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 والواجبات المالحظات إدخال وعرضكيفية  إرشادات
 

أي من الطالب المسجلين في الفصول التي تقوم بتدريس مالحظاتك حول  إدخاليمكنك كمعلم في إحدى المدارس الثانوية أو المتوسطة، 
مره، كما تقوم بعرض المالحظات التي للطالب نفسه أو لولي أوتوجيهها من الناحية األكاديمية والسلوكية والشخصية، وغيرها،  إحدى موادها

  .وحلها وتسليمها يدوياً  واجبات للطالب ليتمكنوا من عرضها، باإلضافة إلى إضافة القمت بإدخالها مسبقًا وتعديلها أو حذفها
 .له أو لولي أمرهوتوجيهها تك حول أي من الطالب المسجلين فيه كما يمكنك في حال تم تعيينك كرائد لفصل معين أن تقوم بإدخال مالحظا

 على الشكل التالي: الطالبتظهر صفحة 

  

 تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها.

 . الطالب حسب العالقات التدريسية١
تقوم بعرض إحدى موادها، كما التي تقوم بتدريس  الصفوف إضافة الواجبات والمالحظات للطالب المسجلين فيبتقوم من خالل هذه الصفحة 
 . انقر رابط "الطالب حسب العالقات التدريسية"، تظهر الصفحة التالية:هذه الواجبات والمالحظات

  

تعرض الصفحة قائمة بالمواد التي تقوم بتدريسها في الفصل الدراسي الحالي، حيث يظهر لكل منها نظام الدراسة والصف والقسم والفصل. 
تقوم بتدريس إحدى مواده، انقر رابط "الطالب" المجاور للمادة والصف والفصل الذين تريد، تظهر  فصللعرض قائمة الطالب المسجلين في 

 الصفحة التالية:
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الطالب المسجلين في  تعرض الصفحة المادة والفصل والصف الذين اخترت ونظام الدراسة المطبق في هذا الصف، كما تعرض قائمة بأسماء
 ر لكل منهم رقم الهوية.، حيث يظهالصف والفصل المختارين

 .، الختناقش البنود التالية كيفية إضافة وعرض المالحظات والواجبات للطالب

 المالحظات ١-١
من عرضها، أو  ورائد الفصل المسجل فيه حول الطالب بحيث تكون موجهة له ويتمكن هو ومدير المدرسة كإضافة مالحظات يمكنك

كما تقوم بعرض المالحظات التي  من عرضها، أو موجهة لكليهما.ورائد الفصل ومدير المدرسة موجهة لولي أمره بحيث يتمكن ولي األمر 
  مسبقًا وتعديل أي منها أو حذفها. قمت بإضافتها للطالب

 تاليًا. كافة العمليات التي يمكنك القيام بها بخصوص المالحظات موضحة

 إضافة مالحظة ١-١-١
ورائد حول الطالب بحيث تكون موجهة له ويتمكن هو ومدير المدرسة  كإضافة مالحظاتبصفحة كما ذكر مسبقًا، تقوم من خالل هذه ال

 من عرضها، أو موجهة لكليهما. ورائد الفصل من عرضها، أو موجهة لولي أمره بحيث يتمكن ولي األمر ومدير المدرسةالفصل 
فيما يلي شرح  نفس المالحظة لمجموعة من الطالب. افةلكل طالب على حدة أو إض تكاير بالذكر أنه يمكنك إضافة مالحظومن الجد
 الطريقتين:

 طالب معين:

 انقر رابط "إضافة" المجاور للطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التالية: .١

 



 

 
Integrated Technology Group 

EduWave EMIS – نظام نور لإلدارة التربوية الموحد 
  والواجبات المالحظات وعرض إرشادات إدخال

 

ITG, Production © 2012 Integrated Technology Group. All rights reserved. Page 3 of 16 
EduWave® EMIS Documentation 
17/09/2012 

 إلغالق الصفحة، انقر زر (إغالق).

 انقر الدائرة المخصصة إلضافة المالحظات، .٢

 انقر زر (التالي)، تظهر الصفحة التالية: .٣

 

 لمربع المجاور لنوع المالحظة التي تريد إضافتها، سواء لولي األمر أو للطالب، ويمكنك اختيار النوعين إذا أردت،انقر ا .٤

 أدخل المالحظات التي تريد، .٥

 انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .٦

 انقر زر (عودة). تظهر الصفحة التالية: .٧

 

ونوع  -وهو اسمك-الها حول الطالب، حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بإضافتها تعرض الصفحة المالحظة التي قمت بإدخ
المستخدم الخاص بك والمادة التي تدرسها وتاريخ اإلضافة. يتمكن اآلن المستخدم المختار، سواء الطالب أو ولي األمر، من عرض 

 من عرضها. ل فيه الطالب ورائد الفصل المسجالمالحظة، كما أنه وفي الحالتين يتمكن مدير المدرسة 
" ثم اتباع نفس الخطوات السابقة، كما كما تالحظ، يمكنك إضافة المزيد من المالحظات للطالب بنقر رابط "

 يمكنك تعديل أي من مالحظات الطالب أو حذفها، كما هو موضح الحقًا.
 

 مجموعة من الطالب:

 لمالحظة لهم،انقر المربع المجاور لكل من الطالب الذين تريد إضافة ا .١

 انقر زر (إضافة)، تظهر الصفحة التالية: .٢
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 إلغالق الصفحة، انقر زر (إغالق).

 انقر الدائرة المخصصة إلضافة المالحظات، .٣

 انقر زر (التالي)، تظهر الصفحة التالية: .٤

  

 ار النوعين إذا أردت،انقر المربع المجاور لنوع المالحظة التي تريد إضافتها، سواء لولي األمر أو للطالب، ويمكنك اختي .٥

 أدخل المالحظات التي تريد، .٦

 انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .٧

 انقر زر (عودة). تمت إضافة المالحظة لكافة الطالب الذين اخترت أو ألولياء أمورهم، بحسب ما اخترت. .٨

 عرض المالحظات ٢-١-١
قمت أنت بإدخالها مسبقًا حول طالب معين، سواء الموجهة له أو لولي أمره. للقيام تقوم من خالل هذه الصفحة بعرض المالحظات التي 

 بذلك، اتبع الخطوات التالية:
 انقر رابط "عرض" المجاور للطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التالية: .١

 

 انقر الدائرة المخصصة لعرض المالحظات، .٢

 انقر زر (التالي)، تظهر الصفحة التالية: .٣
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-اسم المستخدم الذي قام بإضافتها  لكل منها ، حيث يظهرمسبقاً  التي قمت بإدخالها حول الطالب قائمة المالحظاتحة تعرض الصف
 ونوع المستخدم الخاص بك والمادة التي تدرسها وتاريخ اإلضافة.  -وهو اسمك

، رة في البند السابقالمذكو " ثم اتباع نفس الخطوات يمكنك إضافة المزيد من المالحظات للطالب بنقر رابط "
 كما يمكنك تعديل أي من مالحظات الطالب أو حذفها، كما هو موضح الحقًا.

 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة).

 تعديل مالحظة ٣-١-١
أو لولي تقوم من خالل هذه الصفحة بتعديل أي من المالحظات التي قمت أنت بإدخالها مسبقًا حول طالب معين، سواء الموجهة له 

 أمره. لتعديل مالحظة معينة، اتبع الخطوات التالية:
 "عرض" المجاور للطالب الذي تريد،انقر رابط  .١

 انقر الدائرة المخصصة لعرض المالحظات، .٢

 انقر زر (التالي)، تظهر الصفحة التالية: .٣

  

اسم المستخدم الذي قام بإضافتها  نهالكل م ، حيث يظهرمسبقاً  التي قمت بإدخالها حول الطالب قائمة المالحظاتتعرض الصفحة 
يمكنك إضافة المزيد من المالحظات للطالب بنقر ونوع المستخدم الخاص بك والمادة التي تدرسها وتاريخ اإلضافة.  -وهو اسمك-

 .مسبقاً " ثم اتباع نفس الخطوات المذكورة رابط "
 لصفحة التالية:للمالحظة التي تريد تعديلها، تظهر اانقر رابط "تعديل" المجاور  .٤
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خطوات اإلضافة التي تم تعرض الصفحة نص المالحظة المختارة ونوعها، حيث يمكنك تعديل أي من هذه البيانات باتباع نفس 
 . للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (رجوع).شرحها مسبقاً 

 أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة، .٥

 ،رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظانقر زر (حفظ)، تظهر  .٦

 انقر زر (عودة). .٧

 حذف مالحظة ٤-١-١
تقوم من خالل هذه الصفحة بحذف أي من المالحظات التي قمت أنت بإدخالها مسبقًا حول طالب معين، سواء الموجهة له أو لولي 

 أمره. لحذف مالحظة معينة، اتبع الخطوات التالية:
 لذي تريد، انقر رابط "عرض" المجاور للطالب ا .١

 انقر الدائرة المخصصة لعرض المالحظات، .٢

 انقر زر (التالي)، تظهر الصفحة التالية: .٣

  

اسم المستخدم الذي قام بإضافتها  لكل منها ، حيث يظهرمسبقاً  التي قمت بإدخالها حول الطالب قائمة المالحظاتتعرض الصفحة 
يمكنك إضافة المزيد من المالحظات للطالب بنقر وتاريخ اإلضافة.  ونوع المستخدم الخاص بك والمادة التي تدرسها -وهو اسمك-

 .مسبقاً " ثم اتباع نفس الخطوات المذكورة رابط "
 انقر رابط "حذف" المجاور للمالحظة التي تريد حذفها، تظهر الرسالة التالية: .٤



 

 
Integrated Technology Group 

EduWave EMIS – نظام نور لإلدارة التربوية الموحد 
  والواجبات المالحظات وعرض إرشادات إدخال

 

ITG, Production © 2012 Integrated Technology Group. All rights reserved. Page 7 of 16 
EduWave® EMIS Documentation 
17/09/2012 

 

 .انقر زر (نعم)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحذف .٥

 الواجبات المدرسية ٢-١
يمكنك عرض و ، إضافة واجب معين للطالب في المادة التي تقوم بتدريسها لهم، حيث يتمكنوا هم وأولياء أمورهم من عرضها ستطيعت

 الواجبات التي قمت بإدخالها للطالب مسبقًا وتعديل أي منها أو حذفها، كما هو موضح في البنود التالية بالتفصيل.

 إضافة واجب مدرسي ١-٢-١
 ليقوموا بعرضها ثم حلها وتسليمها يدويًا. هذه الصفحة بإضافة واجب معين للطالب في المادة التي تقوم بتدريسها لهمتقوم من خالل 

 . ويتمكن أولياء أمورهم من عرض هذه الواجبات
رح فيما يلي ش ب لمجموعة من الطالب.ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك إضافة واجب لكل طالب على حدة أو إضافة نفس الواج

 الطريقتين:
 طالب معين:

 انقر رابط "إضافة" المجاور للطالب الذي تريد إضافة واجب له، تظهر الصفحة التالية: .١

 

 إلغالق الصفحة، انقر زر (إغالق).

 انقر الدائرة المخصصة إلضافة واجبات مدرسية، .٢

 انقر زر (التالي)، تظهر الصفحة التالية: .٣

 

 ،أدخل محتوى الواجب في المكان المخصص .٤

 انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .٥
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 انقر زر (عودة). تظهر الصفحة التالية: .٦

 

ونوع المستخدم  -وهو اسمك-تعرض الصفحة الواجب الذي قمت بإدخاله للطالب، حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بإضافتها 
المستخدم المختار، سواء الطالب أو ولي األمر، من عرض الواجب، كما  الخاص بك والمادة التي تدرسها وتاريخ اإلضافة. يتمكن اآلن

 تين يتمكن مدير المدرسة من عرضه.أنه وفي الحال
" ثم اتباع نفس الخطوات السابقة، كما تالحظ، يمكنك إضافة المزيد من الواجبات للطالب بنقر رابط "

 وضح الحقًا.، كما هو ماكما يمكنك تعديل أي من واجبات الطالب أو حذفه
 

 مجموعة من الطالب:

 انقر المربع المجاور لكل من الطالب الذين تريد إضافة واجب لهم، .١

 انقر زر (إضافة)، تظهر الصفحة التالية: .٢

 

 إلغالق الصفحة، انقر زر (إغالق).

 انقر الدائرة المخصصة إلضافة الواجبات المدرسية، .٣

 انقر زر (التالي)، تظهر الصفحة التالية: .٤
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 محتوى الواجب في المكان المخصص، أدخل .٥

 انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .٦

 انقر زر (عودة). تمت إضافة الواجب لكافة الطالب الذين اخترت ليقوموا بحله وتسليمه يدويًا. .٧

 عرض الواجبات المدرسية ٢-٢-١
 تقوم من خالل هذه الصفحة بعرض الواجبات التي قمت بإضافتها مسبقًا للطالب، وذلك باتباع ما يلي:

 انقر رابط "عرض" المجاور للطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التالية: .١

 

 انقر الدائرة المخصصة لعرض الواجبات المدرسية، .٢

 انقر زر (التالي)، تظهر الصفحة التالية: .٣

  

وهو -اسم المستخدم الذي قام بإضافتها  لكل منها ، حيث يظهرمسبقاً  للطالب بإضافتهاقمت  ئمة الواجبات التيقاتعرض الصفحة 
 ونوع المستخدم الخاص بك والمادة التي تدرسها وتاريخ اإلضافة.  -اسمك
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 المذكورة في البند" ثم اتباع نفس الخطوات يمكنك إضافة المزيد من الواجبات للطالب بنقر رابط "
 ، كما هو موضح الحقًا.ا، كما يمكنك تعديل أي من واجبات الطالب أو حذفهالسابق

 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة).

 تعديل واجب مدرسي ٣-٢-١
 تقوم من خالل هذه الصفحة بتعديل أي من الواجبات التي قمت بإضافتها لطالب معين، وذلك باتباع الخطوات التالية:

 "عرض" المجاور للطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التالية:انقر رابط  .١

 انقر الدائرة المخصصة لعرض الواجبات المدرسية، .٢

 انقر زر (التالي)، تظهر الصفحة التالية: .٣

  

وهو -تعرض الصفحة قائمة الواجبات التي قمت بإضافتها للطالب مسبقًا، حيث يظهر لكل منها اسم المستخدم الذي قام بإضافتها 
ونوع المستخدم الخاص بك والمادة التي تدرسها وتاريخ اإلضافة. يمكنك إضافة المزيد من الواجبات للطالب بنقر رابط  -كاسم

 .مسبقاً  " ثم اتباع نفس الخطوات المذكورة"
 انقر رابط "تعديل" المجاور للواجب الذي تريد تعديله، تظهر الصفحة التالية: .٤

 

 حتوى الواجب،أدخل التعديالت التي تريد على م .٥

 ،انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ .٦

 انقر زر (عودة). .٧
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 حذف واجب مدرسي ٤-٢-١
 الخطوات التالية:وذلك باتباع ، لطالب معينمسبقًا بإضافتها تقوم من خالل هذه الصفحة بحذف أي من الواجبات التي قمت 

 انقر رابط "عرض" المجاور للطالب الذي تريد،  .١

 ،الواجبات المدرسيةنقر الدائرة المخصصة لعرض ا .٢

 انقر زر (التالي)، تظهر الصفحة التالية: .٣

  

وهو -تعرض الصفحة قائمة الواجبات التي قمت بإضافتها للطالب مسبقًا، حيث يظهر لكل منها اسم المستخدم الذي قام بإضافتها 
إلضافة. يمكنك إضافة المزيد من الواجبات للطالب بنقر رابط ونوع المستخدم الخاص بك والمادة التي تدرسها وتاريخ ا -اسمك

 ." ثم اتباع نفس الخطوات المذكورة مسبقاً "
 ، تظهر الرسالة التالية:حذفهي تريد للواجب الذانقر رابط "حذف" المجاور  .٤

 

 .انقر زر (نعم)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحذف .٥

 . الطالب حسب رائد الفصل٢
، هذا الفصل أو ألولياء أمورهمللطالب المسجلين في  مالحظاتكمن خالل هذه الصفحة إضافة عيينك كرائد لفصل معين، يمكنك في حال تم ت

 .المالحظات التي قمت أنت أو مدير المدرسة أو أي من معلمي الطالب بإدخالها لهكما تقوم بعرض 
 "، تظهر الصفحة التالية:رائد الفصلانقر رابط "الطالب حسب 
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، حيث يظهر لكل منها نظام الدراسة والصف والقسم. لعرض قائمة بالفصول التي تم تعيينك كرائد لها في الفصل الحاليتعرض الصفحة قائمة 
 ذين تريد، تظهر الصفحة التالية:للصف والفصل الل، انقر رابط "الطالب" المجاور إحدى هذه الفصولالطالب المسجلين في 

  

طالب ، كما تعرض قائمة بأسماء الونظام الدراسة المطبق فيهالصف ذي اخترت والذي تم تعيينك كرائد له و ال تعرض الصفحة الفصل
 ، حيث يظهر لكل منهم رقم الهوية.المسجلين في الصف والفصل

 المالحظات للطالب، الخ. عرض وٕادخال وتعديلتناقش البنود التالية كيفية 

 إضافة مالحظة ١-٢
حول الطالب بحيث تكون موجهة له ويتمكن هو ومدير المدرسة من  كإضافة مالحظاتبمن خالل هذه الصفحة كما ذكر مسبقًا، تقوم 

 عرضها، أو موجهة لولي أمره بحيث يتمكن ولي األمر ومدير المدرسة من عرضها، أو موجهة لكليهما.
مالحظة لمجموعة من الطالب، فيما يلي شرح لكل طالب على حدة أو إضافة نفس ال تكاير بالذكر أنه يمكنك إضافة مالحظومن الجد
 الطريقتين:

 طالب معين:

 انقر رابط "إضافة" المجاور للطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التالية: .١
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 انقر المربع المجاور لنوع المالحظة التي تريد إضافتها، سواء لولي األمر أو للطالب، ويمكنك اختيار النوعين إذا أردت، .٢

 لتي تريد،أدخل المالحظات ا .٣

 انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .٤

 انقر زر (عودة). تظهر الصفحة التالية: .٥

 

ودورك كرائد تعرض الصفحة المالحظة التي قمت بإدخالها حول الطالب، حيث يظهر اسم المستخدم الذي قام بإضافتها وهو اسمك 
ن اآلن المستخدم المختار، سواء الطالب أو ولي األمر، من عرض المالحظة، كما أنه وتاريخ اإلضافة. يتمك للفصل المسجل فيه الطالب

 وفي الحالتين يتمكن مدير المدرسة من عرضها. 
" ثم اتباع نفس الخطوات السابقة، كما كما تالحظ، يمكنك إضافة المزيد من المالحظات للطالب بنقر رابط "

 ها، كما هو موضح الحقًا.يمكنك تعديل أي من مالحظات الطالب أو حذف
 

 مجموعة من الطالب:

 لهم، مالحظتكانقر المربع المجاور لكل من الطالب الذين تريد إضافة  .١

 انقر زر (إضافة)، تظهر الصفحة التالية: .٢

  

 ت،انقر المربع المجاور لنوع المالحظة التي تريد إضافتها، سواء لولي األمر أو للطالب، ويمكنك اختيار النوعين إذا أرد .٣

 أدخل المالحظات التي تريد، .٤

 انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .٥
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 انقر زر (عودة). تمت إضافة المالحظة لكافة الطالب الذين اخترت أو ألولياء أمورهم، بحسب ما اخترت. .٦

 المالحظاتعرض  ٢-٢
، الطالببإدخالها مسبقًا حول رسة أو أي من معلمي الطالب أو مدير المدتقوم من خالل هذه الصفحة بعرض المالحظات التي قمت أنت 

 :انقر رابط "عرض" المجاور للطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التاليةسواء الموجهة له أو لولي أمره. للقيام بذلك، 

  

ونوع الذي قام بإضافتها إدخالها حول الطالب مسبقًا، حيث يظهر لكل منها اسم المستخدم تم تعرض الصفحة قائمة المالحظات التي 
 وتاريخ اإلضافة. -في حال كان معلم-ادة التي يدرسها للطالب والم المستخدم الخاص به ودوره

كما تالحظ، يمكنك تعديل أو حذف أي من المالحظات التي قمت أنت فقط بإضافتها للطالب كمعلم له أو كرائد للفصل المسجل فيه، 
 بإضافتها.فقط أنت  قمتلعمليتين بجانب أي من المالحظات التي حيث تظهر الروابط المخصصة لهاتين ا

 .لخطوات المذكورة في البند السابق" ثم اتباع نفس ايمكنك إضافة المزيد من المالحظات للطالب بنقر رابط "كما 
 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة).

 تعديل مالحظة ٣-٢
من المالحظات التي قمت أنت بإدخالها مسبقًا حول طالب معين، سواء الموجهة له أو لولي أمره. تقوم من خالل هذه الصفحة بتعديل أي 

 لتعديل مالحظة معينة، اتبع الخطوات التالية:
 انقر رابط "عرض" المجاور للطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التالية: .١
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حيث يظهر لكل منها اسم المستخدم الذي قام بإضافتها ونوع ، إدخالها حول الطالب مسبقاً تم تعرض الصفحة قائمة المالحظات التي 
. يمكنك إضافة المزيد من المالحظات وتاريخ اإلضافة -في حال كان معلم-المستخدم الخاص به ودوره والمادة التي يدرسها للطالب 

 " ثم اتباع نفس الخطوات المذكورة مسبقًا.للطالب بنقر رابط "
ي من المالحظات التي قمت أنت فقط بإضافتها للطالب كمعلم له أو كرائد للفصل المسجل فيه، حيث ال كما تالحظ، يمكنك تعديل أ

 بجانب أي من المالحظات التي لم تقم أنت بإضافتها. يظهر رابط "تعديل"
 ، تظهر الصفحة التالية:والتي قمت أنت بإضافتها انقر رابط "تعديل" المجاور للمالحظة التي تريد تعديلها .٢

 

التي تم  خطوات اإلضافةتعرض الصفحة نص المالحظة المختارة ونوعها، حيث يمكنك تعديل أي من هذه البيانات باتباع نفس 
 . للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (رجوع).شرحها مسبقاً 

 أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة، .٣

 ح عملية الحفظ،انقر زر (حفظ)، تظهر رسالة تعلمك بنجا .٤

 انقر زر (عودة). .٥
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 حذف مالحظة ٤-٢
تقوم من خالل هذه الصفحة بحذف أي من المالحظات التي قمت أنت بإدخالها مسبقًا حول طالب معين، سواء الموجهة له أو لولي أمره. 

 لحذف مالحظة معينة، اتبع الخطوات التالية:
 صفحة التالية:تظهر الانقر رابط "عرض" المجاور للطالب الذي تريد،  .١

  

تعرض الصفحة قائمة المالحظات التي تم إدخالها حول الطالب مسبقًا، حيث يظهر لكل منها اسم المستخدم الذي قام بإضافتها ونوع 
وتاريخ اإلضافة. يمكنك إضافة المزيد من المالحظات  -في حال كان معلم-المستخدم الخاص به ودوره والمادة التي يدرسها للطالب 

 ." ثم اتباع نفس الخطوات المذكورة مسبقاً بنقر رابط " للطالب
أي من المالحظات التي قمت أنت فقط بإضافتها للطالب كمعلم له أو كرائد للفصل المسجل فيه، حيث ال  حذفكما تالحظ، يمكنك 
 بجانب أي من المالحظات التي لم تقم أنت بإضافتها. يظهر رابط "حذف"

 ، تظهر الرسالة التالية:والتي قمت أنت بإضافتها مالحظة التي تريد حذفهاانقر رابط "حذف" المجاور لل .٢

 

 انقر زر (نعم)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحذف. .٣


