
 

 

 دلٌل إرشادي للرصد

  الرصد من خالل الصفحة الرئٌسٌةسجل ٌتم التنقل فً جمٌع صفحات 

 

  ٌحفظ ملف منفصل لكل فصل( لرصد التقوٌم البنائً و النهائً لفصل واحد فقطالسجل( 

 

 خطوات الرصد 

  التعلٌمٌة / المدرسة / الفصل( أعلى ٌسار الملف تعبئة خانات )المنطقة .1

 

  Students' Namesالضغط على مربع  .2

 

 ستفتح صفحة أسماء الطالب لٌقوم المعلم بكتابتها. .3

 ٌعود المعلم إلى الصفحة الرئٌسٌة بالضغط على  .4

 

 ستنتقل جمٌع البٌانات و األسماء تلقائٌا لجمٌع صفحات الملف .5

 

فً معاٌٌر المنهج المختلفة و ذلك بالضط على رقم التقٌٌم الموجود أمام كل  التقٌٌم البنائً بشكل ٌومًٌبدء المعلم فً رصد  .6

 معٌار منهج     

 

 )الصفر فً حاالت نادرة جدا تكاد تكون غٌر موجودة( نقاط 4الى  0النقاط من ٌتم الرصد عن طرٌق  .7

 

 -:وبة، على سبٌل المثالعند الضغط على رقم التقٌٌم سٌنتقل المعلم للصفحة المطل .8

 
 سٌتم استكمال التارٌخ تلقائٌاو  1/11و التارٌخ فقط بكتابة مثال   ٌرصد المعلم النقاط .9

 الرصد ٌكون بشكل ٌومً ألي عدد من الطالب حسب رؤٌة المعلم. .11

 بعد الرصد ٌعود المعلم للصفحة الرئٌسٌة مرة أخري بالضغط على مربع  .11

 

 الطرٌقة. ٌمكن رصد أي من معاٌٌر المنهج بنفس .12

 

 ٌجب أن ٌقوم المعلم برصد نقاط التقٌٌم األول و التً تم رصدها فً النموذج المجمع القدٌم. .13

 ٌقوم السجل بعمل تجمٌع تلقائً للكفاٌات العامة و ٌمكن أٌضا طباعتها بالضغط على  .14

 ٌقوم السجل بعمل تجمٌع تلقائً للكفاٌات الخاصة و ٌمكن أٌضا طباعتها بالضغط على .15



 

 

 نهاٌة الفترة الدراسٌة )الفصل الدراسً سابقا( ٌتم رصد التقٌٌم النهائً فً الصفحة المخصصة لذلكفً  .16

 

 سٌقوم الملف باستخراج النتٌجة النهائٌة للفصل و كذلك عمل الفئات و نسب النجاح تلقائٌا. .17

 ٌمكن طباعة بطاقة لكل طالب بالضغط على  .18

 

 سٌتم االنتقال الى هذه الصفحة .19

  
 

 علم بكتابة رقم الطالب الموجود أمام إسمه فً صفحة أسماء الطالبٌقوم الم .21

 .ستظهر بطاقة تفصٌلٌة للطالب .21

 -:جدا هامة اتملحوظ

الطالب و عند إضافة طالب آخر للقائمة ٌجب أن ٌضاف اإلسم فً نهاٌة الكشف و لٌس  بعد كتابة األسماء فً صفحة أسماء 

 .فً المنتصف

  -ٌرجى اتباع التالً:)كاإلنتقال من المدرسة مثال( ائمة ألي سبب من األسباب عند حذف إسم طالب من الق 

  و ال ٌتم تعدٌل أماكن   )إنتقل( ه بجانب اإلسم ٌكتب أمامال ٌمحى اإلسم و لكن

األسماء ألن الدرجات فً الصفحات المختلفة ستظل فً أماكنها بدون تغٌر. )و ذلك كً ال تنتقل نقاط طالب لطالب 

 آخر(

  المجموع الخاصة بالطالب )إنتقل(  خلٌةو ٌكتب فً  ٌتم اإلنتقال إلى صفحة 

 

  و ذلك فً ملف المرحلة  المجموع )إنتقل( خلٌةو ٌكتب أٌضا فً  ٌتم اإلنتقال إلى صفحة

 المتوسطة 

  ً40خلٌة المجموع النهائً فً  فً ملف المرحلة اإلبتدائٌة تكتب كلمة )إنتقل( ف% 

 
 

 الموجه الفنً للغة اإلنجلٌزٌة

 أشرف عدلً      


