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محفوظة بحقوق الطبع وموزعة تحت إشراف مكتب  والمواد الواردة في ھذا الكتیبالمعلومات 
ً نشر أو توزیع أو نسخ ھذه الوثیقة  تكنولوجیا المعلومات في جامعة عجمان، ً كلیا ولھذا یمنع منعا

   .دون موافقتھا بأي شكل من األشكال
  

  2011-2010عجمان. محفوظة لمكتب تكنولوجیا المعلومات، جامعة  ãحقوق الطبع
  2020 آب 3 ،االثنین تاریخ اإلصدار: 

  
  1   النسخة
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 مقدمة. 1
عكس درجات طالبك على النظام. وھناك طریقتان للقیام بذلك، یمكنك إما إدخال ھذه الخاصیة تتیح لك 

من ھذا الدلیل)، أو إدخالھا  2الباب ( Excelدرجات مجموعة من الطالب دفعة واحدة من خالل ورقة 
عندما ترغب في إدخال/ تحدیث تقدیر  الطریقة الثانیةن ھذا الدلیل). ینصح باستخدام م 3الباب یدویًا (

ا من الطالب.  لعدد قلیل جدً

 . إدخال الدرجات لمجموعة من الطالب دفعة واحدة2
 Microsoft Excelو Argos برامج الستخدام طریقة إدخال الدرجات ھذه، تحتاج إلى الوصول إلى

 خطوات التالیة:باتباع ال Banner نظامو

 Argosعلى  Sheet Grade Entryتقریرالوصول إلى  1.2

، كما Bannerلـصفحة الرئیسیة الأو من خالل  ھذا الرابطمن خالل  Argosیمكنك الوصول إلى  -1
 موضح أدناه:

 أدناه:، كما موضح Argos Web Viewerاضغط على  -2

https://argos.ajman.ac.ae/index.html
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 ، كما موضح أدناه:Facultyاذھب إلى مجلد  -3

 ، كما موضح أدناه:Grade Entry Sheetاضغط على  -4

ً یتم اختیار الفصل الدراسي الحالي  -5 الذي یعكس  )Exam Typeنوع االختبار (. اختر تلقائیا
 الدرجات التي ترغب في إدخالھا، كما موضح أدناه:

 .اختر المساق -6
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 Student Excel Grade Entry Dataثم على  Reportsمن الالئحة العلیا، اضغط على  -7
Report:كما موضح أدناه ، 

محددة مسبقًا مع قائمة  Excelورقة  تحمیلسیؤدي ذلك إلى ، كما موضح أدناه. Runاضغط على  -6
  الخطوات التالیة.المحدد. یرجى استخدام ھذه الورقة للمتابعة إلى  المساقبجمیع الطالب في 

  Sheet Grade Entryتعبئة وحفظ  2.2

 التي تم تنزیلھا. Excelافتح ورقة  -1

، والحد األقصى للدرجة المعینة ھواسم بالرقم الجامعي للطالبالحظ أن الورقة تحتوي على قائمة  -2
 Scoreعمود السابق، وما إلى ذلك. امأل  البابفي  5لنوع االختبار الذي تم تحدیده في الخطوة 

 لكل طالب، كما موضح أدناه: )G (العمود
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 :ما یليباتباع  xlsبتنسیق  Excelاحفظ ورقة  -3

 Excel، ثم ادخل اسم الملف، ثم اختر نوع الملف كـSave As، ثم على Fileاضغط على 
Workbook ثم اضغط على ،Save:كما موضح أدناه ، 

 

 

 :مالحظات
 .أسھل بطریقة درجةال إلدخال اسمھ أو رقم الطالب الجامعي على بناءً  الطالب فرز یمكنك. 1

 .فارًغا الباقي وترك فقط الطالب من قلیل لعدد الدرجات إدخال یمكنك. 2
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 Bannerإلى نظام  Sheet Grade Entryاستیراد  3.2

 .Bannerنظام قم بتسجیل الدخول إلى  -1

  ، كما موضح أدناه:Grade Entry، ثم اضغط على Faculty Servicesاذھب إلى  -2

   ، كما موضح أدناه:Gradebookاضغط على  -3

، كما موضح Componentsلھ، ثم اضغط على  Excelاختر المساق، الذي قمت بملء ورقة  -4
  أدناه:

  

https://mysis.ajman.ac.ae/
https://mysis.ajman.ac.ae/
https://mysis.ajman.ac.ae/
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من  5اختر نوع االختبار، مع مالحظة انھ یجب أن یكون ذات النوع الذي تم اختیاره في الخطوة  -5
  .1.2باب 

 ، كما موضح أدناه:Import، ثم على أیقونة الترسمن أعلى الصفحة، اضغط على  -6

، ثم على Uploadضغط على ، ثم اExcel، لتحدید موقع ملف Browseاضغط على  -7
Continue:كما موضح أدناه ، 
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 كما موضح أدناه: ،Continueقم بمعاینة البیانات ثم اضغط على  -8

  كما موضح أدناه: ،Continueاضغط على  -9
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كن ھناك یإذا لم   Continueواضغط علىتحقق من عدد السجالت التي تحتوي على أخطاء  -10
 أخطاء ، كما موضح أدناه:

 .Finishاضغط على  -11

  

 :التالیة الخطوات فاتبع أكثر، أو خطأ وجود حال في: مالحظة
 األول العمود في الخالیا تمییز سیتم( Download the validation report على اضغط. 1

 ).األحمر باللون

 .وحفظھا علیھا العمل لك سبق التي Excel ورقة في المطلوبة التغییرات بتنفیذ قم. 2

 .الملف احفظ. 3

 .الباب ھذا في الخطوات كرر. 4
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ً \. ادخال3 ا  تحدیث الدرجات یدوی
 .Bannerنظام قم بتسجیل الدخول إلى  -1

  ، كما موضح أدناه:Grade Entry، ثم اضغط على Faculty Servicesاذھب إلى  -2

  كما موضح أدناه:، Gradebookاضغط على  -3

، كما موضح Componentsلھ، ثم اضغط على  Excelاختر المساق، الذي قمت بملء ورقة  -4
 أدناه:

  

https://mysis.ajman.ac.ae/
https://mysis.ajman.ac.ae/
https://mysis.ajman.ac.ae/
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 تحدیثھ.\الذي تود إدخالھاختر نوع االختبار -5

. مع مالحظة أنھ Saveواضغط على ، ثم قم بالتمریر ألسفل Scoreأدخل الدرجة في عمود  -6
 طالبًا كحد أقصى. 20مرة واحدة لـ الدرجة  تحدیث \یمكنك إدخال
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