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 :كٌفٌة إدخال الدرجات 
 :EXCEL كٌفٌة تصدٌر الدرجات وإدخالها عن طرٌق ملف إكسل 
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:" ٌرجى اختٌار سبب أخر لتسجٌل التغٌٌر، أكثر من مرة  "ال ٌمكن استخدام سبب تغٌٌر الرجة:التغٌٌر على درجة مدخلة سابقا – رسالة الخطأ 
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كٍفٍت حغٍٍز نغت انبزَايح إنى انهغت انعزبٍت:
 )1افتح متصفح كروم  Chromeوشعاره :
 )2لتحوٌل البرنامج إلى اللغة العربٌة اضغط على هذه العالمة
 )3اضغط على الضبط .Settings

الضبط
SETTINGS

شرٌط البحث

 )4سوف تظهر هذه الشاشة ثم اكتب
 languageفً شرٌط البحث.
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على ٌمٌن الشاشة.

 )5اضغط على .language

 )6اضغط على .Add languages

 )7اختر اللغة العربٌة ARABIC

 )8ثم اضغط إضافة .ADD
اختر العربٌة Arabic -

إضافة
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 )9بعد إضافة اللغة العربٌة ARABIC
سوف تظهر فً نهاٌة قائمة اللغة.
 )11قم بالضغط على عالمة
 )11اختر انتقل إلى األعلى Move to
 the topثم ٌمكنك إغالق الصفحة.

كٍفٍت انذخىل إنى انبزَايح:
 )1انسخ الرابط التالً فً أعلى الصفحة:
http://inb.alqasimia.ac.ae:9090/index.html
 )2ستظهر لك الصفحة الرئٌسٌة اضغط على  Faculty Attendance Grade Entryإلدخال الدرجات:

الصفحة
الرئٌسٌة

اضغط هنا للدخول
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 )3إذا كانت هذه أول مرة تفتح فٌها البرنامج على هذا الجهاز ،ستظهر لك صفحة الخصوصٌة ،اضغط على
إعدادات متقدمة فً أسفل الصفحة.

اضغط على إعدادات متقدمة

 )4ثم اضغط على متابعة إلى ( testsso.alqasimia.eduغٌر آمن)

اضغط هنا

 )5قم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري ثم قم بتسجٌل الدخول:

*****

111111
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كٍفٍت إدخال انذرخاث:
 )1اضغط على سجل الدرجات ،ثم ستظهر لك قائمة المساقات الخاصة بك ،ثم اختر المساق المراد إدخال الدرجات
له علما بأنه سوف ٌتم تظلٌل السطر باللون األزرق الفاتح عند االختٌار ،ثم اضغط على المكونات فً أسفل ٌسار
الصفحة.

اضغط على سجل الدرجات

قائمة المساقات

سوف ٌتم تظلٌل اسم المساق
المختار باللون االزرق الفاتح

مالحظة :فً البانر تظهر معلومات المساق ومعلومات الطالب باللغة اإلنجلٌزٌة فقط.
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 )2اختر المكون الذي ترٌد إدخال الدرجات له ،مثال اختر مكون السعً فستظهر لك قائمة طالب المساق ،أرقامهم
الجامعٌة ،النتٌجة ،تارٌخ التقٌٌم ،وسبب تغٌر النتٌجة.

ٌمكن البحث عن أي طالب حسب االسم أو الرقم الجامعً

ٌجب الضغط
على حفظ لحفظ
الدرجات
 )3فً حقل النتٌجة قم بإدخال الدرجة وتأكد بأنها
حسب المطلوب وهنا هً من .20

 )4فً حقل سبب تغٌر الدرجة إذا كانت هذه المرة األولى إلدخال
النتٌجة للطالب ،فلٌس من الضروري اختٌار السبب ألنها سوف
تظهر لك تلقائٌا .OE=Original Entry

 )5فً حال قمت بحفظ الدرجة سابقا وتود تعدٌها ،فلن ٌسمح لك
النظام بالحفظ إال إذا قمت بتعدٌل سبب تغٌٌر الدرجة إلى
تصحٌح .CO=Correction
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 )6قم بالضغط على حفظ فً أسفل ٌسار الصفحة لحفظ الدرجاتٌ .رجى تكرار الضغط على حفظ كل فترة لضمان
حفظ الدرجات المدخلة.

لٌتم عرض الطالب فً صفحة واحدة ٌمكن اختٌار
عدد الطالب فً كل صفحة

كٍفٍت حصذٌز انذرخاث وإدخانها عٍ طزٌق يهف إكسم :EXCEL
 )1إذا أردت تصدٌر بٌانات الدرجات خارج نظام البانر ووضعها على ملف إكسل ) ،)EXCELاذهب إلى أعلى ٌسار
اضغط هنا ثم تصدٌر القالب
الصفحة واضغط على عالمة النجمة

ثم اضغط على تصدٌر القالب.

 )2سوف تظهر لك هذه الشاشة ،اختر نوع الملف للتصدٌر xlsx :ثم اضغط تصدٌر.
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 )3سوف ٌتم تنزٌل الملف فً أسفل الصفحة ثم انقر السهم ثم Show in folder

تم تنزيل ملف االكسل

 )4سوف ٌتم تنزل الملف فً
مجلد  DOWNLOADSثم
انقر مرتان لفتح الملف.
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 )5عند فتح الملف اضغط على كلمة  Enable Editingفً شرٌط الحماٌة األصفر الذي سٌظهر فً أعلى الصفحة
لتتمكن من التعدٌل فً الملف.

اضغط على إمكانٌة التعدٌل
Enable Editing

 )6ابحث عن عمود النتٌجة وقم بإدخال الدرجات لكل طالبٌ ،رجى مالحظة الحفاظ على البٌانات فً ملف اإلكسل كما
هً وعدم تغٌٌرها.

إدخال الدرجات فً قائمة النتٌجة

 مالحظةٌ :رجى االنتباه إلى عمود من ،حٌث ٌجب أن تكون النتٌجة حسب المطلوب فً قائمة من.
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 )7فً عمود سبب تغٌٌر النتٌجة ٌجب كتابة إما  OEإذا كان إدخال الدرجة ألول مرة أو  COإذا كنت تقوم بتعدٌل
درجة مدخلة سابقا.

أول مرة OE=Original Entry

بعد التعدٌل CO=Correction

 )8احفظ الملف من قائمة ملف  Fileواختر حفظ .Save

من قائمة ملف  Fileاختر حفظ Save
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 )9الستٌراد (رفع) الدرجات إلى نظام البانر ،اذهب إلى صفحة رصد درجات المكون (السعً) ،اضغط على النجمة
ومن ثم على استٌراد.
اضغط هنا ثم استٌراد

 )11اضغط عهى استعراض الخخٍار انًهف.

 )11افخح يدهذ  DOWNLOADSأو انًدهذ حٍث قًج بحفظ انًهف فٍه ،ثى ابحث عٍ انًهف انذي حى حعذٌم انذرخاث
عهٍه ،قى باخخٍار انًهف واضغط عهى فتح Open

قم بإختيار الملف ثم اضغط
OPEN
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 )12اختر تحمٌل ومن ثم اضغط على متابعة

 )13فً معاٌنة الملف اضغط على متابعة.

 )14اضغط على متابعة.
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 )15فً انخطىة األخٍزة حظهز رسانت حبٍٍ:
انسدالث (انبٍاَاث) انخً سوف ٌخى اسخٍزادها  ،وانسدالث (انبٍاَاث) انغٍز يخغٍزة انخً سىف ٌخى حداههها،
وانسدالث (انبٍاَاث) يع أخطاء.

ًٌ )16كٍ تنزٌل تقرٌر التحقق نًزاخعت األخطاء ويعزفت انسدالث (انبٍاَاث) انخً نٍ ٌخى اسخٍزادها .فً حال عذو
وخىد أخطاء اضغط عهى متابعة إلَهاء االسخٍزاد.

في

في
ٌمكن تصحٌح السجالت التً فٌها أخطاء عن
طرٌق التحقق من صحة التقرٌر

 )17عُذ حُزٌم حقزٌز انخحقق حظهز األخطاء بانهىٌ األحًز ،وكًا هً فً انًثال حٍث نى ٌخى إدخال ريز سبب حغٍٍز
انذرخت انذي ٌدب أٌ ٌكىٌ إيا  OEأو ًٌ .COكٍ حفظ انخقزٌز بعذ انخعذٌم عهٍه ،واسخٍزاد حقزٌز انخصحٍح بإعادة
انخطىاث االسخٍزاد.

14

 )18حى االسخٍزاد ،اضغط عهى إنهاء.

كٍفٍت انخزوج يٍ انُظاو:


ومن ثم اضغط على تسجٌل خروج.

اذهب إلى ٌسار الشاشة واضغط على

مالحظة :مهم جدا أن تقوم بتسجٌل الخروج  Logoutمن البرنامج للحفاظ على سرٌة المعلومات والدرجات.
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انخغٍٍز عهى درخت يذخهت سابقا ً – رسانت انخطأ" :ال ًٌكٍ اسخخذاو سبب حغٍٍز انزخت OE
أكثز يٍ يزةٌ ،زخى اخخٍار سبب أخز نخسدٍم انخغٍٍز":
 فً حال إدخال الدرجة ألول مرة ،اكتب الدرجة فً خانة النتٌجة ثم قم بالضغط على حفظ فً أسفل الصفحة
جهة الٌسار .وسوف تظهر لك رسالة " تم الحفظ بنجاح".
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عند إدخال الدرجة ألول مرة سوف تظهر تلقائٌا
OE=Original Entry
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إذا قمت بالتغٌٌر على درجة مدخلة سابقا وقمت بحفظها دون تغٌر السبب سوف تظهر لك هذه الرسالة فً
أعلى الصفحة " الٌمكن استخدام سبب تغٌٌر الرجة  OEأكثر من مرةٌ ،رجى اختٌار سبب أخر لتسجٌل
التغٌٌر".
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 لحل هذه المشكلة ،اذهب إلى حقل سبب تغٌر الدرجة واختر
.CO=Correction



اضغط على حفظ بعد
التغٌٌر وسوف تظهر
رسالة "تم الحفظ بنجاح".
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