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وزارة التعليم
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نظام اإلدارة التربوية الموحد
"نور"
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رقم النسخة
تاريخ النسخة

6004.0.26695

خدمة جديدة
النظام

م

نوع المستخدم

مالحظات

الوحدة

1

الكل

مرشد الطالبي

تقارير

2

الكل

مدير عام الصحة المدرسية

المستخدمون

تم اضافة "موظف صالحيات مدير عام الصحة المدرسية "

3

الكل

4

الكل

مدير إدارة الصحة المدرسية
في اإلدارة
قائد مدرسة

المستخدمون

5

الكل

مدير مشروع التغذية
بشركة تطوير

تم اضافة " موظف صالحيات مدير إدارة الصحة المدرسية في
اإلدارة"
تم اضافة تقرير " االنتهاء من اعمال االختبارات " الى مدارس محو
االمية
موظف صالحيات مدير مشروع التغذية بشركة تطوير

التقارير/االحصائية
المستخدمون

تم إضافة تقرير الزيارات الفنية

اصالحات وتعديالت
م

النظام

1

الكل

2

الكل

الوحدة

نوع المستخدم

التقارير  /تقارير الطالب
قائد مدرسة

مالحظات
إعادة اظهار التقارير التالية:
 -1بيان بأسماء الطالب المكملين ومواد إكمالهم
 -2بيان بأسماء الطالب الناجحين

التقارير:
مدير عام المقررات

 -1السجل األكاديمي
 -2شهادة إتمام الثانوية العامة

مراجعة وتدقيق  :قسم التغيير و التطوير في نظام نور

تنسيق شهادة السجل األكاديمي للمقررات وهو مختلف عن
االعوام السابقة بمراعاة المالحظات التالية:

 : @NOOR_PROJECTنشر
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اصالحات وتعديالت
م

النظام

3

الكل

4

الكل

5

الكل

6

الكل

7

الكل

8

الكل

نوع المستخدم

مالحظات

الوحدة

 -1تنسيق الجدول حيث يظهر ارتفاع جدول بيانات الطالب
وهو مختلف عن االعوام السابقة
-2

اصالح اسم قائد المدرسة العربي  -االنجليزي

 - -3تعديل مسمى مدير الى (قائد) في شهادة السجل
األكاديمي وشهادة اتمام الثانوية العامة
مدير إدارة االختبارات
والقبول بإدارة التعليم
مدير عام االختبارات
والقبول
مدير ادارة التربية والتعليم
مدير ادارة التوجيه واالرشاد
في االدارة
مدير عام االختبارات
والقبول
قائد مدرسة

الدرجات  /المعادلة للطلبة القادمين من
خارج النظام الفصلي

تم اضافة رسالة تفيد بأن "ال يمكن اضافة معادلة ألن المدرسة
أغلقت درجات الدور األول لهذا العام" في حال أن المدرسة أغلقت
درجات الفصل الثاني

التقارير  /تقارير الطالب  /تقارير النتائج
النهائية

تعديل التقرير ليصبح فلتر الصف اختياري وحذف فلتر الصف في حالة
نوع التقرير :إحصائية نتائج طلبة الصف األول االبتدائي فئة()181

التقارير /التقارير االحصائية /اعداد
الطالب حسب مكاتب التربية والتعليم
والتخصص
التقارير  /التقارير اإلحصائية

عرض البيانات بنا َء على جنس االدارة
تم اتاحة تقرير "الطالب العشرة االوائل على مستوى االدارة " لدى
مدير ادارة االرشاد في االدارة.

التقارير  /التقارير اإلحصائية

تم التعديل على فلتر تقرير" احصائية عامة لنتائج اختبارات الدورين
معا " بحيث تم الغاء فلتر المدرسة كفلتر اجباري لتعبئة فلتر
الصفوف

المهارات  /تحديد الطالب المتعثرين في
سداد الرسوم الدراسية

اصالح فلتر السنة الدراسية ليعمل بالشكل المطلوب
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