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 منظومة التوظيف
 

تتيح المنظومة التعامل مع طلبات التوظيف من استعراض الطلبات وفرزه والترشيح واالستبعاد 

والترشيح لها وابلغ المتقدمين بشكل سهل وسلس من خالل  االختباراتللمتقدمين وتحديد مواعيد 

المنظومة وبدون الحاجة للتواصل مع إدارة أعضاء هيئة التدريس والموظفين أو عمادة تقنية 

 المعلومات

 التوظيفالدخول الى نظام 

عن طريق اسم المستخدم الخاص بالعميد  يتم الدخول عن طريق منظومة االوراكل  •

 باإلضافة لكود الكلية ECاو منسق التوظيف والذي يبدا بالحرفين  DFرفين والذي يبدا بالح

 بعد الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك •

 اختر من الشريط العلوي " األنظمة اإلدارية" •

 ثم شؤون الموظفين •
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 فرز طلبات المتقدمين

 من الشريط العلوي اختر التوظيف •

 المتقدمين"ثم " فرز طلبات  •

 او الضغط على رمز االستعالم من لوحة المفاتيح  F7اوال قم بتفعيل البحث بالضغط على  •

 البحث رمزأو الضغط على  إلجراء البحث  F8ثم ادخال رقم االعالن و قم بالضغط على  •

 

 سوف تظهر بيانات الوظائف المتاحة في خانة بيانات الوظائف •

 المطلوبةقم بالضغط على الوظيفة  •

 ستظهر بيانات المتقدمين في خانة بيانات المتقدمين •

 بإمكانك االطالع على بقية التفاصيل أسفل الشاشة ينالمتقدمأحد بعد الضغط على  •
 مثل الوثائق والمؤهالت والدورات والخبرات
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 قم بالضغط على اسم المتقدم  الرغبة في استبعاد متقدمفي حالة  •

 بإدخال سبب االستبعاد من القائمة المنسدلة  ثم قم •

 ثم الضغط على خيار استبعاد امام اسم المتقدم •

 لحفظ التعديالت. F10أو زر  ى ايقونة الحفظاخيرا قم بالضغط عل •
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 استبعاد التخصصات غير المطابقة

 الستبعاد التخصصات غير المطابقة •

 المتقدمين" ستظهر شاشة الفرزمن الشريط العلوي اختر التوظيف ثم " فرز طلبات  •

 من لوحة المفاتيح  F7اوال قم بتفعيل البحث بالضغط على  •

 إلجراء البحث  F8ثم ادخال رقم االعالن و قم بالضغط على  •

 

على  المطلوب للوظيفة قائمة التخصصات تظهرسوف واختر الوظيفة من قائمة الوظائف  •

 التي قام المتقدمون بإدخالها على اليسار ة التخصصاتماليمين وقائ

قم بتحديد التخصصات المراد استبعادها باالختيار من مربعات االختيار ثم اضغط على  •

 استبعاد التخصصات

 سيتم استبعاد كل المتقدمين تحت هذا التخصصات •

 كما يمكنك التراجع عن االستبعاد بالضغط على التخصص ثم الضغط على ارجاع •
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 التوظيفاختبارات 

 "اختبارات التوظيفمن الشريط العلوي اختر التوظيف ثم "  •

 من لوحة المفاتيح  F7اوال قم بتفعيل البحث بالضغط على  •

 إلجراء البحث  F8ثم ادخال رقم االعالن و قم بالضغط على  •

 

 بيانات الوظائف المخصصة للجهة في خانة الوظائف ستظهر •

 المراد اضافة اختبار لها ثم توجه الى خانة االختبارات إلضافة اختبار جديد اختر الوظيفة •

خه ) اليوم ثم الشهر ثم السنه ر ونوعه وتارياختر ترتيب االختبار ثم ادخل وصف االختبا •

( ويمكن ادخال التاريخ بالهجري او الميالدي ثم وقت االختبار واخيرا من القائمة المنسدلة 

 اختر مكان االختبار ثم اضغط حفظ
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 تظهر أسماء المرشحين لدخول االختبار في الجزء السفلي من الشاشة  •

 

صة للجهة في هذا اإلعالن يرجى بكامل تفاصيله لجميع الوظائف المخص لتكرار االختبار •

 ل وظائف الجهة"لك ختبارتكرار اال"اختيار االختبار المراد تكراره ثم الضغط على 
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للمرشحين لدخوله يرجى اختيار الوظائف المراد النشر لها من ار لنشر معلومات االختب •

 ائف ثم الضغط على نشرقائمة الوظ

لكل سيتم اشعار جميع المرشحين لهذا االختبار والظاهرة أسماؤهم في أسفل الصفحة  •

بموعد ومكان االختبار التالي في القائمة حسب التاريخ والوقت عن طريق اعالن وظيفة 

نصية وبريد الكتروني مع مالحظة انه سيتم تحديث حالة ورسائل  في بوابة التوظيف

 حل السابقة في بوابة التوظيف الى مستبعداالمستبعدين من المر
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 نتائج االختبارات

وذلك  في الجزء األسفل من الشاشة للمجتازين لهبعد انتهاء االختبار يمكن اضافة النتائج  •

 حفظعلى ط ضغلثم ا المجتاز لالختبار بوضع اشاره امام اسم المتقدم

 حفظها كسجلوانما المتقدم بها م من الممكن اضافة درجة االختبار اختياريا ولن يتم اعال •

 

 عند االنتهاء من ادخل جميع الترشيحات يرجى ضغط زر اعتماد النتائج إلغالق االختبار •

 عن اعتمادكما يمكنك التراجع عن اعتماد النتيجة بالضغط على تراجع  •

كما يمكنك إضافة اختبار جديد في حالة الحاجة الى ذلك وسيظهر في قائمة المرشحين  •

 لالختبار جميع المتقدمين المجتازين لالختبار السابق

مالحظة: المجتازين ألخر اختبار سوف يظهرون في شاشة الترشيح النهائي بعد اعتماد  •

 نتائج االختبار
 

 

 

 

 


