الخطة التدريبية لدورة منسوبي المعاهد العملية على مستخدم مدير المدرسة
اليوم

توزيع اوقات التدريب
0088 -0088

08008-0088

االثنين

00088

> تعارف
> عرض تعريفي عن نظام نور

> طريقة تفعيل الحساب عن طريق
البريد اإللكتروني
 تدريب ()1—1> الدخول على مستخدم مدير مدرسة
واستعراضه*

فترة
راحة

> بياناتي الشخصية
> استعراض خدمات مدير المدرسة
تدريب ()2-1> الصفوف واألقسام
تدريب ()3-1> الفصول
 -تدريب ()4-1

> مراجعة ما تم أخذه يوم السبت

> توليد كلمات السر للمعلمين
تدريب ()3-2
> المعلمين المنقولين من وإلى المدرسة
تدريب ()4-2
المستخدمون ( اإلداريون)
> إضافة ملف إداري
> تعديل ملف إداري
(تغيير رقم الهوية -تغيير اسم المستخدم-
تغيير كلمة السر-إضافة غياب وتأخر
لمعلم -البيانات االضافية -المؤهالت
االكاديمية – تعديل-فصل -نقل -حذف)
 تدريب ()5-2المستخدمون (المستخ َدمون)
> تطبيق نفس خطوات اإلداريون
المستخدمون (المرشدون الطالبيون)
> تطبيق نفس خطوات اإلداريون
الدرجات
> الفصل الدراسي األول
(حالة إدخال الدرجات -إدخال الدرجات-
إغالق الدرجات)
 -تدريب ()3-3

فترة
راحة

المستخدمون (الطالب )
> إضافة ملف طالب جديد وتفعيله
 تدريب ()6-2> تعديل ملف طالب
(تغيير رقم الهوية -تغيير اسم
المستخدم-تغيير كلمة السر -إدخال
درجات طالب-البيانات االضافية-عرض
رشيف الطالب-تعديل اللجنة المرتبطة-
الربط بولي األمر -تحويل نظام طالب-
تحويل سجل طالب)
تدريب ()7-2
> تعديل ملف طالب –تكملة
(فصل -حذف -نقل -تعديل )
-تدريب ()8-2

فترة
راحة

> الفصل الدراسي الثاني
(حالة إدخال الدرجات -إدخال الدرجات-
إدخال درجات المراجعة -إغالق
الدرجات -مواد التجاوز -إدخال درجات
الدور الثاني -إدخال درجات مراجعة
الدور الثاني)
 تدريب ()4-3> الطالب الغائبون بعذر
(إدخال الدرجات للطالب الغائبين بعذر-
مواد التجاوز -إغالق الدرجات) -
تدريب ()5-3

السبت

االحد

03008-00088 -08008

> تعديل ملف معلم – تكملة
(البيانات االضافية -عرض العالقات
الصفية -تحديد مجال التدريس -
تحديد العمل االشرفي -معلومات
األقارب -إضافة المؤهالت األكاديمية-
إضافة الدورات التدريبية -ربط
المهارات -األعمال المسندة)
 تدريب ()1-2> تعديل ملف معلم – تكملة
(فصل-حذف -تعديل -نقل -العالقات
التدريسية)
تدريب ()2-2
> مراجعة ما تم أخذه يوم األحد
المستخدمون(أولياء األمور)-تكملة
> (إضافة -تعديل -حذف -فصل)
> توليد كلمات سر ألولياء األمور
 تدريب ()1-3>تعديل ملف مستخدم
 -تدريب ()2-3

3088-03008
المستخدمون(المعلمون)
> إضافة ملف معلم جديد وتفعيله
 تدريب ()5-1> تعديل ملف معلم
(تغيير رقم الهوية -تغيير اسم المستخدم-
تغيير كلمة السر-إضافة غياب وتأخر
لمعلم)
 تدريب ()6-1المستخدمون (الطالب)-تكملة >توليد
كلمات سر للطالب >الطالب المنقولين
من وإلى المدرسة
>تحديد فصل الطالب
>عرض طلبات تعديل األسماء)
تدريب ()9-2> تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد
>عرض طلبات الترفيع
> استعراض طلبات النقل من أولياء األمور)
 -تدريب ()11-2

السلوك والمواظبة
> تعريف مدخل السلوك والمواظبة وحذفه
> إدخال السلوك والمواظبة
> احتساب السلوك والمواظبة
> كشف متابعة المخالفات
> نسخ الغياب والتأخر
 تدريب ()6-3طالب االنتساب الجزئي
 -تدريب ()7-3

توزيع اوقات التدريب

اليوم

الثالثاء

األربعاء

> مراجعة ما تم أخذه يوم االنثنين
التقارير
> تقارير المعلمين
 تدريب ()1-4> تقارير الطالب
أول  12تقرير
 -تدريب ()2-4

التقارير -تكملة
> تقارير الطالب
استكمال التقارير
 تدريب ()3-4> تقارير الدرجات
 -تدريب ()4-4

> مراجعة ما تم أخذه يوم الثالنثاء
نظام األعطال
> إضافة بالغ
> تعديل اقتراح
> متابعة البالغات
 تدريب ()1-5> إعدادات أخرى
 -تدريب ()2-5

اإلعدادات
> إعدادات التجهيزات للعام الجديد
 -تدريب ()3-5

* الصفحة األولى من المذكرة

> انشاء الجدول الدراسي
 -تدريب ()3-3

فترة
راحة

التقارير -تكملة
> التقارير اإلحصائية
 تدريب ()5-4> تقارير المتابعة
 تدريب ()6-4> تقارير االشراف
-تدريب ()7-4

فترة
راحة

اسئلة واستفسارات

لجان االختبارات
> إضافة وتعريف وتعديل وحذف لجنة
> توزيع الطالب على اللجان
> تقارير اللجان
> أرقام الجلوس
تدريب ()8-4
جدول االختبارات
> جدول االختبارات الخاص بإدارة التعليم
> جدول االختبارات الخاص بالمدرسة
تدريب ()9-4
تقييم المدرب

االختبار

توزيع شهادات الحضور

