
 

 معيد املكية                                      املدير امتنفيذي نلوحدة

 أ د. أ مل همران   أ .م.د صفوت توفيق



 2 

 أ عضاء وحدة اخلدمات الامكرتوهية :

 املدير امتنفيذي نلوحدة   توفيق هنداوي م.د صفوتأ .

 عضوا                 .د . شريين فتحي 

 عضوا                        .أ .محمد جميل

 عضوا                   مصطفى .محمد .أ  

 عضوا               .أ .عبد امواحد محمد  

 عضوا                   .أ .حضا عركوب 

 عضوا                    .أ .هبة ًوسف  

 عضوا    أ . ميادة جادهللا  .            

 عضوا    أ محد حلمي  .                 أ . 

 عضوام. الميس صالح  .              



 3 

 الصفحات موضوعال م

 4 ذسجُم انذخىل وذغُُز كهًح انًزور نهًسرخذو. 1

 5 انرأكذ يٍ صذح انثُاَاخ لثم ذجهُز انكُرزول وذجهُز انكُرزول نهزصذ. 2

 7 ذُزَم يمزراخ انرخهفاخ نكم يىاد انفصم انذراسٍ نشعثح يعُُح. 3

 9 ذُزَم انًمزراخ األساسُح ورفعها إنً انكُرزول. 4

 13 ذجًُع َرُجح يمزراخ واعرًادها نهفصم انذراسٍ األول وانفصم انذراسٍ انثاٍَ. 5

 14 اعرًاد انُرُجح نهفصم انذراسٍ األول. 6

 15 اعرًاد انُرُجح نهفصم انذراسٍ انثاٍَ وذطثُك انزأفح. 7

 17 ذُزَم شُد انكرزوٍَ نًزاجعح لىاعذ انزأفح نهفصم انذراسٍ انثاٍَ. 8

 18  )ذذزَزٌ واعًال فصهُح(.خُاراخ ذُزَم انشُد االنكرزوٍَ نًزاجعح غزق االدخال  9

 19 خُاراخ ذُزَم انشُد االنكرزوٍَ وكشف اعالٌ انُرُجح انفصم انذراسٍ انثاٍَ. 10

 23 ذُسُك انطثاعح نهشُد وكشف اعالٌ انُرُجح انُهائٍ. 11

 تعط انًشكالخ انرٍ لذ ذىاجهك أثُاء انرعايم يع انكُرزول االنكرزوٍَ. 12

 انكُرزول. خغانة نهكُرزول تعذ ذجهُز تُاَاإظافح  -

 دذف غانة يٍ انكُرزول تعذ ذجهُز تُاَاخ انكُرزول. -

 إظافح يمزر نهطانة فٍ فصم دراسٍ يفرىح. -

 ٍ يفرىح.دذف يمزر نهطانة فٍ فصم دراس -

 إظافح يمزر نهطانة فٍ انفصم انذراسٍ األول فٍ دانح فرخ انفصم انذراسٍ انثاٍَ. -

 رصذ درجاخ غانة يعٍُ تعذ ذجًُع واعرًاد انُرُجح. -

 عذو ذجًُع انًمزر تعذ رصذ درجاخ أعًال انسُح وانرذزَزٌ. -

27-40 

28 

30 

31 

36 

37 

39 

40 

 يشكالخ يرعهمح تكُرزول انفزلح االونٍ. 13

 ذذىَم غانة يٍ فزلح إنً فزلح أخزٌ داخم انكهُح. -

 إنً انفزلح االونٍ أو انثاَُح. رصذ درجاخ غانة يذىل يٍ كهُح أخزٌ -

 وجىد يمزراخ غُز يذًهح عهً انطانة. -

41-45 
41 

44 

45 

 يشكالخ يرعهمح تكُرزول انفزلح انزاتعح: 14

 .وظهىر انرمذَز انرزاكًٍ ظعُف. ذزاكًٍ انطانة ال َرى دساته -

 وجىد يمزراخ ال َرى ذجًُعها فٍ انفصم انذراسٍ انثاٍَ. -

46-53 
46 

53 



 4 

 ذسجُم انذخىل وذغُُز كهًح انًزور نهًسرخذو. -1

 :الرابط التالي يتـ تسجيؿ الدخوؿ عمى

http://mis.damanhour.edu.eg/mis_dam2/ 

 الموضحة الخانات في السر وكممة المستخدـ اسـ كتابة ويتـ فتظهر أمامنا النافذة التالية
 :الضغط عمى المؤشر الموضح بالصورةويتـ 

عند استالـ اسـ الدخوؿ وكممة السر فمف األفضؿ تغيير كممػة السػر الخاصػة بػالكنتروؿ كمػا 
لمستخدـ ثـ الضغط عمػى تدػديؿ ـ ادخاؿ اسـ اتهو موضح فيما يمي مف خطوات في البداية ي

 كممة المرور

 

http://mis.damanhour.edu.eg/mis_dam2/
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فيها كتابة رقـ السر القديـ ثـ الرقـ الجديد ثـ تأكيد الػرقـ  التالية ويتـثـ تظهر أمامنا النافذة 
 :هو مبيف بالصورة حفظ كماالجديد مرة أخرى ثـ 

 

 انرأكذ يٍ صذح انثُاَاخ لثم ذجهُز انكُرزول وذجهُز انكُرزول نهزصذ.-2

النافػذة الموضػحة بالصػورة نختػار منهػا  أمامنابدد ادخاؿ اسـ المستخدـ وكممة المرور تفتح 
 :الكنتروؿ لتسجيؿ الدخوؿ إلى الكنتروؿ
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مػف القاممػة  الكنتروؿبدد ذلؾ يتـ اختيار دخوؿ الكنتروؿ ومنها نختار تسجيؿ دخوؿ 
 :هو موضح بالصورة كما الجانبية

 
 التػيبدد الضغط عمى تسجيؿ الدخوؿ تظهر أمامنا النافذة التالية نختار منها الشػدبة 

 2ثـ ندخؿ كممة المػرور كمػا هػو موضػح بػالرقـ 1نريد الدخوؿ عميها كما هو موضح بالرقـ 
 3ـ ثـ نقـو بالضغط عمى كممة دخوؿ كما هو موضح بالرق

مػػف القاممػػة الجانبيػػة بدػػد الػػدخوؿ إلػػى الكنتػػروؿ نقػػـو بالػػذهاا الػػى أعمػػاؿ الكنتػػروؿ 
 التالية: كما هو موضح بالصورة لمكنتروؿ ومنها نختار تجهيز بيانات الطالا
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تظهر نافذة كما هو موضح بالصورة  لمكنتروؿ بدد الضغط عمى تجهيز بيانات الطالا
 ثػـ تجهيػز بيانػات الطػالاقبػؿ التجهيػز نختار منهػا التأكػد مػف صػحة بيانػات الطػالا التالية 

 لمكنتروؿ :

 
 انذراسٍ نشعثح يعُُح.ذُزَم يمزراخ انرخهفاخ نكم يىاد انفصم  -3

 إلىيتـ الوصوؿ  تقارير متابدة الطالامف شموف الطالا بالبحث في القاممة الجانبية عف 
فتظهػػر النافػػذة  عمػػى بيػػاف بمقػػررات التخمػػؼ لطالػػاثػػـ منهػػا يػػتـ الضػػغط  متابدػػة السػػجؿ الدراسػػي

ونػوع الدراسػة نسػنوات دراسػيةل والفرقػة المػراد تنزيػؿ  األكػاديميوالتي منها يتـ تحديد الدػاـ  التالية
نيمكػػف اختيػػار كميػػة التربيػػة لتنزيػػؿ الممػػؼ لجميػػ  التخمفػػات لهػػا وكػػذلؾ الفصػػؿ الدراسػػي والشػػبدة 
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وفي حالة تنزيؿ التخمفات لكؿ الطػالا   يػتـ الضػغط عمػي اختيػار طالػا ولكػف دةل الشدا مرة واح
 يمي:يتـ الضغط عمى طباعة الكشؼ كما 

 

 وبددها تظهر النافذة التالية ومنها يتـ اختيار تصدير الممؼ بأي صيغة تريدها:
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 ذُزَم انًمزراخ األساسُح ورفعها إنً انكُرزول.-4

نقػـو بالػدخوؿ مػرة أخػرى إلػى أعمػاؿ الكنتػروؿ ومنهػا  لمكنتػروؿ بدد تجهيز بيانات الطالا
 :نختار تجمي  نتيجة مقرر كما هو بالصورة

 
 :بدد الدخوؿ إلى تجمي  نتيجة مقرر نجد الصورة التالية

 
رة السابقة نجد أف المادة   يوجد لها كػود مقػرر و  بيانػات وهػذا االبػا مػا و مف خالؿ الص

لػ  واختيػارو وعنػد  التػاليأوؿ مقرر موجود عمػى الموقػ  لػذلؾ يجػا التوجػ  إلػى المقػرر  فييظهر 
 التالية: تظهر لنا البيانات كاممة كما هو بالصورة التالياختيار المقرر 
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ـ بػالدودة مػػرة أخػرى لممػادة ا ولػػى سػنجد ظهػػور كػود لهػػا وبدػد اختيػار المقػػرر الثػاني نقػػو 

 التالية: وبيانات تقيـ مثؿ باقي المقررات كما هو بالصورة

 
الصػػفحة بدػػد اختيػػار المػػادة المطموبػػة وظهػػور كػػود لهػػا وطػػرؽ تقيػػيـ نقػػـو بػػالنزوؿ ألخػػر 

 ممؼ اكسؿ ونختار إصدار
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بالمكػاف  ؾعمػى جهػاز  حفظػ لممػادة و بدد اختيار إصدار ممؼ إكسؿ يتـ تنزيػؿ ممػؼ إكسػؿ 

 :كالتالينتوج  لمممؼ والقياـ بفتح  ويكوف شكم   وبالتالي المحممة.الخاص لمممفات 

 
ثـ نقـو برصد الدرجات داخؿ الممػؼ مػ  مراعػاة عػدـ إدخػاؿ درجػات أكبػر مػف الػدرجات الكميػة 

وبػد   الطالا ل  درجػاتبد  مف كممة  الغياابالممؼ وفى حالة الغياا يتـ رصدو بكتابة  الموجودة
 ط ؿ دوبد  مف  الطالا ل  درجاتبد  مف  الحرمافحالة الحرماف نكتا  ، وفىغنكتا  ط ؿ دمف 

 عنكتا   ط ؿ دوبد  مف  الطالا ل  درجاتبد  مف  ا عتذار، وفى حالة ا عتذار نكتا  حنكتا 
طالػا ايػاا وطالػا لػ  حرمػاف وطالػا قػاـ لػ  درجػات و  اوالصورة التالية توضح طريقة رصد طال

 :با عتذار 
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كمػا هػو   save Asنختػار ومنهػا  fileبدد استكماؿ كؿ بيانات ممؼ ا كسؿ نذها الى قاممػة

 التالية: موضح بالصورة

 
 ثػـ بها حفظ  المراد الممؼ اسـ نكتا وفيها التالية القاممة لنا تظهر  SAVE ASبدد اختيار 

 excelتظهر لنا قاممة كما هو بالصػورة نختػار منهػا ،ف SAVE AS TYPE قاممة عمى الضغط
workbook  ثـ SAVE كما هو بالصورة: 
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بدد حفظ الممؼ بالصيغة المطموبة يتبقى لنا رفد  لمموق  نقـو مرة أخرى مف خالؿ 

 Broseلنا اصدار ممؼ ا كسؿ منها وبد  مف اختيار اصدار ممؼ اكسؿ نختار  التي تـالصفحة 

... 

 
بامتداد  تظهر نافذة نختار منها ممؼ ا كسؿ الذى قمنا بحفظ   Broseبدد الضغط عمى 

.xlsx  ثـ نضغطopen :كما يمي 
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ثـ نقـو بدد ذلؾ باختيار تحميؿ   Broseبدد ذلؾ نالحظ ظهور اسـ الممؼ بجوار كممة 
 كالتالي:  مف ممؼ اكسؿ لرف  الممؼ لمموق 

 
 رفع ملفات المقررات:مشكالت قد تظهر أثناء 

 طأتطزَمح خ ذىاو انذزياٌ او االعرذار  رصذ انغُاب. 

 ٍانذرجح انُهائُح. سمف درجح انرذزَزٌ أو األعًال انفصهُح أعهً ي 

  نى ذى رفع يهف يمزر فٍ يكاٌ يهف يمزر آخز نٍ َمثم انكُرزول انًهف وسرظهز رسانح

 خطأ.

 ًمزراخ واعرًادها نهفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ:انذجًُع َرُجح -5

بدد الضغط عمى تحميؿ مف ممؼ اكسؿ يتـ رف  الممؼ تمقاميا ثـ يظهر لنا جممة تـ 
الحفظ بنجاح وهو ما يدنى اكتماؿ رف  الممؼ وتكوف الخطوة التالية الضغط عمى تجمي  نتيجة 

النتيجة  دها نختار تطبيؽ شروط الكنتروؿ وبدد ا نتهاء نختار اعتمامقرر وبدد ا نتهاء من
 التالية: كما هو موضح بالصورة
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بدد ا نتهاء مف رف  كؿ ممفات المقررات الخاصة بالفصؿ الدراسي، ومف نفس شاشة 
تجمي  نتيجة مقرر يتـ تجمي  المقررات وتطبيؽ شروط الكنتروؿ واعتماد تجمي  المقررات بنفس 
الترتيا الموضح بالصورة، م  مالحظة أف هذو الخطوة مف الممكف أف تحدث بطريقتيف، إما 

كما  تجمي  جمي  المقررات، أو تجمي  كؿ مقرر عمى حدة وتطبيؽ الشروط عمي  واعتماد تجميد 
 ، ويجا مالحظة أن  بدد ا نتهاء مف الثالث خطوات بنجاح سيمغى تنشيطهـ.أشرنا سابقاً 

 
القياـ بأي تدديؿ في ممؼ مقرر ما بدد تجميد  واعتمادو، يتـ الرابة في : فى حالة ملحوظة

الضغط عمى فؾ اعتماد تجمي  مقرر المشار إليها بالسهـ األصفر، ثـ إجراء التدديؿ، ثـ إعادة 
 .لهذا المقرر الثالث خطوات الخاصة بالتجمي  وتطبيؽ الشروط وا عتماد

 اعرًاد انُرُجح نهفصم انذراسٍ األول.-6

  و عتماد نتيجة الفصؿ الدراسي األوؿ بدد ا نتهاء مف التجمي ، مف أقصى يميف الشاشة مف
 قاممة أعماؿ الكنتروؿ، نقـو باختيار اعتماد النتيجة كما يمي:

 
جميع الدرجات للمستوى األعلى تمن شاشة اعتماد النتيجة نختار التحقق من شروط التجميع، ثم  -1

 جميع الدرجات للمستوى األعلى للفرق السابقة بنفس الترتيب الموضح بالصورة.تللفرقة الحالية، ثم 
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 اد انُرُجح نهفصم انذراسٍ انثاٍَ وذطثُك انزأفح.اعرً-7

  بدد ا نتهاء مف التجمي  الثانيعتماد نتيجة الفصؿ الدراسي و: 
ثـ تطبيؽ الرأفة  –ثـ اعتماد النتيجة  –اعتماد تجمي  جمي  المقررات ن كالتالييكوف الترتيا 

ثـ اعتماد النتيجة مرة أخريل ويجا أف يراعى ذلؾ الترتيا لكي يتـ ا عتماد وتنزيؿ الدرجات  –
 في شموف الطالا بصورة صحيحة.
خطععوة  وتععيت النتيجععة يععتم بمععا بالفصععل الدراسعع  األول  واعتمععادتجميععع نتيجععة جميععع المقععررات 

   مععن قاةمععة ةعمععال البنتععرولوذلععك  الثععان ، الدراسعع تطبيععق الرة ععة بعععد اعتمععاد النتيجععة  عع  الفصععل 
 ، نختار تطبيق الرة ة.بالقاةمة الجانبية بالبنترول المفتوح

 

حتى تظهر رسالة تم تطبيق الرة ة  من شاشة تطبيق الرة ة نختار تطبيق قواعد الرة ة، ثم االنتظارو 
 بنجاح.
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 تعذ ذطثُك انزأفح َرى اعرًاد انُرُجح يزج أخزي تُفس انطزَمح انساتمح.
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 .انكرزوٍَ نًزاجعح لىاعذ انزأفح نهفصم انذراسٍ انثاٍَ ذُزَم شُد-8

َرى ذذًُم كشف يزاجعح انُرُجح انخاص تانفصم انذراسٍ انثاٍَ)شُد( كٍ َمىو انكُرزول تًزاجعره 

كشاىف انًزاجعاح تانمائًاح انجاَثُاح َارى اخرُاار كشاف ثاى يٍ انمائًح انجاَثُح َخراار ذماارَز انكُرازول 

 :كًا تانصىرج انرانُح وذمذَزاخ انطالب كُرزول شُدرصذ درجاخ 

 

ثى تعذ انعغػ عهً كشف رصذ درجاخ وذمذَزاخ انطالب كُرزول شُد َُرمم انًرصفخ انٍ َافذج   
كًا  رً َرثًُ نهكُرزول يزاجعح انزأفحذُشُػ خُار )عزض درجح انزأفح( دجذَذج ويُها َرى 

 تانصىرج انرانُح:

 

يع انرأكُذ عهً انخُاراخ انرانُح نسهىنح يزاجعح لىاعذ انزأفح فٍ َفس انخُاراخ فٍ انُافذج انساتمح 

 وهٍ:
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خُاراخ ذُزَم انشُد االنكرزوٍَ نًزاجعح غزق االدخال )ذذزَزٌ -9

  واعًال فصهُح(.

( يععتم تحميععل ةو الفصععل الدراسعع  الثععان  الفصععل الدراسعع  األول سععواف  عع نتيجععة  بعععد اعتمععاد ال
يقوم البنترول بمراجعته، من ةقصى يمين شاشة البنترول الرةيسية  ب بشف مراجعة النتيجة  شيت( 

 .بما سبق من قاةمة تقارير البنترول يتم اختيار بشوف المراجعة  شيت(

 تحميؿ شيت لممراجدة: يجا مراعاة المالحظات اآلتية أثناء

  واألعمال الفصلية. التحريريتنشيط خيار  عرض طرق التقييم( لمراجعة إدخال درجات 
 .)الغاف تنشيط خيار  إظهار مجموع المقررات 
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خُاراخ ذُزَم انشُد االنكرزوٍَ وكشف اعالٌ انُرُجح انُهائٍ.- 10 

 ، َرى ذذًُم انشُد انُهائٍ فٍ ظىء انخُاراخ انرانُح:انشُدتعذ االَرهاء يٍ يزاجعح 
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مف القاممة الجانبية يتـ البحث عف تقارير الكنتروؿ ومنها كمؾلاللتحميؿ كشؼ إعالف النتيجة ن 
 كشوؼ النتامج ثـ يتـ الضغط عمي كشؼ اعالف النتيجة 

 :يتـ تنشيط الخيارات التاليةيتـ ا نتقاؿ إلى نافذة جديدة بها خيارات تنزيؿ الكمؾ حيث 
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 24 

 
 ذُسُك انطثاعح نهشُد وكشف اعالٌ انُرُجح انُهائٍ. -11

اعداد الخيارات لتنزيل الشيت وبشف اعالن النتيجة بما بالخطوات السابقة يتم الضغط بعد 
ومف القاممة  Exportحيث يتم االنتقال إل  نا ذة جديدة ومنها يتم اختيار  على 

 كما بالصورة التالية: Excellالمنسدلة يتـ اختيار تنزيؿ الممؼ كممؼ 
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ثعععم يعععيت  بععععدلا نا عععذ  لحفعععظ الملعععف علععع  الجهعععاز لبعععدف تنسعععيقه ولعععذا الخيعععار  ععع  حالعععة البلعععك 
 واتباع الخطوات التالية: Excellبعدلا يتم  تح ملف النتيجة والشيت 

 Page Setupومعن السعهم الجعانب  بالضعغط عليعه يعتم  عتح نا عذة  Page Layoutاختيعار قاةمعة -
ومنهعععا يعععتم ضعععبط اععععدادت الطباععععة للصعععفحة المفتوحعععة معععن ملعععف االبسعععيل حيعععث يراعععع   ععع  تبويعععب 

Page  االععععدادات بمعععا بالصعععورة معععع تععععديلScaling  ليتناسعععب معععع حعععدود طباععععة ملفعععك معععن خيعععار
Adjust to: :بما بالصورة التالية 

 
يعتم  حيعثحعدود الصعفحة لضبط  Marginsيتم االنتقال ال  تبويب  Page Setupمن نفس النا ذة -

يععتم تغييرلععا ألظهععار بيانععات التععذييل التعع  سععيتم اضععا تها  عع   Bottomجعععل بععل الحععدود صععفر عععدا 
 بما يل :لجعل الشيت يتوسط الصفحة  Horizontallyبجوار  √الخطو التالية وبذلك يتم عمل 
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لضعبط تعذييل الصعفحة  Header/Footerيعتم االنتقعال الع  تبويعب  Page Setupمعن نفعس نا عذة -

وبها البيانات التالية مع بتابعة اسعم رةعيس للملف  Footerيتم اعدادلا لجعلها تذييل باستخدام صورة 
 :paintالبنترول عليها باستخدام برنامج الرسام 

 
لتفععتح نا ععذ   Custom Footerحيععث يععتم الضععغط علعع   Footerويععتم ادراج الصععورة السععابقة بعععع 

جديدة منها يتم ادراج الصورة بتذييل    الجزف األيمعن بعالوقوف عليعه ثعم الضعغط علعى رمعز ادراج 
[ من Pageصفحة &] >>ثى ذذذَذ يسارها وفٍ انجزء االَسز يٍ انُافذج َرى كراتح اِذٍ صورة من الجهاز

[&Pages ]  بالصورةبما: 
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وذلععك لتحديععد منطقععة الطباعععة  Sheetقععال العع  تبويععب يععتم االنت Page Setupثععم مععن نفععس نا ععذة -
وبععذلك تبععرار الصععفوف االولعع   عع  جميععع صععفحات الشععيت عنععد الطباعععة والتعع  تشععتمل علعع  بيانععات 

 Row toوتبتعب  ع  خانعة   22حتع  الصعف  1الشععبة وةسعماف المعواد وبالبعا تبعون معن الصعف 
repeat at top   ضبطها بما بالصورة التالية:ويتم  22$:1$وتبون عل  الهيةة التالية 

 
 مالحظات لضبط الممؼ عند الطباعة:

يتم بالضغط بالماوس عل   ملتحديد جميع الصفوف الت  تشتمل عل  ةسماف الطالب بله -
 ثم النزول ألخر صف بالماوس والضغط عليه.  Shiftاول صف ثم الضغط عل  مفتاح
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ةي  اصعععل جعععانب  بعععين الصعععفين  علعععىبععععد تحديعععد بعععل الصعععفوف يمبعععن تغييعععر ارتفعععاعهم بعععالوقوف -
الماوس والسحب لتغيير االرتفعاع بمعا يمبعن ب Lift clickثم الضغط  ظهور العالمة  حتىبالماوس 

ةي صعف ثعم اختيعار  علعىبالمعاوس  Right clickوذلعك بالضعغط  Row Height تغييعر  باسعتخدام

 

 
ةي  علععىن السععابقتان يمبععن اسععتخدامهما مععع االعمععدة وذلععك بتحديععد عمععود مععا ثععم الضععغط الخطوتععا-

سعتجدد ةنعه تعم تحديعد بعل االعمعدة بينهمعا وبعالوقوف بعين  Shiftعمود يليه مع الضعغط علع  مفتعاح 
والسععحب سعععيتم تغييععر ععععرض االعمععدة بمعععا يمبععن تغييعععر   رقمعع  ةي عمعععودين سععتظهر العالمعععة 

بالمعاوس علع  ةي عمعود ثعم اختيعار  Right clickوذلعك بالضعغط  Column Width باسعتخدام

 

 
 ول االنكرزوٍَ.تعط انًشكالخ انرٍ لذ ذىاجهك أثُاء انرعايم يع انكُرز -12

 انكُرزول. خإظافح غانة نهكُرزول تعذ ذجهُز تُاَا أوالً:

 دذف غانة يٍ انكُرزول تعذ ذجهُز تُاَاخ انكُرزول. ثاَُا:

 إظافح يمزر نهطانة فٍ فصم دراسٍ يفرىح. ثانثاً:

 دذف يمزر نهطانة فٍ فصم دراسٍ يفرىح. راتعاً:

 إظافح يمزر نهطانة فٍ انفصم انذراسٍ األول فٍ دانح فرخ انفصم انذراسٍ انثاٍَ. خايساً:

 رصذ درجاخ غانة يعٍُ تعذ ذجًُع واعرًاد انُرُجح.سادساً: 

 عذو ذجًُع انًمزر تعذ رصذ درجاخ أعًال انسُح وانرذزَزٌ.ساتعاً: 
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 أو : إضافة طالا لمكنتروؿ بدد تجهيز بيانات الكنتروؿ.
بيانععات بعععد تسععجيل الععدخول إلععى البنتععرول ثععم الشعععبة المععراد إضععا ة الطالععب  يهععا نختععار تجهيععز       

 الطالب للبنترول على القاةمة    الجانب األيمن بما يشير السهم 

 
 " تحميؿ بيانات طالا جديد لمكنتروؿ " بعد ذلك تظهر لنا الصفحة التالية نختار منها 

 
 إلضا ة الطالب المراد إضا ته للبنترول  " بحث متقدـ "ثم نضغط على 
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تظهععر لععذ  الصععفحة نمععت الخانععات الخاصععة ببيانععات الطالععب ثععم  " بحػػث متقػػدـ "بعععد الضععغط علععى 

 نختار من قاةمة األسماف الطالب المراد إضا ته من الداةرة الصغيرة الموجودة بجانب اسمه
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 " تجهيز بيانات الطالا لمكنتروؿ " بعد اختيار الطالب تعود القاةمة تلقاةيًا للقاةمة التالية  نختار منها 

 
 على " تجهيز بيانات الطالب للبنترول" يتم بذلك إضا ة الطالب للبنترول.بعد الضغط 

 الكنتروؿ.حذؼ طالا مف الكنتروؿ بدد تجهيز بيانات  ثانيًا:
بعد تسجيل الدخول إلى البنترول ثم الشعبة المعراد حعذف الطالعب منهعا نختعار تجهيعز بيانعات الطعالب 

بمععا يوضععح  حػػذؼ بيانػػات طالػػا مػػف الكنتػػروؿ " "للبنتععرول  تظهععر الصععفحة التاليععة  تختععار منهععا 
 السهم. 
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 المربعع تظهر الصفحة التالية موجود بها قاةمة بيسماف الطالب  نختعار اسعم الطالعب المعراد حذ عه معن 

 السهم.يشير  بماالكنتروؿ حذؼ بيانات الطالا مف الصغير الموجودة بجانب االسم ثم نختار 

 
 مفتوح. دراسيفصؿ  فيإضافة مقرر لطالا  ثالثًا:
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مفتوح التيبعد معن وجعود المقعرر المعراد إضعا ته علعى  دراس  صل    يراعى عند اضا ة مقرر لطالب 
المحعدد للطالعب، وذلعك ععن طريعق الرجعوع لشاشعة األنظمعة  الدراسع شةون طالب السيستم  ى الفصل 

 " بيانات الطالا " نختار منها شةون الطالب  تظهر صفحة نختار منها 

 
خانعة اسعم   ع عند اختيار " بيانات الطالب تظهر لذ  القاةمعة  نبتعب اسعم الطالعب المعراد البحعث ععن 

 الطالب ونحدد الفرقة الموجود بها 
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، ثم االسمالبحث نقوم بالضغط على الداةرة الصغيرة الموجودة بجانب    بعد ظهور اسم الطالب 
 ل اسم الطالب بما لو موضح  ى لذ  الصفحة نختار خيار " المقررات الدراسية " الموجودة ةسف

 
 الدراس بعد ذلك تظهر صفحة يوجد بها الفصول الدراسية الخاصة بالطالب نضغط على الفصل 

األول للفرقة الثانية  نضغط على العالمة  الدراس المراد إضا ة المقرر به وليبن مثال الفصل 
 يشير لها السهم.  الت الموجودة بجانب الداةرة 
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بعد ذلك تظهر صفحة نختار دور االمتحان وليبن دور يناير ثم نقوم بتفحص المواد الدراسية 
الموجودة للطالب  إذا بانت المقرر المراد إضا ته موجود بقاةمة المواد الدراسية  إننا ننتقل إلى 

ية بلمة إضا ة البنترول إلضا ة المقرر، ةما إذا بان المقرر بير موجود  يوجد ةسفل المواد الدراس
وبجوارلا مستطيل قد يوجد به المقرر المراد إضا ته حينها نختار المقرر ونضغط على حفظ ثم ننتقل 

 الصفحة التالية    إلى البنترول إلضا ة الطالب بما لو مبين 
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األول للفرقة  الدراس المستطيل  إننا نذلب للفصل    ةما إذا بان المقرر المراد إضا ته بير موجود 

المراد  الدراس األولى مثال ونقوم بإضا ة المادة بالخطوة السابقة ثم نقوم بعمل حفظ، ثم نعود للفصل 
إضا ة المقرر له نجد المقرر قد ظهر بالمستطيل الموجود بجانب خيار إضا ة  نضغط إضا ة ثم 

 المقرر.حفظ ثم ننتقل للبنترول إلضا ة 
تجهيز بيانات الطالا رول ثم الشعبة المراد إضا ة المقرر له نختار بعد تسجيل الدخول إلى البنت

  إضافة مقرر لطالا تظهر لنا صفحة نختار منها لمكنتروؿ 
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 االسمبعد الضغط على خيار إضا ة مقرر لطالب تظهر لنا صفحة وبها قاةمة ةسماف  نختار منها 
 المراد إضا ة المقرر له عن طريق الضغط على الداةرة الصغيرة 

 
خانة بجوار بلمة إضا ة نختار المقرر ثم نضغط    يظهر المقرر المراد إضا ته  االسمبعد اختيار 

 على بلمة إضا ة  يتم إضا ة المقرر للبنترول 
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 مفتوح. دراسيفصؿ  فيمقرر لطالا  ؼرابدًا: حذ
تجهيز بيانات الطالا بعد تسجيل الدخول إلى البنترول ثم الشعبة المراد إضا ة المقرر له نختار 

  :بالتال حذؼ مقرر لطالا  تظهر لنا صفحة نختار منها لمكنتروؿ 

 
 االسمبعد الضغط على خيار حذف مقرر لطالب تظهر لنا صفحة وبها قاةمة ةسماف  نختار منها 

المراد حذف المقرر له عن طريق الضغط على الداةرة الصغيرة بجوار االسم  تظهر خيارات 
مستطيل بجوار بلمة حذف  نختار المقرر المطلوب حذ ه ثم نضغط على بلمة حذف    المقررات 

  باآلت : يتم حذف المقرر 
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 .الثاني الدراسيحالة فتح الفصؿ  فياألوؿ  الدراسيالفصؿ  فيخامسًا: إضافة مقرر لمطالا 
األول طالما تم  تح الفصل  الدراس لذ  الحالة يستحيل إضا ة مقرر للطالب    الفصل    
و ى لذ  الحالة يتم الدخول على شةون طالب السيستم ويتم البحث عن الطالب  الثان  الدراس 

مفتوح وعند  دراس  صل    لب إضا ة مقرر لطا ول ثالثًا    المراد إضا ة المقرر له بما حدث 
للطالب عن طريق الضغط  الثان  الدراس الوصول لصفحة الفصول الدراسية نقوم بحذف الفصل 

  بالتال األعلى     Okعلى العالمة الحمراف ثم نضغط على 

 
األول  الدراس الفصل    ثم نذلب للبنترول ويتم تسجيل الدخول للشعبة المراد إضا ة المقرر لها 

 .بعد ذلك ندخل على خيار ةعمال بنترول الطالبثم  شرحه،ونقوم بإضا ة المقرر بما سبق 
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 الذيبعد الضغط على خيار ةعمال بنترول الطالب تظهر لنا صفحة نقوم  يها باختيار الطالب 
ةو  تحريريتم إضا ته ونرصد درجات المقرر سواف بان  الذيةضيف المقرر له ثم نختار المقرر 

ثم نضغط حفظ ثم تجميع مقررات البنترول ثم تطبيق شروط البنترول ثم  شفويةعمال  صلية ةو 
 اعتماد النتيجة 

 
بعد ذلك ندخل على شةون طالب السيستم ونبتب اسم الطالب المراد إضا ة المقرر له ثم نصل 

الصفحة    لصفحة المقررات الدراسية ونضغط على رصد طالب سنوات دراسية بما لو مبين 
 :التالية
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  بالتال ودور مايو ثم نضغط حفظ  الثان  الدراس تظهر لنا صفحة نختار منها الفصل 
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تم إضا ة المقرر لها  الت لنفس الشعب  الثان  الدراس بعد ذلك نقوم بالدخول للبنترول للفصل 
الفصل    ونقوم بالضغط إلى خيار ةعمال بنترول الطالب ثم نختار الطالب الذى ةضيف له المقرر 

 حفظ.ثم  الثان  الدراس األول ثم نرصد له درجات جميع مواد الفصل  الدراس 

م نقوم بعد ذلك نذلب إلى خيار تجميع نتيجة مقرر ونقوم بفك اعتماد وتجميع جميع المقررات ث
 االعتماد.بالتجميع واالعتماد ثم تطبيق الرة ة ثم 

 النتيجة.رصد درجات طالا مديف بدد تجمي  واعتماد  سادسًا:
بعد تجميع النتيجة واعتمادلا قد تظهر مشبلة إضا ة درجات لطالب ولحل لذ  المشبلة نقوم 

 تظهر  ةعمال بنترول الطالببالدخول إلى البنترول والشعبة المراد إضا ة الدرجات  يها ثم نختار 
لنا صفحة نختار منها اسم الطالب ثم نقوم بإلغاف الرة ة ثم نختار المقرر المراد اضا ة ةو تعديل 
الدرجات له ثم نضغط حفظ ثم تجميع المقررات للبنترول ثم تطبيق شروط البنترول ثم اعتماد ثم 

 .تطبيق الرة ة ثم اعتماد

 بالتال :موضحة  ول ترتيب الخطوات مهم جدا عند حل لذ  المشبلة  ممحوظة: 

 
 إننا  الثان  الدراس األول بعد  تح الفصل  الدراس الفصل    حالة لو بان رصد الدرجات    

الفصل    األول  بعد تطبيق با ة الخطوات  الدراس الفصل    لن نجد خيار تطبيق الرة ة متاح 
األول   رصد الدرجة للمقرر ثم حفظ ثم تجميع المقررات للبنترول ثم تطبيق شروط  الدراس 
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ونختار ةعمال بنترول  الثان  الدراس الفصل    البنترول للمقررات ثم اعتماد ( نذلب لنفس الشعبة 
طالب ثم نختار الطالب المراد إضا ة الدرجات له ثم نختار المقرر ثم نرصد الدرجة ثم حفظ ثم 

 ع المقررات للبنترول ثم تطبيق شروط البنترول ثم اعتماد ثم تطبيق الرة ة ثم اعتماد .تجمي
 والتحريري.عدـ تجمي  المقرر بدد رصد أعماؿ السنة  سابدًا:

عند الدخوؿ لخيار تجمي  نتيجة مقرر ورف  ممفات المقررات بدد رصدها قد توجد بدد 
 منها.تواجهنا  التيالمشاكؿ 

ونختار مادة  نخطئالمادة  من الممبن ةن  اسمالملف يتم ر ضه و ى لذ  الحالة نتيبد من  –ة 
ةخرى، ةو ةن ملف المقرر قد اختلف تنسيقه عن الملف الموجود بالسيستم و ى لذ  الحالة نقوم 

 بر عه.ثم نقوم  pasteو copyبتنزيل ملف آخر ونرصد الدرجات من الملف القديم عن طريق
رصد الدرجات  مثال توجد خانة  اربة من الدرجات ةو    من الممبن ةن يبون لناك خطًا  –ب 

لذ  الحالة يجب مراجعة    ةو الغياب رصد بطريقة خاطةة  د(ل   طدرجة مرصودة مبان 
 الرصد بطريقة صحيحة حتى يتم قبول الملف.

ملفات مواد    لف ولذا يحدث قد يبون الملف صحيحًا والرصد صحيح والسيستم ال يقبل الم –ج 
 لذ  الحالة نقوم برصد مواد التخلف من خيار ةعمال بنترول الطالب.   التخلف 

 انفزلح االونٍ.يشكالخ يرعهمح تكُرزول  -13

 ذذىَم غانة يٍ فزلح إنً فزلح أخزٌ داخم انكهُح.أوالً: 

 رصذ درجاخ غانة يذىل يٍ كهُح أخزٌ إنً انفزلح االونٍ أو انثاَُح.ثاَُاً: 

 ثالثًا: وجود مقررات بير محملة على الطالب.
 تحويؿ طالا مف فرقة ألخرى داخؿ الكمية أوً : 

 من شاشة األنظمة نختار الجزف الخاص بشةون الطالب 
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 على يمين الشاشة نختار بيانات الطالب الجانبية من القاةمة

 
  سنوات دراسية (  نوع الدراسة   خانة االسم نبتب اسم الطالب بامال ةو جزف منه ثم نختار من 

 : بحث   الفرقة األولى ( ثم  الفرقة الدراسيةومن 
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 لخاصة به:انفتح المقررات الدراسية  ةسفل الشاشة ومنبعد ذلك نختار اسم الطالب المطلوب تحويله 

 
ثععم مععن الشاشععة التاليععة نختععار رصععد طالععب سععنوات دراسععية وذلععك إلضععا ة  صععل دراسعع  جديععد 

  الجديدة:ويراعى ةثناف اإلضا ة تغيير شعبة الطالب إلى الشعبة  تحويله،للطالب المطلوب 
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، دور األول،نضع بيانات الفرقة الدراسية المطلوبة بما لو موضح بالصورة ونختار الفصل الدراس  

 ،، وننتظر ظهور المواد ثم نحفظها .يناير 

 

 باإلضافة:حظات متدمقة مال

يجب رصد درجات الطالب  ع  معواد التربعوي المشعتربة بعين الشععبة القديمعة والشععبة الجديعدة   -1
  يها.الت  تم تحويله اليها وذلك    حالة نجاحه 

    حالة تحويله من شعبة ألخرى ألنها السنة الثانية له    البلية. باق نختار حالة الطالب  -2



 47 

 ثانيًا: رصد درجات طالا محوؿ مف كمية أخري إلى الفرقة ا ولي أو الثانية.
نقعوم بإضعا ة الفصعول الدراسعية بالطريقعة السعابق  ةخرى،   حالة الطلبة المحولين من بليات 

شعرحها ثعم نختععار الفصعل الدراسعع  المطلعوب  مععع مراععاة  عتح الفصععل الدراسع  األول قبععل الثعان ( مععن 
 ةسفله:عالمة التعديل الموضحة 

 
  التالية:ثم نقوم برصد درجات الطالب بما    الصورة 

 
ثععم نقععوم  الرصعد،حسعاب التقععدير وحالععة النجعاح تلقاةيععا قبععل  ةمععام √وضعع يرجعى التيبععد مععن  :ممحوظػػة

ببتابة الدرجة    الخانة الموضحة وننتظر ظهور التقدير ثم ننتقل للمعادة التاليعة ولبعذا وةخيعرا 
 نضغط حفظ ثم رجوع ونعيد الخطوات    رصد درجات الترم الثان .
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 ثالثًا: وجود مقررات اير محممة عمى الطالا.
مععواد بيععر موجععودة  عع  البنتععرول لطالععب معععين  غالبععا تبععون نصععف مععادة  عع   عع  حالععة وجععود 

الالةحععة ويبععون الطالععب ناجحععا  عع  النصععف اآلخععر وبالتععال  ناجحععا  عع  مجمععوع النصععفين بععالربم مععن 
  بخطوتين:وحل لذ  المشبلة يتم  ةحدلما،رسوبه    

نبحث عن اسم الطالب ونفتح مقرراته الدراسية بما سعبق شعرحه ثعم نختعار التعرم  شؤوف الطالامن  -1
 2112بانت المعادة الناقصعة  ع  التعرم األول لععام  إذامثال  المشبلة،السابق للترم الذي تواجهنا  يه 

 المادة:ونراجع  2112بفتح الترم األول للطالب لعام  نقوم

 
ومعع ذلعك  مجمعوع النصعفين نعاجح،   الحعرارة(   الصعورة السعابقة الطالعب راسعب  ع  نصعف معادة 

لحل المشبلة نقوم بحذف عالمة النجاح من ةمام مجموع المادة ثم نضغط حفظ، بععد ذلعك نفعتح التعرم 
 حفظ.التال  للتيبد من وجود المادة الناقصة ثم نضغط 

مقرر لطالب وذلك من تبويب ةعمال البنترول <<  الخاص بالطالب نختار إضا ة الكنتروؿمن  -2
 يمين الشاشة: للبنترول(بيانات الطالب   تجهيز

 



 49 

ذا تمععت الخطععوة إ االسععم، عع  شاشععة إضععا ة مقععرر طالععب نبتععب اسععم الطالععب ونبحععث عنععه ثععم نختععار 
السععابقة  عع  شععةون الطععالب تظهععر اسععم المععادة المععراد تحميلهععا علععى الطالععب تلقاةيععا، نضععغط إضععا ة، 

  البنترول.وبهذا تبون المادة مضا ة للطالب    

 

 يشكالخ يرعهمح تكُرزول انفزلح انزاتعح:-14

 انرمذَز انرزاكًٍ ظعُف..أو ظهىر  ذزاكًٍ انطانة ال َرى دساتهأوالً: 

 وجىد يمزراخ ال َرى ذجًُعها فٍ انفصم انذراسٍ انثاٍَ.ثاَُاً: 

 أوً : تراكمي الطالا   يتـ حساب  أو ظهور التقدير التراكمي ضديؼ.
 من شاشة األنظمة نختار الجزف الخاص بشةون الطالب 

 
ثععم نبحععث عععن اسععم الطالععب  علععى يمععين الشاشععة نختععار بيانععات الطالععب الجانبيععة مععن القاةمععة

الذي لديه مشبلة    الترابم  وعند ظهعور اسعمه  ع  النتعاةج يعتم تحديعد  ثعم الضعغط علعى تبويعب 
بمعا بالصعورة التاليعة وذلعك لمراجععة تجميعع السععنوات  المقعررات الدراسعية 

 الدراسية:
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وبها جميع الفصول الدراسية للطالب تظهر النا ذة التالية بعد الضغط على المقررات الدراسية 

المقررات الت  تقدم إليها و   حالة عدم وجود مقررات تخلف ونجاح الطالب بدون  وجميع
مواد تخلف  إنه من المفترض ةن يتم حساب الترابم  تلقاةيًا و    حالة عدم حسابه يتم 

 مراجعة تجميع السنوات الدراسية بما يل :
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ررات الدراسعععية وحتعععى وبععععد الضعععغط علعععى حسعععاب نتيجعععة مسعععتوى  صعععل و ععع  حالعععة رصعععد جميعععع المقععع

التخلفات منها نجد ةنه يتم جمع النتيجة وتظهر رسالة تم حسعاب نتيجعة الفرقعة تبععا للعدرجات المدخلعة 
    المقررات وتصبح بالتال :

 
وبعد التيبد من تجميع جميع السنوات الدراسعية يعتم العدخول علعى مقعررات الفصعل الدراسع  

يضععا علععى حسععاب نتيجععة مسععتوى  صععل سععنجد ةنععه تععم الثععان  للفرقععة الرابعععة للطالععب والضععغط ة
 حساب الترابم  تلقاةيا للطالب بصورة صحيحة.
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عنععد ظهععور الترابمعع  ضعععيف  عع  الشععيت  يرجععع ذلععك ألن لنععاك سععنة دراسععية لععم يععتم جمعهععا 

 بما بالصورة: ةمام النجاح    حين ةن الدرجات بير مرصودة √ومقرراتها تبون لناك عالمة 

ويحععدث ذلععك  عع  بعععض حععاالت الطععالب المحععولين سععواف  عع  الفرقععة األولعع  ةو الفرقععة الثانيععة ولععم يععتم  
رصعد درجعاتهم علعى شععةون الطعالب البترونيعا ولعذلك يجععب رصعد درجعاتهم معن بيععان العدرجات التع  تععم 

 التحويل به للبلية مع مراعاة النهاةية العظم  للدرجات.
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 يدها في الفصؿ الدراسي الثاني.ثانيًا: وجود مقررات   يتـ تجم
 على تجميع نتيجة جميع المقررات بالفصل الدراس  الثان  بالفرقة الرابعة عند الضغط 

 
وظهعور بععض المقعررات الغيعر موجعودة  ع  الفصععل الدراسع  بعاللون األحمعر واخطعارك بينعه لععم 

طععالب  علعىيعتم تجميعع المقععررات التاليعة  غالبعًا مععا تبعون مقعررات مععن الفصعل الدراسع  األول ومحملععه 
 بعاقون ةو مععن الخعارج ولععدخولهم دور سعبتمبر  يهععا  إنعه يععتم ظهورلعا  عع  الفصعل الدراسعع  الثعان  ةيضععا
ولحلها يتم حذف لذ  المقررات من الفصعل الدراسع  الثعان  بشعةون الطعالب وبعذلك معن البنتعرول بمعا 

 تم ذبر طريقة حذف مقرر من البنترول سابقًا.

 


