نظام نور لإلدارة التربويت الموحد – EduWave EMIS
إرشاداث نظام معادالث القبول

إرشادات مدير المدرسة على نظام معادالت القبول
تبدأ عممية معادلة الشيادات لمطالب الراغبين بااللتحاق بأي من مدارس الو ازرة أو بالجامعات بتعريف الجيات والدول المانحة لشياداتيم

وتعريف خطط المعادالت لمشيادات الصادرة من ىذه الجيات بتحديد المرحمة الدراسية والصف والقسم المقترح لمعادلتيا ،وذلك ليتمكن

المستخدمون المخولون من إضافة طمبات معادالت القبول لمطالب.

تتم إضافة طمبات المعادالت لاللتحاق بمدارس الو ازرة إما من قبل مدير المدرسة أو الموظف في إدارة االختبارات والقبول المختص

بالمعادالت ،حيث يقوم الموظف المختص بالمعادال ت باتخاذ اجإج ار المناسب عم الطمبات المضافة من قبل مد ار المدارس التابعة جإدارتو
والطمبات التي قام ىو بإضافتيا إما بقبوليا أو رفضيا أو إرساليا إل الو ازرة التخاذ اجإج ار المناسب .وتتم إضافة طمبات المعادالت لاللتحاق

بالجامعة من قبل الموظف في إدارة االختبارات والقبول المختص بالمعادالت ،حيث يتم إرسال ىذه الطمبات تمقائياً لمدير إدارة االختبارات

والقبول بإدارة التعميم ،كما يمكن لمموظف المختص بالمعادالت قبول أو رفض ىذه الطمبات أو إرساليا لمو ازرة التخاذ اجإج ار المناسب.

كمدير مدرسة ،تقوم بإضافة طمبات معادالت القبول لمطالب الراغبين بااللتحاق بمدرستك وعرض الطمبات المضافة من قبل الموظف في إدارة
االختبارات والقبول المختص بالمعادالت ،باجإضافة إل طباعة تقارير بجميع طمبات المعادالت المعمقة والمقبولة في مدرستك.

تناقش البنود التالية جميع العمميات التي يمكنك القيام بيا في يتعمق بنظام معادالت القبول.

 .1المعادالت (معادلة شهادة طالب)
يمكنك من خالل ىذه الصفحة إضافة طمبات المعادالت لمطالب الراغبين بااللتحاق بمدرستك ،حيث تقوم بإدخال بيانات شيادة الطالب

واحتسابيا وفقاً لمخطة المعرفة ليا ،ويتم إرسال الطمبات تمقائياً لمموظف المختص بالمعادالت في إدارة االختبارات والقبول التخاذ اجإج ار

المناسب عمييا .كما يمكنك استقبال وعرض الطمبات المضافة من قبل الموظف المختص بالمعادالت لقبول الطالب في مدرستك واالطالع

عم حالة كل منيا.

تظير صفحة شؤون الطالب عم الشكل التالي:

انقر رابط "المعادالت (معادلة شيادة طالب)" ،تظير الصفحة التالية:

انقر رابط "طمبات المعادالت" ،تظير الصفحة التالية:

Page 1 of 10

Noor Project © MoE – Kingdom of Saudi Arabia. All Rights Reserved.
EduWave® EMIS Documentation © ITG. All Rights Reserved.

18/12/2013

نظام نور لإلدارة التربويت الموحد – EduWave EMIS
إرشاداث نظام معادالث القبول

تعرض الصفحة حقول البحث التي تمكنك من استرجاع طمبات المعادالت التي قمت أنت أو الموظف المختص بالمعادالت في إدارة

االختبارات والقبول بإضافتيا لمطالب الراغبين بااللتحاق بمدرستك .لمقيام بذلك ،اتبع الخطوات التالية:

 .1حدد تاريخ الشيادة بنقر زر التقويم اليجري ،يظير التاريخ الميالدي المرادف لمتاريخ اليجري الذي اخترت في الحقل أسفل حقل التاريخ،
وتستطيع تحديد التاريخ الميالدي أوالً ليظير مرادفو اليجري،

 .2حدد أي من مدخالت البحث األخرى التي تريد،
 .3انقر زر (ابحث) ،تظير النتيجة عم الشكل التالي:

تعرض الصفحة قائمة بطمبات المعادالت المضافة لمدرستك ،حيث يظير لكل منيا اسم الطالب والدولة أو الجية المانحة لشيادتو وبيانات
شيادتو من مرحمة دراسية وصف وقسم وتاريخيا وحالة الطمب .لطباعة القائمة ،انقر رابط "

ولمرجوع إل الصفحة السابقة انقر (عودة).
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تظير الصفحة كما في المثال السابق في حال كانت حالة الطمبات المختارة "معمق" ،حيث تظير الطمبات التي قمت أنت أو الموظف المختص

بالمعادالت في إدارة االختبارات والقبول بإضافتيا ولم يتخذ الموظف أي إج ار عمييا بعد ،أما في حال قام بإرساليا إل مدير إدارة المعادالت
في الو ازرة ،تتغير حالة الطمب إل "مرسل إل الو ازرة".

وفي حال كانت حالة الطمبات المختارة "مقبول" ،تظير القائمة عم الشكل التالي:

تعرض الصفحة قائمة بطمبات المعادالت المقبولة في مدرستك ،وتختمف حالة الطمب وفقاً لممستخدم الذي قام بقبولو كما يمي:
-

مقبول :قام الموظف المختص بالمعادالت في إدارة االختبارات والقبول بإضافة وقبول الطمب ،أو قبولو في حال قمت أنت بإضافتو.

-

مقبول من الوزارة :قام مدير إدارة المعادالت في الو ازرة بقبول الطمب المرسل من قبل الموظف المختص بالمعادالت في إدارة االختبارات

والقبول.

وفي حال كانت حالة الطمبات المختارة "مرفوض" ،تظير القائمة عم الشكل التالي:

تعرض الصفحة قائمة بطمبات المعادالت المرفوضة ،حيث يظير لكل منيا سبب رفضو .وتختمف حالة الطمب بحسب المستخدم الذي قام

برفضو كما يمي:
-

مرفوض :قام الموظف المختص بالمعادالت في إدارة االختبارات والقبول برفض الطمب سوا الذي قمت بإرسالو أو الذي قام ىو

-

مرفوض من الوزارة :قام مدير إدارة المعادالت في الو ازرة برفض الطمب المرسل من قبل الموظف المختص بالمعادالت في إدارة

بإضافتو.

االختبارات والقبول.

أما في كانت حالة الطمبات المختارة "مقبول بقرار لجنة" ،تظير القائمة عم الشكل التالي:
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تعرض الصفحة قائمة بطمبات المعادالت المقبولة بقرار لجنة ،وتختمف حالة الطمب وفقاً لممستخدم الذي قام بقبولو كما يمي:
-

مقبول بقرار لجنة :قام الموظف المختص بالمعادالت في إدارة االختبارات والقبول بإضافة الطمب وفقاً لقرار المجنة.

-

مقبول بقرار لجنة (لجنة وزارية) :قام مدير إدارة المعادالت في الو ازرة بقبول الطمب المرسل من قبل الموظف المختص بالمعادالت في

إدارة االختبارات والقبول وفقاً لقرار المجنة.

تناقش البنود التالية كيفية إضافة طمب معادلة قبول لطالب وتعديل أي من الطمبات المعمقة أو حذفيا.

 1-1إضافة معادلة قبول
جإضافة طمب معادلة قبول لطالب جديد يرغب بااللتحاق بمدرستك ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر (إضافة) ،تظير الصفحة التالية:

تعرض الصفحة بيانات الطمب والحقول التي يتعين عميك إدخال بياناتيا ،تالحظ ظيور إشارة (*) بجانب بعض الحقول لمداللة عم
أنيا حقول إجبارية ولن تكتمل عممية الحفظ دون إدخاليا.

من الجدير بالذكر أن زر (حفظ) يظير بعد نقر زر (احتساب) في حال وجود خطة معادلة مطابقة لبيانات الشيادة التي تقوم

بإدخاليا.
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 .2اختر الدولة أو الجية المانحة لشيادة الطالب ،يتم استرجاع بيانات الشيادات التابعة ليا في قائمة "بيانات الشيادة"،
تحتوي القائمة عم الجيات المعرفة من قبل مدير إدارة المعادالت في الو ازرة.
 .3اختر بيانات الشيادة،
 .4حدد تاريخ إصدار الشيادة بنقر زر التقويم المخصص،
 .5انقر زر (احتساب) ،تظير الصفحة عم الشكل التالي في حال قام مدير إدارة المعادالت في الو ازرة بتعريف خطة معادلة لبيانات
الشيادة المختارة:

كما تالحظ ،يظير زر (حفظ) وتظير بيانات خطة معادلة القبول المعرفة لبيانات الشيادة المختارة ،حيث تظير المرحمة الدراسية
والصف والقسم المقترح  .في حال قمت بتعديل أي من بيانات الشيادة التي قمت بإدخاليا ،تتم إزالة بيانات الخطة ويتوجب عميك نقر

زر (احتساب) لمعادلة الشيادة وفقاً لمبيانات الجديدة.

أما في حال كان تاريخ الشيادة خارج نطاق الفترة المعرفة في الخطة أو في حال عدم وجود خطة معرفة لبيانات الشيادة المختارة ،لن
تتمكن من إضافة الطمب وتظير رسالة تعممك بذلك.

 .6أدخل اسم الطالب ورقم السجل المدني الخاص بو ،كل في حقمو المخصص،
 .7حدد تاريخ ميالد الطالب بنقر زر التقويم المخصص،
 .8اختر جنسية الطالب،
 .9قم بإضافة شيادات الطالب وصورة عن ىويتو بنقر زر (تحميل) المخصص لكل منيا ،يظير النموذج التالي:
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أ.

اختر الممف الذي تريد ،عم أن يكون نوعو من أنواع الممفات المسموح تحميميا،

ب .انقر (،)Open
 .11انقر (حفظ) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية وتم إرسال الطمب إل الموظف المختص بالمعادالت في إدارة االختبارات والقبول.
يظير الطمب في قائمة الطمبات المعمقة وتظير حالتو "معمق" .وفي حال قام الموظف المختص بالمعادالت بإرسال الطمب إل مدير إدارة

المعادالت في الو ازرة ،تتغير حالتو إل "مرسل إل الو ازرة".

 2-1تعديل معادلة قبول
كما ذكر مسبقاً ،يمكنك تعديل بيانات طمب معادلة القبول لطالب معين فقط في حال كان الطمب معمق .لمقيام بذلك ،اتبع الخطوات التالية:
 .1حدد أي من مدخالت البحث التي تريد،
 .2انقر الدائرة المجاورة لـ "معمق" من القسم األول من الصفحة،
 .3انقر زر (ابحث) ،يتم استرجاع جميع طمبات معادالت القبول المعمقة في القسم الثاني من الصفحة،
 .4انقر رابط "تعديل" المجاور لمطمب المراد تعديل بياناتو ،تظير الصفحة التالية:
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تعرض الصفحة البيانات التي قمت أنت أو الموظف المختص بالمعادالت في إدارة االختبارات والقبول بتعريفيا مسبقاً لمطمب الذي
اخترت ،ويمكنك تعديل أي منيا باتباع نفس الخطوات الواردة عند اجإضافة في البند السابق.

يمكنك عرض أي من الممفات المضافة لمطمب باتباع ما يمي:
أ.

انقر زر (عرض) المجاور لمممف التي تريد ،يظير الصندوق التالي:

لحفظ الشيادة في حاسوبك الشخصي انقر زر ( ،)Saveوجإغالق الصندوق والغا العممية انقر زر (.)Cancel
ب .انقر زر ( ،)Openيتم تفعيل البرنامج المسؤول عن فتح الممف لتتمكن من االطالع عم محتواه.
ويمكنك حذف الممف بعد إضافتو بنقر زر (مسح) المجاور لو.
 .5أدخل التعديالت التي تريد عم أي من البيانات الظاىرة،
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 .6انقر (حفظ) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية وتمت إعادة إرسال الطمب إل الموظف المختص بالمعادالت في إدارة االختبارات
والقبول ،ويظير الطمب في قائمة الطمبات المعمقة وتكون حالتو "معمق".

 3-1حذف معادلة قبول
كما ذكر مسبقاً ،يمكنك حذف أي من معادالت القبول المعمقة ،وذلك باتباع ما يمي:
 .1حدد أي من مدخالت البحث التي تريد،
 .2انقر الدائرة المجاورة لـ "معمق" من القسم األول من الصفحة،
 .3انقر زر (ابحث) ،يتم استرجاع جميع طمبات معادالت القبول المعمقة في القسم الثاني من الصفحة،
 .4انقر رابط "حذف" المجاور لطمب المعادلة المراد حذفو ،تظير الرسالة التالية:

 .5انقر (نعم) ،تظير رسالة تعممك بنجاح العممية.
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 .2التقارير
يمكنك من خالل ىذه الصفحة عرض وطباعة التقارير المتعمقة بطمبات المعادالت المعمقة أو المقبولة التي قمت أنت أو الموظف المختص

بالمعادالت في إدارة االختبارات والقبول بإضافتيا لمطالب الراغبين بااللتحاق بمدرستك.
تظير صفحة التقارير عم الشكل التالي:

انقر رابط "التقارير" ،تظير الصفحة التالية:

تعرض الصفحة جميع تصنيفات التقارير التي يمكنك إنشاؤىا وطباعتيا .انقر "تقارير المعادالت" ،تظير القائمة التالية:

فيما يمي كيفية إنشا وطباعة ىذه التقارير.

 1-2معادلة الشهادة
لعرض وطباعة تقرير بجميع طمبات المعادالت المقبولة في مدرستك ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر "معادلة الشيادة" ،تظير الصفحة التالية:

 .2أدخل رقم السجل المدني لمطالب ،إذا أردت،
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 .3انقر زر (عرض) ،يظير التقرير عم الشكل التالي:

تعرض كل صفحة من صفحات التقرير بيانات إحدى المعادالت المقبولة ،أو بيانات معادلة القبول لشيادة الطالب المختار في حال
قمت بإدخال رقم السجل المدني الخاص بو ،حيث يظير اسم الطالب ورقم السجل المدني الخاص بو وجنسيتو وتاريخ ميالده وبيانات

الشيادة الدراسية المطموب معادلتيا وتاريخ إصدارىا ،الخ.

عدة أزرار تمكنك من القيام بوظائف مختمفة كعرضو بالشكل الذي تريد والبحث عن نص
ويوفر التقرير شريط األدوات الذي يحتوي ّ

معين ضمنو وحفظو في حاسوبك الشخصي والتنقل بين صفحاتو ،الخ .وتستطيع تصدير التقرير وحفظو في حاسوبك الشخصي
بأكثر من نوع ممف مثل ( )Excelأو ( )PDFأو (.)Word

 .4انقر (

) لطباعة التقرير.

 2-2الطلبات المعلقة
لعرض وطباعة تقرير بجميع طمبات معادالت القبول المعمقة الخاصة بمدرستك ،اتبع الخطوات التالية:
 .1انقر "الطمبات المعمقة" ،يظير التقرير عم الشكل التالي:

يعرض التقرير قائمة بطمبات المعادالت التي لم يقم الموظف المختص بالمعادالت في إدارة االختبارات والقبول باتخاذ اجإج ار عمييا
بعد ،حيث يظير لكل منيا اسم الطالب والدولة الصادرة منيا شيادتو وبيانات الشيادة من المرحمة الدراسية والصف والقسم.

 .2انقر (
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