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 رسائل الخطأ 
 اإلجراء المطلوب في واجهة المستخدم تقديم تغذية راجعة وموجهة نحو 

التعليمات واإلبرازات البصرية / المرئية  وتوفير البوابة واالنظمة التابعة لها
 .بشكل واضح وموحد لألخطاء

 إضافة تعميم جديد .1
 إلضافة تعميم جديد لتقوم بإرساله الحقًا، اتبع الخطوات التالية:

 "، تظهر الصفحة التالية:انقر رابط " .1

 

ظهر التاريخ الهجري في الحقل األول ومرادفه الميالدي في الحقل الثاني، وتستطيع حدد تاريخ التعميم بنقر زر التقويم، ي .2
 تحديد التاريخ الميالدي أواًل ليظهر مرادفه الهجري،

 أدخل رقم التعميم، على أن يكون غير مكرر، .3

 أدخل موضوع التعميم، .4

 أدخل المالحظات، إذا أردت، .5
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 هر النموذج التالي:انقر زر )تحميل( إلضافة مرفق لهذا التعميم، يظ .6

 

 ميجابايت(، 5اختر الملف الذي تريد على أن يكون من األنواع المسموح تحميلها وأال يتجاوز ) .أ

 (،Openانقر ) .ب

انقر زر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية حفظ التعميم. تمت إضافة التعميم لقائمة التعاميم وتظهر حالته "غير  .1
 مرسلة".

ل رقم تعميم تم استخدامه لتعميم آخر مسبقًا، لن تتمكن من إتمام عملية الحفظ وتظهر رسالة تعلمك بذلك. يجب أما في حال قمت بإدخا
كما أنك لن تتمكن من إتمام عملية الحفظ في حال قمت بتحميل ملف حجمه  أن تقوم بإدخال رقم غير مكرر أواًل كي تتمكن من حفظه.

 بذلك. ميجابايت( وتظهر رسالة تعلمك 5أكبر من )

 اعتماد خطة دراسية. 2
بعد أن تقومي أنت أو مسؤولة النظام بتعريف الخطة الدراسية الخاصة بصف وقسم معينين وربطها بالوحدات الدراسية المناسبة لها وإضافة 

تخدامها الحقًا في ات مدارس رياض األطفال من اسقائدالمهارات لكل من الوحدات، يتوجب عليك أن تقومي باعتماد الخطة، وذلك لتتمكن 
 مدارسهم وإدخال المزيد من الوحدات والمهارات لها بحسب ما يناسب مدارسهم.

، العتماد خطة دراسية معينة، مع االنتباه إلى عدم إمكانية تعديلها أو حذفها أو ربطها بوحدات دراسية أو إضافة مهارات الوحدات بعد ذلك
 اتبعي الخطوات التالية:

 اللذين تريدين اعتماد خطتهما الدراسية، كل من قائمته المخصصة، اختاري الصف والقسم .1

 انقري )ابحث(، يتم استرجاع الخطة الدراسية المطابقة لمدخالت البحث، .2

 " الذي يظهر فقط في حال كانت الخطة غير معتمدة، تظهر الرسالة التالية:انقري رابط " .3

حيث عند اإلدخال  7.3.1المعيار رقم [: 1BADA] تعليق عليه
 الخاطئ يتم إظهار رسالة الخطأ والتوجيه الصحيح  
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 مهاراتو الدراسية ووحداتها  الدراسية تعديل الخطةلة تعلمك بأنك لن تتمكني من تظهر رساانقري زر )نعم( لتأكيد عملية االعتماد،  .4
إزالة الروابط المخصصة العتماد وتعديل وحذف الخطة، حيث لن تتمكني من القيام بهذه  ، كما تمتألنه تم اعتماد الخطة الوحدات

 العمليات بعد االعتماد، ويمكنك فقط عرض الوحدات الدراسية ومهاراتها.

ات مدارس رياض األطفال اآلن إضافة المزيد من الوحدات الدراسية للخطة في مدارسهم وإضافة المهارات بما يناسب سياسات قائدتستطيع 
 التعليم والتوجهات الخاصة المتبعة فيها.

من  ة تعلمك بذلك. ولتتمكنوتظهر رسالمن اعتمادها  ي من الوحدات الدراسية، لن تتمكنفي حال عدم ارتباط الخطة المراد اعتمادها بأ
وفي حال اعتماد الخطة ال يمكن التعديل عليها او حذفها حيث تظهر رسالة تبلغك بذلك  اعتمادها يتوجب عليك ربطها بالوحدات الدراسية أوالً 

 وتظهر الرسالة كما بالصورة: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حيث يبين النظام  7.3.2المعيار رقم [: 2BADA] تعليق عليه
 العمليات التي سوف تحدث عند القيام باألجراء 

 7.3.1مثال أخر على المعيار رقم [: 3BADA] تعليق عليه
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تلخيص المحتوى او الطلب للمستخدم قبل اتمام العملية وتقليص نسبة الخطأ بشكل 

وتحقق واجهة المستخدم من  ذاتي، وبالتالي ال يمكن تسليم محتوى ناقص أو مفقود؟
 المحتوى عند إدخاله للبيانات

 وتعديل األسئلة والحقول في االنظمة بناًء على المحتوى الذي تم إدخاله مسبًقا.
 المدرسي نقلالطلب .1
قوم من خالل هذه الصفحة بتقديم طلب نقل مدرسي لطالب معين في حال كانت أول مرة يتم فيها تقديم طلب نقله أو في حال قام ت

المسؤول برفض طلب نقله مسبقًا أو قمت أنت أو هو بإلغائه، وذلك بتحديد معلومات وإحداثيات الموقع السكني بشكل دقيق وإدخال 
 الب.معلومات االتصال الخاصة بالط

 لتقديم طلب نقل مدرسي لطالب معين، اتبع الخطوات التالية:
انقر رابط "طلب نقل" المجاور للطالب الذي تريد والذي تظهر حالة طلبه "غير مشمول" أو "مرفوض" أو "ملغي"، تظهر الصفحة  .1

 التالية:

 

 لموافقة عليه للمتابعة،تعرض الصفحة الشروط واألحكام والتعليمات العامة لخدمة النقل المدرسي، ويجب ا
 ، وثم انقر زر )موافق(، يتم نقلك إلى صفحة التسجيل الخاصة بالنقل وتكون على الشكل التالي:اإلقرارحدد مربع  .2
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تعرض الصفحة اسم الطالب المختار ورقم هويته واسم المدرسة ورقم هاتفها والحي المتواجدة فيه، كما تعرض الحقول التي يتعين عليك 
 اناتها، وتالحظ ظهور إشارة )*( بجانب بعض الحقول للداللة على أنها حقول إجبارية ولن تكتمل عملية الحفظ دون إدخالها.إدخال بي

 تجدر اإلشارة إلى أنه قد تظهر بيانات في بعض الحقول في حال تم تعريفها مسبقًا، ويمكنك تعديلها. لطباعة الطلب، انقر زر )طباعة(.
 :كالتالي استخدامها يمكنك التي الميزات نم مجموعة الخريطة توفر

( من لوحة المفاتيح مع مواصلة نقر عجلة Ctrlمزدوجًا أو اضغط مفتاح ) نقراً  الموقع انقر معين، موقع حول الخريطة لتقريب -
 .التمرير الموجودة في فأرة الحاسوب إلى األمام

 .لة نقر عجلة التمرير الموجودة في فأرة الحاسوب إلى الخلف( من لوحة المفاتيح مع مواصCtrlاضغط مفتاح ) الخريطة، لتبعيد -
لتحريك الخريطة والتنقل فيها، واصل نقر مكان معين فيها مع تحريك فأرة الحاسوب لليمين أو اليسار أو األمام أو الخلف  -

 بحسب ما تريد.

 "المحافظة / المدينة"،اختر المنطقة اإلدارية، يتم استرجاع المحافظات أو المدن التابعة لها في قائمة  .3

 الممثل الجغرافي موقعها إحداثيات وتظهر تظهر إشارة على الخريطة باللون األحمر فوق المنطقة اإلدارية التي قمت باختيارها
 والعرض بشكل تلقائي في المكان المخصص لهما. الطول بخطي

في قائمة "المركز اإلداري" وتحديث المكان على الخريطة  اختر المحافظة أو المدينة، يتم استرجاع المراكز اإلدارية التابعة لها .4
 تبعًا لها،



 

 
 

 المركز الوطني للمعلومات التربوية
 نظام نور لإلدارة التربوية

 
 

 2-12-1442 .محفوظة الحقوق جميع. السعودية العربية المملكة – التعليم وزارة. التربوية للمعلومات الوطني لمركزا  9 صفحة

 اختر المركز اإلداري، يتم استرجاع المدن أو القرى التابعة له في القائمة المخصصة وتحديث المكان على الخريطة تبعًا له، .5

 ًا لها،اختر القرية، يتم استرجاع أحيائها في قائمة "الحي" وتحديث المكان على الخريطة تبع .6

 اختر الحي، يتم تحديث المكان على الخريطة تبعًا له، وفي حال اخترت "أخرى"، .7

 أدخل نص الحي فقط في حال اخترت "أخرى" في الخطوة السابقة، .8

 اختر نوع السكن، .9

 أدخل الشارع الرئيسي والفرعي ورقم المنزل، كل في حقله المخصص، .10

خيار غير السليم يتم قبول الطلب من دون دفع  أيختيار حالة الطالب أدخل الحالة الصحية للطالب، مع مالحظة إن تم ا .11
 منها، مالرسوم إلعفائه

 أدخل حالة أسرة الطالب اجتماعيًا، .12

 أدخل متوسط دخل األسرة، .13

 (،5أدخل رقم الهاتف الجوال على أن يبدأ برقم ) .14

 حدد أي من الخيارات األخرى، إذا أردت، .15

رسالة تأكيد الطلب على رقم الهاتف المدخل وليس شرطًا أن يكون رقم الهاتف لولي األمر انقر زر )تأكيد الطلب(، يتم إرسال  .16
 وتظهر الرسالة التالية:

 

 ادخل الرمز المرسل إلى رقم الهاتف المدخل، .17

 رسالة تأكيد عملية النقل كالتالي:انقر زر )تأكيد(، تظهر  .18

 

 ل الرغبة بإلغاء الطلب،انقر نعم للتأكيد بعد التأكد من المعلومات، وال في حا .19

 
 
 

تلخيص المحتوى او الطلب  ) 9.5.1[: 4BADA] تعليق عليه
 التقديم(للمستخدم قبل اتمام العملية )أي 
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 إضافة ملف موظفة رياض األطفال في الوزارة. 2
تمكنك هذه الصفحة من إضافة ملف موظفة رياض األطفال في الوزارة أو إعطاء مستخدمة أخرى في النظام مثل مشرفة رياض األطفال 

 في الوزارة أو غيرها دور الموظفة. إلضافة ملف موظفة، اتبعي ما يلي:
 "، تظهر الصفحة التالية:انقري " .1

 

 رقم الهوية أو رخصة اإلقامة في الحقل المخصص، رقم المستخدم أو أدخلي .2

 انقري زر )تدقيق(،  .3

تالحظين ظهور  بياناتها، إدخال عليك يتعين التي البيانات الشخصية للموظفة والحقولفي حال كان الرقم صحيح  تعرض الصفحة
 لة على أنها حقول إجبارية ولن تكتمل عملية الحفظ دون إدخالها.إشارة )*( بجانب بعض الحقول للدال

 يمكنك وال نوع التعليم المطابق لصالحيتك مع يتوافق الذي الجنس وتعرض فعالة غير تظهر "الجنس" قائمة أن بالذكر الجدير من
 العربية. اللغة غير استخدام واجهة لغة اختيار من تتمكني لن كما تغييره،

 سية، في حال اخترِت جنسية غير السعودية يتغير "رقم السجل المدني" إلى "رخصة اإلقامة"،اختاري الجن .4

 أدخلي رقم جواز السفر، .5

حددي تاريخ الهوية وتاريخ انتهاء اإلقامة بنقر زر التقويم الهجري الخاص بكل منهما، يظهر التاريخ الهجري في الحقل األول  .6
 ستطيعين تحديد التاريخ الميالدي أواًل ليظهر مرادفه الهجري،ومرادفه الميالدي في الحقل الثاني، وت

 اختاري مصدر الهوية، .7

أدخلي االسم األول واسم األب واسم الجد واسم العائلة باللغتين العربية واإلنجليزية، كل في حقله المخصص، على أن يكون االسم  .8
 مكونًا من أحرف فقط،

 ،حددي تاريخ ميالد الموظفة بنقر زر التقويم .9

 أدخلي مكان الميالد باللغتين العربية واإلنجليزية، كل في حقله المخصص، .10

 اختاري الديانة وفئة الدم ونوع السكن وملكيته والحالة االجتماعية، كل من القائمة الخاصة به، .11

 أدخلي اسم الدخول ثم انقري )تدقيق( لمعرفة إذا كان االسم صالح لالستخدام حيث تظهر رسالة تعلمك بذلك، .12

 أدخلي كلمة السر، .13

 من الجدير بالذكر أن النظام يساعدك في معرفة مدى قوة كل كلمة تقومين بإدخالها، 
 ينصح بأن تحتوي كلمة السر أرقامًا وحروفًا ورموزًا خاصة وأن تتكون من ست خانات على األقل لتزيد درجة قوتها.

 أدخلي تأكيد كلمة السر، .14

 ع كافة المدن التابعة لها في قائمة "المدينة"،اختاري المنطقة اإلدارية، يتم استرجا .15

 اختاري المدينة، يتم استرجاع كافة األحياء التابعة لها في قائمة "الحي"، .16

 اختاري الحي، .17

 أدخلي الشارع الرئيسي والفرعي ورقم المنزل والمكان المجاور له ورقمي هاتف المنزل والعمل، كل في حقله المخصص، .18

 (،5على أن يبدأ برقم ) أدخلي رقم الهاتف الجوال .19

حيث يقوم زر تدقيق  9.6.1المعيار رقم [: 5BADA] تعليق عليه
 بالتدقيق الذاتي على األخطاء في اإلدخال 

حيث يقوم زر تدقيق بالتحقق بشكل تلقائي من  9.7.1المعيار 
 المعلومات
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أدخلي البريد اإللكتروني على أن يكون وفق الترتيب المطلوب وأن يحتوي الرموز المطلوبة، ثم انقري )تدقيق( للتأكد من إمكانية  .20
 استخدامه، حيث تظهر رسالة تعلمك بذلك،

 أدخلي العنوان والرمز البريدي وصندوق البريد والفاكس، كل في حقله المخصص، .21

 حالة الملف، في حال اخترِت "غير فعال" لن تتمكن الموظفة من الدخول إلى النظام حتى تقومي بتفعيل ملفها،اختاري  .22

 حددي ما إذا أردت جعل ملف الموظفة أصلي أم ال، وذلك بنقر الدائرة المجاورة للخيار المناسب، .23

 انقري )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .24

 سابقة، انقري )عودة(.للرجوع إلى الصفحة ال
 

 الفئات العمرية. 3
من خالل هذه الصفحة بعرض تفاصيل الفئات العمرية المختلفة التي قام مدير النظام بتعريفها لصفوف مرحلة رياض األطفال في السنة  تقوم

 الدراسية الفعالة.
 على الشكل التالي:  الفئات العمريةتظهر صفحة 

 

الفعالة وتاريخي بدايتها ونهايتها وقائمة بالصفوف التي قام مدير النظام بتعريفها لمرحلة رياض األطفال، تعرض الصفحة السنة الدراسية 
كن حيث يظهر لكل منها تاريخا بداية ونهاية الفئة العمرية لألطفال وتاريخا بداية ونهاية الفئة العمرية ألطفال التربية الخاصة الذين يم

 لنظام بتعريفهما، وما إذا سيتم التدقيق على عمر األطفال أم ال.قبولهم في الصف، إن قام مدير ا

تمكبن المستخدمين من الوصول إلى قائمة عملياتة او معامالته السابقة في 
 النظام.

 تعاميممثال ال
ليقوموا باالطالع عليها  إلى المستخدمين المعنيين، وذلكوصول التعاميم والخطابات والرسائل  وتسريع عملية تسهيلتعمل المنظومة على 

 بما جاءت به.والعمل بموجبها وتحمل المسؤولية عن التأخر 
يمكنك من خالل هذه الصفحة، وبحسب صالحياتك، إرسال التعاميم للمستخدمين الذين يمكنهم استقبال التعاميم المرسلة منك، حيث تبدأ 

ن بعد ذلك العملية بإضافة التعميم وبياناته ثم تحديد الجهات المراد إرساله للمستخدمين التابعين لها واختيار أنواع هؤالء المستخدمين، لتتمك
مت من إرساله لهم ليقوموا باالطالع عليه والعمل بموجبه. وتستطيع إلغاء التعاميم غير المرسلة ألسباب معينة وإعادة إرسال تعاميم أخرى ق

 بإرسالها مسبقًا، باإلضافة إلى عرض تفاصيل التعاميم وعرض مرفقاتها، إلخ.
 :"، تظهر الصفحة كما في المثال التاليالتعاميم"" من القائمة الرئيسية ثم انقر خدمات إضافيةانقر " .1

حيث يتم تغيير محتوى  9.8.1المعيار [: 6BADA] تعليق عليه
 الحقول بحسب تعريف مدير النظام للفئات العمرية للتسجيل
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 أدخل رقم التعميم و/أو موضوعه، إذا أردت، كل في حقله المخصص، .2

 اختر حالة التعاميم التي تريد استرجاعها،  .3

قل حدد الفترة المراد استرجاع التعاميم التي تريد ضمنها بنقر زر التقويم الهجري المخصص، يظهر التاريخ الهجري في الح .4
 األول ومرادفه الميالدي في الحقل الثاني، وتستطيع تحديد التاريخ الميالدي أواًل ليظهر مرادفه الهجري،

 انقر )ابحث(، تظهر النتيجة كما في المثال التالي: .5

 

ضوعها وحالتها والمطابقة لمدخالت البحث، حيث يظهر لكل منها رقمها ومو  قائمة بالتعاميم التي قمت بإضافتها مسبقاً تعرض الصفحة 
 (." ثم انقر )وتاريخها ومالحظاتها. لطباعة القائمة، انقر رابط "

 

حيث يمكن للتعاميم  6.4.8المعيار رقم [: 7BADA] تعليق عليه
 السابقة التي تم أضافتها  
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مع  للمستخدم،كل واضح توفير البوابة واالنظمة التابعة لها رسائل االخطاء بش
 الحد األدنى من استخدام المصطلحات الفنية.

 تعديل معلومات ولي أمرمثال: 
 تقوم من خالل هذه الصفحة بتعديل معلومات ولي األمر المختار الذي قمت بتعريف ملفه مسبقًا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

 ص للعملية، انقر الرابط المخص .1

تعرض الصفحة بيانات ولي األمر المختار كما قمت بتعريفها مسبقًا، ويمكنك أي منها ما عدا الجنسية ورقم السجل المدني أو 
 رخصة اإلقامة واسم الدخول والجنس واللغة.

 أدخل رقم جواز السفر، .2

ي الخاص به، يظهر التاريخ الهجري في الحقل األول حدد تاريخ انتهاء الهوية أو اإلقامة بحسب ما اخترت بنقر زر التقويم الهجر  .3
 ومرادفه الميالدي في الحقل الثاني، وتستطيع تحديد التاريخ الميالدي أواًل ليظهر مرادفه الهجري،

 اختر مصدر الهوية، .4

زية كل في حقله أدخل التعديالت التي تريد على االسم األول واسم األب واسم الجد واسم العائلة باللغتين العربية واإلنجلي .5
 المخصص، على أن يكون االسم مكونًا من أحرف فقط،

 اختر مكان والدة ولي األمر، .6

 اختر الديانة ونوع السكن وملكيته والحالة االجتماعية، كل من قائمته المخصصة، .7

 اختر المنطقة اإلدارية، يتم استرجاع كافة المدن التابعة لها في قائمة "المدينة"، .8

 م استرجاع كافة األحياء التابعة لها في قائمة "الحي"،اختر المدينة، يت .9

 اختر الحي، .10

 أدخل الشارع الرئيسي والفرعي ورقم المنزل والمكان المجاور له ورقمي هاتف المنزل والعمل، كل في حقله المخصص، .11

جيه كما في الصورة حيث في حال إدخاله بشكل خاطئ يتم إظهار رسالة خطئ وتو  (،5أدخل رقم الجوال على أن يبدأ برقم ) .12
 التالية:

 

 7.3.2والمعيار  7.3.3المعيار رقم [: 8BADA] تعليق عليه
 حيث تظهر رسائل األخطاء بشكل واضح 
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أدخل البريد اإللكتروني على أن يكون وفق الترتيب المطلوب وأن يحتوي الرموز المطلوبة، ثم انقر زر )تدقيق( للتأكد من إمكانية  .13
 استخدامه، حيث تظهر رسالة تعلمك بذلك،

 أدخل العنوان والرمز البريدي وصندوق البريد والفاكس، كل في حقله المخصص، .14

 أدخل التعديالت التي تريد على المسمى الوظيفي لولي األمر واسم المؤسسة، كل في حقله المخصص، .15

 انقر زر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .16

 انقر زر )عودة(. .17

 

 رسائل التأكيد 
 المدرسي نقلالطلب .1

نت أول مرة يتم فيها تقديم طلب نقله أو في حال قام تقوم من خالل هذه الصفحة بتقديم طلب نقل مدرسي لطالب معين في حال كا
المسؤول برفض طلب نقله مسبقًا أو قمت أنت أو هو بإلغائه، وذلك بتحديد معلومات وإحداثيات الموقع السكني بشكل دقيق وإدخال 

 معلومات االتصال الخاصة بالطالب.
 لتقديم طلب نقل مدرسي لطالب معين، اتبع الخطوات التالية:

رابط "طلب نقل" المجاور للطالب الذي تريد والذي تظهر حالة طلبه "غير مشمول" أو "مرفوض" أو "ملغي"، تظهر الصفحة  انقر .1
 التالية:

 

 تعرض الصفحة الشروط واألحكام والتعليمات العامة لخدمة النقل المدرسي، ويجب الموافقة عليه للمتابعة،
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 م نقلك إلى صفحة التسجيل الخاصة بالنقل وتكون على الشكل التالي:، وثم انقر زر )موافق(، يتاإلقرارحدد مربع  .2

 

تعرض الصفحة اسم الطالب المختار ورقم هويته واسم المدرسة ورقم هاتفها والحي المتواجدة فيه، كما تعرض الحقول التي يتعين عليك 
 حقول إجبارية ولن تكتمل عملية الحفظ دون إدخالها.إدخال بياناتها، وتالحظ ظهور إشارة )*( بجانب بعض الحقول للداللة على أنها 

 تجدر اإلشارة إلى أنه قد تظهر بيانات في بعض الحقول في حال تم تعريفها مسبقًا، ويمكنك تعديلها. لطباعة الطلب، انقر زر )طباعة(.
 :كالتالي استخدامها يمكنك التي الميزات من مجموعة الخريطة توفر

( من لوحة المفاتيح مع مواصلة نقر عجلة Ctrlمزدوجًا أو اضغط مفتاح ) نقراً  الموقع انقر معين، موقع حول الخريطة لتقريب -
 .التمرير الموجودة في فأرة الحاسوب إلى األمام

 .( من لوحة المفاتيح مع مواصلة نقر عجلة التمرير الموجودة في فأرة الحاسوب إلى الخلفCtrlاضغط مفتاح ) الخريطة، لتبعيد -
لخريطة والتنقل فيها، واصل نقر مكان معين فيها مع تحريك فأرة الحاسوب لليمين أو اليسار أو األمام أو الخلف لتحريك ا -

 بحسب ما تريد.

 اختر المنطقة اإلدارية، يتم استرجاع المحافظات أو المدن التابعة لها في قائمة "المحافظة / المدينة"، .3

 الممثل الجغرافي موقعها إحداثيات وتظهر لمنطقة اإلدارية التي قمت باختيارهاتظهر إشارة على الخريطة باللون األحمر فوق ا
 والعرض بشكل تلقائي في المكان المخصص لهما. الطول بخطي
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اختر المحافظة أو المدينة، يتم استرجاع المراكز اإلدارية التابعة لها في قائمة "المركز اإلداري" وتحديث المكان على الخريطة  .4
 تبعًا لها،

 اختر المركز اإلداري، يتم استرجاع المدن أو القرى التابعة له في القائمة المخصصة وتحديث المكان على الخريطة تبعًا له، .5

 اختر القرية، يتم استرجاع أحيائها في قائمة "الحي" وتحديث المكان على الخريطة تبعًا لها، .6

 ل اخترت "أخرى"،اختر الحي، يتم تحديث المكان على الخريطة تبعًا له، وفي حا .7

 أدخل نص الحي فقط في حال اخترت "أخرى" في الخطوة السابقة، .8

 اختر نوع السكن، .9

 أدخل الشارع الرئيسي والفرعي ورقم المنزل، كل في حقله المخصص، .10

خيار غير السليم يتم قبول الطلب من دون دفع  أيأدخل الحالة الصحية للطالب، مع مالحظة إن تم اختيار حالة الطالب  .11
 منها، ملرسوم إلعفائها

 أدخل حالة أسرة الطالب اجتماعيًا، .12

 أدخل متوسط دخل األسرة، .13

 (،5أدخل رقم الهاتف الجوال على أن يبدأ برقم ) .14

 حدد أي من الخيارات األخرى، إذا أردت، .15

لهاتف لولي األمر انقر زر )تأكيد الطلب(، يتم إرسال رسالة تأكيد الطلب على رقم الهاتف المدخل وليس شرطًا أن يكون رقم ا .16
 وتظهر الرسالة التالية:

 

 ادخل الرمز المرسل إلى رقم الهاتف المدخل، .17

 رسالة تأكيد عملية النقل كالتالي:انقر زر )تأكيد(، تظهر  .18

 

 انقر نعم للتأكيد بعد التأكد من المعلومات، وال في حال الرغبة بإلغاء الطلب، .19
 اد،النقل من خالل خدمة سد أجوريظهر خيار دفع 

رسالة التأكيد للطلب يتم إرسال رسالة للهاتف [: 9BADA] تعليق عليه
 لتأكيد الطلب

 رسالة تأكيد النقل المدرسي[: 10BADA] تعليق عليه
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 أنقر الرابط الذي يمثل دفع أجور النقل، تظهر الرسالة التالية: .20

 

 انقر زر )نعم(، تظهر الفاتورة الخاصة بخدمة سداد على الشكل التالي: .21

 

تعرض الصفحة معلومات الطالب والمدرسة ورقم فاتورة السداد التي يتم من خاللها الدفع وتسديد المبلغ المستحق للنقل وتاريخ ووقت 
 اتورةالف

 بنك من بنوك المملكة المعتمدة نظام سداد للنقل من خالل رقم الفاتورة، أيادفع في  .22

 وبعدها يلغى الطلب، ويجب تقديم طلب جديد. ساعة فقط 48 الفاتورة رقمعلمًا أن صالحية 
 انقر زر )إغالق(، .23

للسداد وتالحظ حالة السداد غير مسدد لحين الحظ تم وضع الطالب مرتبط بوسيلة نقل وظهرت رقم الفاتورة وتم تحديد أخر موعد 
 دفع الرسوم تتحول إلى مسدد وظهرت حالة الفاتورة قيد االنتظار وظهر المبلغ المطلوب.

 جديد تسجيل طالب .2
ترات تقوم من خالل هذه الصفحة بإضافة طلب تسجيل طالب جديد وإرساله، ويمكنك الحقًا متابعته وتعديله أو حذفه، إلخ، وذلك فقط في ف

 بتعريفها. مختص بالقبولالموظف التسجيل التي يقوم ال
المدرسة الذي تم توجيه الطلب لمدرسته بالموافقة عليه أو رفضه، ويقوم النظام  قائدبعد أن تقوم بتقديم الطلب وبحسب عمر الطالب، يقوم 

أو رفضه، إلخ، أما في حال كانت المدرسة المختارة غير تلقائيًا بإرسال بريد إلكتروني أو رسالة قصيرة تعلمك فيها بالموافقة على طلبك 
 مزدحمة فيتم قبول الطلب بشكل مباشر.

 
 من الجدير بالذكر أن فترات التسجيل التي يتعين عليك التقيد بها للطالب السعوديين تشمل كل من:

 .الطالب ذوو الجنسية السعودية 

 .الطالب ذوو الجنسية اليمنية 

 نزوح. الطالب ممن لديهم بطاقة 

 .الطالب الذين يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي 

 .الطالب الذين تحمل أمهاتهم الجنسية السعودية 
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 ماسيو دبل" أولياء أمورهمونوع عمل  ينسعوديال غير الطالب." 
 

 لتسجيل طالب جديد وإرسال الطلب، اتبع الخطوات التالية:
 تالية:انقر "تسجيل طالب جديد"، تظهر الصفحة ال .1

 

 أدخل رقم الهوية أو رخصة اإلقامة للطالب، .2

 اختر صلة قرابتك بالطالب،  .3

 أدخل رقم الهوية أو رخصة اإلقامة لألب، .4

 (، تظهر الصفحة التالية في حال كان يمكنك استخدام الرقم:التاليانقر زر ) .5
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دى فترات تسجيل الطالب في مدارس النظام العام تظهر الصفحة كما في المثال السابق في حال كانت فترة التسجيل الفعالة هي إح
ولم يقم المسؤول المخول ببدء التسجيل في مدارس التحفيظ، حيث تم استرجاع مدارس النظام العام، ويظهر لكل منها حالة التسجيل 

 فيها وحالة مقاعدها وازدحامها.
 التعليم إذا أردت، يتم تحديث قائمة المدارس تبعًا له،اختر مكتب  .1

 ر الدائرة المجاورة للمدرسة التي تريد تسجيل الطالب فيها،انق .2

اختر نوع المدرسة ثم اإلدارة كل من قائمته المخصصة في قسم "إضافة الطالب على مقاعد االنتظار" في حال كانت فترة  .3
التحفيظ، يتم  التسجيل الفعالة هي إحدى فترات تسجيل الطالب في مدارس النظام العام ولم يتم بدء التسجيل في مدارس

 بتدائي،استرجاع مدارس النظام العام التابعة لها والتي تحتوي على الصف األول اال

 التعليم إذا أردت، يتم تحديث قائمة المدارس تبعًا له،اختر مكتب  .4

 انقر الدائرة المجاورة للمدرسة التي تريد وضع الطالب على مقاعد االنتظار فيها، .5
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 شروط المذكورة في "القوانين والشروط" وللتعهد بصحة البيانات المدخلة،انقر المربع للموافقة على ال .6

 تأكيد التسجيل حيث تضم معلومات التسجيل المدخلة، تظهر الرسالة كما في الشكل التالي: (، تظهر رسالةتسجيلانقر زر ) .7

 

 الرسالة، انقر زر )نعم( للتأكيد بعد التأكد من المعلومات في  .8
 .نجاح عملية الحفظ واإلرسال، كما تظهر القوانين والشروط والوثائق المطلوبةب تظهر رسالة تعلمك

 
المدرسة بقبوله أو رفضه تبعًا لحالة المدرسة  قائدفي حال كانت المدرسة المختارة مزدحمة فيتم حجز مقعد للطالب فيها مباشرة، ويقوم 

لطالب في مدرسة احتياط وتم إحداث شاغر في المدرسة الحقًا ولم ما إذا كانت احتياطية أم ال، وفي حال تم الحجز األوتوماتيكي ل
 تنته فترة التراجع بعد، يمكنك التراجع عن حجز المقعد خالل الفترة التي يقوم المسؤول المخول بتحديدها للتراجع.

 
 حالة: تجدر اإلشارة إلى أنك لن تتمكن من تسجيل الطالب في الحاالت التالية، حيث تظهر رسالة تعلمك بكل

 عمر الطالب الذي قمت بتحديده ليس ضمن فترات األعمار المسموح تسجيلها في الصف األول االبتدائي. -
بتحديد فترة التسجيل الخاصة بجنسية الطالب وعمره ونوع عمل ولي أمره الذين قمت  مختص بالقبولال لم يقم الموظف -

 بتحديدهم في الطلب.
بتعريفها والخاصة بجنسية الطالب وعمره ونوع عمل ولي أمره الذين  مختص بالقبولال انتهت فترة التسجيل التي قام الموظف -

 قمت بتحديدهم في الطلب، أو لم تبدأ بعد.
( يوم المسموح تسجيلها في 180عمر الطالب الذي قمت بتحديده ضمن فترات األعمار التي تقل عن ست سنوات بـ ) -

 الصف األول االبتدائي ولكن لم يتم تسجليه في إحدى مدارس رياض األطفال.

جاوز الخاصة به في ( يوم، بإدخال واعتماد نتائج الت180روضة الطالب، الذي يقل عمره عن ست سنوات بـ ) قائدلم يقم  -
 صف الروضة الثاني.

 
 
 

 رسالة تأكيد التسجيل [: 11BADA] تعليق عليه
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 بيان االجراءات والتعليمات ما بعد التقديم على معاملة.

 تسجيل طالب بالنقل المدرسي .1
 لتقديم طلب نقل مدرسي لطالب معين، اتبع الخطوات التالية:

انقر رابط "طلب نقل" المجاور للطالب الذي تريد والذي تظهر حالة طلبه "غير مشمول" أو "مرفوض" أو "ملغي"، تظهر الصفحة  .1
 التالية:

 

 تعرض الصفحة الشروط واألحكام والتعليمات العامة لخدمة النقل المدرسي، ويجب الموافقة عليه للمتابعة،
 ، وثم انقر زر )موافق(، يتم نقلك إلى صفحة التسجيل الخاصة بالنقل وتكون على الشكل التالي:اإلقرارحدد مربع  .2
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سم المدرسة ورقم هاتفها والحي المتواجدة فيه، كما تعرض الحقول التي يتعين عليك تعرض الصفحة اسم الطالب المختار ورقم هويته وا
 إدخال بياناتها، وتالحظ ظهور إشارة )*( بجانب بعض الحقول للداللة على أنها حقول إجبارية ولن تكتمل عملية الحفظ دون إدخالها.

 تعريفها مسبقًا، ويمكنك تعديلها. لطباعة الطلب، انقر زر )طباعة(.تجدر اإلشارة إلى أنه قد تظهر بيانات في بعض الحقول في حال تم 
 :كالتالي استخدامها يمكنك التي الميزات من مجموعة الخريطة توفر

( من لوحة المفاتيح مع مواصلة نقر عجلة Ctrlمزدوجًا أو اضغط مفتاح ) نقراً  الموقع انقر معين، موقع حول الخريطة لتقريب -
 .فأرة الحاسوب إلى األمام التمرير الموجودة في

 .( من لوحة المفاتيح مع مواصلة نقر عجلة التمرير الموجودة في فأرة الحاسوب إلى الخلفCtrlاضغط مفتاح ) الخريطة، لتبعيد -
لتحريك الخريطة والتنقل فيها، واصل نقر مكان معين فيها مع تحريك فأرة الحاسوب لليمين أو اليسار أو األمام أو الخلف  -

 ما تريد.بحسب 

 اختر المنطقة اإلدارية، يتم استرجاع المحافظات أو المدن التابعة لها في قائمة "المحافظة / المدينة"، .3

 الممثل الجغرافي موقعها إحداثيات وتظهر تظهر إشارة على الخريطة باللون األحمر فوق المنطقة اإلدارية التي قمت باختيارها
 مكان المخصص لهما.والعرض بشكل تلقائي في ال الطول بخطي

اختر المحافظة أو المدينة، يتم استرجاع المراكز اإلدارية التابعة لها في قائمة "المركز اإلداري" وتحديث المكان على الخريطة  .4
 تبعًا لها،
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  له،اختر المركز اإلداري، يتم استرجاع المدن أو القرى التابعة له في القائمة المخصصة وتحديث المكان على الخريطة تبعاً  .5

 اختر القرية، يتم استرجاع أحيائها في قائمة "الحي" وتحديث المكان على الخريطة تبعًا لها، .6

 اختر الحي، يتم تحديث المكان على الخريطة تبعًا له، وفي حال اخترت "أخرى"، .7

 أدخل نص الحي فقط في حال اخترت "أخرى" في الخطوة السابقة، .8

 اختر نوع السكن، .9

 والفرعي ورقم المنزل، كل في حقله المخصص،أدخل الشارع الرئيسي  .10

خيار غير السليم يتم قبول الطلب من دون دفع  أيأدخل الحالة الصحية للطالب، مع مالحظة إن تم اختيار حالة الطالب  .11
 منها، مالرسوم إلعفائه

 أدخل حالة أسرة الطالب اجتماعيًا، .12

 أدخل متوسط دخل األسرة، .13

 (،5بدأ برقم )أدخل رقم الهاتف الجوال على أن ي .14

 حدد أي من الخيارات األخرى، إذا أردت، .15

انقر زر )تأكيد الطلب(، يتم إرسال رسالة تأكيد الطلب على رقم الهاتف المدخل وليس شرطًا أن يكون رقم الهاتف لولي األمر  .16
 وتظهر الرسالة التالية:

 

 ادخل الرمز المرسل إلى رقم الهاتف المدخل، .17

 لة تعلمك بنجاح العملية.انقر زر )تأكيد(، تظهر رسا .18

 النقل من خالل خدمة سداد، أجوريظهر خيار دفع 
 أنقر الرابط الذي يمثل دفع أجور النقل، تظهر الرسالة التالية: .19

 

 انقر زر )نعم(، تظهر الفاتورة الخاصة بخدمة سداد على الشكل التالي: .20
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يتم من خاللها الدفع وتسديد المبلغ المستحق للنقل وتاريخ ووقت  تعرض الصفحة معلومات الطالب والمدرسة ورقم فاتورة السداد التي
 الفاتورة

 بنك من بنوك المملكة المعتمدة نظام سداد للنقل من خالل رقم الفاتورة، أيادفع في  .21

 وبعدها يلغى الطلب، ويجب تقديم طلب جديد. ساعة فقط 48 الفاتورة رقمعلمًا أن صالحية 
 انقر زر )إغالق(، .22

ع الطالب مرتبط بوسيلة نقل وظهرت رقم الفاتورة وتم تحديد أخر موعد للسداد وتالحظ حالة السداد غير مسدد لحين الحظ تم وض
 دفع الرسوم تتحول إلى مسدد وظهرت حالة الفاتورة قيد االنتظار وظهر المبلغ المطلوب.

 

 تسجيل طالب تعليم عام .2
المدرسة الذي تم توجيه الطلب لمدرسته بالموافقة عليه أو رفضه، ويقوم النظام  قائد بعد أن تقوم بتقديم الطلب وبحسب عمر الطالب، يقوم

 تلقائيًا بإرسال بريد إلكتروني أو رسالة قصيرة تعلمك فيها بالموافقة على طلبك أو رفضه، إلخ، أما في حال كانت المدرسة المختارة غير
 مزدحمة فيتم قبول الطلب بشكل مباشر.

 
 ر أن فترات التسجيل التي يتعين عليك التقيد بها للطالب السعوديين تشمل كل من:من الجدير بالذك

 .الطالب ذوو الجنسية السعودية 

 .الطالب ذوو الجنسية اليمنية 

 .الطالب ممن لديهم بطاقة نزوح 

 .الطالب الذين يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي 

 ودية.الطالب الذين تحمل أمهاتهم الجنسية السع 

 ماسيو دبل" أولياء أمورهمونوع عمل  ينسعوديال غير الطالب." 
 

 لتسجيل طالب جديد وإرسال الطلب، اتبع الخطوات التالية:
 انقر "تسجيل طالب جديد"، تظهر الصفحة التالية: .6
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 أدخل رقم الهوية أو رخصة اإلقامة للطالب، .7

 اختر صلة قرابتك بالطالب،  .8

 قامة لألب،أدخل رقم الهوية أو رخصة اإل .9

 (، تظهر الصفحة التالية في حال كان يمكنك استخدام الرقم:التاليانقر زر ) .10
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تظهر الصفحة كما في المثال السابق في حال كانت فترة التسجيل الفعالة هي إحدى فترات تسجيل الطالب في مدارس النظام العام 
تم استرجاع مدارس النظام العام، ويظهر لكل منها حالة التسجيل ولم يقم المسؤول المخول ببدء التسجيل في مدارس التحفيظ، حيث 

 فيها وحالة مقاعدها وازدحامها.
 التعليم إذا أردت، يتم تحديث قائمة المدارس تبعًا له،اختر مكتب  .9

 انقر الدائرة المجاورة للمدرسة التي تريد تسجيل الطالب فيها، .10

صة في قسم "إضافة الطالب على مقاعد االنتظار" في حال كانت فترة اختر نوع المدرسة ثم اإلدارة كل من قائمته المخص .11
التسجيل الفعالة هي إحدى فترات تسجيل الطالب في مدارس النظام العام ولم يتم بدء التسجيل في مدارس التحفيظ، يتم 

 بتدائي،استرجاع مدارس النظام العام التابعة لها والتي تحتوي على الصف األول اال

 لتعليم إذا أردت، يتم تحديث قائمة المدارس تبعًا له،ااختر مكتب  .12

 انقر الدائرة المجاورة للمدرسة التي تريد وضع الطالب على مقاعد االنتظار فيها، .13
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 انقر المربع للموافقة على الشروط المذكورة في "القوانين والشروط" وللتعهد بصحة البيانات المدخلة، .14

 نجاح عملية الحفظ واإلرسال، كما تظهر القوانين والشروط والوثائق المطلوبة.انقر زر )تسجيل(، تظهر رسالة تعلمك ب .15

 
المدرسة بقبوله أو رفضه تبعًا لحالة المدرسة  قائدفي حال كانت المدرسة المختارة مزدحمة فيتم حجز مقعد للطالب فيها مباشرة، ويقوم 

لطالب في مدرسة احتياط وتم إحداث شاغر في المدرسة الحقًا ولم ما إذا كانت احتياطية أم ال، وفي حال تم الحجز األوتوماتيكي ل
 تنته فترة التراجع بعد، يمكنك التراجع عن حجز المقعد خالل الفترة التي يقوم المسؤول المخول بتحديدها للتراجع.

 
 حالة: تجدر اإلشارة إلى أنك لن تتمكن من تسجيل الطالب في الحاالت التالية، حيث تظهر رسالة تعلمك بكل

 عمر الطالب الذي قمت بتحديده ليس ضمن فترات األعمار المسموح تسجيلها في الصف األول االبتدائي. -
بتحديد فترة التسجيل الخاصة بجنسية الطالب وعمره ونوع عمل ولي أمره الذين قمت  مختص بالقبولال لم يقم الموظف -

 بتحديدهم في الطلب.
بتعريفها والخاصة بجنسية الطالب وعمره ونوع عمل ولي أمره الذين  مختص بالقبولال انتهت فترة التسجيل التي قام الموظف -

 قمت بتحديدهم في الطلب، أو لم تبدأ بعد.
( يوم المسموح تسجيلها في 180عمر الطالب الذي قمت بتحديده ضمن فترات األعمار التي تقل عن ست سنوات بـ ) -

 إحدى مدارس رياض األطفال. الصف األول االبتدائي ولكن لم يتم تسجليه في

( يوم، بإدخال واعتماد نتائج التجاوز الخاصة به في 180روضة الطالب، الذي يقل عمره عن ست سنوات بـ ) قائدلم يقم  -
 صف الروضة الثاني.

 

 استعالم عن بيانات مدارس األبناء  .3
ارس إليها حسب المرحلة، ومعلومات غرفها الصفية كموقعها وعنوانها وأقرب المد أي طالب من األبناءعرض بيانات مدرسة يمكن 

 والصالح منها للتدريس، وغيرها من المعلومات، باإلضافة إلى عرض بياناتها األساسية.
 انقر "بيانات المدرسة"، تظهر الصفحة التالية:

 

ريفها، حيث تظهر صفحة "بيانات المدرسة تقسم الصفحة إلى خمسة أقسام تمثل بيانات المدرسة المختارة كما قام المسؤولون المخولون بتع
 بيانات.األساسية" تلقائيًا وتعرض الرقم الوزاري للمدرسة واسمها باللغتين العربية واإلنجليزية ووقتها وتصنيفها وسنة تأسيسها، وغيرها من ال

 
 يلي: ولعرض معلومات الغرف الصفية في المدرسة، انقر "معلومات الغرف المدرسية"، تظهر الصفحة كما



 

 
 

 المركز الوطني للمعلومات التربوية
 نظام نور لإلدارة التربوية

 
 

 2-12-1442 .محفوظة الحقوق جميع. السعودية العربية المملكة – التعليم وزارة. التربوية للمعلومات الوطني لمركزا  28 صفحة

 

تعرض الصفحة معلومات الغرف الصفية في المدرسة المختارة كأعداد الغرف الصالحة والمستخدمة للتدريس والمستخدمة في اإلدارة 
 واألنشطة الطالبية وعدد المعامل والغرف والمختبرات، إلخ.

 أما لعرض معلومات موقع المدرسة فانقر "موقع المدرسة"، تظهر الصفحة كما يلي:
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التعليم واإلدارة بالكيلو، عن مكتب ض الصفحة معلومات موقع المدرسة المختارة من حيث البعد عن الطرق اإلسفلتية والترابية والجبلية و تعر 
 باإلضافة إلى إحداثيات الموقع الجغرافي الممثل بخطي الطول والعرض ورقم المبنى والمحافظة والمركز اإلداري، إلخ.

 
 رسة المختارة من مختلف المراحل الدراسية، انقر "أقرب مدرسة حسب المراحل"، تظهر الصفحة كما يلي:ولعرض أقرب المدارس للمد
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تعرض الصفحة بيانات أقرب مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية وأقرب روضة، والمسافة عن كل منها بالكيلو وحالة الطريق، وتظهر هذه 
 خولين بإدخالها.البيانات فقط في حال قام أي من المسؤولين الم

 
 أما لعرض المعلومات المتعلقة بالخدمات المتوفرة في المدرسة، انقر "معلومات أخرى"، تظهر الصفحة التالية:
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تعرض الصفحة معلومات أخرى حول المدرسة كحالة توفر مكتبة ومقصف وإنترنت وحالة المياه فيها، وما إذا كانت ضمن مجمع أم ال وما 
 بل للنمو، باإلضافة إلى عدد السيارات ومقدار التيار الكهربائي فيها، إلخ.إذا كانت في حال قا

 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر )عودة(.
 

 نقل طالب لمدرسة أخرى  .4
الدراسية من مدرسته الحالية إلى مدرسة أخرى فقط في حال قام مدير النظام بتفعيل فترة النقل للمرحلة  أحد أبنائكتقديم طلب نقل يمكنك 

 المطبقة في مدرسته في الفصل الدراسي الحالي.
 انقر "طلب نقل إلى مدرسة"، 

تعرض الصفحة قائمة بالطلبات التي قمت بتقديمها مسبقًا لنقل الطالب المختار إلى مدارس أخرى، حيث يظهر لكل منها اسم الطالب 
 ارة التي تريد نقله إليهما وحالة الطلب.ومدرسته الحالية واإلدارة التي تريد نقله منهما والمدرسة واإلد

 تختلف داللة حالة الطلب باختالف اإلجراء الذي تم اتخاذه عليه، كما يلي:
 المدرسة التي تريد نقل الطالب إليها ولم يتخذ اإلجراء المناسب عليه بعد، ويمكنك حذفه. قائد: قمت بإرسال الطلب لقيد الدراسة 

 تريد نقل الطالب منها بقبول الطلب.المدرسة التي  قائد: قام مقبول 

 المدرسة التي تريد نقل الطالب منها أو التي تريد نقله إليها برفض الطلب. قائد: قام مرفوض 

 
 تناقش البنود التالية كيفية إضافة طلب نقل أو حذفه.
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 إضافة طلب نقل 1
 الخطوات التالية:إلضافة طلب نقل الطالب المختار من مدرسته الحالية إلى مدرسة أخرى، اتبع 

 انقر الرابط المخصص للعملية، تظهر الصفحة التالية: .1

 

 تعرض الصفحة اسم الطالب المختار الذي تريد نقله واإلدارة والمدرسة اللتين تريد نقله منهما.

 اختر نوع اإلدارة، يتم استرجاع جميع اإلدارات المطبقة له في قائمة "إلى إدارة التعليم"، .2

 تي تريد نقل الطالب إلى مدرسة تابعة لها، يتم استرجاع مدارسها في قائمة "إلى مدرسة"،اختر اإلدارة ال .3

 اختر المدرسة التي تريد نقل الطالب إليها، .4

 انقر زر )تثبيت(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية إضافة طلب النقل. .5

 
وستتغير حالته بعد ذلك  المدرسة التي تريد نقل الطالب إليها دلقائه إرسالتم تمت إضافة الطلب للقائمة وتظهر حالته "قيد الدراسة"، كما 

 المدرسة الحالية أو التي تريد نقل الطالب إليها باتخاذه عليه. قائدبحسب اإلجراء الذي سيقوم 
 

 طباعة تعريف لطالب منتظم .5
مدرسته بتوقيع هذه  قائدي الحالي، ويقوم طالب منتظمًا في مدرسته في العام الدراسأبنائك  أحديمكنك عرض وطباعة شهادة تثبت أن 

 الشهادة يدويًا. انقر "شهادة تعريف طالب منتظم"، يظهر التقرير على الشكل التالي:
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يعرض التقرير شهادة تعريف تثبت أن الطالب المختار كان منتظمًا في مدرسته في العام الدراسي الحالي، وتعرض الشهادة بعض بياناته 
 سيته ورقم هويته وصفه وقسمه ونص يقر بمنحه هذه الشهادة، إلخ. كاسمه الكامل وجن

 مدرسته بتحديد الفصل الخاص به بعد، لن تظهر الشهادة وتظهر رسالة تعلمك بذلك. قائدمن الجدير بالذكر أنه في حال لم يقم 

( دعمها فقم بنقر )( في حال كان متصفحك يدعم خدمة الطباعة، أما إذا كان ال ييمكنك طباعة التقرير بنقر )
(، بحسب نوع المتصفح المستخدم ونسخته، ثم قم بفتح وطباعة الملف الذي PDFلتصدير التقرير بأي من أنواع الملفات المتوفرة مثل )

 قمت بتصديره، بحسب نوعه.
 

 المقررات تسجيل المواد في مدارس نظام .6

 ت الطالبآاستعالم عن مكاف .7
. انقر "مسير المكافآت للطالب"، تظهر صفحة في مدرستك البيةالطيمكنك عرض وتصدير تقرير تفصيلي بكافة معلومات المكافآت 
 كما يلي: تحتوي على رابطين لعرض التقرير بحسب طريقة البحث الذي تريد

  البحث عن طريق السجل المدني 

 لعرض التقرير لطالب محدد حسب رقم سجله المدني، اتبع الخطوات التالية:

 انقر الرابط الذي يمثل العملية،  .1

 م السجل المدني للطالب،أدخل رق .2

 اختر الشهر الذي تريد، .3

انقر )عرض(، يظهر تقرير يعرض مسير المكافآت للطالب المختار، حيث يظهر له رقم الهوية والصف والبنك وحالة احتساب  .4
خ المكافآت وإجمالي المكافآت والفروقات والحسميات وصافي المبلغ ومجموع كل منهم أسفل األعمدة باإلضافة إلى تاري

 االحتساب، ويظهر عمودا التوقيع والمالحظات فارغين ليتم تعبئتهم يدويًا بعد الطباعة.
 

 البحث عن طريق معايير البحث 

 لعرض التقرير لمجموعة من الطالب حسب مدخالت البحث، اتبع الخطوات التالية:
 انقر الرابط الذي يمثل العملية، .1

 اختر الصف الذي تريد، .2

 اختر الشهر الذي تريد، .3

انقر )عرض(، يظهر تقرير يعرض قائمة بالطالب المطابقين لمدخالت البحث، حيث يظهر لكل منهم رقم الهوية والصف  .4
والبنك وحالة احتساب المكافآت وإجمالي المكافآت والفروقات والحسميات وصافي المبلغ ومجموع كل منهم أسفل األعمدة 

 ع والمالحظات فارغين ليتم تعبئتهم يدويًا بعد الطباعة.باإلضافة إلى تاريخ االحتساب، ويظهر عمودا التوقي

(، بحسب نوع المتصفح المستخدم ونسخته، )ر نقب (Excelبأي من أنواع الملفات المتوفرة مثل ) أي من هذه التقارير يمكنك تصدير
 ثم قم بفتح وطباعة الملف الذي قمت بتصديره، بحسب نوعه.
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 د الرسوم الدراسيةطلب حجز الشهادة لطالب لم يسد .8
وال يمكنك القيام بهذه العملية في حال اخترت ملف ث يقوم النظام بمنع إصدار شهادته. يمكنك حجز شهادة الطالب لسبب معين، حي

 الخطوات التالية: للقيام بذلك، اتبع .طالب في المدرسة التي درس الفصل الصيفي فيها وتم اعتماد مقرراته
 حة التالية:"، تظهر الصفانقر رابط " .1

 

اختر ما إذا كنت تريد حجز شهادة الطالب أم ال بنقر الدائرة المجاور للخيار الذي تريد، في حال اخترت "نعم"، يظهر الحقل  .2
 التالي:

 

 أدخل سبب حجز الشهادة فقط في حال اخترت "نعم" في الخطوة السابقة، .3

 انقر زر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية. .4

 

 ة شهادةطباع .9
التي تمت و  درسهافي فصل دراسي معين في كافة المقررات التي  النهائية الطالب درجاتيعرض  أكاديمي مفصلتستطيع طباعة إشعار 

وتستطيع تصدير . ها، باإلضافة إلى درجة السلوك الخاصة به ومعدله التراكمي وبعض البيانات الشخصية، الخالموافقة على درجات
 (.PDFفي حاسوبك الشخصي على شكل وثيقة من نوع )اإلشعار ليتم حفظه 

 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:
 "، تظهر الصفحة التالية:اإلشعار األكاديميانقر رابط " .1

 

 اختر الفصل الدراسي، .2

 اختر سنة االلتحاق، .3
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 إذا أردت، ،اختر اسم الطالب .4

 حدد إذا أردت تصدير الملف مباشرة إلى جهازك، .5

 زر )عرض(، يظهر التقرير كما في الشكل التالي: انقر .6

 

يعرض التقرير مستوى الطالب المختار والمسار المسجل فيه وأسماء المقررات التي درسها التي تمت الموافقة على درجاتها والدرجات 
التراكمي والتقدير العام، التي حصل عليها الطالب في كل منها في الفصل الدراسي المختار، كما يعرض مجموع الدرجات والمعدل 

 باإلضافة إلى مجموعة من بيانات الطالب الشخصية كتاريخ ومكان ميالده ونوع الهوية والجنسية، الخ.

( ( في حال كان متصفحك يدعم خدمة الطباعة، أما إذا كان ال يدعمها فقم بنقر )يمكنك طباعة التقرير بنقر )و 
(، بحسب نوع المتصفح المستخدم ونسخته، ثم قم بفتح وطباعة الملف الذي قمت PDFمثل ) بأي من أنواع الملفات المتوفرة هلتصدير 

 .بتصديره، بحسب نوعه
 

 االبتدائيةطلب شهادة بدل فاقد لطالب المرحلة  .10
 يمكنك طباعة شهادة بدل فاقد لطالب المرحلة االبتدائية بأتباع ما يلي: 

 من صفحة التقارير اختر "تقارير الطالب"، .1

 االبتدائي"، تظهر الصفحة على الشكل التالي:بدل مفقود/تالف لطالب  شهادةن تقارير الطالب اختر "م .2
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 كانت طريقة البحث "معايير البحث" يمكنك استخدامها او البحث عن طريق "رقم الهوية". إذاتظهر الشاشة كما في الصورة 
 اختر السنة الدراسية، .3

 اختيار البحث برقم الهوية ادخل رقم الهوية ومن ثم البحث، حدد طريقة البحث التي تريد، في حال .4

 كانت الشهادة لطالب ذكر في مدارس اإلناث، إذاحدد  .5

 حدد حالة الطلب، إذا أردت، .6

 اختر النظام الدراسي والمدرسة، يتم تفعيل الصف، .7

 اختر الصف، يتم تفعيل القسم، .8

 اختر القسم، .9

 اختر الفصل إذا أردت، .10

 ر الشهادة على الشكل التالي:انقر زر "ابحث"، تظه .11
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 اختر الطالب وانقر رابط "عرض الشهادة"، تظهر الشهادة. .12

 ه( لتصدير ( في حال كان متصفحك يدعم خدمة الطباعة، أما إذا كان ال يدعمها فقم بنقر )بنقر ) الشهادةيمكنك طباعة و 
خدم ونسخته، ثم قم بفتح وطباعة الملف الذي قمت بتصديره، (، بحسب نوع المتصفح المستPDFبأي من أنواع الملفات المتوفرة مثل )

 .بحسب نوعه
 

 تسجيل طالب بالفصل الصيفي .11
تقوم من خالل هذه الصفحة وعند تفعيل الفصل الصيفي بتسجيل الطالب، المسجلين في مدارس أخرى وتم قبولهم في مدرستك ليدرسوا 

التجاوز عن بعض قواعد التسجيل كالتعارض  مع إمكانية ،توحة في الفصل الصيفيشعب المقررات المتوفرة والمفهذا الفصل فيها، في 
 .والمتطلبات السابقة

 فصل آخر غير الفصل الصيفي الحالي.  ال يمكنك اختيارانقر "تسجيل الطالب في الفصل الصيفي"، 
 اتبع الخطوات التالية: ،جداول الطالب الدراسية في الفصل الصيفيلتسجيل و 

 "تسجيل الطالب"، تظهر الصفحة التالية: انقر رابط .10
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 كل من قائمته المخصصة، والنظام الدراسي اختر الفصل الدراسي والخطة الدراسية .11

 اختر سنة االلتحاق، إذا أردت، .12

 انقر زر )ابحث(، تظهر الصفحة على الشكل التالي: .13

 

، حيث تظهر الشعبة اخترتبإضافتها للخطة التي  لمسؤولاالمقررات التي قام بقائمة  تقسم النتيجة إلى قسمين: يعرض األول منها
 قائمة بأسماء الطالب الذين تم ربط ملفاتهم األكاديمية بالخطة الدراسية المختارة. ويعرض الثانيلكل منها، 
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يل من الجدير بالذكر أن شعب المقررات التي تظهر في الصفحة السابقة هي فقط شعب الخطة التي تمت إضافتها لفصل التسج
 المختار والتي تم ربطها بمعلمين لتدريسها وتم تعريف جدول حصصها األسبوعي.

 انقر المربع المجاور لقاعدة التسجيل التي تريد تجاوزها، سواء كانت المتطلب السابق أو التعارض، .14

 الوقت، انقر المربع المجاور لشعبة المقرر التي تريد تسجيلها للطالب، يمكنك اختيار أكثر من مقرر في نفس .15

 انقر المربع المجاور للطالب المراد تسجيل شعب المقررات له، يمكنك اختيار أكثر من طالب في نفس الوقت، .16

 انقر زر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح تسجيل الشعب للطالب، .17

 انقر زر )عودة(. .18

 
 لن تتمكن من تسجيل شعبة مقرر معينة ألحد الطالب في الحاالت التالية:

 رسائلالتظهر حيث ولم تحقق الشعب المختارة هذه القواعد،  )المتطلب السابق والتعارض(تجاوز أي من قواعد التسجيل  عدم اختيار -
 ،تعلمك بذلكل التالية

يظهر اسم المقرر الذي لم يتم تسجيله للطالب والخطأ الذي حدث. يمكنك تجاوز هذه القواعد كما ذكر مسبقًا، أو اختر شعب مقررات 
 لها للطالب.أخرى لتسجي

 ، مسبقاً تسجيل شعبة المقرر المختارة للطالب في نفس الفصل ب قمت -
 تجاوز الشعبة المختارة للحد األقصى من الطالب،  -
 مسبقًا أو كان غير مستكمل فيه،  نجح الطالب في المقرر -
 تمت الموافقة على درجات شعبة المقرر وتظهر رسالة تعلمك بذلك. -

 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر )عودة(. ظهر رسالة لتعلمك به.أي خطأ آخر، ت حدوثوفي حال 
 

 استعراض الملف الدراسي للطالب .13
شهادة تقدير األندية  وطباعةعرض و  الحصص األسبوع جدولعرض و تتيح هذه الخدمة لولي األمر إمكانية استعراض بيانات الطالب 

التالية:لبيانات اتبع الخطوات هذه ا إلىوالعديد من البيانات للوصول  الموسمية  
 

 لنظام نور، اإللكترونيادخل على الموقع  .1

 ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك "ولي األمر"، .2

 ادخل رمز التحقق، .3

 ، تسجيل الدخولاضغط  .4

ظهر الشاشة على الشكل تستخدمها الستعراض بيانات ابنك، وت أنتظهر الشاشة الرئيسية التي توجد فيها جميع العمليات التي يمكن 
 :التالي
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