
ير قائمة المدرسين الرسميين والغ

رسميين
دليل للمستخدم

المدخل-פורטל שער1

المدرسةادارةبرنامج -ס"מנבמערכת 2

المدرسة باالنترنيتادارةبرنامج -סנט"מנבמערכת 3

برنامج المدرسين الغير رسميين-ר"עושמערכת 4



2

المدخلפורטל שער 

:مشاهدة وضعية التقرير

ثبت الفارة على سطر التقرير•

ر يظهر وضع التقرير في قائمة المدرسين الرسميين والغي•

درسة المادارةبالضغط على التقرير تنتقل لبرنامج <رسميين

باالنترنيت

<االعالناتفي لوحة اعالنعند الحاجة لعالج معين يظهر •
بالضغط على معلومات <االعالنيفتح االعالنالضغط على 

تنتقل لبرنامج المدرسين الغير رسمييناضافية

ين يتم الملف ببرنامج المدرسين الغير رسميارسالبعد * 

(.שער)استقبال ردة فعل بالمدخل 

:اختصار طريق
ادارة-عند الضغط على اختصار طريق يمكننا التوصل لبرنامج التقارير

.برنامج المعلمين الغير رسميين-المدرسة باالنترنيت

:مدخل جديد الذي يمكنايديكموزارة المعارف تضع بين 
(.تقدم ونقاط العالج)تجميع التقارير المختلفة * 
.افتتاح موقع للتوجهات الشبكية وكيفية معالجتها•
.المدرسةادارةجديدة لتحليل المعلومات من اجل تحسين اليات* •
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برنامج ادارة المدرسة 
ס"מנב

:نةلمشاهدة معطيات المدرسين الذين ارتفعوا س

تفاصيل المعلم<تفاصيل المعلمين< معلميناضغط على •

االخضراضغط على         •

.تظهر قائمة كل المدرسين الذين ارتفعوا سنة•

:موظف تدريس جديداضافة

.االزرقبادخل التفاصيل الهامة المكتوبة <تفاصيل شخصية< االصفر+ اضغط على 

:تعديالت لموظف التدريس

تعديل< تعديل على تفاصيلهادخالاختر موظف التدريس الذي بودك 

.االخضراضغط على      <التفاصيل
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المدرسة باالنترنيت ادارةبرنامج 
סנט"מנב

عليمانتماء موضوع للموضوع المالئم بوزارة الت

جداول المدرسةادارة<دارةااضغط على •

المالئم اضغط الموضوع< تعديالت< اضغط على الموضوع الذي بودك تنفيذ انتماء له•

حفظ<بوزارة التعليم

ادارةبفقط من يدير مجموعات التعليم ]اضافةموضوع بالضغط على اضافةيمكن •

[المدرسة باالنترنيت

:العمل الذين ال يظهرون بنظام البالغاصحاباضافة

العملاصحابعلى اضعط•

حفظ<اسم صاحب العمل< نوع العمل< اضافةاضغط على •

.العمل بالضغط على الزر المالئماصحابحذف / يمكن تعديل •

المواضيع

:بأية حاالت يجب تنفيذ انتماء بوزارة التعليم•
[حتى لو البرنامج  ميز اسم مشابه]المواضيع التي فوقها نجمة 1.
.فارغ( موضوع  مالئم بوزارة المعارف)المواضيع التي في خانة .      2ا

.فقط مواضيع منتمية تظهر في تقارير الوظيفة للمدرس

מעסיקים-العملاصحاب

بالملف المدرسين والمدرسات التابعين لوزارة المعارف، الجنود والمتطوعين ال ينتقلون•

.نختار لهم صاحب العملان، يجب .الغير رسميينالمدرسبنلبرنامج 
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:تقرير تفاصيل الوظيفة للمدرس

.تهمقائمة المدرسين وتفاصيل وظيف<قائمة المدرسين< وسكراتيريةادارةاضغط على 

:تقرير تفاصيل الوظيفة للمتخصص
.همقائمة المدرسين وتفاصيل وظيفت<قائمة المدرسين< وسكراتيريةادارةاضغط على •
.وظيفةاضافة<اضغط على اسم المتخصص الذي تود تقرير وظيفة له•
اضافة<ليةالفعاالسبوعيةصاحب العمل، تاريخ الوظيفة، الوضعية، الساعات تفاصبلامأل•

.واغالقموافقة <المنصب، اسم المنصب، المدرس المربيامأل•
.حفظ<واغالقموالقة< اضافةساعات يجب الضغط على اللضافة•

דיווח משרות-تقارير الوظائف

بالضغط على اسم المدرس يظهر تفاصيله بشاشة صغيرة•

.مدرس تفاصيله فارغة معنى ذلك انه مدرس جديد ولم تدخل تفاصيله بعد•
رنامج يتوجب علينا الدخول لبארגונית  שיכותالمنظوميبحالة عدم وجود تفاصيل باالنتماء 

.المنظوميةانتمائاتهمتفاصيل وادخالالمدرسة ادارة

.وظيفةاضافة<اضغط على المدرس الذي تود تقرير وظيفة له•
عيةاالسبو، الوضعية، الساعات الوظفةادخل تفاصيل صاحب العمل، تاريخ •

اضافة<الفعلية

.اغالقوموافقة <الفعليةاالسبوعيةادخل نشاطات الوظيفة، مواضيع والساعات •
اضافةيجب الضغط على مهامات/ساعاتالضافة•

ة مطابقادخلناهاجميع التفاصيل يجب التأكد من الساعات التي ادخالبعد •

.التقرير يرجع خاطئواالللساعات الفعلية المخططة 
.القواغمواقة<  الفعليةاالسبوعيةنشاطات الوظيفة، مواضيع والساعات امأل•
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:ترك مدرس

:تفاصيل لوظيفة للمدرستعديالت

.تعديل الوظيفة<تعديل لهادخالاضغط على اسم المدرس الذي بودك •
موافقة < [ ...والخساعات اضافةتغيير منصب، ]عّدل التفاصيل المطلوبة•

.حفظ<واغالق

هو ترك المدرسةاوبال راتب اجازة، שבתוןاجازةيمكن تنفيذ ترك للمدرس بحالة والمدرس في •

تعديل الوظيفة<اضغط على المدرس الذي يود ترك المدرسة•

.حفظ<نغير حالة الموظف بالوظيفة وتفاصيل حالته•

.وظيفة له اضافةمعلم الذي ترك بمنتصف السنة يجب ارجاعاردنااذا•
.يفته من جديدللتاريخ الذي بدأ وظ“ وظيفة من تاريخ”يجب النتباه بأن نغير التاريخ بقسم •

:حذف وظيفة للمدرس

.تفاصيل الوظيفة للمدرس<اضغط على اسم المدرس الذي تود حذفه•
.تمحاهااناضغط على الوظيفة التي تريد •
.“موافقة”البرنامج يجب الضغط على نعم وبعد ذلك باعالنات•

قائمةارسال

ضااي، موجودون سارية المفعولكل المدرسين الموجودين بحالة وظيفة انيجب التأكد امن 

.  تقرير كامل-بوضعية تقرير نشاط الوظيفة

نامج لبرارسلوايظهر كل المدرسين الذين < وظائفوارسالاضغط على موافقة •

موافقة<وموافقةارسال<المدرسين الغير رسميين

.رنامجلهذا البنتنتقلبالضغط على رابط البرنامج المدرسين الغير رسميي •
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االنتاجتقارير 

تقارير وملفات< قائمة المدرسين< وسكراتيريةادارةاضغط على •

.تقاريرانواعيمكنك اختيار بين ثالث •

تقارير

يظهر تفاصيل -تقرير صاحب العمل

الوظائف ونشاطات المدرس

يظهر تفاصيل الوظيفة -قرير المدرست

-.اخترناهالذسللمدرس 

يظهر النشاطات المختلفة -ملف النشاط

.العملاصحابحسب 
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برنامج المدرسين الغير رسميين

:استقبال ملفات صحيحة وخاطئة

عامة طاءاخ\الخاطئة\بشاشة مراقبة التقرير نستطيع مشاهدة الكمية الصحيحة•

.االخيرةعلى شاشة التقرير 
.تقارير للوزارة<لمشاهدة التقارير اضغط تقارير•
.PDFاواكسيليمكنك اختيار مشاهدة التقرير حسب •
.يظهر رمز الخطأ وتفسيره في جدول الحلولاالخطاءبتقرير •
.القائمة من جديدارسالوبعد ذلك االخطاءيجب المعاودة وتصحيح •
.يجب معاودة العملية حتى استقرار القائمة•

:موافقات خاصة

.اضغط على موافقات خاصة•
.وزارة التعليمارسلتهابالضغط على كشف تظهر كل الموافقات التي •
.يمكن مشاهدة تفاصيل الطلب+بالضغط على •
قةمواف<االجباريةكل الخانات امأل< اختر نوع الموافقة< طلباضافةاضغط على •

.تعديل طلب عن طريق تحديده واختبار العملية المطلوبة\يمكنك حذف•

استقبال ملفات صحيحة وخاطئة

.تعديل على طلب فقط في حالة وجوده بوضعية بمعالجةادخالاويمكنك حذف •
.طلب جديدارسالتعديل  طلب بعد معالجته  عليك اوبحالة وتريد حذف •


