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دليل للمستخدم–الجدداالفاق/



ساعاتالدخالهو برنامج الكدرسةبشكل عام برنامج تقارير 

عمل المدرس والموافقة عليهم من قبل موظف الرواتب بهدف 

.تلقي الرواتب

منه الجدد مطابق لبرنامج تقارير المدرسة الهدفاالفاقبرنامج 

.الجدداالفاقلمنظوميةساعات المدرس التابع ادخال

:البرنامجاهداف

رنامج التحضير الفتتاح السنة الدراسية، تعريف المهام وب1.

.الساعات لمعلم المدرسة

ف ، تعويضات، توقغياباتتقرير جاري على مدار السنة، 2.

.عن العمل

التي يجب المهاماتالمرشد التالي يتمركز حول 

ية اتخاذها كجزء من التحضيرات الفتتاح السنة الدراس

.القادمة

نظرة عامة
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:اساسيةخطوات 

מדריך למשתמש

مهام. 1

نشاطات البرنامج*

استحضار وظائف جديدة للسنة الدراسية القادمة من برنامج

.التعيينات

.دجدافاق\تقرير عن الوظائف ببرنامج التقارير المدرسية

.ملفات الوظائفارسال

.معاينة ردة فعل الملفات

:مساعدة بالبرنامجادوات*

.المناصبانواعمشاهدة 

.مقارنة بين الوظائف والتعيينات

.عرض تقارير الوظائف
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اساسيةخطوات 

מדריך למשתמש

االسبوعيةالساعات . 2

نشاطات البرنامج•

مج من السنة السابقة من برنااسبوعيةاستحضار ساعات 

.جددافاق\التقارير المدرسية

.للمدرساالسبوعيةتقرير عن الساعات 

.االسبوعيةملف الساعات ارسال

.مشاهدة ردة فعل الملفات

مساعدة بالبرنامجادوات•

.عرض انقسام الوظيفة•

.االسبوعيةعرض تقارير الساعات •

.عرض الوضعية في وزارة التعليم•
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التعيناتاستحضار مهام من برنامج 

ة هل تريد عرض فقط الوظائف الجديد< استحضار وظائف< يفاضغط على معطيات التوظ

تي الوظائف الاحط< عرض كل الوظائف من خالل برنامج التعييناتاوببرنامج التعيينات 

اضغط على استحضار الوظيفة من <يجب استحضارها بخانة السنة الدراسية القادمة

.فشل\افحص هل االستحضار نجح<التعيينات

هم  لبرنامج هنالك وظائف يجب الموافقة عليهم ببرنامج التعيينات قبل استحضار•

افقة قبل المواستحاضرهمهذه الوظائف ال يمكن . جددافاق\التقارير المدرسية

.عليهم 
.ينتظر\ال يمكن تحديد هذه الوظائف يكتب بخانة الوظيفة  حالة موافق 

.عند فشل استحضار وظيفة يكتب لنا سبب الفشل

دليل المستخدم

الجددافاق\تقارير المدرسةييرنامجتقارير الوظائف 

لثالث على ااضعط-اضافةاضعط-الوضع بالوزارة يشمل التقرير-ادارة-اضغط على وظائف

اضغط حفظ-اختر مهام-اضغط رقم الهوية للمدرس-نقاط بجانب رقم الهوية

.حسب الوظيفة التي اخترناها علينا تحديد موضوع، صف،شعبة•
.يجب التأكد من التواريخ لهذه الوظائف تواريخ صحيحة•
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الوظتئفملفات ارسال

.اضغط على ملف الوظائف<الملفاتارسالشاشة < קשר למחוז اضغط على 

ردة فعل من ارسالطالما لم يتم اخرملف ارسالملف ال يمكن ارسالبعد •

.מחוזالمنطقة  

دليل للمستخدم

مشاهدة ردة فعل الملف

من + اضغط على< اضغط على ملف الوظائف< الملفردة فعل< קשר למחוז اضغط على 

.شاهد ردة فعل الملف<يمين رقم الملف

ط على الضغينمت...( الخاسبوعيةساعات \وظائف)بكل خانة مكتوب فيها معطيات 

.الرقم للتفاصيل

الوظائفانواععرض 

اضغط على كشف  -عرض جميع الوظائف-שאילתותعرض-اضغط على وظائف

ة هل هم بحاج\عند الضغط على كشف يتم عرض جميع الوظائف ومميزاتهم•

اعات مسبقة ببرنامج التعيينات، هل لديهم تأثير  على مبنى السلمواغفة

.الوظيفةاساسللمدرس، االسبوعية
.رنامجهذه الصورة تمكن الرؤية لحالة الوظائف بالمؤسسة قبل تقريرهم بالب•
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مقارنة الوظائف بالتعيينات

هل بودكم عرض فقط -مقارنة الوظائف بالتعييناتعرض-عرض-اضغط وظائف

.اضغط كشف-الجميعاوالوظائف مع الفوارق 

دليل للمستخدم

عرض تقارير الوظيفة

.كشف-التقاريرعرض-عرض-اضغط وظائف

موجودة بعد الضغط على كشف يظهر بالقسم العلوي للشاشة قائمة كل الوظائف ال

قارير ببرنامج التعيينات والقسم السفلي يظهر الوظائف الموجودة ببرنامج ت

.الجددافاق\المدرسة
ات بينهم هكذا يمكننا المقارنة بين المعطيات الموجودة بشتى البرنامج وفهم الفجو

.لمتباعةالتقرير

عند الضغط على كشف يتم من خالل جدول مركز عرض كل الوظائف י•

، نظام الموجودة بالبرنامج، كل الوظائف المستحضرة من برنامج التعيينات

...والخينتظرون ردة فعل من المنطقة \للمنطقةارسالهمقبل \االبالغ
.من خالل هذه الشاشة يمكن متابعة تقدم تقارير الوظيفة•



1

الجددافاق\من برنامج تقارير المدرسةاالسبوعيةاستحضار ساعات العمل 

ط على اضغ-اسبوعيةاستحضار ساعات -اضغط على استحضار معطيات الوظيفة

اضغط على -حدد الموظفين الذي لهم صلة\حدد كل الموظفين بالجدول-كشف

.فشل\افحص هل االستحضار نجح-برنامج ساعاتوانشاءاستحضار 

.لنا سبب الفشلظهاسبوغيةعند فشل استحضار ساعات וו•
امج المدرس الذي ليس لديه برنامج ساعات من السنة السابقة يجب بناية برن•

.ساعات جديدة له

دليل للمستخدم

للمدرساالسبوعيةعن جدول الساعات االبالغ

نقاط اضغط على الثالث-الوضع بالدارة يشمل التقارير-ادارة-اسبوعيةاضغط على ساعات 

اضغط على فترة-اضغط على كشف-اضغط قم الهوية للمدرس-بجانب خانة رقم الهوية

ط اضغ-االسبوعايامالساعات حسب دخالا -(االولالسطر )اضغط على مز االنقسام -جديدة

ام اضغط رقم االنقس-االسبوعايامادخل الساعات حسب -(السطر الثاني)االنقسمرسم 

.حفظ-االسبوعايامادخل الساعات حسب -(السطر الثالث)

دد بحالة عدد ساعات االنقسام غير مطابقة لالتفاقية البرنامج ينذر ويظهر لنا عן•

.حسب الساعات الفعليةادخالهالساعات الذي يجب 
.تحديد الساعات الموجودة للمدرس حسب الحاجةايضاعلى هذه الشاشة يتم •
.  30/6ما بعد الىالبرنامج يحجب تمديد السنة الدراسية التتاريخادخالعند •
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االسبوعيةملف الساعات ارسال

.ملفارسال-ملفارسال-קשר למחוזاضغط على 

طالما لم نستقبل ملف ردة فعل مناخرملف ارسالالملف ال يمكن ارسالبعد 

.اللواء

دليل للمستخدم

مشاهدة ردة فعل الملف

-اضغط على ملفات الوظائف-ردة فعل الملف-קשר למחוזاضغط على 

.عاين ردة فعل الملف-عن يمين رقم الملف+ اضغط على 

ط يمكننا الضغ...( الخاسبوعيةوظائف ساعات )بكل عامود مكتوب معطى  כ•

.على الرقم لمشاهدة التفاصيل
.من جديدارسالهيجب تصحيحه ومعاودة باملفاخطاءفي حالة وجود •
قادمة عملية التحضيرات للسنة الدراسة الانردة فعل موافق للمدرس تعني •

.انتهت بنجاح

مشاهدة انقسام الوظيفةך

-انقسام الوظيفةعرض-عرض-اسبوعيةاضغط على ساعات 

.فاضغط كش-تشاهد تفاصيلهماناختر الساعات التي تريد 

تفاصيل وشرح رموز االنقسامات المختلفة يهرشاشة عرض انقسام الوظيفة 

.للمدرساالسبوعيةومفضل مشاهدة المعلومات بهدف تقرير برنامج الساعات 
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االسبوعيةعرض تقرير الساعات 

رقم هوية ادخال-التقاريرعرض-عرض-االسبوعيةاضغط على الساعات 

الضغط على كشف يمكن من مشاهدة تقارير كل -الموظف وبعدها كشف

.المدرسين

رير التي تم التقالساعتكل يمركزبعد الضغط على كشف يتم عرض جدول כ

...والخردة فعل موافقة \ينتظرون موافقة\لللواءارسلواهل -عنهم ووضعهم

دليل للمستخدم

عرض الوضع في وزارة التعليمו

الحالة بوزارة عرض-عرض-االسبوعيةاضغط على الساعات 

الضغط على \ادخل رقم هوية المدرس واضغط كشف-التعليم

كشف يمكن من مشاهدة تقرير كل المدرسين

ج هل  برنام\التعليمبوزارتمشاهدة وضعية المدرس ايضاالشاشة تمكن י•

.الامالساعات لديه موافق عليه 
...والخوضعيتهم \يمكن تصفية المعطيات حسب تواريخ•
.ليموزارة التعامامالشاشة تمكن لرؤية عامة حول تقدم التقارير وموافقتهم •
قاغا\موافق عليها ببرنامج تقارير المدرسةاعاتالمدرس مجبر ببرنامج •

.جواجزجدد بهدف تلقيه راتبه بدون 


