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 صفحة الدخول
 اسم املستخدم هو نفسه الرقم الوظيفي مثاله: 

F201201 / M201104 
 و كلمة السر يتم تفعيلها عن طريق املشرف التقين 

 

 الصفحة الرئيسية
م، واملوظفون املضافون يف آخر سبعة أيابعد صفحة الدخول، ويظهر فيها الطلبة 
 وكذلك احلضور والغياب لليوم احلايل.

 

 احللقات
 وتضم ماهو موضح يف الصورة
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 دائم .1

يف هذه الصفحة يتمكن املشرف من الدخول على احللقات يف حال غياب املعلم 
 وتسجيل املتابعة اليومية للحلقة واحلضور والغياب.

 فيتم أواًل اختيار املعلم مث اختيار احللقة 

 
 ومن مث اختيار املتابعة اليومية للحلقة أو تسجيل الغياب

 
*مالحظة: لتفاصيل استخدام هذه الصفحة يرجى مراجعة دليل االستخدام 

 للمعلم

 . مشاهدة املتابعة اليومية 2
 ملشاهدة املتابعة اليومية يتم أوال اختيار احللقة
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ما مت تسميعه يف اليوم احملدد من اختيار اليوم املراد، وستظهر بيانات ومن مث 
 احلفظ واملراجعة القريبة والقدمية وبيانات احلضور والغياب.

 

 جدول العام الدراسي 
 ويضم ماهو موضح يف الصورة

 . الدائم1
 ويضم اجلدول الصباحي واملسائي للبنات والبنني

 
 عليه وسيظهر. ولالطالع على اجلدول يتم الضغط

 
 الدوري .2

 وهو بنفس طريقة اجلدول الدائم
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 جدول اإلجارات .3
 وفيه تظهر أمساء اإلجازات وتوارخيها وعدد أيامها خالل العام الدراسي.

 

 االختبارات
 ويضم ما هو موضح يف الصورة 

 
 اختبارات األجزاء .1

 أوال يتم اختيار احللقة. ذه الصفحة الختبار الطلبة اختبارات األجزاءه

 

 القدمية"وبعد ذلك "تسجيل اختبارات املراجعة 

 *مالحظة: اختبارات احلفظ غري مفعلة.

 

 املراد اختباره طالبالومن مث اختيار اسم 
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 وتظهر بعد ذلك األسئلة أسفل الصفحة، ويتم اختيار مقرر االختبار

 
 ومن مث يتم اختيار السؤال، وحتديد السورة ورقم اآلية

قم السور مث الضغط على ر*تنبيه: أحيانا ال تظهر أرقام اآليات: فيتم اختيار 
 .وستظهر أرقام اآليات بعد ذلك (مثال: السؤال األول)السؤال 
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 ،بعد ذلك يتم تسجيل األخطاء حسب املفتاح املوضح على اليسار باللون األمحر
 كما تكتب املالحظات.

 
االنتهاء من السؤال األول يتم الضغط على "حفظ" وينتقل إىل السؤال وبعد 

 الطريقة.الثاين بنفس 

 

وبعد االنتهاء من األسئلة يتم الضغط على "اجملموع"، وحتديد ما إذا كانت 
الطالبة قد اجتازت االختبار أم ال، ومن مث الضغط على "حفظ اجملموع" وهبذا 

 ينتهي االختبار. 
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 نتائج اختبارات األجزاء .2
ب، للطالمتكن املشرف من االطالع على نتائج اختبارات األجزاء هذه الصفحة 

 فيجب أوال: اختيار اسم احللقة، مث اختيار اسم الطالب بالضغط على
"select" .وستظهر نتائج االختبارات 
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 شؤون االنتظار
 ويضم ماهو موضح يف الصورة

 
 قائمة االنتظار  .1

 وقائمة -للمسجلني بدون حفظ سابق- وتضم قائمة االنتظار بدون حفظ
 .-مبحفوظ سابق للمسجلني–باحلفظ  االنتظار باحلفظ

قبول من السكرتري التواصل معهم للالذين يريد  ويقوم املشرف باختيار املسجلني
 بعد االنتهاء من االختيار. حفظ""مث يضغط 
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 قائمة االنتظار -نتائج التواصل .2
هذه الصفحة لالطالع على مجيع نتائج التواصل لقائمة االنتظار.

 

 تعديل الرقم السري 
 تغيري تابة الرقم احلايل ومن مثهذه الصفحة لتغيري الرقم السري، يقوم املشرف بك

 والضغط على "حفظ".

 

 تسجيل اخلروج
 على "خروج" لتسجيل اخلروج الضغط

 

 


