
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة المدارس ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة المدارس الخاصة بـ   اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/353                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 إغالق درجاخ اىفصو اىثاني
 

 ىيَرحيح ادلتىسطح  
 

 وطثاعح اىشهاداخ



 اخلطىج األوىل

 .اىتأمذ ٍن عذً وجىد طالب غري ٍرتثطني تفصو •
 
 
 
 



 اخلطىج اىثانيح

إىل  -اىتأمذ ٍن عذً وجىد طيثاخ نقو طالب ٍعيقح ٍن ادلذرسح  •
 .ادلذرسح



 اخلطىج اىثاىثح

 :  رصذ درجاخ اىسيىك وادلىاظثح  •
ويمكن احتسابها بعد تسجيل المخالفات السلوكية وغياب 

 الطالب من رابط السلوك والمواظبة

 مينن اىتعذيو أو إدخاه درجاخ اىسيىك وادلىاظثح ٍن راتط إدخاه اىذرجاخ: ٍالحظح. 



 اخلطىج اىراتعح

 اىتأمذ ٍن رصذ درجاخ اىطالب جلَيع ادلىاد يف اىفرتاخ ونهايح اىفصو  •

 تقرير البيانات المفقودة –تقارير اإلحصائية  –وذلك بالدخول على التقارير 



 اخلطىج اخلاٍسح

 :تعذ اىتأمذ ٍن امتَاه اىرصذ جية طثاعح ادلسىداخ  •

 المسودات –تقارير الدرجات  –وذلك بالدخول على التقارير 

 جية االحتفاظ تنسخح ٍن ادلسىداخ يف ادلذرسح: ٍالحظح. 



 اخلطىج اىسادسح

 :دخاه درجاخ ادلراجعحإتعذ اىتأمذ ٍن ادلسىداخ جية  •

 إدخال درجات المراجعة –الدرجات  –وذلك بالدخول على االختبارات 

 جية رصذ مجيع ادلىاد ىني يظهر  أمساء اىطالب يف شاشح رصذ درجاخ ادلراجعح: ٍالحظح. 



 تاتع اخلطىج اىسادسح

جية رصذ مجيع ادلىاد يف اىفصو اىثاني ىني يتٌ تفعيو . •
 .اىرصذ يف درجاخ ادلراجعح

 
جية رصذ اىذرجاخ ىيطالب يف شاشح إدخاه درجاخ ادلراجعح •

 ويف حاىح عذً وجىد زيادج أو نقص ترصذ نفس درجح اىطاىة 

يتٌ إعادج طثاعح ادلسىداخ ىيتأمذ ٍن نتائج اىطيثح. 



 اخلطىج اىساتعح

 تعذ اىتأمذ ٍن اىنتائج وادلراجعح يتٌ إغالق درجاخ اىفصو اىثاني•

  يف حاىح عذً وجىد طالب ٍنَيني سيتٌ إغالق اىذور اىثاني تيقائيا. 



 اخلطىج اىثاٍنح

 تعذ رىل يتٌ طثاعح ادلثيضاخ•

 المبيضات –تقارير الدرجات  –وذلك بالدخول على التقارير 



 اخلطىج اىتاسعح

وال يىجذ دور ثاني جية ترفيع اىطالب أوال  ىني  يف حاىح عذً وجىد طالب ٍنَيني•
 .يتٌ تفعيو طثاعح اىشهاداخ

 لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد –وذلك بالدخول على شاشة الطالب 



 تاتع اخلطىج اىتاسعح

 يتٌ أوال  تفعيو ترفيع اىطالب ثٌ اىثذء يف ترفيع اىطالب•



 اخلطىج اىعاشرج

 تعذ رىل يتٌ طثاعح شهاداخ اىطيثح •
 شهادات الطلبة –تقارير الدرجات  –وذلك بالدخول على التقارير 

 جية االحتفاظ تنسخح ٍن اىشهاداخ يف ادلذرسح: ٍالحظح. 



 اخلطىج احلاديح عشر

 إشعار مبىاد اإلمَاه –ٍن خاله تقارير اىذرجاخ : طثاعح إشعاراخ ادلنَيني  •

 جداول االختبارات –االختبارات : ويجب أوالً ادخال جدول الدور الثاني من خالل 



 اخلطىج األخريج

 :طثاعح اىتقارير اخلاصح مبستىياخ اىطالب  •


