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 صفحة الدخول:- 
 اسم املستخدم هو نفسه الرقم الوظيفي مثاله: 

F201201 / M201104 

و كلمة السر يتم تفعيلها عن طريق املشرف التقين )بعد أن يضيف السكرتري املوظف يظهر الرقم 
 ( ويعني الرقم السري  املشرف التقين يفعلهالوظيفي و من مث 

 
 

  الصفحة الرئيسية بعد الدخول للسكرتري:- 
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 شؤون الطلبة:- 
 :و يضم ماهو موضح يف الصورة حاليا 

 

 صفحة تسجيل الطالب  .1

 بعض اخلانات إلزامية كاسم الطالب و رقم هاتفه 
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 نوع االلتحاق 
 يفيد هذا اخليار عند معرفة عدد الطالب و لذلك هناك ثالث خيارات 

 ( باختيار دائم تظهر حلقات الدائمدائم)  و هذا اخليار ملن يلتحق حبلقات العام الدراسي دون
 الدورات

 ( وهذا اخليار ملن يلتحق بالدورات فقط دون باختيار دوري تظهر حلقات الدورات  ) دوري
 العام الدراسي

 و هذا اخليار ملن يلتحق حبلقات العام الدراسي مع الدورات دوري دائم و 

 معلومات ويل األمر أو الكفيل
  .ر الختوإال فا ،املوضحة يف الصورة و ستظهر اخلانات إلضافة معلومات ويل األمر يرجى اختيار نعم

 
 مقدار احلفظ

 هناك أربع خيارات و هي :

  الشيء 

   خامتة 

  متفرق 

  من إىل 

و كذلك متفرق نفس من إىل من إىل كما هو موضح يف الصورة و جيب عليك اختيار رقم اجلزء 
 لكن فيه اختيارات أكثر 
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 صفحة تعديل البيانات .2

يف هذه الصفحة حىت يتم تعديل بيانات الطالب، جيب معرفة الرقم الطاليب أو رقم اهلاتف مث الضغط 
 على زر "اظهر املعلومات"
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 الطلبة هجائيًابحث صفحة ال .3

 يف هذه الصفحة ميكن البحث عن بيانات الطلبة:

 
 األمساء مرتبتًا ترتيبا هجائياإما عن طريق الضغط على أحد األحرف اهلجائية فتظهر 

 
 أو عن طريق كتابة االسم يف اخلانة 

 
افته حللقة ضوميكن بعد العثور على الطالب تعديل بياناته من خانة "تعديل بيانات الطالب"، وكذلك إ

 أخرى من خالل خانة "إضافة حللقة أخرى".
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 انقطاع الطالبصفحة  .4

 يف هذه الصفحة يتم تسجيل انقطاع الطالب

 
 يتم إدخال الرقم الطاليب أو رقم اهلاتف للطالب أوالا 

 
 مث الضغط على "أظهر املعلومات"، وبعد ذلك يتم تسجيل سبب االنقطاع والضغط على "انقطاع".
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  احللقةشؤون:- 
 يف الصورة ماهو موضح يضمو  

 صفحة قوائم الطالب باحللقات .1
 سب احللقات قوائم للطالب حب تظهرهذه الصفحة  يف

 
احللقات بشكل مباشر. ولذلك يتم اختيار نوع االلتحاق دوري مث دائم وستظهر  أمساءأحيانا التظهر 

 .القوائم



 مشروع التحول االلكتروني
 

 11  
 

 و من مث خيتار احللقة و ستظهر أمساء الطالب

 
 لقةاحلصفحة االنتقال من  .2

 إن كان طالب يريد تغيري حلقته أو مل يتناسب مع وضع احللقة يتم نقله. الصفحةيف هذه 

 ويتم ذلك على النحو اآليت :

 
 الرقم الطاليب أو رقم اهلاتف  إدخالجيب 

 ظهر املعلومات"على زر "أ الضغطومن مث 
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 احللقة احلالية اليت يود االنتقال منها اختياريتم مث 

 
 بة سبب النقل، ومن مث الضغط على "نقل".كتاو ،احللقة املراد االنضمام هلا اختيارومن مث 

 
 صفحة اإلزالة من احللقة .3

 هذه الصفحة إلزالة الطالب من احللقة

 جيب أوال إدخال الرقم الطاليب أو رقم اهلاتف

واحللقة املراد إزالته منها وسبب اإلزالة. مث الضغط على "إزالة"  ومن مث اختبار نوع االلتحاق،
 للحفظ.



 مشروع التحول االلكتروني
 

 13  
 

 

 صفحة إضافة الطالب حللقة أخرى .4

أكثر من حلقة )كحلقة حفظ و علم شرعي و جتويد بإن كان الطالب يود االلتحاق  الصفحةيف هذه 
 وهكذا(

 جيب إدخال الرقم الطاليب أو رقم اهلاتف 

 هر املعلومات"ظأعلى زر " الضغطومن مث 

 "حفظ". الضغط على ، مثاحللقةاختيار مث  
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 من الطلبة حللقة جديدةصفحة انتقال جمموعة  .5

 االلتحاق أوال يتم اختيار نوع ، هذه الصفحة لنقل جمموعة من الطلبة حللقة جديدة

 
لتحاق االأحيانا التظهر أمساء احللقات بشكل مباشر. ولذلك يتم اختيار نوع . واحللقةمث اختيار 

 .دوري مث دائم وستظهر القوائم

 
بعد ذلك يتم اختيار الطلبة املراد نقلهم وذلك بالضغط على عالمة املربع حتت خانة "إضافة حللقة 

 جديدة".
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أحيانا التظهر أمساء احللقات بشكل مباشر. ولذلك يتم اختيار يتم اختيار احللقة اجلديدة، و ذلكوبعد 
 .دائم وستظهر القوائمنوع االلتحاق دوري مث 

 
 يتم اختيار احللقة اجلديدة، ومن مث الضغط على حفظ للحلقة اجلديدة.

 

 مشاهدة املتابعة اليومية للحلقةصفحة  .6

 
 يتم أوال اختيار احللقةملشاهدة املتابعة اليومية للحلقة 

 
 تاريخ اليوم املراد وستظهر البيانات املسجلة. حتديدومن مث  
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 الدراسي العام اجلدول:- 
 و يضم ماهو موضح يف الصورة  

 دائم أو دوري تظهر هذه الصفحة النوعباختيار و

– )يتم إضافة احللقات عن طريق املوجهاجلدول الصباحي أو املسائي تظهر قائمة احللقات  باختيارو
 أو املدير ( -املشرف الفين

 على جدول االجازات، تظهر االجازات الرمسية خالل السنة بالتاريخ وعدد األيام. وبالضغط
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 شؤون قائمة اإلنتظار: 
 ويضم ماهو موضح يف الصورة

 ضافة لقائمة اإلنتظارإ .1

 يف هذه الصفحة يتم إضافة الطالب لقائمة االنتظار يف حال عدم توفر مكان.

 

 حبث االنتظار هجائيا .2

يتم كتابة االسم يف خانة البحث ومن مث الضغط على "حبث"، أو الضغط على  هجائيًالبحث االنتظار 
 أحد احلروف اهلجائية فتظهر األمساء املوجودة حتت هذا احلرف.
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وميكن بعد ذلك تعديل بيانات الطالب من خالل خانة "تعديل بيانات الطالب"، وستظهر هذه  
 الصفحة 

 ومن مث الضغط على "تعديل".يتم من خالهلا تعديل البيانات 

 "تعديل قائمة االنتظار".وهناك طريقة أخرى لتعديل البيانات من خالل صفحة 

 تعديل قائمة االنتظار .3

لتعديل قائمة االنتظار يتم أوال كتابة رقم االنتظار أو رقم اهلاتف
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يتم التعديل وبعد االنتهاء يضغط على "تعديل" مثومن 

 

 قائمة االنتظاراملختارات للتواصل من  .4

للتواصل املشرف الذين مت اختيارهم من قبل هذه الصفحة لالطالع على املختارات من قائمة التواصل

 
 . بعد ذلك يتم التواصل

اختيار و م الضغط على رقم االنتظار من خانة "تعديل بيانات الطالب"،ولكتابة نتيجة التواصل يت
  نتيجة التواصل، ومن مث الضغط على "حفظ".
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 املقبولني من قائمة االنتظار .5

هذه الصفحة لالطالع على املقبولنب من قائمة االنتظار.
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 قائمة االنتظار -نتائج التواصل  .6

هذه الصفحة لالطالع على مجيع نتائج التواصل لقائمة االنتظار.
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 شؤون املوظفني:- 
 يف الصورة  موضحو يضم ماهو  

 صفحة تسجيل املوظفني .1
 يتم إضافة بيانات املوظف  الصفحةيف هذه  
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 حاليا رفع امللفات يف صفحة تسجيل املوظف غري مفعل 

 يفي ظاضافة مسمى وصفحة  .2

 ظيفي يتم أوال كتابة الرقم الوظيفي أو رقم اهلاتف.إلضافة مسمى و

 تتم إظافة املسمى الوظيفيوبعد ذلك 

 صفحة تعديل البيانات .3
 يتم تعديل بيانات املوظف و ذلك كالتايل  الصفحةهذه  يف 

 

 .ومن مث الضغط على زر "اظهر املعلومات" ،أو رقم اهلاتف الوظيفيالرقم  إدخال يتم أوال
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 ومن مث يتم تعديل البيانات والضغط على "حترير".
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 املوظفني ةئمقاصفحة  .4
 تظهر قائمة املوظفني  الصفحةيف هذه 

 
 االستغناء عن موظفصفحة  .5

 يتم تثبيط حساب املوظف من دون حذفه  الصفحة يف هذه 

 ، ومن مثالوظيفي أو رقم اهلاتف و من مث الضغط على زر "اظهر املعلومات" الرقمإدخال  يتم أوال
 ذكر سبب االستغناء و الضغط على "استغناء"
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 رجاع موظفإ .6

 االستغناء عنه سابقا، يتم أوال كتابة الرقم الوظيفي أو رقم اهلاتف متالرجاع موظف 

ومن مث كتابة سبب اإلرجاع والضغط على "إرجاع"

 

 اخلروج:-  
 على "خروج" لتسجيل اخلروج الضغط 

 
 

 
 

 بعض الصفحات غري مفعلة مالحظة: *


