
نظام نور
لالختبارات والقبول



:املحاور
. تسجیل الطالبات وإضافة ملفاتهم•

. طریقة نقل ملفات الطالبات•

. البحث عن امللفات األکادیمیة•

. تحدید فصول الطالبات وتوزیعها•

. ربط ولي أمر•

. تعدیل بیانات الطالبات حسب وثائقهم•

. طي قید الطالبات وإعادتهم•

. التقاریر•

. الدعم الفني•



یتم تسجیل ولي األمر أولًا : التسجیل



یتم اختیار الجنسیة الصحیحة وتعبئة رقم الجوال الصحیح: التسجیل



بعدها یتم تسجیل الطالبة: التسجیل

یتم اختیار ولي األمر من القائمة



بعدها یتم تسجیل الطالبة: التسجیل

یتم اختیار ولي األمر من القائمة



بعدها یتم تسجیل الطالبة: التسجیل

یتم تعبئة معلومات الطالبة



:التسجیل

یتم اختیار املدرسة املراد تسجیلها فیها



: إضافة ملف طالب جدید
إضافة ملف طالب جدید  –الطالبات  –شؤون الطالبات : من القائمة یتم اختیار



: إضافة ملف طالب جدید
یتم إدخال البیانات ) سجل مدني أو رخصة إقامة(الطالبات الالتي یحملن هویة 

) تدقیق(لهم واختیار الجنسیة الصحیحة بعدها یتم الضغط علی 



: إضافة ملف طالب جدید
:الطالبات الالتي متعثرة أوراقهم القبولیة یتم إضافتهم حسب التالي

یتم ادخال رقم الهویة برقم خطاب قبول الطالبة الصادر من املکتب -
إذا لم یکن لها رقم هویة ) مقیم(یتم اختیار جنسیة الطالبة -



: إضافة ملف طالب جدید

في حال ظهرت الرسالة أعاله، فملف الطالبة موجود مسبقًا بالنظام ویتم 
طلب نقله 



: نقل ملف طالبة
تقدیم طلب نقل من مدرسة أخرى –الطالبات  –شؤون الطالبات : من القائمة یتم اختیار



: نقل ملف طالبة

یتم ادخال سجل الطالبة والبحث عنه 

  في حال ظهرت الرسالة أعاله یتم إضافة ملف الطالبة أو طلب نقلها من إدارة التعلیم



: نقل ملف طالبة

بعد أن یتم استکمال البیانات یتم الضغط علی إرسال 

یتم الضغط علی رقم الهویة 



: بحث عن ملف
:یوجد طریقتان للبحث عن ملف طالبة

عن طریق تعدیل ملف مستخدم یتم البحث بأحد معاییر البحث



: بحث عن ملف
:یوجد طریقتان للبحث عن ملف طالبة



: بحث عن ملف
:یوجد طریقتان للبحث عن ملف طالبة

حقول البحث  –الطالبات  –عن طریق شؤون الطالبات 
ة تظهر لدینا معاییر البحث، یتم اختیار املعاییر املطلوب

ثم الضغط علی ابحث 



: تحدید فصول للطالبات
تحدید فصول الطالبات –الطالبات  –عن طریق شؤون الطالبات 



: تحدید فصول للطالبات

علی التالي یتم تحدید الخانات أعاله ثم الضغط 
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: تحدید فصول للطالبات

یتم تحدید الفصول ثم الضغط علی حفظ



: ربط ولي األمر
) یتم دخولها عن طریق تعدیل ملف مستخدم أو من شؤون الطالبات(من صفحة بیانات الطالبة 

:  یتم النزول إلی قائمة الخیارات في أسفل الصفحة



: تعدیل بیانات طالبة
) یتم دخولها عن طریق تعدیل ملف مستخدم أو من شؤون الطالبات(من صفحة بیانات الطالبة 

:  یتم النزول إلی قائمة الخیارات في أسفل الصفحة

من املهم أن یتم ارفاق صورة من الهویة أو الجواز عند إرسال طلب تعدیل بیانات



:طي قید طالبة
) یتم دخولها عن طریق تعدیل ملف مستخدم أو من شؤون الطالبات(من صفحة بیانات الطالبة 

:  یتم النزول إلی قائمة الخیارات في أسفل الصفحة



:إعادة قید طالبة
) یتم دخولها عن طریق تعدیل ملف مستخدم أو من شؤون الطالبات(من صفحة بیانات الطالبة 

:  یتم النزول إلی قائمة الخیارات في أسفل الصفحة



:أرشفة ملف طالبة
) یتم دخولها عن طریق تعدیل ملف مستخدم أو من شؤون الطالبات(من صفحة بیانات الطالبة 

:  یتم النزول إلی قائمة الخیارات في أسفل الصفحة

یجب أن یکون ملف الطالبة مطوي قیده أوالً لیتم أرشفته 



:التقاریر
): التقاریر(من القائمة الجانبیة یتم اختیار 



:التقاریر

حسب الحاجة Excelوباإلمکان أیضًا أن یتم تصدیرها بصیغة  PDFیفضّل أن یتم تصدیر التقاریر بصیغة 

تقریر کشف بیانات الطالبات: مثال

علی عرض بعد أن یتم اختیار الخانات املطلوبة یتم الضغط 



:رفع تذکرة بالغ
): الدعم الفني(من القائمة الجانبیة یتم اختیار 

حتی یتم حل 
ل مشکلتکم بشک

أدق وأسرع، یتم 
التأکد من اختیار 
النظام الرئیسي 

في ) االختبارات(
حال املشکلة 

متعلقة بملف 
طالبة، درجات، 

فصول، قبول أو أي 
مشکلة تتعلق 

باالختبارات 
والقبول 

نا عند إرسال تذکرة بالغ تخص طالبة، آمل تزوید
باسمها کامل، رقم الهویة والصف املقیدة 

فیه مع إرفاق صورة من الهویة 



:متابعة تذکرة بالغ
): الدعم الفني(من القائمة الجانبیة یتم اختیار 

عه بعدها الضغط علی ابحث والبحث عن البالغ الذي تم رف) الکل(یتم اختیار الحالة 
مسبقًا ملتابعة حل املشکلة مع موظفات الدعم، 



:متابعة تذکرة بالغ

رد  في حال الرغبة بإرسال) إعادة فتح(بعد متابعة تذکرة البالغ، یتم الضغط علی 
استکمال إجراءات تم طلبها منکممتعلق باملشکلة أو 



تم بحمد الله
موظفة دعم أنظمة االختبارات والقبول: إعداد

مکتب التعلیم شرق الدمام
فاطمة الصالحي


