Integrated Technology Group
نظام نور لإلدارة التربوية الموحد – EduWave EMIS
إرشادات نظام إدارة التدريب

إرشادات معلم على نظام إدارة التدريب
ييدف نظام إدارة التدريب إلى تحقيق النمو الميني واألكاديمي المستمر لممعممين في مدارس المممكة واكسابيم المعمومات والمعارف الالزمة

لقياميم بأعماليم بالشكل األمثل ،الخ ،وذلك لتحقيق أىداف التربية والنيوض بمستويات العممية التعميمية التعممية.

يتم من خالل ىذا النظام بناء قاعدة بيانات ومعمومات شاممة عن التدريب لممعممين ،حيث يتم تعريف جميع اإلعدادات التي تستخدم في النظام
وانشاء برامج التدريب بما يمبي احتياجات ورغبات المعممين ومتابعة تنفيذىا واإلشراف عمى عممية التدريب بتوفير البيئة التدريبية المالئمة

واختيار وترشيح المعممين لمبرامج التدريبية وفق الضوابط والشروط المنظمة لذلك وتقييم أداء المستفيدين من ىذه البرامج ،باإلضافة إلى تحديد

نتائج اجتياز المستفيدين واصدار شيادات اجتيازىم لمبرامج التدريبية وطباعتيا.

كمعمم ،يوفر لك النظام إمكانية استعراض البرامج التدريبية المتاحة لك في المراكز التدريبية ،أي التي تحقق شروطيا ،مع إمكانية تسجيل نفسك
فييا من خالل الترشح لاللتحاق بيا وبالتالي إرسال الطمبات إلى المسؤولين المخولين بالموافقة عمييا أو رفضيا بحسب ما تم تعريفو من شروط

عند إنشاء ىذه البرامج ،كما يمكنك إلغاء ترشيح نفسك من االلتحاق بالبرامج في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء عمييا بعد.

تظير صفحة إدارة التدريب عمى الشكل التالي في حال دخولك إلى ممفك في مدرستك األصمية وفي حال كانت لديك صالحية التسجيل:

تعرض الصفحة قائمة بالبرامج التدريبية الفعالة التي اجتزت شروطيا من مادة التدريس والتخصص والمستوى والوظيفة والتي تستيدف المرحمة

الدراسية التي تطبقيا مدرستك األصمية ،وغيرىا من المعمومات الخاصة بك ،حيث يظير لكل منيا تاريخي بداية ونياية التسجيل ومركز
التدريب ،إن قمت باختياره ،والحالة في حال قمت بترشيح نفسك لمتسجيل في البرنامج.

تالحظ عدم إمكانية ترشيح نفسك لمتسجيل في برنامج معين ما لم تبدأ فترة التسجيل الخاصة بو وما لم يكن مفتوحاً ،حيث لن يظير رابط

"ترشيح" بجانب البرنامج وتظير رسالة بدالً منو تعممك بذلك.

من الجدير بالذكر أنك لن تتمكن من تقديم طمبات الترشيح إال من خالل ممفك في مدرستك األصمية ،ففي حال قمت بالدخول بممفك في

مدرستك غير األصمية ،تظير لك رسالة فور دخولك إلى ىذه الصفحة تعممك فييا بعدم إمكانية إضافة طمبات الترشيح من ممف مدرسة غير

أصمية .كما لن تتمكن من تقديم طمبات الترشيح والتسجيل في البرامج في حال قام أي من المستخدمين المخولين بمنعك من التسجيل.

لترشيح نفسك لمتسجيل في برنامج معين ابتدأت فترة التسجيل فيو وارسال الطمب لممسؤولين المخولين بالموافقة عميو ،اتبع الخطوات التالية:
 .1اختر مركز التدريب الذي تريد التسجيل في البرنامج الذي يعقد فيو من القائمة المخصصة المجاورة لمبرنامج التدريبي،
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تحتوي ىذه القائمة عمى جميع مراكز التدريب التي قام المسؤول المخول عمى مستوى اإلدارة أو الو ازرة بربطيا بالبرنامج التدريبي المختار.
 .2انقر رابط "ترشيح" المجاور لمبرنامج الذي تريد ،تظير رسالة تعممك بنجاح عممية إرسال الطمب.
ظيرت الحالة "مرشح" وظير رابط "إلغاء الترشيح" بدالً من رابط "ترشيح" بجانب البرنامج الذي قمت بإرسال طمب التسجيل فيو.
أما إللغاء ترشيح نفسك والغاء طمب التسجيل في برنامج معين قبل أن يقوم أي من المسؤولين المخولين باتخاذ أي إجراء عمى الطمب ،انقر
رابط "إلغاء الترشيح" المجاور لمبرنامج الذي تريد ،تظير رسالة تعممك بنجاح عممية إلغاء طمب الترشيح.
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