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 خدمات المدرس
 من خالل البوابة االلكترونية تاليا جميع الخدمات المقدمة للمدرس )مدرسين، رؤساء اقسام، عمداء كليات(

 

 اإللكترونيةالدخول للبوابة 
 يتم الدخول للبوابة االلكترونية من خالل الخطوات التالية:

 (https://www.aau.edu.joالدخول الى موقع الجامعة من خالل الضغط على الرابط التالي ) .1

 الضغط على البوابات االلكترونية ثم بوابة الهيئة التدريسية  .1

 ثم الضغط على نظام الخدمات االكاديمية  .3
 

 
 

https://www.aau.edu.jo/


 

2 | P a g e  
 

 ثم الضغط على زر دخول )كما هو موضح بالصورة التالية( .4
 

 
 

 يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على زر الدخول بالشاشة التالية

 

 
 

 

 للحصول على هذه المعلوماتيجب مراجعة دائرة القبول والتسجيل ر أو في حال فقدان كلمة السر أو اسم المستخدم مستخدم وكلمة مرو: للحصول على اسم مالحظة
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 اخبار البوابة االلكترونية
بار االخ أحدحيث يقوم المدرس بالضغط على اسم)رابط(  الخدمة على صفحة المدرس الرئيسية وتظهر هذهتقوم هذه الخدمة بعرض جميع اخبار البوابة االلكترونية الخاصة بالمدرسين 

 المفعلة على صفحته فتظهر تفاصيل هذا الخبر.

 

 االخبار المفعلة على صفحته فتظهر تفاصيل هذا الخبر. أحدعلى اسم)رابط( عند الضغط 
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 جدول المحاضر
فصوله الدراسية من الئحة الفصل الدراسي فيظهر جدول المحاضر في ذلك الفصل ويتوفر خدمة  أحديقوم المحاضر باختيار  ثمعين، حيهذه الخدمة بعرض جدول المحاضر في فصل  تقوم

 الطباعة لجدول المحاضر.
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 ادخال العالمات
يظهر جدول مواد المحاضر  ث، حيالجامعيبناء على فترة ادخال العالمات في التقويم تتيح هذه الخدمة للمحاضر ادخال العالمات للمقررات الموجودة في جدول المحاضر للفصل الحالي 

 ب(.)ناجح/راسحرفي، مئوي، )ولهذا المقرر العالمات بناء على نظام العالمات في الجامعة  ويقوم بإدخالالمقرر فتظهر قائمة الطالب المسجلين في هذه المادة عند المحاضر  ويقوم باختيار

 

 ادخال العالماتمراحل 

 مرحلة ادخال العالمات تمر بثالث مراحل أساسية وهي  

 )مدرسين، رؤساء اقسام، عمداء كليات(لعالمات من قبل المدرس ل واعتماد جزئي ادخال .1
 كليات( ءعمدا أو )رؤساء اقسامجزئي )االمتحان األول أو االمتحان الثاني أو النهائي أو .... الخ( العتماد الغاء اال .1
 عمداء كليات(و )رؤساء اقسام( 111بحيث يكون تجميع العالمات من  –االمتحان األول والثاني والنهائي –)عند ادخال جميع عالمات المساق او الغائه اعتماد نهائي  .3

 اعتماد نهائي من خالل رئيس القسم المباشر .3.1
 اعتماد نهائي من خالل عميد الكلية .3.1
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 ن، رؤساء اقسام، عمداء كليات(و)مدرسل المدرس ادخال واعتماد جزئي للعالمات من قب

 بعد الدخول للشاشة الرئيسية  .1

 "أكاديمي"يتم الوصول الى شاشة ادخال العالمات من خالل الضغط على  .1

 "ادخال العالمات"ثم  .3

 ثم اختيار المساق المراد ادخال العالمات له  .4
 العالمات ضمن فترات محددةادخال ستظهر قائمة بأسماء طالب المساق حيث يمكن للمدرس  .5

 يمكن معرفة فترات االدخال من خالل الضغط على حالة تقييمات الشعب الدراسية: مالحظة

 

 : ي()في هذا المثال سيتم ادخال عالمة االمتحان األول الن فترة االدخال لالمتحان األول مفعلة بالتقويم الجامع بعد االنتهاء من ادخال العالمات يمكن مالحظة التالي
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 (يمكن معرفتها بالنظر الى اسم العامودو 11هي اقل من العالمة العظمى لالمتحان األول وهي  15تم ادخال عالمة طالب صحيحة )عالمة  :بالصورة السابقة( 1مالحظة )

 (( لتظهر بالشكل التالي ))في حال تغيب الطالب عن االمتحان يجب الضغط على المربع المجاور لخانة العالمة  :بالصورة السابقة( 1مالحظة )

 اليةالترسالة الستظهر  "حفظ"عند الضغط على زر و (11هي اعلى من العالمة العظمى لالمتحان األول وهي  31تم ادخال عالمة طالب خاطئة )عالمة  :بالصورة السابقة( 3مالحظة )

 

 التالية عند االعتماد الرسالةحيث تظهر  يمكن للمدرس حفظها ولكن ال يمكن اعتمادهافي حال لم يتم ادخال عالمة لطالب  :بالصورة السابقة( 4مالحظة )
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 عند الضغط على زر "حفظ"وتظهر رسالة توضح ذلك للمدرس  الحقاوالتعديل عليها يمكن من خاللها تخزين العالمات  :حفظ :بالصورة السابقة( 5مالحظة )

 

والتأكيد  (االمتحان األول" ثم اختيار االمتحان المراد اعتماده )بهذا المثال هو اعتماد"عند اكمال ادخال العالمات والتأكد منها يجب الضغط على زر : اعتماد :بالصورة السابقة( 6مالحظة )

 "نعم" التأكيدعلى ذلك بالضغط على زر 

 

 ثم الضغط على "نعم" للتأكيد 

 

 ثم تظهر رسالة توضح ان عملية االعتماد قد تمت بنجاح

 

 الرجاء قراءة المالحظات التالية والمتعلقة بإدخال واعتماد العالمات
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 عتماد من خالل رئيس القسم عند اعتماد عالمات الطالب ال يمكن التعديل عليها من قبل مدرس المادة اال في حالة فك اال: مالحظة

 اعتماد ذلك إللغاءميد كليته في حدوث خطأ في ادخال عالمات مساق معين يقوم المدرس )الذي ال يملك صالحيات رئيس القسم أو عميد الكلية( بالتواصل مع رئيس قسمة أو ع :مالحظة

 ( من جديدقبل المدرس )مدرسون، رؤساء اقسام، عمداء كليات(ادخال واعتماد جزئي للعالمات من المساق ومن ثم إعادة الخطوات السابقة )

 )كما هو موضح بالصورة( صل لذلك لن يتم ادخال عالمات لهيمكن ان يظهر بعض الطالب باللون األحمر والتي توضح ان الطالب قد قام بسحب الفعند ادخال عالمات الطالب : مالحظة

 

 للمدرس طباعة تقرير يحتوي على جميع عالمات الطالب للشعبة من خالل الخطوات التالية:مكن ي
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 لم يظهر التقرير يتم المتابعة للخطوات التالية اوإذتقرير تفصيلي  زر طباعةالنقر على يتم  .1
 كما في الصورة التالية  1رفة برقم لشاشة والمعر في اعلى يمين االتي تظه Pop-up blockedعلى النقر  .1

كما  Doneومن ثم النقر على  edu.jo.aauedugate//http:rom f ups-Pop lowallows al.ة فيختار المدرس قائمة جديد توضح للمدرس انه يجب تفعيل هذه الخدمتظهر  .3

 هو موضح بالصورة

 

 

  )رؤساء اقسام، عمداء كليات(الغاء االعتماد الجزئي )االمتحان األول أو االمتحان الثاني أو النهائي أو .... الخ( 

 ( من قبل رئيس القسم او عميد الكلية بشرط . الخالثاني،يمكن الغاء اعتماد امتحان معين )االمتحان األول او 

اعتمدت فقط من خالل المدرس في حال سيتم الغاء االعتماد من قبل رئيس القسم، او انها اعتمدت من قبل رئيس القسم إذا كان  ان ال تكون قد اعتمدت قبل ذلك من قبله )أي انها .1

 لعميد من سيقوم بإلغاء االعتماد(ا

  اجراء العملية من خالل الضغط علىيمكن 

 الصفحة الرئيسية  .1

  "أكاديمي"ثم  .1

 لتظهر شاشة جديدة  "حالة التقييمات"ثم اختيار  .3

 "القسم"يتم اختيار  .4

 ستظهر جميع المساقات الخاصة بذلك القسم والتي يتم تدريسها بالفصل الحالي .5

 الغاء اعتماد عالمة امتحان له ثم اختيار المساق المطلوب .6

 (التالية في الصورة 2)رقم  Xالغاء اعتماده من خالل الضغط على زر  "االمتحان المطلوب"وتحديد  .2

http://edugate.aau.edu.jo/
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 : في حال عدم ظهور خيار "حالة التقييمات" يرجى مراجعة قسم التسجيل إلضافة خاصية االعتماد الجزئي حظةمال
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 ( )رؤساء اقسام وعمداء كليات(011بحيث يكون تجميع العالمات من  –االمتحان األول والثاني والنهائي –اعتماد نهائي او الغائه )عند ادخال جميع عالمات المساق 

 العالمات من قبل رئيس القسم:اعتماد 

 يمكن الدخول الى شاشة اعتماد العالمات من خالل 

 الضغط على الشاشة الرئيسية  .1

  "أكاديمي"الضغط على ثم  .1

  "اعتماد العالمات"ثم على  .3

  "القسم"ومن ثم اختيار  .4
 حيث تظهر بعد ذلك قائمة بجميع المواد المطروحة في الفصل ضمن هذا القسم  .5

 لكل مادة من المواد كالتالي:وتظهر الحالة  .6
)ليتمكن رئيس القسم من اعتماد العالمات يجب على المدرس اكمال ادخال جميع العالمات للطالب والتي : أي ان مدرس المادة لم يقم باعتماد العالمات للمساق حالة غير معتمدة .6.1

 .(واعتمادها جميعا من قبل المدرس – 011جميع العالمات من بحيث يكون ت – تشتمل االمتحان األول والثاني والنشاطات واالمتحان النهائي

 (011بحيث يكون تجميع العالمات من ) وقام باعتمادها للمساقالعالمات : أي ان مدرس المادة قد قام بإدخال جميع حالة معتمدة من المدرس .6.1

 قا.: أي ان رئيس القسم قد قام بمتابعة العالمات واعتمادها مسبمعتمدة من رئيس القسم .6.3
 .(: أي ان المادة قد تم اعتمادها بشكل نهائي )االعتماد الثالث من قبل عميد الكليةمعتمدة من العميد .6.4
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كما في الصورة السابقة(  2)رقم  (يجب الضغط على زر "االجراء" والذي يرمز له الشكل التالي ) العتماد أو الغاء اعتماد المساق أو إلظهار تفاصيل العالمات لمساق معين .2

 :تظهر الخيارات التاليةس

 

 : يتم من خاللها رؤية عالمات الطالب لهذا المساق والتي قام المدرس باعتمادهااظهار التفاصيل .2.1
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 ."معتمدة من رئيس القسمالحالة " الى" معتمدة من المدرسمن ": يتم من خاللها اعتماد العالمات والتأكيد عليها حيث انه وتتحول اعتماد .2.1

 

 لعميد الكلية حتى يقوم بإجراء االعتماد الثالث لهاسيظهر المساق من قبل رئيس القسم المساق  عند اعتماد .1.2.7

 

ها مرة ليقوم بتعديلها واعتماد، حيث ان العالمات تصبح قابلة للتعديل مرة أخرى من قبل المدرس رئيس القسم: يتم من خاللها فك اعتماد العالمات من قبل رفض االعتماد النهائي .2.3

 أخرى وتتحول حالة المادة الى غير معتمدة.

 يجب التأكد من ان الفترة تقع ضمن فترة االعتماد وفقا للتقويم الجامعي .1

 

 اعتماد العالمات من قبل عميد الكلية:

 (اعتماد العالمات من قبل رئيس القسميتم تكرار الخطوات الموجودة في فصل )

 ع المساقات لقسم معين حسب التالي تظهر حالة جمي

)ليتمكن رئيس القسم من اعتماد العالمات يجب على المدرس اكمال ادخال جميع العالمات للطالب والتي : أي ان مدرس المادة لم يقم باعتماد العالمات للمساق حالة غير معتمدة .1

 .(واعتمادها جميعا من قبل المدرس – 011يكون تجميع العالمات من بحيث  – تشتمل االمتحان األول والثاني والنشاطات واالمتحان النهائي

 (011بحيث يكون تجميع العالمات من ) وقام باعتمادها للمساقالعالمات : أي ان مدرس المادة قد قام بإدخال جميع حالة معتمدة من المدرس .1

 ها مسبقا.: أي ان رئيس القسم قد قام بمتابعة العالمات واعتمادمعتمدة من رئيس القسم .3

 .(: أي ان المادة قد تم اعتمادها بشكل نهائي )االعتماد الثالث من قبل عميد الكليةمعتمدة من العميد .4
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 " (الضغط على زر "االجراء" والذي يرمز له الشكل التالي )" وليتم عمل اجراء عليها من قبل عميد الكلية يجب  معتمدة من رئيس القسم تكون حالة المساق 

 

  تظهر الخيارات التالية: "اجراء"عند الضغط على زر 

 

 م المدرس ورئيس القسم باعتمادها: يتم من خاللها رؤية عالمات الطالب لهذا المساق والتي قااظهار التفاصيل .1

 

 

من  ( وتتحول حالة المادةالعالمات معتمدة من قبل رئيس القسميجب ان تكون : يتم من خاللها اعتماد العالمات والتأكيد عليها حيث انه عند اعتمادها من قبل عميد )اعتماد .1

 كما هو موضح بالصورة "معتمدة من العميد"الى  "معتمدة من رئيس القسم"

 

ى ليقوم بتعديلها واعتمادها مرة أخر، حيث ان العالمات تصبح قابلة للتعديل مرة أخرى من قبل المدرس العميد: يتم من خاللها فك اعتماد العالمات من قبل رفض االعتماد النهائي .3

 وتتحول حالة المادة الى غير معتمدة.
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 ادخال الغيابات
لطالب في ا بأسماءوم والتاريخ فتظهر قائمة تتيح هذه الخدمة للمدرس ادخال غيابات طالب جميع شعب المقررات الموجودة في جدول المحاضر للفصل الحالي حيث يقوم باختيار المقرر والي

 ة للمدرسالخدمهذه  وكما تتيحوال يمكن للمدرس ادخال الغيابات اال ضمن فترة الدراسة المفعلة للفصل الحالي  الطالب،اي مالحظات تتعلق بغياب الغيابات و بإدخالجدول الغياب فيقوم 

 .كان هناك عذر لغيابه ام ال إذا معين وتحديد ماغياب طالب  بإدخال

 بات من خالل يتم ادخال الغيا 

 على الشاشة الرئيسية  الضغط .1

  "أكاديمي"على ثم  .1
 للفصل الحاليم المدرس بتدريسها حيث تظهر بعد ذلك قائمة بأسماء المساقات التي يقو "ادخال الغيابات"ثم اختيار  .3
 اشة:ثم يتم اختيار المساق المطلوب والذي سيتم ادخال الغيابات له لتظهر الحقول التالية الجديدة في الش .4

 

 : يتم تحديد اليوم الذي سيتم ادخال الغيابات له )السبت، االحد، ....(اليوم .5
 : يتم من خاللها تحديد الساعة التي تعطى فيها المحاضرة والمراد ادخال الغيابات لها.الوقت

الغيابات بشكل تسلسلي من اول يوم في الدراسة اذ ال يجوز ادخال غياب لتاريخ جديد  يجب ان يتم ادخال: يتم من خاللها تحديد التاريخ الذي سيتم ادخال الغيابات له علما بأنه التاريخ .6

 قد تم إدخاله(  11/1/1112اال إذا كان الغياب للمحاضرة السابقة بتاريخ  11/1/1112فمثال ال يجوز ادخال الغياب بتاريخ ) وترك تاريخ قديم

 سماء جميع الطالب في هذا المساق ضمن الشعبة والوقت المحددين.ثم يتم النقر على اظهار طالب الشعبة لتظهر قائمة بأ .2
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 بعد ظهور قائمة الطالب يمكن تحديد الغيابات من خالل:

 

 في الصورة السابقة( 1بجانب الطالب المراد ادخال الغياب له ) رقم  "غائب"في خانة  (( لتظهر بالشكل التالي )زر ) ىالضغط عل .1

 في الصورة( 1بجانب اسم الطالب ) رقم  "بعذر"في خانه  (( لتظهر بالشكل التالي )يتم الضغط على زر )اذا كان غياب الطالب بعذر فانه  .1

 في الصورة السابقة( 11في حال رغب المدرس بكتابه بعض المالحظات يمكن اضافتها من خالل خانه المالحظات )رقم  .11

 11)رقم  (يمكن التعديل على الغيابات في هذه المرحلةبعد االنتهاء من ادخال الغيابات لكل الطالب بهذا التاريخ لتخزين هذه الغيابات ) "ضور والغيابحفظ نموذج الح"يتم الضغط على  .11

 في الصورة السابقة(
ال من خالل ا ث ال يمكن التعديل على الغيابات بعد اجراء عملية التثبيتحيبعد التأكد من جميع الغيابات للطالب لحفظها بشكل نهائي  "تثبيت نموذج الحضور والغياب"يتم الضغط على  .11

 .في الصورة السابقة( 11)رقم الضغط على شاشة "تعديل غيابات الطالب" )اجراء عملية حذف او إضافة حالة الغياب بعذر اذ ال يمكن إضافة غياب جديد(

جميع الغيابات لجميع الطالب في محاضرة اليوم والتاريخ المحددين في حال تم حفظ الغيابات فقط لكن إذا تم تثبيت  " إلزالةحذف غياب كامل الشعبةيمكن للمدرس استخدام خيار " .13

 الغيابات فإنه ال يمكن حذفها من خالل هذا الخيار.

ياب بهذه الطريقة فقط في حاله الحفظ وعدم استخدام زر الغ فيمكن حذالموجودة بجانب اسم الطالب ) Xمن خالل الضغط على إشارة  بشكل فرديلطالب حذف غياب يمكن للمدرس  .14

 ( كما في الصورة التالية:التثبيت
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 قوائم الطالب وكشف الغياب
 الموجودة في جدول المحاضر في الفصل الحالي عن طريق المساقات تقوم هذه الخدمة بعرض قوائم طالب 

 الضغط على الصفحة الرئيسية .1

 بالطالب"ثم الضغط على "ما يتعلق  .1

 "قوائم الطالب"  اختيارثم  .3

 المقرر المطلوب فتظهر قائمة الطالب لشعبة هذا المقرر  ثم اختيار .4

 ( 5)الخطوة رقم طباعة قائمة الطالب  وتتيح خدمة .5

  (6 )الخطوة رقم بتاريخ اليوم الغياب وطباعة كشف .6

 (.2)الخطوة رقم  MS Excelبالضغط على شعار  Excelوتحميل أسماء طلبة المساق بصيغة  .2
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 معلومات المحاضر
 ويمكن الوصول لها من خالل اتباع الخطوات التالية مة بعرض البيانات الشخصية للمدرستقوم هذه الخد
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 ملف المدرس
 تعديل كل من  وتتيح لهتقوم هذه الخدمة بعرض بيانات المدرس 

A. البريد االلكتروني 
B. هاتف العمل 
C.  هاتف البيت 

D.  وكذلك ارفاق صورة لحسابه الشخصي على البوابة 
E. الذاتية الخاصة به. وارفاق السيرة 

 ( "تعديل"4وعند انتهاء التعديل يجب الضغط على ) ( "ملف المدرس"3( "شخصي" ثم )1( الصفحة الرئيسية ثم )1ويمكن الدخول لهذه الشاشة من خالل ) 
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 تغيير كلمة السر
 يقوم المحاضر من خالل هذه الخدمة بتغيير كلمة المرور الخاصة به حيث يقوم 

 بالدخول للصفحة الرئيسية .1

 ثم الضغط على "شخصي" .1

 ثم الضغط على "تغيير كلمة السر" .3

 كلمة السر القديمة بإدخالثم يقوم  .4

 ثم ادخال كلمة السر الجديدة  .5

 خانات  4في صندوق االدخال الخاص بالتأكيد حيث ال يجوز ان تقل كلمة السر عن  والتأكيد عليها .6

 ثم يقوم بالضغط على زر حفظ لتخزين كلمة السر الجديدة. .2

 

 ذه المعلوماتللحصول على هيجب مراجعة دائرة القبول والتسجيل أو في حال فقدان كلمة السر أو اسم المستخدم  اسم مستخدم وكلمة مرور: للحصول على مالحظة
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 (عميد ،قسم، محاضررئيس ) الطالب الخريجين

  معين. الحالي لقسمتعرض هذه الخدمة قائمة الطالب الخريجين في الفصل 
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 المكتبيةادارة الساعات 
 الحذف. أو اإلضافةحيث  وادارتها من المكتبيةللمحاضر بتحديد الساعات  الخدمةتتيح هذه 
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 التراسل
ائل الواردة النجمة في بداية جدول الرس ويبين لونالرسالة حيث يقوم بالضغط على اسم المرسل لقراءة الرسالة  ومعرفة مرسلتتيح خدمة التراسل للمحاضر ان يقوم باستعراض البريد الوارد 

 (، مقروءة رغي مقروءة،)الرسالة حالة 

  "خدمة التراسل"الموجودة تحت بند  (-2خطوة رقم - "التواصل مع") حال اراد المحاضر ارسال رسالة يقوم باختيار جهة االرسال من الئحة يف

 .ب محددين()يمكن ارسال الرسالة لجميع طالب المساق او اختيار طال اختار التراسل مع الطالب يتوجب عليه اختيار المقرر المراد التراسل مع طالبه وفي حال

   سيتم ارسال الرسالة لرئيس القسم المباشر للمحاضر (-2خطوة رقم -من الئحة )"التواصل مع" وفي حال اختيار رئيس القسم 

 او لجميع الطالب المؤجلين(ارسال رسالة لجميع الطالب المنتظمين )او لجميع طالب الكلية حسب حاله الطالب  لرؤساء االقساموفي حال اختيار عميد الكلية يمكن ارسال رسالة 
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 كما في الصورة اعاله ثم الضغط على ارسال. 11يتم كتابة الرسالة في الخانة رقم 

 يمكن متابعة ورؤية الرسائل المرسلة من خالل االنتقال الى شاشة الرسائل المرسلة.
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 األكاديميالمرشد 
 وهي: األكاديميتظهر خدمات تتعلق بالمرشد  األكاديمي وصالحيات المرشدفي حال كان المحاضر يمتلك دور 

 خطة الطالب
 .(C) والمتبقية له (B) والمواد المجتازة( A)خطة طالب معين  وطباعة بعرض)المحاضر( حيث يمكن لهذا المحاضر ان يقوم  األكاديميتظهر في هذه الخدمة قائمة بطالب المرشد 

 

 تحليل الخطة 
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 المواد المجتازة

 

 المتبقية من الخطةالمواد 
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 جدول الطالب 

الجدول الدراسي لطالب معين في الفصل الحالي بشرط ان يكون هنالك  وطباعة )المحاضر( حيث يمكن لهذا المحاضر ان يقوم بعرض األكاديميتظهر في هذه الخدمة قائمة بطالب المرشد 

 جدول لهذا الطالب في الفصل الحالي.
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 األكاديميالسجل 

لى ر عقحيث انه عند النلطالب معين في فصل معين  األكاديميالسجل  وطباعة بعرض)المحاضر( حيث يمكن لهذا المحاضر ان يقوم األكاديميتظهر في هذه الخدمة قائمة بطالب المرشد 

 للطالب في هذا الفصل. األكاديميللطالب تظهر جميع فصول هذا الطالب فيقوم المرشد باختيار الفصل المطلوب فيظهر السجل  األكاديميزر السجل 

 

 

 عن طريق زر الطباعة الموجود في كل خدمة. والسجل األكاديميالطالب  ةخط الطالب،ان يقوم بطباعة كل من جدول  األكاديمي: يستطيع المرشد مالحظة
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 ت االرشادمالحظا

 حول العملية الدراسية له  األكاديميتتيح هذه الخدمة للمرشد بالتواصل مع الطالب بإسداء المالحظات والنصائح واإلرشاد 

له والضغط على زر "اضافة" كما  ة مالحظاتيمكن عمل ذلك من خالل الضغط على الصفحة الرئيسية ثم االرشاد األكاديمي ثم اختيار مالحظات المرشد ثم يتم اختيار الطالب المراد إضاف

 هو موضح
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