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دليل نظام الترشيح لـمدخل البيانات
االستفسار عن نتيجة الدورات التدريبية والحلقات التطبيقية لموظفي الجهة

تقدم هذه الخدمة ملدخلي البيانات إمكانية االستفسار عن نتيجة ترشيح موظفي الجهة للتدريب على الدورات التدريبية
والحلقات التطبيقية في معهد اإلدارة العامة.
الفئة املستهدفة من الدليل :مدخلي البيانات
مالحظات هامة أو شروط مسبقة:
يجب أن يكون لدخل البيانات صالحيات الدخول لهذه الصفحة واستخدام وظائفها

 الدخول إلى النظام
للدخول إلى نظام الترشيح ،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 (.)1

الصورة ()1
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 .3تظهر صفحة الدخول لنظام الترشيح .قم بإدخال "اسم املستخدم" واملتمثل برقم السجل املدني ،و"كلمة السر"  ،ومن ثم قم
بالنقر على رابط "تسجيل دخول" ،كما في الصورة (.)2

الصورة ()2
.4

تظهر صفحة النظام كما في الصورة (.)3

الصورة ()3

 نتيجة الدورات التدريبية والحلقات
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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 (.)40
-

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

-

القائمة املنسدلة "الفصل"  :حدد الفصل التدريبي

-

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

الصورة ()39

الصورة ()40

3
FRM– CC-UMA-V001

] نسخة [ 1.0

مع تحيات ادارة خدمات املستفيدين

للتواصل في حال وجود أي مشاكل بما يخص نظام الترشيح ،يرجى االتصال مع ادارة خدمات
املستفيدين.

البريد االلكترونيHelpdesk@ipa.edu.sa :
أرقام االتصال4745666 / 4745777 :

حالــة اإلصدار
رقم

املنش ئ لإلصدار

الوصف

تمت املوافقة بواسطة

تاريخ املوافقة

االصدار
1.0

حسن الخضيري

تم انشاء الدليل

اإلدارة العامة لتقنية املعلومات
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