
 

 
 
 
 
 

 أسئلة شائعة عن رصد واعتماد الدرجات 
تجدون أدناه مجموعة من األسئلة التي تهم رئيسات األقسام وأعضاء هيئة التدريس 

 : عن رصد واعتماد وترحيل الدرجات وإجاباتها

 
 ماهي خطوات رصد واعتماد الدرجات؟  /1س

 الخطوات هي كالتالي:  /1ج

 رصد عضو هيئة التدريس للدرجات في صفحة رصد الدرجات. .1

افقة على اعتمادها ةاطالع رئيس .2  .. )لهذا الفصل استثناًء(القسم على الدرجات واملو

افقة  .3 من اعتماد عضو هيئة التدريس للدرجات في صفحة اعتماد الدرجات، كمو

 لدرجاتعلى ترحيل عمادة القبول والتسجيل لرئيسة القسم ومن أستاذ املقرر 

 وإعالنها للطالبات. 

 

هل يمكن لعضو هيئة التدريس التعديل على الدرجات بعد اعتمادها في صفحة )اعتماد  /2س

 الدرجات(؟ 

ي صفحة من التعديل على درجاته بعد اعتماده لها فعضو هيئة التدريس ال، لن يتمكن  /2ج

  إال بعد مراسلة عمادة القبول والتسجيل لفك االعتماد والتعديل.  )اعتماد الدرجات(

على أعضاء هيئة التدريس ضرورة مراجعة الدرجات بعد رصدها في صفحة )رصد  نؤكدولهذا 

افقة عليها، يتم اعتماد ةالدرجات(، و بعد اطالع رئيس  ها. القسم عليها واملو

 

 / لم أتمكن من رصد درجة صفر إلحدى الطالبات؟  3س 

وهي درجة أقل من النصف فيحولها     0.1برصد درجة  هذه اإلشكاليةباإلمكان تجاوز  /3ج 

 .لحل تلك اإلشكاليةتم الرفع للشركة ، وقد النظام مباشرة إلى الصفر بعد الحفظ

 

 



 

 

 

 

 ؟ للرصد تظهر الشعبة التابعة لي/ لم  4س

 سببين :  هناك  /4ج

 . لم يتم ربط أستاذة املقرر بالشعبة .1

، لذا عند ربط الشعب ةللشعبة من مسجالت الكلي ( رئيس) عضو   تحديدلم يتم  .2

 . نأمل مراجعة ربط الشعبة مع مسجالت الكلية

 

 / يظهر لي أمام الشعبة لم يبدأ الرصد وال أستطيع رصدها؟  5س 

 ذشارة لعدم بدء أستاإلم يبدأ الرصد ال تعني أن صالحية الرصد غير متاحة، وإنما هي  /5ج

، ولبدء الرصد على أستاذ املقرر وضع املؤشر على الشعبة لتظليلها ثم برصد الشعبةقرر امل

 الضغط على زر ) املكونات( في أسفل الصفحة على اليسار للبدء في إجراءات الرصد.

 

  منلم أتمكن  /6س
ً
، وبالتالي من خال الضغط على أيقونة الطابعة طباعة كشف الدرجات كامال

كيف يمكن لرئيس القسم االطالع على الدرجات املرصودة قبل أن اعتمدها في صفحة اعتماد 

 الدرجات؟ 

بعد رصد عضو هيئة التدريس للدرجات يمكن تجاوز ذلك من خالل الطريقة اآلتية:  /6ج

 ) الصفحة أدناه يضغط على أيقونة اإلعدادات في أعلى اليسار، ثم ومراجعتها وحفظها في

 . ( تصدير القالب

 

 

 



 

 

 

يتم حفظه وإرساله لرئيسة القسم فيه جميع الدرجات املرصودة ،   Excelفيظهر ملف بصيغة 

افقتها يتم اعتماد عضو هيئة التدريس  لالطالع على الدرجات من عمود النتيجة، وبعد مو

 صفحة )اعتماد الدرجات(.للدرجات في 

 

 توجد لدي مشاكل غير املذكورة أعاله؟ /  7س 

نأمل الرفع بها في ملف اكسل لعمادة أخرى عند مواجهة عضو هيئة التدريس ألي مشكلة  /7ج

 رمز املقرر القبول و التسجيل بحيث يحتوي امللف على البيانات التالية: الرقم املرجعي للشعبة، 

اسم املستخدم لعضو هيئة التدريس ، رقم السجل املدني / اإلقامة ، شرح للمشكلة ، ورقمه

 . وصورة لها إن أمكن 

 

 على النظام األكاديمي بانر؟ ة الطالبة املتغيبة عن االختبار النهائي/ كيف يتم رصد درج 8س

يتم رصد درجة األعمال الفصلية التي استحقتها الطالبة، واالحتفاظ بقوائم الغياب في  /8ج

حال تقدمت الطالبة بعذر مقبول الستكمال إجراءات االختبار البديل والرفع لعمادة القبول 

 الذي استحقته الطالبة. الجديد والتسجيل لرصد املجموع النهائي 

 

 أسماء الطالبات الغائبات لعمادة القبول والتسجيل؟ بلرفع ا يتم ل/ ه 9س

  . حاجة لذلك ال، ال  /9ج

 

 هل سيتم إعالن الدرجات للطالبات بعد اعتماد الدرجات مباشرة؟  /10س

عمادة القبول ة للطالبات بعد رصدها مباشرة، ملعاجلالدرجات ال لن يتم إعالن  /10ج

وفق اآللية الجديدة الحتساب املعدالت التراكمية، بعد رصد جميع  للدرجات والتسجيل

 .الدرجات على النظام

 



 

 

 

 القسم للدرجات على النظام األكاديمي بانر؟  ةهل هناك اعتماد لرئيس /11س

  . على النظام األكاديمي بانر م متاحة لرئيسة القسخاصية ترحيل الدرجات ، نعم /11ج

 
 
القسم االطالع على الدرجات قبل اعتماد عضو هيئة التدريس  ة/ كيف يمكن لرئيس 12س 

 لها على النظام؟

( ، وفي حال لم يتمكن عضو 3طريقتين : األولى تم توضيحها في إجابة السؤال رقم ) توجد  /12ج 

يمكن لرئيس القسم هيئة التدريس من تصدير الدرجات من خالل النظام األكاديمي بانر ، فإنه 

 االطالع على الدرجات من خالل نظام كوجنوس بالطريقة التالية : 

اختيار < تقرير كشف الدرجات <  الختباراتا<  PNUملف < نظام كوجنوس الدخول على 

الرقم املرجعي للشعبة املراد إدخال <   املرحلة :  الجامعية< هـ  1441الفصل الدراس ي الثاني 

بدرجات  EXCELفيظهر ملف بصيغة <  في أسفل الصفحة  Finishضغط على الثم < مراجعتها  

 .عضو هيئة  التدريس 

افقته ةبعد مراجعة رئيسو  عليها يتم تبليغ عضو هيئة التدريس باعتماد  االقسم للدرجات ومو

 . (اعتماد الدرجاتفي صفحة) الدرجات

 

 

وليس بصيغة  PDFبصيغة لرئيسة القسم هل من املمكن أن يظهر كشف الدرجات  /13س

EXCEL ؟ 

 نعم من خالل اتباع الخطوات التالية :  /  13ج

ثم تظهر التقارير نالحظ على يمين <  االختبارات<  PNUملف < الدخول على نظام كوجنوس 

 الضغط عليهايتم  تقرير كشف الدرجات توجد عالمة   

 
 

 



 

 

في األسفل ثم إدخال  Run   ثم الضغط على  PDFتظهر الصفحة أدناه يتم اختيار صيغة ف

 بيانات التقرير 

 

الرقم املرجعي للشعبة املراد إدخال  <  املرحلة :  الجامعية< هـ  1441الفصل الدراس ي الثاني 

بدرجات  PDFفيظهر ملف بصيغة <  في أسفل الصفحة  Finishضغط على الثم < مراجعتها  

  (.الدرجة النهائيةفي عمود ) الشعبة 

افقته عليها يتم تبليغ عضو هيئة التدريس باعتماد و  بعد مراجعة رئيس القسم للدرجات ومو

 .(الدرجاتاعتماد في صفحة) الدرجات

 

 هذا والله الموفق ،، 


