
 إغالق درجاخ اىفصو اىثاني
 

 ىيَرحيح ادلتىسطح  
 

 وطثاعح اىشهاداخ



 اخلطىج األوىل

 .اىتأمذ ٍن عذً وجىد طالب غري ٍرتثطني تفصو •
 
 
 
 



 اخلطىج اىثانيح

إىل  -اىتأمذ ٍن عذً وجىد طيثاخ نقو طالب ٍعيقح ٍن ادلذرسح  •
 .ادلذرسح



 اخلطىج اىثاىثح

 :  رصذ درجاخ اىسيىك وادلىاظثح  •
ويمكن احتسابها بعد تسجيل المخالفات السلوكية وغياب 

 الطالب من رابط السلوك والمواظبة

 مينن اىتعذيو أو إدخاه درجاخ اىسيىك وادلىاظثح ٍن راتط إدخاه اىذرجاخ: ٍالحظح. 



 اخلطىج اىراتعح

 اىتأمذ ٍن رصذ درجاخ اىطالب جلَيع ادلىاد يف اىفرتاخ ونهايح اىفصو  •

 تقرير البيانات المفقودة –تقارير اإلحصائية  –وذلك بالدخول على التقارير 



 اخلطىج اخلاٍسح

 :تعذ اىتأمذ ٍن امتَاه اىرصذ جية طثاعح ادلسىداخ  •

 المسودات –تقارير الدرجات  –وذلك بالدخول على التقارير 

 جية االحتفاظ تنسخح ٍن ادلسىداخ يف ادلذرسح: ٍالحظح. 



 اخلطىج اىسادسح

 :دخاه درجاخ ادلراجعحإتعذ اىتأمذ ٍن ادلسىداخ جية  •

 إدخال درجات المراجعة –الدرجات  –وذلك بالدخول على االختبارات 

 جية رصذ مجيع ادلىاد ىني يظهر  أمساء اىطالب يف شاشح رصذ درجاخ ادلراجعح: ٍالحظح. 



 تاتع اخلطىج اىسادسح

جية رصذ مجيع ادلىاد يف اىفصو اىثاني ىني يتٌ تفعيو . •
 .اىرصذ يف درجاخ ادلراجعح

 
جية رصذ اىذرجاخ ىيطالب يف شاشح إدخاه درجاخ ادلراجعح •

 ويف حاىح عذً وجىد زيادج أو نقص ترصذ نفس درجح اىطاىة 

يتٌ إعادج طثاعح ادلسىداخ ىيتأمذ ٍن نتائج اىطيثح. 



 اخلطىج اىساتعح

 تعذ اىتأمذ ٍن اىنتائج وادلراجعح يتٌ إغالق درجاخ اىفصو اىثاني•

  يف حاىح عذً وجىد طالب ٍنَيني سيتٌ إغالق اىذور اىثاني تيقائيا. 



 اخلطىج اىثاٍنح

 تعذ رىل يتٌ طثاعح ادلثيضاخ•

 المبيضات –تقارير الدرجات  –وذلك بالدخول على التقارير 



 اخلطىج اىتاسعح

وال يىجذ دور ثاني جية ترفيع اىطالب أوال  ىني  يف حاىح عذً وجىد طالب ٍنَيني•
 .يتٌ تفعيو طثاعح اىشهاداخ

 لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد –وذلك بالدخول على شاشة الطالب 



 تاتع اخلطىج اىتاسعح

 يتٌ أوال  تفعيو ترفيع اىطالب ثٌ اىثذء يف ترفيع اىطالب•



 اخلطىج اىعاشرج

 تعذ رىل يتٌ طثاعح شهاداخ اىطيثح •
 شهادات الطلبة –تقارير الدرجات  –وذلك بالدخول على التقارير 

 جية االحتفاظ تنسخح ٍن اىشهاداخ يف ادلذرسح: ٍالحظح. 



 اخلطىج احلاديح عشر

 إشعار مبىاد اإلمَاه –ٍن خاله تقارير اىذرجاخ : طثاعح إشعاراخ ادلنَيني  •

 جداول االختبارات –االختبارات : ويجب أوالً ادخال جدول الدور الثاني من خالل 



 اخلطىج األخريج

 :طثاعح اىتقارير اخلاصح مبستىياخ اىطالب  •


