نظام الترشيح
دليل نظام الترشيح لـمدخل البيانات
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دليل نظام الترشيح لـمدخل البيانات
تقدم هذه الخدمة ملدخلي البيانات إمكانية ترشيح موظفي اإلدارة التابعين لها على برامج معهد اإلدارة العامة ،باإلضافة
إلى االستفسار عن الترشيحات ومتابعتها.
الفئة املستهدفة من الدليل :مدخلي البيانات في الجهات الحكومية.
مالحظات هامة أو شروط مسبقة:
يجب أن يكون للمستخدم صالحيات (مدخل بيانات) للدخول لهذه الصفحة واستخدام وظائفها.

 الدخول إلى النظام
لكي تتمكن من الدخول إلى نظام الترشيح الخاص بمعهد اإلدارة العامة ،قم باتباع الخطوات التالية:
 .1قم بفتح نافذة جديدة ملتصفح االنترنت في نظام التشغيل ويندوز.
 .2قم بلصق الرابط التالي في شريط العنوان ( ،)http://www.ipa.edu.saومن ثم قم بالضغط على زر "نظام الترشيح" ،كما في
الصورة (.)0

الصورة ()0
 .4ستالحظ ظهور صفحة الدخول لنظام الترشيح .قم بإدخال "اسم املستخدم" واملتمثل برقم السجل املدني ،و"كلمة السر" ،
ومن ثم قم بالضغط على "تسجيل دخول" ،كما في الصورة ( .)2لتظهر صفحة النظام كما في الصورة (.)3
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ادارة خدمات املستفيدين

الصورة ()2

الصورة ()3

 تسجيل متدرب جديد
لتسجيل بيانات موظف في البرامج التدريبية ألول مرة ،قم باتباع الخطوات التالية:
 .1قم باتباع الخطوات في البند األول "الدخول إلى النظام".
 .2من قائمة مهام مدخل البيانات قم بالنقر على رابط "الترشيح للتدريب" ،كما في الصورة (.)4

الصورة ()4
2
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 .4من قائمة "رقم السجل املدني" أدخل رقم السجل املدني للمرشح ثم اضغط زر "ترشيح"  ،كما في الصورة (.)5

الصورة ()5
 .3إذا كان املوظف يرشح ألول مرة تظهر رسالة "موظف جديد" ،لالستمرار وتسجيل بيانات املوظف اضغط زر "نعم" ،كما
في الصورة (.)6

الصورة ()6
 .1قم بتعبئة البيانات في النموذج كما هو موضح أدناه ،ثم اضغط زر "حفظ التغييرات" ،كما في الصورة (.)7
-
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البيانات الشخصية للمتدرب:
-

"اسم املتدرب" – "األب" – "الجد" – "العائلة"

-

الجنس :من القائمة املنسدلة "الجنس" حدد الجنس (ذكر  -أنثى)

-

اللقب  :من القائمة املنسدلة "اللقب" حدد اللقب

-

تاريخ امليالد الهجري  :من تقويم التاريخ حدد تاريخ امليالد بالهجري

-

رقم الجوال :أدخل رقم جوال املتدرب في حقل "رقم الجوال"

-

رقم الهاتف :أدخل رقم الهاتف الثابت للمتدرب في حقل "رقم الهاتف"

-

املؤهل العلمي :من القائمة املنسدلة "املؤهل العلمي" حدد املؤهل العلمي للمتدرب

-

التخصص :من القائمة املنسدلة "التخصص" حدد التخصص للمتدرب

-

هاتف العمل :أدخل هاتف العمل للمتدرب في حقل "هاتف العمل"

-

البريد اإللكتروني :أدخل البريد اإللكتروني للمتدرب في حقل "البريد اإللكتروني"
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البيانات الوظيفية للمتدرب:

-

اإلدارة التي يعمل بها املوظف :أدخل مسمى اإلدارة التي يعمل بها املوظف في حقل " اإلدارة التي يعمل بها املوظف "

-

سلسلة الوظيفة :من قائمة "سلسلة الوظيفة" حدد السلسلة الوظيفية للمتدرب

-

الوظيفة التي يمارسها فعليا :من قائمة " الوظيفة التي يمارسها فعليا " حدد وظيفة املتدرب

-

السلم الوظيفي :من قائمة "السلم الوظيفي" حدد نوع السلم الوظيفي (مدني – عسكري )..

-

املرتبة :حدد املرتبة الوظيفية للمتدرب من القائمة املنسدلة "املرتبة"

-

تاريخ شغلها :من أداة التقويم حدد تاريخ شغل املتدرب للوظيفة

-

املنطقة :حدد املنطقة التي يعمل بها املتدرب من القائمة املنسدلة "املنطقة"

-

املدينة/املحافظة :حدد املدينة أو املحافظة للوظيفة التي يشغلها املتدرب من القائمة املنسدلة "املدينة/املحافظة"

-

الرئيس املباشر :أدخل اسم الرئيس املباشر للمتدرب في حقل "الرئيس املباشر"

-

وظيفة الرئيس املباشر :أدخل املسمى الوظيفي لوظيفة الرئيس املباشر في حقل " وظيفة الرئيس املباشر"

-

هل يشرف على موظفين؟  :من محددات االختيار حدد فيما إذا كان الرئيس يشرف على موظفين أم ال

الصورة ()7
 .6ستالحظ ظهور رسالة "تمت عملية الحفظ بنجاح" اضغط زر "موافق" لالستمرار ،كما في الصورة (.)8
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الصورة ()8

 تحديث بيانات موظف
لتحديث بيانات موظف والتعديل عليها ،قم باتباع الخطوات التالية:
 .1قم باتباع الخطوات في البند األول "الدخول إلى النظام".
 .2من قائمة مهام مدخل البيانات قم بالنقر على رابط "الترشيح للتدريب ،"..كما في الصورة (.)9

الصورة ()9
 .4من قائمة "رقم السجل املدني" تظهر قائمة بأسماء املوظفين الذين سبق أن أدخلت بياناتهم اختر منها ،أو أدخل رقم السجل
املدني للموظف املراد تعديل بياناته ثم اضغط زر "ترشيح"  ،كما في الصورة (.)01
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الصورة ()01
 .3انقر على رابط "تعديل بيانات متدرب"  ،كما في الصورة ( .)00ستالحظ ظهور بيانات املوظف ،قم بتعديل البيانات املطلوبة،
ثم اضغط زر "حفظ التغييرات" ،كما في الصورة (.)02

الصورة ()00
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الصورة ()02

 ترشيح موظف لبرنامج
لترشيح موظف للبرامج التدريبية ،قم باتباع الخطوات التالية:
 .1قم باتباع الخطوات في البند األول "الدخول إلى النظام".
 .2من قائمة مهام مدخل البيانات قم بالنقر على رابط "الترشيح للتدريب ،"..كما في الصورة (.)03

الصورة ()03
 .4من قائمة "رقم السجل املدني" اختر رقم السجل املدني للمرشح أو أدخل رقم السجل املدني ثم اضغط زر "ترشيح"  ،كما
في الصورة (.)04

الصورة ()04
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 .3من قائمة "نوع الترشيح" قم بالضغط على رابط البرامج املطلوبة ("البرامج عامة" " -البرامج خاصة" " -الحلقات تطبيقية" -
"البرامج اإللكترونية" " -مركز األعمال" ) ،كما في الصورة (.)05

الصورة ()05
ّ
 .1في الحلقات التطبيقية يجب أن تكون مرتبة املوظف تسمح له بالترشح للبرنامج وذلك باختيار اللقب من القائمة املنسدلة
"اللقب" وإدخال املهام في حقل "املهام املكلف بها" ،كما في الصورة (.)06

الصورة ()06
 .6ستالحظ ظهور قائمة بالبرامج املوجهة للموظف املراد ترشيحه حسب نوع الترشيح .قم بتحديد مكان التدريب من القائمة
املنسدلة "الفرع" ،ثم قم بتحديد البرامج املطلوبة بالضغط على مربع االختيار املقابل لكل برنامج ،كما في الصورة (.)07

الصورة ()07
 .7ستالحظ ظهور رسالة تأكيد الترشيح اضغط "ترشيح" ،كما في الصورة ( .)08لتظهر رسالة تمت عملية الترشيح للبرنامج
بنجاح ،كما في الصورة (.)09
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الصورة ()08

الصورة ()09

 استعراض نتائج الترشيح واالعتذار عن البرامج التدريبية
الستعراض نتائج الترشيح ملوظف واالعتذار عن برامج تدريبية مرشح عليها ،قم باتباع الخطوات (من  3 – 0في بند ترشيح موظف)
الختيار املوظف ثم اتبع الخطوات التالية:
 .1من قائمة "نوع الترشيح" قم بالضغط على رابط "نتائج ترشيح املتدرب"  ،كما في الصورة (.)21

الصورة ()21
ّ
 .2ستالحظ ظهور قائمة البرامج املرشح عليها املوظف ونتائجها ،كما في الصورة (.)20
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الصورة ()20
 .4لعرض اشعار قبول /اعتذار لبرنامج تم قبول املوظف عليه أو غير مقبول فيه قم بالضغط على الزر املقابل للبرنامج حسب
نتيجة الترشيح "اشعار القبول" " /اشعار االعتذار"  ،كما في الصورة (.)22

الصورة ()22
 .3يظهر اإلشعار ،و لطباعة اإلشعار اضغط زر "طباعة"  ،كما في الصورة (.)23

الصورة ()23
 .1ولالعتذار عن برنامج تم ترشيح املوظف له ،قم بالضغط على زر "حذف"  ،كما في الصورة (.)24
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الصورة ()24
 .6تظهر رسالة تأكيد حذف البرنامج ،لتأكيد الحذف قم بالضغط على زر "حذف الترشيح"  ،كما في الصورة (.)25

الصورة ()25

 التسجيل في اختبار تحديد املستوى
لتسجيل موظف في اختبار تحديد املستوى للغة اإلنجليزية ،قم باختيار املوظف كما في الخطوات السابقة ثم اتبع الخطوات التالية:
 .1قم باتباع الخطوات في البند األول "الدخول إلى النظام".
 .2من قائمة "نوع الترشيح" قم بالضغط على رابط "اختبار تحديد املستوى"  ،كما في الصورة (.)27

الصورة ()27
 .4من القائمة املنسدلة "الفرع" حدد الفرع ،ومقابل التاريخ املحدد قم بالنقر على رابط "تسجيل"  ،كما في الصورة (.)28

11
FRM– CC-UMA-V001

] نسخة [ 0.1

ادارة خدمات املستفيدين

الصورة ()28
 .3ستالحظ ظهور رسالة تأكيد التسجيل ،ولتأكيد التسجيل اضغط زر "تسجيل" ،كما في الصورة (.)29

الصورة ()29
 .1وإللغاء التسجيل وحذف الترشيح ،قم بالضغط على رابط "مرشح لحذف الترشيح اضغط هنا"  ،كما في الصورة (.)31

الصورة ()31
 .6ستالحظ ظهور رسالة تأكيد حذف البرنامج ،لتأكيد الحذف قم بالضغط على زر "حذف"  ،كما في الصورة (.)30

الصورة ()30

 ترشيح متدرب آخر
لترشيح متدرب آخر اضغط زر "متدرب آخر"  ،كما في الصورة ( .)32ثم اتبع الخطوات السابقة
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الصورة ()32

 الرجوع إلى الصفحة الرئيسية
للرجوع إلى القائمة الرئيسية قم بالضغط على رابط "رجوع"  ،كما في الصورة (.)33

الصورة ()33

 اعتذار عن التدريب للحلقات التطبيقية
لالعتذار عن التدريب للحلقات التطبيقية ملوظف قم باتباع الخطوات التالية:
 .1من قائمة مهام مدخل البيانات ،قم بالنقر على رابط "اعتذار عن التدريب للحلقات التطبيقية"  ،كما في الصورة (.)34

الصورة ()34
 .2من قائمة "رقم املتدرب" اختر رقم السجل املدني للمرشح أو أدخل رقم السجل املدني ثم اضغط زر "بحث"  ،كما في الصورة
(.)35
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الصورة ()35
 .4اضغط مربع االختيار املقابل للدورة املرشح عليها املوظف لالعتذار ،كما في الصورة (.)36

الصورة ()36
 .3ستالحظ ظهور رسالة تأكيد االعتذار ،اضغط زر "اعتذار" لتأكيد االعتذار ،كما في الصورة (.)37

الصورة ()37

 نتيجة الدورات التدريبية والحلقات
لالستفسار عن نتيجة الدورات التدريبية والحلقات ،قم باتباع الخطوات التالية:
 .1من قائمة مهام مدخل البيانات ،قم بالنقر على رابط "نتيجة الدورات التدريبية والحلقات"  ،كما في الصورة (.)38

الصورة ()38
 .2من القوائم املنسدلة في صندوق البحث حدد محددات البحث كما يلي :ثم اضغط بحث كما في الصورة ( .)39لتظهر نتائج
البحث ،كما في الصورة (.)41
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-

القائمة املنسدلة "حالة الطلب"  :حدد نتيجة الدورة التدريبية أو الحلقة (اجتاز – لم يلتحق – مستبعد )...

-

القائمة املنسدلة "الفرع"  :حدد مكان التدريب للدورة التدريبية أو الحلقة

-

القائمة املنسدلة "العام التدريبي"  :حد العام التدريبي
] نسخة [ 0.1
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-

القائمة املنسدلة "الفصل"  :حدد الفصل التدريبي

-

القائمة املنسدلة "نوع البرنامج"  :حدد نوع البرنامج (البرامج التدريبية – الحلقات التطبيقية)

الصورة ()39

الصورة ()41

 االستعالم عن الترشيحات
لالستفسار عن الترشيحات للدورات التدريبية والحلقات وحاالتها ،قم باتباع الخطوات التالية:
 .1من قائمة مهام مدخل البيانات ،قم بالنقر على رابط "االستعالم عن الترشيحات"  ،كما في الصورة (.)40

الصورة ()40
من القوائم املنسدلة في صندوق البحث حدد محددات البحث كما يلي :ثم اضغط بحث كما في الصورة ( .)42لتظهر نتائج

.2

البحث ،كما في الصورة (.)43
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-

القائمة املنسدلة "حالة الطلب"  :حدد نتيجة الدورة التدريبية أو الحلقة (مرشح– غير مقبول – احتياط )...

-

القائمة املنسدلة "الفرع"  :حدد مكان التدريب للدورة التدريبية أو الحلقة

-

القائمة املنسدلة "العام التدريبي"  :حد العام التدريبي
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-

القائمة املنسدلة "الفصل"  :حدد الفصل التدريبي

-

القائمة املنسدلة "نوع البرنامج"  :حدد نوع البرنامج (البرامج التدريبية – الحلقات التطبيقية)

الصورة ()42

الصورة ()43

 االستعالم عن املقبولين من قائمة االحتياط
لالستفسار عن املقبولين من قائمة االحتياط ،قم باتباع الخطوات التالية:
 .1من قائمة مهام مدخل البيانات ،قم بالنقر على رابط "االستعالم عن املقبولين من قائمة االحتياط"  ،كما في الصورة (.)44

الصورة ()44
 .2من القوائم املنسدلة في صندوق البحث حدد محددات البحث كما يلي :ثم اضغط بحث كما في الصورة ( .)45لتظهر نتائج
البحث ،كما في الصورة (.)46
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-

القائمة املنسدلة "الفرع"  :حدد مكان التدريب للدورة التدريبية أو الحلقة

-

القائمة املنسدلة "العام التدريبي"  :حد العام التدريبي

-

القائمة املنسدلة "الفصل"  :حدد الفصل التدريبي

] نسخة [ 0.1
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الصورة ()45

الصورة ()46

 تحديث البيانات الشخصية
لتحديث البيانات الشخصية الخاصة بك ،قم باتباع الخطوات التالية:
 .1أسفل القائمة الرئيسية ،قم بالنقر على رابط "تحديث بياناتي الشخصية"  ،كما في الصورة (.)47

الصورة ()47
 .2ستالحظ ظهور نافذة تحديث البيانات الشخصية ،قم بتحديث البيانات ،وبعد التأكد من صحتها اضغط زر "حفظ" ،كما في
الصورة (.)48

الصورة ()48

17
FRM– CC-UMA-V001

] نسخة [ 0.1

ادارة خدمات املستفيدين

 .4ولتغيير كلمة السر  ،وسع نافذة تعديل كلمة السر بالضغط على الزر ( ) املقابل لـ "اضغط لتعديل كلمة السر" ،أدخل
كلمة السر القديمة في حقل "كلمة السر القديمة" ،ثم أدخل كلمة السر الجديدة في حقل "كلمة السر الجديدة" ،أعد إدخال
كلمة السر في حقل" تأكيد كلمة السر" ،ثم اضغط زر "حفظ" ،كما في الصورة (.)49

الصورة ()49
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للتواصل في حال وجود أي مشاكل بما يخص نظام الترشيخ ملسئولي الترشيح ،يرجى االتصال مع ادارة خدمات
املستفيدين.
البريد االلكتروني:

Helpdesk@ipa.edu.sa

أرقام االتصال4745666 / 4745777 :

حالــة اإلصدار
رقم االصدار

0.1

املنش ئ لإلصدار

حسن الخضيري

الوصف

تم انشاء الدليل

تمت املوافقة بواسطة

اإلدارة العامة لتقنية املعلومات

تاريخ املوافقة

0435/18/20

عبادة الشواهين
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