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 دليل نظام الترشيح لـمدخلي البيانات
 تحديث بيانات متدرب/ تسجيل

 

تسجيل بيانات موظفي الجهة في بوابة الترشيح، ألول مرة، أو تحديث بياناتهم انية تقدم هذه الخدمة ملدخلي البيانات إمك

 .للموظفين املدخلة بياناتهم مسبقا، وذلك بهدف ترشيحهم للدورات التدريبية

 

 دخلي البيانات م الفئة املستهدفة من الدليل:

 

 :أو شروط مسبقة  هامةمالحظات 

 يجب أن يكون لدخل البيانات صالحيات الدخول لهذه الصفحة واستخدام وظائفها 

 

 الدخول إلى النظام 

 :للدخول إلى نظام الترشيح، قم باتباع الخطوات التالية

 قم بفتح نافذة جديدة ملتصفح االنترنت في نظام التشغيل ويندوز.  .1

 كما في، "نظام الترشيح" زر ضغط على بالقم ، ومن ثم (//:ipa.edu.sawww.http) العنوانقم بلصق الرابط التالي في شريط  .2

 (.1الصورة )

 
 (1الصورة )
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قم ثم  ، ومن "ة السرلمك"تمثل برقم السجل املدني، ووامل "اسم املستخدم"قم بإدخال تظهر صفحة الدخول لنظام الترشيح.  .3

  (.2الصورة ) كما في، "تسجيل دخول " رابطعلى  نقربال

 
 (2الصورة )

 

 (.3الصورة ) كما في تظهر صفحة النظام   .4

 
 (3الصورة )
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 تسجيل متدرب جديد 

 .املوظف املراد ترشيحه ضمن صالحيات مدخل البيانات يجب أن يكون  

 :اليةالخطوات الت بعد تسجيل الدخول إلى نظام الترشيح، قم باتباعألول مرة، و  التدريبيةلبرامج في اموظف بيانات  تسجيلل

 (.4الصورة ) كما في"الترشيح للتدريب.."، من قائمة مهام مدخل البيانات قم بالنقر على رابط  .1

 
 (4الصورة )

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

 
 (5الصورة )

 في كما، "نعم" زر وتسجيل بيانات املوظف اضغط  لالستمرار ، "موظف جديد"  تظهر رسالة مرة يرشح ألول  وظفاملكان إذا  .3

 (.6الصورة )

 
 (6الصورة )
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  (.7الصورة ) كما فيحفظ التغييرات  زر ثم اضغط  ،بيانات النموذج كالتالي امأل .4

 البيانات الشخصية:

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

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

 حدد اللقباللقب" " اللقب : من القائمة املنسدلة -

 تاريخ امليالد الهجري : من رزنامة التاريخ حدد تاريخ امليالد بالهجري  -

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

 "رقم الهاتف"في حقل  الثابت للمتدربرقم الهاتف: أدخل رقم الهاتف  -

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

 حدد التخصص للمتدرب"التخصص" التخصص: من القائمة املنسدلة  -

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

 ""البريد اإللكترونيفي حقل  اإللكتروني للمتدربالبريد اإللكتروني: أدخل البريد  -

 البيانات الوظيفية:

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

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

 حدد وظيفية املتدرب" الوظيفة التي يمارسها فعليا " الوظيفة التي يمارسها فعليا: من قائمة  -

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

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

 الرزنامة حدد تاريخ شغل املتدرب للوظيفة تاريخ شغلها: من أداة -

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

 ظة""املدينة/املحافاملدينة/املحافظة: حدد املينة أو املحافظة للوظيفة التي يشغلها املتدرب من القائمة املنسدلة  -

 ""الرئيس املباشرفي حقل  باشر للمتدربالرئيس امل اسمالرئيس املباشر: أدخل  -

 "" وظيفة الرئيس املباشرفي حقل  وظيفة الرئيس املباشر: أدخل املسمى الوظيفي لوظيفة الرئيس املباشر -

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



 
 

 5 ] 1.0نسخة                                                                                                          [

FRM– CC-UMA-V001                                                                                                                                                                                                                                                                ت ادارة خدمات املستفيدينمع تحيا  

 
 (7الصورة )

 (.8الصورة ) كما فيموافق لالستمرار،   زر تظهر رسالة تم حفظ التغييرات اضغط  .5

 
 (8الصورة )
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 بيانات موظف حديثت 

 .املوظف املراد ترشيحه ضمن صالحيات مدخل البيانات لترشيحهيجب أن يكون  

 باتباع الخطوات التالية:، وبعد تسجيل الدخول إلى نظام الترشيح، قم والتعديل عليها بيانات موظفحديث تل

 (.9الصورة ) كما في"الترشيح للتدريب.."، من قائمة مهام مدخل البيانات قم بالنقر على رابط  .1

 
 (9الصورة )

تظهر قائمة بأسماء املوظفين الذين سبق أن أدخلت بياناتهم اختر  منها، أو أدخل رقم السجل "رقم السجل املدني" من قائمة  .2

 (.10الصورة ) كما في، "ترشيح"  زر ثم اضغط  املراد تعديل بياناتهوظف املدني للم

 
 (10الصورة )

لتظهر بيانات املوظف، قم بتعديل البيانات املطلوبة، ثم اضغط  (.11الصورة ) كما في،  "تعديل بيانات متدرب"انقر على رابط  .3

 (.12الصورة ) كما في، "حفظ التغييرات" زر 
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 (11الصورة )

 
 (12الصورة )
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، يرجى االتصال مع ادارة خدمات نظام الترشيحللتواصل في حال وجود أي مشاكل بما يخص 

 املستفيدين.

 Helpdesk@ipa.edu.saالبريد االلكتروني:  

 4745666/  4745777أرقام االتصال:  

 

 

 

 حالــة اإلصدار

رقم 

 االصدار

 تاريخ املوافقة تمت املوافقة بواسطة الوصف لإلصداراملنش ئ 

 هـ21/08/1435 اإلدارة العامة لتقنية املعلومات تم انشاء الدليل حسن الخضيري  1.0
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