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aSc ةيسردملا لوادجلا

ةماعلا صئاصخلا 1

كب ابحرم 1.1

Dear Sir/Madam,

 و ةيسردملا لوادجلا aScجمانرب كمامتهأل اركش

aSc ةيمدخ ةادأ جمانربلا نوكي نا ىنمتن .ءالدبلا

. ةسردملل ةينمزلا لوادجلا لمع لهسيو ةديج

www.asctimetables.com ةرايز ىجري

مدختسم تنك اذا وأ ةيبيرجتلا ةخسنلا ليمحتل

عقوملا ةرايزب مق ةينمزلا لوادجلا جمانربل

. جمانربلا نم رادصا ثدحأ ليمحتل

ةئيهب اضيا تادنتسملا هذه ليمحت عيطتست

PDF تافلملا ةغيص تادنتسم 1.6 :انه نم PDF

بيكرتلاو ليمحتلا 1.2

نم تارادصألا ثدحأ ليمحت امئاد عيطتست

:بيولا ةحفص قيرط نع ةنيمزلا لوادجلا جمانرب

http://www.aScTimeTables.com حتفأ .1

: كدلب ةغلل ةبسانملا ةغللا رتخأو

ةحفص ىلإ باهذلل ليمحت ىلع طغضأ .2

ليمحتلا

ليغشت طغضأ .3

مث جمانربلا ليمحت يهتني ىتح رظتنأ .4

: ليغشت مث حتف طغضا

: ةبسانملا ةغللا رتخأ .5

تقو يا يف ةغللا ريغت عيطتست : ةضحالم

: جمانربلا لخاد نم اقحال

يهتني ىتح تارم ةدع يلاتلا رز ىلع طغضأ .6

: جمانربلا بيصنت

طغضا مث .تافلملا خسن لمتكي ىتح رظتنأ .7

: ةيسردملا لوادجلا جمانرب ليغتشل ءاهنأ

: اضيأ دهاش

جمانربلاب ةيادبلا 2.1

ةلضفملا ماظنلا تافصاوم 1.3

زاهج يأ عم لمعي فوس ةينمزلا لوادجلا جمانرب

زودنيو ماظن ليغشتل لباقو ديج لكشب لمعي

(ME/NT/XP/Vista / 2003/ 2000) هنم ثدحأ وا 98

تناك املك عرسأ رتويبمكلا ناك املك : داتعملاكو

. لوادجلا ءانب ةليمع يف عرسأ جمانربلا

ةركاذ نم ريثكلا .ادج ةيرورض جلاعملا ةعرس

ال ةبلصلا صارقألا نم ةريبكلا ماجحألا وأ ماظنلا

, ديفت

:ةضحالم

تاجلاعملا ماظن معدل ًاياقلت زهجم جمانربلا

عرستس ةاونلا ةيئانث تاجلاعملا.ةاونلا ةيئانث

.ةلودجلا ةيلمع نم

عيطتست بساحلا ةزهجأ نم ديدعلا كيدل ناك اذأ

: ةكبشلا قيرط نع لودجلا ءانب ةيصاخ لامعتسأ
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جمانرب نم رادصأ ثدحأ مدختسأ انأ له 1.4

؟ ةينمزلا لوادجلا

جمانرب نم ةخسن ثدحأ لمعتست كنا نم ققحتلل

Help/Check ةمئاقلا مدختسأ ةيسردملا لوادجلا

for new version on the Internet:

رادصأ رفوت لاح يف كربخت فوس ةزيملا هذه

.تنرتنألا يف ثدحأ

هداجيأ عيطتست يلعفلا رادصألا مقر : ةضحالم

فوس .تامولعم/ةدعاسم : ةمئاقلا لمعتسأ ربع

ةخسنل ةلماكلا تامولعملا عم ,راوح عبرم كل رهظي

: كيدل يتلا جمانربلا

؟ جمانربلا ليجستب موقت فيك 1.5

نع اهليمحت عيطتست جمانربا نم ضرعلا ةخسن

تايناكمأ وذ وهو www.asctimetables.com قيرط

ينمزلا لودجلا ءاشنإ هقيرط نع عيطتستو ةديدع

. كتسردمب صاخلا

كتسردمل بسانم ناكو جمانربلا تدهاش اذإ

نع تنرتنألاب ةصاخلا كتخسن ءارش عيطتست

فوسو www.asctimetables.com قيرط

ىتح كب صاخلا ليجستلا زمر لبقتست

جمانربل لوصولاو ريدصتلاو ةعابطلا عيطتست

. ليدبتلا

أدب دعب, جمانربلل ليجستلا زمر عضو بجي

.ليجست رزلا ىلع طغضأ جمانربلا

: يلاتلا راوحلا عبرم كل رهظي فوس

ًامامت ليجستلا مقرو ليجستلا زمر عضو ىجري

. ليجستلا ليميأ قيرط نع كل اهانلسرأ امك

ةيصاخ مادختسا أطخلا بنجتل ةقيرط لضفا

حيتافملا تاراصتخأ قيرط نع قصل /خسن

 .(CTRL-C and CTRL-V) ةيلاتلا

فلتخم ليجست مسأ ىلع لوصحلا ديرت تنك اذأ

ليجست مقرو مسا كل لسرن فوسو انمالعا ءاجرلا

نأ بجي ليجستلا مسأ لاح لك ىلع ,ديدج

. كب ةصاخلا ةسردملا ناونعو مسأ نمضتي

PDF تافلملا ةغيص تادنتسم 1.6

نم هذه ةدعاسملا تادنتسم ليمحت عيطتست

:PDF تافلم ةئيه ىلع تنرتنألا

تايوتحملا ,ةرفوتم تارادصألا نم ديدعلا

: بسانملا يجراخلا لكشلا ددح طقف .ةهباشتم

Portrait 1 column

صاخشألل وأ تنرتنألا قيرط نع ةءارقلل ديج

. ةريبكلا فرحألا نولضفي نيذلا

Portrait 2 columns

.ةحاسملا ضعب ظفحا

عبطت كتعباط تناك اذإ ديجلا نم ًاضيا

.A4 مجح تاحفص نم ديزملا وأ تابيتكلا

ةعابطلا جمانرب مادختسأ ًاضيأ عيطتست

. تابيتكلا ةعابطل ةقيقدلا

Landscape 4 columns

ديرت الو لقأ ًاقاروأ ةعابط ديرت امدنع ديج

. تابيتكلاب ةقياضملا

تاليدبتلا جمانربل عيطتست PDF فلم

: انه هداجيأ عيطتست

ىلوألا تاوطخلا 2

جمانربلاب ةيادبلا 2.1

تانوقيأ داجيأ عيطتست جمانربلا بيصنت دعب

ىلع تاليدبتلا جمانربو ةينمزلا لوادجلا جمانرب

جماربلا ةمئاق / ادبأ ةمئاق يف وا بتكملا حطس

ةيسردملا لوادجلا جمانرب ليغشتب تمق اذإ

: ةشاشلا هذه دهاشت فوس ةيناجملا ةخسنلاب

رهظي امك ةيادب ةرودلا ةدهاشم ةيادب كيلع حرتقن

ىلع لوصحلا عيطتست امك جمانربلا ةلوهس كل

هلمع جمانربلا عيطتسي ام لوح ةعرسب تامولعملا

. ةباجألا داجيأ عيطتست نياو

ةرودلا وا يميلعتلا جمانربلا صحفت ىرخأ ةرم

ينمزلا كلودج ءاشنا عيطتست ,ةيميلعتلا

 قيرط نع كب ةصاخلا تانايبلا ربع كب صاخلا

ينمز لودج ءاشنإ 2.3 :رظنا .جمانربلا عم لمعلا

 ًاقبسم دعم لودج حتف وأ ديدج

ةيميلعتلا ةرودلا صحفت 2.2

يف ضرعلا رز قيرط نع رهظت ةيميلعتلا ةرودلا

ةرودلا \ةعاسم ةمئاق قيرط نع وا ةيادبلا

ةيبيردتلا

طغضا ءازجا ةدع نم نوكتت ةيبيردتلا ةرودلا

. هملعت دوت يذلا ءزجلا ىلع
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ةعباتمل (لاخدإ) طغضاو صوصنلا ءرقأ كلذ دعب

دوعي فوس ءزج لك ءاهتنا دنع . ةرودلا يف مدقتلا

ةيبيردتلا ةرودلا عبرم ىلا جمانربلا كب

. فلتخم ءزج رايتخأل

دعم لودج حتف وأ ديدج ينمز لودج ءاشنإ 2.3

ًاقبسم

كل رهظت فوس جمانربلا ليغشت ةيادب دعب

ةيلاتلا ةشاشلا

: نيتقيرطب هئاشنإ متي ديدج ينمز لودج

لودج ءاشنإب موقي فوس رايخلا اذه غراف ءاشنأ .1

صصحلاو داوملا لاخدإب موقت غراف ينمز

. تائاشنألا و لوصفلاو ةيساردلا لوصفلاو

ءاشنإب رحاسلا موقي فوس رحاسلا مدختسأ .2

تاعبرم حتفب موقي فوسو غراف ينمز لودج

تانايبلا لاخدإ ىلع دعاسي اذهو .تانايبلا لاخدأل

. ةحيحصلا

نع هحتف عيطتست ًاقبسم ءشنم ينمز لودج

تافلملا ةناخ يف فلملا مسأ ىلع طغضلاب

تافلم عبرا رخآ كل رهظي فوسو ًاقبسم ءشنملا

تافلم نع ثحبت تنك اذإ.ًارخؤم اهحتفب تمق

ءامسا نع ثحباو .. ضرعتسملا ىلع طغضأ,مدقأ

. كزاهج يف تافلملا

 :هيبنت

تقو يا يف رحاسلا جمانرب ليغشتعسطتست  -

رحاسلا\صيصخت ةمئاقلا قيرط نع

تافلم ضعب صحفت يف ًاضيا ةديج ةركف -

. ةفورعملا ضرعلا تافلم صحفت ًالوا . ضرعلا

صئاصخ صحفت ديرت كنا نكمملا نم مث

لوادجلا جنانرب يف ضرعلا تافلم لك .ةقطنملا

.ةيقيقح سرادم نم يه ةينمزلا

ةطيسب تامولعم 2.4

رحاسلا يف وأ تادادعإ / تارايخ ةمئاقلا مدختسأ

: ةيلاتلا تانايبلا لاخدإ عيطتست , 2 مقر ةطخلا

كتسردم مسإ .1

ةيساردلا ةنسلا .2

) اهل ينمز لودج ءاشنأ يف بغرت يتلا مايألا .3

بجي دحألاو تبسلا موي سردت كتسردم تناك اذإ

( ةدارملا مايألا ديدحت نأ

صصحلا نم ددع ربكأ اذه.موي لكل صصحلا ددع .4

.ةسردملا يف كيدل

صصحلا نمض لمعلاب بغرت تنك اذإ ام ديدحت.5

ةصاخ صصح اهيدل سرادملا ضعب .ةيرفصلا

كانه نكت مل اذإ .ةيساسألا سيردتلا صصح لبق

. ديدحتلا يغلإ عوضوملا اذه يف ةيضق

مايأ 7 نم رثكأل ينمز لودج كيدل ناك اذإ .6

جمدملا قودنصلا يف مايألا ددع لاخدإ عيطتست

نم نوكم ينمز لودج كيدل ناك اذإ اما لفسالاب

 :ةيلاتلا ةلاقملا ةءارق ىجري نيعوبسأ

ةثلاثلا ةوطخلا ىلإ ةيناثلا ةوطخلا نم لقتنإ

: يلاتلا ىلع طغضلاب

جمانرب يف ةلخدملا تامولعملا لك : هيبنت

ءاعدتسأ كنكمي. ًاقحال اهرييغت نكمي رحاسلا

.رحاسلا / صئاصخ ةمئاقلا ربع رحاسلا

لصتي اهب صاخلا ليجستلا مقر : هيبنت

مت اذإ كلذل لخدملا ةسردملا مسأ عم ةرشابم

دنعو .ايئاقلت جمانربلا لفقي فوس هرييغت

عضو يرورضلا نم ىرخأ ةرم جمانربلا ليغشت

مسأ لخدا وأ ,ليجستلا مقرو يلصألا ةسردملا مسأ

.ديدج نم جمانربلا ليجستب مقو ديدج

ةيادب يف سارجألا ةصخصخ عيطتست : هيبنت

ةءارق ىجري تامولعملا نم ديزملو سرد لك ةياهنو

 :يلاتلا لاقملا

داوملا 2.5

يتلا داوملا لاخدإب موقت فوس ةوطخلا هذه يف

: ةيساردلا ةنسلا يف سردُت فوس

ةدام ريرحت وأ ةلماك ةديدج ةدام ءاشنإ عيطتست

: ًاقبسم ةدعم

لكل اهجاردإ عيطتست يتلا تتارايخلا دهاشت انه

: ةدام

يلزنملا بجاولا ريضحت 4.1
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" ربع رورملا اهنكمي ال ةيئانثلا سوردلا 4.2

"ةليوطلا ةحارلا تارتف

ةيساردلا تاعاقلا داوم 4.3

, اهتئبعتل ةيرورض ريغ لوقحلا هذه : هيبنت

يتلاو اهمهفت يتلا لوقحلا ةءابعتب مق طقف

يف تانايبلا ريغت عيطتست . اهمادختسأ ديرت

. فوخلل يعاد الف قحال تقو يا

ةيسردملا لوصفلا 2.6

,ءاشنأ عيطتست انه ,ةقباسلا ةطخلل ةهباشم

لاخدإ عيطتست . لوصفلا فذح وأ ,ريرحت

:لصفلل ةفلتخم تانايب

.سردلا ءاهتنأ تقوو,تائفلا..,سوردلا

لوح تامولعملا نم ديزملا داجيأ عيطتست

:انه ةيساردلا لوصفلا

تاميسقتلا 5.2

لوصفلا ةلطع 5.1

لصفلا سورد 5.3

ليصافتلا 5.4

: هيبنت

ةشاشلا يف رهظي امك رهظي فوفصلا بيترت -

لاقملا رظنأ ةعابطلا دنع رهظي امكو ةيسيئرلا

/ نوسردملا بيترت يننكمي فيك 3.1 : يلاتلا

. ةيساردلا تاعاقلا / داوملا / فوفصلا

ةيساردلا تاعاقلا 2.7

عيطتست انه,ةقباسلا ةوطخلا يف امك

امك . ةيساردلا تاعاقلا فذح وأ ريرحت,ءاشنإ

ةغراف ةيساردلا ةعاقلا نوكت ىتم لاخدإ عيطتست

. لامعتسإلل

فرغلا يهامو ؟ ةكرتشملا ةيساردلا فرغلا يهام 8.2

؟ ةيلزنملا ةيساردلا

ال امدنع كلذ صيصختب موقن فيك 8.6

اهتاقوأ يف ةيساردلا ةفرغلا مادختسإ عطيتسن

؟ ةددحملا

ىلع ةيساردلا فرغلا عيزوت يننكمي فيك 8.4

فرغ مهيدل نيسردملا انتسردم يف ؟نيسردملا

.ةتباث ةيسارد

ةيئايزيفلا مولعلا ديدحت يننكمي فيك 8.3

؟ باعلألا ةلاص يف سردت

ءاشنإ نودب صصح لودج ءاشنإ عيطتست ايرظن

 . ةيساردلا تاعاقلا

يف زجع ةسردملا يف ثدحي نأ دبال لاوحألا لكب

تاعاقلا نودب لوادجلا ءانب و ةيساردلا تاعاقلا

ةيساردلا تاعاقلا لاخدإ اذإ . ديفم ريغ ةيساردلا

لب نوبهذي نيأ بالطلا مالعإل طقف سيل ديج

مدعب لوادجلل يلآلا ءانبلا ةيمزراوخ مالعأل اضيأ

تقولا سفن يف ةيلعف سيردت صصح 3 عضو

.ةيسارد نيتعاق الإ دجويال امنيب

نوسردملا 2.8

و,...ريرحت,...ديدج رارزألا مادختسإ عيطتست انه

.نيسردملا فذحت و ررحتو,فيضت يكل ةلازإ

وا (Tiem off) رز لامعتسإ عيطتست ًاضيأ

ءامسإب فينصت لاخدإل ... لمعلا نع فقوتم

. سيردتلا ىلع نيرداق ريغلا نيسردملا

: عضو ًاضيأ عيطتست

يتلا سوردلا ) نيسردملا دوقع لاخدإ - دوقعلا �

. ( اهنوسردي

. سردم لكل صاخ نول ديدحت - ناولألا�

.سردم لكل ةصاخ تادادعإ حض - ةيفاضإ تامولعم�

تاتوافتلا ) ذفاونلل ىلعألا ددعلا نمضتي اذهو

سيردتلا سردملا عيطتسي يتلا مايألا ددع ,(

عيطتسي يتلا سوردلا نم ىلعألا ددعلاو اهيف

. يلاوتلا ىلع اهسيردت

. سردم لكل ةددحم ناولا صيصخت - لكلا ناولا�

ةيلاتلا تالاقملا ةءارق ىجري تامولعملا نم ديزمل

:

دوقعلا 6.4

نيسردملا تانايب لاخدإ 6.3

سوردلا 2.9

عيطتست . سوردلا يز ىلع كغضلا قيرط نع

لكلو سردم لكل ةصصخملا سوردلا ضارعتسإ

. لصفو ةيسارد ةعاق

 

ئشنملا ريرحت,سوردلا ةفاضإ عيطتست انه

نم ديزملاةفاضإ , سوردلا ضعب فذحو .اهنم

وأ ةيسارد ةعاقل سوردلا خسن ًاضياو سوردلا

.رخآ فص

: ةيلاتلا تالاقملا دهاش

دوقعلا 6.4

سوردلا ريرحتو ةفاضإ 7.1

يلآلا ءانبلاو صحفلا 2.10

ءاشنإ عيطتست ةيساسألا تامولعملا لاخدإ دعب

يلآلا ءاشنإلا رز طغضإ طقف . ينمزلا لودجلا

. رحاسلا جمانرب ءاهنإو ينمزلا لودجلا ءاشنإل
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حرتقي فوس يلآلا ءاشنإلاب صاخلا راوحلا عبرم

.يلآلا ءاشنإلا ةيلمع لبق ينمزلا لودجلا رابتخأ

ةيلمع حرشل ةدعاسملا تافلم صحفت ديجلا نم

. يلآلا ءاشنإلا

and

, ديج لكشب عوضوملل كمهف مدع لاح يف

: يلاتلا لاقملا صحفتب كحصنن

ةيميلعتلا ةرودلا صحفت 2.2

تانايبلا لاخدإ 3

/ نوسردملا بيترت يننكمي فيك 3.1

. ةيساردلا تاعاقلا / داوملا / فوفصلا

يف نيريغصلا نيرزلا مادختسإ عيطتست

ةمئاق قودنص نم ةيلفسلا ىنميلا ةيوازلا

ةيسرادلا تاعاقلا / داوملا / فوفصلا / نوسردملا

.ةمئاقلا بيترت ةداعإل

هبيترت رييغت دارملا دنبلا ىلع طغضأ طقف

رييغتل لفسألل / ىلعألل مهسألا ىلع طغضا مث

و,نيسردملا,فوفصلل . بولطملا عقوملل دنبلا

ريغي فوس ةفاضألاب اذه ,ةيساردلا تاعاقلا

ةشاشلا ىلع يسردملا لودجلا فوفص بيترت

. ةيساردلا تاعاقلا / نيسردملل ةيسيئرلا

يف دونبلا بيترت رييغتل ىرخأ ةقيرط

ريغي فوس اذه .دومعلا سأر ىلع طغضلاب ةمئاقلا

عيطتست ةقيرطلا هذهب. ددحملا دومعلا بيترتلا

مسألا وا مسألاب دونبلا بيترت رييغت

اذه لاوحألا لكب .رخآ دومع يأ وا رصتخملا

ةدوعلاو هءاغلا عيطتست - تقؤم بيترتلا

.يلصألا بيترتلا لامعتسأل

,ةدمعألا ضعب يف دونبلا بيترت ديعت امدنع

نيميلا لفسأ يف ةدوجوملا ةريغصلا رارزألا

و ( حاتفم ) لفق حيتافم ىلا ريغتت فوس

: ( برض ) ءاغلا

بيترتلا لفق عيطتست لفقلا حاتفم عم

بيترتلا ءاغلأل ءاغلألا رز مدختسأ .تقؤملا

. دونبلل ىلصألا بيترتلا عاجراو تقؤملا

: هيبنت 

دونبلا بيترت ريغي نل تقؤملا بيترتلا .1

رظنملل ةيساردلا تاعاقلا / نيسردملا لصأ يف

. يسردملا لودجلل يلصألا

لكشب دونبلا بيترت ديرت تنك اذإ .2

. نيترم دومعلا سأر ىلع طغضا,يسكع

سأر ىلع طغضلاب + Ctrl ىلع طغضلاب .3

ةدمعألا ةطساوب بيترتلا عيطتست دومعلا

. ةفعاضملا

ةلطعلا 3.2

عيطتست داوملاو ,ةيساردلا تاعاقلا ,فوفصلل

نوكي ىتم ددحت يهو ." ةلطعلا " ىمسي ام ديدحت

عيطتست ."رمحأ" نوكي ال ىتمو "قرزأ" سردلا

,"ماهفتسألا ةمالع عقوم" ىمسي ام ديدحت ُاضيأ

سردلا بنجت لواحت نكلو سردلا نوكي فوس نيا

:تقولا كلذ يف

ريغتل ةيدرفلا ةيلخلا ىلع طغضلا عيطتست

وأ دومعلا سأر ىلع طغضلا عيطتست وأ .اهتلاح

ماك اذغ .مويلا ةلاح لماك ريغتل فصلا سأر

ةطاسبب ,ةعمجلا موي اورضحي ال كيدل نيسردملا

متي فوسو ةعمجلا مويل فصلا سأر ىلع طغضأ

. ةعمجلا موي لماكل سيردتلا ءاغلإ

: هيبنت

,داوملا نم - ةددعتم لطع ىلع يوتحي سرد لك -

لكف ,ةيساردلا تاعاقلا ,لوصفلا ,نوسردملا

ضعب ناك اذإ .دونبلا يقاب ىلع رثؤت ةلطع

نوكي فوس ًاذإ دونبلا هذه نم يا يف ةلطعم عقاوملا

. سوردلا لودج يف لطعم عقوملا سفن

مادختسإب ددحت يهو - ةصاخ ةلاح اهل داوملل لطعلا-

." ةداملا عون "

ًاذإ ,ةددعتملا داوملل قبطت ةدحاو ةلطع وه ةداملا عون

داوملا .ةدام لكل ةلصفنم لطع ديدحتل يعاد ال

. ةدحاو ةلطع يف كراشتلا عيطتست ةددعتملا

اذإ .داوملل لطعلا عضو لاح يف اذه ركذت بجي

بجوتي ةدحاو ةدامل ةلطعلا رييغت ديرت تنك

هذهل لصفنم لكشب " ةداملا عون " ءاشنإ كيلع

. ةداملا
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تانايب نم ةدافتسألا عيطتسا له 3.3

؟ ةيضاملا ةنسلا

. عيطتست ,معن

2005\2004 يضاملا ماعلا تافلم حتفب مق

ظفحأ مث .مساب ظفح\فلم ةمئاقلا نم مدختساو

لودج" لاثملا ليبس ىلع رخآ مسأب فلملا

2005\2006"

وأ ةديدج تانايب ةفاضأ عيطتست كلذ دعب مث

.ةديدجلا ةنسلل ةميدقلا تانايبلا حسمو ليدعتلا

تانايبلا نم ةدافتسالا عيطتست ةقيرطلا هذهب

. ًاقباس ةلخدملاو ةمدختسملا

رييغت ديفملا نم تالاحلا ضعب يف :ةضحالم

نم ريثكلا هيدل أ\2 لصف ًالثم .لوصفلا ءامسإ

,ةيضاملا ةنسلا يف امك ةهباشتملا سوردلا

ةمئاقلا ىلا باهلا ةطاسب لكب كنكمي

ب\2 لصفلا ريرحت , لوصفلا\صيصخت

لصفلا لمعلا اذهب أ\2 ىلإ لصفلا مسأ رييغتو

ةنسلا يف يتلا سوردلا سفن هيدل أ\2 ديدجلا

. ب\2 ىمسي ناك امدنع ةيضاملا

ةيرايتخأ لوقح 3.4

لكل ةيفاضإ تانايب لاخدإب مكحتلا عيطتست

كل وأ ةيساردلا تاعاقلا ,لوصفلا ,نيسردملا نم

. يسردملا لودجلا

سردملا عقوم ةعابطو جاردإ ديرت تنك اذإ : ًالثم

لوقحلا ىلإ باهذلا عيطتست ,سردم لكل

: سردملل ةيفاضألا

ةفاضاو ةفاضإ رز ىلع طغضلا عيطتست انه نمو

."عقوملا" مسإب ديدج لقح

ةفاضإ عيطتست لقحلا اذهل كئاشنإب ةدحاو ةرم

.نيسردملا يقاب عقاوم

 

: ًاضيأ دهاش

داوملا - تانايبلا لاخدإ 4

يلزنملا بجاولا ريضحت 4.1

ريرحتب موقت وا ةديدج ةدام ةفاضإب موقت امدنع

ددحملا رايخلا ديدحت عيطتست.ًاقبسم ةدعم ةدام

نم ناك اذإ ام ديدحتب موقي وهو ةروصلاب

.يسردملا بجاولا ريضحت نسحتسملا

هذه نم ىلعألا ددعلا ديدحت كلذ دعب عطيتست

عيطتست امك . ًايموي سردت فوس يتلا داوملا

.درفنم لكشب لصف لكل رايخلا اذه ديدحت

هجاتحي يذلا تقولا نزو عيطتست ةقيرطلا هذهب

يموي لكشب يلزنملا بجاولا ريضحتل بلاطلا

لصفل لهس موي دوجو ةلاح بنجت عطيتست.

موقت ةقيرطلا هذهب رخآ لصفل بعص مويو نيعم

ةلوهس ثيح نم يساردلا مويلا لماكل نزو ةيلمعب

.هتبوعصو مويلا

" ربع رورملا اهنكمي ال ةيئانثلا سوردلا 4.2

"ةليوطلا ةحارلا تارتف

اذه ديدحت عيطتست ةدكؤملا سوردلا ضبعل

ءاغلإو سردلا ةلصاومو ةيئانثلا سوردلل رايخلا

لاثملا ليبس ىلع .صصحلا نيب ةحارلا ةرتف

ةبجو لوانتب بالطلل حامسلا ديرت ال كنأ

.ءايميكلا نيتصح فصتنمب ةفيفخ

First you have to add the breaks into the

timetable:

Then by default all double lessons cannot

span over these breaks.

If you allow certain double lessons to span

while others not that you can define for

each subject individually if double lessons

of this subject can or cannot span over the

breaks. You can do this in subject

Constraints:
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ةيساردلا تاعاقلا داوم 4.3

ةناخ يف ةيساردلا فرغلا رز ىلع طغضلا ضعب

:يلاتلا راوحلا عبرم كل رهظيس داوملا

نم يتلا ةيساردلا ةعاقلا ديدحت عيطتست انه

. اهب ةدرفم ةدام سيردت نكمملا

نيتقيرطب هلامعتسا عيطتست رايخلا اذه

: نيتفلتخم

موقيس,ديدج سرد ةفاضأب موقت ةرم لك .1

,ةجردملا داوملا بسحو ,يئاقلت لكشب جمانربلا

رفويس اذكهو ةيساردلا فرغلا ةئبعتب قويس

عيطتست عبطلاب .ىرخأ ةرم اهلاخدإ دهج كيلع

صيصخت ناك اذإ ,ةيساردلا تاعاقلا رييغت امئاد

.كلذ ضرتفي ةداملا

لك دادعإ" رزلا مادختسإب وه يناثلا رايخلا .2

تاعاقلا رييغت عيطتست اذهب "ةداملا هذه صصح

. ًاقبسم ةددحملا سوردلل ةيساردلا

لوصفلا - تانايبلا لاخدإ 5

لوصفلا ةلطع 5.1

ىتم ديدحت عيطتست ..ةلطعلا رز ىلع طغضلاب

,لاثملا ليبس ىلع .ددحم لصفل سورد دجوي ال

الو ةسردملا جراخ تارايز هيدل 2-أ لصفلا ناك اذإ

تاطاشن دوجو ةلاح يف وأ .روضحلا بالطلل نكمي

روضح هنكمي الو ددحملا لصفلل ةسردملا جراخ

نم ددع ليطعت عيطتست .ةيمويلا سوردلا نم ددع

. صصحلا لودج يف سوردلا

سأر ىلع طغضلاب كلذ ديدحت عيطتست

. ةدمعألا \ فوفصلا

:ًاضيأ دهاش

ةلطعلا 3.2

تاميسقتلا 5.2

مسق لكو .ماسقأ ةدعل هميسقت نكمي لصف لك

: تاعومجملا نم ةدودحم ريغ ةعومجم نوكي

 

صيصخت عيطتست ,سوردلا ئشنت امدنع

ملع لاثملا ليبس ىلع .سردلا اذهل ةعومجم

وأ .ةزيمملا ةعومجملل عوبسأ لك نيسرد\ءايزيفلا

ةعومجمل عوبسأ لك سورد 3 \ةيزيلجنألا ةغللا

ةيوقت ةيعوبسأ سورد 4 \تايضايرلا وأ .ةغللا

ةعومجم هلماكب لصفلا ربتعيو, لصفلا لماكل

.ةدحاو

ءاشنإب يئاقلت لكشب موقيس جمانربلا

:ةديدجلا لوصفلل ًاقبسم ةدعم تاعومجم

.ةيناثلا ةعومجملا/ىلوألا ةعومجملا : 1 ميسقتلا

. تايتفلا/دالوألا : 2 ميسقتلا

نم ددعل دحاو تقو يف ةدام سيردت ناكمإلاب

:دحاو ميسقت يف تاعومجملا

"دالوألا" ةعومجم ,لاثملا ليبس ىلع ,هنأ ينعي امب

"تايتفلا" سورد طقف.دكؤم تقو يف سرد مهيدل

ةعومجملا" سورد .تقولا كلذ يف اهسيردت نكمي

نم هنأل)تقولا كلذ يف اهسيردت نكمي ال "ىلوألا

("ىلوألا ةعومجملا" يف دالوألا ضعب دوجو نكمملا

ًالثم ,ىرخأ تاميسقت ءاشنإ عيطتست

ىوتسمل ًاقفو تاعومجم 3 نم ةنوكم تاميسقت

:ةفلتخم ريياعمل وأ ةراهملا

ثلثلا/يناثلا ثلثلا/لوألا ثلثلا :3 ميسقت

.ثلاثلا

نوسرمتم/نؤتدبم :4 ميسقت

.ةيبرعلا ةغللا بالط/يزيلجنألا بالط :5 ميسقت

ثلثلا","لوألا ثلثلا" ـلل سوردلا ىرخأ ةرم

يف اهسيردت نكمي "ثلاثلا ثلثلا" و ,"يناثلا

ثلثلا" ةدام سيردت نكمي ال نكلو .تقولا سفن

/ نيئدتبملا"ـلل سردك تقولا سفن يف "لوألا

."نيسرمتملا

.ددحملا لصفلل تاميسقتلا رهظي راوحلا عبرم

تاعومجملا لك يف ,ميسقت لثمي رطس لك

ىلع طغضلاب اهرييغت تاميسقتلا .ةلخدملا

يف رطسلا ىلع جودزملا رقنلاب وأ "ريرحت"

. تاميسقتلا صيصخت عبرم

ىلع طغضلاب ديدج ميسقت ةفاضإ نكمملا نمو

رهظي فوس نيتلاحلا ىتلكب ."ميسقت ةفاضإ"

ءامسأ هلالخ نم عيطتست يذلا راوح عبرم كل

.تاعومجملا فلتخم

دعب .صصخملا رطسلا ىلع ةعومجملا مسا بتكا

جاردإب جمانربلا موقيس "قفاوم" ىلع طغضلا

عبرم لخاد تاعومجملا ءامسأب ديدج رطس

. تاميسقتلا

كلت يف .تاميسقتلا عيمج فذح نكمملا نم
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تاميسقتلاب ةطبترملا سوردلا عيمج ةلاحلا

ءامسا رييغتب تمق اذإ.ًاضيأ اهتلازإ متيس

يف تاعومجملا ددع رييغتب مقت ملو تاعومجملا

امب ءيش لك ظفح متيس ,ىطعملا ميسقتلا

ةعومجملل دعب اميف ءامسألا حيحصت كل حيتي

.ميسقتلا لخاد

لصفلا سورد 5.3

سوردلا ةدهاشم عيطتست ..سوردلا ىلع طغضلاب

.لصفلل ةلجسملا

لاخدإ ةيلمع عم أدبي يسايقلا ءارجألا

دوقعلا عم نيسردملا لاخدإ عبتي يذلاو,لوصفلا

.ةيدرفلا

ةيلمع يف امك لوصفلل سوردلا لاخدإل ءارجأكو

الك حرشب موقن فوس ,نيسردملل دوقعلا لاخدإ

دوقع لاخدإ ةيفيك مسق يف نيتيلمعلا

:لاقملا اذه يف نيسردملا

ليصافتلا 5.4

كل رهظي فوس ..ليصافت رز ىلع طغضلا ضعب

:يلاتلا راوحلا عبرم

:عيطتست عبرملا اذه يف

حامسلا عطيتست .ةيميلعت زجاوح عضو .1

ىقبي ) يناثلا سردلا يف لوصولاب لصفلل

سردلا ءاهتنإ نيحل لزنملا يف بالطلا

طغضلا عطيتست تارايخلا نم ديزملل.(لوألا

 :دهاش . مدقتم رز ىلع

  

سوردلا نم هب حومسملا ربكألا ددعلا لاخدإ .2

 :دهاش: ريضحتلا يعدتست يتلا دحاولا مويلل

يلزنملا بجاولا ريضحت 4.1

فوس بالطلا نم ةعومجم تناك اذإ ام ريرقت .3

  :دهاش تقولا سفنب يساردلا مويلا يهنت

نكمي فيك 5.5 :دهاش ةبجولا تقوب حامسلا .4

ىلع لوصحلا لصفلل نكمي ىتم ديدحت

ةبجو ةحارتسإ

ةناخ يف سرودلا نم هب حومسم ددع ربكا عضو .5

نم ربكألا ددعلا :حيضوت ,ماهفتسألا ةمالع

ةمالعلاب ةملعملا ةناخلا يف عضوت يتلا سوردلا

 :دهاش ةلطعلا تقو يف "؟"

سردي ثيحب لصفلا سردم ديدحت عيطتست .6

 ةنيعم تاقوأ بسح عوبسألا رادم ىلع لصفلا

 :دهاش

تقو وأ يف تارايخلا هذه لاخدإ عيطتست :ةضحالم

لجأ نم ًاذإ .لودجلا ءاشنإ ةيلمع عم نمازتلاب

اهيلع ليدعتلاو اهلهاجت كتعاطتسإب ةيادبلا

. لودجلا ءاشنإ ةياهن يف

لصفلل نكمي ىتم ديدحت نكمي فيك 5.5

ةبجو ةحارتسإ ىلع لوصحلا

ةصحلا نيب ءادغ ةرتف مهيدل بالطلا ناك اذإ

مهيدل بالطلا لك ناك اذإ وأ ةسداسلاو ةسماخلا

تقو لاخدإب متهت ال ,مهسورد دعب ءادغ ةرتف

.جمانربلا يف ءادغلا

عم نمازتلاب ءادغ تقو مهيدل لوصفلا لك ناك اذإ

ةلطع عم  كلذ ةجمرب عيطتست ,ةسداسلا ةصحلا

يف ةسداسلا ةصحلا صحفت طقف .لوصفلا

أ-1 ناك اذإ كلذ العف اضيأ عيطتست ).ةلطعلا

لصفلاو ةسداسلا ةصحلا يف ءادغ ةحارتسإ هيدل

- ةعباسلا ةصحلا يف ءادغ ةحارتسإ هيدل ج-3

.(لوصفلل ةلطعلا تقو ةقباطمب مق طقف

ىلع لوصحلا مهنكمي بالطلا ناك اذإ لاح لك ىلع

,ةسداسلاو ةسماخلا ةصحلا نيب ام ءادغلا ةحارتسإ

,نيتصحلا نيب رايتخأ ةيناكمأ هيدل جمانربلاو

جمانربلا ةيمزراوخ اذإ ,كلذ صيصخت كيلع بجي

.مويلا كلذ يف مهل ةغراف صصحلا ضعب عدتس

لالخ نم كلذ صيصخت عيطتست

.ليصافت/لوصفلا

ءادغلا تقو تصصخ لاثملا ليبس ىلع تنك اذإ

موقي فوس,ةسداسلاو ةسماخلا ةصحلا نيب

.لصافلا كلذ يف ةغراف ةصح كرتب جمانربلا

وأ ةسداسلا وأ ةسماخلا ةصحلا تناك اذإ ىتح

ةغراف ةدحاو ةصح بالطلل نوكي فوس اذإ .ةعباسلا

.موي لك ءادغلل

ديرت ال اذإ ام صيصخت ًاضيأ عيطتست

ءادغلل ةرتف دوجو ةلاح يف ءادغلا دعب سيردتلا

.ءادغلل صصخملا لصافلا نم ةريخآلا ةصحلا يف

دعب دحاو سرد دوجو ديرت ال امدنع ةصاخ ةلاح

:ءادغلا ةرتف

نيسردملا - تانايبلا لاخدإ 6

سردملا ةلطع عضو نكمي فيك 6.1

نكمي ىتم ديدحت عيطتست نيسردملا عبرم يف

ىلا عوجرلاب نكمم اذهو.سيردتلا سردملل

.ةلطعلا/نيسردملا/صئاصخ
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وأ (فوفصلا) بولطملا مويلا ىلع طغضلاب

فصلا لماك ليوحت عيطتست (ةدمعألا)صصحلا

ةدحاو ةرم طغضلاب .يسكعلا رايخلا ىلا دومعلا وأ

(أطخ)وأ (حص) نم ةمالعلا ةلاح ريغت ةمالعلا ىلع

يف سردملل سيردتلا ةيناكمإ رييغت يلاتلابو

.تقولا كلذ

ىلع نيموي طقف نوسردي نيسردم كيدل ناك اذإ

ءاجرلا عوبسألاب نيموي يأ مهي الو عوبسألا رادم

:يلاتلا لاقملا ةءارق

لصفلل ماع سردم ديدحت يننكمي فيك 6.2

؟

:ةيلاتلا ةروصلا صحفت ءاجرلا

ريبك لكشب مدختسي لصفلا سردم :ةضحالم

نم عبطت يهو ةعابطلا يفو تاليدبتلا جمانربل

ينمزلا لودجلل ةيولعلا ىنميلا ةيوازلا

.لوصفلل

: ًاضيأ دهاش

 

نيسردملا تانايب لاخدإ 6.3

:يلاتلا لمع عطيتست عبرملا اذه يف

 

يسردملا لودجلا يف ذفاونلا ددع ديدحت .3 و.1

3 ىلع نولصحيال نيذلا نيسردملاو نيسردملل

 :دهاش.دحاولا مويلل ذفاون

نيسردملا يأ عم نمازتلاب مايألل ددحملا ددعلا .2

 :دهاش .سيردتلا عيطتسي

ةسردملا ينابم نيب تالقنتلل ربكألا ددعلا .4

.موي لك

 : دهاش

مويلل سوردلا نم رغصألا/ربكألا ددعلا عضو .5

.دحاولا

  :دهاش

لكشب ةبترملا سوردلا ددع ديدحت .6

يتلا سوردلا نم ددع ربكأ ددحت ددعألا.يقطنم

نودب دحاولا مويلل اهسيردت سردملا عيطتسي

تاحارتسا

 :دهاش

 ماهفتسألا تامالعل ددع ربكأ .7

 :دهاش

: ةظحالم

1 ةطقنلا نم تانايبلا صيصختب مقت مل اذإ -

لودجلا يف عضولا ,ةماعلا ميقلا, 6 ةطقنلا ىتح

.قبطت فوس تافصاوملا/ينمزلا

"لكلا طبض" ىلع طغضلا ًاضيأ عيطتست -

.نيسردملا لكل وأ ديزملل تادادعألا خسنل

دوقعلا 6.4

ىلع كلوخد دعب وأ..دوقعلا ىلع طغضلا دعب

راوحلا عبرم كل رهظي فوس ,ديدج سردمل رحاسلا

:يلاتلا

موقت امدنع راوحلا عبرم سفن كل رهظي فوس

.نيعم فصل سوردلا ريرحت ةليمعب

,داوملا :ةرهاظلا تامولعملا .دحاو سرد لثمي رطس لك

سردي سردملا ناك ةلاح يف لوصفلا وأ )لصفلا

رادم ىلع ددعلا ,سردلا ةدم ,(ةكرتشم لوصف يف

فرغلا,لصفلا يف تاعومجملا ,عوبسالا

.نيسردملا نم ديزملاو ةوردلا,ةيساردلا

صئاصخ ريرحتل رطس لك ىلع نيترم طغضأ

 سردلا

,ةفاضألاو ,ريرحتلل رارزأ كانه لفسألا يف

 .دوقعلا فذحو

تارايخ نم ديدعلا دجوت ىرخألا مئاوقلا يف امك

مدختسأ .دومعلا سأر ىلع طغضلاب ةمئاقلا زرف

وأ ةيولعلا ىنميلا ةيوازلا يف ريغصتلا ةنوقيأ

.ةشاشلا ألمل ريبكتلا ةنوقيا

سوردلا نم ديزملا ديدحتل shift وأ ctrl لمعتسا

.رخآ سردم وأ لصفل مهخسن وأ ةدحاو ةرم مهفذحو

: ًاضيأ دهاش

سوردلا ريرحتو ةفاضإ 7.1
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سوردلا - تانايبلا لاخدإ 7

سوردلا ريرحتو ةفاضإ 7.1

صصحلا لودج ءاشنإل مهم ءيش سوردلا

تاعبرم لالخ نم سرودلا ءاشنأ نكمي.يسردملا

يف . سوردلا/لصفلا وأ دوقعلا/نيسردملا راوح

راوحلا عبرم كل رهظي فوس نيتلاحلا اتلك

:يلاتلا

دوقع ريرحتب موقت تنك اذإ:نيسردملا .1

.سردملا مسأ ريغت عطيتست نل ,نيسردملا

لصفل سوردلا لاخدإب موقت امدنع كلذ عطيتست

. نيعم

رزلا اذه ىلع طغضلاب :� نيسردملا نم ديزملا .2

ةلاح يف سردلا اذهل رخآ سردم ةفاضإ عيطتست

نأ ينعي اذه ًارذح نك .نيكرتشم نيسردم دوجو

ًاعم سردلا سيردتب نوموقيس نيسردملا نيذه

بالط نأ ديدحتب تمق اذأ .ةدحاو ةيسارد ةفرغ يف

ينعي اذه اذإ نيسردم عم سورد مهيدل 2-1 لصفلا

اذه .نيسردملا عم ةركلا نوبعليس بالطلا ءالؤه نا

بالطلاب ينتعي نيسردملا نم دحاو ناك اذإ ديج

هيف سردملل ددحت يذلا ناكملا سيل اذه .نيرخآلا

سفن يف (ىرخألا ةعومجملا)تانبلا سيردت ناكم

تايتفلل سردم ديدحتب موقت فوس.تقولا

.تايتفلل ةصاخ سورد نمض مهسردي

فوس نيميلا يف مهسلا ىلع طغضلاب :داوملا .3

ديدحت عيطتست,داوملاب ةمئاق ةدهاشمب موقت

.ىلوألا فرحألا ةباتكب وأ سواملاب ةداملا

ديدحت عيطتست انه,داوملل ةباشم - لوصفلا .4

.هيف سردلا سيردت دارملا لصفلا

نم ةعومجم رايتخأ عيطتست انه - ةعومجملا .5

.ًاقبسم ئشنم ميسقت نم لصفلا

ميسقت ةفاضإ ًاضيا عطيتست - ميسقتلا .6

.ديدج

عضوت لوصفلا تناك اذإ - ةكرتشملا لوصفلا .7

لوصف رزلا ىلع طغضأ,كرتشم لكشب

 ...ةكرتشم

لكشب مقرلا لخدأ :ةيعوبسألا سوردلا ددع .8

يتلا سوردلا ددع ىلع لدت ماقرالا هذه .رشابم

عوبسألا لالخ لصفلا اذه يف سردت فوس

وا ةعاسل ىقبي فوس سردلا :سردلا ةدم .9

تاعاس نم ديزملا وأ تاعاس ثالث وا نيتعاس

(ةصح لكل) سيردتلا

ةسردملا يف ةساردلا مايأ تناك اذإ - ةرودلا .10

.انه نم ةرودلا ديدحت عطيتست عوبسأ نم رثكأل

اذإ رايخلا اذه ددح - ةيلزنملا ةيساردلا فرغلا .11

ةيساردلا فرغلا يف سردت فوس سوردلا تناك

.(طيسب) ةيلزنملا

ناك اذإ رايخلا اذه ددح  - ةكرتشم ةيسارد فرغ

ةيسارد فرغ يف سرديس سردلا

.(ةكرتشم)ةعمتجم

تاراصتخألا ضعب - ةرفوتملا ةيساردلا فرغلا

اهريغت عطيتست,ةلعفملا ةيساردلا فرغلل

 .رزلا ىلع طغضلاب

فرغلا نم ديزملاسردلا بلطتي نأ نكمملا نم .12

.ةيساردلا

:لولحلا ضعب دهاش

بالطلل سوردلا ديدحت يننكمي فيك 9.4

؟ نيلصف نم نيكرتشملا

ةدامل نيسرد و ديحو سرد ىلع لصحا فيك 7.4

2+1+1+1 لاثم؟ عوبسألا رادم ىلع ةدحاو

فرغلا يهامو ؟ ةكرتشملا ةيساردلا فرغلا يهام 8.2

؟ ةيلزنملا ةيساردلا

نيميسقتل سوردلا عمج يننكمي فيك 9.5

؟ دحاو عقوم يف لصفل

/ ةيئانثلا سوردلا ديدحت يننكمي فيك 7.2

؟ خلا ةيثالثلا

ةيفيك نع ةفلتخملا تاناكمألا نم ديدعلا كانه

مسق لماك صحفت ءاجرلا .تالاحلا فلتخم لاخدإ

تالاحلا فلتخم لاخدإ ةيفيك نع "تانايبلا لاخدا"

.ةسردملا يف كيدل يتلا ةصاخلا

اذهو سوردلا ةكبش مادختسأ ديرت كنأ نكمملا نم

فلتخم لاخدإ ةيلمع يف عرسأ نوكي نأ نكمملا نم

 :لاقملا اذه دهاش .تالاحلا

/ ةيئانثلا سوردلا ديدحت يننكمي فيك 7.2

؟ خلا ةيثالثلا

ةروصلا صحفت ىجري تامولعملا نم ديزملل

:ةيلاتلا

يف ةفعاضم رهظت ةيئانثلا سوردلا 7.3

؟ ًاظخلا وهام ,ينمزلا لودجلا

عوبسأ لك دحاو يئانث سرد لخدت امدنع ثدحي اذه

:عم سوردلا عبرم يف

2 :(ددعلا) عوبسأ/سوردلا

 يئانث : ىصقألا دحلا

امهنم لو نيسرد دجوي هنأ ينعي كلذ ,اذه تلخدا اذإ

عم صصح عبرأ هذهو ,ىصقأ دحك نيتصح هيدل

.اهضعب

,دحاو يئانث سرد ىلع لوصحلا ديرت تنك اذإ

:لخدأ

1 :(ددعلا) عوبسأ/سوردلا

 يئانث : ىصقألا دحلا

بجي ,نييئانث نيسرد ديرت تنك اذإ ,اذكهو

 :عضو كيلع

2 :(ددعلا) عوبسأ/سوردلا

 يئانث : ىصقألا دحلا

: نع ًالدب

4 :(ددعلا) عوبسأ/سوردلا

 يئانث : ىصقألا دحلا

..اذكهو

نيسرد و ديحو سرد ىلع لصحا فيك 7.4

لاثم؟ عوبسألا رادم ىلع ةدحاو ةدامل

1+1+1+2

سوردل اهتفاضأ ةطاسب لكب عطيتست

سورد 3 لاثم .اهنوسردي فوس يتلا نيسردملا

.جودزم سرد و ةيدرف

:ةروصلا صحفت ءاجرلا
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سورد 5 = سرد 2+1+1+1 سردي هنأ ينعي اذهو

.عوبسألاب

: ةضحالم

حبصتس يتلا سوردلا ددع فرعت ال تنك اذإ -

ءاجرلا ةيدرف حبصتس يتلا سوردلا ددعو ةيجوز

: يلاتلا لاقملا ةءارق

سورد 2+2+1 وأ 2+1+1+1 يدل نوكي نأ ديرأ 7.5

عوبسأ لك

سوردلا ةكبش مادختسأ ًاضيأ عيطتست -

حتفا طقف .ةلهس ةقيرطب سوردلا هذه بيكرتل

2111 ةددحملا ةيلخلا يف بتكأو سوردلا ةكبش

 و  دهاش

2+2+1 وأ 2+1+1+1 يدل نوكي نأ ديرأ 7.5

عوبسأ لك سورد

نم ديرتو ةيادبلا نم فينصتلا فرعت مل اذإ

هذه لعف كيلع بجي كلذ ررقي نأ رتويبمكلا

: تاوطخلا

.عوبسأ لك ةيدرف صصح 5 كيدل هنأ ديدحت .1

:ةروصلا يف رهظي امك ةقالعلا ترك ديدحت .2

نودب سردلا ديدحت يننكمي فيك 7.6

؟ لصفلا

: ةروصلا ةدهاشم ءاجرلا

لوصفلا نود نم سوردلا مادختسأ نكمملا نم

.طقف نيسردملل تاطاشنلا ضعب صيصختل

.خلا ,تادادعتسألا ,ةيسيئرلا لامعألا ضعب

لك نمضتي سرد ءاشنإب وه ةديجلا ةلثمألا نم

ةقيرطلا هذهب .لصف يأ نودب تايضايرلا يسردم

تايضايرلا ةدام يسردم لك نأب مزجلا عيطتست

ةقلعتم لئاسم لوح شقانتلل تقولا مهيدل

.عوبسأ لك ةداملا سيردتب

يأ نودب سوردلا ديدحت يننكمي فيك 7.7

؟ سردم

ةمئاقلا ىلإ عوجرلاب كلذ لعف عيطتست

: سوردلا/لصفلا

: ًاضيأ دهاش

ةيساردلا تاعاقلا - تانايبلا لاخدإ 8

ةيساردلا فرغلل سوردلا جاردإ 8.1

تاعاقلا يف سوردلا جاردإب موقت فيك :لاؤس

فرغلا نم دودحم ددع اهيدل ةسردملا ؟ةيساردلا

ةيساردلا تاعاقلا رفاوت صحفت ديرنو ةيساردلا

.ينمزلا لودجلا ءانب عم

ةفرغلا وأ ةعاقلا ةفاضإ ًالوأ كيلع بجي -1

</b>ةيساردلا

انه .ةيساردلا فرغلا/صيصخت ةمئاقلا ىلإ بهذإ

ةرفوتملا ةيساردلا فرغلا لك  لاخدإ كيلع بجي

ةيسارد ةفرغ لكل .كتسردم يف ةساردلل

وأ ةكرتشم ةفرغ اك امهنم لك ديدحت عيطتست

 .(لفسالاب دهاش ) ةيلزنم ةيسارد ةفرغ

لكل ةيسارد ةفرغ ديدحت يهو ةيناثلا وطخلا -2

</b>.سرد

ةرفوتملا ةيساردلا فرغلا ديدحت عطيتست

ءزجلا .سردلا ريرحت راوح عبرم نم سردلل

:ةيساردلا فرغلا ددحي راوحلا عبرم نم يلفسلا

ديدحتب كل حمست يهو ديدحت تاعبرم ثالث كانه

:ةيساردلا فرغلا

و ةكرتشملا فرغلا ,ةيلزنملا ةيساردلا فرغلا

.ةحاتملا ةيساردلا فرغلا

تاعبرم نم رثكأ وأ ةدحاو ديدحت عطيتست

فرغلا الك ددحت لاثملا ليبس ىلع ,ديدحتلا

. ةكرتشملا ةيساردلا فرغلاو ةيلزنملا ةيساردلا

الك ليجستب موقي فوس جمانربلا ةلاحلا هذه يف

فرغلا نم ةدحاو وأ ةيلزنملا ةيساردلا ةفرغلا

.ةكرتشم ةفرغك ةيسادلا

فرغلا ىدحأل بهذي سوردلا تورك نم دحاو لك

   .ةيساردلا فرغلا نم ةرفوتملا

: ًاضيأ دهاش

فرغلا يهامو ؟ ةكرتشملا ةيساردلا فرغلا يهام 8.2

؟ ةيلزنملا ةيساردلا

ةيئايزيفلا مولعلا ديدحت يننكمي فيك 8.3

؟ باعلألا ةلاص يف سردت

ىلع ةيساردلا فرغلا عيزوت يننكمي فيك 8.4

فرغ مهيدل نيسردملا انتسردم يف ؟نيسردملا

.ةتباث ةيسارد

Page 11/18



aSc ةدعاسملا ةحفص - ةيسردملا لوادجلا

يهامو ؟ ةكرتشملا ةيساردلا فرغلا يهام 8.2

؟ ةيلزنملا ةيساردلا فرغلا

ةيساردلا فرغلاو ةكرتشملا ةيساردلا فرغلا

لاخدإ ةيلمع ليهستل تاراصتخأ الا يهام ةيلزنملا

.تانايبلا

عيطتست ةيساردلا فرغلا لاخدإ ةيلمع دنع

وأ ةكرتشم ةيساردلاةفرغلا تناك اذإ ام ديدحت

:ددحملا فصلل ةيلزنم ةيسارد ةفرغ

عيطتست سوردلا لاخدإب موقت امدنع دعب اميف

ىدحأ يف رقتسي فوس سردلا اذه نأ ديدحت

ةيسارد ةفرغ اك ةملعملا ةيساردلا فرغلا

اذإ, فرغلا هذه لك ديدحتل جاتحت ال اذإ .ةكرتشم

ةنكمملا ةيسرادلا فرغلا ةفاك ديدحت ىرحالاب

.طقف ةدحاو ةرم طغضلاب

مسقم ةيزيلجنألا ةغللا سرد لاثملا ليبس ىلع

يف ةقبتس ىلوألا ةعومجملا ,نيتعومجم ىلع

ةيناثلا ةعومجملاو ةيلزنملا ةيساردلا فرغلا

: ةكرتشم ةفرغك ةملعم ةفرغ يأل بهذت

نل ةيئايزيفلا مولعلا لثم سرد ديدحتل

ةكرتشملا وأ ةيلزنملا ةيساردلا فرغلا مدختست

ةحيحصلا فرغلا وأ ةفرغلا ديدحت ىرحألاب نكلو

.

فرغلا نم ةدحاو مدختسي فوس جمانربلا : ًادج مهم

سردلا اذه ناب تلق ول ًاذإ ةددحملا ةيساردلا

ةفرغ يف وأ ةكرتشم ةيسارد ةفرغ يف نوكيس

ةدحاو جمانربلا دختسي فوس د403 وأ ج405 مقر

.ةددحملا فرغلا هذه نم

ةيساردلا فرغلا عيضاوم  لك دهاش

مولعلا ديدحت يننكمي فيك 8.3

؟ باعلألا ةلاص يف سردت ةيئايزيفلا

يتلا ةداملا هذهل سوردلا ديدحت عطيتست ةدام لكل

ةيساردلا ةفرغلا لصفلا يف نوكت فوس

:ةنيعملا

سوردلا لكل تامولعملا هذه ديدحتي موقت ةرم لك

فرغلا مادختسإب موقت فوس ًاثيدح ةلخدملا

.ةددحملا ةيساردلا

نودب ىقبت فوس ًاقباس ةلخدملا سوردلا

.ريثأت

سوردلل ةيساردلا فرغلا رييغت ديرت تنك اذإ

عضو " رزلا مادختسأ عيطتست ًاقبسم ةلخدملا

لادبتسأ وأ ةفاضأ ناكمألاب نوكي ثيح "..لكلل

.ةداملل سوردلا لكل ةيساردلا ةفرغلا تامولعم لماك

:ًاضيا دهاش

ىلع ةيساردلا فرغلا عيزوت يننكمي فيك 8.4

فرغ مهيدل نيسردملا انتسردم يف ؟نيسردملا

.ةتباث ةيسارد

وأ

فرغلا يهامو ؟ ةكرتشملا ةيساردلا فرغلا يهام 8.2

؟ ةيلزنملا ةيساردلا

ةيساردلا فرغلا عيزوت يننكمي فيك 8.4

نيسردملا انتسردم يف ؟نيسردملا ىلع

.ةتباث ةيسارد فرغ مهيدل

ةيساردلا فرغلا ديدحت عيطتست سرد لكل

فوس جمانربلا يلآلا ءانبلا عم نمازتلاب .ةحاتملا

ةيساردلا فرغلا نم ةدحاول سردلا لجسيو راتخي

.ةرفوتملا

نوكت نأ بجي نيعم سردمل سوردلا لك اذإ ًانسح

سوردلا هذه ديدحت كيلع بجي ,101ر ةفرغلا يف

: سردملا اذه لبق نم سردت يكل

:ًاضيأ دهاش

ةيساردلا فرغلا صيصخت يننكمي فيك 8.5

؟ةدحاو ةرم سوردلا نم ديزملل

و

فرغلا يهامو ؟ ةكرتشملا ةيساردلا فرغلا يهام 8.2

؟ ةيلزنملا ةيساردلا
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فرغلا صيصخت يننكمي فيك 8.5

؟ةدحاو ةرم سوردلا نم ديزملل ةيساردلا

ةرفوتملا ةيساردلا فرغلا رييغت لمع عطيتست

ةمئاقلا مادختسإب ةرم لك سوردلا لك وأ ديزملل

.رييغت / صيصخت

لاثملا ليبس ىلع اذه ديدحت عطيتست انه

نأ بجي نيعم سردم عم ةنيعم ةدامل سوردلا عيمجل

:ةددحم ةيسارد ةفرغ يف نوكي

 تارييغتلا هذه : ةضحالم

See also:

ةيئايزيفلا مولعلا ديدحت يننكمي فيك 8.3

؟ باعلألا ةلاص يف سردت

ىلع ةيساردلا فرغلا عيزوت يننكمي فيك 8.4

فرغ مهيدل نيسردملا انتسردم يف ؟نيسردملا

.ةتباث ةيسارد

ال امدنع كلذ صيصختب موقن فيك 8.6

يف ةيساردلا ةفرغلا مادختسإ عطيتسن

؟ ةددحملا اهتاقوأ

(...,لوصفلا,نوسردملا ) داوملا يقاب يف امك

ىتم ديدحتل ةلطعلا مادختسأ عطيتست

. ةددحملا ةيساردلا ةفرغلا مادختسأ عيطتست

ةلاص راجتسأب تمق لاثملا ليبس ىلع اذإ

عيطتست سداسلا سردلا دعب ةيضايرلا باعلألا

:اذكه اهديدحت

اذه يف اهدجت ةلطعلا نع تامولعملا نم ديزملا

ةلطعلا 3.2 : لاقملا

ةيساردلا فرغلا نم ديزملا جاتحي سردلا 8.7

فرغلا نم ديزملا بلطتت يدل سوردلا ضعب

.ةيساردلا

لوصف 2 ددع نمضتي يزيلجنأ سرد يدل :1 لاثم

امهديرا ينكلو ,نيكرتشم نيسردم 2 ددعو

. نيتعزوم نيتفرغ ىلع لوصحلل

هذه نكلو ,ةدحاو ةيضاير ةلاص يدل :2 لاثم

ىلع اهعيزوتل يفكي امب ةريبك ةلاصلا

نيمسقل ةلاصلا هذه ميسقتب موقأ اذإ .نيلصف

ضعب كانه لاوحألا لكب .2 ةلاصو 1 ةلاص

نولضفي مهو دالوألا نم ديدعلا مهيدل لوصفلا

.2 و 1 نيمسقلا ىلك

عيطتست سردلا ديدحتب موقت امدنع :لولح

:ةيساردلا فرغلا نم ديزملا رز مادختسا

ميسقتل تايمزراوخلا مدختست ةيلعلا ةروصلا

ةيسارد ةفرغ نوكتس ةدحاو .ةيسارد نيتفرغ

اك ةملعم ةيسارد ةفرغ نوكتس ةدحاو وأ ةيلزنم

107س ,106س يف كلذك ةيناثلاو ةكرتشم ةفرغ

.

يودي لكشب ينمزلا لودجلا ريرحتب موقت امدنع

ةقثبنملا ةمئاقلا يف اذه مادختسأ عيطتست

.ةيساردلا فرغلل

:ًاضيأ دهاش

ةيساردلا فرغلل سوردلا جاردإ 8.1

و تاعومجملا - تانايبلا لاخدإ 9

ةكرتشملا لوصفلا

مولعلا يف كرتشأ : يعيبطلا عضولا 9.1

نيلصف نم تانبو دالوأ ةيئايزيفلا

نيفلتخم

تانب هيدل رخآ سردم ,نيلصف نم دالوأ هيدل سردم

:نيلصف نم

:اذهل ةكرتشم لوصف رزلا دختسإ

ئشنت ,دالوألا نم ريثكلا ةسردملا يف ناك اذإ

دحاو نيسردم 3 انيدل اذإ .دالوألا نم نيتعومجم

يف دالوألل يناثلاو . أ5 لصفلا يف دالوألل

ةعومجم ئشني ثلاثلا سردملاو , ب5 لصفلا

: ب5 و أ5 لصفلا يف تانبلا نم ةنوكم
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: ًارذح نك

فوفص رهظي ايلعلا ةروصلا يف سوردلا عبرم

ةعباتلا سوردلا اذإ, طقف أ5 لصفلا يف سوردلا

.ةروصلا هذه يف تسيل ب5 لصفلل

عيمج نم بالطلا : يعيبطلا عضولا 9.2

تاعومجمل نومسقي لحارملا

عيمج نم بالطلا نومسقي سرادملا نم ديدعلا

. مهتايوتسم بسح تاعومجم ىلإ لحارملا

يف بالطلا لضفا عضو متي لاثملا ليبس ىلع

لماك نم ةدرفنم ةعومجمب ةيزيلجنألا ةلحرملا

:ةيساردلا لحارملا

: ًاضيأ دهاش

بالطلل سوردلا ديدحت يننكمي فيك 9.4

؟ نيلصف نم نيكرتشملا

و

تاميسقتلا 5.2

تانايدلا : يعبيبطلا عضولا 9.3

ةدحاو رايتخا عيطتسي ةسردملا عيمج نم بالطلا

: ةينيدلا تاساردلل تانايدلا نم

بالطلل سوردلا ديدحت يننكمي فيك 9.4

؟ نيلصف نم نيكرتشملا

رزلا مادختسأ عيطتست سوردلا فلتخم ديدحتل

."سوردلا"  راوح عبرم نم "ةكرتشملا لوصفلا"

ةذفان كل رهظت فوس رزلا اذه ىلع طغضلا دعب

عيطتست ةصصخملا فوفصلا يف ,ةديدج

نيكرتشم اهبالط نوكيس يتلا لوصفلا رايتخأ

.سوردلا يف

لصف نم بالطلا ضعب عمج ديرت كنأ ةلاح يف

ءلم كيلع بجي اذإ(طقف دالوألا ةعومجم ) نيعم

.لصف لكل "ةعومجملا" غارفلا

نيميسقتل سوردلا عمج يننكمي فيك 9.5

؟ دحاو عقوم يف لصفل

عمجل كسردم يف تالاحلا ضعب يف بسانملا نم

ىلع .دحاو عقوم يف ةفلتخم تاعومجم ةدعل سوردلا

ثيح لصف ىلع لصحن انعد لاثملا ليبس

نيتعومجمل نيمسقم تاضايرلا ةدامل بالطلا

ثالثل نيمسقم ةينابسألا ةغللا ةداملو (2م,1م)

ةبسنلاب ةعانقلاو(3س,2س,1س) تاعومجم

يف. تاعومجملا عيمج يف ةهباشتم سيردتلل

ضعب عضو ديدحت عيطتسن تالاحلا ضعب

ضعب , 1س ةعومجملل 1م ةعومجملا نم بالطلا

ةيقبو 3س ةعومجملل 2م ةعومجملا نم بالطلا

يف نوعضوي فوس 2م و 1م تاعومجملا نم بالطلا

انيمح دق نوكي ةقيرطلا هذهب .2س ةعومجملا

نم اذإ .لخادتلا نم 3س و 1م ةعومجملا نم بالطلا

دحاو عقومل ةددحملا توركلا باهذ ضرتفملا

.(ًاضيا 1م و 2م ةهباشم)

توركلا هذه عضوب حمسي نل جمانربلا نأ ةلكشملا

تاميسقت نم توركلا هذه نأل دحاو عقوم يف

؟ ةلكشملا هذه لح نكمي فيك ,ةفلتخم

: نيرايخ كانه ةطاسبب

ةدحتم تاميسقت ءاشنإب - لوألا رايخلا

فوس 3س/2س/1س و 2م/1م نيميسقتلا نم ًالدب

هذه .3س2م/2س1م/1س1م:دحاو دحتم ميسقت ئشنن

ةطقن اك نوكت ؟س؟م تاعومجملا يف ةقيرطلا

ءاجرلا .؟س و ؟م ةعومجملا يف بالطلل عطاقت

:ةروصلا ةدهاشم

كرتشم سرد اك 1م نم سردلا ديدحتي موقنس مث

رزلا قيرط نع) 2س1م و 1س1م ةعومجملل

فوس هباشم وحن ىلع .("ةكرتشملا لوصفلا"

.2س2م+2س1م اك 2س و 3س2م+2س2م اك 2م ددحن

3س ةعومجملاو 1س1م ةعومجملل ةلثامم 1س ةعومجملا

رجني ةقيرطلا هذهب .3س2م ةعومجملل ةلثامم

(1م و 3س) و (2م و 1س) نيب ام عمجلا جمانربلا

. دحاو عقوم يف

  ةيساردلا تاقلحلا مادختسإب - يناثلا رايخلا

لاخدإ يرورضلا نمو ءيشلا ضعب دقعم رايحلا اذه

نكلو  جمانربلا لخاد ذيمالتلا ضعب ءامسإ ةمئاق

لح عيطتست كنأ يه ةقيرطلا هذه ةزيم

.عوضوملا هذهل تاديقعتلا

:اضيأ دهاش ءاجرلا
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ةدحاو ةدام نم ( ةمسقمو ةلماك ) سورد 9.6

ةقيرطب سردت سوردلا ضعب ,سرادملا ضعب يف

اك ًاعم بالطلا اهسردي  ةداملل سوردلا بلغأ نأ يهو

سرد دجوي لاثملا ليبس ىلع نكلو , لماك لصف

نم ةلاحلا هذه يف .نيتعومجمل مسقني دحاو

ينمزلا لودجلا ًاذإ دويقلا ضعب عضو يرورضلا

 بيترتب موقيس

:حيحص لكشب ةلودجلا

سورد ىلا لوحتت نأ نكمي ال ةمسقملا سوردلا -

عيمج ىدل نوكي امدنع اذإ يرورض اذه - ةلماك

نم نكمتت نل تاعومجملا ىدحأ,ًاعم سرد ةبلطلا

.نيرخآلا عم سردلا سفن يف ةسفانملا

مويلا سفن يف نوكت نأ نكمي ال ةمسقملا سوردلا

ضعب يف طقف يرورض اذه - لماك سرد اك

.سرادملا

.دويقلا هذه عضول برق نع ةروصلا ةدهاشم اجرلا

- تانايبلا لاخدإ 10

تاحارتسالا/سرجلا

موي لكل سوردلا ددع عضو عيطتسأ له 10.1

؟

/ تارايخ ةمئاقلا قيرط نع كلذ عضو عيطتست

تادادعإ

يف ةيمويلا سوردلل ددع ربكأ اذه:ةضحالم

.ةسردملا

ةنزاوم ةيلمعب يئاقلت لكشب موقي جمانربلا

مقرلا اذه تعضو اذإ ىتح .موي لكل سوردلا ددع

موقيس سرد 30 هيدل أ1 لصفلاو 15 ىتح

.موي لكل سورد 6 - 5 عضوب جمانرلا

مويلا ءدب ةصح فذح عيطتسأ له 10.2

ىلوألا ةصحلاب ةساردلا ءدبن نحن ؟ يساردلا

.ةرشابم

ةيادب صصح ماظن مدختست ال كتسردم تناك اذإ

(ىلوألا ةصحلا لبقام سردلا ) يساردلا مويلا

ةمئاقلا نم لماكلاب رايخلا اذه ةتلازإ عيطتست

:ةروصلا صحفت ءاجرلا, تادادعإ / تارايخ

موي نكلو موي لكل صصح سمخ انيدل 10.3

طقف صصح عبرأ انيدل ءاعبرألا

:ةيلاتلا ةروصلا صحفت ءاجرلا

لصف لكل ماودلا ةياهن سرج ديدحت عيطتست

:لصفنم لكشب

ةئاهن خسنل "لكلل عضو" رز لامعتسإ عيطتست

.ىرخألا لوصفلا يقابل ماودلا

يف ةفلتخم تاحارتسا تاقوأ انيدل. 10.4

ماودلا مايأ ضعب

/ Options تارايخ ةمئاق يف كلذ دادعإ كنكمي

 : Settings تادادعإ

 

يف كيدل يذلا يمظعألا ددعلا وه اذه : ةظحالم

 . ةسردملا

نزاوت قلخب يئاقلت لكشب تايجمربلا موقت

تمق ول ىتح كلذل . مويلا يف صصحلا ددع يف

1A ةبعشلا ىدل ناك و 15 ىتح ددعلا اذه دادعإب

6 ــــ5 عضتس تايجمربلا نإف ةصح نوثالث

 . موي لك يف صصح

 ؟سرجلا عرق تاقوأ ديدحت يناكمإب فيك 2 .10

. School ةسردم / Option رايخ ةمئاقلا ىلإ بهذا

تاقوأ ديدحت كنكمي ثيح تامالع ثالث ىرتس

 : كتسردم يف سرجلا عرق

 

تاقوأ انيدل 6 .10 : نيترقفلا ًاضيأ رظنا

5 .10  . مايألا ضعب يف سرجلا عرقل ةفلتخم

/ ةليوطلا تاحارتسالا ديدحت يننكمي فيك

    ؟ غارفلا تاقوأ
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ديدجلا وهام 11

لوادجلا جمانرب يف ديدجلا وهام 11.1

ةيسردملا

ةيسردملا لوادجلا جمانرب مدختسم يزيزع

.

ىلع ماركلا اننئابز عيمج ركشن نا دون ةيادب

.انب مهنظ نسح

ةلود 98 نم رثكأ يف ًايلاح مدختسي جمانربلا اذه

نمو انئالمعل لضفألا ميدقتب نومزتلم نحنو

لئاسرلاو تاحراتقألا لابقتسأ انرورس يعاود

.مكنم تاقيلعتلاو

تابثأل اندهج لواحن نحنو انل ًادج ةمهم مكتقث

. لهسأ جمانربلا عم لماعتلا لعجو جمانربلا قوفت

ىتنمتنو عضاوتملا اندهج نم ءزج ديدجلا رادصألا

.جمانربلا ىلع ةديدجلا تاثيدحتلا مكبجعت نأ

تاحفصلا ميمصت

لماكلا مكحتلاب كل حمسي ديدجلا رادصألا

جاردأ عيطتست .لودجلل ةيئاهنلا ةهجاولاب

:رخآ مهم صن يا وا ةسردملا راعش ,روصلا

 :ةيفاضأ تامولعم

ةيرايتخأ لوقح

ةفاضإب مكحتلا كل حيتت ةيرايتخألا لوقحلا

وأ نيسردملل اهجاتحت دق ةيفاضأ تامولعم

.ةسردملا وأ ةيساردلا فرغلا وا فوفصلا

ةيرايتخأ لوقح 3.4 :ةيفاضا تامولعم

داوملل روصلا

لافطألل ةصاخلا ساردملل ةليمج ةفاضإ

 :ةيفاضأ تامولعم

سوردلا ةكبش

سوردلا عيمج ةدهاشمب كل حمست سوردلا ةكبش

وأ سوردلا ةفاضإب كل حمست امك.ةدحاو ةشاش يف

ةمهم ةادألا هذه تالاحلا ضعب يف .اهيلع ليدعتلا

. ًادج

 :ةيفاضأ تامولعم

فرغلا يلوئسم

قطانم ضعبل فرغلا يلوئسم ةرادإ عيطتست

. سوردلا نيب ةحارلا ةرتف يف ىتح .ةسردملا

 :ةيفاضأ تامولعم

ةاونلا يئانث يلآلا ءاشنإلا

ًايئانث تاجلاعملا ةينقت ًايلاح جمانربلا معدي

يلآلا ءاشنإلا ةيلمع يف عيرستلل ةءاونلا

ةزهجألا يف ًايلاح ةرفوتم ةينقتلا هذهو. لوادجلل

. ةثيدحلا

 :ةيفاضا تامولعم

يلآلا ءانبلا ةيلمع يف ىلعأ ةعرس35% 

ةيلمع يف ةعرسلا نم ديزملا ةفاضإب ًايلاح انمق

. % 35 لدعمب لوادجلل يلآلا ءانبلا

ىرخأ تانيسحت

نيسردملا نودب سوردلاب مكحتلا عيطتست -

تاعاقل اهليوحت نكمملا نم ةيساردلا تاعاقلا -

.تاعاقلا يف ةدايزلل ةيلزنم ةيسارد

لكاشملا نم ديدعلا نيسحتو ةجلاعم تمت -

 .ةريغصلا

تاريوطتلا نم ديزملا ةفاضإل ططخن نألا نحن -

سردملا جمانرب يف ةصاخو فيصلا اذه يف

. ليدبلا

2012 رادصالا يف ديدجلا وهام 11.2

يتلا سرادملا عيمج ركشن نا دون ةيادبلا يف

يتلا ةقثلاو معدلل كلذو جمانربلا تلمعتسا

نم رثكا يف لمعتسي جمانربلا اذه . انل طيطعا

. دمحلا هللو ةسردم 100.000 نم رثكأل ةلود 150

لفعلاب تماق سرادملا نم ديدعلا نا اندعسي امك

تنرتنالا ربع ةينمزلا لوادجلا ةزيم طيشنتي

. ةيضاملا ةنسلا تفيضأ يتلاو

حفصت ةمدخ ليعفتب انمق يضاملا ربمسيد ذنم

فتاهلا ةزهجأ ةطساوب ةينمزلا لوادجلا رشنو

ةصنم ىلع لمعت يتلا ةزهجألاو نوف يآلا ةيكذلا

ططخ ليدعت كلذ لالخ نم كنكميو . ديوردنأ

. ةرشابم يكذلا كفتاه ربع كتبغر بسح لودجلا

This year the main changes are focused on

the Substitution(Coverage) module, but

there are new things in both Timetables and

Timetables Online as well. So let�s start

with Timetables:

What�s new in aSc TimeTables 2012 

Faster classrooms assignment.

It was possible also before, but now there is

direct way to specify that some rooms are

used by certain subjects or teachers:

ىلع ةيساردلا فرغلا عيزوت يننكمي فيك 8.4
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فرغ مهيدل نيسردملا انتسردم يف ؟نيسردملا

.ةتباث ةيسارد

ةيئايزيفلا مولعلا ديدحت يننكمي فيك 8.3

؟ باعلألا ةلاص يف سردت

Afternoon lessons

It is possible to specify that some lessons

can be in the afternoon, means they can be

outside of the regular teaching block. This

allows the software to put them in the

positions that will create gaps for students,

you can of course limit how long gaps do

you tolerate.

 

TimeTable testing

Testing the timetable now supports also

testing of individual students. So the test

can now pinpoint if there are some

fundamental problems with picks of certain

student. The testing was also made faster in

some cases.

The generator for the student based

timetables was improved.

The student based generator works like

before, but after it finishes it also

automatically tries to improve the result

after the generation. 

We have also fixed problems that made the

generation sometimes slower on some

dualcore notebooks.

Lesson capacities

Lesson capacities and student counts can

now be displayed on the cards, the software

also shows visual warning in case you

manually cross the capacity. 

Displaying courses

The default timetable view now can be

changed by specifying your school type. For

timetables based on student�s picks it can

display all courses in one row, or courses in

more rows one for each grade.

New card relationships

It is possible to specify for example that

teacher shall not have more than 3

consecutive lessons, but he/she may have

2 doubles (4 in total) or that group of

students must have certain teacher in

elective subjects.

What�s new in aSc Substitutions 2012

User interface was redesigned

We liked the old interface for its simplicity,

but it was now time to move on. 

We believe the new interface will provide

more smooth operation and still be familiar

to all users who were already accustomed

to the previous version.

Speed up for bigger schools

While most schools were not affected, there

were certain issues that made the software

slower in bigger schools. This has been

addressed.

Adding a new lessons

It is now possible to create new lesson in

the substitutions. 

Substitution based on the groups

It is now possible to specify that certain

group is missing. Not just the whole class.

The software also suggests transfers based

on the groups now.

Lesson with multiple

teachers/classrooms

If you have lessons with more teachers, it is

now possible to specify exactly which

teacher will be affected. In general it is still

advised to have the lessons defined in the

original timetable by the groups, but if you

already have timetable with joined lessons,

this will make things clearer.

TimeTable assignment overview

New dialog now provides more detailed

information about what timetable are you

using on which day. You can change the

days, weeks, terms here easily. So if your

timetable changes a lot over the year, this

dialog will be for you.

Print preview customization

- now shows the font sizes on the fly also

with number

- you can specify what shall happen if

certain text is bigger than his space

What�s new aSc TimeTables online 2012

Smartphone support

You can now use IPhone/Androind to view

the timetable and  substitution information

or to input various data directly from your

mobile. 

Attendance

Attendance can now be inputted both from

the web and smartphones. The teacher can

input the attendance directly on the lesson,

classteacher can approve or disapprove

anytime later and school administrator can

see statistics for the whole school.

New events:

There is now one unified function called

Events that allows you:

Plan exams for students

Teacher can book exam for any

class/subject, so that other teachers do not

use the same date for important test/exams.

Create new lessons/meetings

You can create one time lesson or event

and specify which teachers/classes shall

attend it.

Room booking
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Teacher can specify he would like to use

certain room and if approved the other

teachers will see that this room is already

occupied.

Better reports

The reporting component now allows for

more complicated reports with custom

designs.
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