتعل ها ن إدخال الفترة التي تم في

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8وذلك بالضغ  على زر ي
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ــــغ  بالدائرة الموجودة بجانب حالة القرار التي يتم تحالة القرار   ❖ حديد حالة قرار الخدمة المراد إعداد تقرير عنه، وذلك بالض

 القرار وذلك بالضغ  بالدائرة الموجودة بجانب كلمة يالكلي. جميع حاالتيريد إصدار تقرير عنها وبإمكان المستخدم اختيار 

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات تمديد الخدمة في 

 (.1-20-20-7الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بقرارات تمديد الخدمة.1-20-20-7الشكل )
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  دكشف بقرارات تجديد العقو
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بقرارات تجديد العقود من قائمة القرارات من قائمة كشوف القرارات كما في الشكل 

(7-20-21.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بقرارات تجديد العقود.21-20-7الشكل )

 

نظام  التعامل معها من خاللو التي ســـيتم يتم من خالل هذه الشـــاشـــة إعداد كشـــف بقرارات تجديد عقود الموظفين 

شؤون الموظفين، ضمن فترة زمنية معينة وضمن شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 .يقوم المستخدم باختيار إصدار الكشف إما حسب )الموظف( أو حسب )الجهة اإلدارية(إصدار الكشف حسب   ❖

ــــغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين الذين تم تجديد عقودهم بالض

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 ف حسب )الجهة اإلدارية(.يريدها. وذلك إذا تم اختيار إصدار الكش

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة F2إدخال رقم الموظف الذي تم تجديد عقده بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

 بأرقام وأسماء الموظفين فيقوم المستخدم باختيار الموظف الذي يريده. وذلك إذا تم اختيار إصدار الكشف حسب )الموظف(.

إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بتجديد العقود في حقلي )من وإلى( وذلك بالضغ   ى( إل –التاريخ )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8على زر ي

ــــدلة، تحديد حالة قرارات تجديد العقود وذلك باختيار حالة القرار  حالة القرار  ❖ ــــدار تقرير عنه من القائمة المنس المراد  إص

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة ) ويمكن اختيار كل حاالت القرارات وإصدار تقرير بها وذلك باختيار كلمة يالكلي



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1609 

 يتم تحديد طريقة ترتيب الكشف وذلك باختيار إما )رقم الموظف( أو )المرتبة(.طريقة الترتيب   ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال المستخدم بعد إدخال الحقول ال

شف بقرارات تجديد العقود في  شكل المطلوب ويظهر ك ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب شف إما ب لطباعة الك

 (.1-21-20-7الشكل )
 

 
 .( يمثل كشف بقرارات تجديد العقود1-21-20-7الشكل )
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  كشوف بقرارات صرف البدالت والمكافآت والتعويضات حسب نوع القرار ونوع البدل والموظف
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشوف بقرارات صرف البدالت والمكافآت والتعويضات حسب نوع القرار ونوع البدل والموظف  

 (.22-20-7من قائمة القرارات من قائمة كشوف القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشوف بقرارات صرف البدالت والمكافآت والتعويضات حسب نوع القرار ونوع البدل والموظف.22-20-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة إعداد كشـــوف بقرارات صـــرف البدالت والمكافآت والتعويضـــات حســـب نوع القرار ونوع البدل 

سيتم التعامل معها من خاللوالموظف  صفية  و التي  شروط معينة لت ضمن  ضمن فترة زمنية معينة و شؤون الموظفين،  نظام 

 البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ــــرفه للموظفين وذلك باختيار نوع البدل من القائمة المنســــدلة ويمكن اختيار   نوع البدل ❖ يتم تحديد نوع البدل الذي تم ص

( في يع أنواع البدل الذي تم صـرفه للموظفين وذلك بالضـغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشـارة )جم

 المربع.

ــــرفه للموظفين وذلك باختيار طبيعة البدل من طبيعة البدل   ❖ يتم تحديد طبيعة البدل وذلك حســــب نوع البدل الذي تم ص

ع طبيعة البدل التي تم صــرفها للموظفين وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب ويمكن اختيار جميع أنوا القائمة المنســدلة

 ( في المربع.كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ي من لوحة المفاتيح حيم F2بالضغ  على زر ي صرف بدل له أو مكافأة أو تعويضإدخال رقم الموظف الذي تم  رقم الموظف  ❖

ـــماء المو ـــتخدم باختيار الموظف الذي يريد إعداد تقرير عنه ويمكن اختيار يعرض النظام قائمة بأرقام وأس ظفين فيقوم المس

 ( في المربع.جميع الموظفين وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )
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لبدل وذلك بالضــــغ  إدخال قرار صــــرف البدل المراد إعداد تقرير عنه ويمكن اختيار جميع أرقام قرارات صــــرف ارقم القرار   ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بصــرف البدل في حقلي )من وإلى( وذلك بالضــغ   إلى(  –التاريخ )من  ❖

 ع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مF8على زر ي

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــوف بقرارات صــرف البدالت 

 (.1-22-20-7لقرار ونوع البدل والموظف في الشكل )والمكافآت والتعويضات حسب نوع ا
 

 
 ( يمثل كشوف بقرارات صرف البدالت والمكافآت والتعويضات حسب نوع القرار ونوع البدل والموظف.1-22-20-7الشكل )
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  كشف بقرارات إنهاء الخدمة حسب نوع القرار
 

القرار من قائمة القرارات من قائمة كشوف القرارات  تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بقرارات إنهاء الخدمة حسب نوع

 (.23-20-7كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بقرارات إنهاء الخدمة حسب نوع القرار.23-20-7الشكل )

 

و التي سيتم التعامل معها الموظفين و ذلك حسب نوع القرار  يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات إنهاء خدمة

صفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل  لمن خال شروط معينة لت ضمن  ضمن فترة زمنية معينة و شؤون الموظفين،  نظام 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 .يالجهة اإلداريةي أو حسب يالموظفاصدار الكشف حسب إما حسب ييختار المستخدم  إصدار الكشف حسب  ❖

إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظف الذي تم إعداد قرار إنهاء خدمة له وذلك بالضــــغ  على زر  الجهة اإلدارية  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الجهات اإلدارية فيقوم المســـتخدم باختيار الجهة اإلدارية F2ي

اإلدارية وذلك بالضـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر  التي يريدها، بإمكان المســـتخدم اختيار كل الجهات

 (.الجهة اإلدارية ( في المربع وذلك إذا تم اختيار إصدار الكشف حسب )إشارة )

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2إدخال رقم الموظف الذي تم اعداد قرار إنهاء خدمه له  بالضغ  على زر ي رقم الموظف  ❖

ئمة بأرقام وأســــماء الموظفين فيقوم المســــتخدم باختيار الموظف الذي يريد إعداد تقرير عنه ويمكن اختيار جميع النظام قا

ــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة ) ــدار  ( في المربعالموظفين وذلك بالض وذلك إذا تم اختيار إص

 الكشف حسب )الموظف(.
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إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بإنهاء خدمة الموظفين في حقلي  إلى(  –تاريخ إنهاء الخدمة )من   ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8)من وإلى( وذلك بالضغ  على زر ي

صدار تقرير عنه من القائمة المنسدلة،  تحديد نوع قرار إنهاء الخدمة وذلك باختيار نوع قرار نوع القرار  ❖ إنهاء الخدمة المراد  إ

ــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر  ــــدار تقرير بها وذلك بالض ويمكن اختيار جميع قرارات إنهاء الخدمة وإص

 ( في المربع.إشارة )

ائرة الموجودة بجانب طريقة الترتيب المراد ترتيب يتم تحديد طريقة ترتيب بيانات الكشف وذلك بالضغ  بالدطريقة الترتيب   ❖

 بها.

يار  الكادر الوظيفي  ❖ هاء خدمة لهم والمراد إعداد تقرير عنهم ويمكن اخت لذين تم إعداد قرارات إن إدخال كادر الموظفين ا

 ( في المربع.جميع الكوادر وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  ة الكشف طباع ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات إنهاء الخدمة حسب 

 (.1-23-20-7نوع القرار في الشكل )
 

 
 يمثل كشف بقرارات إنهاء الخدمة حسب نوع القرار.( 1-23-20-7الشكل )
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  كشف المحرومين من العالوة الدورية
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف المحرومين من العالوة الدورية من قائمة القرارات من قائمة كشوف القرارات كما في 

 (.24-20-7الشكل )
 

 
 العالوة الدورية.( يمثل شاشة كشف المحرومين من 24-20-7الشكل )

 

و التي سيتم التعامل معها من يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات الموظفين المحرومين من العالوة الدورية 

صفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من  خالل شروط معينة لت ضمن  ضمن فترة زمنية معينة و شؤون الموظفين،  نظام 

 :الحقول في هذه الشاشة

 

 محددات التقرير •

سب  ❖ شف ح صدار الك يتم تحديد هل نريد إصــدار الكشــف حســب الجهة اإلدارية أو حســب الموظف فإذا تم اختيار من  إ

 القائمة المنسدلة حسب الجهة اإلدارية حيم يظهر الحقل التالي:

o  ــــغ  على زر إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين الذين تم حرمانهم  الجهة اإلدارية من العالوة الدورية بالض

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء الجهات اإلدارية فيقوم المســـتخدم باختيار الجهة اإلدارية F2ي

التي يريدها، بإمكان المســـتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر 

 ( في المربع.شارة )إ

o :وإذا تم اختيار حسب الموظف يظهر الحقل التالي 

o  إدخال رقم الموظف الذي تم حرمانه من العالوة الدورية والمراد إعداد تقرير عنه وذلك بالضــغ  على زر ي رقم الموظفF2 ي

 باختيار الموظف الذي يريده.من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيقوم المستخدم 
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إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بالحرمان من العالوة الدورية في حقلي )من وإلى(  إلى(  –الفترة )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8وذلك بالضغ  على زر ي

نريد يإظهار قرارات الحرمان التي تم محوها ضــمن بيانات الكشــفي وذلك بالضــغ  بالمربع الذي بجانب هذه يتم تحديد هل  ❖

 الجملة.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف المحرومين من العالوة لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختي

 (.1-24-20-7الدورية في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف المحرومين من العالوة الدورية.1-24-20-7الشكل )
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  كشف بقرارات الحسم من الراتب حسب الموظف
 

القرارات من قائمة كشــوف  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بقرارات الحســم من الراتب حســب الموظف من قائمة

 (.25-20-7القرارات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بقرارات الحسم من الراتب حسب الموظف.25-20-7الشكل )

 

و التي سيتم التعامل معها من يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات الحسم من الراتب وذلك حسب الموظف 

صفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من  خالل شروط معينة لت ضمن  ضمن فترة زمنية معينة و شؤون الموظفين،  نظام 

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ـــغ  على زر ي رقم الموظف  ❖ ي حيم يعرض النظام F2إدخال رقم الموظف الذي تم إعداد قرار لحســـم من راتبه، وذلك بالض

 رقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المراد إعداد تقرير عنه.قائمة بأ

إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة بالحســــم من الراتب في حقلي )من وإلى( وذلك  إلى(  –الفترة )من  ❖

 ة التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانيF8بالضغ  على زر ي

يتم تحديد نوع الحســــم المراد إعداد تقرير عنه حســــب الموظف وذلك باختيار نوع الحســــم من القائمة  نوع الحســــم  ❖

 المنسدلة، وبإمكان المستخدم اختيار كل أنواع الحسم وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ا طباعة الكشف  ❖ سابقة بال ل

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بقرارات الحسم من الراتب 

 (.1-25-20-7حسب الموظف في الشكل )
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 الموظف.( يمثل كشف بقرارات الحسم من الراتب حسب 1-25-20-7الشكل )
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  كشف بقرارات حسم الغياب
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بقرارات حسم الغياب من قائمة القرارات من قائمة كشوف القرارات كما في الشكل 

(7-20-26.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بقرارات حسم الغياب.26-20-7الشكل )

 

نظام شؤون  و التي سيتم التعامل معها من خالل الوظيفةيتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالقرارات التي حسب 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: الموظفين،

 

 محددات التقرير •

 يتم تحديد إصدار الكشف حسب )الموظف( أو حسب )الجهة اإلدارية(. إصدار الكشف حسب  ❖

الكشف بقرارات حسم الغياب بحق موظفيها، وذلك إذا تم اختيار يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد عمل  اإلدارية  الجهة ❖

 إصدار الكشف حسب )الجهة اإلدارية(.

يتم إدخال رقم الموظف المراد عمل الكشف بقرارات حسم الغياب بحقه، وذلك إذا تم اختيار إصدار الكشف  رقم الموظف  ❖

ــــ ــــب )الموظف( مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالض غ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر حس

 ( في المربع.إشارة )

إدخال الفترة التي يراد أن يعد الكشـــف بقرارات حســـم الغياب التي صـــدرت خاللها في حقلي )من  إلى(  –التاريخ )من  ❖

 إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع F8وإلى( وذلك بالضغ  على زر ي

يتم تحديد إصــدار الكشــف حســب )األيام( أو حســب )الســاعات( مع إمكانية اختيار الكل وذلك  إصــدار الكشــف حســب  ❖

 بتحديد الحقل الموجود بجانب كلمة يالكلي.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1619 

إصـــدار الكشـــف إلى( وذلك إذا تم اختيار  -يتم إدخال فترة أيام الغياب في حقلي )من  إلى(  -مجموع أيام الغياب )من  ❖

 حسب )األيام(.

ــاعات الغياب في حقلي )من  إلى(  -مجموع ســاعات الغياب )من  ❖ ــدار  -يتم إدخال فترة س إلى( وذلك إذا تم اختيار إص

 الكشف حسب )الساعات(.

 يتم تحديد ترتيب الكشف حسب )المرتبة تنازلياً( أو حسب )رقم الموظف تصاعدياً(. الترتيب حسب  ❖

تحديد هل يتم إظهار الموظفين المطوي قيدهم في التقرير وذلك بإختيار إما )نعم (  طو  قيدهم إظهار الموظفين الم ❖

 أو )ال( الموجودة بجانب هذه الجملة.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف القرارات حسب نوع القرار و  لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو

 (.1-26-20-7الموظف في الشكل )
 

 
 الغياب. ( يمثل كشف بقرارات حسم1-26-20-7الشكل )
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  الشاشة العامة لالستعالم عن حالة القرارات
 

-7تظهر هذه الشاشة عند اختيار الشاشة العامة لإلستعالم عن حالة القرارات من قائمة إدارة القرارات، كما في الشكل )

20-27) 
 

 
 ( يمثل الشاشة العامة لالستعالم عن حالة القرارات.27-20-7الشكل )

 

نظام شــؤون  و التي ســيتم التعامل معها من خالليتم من خالل هذه الشــاشــة االســتعالم عن حالة القرارات المســجلة 

 الموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال الرقم الخاص للقرار المراد االستعالم عن حالته. الرقم الخاص للقرار  ❖

يتم تحديد الكادر للموظف المراد االســــتعالم عن قراراته وذلك باختياره من القائمة المنســــدلة، مع إمكانية اختيار الكادر    ❖

 ( في المربع.جميع الكوادر وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيم تظهر إشارة )

ســتعالم عن قراراته وذلك باختياره من القائمة المنســدلة، مع يتم تحديد المرتبة للموظف المراد االإلى (   –المرتبة )من  ❖

 ( في المربع.وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيم تظهر إشارة ) المراتبإمكانية اختيار جميع 

ضغ  على رقم الموظف  ❖ ي F2زر ي يتم إدخال رقم الموظف المراد اإلستعالم عن حالة القرار المسجل له وذلك من خالل ال

ــــماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب مع إمكانية اختيار ، من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 ( في المربع.وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيم تظهر إشارة ) الموظفينجميع 

نتمي لها الموظف المراد االستعالم عن حالة القرار المسجل له وذلك يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية التي ي الجهة اإلدارية  ❖

ــــغ  على زر ي ــــماء الجهات االدارية فيتمF2من خالل الض اختيار  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس
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ــــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيم  الجهات االداريةمع إمكانية اختيار جميع ، الجهة االدارية المطلوبة وذلك بالض

 ( في المربع.تظهر إشارة )

 يقوم المستخدم باختيار نعم لعرض الجهات الفرعية أو ال لعدم عرضها.عرض الجهات الفرعية   ❖

دلة، مع إمكانية يتم تحديد القرار الرئيسي المراد االستعالم عن حالته وذلك باختياره من القائمة المنس القرار الرئيسي  ❖

 ( في المربع.اختيار جميع القرارات وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيم تظهر إشارة )

يتم تحديد القرار الفرعي المراد االســـتعالم عن حالته وذلك باختياره من القائمة المنســـدلة، مع إمكانية  القرار الفرعي   ❖

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيم تظهر إشارة )اختيار جميع القرارات وذلك بالضغ  

 .قد يقوم المستخدم بإدخال الفترة التي يرغب البحم خاللها )من تاريخ ... إلى تاريخ( إلى( –فترة القرار )من  ❖

 سدلة.يتم تحديد حالة القرار المراد االستعالم عنه وذلك باختيار الحالة من القائمة المنحالة القرار   ❖

 يتم إدخال الرقم الصادر للقرار المراد االستعالم عن حالته. رقم الصادر   ❖

 يقوم المستخدم باختيار نعم لعرض القرارات الملغية أو ال لعدم عرضها.عرض القرارات الملغية   ❖

 ائمة المنسدلة.يتم تحديد طريقة ترتيب القرارات المراد االستعالم عن حالتها وذلك باختياره من الق الترتيب حسب   ❖

يتم بعد إدخال الحقول الســـابقة الضـــغ  على زر بحم الموجود في وســـ  الشـــاشـــة حيم يعرض النظام جدول  بحث  ❖

 بمعلومات القرارات التي تقع ضمن مجال البحم.

يتم بعد إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر طباعة الموجود في وســ  الشــاشــة حيم يعرض النظام كشــف  طباعة  ❖

 ت القرارات التي تقع ضمن مجال البحم.بمعلوما
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  كشف حصر أيام الغياب
 

صر أيام الغياب من قائمة القرارات من ق شة عند اختيار كشف ح شا شكلتظهر هذه ال -7)ائمة كشوف القرارات كما في ال

20-28.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف حصر أيام الغياب.28-20-7الشكل )

 

، نظام شؤون الموظفين  و التي سيتم التعامل معها من خالل حصر بأيام الغياباشة إعداد كشف يتم من خالل هذه الش

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير  •

 يتم تحديد إصدار الكشف حسب )جهة إدارية( أو حسب )موظف محدد(. إصدار الكشف حسب  ❖

ــــر أيام الغياب بحق موظفيهايتم إدخال رقم الجهة اإلدارية الم اإلدارية  الجهة ❖ ار ، وذلك إذا تم اختي راد عمل كشــــف حص

وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  الجهات االداريةمع إمكانية اختيار جميع  إصــدار الكشــف حســب )جهة إدارية(

 ( في المربع.الكل حيم تظهر إشارة )

يام الغياب بحقه، وذلك إذا تم اختيار إصدار الكشف حسب يتم إدخال رقم الموظف المراد عمل كشف حصر أ رقم الموظف  ❖

 )موظف محدد(.

 يتم إدخال سنة الغياب المراد حصر أيام الغياب فيها. سنة الغياب  ❖

 يتم إدخال شهر الغياب المراد حصر أيام الغياب فيه. شهر الغياب  ❖

ضغ  على زر  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف القرارات حسب نوع القرار و 

 (.1-28-20-7الموظف في الشكل )
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 ( يمثل كشف حصر أيام الغياب.1-28-20-7الشكل )
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  كشف بالدورات التدريبية
 

-7الشاشة عند اختيار كشف بالدورات التدريبية من قائمة القرارات من قائمة كشوف القرارات كما في الشكل )تظهر هذه 

20-29.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالدورات التدريبية.29-20-7الشكل )

 

، لموظفين نظام شؤون ا و التي سيتم التعامل معها من خالل دريبيةيتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالدورات الت

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يتم تحديد إصدار الكشف حسب )الموظف( أو حسب )الجهة اإلدارية(. إصدار الكشف حسب  ❖

ـــدار يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد عمل كشـــف بالدورات التدريبية لموظفيها، وذلك إذا تم اختيار  اإلدارية  الجهة ❖ إص

الكشــف حســب )الجهة اإلدارية(، مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي 

 ( في المربع.حيم تظهر إشارة )

صدار الكشف حسب  رقم الموظف  ❖ يتم إدخال رقم الموظف المراد عمل كشف بالدورات التدريبية له، وذلك إذا تم اختيار إ

( في موظف(، مع إمكانية اختيار كل الموظفين وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة ))ال

 المربع.

يتم إدخال فترة التاريخ المراد عمل كشف بالدورات التدريبية التي تمت خالله، وذلك في حقلي )من  إلى(  -التاريخ )من  ❖

 إلى(. -

ــــغ  بالمربع  يتم إدخال رمز رمز الدورة  ❖ الدورة المراد عمل الكشــــف بناءاً عليها، مع إمكانية اختيار كل الدورات وذلك بالض

 ( في المربع.الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )
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ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف القرارات حسب نوع القرار و لطباعة 

 (.1-29-20-7الموظف في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالدورات التدريبية.1-29-20-7الشكل )

 
 

 

 
 

 
 

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1626 

  كشف باإلجازات حسب تاريخ اإلدخال
 

شة عند اختيار كشف  شا شكل )تظهر هذه ال -20-7باإلجازات حسب تاريخ اإلدخال من قائمة كشوف القرارات كما في ال

30.) 
 

 
 .ف باإلجازات حسب تاريخ اإلدخال( يمثل شاشة كش30-20-7الشكل )

 

ستخدم لقرار اإلجازة  سب تاريخ إدخال الم شف باإلجازات التي تمتع بها الموظف ح شة إعداد ك شا و يتم من خالل هذه ال

نظام شــؤون الموظفين ، ضــمن فترة زمنية معينة وضــمن شــروط معينة لتصــفية البيانات  عامل معها من خاللالتي ســيتم الت

 وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

سدلة، ويمكن اختيار كل  نوع اإلجازة  ❖ صدار تقرير عنها من القائمة المن تحديد نوع االجازة وذلك باختيار نوع االجازة المراد  إ

 .( في المربعأنواع اإلجازات وإصدار تقرير بها وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

وذلك بالضــغ  على أو اختيار الكل  المراد االســتعالم عنهاالجازة إما ي إجازة عادية أو تعويض غياب ي  نوعيتم تحديد    نوعال ❖

، في حال تم إختيار ي تعويض عن غياب أو الكل ي ، عند تكوين التقرير تظهر عالمة )*( في الدائر الموجودة بجانب كل خيار 

 .عويض الغياب عن اإلجازات العاديةييز اإلجازات بسبب توذلك لتم إجازة عادية بسبب تعويض غيابالتقرير تعني 

يقوم المســتخدم باختيار المرتبة المراد اصــدار الكشــف عنها ، أو اختيار )الكل( وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود  من المرتبة  ❖

 ( في المربع.بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 المراد اصدار الكشف عنها .يقوم المستخدم باختيار المرتبة  إلى المرتبة  ❖
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ــــغ  على زر ي الى(  -تاريخ اإلدخال)من ❖ ي من F8إدخال الفترة التي تم فيها نفاذ القرارات المتعلقة باإلجازات وذلك بالض

ــــغ  بالمربع  ،لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه أو اختيار )الكل( وذلك بالض

 ( في المربع.جانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )الموجود ب

 يقوم المستخدم باختيار )نعم / ال( إلظهار اسم مستخدم القرار . إظهار اسم مستخدم مدخل القرار  ❖

 يقوم المستخدم باختيار )نعم / ال( إلظهار وقت اإلدخال . إظهار وقت اإلدخال  ❖

ــتخدم بإختيار ترتيب بيانات الكشــف حســب   ❖ ترتيب البيانات حســب )المرتبة والدرجه تنازلياً / تاريخ االدخال يقوم المس

 تصاعدياً (.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

إلجازات حســب تاريخ لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف با

 (.1-30-20-7اإلدخال كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف باإلجازات حسب تاريخ اإلدخال.1-30-20-7الشكل )
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  كشف بقرارات التكليف بمهمة رسمية
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بقرارات التكليف بمهمة رســمية من قائمة القرارات من قائمة كشــوف القرارات كما 

 (.31-20-7الشكل )في 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بقرارات التكليف بمهمة رسمية.31-20-7الشكل )

 

نظام شؤون  و التي سيتم التعامل معها من خالليتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات التكليف بمهمة رسمية 

 الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 سمية )لفترة محددة( أو )لفترة غير محددة(.ريتم تحديد نوع قرار التكليف بمهمة  نوع قرار التكليف بمهمة رسمية  ❖

 يتم تحديد إصدار الكشف حسب )الموظف( أو حسب )جهة الموظف الفعلية(. إصدار الكشف حسب  ❖

ت التكليف بمهمة رسمية لموظفيها، وذلك يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد عمل كشف بقرارا جهة الموظف الفعلية  ❖

إذا تم اختيار إصــدار الكشــف حســب )الجهة اإلدارية(، مع إمكانية اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود 

 ( في المربع.بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

تكليف بمهمة رســـمية له، وذلك إذا تم اختيار إصـــدار يتم إدخال رقم الموظف المراد عمل كشـــف بقرارات ال رقم الموظف  ❖

الكشــف حســب )الموظف(، مع إمكانية اختيار كل الموظفين وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر 

 ( في المربع.إشارة )

ــــغ  على زر ييتم إدخال رقم الجهة اإلدارية المراد تكليف الموظف فيها، وذلك من خال جهة المكلف فيها   ❖ ي من F2ل الض

ــــماء الجهات االدارية فيتم اختيار الجهة االدارية المطلوبة،مع إمكانية  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

 ( في المربع.اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )
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إدخال الفترة التي يراد أن يعد الكشــف بقرارات التكليف بمهمة رســمية  التي صــدرت خاللها  إلى(  -فترة التكليف )من  ❖

ــــغ  على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية F8في حقلي )من وإلى( وذلك بالض

 التعديل عليه.

ستخدم با إظهار الذين إنتهى تكليفهم فقط  ❖ ضغ  بالمربع الموجود بجانب يقوم الم شارة ) المحددل ( في حيم تظهر إ

 .الموظفين الذي انتهى تكليفهم فق إلظهار  المربع

 .من قائمة منسدلةالكشف ترتيب طريقة يقوم المستخدم بإختيار ترتيب حسب   ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يعرض النظام خيارين  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بقرارات التكليف بمهمة 

 (.1-31-20-7رسمية حسب الموظف و جهة الموظف الفعليه في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بقرارات التكليف بمهمة رسمية .1-31-20-7الشكل )
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  حالة القرار كشف بالقرارات حسب
 

شوف القرارات كما في  شف بالقرارات حسب حالة القرار من قائمة القرارات من قائمة ك شة عند اختيار ك شا تظهر هذه ال

 (.32-20-7الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالقرارات حسب حالة القرار .32-20-7الشكل )

 

سب حالة القرار  شف بالقرارات ح شة إعداد ك شا سيتم التعامل معها من خالليتم من خالل هذه ال شؤون  و التي  نظام 

 الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ر التي صدرت خاللها في حقلي إدخال الفترة التي يراد أن يعد الكشف بقرارات حسب حالة القرا إلى(  -فترة القرار )من  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8)من وإلى( وذلك بالضغ  على زر ي

سية المعرفة في النظام مع إمكانية اختيار كل وذلك القرار الرئيسي   ❖ سدلة تعرض أنواع القرارات الرئي عبارة عن قائمة من

 ( في المربع.بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )بالضغ  

ــــدلة تعرض أنواع القرارات الفرعية المعرفة في النظام مع إمكانية اختيار كل وذلك القرار الفرعي   ❖ عبارة عن قائمة منس

 ( في المربع.بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

وهي عبارة عن قائمة منســدلة تعرض عناصــرها أســماء النفقات )البدالت والحســميات( الشــهرية مع إمكانية  نوع النفقة  ❖

ــــرف البدالت والمكافآت  اختيار الكل، ويكون هذا المحدد متاحاً للمســــتخدم في حال كان نوع القرار الرئيســــي هو )ص

( في الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشـارة ) وذلك بالضـغ  بالمربع النفقاتوالتعويضـات(، مع إمكانية اختيار كل 

 المربع.
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ضغ  على زر يإسم المستخدم    ❖ ي F2إدخال إسم المستخدم الذي قام بتسجيل القرار، مع إمكانية اختيار الكل وذلك بال

  من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام القائمة المنسدله.

 .: عبارة عن قائمة منسدلة تعرض عناصرها حاالت القرارات ، مع إمكانية اختيار الكل حالة القرار  ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

كشف القرارات حسب نوع القرار و لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر 

 (.1-32-20-7الموظف في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالقرارات حسب حالة القرار .1-32-20-7الشكل )
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 المباشرات
 

( المباشرات، وكيفية اعداد مباشرة و إعتماد المباشرة و تصدير المباشرة واعتماد 0-8تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 شؤون الموظفين للمباشرة التي تخص الموظفين. 
 

 
 ( يمثل قائمة المباشرات.0-8الشكل )

 

 ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة 
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 إعداد المباشرة 
 

 (.1-8تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد المباشرة من المباشرات كما في الشكل ) 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد المباشرة.1-8الشكل )

 

شرة للموظف و  صالحية بالقيام بإعداد مبا صاحب ال سيتم يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم  التعامل التي 

، وإلعداد المباشــرة يقوم المســتخدم بتحديد القرار الرئيســي من القائمة المنســدلة و معها من خالل نظام شــؤون الموظفين 

ــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم  يقوم المســتخدم بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنســدلة ومن ثم يقوم بالض

 (.1-1-8داد المباشرة كما في الشكل )يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بإع
 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1634 

 
 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-1-8الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم الخاصة بإعداد مباشرة للقرار الذي تم تحديده: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص للقرار الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يتصــــدير القراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها مصــــدرة ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم إعداد مباشرة لها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. لصادر تاريخ ا ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.يتم إدخال تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

زمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على يقوم المستخدم بإدخال الفترة الإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

رض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يع

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

هام ومن ثم يقوم بالضغ  بالمربع الموجود شاشة إعداد المباشرة فيقوم المستخدم بالضغ  على زر يجديدي من شري  الم

بجانب جملة يالمباشرة جاهزة لالعتمادي حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري لتاريخ المباشرة للقرار مع إمكانية التعديل 

 عليه.
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  ة.أصبحت المباشرة معدة وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة اعتماد المباشرمالحظة 
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 اعتماد المباشرة 
 

 (.2-8تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد المباشرة من قائمة المباشرات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة اعتماد المباشرة.2-8الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد مباشرة لموظف إلتمام إجراءات الموظف 

، والعتماد مباشــــرة لموظف يقوم المســــتخدم بتحديد القرار التي ســــيتم التعامل معها من خالل نظام شــــؤون الموظفين و 

الرئيسي من القائمة المنسدلة و اختيار القرار الفرعي من القائمة المنسدلة ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يبحمي من شري  

 (.1-2-8عتماد مباشرة كما في الشكل )المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة با
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-2-8الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن الذي تم تحديده: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص للقرار الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

لمباشـــرةي حيم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب اختيار مرحلة القرار يإعداد ا مرحلة القرار  ❖

 على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها. يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوىتسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

خاللها وذلك بالضغ  على يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

تي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات ال

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

نب جملة شـــاشـــة اعتماد المباشـــرة حيم يصـــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســـتخدم بالضـــغ  بالمربع الموجود بجا

يالمباشرة جاهزة لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما 

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-2-8في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-2-8الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 حية.رقم مسلسل لصاحب الصالم   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

لنظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض ا

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لقرار إحداث وظيفة دائمة وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة  ❖

القيام بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب الصــالحيةي فيظهر يالقرار جاهز إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم 

صالحية االعتماد صاحب  شخص  صالحية مرًة أخرى ليتم اختيار ال صحاب ال شة أ شا يقوم  حيم المراد إلغاء اعتماده النظام 

لموجودة المستخدم باختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد من جدول أصحاب الصالحية وذلك بالضغ  على صورة اليد ا

في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يالمباشرة جاهزة إللغاء االعتماديحيم يعرض النظام رسالة تبين بأنه 

 تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير المباشرة.أصبحت المباشرة معتمدة من صاحب صالحية وبحاجة إلى مالحظة 
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 تصدير المباشرة 
 

 (.3-8تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير المباشرة من قائمة المباشرات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تصدير المباشرة.3-8الشكل )

 

التي ســيتم يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير قرار مباشــرة لموظف و 

، ولتصدير قرار مباشرة موظف رسمي يقوم المستخدم بتحديد القرار الرئيسي التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين 

القرار الفرعي من القائمة المنسدلة ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يبحمي من القائمة المنسدلة وذلك باختيار يتعييني و اختيار 

 (.1-3-8من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير مباشرة كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-3-8الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن الذي تم تحديده: محددات البحث  •

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص للقرار الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ـــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها  مرحلة القرار  ❖ ـــرةي حيم س ـــتخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد مباش يقوم المس

 صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.معتمدة من 

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. ظف رقم المو ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 يم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حF8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

اختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم ب

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في  ــغ  على ص القرار من الجدول وذلك بالض

شـــاشـــة تصـــدير المباشـــرة حيم يصـــبح القرار جاهزاً للتصـــدير فيقوم المســـتخدم بالضـــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة 

 لحقول التالية:يالمباشرة جاهزة للتصديري ويقوم بإدخال قيم ا

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار مباشرة موظف رسمي.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير قرار مباشــرة موظف رســمي وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ التصـدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر يقوم  ❖

 (.2-3-8يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-3-8الشكل )

 

ــدير إجبارية االختيار ومجموعات ــة مجموعات توزيع  يظهر النظام مجموعات التص ــاش ــدير االخرى والتي تم تحديدها في ش التص

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

زر يجديدي من  يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  رد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمج اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 
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o يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  ة الحرك

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 ة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجه

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم ي لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض تم الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 إلى شاشة تصدير القرار. الشاشة ويعيدنا

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-3-8الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-3-8الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

ضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بال

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.
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  أصــبحت المباشــرة تم تبليغها لشــؤون الموظفين وبحاجة إلى اعتماد من شــؤون الموظفين  حيم يتم ذلك من مالحظة

 شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة.
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 اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة 
 

 (.4-8تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة من قائمة المباشرات كما في الشكل ) 
 

 
 ( يمثل شاشة اعتماد شؤون الموظفين للمباشرة.4-8الشكل )

 

شؤون للموظف و  صالحية بالقيام باعتماد  صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا سيتم التعامل يتم من خالل هذه ال التي 

، والعتماد مباشرة موظف رسمي من شؤون الموظفين يقوم المستخدم بتحديد القرار معها من خالل نظام شؤون الموظفين 

القرار الفرعي من القائمة المنســـدلة ومن ثم يقوم بالضـــغ  على زر الرئيســـي من القائمة المنســـدلة وذلك باختيار و اختيار 

يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم الخاصــة باعتماد مباشــرة لموظف من شــؤون الموظفين كما في 

 (.1-4-8الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-4-8الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص للقرار الذي نريد البحم عنه.للقرار  الرقم الخاص  ❖

ــدرة ويجب على  مرحلة القرار  ❖ ــدير مباشــرةي حيم ســوف يعرض النظام القرارات التي حالتها مص اختيار مرحلة القرار يتص

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد من شؤون الموظفين.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. الصادر رقم  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 لقائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من االمرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

لســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم ابحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات ــغ  على ص القرار في  القرار من الجدول وذلك بالض

شـاشـة اعتماد شـؤون الموظفين للمباشـرة حيم يصـبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المسـتخدم بالضـغ  بالمربع الموجود 

صحاب  صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أ ضغ  على زر ياعتماد  بجانب جملة يالمباشرة جاهزة لالعتمادي ومن ثم ال

 تيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.( ليتم اخ2-4-8الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-4-8الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

لقرار إحداث وظيفة دائمة وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة  يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية ❖

ــالحيةي  ــاحب الص ــغ  على زر يإلغاء اعتماد ص يالمباشــرة جاهزة إللغاء االعتمادي من شــاشــة االعتماد ومن ثم القيام بالض

 حيم لمراد إلغاء اعتمادها فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد 

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 .د الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقيتبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتما

 

  من شؤون الموظفين ةمعتمدالمباشرة  تأصبحمالحظة. 
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 االفادات
 

( االفادات، وكيفية اعداد االفادات و إعتماد االفادات و تصــــدير االفادات واعتماد 0-9تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل )

 التي تخص الموظفين .االفادات شؤون الموظفين 
 

 
 ( يمثل قائمة االفادات.0-9الشكل )

 

  يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 اعداد اإلفادات 
 

شات 1-9تمثل هذه القائمة كما في الشكل ) في نظام شؤون الموظفين، حيم يتم من خالل هذه  االفادات( مجموعة شا

 .اعداد االفادات للموظفين القائمة 
 

 
 اعداد االفادات.( يمثل شاشة 1-9الشكل )

 

االفادات ليقوم شـــــاشـــــات ال من مجموعةيتم الدخول الى قائمة اعداد االفادات من قائمة االفادات حيم يعرض النظام 

 ومعالجة البيانات الالزمة. اتهذه الشاشإحدى  بإختيارالمستخدم 
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  إعداد افادة قرار تكليف بالعمل خارج الدوام
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد إفادة قرار تكليف بالعمل خارج الدوام من قائمة اإلفادات من قائمة إعداد اإلفادات كما 

 (.1-1-9في الشكل )
 

 
 بالعمل خارج الدوام.إفادة قرار تكليف ( يمثل شاشة إعداد 1-1-9الشكل )

 

ـــة القيام بإعداد إفادة قرار تكليف بالعمل خارج الدوام لموظف  ـــيتم التعامل معها من و يتم من خالل هذه الشـــاش التي س

، وإلضـــافة إفادة قرار تكليف بالعمل خارج الدوام جديدة يتم الضـــغ  على زر يجديدي من شـــري  خالل نظام شـــؤون الموظفين 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:المهام، وفيما يلي 

 

 المعلومات الرئيسية •

قائي  الرقم الخاص للقرار  ❖ كان الترقيم غير تل حال  لدوام في  خارج ا بالعمل  خاص لقرار قرار تكليف  خال الرقم ال يتم إد

 للقرارات في شاشة إعدادات النظام. 

ــــغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز  القرار جاهز لالعتماد  ❖ يتم تحديد إذا كان القرار جاهز لالعتماد وذلك بالض

 ( في المربع، حيم هذا الخيار مهم إلتمام عملية االعتماد. لالعتمادي حيم تظهر إشارة )

  ياإلفاداتي.يعرض النظام القرار الرئيسي لقرار تكليف بالعمل خارج الدوام تلقائياً  القرار الرئيسي  ❖

 يعرض النظام القرار الفرعي لقرار تكليف بالعمل خارج الدوام تلقائياً  يإفادة تكليف بالعمل خارج الدوام ي. القرار الفرعي  ❖

 يتم إدخال رقم قرار تكليف بالعمل خارج الدوام.القرار األصلي   ❖

 يعرض النظام تلقائياً حالة القرار يقرار نافذي. حالة القرار  ❖

 يتم اختيار نموذج طباعة القرار من القائمة المنسدلة.  الطباعة نموذج  ❖

 إدخال مرفقات القرار في حال وجود مرفقات للقرار. المرفقات  ❖
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 يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على إعداد إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام.المالحظات   ❖

صادر  ❖ بالعمل خارج الدوام حيم يتم إدخال رقم الصــادر لقرار يســتخدم هذا الحقل في شــاشــة تصــدير إفادة تكليف  رقم ال

 إفادة كليف بالعمل خارج الدوام.

يستخدم هذا الحقل في شاشة تصدير إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام حيم يتم إدخال تاريخ تصدير قرار  تاريخ التصدير  ❖

 إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام.

 يتم إدخال رقم اإلفادة تكليف بالعمل خارج الدوام الذي نريد إضافته. رقم القرار  ❖

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ إعداد إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام وذلك بالضغ  على زر يتاريخ القرار   ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل  في حالةنفس تاريخ التصـــدير   ❖ قام المســـتخدم بالض

تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصــدير وإذا لم يقوم بالضــغ  في هذا المربع يقوم بإدخال التاريخ 

 تكليف بالعمل خارج الدوام.في حقل تاريخ النفاذ حيم يستخدم هذا الحقل في شاشة تصدير قرار إفادة 

يستخدم هذا الحقل في شاشة تصدير إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام حيم يتم إدخال تاريخ نفاذ قرار إفادة  تاريخ النفاذ  ❖

 تكليف بالعمل خارج الدوام.

 يعرض النظام رقم الطلب في حال إعداد طلب لهذا القرار.رقم الطلب   ❖

حقل في شاشة إعداد المباشرة أما في بقية شاشات القرارات يعرض هذا الحقل تاريخ يستخدم هذا ال تاريخ المباشرة  ❖

 مباشرة القرار إذا كان هنالك مباشرة للقرار.

 متن القرار •

 إفادة عن العمل اإلضافي •

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة موظفي موظفي القرار حسب مخصصاتهم اإلدارية   •

حسب مخصصاتهم اإلدارية والتي تتضمن أسماء الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرار 

القرارات الجماعية ، يقوم النظام بعرض بيانات عن موظفي القرار حســـب مخصـــصـــات إدارتهم ، وذلك في حال كان النظام 

 :يتعامل مع المخصصات ويعرض التقرير البيانات التالية

o  يعرض النظام مركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي . التكلفة   مركز 

o    يعرض النظام المخصــــص الكلي  لمركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف المنتمي لقرار المخصـــص الكلي

 تكليف بعمل إضافي .

o    ــــص لمركز التكلفة المرتب  بجهة العمل الفعلية للموظف  يعرض النظامالمتبقي من المخصــــص المتبقي من المخص

 المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي .

o   يعرض النظام مجموع المكافآت لمركز التكلفة .مجموع المكافآت لمركز التكلفة 

o :بيانات الموظفين في القرار المنتمين لها وتشمل 

o   رقم مسلسل للموظف المنتمي للقرار.م 

o  يعرض النظام رقم الموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي . رقم الموظف 

o   يعرض النظام الراتب األساسي للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي. الراتب األساسي 

o   يعرض النظام قيمة المكافأة للموظف المنتمي لقرار تكليف بعمل إضافي.قيمة المكافأة 

o  رض سبب عدم الحفظ في حال حدوثه مثل عدم كفاية المخصص أو عدم تخصيص مبلغ لمركز يقوم النظام بع المالحظات

 التكلفة أو عدم تعريف مركز التكلفة، ويكون فارغ للموظف الذي يغطي مخصصه.

o   يعرض النظام مجموع المكافآت لجميع الموظفين المنتمين للقرار.مجموع مبالغ المكافآت لموظفي القرار 

ضافة كل الموظفي ❖ يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر عند الرغبة في إعداد قرار إفادة عن عمل إضــافي لجميع  ن ا

 الموظفين المشمولين في قرار التكليف بالعمل االضافي اللذي تم اعداده سابًقا .

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد قرار إفادة عن عمل إضافي له. رقم الموظف   ❖

 النظام اسم الموظف المراد إعداد قرار إفادة عن عمل إضافي له.يعرض  اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد إفادة عن عمل إضافي له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد طلب إفادة عن عمل إضافي له. حالة الموظف  ❖

   على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف.بالضغ معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.
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: يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ بداية العمل االضـــافي لالفادة وتكون القيمة االفتراضـــية له هي تاريخ إلفادةتاريخ بداية ا ❖

ــغ  على زر ي ي F8بداية التكليف لنفس الموظف في قرار التكليف بالعمل خارج الدوام ويمكن للمســتخدم تعديلها وذلك بالض

 ري مع إمكانية التعديل عليه.من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهج

: يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ نهاية العمل االضـــافي لالفادة وتكون القيمة االفتراضـــية له هي تاريخ تاريخ نهاية اإلفادة ❖

ي F8نهاية التكليف لنفس الموظف في قرار التكليف بالعمل خارج الدوام ويمكن للمســتخدم تعديلها وذلك بالضــغ  على زر ي

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.من لوحة 

 

 التكليف بالعمل اإلضافي لأليام العادية ▪

ــــارة ) أيام األســــبوع المكلف فيها الموظف  ❖ ( في المربعات المجاورة لأليام العادية التي تم يعرض النظام تلقائًيا إش

في قرار التكليف بالعمل خارج الدوام ويمكن أن يقوم المســتخدم بتغيير تحديد تحديدها ســابًقا كأيام تكليف عادية للموظف 

 األيام العادية التي تم تكليف الموظف فيها.

 يتم إدخال عدد األيام العادية الفعلية التي عمل فيها الموظف المكلف عمالً إضافياً. عدد األيام العادية الفعلية  ❖

ــــافي   معدل الســــاعات الفعلية لأليام العادية ❖ ــــاعات الفعلية لأليام العادية للعمل اإلض يعرض النظام معدل عدد الس

 للموظف و التي تم تحديدها سابًقا في قرار التكليف بالعمل خارج الدوام ويمكن تعديله.

حيم يعرض النظام تقويم يحتوي على أيام الشهر فيتم اختيار  يتم الضغ  على صورة التقويم  أيام التكليف الفعلية  ❖

يام التكليف ا هذه االيام في حقل أ ظام تواريخ  ــــغ  على زر ياغالقي حيم يعرض الن بة للتكليف ومن ثم الض يام المطلو أل

 الفعلية.

 التكليف بالعمل اإلضافي أليام العطل الرسمية ▪

ــافياً عدد أيام العطل الرســمية   ❖ وذلك إذا يتم إدخال عدد أيام العطل الرســمية التي عمل فيها الموظف المكلف عمالً إض

 كان العمل اإلضافي يصادف يوم عطلة رسمية.

يعرض النظام معدل الســاعات الفعلية أليام العطل الرســمية للعمل معدل الســاعات الفعلية أليام العطل الرســمية   ❖

 اإلضافي للموظف والتي تم تحديدها في شاشة إعدادات ضواب  العمل.

 مية المسموح للموظف أن يعمل بها عمل إضافي.يعرض النظام نوع العطل الرسنوع العطل الرسمية   ❖

 التكليف بالعمل اإلضافي أليام األعياد ▪

 يتم إدخال عدد أيام التكليف الكلية أليام األعياد وذلك حسب مدة التكليف. عدد أيام األعياد  ❖

اإلضـــافي للموظف و يعرض النظام معدل الســـاعات الفعلية أليام األعياد للعمل معدل الســاعات الفعلية أليام األعياد   ❖

 التي تم تحديدها في شاشة إعدادات ضواب  العمل.

ــــافي إجمالي ســــاعات اإلفادة لأليام العادية   ❖ ــــاعات اإلفادة لأليام العادية للعمل اإلض يعرض النظام إجمالي عدد س

 للموظف.

م العطل الرسمية للعمل يعرض النظام إجمالي عدد ساعات اإلفادة ألياإجمالي ساعات اإلفادة أليام العطل الرسمية   ❖

 اإلضافي للموظف.

 يعرض النظام إجمالي عدد ساعات اإلفادة أليام األعياد للعمل اإلضافي للموظف.إجمالي ساعات اإلفادة أليام األعياد   ❖

 يتم إدخال طبيعة العمل المراد انجازه خالل فترة التكليف بالعمل اإلضافي للموظف.طبيعة العمل المراد انجازه   ❖

ــــافي التي عمل بها وذلك باختيار يعوض بأيام اجازة   ❖ يتم تحديد هل ســــيعوض الموظف بأيام اجازة بدل أيام العمل اإلض

 ينعم أو الي حيم يمكن اختيار نعم أو ال إذا كان نوع العمل اإلضافي أيام عطل رسمية أو أيام أعياد.

راب  يعرض النظام شــاشــة األيام المســتبعدة من فترة بالضــغ  على هذا ال إظهار األيام المســتبعدة من فترة اإلفادة  ❖

 اإلفادة مثل أيام اإلجازات والغيابات.

ــــافي، حيم يكون هذا عدد أيام التعويض   ❖ ــــيتم تعويض الموظف بها بدل العمل اإلض يتم إدخال عدد أيام االجازة التي س

 يام اجازة بدل عمله اإلضافي. الحقل فعاالً عند اختيار ينعمي في الحقل السابق أي أنه سيعوض الموظف بأ

 

  حيم يتم ذلك من  الى اعتماد من صــــاحب الصــــالحيةوبحاجة  معدإفادة تكليف بالعمل خارج الدوام  تأصــــبحمالحظة

 إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام.إعتماد شاشة اعتماد 
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 إعداد إفادة مهمة انتداب داخلي
 

مهمة انتداب داخلي من قائمة اإلفادات من قائمة إعداد اإلفادات كما في تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار إعداد إفادة 

 (.2-1-9الشكل )
 

 
 إفادة مهمة االنتداب الداخلي.( يمثل شاشة إعداد 2-1-9الشكل )

 

التي سيتم التعامل معها من خالل و يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد إفادة أداء مهمة انتداب داخلي لموظف قرار 

، وإلضــافة إفادة مهمة انتداب داخلي جديدة يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي نظام شــؤون الموظفين 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 الدوام.تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد إفادة تكليف بالعمل خارج  ❖

 

 متن القرار •

 إفادة عن مهمة انتداب •

 يعرض النظام نوع اإلفادة داخلي.نوع اإلفادة   ❖

 يتم إدخال البيانات عن إفادة مهمة االنتداب الداخلي للموظف:معلومات الموظف المختصرة   ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد طلب إفادة مهمة االنتداب الداخلي له.  رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المدخل رقمه في الحقل السابق. الموظف  اسم ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد إفادة مهمة االنتداب الداخلي له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد إفادة مهمة االنتداب الداخلي له. حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. األساسية  معلومات الموظف ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 ة.الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعي

بالضــغ  على هذا الراب  يســتطيع المســتخدم الدخول إلى شــاشــة الموظفين الذين تم تعويض تذاكر الســفر لهم   ❖

سفر لهم سماء الموظفين المشمولين في القرار  الموظفين الذين تم تعويض تذاكر ال ضمن أ صرف والتي تت ويتم تمييز من 

 .ند الحاجة في صفحة القراروظفين علهم تعويض تذاكر سفر مع إمكانية استرجاع أحد الم

ضغ  بالمربع الموجود حيم تظهر مستبعد من االنتداب    ❖ ستبعاد موظف من االفادة ، حيم يتم ال ستخدم هذا الحقل ال  ي

 ( في المربع .إشارة )

 المدخل في قرار االنتداب األصلي. انتداب الموظف تلقائياً  بدايةخ يعرض النظام تاريتاريخ بداية االنتداب   ❖

 المدخل في قرار االنتداب األصلي. خ نهاية انتداب الموظف تلقائياً يعرض النظام تاريتاريخ نهاية االنتداب   ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع االنتداب يانتداب داخليي. نوع االنتداب  ❖

 يعرض النظام اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

 

 الدول والمدن المنتدب إليها •

 الرقم التسلسلي.مسلسل أو م   ❖

يعرض النظام اسم دول االنتداب التي تم انتداب الموظف إليها وهي يالمملكة العربية السعوديةي وذلك ألن االنتداب الدولة   ❖

 داخلي.

 يعرض النظام اسم المدينة في دولة االنتداب تم انتداب الموظف إليها. المدينة   ❖

 

ــــغ  على زر يللفعلي نتداب اتحديد تاريخ بداية االتاريخ بداية االنتداب   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8لموظف وذلك بالض

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد المدة الفعلية التي أنهى فيها الموظف مهمته باأليام. مدة االنتداب  ❖

ياً تاريخ االنتهاء الفعلتاريخ انتهاء االنتداب   ❖ ي النتداب الموظف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية االنتداب يعرض النظام تلقائ

 ومدة االنتداب.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل تم تأمين للموظف سكن خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانب تحديد هل تم تأمين للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرةتأمين طعام   ❖

سيلة نقل خالل فترة انتدابهتأمين وسيلة نقل   ❖ ضغ  بالدائرة  تحديد هل تم تأمين للموظف و  الموجودة بجانبوذلك بال

 ينعم أو الي.

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة تعويض تذاكر السفر. وهو حقل اختياري.قيمة تعويض تذاكر السفر   ❖

التعديل على طريقة ســفر الموظف المنتدب إلى جهة االنتداب و ذلك في حالة كانت طريقة الســفر يتم وســيلة الســفر   ❖

 يطائرةي حيم يتم التعديل على الحقول التالية:

o   سير  يتم تعديل خ  ســير الطائرة التي ســافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار خ  الســير من القائمة المنســدلةخط ال

 من قائمة إدارة النظام. الطيران في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير حيم تم تعريف خطوط سير

o   ــــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكرة من القائمة درجة الطيران يتم تعديل درجة تذكرة الطائرة التي س

 الرموز في إدارة النظام.من قائمة  حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر المنسدلة

o  يتم تعديل اســم شــركة الطيران التي ســافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اســم الشــركة من شــركات الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف شركات الطيران في شاشة رموز شركات الطيران القائمة المنسدلة

مبلغ رســوم االشــتراك بالمؤتمر, وينم ذلك فق  اذا كان الغرض من االنتداب في قرار  : يتم ادخالرسـوم اشـتراا المؤتمر ❖

  االنتداب األصلي يحضور مؤتمري.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل تم صرف للموظف سلفة انتدابصرف سلفة مقدمة   ❖

 ظف.يعرض النظام مدة آخر انتداب للمومدة آخر انتداب   ❖

 يعرض النظام مدة االنتداب الحالي للموظف.مدة االنتداب الحالي   ❖

  يعرض النظام الرصيد المتبقي للموظف من انتدابات داخلية وذلك خالل السنة المالية الحالية.الرصيد المتبقي   ❖

يام المستبعدة من فترة يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر ليتم إظهار األإظهار األيام المستبعدة من فترة اإلفادة   ❖

 (.1-2-1-9اإلفادة كما في الشكل )
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  ( يمثل شاشة األيام المستبعدة من فترة اإلفادة.1-2-1-9الشكل )

 

  وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة  ةإفادة مهمة االنتداب الداخلي معد تأصبحمالحظة

  اعتماد إفادة مهمة االنتداب الداخلي.
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 إعداد إفادة مهمة انتداب خارجي
 

ــــة عند اختيار إعداد إفادة مهمة انتداب خارجي من قائمة اإلفادات من قائمة إعداد اإلفادات كما في   ــــاش تظهر هذه الش

 (.3-1-9الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد إفادة مهمة االنتداب الخارجي.3-1-9الشكل )

 

التي سيتم التعامل معها من خالل و يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد إفادة أداء مهمة انتداب خارجي لموظف قرار 

شؤون الموظفين  شري  المهام، وفيما يلي نظام  ضغ  على زر يجديدي من  ضافة إفادة مهمة انتداب خارجي جديدة يتم ال ، وإل

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 لمعلومات الرئيسيةا •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد إفادة قرار تكليف بالعمل خارج الدوام. ❖

 

 متن القرار •

 إفادة عن مهمة انتداب •

 يعرض النظام نوع اإلفادة خارجي.نوع اإلفادة   ❖

 يتم إدخال البيانات عن إفادة مهمة االنتداب الخارجي للموظف.معلومات الموظف المختصرة   ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد طلب إفادة مهمة االنتداب الخارجي له.  الموظف رقم  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المدخل رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد إفادة مهمة االنتداب الخارجي له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد إفادة مهمة االنتداب الخارجي له. حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

تتضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي  معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 المدخل في قرار االنتداب األصلي. تلقائياً  تداب الموظفيعرض النظام تاريخ بداية انتاريخ بداية االنتداب   ❖

 المدخل في قرار االنتداب األصلي. خ نهاية انتداب الموظف تلقائياً يعرض النظام تاريتاريخ نهاية االنتداب   ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع االنتداب يانتداب خارجيي. نوع االنتداب  ❖

 يعرض النظام اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

 

 الدول والمدن المنتدب إليها •

 مسلسل أو الرقم التسلسلي.م   ❖

 يعرض النظام اسم دولة االنتداب التي تم انتداب الموظف إليها. الدولة   ❖

 يعرض النظام اسم المدينة في دولة االنتداب التي تم انتداب الموظف إليها. المدينة   ❖

ــــغ  على زر يليد تاريخ بداية االنتداب الفعلي تحدتاريخ بداية االنتداب   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8لموظف وذلك بالض

 ظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.يعرض الن

 تحديد المدة الفعلية التي أنهى فيها الموظف مهمته باأليام. مدة االنتداب  ❖

ياً تاريخ االنتهاء الفعلي النتداب الموظف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية االنتداب تاريخ انتهاء االنتداب   ❖ يعرض النظام تلقائ

 ومدة االنتداب.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل تم تأمين للموظف سكن خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة سكن   تأمين ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل تم تأمين للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين طعام   ❖

سيلة نقل خالل فترة انتدابهتحديد هل تم تأمين للموظف تأمين وسيلة نقل   ❖ ضغ  بالدائرة  و  الموجودة بجانبوذلك بال

 ينعم أو الي.

يتم التعديل على طريقة ســفر الموظف المنتدب إلى جهة االنتداب و ذلك في حالة كانت طريقة الســفر وســيلة الســفر   ❖

 يطائرةي حيم يتم التعديل على الحقول التالية:

o   سير  رة التي ســافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار خ  الســير من القائمة المنســدلةيتم تعديل خ  ســير الطائخط ال

 من قائمة إدارة النظام. حيم تم تعريف خطوط سير الطيران في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير

o   ــــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار ددرجة الطيران رجة التذكرة من القائمة يتم تعديل درجة تذكرة الطائرة التي س

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز درجات التذاكر المنسدلة

o  يتم تعديل اســم شــركة الطيران التي ســافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اســم الشــركة من شــركات الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. يران في شاشة رموز شركات الطيرانحيم تم تعريف شركات الط القائمة المنسدلة

 .يتم ادخال رسوم التأشيرة للدولة المنتدب اليها الموظفرسوم التأشيرة   ❖

 : يتم ادخال رسوم الفحص الطبي للموظف.رسوم الفخص الطبي ❖

 : يتم ادخال قيمة ضربية المطار.رسوم ضريبة المطار ❖

تم ادخال مبلغ رســوم االشــتراك بالمؤتمر, ويتم ذلك فق  اذا كان الغرض من االنتداب في قرار : يرسـوم اشـتراا المؤتمر ❖

  االنتداب األصلي يحضور مؤتمري.

 بتم تحديد عملة رسوم االشتراك بالمؤتمر, وذلك باختيار العملة من القائمة المنسدلة .العملة   ❖

سعودي, حيم يتم التحويل اعتمادا على معامل  رسوم االشتراا بالريال  ❖ سوم االشتراك بالريال ال يعرض النظام قيمة ر

 التحويل ضمن تعريف رموز العمالت.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل تم صرف للموظف سلفة انتدابصرف سلفة مقدمة   ❖

 انتداب للموظف.يعرض النظام مدة آخر مدة آخر انتداب   ❖

 يعرض النظام مدة االنتداب الحالي للموظف.مدة االنتداب الحالي   ❖

  يعرض النظام الرصيد المتبقي للموظف من انتدابات خارجية وذلك خالل السنة المالية الحالية.الرصيد المتبقي   ❖

م إظهار األيام المستبعدة من فترة يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر ليتإظهار األيام المستبعدة من فترة اإلفادة   ❖

 (.1-3-1-9اإلفادة كما في الشكل )
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 .( يمثل شاشة األيام المستبعدة من فترة اإلفادة1-3-1-9الشكل )

 

  وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة  ةإفادة مهمة االنتداب الخارجي معد تأصبحمالحظة

 .اعتماد إفادة مهمة االنتداب الخارجي 
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 إعداد قرار إفادة عن جلسات لجنة
 

شكل  تظهر سات لجنة من قائمة اإلفادات من قائمة إعداد اإلفادات كما في ال شة عند اختيار إعداد إفادة عن جل شا هذه ال

(9-1-4.) 
 

 
 إفادة عن جلسات لجنة.( يمثل شاشة إعداد 4-1-9الشكل )

 

سات لجنة قرار  شة القيام بإعداد إفادة عن جل شا شؤون و يتم من خالل هذه ال سيتم التعامل معها من خالل نظام  التي 

، وإلضــافة إفادة عن جلســات لجنة  جديدة يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الموظفين 

 حقول في هذه الشاشة:ال

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد إفادة قرار تكليف بالعمل خارج الدوام. ❖

 متن القرار •

 قرار افادة عن جلسات لجنة •

يقوم النظام بعرض بيانات جميع الحقول في متن القرار تلقائيًا كما تم ادخاله سابًقا في قرار تكوين لجنة علًما بأن جميع الحقول 

 التالية اليمكن التعديل عليها في هذه الشاشة كما يلي: 

 يقوم النظام بعرض اسم اللجنة المراد إعداد قرار إفادة عن أعمالها. اسم اللجنة  ❖

 يقوم النظام بعرض الغرض من تكوين اللجنة. من اللجنة الغرض  ❖

 يقوم النظام بعرض وحدة احتساب المكافأة بجلسة أو يوم أو ساعة.وحدة احتساب المكافأة   ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ بداية عمل اللجنة بالتاريخ الهجري. تاريخ بداية عمل اللجنة ❖

  ريخ نهاية عمل اللجنة بالتاريخ الهجري.يقوم النظام بعرض تا تاريخ نهاية عمل اللجنة  ❖
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 يقوم النظام بعرض بيانات المناصب المكونة للجنة كما يلي:المناصب المكونة للجنة   ❖

o   رقم مسلسل.م 

o يقوم النظام بعرض وصف المنصب الذي تم تعريفه للجنة. وصف المنصب 

o   لك المنصب.يقوم النظام بعرض عدد الموظفين الذي تم تحديده على ذعدد الموظفين 

o   يقوم النظام بعرض قيمة بدل الوحدة أثناء الدوام وذلك حســب وحدة احتســاب المكافأة التي تم بدل الوحدة أثناء الدوام

 تحديدها سابقاً.

o   يقوم النظام بعرض قيمة بدل الوحدة خارج الدوام وذلك حسب وحدة احتساب المكافأة التي تم بدل الوحدة خارج الدوام

 .تحديدها سابقاً 

o   يعرض النظام الحد األقصى للبدل الذي سيتم دفعه لهذا المنصب.الحد األقصى للبدل 

 

ــب اللجنة  كما تم الموظفين المعينين على مناصــب اللجنة   • يقوم النظام بعرض بيانات الموظفين المعينين على مناص

 ادخالها سابًقا أثناء اعداد قرار تكوين لجنة على شكل جدول محتويًا مايلي:

o   رقم مسلسل.م 

o   ـــب محدد أو وظيفة محددة أو التصـــنيف ـــب اللجنة هل هو يموظف محدد أو منص ـــنيف لمنص يقوم النظام بعرض نوع التص

 منصب غير محددي.

o   يقوم النظام بعرض رقم الموظف الذي تم اختياره لشغل منصب اللجنة.رقم الموظف 

o  ره لشغل منصب اللجنة.يقوم النظام بعرض اسم الموظف الذي تم اختيا اسم الموظف 

o   يعرض النظام تلقائياً اسم المنصب الذي تم اختياره.اسم المنصب 

o     يعرض النظام تلقائياً خيار نعم أو ال حسب ماتم اختياره سابًقا.يمكن اإلنابة عنه 

o   صب الغير محدد صف المن يعرض النظام المنصــب الذي تم إدخالة يدوياً في الســابق في حال كان نوع منصــب اللجنة و

 يمنصب غير محددي. 

o    ـــافة رقم موافقة صـــاحب الصـــالحية ـــالحية التي تم ادخالها من قرار إض ـــاحب الص يقوم النظام بعرض رقم موافقة ص

 .موظفين إلى لجنة

o    ض تاريخ موافقة صــاحب الصــالحية التي تم ادخالها من قرار إضــافة يقوم النظام بعرتاريخ موافقة صــاحب الصــالحية

 .موظفين إلى لجنة

 

  وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة  ةإفادة عن جلسات لجنة معدت أصبحمالحظة

 .اعتماد إفادة عن جلسات لجنة
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 إعداد اإلفادة عن حضور دورة داخلية
  

اختيار إعداد اإلفادة عن حضــور دورة داخلية من قائمة اإلفادات من قائمة إعداد اإلفادات كما في تظهر هذه الشــاشــة عند 

 (.5-1-9الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد اإلفادة عن حضور دورة داخلية.5-1-9الشكل )

 

سيتم التعامل معها من  التيو يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد إفادة عن حضور دورة تدريبية داخلية لموظف قرار 

، وإلضــافة إفادة عن حضــور دورة تدريبية داخلية جديدة يتم الضــغ  على زر يجديدي من شــري  خالل نظام شــؤون الموظفين 

 المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 خارج الدوام. تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد إفادة قرار تكليف بالعمل ❖

 

 متن القرار •

 إفادة عن حضور دورة داخلية •

 يعرض النظام نوع الدورة دورة تدريبية داخلية.نوع الدورة   ❖

 يتم إدخال البيانات عن إفادة حضور دورة داخلية للموظف:معلومات الموظف المختصرة   ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد طلب إفادة عن حضور دورة داخلية له. رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف الذي المدخل رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد إفادة عن حضور دورة داخلية له. رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد إفادة عن حضور دورة داخلية له. حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

ضمن أسماء بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تت معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ بداية الدورة الفعلي الموظف وذلك بالضــــغ  على زر يتاريخ بداية الدورة   ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد المدة الفعلية التي أنهى فيها الموظف الدورة باأليام والشهور. مدة الدورة  ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ االنتهاء الفعلي للدورة وذلك بعد تحديد تاريخ بداية الدورة ومدة الدورة.تاريخ نهاية الدورة   ❖

ضوره للدورة وذلك باالتقدير   ❖ صل عليه الموظف بعد ح صرها يتم تحديد التقدير الذي ح سدلة عنا ختيار التقدير من قائمة من

 من رموز نتائج الدروات التدريبية.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل يصرف للموظف مكافأةيصرف له مكافأة   ❖

 

  صبحمالحظة صاحب صالحية حيم يتم ذلك ةإفادة عن حضور دورة داخلية معد تأ  من شاشة وبحاجة إلى اعتماد من 

 .إفادة عن حضور دورة داخلية اعتماد
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 إعداد اإلفادة عن حضور دورة خارجية
 

ــور دورة خارجية من قائمة اإلفادات من قائمة إعداد اإلفادات كما في  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد اإلفادة عن حض

 (.6-1-9الشكل )
 

 
 خارجية.إفادة عن حضور دورة ( يمثل شاشة إعداد 6-1-9الشكل )

 

التي سيتم التعامل معها من و يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد إفادة عن حضور دورة تدريبية خارجية لموظف قرار 

ــؤون الموظفين  ــري  خالل نظام ش ــغ  على زر يجديدي من ش ــور دورة تدريبية خارجية جديدة يتم الض ــافة إفادة عن حض ، وإلض

 الحقول في هذه الشاشة:المهام، وفيما يلي تبيان لكل من 

 

 المعلومات الرئيسية •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد إفادة قرار تكليف بالعمل خارج الدوام. ❖

 

 متن القرار •

 إفادة عن حضور دورة خارجية •

 يعرض النظام نوع الدورة دورة تدريبية خارجية.نوع الدورة   ❖

 معلومات الموظف المختصرة ❖

 يعرض النظام رقم الموظف المراد إعداد طلب إفادة عن حضور دورة خارجية له.  رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المدخل رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد إفادة عن حضور دورة خارجية له. رقم السجل المدني  ❖

 م حالة الموظف المراد إعداد إفادة عن حضور دورة خارجية له.يعرض النظا حالة الموظف  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1663 

 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار  ❖

 لموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.ا

ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8تحديد تاريخ بداية الدورة الفعلي الموظف وذلك بالضــــغ  على زر يتاريخ بداية الدورة   ❖

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 ة الفعلية التي أنهى فيها الموظف الدورة باأليام والشهور.تحديد المد مدة الدورة  ❖

 يعرض النظام تلقائياً تاريخ االنتهاء الفعلي للدورة وذلك بعد تحديد تاريخ بداية الدورة ومدة الدورة.تاريخ نهاية الدورة   ❖

ضوره للدورة وذلك باختيار التقدالتقدير   ❖ صل عليه الموظف بعد ح صرها يتم تحديد التقدير الذي ح سدلة عنا ير من قائمة من

 من رموز نتائج الدروات التدريبية.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبوذلك بالضغ  بالدائرة  تحديد هل يصرف للموظف مكافأةيصرف له مكافأة   ❖

 

  اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة  وبحاجة إلى ةإفادة عن حضور دورة خارجية معد تأصبحمالحظة

 .اعتماد إفادة عن حضور دورة خارجية
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 إعداد إفادة مهمة انتداب حج 
  

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار إعداد إفادة مهمة انتداب حج من قائمة اإلفادات من قائمة إعداد اإلفادات كما في الشــكل 

(9-1-7.) 
 

 
 ( يمثل شاشة إعداد إفادة مهمة انتداب الحج.7-1-9الشكل )

 

التي ســيتم التعامل معها من خالل نظام و يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد إفادة أداء مهمة انتداب حج لموظف 

ضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل شؤون الموظفين  ، وإلضافة إفادة مهمة انتداب حج جديدة يتم ال

 من الحقول في هذه الشاشة:

 

 الرئيسيةالمعلومات  •

 تم شرح هذه الحقول في شاشة إعداد إفادة قرار تكليف بالعمل خارج الدوام. ❖

 

 متن القرار •

 إفادة عن مهمة انتداب •

 يعرض النظام نوع اإلفادة حج.نوع اإلفادة   ❖

 يتم إدخال البيانات عن إفادة مهمة انتداب الحج للموظف:معلومات الموظف المختصرة   ❖

 م الموظف المراد إعداد طلب إفادة مهمة انتداب الحج له. يعرض النظام رق رقم الموظف  ❖

 يعرض النظام اسم الموظف المدخل رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف  ❖

 انتداب الحج له. يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد إفادة مهمة رقم السجل المدني  ❖

 يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد إفادة مهمة انتداب الحج له. حالة الموظف  ❖
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 بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات الموظف. معلومات الموظف األساسية  ❖

أسماء  بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن معلومات القرار  ❖

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

 يعرض النظام تاريخ بداية انتداب الموظف. تاريخ بداية االنتداب   ❖

 يعرض النظام تاريخ نهاية انتداب الموظف تلقائياً. تاريخ نهاية االنتداب   ❖

 يعرض النظام تلقائياً نوع االنتداب يانتداب حجي. نوع االنتداب  ❖

 يعرض النظام اسم جهة انتداب الموظف.جهة االنتداب   ❖

 

 الدول والمدن المنتدب إليها •

 مسلسل أو الرقم التسلسلي.م   ❖

 يعرض النظام اسم الدولة )المملكة العربية السعودية ( التي تم انتداب الموظف إليها. الدولة   ❖

 النظام اسم المدينة في دولة االنتداب التي تم انتداب الموظف إليها. يعرض المدينة   ❖

ــــغ  على زر يتاريخ بداية االنتداب   ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F8تحديد تاريخ بداية االنتداب الفعلي الموظف وذلك بالض

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 الفعلية التي أنهى فيها الموظف مهمته باأليام.تحديد المدة  مدة االنتداب  ❖

ياً تاريخ االنتهاء الفعلي النتداب الموظف وذلك بعد تحديد تاريخ بداية االنتداب تاريخ انتهاء االنتداب   ❖ يعرض النظام تلقائ

 ومدة االنتداب.

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل تم تأمين للموظف سكن خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين سكن   ❖

 ينعم أو الي. الموجودة بجانبتحديد هل تم تأمين للموظف طعام خالل فترة انتدابه وذلك بالضغ  بالدائرة تأمين طعام   ❖

سيلة نقل خالل فترة انتدابهتأمين وسيلة نقل   ❖ ضغ  بالدائرة  تحديد هل تم تأمين للموظف و  الموجودة بجانبوذلك بال

 ي.ينعم أو ال

يتم التعديل على طريقة ســفر الموظف المنتدب إلى جهة االنتداب و ذلك في حالة كانت طريقة الســفر وســيلة الســفر   ❖

 يطائرةي حيم يتم التعديل على الحقول التالية:

o   سير  يتم تعديل خ  ســير الطائرة التي ســافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار خ  الســير من القائمة المنســدلةخط ال

 من قائمة إدارة النظام. حيم تم تعريف خطوط سير الطيران في شاشة جدول أسعار تذاكر السفر وخطوط السير

o   ــــافر بها الموظف المنتدب وذلك باختيار درجة التذكرة من القائمة درجة الطيران يتم تعديل درجة تذكرة الطائرة التي س

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. جات التذاكرحيم تم تعريف درجات الطيران في شاشة رموز در المنسدلة

o  يتم تعديل اســم شــركة الطيران التي ســافر معها الموظف المنتدب وذلك باختيار اســم الشــركة من شــركات الطيران

 من قائمة الرموز في إدارة النظام. حيم تم تعريف شركات الطيران في شاشة رموز شركات الطيران القائمة المنسدلة

 يعرض النظام مدة آخر انتداب للموظف.نتداب  مدة آخر ا ❖

 يعرض النظام مدة االنتداب الحالي للموظف.مدة االنتداب الحالي   ❖

  يعرض النظام الرصيد المتبقي للموظف من انتدابات حج وذلك خالل السنة المالية الحالية.الرصيد المتبقي   ❖

بالضغ  على هذا الزر ليتم إظهار األيام المستبعدة من فترة يقوم المستخدم إظهار األيام المستبعدة من فترة اإلفادة   ❖

 (.1-7-1-9اإلفادة كما في الشكل )
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 .( يمثل شاشة األيام المستبعدة من فترة اإلفادة1-7-1-9الشكل )

 

  وبحاجة إلى اعتماد من صاحب صالحية حيم يتم ذلك من شاشة  ةإفادة مهمة انتداب الحج معد تأصبحمالحظة

 إفادة مهمة انتداب الحج .اعتماد 
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 اعتماد االفادات
 

في نظام شـــؤون الموظفين، حيم يتم من  اعتماد االفاداتمجموعة شـــاشـــات ( 2-9تمثل هذه القائمة كما في الشـــكل )

 .اعتماد االفادات للموظفين خالل هذه القائمة 

 

 
 ( يمثل قائمة اعتماد االفادات .2-9الشكل )

 

 القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من 
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 اعتماد إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام
 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار اعتماد إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام من قائمة اإلفادات من قائمة اعتماد اإلفادات كما 

 (. 1-2-9في الشكل )
 

 
 .اعتماد إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام( يمثل شاشة 1-2-9الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام إلتمام  صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا يتم من خالل هذه ال

، والعتماد إفادة  إجراءات إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام للموظف و التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين

تكليف بالعمل خارج الدوام يقوم المســـتخدم بالضـــغ  على زر يبحمي من شـــري  المهام حيم يعرض النظام شـــاشـــة البحم 

 (.1-1-2-9الخاصة باعتماد إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-1-2-9الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام: بحث محددات ال •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

داد ويجب على اختيار مرحلة القرار يإعداد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت اإلع مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 خدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف.يست رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.إدخال رقم رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ي من لوحة F8إدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على زر يإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 يوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ ال

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في  القرار من الجدول

شاشة اعتماد إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام حيم يصبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود 

ــغ  على زر ــحاب  بجانب جملة يالطلب جاهز لالعتمادي ومن ثم الض ــة أص ــاش ــالحيةي  فيظهر النظام ش ــاحب ص ياعتماد ص

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-1-2-9الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-1-2-9الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 ثالً يمدير، نائب مديري.يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مصفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 نجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية ب

ــغ  في المربع الموجود  ❖ ــالحية لقرار إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام وذلك بالض ــاحب الص يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد ص

حب بجانب جملة يالطلب جاهز إللغاء االعتمادي من شــــاشــــة االعتماد ومن ثم القيام بالضــــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــــا

المراد إلغاء  الصــالحيةي فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد

ضغ  على  حيم اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  يقوم المستخدم باختيار ال

وم بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يق

 رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  أصــبحت إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام معتمدة من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من مالحظة

 شاشة تصدير إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام.
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 اعتماد إفادة مهمة انتداب داخلي
 

ــــة عند اختيار اعتماد إفادة مهمة انتداب داخلي من قائمة اإلفادات من قائمة اعتماد اإلفادات كما في  تظهر هذه الشــــاش

 (. 2-2-9الشكل )
 

 
 .اعتماد إفادة انتداب داخلي( يمثل شاشة 2-2-9الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد إفادة مهمة إنتداب داخلي إلتمام إجراءات 

إفادة إنتداب داخلي للموظف و التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، والعتماد إفادة مهمة إنتداب داخلي 

ن شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم الخاصــة باعتماد إفادة مهمة يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي م

 (.1-2-2-9إنتداب داخلي كما في الشكل )
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 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة مهمة إنتداب داخلي: محددات البحث  •

 الرقم الخاص لقرار إفادة مهمة إنتداب داخلي الذي نريد البحم عنه.إدخال الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. در رقم الصا ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 قائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من الالمرتبة   ❖

ي من لوحة F8إدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على زر يإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

ــغ  على زر ياعتماد  شــاشــة ــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالض اعتماد إفادة مهمة إنتداب داخلي حيم يص

( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية 2-2-2-9صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )

 االعتماد.
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 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لقرار إفادة مهمة إنتداب داخلي وذلك بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب  ❖

المراد إلغاء  ةي فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتمادالصــالحي

ضغ  على  حيم اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  يقوم المستخدم باختيار ال

على زر يإلغاء اعتماد صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  

 رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  أصبحت مهمة إنتداب داخلي معتمدة من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة تصدير مالحظة

 إنتداب داخلي.إفادة مهمة 
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 اعتماد إفادة مهمة انتداب خارجي
 

تظهر هذه الشــــاشــــة عند اختيار اعتماد إفادة مهمة انتداب خارجي من قائمة اإلفادات من قائمة اعتماد اإلفادات كما في 

 (. 3-2-9الشكل )
 

 
 .اعتماد إفادة انتداب خارجي( يمثل شاشة 3-2-9الشكل )

 

للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد إفادة مهمة إنتداب خارجي إلتمام يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح 

ــــؤون الموظفين ، والعتماد إفادة مهمة  ــــيتم التعامل معها من خالل نظام ش إجراءات إفادة إنتداب خارجي للموظف و التي س

شري  المهام حيم يعرض النظام  ضغ  على زر يبحمي من  صة باعتماد إنتداب خارجي يقوم المستخدم بال شة البحم الخا شا

 (.1-3-2-9إفادة مهمة إنتداب خارجي كما في الشكل )
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 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة مهمة إنتداب خارجي: محددات البحث  •

 داب خارجي  الذي نريد البحم عنه.إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة مهمة إنتالرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 رقم الجهة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ي من لوحة F8إدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على زر يإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

غ  على زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــبحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

مة إنتداب خارجي حيم يصــبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المســتخدم بالضــغ  على زر ياعتماد شــاشــة اعتماد إفادة مه

( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية 2-3-2-9صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )

 االعتماد.
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 سيةالمعلومات الرئي •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

تماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياع

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد صاحب الصالحية لقرار إفادة مهمة إنتداب خارجي وذلك بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب  ❖

المراد إلغاء  اشــة أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتمادالصــالحيةي فيظهر النظام شــ

ضغ  على  حيم اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  يقوم المستخدم باختيار ال

اعتماد صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغاء 

 رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

 

  أصبحت إفادة مهمة إنتداب خارجي معتمدة من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة مالحظة

 خارجي.تصدير إفادة مهمة إنتداب 
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 اعتماد افادة عن جلسات لجنة
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد إفادة عن جلسات لجنة من قائمة اإلفادات من قائمة اعتماد اإلفادات كما في الشكل 

(9-2-4 .) 
 

 
 .إفادة عن جلسات لجنة ( يمثل شاشة4-2-9الشكل )

 

صالحي صاحب ال ة بالقيام باعتماد إفادة عن جلسات لجنة إلتمام إجراءات يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم 

إفادة عن جلســات لجنة للموظف و التي ســيتم التعامل معها من خالل نظام شــؤون الموظفين ، والعتماد إفادة عن جلســات 

صة باعتماد إف شة البحم الخا شا شري  المهام حيم يعرض النظام  ضغ  على زر يبحمي من  ادة عن لجنة يقوم المستخدم بال

 (.1-4-2-9جلسات لجنة كما في الشكل )
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 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة عن جلسات لجنة: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة عن جلسات لجنة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  القرار مرحلة  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. يخ الصادر تار ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 خال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ي من لوحة F8ي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على زر يإدخال الفترة الزمنية التإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

خدم بالضغ  على زر ياعتماد صاحب شاشة اعتماد إفادة عن جلسات لجنة حيم يصبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المست

( ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية 2-4-2-9صــالحيةي  فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية كما في الشــكل )

 االعتماد.
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 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.يعرض النظام صفة صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 لية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.بأنه تمت عم

صاحب  ❖ ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  سات لجنة وذلك بال صالحية لقرار إفادة عن جل صاحب ال ستخدم إلغاء اعتماد  يمكن للم

المراد إلغاء  االعتمادالصــالحيةي فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية 

ضغ  على  حيم اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  يقوم المستخدم باختيار ال

صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام 

 لغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.رسالة تبين بأنه تمت عملية إ

 

  أصــبحت إفادة عن جلســات لجنة معتمدة من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة مالحظة

 تصدير إفادة عن جلسات لجنة.
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 اعتماد افادة عن حضور دورة داخلية
 

ماد إفادة عن حضــور دورة داخلية من قائمة اإلفادات من قائمة اعتماد اإلفادات كما في تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعت

 (. 5-2-9الشكل )
 

 
 .إفادة عن حضور دورة داخلية ( يمثل شاشة5-2-9الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد إفادة عن حضــور دورة داخلية إلتمام 

إجراءات إفادة عن حضور دورة داخلية للموظف و التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، والعتماد إفادة عن 

حضــور دورة داخلية يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي من شــري  المهام حيم يعرض النظام شــاشــة البحم الخاصــة 

 (.1-5-2-9شكل )باعتماد إفادة عن حضور دورة داخلية كما في ال

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1681 

 
 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-5-2-9الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة عن حضور دورة داخلية: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة عن حضور دورة داخلية الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

مرحلة القرار يإعداد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على اختيار  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 دم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخ تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 لوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل اتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ي من لوحة F8القرار خاللها وذلك بالضغ  على زر يإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

ارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقر

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

ستخدم ب صبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم الم ضور دورة داخلية حيم ي شة اعتماد إفادة عن ح ضغ  على زر ياعتماد شا ال

( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية 2-5-2-9صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )

 االعتماد.
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 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.يعرض النظام صفة الشخص صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 تماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.بأنه تمت عملية اع

يمكن للمســـتخدم إلغاء اعتماد صـــاحب الصـــالحية لقرار إفادة عن حضـــور دورة داخلية وذلك بالضـــغ  على زر يإلغاء اعتماد  ❖

المراد  االعتمادصاحب الصالحيةي فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية 

ضغ   حيم إلغاء اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  ستخدم باختيار ال يقوم الم

صالحيةيحيم يعرض  صاحب  ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بال على 

 لغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.النظام رسالة تبين بأنه تمت عملية إ

 

  أصبحت إفادة عن حضور دورة داخلية معتمدة من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة مالحظة

 تصدير إفادة عن حضور دورة داخلية.
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 اعتماد افادة عن حضور دورة خارجية
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد إفادة عن حضــور دورة خارجية من قائمة اإلفادات من قائمة اعتماد اإلفادات كما في 

 (. 6-2-9الشكل )
 

 
 .إفادة عن حضور دورة خارجية ( يمثل شاشة6-2-9الشكل )

 

عن حضــور دورة خارجية إلتمام يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام باعتماد إفادة 

ــؤون الموظفين ، والعتماد إفادة  ــيتم التعامل معها من خالل نظام ش ــور دورة خارجية للموظف و التي س إجراءات إفادة عن حض

عن حضور دورة خارجية يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة 

 (.1-6-2-9حضور دورة خارجية كما في الشكل ) باعتماد إفادة عن
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 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة عن حضور دورة خارجية: محددات البحث  •

 عنه.إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة عن حضور دورة خارجية الذي نريد البحم الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم  رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يفة  تسلسل الوظ ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ي من لوحة F8الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على زر يإدخال الفترة إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم 

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

صبح القرار جاهزاً لال شة اعتماد إفادة عن حضور دورة خارجية حيم ي ضغ  على زر ياعتماد شا عتماد فيقوم المستخدم بال

( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية 2-6-2-9صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )

 االعتماد.
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 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

تبين الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

ــغ  على زر يإلغاء اعتماد  ❖ ــور دورة خارجية وذلك بالض ــالحية لقرار إفادة عن حض ــاحب الص يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد ص

المراد  يار الشخص صاحب صالحية االعتمادصاحب الصالحيةي فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية مرًة أخرى ليتم اخت

ضغ   حيم إلغاء اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  ستخدم باختيار ال يقوم الم

صالحيةيحيم يعرض  صاحب  ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بال على 

 تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي. النظام رسالة

 

  أصبحت إفادة عن حضور دورة خارجية معتمدة من صاحب صالحية وبحاجة إلى تصدير حيم يتم ذلك من شاشة مالحظة

 تصدير إفادة عن حضور دورة خارجية.
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 اعتماد إفادة مهمة انتداب حج
 

ظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد إفادة مهمة انتداب حج من قائمة اإلفادات من قائمة اعتماد اإلفادات كما في الشكل ت

(9-2-7 .) 
 

 
 .اعتماد إفادة انتداب حج( يمثل شاشة 7-2-9الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد إفادة مهمة  صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا إنتداب حج إلتمام إجراءات يتم من خالل هذه ال

إفادة إنتداب حج للموظف و التي سـيتم التعامل معها من خالل نظام شـؤون الموظفين ، والعتماد إفادة مهمة إنتداب حج يقوم 

المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة باعتماد إفادة مهمة إنتداب حج 

 (.1-7-2-9) كما في الشكل

 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1687 

 
 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-7-2-9الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة مهمة إنتداب حج: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة مهمة إنتداب حج الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

داد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على اختيار مرحلة القرار يإع مرحلة القرار  ❖

 المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الحقل في  تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف. يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوىتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

ي من لوحة F8بالضغ  على زر يإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن 

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

ب شاشة اعتماد إفادة مهمة إنتداب حج حيم يصبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  على زر ياعتماد صاح

( ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية 2-7-2-9صــالحيةي  فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية كما في الشــكل )

 االعتماد.
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-7-2-9الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 نائب مديري.يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم 

يمكن للمســتخدم إلغاء اعتماد صــاحب الصــالحية لقرار إفادة مهمة إنتداب حج وذلك بالضــغ  على زر يإلغاء اعتماد صــاحب  ❖

المراد إلغاء  الصــالحيةي فيظهر النظام شــاشــة أصــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد

ضغ  على  محي اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  يقوم المستخدم باختيار ال

صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام 

 م يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ث

 

  أصــبحت إفادة مهمة إنتداب حج معتمدة من صــاحب صــالحية وبحاجة إلى تصــدير حيم يتم ذلك من شــاشــة مالحظة

 تصدير إفادة مهمة إنتداب حج.
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 تصدير االفادات
 

في نظام شؤون الموظفين، حيم يتم من خالل  تصدير االفاداتمجموعة شاشات ( 3-9تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 .تصدير االفادات للموظفين هذه القائمة 

 

 
 ( يمثل قائمة تصدير االفادات .3-9الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تصدير إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام من قائمة اإلفادات من قائمة تصدير اإلفادات كما في 

 (. 1-3-9الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تصدير إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام.( 1-3-9الشكل )

 

صالحية بالقيام  صاحب ال صدير إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام و التي يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم  بت

سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، ولتصدير إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام يقوم المستخدم بالضغ  على 

في الشكل زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام كما 

(9-3-1-1.) 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-1-3-9الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة من صــــاحب  القرار مرحلة  ❖

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 لصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم ا رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.فة  تسلسل الوظي ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على يقوم المستخدم إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

ية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نها

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود  شاشة تصدير إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام حيم يصبح

 بجانب جملة يالطلب جاهز للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام.رقم الصادر   ❖
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صدير   ❖ صدير قراتاريخ الت ضغ  على زر ييقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت ي من F8ر إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام وذلك بال

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل نفس تاريخ التصـــدير   ❖ في حالة قام المســـتخدم بالض

ريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصــدير وإذا لم يقوم بالضــغ  في هذا المربع يقوم بإدخال التاريخ تاريخ النفاذ نفس التا

 في حقل تاريخ النفاذ.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-1-3-9ر كما في الشكل )يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدي
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-1-3-9الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صدير وذلك  صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال بال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير الموجه له ال هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو F2على زر ي الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.
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o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يصــورة/أصــل جب اختيار أصــل واحد يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظا صادر للقرارات، أما إ شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  م وذلك عند تحديد مجموعات الت

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الم للموظف وجود بجانب كلمة يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.( في المربع يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع المويلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير اإلفادة.

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-1-3-9الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-1-3-9الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1694 

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح قرار اإلفادة نافذاً. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

 

  أصــبحت إفادة تكليف بالعمل خارج الدوام نافذة وبحاجة إلى اعتماد االفادة من شــؤون الموظفين حيم يتم ذلك مالحظة

 من شاشة اعتماد اإلفادات من شؤون الموظفين.
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 تصدير إفادة مهمة إنتداب داخلي
 

إنتداب داخلي من قائمة اإلفادات من قائمة تصـــدير اإلفادات كما في تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار تصـــدير إفادة مهمة 

 (. 2-3-9الشكل )
 

 
 مهمة إنتداب داخلييمثل شاشة تصدير إفادة ( 2-3-9الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير إفادة مهمة إنتداب داخلي و التي سيتم 

خالل نظام شــؤون الموظفين ، ولتصــدير إفادة مهمة إنتداب داخلي يقوم المســتخدم بالضــغ  على زر يبحمي التعامل معها من 

 (.1-2-3-9من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير إفادة مهمة إنتداب داخلي كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-2-3-9الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة مهمة إنتداب داخلي: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة مهمة إنتداب داخلي الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

حب اختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة من صــــا مرحلة القرار  ❖

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف.  رقم الموظف ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها. إدخالرقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

يار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باخت

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

 شاشة تصدير إفادة مهمة إنتداب داخلي حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بإدخال قيم الحقول التالية:

 صادر قرار إفادة مهمة إنتداب داخلي.يقوم المستخدم بإدخال رقم رقم الصادر   ❖
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صدير   ❖ ضغ  على زر يتاريخ الت صدير قرار إفادة مهمة إنتداب داخلي وذلك بال ي من لوحة F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ت

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل في حالة قام المســـتخدم بالنفس تاريخ التصـــدير   ❖ ض

تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصــدير وإذا لم يقوم بالضــغ  في هذا المربع يقوم بإدخال التاريخ 

 في حقل تاريخ النفاذ.

ــغ  على راب  يمج ❖ ــدير وذلك بالض ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص موعات التص

 (.2-2-3-9يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-2-3-9الشكل )

 

توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 ت التصدير حيم تظهر الحقول التالية:شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعا

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  الضــغ  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل  رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.
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o ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد ة/أصــل  صــور يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــلجهته ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يس ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس تخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  يســـتخدم هذا الحقل إلض الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 لى شاشة تصدير اإلفادة.الشاشة ويعيدنا إ

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-2-3-9الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-2-3-9الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح قرار اإلفادة نافذاً. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  ـــبحت إفادة مهمة إنتداب داخلي نافذة وبحاجة إلى اعتماد اإلفادة من شـــؤون الموظفين حيم يتم ذلك من مالحظة أص

 شاشة اعتماد اإلفادات من شؤون الموظفين.
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 تصدير إفادة مهمة إنتداب خارجي
 

ارجي من قائمة اإلفادات من قائمة تصـــدير اإلفادات كما في تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار تصـــدير إفادة مهمة إنتداب خ

 (. 3-3-9الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تصدير إفادة انتداب خارجي( 3-3-9الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير إفادة مهمة إنتداب خارجي و التي سيتم 

ضغ  على زر يبحمي التعامل معها من خالل نظام  ستخدم بال صدير إفادة مهمة إنتداب خارجي يقوم الم شؤون الموظفين ، ولت

 (.1-3-3-9من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير إفادة مهمة إنتداب خارجي كما في الشكل )
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-3-3-9الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة مهمة إنتداب خارجي:  محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة مهمة إنتداب خارجي الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة من صــــاحب  مرحلة القرار  ❖

 جب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.صالحية وي

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. يستخدم هذا رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 التي تم تعيين الموظف عليها. إدخال رقم الوظيفةرقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في القرار 

 شاشة تصدير إفادة مهمة إنتداب خارجي حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بإدخال قيم الحقول التالية:

 فادة مهمة إنتداب خارجي.يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار إرقم الصادر   ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1702 

ي من لوحة F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير قرار إفادة مهمة إنتداب خارجي وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربعنفس تاريخ التصـــدير   ❖ الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل  في حالة قام المســـتخدم بالض

تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصــدير وإذا لم يقوم بالضــغ  في هذا المربع يقوم بإدخال التاريخ 

 في حقل تاريخ النفاذ.

ــد ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يري من الرواب  الموجودة بجانب زر يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-3-3-9يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-3-3-9الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صادر ل ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل ال صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت لقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 تظهر الحقول التالية:شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.
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o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد يتم تحدصــورة/أصــل يد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم ي لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض تم الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 إلى شاشة تصدير اإلفادة. الشاشة ويعيدنا

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-3-3-9الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-3-3-9الشكل )

 

 علومات الرئيسيةالم •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية  الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ 

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح قرار اإلفادة نافذاً. 

  أصـــبحت إفادة مهمة إنتداب خارجي نافذة وبحاجة إلى اعتماد اإلفادة من شـــؤون الموظفين حيم يتم ذلك من مالحظة

 اإلفادات من شؤون الموظفين.شاشة اعتماد 
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 تصدير افادة عن جلسات لجنة
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير إفادة عن جلسات لجنة من قائمة اإلفادات من قائمة تصدير اإلفادات كما في الشكل 

(9-3-4 .) 
 

 
 يمثل شاشة تصدير افادة عن جلسات لجنة( 4-3-9الشكل )

 

شة  شا سيتم يتم من خالل هذه ال سات لجنة و التي  صدير افادة عن جل صالحية بالقيام بت صاحب ال سماح للمستخدم  ال

التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، ولتصدير افادة عن جلسات لجنة يقوم المستخدم بالضغ  على زر يبحمي من 

 (.1-4-3-9كما في الشكل ) شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير إفادة عن جلسات لجنة
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-4-3-9الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة عن جلسات لجنة: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة عن جلسات لجنة الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

القرار ياعتماد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة من صــــاحب  اختيار مرحلة مرحلة القرار  ❖

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

نية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار  نهاية الشــاشــة حيم يعرض

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

 المستخدم بإدخال قيم الحقول التالية:شاشة تصدير إفادة عن جلسات لجنة حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار إفادة عن جلسات لجنة.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير قرار إفادة عن جلســات لجنة وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ التصــدير   ❖

 إمكانية التعديل عليه.المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع 

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل نفس تاريخ التصـــدير   ❖ في حالة قام المســـتخدم بالض

تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصــدير وإذا لم يقوم بالضــغ  في هذا المربع يقوم بإدخال التاريخ 

 ذ.في حقل تاريخ النفا

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-4-3-9يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-4-3-9الشكل )

 

تيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االخ ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول 

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  صــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ  يتم تحديد رقم مجموعة الت رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف اســـم الجهة

 الحقل السابق.
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o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  القرار.يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من  النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم ي لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض تم الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 إلى شاشة تصدير اإلفادة. الشاشة ويعيدنا

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-4-3-9الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-4-3-9الشكل )

 

 علومات الرئيسيةالم •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية  الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ 

 التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي فيصبح قرار اإلفادة نافذاً. 

  أصــــبحت إفادة عن جلســــات لجنة نافذة وبحاجة إلى اعتماد اإلفادة من شــــؤون الموظفين حيم يتم ذلك من مالحظة

 اإلفادات من شؤون الموظفين.شاشة اعتماد 
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 عن حضور دورة داخليةتصدير افادة 
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير إفادة عن حضــور دورة داخلية من قائمة اإلفادات من قائمة تصــدير اإلفادات كما في 

 (. 5-3-9الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تصدير افادة عن حضور دورة داخلية( 5-3-9الشكل )

 

ل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير افادة عن حضــور دورة داخلية و التي يتم من خال

سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، ولتصدير افادة عن حضور دورة داخلية يقوم المستخدم بالضغ  على زر 

-3-9تصدير إفادة عن حضور دورة داخلية كما في الشكل )يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة ب

5-1.) 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-5-3-9الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة عن حضور دورة داخلية: محددات البحث  •

 نريد البحم عنه. إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة عن حضور دورة داخلية الذيالرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة من صــــاحب  مرحلة القرار  ❖

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 بحم حيم يتم إدخال رقم الصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات ال رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 ة اإلدارية.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهالجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على تاريخ(   إلى –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

زر يبحمي الموجود في يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

 رة داخلية حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بإدخال قيم الحقول التالية:شاشة تصدير إفادة عن حضور دو

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار إفادة عن حضور دورة داخلية.رقم الصادر   ❖
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ي من لوحة F8يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تصدير قرار إفادة عن حضور دورة داخلية وذلك بالضغ  على زر يتاريخ التصدير   ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل نفس تاريخ التصـــدير   ❖ في حالة قام المســـتخدم بالض

بالضــغ  في هذا المربع يقوم بإدخال التاريخ تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصــدير وإذا لم يقوم 

 في حقل تاريخ النفاذ.

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-5-3-9يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 شاشة مجموعة التصدير.( يمثل 2-5-3-9الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له 

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك ب الموجه له ال اختيار النوع من يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 طلوب.الموظف الم

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.
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o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. نص ال 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

شة مجم شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت صادر للقرارات، أما إ وعات توزيع ال

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.( يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ورة لجهة الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صيلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

ة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابق ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير اإلفادة.

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 الحية الذي سيقوم بعملية التصدير.( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الص3-5-3-9الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-5-3-9الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح قرار اإلفادة نافذاً. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من مالحظة صبحت إفادة عن حضور دورة داخلية نافذة وبحاجة إلى اعتماد اإلفادة من  أ

 شاشة اعتماد اإلفادات من شؤون الموظفين.
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 عن حضور دورة خارجيةتصدير افادة 
 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تصــدير إفادة عن حضــور دورة خارجية من قائمة اإلفادات من قائمة تصــدير اإلفادات كما في 

 (. 6-3-9الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تصدير افادة عن حضور دورة خارجية( 6-3-9الشكل )

 

افادة عن حضــور دورة خارجية و التي يتم من خالل هذه الشــاشــة الســماح للمســتخدم صــاحب الصــالحية بالقيام بتصــدير 

سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، ولتصدير افادة عن حضور دورة خارجية يقوم المستخدم بالضغ  على زر 

-9يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير إفادة عن حضور دورة خارجية كما في الشكل )

3-6-1.) 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-6-3-9الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة عن حضور دورة خارجية: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة عن حضور دورة خارجية الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة من صــــاحب  اختيار مرحلة القرار ياعتماد مرحلة القرار  ❖

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 قل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر.يستخدم هذا الح تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف. يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة علىتسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

القرار خاللها وذلك بالضغ  على  يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيلإلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

رارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالق

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

 دخال قيم الحقول التالية:شاشة تصدير إفادة عن حضور دورة خارجية حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بإ

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار إفادة عن حضور دورة خارجية.رقم الصادر   ❖
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ي من F8يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تصــدير قرار إفادة عن حضــور دورة خارجية وذلك بالضــغ  على زر يتاريخ التصــدير   ❖

 إمكانية التعديل عليه. لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل نفس تاريخ التصـــدير   ❖ في حالة قام المســـتخدم بالض

تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصــدير وإذا لم يقوم بالضــغ  في هذا المربع يقوم بإدخال التاريخ 

 اذ.في حقل تاريخ النف

ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  ❖ ــغ  على راب  يمجموعات التص ــدير وذلك بالض يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص

 (.2-6-3-9يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-6-3-9الشكل )

 

االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية  ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

دول يتم الضغ  على زر يجديدي من يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الج

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   يتم تحديد رقم مجموعة رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  موظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو ال اســـم الجهة

 الحقل السابق.
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o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  من القرار. يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صادر للقرارات، أما  شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت إ

 تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه 

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 الموظف(. ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملفيللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــافة نص يظهر اســـفل نمو لفرعه ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســـتخدم هذا الحقل إلض ذج الطباعة، حيم يتم الض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير اإلفادة.

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-6-3-9الشكل )
 

 
 أصحاب الصالحية. ( يمثل شاشة3-6-3-9الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح قرار اإلفادة نافذاً. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  أصبحت إفادة عن حضور دورة خارجية نافذة وبحاجة إلى اعتماد اإلفادة من شؤون الموظفين حيم يتم ذلك من مالحظة

 شاشة اعتماد اإلفادات من شؤون الموظفين.
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 تصدير إفادة مهمة إنتداب حج
 

صدير اإلفادات كما في الشكل  صدير إفادة مهمة إنتداب حج من قائمة اإلفادات من قائمة ت تظهر هذه الشاشة عند اختيار ت

(9-3-7 .) 
 

 
 حجيمثل شاشة تصدير إفادة انتداب ( 7-3-9الشكل )

 

صدير إفادة مهمة إنتداب  صالحية بالقيام بت صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا سيتم يتم من خالل هذه ال حج و التي 

ضغ  على زر يبحمي من  ستخدم بال صدير إفادة مهمة إنتداب حج يقوم الم شؤون الموظفين ، ولت التعامل معها من خالل نظام 

 (.1-7-3-9شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة البحم الخاصة بتصدير إفادة مهمة إنتداب حج كما في الشكل )
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 مة للبحم في القرارات.( يمثل الشاشة العا1-7-3-9الشكل )

 

 إدخال إحدى محددات البحم عن إفادة مهمة إنتداب حج: محددات البحث  •

 إدخال الرقم الخاص لقرار إفادة مهمة إنتداب حج الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

لتها معتمدة من صــــاحب اختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حا مرحلة القرار  ❖

 صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم يتم تصديرها بعد.

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 لصادر.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ ا تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يشغلها الموظف.تسلسل الوظيفة   ❖

 إدخال رقم الوظيفة التي تم تعيين الموظف عليها.رقم الوظيفة   ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.ي من F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

يقوم المســتخدم باختيار نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة ف

القرار من الجدول وذلك بالضــغ  على صــورة اليد الموجودة في بداية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات اإلفادة في 

 شاشة تصدير إفادة مهمة إنتداب حج حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بإدخال قيم الحقول التالية:

 خدم بإدخال رقم صادر قرار إفادة مهمة إنتداب حج.يقوم المسترقم الصادر   ❖
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ــدير   ❖ ي من لوحة F8يقوم المســـتخدم بإدخال تاريخ تصـــدير قرار إفادة مهمة إنتداب حج وذلك بالضـــغ  على زر يتاريخ التص

 المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظام قيمة حقل في حالة قام المنفس تاريخ التصـــدير   ❖ ســـتخدم بالض

تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصــدير وإذا لم يقوم بالضــغ  في هذا المربع يقوم بإدخال التاريخ 

 في حقل تاريخ النفاذ.

ــغ  على ❖ ــدير وذلك بالض ــديري من الرواب  الموجودة بجانب زر  يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التص راب  يمجموعات التص

 (.2-7-3-9يتصديري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.2-7-3-9الشكل )

 

موعات توزيع يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مج ❖

ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  صدير وذلك بال صدير من جدول مجموعات الت صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ال

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:شري  المهام الموجود فوق جدول 

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.
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o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. يتم ادخال نص النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

صاد شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ضافة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت ر للقرارات، أما إ

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطباعة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  للموظف يســتخدم هذا الحقل إلض

 يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(. ( في المربع ومن ثميللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 .( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(يلجهتهي حيم تظهر إشارة )

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.يلفرعهي حيم تظهر إشارة )

إغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر ي ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير اإلفادة.

صالحية كما في  ❖ صحاب ال صديري حيم يعرض النظام شاشة أ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت يقوم المستخدم بال

 بعملية التصدير. ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم3-7-3-9الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.3-7-3-9الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 فيصبح قرار اإلفادة نافذاً. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي 

  ــــؤون الموظفين حيم يتم ذلك من مالحظة ــــبحت إفادة مهمة إنتداب حج نافذة وبحاجة إلى اعتماد اإلفادة من ش أص

 شاشة اعتماد اإلفادات من شؤون الموظفين.
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 اعتماد االفادات شؤون الموظفين
 

 (.4-9ين من قائمة االفادات كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد االفادات من شؤون الموظف
 

 
 يمثل شاشة اعتماد االفادات من شؤون الموظفين.( 4-9الشكل )

 

التي يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد شؤون الموظفين الفادة الموظف و

والعتماد افادة موظف رســمي من شــؤون الموظفين يقوم المســتخدم ، معها من خالل نظام شــؤون الموظفينســيتم التعامل 

بتحديد القرار الفرعي من القائمة المنسدلة ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يبحمي من شري  المهام حيم يعرض النظام شاشة 

 (.1-4-9البحم الخاصة باعتماد االفادات من شؤون الموظفين كما في الشكل )
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 الشاشة العامة للبحم في القرارات. ( يمثل1-4-9الشكل )

 

 محددات البحث •

 إدخال الرقم الخاص للقرار الذي نريد البحم عنه.الرقم الخاص للقرار   ❖

ــــدرة ويجب على  مرحلة القرار  ❖ ــــدير قراري حيم ســــوف يعرض النظام القرارات التي حالتها مص اختيار مرحلة القرار يتص

 القرارات والتي لم يتم اعتمادها بعد من شؤون الموظفين. المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 م يتم إدخال رقم الموظف.يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حي رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 يتم تحديد مرتبة الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.لمرتبة  ا ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 التعديل عليه.ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية F8زر ي

يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بد ــغ  على ص اية ســطر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في القرار من الجدول وذلك بالض

شاشة اعتماد شؤون الموظفين لالفادات حيم يصبح القرار جاهزاً لالعتماد ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد. 2-4-9فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة أصحاب الصالحية.2-4-9لشكل )ا

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

ضغ  على زر يإلغاء  ❖ صالحية لالفادة وذلك بال صاحب ال صالحيةي من شاشة يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد  صاحب ال اعتماد 

ــاحب صــالحية االعتماد ــحاب الصــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص ص المراد إلغاء  االعتماد فيظهر النظام شــاشــة أص

ضغ  على  حيم اعتماده صالحية وذلك بال صحاب ال صالحية االعتماد من جدول أ صاحب  شخص  يقوم المستخدم باختيار ال

بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يإلغاء اعتماد صاحب صالحيةي حيم يعرض النظام صورة اليد الموجودة في 

 .رسالة تبين بأنه تمت عملية إلغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي

 

  من شؤون الموظفين ةمعتمداالفادة  تأصبحمالحظة. 
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 القراراتقرارات إلغاء وتعديل 
 

( قرارات إلغاء وتعديل القرارات ، وكيفية اعداد قرار الغاء قرار  و كيفية اعتماد قرار 0-10تمثل هذه القائمة كما في الشــــكل )

 الغاء قرار  ، وكيفية تصدير قرار الغاء قرار  وكيفية كشف بقرارات اإللغاء.
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات الغاء وتعديل القرارات.0-10الشكل )

 

 ت الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانا
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 إعداد قرار إلغاء قرار
 

 (.1-10تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد قرار إلغاء قرار من قائمة قرارات إلغاء وتعديل القرارات كما في الشكل )
 

 
 قرار إلغاء قرار.إعداد ( يمثل شاشة 1-10الشكل )

 

،  التي ســـيتم التعامل معها من خالل نظام شـــؤون الموظفينو يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد قرار إلغاء قرار 

 وإلضافة قرار إلغاء قرار يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 شرح هذه الحقول في شاشة إعداد قرار إحداث وظيفة دائمة. تم ❖

 

 متن القرار •

 قرار إلغاء قرار  •

 يتم إدخال رقم القرار المراد إلغاؤه. القرار المراد إلغاؤه  ❖

 يقوم النظام بعرض اسم القرار المدخل رقمه سابقاً . نوع القرار المراد الغاءه  ❖

 ل سبب إلغاء القرار المراد إلغاؤه.يتم إدخاالقيمة اإلفتراضية لسبب اإللغاء   ❖

عادة القرار الى مرحلة االعداد ي أو يحذف جزئي  ❖ ــــيتم يحذف جزئي للقراري أو ي حذف كلي للقرار ي أو ي إ تحديد هل س

مع امكانية ياعتبار القرار  للمباشــرة ي أو ي حذف كلي للمباشــرة ي وذلك بالضــغ  على الدائرة الموجوده بجانب الخيار المراد 

 ( في المربع.وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب الخيار حيم تظهر إشارة ) ن لم يكني كأ

في حال كان القرار األصـــلي قرار جماعي يقوم المســـتخدم بإختيار ي حذف جزئي للقرار ي  النظام يتيح للمســـتخدم إدخال  ❖

طلوب ، أيضا يتيح النظام للمستخدم إدخال رقم الموظفين المراد إلغاءهم من القرار الجماعي وذلك بإدخال رقم الموظف الم
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تســــلســــل الوظيفة المراد إلغاءها من القرار الجماعي أو إختيار المرتبة ثم رقم الوظيفة على المرتبة ويقوم النظام بعرض 

 معلومات هذه الوظيفة 

الجماعي ليصبحوا ضمن قرار  يقوم المستخدم بإدراج الموظفين المشمولين بالقرارإدراج بيانات الموظفين الى القرار    ❖

ضمن متن قرار اإللغاء  ضافة بيانات الموظفين  ضغ  على زر يإدراج بيانات القراري بحيم يقوم النظام بإ اإللغاء الحالي وذلك بال

 الحالي، وهذا أيضاً ينطبق على القرارات الجماعية المتعلقة بالوظائف .

o  معلومات الموظف المختصرة 

o  إدخال رقم الموظف المراد إعداد قرار كف يد له وذلك بالضـــغ  على زر ي رقم الموظفF2 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إعداد قرار كف يد له.

o  يعرض النظام اسم الموظف الذي تم إدخال رقمه في الحقل السابق. اسم الموظف 

o يعرض النظام رقم السجل المدني للموظف المراد إعداد قرار كف يد. جل المدني رقم الس 

o  يعرض النظام حالة الموظف المراد إعداد قرار كف يد له. حالة الموظف 

o   بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة معلومات الموظف األساسية حيم يعرض معلومات الموظف األساسية

 عض المعلومات األساسية عن الموظف.النظام في هذه الشاشة ب

o  بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة معلومات القرار والتي تتضمن أسماء  معلومات القرار

 الموظفين المشمولين في القرار وعادة تستخدم هذه الشاشة في القرارات الجماعية.

o معلومات الوظيفة المختصرة 

o  ــــنيفي يتم اختيار رالمرتبة مز مرتبة الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها و الذي يمثل المســــتوى األخير في الرمز التص

 للوظيفة وذلك من القائمة المنسدلة. 

o  يتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعين الموظف عليها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام  رقم الوظيفة

ــرة ك ما ويمكن إدخال رقم تســلســل الوظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة، وحيم يجب أن تكون معلومات الوظيفة المختص

 هذه الوظيفة شاغرة ليتم تعيين عليها موظف. 

o  سل الوظيفة سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 رقم تسلسلها. استرجاع معلومات الوظيفة بإدخال

o  بالضــغ  على الراب  يمعلومات الوظيفة التفصــيليةي يعرض النظام شــاشــة عن معلومات  معلومات الوظيفة التفصــيلية

 الوظيفة التفصيلية حيم تبين البيانات التفصيلية للوظيفة.

o   يتم إدخال سبب إلغاء القرار المراد إلغاؤه.القيمة اإلفتراضية لسبب اإللغاء 

o وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب الخيار حيم تظهر إشارة  م ان يقوم بتحديد ياعتبار القرار كأن لم يكني يمكن للمستخد

(.في المربع ) 

 

  صبح قرار مالحظة شة اعتماد قرار إ إلغاء قرار أ شا صالحية حيم يتم ذلك من  صاحب  لغاء معد وبحاجة إلى اعتماد من 

 .قرار
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 الغاء قرار اعتماد قرار
 

 (.2-10)من قائمة قرارات إلغاء وتعديل القرارات كما في الشكل  قرار إلغاء قرارتظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد 
 

 
 .قرار الغاء قراريمثل شاشة اعتماد  (2-10الشكل )

 

ن الموظفين، في نظام شؤو إلغاء قراريتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام باعتماد قرار 

شة البحم إلغاء قراروالعتماد قرار  شا شري  المهام حيم يعرض النظام  ضغ  على زر يبحمي من  صة  يقوم المستخدم بال الخا

 (.1-2-10)قرار إلغاء قرارباعتماد 
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-2-10الشكل )

 

 :إلغاء قرارإدخال إحدى محددات البحم عن قرار  محددات البحث  •

 الذي نريد البحم عنه. إلغاء قرارإدخال الرقم الخاص لقرار الرقم الخاص للقرار   ❖

اختيار مرحلة القرار يإعداد القراري حيم ســـوف يعرض النظام القرارات التي حالتها تحت اإلعداد ويجب على  مرحلة القرار  ❖

 يتم اعتمادها بعد. المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات والتي لم

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.الجهة اإلدارية   ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 الوظيفة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة المرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســ ــغ  على ص طر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في القرار من الجدول وذلك بالض

شاشة اعتماد القرار حيم يصبح القرار جاهزاً لالعتماد فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز 

-10لالعتمادي ومن ثم الضغ  على زر ياعتماد صاحب صالحيةي  فيظهر النظام شاشة أصحاب الصالحية كما في الشكل )

 ( ليتم اختيار الشخص صاحب صالحية االعتماد.2-2
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 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (2-2-10الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية  •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائب مديري.صفته   ❖

االعتماد من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر ياعتماد صــاحب صــالحيةيحيم يعرض النظام رســالة تبين 

 بأنه تمت عملية اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.

وذلك بالضــغ  في المربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز  اإللغاءاء اعتماد صــاحب الصــالحية لقرار يمكن للمســتخدم إلغ ❖

صالحيةي فيظهر النظام شاشة  صاحب ال ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  إللغاء االعتمادي من شاشة االعتماد ومن ثم القيام بال

ــالحية  ــاحب ص ــالحية مرًة أخرى ليتم اختيار الشــخص ص ــحاب الص يقوم المســتخدم  حيم المراد إلغاء اعتماده االعتمادأص

باختيار الشـخص صـاحب صـالحية االعتماد من جدول أصـحاب الصـالحية وذلك بالضـغ  على صـورة اليد الموجودة في بداية 

صاحب صالحيةيحيم يعرض النظام رسالة تبين بأنه تمت عملية  ضغ  على زر يإلغاء اعتماد  سطر الجدول ومن ثم يقوم بال

 لغاء اعتماد الصالحية بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر يإغالقي.إ

 

  صبح قرار مالحظة صدير  إلغاء قرارأ صدير حيم يتم ذلك من شاشة ت صالحية وبحاجة إلى ت صاحب  قرار إلغاء معتمد من 

 .قرار
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 الغاء قرارتصدير قرار 
 

 (.3-10)قائمة قرارات إلغاء وتعديل القرارات كما في الشكل  من قرار إلغاء قرار  تصديرتظهر هذه الشاشة عند اختيار  

 

 
 .قرار إلغاء قرار يمثل شاشة تصدير  (3-10الشكل )

 

في نظام شؤون الموظفين،  إلغاء قرارقرار  بتصديريتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام 

صدير شة البحميقوم المستخدم  إلغاء قرارقرار  ولت شا شري  المهام حيم يعرض النظام  ضغ  على زر يبحمي من  صة  بال الخا

 (.1-3-10)قرار إلغاء قرار بتصدير
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 ( يمثل الشاشة العامة للبحم في القرارات.1-3-10الشكل )

 

 :إلغاء قراريقوم المستخدم بإدخال إحدى محددات البحم عن قرار  محددات البحث  •

 الذي نريد البحم عنه. إلغاء قراريقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لقرار الرقم الخاص للقرار   ❖

سوف يعرض النظام القرارات التي حالتها معتمدة  مرحلة القرار  ❖ ستخدم باختيار مرحلة القرار ياعتماد قراري حيم  يقوم الم

 التي لم يتم تصديرها بعد.من صاحب صالحية ويجب على المستخدم اختيار هذا الخيار ليتم عرض هذه القرارات و

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الصادر. رقم الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الموظف. رقم الموظف  ❖

 يستخدم هذا الحقل في بعض شاشات البحم حيم يتم إدخال رقم الجهة اإلدارية.اإلدارية   الجهة ❖

 يتم إدخال رقم تسلسل الوظيفة على مستوى النظام للوظيفة التي يتم البحم عنها.تسلسل الوظيفة   ❖

 يتم إدخال رقم الوظيفة التي يتم البحم عنها. رقم الوظيفة  ❖

 فة وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة.يتم تحديد مرتبة الوظيالمرتبة   ❖

يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي تم تسجيل القرار خاللها وذلك بالضغ  على إلى تاريخ(   –الفترة )من تاريخ  ❖

 ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8زر ي

المســتخدم بعد إدخال محددات البحم الســابقة أو إحدى هذه المحددات بالضــغ  على زر يبحمي الموجود في يقوم بحث   ❖

نهاية الشــاشــة حيم يعرض النظام جدول بالقرارات التي تدخل ضــمن محددات البحم الســابقة فيقوم المســتخدم باختيار 

ــورة اليد الموجودة في بداية ســ ــغ  على ص طر الجدول حيم يعرض النظام معلومات القرار في القرار من الجدول وذلك بالض

شاشة تصدير القرار حيم يصبح القرار جاهزاً للتصدير فيقوم المستخدم بالضغ  بالمربع الموجود بجانب جملة يالقرار جاهز 

 للتصديري ويقوم بإدخال قيم الحقول التالية:

 .إلغاء قراريقوم المستخدم بإدخال رقم صادر قرار رقم الصادر   ❖
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ــدير قرار تاريخ التصــدير   ❖ ــغ  على زر ي إلغاء قراريقوم المســتخدم بإدخال تاريخ تص ي من لوحة المفاتيح حيم F8وذلك بالض

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب هذه الجملة يعطى النظامنفس تاريخ التصـــدير   ❖ قيمة حقل  في حالة قام المســـتخدم بالض

تاريخ النفاذ نفس التاريخ الذي تم إدخاله في حقل تاريخ التصــدير وإذا لم يقوم بالضــغ  في هذا المربع يقوم بإدخال التاريخ 

 في حقل تاريخ النفاذ.

يقوم المســتخدم باختيار مجموعات التصــدير وذلك بالضــغ  على راب  يمجموعات التصــديري من الرواب  الموجودة أســفل زر  ❖

 (.2-3-10)ري حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل يتصدي
 

 
 يمثل شاشة مجموعة التصدير. (2-3-10الشكل )

 

يظهر النظام مجموعات التصدير إجبارية االختيار ومجموعات التصدير االخرى والتي تم تحديدها في شاشة مجموعات توزيع  ❖

صدير من صادر للقرارات حيم يتم اختيار مجموعة الت ضغ  بالمربع الموجود بجانب حقل  ال صدير وذلك بال جدول مجموعات الت

يالموجه له الصورةي، وإلضافة مجموعة تصدير جديدة غير المجموعات الموجودة في الجدول يتم الضغ  على زر يجديدي من 

 شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات التصدير حيم تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قF2على زر ي ائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.
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o   ــورة من القرارصــورة/أصــل عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد  يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 

o  يوضــــح النظام من خالل هذا الحقل طريقة إضــــافة مجموعة التصــــدير حيم عند ظهور كلمة ينظامي تعني أنه تم  الحركة

ضاف صادر للقرارات، أما إ شة مجموعات توزيع ال شا صدير في  ة هذه الجهة تلقائياً من النظام وذلك عند تحديد مجموعات الت

 عند ظهور كلمة يمستخدمي فتعني أنه تم إضافة هذه الجهة من قبل المستخدم عن طريق زر اإلضافة يجديدي.

o  ــافة نص يظهر اســفل نموذج الطبا للموظف عة، حيم يتم الضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يســتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )للحفظ في ملف الموظف(.يللموظفي حيم تظهر إشارة )

o   ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة لجهته ـــفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض ـــافة نص يظهر اس يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلوب ادخاله مثال )صورة لجهة الموظف(.حيم تظهر إشارة )يلجهتهي 

o  ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة  لفرعه ـــافة نص يظهر اســـفل نموذج الطباعة، حيم يتم الض يســـتخدم هذا الحقل إلض

 ب ادخاله مثال )صورة لفرع الموظف(.( في المربع ومن ثم يتم ادخال النص المطلويلفرعهي حيم تظهر إشارة )

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يإغالق مع حفظي  لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام  ❖

 الشاشة ويعيدنا إلى شاشة تصدير القرار.

صديري حيم يعرض النظام شاشة أص ❖ ضغ  من وس  هذه الشاشة على زر يت صالحية كما في يقوم المستخدم بال حاب ال

 ( ليقوم المستخدم بتحديد الشخص صاحب الصالحية الذي سيقوم بعملية التصدير.3-3-10الشكل )
 

 
 يمثل شاشة أصحاب الصالحية. (3-3-10)الشكل 

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل لصاحب الصالحية.م   ❖

 مديري. يعرض النظام صفة الشخص صاحب الصالحية مثالً يمدير، نائبصفته   ❖
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يقوم المســتخدم باختيار الشــخص صــاحب صــالحية التصــدير من جدول أصــحاب الصــالحية وذلك بالضــغ  على صــورة اليد  ❖

الموجودة في بداية ســطر الجدول ومن ثم يقوم بالضــغ  على زر يتصــديريحيم يعرض النظام رســالة تبين بأنه تمت عملية 

 يإغالقي فيصبح القرار نافذ. التصدير بنجاح ومن ثم يغلق الشاشة بالضغ  على زر 

  نافذاً  إلغاء قرارأصبح قرار مالحظة. 
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   الغاء القراراتكشف بقرارات 
 

 (.4-10من قائمة قرارات إلغاء وتعديل القرارات كما في الشكل ) الغاء القراراتتظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بقرارات 
 

 
 .القراراتالغاء ( يمثل شاشة كشف بقرارات 4-10الشكل )

 

التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين و  الغاء القراراتيتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بقرارات 

 ، ضمن فترة زمنية معينة وضمن شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

يتم تحديد نوع القرار الرئيسي وذلك باختيار القرار الرئيسي من القائمة المنسدلة، ويمكن اختيار  الرئيسي   نوع القرار  ❖

 ( في المربع.جميع أنواع القرارات الرئيسية وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

قرار الرئيســــي وذلك باختيار القرار الفرعي من القائمة المنســــدلة، يتم تحديد نوع القرار الفرعي للنوع القرار الفرعي   ❖

ـــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر  ويمكن اختيار جميع أنواع القرارات الفرعية للقرار الرئيســـي وذلك بالض

 ( في المربع.إشارة )

 ي.: إدخال رقم القرار الخاص بالقرار الملغالرقم الخاص للقرار الملغي ❖

 : إدخال رقم القرار الخاص بقرار اإللغاء.الرقم الخاص لقرار اإللغاء ❖

 إدخال اسم المستخدم الذي قام بعملية اإللغاء. المستخدم  ❖

 إدخال رقم الموظف الملغية قراراته.الموظف   ❖

 إدخال الجهة اادارية لموظف الملغية قراراته.: الجهة االدراية ❖

 معلومات الوظيفة المختصرة ❖
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ــــنيفي  المرتبة  ❖ يتم اختيار رمز مرتبة الوظيفة المراد تعيين الموظف عليها و الذي يمثل المســــتوى األخير في الرمز التص

 للوظيفة وذلك من القائمة المنسدلة. 

يتم إدخال رقم الوظيفة المراد تعين الموظف عليها والتي تم تحديد مرتبتها ســــابقاً، حيم يعرض النظام  رقم الوظيفة  ❖

ــرة كما ويمكن إدخال رقم تســلســل الوظيفة ليتم عرض معلومات الوظيفة، وحيم يجب أن تكون معلومات الوظي فة المختص

 هذه الوظيفة شاغرة ليتم تعيين عليها موظف. 

سل الوظيفة  ❖ سل سل الوظيفة إذا تم إدخال المرتبة ورقم الوظيفة أما إذا لم يتم إدخالها فيمكن  ت سل يعرض النظام رقم ت

 لوظيفة بإدخال رقم تسلسلها.استرجاع معلومات ا

بالضــغ  على الراب  يمعلومات الوظيفة التفصــيليةي يعرض النظام شــاشــة عن معلومات  معلومات الوظيفة التفصــيلية  ❖

 الوظيفة التفصيلية حيم تبين البيانات التفصيلية للوظيفة.

 إدخال فترة قرار االلغاء يمن تاريخ ... إلى تاريخي.  فترة اإللغاء  ❖

 إدخال قتر ة القرار الصلي الذي تم الغائه ي من تاريخ ... إلى تاريخي.رار األصلي  فترة الق ❖

o   ويمكن اختيار جميع  ،أو ي إعادة القرار إلى مرحلة اإلعداد ي    يتم تحديد نوع االلغاء يكأن لم يكني أو  يحذف ينوع اإللغاء

 أنواع اإللغاء وذلك بالضغ  بالدائرة الموجود بجانب كل خيار.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

شف بقرارات إلغاء القرارات في  شكل المطلوب ويظهر ك ضي فيتم اختيار ال شكل عر شكل طولي أو ب شف إما ب لطباعة الك

 (.1-4-10الشكل )
 

 
 .الغاء القرارات( يمثل كشف بقرارات 1-4-10الشكل )
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 الترقيات
 

( الترقيات ، وكيفية اعدادات الترشـــيح للترقية واحتســـاب النقاط  و كيفية اعداد 0-11تمثل هذه القائمة كما في الشـــكل )

وكيفية كشــف جدول الترشــيح للترقية و عتماده وتصــديره ، وكيفية تصــدير قرار الغاء قرار  و كيفية كشــف المرشــحين للترقية 

بالمستثنيين من الترقية و كيفية كشف الموظفين المستحقين للترقية وكيفية كشف بالموظفين بمحضر الترقية حسب النقاط 

 الخ .
 

 
 ( يمثل قائمة قرارات الغاء وتعديل القرارات.0-11الشكل )

 

 يانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة الب
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 إعدادات الترشيح للترقية واحتساب النقاط
 

 (.1-11تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات الترشيح للترقية واحتساب النقاط من قائمة الترقيات كما في الشكل )
 

 
 إعدادات الترشيح للترقية واحتساب النقاط.( يمثل شاشة 1-11الشكل )

 

القيام بإعدادات الترشيح للترقية وكيفية احتساب النقاط و التي سيتم التعامل معها من خالل يتم من خالل هذه الشاشة 

 نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

ط تقويم األداء بالضـــغ  على هذا الراب  يســـتطيع المســـتخدم الدخول إلى شـــاشـــة نقا تعريف نقاط األداء الوظيفي  ❖

 (.1-1-11الوظيفي كما في الشكل )
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 نقاط تقويم األداء الوظيفي.( يمثل شاشة 1-1-11الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة التعديل على نقاط تقويم األداء الوظيفي، وللتعديل على نقاط األداء الوظيفي يتم اختيار  

نقطة من نقاط األداء الوظيفي وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم يقوم بالضغ  على زر 

 لتالية:يتعديلي من شري  المهام حيم تظهر الحقول ا

o   يتم تحديد الحد األقصى الذي يمكن تعريفه لنقاط تقويم األداء الوظيفي.الحد األقصى لنقاط تقويم األداء الوظيفي 

o  رقم مسلسل لنقاط تقويم األداء الوظيفي. م 

o  يعرض النظام مسمى التقدير لنقاط تقويم األداء الوظيفي. التقدير 

o  ألداء الوظيفي بحيم يكون مجموع هذه النقاط ال يتجاوز الحد األقصى لنقاط تقويم يتم إدخال عدد نقاط تقويم ا عدد النقاط

 األداء الوظيفي التي تم تحديدها سابقاً.

 

بالضغ  على هذا الراب  يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة تعريف نقاط التعليم كما في تعريف نقاط التعليم    ❖

 (.2-1-11الشكل )
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 نقاط التعليم.( يمثل شاشة تعريف 2-1-11الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعديل وتعريف نقاط التعليم، وللتعديل على نقاط التعليم يتم الضغ  على زر يتعديلي من شري  

 المهام حيم تظهر الحقول التالية:

o   يم يتم الضغ  على زر يجديدي يتم تحديد الحد األقصى الذي يمكن تعريفه لنقاط التعليم، حالحد األقصى لنقاط التعليم

 من شري  المهام الموجود فوق جدول نقاط التعليم وذلك لتعريف نقاط التعليم حيم تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل لنقاط التعليم. م  ▪

 يتم تحديد المؤهل وذلك باختيار المؤهل من القائمة المنسدلة. المؤهل  ▪

يتم إدخال عدد نقاط التعليم للســــنة الواحدة خارج طبيعة  الوظيفة عدد النقاط للســــنة الواحدة خارج طبيعة عمل  ▪

 عمل الوظيفة، بحيم يكون مجموع هذه النقاط ال يتجاوز الحد األقصى لنقاط التعليم التي تم تحديدها سابقاً.

ة عمل يتم إدخال عدد نقاط التعليم للســنة الواحدة في طبيع عدد النقاط للســنة الواحدة في طبيعة عمل الوظيفة  ▪

 الوظيفة، بحيم يكون مجموع هذه النقاط ال يتجاوز الحد األقصى لنقاط التعليم التي تم تحديدها سابقاً.

 

بالضــغ  على هذا الراب  يســتطيع المســتخدم الدخول إلى شــاشــة تعريف نقاط التدريب كما في تعريف نقاط التدريب    ❖

 (.3-1-11الشكل )
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 نقاط التدريب.( يمثل شاشة تعريف 3-1-11الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تعديل نقاط التدريب، وللتعديل على نقاط التدريب يتم الضـــغ  على زر يتعديلي من شـــري  

 المهام حيم تظهر الحقول التالية:

o  نقاط اليوم 

ـــرة في مجال  –يتم إدخال مقدار النقاط لليوم الواحد  عدد نقاط التدريب المباشـــر لليوم الواحد يعادل...نقطة   ▪ مباش

 العمل، بحيم يكون مجموع هذه النقاط ال يتجاوز الحد األقصى لنقاط التدريب التي تم تحديدها سابقاً.

شر لليوم الواحد يعادل...نقطة  ▪ غير مباشــرة في  –يتم إدخال مقدار النقاط لليوم الواحد  عدد نقاط التدريب غير المبا

 مجال العمل، بحيم يكون مجموع هذه النقاط ال يتجاوز الحد األقصى لنقاط التدريب التي تم تحديدها سابقاً.

o  نقاط االسبوع 

يتم إدخال مقدار النقاط التي يحصل عليها الموظف من الدورات اسبوع  التدريب في الدورات المباشر يعادل...نقطة   ▪

ــــبوع ، بحيم يكون مجموع  ــــرة في االس ــــى لنقاط التدريب في الدورات التي تم المباش هذه النقاط ال يتجاوز الحد األقص

 تحديدها سابقاً.

يتم إدخال مقدار النقاط التي يحصـــل عليها الموظف من اســبوع  التدريب في الدورات غير المباشــر يعادل...نقطة   ▪

حد األقصى لنقاط التدريب في الدورات التي الدورات الغير مباشرة في االسبوع ، بحيم يكون مجموع هذه النقاط ال يتجاوز ال

 تم تحديدها سابقاً.

o   نقاط الشهر 

يتم إدخال مقدار النقاط التي يحصـــل عليها الموظف من الدورات شــهر التدريب في الدورات المباشــر يعادل...نقطة   ▪

في الدورات التي تم تحديدها  المباشرة في الشهر ، بحيم يكون مجموع هذه النقاط ال يتجاوز الحد األقصى لنقاط التدريب

 سابقاً.
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ـــر يعادل...نقطة  ▪ ـــهر  التدريب في الدورات غير المباش يتم إدخال مقدار النقاط التي يحصــــل عليها الموظف من  ش

صى لنقاط التدريب في الدورات التي  شهر ، بحيم يكون مجموع هذه النقاط ال يتجاوز الحد األق شرة في ال الدورات الغير مبا

 سابقاً. تم تحديدها

o  الحد االقصى 

ــــى الذي يمكن تعريفه لنقاط التدريب الحد األقصــــى لنقاط التدريب في الدورات المباشــــرة   ▪ يتم تحديد الحد األقص

 للدورات المباشرة.

يتم تحديد الحد األقصــى الذي يمكن تعريفه لنقاط التدريب الحد األقصــى لنقاط التدريب في الدورات غير المباشــرة   ▪

 المباشرة.للدورات غير 

صى الذي يمكن تعريفه لنقاط الحد االقصى لمجموع نقاط التدريب ) المباشر و غير المباشر (   ▪ يتم تحديد الحد األق

 التدريب للدورات المباشرة و غير المباشرة.

o  يقوم النظام بعرض الجدول الخاص بتعريف معاهد التدريب الخاصــــة بالدورات التدريبية القصــــيرةمع إمكانية

 ل عليهالتعدي

 يقوم المستخدم باختيار معهد التدريب المراد تطبيق التعرفة الجديدة عليه.معهد التدريب   ▪

ــيتم تطبيق تعرفة احتســاب الحد األقصــى لمدة الدورة    ▪ ــى لمدد الدورات التي س يقوم المســتخدم بادخال الحد األقص

 النقاط عليها.

لمســتخدم بادخال عدد النقاط للدورات المباشــرة وهي القيمة يقوم اعدد النقاط للدورات المباشــرة  لكل يوم تدريب   ▪

ــى في معهد  ــرة   التي ال تزيد مدتها عن الحد األقص ــاب نقاط التدريب للدورات المباش ــيتم االعتماد عليها الحتس التي س

 التدريب الذي قام باختياره.

عدد النقاط للدورات غير المباشرة وهي  يقوم المستخدم بإدخال عدد النقاط للدورات غير المباشرة لكل يوم تدريب   ▪

القيمة التي سيتم االعتماد عليها الحتساب نقاط التدريب للدورات غير المباشرة التي ال تزيد مدتها عن الحد األقصى في 

 .معهد التدريب الذي قام باختياره

 

شةتعريف نقاط األقدمية    ❖ شا ستطيع المستخدم الدخول إلى  ضغ  على هذا الراب  ي تعريف نقاط األقدمية كما في  بال

 (.4-1-11الشكل )
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 نقاط األقدمية.( يمثل شاشة تعريف 4-1-11الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تعديل وتعريف نقاط األقدمية، وللتعديل على نقاط األقدمية يتم الضـــغ  على زر يتعديلي من 

 شري  المهام حيم تظهر الحقول التالية:

 

يتم تحديد الحد األقصـــى الذي يمكن تعريفه لنقاط األقدمية، حيم يتم الضـــغ  على زر الحد األقصـــى لنقاط األقدمية    ❖

 يجديدي من شري  المهام الموجود فوق جدول نقاط األقدمية وذلك لتعريف نقاط األقدمية حيم تظهر الحقول التالية:

o  رقم مسلسل لنقاط األقدمية. م 

o  نة األقدمية.يتم إدخال س السنة 

o  بحيم يكون مجموع هذه 12إلى حقل شـــهر  1يتم إدخال عدد نقاط األقدمية في حقل شـــهر   12إلى شــهر  1شــهر ،

 النقاط ال يتجاوز الحد األقصى لنقاط األقدمية التي تم تحديدها سابقاً.
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 إعداد جدول الترشيح للترقية
 

 (.2-11تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد جدول الترشيح للترقية من قائمة الترقيات كما في الشكل ) 
 

 
 إعداد جدول الترشيح للترقية.( يمثل شاشة 2-11الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعداد جدول الترشـــيح للترقية و التي ســـيتم التعامل معها من خالل نظام شـــؤون 

ين، وإلضـافة جدول ترشـيح للترقية يتم الضـغ  على زر يجديدي من شـري  المهام وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في الموظف

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال رقم محضر جدول الترشيح للترقية. رقم المحضر  ❖

ضغ  على زر ي تاريخ المحضر  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8يتم إدخال تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية وذلك بال

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 تحديد المرتبة المرشح عليها الموظفين وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة. المرتبة المرشح عليها  ❖

 يعرض النظام المرتبة لحالية للموظفين تلقائياً وذلك بعد تحديد المرتبة المرشح عليها الموظفين. لية المرتبة الحا ❖

ضغ  على زر ي تاريخ استحقاق الوظيفة  ❖ ي من لوحة المفاتيح F8يتم إدخال تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية وذلك بال

 عليه.حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل 

 إدخال نوع الجنس للموظفين المستحقين للترقية المراد ادراجهم في محضر الترقية مع إمكانية إختيار كليهما .الجنس   ❖

ــــغ  على زر ي الموظفين الذين اختلفت بياناتهم ي حيم يعرض النظام جدول الموظفين الذين اختلفت بياناتهم   ❖ يتم الض

 عداد محضر الترقية.بالموظفين الذين اختلفت بياناتهم بعد ا
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ــــغ  على زر ي الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم ي حيم يعرض النظام الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم   ❖ يتم الض

 جدول بالموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم بعد اعداد محضر الترقية.

شيحي حيم يعرض ا إعداد قوائم الترشيح  ❖ ضغ  على زر يإعداد قوائم التر لنظام جدول بالموظفين المنطبقة عليهم يتم ال

 شروط وضواب  العمل، كما ويمكن إضافة موظفين جدد إلى جدول الموظفين المرشحين للترقية وذلك كما يلي:

يتم إدخال رقم الموظف المراد إضــافته إلى جدول الموظفين المرشــحين للترقية، حيم يعرض النظام تلقائياً رقم الموظف   ❖

لترقية على الموظف معلومات عن الموظف )اســـم الموظف، مســـمى الوظيفة، الرقم التســـلســـلي بعد انطباق شـــروط ا

 للوظيفة, جهة الوظيفة، مقرها, مجموع النقاط(.

يعرض النظام جدول بالموظفين المنطبقة عليهم شروط وضواب  العمل، ويعرض معلومات  الموظفين المرشحين للترقية  ❖

 يفة، الرقم التسلسلي للوظيفة، جهة الوظيفة، مقرها، مجموع النقاط(.عن الموظف )اسم الموظف، مسمى الوظ

الحتســاب نقاط الترقية للموظف يتم اختيار الموظف من جدول الموظفين المرشــحين  احتســاب نقاط الترقية للموظف  ❖

ــــغ  على زر ياحت ــــغ  على زر يتعديلي الموجود فوق الجدول، وبعد ذلك يتم الض ــــاب النقاط للترقية ومن ثم يقوم بالض س

ياره لكل من جداول نقاط التعليم ونقاط  للموظفي حيم يقوم النظام باحتســـــاب عدد نقاط الترقية للموظف الذي تم اخت

األقدمية ونقاط تقويم األداء الوظيفي ونقاط التدريب وذلك بوضع النقاط المحتسبة في حقل عدد النقاط آليا داخل كل جدول، 

ظام بتجميع جميع ما ويقوم الن جدول الموظفين  ك قاط للموظف في  ها في حقل مجموع الن ــــع ما ووض ية دائ يدو قاط ال الن

 المرشحين للترقية.

يســـتخدم هذا الزر لتحديم بيانات الموظف حيم يقوم النظام بإلغاء أي نقاط محتســـبة للموظف  تحديث بيانات الموظف  ❖

 داء الوظيفي.تكون مدخلة يدوياً لكل من جداول نقاط التعليم والتدريب وتقويم األ

يستخدم هذا الراب  لعرض شاشة بيان خدمة الموظف التي تعرض البيانات الرئيسية للوظائف التي  بيان خدمة الموظف  ❖

ــمن مســمى الوظيفة والمرتبة ورقم الوظيفة والراتب األســاســي واألســباب وتاريخ  شــغلها الموظف مرتبة في جدول يتض

 (.1-2-11المباشرة عليها كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل الوظائف التي شغلها الموظف.1-2-11الشكل )
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 بيانات الترشيح •

يتم اختيار الموظف من جدول الموظفين المرشــــحين للترقية، حيم يقوم النظام بعمل الوظائف المتاحة للترقية عليها   ❖

ــر لجميع الوظائف المتاحة للترقية عليها لهذا الموظف وبعد ذلك يتم الضــغ  على راب   يالوظائف المتاحة للترقية عليهاي حص

 (.2-2-11حيم يعرض النظام شاشة الوظائف المتاحة للترقية عليها كما في الشكل )
 

 
 الوظائف المتاحة للترقية عليها.( يمثل شاشة 2-2-11الشكل )

 

ية سطر الجدول حيم يتم اختيار الوظيفة التي نرغب بترشيح الموظف عليها وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بدا ❖

يعرض النظام بيانات الوظيفة في الحقول التي تخصها ضمن بيانات الترشيح وهي )المرتبة، مسمى الوظيفة، جهتها، الرقم 

 التسلسلي، الرمز التصنيفي، مقرها(.

 يمكن للمستخدم إدخال الرقم التسلسلي للوظيفة حيم يعرض النظام معلومات الوظيفة المرقي عليها الموظف. ❖

 يمكن تحديد مانع لترقية الموظف على الوظيفة المرشح عليها وذلك باختيار المانع من القائمة المنسدلة.مانع الترقية   ❖

 إدخال السبب المانع لترقية الموظف على الوظيفة المرشح عليها بالتفصيل. المانع بالتفصيل  ❖

 

عرض آخر مؤهل علمي حصــل عليه الموظف وعرض يقوم النظام بعرض نقاط التعليم للموظف حيم تشــمل نقاط التعليم   ❖

ثم عرض عدد نقاط التعليم المحسوبة آليا من النظام  في حقل عدد النقاط آلي و ذلك  تخصصه وتاريخ حصوله على المؤهل

بناء على عملية احتســاب النقاط وال يســمح بالتعديل عليها، كما و عرض عدد نقاط التعليم المحســوبة آليا من النظام في 

 ل عدد النقاط يدوي وذلك بناء على عملية احتساب النقاط مع السماح للمستخدم بالتعديل عليها.حق

 

يقوم النظام بعرض نقاط األقدمية للموظف حيم تشمل عرض مدة خدمة الموظف ومدة بقاء الموظف على نقاط األقدمية   ❖

ــــول على المرتبة الحالية ومدة األقدمية للموظف في المرتبة الحالية له، ثم عرض عدد نقاط  المرتبة الحالية وتاريخ الحص

ذلك بناء على عملية احتســاب النقاط وال يســمح بالتعديل األقدمية المحســوبة آليا من النظام  في حقل عدد النقاط آلي و 
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عليها، كما و عرض عدد نقاط األقدمية المحسوبة آليا من النظام في حقل عدد النقاط يدوي وذلك بناء على عملية احتساب 

الموظف خالل  االستثنائية التي حصل عليها مجموع أيام اإلجازاتالنقاط مع السماح للمستخدم بالتعديل عليها،كما وعرض 

و مجموع أيام الغياب ويعرض فيه مجموع مدد قرارارت حســــم الغياب التي ســــجلت للموظف خدمته على المرتبة الحالية 

خالل خدمته على المرتبة الحالية و مجموع أيام الجزاءويعرض فيه مجموع مدد قرارارت حسم الجزاء التي سجلت للموظف 

 خالل خدمته على المرتبة الحالية.

 

بالضـغ  على هذا الراب  يعرض النظام شـاشـة نقاط تقويم األداء الوظيفي كما في الشـكل اط تقويم األداء الوظيفي  نق ❖

(11-2-3.) 
 

 
 نقاط تقويم األداء الوظيفي.( يمثل شاشة 3-2-11الشكل )

 

والتقدير لكل فترة، ثم يقوم النظام بعرض نقاط تقويم األداء الوظيفي للموظف حيم تشــــمل عرض فترة التقويم من وإلى 

عرض عدد نقاط تقويم األداء كإجمالي للســـنوات المحســـوبة آليا من النظام  في حقل عدد النقاط آلي و ذلك بناء على عملية 

احتســـاب النقاط وال يســـمح بالتعديل عليها، كما و عرض عدد نقاط األقدمية المحســـوبة آليا من النظام في حقل عدد النقاط 

 على عملية احتساب النقاط.يدوي وذلك بناء 

 

 (.4-2-11بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة نقاط التدريب كما في الشكل )نقاط التدريب   ❖
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 نقاط التدريب.( يمثل شاشة 4-2-11الشكل )

 

سم الدورة ، تاريخ بدايتها،تاريخ نهايتها،مدتها،  صنيف الدورة يقوم النظام بعرض نقاط التدريب للموظف حيم تشمل عرض ا ت

حيم يسمح النظام للمستخدم بالتعديل عليها بتحديد كون هذه الدورات مباشرة أو غير مباشرة  كل دورة على حدة، ر عرض 

عدد نقاط التدريب المحســــوبة آليا من النظام  في حقل مجموع عدد النقاط آلي و ذلك بناء على عملية احتســــاب النقاط وال 

عرض عدد نقاط التدريب المحســـوبة آليا من النظام في حقل عدد النقاط يدوي وذلك بناء على  يســـمح بالتعديل عليها، كما و

 عملية احتساب النقاط مع السماح للمستخدم بالتعديل عليها .
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 اعتماد جدول الترشيح للترقية
 

 (.3-11)تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد جدول الترشيح للترقية من قائمة الترقيات كما في الشكل  
 

 
 اعتماد جدول الترشيح للترقية.( يمثل شاشة 3-11الشكل )

 

سيتم  شيح للترقية و التي  صالحية بالقيام باعتماد جدول التر صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا يتم من خالل هذه ال

 التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال رقم محضر جدول الترشيح للترقية المراد اعتماده. رقم المحضر  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية  تاريخ المحضر  ❖

 يقوم النظام بعرض المرتبة المرشح عليها الموظفين. المرتبة المرشح عليها  ❖

 ة لحالية للموظفين.يعرض النظام المرتب المرتبة الحالية  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية  تاريخ استحقاق الوظيفة  ❖

 يقوم النظام بعرض نوع الجنس للموظفين المستحقين للترقية الجنس   ❖

ــــغ  على زر ي الموظفين الذين اختلفت بياناتهم ي حيم يعرض النظام جدالموظفين الذين اختلفت بياناتهم   ❖ ول يتم الض

 بالموظفين الذين اختلفت بياناتهم بعد اعداد محضر الترقية.

ــــغ  على زر ي الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم ي حيم يعرض النظام الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم   ❖ يتم الض

 جدول بالموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم بعد اعداد محضر الترقية.

ض النظام جدول بالموظفين المنطبقة عليهم شروط وضواب  العمل، ويعرض معلومات يعر الموظفين المرشحين للترقية  ❖

 عن الموظف )اسم الموظف، مسمى الوظيفة، الرقم التسلسلي للوظيفة، جهة الوظيفة، مقرها، مجموع النقاط(.
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محتســـبة للموظف  يســـتخدم هذا الزر لتحديم بيانات الموظف حيم يقوم النظام بإلغاء أي نقاط تحديث بيانات الموظف  ❖

 تكون مدخلة يدوياً لكل من جداول نقاط التعليم والتدريب وتقويم األداء الوظيفي.

يستخدم هذا الراب  لعرض شاشة بيان خدمة الموظف التي تعرض البيانات الرئيسية للوظائف التي  بيان خدمة الموظف  ❖

 شغلها الموظف

 يعرض النظام تلقائياً اسم صاحب صالحية االعتماد. اسم صاحب الصالحية  ❖

 يعرض النظام تلقائياً التاريخ الحالي لإلعتماد. تاريخ االعتماد  ❖

 يعرض النظام تلقائياً المسمى الوظيفي لصاحب صالحية اعتماد جدول الترشيح للترقية. المسمى الوظيفي  ❖

 رشيح للترقية.يتم ادخال بعض المالحظات على اعتماد جدول الت مالحظات  ❖

صالحية  ❖ صاحب ال شيح للترقية،  اعتماد  صالحيةي ليقوم النظام باعتماد جدول التر صاحب ال ضغ  على زر ياعتماد  يتم ال

 كما في االمكان إلغاء االعتماد لجدول الترشيح للترقية وذلك من خالل الضغ  على زر يإلغاء االعتمادي.
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 تصدير جدول الترشيح للترقية
  

 (.4-11شاشة عند اختيار تصدير جدول الترشيح للترقية من قائمة الترقيات كما في الشكل )تظهر هذه ال
 

 
 تصدير جدول الترشيح للترقية.( يمثل شاشة 4-11الشكل )

 

سيتم  شيح للترقية و التي  صدير جدول التر صالحية بالقيام بت صاحب ال ستخدم  سماح للم شة ال شا يتم من خالل هذه ال

 خالل نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:التعامل معها من 

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال رقم محضر جدول الترشيح للترقية المراد اعتماده. رقم المحضر  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية  تاريخ المحضر  ❖

 يقوم النظام بعرض المرتبة المرشح عليها الموظفين. المرتبة المرشح عليها  ❖

 يعرض النظام المرتبة لحالية للموظفين. المرتبة الحالية  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية  تاريخ استحقاق الوظيفة  ❖

 يقوم النظام بعرض نوع الجنس للموظفين المستحقين للترقية الجنس   ❖

ــــغ  على زر ي الموظفين الذين اختلفت بياناتهم ي حيم يعرض النظام جدول لفت بياناتهم  الموظفين الذين اخت ❖ يتم الض

 بالموظفين الذين اختلفت بياناتهم بعد اعداد محضر الترقية.

ــــغ  على زر ي الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم ي حيم يعرض النظام الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم   ❖ يتم الض

 وظفين الذين لم تكتمل بياناتهم بعد اعداد محضر الترقية.جدول بالم

يعرض النظام جدول بالموظفين المنطبقة عليهم شروط وضواب  العمل، ويعرض معلومات  الموظفين المرشحين للترقية  ❖

 عن الموظف )اسم الموظف، مسمى الوظيفة، الرقم التسلسلي للوظيفة، جهة الوظيفة، مقرها، مجموع النقاط(.
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يســـتخدم هذا الزر لتحديم بيانات الموظف حيم يقوم النظام بإلغاء أي نقاط محتســـبة للموظف  ث بيانات الموظف تحدي ❖

 تكون مدخلة يدوياً لكل من جداول نقاط التعليم والتدريب وتقويم األداء الوظيفي.

الرئيسية للوظائف التي  يستخدم هذا الراب  لعرض شاشة بيان خدمة الموظف التي تعرض البيانات بيان خدمة الموظف  ❖

 شغلها الموظف

يتم الضــغ  على زر يتصــديري ليقوم النظام بتصــدير جدول الترشــيح للترقية، كما في االمكان إلغاء التصــدير لجدول  تصــدير  ❖

 الترشيح للترقية وذلك من خالل الضغ  على زر يإلغاء التصديري.

يقوم المستخدم باختيار اصل واحد مجموعات التصدير وذلك بالضغ  على راب  يمجموعات التصديري  مجموعات التصدير   ❖

 (.1-4-11من الراب  الموجود أسفل الشاشة حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )
 

 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.1-4-11الشكل )
 

ضغ  على زر  ❖ صدير جديدة يتم ال ضافة مجموعة ت صدير حيم إل شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات الت يجديدي من 

 تظهر الحقول التالية:

o  صورة صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحد رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو F2على زر ي ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  دخال رقم الجهة أو الموظف في يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إ اســـم الجهة

 الحقل السابق.

o   ــورة من القرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد صــورة/أصــل يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 على األقل لهذه الجهات.
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o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 

النتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يحفظي لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام الشــاشــة يتم بعد ا ❖

 ويعيدنا إلى شاشة تصدير جدول الترشيح للترقية.

صدير  ❖ سالة تبين بأنه تمت عملية  ت صديري حيم يعرض النظام ر شة على زر يت شا سفل ال ضغ  من أ ستخدم بال يقوم الم

 ذلك يصبح جدول الترشيح للترقية مصدر.التصدير بنجاح وب
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  كشف المرشحين للترقية
 

 (.5-11تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف المرشحين للترقية من قائمة الترقيات كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف المرشحين للترقية.5-11الشكل )

 

و التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون  يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالموظفين المرشحين للترقية

 الموظفين ، وذلك حسب طبيعة الكشف التي يتم تحديدها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير  •

تحديد طبيعة الكشــف التي ســيتم البحم من خاللها إلعداد الكشــف وذلك بالضــغ  بالدائرة الموجودة طبيعة الكشــف   ❖

جانب طبيعة الكشـــف التي يريد البحم من خاللها، وعند اختيار طبيعة الكشـــف يكشـــف بالموظفين المرشـــحين للترقية ب

 ولديهم مانع ترقية محددي يتم تحديد مانع الترقية من الحقل التالي:

o   يتم تحديد مانع الترقية وذلك باختيار مانع الترقية من القائمة المنسدلة. مانع الترقية 

إدخال رقم الموظف الذي تم ترشــيحه للترقية والمراد إعداد تقرير عنه، ويمكن اختيار جميع الموظفين وذلك  وظف رقم الم ❖

 ( في المربع.بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 إدخال رقم محضر جدول الترشيح للترقية الذي تم إعداده سابقاً.رقم المحضر   ❖

ضغ  على زر ي المحضر تاريخ  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8يتم إدخال تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية وذلك بال

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

نسدلة يتم تحديد طريقة ترتيب البيانات المعروضة في الكشف وذلك باختيار طريقة الترتيب من القائمة الم طريقة الترتيب  ❖

)حســب رقم الموظف/ حســب اســم الموظف/ حســب المرتبة ورقم الوظيفة/ حســب مســمى الوظيفة واألعلى نقاطًا/ 

 األعلى نقاطًا(.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1759 

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بالموظفين المرشــحين لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عر

 (.1-5-11للترقية في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشوف المرشحين للترقية.1-5-11الشكل )
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  كشف بالمستثنيين من الترقية
 

 (.6-11)تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالمستثنيين من الترقية وذلك من قائمة الترقيات كما في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمستثنيين من الترقية.6-11الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالموظفين المســتثنيين من الترقية و التي ســيتم التعامل معها من خالل نظام 

تبيان لكل من الحقول في شؤون الموظفين ، ضمن فترة زمنية معينة وضمن شروط معينة لتصفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي 

 هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ضغ  على زر ي الجهة اإلدارية  ❖ ي من F2إدخال رقم الجهة اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المستثنيين من الترقية وذلك بال

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الج هة اإلدارية التي لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

يريدها، بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات اإلدارية وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة 

(.في المربع ) 

إدخال رقم الموظف الذي تم اســــتثناؤه من للترقية والمراد إعداد تقرير عنه، ويمكن اختيار جميع الموظفين  رقم الموظف  ❖

 ( في المربع.بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة ) وذلك

يتم تحديد المرتبة المســتثنى الموظف من الترشــيح إليها وذلك باختيار المرتبة  المرتبة المسـتثنى من الترشـيح إليها  ❖

وجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر من القائمة المنسدلة، ويمكن المستخدم اختيار كل المراتب وذلك بالضغ  بالمربع الم

 ( في المربع.إشارة )

 يتم تحديد طريقة ترتيب بيانات الكشف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة. طريقة الترتيب  ❖

 إدخال الشهر الذي يريد إعداد الكشف ابتداء منه عن الموظفين المستثنيين من الترقية. من شهر ترقية  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1761 

ال الســنة التي تتضــمن الشــهر الذي يريد إعداد الكشــف ابتداء منه عن الموظفين المســتثنيين من إدخ من سـنة ترقية  ❖

 الترقية.

 إدخال الشهر الذي يريد إعداد الكشف نهايًة به عن الموظفين المستثنيين من الترقية. إلى شهر ترقية  ❖

ايًة به عن الموظفين المســتثنيين من إدخال الســنة التي تتضــمن الشــهر الذي يريد إعداد الكشــف نه إلى ســنة ترقية  ❖

 الترقية.

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالموظفين المستثنيين من 

 (.1-6-11في الشكل ) الترقية
 

 
 ( يمثل كشف بالمستثنيين من الترقية.1-6-11الشكل )
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  كشف الموظفين المستحقين للترقية
 

 (.7-11تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف الموظفين المستحقين للترقية وذلك من قائمة الترقيات كما في الشكل )
 

 
 للترقية.( يمثل شاشة كشف الموظفين المستحقين 7-11الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف الموظفين المستحقين للترقية و التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون 

الموظفين ، ضــمن فترة زمنية معينة وضــمن شــروط معينة لتصــفية البيانات وترتيبها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 

 محددات التقرير •

ضغ  على زر ي تاريخ حتى  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام F8تحديد التاريخ المراد إعداد الكشف نهايًة به وذلك بال

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يتم اختيار الكادر الوظيفي الذي يتبع له الموظفين المستحقين للترقية من القائمة المنسدلة.الكادر   ❖

ي من F2إدخال رقم الجهات اإلدارية التي يتبع لها الموظفين المســـتحقين للترقية وذلك بالضـــغ  على زر ي ارية الجهة اإلد ❖

ــــماء الجهات اإلدارية فيقوم المســــتخدم باختيار الجهة اإلدارية التي  لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

ية وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشــارة يريدها، بإمكان المســتخدم اختيار كل الجهات اإلدار

(.في المربع ) 

إدخال مقر العمل للموظفين المســــتحقين للترقية المراد تكوين التقرير عنهم مع إمكانية إختيار الكل وذلك  مقر العمل  ❖

 .( في المربعبالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )
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يقوم المســــتخدم باختيار مدى المراتب المراد معرفة المســــتحقين للترقية )من المرتبة ...  إلى المرتبة(  -)من المرتبة ❖

إلى المرتبة...( من القائمة المنســدلة، وبإمكان المســتخدم اختيار كل المراتب وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة 

 .( في المربعيالكلي حيم تظهر إشارة )

سمى    الوظائف حسب ❖ سمى الوظيفة / م سب )رمز م شف عنها إما ح صدار الك يتم تحديد نوع محدد الوظائف المراد إ

   الوظيفة( 

سمى الوظيفة    ❖ إدخال رمز الوظيفة  التي   في حال اختيار نوع محدد الوظائف حســب رمز مســمى الوظيفة ، يتمرمز م

ــــغ  على زر ييتبع لها الموظفين المســــتحقين للترقية  وذلك  ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام F2بالض

وأســـماء الوظائف  فيقوم المســـتخدم باختيار الوظيفة التي يريدها، بإمكان المســـتخدم اختيار كل الوظائف وذلك بالضـــغ  

 ( في المربع. بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

يتم إدخال مســمى الوظيفة أو جزء   في حال اختيار نوع محدد الوظائف حســب مســمى الوظيفةأما مســمى الوظيفة    ❖

( في منها ، بإمكان المستخدم اختيار كل الوظائف وذلك بالضغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 المربع.

ل هي عن الموظفين الذين يلديهم موانع ترشـــيحي أم يتم تحديد طبيعة بيانات الكشـــف المراد إعداده ه طبيعة البيانات  ❖

وبإمكان المســـتخدم اختيار الكل وذلك بالضـــغ  بالمربع الموجود بجانب ، عن الموظفين الذين يليس لديهم موانع ترشـــيحي

 .( في المربعكلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

 قاء على أخر مرتبتين.يقوم المستخدم باختيار  إظهار مدة البقاء على المرتبة أو مدة الب ❖

 يتم تحديد طريقة ترتيب بيانات الكشف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة. طريقة الترتيب  ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

ي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف الموظفين المســتحقين لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــ

 (.1-7-11للترقية كما في الشكل )
 

 
 يمثل كشف الموظفين المستحقين للترقية. (1-7-11الشكل )
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  كشف بالموظفين بمحضر الترقية حسب النقاط
 

 (.8-11الترقيات كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين بمحضر الترقية وذلك من قائمة 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموظفين بمحضر الترقية حسب النقاط.8-11الشكل )

 

سيتم التعامل  ضر الترقية حسب النقاط في تاريخ معين و التي  شف بالموظفين بمح شة إعداد ك شا يتم من خالل هذه ال

 الحقول في هذه الشاشة:معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من 

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المحضر المراد تكوين كشف بالموظفين بناءاً عليه. رقم المحضر  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المحضر المراد تكوين كشف بالموظفين خالله.تاريخ المحضر   ❖

سابقة  طباعة الكشف  ❖ ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال بال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالموظفين بمحضر الترقية 

 (.1-8-11حسب النقاط في الشكل )
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 بمحضر الترقية حسب النقاط. بالموظفين( يمثل كشف 1-8-11الشكل )
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 الجماعي لقوائم الترشيح للترقيةاإلعداد 
  

 (.9-11تظهر هذه الشاشة عند اختيار اإلعداد الجماعي لقوائم الترشيح للترقية من قائمة الترقيات كما في الشكل )
 

 
 اإلعداد الجماعي لقوائم الترشيح للترقية.( يمثل شاشة 9-11الشكل )

 

للترقية على أكثر من مرتبة حســب الكادر الوظيفي في نظام يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعداد محضــر الترشــيح 

 شؤون الموظفين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال رقم محضر جدول الترشيح للترقية. رقم المحضر  ❖

ضغ  عل تاريخ المحضر  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8ى زر ييتم إدخال تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية وذلك بال

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

تحديد الكادر الوظيفي الذي يشــمل المراتب التي ســيتم الترشــيح عليها ، وذلك باختيار الكادر من القائمة كادر التوظيف   ❖

 المنسدلة.

الموظفين وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة، و التي تتبع تحديد المرتبة المرشح عليها  المرتبة المرشح عليها  ❖

 للكادر  المحدد )من المرتبة ...إلى المرتبة(.

ــر الترشــيحي حيم يعرض النظام جدول بالموظفين المنطبقة  إعداد محاضــر الترشــيح  ❖ ــغ  على زر يإعداد محاض يتم الض

 عليهم شروط وضواب  العمل.
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  مؤهالت العلمية وسنوات الخبرةتحديد مستويات الدخول لل
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وسنوات الخبرة وذلك من قائمة الترقيات 

 (.10-11كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تحديد مستويات الدخول للمؤهالت العملية وسنوات الخبرة.10-11الشكل )

 

الشاشة تعريف وتحديد مستويات الدخول للمؤهالت العلمية وسنوات الخبرة لكل مرتبة من مراتب كادر  يتم من خالل هذه

 الرسميين و التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم المستخدم باختيار المؤهل العلمي المراد عرض مستويات الدخول له او اضافتها او التعديل عليها. المؤهل العلمي  ❖

 يعرض النظام المجموعات العامة المعرفة في دليل التصنيف. المجموعة العامة  ❖

سنوات الخبرة حسب المراتب   ❖ دد ســنوات ويقوم المســتخدم بادخال ع 10الى  1ويعرض النظام فيه المراتب من عدد 

 الخبرة حسب المرتبة والمجموعة العامة.
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  تحديد الدورات المباشرة وغير المباشرة حسب سالسل الفئات والمعاهد
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار تحديد الدورات المباشرة وغير المباشرة حسب سالسل الفئات والمعاهد من قائمة الترقيات 

 (.11-11كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة تحديد الدورات المباشرة وغير المباشرة حسب سالسل الفئات والمعاهد.11-11الشكل )

  

يتم من خالل هذه الشاشة تحديد العالقة بين الدورات المباشرة وغير المباشرة حسب سالسل الفئات والمعاهد و التي 

 الحقول في هذه الشاشة:سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من 

 

 المعلومات الرئيسية  •

ي من F2تحديد الجهة التي تم الحصول على الدورة التدريبية منها  حيم يتم ذلك من خالل الضغ  على زر يجهة التدريب   ❖

 لوحة المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأسماء وأرقام جهات التدريب فيتم اختيار رقم الجهة .

ــــغ  على زر ي التدريبية  اختر الدورة  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم F2تحديد الدورة التدريبيه حيم يتم ذلك من خالل الض

 يعرض النظام قائمة بأسماء وأرقام الدورات التدريبة فيتم اختيار منها .

 ومن ثم يقوم بالضغ  على زر يجديدي من شري  المهام حيم تظهر الحقول التالية:

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

ضغ  على زر ي مز الفئة ر ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F2يقوم المستخدم بإدخال رمز الفئة حيم يتم ذلك من خالل ال

 النظام قائمة بأسماء وأرقام تسلسل الفئات فيتم اختيار منها .

 لفئة.يقوم النظام بعرض اسم سلسلة الفئة التي قام المستخدم باختيار رمزها بحقل رمز ا اسم سلسلة الفئة  ❖

 . يقوم المستخدم باختيار المرتبة من الثانية وحتى العاشرة و ذلك من خالل االختيار من القائمة المنسدلةمن المرتبة   ❖

 . يقوم المستخدم باختيار المرتبة من الثانية وحتى العاشرة و ذلك من خالل االختيار من القائمة المنسدلةإلى المرتبة   ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1769 

 المنسدلة. باختيار نوع العالقة اما مباشرة او غير مباشرة و ذلك باالختيار من القائمةيقوم المستخدم نوع العالقة   ❖
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 اعداد محاضر الترقية للمرتبة العاشرة فما دون
 

-11تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعداد محاضــر الترقية للمرتبة العاشــرة فما دون من قائمة الترقيات كما في الشــكل ) 

12.) 
 

 
 اعداد محاضر الترقية للمرتبة العاشرة فما دون.( يمثل شاشة 12-11الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام اعداد محاضــر الترقية للمرتبة العاشــرة فما دون و التي ســيتم التعامل معها من خالل 

ا يلي تبيان لكل من نظام شؤون الموظفين ، وإلضافة محضر ترشيح للترقية يتم الضغ  على زر يجديدي من شري  المهام وفيم

 الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال رقم محضر جدول الترشيح للترقية. رقم المحضر  ❖

ضغ  على زر ي تاريخ المحضر  ❖ ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض F8يتم إدخال تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية وذلك بال

 التعديل عليه. النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية

 تحديد المرتبة المرشح عليها الموظفين وذلك باختيار المرتبة من القائمة المنسدلة. المرتبة المرشح عليها  ❖

 يعرض النظام المرتبة لحالية للموظفين تلقائياً وذلك بعد تحديد المرتبة المرشح عليها الموظفين. المرتبة الحالية  ❖

ضغ  على زر ي تاريخ استحقاق الوظيفة  ❖ ي من لوحة المفاتيح F8يتم إدخال تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية وذلك بال

 حيم يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 إدخال نوع الجنس للموظفين المستحقين للترقية المراد ادراجهم في محضر الترقية مع إمكانية إختيار كليهما .الجنس   ❖

شيحي حيم يعرض النظام جدول بالموظفين المنطبقة عليهم  د قوائم الترشيح إعدا ❖ ضغ  على زر يإعداد قوائم التر يتم ال

 شروط وضواب  العمل.
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ــــغ  على زر ي الموظفين الذين اختلفت بياناتهم ي حيم يعرض النظام جدول الموظفين الذين اختلفت بياناتهم   ❖ يتم الض

 م بعد اعداد محضر الترقية.بالموظفين الذين اختلفت بياناته

ــــغ  على زر ي الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم ي حيم يعرض النظام الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم    ❖ يتم الض

 جدول بالموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم بعد اعداد محضر الترقية.

عليهم شروط وضواب  العمل، ويعرض معلومات  يعرض النظام جدول بالموظفين المنطبقة الموظفين المرشحين للترقية  ❖

 عن الموظف )اسم الموظف، مسمى الوظيفة، الرقم التسلسلي للوظيفة، جهة الوظيفة، مقرها، مجموع النقاط(.

الحتســاب نقاط الترقية للموظف يتم اختيار الموظف من جدول الموظفين المرشــحين  احتســاب نقاط الترقية للموظف  ❖

ــــاب النقاط للترقية ومن ثم يقوم  ــــغ  على زر ياحتس ــــغ  على زر يتعديلي الموجود فوق الجدول، وبعد ذلك يتم الض بالض

ياره لكل من جداول نقاط التعليم ونقاط  للموظفي حيم يقوم النظام باحتســـــاب عدد نقاط الترقية للموظف الذي تم اخت

محتسبة في حقل عدد النقاط آليا داخل كل جدول، األقدمية ونقاط تقويم األداء الوظيفي ونقاط التدريب وذلك بوضع النقاط ال

جدول الموظفين  قاط للموظف في  ها في حقل مجموع الن ــــع ما ووض ية دائ يدو قاط ال ظام بتجميع جميع الن ما ويقوم الن ك

 المرشحين للترقية.

بة للموظف يســـتخدم هذا الزر لتحديم بيانات الموظف حيم يقوم النظام بإلغاء أي نقاط محتســـ تحديث بيانات الموظف  ❖

 تكون مدخلة يدوياً لكل من جداول نقاط التعليم والتدريب وتقويم األداء الوظيفي.

يستخدم هذا الراب  لعرض شاشة بيان خدمة الموظف التي تعرض البيانات الرئيسية للوظائف التي  بيان خدمة الموظف  ❖

ــمن مســمى الوظيفة والمرتبة ورقم الوظيفة والراتب األســاســي واألســباب وتاريخ  شــغلها الموظف مرتبة في جدول يتض

 (.1-12-11المباشرة عليها كما في الشكل )
 

 
 ف التي شغلها الموظف.( يمثل الوظائ1-12-11الشكل )

 

 بيانات الترشيح •
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يتم اختيار الموظف من جدول الموظفين المرشــــحين للترقية، حيم يقوم النظام بعمل الوظائف المتاحة للترقية عليها   ❖

حصــر لجميع الوظائف المتاحة للترقية عليها لهذا الموظف وبعد ذلك يتم الضــغ  على راب  يالوظائف المتاحة للترقية عليهاي 

 (.2-12-11حيم يعرض النظام شاشة الوظائف المتاحة للترقية عليها كما في الشكل )
 

 
 الوظائف المتاحة للترقية عليها.( يمثل شاشة 2-12-11الشكل )

 

يتم اختيار الوظيفة التي نرغب بترشيح الموظف عليها وذلك بالضغ  على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول حيم  ❖

بيانات الوظيفة في الحقول التي تخصها ضمن بيانات الترشيح وهي )المرتبة، مسمى الوظيفة، جهتها، الرقم يعرض النظام 

 التسلسلي، الرمز التصنيفي، مقرها(.

 يمكن للمستخدم إدخال الرقم التسلسلي للوظيفة حيم يعرض النظام معلومات الوظيفة المرقي عليها الموظف. ❖

 لترقية الموظف على الوظيفة المرشح عليها وذلك باختيار المانع من القائمة المنسدلة.يمكن تحديد مانع مانع الترقية   ❖

 إدخال السبب المانع لترقية الموظف على الوظيفة المرشح عليها بالتفصيل. المانع بالتفصيل  ❖

 

وظف وعرض يقوم النظام بعرض نقاط التعليم للموظف حيم تشــمل عرض آخر مؤهل علمي حصــل عليه الم نقاط التعليم  ❖

ثم عرض عدد نقاط التعليم المحسوبة آليا من النظام  في حقل عدد النقاط آلي و ذلك  تخصصه وتاريخ حصوله على المؤهل

بناء على عملية احتســاب النقاط وال يســمح بالتعديل عليها، كما و عرض عدد نقاط التعليم المحســوبة آليا من النظام في 

 ى عملية احتساب النقاط مع السماح للمستخدم بالتعديل عليها.حقل عدد النقاط يدوي وذلك بناء عل

 

يقوم النظام بعرض نقاط األقدمية للموظف حيم تشمل عرض مدة خدمة الموظف ومدة بقاء الموظف على  نقاط األقدمية  ❖

ــــول على المرتبة الحالية ومدة األقدمية للموظف في المرتبة الحالية له، ثم عرض عدد نقاط  المرتبة الحالية وتاريخ الحص

ذلك بناء على عملية احتســاب النقاط وال يســمح بالتعديل األقدمية المحســوبة آليا من النظام  في حقل عدد النقاط آلي و 

عليها، كما و عرض عدد نقاط األقدمية المحسوبة آليا من النظام في حقل عدد النقاط يدوي وذلك بناء على عملية احتساب 



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1773 

االستثنائية التي حصل عليها الموظف خالل  مجموع أيام اإلجازاتالنقاط مع السماح للمستخدم بالتعديل عليها، ثم وعرض 

و مجموع أيام الغياب ويعرض فيه مجموع مدد قرارارت حســــم الغياب التي ســــجلت للموظف خدمته على المرتبة الحالية 

خالل خدمته على المرتبة الحالية و مجموع أيام الجزاءويعرض فيه مجموع مدد قرارارت حسم الجزاء التي سجلت للموظف 

 ه على المرتبة الحالية.خالل خدمت

 

 

بالضـغ  على هذا الراب  يعرض النظام شـاشـة نقاط تقويم األداء الوظيفي كما في الشـكل  نقاط تقويم األداء الوظيفي  ❖

(11-12-3.) 
 

 
 نقاط تقويم األداء الوظيفي.( يمثل شاشة 3-12-11الشكل )

 

عرض فترة التقويم من وإلى والتقدير لكل فترة، ثم  يقوم النظام بعرض نقاط تقويم األداء الوظيفي للموظف حيم تشــــمل

عرض عدد نقاط تقويم األداء كإجمالي للســـنوات المحســـوبة آليا من النظام  في حقل عدد النقاط آلي و ذلك بناء على عملية 

عدد النقاط احتســـاب النقاط وال يســـمح بالتعديل عليها، كما و عرض عدد نقاط األقدمية المحســـوبة آليا من النظام في حقل 

 يدوي وذلك بناء على عملية احتساب النقاط.

 

 (.4-12-11بالضغ  على هذا الراب  يعرض النظام شاشة نقاط التدريب كما في الشكل )نقاط التدريب   ❖
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 نقاط التدريب.( يمثل شاشة 4-12-11الشكل )

 

سم الدورة ، تاريخ  صنيف الدورة يقوم النظام بعرض نقاط التدريب للموظف حيم تشمل عرض ا بدايتها،تاريخ نهايتها،مدتها، ت

حيم يسمح النظام للمستخدم بالتعديل عليها بتحديد كون هذه الدورات مباشرة أو غير مباشرة  كل دورة على حدة، و عرض 

ال عدد نقاط التدريب المحســــوبة آليا من النظام  في حقل مجموع عدد النقاط آلي و ذلك بناء على عملية احتســــاب النقاط و

يســـمح بالتعديل عليها، كما و عرض عدد نقاط التدريب المحســـوبة آليا من النظام في حقل عدد النقاط يدوي وذلك بناء على 

 عملية احتساب النقاط مع السماح للمستخدم بالتعديل عليها .
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 اعتماد محاضر الترقية للمرتبة العاشرة فما دون
  

-11الترقية للمرتبة العاشــرة فما دون من قائمة الترقيات كما في الشــكل )تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار اعتماد محاضــر 

13.) 
 

 
 اعتماد محاضر الترقية للمرتبة العاشرة فما دون.( يمثل شاشة 13-11الشكل )

 

سيتم  شيح للترقية و التي  صالحية بالقيام باعتماد جدول التر صاحب ال سماح للمستخدم  شة ال شا يتم من خالل هذه ال

 معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:التعامل 

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال رقم محضر جدول الترشيح للترقية المراد اعتماده. رقم المحضر  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية  تاريخ المحضر  ❖

 م النظام بعرض المرتبة المرشح عليها الموظفين.يقو المرتبة المرشح عليها  ❖

 يعرض النظام المرتبة لحالية للموظفين. المرتبة الحالية  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية  تاريخ استحقاق الوظيفة  ❖

 يقوم النظام بعرض نوع الجنس للموظفين المستحقين للترقية الجنس   ❖

ــــغ  على زر ي الموظفين الذين اختلفت بياناتهم ي حيم يعرض النظام جدول الموظفين الذين اختلفت بياناتهم   ❖ يتم الض

 بالموظفين الذين اختلفت بياناتهم بعد اعداد محضر الترقية.

ــــغ  على زر ي الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم ي حيم يعرالموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم   ❖ ض النظام يتم الض

 جدول بالموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم بعد اعداد محضر الترقية.
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يعرض النظام جدول بالموظفين المنطبقة عليهم شروط وضواب  العمل، ويعرض معلومات  الموظفين المرشحين للترقية  ❖

 جموع النقاط(.عن الموظف )اسم الموظف، مسمى الوظيفة، الرقم التسلسلي للوظيفة، جهة الوظيفة، مقرها، م

يســـتخدم هذا الزر لتحديم بيانات الموظف حيم يقوم النظام بإلغاء أي نقاط محتســـبة للموظف  تحديث بيانات الموظف  ❖

 تكون مدخلة يدوياً لكل من جداول نقاط التعليم والتدريب وتقويم األداء الوظيفي.

التي تعرض البيانات الرئيسية للوظائف التي يستخدم هذا الراب  لعرض شاشة بيان خدمة الموظف  بيان خدمة الموظف  ❖

 شغلها الموظف

 يعرض النظام تلقائياً اسم صاحب صالحية االعتماد. اسم صاحب الصالحية  ❖

 يعرض النظام تلقائياً التاريخ الحالي لإلعتماد. تاريخ االعتماد  ❖

 يعرض النظام تلقائياً المسمى الوظيفي لصاحب صالحية اعتماد جدول الترشيح للترقية. المسمى الوظيفي  ❖

 يتم ادخال بعض المالحظات على اعتماد جدول الترشيح للترقية. مالحظات  ❖

صالحية  ❖ صاحب ال شيح للترقية،  اعتماد  صالحيةي ليقوم النظام باعتماد جدول التر صاحب ال ضغ  على زر ياعتماد  يتم ال

 االمكان إلغاء االعتماد لجدول الترشيح للترقية وذلك من خالل الضغ  على زر يإلغاء االعتمادي. كما في
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 تصدير محاضر الترقية للمرتبة العاشرة فما دون
 

شكل )  شرة فما دون من قائمة الترقيات كما في ال ضر الترقية للمرتبة العا صدير محا شة عند اختيار ت شا -11تظهر هذه ال

14.) 
 

 
 تصدير محاضر الترقية للمرتبة العاشرة فما دون.( يمثل شاشة 14-11) الشكل

 

يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتصدير محاضر الترقية للمرتبة العاشرة فما دون و 

 ي هذه الشاشة:التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول ف

 

 المعلومات الرئيسية •

 يتم إدخال رقم محضر جدول الترشيح للترقية المراد اعتماده. رقم المحضر  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية  تاريخ المحضر  ❖

 يقوم النظام بعرض المرتبة المرشح عليها الموظفين. المرتبة المرشح عليها  ❖

 يعرض النظام المرتبة لحالية للموظفين. المرتبة الحالية  ❖

 يقوم النظام بعرض تاريخ محضر جدول الترشيح للترقية  تاريخ استحقاق الوظيفة  ❖

 يقوم النظام بعرض نوع الجنس للموظفين المستحقين للترقية الجنس   ❖

ــــغ  على زر ي الموظفين الذين اختلفت بياناتهم يالموظفين الذين اختلفت بياناتهم   ❖ حيم يعرض النظام جدول  يتم الض

 بالموظفين الذين اختلفت بياناتهم بعد اعداد محضر الترقية.

ــــغ  على زر ي الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم ي حيم يعرض النظام الموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم    ❖ يتم الض

 جدول بالموظفين الذين لم تكتمل بياناتهم بعد اعداد محضر الترقية.
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يعرض النظام جدول بالموظفين المنطبقة عليهم شروط وضواب  العمل، ويعرض معلومات  المرشحين للترقية الموظفين  ❖

 عن الموظف )اسم الموظف، مسمى الوظيفة، الرقم التسلسلي للوظيفة، جهة الوظيفة، مقرها، مجموع النقاط(.

النظام بإلغاء أي نقاط محتســـبة للموظف يســـتخدم هذا الزر لتحديم بيانات الموظف حيم يقوم  تحديث بيانات الموظف  ❖

 تكون مدخلة يدوياً لكل من جداول نقاط التعليم والتدريب وتقويم األداء الوظيفي.

يستخدم هذا الراب  لعرض شاشة بيان خدمة الموظف التي تعرض البيانات الرئيسية للوظائف التي  بيان خدمة الموظف  ❖

 شغلها الموظف

ديري ليقوم النظام بتصــدير جدول الترشــيح للترقية، كما في االمكان إلغاء التصــدير لجدول يتم الضــغ  على زر يتصــ تصــدير  ❖

 الترشيح للترقية وذلك من خالل الضغ  على زر يإلغاء التصديري.

يقوم المستخدم باختيار اصل واحد مجموعات التصدير وذلك بالضغ  على راب  يمجموعات التصديري  مجموعات التصدير   ❖

 (.1-14-11لموجود أسفل الشاشة حيم تظهر شاشة مجموعة التصدير كما في الشكل )من الراب  ا
 

 ال
 ( يمثل شاشة مجموعة التصدير.1-14-11الشكل )

 

صدير حيم  ❖ شري  المهام الموجود فوق جدول مجموعات الت ضغ  على زر يجديدي من  صدير جديدة يتم ال ضافة مجموعة ت إل

 تظهر الحقول التالية:

o ص صدير هل هي يجهة داخلية أم خارجية أم موظفي وذلك باختيار النوع من  ورة الموجه له ال يتم تحديد نوع مجموعة الت

 القائمة المنسدلة.

o  يتم تحديد رقم مجموعة التصــدير وذلك بعد تحديد نوعها من الحقل الســابق حيم يتم ذلك من خالل الضــغ   رقم الجهة

ــــماء وأرقام الجهات أو الموظفين فيتم اختيار رقم الجهة أو ي من لوحة المفاتيح حيم يعرض النظF2على زر ي ام قائمة بأس

 الموظف المطلوب.

o  يعرض النظام اســــم الجهة الداخلية أو الخارجية أو الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقم الجهة أو الموظف في  اســـم الجهة

 الحقل السابق.
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o   ــورة من الصــورة/أصــل قرار عند طباعة نموذج القرار حيم يجب اختيار أصــل واحد يتم تحديد هل لهذه الجهة أصــل أم ص

 لهذه الجهات.

o  يتم ادخال نص يظهر بجانب اسم الجهة عند تكون هذه الجهة لها صورة من القرار. النص 

يتم بعد االنتهاء من إدخال الحقول الســابقة الضــغ  على زر يحفظي لحفظ مجموعات التصــدير حيم يغلق النظام الشــاشــة  ❖

 إلى شاشة تصدير جدول الترشيح للترقية.ويعيدنا 

صدير  ❖ سالة تبين بأنه تمت عملية  ت صديري حيم يعرض النظام ر شة على زر يت شا سفل ال ضغ  من أ ستخدم بال يقوم الم

 التصدير بنجاح وبذلك يصبح جدول الترشيح للترقية مصدر.
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  كشف بالمحاضر التي تم إلغاء اعتمادها
 

 (.15-11وذلك من قائمة الترقيات كما في الشكل ) كشف بالمحاضر التي تم إلغاء اعتمادهاتظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمحاضر التي تم إلغاء اعتمادها.15-11الشكل )

 

ــيتم التعامل معها من خالل نظام  ــر التي تم إلغاء اعتمادها و التي س ــة إعداد كشــف بالمحاض ــاش يتم من خالل هذه الش

 موظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:شؤون ال

 

 محددات التقرير •

 مدى أرقام محاضر الترقية  •

ضر الواقعة  إلى محضر رقم   -من محضر رقم  ❖ ضر المراد تكوين الكشف عن المحا يقوم المستخدم بإدخال ارقام المحا

 بينهما.

  تكوين الكشف عنها او يقوم باختيار الكليقوم المستخدم باختيار المرتبة المراد  المرتبة   ❖

 فترة إلغاء االعتماد •

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المحاضر المراد تكوين الكشف عن المحاضر الواقعة بينهما.إلى تاريخ   –من تاريخ  ❖

الكشف عنها  يقوم المستخدم باختيار اسم المستخدم الذي قام بالغاء االعتماد للمحاضر المراد تكويناسم المستخدم   ❖

 او يقوم باختيار الكل

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

 (.1-15-11لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب في الشكل )
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 . محاضر التي تم إلغاء اعتمادها( يمثل كشف بال1-15-11الشكل )
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 كشف بالموظفين المرشحين للترقية ولم يصدر لهم قرار ترقية
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بالموظفين المرشحين للترقية ولم يصدر لهم قرار ترقية وذلك من قائمة الترقيات كما 

 (.16-11في الشكل )
 

 
 المرشحين للترقية ولم يصدر لهم قرار ترقية.( يمثل شاشة كشف بالموظفين 16-11الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد كشــف بالموظفين المرشــحين للترقية ولم يصــدر لهم قرار ترقية و التي ســيتم التعامل 

 معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 مدى أرقام محاضر الترقية  •

ضر الواقعة  إلى محضر رقم   -من محضر رقم  ❖ ضر المراد تكوين الكشف عن المحا يقوم المستخدم بإدخال ارقام المحا

 بينهما او الكل عند الرغبة في االستعالم عن جميع المحاضر

 تاريخ محضر الترقية •

ضإلى تاريخ   –من تاريخ  ❖ ضر الواقعة بينهما او الكل يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المحا ر المراد تكوين الكشف عن المحا

 عند الرغبة في االستعالم عن فترة غير محددة

  يقوم المستخدم باختيار المرتبة المراد تكوين الكشف عنها او يقوم باختيار الكل المرتبة   ❖

 تاريخ  استحقاق الوظيفة •

ســتحقاق الوظيفة للمحاضــر المراد تكوين الكشــف عن المحاضــر يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ اإلى تاريخ   –من تاريخ  ❖

 الواقعة بينهما او الكل عند الرغبة في االستعالم عن فترة غير محددة

 يقوم المستخدم باختيار الجنس المراد تكوين الكشف عنها ذكر او أنتى او الكل جنس الموظف   ❖
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 المراد تكوين الكشف عنها او يقوم باختيار الكل يقوم المستخدم باختيار الجهة االداريةالجهة االدارية    ❖

ضغ  على زر يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشــف إما بشــكل طولي أو بشــكل عرضــي فيتم اختيار الشــكل المطلوب ويظهر كشــف بالموظفين المرشــحين 

 (.1-16-11م يصدر لهم قرار ترقية في الشكل )للترقية ول
 

 
 ( يمثل كشف بالموظفين المرشحين للترقية ولم يصدر لهم قرار ترقية.1-16-11الشكل )
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 كشف بالنماذج المستخدمه بغرض الترقية
 

شف بالنماذج المستخدمه بغرض الترقية وذلك من قائمة الترقيات كما في  شة عند اختيار ك شا شكل )تظهر هذه ال -11ال

17.) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالنماذج المستخدمه بغرض الترقية.17-11الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــــاشــــة طباعة النماذج المســــتخدمة لغرض الترقية وذلك على مســــتوى كل موظف تنطبق عليه 

 المحددات المدخلة بالكشف ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 التقريرمحددات  •

 .القيمة اإلفتراضية هي التاريخ الحالي حتى تاريخ  ❖

 يقوم المستخدم بإختيار اما موظف وهي القيمة اإلفتراضية أو المستحقين للترقيةاصدار الكشف حسب   ❖

 في حال اختيار نوع الكشف حسب )موظف(يقوم المستخدم بتحديد :

  اسمه. بعد ادخال رقم الموظف ويقوم النظام بعرض رقم الموظف    ❖

في حال اختيار نوع الكشــف حســب )المســتحقين للترقية( تكون المحددات هي نفس محددات كشــف المســتحقين للترقية 

 وهي:

 كادر التوظيف المراد إصدار الكشف عنه .الكادر   ❖

 الجهة اإلدارية المراد معرفة الموظفين المستحقين للترقية فيها مع إمكانية اختيار الكل. الجهة اإلدارية  ❖

 مقر العمل للموظفين المستحقين للترقية المراد تكوين الكشف عنهم مع إمكانية إختيار الكل. مقر العمل  ❖
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يقوم المســــتخدم باختيار مدى المراتب المراد معرفة المســــتحقين للترقية )من المرتبة ...  إلى المرتبة(  -)من المرتبة ❖

دم اختيار كل المراتب وذلك بالضــغ  بالمربع الموجود بجانب كلمة إلى المرتبة...( من القائمة المنســدلة، وبإمكان المســتخ

 ( في المربع.يالكلي حيم تظهر إشارة )

سمى    الوظائف حسب ❖ سمى الوظيفة / م سب )رمز م شف عنها إما ح صدار الك يتم تحديد نوع محدد الوظائف المراد إ

   الوظيفة( 

إدخال رمز مسمى الوظيفة   حسب رمز مسمى الوظيفة ، يتم في حال اختيار نوع محدد الوظائفرمز مسمى الوظيفة    ❖

 مع إمكانية إختيار الكل. 

ـــمى الوظيفةمســـمى الوظيفة    ❖ ـــب مس ـــمى الوظيفة مع   أما في حال اختيار نوع محدد الوظائف حس يتم إدخال مس

 إمكانية إختيار الكل.

شف هل هي عن الموظفين الذين يلديهم موانع  طبيعة البيانات  ❖ شف المراد إظهارها في الك يتم تحديد طبيعة بيانات الك

وبإمكان المستخدم اختيار الكل وذلك بالضغ  بالمربع الموجود ، ترشيحي أم عن الموظفين الذين يليس لديهم موانع ترشيحي

 .( في المربعبجانب كلمة يالكلي حيم تظهر إشارة )

يتم تحديد طريقة ترتيب بيانات الكشف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة حسب )المرتبة ورقم  لترتيب طريقة ا ❖

 الوظيفة أو  تاريخ االستحقاق(.

 يحتوي على الخيارات التالية: CheckBoxنوع الكشف يكون على شكل  نوع الكشف   ❖

 (1-17-11نموذج معلومات موظف مرشح للترقية كما هو في الشكل ) ❖

 نموذج قرار ترقية في حال اختياره يتم تفعيل اختيار نوع نموذج قرار  الترقية حسب الخيارات التالية: ❖

 (.2-17-11ترقية مع مباشرة كما هو في الشكل ) -  

 (.3-17-11ترقية مع تأييد الخدمة المدنية كما هو في الشكل ) -  

 (.4-17-11لشكل )ترقية بدون تأييد الخدمة المدنية كما هو في ا -  

 (.5-17-11بيان خدمة الموظف كما هو في الشكل )  ❖

 يقوم المستخدم بطلب تكوين التقرير و يقوم النظام بتكوين التقرير وعرض المحددات التي أدخلها المستخدم.تكوين تقرير   ❖
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 يمثل نموذج معلومات موظف مرشح للترقية. (1-17-11الشكل )
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 ذج قرار ترقية ) ترقية مع مباشرة(.يمثل نمو (2-17-11الشكل )
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 (يمثل نموذج قرار ترقية )ترقية مع تأييد الخدمة المدنية(.3-17-11الشكل )
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 مثل نموذج قرار ترقية )ترقية بدون تأييد الخدمة المدنية(.(ي4-17-11الشكل )
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 (يمثل نموذج بيان خدمة الموظف.5-17-11الشكل )
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 مستويات الدخول للمراتب
 

 (.18-11وذلك من قائمة الترقيات كما في الشكل ) مستويات الدخول للمراتبتظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 .مستويات الدخول للمراتب( يمثل شاشة 18-11الشكل )

 

لغرض الترقية، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  تعريف مســـتويات الدخول للمراتبيتم من خالل هذه الشـــاشـــة 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

 المراد تحديد مستوى الدخول له. يقوم المستخدم بإدخال الرمز التصنيفي الرمز التصنيفي  ❖

 .حسب الرمز التصنيفي المختار يقوم النظام بعرض مسمى الفئة مسمى الفئة  ❖

 يقوم النظام بعرض المرتبة حسب الرمز التصنيفي المختار. ة المرتب ❖

ي من لوحة F2يقوم المستخدم بإدخال رمز المؤهل حيم يتم ذلك من خالل الضغ  على زر ي مستوى الدخول)المؤهل(  ❖

 المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بالمؤهالت فيتم اختيار منها.

ي من لوحة المفاتيح حيم F2حيم يتم ذلك من خالل الضــغ  على زر ييقوم المســتخدم بإدخال رمز التخصــص  التخصــص  ❖

 يعرض النظام قائمة بالتخصصات فيتم اختيار منها.

ي من لوحة F2يقوم المستخدم بإدخال رمز التخصص الفرعي حيم يتم ذلك من خالل الضغ  على زر ي التخصص الفرعي  ❖

 فيتم اختيار منها.المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بالتخصصات الفرعية 
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 مدد تطويف قرارات الترقية
 

 (.19-11وذلك من قائمة الترقيات كما في الشكل ) مدد تطويف قرارات الترقيةتظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 

 
 .مدد تطويف قرارات الترقية( يمثل شاشة 19-11الشكل )

 

، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه للموظفينادخال مدد تطويف قرارات الترقية يتم من خالل هذه الشــــاشــــة 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 معلومات الموظف المختصرة ❖

ــــب عرض الأو يتم إدخال رقم الموظف المراد ادخال مدد تطويف له  رقم الموظف  ❖ ــــيلية لمدد التطويف حس بيانات التفص

ــــغ  على زر ي، قرارات الترقية ــــماء الموظفين فيتم ي من لوحة F2وذلك بالض المفاتيح حيم يعرض النظام قائمة بأرقام وأس

اختيار الموظف المراد ادخال مدد تطويف له، حيم يعرض النظام اســـم الموظف الذي تم إدخال رقمه ويعرض رقم الســـجل 

 المدني للموظف وحالة الموظف، حيم يتم االستعالم عن معلومات الموظف األساسية.

 .يقوم المستخدم بإدخال الرصيد االفتتاحي للتطويف باأليام :يامطويف باألالرصيد االفتتاحي للت ❖

 يقوم المستخدم بإدخال الرصيد االفتتاحي للتطويف باألشهر. شهر الرصيد االفتتاحي للتطويف باأل ❖

 .يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الترصيد تاريخ الترصيد  ❖

 وفيما يلي تبيان لهذه البيانات حسب قرارات الترقية بيانات التفصيلية لمدد التطويفيعرض النظام جدول ل •

 رقم مسلسل للرمز. م  ❖

  يعرض النظام نوع قرار الترقية نوع الترقية  ❖

 يعرض النظام رقم قرار الترقية رقم القرار  ❖
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 يعرض النظام تاريخ قرار الترقية تاريخ الترقية  ❖

 يعرض النظام مرتبة الموظف الحالية قبل الترقية من مرتبة  ❖

 يعرض النظام مرتبة الموظف المرقى عليها لى مرتبة ا ❖

 مدة التطويف اليا باليوم والشهر. يعرض النظام  باليوم والشهر مدة التطويف من النظام ❖

 يعرض النظام مدة التطويف المدخلة يدويا باليوم والشهر. مدة التطويف من المستخدم باليوم والشهر  ❖

 الترقية استحقاقيعرض النظام تاريخ   تاريخ استحقاق الترقية ❖

 تمت بناءا على المؤهل أم على الخدمة. يعرض النظام الترقية   الترقية بناءا على  ❖

 يعرض النظام مؤهل الموظف المرقى. المؤهل  ❖

 قرار الترقية. يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على مالحظات  ❖
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 المتنوعةالقرارات 

 

( القرارات المتنوعة ، كيفية ادخال خطاب أو تعميم واعتماده وتصـــديره ، وكيفية 0-12تمثل هذه القائمة كما في الشـــكل )

 كشف بالقرارات الخاصة والتعاميم الصادره .
 

 
 ( يمثل قائمة االطلبات.0-12الشكل )

 

 الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه 
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 ادخال خطاب أو تعميم 
 

 (.1-12تظهر هذه الشاشة عند اختيار ادخال خطاب أو تعميم من قائمة القرارات المتنوعة كما في الشكل ) 
 

 
 ادخال خطاب أو تعميم.( يمثل شاشة 1-12الشكل )

 

تعميم و التي ســـيتم التعامل معها من خالل نظام شـــؤون يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعدادات ادخال خطاب أو 

 الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم النظام بتحديد النوع الرئيسي للقرار من القائمة المنسدلة وهو الخطابات و التعاميم. النوع الرئيسي  ❖

 تيار النوع الفرعي للقرار من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم باخ النوع الفرعي  ❖

 يقوم النظام بتحديد رقم خطاب جديد تلقائياً في هذا الحقل. الرقم الخاص للخطاب  ❖

ـــغ  على الخيار ينعم ي، ويختار أن  خطاب خارجي )نعم/ال(  ❖ ـــتخدم باختيار أن الخطاب خارجي من خالل الض يقوم المس

 لى الخيار يالي.الخطاب غير خارجي من خالل الضغ  ع

 ال يسمح النظام بالتعديل أو اإلدخال على هذا الحقل في هذه المرحلة مرحلة االعداد. رقم القرار  ❖

يقوم المســتخدم بإدخال تاريخ الخطاب في هذا الحقل ويمكن إدخال تاريخ اليوم من خالل الضــغ  على زر  تاريخ الخطاب  ❖

 ي.F8ي

باختيار الموظف من خالل الضــغ  على الخيار )الموظف( و يختار الخيار موجه من يقوم المســتخدم  موجه من  –الموظف  ❖

 عن طريق الضغ  على الخيار )موجه من(.

سم موجه الخطاب في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف  موجه من  ❖ موجه من(  –يقوم المستخدم بإدخال ا

 هو موجه من.



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1796 

موجه من( هو  –م الموظف في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف يقوم المســــتخدم بإدخال رق الموظف  ❖

 الموظف،في حال اختيار يالموظف يتظهر الحقول التالية: 

 يقوم النظام تلقائياً بعرض تاريخ انهاء الخدمة. تاريخ انهاء الخدمة   •

 (.1-1-12في الشكل ) يقوم النظام تلقائياً بعرض سبب إنهاء الخدمة. كما سبب إنهاء الخدمة   •
 

 
 ادخال خطاب أو تعميم.( يمثل شاشة 1-1-12الشكل )

 

 يقوم المستخدم بإدخال موضوع الخطاب في هذا الحقل. موضوع الخطاب  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الشخص الموجه له الخطاب في هذا الحقل. موجه إلى  ❖

 قل.يقوم المستخدم بإدخال نص الخطاب في هذا الح نص الخطاب  ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض نوع اإلجراء من خالل القائمة المنسدلة وهو خطاب. نوع اإلجراء  ❖

يقوم النظام تلقائياً بعرض المرحلة الحالية للخطاب من خالل القائمة المنســــدلة وهو )اعداد( في هذه  المرحلة الحالية  ❖

 الشاشة.

 اب من خالل القائمة المنسدلة وهو )قرار تحت االعداد(.يقوم النظام تلقائياً بعرض حالة الخطحالة الخطاب   ❖

 يمكن للمستخدم أن يقوم بالضغ  على المربع بجانب هذا الخيار لتأكيد جاهزية القرار لالعتماد.القرار جاهز لالعتماد   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض نموذج الطباعة الذي سيستخدم وذلك حسب حقل النوع الفرعي.نموذج الطباعة   ❖

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر لعرض المراحل والعمليات التي المراحل والعمليات التي تمت على الخطاب   ❖

 (.2-1-12تتم على الخطاب. كما في الشكل )
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 المراحل والعمليات التي تمت على القرار.( يمثل شاشة 2-1-12الشكل )

 

-1-12ر إلرفاق مرفقات إلكترونية مع الخطاب كما في الشــكل )يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزمرفقات الخطاب   ❖
3.) 
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 مرفقات االلكترونية.( يمثل شاشة ال3-1-12الشكل )

 

شكل )صور الخطاب والطباعة   ❖ صور الخطاب والطباعة للقرار كما في ال ضغ  على هذا الزر ل ستخدم بال -1-12يقوم الم
4.) 
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 صور القرار.( يمثل شاشة 4-1-12الشكل )

 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر لعرض التعليمات والعناصــر التحقق للقرار. كما في التعليمات وعناصــر التحقق   ❖
 (.5-1-12الشكل )
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 التعليمات وعناصر التحقق للقرار.( يمثل شاشة 5-1-12الشكل )
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 اعتماد خطاب أو تعميم 
 

 (.2-12تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد خطاب أو تعميم من قائمة القرارات المتنوعة كما في الشكل ) 
 

 
 اعتماد خطاب أو تعميم.( يمثل شاشة 2-12الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة القيام بإعدادات اعتماد خطاب أو تعميم و التي ســـيتم التعامل معها من خالل نظام شـــؤون 

 الموظفين ، حيم يتم البحم عن قرار ما في مرحلة اإلعداد ليتم اعتماده، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم النظام بعرض النوع الرئيسي للقرار من القائمة المنسدلة وهو الخطابات و التعاميم. النوع الرئيسي  ❖

سدلة. ثم ينقر على الزر بحم ليقوم بالبحم يقوم  النوع الفرعي  ❖ المستخدم باختيار النوع الفرعي للقرار من القائمة المن

عن القرار المراد اعتماده وهو سـيكون في مرحلة تحت االعداد. وبعد اختياره سـيقوم النظام بعرض معلوماته على شـاشـة 

 اعتماد خطاب أو تعميم.

 الرقم الخاص للخطاب في هذا الحقل. يقوم النظام بعرض الرقم الخاص للخطاب  ❖

ــــغ  على الخيار نعم، أو أن الخطاب غير  خطاب خارجي )نعم/ال(  ❖ يقوم النظام بعرض أن الخطاب خارجي من خالل الض

 خارجي من خالل الضغ  على الخيار ال.

 تماد.ال يسمح النظام بالتعديل أو اإلدخال على هذا الحقل في هذه المرحلة مرحلة االع رقم القرار  ❖

 .يقوم النظام بعرض تاريخ الخطاب في هذا الحقل تاريخ الخطاب  ❖

 يقوم النظام بعرض االختيار لهذا الخيار. موجه من  –الموظف  ❖

موجه من( هو  –يقوم النظام بعرض اســــم موجه الخطاب في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف  موجه من  ❖

 موجه من.
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موجه من( هو  –رض رقم واســــم الموظف في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف يقوم النظام بع الموظف  ❖

 الموظف، في حال اختيار يالموظف يتظهر الحقول التالية: 

 يقوم النظام تلقائياً بعرض تاريخ انهاء الخدمة. تاريخ انهاء الخدمة   •

 (.1-2-12الخدمة. كما في الشكل )يقوم النظام تلقائياً بعرض سبب إنهاء  سبب إنهاء الخدمة   •
 

 
 اعتماد خطاب أو تعميم.( يمثل شاشة 1-2-12الشكل )

 

 يقوم النظام بعرض موضوع الخطاب في هذا الحقل. موضوع الخطاب  ❖

 يقوم النظام بعرض اسم الشخص الموجه له الخطاب في هذا الحقل. موجه إلى  ❖

 الحقل.يقوم النظام بعرض نص الخطاب في هذا  نص الخطاب  ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض نوع اإلجراء من خالل القائمة المنسدلة وهو خطاب. نوع اإلجراء  ❖

يقوم النظام تلقائياً بعرض المرحلة الحالية للخطاب من خالل القائمة المنســــدلة وهو )اعداد( في هذه  المرحلة الحالية  ❖

 الشاشة.

 لخطاب من خالل القائمة المنسدلة وهو )قرار تحت االعداد(.يقوم النظام تلقائياً بعرض حالة احالة الخطاب   ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على المربع بجانب هذا الخيار لتأكيد جاهزية القرار لالعتماد.القرار جاهز لالعتماد   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض نموذج الطباعة الذي سيستخدم وذلك حسب النوع الفرعي للخطاب.نموذج الطباعة   ❖

 (.2-2-12يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر ليتم اعتماد الخطاب. كما في الشكل )عتماد صاحب الصالحية  ا ❖
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 اصحاب الصالحية.( يمثل شاشة 2-2-12الشكل )

 

يقوم المســتخدم بالضــغ  على هذا الزر لعرض المراحل والعمليات التي المراحل والعمليات التي تمت على الخطاب   ❖

 (.3-2-12اب. كما في الشكل )تتم على الخط
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 المراحل والعمليات التي تمت على القرار.( يمثل شاشة 3-2-12الشكل )

 

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر إلرفاق مرفقات إلكترونية مع الخطاب.مرفقات الخطاب   ❖

 للقرار.يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لصور الخطاب والطباعة صور الخطاب والطباعة   ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لعرض التعليمات والعناصر التحقق للقرار.التعليمات وعناصر التحقق   ❖
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 تصدير خطاب أو تعميم 
 

 (.3-12تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير خطاب أو تعميم من قائمة القرارات المتنوعة كما في الشكل ) 
 

 
 خطاب أو تعميم. تصدير( يمثل شاشة 3-12الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعدادات تصــدير خطاب أو تعميم و التي ســيتم التعامل معها من خالل نظام شــؤون 

 الموظفين ، حيم يتم البحم قرار ما في مرحلة اإلعتماد ليتم تصديره، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم النظام بعرض النوع الرئيسي للقرار من القائمة المنسدلة وهو الخطابات و التعاميم. الرئيسي النوع  ❖

 يقوم النظام بعرض النوع الفرعي للقرار من القائمة المنسدلة بعد اختيار النوع الرئيسي. النوع الفرعي  ❖

 ل.يقوم النظام بعرض الرقم الخاص للخطاب في هذا الحق الرقم الخاص للخطاب  ❖

ــــغ  على الخيار نعم، أو أن الخطاب غير  خطاب خارجي )نعم/ال(  ❖ يقوم النظام بعرض أن الخطاب خارجي من خالل الض

 خارجي من خالل الضغ  على الخيار ال.

 يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار في هذا الحقل. رقم القرار  ❖

 .يقوم النظام بعرض تاريخ الخطاب في هذا الحقل تاريخ الخطاب  ❖

 يقوم النظام بعرض االختيار لهذا الخيار. موجه من  –الموظف  ❖

موجه من( هو  –يقوم النظام بعرض اســــم موجه الخطاب في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )الموظف  موجه من  ❖

 موجه من.

موجه من( هو  –ظف يقوم النظام بعرض رقم واســــم الموظف في هذا الحقل إذا كان اإلختيار في الخيار )المو الموظف  ❖

 الموظف، في حال اختيار يالموظف يتظهر الحقول التالية: 
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 يقوم النظام تلقائياً بعرض تاريخ انهاء الخدمة. تاريخ انهاء الخدمة   •

 (.1-3-12يقوم النظام تلقائياً بعرض سبب إنهاء الخدمة. كما في الشكل ) سبب إنهاء الخدمة   •
 

 
 خطاب أو تعميم. تصدير( يمثل شاشة 1-3-12الشكل )

 

 يقوم النظام بعرض موضوع الخطاب في هذا الحقل. موضوع الخطاب  ❖

 يقوم النظام بعرض اسم الشخص الموجه له الخطاب في هذا الحقل. موجه إلى  ❖

 يقوم النظام بعرض نص الخطاب في هذا الحقل. نص الخطاب  ❖

 القائمة المنسدلة وهو خطاب.يقوم النظام تلقائياً بعرض نوع اإلجراء من خالل  نوع اإلجراء  ❖

يقوم النظام تلقائياً بعرض المرحلة الحالية للخطاب من خالل القائمة المنســــدلة وهو )اعداد( في هذه  المرحلة الحالية  ❖

 الشاشة.

 يقوم النظام تلقائياً بعرض حالة الخطاب من خالل القائمة المنسدلة وهو )قرار تحت االعداد(.حالة الخطاب   ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على المربع بجانب هذا الخيار لتأكيد عملية التصدير.التصدير   تأكيد عملية ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض نموذج الطباعة الذي سيستخدم وذلك حسب النوع الفرعي للخطاب.نموذج الطباعة   ❖

 يقوم النظام تلقائياً بعرض رقم الصادر بعد اتمام عملية الحفظ. رقم الصادر  ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لتنفيذ عملية التصدير.  تصدير ❖

 (.2-3-12يقوم المستخدم باختيار مجموعات التصدير بالضغ  على هذا الزر كما في الشكل ) مجموعات التصدير  ❖
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 مجموعات التصدير.( يمثل شاشة 2-3-12الشكل )
 

بالضــغ  على هذا الزر لعرض المراحل والعمليات التي يقوم المســتخدم المراحل والعمليات التي تمت على الخطاب   ❖

 تتم على الخطاب.

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر إلرفاق مرفقات إلكترونية مع الخطاب.مرفقات الخطاب   ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لصور الخطاب والطباعة للقرار.صور الخطاب والطباعة   ❖

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لعرض التعليمات والعناصر التحقق للقرار. التعليمات وعناصر التحقق  ❖
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 كشف بالقرارات الخاصة والتعاميم الصادرة 
 

شكل   صادرة  من قائمة القرارات المتنوعة كما في ال صة والتعاميم ال شف بالقرارات الخا شة عند اختيار ك شا تظهر هذه ال

(12-4.) 
 

 
 كشف بالقرارات المتنوعة.( يمثل شاشة 4-12الشكل )

 

ــؤون  ــيتم التعامل معها من خالل نظام ش ــة القيام بإعداد كشــف بالقرارات المتنوعة و التي س ــاش يتم من خالل هذه الش

 الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات البحث •

ــــدلة. مع امكانية اختيار كل القرارات عن طريق يقوم المســــتخدم باختيار نوع القرار م نوع القرار  ❖ ن خالل القائمة المنس

 .’الكل‘الضغ  على المربع بجانب كلمة 

 يقوم المستخدم بإدخال الفترة المراد تكوين التقرير خاللها في هذا الحقل.إلى(   -الفترة )من ❖

ضغ  على زر  طباعة الكشف  ❖ سابقة بال يتكوين التقريري حيم يعرض النظام خيارين يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول ال

لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرضي فيتم اختيار الشكل المطلوب ويظهر كشف بالموظفين بمحضر الترقية 

 (.1-4-12حسب النقاط في الشكل )
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 المتنوعة. بالقراراتكشف ( يمثل 1-4-12الشكل )
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 منتج التقارير الخاصة
 

( منتج التقارير الخاصة  وكيفية تعريف شروط منتج التقارير  ، وكيفية تصميم تقرير 0-13كما في الشكل )تمثل هذه القائمة 

خاص بمعلومات الموظفين ، وكيفية تصميم تقرير خاص بمعلومات الوظائف في نظام شؤون الموظفين, وفيما يلي سيتم شرح 

 كل شاشة من هذه الشاشات:
 

 
 ج التقارير الخاصة .( يمثل قائمة منت0-13الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تعريف شروط منتج التقارير
 

تختص هذه الشاشة بتعريف شروط منتج التقارير في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تعريف شروط منتج التقارير  

 (.1-13التقارير الخاصة كما في الشكل )من قائمة منتج 

والمقصـــود بشـــرط منتج التقارير: هو شـــرط يقوم المســـتخدم بتعريفه ليقوم باســـتخدامه فيما بعد و هو عبارة عن حدث يقوم 

 المستخدم بتعريفه يتفعل في الحاالت التي ترتب  به في العروض و اإلحاالت و االستطالعات والتقارير وغيرها.
 

 
 تعريف شروط منتج التقارير.( يمثل شاشة 1-13الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعدادات تعريف شروط منتج التقارير و التي سيتم التعامل معها من خالل نظام شؤون 

 الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

 (.001يقوم المستخدم بتحديد رمز الشرط مثل ) رمز الشرط  ❖

يقوم المستخدم بتحديد اسم الشرط ويراعي أن يكون اسم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل الشرط مما  اسم الشرط  ❖

 يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل الشرط بمجرد قراءة اسمه.

بتحديد تصنيف الشرط وهو )شرط تقارير( ويستخدم إلعداد تقرير معين بمواصفات هذا  يقوم المستخدم تصنيف الشرط  ❖

 الشرط باستخدام مصمم التقارير.

 يقوم المستخدم بتحديد وصف الشرط. الوصف  ❖

يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشرط محجوز للنظام وال يمكن التعديل عليه أو قام بإدخاله مستخدم وغير  محجوز للنظام  ❖

 محجوز للنظام.
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 ثم يقوم المستخدم ببناء الشرط عن طريق إدخال الحقول التالية  •

شرط يحتوي أكثر  رقم السطر  ❖ ستفاد منه في حال كان ال سلسلي وي شكل تلقائي وت سطر ب يقوم النظام بتحديد رقم ال

 من سطر.

سطر  ❖ يســتخدم حقل محدد الســطر في حالة الشــروط المركبة )أكثر من ســطر( وذلك للرب  بين أكثر من ســطر  محدد ال

وفي حالة الشروط البسيطة )سطر واحد( فإننا ال نستخدمه، ويحتوي هذا الحقل على رموز و حروف مثل)) ) ، ( ، أو ، و (( 

ضي المعروفة والمثال التالي يوضح وهي محددات منطقية تستخدم في تكوين الشرط  المركب تبعا لعمليا ت المنطق الريا

 ذلك: 

  صحيح: 1في السطر  سالشرط 

 خاطئ: 2في السطر  صالشرط 

 تكون نتيجة الشرط كالتالي: )و( في حال كان محدد السطر الثاني هو 

 ( =خاطئص( و )س)

 تكون نتيجة الشرط كالتالي:)أو( وفي حال كان محدد السطر الثاني هو 

 = صحيح (ص( أو )س)

 يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط األول. المصدر  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ منه العنصر األول للشرط قيمته. اسم الحقل  ❖

 (<، >يقوم المستخدم بتحديد عملية المقارنة التي يحتاجها الشرط ) العملية  ❖

 در المعلومات لعنصر الشرط الثاني.يقوم المستخدم بتحديد مص المصدر  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ منه العنصر الثاني للشرط قيمته. اسم الحقل أو القيمة  ❖

 

بعد أن ينتهي المستخدم من كتابة الشرط يمكنه التحقق من صحة شرطه عن طريق اختيار زر يالتحقق من صحة الشرطي،  ❖

 رسالة تحدد فيما إذا كان الشرط صحيحا أم ال.حيم يقوم النظام بإظهار 

كما أن هناك صندوق نصي في أسفل الشاشة يحتوي على نص الشرط بلغة االستعالم في قاعدة البيانات لإلطالع والتأكد  ❖

 من صحة الشرط و أيضا للمختصين.
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 تصميم تقرير خاص بمعلومات الموظفين 
 

صميم تقرير   صميم تقرير خاص بمعلومات الموظفين في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار يت تختص هذه الشاشة بت

 (.2-13خاص بمعلومات الموظفيني من قائمة منتج التقارير الخاصة كما في الشكل )

لهدف من هذه العملية تمكين والمقصـــود بمنتج التقارير: هو أن يقوم المســـتخدم بتصـــميم تقرير وفق شـــرط تصـــفية معين وا

 المستخدم من إعداد تقارير وفق رغبته.
 

 
 تصميم تقرير خاص بمعلومات الموظفين.( يمثل شاشة 2-13الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تصــميم تقرير خاص بمعلومات الموظفين و التي ســيتم التعامل معها من خالل نظام شــؤون 

يقوم المستخدم بالضغ  على زريجديدي من شري  المهام ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول الموظفين  ، ولتصميم تقرير جديد 

 في هذه الشاشة :

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير. رقم التقرير  ❖

سم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل ال اسم التقرير  ❖ تقرير مما يسهل يقوم المستخدم بتحديد التقرير ويراعي أن يكون ا

 على المستخدم معرفة طبيعة عمل التقرير بمجرد قراءة اسمه.

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير في القائمة. رقم التقرير بالقائمة  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد مجموعة القائمة.مجموعة القائمة   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد طريقة عرض صفحة التقرير.عرض الصفحة   ❖

شرط ا ❖ صفية رمز  صفية،  لت شرط الت صفية يقوم المستخدم بتحديد رمز  شرط الت ضغ  على راب  )]...[( بجانب  ويؤدي ال

 ( تعرض اسم شرط التصفية المختار ومحدداته وقيمه.Popupإلى فتح صفحة على شكل )
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 يقوم النظام بعرض وصف التصفية. وصف الشرط  ❖

يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشــــرط محجوز للنظام وال يمكن التعديل أو قام بإدخاله مســــتخدم وغير  محجوز للنظام  ❖

 محجوز للنظام.

يقوم المســـتخدم بإختيار هل احتســـاب البيانات في تاريخ يحدد عند  احتســـاب البيانات في تاريخ يحدد عند التنفيذ   ❖

 . التنفيذ )نعم/ال (وعندما تكون القيمة نعم يسمح النظام بإدخال التاريخ عند التنفيذ

 يقوم المستخدم باختياره لتنفيذ التقرير.زر  تنفيذ التقرير    ❖

 

ـــغ حقول التقرير   ❖ على زر يجديدي من شـــري  المهام الموجود فوق جدول  ولتعريف حقول التقرير يقوم المســـتخدم بالض

 حيم تظهر الحقول التالية: حقول التقرير

 رقم مسلسل. م  ❖

هذه األسهم تكون على مستوى كل سطر والتي تستخدم من أجل (: ˅و )سهم لألسفل ˄( أزرار )سهم لألعلى  ❖

 (.˅)أو إلى األسفل عند الضغ  على ( ˄)لى تغيير ترتيب األسطر بحيم تنقل السطر المختار إلى األعلى عند الضغ  ع

 يقوم المستخدم بتحديد ترتيب ظهور الحقل في الكشف.موقع الحقل   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد مصدر معلومات الحقل من القائمة المنسدلة. المصدر  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل من القائمة المنسدلة.اسم الحقل   ❖

 الحقل الذي تم اختياره مع إمكانية التعديل عليه. يعرض النظام اسمالعنوان   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد طول الحقل. الطول  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التجميع للحقل.رقم التجميع   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رقم ترتيب الحقل.رقم الترتيب   ❖

ضعله مجموع   ❖ شارة ) يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان للحقل مجموع وذلك بو ( في المربع الموجود في حقل له إ

 مجموع.

 يتم تحديد نوع الترتيب إما تصاعدياً او تنازلياً. نوع الترتيب  ❖
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 تصميم تقرير خاص بمعلومات الوظائف
 

تختص هذه الشــاشــة بتصــميم تقرير خاص بمعلومات الوظائف في النظام وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار يتصــميم تقرير  

 (.3-13خاص بمعلومات الوظائف ي من قائمة منتج التقارير الخاصة كما في الشكل )

هدف من هذه العملية تمكين والمقصـــود بمنتج التقارير: هو أن يقوم المســـتخدم بتصـــميم تقرير وفق شـــرط تصـــفية معين وال

 المستخدم من إعداد تقارير وفق رغبته.
 

 
 تصميم تقرير خاص بمعلومات الوظائف.( يمثل شاشة 3-13الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تصـــميم تقرير خاص بمعلومات الوظائف و التي ســـيتم التعامل معها من خالل نظام شـــؤون 

المستخدم بالضغ  على زريجديدي من شري  المهام ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول الموظفين ، ولتصميم تقرير جديد يقوم 

 في هذه الشاشة :

 

 المعلومات الرئيسية •

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير. رقم التقرير  ❖

سم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل التقرير مما يسهل  اسم التقرير  ❖ يقوم المستخدم بتحديد التقرير ويراعي أن يكون ا

 على المستخدم معرفة طبيعة عمل التقرير بمجرد قراءة اسمه.

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير في القائمة. رقم التقرير بالقائمة  ❖

 موعة القائمة.يقوم المستخدم بتحديد مجمجموعة القائمة   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد طريقة عرض صفحة التقرير.عرض الصفحة   ❖

صفية  ❖ شرط الت صفية،  رمز  شرط الت صفية يقوم المستخدم بتحديد رمز  شرط الت ضغ  على راب  )]...[( بجانب  ويؤدي ال

 .التصفية المختار ومحدداته وقيمه ( تعرض اسم شرطPopupإلى فتح صفحة على شكل )
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 يقوم النظام بعرض وصف التصفية.  وصف الشرط ❖

يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشــــرط محجوز للنظام وال يمكن التعديل أو قام بإدخاله مســــتخدم وغير  محجوز للنظام  ❖

 محجوز للنظام.

يقوم المســـتخدم بإختيار هل احتســـاب البيانات في تاريخ يحدد عند  احتســـاب البيانات في تاريخ يحدد عند التنفيذ   ❖

 . التنفيذ )نعم/ال (وعندما تكون القيمة نعم يسمح النظام بإدخال التاريخ عند التنفيذ

 يقوم المستخدم باختياره لتنفيذ التقرير.زر  تنفيذ التقرير    ❖

ـــغ  حقول التقرير   ❖ على زر يجديدي من شـــري  المهام الموجود فوق جدول ولتعريف حقول التقرير يقوم المســـتخدم بالض

 حيم تظهر الحقول التالية: حقول التقرير

 رقم مسلسل. م  ❖

هذه األسهم تكون على مستوى كل سطر والتي تستخدم من أجل  ˅( و )سهم لألسفل ˄( أزرار )سهم لألعلى  ❖

 (.˅)أو إلى األسفل عند الضغ  على ( ˄)ى تغيير ترتيب األسطر بحيم تنقل السطر المختار إلى األعلى عند الضغ  عل

 يقوم المستخدم بتحديد ترتيب ظهور الحقل في الكشف.موقع الحقل   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد مصدر معلومات الحقل من القائمة المنسدلة. المصدر  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل من القائمة المنسدلة.اسم الحقل   ❖

 الحقل الذي تم اختياره مع إمكانية التعديل عليه.يعرض النظام اسم العنوان   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد طول الحقل. الطول  ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التجميع للحقل.رقم التجميع   ❖

 يقوم المستخدم بتحديد رقم ترتيب الحقل.رقم الترتيب   ❖

ضع له مجموع   ❖ شارة )يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان للحقل مجموع وذلك بو ( في المربع الموجود في حقل له إ

 مجموع.

 يتم تحديد نوع الترتيب إما تصاعدياً او تنازلياً. نوع الترتيب  ❖



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

 
 دليل المستخدم: نظام شؤون الموظفين

 

 

  
Copyright © 1984-2021 HASIB. All rights reserved. 1817 

 العروض
 

 ( العروض وكيفية تكوين كشوفات خاصة بطباعة العروض .0-14تمثل هذه القائمة كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل قائمة العروض .0-14الشكل )

 

 من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. يمكن اختيار أي شاشة
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 العروض 
 

 (.1-14تظهر هذه الشاشة عند اختيار العروض من قائمة العروض كما في الشكل ) 
 

 
 العروض.( يمثل شاشة 1-14الشكل )

 

الموظفين والجهات و التي ســيتم التعامل معها يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بإعدادات تعريف العروض المقدمة من 

 من خالل نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية •

يقوم النظام بفحص قيمة الحقل يترقيم العروضي ضـــمن اإلعدادات العامة لشـــؤون الموظفين بحيم لو كانت  رقم العرض  ❖

سمح النظام  سمح بتعديله، لو كانت قيمته ييدويي ي قيمته يترقيم تلقائيي يقوم النظام بإدخال رقم العرض بعد الحفظ وال ي

 للمستخدم بإدخال رقم العرض.

 بإدخال التاريخ الحالي كقيمة افتراضية في الحقل يتاريخ العرضي ويسمح للمستخدم بتعديلها.يقوم النظام  تاريخ العرض  ❖

 يقوم المستخدم باختيار صفة العرض )سري/عاجل/عاجل جداً/عادي( وتكون القيمة االفتراضية يعاديي.صفة العرض   ❖

 يقوم المستخدم بإدخال نص موضوع العرض. موضوع العرض  ❖

 دم باختيار صفة مقدم العرض يمقدم مني فيختار إما )موظف( أو )جهة إدارية(.يقوم المستخ مقدم من  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف إذا تم اختيار الخيار )موظف( في صفة مقدم العرض. رقم الموظف  ❖

 فة مقدم العرض.يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة اإلدارية إذا تم اختيار الخيار )جهة إدارية( في صالجهة اإلدارية   ❖

 يقوم المستخدم باختيار صفة الموجه له العرض يموجه إلىي فيختار إما )موظف( أو )جهة إدارية(. موجه إلى  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف إذا تم اختيار الخيار )موظف( في صفة الموجه له العرض. رقم الموظف  ❖

 اإلدارية إذا تم اختيار الخيار )جهة إدارية( في صفة الموجه له العرض.يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة الجهة اإلدارية   ❖
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محتوى العرض يتم التعامل معه على أســاس أنه مرفق إلكتروني بحيم يســتخدم برنامج معالجة حفظ محتوى العرض   ❖

لكتابة المحتوى المطلوب ثم يتم رب  ذلك الملف مع العرض عن طريق المرفقات اإللكترونية. ولعمل ذلك يتم  Wordالنصوص 

ــغ  على تعديل ثم يقوم النظام بتفعيل هذا الزر ليتمكن المســتخدم من تحميل مرفق  ــترجاع معلومات عرض ما ثم الض اس

 (.1-1-14إلكتروني للعرض كما في الشكل )
 

 
 حفظ محتوى العرض .يمثل شاشة  (1-1-14الشكل )
 

 يقوم المستخدم بالضغ  على هذا الزر لعرض محتوى العرض الذي تم تحميله.إظهار العرض   ❖
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 كشف طباعة العروض 
 

 (.2-14تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف طباعة العروض من قائمة العروض كما في الشكل ) 
 

 
 كشف طباعة العروض.( يمثل شاشة 2-14الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة القيام بتكوين كشــف طباعة العروض المقدمة من الموظفين والجهات و التي ســيتم التعامل 

 معها من خالل نظام شؤون الموظفين ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير •

 يقوم المستخدم بإدخال رقم العرض المراد تكوين تقرير عنه. رقم العرض  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ العرض المراد تكوين تقرير عنه. تاريخ العرض  ❖

 يقوم المستخدم بإدخال صفة العرض المراد تكوين تقرير عنه )عادي/سري/عاجل/عاجل جداً(.صفة العرض   ❖
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