
 وصاسج انرؼهٍى                                                                                                              
 اإلداسج انؼايح نهرؼهٍى مبنطقح يكح ادلكشيح                                                                                 

 ادلؼهىياخإداسج ذقنٍح       

 إػذاد
 سىسٍ ػثذانشمحٍ انكثاوي

 مجٍغ احلقىق حمفىظح إلداسج ذقنٍح ادلؼهىياخ مبكح ادلكشيح  





ة إدارة االختباراث والقبىل بإدارة التعلين وهن القائوت /الذخىل على هستخذم هذير -

 .الرئيسيت نقىم بالنقر على إعذاداث هذير االختباراث 

نقىم بالنقر على تفعيل الفصل الصيفي للنظام إعذاداث هذير االختباراث تظهر صفحت  -

 .الفصلي 

بالنقر على إضافت الوذارس إلى تفعيل الفصل الصيفي للنظام الفصلي نقىم تظهر صفحت  -

 .الفصل الصيفي 



ذظهش صفحح  -
اإلضافح َقىو تاخرٍاس  
يكرة انرؼهٍى ثى اننقش 

 .ػهى حبث 
تاننقش ػهى حبث  -

ٌظهش ادلذاسس انراتؼح 
دلكرة انرؼهٍى احملذد  
َقىو تاننقش ػهى ادلشتغ 

جبىاس ادلذسسح ادلخراسج  
ثى اننقش  نرظهش ػاليح 
 ػهى حفظ  

...  ذظهش سسانح  -
متد ػًهٍح احلفظ 

تنجاح ، تزنك َكىٌ قذ  
اضفنا يذسسح نهفصم 

انصٍفً تاننظاو انفصهً 
وٌظهش جذول تثٍاَاخ 

ادلذسسح ادلخراسج وميكٍ  
حزف ادلذسسح اخلراسج  

قثم إضافح انفصىل  
وانطانثاخ أو انطالب  

 .فٍها 



ج إداسج االخرثاساخ وانقثىل  /وميكٍ دلذٌش -
يٍ يراتؼح حانح إغالق دسجاخ انفصم 

انصٍفً نهنظاو انفصهً ورنك يٍ انقائًح 
ج االخرثاساخ وانقثىل  /انشئٍسٍح تصفحح يذٌش

 .َقىو تاننقش ػهى انرقاسٌش 
ذظهش صفحح انرقاسٌش َقىو تاننقش ػهى ذقاسٌش   -

اننظاو انفصهً ، ويٍ ثى يراتؼح انفصم 
 .انصٍفً 

ذظهش صفحح يراتؼح انفصم انصٍفً َقىو  -
ترحذٌذ انصف ويٍ ثى اننقش ػهى ػشض ٌظهش  

جذول تثٍاَاخ ادلذسسح وحانح إغالق  
انذسجاخ وػذد انطانثاخ أو انطالب ادلقٍذٌٍ  

 .فٍها 





ج ادلذسسح ويٍ انقائًح انشئٍسٍح َقىو تاننقش ػهى  /يٍ صفحح يذٌش -
 .االخرثاساخ 

 .ذظهش صفحح االخرثاساخ ، َقىو تاننقش ػهى اننظاو انفصهً  -
 ذظهش صفحح اننظاو انفصهً ، َقىو تاننقش ػهى انفصم انصٍفً ، -
ثى يٍ صفحح انفصم انصٍفً ، َقىو تاننقش ػهى صفىف وأقساو اننظاو   -

 .انصٍفً 



ذظهش صفحح صفىف وأقساو اننظاو انصٍفً ، َقىو تاننقش ػهى   -
 .إضافح صفىف نهنظاو انصٍفً 

ذظهش صفحح اإلضافح ، َقىو ترحذٌذ انصف ورنك تاننقش ػهى  
 .ثى اننقش ػهى حفظ  ادلشتغ جبىاس انصف نرظهش ػاليح 

ٌظهش انصف يف صفحح صفىف وأقساو اننظاو انصٍفً ، وته  -
 .خٍاسٌٍ احلزف واألقساو ، َقىو تاننقش ػهى األقساو 



تؼذ اننقش ػهى األقساو ، ذظهش صفحح األقساو وهبا خٍاس واحذ فقط وهى قسى ثاَىي ، َقىو تاننقش ػهى   -
 .ثى اننقش ػهى حفظ  ادلشتغ جبىاس انقسى نرظهش ػاليح 

 .َكىٌ تزنك حذد انصف وانقسى نهفصم انصٍفً تاننظاو انفصهً  -



تانشجىع نصفحح انفصم انصٍفً ، َقىو تاننقش ػهى اخلٍاس   -
 .انثاًَ وهى طهثح اننظاو انصٍفً 

ذظهش صفحح طهثح اننظاو انصٍفً ، َقىو تاننقش ػهى ذسجٍم   -
 .انطهثح 

ذظهش صفحح انرسجٍم َقىو تكراتح سقى اذلىٌح نهطانثح أو   -
 .انطانة ثى اننقش ػهى حبث 

ج َقىو ترحذٌذ يىاد انرؼثش ورنك تاننقش /ذظهش تٍاَاخ انطانة -
ثى اننقش ػهى   ػهى ادلشتغ جبىاس ادلىاد ادلطهىتح نرظهش ػاليح 

 .ذسجٍم 



ج  /تانشجىع نصفحح طهثح اننظاو انصٍفً ميكٍ دلذٌش -
ادلذسسح حتذٌذ انصف ثى اننقش ػهى حبث نرظهش قائًح  
تأمساء انطانثاخ أو انطالب انزٌٍ مت ذسجٍههى تاننظاو  

 .انصٍفً وطثاػرها 
ج  /ج ادلذسسح حبزف انطانة/وأٌضا ينها ميكٍ دلذٌش -

سىف ذرى ... ورنك تاننقش ػهى اَسحاب ، ذظهش سسانح 
ػًهٍح االَسحاب هم اَد يرأكذ يٍ االسرًشاس ، َقىو تاننقش 

 .ػهى َؼى 
ج ادلذسسح انرؼذٌم ػهى يىاد  /أو ينها أٌضا ميكٍ دلذٌش -

 .ج ورنك تاننقش ػهى ادلىاد /انطانة


