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مقدمة  
المهام  جميع  وأتمتة  حوسبة  إلى  بفلسطين  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تسعى 
بيانات  إلى  الوصول  أجل  العمليات من  اإلدارية لموظفيها إلدارة وضبط وتطوير جميع 

دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات السليمة وفق رؤية محددة.
على  تعمل  وأقسامها  دوائرها  بجميع  ممثلة  المعلومات  لتكنولوجيا  العامة  اإلدارة  إن 
األنظمة واإلشراف  ببناء  المعنية، فتقوم  اإلدارات  بالتعاون مع  األهداف  تحقيق هذه 
عليها من الناحية البرمجية وتطويرها لتالئم األهداف التي وضعت من أجلها تلك األنظمة 

بحرفية وكفاءة عالية.
إن هذا الدليل يقدم بشكل مختصر فكرة عامة عن نظام اإلجازات وطريقة تقديمها من 
قبل الموظف ومرورًا بعملية موافقة المدير عليها إلبداء الرأي واتخاذ القرار المناسب 
بشأنها فيما يحقق مصلحة العمل وانتهاًء بدور الشؤون اإلدارية العتماد تلك اإلجازات أو 
ابداء مالحظاتها عليها فيما يحقق سرعة ومرونة كبيرة في التعامل مع اإلجازات عوضًا عن 

الطريقة التقليدية.
إننا إذ نأمل أن يكون هذا العمل على أكمل وجه فإننا نثمن جهود جميع من ساهموا 
في إنجازه ممثلة بجميع الدوائر العاملة في اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ونثني 
إذ يعتبر هذا  بالوزارة  العامة للشؤون اإلدارية  العاملين في اإلدارة  كذلك على األخوة 
العمل باكورة تعاون مشترك يهدف إلى تطوير اإلجراءات اإلدارية ويصب في مصلحة 

الوطن.

والله ولي التوفيق

اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات



7

اهداف الدليل:

الفئة المستهدفة:

نظام تقديم طلب اإلجازة

تقديم طلب إجازة للموظف بطريقة صحيحة.	 
اعتماد المدير المباشر لإلجازة وتنفيذ اإلجراءات المناسبة.	 
تنفيذ إدارة الشؤون اإلدارية اإلجراءات المناسبة على اإلجازة واعتمادها النهائي.	 

الموظفين اإلدارين.	 
المدراء )رئيس القسم - مدير الدائرة - المدير العام(	 
الشؤون اإلدارية.	 
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خطوات تقديم طلب اإلجازة

سّجل دخولك إلى الخدمات اإللكترونية من خالل الرابط التالي:

نظام  استخدام  ويمكنك  بك،  الخاصة  المرور  وكلمة  المستخدم  اسم  أدخل 
التسجيل الموحد كما بالصورة التالية:

الدخول باستخدام نظام  يمكنك 
التسجيل الموحد من هنا

أنقر على )طلب إجازة(

eservices.mohe.ps

من تبويب )الرئيسية( اختر التالي:
خدماتي	 
ثم اختر )طلب إجازة( كما بالصورة 	 

المجاورة:

لتقوم بتقديم طلب إجازة لموظف اتبع الخطوات التالية:

01

02

03
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ستظهر لك شاشة )طلب إجازة( كما بالصورة التالية:

إنشاء طلب  لتظهر لك شاشة  إجازة(   )إنشاء طلب  زر  أنقر على 
إجازة كما بالصورة بالتالية:

قم بإدخال البيانات المطلوبة كما يلي:
نوع اإلجازة: من القائمة المنسدلة اختر نوع اإلجازة التي ترغب في تقديمها 	 

لمديرك وأنواع اإلجازات هي: )إجازة عادية - إجازة عارضة - إجازة بدون راتب(.

من خالل هذه الشاشة يمكنك تقديم طلب إجازة جديد ومعاينة طلبات اإلجازة 
السابقة التي تقدمت بها.

04

05

تاريخ بداية اإلجازة: تظهر لك نافذة اختيار تاريخ 	 
بداية اإلجازة كما في الصورة المجاورة:

نهاية 	  تاريخ  بتحديد  قم  اإلجازة:  نهاية  تاريخ 
بداية  تاريخ  تحديد  خطوات  بنفس  اإلجازة 

اإلجازة سابقة الذكر.
سبب القيام باإلجازة: وهذا الحقل ليس إجباريًا 	 

يمكنك توضيح سبب قيامك بهذه اإلجازة.
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الخيارات التي تتيحها لك شاشة إنشاء طلب إجازة:

عند االنتهاء من تعبئة البيانات الخاصة بطلب اإلجازة يمكنك إرسالها إلى المدير 
للمدير(   وإرسال  )حفظ  زر  على  النقر  خالل  من  عليها  للموافقة 

وسيظهر الطلب كما بالصورة التالية:

تتيح لك شاشة إنشاء طلب إجازة حرية في التعامل مع طلب اإلجازة الذي ترغب 
بتقديمه كما يلي:

 : حفظ طلب اإلجازة كمسودة بالنقر على زر )حفظ كمسودة(.	 
)حفظ 	  زر  على  بالنقر  المدير  إلى  وإرساله  اإلجازة  طلب  حفظ   :  

وإرسال للمدير(.
 : إلغاء طلب إنشاء إجازة بالنقر على زر )إلغاء األمر(. 	 

يظهر لك النظام خيار معرفة عدد األيام المتبقية في رصيدك أثناء تقديمك لطلب 	 
اإلجازة كما بالصورة التالية:

في حال لم يكن في رصيدك عدد 	 
أيام متبقي تظهر لك هذه النافذة:

تظهر لك حالة طلبك المقدم وهي موضحة في )حالة الطلب( وتتغير الحالة بناًء 	 
على اإلجراء الذي حصلت عليه: إما بـــ )موافقة المدير / رفضه / إعادة الطلب( كما 

تعرض السبب الذي أرفقه المدير لطلبك.

وقت 	  في  إجازة  تاريخ  اختيار  حال  في 
هذه  لك  ستظهر  مسبقًا  محدد  إجازة 

الرسالة:

06

مالحظة هامة:
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سحب وتعديل طلب اإلجازة:

الخطوات  باتباع  وذلك  تعديله  أو  إرساله  بعد  المدير  من  الطلب  سحب  يمكنك 
التالية:

أنقر على زر )سحب الطلب من المدير(  من شاشة طلب اإلجازة كما 
بالصورة التالية:

 ) ( وحذف ) ستظهر خيارات لتعديل طلب اإلجازة المقدمة وهي: تعديل )
كما بالصورة التالية:

ستظهر لك رسالة تأكيد عملية سحب 
في  كما   )OK( زر  على  أنقر  الطلب، 

الصورة المجاورة:

01

03

02

أنقر على زر سحب 
الطلب من المدير
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أنقر  الحذف  عملية  تأكيد  نافذة  لك  سيظهر   ) ( حذف  أيقوة  على  النقر  عند 
موافق كما بالصورة التالية:

05

إجازة، قم  إنشاء طلب  إلى شاشة  ( ستعود  ( تعديل  أيقوة  على  النقر  عند 
بإجراء التعديالت المطلوبة ثم قم بارساله إلى المدير.

04

عرض اإلجراءات التي تمت على الطلب:
يتيح لك النظام إمكانية عرض اإلجراءات التي تمت على طلب اإلجازة وذلك 	 

( بجوار حالة الطلب كما بالصورة التالية: بالنقر على أيقونة العرض )

ستظهر لك نافذة كجدول توضح اإلجراءات التي تمت على الطلب كما بالصورة 	 
التالية:

أيقونة عرض اإلجراءات التي تمت على الطلب
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متابعة طلبات اإلجازات المقدمة

من تبويب )الرئيسية( اختر التالي:
الشؤون اإلدارية.	 
ثم اختر )متابعة طلبات اإليجازات المقدمة( 	 

كما بالصورة المجاورة:

يعرض النظام بشكل افتراضي في تبويب )طلبات مباشرة( الموظفين الذين يتبعون 
إلى المدير مباشرة، ويمكنك التنقل بين الطلبات المباشرة وغير المباشرة من التبويب 

باألعلى كما في الصورة التالية:

يقوم المدير بمتابعة الطلبات المقدمة من الموظفين المباشرين له، وغير المباشرين 
وذلك باتباع الخطوات التالية:

01

02

أنقر على متابعة 
طلبات اإليجازات 

المقدمة

يعرض النظام شاشة متابعة طلبات اإلجازات المقدمة كما بالصورة التالية:
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تتيح لك شاشة متابعة طلبات اإلجازات المقدمة القيام باإلجراءات التالية: 03

أواًل: خيارات البحث:
النظام استخدام محددات بحث متخصصة في طلب اإلجازات 	  يتيح لك 

المقدمة كما  الطلبات  بحيث يظهر عدد  الموظفين  المقدمة من قبل 
بالصورة التالية:

أنقر على زر بحث كما في الصورة السابقة لتظهر لك محددات البحث 	 
كما بالصورة التالية:

اإلجازة 	  ونوع  الموظف  اسم  أو  الهوية  رقم  بواسطة  البحث  يمكنك 
وفق  البحث  نتائج  لتظهر  )بحث(   زر  على  النقر  ثم  الخ  وحالتها.. 

محددات البحث التي قمت باختيارها.

عدد الطلبات المقدمة زر بحث
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ثانيًا: طلبات اإلجازات المقدمة:

يظهر لك النظام جدواًل خاصًا بالموظفين الذين تقدموا بطلب اإلجازات 	 
الخاصة بهم، وينتظرون قرارك بخصوصها كما في الصورة التالية:

يحتوي الجدول السابق على مجموعة بيانات مثل:	 

الموظف 	  من  المقدمة  اإلجازة  بخصوص  المناسب  اإلجراء  بتحديد  قم 
وذلك من القائمة المنسدلة كما في الصورة التالية:

اإلجراءات التي يمكن اختيارها:
اعتماد مدير.	 
رفض مدير.	 
إرجاع الطلب لمقدم الطلب.	 

نوع اإلجازة.	 
األيام المتبقية من إجازة الموظف.	 
تاريخ بدء اإلجازة المقدمة.	 
مدة اإلجازة المقدمة.	 
تاريخ العودة من اإلجازة.	 
حالة الطلب.	 
اختيار اإلجراء المناسب.	 

إجراء )اعتماد مدير(:

من  مدير(  )اعتماد  إجراء  اختر  الموظف  إجازة  على  بالموافقة  قرارك  عند 
لك  لتظهر  اإلجراء   تطبيق  انقر  ثم  السابقة  المنسدلة  القائمة 
رسالة تطلب منك تحديد اسم الموظف الذي ينوب عنه كما في الصورة 

التالية:
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إجراء )رفض مدير(:

مالحظة هامة:

مالحظة هامة:

بمجرد موافقتك كمدير على طلب اإلجازة المقدم من الموظف سيتم نقل الطلب 
إلى الشئون اإلدارية لدراسته وتصبح حالة الطلب )قيد الدراسة من الشئون اإلدارية( 

كما يظهر في الصورة التالية:

إلى  الطلب  حالة  له، وستتغير  الرفض  بمجرد رفضك إلجازة موظف سيظهر سبب 
)مرفوض من المدير( كما في الصورة التالية:

عند قرارك رفض إجازة الموظف اختر إجراء )رفض مدير( من القائمة المنسدلة 
منك  تطلب  رسالة  لك  لتظهر  اإلجراء   تطبيق  انقر  ثم  السابقة 
تحديد سبب رفضك لإلجازة وهذا السبب سيظهر للموظف الذي قدم لك 

الطلب كما في الصورة التالية:
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إجراء )إرجاع الطلب إلى مقدم الطلب(:

مالحظة هامة:

إلى  الطلب  حالة  له، وستتغير  اإلرجاع  لطلب موظف سيظهر سبب  إرجاعك  بمجرد 
)مسودة طلب إجازة( كما في الصورة التالية:

وهنا سيصل الطلب إلى الموظف إلجراء التعديل المطلوب وفق مقتضيات ومصلحة 
العمل.

عند قرارك إرجاع طلب إجازة الموظف اختر إجراء )إرجاع الطلب إلى مقدم 
اإلجراء    تطبيق  انقر  ثم  السابقة  المنسدلة  القائمة  من  الطلب( 
سيظهر  والذي  الطلب  إرجاع  سبب  تحديد  منك  تطلب  رسالة  لك  لتظهر 

لمقدم الطلب كما في الصورة التالية:

ثالثًا: استخراج ملف اكسل:

يتيح لك النظام استخراج البيانات لمصنف ملف اكسل وتحميلها على 	 
جهازك ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

من شاشة متابعة طلبات اإلجازات المقدمة أنقر على زر استخراج 	 
البيانات لمصنف اكسل كما بالصورة التالية:

سيتم تحميل ملف اكسل على جهازك.	 

استخراج البيانات 
لمصنف ملف اكسل
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إدارة طلبات اإلجازات المقدمة

من تبويب )الشؤون اإلدارية( اختر التالي:
الحضور واإلنصراف.	 
المقدمة( 	  اإلجازات  )إدارة طلبات  اختر  ثم 

كما بالصورة المجاورة:

يعرض النظام شاشة إدارة طلبات اإلجازات المقدمة كما بالصورة التالية:

اإلجازات  طلبات  بإدارة  المناسبة  الصالحيات  يملك  والذي  المختص  الموظف  يقوم 
المقدمة من الموظفين وذلك باتباع الخطوات التالية:

01

إدارة طلبات 
اإلجازات المقدمة

02
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تتيح لك شاشة إدارة طلبات اإلجازات المقدمة القيام باإلجراءات التالية: 03

أواًل: خيارات البحث:
النظام استخدام محددات بحث متخصصة في طلب اإلجازات 	  يتيح لك 

المقدمة كما  الطلبات  بحيث يظهر عدد  الموظفين  المقدمة من قبل 
بالصورة التالية:

أنقر على زر بحث كما في الصورة السابقة لتظهر لك محددات البحث 	 
كما بالصورة التالية:

اإلجازة 	  ونوع  الموظف  اسم  أو  الهوية  رقم  بواسطة  البحث  يمكنك 
وفق  البحث  نتائج  لتظهر  )بحث(   زر  على  النقر  ثم  الخ  وحالتها.. 

محددات البحث التي قمت باختيارها.

عدد الطلبات المقدمة زر بحث
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ثانيًا: طلبات اإلجازات المقدمة:
يظهر لك النظام جدواًل خاصًا بالموظفين الذين تقدموا بطلب اإلجازات 	 

كما في  بها   اإلدارية  الشؤون  قرار  وينتظرون  عليها  ووافق مدرائهم 
الصورة التالية:

يحتوي الجدول السابق على مجموعة بيانات مثل:	 

قم بتحديد اإلجراء المناسب بخصوص اإلجازة المقدمة وذلك من القائمة 	 
المنسدلة كما في الصورة التالية:

تتخذها  أن  يمكن  التي  اإلجراءات 
الشؤون اإلدارية:

اعتماد لطلب اإلجازة.	 
رفض لطلب اإلجازة.	 
إرجاع لطلب اإلجازة.	 

نوع اإلجازة.	 
األيام المتبقية من إجازة الموظف.	 
تاريخ بدء اإلجازة المقدمة.	 
مدة اإلجازة المقدمة.	 
تاريخ العودة من اإلجازة.	 
حالة الطلب.	 
اختيار اإلجراء المناسب.	 

إجراء )اعتماد الشؤون اإلدارية لطلب اإلجازة(:

إجازة  على  بالموافقة  اإلجازة  لطلب  اإلدارية  الشؤون  اعتماد  قرار  عند 
القائمة  من  اإلجازة(  لطلب  اإلدارية  الشؤون  )اعتماد  إجراء  اختر  الموظف 
الطلب  حالة  اإلجراء  فيتحول  انقر تطبيق  ثم  السابقة  المنسدلة 

إلى )معتمد من الشؤون اإلدارية( كما بالصورة التالية:
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إجراء )رفض الشؤون اإلدارية لطلب اإلجازة(:

مالحظة هامة:

بمجرد رفض اإلجازة سيظهر سبب الرفض له، وستتغير حالة الطلب إلى )مرفوض من 
الشؤون اإلدارية( كما في الصورة التالية:

عند رفض الشؤون اإلدارية لطلب اإلجازة اختر إجراء )رفض الشؤون اإلدارية 
اإلجراء  تطبيق  انقر  ثم  السابقة  المنسدلة  القائمة  من  اإلجازة(  لطلب 
لإلجازة وهذا  رفض  تحديد سبب  منك  تطلب  رسالة  لك  لتظهر   

السبب سيظهر للموظف الذي قدم الطلب كما في الصورة التالية:

إجراء )إرجاع الشؤون اإلدارية للطلب(:

عند قرار إرجاع طلب إجازة الموظف اختر إجراء )إرجاع الشؤون اإلدارية للطلب( 
من القائمة المنسدلة السابقة ثم انقر تطبيق اإلجراء   لتظهر لك 
رسالة تطلب تحديد سبب إرجاع الطلب والذي سيظهر لمدير مقدم الطلب 

كما في الصورة التالية:
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مالحظة هامة:

الطلب  حالة  لمديره، وستتغير  اإلرجاع  لطلب موظف سيظهر سبب  إرجاعك  بمجرد 
إلى )قيد الدراسة من قبل المدير( كما في الصورة التالية:

ثالثًا: تنفيذ اعتماد اإلجازات دفعة واحدة:
من شاشة إدارة طلبات اإلجازات المقدمة يتيح لك النظام تحديد عدد 	 

إجراء  لتنفيذ  التحديد  أو جميعهم من خالل مربع  الموظفين  معين من 
اعتماد اإلجازات لهم دفعة واحدة مما يسهل عملية إدارة طلبات اإلجازات 

المقدمة ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

الذين 	  الموظفين  حدد  المقدمة  اإلجازات  طلبات  إدارة  شاشة  من 
ترغب بتنفيذ نفس اإلجراء عليهم من خالل مربع التحديد كما بالصورة 

التالية:

بالصورة 	  كما  اإلجازة(  )اعتماد  اختر:  )إجراء(  المنسدلة  القائمة  من 
التالية:

أنقر على زر تطبيق االجراء  لتنفيذ اعتماد اإلجازة لجميع 	 
الموظفين الذين قمت بتحديدهم سابقا.
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رابعًا: استخراج ملف اكسل:

يتيح لك النظام استخراج البيانات لمصنف ملف اكسل وتحميلها على 	 
جهازك ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

من شاشة متابعة طلبات اإلجازات المقدمة أنقر على زر استخراج 	 
البيانات لمصنف اكسل كما بالصورة التالية:

سيتم تحميل ملف اكسل على جهازك.	 

استخراج البيانات 
لمصنف ملف اكسل

نهاية الدليل
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