
 نظام مباشرة أعضاء ھیئة التدریس

 داراتدلیل اإل

ألعضاء ھیئة  مكن ھذه الخدمة جھات الجامعة المختلفة من اعتماد طلبات المباشرةتُ 
 .التدریس إلكترونیاً 

 

 -:للتنویھ •

 وھي كالتالي: ،ھیئة التدریسجراءات المباشرة یختلف حسب عضو إ: مسار تتبع أوالً 

 :تيكاآلنثى یكون المسار أكان عضو ھیئة التدریس إذا  -أ

وكیلة رئیس القسم          رئیس القسم          عمید الكلیة         ادارة اعضاء ھیئة 
 .التدریس

 :كاآلتيكان عضو التدریس مسكن بالقسم  یكون المسار إذا  -ب

 .ادارة اعضاء ھیئة التدریسرئیس القسم           عمید الكلیة          

 :يمسكن في الكلیة یكون المسار كاآلت كان عضو ھیئة التدریسإذا  -ج      

 .ھیئة التدریس أعضاء إدارةعمید الكلیة          

یكون دة ) أكادیمیة ( العمادات المسانكان عضو ھیئة التدریس في جھة غیر إذا  -د      
 :كاآلتيالمسار 

 .ھیئة التدریس أعضاء إدارةالعمید         

 

 ً معتمدة للمسؤول أو الجھة الغیر أعضاء ھیئة التدریس ال تصل بیانات مباشرة  :ثانیا
 .ال بعد اعتمادھاإ

 ً ن یتم أیجب  ،كان عضو ھیئة التدریس غیر سعودي وسافر للخارجإذا في حال  :ثالثا
 .المرفقات الالزمةالتأكید من وجود 

 :الخطوات •

 

 

 

 



)         اإلداریة األنظمة(  قائمة كل ))        النقر على اتسجیل الدخول للنظام (( أور
)        النقر  اإلجراءات(  قائمة ( شؤون الموظفین )         النقر على  قائمة النقر على 

 .عضاء ھیئة التدریس )أ( مباشرة  قائمةعلى 

 

كان عضو إذا نخص بالذكر  ت مقدم طلب المباشرة النقر ھنا (لعرض مرفقا -1
 .لخارج )ل اً ھیئة التدریس غیر سعودي ومسافر

ً  ذكرناكما  ،ویختلف من عضو التدریس ألخر( جراء المسار المتخذ لإل -2  .) آنفا
 .)أیقونة ( اعتماد موافقة الطلب یتم النقر على في حالة  -3



 

للمختص التالي یستمر تتابع المسار ، والمختصتظھر الموافقة بعد االعتماد من  -4
, وسیتم تحدیث الطلب مباشرة في في الصورة مامنا أكما ظاھر  ،بالترتیب
 .لیتم متابعتھا من مقدم الطلب  اإللكترونیةالبوابة 



 

 

یقونة ( رفض ) مع ضرورة كتابة سبب أفي حالة رفض الطلب یتم النقر على  -5
الرفض في خانة المالحظات لكي یتم التحدیث الطلب مباشرة في البوابة 

  .لیتم متابعتھا من مقدم الطلب ،إظھار سبب الرفضرفض الطلب ولكترونیة اإل

 

 -:للتنویھ •
جمیع الطلبات التي یتم الموافقة علیھا ستختفي من شاشة المختص بینما  -1

ستبقى الطلبات التي تم رفضھا لیتمكن المختص من الموافقة علیھا عند 
 .سباب الرفض من قبل المقدمأتصحیح 

وجد معامالت تنھ ال أ أدناه، وھي تعني (تظھر لك ھذه الشاشة الموضحة  -2
 .خاصة بك )

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ثم تحدید أي ،  F7الستعالم (تصفیة البیانات) من خالل الضغط على المفتاح یمكن ا
 من المعطیات التالیة:



 رقم المنسوب •
 رمز الجنسیة •
 رمز القسم •
 سافر للخارج؟ •

 لجلب البیانات. F8على المفتاح  الضغطثم 

 

 1مثال على االستعالم بواسطة رمز الجنسیة = 

 



 

 

 

 4بواسطة رمز القسم = مثال على االستعالم 



 

 



 

 

و على أ) یمكن اعتماد المباشرة بشكل جماعي من خالل التأشیر على "اختیار الكل" 2
 .ثم الضغط على زر "اعتماد جماعي" ،التأشیر المربعات المقابلة لبیانات المنسوبین

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


