نظام نور لإلدارة التربوية الموحد – EduWave EMIS
إرشادات نظام شؤون المعلمين

إرشادات معلم على نظام شؤون المعلمين
تسعى الو ازرة إلى توفير المناخ المالئم للمعلمين والمعلمات من خالل البحث عن كافة السبل التي تحقق االستقرار النفسي لهم بما ال يتعارض

وبناء على ما تم رصده من رؤى ومقترحات تطويرية تتماشي مع متطلبات الميدان التربوي ،تم
مع األهداف األساسية لسير العملية التربوية.
ً
بناء النظام ليقوم بتوفير البيئة الالزمة لتعريف ضوابط واعدادات حركات النقل وتنفيذها بما يتوافق مع االحتياج الذي يتم حسابه آلياً وفق
الضوابط واألسس والمعادالت المنظمة لذلك ،وبذلك يضمن النظام العدل والمساواة في حركة نقل المعلمين والمعلمات ألن العملية تتم من خالل

خطوات إجرائية وآليات وضوابط واعدادات يتم تعريفها في النظام بشكل واضح .كما يوفر النظام إمكانية معالجة كل ما يتعلق بشؤون المعلمين
من تعريف بياناتهم الشخصية واألكاديمية كمؤهالتهم ومواد التدريس الخاصة بهم وأنصبتهم الدراسية ،وغيرها.

وتتم عملية النقل الداخلي لمصلحة العمل أو لسد العجز في وظائف الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في المدارس من خالل الزيادة
الموجودة في المدارس األخرى في نطاق كل من القطاعات ،أو تحقيقاً لرغبات طالبي النقل ،الخ.

تناقش البنود التالية كيفية تقديم طلبات ورغبات النقل الداخلي ومعالجتها من حيث تعديلها واعتمادها ،الخ ،باإلضافة إلى عرض حركات النقل

بعد أن يتم نشرها.

 .1رغبات النقل الداخلي
بناء
تقوم من خالل هذه الصفحة بتقديم طلب نقل داخلي ألسباب معينة إلى مدرسة أخرى ضمن نفس القطاع الذي تتبع له مدرستك ،وذلك ً
على رغباتك التي تقوم بتحديدها في الطلب ،حيث يسمح لك النظام بتقديم عدد معين من الرغبات يقوم مدير شؤون المعلمين في إدارة التعليم
بتحديد أكبر عدد مسموح منها ،لتقوم بعد ذلك باعتماد الطلب ليدخل في حسابات معينة كقانون التفاضل الذي ينتج عنه رقم مفاضلة تمنح لكل

من مقدمي الطلبات ويتم على أساسها تحديد األولوية في النقل .كما تستطيع ترتيب أولويات المراحل الدراسية بالشكل الذي ترغبه والتي ستؤخذ

بعين االعتبار عند إجراء حركة النقل.

يمكنك القيام بهذه العمليات فقط في الفترة المخصصة لتقديم طلبات النقل الداخلي التي يقوم مدير شؤون المعلمين في اإلدارة بتحديدها ،مع

االنتباه إلى من لم يقم بإدخال الرغبات سيتم توجيهه على مناطق االحتياج وفق مفاضلته فقط.

تظهر صفحة رغبات النقل الداخلي على الشكل التالي في حال لم يقم مدير شؤون المعلمين في إدارة التربية والتعليم بتعريف فترة تقديم طلبات
النقل الداخلي أو في حال انتهائها أو عدم بدئها بعد:

أما في حال كانت فترة تقديم طلبات النقل الداخلي فعالة ،تظهر الصفحة كما يلي:
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تالحظ ظهور روابط للعمليات التي يمكنك القيام بها ،وفي المثال الظاهر في الصفحة السابقة لم تتم إضافة طلب النقل بعد .أما في حال قمت

بإضافة طلب النقل الداخلي ،تظهر الصفحة كما يلي:

تعرض الصفحة طلب النقل الذي قمت بإضافته مسبقاً ،حيث يظهر اسمك الرباعي وتاريخ الطلب وسبب النقل وتاريخ االعتماد ،إن وجد.
" ثم انقر (

لطباعة القائمة ،انقر رابط "

).

تالحظ عدم إمكانية إضافة طلب جديد ،حيث ال يسمح النظام إال بتقديم طلب واحد فقط ولن يظهر الرابط المخصص لذلك ،يمكنك فقط تعديل

الطلب أو حذفه أو اعتماده ،مع االنتباه إلى عدم إمكانية تعديل الطلب أو حذفه بعد أن تقوم باعتماده ،وتستطيع القيام بهذه العمليات مجدداً إذا

قمت بإلغاء اعتماده.

تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها بالتفصيل.

 1-1تعديل أولوية المراحل
تمكنك هذه الصفحة من تغيير ترتيب أولويات المراحل الدراسية بالشكل الذي ترغبه لتؤخذ بعين االعتبار عند إجراء حركات النقل الداخلي
واصدار قرار النقل .للقيام بذلك ،اتبع الخطوات التالية:

" ،تظهر الصفحة التالية:

 .1انقر رابط "

تعرض الصفحة قائمة بالمراحل الدراسية المشمولة في عملية النقل الداخلي ،وتستطيع طباعتها.
 .2انقر األيقونة المجاورة للمرحلة التي تريد لنقلها ألعلى ومنحها أولوية أعلى (

) ،أو انقر (

) لنقلها ألسفل ومنحها أولوية أقل،

 .3انقر زر (حفظ) ،تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ.

 2-1إضافة طلب النقل الداخلي
كما ذكر مسبقاً ،يمكنك إضافة طلب النقل الداخلي لمرة واحدة فقط خالل الفترة المحددة لتقديم الطلبات ،لتقوم بعد ذلك باعتماده.
إلضافة الطلب ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "
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تعرض الصفحة اسمك الرباعي ورقم هويتك وتاريخ الطلب الذي يمثل التاريخ الحالي والمدرسة والقطاع وادارة التربية والتعليم التي
تتبع لهم ،باإلضافة إلى مجموعة من بياناتك األكاديمية كما قام مدير مدرستك بتعريفها كأدائك الحالي والسابق وعدد مرات غيابك

بعذر وبدون عذر ومادة التدريس والمؤهل ونوعه ومرحلته ،الخ.

 .2اختر فترة انتهاء الطلب ،سواء إلى نهاية العام الدراسي أو إلى نهاية الحركة األساسية،
 .3أدخل سبب النقل،
 .4انقر رابط "

" لتحديد رغباتك في النقل ،تظهر الصفحة التالية:

تعرض الصفحة رسالة تبين لك الحد األقصى من الرغبات التي يمكنك اختيارها كما قام مدير شؤون المعلمين في إدارة التربية والتعليم
بتحديده ،وسيتناقص تدريجياً مع كل رغبة تقوم باختيارها.

أ.
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اختر نوع الرغبة ،حيث تحتوي هذه القائمة على جميع مستويات اختيار الرغبة التي قام مدير شؤون المعلمين في إدارة التربية

والتعليم بتحديدها لمادة التدريس والعمل الحالي الخاصين بك ،في حال اخترت "مدرسة" ،تظهر الصفحة على الشكل التالي:
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تعرض الصفحة حقول البحث التي تمكنك من استرجاع المدارس التي تريد .أما في حال اخترت "شريحة كبرى" أو "شريحة

صغرى" ،تظهر الصفحة كما يلي:

ب .حدد أي من مدخالت البحث التي تريد،
ج .انقر زر (عرض) ،تظهر النتيجة كما يلي:

تعرض الصفحة قائمة بالمدارس أو الشرائح الصغرى أو الشرائح الكبرى ،بحسب ما اخترت في الخطوة رقم ( ،)5والمطابقة
لمدخالت البحث.

د .انقر الدائرة المجاورة للمدرسة أو الشريحة الكبرى أو الشريحة الصغرى التي تريد تقديم طلب نقل داخلي إليها،
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ه .أدخل أعلى أولوية وأقل أولية لها ،كل في حقله المخصص،
و .انقر زر (إضافة) ،تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية إضافة الرغبة،
ز .كرر الخطوات السابقة لتحديد جميع رغباتك بما ال يتعدى الحد األقصى من الرغبات المسموح بها،
في حال قمت بإدخال الحد األعلى من الرغبات المسموحة ،لن تتمكن من إضافة المزيد وتظهر رسالة تعلمك بذلك.
ح .انقر زر (إغالق) تظهر جميع الرغبات التي اخترتها في قائمة رغباتك كما يلي:

تعرض الصفحة قائمة الرغبات التي قمت باختيارها ،حيث يظهر لكل منها نوع الرغبة والرقم وأعلى وأقل أولوية .كما تالحظ ،في حال
وصلت إلى الحد األعلى من اختيار الرغبات ،تظهر رسالة تعلمك بذلك.

تستطيع حذف أي من الرغبات المختارة باتباع ما يلي:
أ.

انقر رابط "حذف" المجاور للرغبة التي تريد حذفها ،تظهر الرسالة التالية:

ب .انقر زر (نعم) ،تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحذف.
 .5انقر األيقونة المجاورة للرغبة التي تريد لنقلها ألعلى ومنحها أولوية أعلى (

) ،أو انقر (

) لنقلها ألسفل ومنحها أولوية أقل،

 .6انقر زر (حفظ) ،تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ ويظهر الطلب على الشكل التالي:
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تعرض الصفحة الطلب الذي قمت بإضافته ولن تتمكن من إضافة غيره .تستطيع تعديله أو حذفه أو اعتماده.

 3-1تعديل طلب النقل الداخلي
كما ذكر مسبقاً ،يمكنك تعديل طلب النقل الداخلي وتغيير رغباتك فقط قبل أن تقوم باعتماده ،وذلك باتباع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "تعديل" المجاور للطلب ،تظهر الصفحة التالية:

تقسم الصفحة إلى قسمين :يعرض األول منها اسمك الرباعي ورقم هويتك وتاريخ الطلب الذي يمثل التاريخ الحالي والمدرسة والقطاع

وادارة التربية والتعليم التي تتبع لهم ،باإلضافة إلى مجموعة من بياناتك األكاديمية كما قام مدير مدرستك بتعريفها كأدائك الحالي
والسابق وعدد مرات غيابك بعذر وبدون عذر ومادة التدريس والمؤهل ونوعه ومرحلته ،الخ ،ولن تتمكن من تعديل أي منها حيث

تظهر لغايات العرض فقط.

ويعرض القسم الثاني تفاصيل طلب النقل الداخلي الخاص بك من حيث سبب النقل وفترة انتهاء الطلب وقائمة بالرغبات التي قمت

باختيارها مسبقاً ،حيث يظهر لكل منها نوع الرغبة والرقم وأعلى وأقل أولوية.

 .2أدخل التعديالت التي تريد على فترة انتهاء الطلب وسبب النقل ،كل في حقله المخصص،
 .3انقر رابط "

" لتحديد رغباتك في النقل ثم اتبع نفس الخطوات المذكورة في البند السابق،

تالحظ أنه في حال وصلت إلى الحد األعلى من اختيار الرغبات ،لن تتمكن من إضافة رغبة جديدة ولن يظهر الرباط المخصص
لذلك وتظهر رسالة تعلمك بذلك ،في هذه الحالة إذا أردت إضافة رغبة جديدة يتوجب عليك حذف إحدى الرغبات أوالً لتتمكن من
ذلك ،كما تم توضيحه في البند السابق.
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 .4أعد ترتيب أولويات رغباتك بنقر األيقونة المجاورة للرغبة التي تريد لنقلها ألعلى ومنحها أولوية أعلى (
ألسفل ومنحها أولوية أقل،

) ،أو انقر (

) لنقلها

 .5انقر زر (حفظ) ،تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ.

 4-1حذف طلب النقل الداخلي
لحذف طلب النقل الداخلي لسبب معين قبل أن تقوم باعتماده ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر رابط "حذف" المجاور للطلب ،تظهر الرسالة التالية:

 .2انقر زر (نعم) ،تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحذف .ستتمكن اآلن من إضافة طلب جديد ،حيث سيظهر الرابط الذي يمكنك من
القيام بذلك مجدداً.

 5-1اعتماد/إلغاء اعتماد طلب النقل الداخلي
بعد أن تقوم بإضافة طلب النقل الداخلي الخاص بك وتحديد رغباتك وأولوياتها ،تقوم باعتماده ليظهر لدى المسؤولين المخولين بذلك
وليدخل في حساب المفاضلة ،وبالتالي إجراء حركات النقل واصدار القرار الخاص بها.
-

العتماد طلب النقل الداخلي ،مع االنتباه إلى عدم إمكانية تعديله أو حذفه بعد ذلك ،انقر رابط "اعتماد" المجاور للطلب ،تظهر رسالة
تعلمك بنجاح عملية االعتماد وتمت إزالة الروابط الخاصة بعمليتي الحذف والتعديل وسيتمكن المسؤولون المخولون ومدير مدرستك

األصلية من عرضه.
-

وتستطيع إلغاء اعتماد الطلب لسبب معين لتتمكن بعد ذلك من حذفه أو تعديله بنقر رابط "إلغاء االعتماد" الذي يظهر بعد اعتماده،

تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية إلغاء االعتماد.
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 .2عرض حركات النقل الداخلي
بعد أن يقوم المعلمون في مدارس اإلدارة بتقديم طلبات النقل الداخلي الخاصة بهم وتحديد رغباتهم وأولوياتها ،يقوم مدير شؤون المعلمين في

بناء على قانون المفاضلة الذي يقوم مدير عام شؤون المعلمين في الو ازرة بتعريفه ،حيث يتم
إدارة التعليم بتوليد أرقام المفاضلة الخاصة بهم ً
ترتيب طلبات النقل حسب رقم مفاضلة كل معلم ،يقوم مدير شؤون المعلمين في إدارة التعليم أيضاً باحتساب احتياج المدارس من المعلمين
ومن التشكيالت المدرسية واجراء حركات النقل الداخلي على الطلبات لتسديد احتياج المدارس ومن ثم نشرها لتظهر في الصفحات الخاصة

بهؤالء المعلمين المنقولين ومديري مدارسهم.

" الموجود

تستطيع من خالل هذه الصفحة عرض حركة النقل الخاصة بك بعد أن يتم نشرها .انقر رابط "

في الصفحة الرئيسية ،تظهر الصفحة التالية:

تعرض الصفحة قائمة بحركات النقل الداخلي الخاصة بك ،حيث يظهر اسمك الرباعي ورقم سجلك المدني والمدرسة المنقول منها والمدرسة
المنقول إليها وتخصصك المعتمد .لطباعة القائمة ،انقر رابط "

" ثم انقر (

).

للرجوع إلى الصفحة السابقة ،انقر زر (عودة).
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