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 المملكة العربية السعودية –وزارة التربية والتعليم 
٢٠١٢  





 حقوق النشر
. إن لومات الواردة في هذا الدليل خاضعة للتعديل دون الحاجة إلخطار مسبق، وهي ال تمثل إلزام لشركة المجوعة المتكاملة للتكنولوجياالمع

EduWave v2.7 (EMIS Edition)  المنظومة" وما تتضمنه من معلومات واردة في هذا الدليل قد تم تزويدها بموجب اتفاقية ترخيص"
)Software License Agreement) واتفاقية سرية المعلومات (Non Disclosure Agreement ويسمح باستخدامها فقط ضمن نطاق ،(

 ي شكل من األشكال القيام بنسخ المنظومة. هذه االتفاقيات ووفقًا لبنودها، وال يسمح بأ
ة أو آلية، بما فيها التصوير والمسح الضوئي، وألية غاية يمنع منعًا باتًا نسخ أو إعادة طباعة هذا الدليل أو أي جزء منه بأية وسيلة إلكتروني

 كانت، دون الحصول على إذن خطي مسبق من شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا.
 ) Integrated Technology Group-ITG .()EduWaveميع الحقوق محفوظة لشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ج ٢٠١٢ ©
 تجارية مسجلة لشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها.) هي عالمات Waveو (





 تمهيـد
) من تكنولوجيا المعلومات وتعمل على دمجها مع مفاهيم التعلم في المجتمع EduWave EMIS Editionتستفيد منظومة التعلم اإللكتروني (
ة من بيئتها التقليدية والغرف الصفية إلى البيئة الرقمية الجديدة بشكل ممتع ومثري لهذه العملية، يعمل على المحلي بهدف نقل العملية التعليمي

تمكين جميع المستفيدين من العملية التعليمية وباألخص الطالب من بذل مجهود أكبر في البحث عن المعلومات بطريقة شيقة تحفز التفكير 
 واالجتهاد والتعاون.

وغيرهم من  التعلم اإللكتروني جميع المستفيدين من عملية التعليم، من مدراء مديريات ومدارس ومعلمين وطالب وٕاداريين، تخدم منظومة
كل بحسب دوره والعمليات الموكلة إليه وتمكنه من القيام بها بطريقة سهلة ومباشرة، حيث تتداخل أدوار هؤالء المستخدمين  المستخدمين،

 .لوظيفته على المستخدم األعلى منه في الهيكل التنظيمي للنظام التعليميويعتمد تنفيذ كل منهم 
وتم تحضير دليل مستخدم خاص بكل مستفيد من العملية التعليمية ليساعده في تنفيذ الوظائف المطلوبة منه واالستفادة من المنظومة بشكل 

 .كامل





 قائمة المحتويات
 
 ١ ................................................................................................................. النظـام إلى الدخـول. ١
 ٣ .................................................................................................................. الشـخـصـية بيـانـاتـي. ٢

 ٣ .............................................................................................................. السر كلمة تغيير ١-٢
 ٤ ...................................................................................................... الشخصية البيانات تعديل ٢-٢

 ٧ .................................................................................................................... المعـلـميـن شـعـب. ٣
 ٨ ............................................................................................................................. اإلرشـاد. ٤
 ١٠ .......................................................................................................................... الـدرجـــات. ٥

 ١٢ ............................................................................................................. التـنبيـهيــة الـرسائـل: ملـحـق
 



 



 مقـدمــة
مدراء المدارس في النظام، والذين يقوموا بتفعيل ملفاتهم لتمكينهم من الدخول إلى النظام في نظام المقررات من قبل إضافة ملفات المعلمين  تتم

 والقيام بالمهام المطلوبة منهم مثل إدخال درجات الطالب وعرض جداولهم الدراسية وتثبيتها أو رفضها، الخ.
 

 في نظام المقررات كمعلمزاء بحسب صفحات النظام الرئيسية، حيث يناقش كل منها جميع العمليات التي يمكنك تم تقسيم هذا الدليل إلى أج
 القيام بها بالتفصيل، واألجزاء هي:

 إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين لتفعيل الصفحات الخاصة بك والقيام بالمهام الموكلة إليك.: الدخول إلى النظام
 .منهااالطالع على بياناتك الشخصية التي تم إدخالها عند تعريف ملفك وتعديل جزء  :صيةالشخ بياناتي
 ،لهم المناسبة المقرراتلمساعدتهم في اختيار  االطالع على الجداول الدراسية للطالب الذين تمت إضافتهم إلى قائمتك اإلرشادية :اإلرشاد
 .أو رفضها وتثبيتها
 وتحديد حالة حضور كل منهم لالختبار. تدرسها لهمي المقررات التي إدخال درجات الطالب ف :الدرجات

 
الذي يعرض الرسائل التي قد تظهر أثناء استخدامك للنظام وتؤدي إلى  الرسائل التنبيهيةباإلضافة إلى األجزاء السابقة، فقد تمت إضافة ملحق 

 ي سبب آخر.عدم استكمال العملية التي تريد بسبب عدم إدخال كافة البيانات أو أل

 





  
 

 ١ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

 . الدخـول إلى النظـام١
 أول عملية عليك القيام بها عند تشغيل النظام هي إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك حتى تتمكن من الدخول إلى النظام والقيام

لقيام بعدد من الوظائف التي ال يمكن أن يقوم بمختلف العمليات المسموح لك القيام بها والتي يحددها نوع المستخدم، فمثًال، مدير النظام يمكنه ا
 بها مدير المدرسة أو المعلم، كما أن هناك صفحات معينة تظهر لبعض المستخدمين دون اآلخرين.

هذه الخاصية تميز النظام حيث تضمن الحماية الكاملة لخصوصية البيانات وٕامكانية القيام بمختلف الوظائف، وتمنع المستخدمين غير 
 ن من الدخول إلى النظام.المرّخصي

 كما الشكل التالي: الدخولتظهر صفحة 

 
 للدخول إلى النظام، اتبع الخطوات التالية:

 الحقل المخصص له،أدخل اسم المستخدم وكلمة السر، كل في  .١

 ى الشكل التالي:انقر زر (دخول)، تظهر الصفحة الرئيسية للنظام الخاصة بك والتي تعرض المهام التي يتعين عليك القيام بها عل .٢

 



  
 

 ٢ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

، أما القسم األيسر فتقوم من خالله في نظام المقررات كمعلمتقسم الصفحة إلى قسمين: يعرض األيمن منها قائمة بالوظائف المطلوبة منك 
 بتنفيذ الوظيفة.

 .التربية والتعليمٕادارة المدرسة و كما تعرض الصفحة شريط متحرك يعرض اسم 
 

، بأن تكون مثًال "مستخدم مستوى دعم ثاني" في الوقت ذاته، كمعلمة والتعليم منحك أدوارًا إضافية غير دورك قرر مدير إدارة التربيفي حال 
 تظهر قائمة في الصفحة الرئيسية تبين هذا الدور، كما في الشكل التالي: 

  
 ، يظهر الدور الذي تم منحك إياه كما يلي:"تحويل المستخدم"انقر 

  
 :الدور الذي تريد وليكن "مستوى الدعم الثاني"، تظهر الصفحة التاليةانقر الرابط الذي يمثل 

  
ام تعرض الصفحة قائمة المهام الخاصة بمستخدم مستوى الدعم الثاني، وللمزيد من المعلومات عن كيفية تنفيذ هذه المهام، انظر دليل االستخد

 الخاص به.
 

 حالتين التاليتين:تظهر في ال الدخولباإلضافة إلى ما تم ذكره فإن صفحة 
 عند الخروج من النظام بنقر رابط "خروج" الموجود في كل صفحة. .١
بعد مرور عشرين دقيقة على فتح النظام دون القيام بأية عملية، وهذه تعتبر ميزة مهمة لحماية بياناتك حيث أنك إذا تركت النظام يعمل  .٢

تى ال يمّكن شخص آخر من االطالع على البيانات الخاصة بك أو دون أن تكون موجودًا، فإن النظام سيقوم بإخراجك بشكل آلي ح
 التالعب بها. 



  
 

 ٣ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

 بيـانـاتـي الشـخـصـية. ٢
تم تعريفها عند إضافة ملفك إلى المنظومة، مثل االسم الكامل والعنوان  والتي المعلومات الشخصية الخاصة بـك على هذه الصفحةتحتوي 

 . يمكن ألي مستخدم آخر االطالع عليها، كما هو الحال في جميع صفحات النظامهذه الصفحة خاصة بك الو وأرقام الهواتف. 
 على الشكل التالي: بياناتي الشخصيةتظهر صفحة 

  
يمكنك التعديل على بعض هذه و  ،لصفحةبمجرد تفعيلك ل شخصية مثل رقمك واسم الدخول واالسم الكامل والعنوانتظهر بيانات ملفك ال

 باتباع الخطوات الواردة في البنود التالية. السروتغيير كلمة  البيانات

 تغيير كلمة السر ١-٢
 :لتغيير كلمة السر، اتبع ما يلي

 تظهر الصفحة التالية:الرابط الذي يمثل العملية،  قران .١

 
 كل في الحقل المخصص له، ،والجديدة أدخل كلمة السر القديمة .٢



  
 

 ٤ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

وة كل كلمة تقوم بإدخالها حيث تظهر درجة قوة كلمة السر كما في المثال من الجدير بالذكر أن النظام يساعدك في معرفة مدى ق
 التالي:

 
 خانات على األقل لتزيد درجة قوتها. من ست تتكون ، وأنأرقامًا وحروفًا ورموزًا خاصةكلمة السر تحتوي ينصح بأن 

 ،كلمة السر تأكيد أدخل .٣

 انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية التحديث، .٤

 انقر زر (عودة). .٥

 
"، يظهر الجدول " ركما تستطيع االطالع على عدد المرات التي قمت فيها بتغيير كلمة السر بنق

 :التالي

  
تعرض الصفحة تاريخ كل تغيير لكلمة السر ورقم واسم المستخدم الذي قام بالعملية، وتستطيع إعادة ترتيب الجدول بحسب أي من هذه 

 ذي يمثل الترتيب الذي تريد من أعلى الجدول، وهذه الميزة متوفرة في جميع صفحات النظام.البيانات بنقر الرابط ال
 "، تظهر الصفحة على الشكل التالي:تستطيع طباعة الجدول بنقر "

  
". هذه الميزة متوفرة في جميع صفحات ). وللرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر "لطباعة القائمة، انقر (

 النظام.

 يل البيانات الشخصيةتعد ٢-٢
 تباع الخطوات التالية: اوذلك ب يمكنك التعديل على بياناتك الشخصية

 انقر زر (تعديل)، تظهر الصفحة التالية: .١



  
 

 ٥ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

 
الشخصي التي تم إدخالها عند تعريف ملفك، حيث يمكنك التعديل عليها جميعًا تقسم الصفحة إلى قسمين: يعرض األول بيانات ملفك 

تالحظ ظهور إشارة (*) بجانب بعض الحقول للداللة  واللغة.واسم الدخول والجنس وتاريخ الهوية السجل المدني  رقمالجنسية و عدا 
 .دون إدخالهاعلى أنها حقول إجبارية ولن تكتمل عملية الحفظ 

 ويعرض الثاني بياناتك األكاديمية التي تظهر على الشكل التالي:



  
 

 ٦ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

  
 درسة وحالة ملفك، وال يمكنك تعديل أي من هذه البيانات.يظهر اسم إدارة التربية والتعليم والم

نجليزية، على أن يكون االسم سم العائلة باللغتين العربية واإلأدخل التعديالت التي تريد على اسمك األول واسم األب واسم الجد وا .٢
 من أحرف فقط، اً مكون

 ، يظهر التقويم التالي:جاور لهبنقر زر التقويم الم الميالدأدخل التعديالت التي تريد على تاريخ  .٣

 
 ،اختر السنة .أ 

 ،اختر الشهر .ب 

 انقر اليوم الذي تريد لتحديد التاريخ، .ج 

وتستطيع تحديد التاريخ الميالدي أوًال  يظهر التاريخ الميالدي المرادف للتاريخ الهجري الذي اخترت في الحقل أسفل حقل التاريخ.
 ليظهر مرادفه الهجري.

 ،نجليزيةان الميالد باللغتين العربية واإليد على مكأدخل التعديالت التي تر  .٤

 اختر نوع السكن وملكيته والحالة االجتماعية، كل من قائمته، .٥

 اختر المدينة والحي، .٦

أدخل الشارع الرئيسي والفرعي ورقم المنزل وأرقام الهواتف والبريد والعنوان اإللكتروني والعنوان والرمز البريدي وصندوق البريد  .٧
 كل في حقله، والفاكس،

 لحفظ التعديالت الجديدة، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، نقر زر (حفظ)ا .٨

 انقر (عودة). .٩



  
 

 ٧ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

 نـميـلـالمع بـعـش. ٣
تم اختياره لك، كما قام مدير مدرستك والمرتبطة بالمجال التعليمي الذي  ستقوم بتدريسهاشعب المقررات التي  عرضتمكنك هذه الصفحة من 

 .بتعريفه
 كما في الشكل التالي: شعب المعلمينظهر صفحة ت

  
حيث يظهر لكل منها المقرر وعدد الطالب الحالي والحد األدنى ، لك في الفصول الدراسيةإضافتها  تتعرض الصفحة شعب المقررات التي تم

 واألعلى للطالب وعدد الساعات المعتمدة والفصل الدراسي.
الحظ أن قائمة "المعلم" تظهر غير  (ابحث).زرثم انقر  الفصل الذي تريد، اختر المقررات التي تمت إضافتها لك في فصل معينلعرض قائمة 

 مفعلة، حيث لن تتمكن من عرض شعب المقررات للمعلمين اآلخرين.
 .عرض فقط، حيث تظهر هذه البيانات للتعديل أي منها أو حذفها وأإضافة المزيد من الشعب  لن تتمكن من



  
 

 ٨ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

 ادـ. اإلرش٤
من االطالع  بعرض الطالب الذين قام مدير المدرسة أو وكيل التسجيل بإضافتهم إلى قائمتك اإلرشادية، لتتمكنتقوم من خالل هذه الصفحة 

 .أو رفضها وتثبيتها، المناسبة لهم بناء على مقاييس معينة المقرراتالدراسية لمساعدتهم في اختيار على جداولهم 
 على الشكل التالي: اإلرشادصفحة تظهر 

  
مقررات عرض جداول يمكنك ، حيث يظهر لكل منهم تاريخ اإلرشاد. الب الذين تمت إضافتهم إلى قائمتك اإلرشاديةتعرض الصفحة قائمة الط

 .وتثبيتها أو رفضها ، الذين قاموا بإرسال جداولهم لك،الطالب
 

 ، تظهر الصفحة التالية:له" المجاور المقرراتجدول انقر رابط "عرض لعرض جدول مقررات طالب معين، 

 
تعرض الصفحة قائمة بالمقررات التي تم تسجيلها للطالب، حيث يظهر لكل منها وقت الحصة والقاعة. في المثال الظاهر في الصفحة السابقة 

 أي لم يتم تثبيته ولم يتم رفضه. ،بانتظار موافقة المرشدما زال جدول الطالب 
 صالحية تثبيت الجداول ورفضها.أيضًا بالذكر أن مدير المدرسة ووكيل التسجيل لديهم  من الجدير

 
 لتثبيت جدول الطالب، اتبع الخطوات التالية:

 انقر زر (تثبيت)، تظهر الرسالة التالية: .١

  
 انقر زر (عودة)، تظهر الصفحة على الشكل التالي: .٢



  
 

 ٩ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

  
 جدول "مقبول".تالحظ أنه تمت إزالة زر (تثبيت)، وتظهر حالة ال

 
 ، اتبع الخطوات التالية:أو مدير المدرسة إلعادة اختيار المقرراتأما لرفض الجدول وٕارجاعه للطالب أو وكيل التسجيل 

 انقر زر (رفض)، تظهر الرسالة التالية: .١

  
 انقر زر (عودة)، تظهر الصفحة على الشكل التالي: .٢

  
 ول الدراسي "مرفوض". إزالة زر (رفض)، وتظهر حالة الجد تتالحظ أنه تم

 من الجدير بالذكر أنه في حال إدخال درجات للطالب فلن تتمكن من رفض الجدول.
 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة).

 
 

 



  
 

 ١٠ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

 الـدرجـــات. ٥
حيث تتم هذه العملية  وتحديد حالة حضور كل منهم لالختبار، تدرسها لهمتمكنك هذه الصفحة من إدخال درجات الطالب في المقررات التي 

ويمكن إدخال درجات الطالب بعد الموافقة  .بتحديدها لعملية إدخال الدرجات المدرسة، فقط في الفترة التي يقوم مدير في الفصل الدراسي الفعال
 على جداولهم الدراسية.

طالب المسجلين في المدرسة، باإلضافة إلى من الجدير بالذكر أن كًال من مدير المدرسة ووكيل التسجيل لديهم صالحية إدخال درجات ال
ويمكنك تعديل الدرجات حتى بعد أن يقوم المسؤولين المخولين  .على الدرجات وترحيلها ليتم اعتمادها في كشوفات درجات الطالبالموافقة 

 بالموافقة عليها.
 كما في الشكل التالي: الدرجاتتظهر صفحة 

  
تالحظ  ، حيث يظهر رقم كل شعبة وعدد الطالب المسجلين فيها.ي تقوم بتدريسها في الفصل الحاليتعرض الصفحة قائمة بشعب المقررات الت

 في حال كانت الشعبة التي تدرسها ال تحتوي على طالب مسجلين فيها، يظهر رابط "الدرجات" المجاور لها غير مفعل.أنه 
 

 ، اتبع الخطوات التالية:الدراسية موافق عليها لتتمكن من ذلكحيث يتعين أن تكون جداولهم - في مقرر معين إلدخال درجات الطالب
 انقر رابط "الدرجات" المجاور للشعبة التي تريد، تظهر الصفحة التالية: .١

 
ودرجة ، واالختبارات المختارة قائمة بأسماء الطالب المسجلين في الشعبة اسم المقرر والشعبة المختارة، كما تعرض تعرض الصفحة

 مع مراعاة أنه قد ال يكون للمقرر درجة غياب. .هايتعين عليك إدخالالتي الحضور 
 ، تظهر الصفحة على الشكل التالي:يقوم مدير المدرسة بتعريفهافي حال انتهت فترة إدخال الدرجات التي 



  
 

 ١١ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

  
 تظهر رسالة أعلى الصفحة تعلمك بانتهاء فترة إدخال الدرجات وتظهر كافة الحقول والقوائم غير مفعلة.

 
ما تالحظ، تظهر مجموعة من الروابط أعلى الصفحة لمجموعة من اإلرشادات التي قد تساعدك في كيفية إدخال الدرجات، وذلك بنقر ك

 الرابط الذي يمثل العملية التي تريد.
 وتوجد أكثر من طريقة إلدخال الدرجات كما يلي:

 الب"، يتم تفعيل كافة الحقول والقوائم.إدخال درجات جميع الطالب، وذلك بنقر المربع المجاور لـ "رقم الط -

إدخال درجات طالب معين، وذلك بنقر المربع المجاور له، يتم تفعيل كافة حقول االختبارات ودرجة الحضور وقائمة "حالة الحضور"  -
 الخاصة به فقط وٕالغاء تفعيل باقي الحقول.

ر لالختبار الذي تريد، يتم تفعيل الحقول الخاصة به فقط لكل إدخال درجات اختبار معين لكافة الطالب، وذلك بنقر المربع المجاو  -
 الطالب وٕالغاء تفعيل باقي الحقول.

إدخال درجات الحضور، وذلك بنقر المربع المجاور لدرجة الحضور، يتم تفعيل الحقول الخاصة بها فقط لكل الطالب وٕالغاء تفعيل  -
 باقي الحقول.

 ع الطالب في كافة االختبارات.يناقش هذا المثال كيفية إدخال درجات جمي
 انقر المربع المجاور لـ "رقم الطالب"، .٢

 أدخل درجة كل طالب في كل اختبار وفي درجة الحضور على أن ال تتجاوز الحد األعلى، تالحظ ظهور المجموع النهائي بشكل آلي، .٣

 اختر حالة الحضور من القائمة المجاورة لكل طالب، .٤

 مك بنجاح عملية الحفظ،انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعل .٥

 انقر زر (عودة). .٦

 ولتعديل الدرجات، أعد تطبيق الخطوات السابقة.
 

  في نظام المقررات. بمعلمالمستخدم الخاص وبهذا البند ينتهي دليل 



  
 

 ١٢ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

 التـنبيـهيــةالـرسائـل  :ملـحـق
ومة التعلم اإللكتروني، والتي تؤدي إلى عدم يعرض هذا البند جميع الرسائل التي تظهر عند حدوث بعض األخطاء خالل استخدامك لمنظ

ذه استكمال العملية التي تريد القيام بها، كإدخالك لبيانات خاطئة في بعض الحقول أو إبقاء حقول إجبارية فارغة. كما سنوضح أسباب ظهور ه
له الدور األكبر  التفصيل في دليل المستخدمالرسائل والحلول التي تساعدك على تجنبها. ومن الجدير بالذكر أن اتباعك للخطوات المذكورة ب

 في تجنب األخطاء.
 جرى ترتيب الرسائل التنبيهية بحسب الصفحات التي وردت فيها، كما يلي:

 الدخول إلى النظام
 الحل السبب الرسالة

اسم المستخدم و/أو كلمة السر غير 
 صحيحين.

عدم إدخال كلمة السر و/أو اسم المستخدم، 
 ما بشكل خاطئ.أو إدخال أي منه

تأكد من إدخال اسم المستخدم وكلمة السر 
 بشكل صحيح.

 
 بياناتي الشخصية

 الحل السبب الرسالة
 أدخل االسم األول باللغة العربية. عدم إدخال االسم األول باللغة العربية. أدخل االسم األول بالعربية.

 أدخل اسم األب باللغة العربية. ة.عدم إدخال اسم األب باللغة العربي أدخل اسم األب بالعربية.
 أدخل اسم الجد باللغة العربية. عدم إدخال اسم الجد باللغة العربية. أدخل اسم الجد بالعربية.

 أدخل اسم العائلة باللغة العربية. عدم إدخال اسم العائلة باللغة العربية. أدخل اسم العائلة بالعربية.
 أدخل االسم األول باللغة اإلنجليزية. إدخال االسم األول باللغة اإلنجليزية. عدم نجليزية.أدخل االسم األول باإل

 أدخل اسم األب باللغة اإلنجليزية. عدم إدخال اسم األب باللغة اإلنجليزية. .باإلنجليزيةأدخل اسم األب 
 لغة اإلنجليزية.بال الجدأدخل اسم  باللغة اإلنجليزية. الجدعدم إدخال اسم  .باإلنجليزيةأدخل اسم الجد 

 أدخل اسم العائلة باللغة اإلنجليزية. عدم إدخال اسم العائلة باللغة اإلنجليزية. .باإلنجليزيةأدخل اسم العائلة 
أدخل االسم األول بالشكل الصحيح على أن 

ال يبدأ بفراغ أو يحتوي رموز خاصة، وأن 
 يكون وفق اللغة المطلوبة.

أو إدخال رموز خاصة مثل (@، #، %) 
 أرقام أو بدء االسم بفراغ.

أدخل االسم األول باللغتين العربية واإلنجليزية 
كل في حقله المخصص على أن يتكون كل 
منهما من أحرف فقط، وتأكد من أن ال يبدأ 

 االسم بفراغ.
أدخل اسم األب بالشكل الصحيح على أن ال 

يبدأ بفراغ أو يحتوي رموز خاصة، و أن 
 وبة.يكون وفق اللغة المطل

إدخال رموز خاصة مثل (@، #، %) أو 
 أرقام أو بدء االسم بفراغ.

أدخل اسم األب باللغتين العربية واإلنجليزية 
كل في حقله المخصص على أن يتكون كل 
منهما من أحرف فقط، وتأكد من أن ال يبدأ 

 االسم بفراغ.
أدخل اسم الجد بالشكل الصحيح على أن ال 

خاصة، و أن  يبدأ بفراغ أو يحتوي رموز
 يكون وفق اللغة المطلوبة.

إدخال رموز خاصة مثل (@، #، %) أو 
 أرقام أو بدء االسم بفراغ.

أدخل اسم الجد باللغتين العربية واإلنجليزية 
كل في حقله المخصص على أن يتكون كل 
منهما من أحرف فقط، وتأكد من أن ال يبدأ 

 االسم بفراغ.
على أن  أدخل اسم العائلة بالشكل الصحيح

ال يبدأ بفراغ أو يحتوي رموز خاصة، و أن 
إدخال رموز خاصة مثل (@، #، %) أو 

 أرقام أو بدء االسم بفراغ.
أدخل اسم العائلة باللغتين العربية واإلنجليزية 
كل في حقله المخصص على أن يتكون كل 



  
 

 ١٣ -لمعلم في نظام المقررات  المستخدمدليل 

 منهما من أحرف اللغة الخاصة به فقط. يكون وفق اللغة المطلوبة.
 اختر الديانة. عدم اختيار الديانة. انة.اختر الدي

إدخال رموز خاصة مثل (@، #، %)، أو  .أدخل أرقام موجبة وصحيحة فقط
<) ( إشارةأحرف أو أرقام عشرية، أو إدخال 

 بدًال من أرقام صحيحة.أو (>) 

 أدخل أرقامًا صحيحة فقط.

أدخل رقم الهاتف بشكل صحيح على أن 
 .ة فقطيتكون من أرقام موجبة وصحيح

إدخال رموز خاصة مثل (@، #، %)، أو 
أحرف أو أرقام عشرية أو أرقام سالبة، أو 

بدًال من أرقام <) أو (>) ( إشارةإدخال 
 صحيحة وموجبة.

 أدخل أرقامًا صحيحة وموجبة فقط.

أدخل رقم الجوال بشكل صحيح على أن 
 . يتكون من أرقام موجبة وصحيحة فقط

، %)، أو إدخال رموز خاصة مثل (@، #
أحرف أو أرقام عشرية أو أرقام سالبة، أو 

بدًال من أرقام <) أو (>) ( إشارةإدخال 
 صحيحة وموجبة.

 أدخل أرقامًا صحيحة وموجبة فقط.

 لكتروني بشكل صحيح مثلأدخل البريد اإل
)example@example.com.( ) عدم احتواء البريد اإللكتروني على إشارة. (

 ).@أو (

 إللكتروني بشكل كامل وصحيحأدخل البريد ا
 كما في المثال التالي:

)example@example.com( 
 لكتروني بشكل صحيح مثلأدخل العنوان اإل

)http://www.domain.com.( 
إدخال العنوان اإللكتروني بشكل خاطئ أو 

 إدخاله باللغة العربية.
أدخل العنوان اإللكتروني بشكل صحيح كما 

 في المثال التالي:
)http://www.domain.com( 

 أدخل كلمة السر القديمة. عدم إدخال كلمة السر القديمة. .أدخل كلمة السر
 أدخل كلمة السر الجديدة. عدم إدخال كلمة السر الجديدة. أدخل كلمة السر.

 أدخل تأكيد كلمة السر. عدم إدخال تأكيد كلمة السر. أدخل تأكيد كلمة السر. 
إدخال تأكيد كلمة السر بشكل غير مطابق  مع تأكيدها. يجب أن تتطابق كلمة السر

 لها.
 أدخل تأكيد كلمة السر بشكل مطابق لها.

 
 الدرجات

 الحل السبب الرسالة
يجب أن تكون الدرجة رقم موجب وصحيح 

 فقط.
إدخال رموز خاصة مثل (@، #، %)، أو 
أحرف أو أرقام عشرية أو أرقام سالبة، أو 

بدًال من أرقام  <) أو (>)( إشارةإدخال 
 صحيحة وموجبة.

 أدخل أرقامًا صحيحًة وموجبة فقط.

إدخال درجة أقل من الدرجة الصغرى  .٤٥ - ٢٠الدرجة من 
 لالختبار أو أكبر من الدرجة العظمى له.

أدخل درجة االختبار على أن تكون مساوية 
 لدرجته الصغرى أو العظمى أو بينهما.

  
 


