
تدريب نظام مصادر التعلم

مشروع نظام نور لإلدارة التربوية

: عبدا� بن محمدمشرف عام الوزارة اعداد 
البداح



تدريب
مصادر التعلم














ھیكلة المستخدمین لنظام مصادر التعلم
آلیات العمل على نظام مصادر التعلم

االجراءات والخدمات في مستخدم قائد المدرسة
االجراءات والخدمات في مستخدم امین مصادر التعلم

االجراءات والخدمات في مستخدم مدير ادارة التجهیزات في
ادارة التعلیم

خدمة طلب االشغال في حساب القائد و المعلم
خدمة االستعارة االلكترونیة لجمیع المستخدمین

اثناء عرضه سیتم ما
اللقاء



قائد المدرسة
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الخدمات الرئیسیة لمصادر التعلم في حساب قائد المدرسة
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الخدمة وصفها
المركز غرف تعريف الخطوة األولى إلنشاء المركز عبر تعريف قیاسات غرفة المطالعة

مركز إنشاء طلب الخطوة الثانیة إلنشاء المركز عبر استكمال الطلب و رفعه إلدارة
التجهیزات

مركز تعلیق/اغالق طلبات عند اغالق المركز نهائیا او تعلیق خدماته من قبل إدارة التجهیزات
يتم رفع الطلب الكترونیا

االسترجاع و اإلتالف طلبات اعتماد إلتالف او إعادة الكتب إلدارة التعلیم
التعلم مصادر مركز أوعیة استعراض الكتب التي تمت اضافتها من قبل امین المركز

اإلشغال طلبات إمكانیة تقديم طلب إلشغال المركز ألي فصل من فصول المدرسة
اإلعارة طلبات طلبات االستعارة الشخصیة لقائد المدرسة

التقارير تتوفر العديد من التقارير المفیدة لمصادر التعلم

التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام



خطوات انشاء مركز مصادر تعلم في مدرسة من حساب قائد المدرسة
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خطوات اعتماد طلبات االتالف واالسترجاع للمصادر من حساب قائد
المدرسة
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* يعتمد قائد المدرسة طلب اتالف او استرجاع للمصادر ، المرفوع من امین مركز مصادر التعلم
بالمدرسة

التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام



خطوات طلب اغالق او تعلیق لمركز المصادر من حساب قائد
المدرسة
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* خدمة جديدة
التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام



خطوات االطالع على أوعیة مركز مصادر التعلم المضافة من حساب قائد المدرسة
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كیف يمكن ربط امین مصادر التعلم بالمركز ؟

10 التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام

يتم إضافة امین مصادر التعلم من خالل رابط الموظفین  ثم يتم الدخول على
ملفه ثم ربطه بالمركزكالتالي :



امین مركز مصادر التعلم
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الخدمات الرئیسیة في حساب امین مركز مصادر التعلم
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الخدمة وصفها

الصیانة طلبات و المتوفرة التجهیزات يتم إضافة كل األجهزة واالثاث الخاص بالمركز لألجهزة الصالحة لالستعمال ،
وكذلك يمكن إضافة طلب صیانة لها

التعلم مصادر مركز أوعیة يتم إضافة الكتب واقراص اللیزر المتوفر بالمركز ، وكذلك يمكن االستعالم عن
االوعیة المضافة ، ويمكن إضافة أوعیة المركز األخرى كالخرائط وغیرھا

)العهدة (المصادر إرجاع طلبات إلسقاط عهدة ( مصادر ) تمت اضافتها لمركز مصادر التعلم
التعلم مصادر خطط الخطة الفصلیة لألمین يمكن اضافتها

النشاطات إلضافة األنشطة المنفذة بالمركز وتوثیقها
الكتب أكعاب يمكن طباعة اكعاب الكتب مرفقا بالباركود لتنظیم العمل

المستخدمین بطاقات إصدار تحتوي البطاقة بیانات المستخدم – ھويته والباركود الخاص به
التعلم مصادر مركز أصدقاء يحتوي أسماء الطالب المشاركین في اعمال المركز وصفتهم

المركز على المترددون يتم إضافة المترددين والوقت ومدة الزيارة
الباركود أو الهوية رقم باستخدام اإلعارة طلبات الطلبات المباشرة لإلعارة عبر رقم الهوية او بالباركود في بطاقته

اإللكتروني االسترجاع و اإلعارة طلبات اعتماد القبول او الرفض للطلبات عبر حسابات المستخدمین
اإلشغال طلبات اعتماد قبول اورفض طلب االشغال واالستفادة من خدمات المركز للمعلمین

التقارير تتوفر العديد من التقارير المفیدة لمصادر التعلم
التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام



خطوات إضافة التجهیزات المتوفرة بالمركز . امین مركز مصادر تعلم
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 لالستخدام وال تحتاج الى صیانة فتضافصالحةاذا كانت التجهیزات 
كالتالي



خطوات إضافة طلبات الصیانة للتجهیزات المكتبیة والتقنیة . امین
مركز مصادر تعلم
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لالستخدام و تحتاج الى صیانة فتضافغیر صالحة اذا كانت التجهیزات 
كالتالي



خطوات إضافة أوعیة المركز (كتب / أقراص اللیزر). امین مركز مصادر
تعلم
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خطوات إضافة طلبات إرجاع المصادر (العهدة) . امین مركز مصادر تعلم
 
 
 
 
 
 

16 التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام



خطوات إضافة خطط مصادر التعلم . امین مركز مصادر تعلم
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يجب اعتماد الخطة لتظهر في : مالحظة
التقارير
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خطوات إضافة النشاطات . امین مركز مصادر تعلم
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في المنفذة األنشطة جمیع توثیق التعلم مصادر ألمین يمكن
، المركز

التقارير في تنعكس حیث
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امین مركز . الباركود أو الهوية رقم باستخدام اإلعارة خطوات إضافة طلبات
مصادر تعلم
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امین مركزطلبات اإلعارة و االسترجاع اإللكتروني .  خطوات التعامل مع
مصادر تعلم
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قبول اإلعارة اإللكترونیة

استرجاع الكتب المعارة
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امین مركز مصادر تعلمطلبات االشغال .  خطوات التعامل مع
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بعد اعتماد الطلب وفي حال الرغبة في التعديل او الحذف لطلب االشغال فیمكن ذلك باختیار( تم اعتمادخدمة جديدة : 
الطلب ) من فلتر الحالة

التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام



مدير إدارة التجهیزات

22 التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام



الخدمات الرئیسیة لمصادر التعلم في حساب مدير إدارة التجهیزات
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الخدمة وصفها
مركز إنشاء طلب اعتماد طلبات االنشاء ( قبول او رفض ) للمراكز المرسلة من قادة المدارس

بالمدارس المراكز ربط لربط مركز مصادر مع اكثر من مدرسة في الحي ( كالمجمعات ) ومعرفة المدارس
المرتبطة بالمدرسة

المركز نقل يمكن نقل المركز بكافة عهده من مدرسة ألخرى
مركز تعلیق/اغالق طلبات اعتماد طلبات اغالق او تعلیق مركز مصادر التعلم

الصیانة طلبات اعتماد طلبات الصیانة المرفوعة من امین مركز مصادر التعلم لألجهزة واالثاث

االسترجاع و اإلتالف طلبات اعتماد اعتماد طلبات االتالف واالرجاع المرفوعة من قادة المدارس ، واالطالع على كافة
العملیات المتعلقة

التعلم مصادر مركز أوعیة استعراض الكتب التي تمت اضافتها من قبل امین المركز في أي مدرسة ضمن ادارته أو
طلب إضافة مصدر جديد من الوزارة حسب التنسیق مع ادارة

التقارير تتوفر العديد من التقارير المفیدة لمصادر التعلم
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خدمة اعتماد طلبات انشاء المراكز . مدير إدارة التجهیزات
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تم إضافة رابط لتعديل الطلب في حال وجود خطأ في: خدمة جديدة 
البیانات
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خدمة ربط المركز بالمدارس  وخدمة نقل المركز . مدير إدارة التجهیزات
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عبر االختیار من قائمة مدارس المكتب  ثم حفظ االختیار ، يمكن ربط مركز مصادر مع اكثر من مدرسة إلتاحة
عملیات اإلعارة واالشغال للمركز

يمكن االستعالم عن المدارس المرتبطة بالمركز

: يمكن نقل مركز المصادر في  المدرسة المغلقة الى مدرسة أخرى جديدةخدمة جديدة 
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خدمة اعتماد طلبات اغالق/تعلیق مركز . مدير إدارة التجهیزات
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يمكن عبر ھذه الخدمة – الموافقة او الرفض لطلبات االغالق او التعلیق لمركز مصادر التعلم

يمكن أيضا تفعیل المركز المغلق او المعلق
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خدمة اعتماد طلبات الصیانة . مدير إدارة التجهیزات
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يمكن عبر ھذه الخدمة – الموافقة او الرفض لطلبات الصیانة لألجهزة واالثاث لمركز المصادر

يمكن االستعالم عن الطلبات في حالة ( القبول . الرفض )

التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام



خدمة إضافة اوعیة جديدة لمصادر التعلم . مدير إدارة
التجهیزات
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: يمكن لمدير التجهیزات استعراض عناوين مصادر التعلم المضافة ، في أي مركز مصادر  استعالم - 1
 : يمكن لمدير التجهیزات طلب إضافة مصدر جديد ( كتاب ) -  إضافــة2تعلم ضمن ادارته

وذلك بعد التنسیق المسبق مع إدارة مصادر التعلم بالوزارة  ، حیث يمكنه إضافة الكتب المعتمدة وغیر موجوده ضمن قوائم
مصادر التعلم في نور ، سیتمكن مدير إدارة مصادر التعلم بالوزارة من الموافقة او الرفض بعد استعراض الطلب



* خدمة طلب اشغال
من المعلم – القائد

* خدمة طلب استعارة
من جمیع المستخدمین
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خطوات طلب االشغال للمركز من قبل المعلم والقائد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام



خطوات طلب االشغال للمركز من قبل المعلم والقائد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 التربوية لإلدارة نور  نظام  - التعلم مصادر نظام

للبحث عن طلب يتم تحديد التاريخ الخاص
به للتأكد من اعتماده ، ويمكن حذفه في

حال عدم االعتماد



خطوات طلب استعارة الكتروني من جمیع المستخدمین
بالمدرسة
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•
•

•
•

•
•

نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في التدريب
نرجو منكم التفضل بالتسجیل في موقع نور للتدريب

noorsystem.net
نأمل تسجیل بیاناتكم ( االسم – البريد االلكتروني -  الهاتف الجوال )

سیصلكم رابط تحمیل العرض على بريدكم االلكتروني
ستصلكم شهادة  معتمدة من إدارة نظام نور تفید بحضوركم للتدريب ، سیتم مطابقة االيمیل

المسجل في كشوف التسجیل مع االيمیل المسجل بموقع التدريب
 

تحیاتنا
فريق نظام نور للتدريب  - اإلدارة العامة لتقنیة المعلومات – وزارة التعلیم

شكر وتقدير
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