
  شاغلي الوظائف التعليميةخطوات تحديث البيانات من مستخدم 
 



التعديل لمن له طلب سابق أما المستجدين فسيتاح لهم إدخال الرغبات لاحقا في الموعد المحدد



 

 

 

 .إعداد فريق البرامج والتطبيقات باإلدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة

الخطوة النهائية لتحديث البيانات  هي الإقرار بأن جميع البيانات صحيحة كما يلي/

١- من لديه خطأ أو بيانات ناقصة يجب رفع طلب تعديل للبيانات وبعد الاعتماد من قائد المدرسة وإدارة شؤون المعلمين ستظهر عبارة تم الرد أمام الطلب. ثم يلزم الدخول من تعديل البيانات وفتح طلب جديد والضغط على إقر بأن جميع البيانات أعلاه صحيحة وسيظهر له طلب جديد مكتوب أمامه تم الرد ولاحاجة لاعتماد الإقرار من شاشة قائد المدرسة. سيظهر لك طلبي تعديل مكتوب أمامها تم الرد.

٢- إذا كانت بياناتك صحيحة ومكتلمة ولا يوجد تعديل اضغط أقر بأن جميع البيانات أعلاه صحيحة وسيظهر له طلب جديد مكتوب أمامه تم الرد ولاحاجة لاعتماد الإقرار من شاشة قائد المدرسة.
سيظهر لك طلب واحد أمامه تم الرد.

تنبيه هام
إذا تم اعتماد التعديل وتأكيد صحة البيانات تأكد من عدم وجود طلب عالق غير معتمد. 
وإذا وجد يلزمك الضغط على إيقونة حذف لأن هذا الطلب سيمنعك من إجراء أي عملية على حسابك سواء إدخال رغبات النقل أو إعادة التوجيه من شؤون المعلمين (النقل).



ھاء التحدیث من شاشة المعلمخطوات اإلقرار بصحة البیانات إلن  
افتح طلب تعدیل ثم اضغط اإلقرار كما في الصور التالیة  

 
ویمكن تأكید صحة البیانات من أعلى الصفحة كما في الصورة التالیة  

 
ظھر مربع التأكید كما في الصورة أدناهسی  

 
ملیة تأكید البیانات) كما في الصورة بعد الضغط على نعم ستظھر لك عبارة (تمت ع

التالیة وبذلك تم تحدیث بیاناتك بنجاح  

 
 

 

الإقرار بصحة البيانات
من هنا أيضا



خطوات اعتماد طلبات تعدیل بیانات المعلمین من شاشة قائد المدرسة  

 
تظھر الصفحة التالیة بعد الضغط على الموافقة على طلبات تعدیل بیانات المعلمین  

 
ل تعدیل البیانات كما في الصورة اختر تدقیق مدیر مباشر ثم ابحث سیظھر جدو
التالیة/  

 
 
 
 



إضغط إرسال بعد الموافقة على كل عنصر تم تعدیل أو رفضھ طبقا للوثائق المرفقة 
لینتقل الطلب لشؤون المعلمین العتماده وستصحح البیانات التي تم الموافقة علیھا في 

بیانات المعلم  

 
وسیختفي الطلب من قائمة البحث في تدقیق المدیر المباشر ثم أكد إرسال البیانات 

وبعد اعتماده من شؤون المعلمین سیظھر في قائمة تم الرد.  
 

تنویھ ھام  
اإلقرار بصحة البیانات الذي یؤكده المعلم من حسابھ ال یحتاج العتماد من قائد 

المدرسة بل سیظھر مباشرة في قائمة تم الرد في شاشة قائد المدرسة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إعداد فریق البرامج والتطبیقات باإلدارة العامة لشؤون المعلمین بالوزارة  


