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هذا الملف يشرح آلية استخدام برنامج اإلدارة المدرسية
ان اتباعكم لتعليمات التشغيل يساعدكم في أداء عملكم بدقة وكفاءة.
حيث يعتمد النظام على تسلسل منطقي في استخدام البرنامج.

شكر وتقدير

أتقدم بجزٌل الشكر لإلخوة الزمالء األعزاء فً مدرسة ذكور طه
الرجعً األساسٌة على اهتمامهم وتشجٌعهم وإثرائهم للنظام بأفكارهم
وكذلك على تبنٌهم واستخدامهم له كأول مستخدمٌن فً فلسطٌن
واخص بالذكر األخ على الفقٌه مدٌر المدرسة على دعمه وتشجٌعه
وتبنٌه للنظام بالوسائل واألجهزة والمصادر التكنولوجٌة الالزمة.
فكل التقدٌر واالحترام لهم جمٌعا...

مكونات النظام
 .1إعداد وتثبٌت النظام
 .2نظام تسجٌل الدخول ولوحة التحكم
 .3نظام المستخدمٌن والصالحٌات – المعلمون
 .4نظام شؤون الطالب
 .5نظام سجل العالمات
 .6نظام الصفوف و الحضور والغٌاب
 .7نظام شهادات نصف الفصل
 .8نظام شهادات نهاٌة الفصل والنتٌجة السنوٌة
 .9نظام تصدٌر الجداول
 .11نظام النسخ االحتٌاطً

أوال :إعداد وتثبيت النظام
لتثبٌت النظام شغل ملف اإلعداد المرفقٌ ،قوم الملف بنسخ البرامج والملفات الالزمة لعمل النظام
اضغط زر اعداد النظام وسٌتم انشاء المجلدات ونسخ الملفات إلى االماكن المطلوبة ومشاركة المجلد فً
حال العمل على الشبكة.
ثانيا  :نظام تسجيل الدخول والتعامل مع لوحة التحكم.
لتشغٌل ملف البرنامج اضغط على أٌقونة البرنامج على سطح المكتبSchool2010.link ،

ٌفتح البرنامج على شاشة الترحٌب.

ثوان وتظهر شاشة تسجٌل الدخول واختٌار المستخدم

اختر اسم المعلم :هنا ٌرفق مع النظام مستخدم رئٌس معه صالحٌات الدخول للوحة التحكم ،عادة ٌكون
 Adminأو كلمة المرور  Adminأو اسم مدٌر المدرسة وكلمة المرور Admin

هنا ،نبدأ بالمستخدم الرئٌس مدٌر النظام.
عند اختٌار مدٌر النظام تفتح كافة األزرار أمامه كما ٌلً:
حٌث ٌفعل مربع اسم المستخدم وكلمة المرور ،وكذلك باقً أزرار ومكونات النظام.
الدخول للعالمات والحضور والغٌاب ومالحظات مربً الصف والمدٌر والتقرٌر السنوي ،ال ٌتطلب اختٌار
الصف بالنسبة لمدٌر النظام ،فلدٌه تظهر جمٌع الصفوف وٌتم التعرف على صف الرٌادة تلقائٌا.

مثال اخر على اختالف صالحٌات الدخول ،ولٌكن مدرسا مربً صف

بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ٌستطٌع المدٌر اختٌار النظام الذي ٌرٌد ،وسنبدا بلوحة التحكم .شاهد
صورة لوحة التحكم بما فٌها من أنظمة.

لفتح دلٌل االستخدام اضغط على عالمة السؤال فً اعلى ٌسار اللوحة.
كما هو مبٌن فً اللوحة الرئٌسةٌ ،جب البدء بإعداد البٌانات األساسٌة ،وفٌما ٌلً سٌتم شرحها بالتفصٌل
ألهمٌة هذه الخطوة
اوال :ثوابت المدرسة:

المعلومات األساسٌة تعبأ حسب المطلوب ،ولكن من المهم تعبئة تارٌخً الفصل األول للمدٌر والمعلمٌن،
حٌث ان التارٌخ األول ٌخص إبقاء تحدٌث البٌانات ممكنا للمدٌر لتصحٌح األخطاء ان وجدت فً الشهادات
او الكشوف او ترتٌب الطلبة اذا دعت الحاجة لتدقٌق العالمات بعد اصدار الشهادات ،وهذا ما سٌتم شرحه
اٌضا بالتفصٌل الحقا فً شاشة معلومات الطالب.

ثانٌا :معلومات المواد -ادخال اسم المادة ٌ ،فضل الحفاظ على الترتٌب الحالً مع اضافة المواد االخرى
حسب الحاجة ،وعادة ٌسلم النظام مع ترتٌب محدد للمواد

ثالثا :معلومات الصفوفٌ :جب ان تدخل معلومات الصفوف حسب المثال المرفق هنا ،وهذا الترتٌب هدفه
اصدار الشهادات والجداول واستخراج النتائج بافضل صورة

م ن المهم كتابة اسم الصف باللغة االنجلٌزٌة واالسم المختصر ،وكذلك عدد المواد ،والصف التالً لٌظهر
فً شهادة الفصل الثانً فً خانة مالحظات المدٌر "ٌرفع للصف"...
االسم المختصر مهم حٌث ٌتم استخراج الشعبة منه فً الشهادات والجداول.
رابعا :معلومات المعلمٌن – مستخدمً النظام -
فً هذه الشاشة ٌجب ادخال اسماء الموظفٌن لٌتمكنوا من استخدام النظام ،أي موظف ال ترغب باستخدامه
للنظام ال ٌجب ان توضع له كلمة مرور ،او اختر صالحٌة "قراءة فقط" من قائمة الصالحٌات فً شاشة
شؤون الموظفٌن التً سنشرحها الحقا.

هذه الشاشة ال تغنً أبدا عن إكمال العمل فً شاشة المعلمٌن ،حٌث ٌتم هناك إعداد أغلفة للعالمات
والحضور والغٌاب والمتابعة.
كذلك ٌتم هناك اٌضا ادخال معلومات مهمة النشاء التقرٌر السنوي الذي ٌتم توضٌحه الحقا.
خامسا :لوحة اعداد االشهر – خاص بالحضور والغٌاب للموظفٌن والطالب ،وحالٌا تم االكتفاء بنظام
الطالب مؤقتا حتى ٌتم ادخال التعدٌالت المطلوبة وٌكون النموذج مقبوال ادارٌا
من المهم اعداد االشهر للحفاظ على دقة النتائج الخاصة بالحضور والغٌاب ،حٌث ٌتم بكل بساطة ادخال
معلومات الدوام لكل شهر على حده بناء على ما ترفعه وزارة التربٌة للمدارس من جدول للدوام السنوي،
وٌمكن كذلك كتابة اسماء العطل حسب المطلوب .شاهد الصورة المرفقة

مالحظة هامة :زر اعداد االشهر ٌستخدم لمرة واحدة فقط! وذلك الدخال معلومات الطالب والموظفٌن إلى
جدول الغٌاب وٌتم بعدها استخدام هذه المٌزة فً ادخال الحضور والغٌاب.

سادسا :ضبط شاشة العرض :للحصول على افضل صورة للبرنامج غٌر االعدادات حسب ما هو مرفق فً
الصورة ،لكن ٌجب التاكد من ان تعرٌف كرت الشاشة كامل وٌدعم هذه االبعاد.

سابعا :شاشة ربط الجداول – عند بداٌة اعداد البرنامج الول مرة ٌكون مسار قاعدة البٌانات هو القرص C
ولكن فً نسخة الشبكةٌ ،تم اعداد البرنامج بحٌث ٌكون على القرص  Cعلى الجهاز الرئٌس.
ثالثا :نظام المستخدمين والصالحيات –المعلمون
من لوحة التحكم اختر زر سجل المعلمٌن
تظهر هذه الشاشة ،وتشمل ادخال وتعدٌل معلومات المعلمٌن االساسٌة واعطاءهم صالحٌات الدخول
والتحكم ،وتحدٌد مربًٌ الصفوف ،والمواد وعدد الحصص ،وفٌما ٌلً شرح المكانٌات النظام

 -1تستطٌع طباعة غالف عالمات للمعلم الحالً ،أو اختر خانة "طباعة الكل" لطباعة غالف عالمات لكل
المعلمٌن فقط والعملٌة مشابهة فً غالف الحضور.

 -2زر طباعة دفتر العالمات  :من المهم تحدٌد الخٌارات المطلوبة عند طباعة دفتر العالمات للمعلمٌن ،فعند
الضغط على هذا الزرٌ ،قوم البرنامج باالنتقال إلى سجل المواد الخاص بالمعلم واحدة تلو االخرى
وٌستخرج من الطابعة ورقة كشف عالمات فً كل مرة لكل مادة وصف مذكورٌن فً الشاشة ،اذا اخترت
معاٌنة فقط سٌظهر الكشف الخاص بالمادة التً علٌها المؤشر االن فقط ،اما اذا اخترت طباعة الكل فٌطبع
دفتر عالمات كامل للمعلم الحالً .وٌشمل الفصلٌن معا فً ورقة واحدة مما ٌوفر القرطاسٌة والتكالٌف.
فً نهاٌة الفصل الدراسً األول او الثانً ،تستطٌع طباعة دفتر بعالمات ومعدالت للمواد باختٌار الخانات
الخاصة بكل خٌار منها .مثال على دفتر عالمات:

مثال على أغلفة دفاتر الحضور والغٌاب والعالمات:

 -3كما تالحظ ،توجد صفحة لفتح واعداد التقرٌر السنوي ،حٌث ٌتم فتح التقرٌر مسبقا بناء على تارٌخ
ٌحدده مدٌر المدرسة او مدٌر النظام من لوحة اعداد البٌانات االساسٌة التً تم شرحها سابقا.
كما ٌوجد الٌة لطباعة قائمة الموظفٌن للتوقٌع.

عند النقر المزدوج على رقم هوٌة الموظفٌ ،فتح كافة تقارٌره السنوٌة ،وٌذهب إلى التقرٌر الخاص بالسنة
الحالٌة .شاهد شاشة اعداد التقرٌر .الحظ انه ٌمكن للمدٌر اضافة تقارٌر جدٌدة للموظف الحالً شرط عدم
تكرار السنة ،وكذلك معاٌنة وطباعة التقارٌر للمعلم الحالً او لجمٌع المعلمٌن .بدون الحاجة العادة ادخال
هذه المعلومات إلى التقرٌر ٌدوٌا سابقا.

وفٌما ٌلً صورة للتقرٌر النسوي بعد إعداده وطباعته من قبل مدٌر المدرسة .الحظ تقسٌم رقم الهوٌة وكتابة
كافة معلومات الموظف تلقائٌا وجمع واصدار المعدل باالرقام والحروف.

رابعا :سجل الطالب – شؤون الطالب:
من كشوف عالمات وحضور وغٌاب وسلوك ومالحظات وعقوبات وشهادات مدرسٌة وقضاٌا أخرى ٌتم
إضافتها حسب الحاجة .مثل زٌارات ولً األمر ومالحظات المدٌر والنشاطات الالمنهجٌة والمسابقات.

فً هذه الشاشة
 -1زر تحدٌث البٌانات :من المٌزات المهمة فً البرنامج والتً من الضروري استغاللها بشكل جٌد ودقٌق،
حٌث ٌقوم النظام باخذ مجامٌع عالمات المواد للطالب من كشوفات العالمات الٌومٌة التً ٌدخلها المعلم
وهنا ٌتم تحدٌث معلومات المعدل والنتٌجة –راسب ناجح – ومالحظات المدٌر ومربً الصف والمعدل
بالحروف واألرقام بناء على عدد وطبٌعة المواد الدراسٌة الخاصة بكل صف .كما توجد الٌة لترقٌم تلقائً
ممٌز لكل طالب ،مثال الطالب الثالث فً السادس ج ٌكون  36Cوهكذا

من المهم هنا قبل اجراء عملٌة التحدٌث التاكد من تارٌخ الفصل االول للمدٌر ،وهو التارٌخ الذي ٌبقً
المجال مفتوحا امام االدارة لتصحٌح الشهادات فً حال حصول تعدٌل او مراجعة على عالمات الطالب،
وهذا التارٌخ ٌختلف عن التارٌخ الخاص بالمعلم ،حٌث ٌوجد تارٌخ فً لوحة اعداد البٌانات االساسٌة ٌقفل
سجالت الفصل االول عن المعلمٌن حتى ال ٌحصل تالعب فً العالمات ولتحقٌق لمزٌد من االمان
والمصداقٌة.
 -2زر ترفٌع الطالب ،هذه المٌزة غٌر موجودة فً أي برنامج شهادات وجداول على األطالق ،سوى فً
برنامج االدارة المدرسٌة المتكامل  .School Management System 2011وهً تقنٌة صممت
خصٌصا لترٌح المعلم من عناء الترفٌع الذي ٌستهلك جهدا كبٌرا .وهذه العملٌة تتم بنقر زر الفارة مرة
واحدة فقط على خانة ترفٌع الطالب فٌتم تغٌٌر كافة عالماته لتصل إلى النجاح وهً عملٌة تعرف عادة ب
عمل ( )51\51للطالب .هذه العملٌة ممكن القٌام بها فً كل من سجل الطالب ولوحة تصدٌر الجداول التً
سٌتم شرحها الحقا .شاهد صورة الترفٌع مع مثال.

فً الصورة المرفقة الحظ سجل الطالب الراسبٌن فً احد الصفوف ونرٌد اجراء ترفٌع لعدد منهم ،والسجل
مرتب تنازلٌا حسب المعدل ،ولٌكن االختٌار للطالب االقل منهم جمٌعا .بمجرد التاشٌر على سجل الطالب
(الحظ مربع االختٌار فً الدائرة الحمراء) سٌتم عمل نجاح فً كل مواد الطالب وٌتغٌر معدله وتقدٌره
ونتٌجته السنوٌة .من المهم قبل اجراء العملٌة ان تكون كافة عالمات الطالب قد ادخلت ،وخاصة عالمتً
الرٌاضة والفن ،حٌث انها غٌر مشمولة فً الرسوب.
الحظ الشكل التالً كٌف تغٌر معدل الطالب المحدد.

حٌنها سٌخرج الطالب تلقائٌا من سجل الرسوب وٌصبح ضمن الناجحٌن ،وعند الدخول على سجل الطالب
من جدٌد وعمل تحدٌث للبٌانات لسبب ما مثل تغٌٌر فً عالمة احدى المواد او أي تصحٌح ،فإن التحدٌث لن
ٌشمل أي طالب وضعت له عالمة الترفٌع ،كما فً الشكل المرفق .الحظ المثال لنفس الطالب بعد الترفٌع

 -3طباعة شهادة مدرسٌة (شهادة اثبات طالب للعام الحالً) ٌمكن للطالب الحصول على شهادة االثبات من
خالل هذه المنظومة باسمه الكامل وعنوان المدرسة ورقم الهاتف .وهذا التصمٌم موحد تقرٌبا لدى جمٌع
المدارس .لطفا شاهدوا المثال من مدرسة ذكور طه الرجعً أول مدرسة استخدمت هذا النظام.

 -4أنظمة اخرى مثل مالحظات المدٌر وزٌارات ولً االمر والعقوبات والحضور والغٌاب وكذلك
النشاطات والمسابقات .هذه االنظمة متاحة كسجالت تدخل البٌانات الٌها وفق الحالة المطلوبة .النظام سهل
وبسٌط وٌوفر الكثٌر من الوقت والجهد من المعلم والمدٌر لصالحه وصالح الطالب.
-5زر كشف العالماتٌ :مكن طباعة كشف عالمات كامل للفصلٌن بكل العالمات للطالب ،الٌومٌة والشهرٌة
والمشاركة والفصلٌة مع المعدالت ،فً كافة المواد وهذا الكشف مهم وٌطلبه اولٌاء االمور كثٌرا

خامسا :سجل العالمات
ٌضم برنامج اإلدارة المدرسٌة المتكامل منظومة شاملة إلدخال عالمات الطالب كما هً فً الدفتر الورقً،
من العالمة الٌومٌة وحتى الشهرٌن والمشاركة والنهائً .وٌستخرج النظام معدالت المواد وٌعد كشوفا بها
كما اسلفنا فً شاشة المعلمٌن.
عند الدخول إلى هذه المنظومة من خالل لوحة التحكم فإن الدخول ٌتم كمدٌر للنظام وبالتالً ٌستطٌع
استعراض كافة الصفوف والمواد وفً الفصلٌن معا ،بعكس ما ٌتم عمله من دخول المعلم من شاشة الدخول،
حٌث ال تتاح اال صفوفه ومواده فقط للفصل المحدد ،كما ٌجب علٌه اختٌار صف ومادة اول مرة فقط ثم من
داخل هذه الشاشة ٌنتقل إلى الصفوف والمواد االخرى التً ٌدرسها فقط ،بما ٌضمن السرٌة واالمان
والمسؤولٌة والحماٌة من التالعب .وكما تم توضٌحه سابقا فإن مدٌر النظام ٌضع تارٌخا لقفل سجالت
الفصل األول فال ٌستطٌع المعلم بعد هذا التارٌخ الدخول إلى الفصل األول وتظهر فقط عالمات الفصل
الثانً ،وهذه اضافة مهمة لمنع التالعب والحفاظ على اعتمادٌة البٌانات وامن المعلومات فٌها.
لطفا االطالع على شاشة العالمات المرفقة ،وكٌفٌة االختٌار من القائمة.

هذه الشاشة سهلة جدا ،وكما تالحظون تماما مشابهة للدفتر الرسمً.
سادسا :إدخال وتعديل الصفوف:

ٌشمل برنامج اإلدارة المدرسٌة نظاما خاصا إلدخال معلومات الصفوف والطالب فٌها .تشمل معلومات
الطالب جدول األحوال الشخصٌة والتبرعات المدرسٌة وعالمات المواد لكل الطالب وكذلك بعض آلٌات
طباعة التقارٌر المهمة والمطلوبة سواء من قبل المدٌر أو المعلم وخاصة مربً الصف .شاهد الشاشة.

كما هو موضح على كل زرٌ ،تم طباعة كافة التقارٌر الموضحة حسب الحاجة .امثلة مرفقة ،جدول األحوال
والذي ٌستخدمه مربً الصف فً رصد التبرعات وٌضاف لسجل الحضور والغٌاب الذي سٌتم شرحه
الحقا .وكذلك جدول الفئات العمرٌة ومربً الصفوف.

زر الحضورٌ :دخل هذا الزر إلى معلومات الحضور والغٌاب للصف الحالً او الصفوف جمٌعا ،وهذه
المنظومة ٌتم من خاللها متابعة ادخال الحضور والغٌاب من قبل مربًٌ الصفوف ،كما ٌتم من خاللها
طباعة جدول األحوال وكشف الحضور لكل شهر وكل صف على حدة .كما ٌمكن اٌضا من هناك الدخول
إلى نظام تجهٌز اشهر السنة والذي تم شرحه سابقا فً شاشة اعداد البٌانات األساسٌة .شاهد الشاشة والحظ
كٌف ٌمكن التنقل بٌن األشهر وطباعتها فً ورقة واحدة او اكثر حسب عدد الطالب ،الحظ اٌضا كشف
الحضور والغٌاب المتوافق تماما مع النظام المتبع والذي كان سابقا مهلكا ومنهكا لمربً الصف ،من
عملٌات جمع وطرح وكتابة رموز واٌام األسبوع والشهر كلها .هذه العملية اصبحت تتم االن بحركة واحدة
فقط ،بعد اعداد األشهر يتم ادخال حرف "غ" بدل اشارة " "/وعندها يقوم النظام وحده بعد االيام المتبقة
لكل طالب على حدة وخصمها من ايام حضور الطالب في الفصل األول أو الفصلين معا.
كما ٌمكن لمربً الصف كلما اراد ان ٌستخرج خالصة سنوٌة لحضور الطلبة بالضغط على زر الخالصة،
وتشمل كافة المعلومات المطلوبة كملخص للحضور والغٌاب للصف الحالً على مدار العام الدراسً.

بالطبع هذه الشاشة تختلف عن شاشة ادخال الحضور والغٌاب للمعلم ،هذه الشاشة تخص مدٌر النظام حٌث
ٌستطٌع من خاللها اٌضا تعدٌل معلومات الصفوف .شاهد شاشة الحضور والغٌاب الخاصة بمربً الصف

والتً ٌستطٌع فتحها من زر الحضور والغٌاب فً شاشة تسجٌل الدخول ،حٌث ٌظهر هذا الزر فقط لمربًٌ
الصفوف وٌفتح تلقائٌا على صف الرٌادة دون الحاجة الختٌاره من القائمة كما هو الحال فً سجل العالمات.

هنا عند الدخول من قبل مربً الصف ٌتم االنتقال تلقائٌا إلى الشهر الحالً مثال شهر  2وٌمكن كذلك تغٌٌر
الشهر واستعراض بٌانات الغٌاب للصف الحالًٌ .تبع نماذج من كشف الخالصة وكشف الحضور الشهري
لصف محدد.

نموذج كشف حضور شهري
الحظ جمع تلقائً لعدد االجتماعات واألٌام ،والحظ ان الشهر بعدد أٌامه المحدد مسبقا فقط.

نموذج خالصة

سابعا :نظام شهادات نصف الفصل:
كما ٌظهر فً الشاشة ،نظام لطباعة واستعراض شهادات نصف الفصل للصفوفٌ .مكن لمدٌر النظام اختٌار
عدد من الكشوف المختلفة كما هو موضح ،وكذلك ٌمكن تغٌٌر رقم الفصل لطباعة كشوف وشهادات الفصل
الثانً ،حٌث ان هذا الرقم ٌتغٌر تلقائٌا حسب تارٌخ قفل الفصل االول المعد من شاشة البٌانات األساسٌة.
مرفق اٌضا نماذج كشوف وشهادات مختلفة .الحظ وجود الدائرة على عالمة الرسوب .كل ما علٌك هو
اختٌار صف محدد لعرض شهادات طالبه كاملة او حسب اختٌار اسم الطالب.

نماذج شهادات الطالب :كشف كامل بكل الشهادات  5شهادات بكل ورقة توفٌرا وحفاظا على مظهر جمٌل.

كشف العشرة األوائل على المدرسة

كشف كامل لصف معٌن ،مع احصائٌة الرسوب وغٌرها من معلومات (الصف الثالث ٌظهر التقدٌر فقط)

كشف عالمات شهرٌن لصف اخر:

كشف أوائل الصفوف:

ثامنا :شاشة تجهيز الجداول:
تطلب مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم من المدرسة تجهٌز كشوفات عالمات جدولٌة .وهذه الكشوفات ٌتم اعدادها
وتدقٌقها وتوقٌعها من قبل معلمً المباحث ولجنة التدقٌق .تتم هذه العملٌة االن باستخدام برنامج االدارة
المدرسٌة الحدٌث حٌث ٌصدر الجداول وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة إلى ملف اكسل خارجً به
كافة المعلومات المطلوبة .الحظ الشاشة والمعلومات المدخلة.

البد من اختٌار الصف من القائمة ،حٌث تعبأ بٌاناته تلقائٌا فً الخانات المعدة للتصدٌر .هنا بالنقر على زر
تجهٌز للصف الحالً ٌتم إرسال كافة عالمات الطالب فً الصف الذي تم تحدٌده إلى ملف اكسل حسب
القالب المرفق ،ثم ٌتم فتح الجدول تلقائٌا فً حال الرغبة بالتعدٌل والتنسٌق اذا لزم األمر .كما ذكر سابقا
فإنه من الضروري ادخال المعلومات األساسٌة للمدرسة حتى ال ٌنقص المعلومات المعبأ ة فً الجدول.
الحظ اٌضا ان لجنة التدقٌق ترسل إلى الجدول وٌتم كذلك اعداد الخالصة تلقائٌا بناء على نتائج الطلبة.
مرفق صورة لجدول تم تصدٌره بالبرنامج.

مثال على لجنة التدقٌق والخالصةٌ :جب طباعة الورقة الثالثة على ظهر الثانٌة حسب ما تطلبه الكشوف.

مالحظة مهمةٌ :قوم زر ترفٌع الطالب بنفس وظٌفته كما هً فً سجل الطالب ،وتم اضافته هنا فً حال
عدم الرغبة فً تحدٌث البٌانات مرة اخرى ،لكن ٌجب التاكد أوال ودائما من البٌانات.
تاسعا :النتائج المدرسية
بعد إعداد الجداول وتدقٌقها ٌمكن للمدرسة إصدار الشهادات ،سواء فً الفصل األول او الثانً ،مع فارق ان
الفصل األول ال ٌتم فٌه ترفٌع للطلبة وتؤخذ العالمات مباشرة من السجل الذي ادخله المعلم .شاهد الشاشة
والتً ال تختلف إمكانٌاتها عن شاشة نتائج نصف الفصل الذي تم شرحه سابقا.

شاهد مثال على شهادة الفصل األول والثانً لصفوف مختلفة ،وتم وضع الصف الثالث الذي ٌعرض فٌه
التقدٌر .أٌضا ٌتم عرض معدل الطالب باألرقام والحروف وترتٌبه لألربعة األوائل فً كل صف.

مثال على شهادة صف أخر ،مع المعدل والترتٌب للطالب ،كذلك توضع الدائرة على عالمة الرسوب:

شاهد كشف الراسبٌن فً كل صف ،هنا ٌتم تقلٌص هذا العدد بعد الترفٌع.

وبهذا نكون قد انتهٌنا من شرح امكانٌات النظام الخاصة باالدارة المدرسٌة وعالمات الطالب ،والحقا سٌتم
شرح نظام النسخ االحتٌاطً.

عاشرا :نظام النسخ االحتياطي
ٌوفر نظام االدارة المدرسٌة الحدٌث  School Management system 2011ألٌة سهلة وبسٌطة وشاملة
الجراء النسخ االحتٌاطً للبرنامج وقاعدة بٌاناته والملفات المساعدة له .هذه الملفات ٌتم حفظها حسب
الحاجة بشكل ٌدوي من خالل مدٌر النظام فً مجلدات محددة مسبقا على القرص المحلً أو القرص
الخارجً.
عملٌة النسخ االحتٌاطً مهمة جدا وخاصة فً نهاٌة السنة الدراسٌة وبعد انتهاء طباعة الكشوف والشهادات،
حٌث ٌتم بعد هذه العملٌة تفرٌغ قاعدة البٌانات الحالٌة لٌتم استخدامها فً السنة القادمة .حٌث ٌتم الضغط
على ازرار معٌنة فً شاشة اعداد االشهر واعداد دفاتر العالمات فً شاشة المواد لتهٌئة الدفاتر واالشهر
لالدخال الجدٌد.

كما تالحظ من المهم انشاء نسخة احتٌاطٌة من قاعدة البٌانات وكذلك اضافة بعض الملفات االخرى المهمة
مثل الصور وقوالب الجداول واالٌقونات.
كذلك ٌتٌح برنامج االدارة المدرسٌة الحدٌثة للمدرسة انشاء مجلد خاص بكل عام دراسً جدٌد .حٌث ٌقوم
مدٌر المدرسة بانشاء المجلد الذي ٌستخدم الحقا لتصدٌر البٌانات للعام الماضً إلى ملفات اكسل خارجٌة.
النشاء مجلد التصدٌر للسنة الدراسٌة اذهب إلى لوحة التحكم – ثم إلى اعداد البٌانات األساسٌة
من شاشة البٌانات ا ألساسٌة اختر أمر "تفرٌغ البٌانات" وسمٌت العملٌة بتفرٌغ البٌانات ألن البٌانات تحذف
من الجداول تمهٌدا النشاء سنة دراسٌة جدٌدة من دفاتر عالمات وسجالت طالب وصفوف ومعلمٌن وما
ٌرتبط بها من مالحظات وزٌارات وتقارٌر ادارٌة.
شاهد الصورة المرفقة

فً هذه الشاشة ٌتم انشاء مجلد بالسنة الحالٌة ،وعادة ٌكون مسار المجلد هو
 C:\School2011\ExcelBackup\2011-2010وبعد انشاء المجلد ٌمكن للمدٌر الذهاب لشاشة البٌانات
األساسٌة واختٌار زر "تفرٌغ البٌانات" ستظهر هذه الشاشة...

بالضغط على زر "تفرٌغ الجداول" ٌتم تصدٌر البٌانات إلى اكسل..ثم تفرٌغ الجداولٌ ،جب الحذر عند القٌام
بهذه العملٌة والتاكد من اجراء نسخ احتٌاطً كامل كما تم توضٌحه سابقا.
بالضغط على "تصدٌر فقط" ٌتم تصدٌر البٌانات دون تفرٌغ الجداول وٌشبه ذلك عملٌة نسخ احتٌاطً لكنه ال
ٌغنً ابدا عنه.

انتهى حبمد اهلل

