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 .تسجٌل الدخول الى النظام1

( وبعدها ٌتم Google Chromeللبدء باستخدام النظام ٌجب تنصٌب متصفح )

 الضغط على الرابط ادناه لفتح النظام

https://student.nahrainuniv.edu.iq/ 

 

 

 

 

بعد فتح الرابط اعاله سٌظهر لدٌنا طلب النظام الستخدام الكامرة الخاصة بالحاسبة 

لغرض السماح للنظام بقرائة مرتٌن ( Allowٌجب علٌنا الضغط على  موافق )

 وحسب الصورة ادناهعن طرٌق الكامرة بطاقة الدخول 

 

 

 

https://student.nahrainuniv.edu.iq/
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 ستظهر لدٌنا الشاشة ادناه السماح باستخدام الكامرة من قبل النظامبعد 

 

 

 

 

بعد ذلك نقوم بتقرٌب بطاقة الدخول الى كامرة الحاسبة لكً ٌتم قرائتها من قبل 

 بنجاح ستظهر لنا الكتابة ادناهالنظام وبعد ان ٌتم قرائتها 
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 بعد ذلك نقوم بالضغط على )دخول(

سٌنقلنا النظام الى شاشة اخرى لغرض ادخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم 

 وحسب الصورة ادناه

 

 

 ل الدخول(ٌنقوم بادخال كلمة المرور وبعدها نضغط على  )تسج

 

 فً حال كون كلمة المرور صحٌحة سٌنتقل البرنامج الى الصفحة ادناه 

 

  وبهذه الخطوة قد اكملنا عملٌة تسجٌل الدخول الى النظام بصورة كاملة.
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 .تغٌٌر كلمة المرور2

ٌجب تغٌٌر كلمة المرور الول مرة بعد استالم بطاقة الدخول وكلمة المرور 

 من مركز الحاسبة قبل البدء باستخدام النظام فتراضٌةاال

 لتغٌٌر كلمة المرور نختار من القائمة ادناه اختٌار )تغٌٌر كلمة المرور(

 

 

 سٌنقلنا النظام الى صفحة تغٌٌر كلمة المرور ادناه

 

وبعدها نقوم بادخال كلمة المرور الحالٌة وكلمة المرور الجدٌدة واعادة كتابة كلمة 

ة فً حقل تاكٌد كلمة المرور الجدٌدة مع مراعاة ان ٌكون طول كلمة المرور الجدٌد

حروف كبٌرة وصغٌرة  المرور الجدٌدة الٌقل عن ستة احرف وٌفضل استخدام

 لكً ٌصعب اختراقها  وارقام ورموز

 وبعد ان ننتهً من ملء الحقول نضغط على  )تغٌٌر كلمة المرور(

 ستظهر لنا الرسالة فً حالة كون جمٌع الحقول المطلوبة صحٌحة 

 "تم تغٌٌر كلمة المرور بنجاح"
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 .تسجٌل طالب جدٌد3

 لتسجٌل طالب جدٌد الى النظام نقوم باختٌار )تسجٌل طالب جدٌد( من القائمة ادناه

 

 بعد ذلك نقوم باختٌار قسم الطالب المراد تسجٌله ونضغط على )تسجٌل طالب جدٌد(

 

الكلٌة ولٌس على قسم محدد وبعدها ٌتم بعض الكلٌات ٌتم قبول الطالب على فً 

 قبولهم على االقسام بعملٌة منفصلة عن عملٌة القبول المركزي فً كون هذه الحالة

ٌتم اختٌار )بدون قسم( وبعد ان ٌتم تسجٌل الطالب فً النظام ممكن تحدٌث 

بعد  معلومات الطالب وتغٌٌر قسمه من )بدون قسم( الى )القسم الذي سٌقبل به(

 عملٌة القبول لالقساماكمال 

بعد الضغط على )تسجٌل طالب جدٌد( سٌنقلنا النظام الى صفحة ادخال معلومات 

 الطالب وستكون مقسمة حسب المعلومات التالٌة
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( والتاكد من *بعد االكمال من ملء جمٌع الحقول المطلوبة والمسبوقة بالعالمة )

 صحة المعلومات نضغط على  )حفظ المعلومات(.

 "حفظ البٌانات بنجاح"تم ستظهر لنا الرسالة 

 

اما نقوم بتسجٌل طالب جدٌد بالضغط على  )اضافة طالب(  بعد ذلك لدٌنا اختٌارٌن

 سٌقوم بنقلنا الى بداٌة صفحة تسجٌل طالب جدٌد 
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او نقوم برفع مستمسكات للطالب الذي قمنا بتسجٌله مسبقا بالضغط على  )رفع 

الى صفحة تحدٌث معلومات الطالب / اضافة مستمسك جدٌد مستمسكات( سٌنقلنا 

 وحسب الصورة ادناه

 

الضافة مستمسك لملف الطالب نقوم بسحب المستمسك بجهاز الماسح الضوئً 

(Scanner وتخزٌن الملف اما بصٌغة )JPG  اوPDF 

 " ونختار الملف الذي قمنا بمسحهChoose fileبعدها نضغط على "

سم المستمسك وفً حالة وجود رقم وتارٌخ للمستمسك نقوم بعدها نقوم بادخال ا

 بكتابتها

 بعد ذلك نضغط على  )رفع المستمسك(

 

 "تم رفع المستمسك بنجاحستظهر لنا الرسالة "

لحذف مستمسك معٌن من ملف الطالب نقوم باختٌار تسلسل المستمسك وبعدها 

 نضغط على )حذف المستمسك(
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 .البحث عن طالب5

 لالنتقال لصفحة البحث عن طالب نقوم باختٌار )بحث( من القائمة 

او نقوم باٌقاف مؤشر الماوس على كلمة )بحث( ستظهر لنا قائمة منسدلة نقوم 

 باختٌار )البحث عن طالب(

 

 بعد ذلك سٌنقلنا النظام لصفحة البحث

 

نضغط على   فً حالة رغبتنا بعرض جمٌع الطلبة المسجلٌن فً قاعدة بٌانات الكلٌة

 )بحث( بدون تحدٌد او ملء اي حقول من حقول البحث

 

سٌقوم النظام بعرض عدد نتائج البحث ومعلومات الطلبة كاملة وحسب الصورة 

 اعاله
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فً حال رغبنا بتحمٌل معلومات الطلبة بالكامل نقوم بالضغط على  )تحمٌل نتائج 

ة ملف اكسل الى غبة بصٌالبحث( هذا االمر سٌؤدي الى تحمٌل جمٌع معلومات الطل

 الحاسبة بصورة مباشرة

 

فً حال رغبتنا بعرض معلومات طالب محدد نقوم باختٌار نوع التحدٌد وحسب 

 الخٌارات المتوفرة فً صفحة البحث وهً:

 .البحث عن طرٌق اسم الطالب1
ال نحتاج لكتابة اسم الطالب بالكامل ممكن كتابة اسمٌن فقط مثال اسم الطالب واسم 
والده او اسم والد الطالب واسم الجد سٌقوم النظام بعرض جمٌع القٌود المطابقة لهذه 

 الشروط.
 

 .البحث عن طرٌق قسم الطالب2
 ٌستخدم لعرض الطلبة لقسم محدد

 
 .البحث عن طرٌق مرحلة الطالب3

 ٌستخدم لعرض الطلبة لمرحلة معٌنة

 . البحث عن طرٌق موقف الطالب4
 موقف معٌن )مستمر او غٌر مستمر بالدوام(ٌستخدم لعرض طلبة حسب 

 

 . البحث عن طرٌق حالة الطالب5
 ٌستخدم لعرض الطلبة حسب حالة معٌنة )مثل رسوب اول ,تاجٌل (

 
 . البحث عن طرٌق سنة قبول الطالب فً الجامعة6

 لعرض الطلبة المقبولٌن لسنة دراسٌة معٌنة
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 . البحث عن طرٌق الدور7
 مثل طلبة الدور الثانً فقط(لعرض طلبة دور محدد )

 
 . البحث عن طرٌق سنة التخرج من الجامعة1

 لعرض الطلبة المتخرجٌن من الجامعة بسنة معٌنة
 

 . البحث عن طرٌق تسلسل الطالب فً النظام1
ان النظام ٌقوم بتولٌد تسلسل تلقائً لكل طالب وممكن البحث عن الطالب عن 

استخدام البحث عن طرٌق التسلسل عدم طرٌق هذا التسلسل مع مراعاة انه عند 
اختٌار محددات اخرى بالبحث اي ترك جمٌع حقول واختٌارات صفحة البحث بدون 

 تعدٌل وكتابة فقط تسلسل الطالب
 

 . البحث عن طلبة االقسام الداخلٌة11
 لعرض طلبة االقسام الداخلٌة فقط

 
 . البحث عن الطلبة من ابناء االساتذة11

 ناء االساتذةلعرض الطلبة من اب
 

 . البحث عن طلبة التعلٌم الحكومً الخاص12
 لعرض طلبة التعلٌم الحكومً الخاص)الذٌن علٌهم مستحقات مالٌة(

 
 . البحث عن الطلبة بنائاً على موقفهم من اكمال التدرٌب الصٌفً من عدمه13

 لعرض الطلبة الذٌن اكملوا متطلبات التدرٌب صٌفً او الذٌن لم ٌكملوا ذلك
 

 . البحث عن الطلبة الذٌن لدٌهم عقوبات14
 لعرض الطلبة الذٌن لدٌهم عقوبات

 

االمر المهم الذي ٌجب معرفته فً عملٌة البحث عن طالب هو انه ممكن استخدام 

اكثر من محدد من المحددات االربعة عشر المذكورة اعاله بنفس عملٌة البحث 

عبارة عن فلتر ٌستخدم لتحدٌد لتقلٌل نتائج البحث حٌث ان كل محدد هو  الواحدة

 نتائج البحث
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 .تحدٌث معلومات الطالب6

للدخول لصفحة تحدٌث معلومات طالب مسجل سابقاً فً النظام ٌجب علٌنا اوال ان 

 ندخل الى صفحة البحث ونبحث عن الطالب المراد تحدٌث بٌناته,

المعلومات بعد ذلك نضغط على اسم الطالب وسٌنقلنا ذلك الى صفحة تحدٌث 

 وحسب الصورة ادناه

 

 لدٌنا خٌاران لالنتقال الى صفحة التحدٌث 

 اما ان تعرض صفحة التحدٌث فً نفس صفحة المتصفح

او ان تعرض صفحة التحدٌث فً صفحة جدٌدة مع ابقاء صفحة البحث مفتوحة 

االمر هذا له فائدة عن عملٌة تحدٌث بٌانات مرحلة كاملة مثال تغٌٌر حالة مرحلة 

 عٌنة الى المرحلة التً تلٌهام

لعرض صفحة التحدٌث فً صفحة جدٌدة نقوم باختٌار )فً صفحة جدٌدة من القائمة 

 المنسدلة ادناه(
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 وبعد ذلك ٌجب علٌنا السماح للنوافذ المنبثقة وحسب الصورة ادناه

 

 

 

 

بعد ذلك سننتقل الى صفحة تحدٌث معلومات الطالب والتً ستشمل نفس معلومات 

 وحسب الصور ادناه جٌل الطالب االولً باالضافة الى عدة حقول جدٌدةتس
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 وهً "متخرج"ة ستظهر فقط فً حالة اختٌار حالة الطالب ٌهنالك حقول اضاف

 )معدل التخرج,الوظٌفة,رقم وتارٌخ وثٌقة التخرج(

 

 

 

)تحدٌث المعلومات اعاله( لتحدٌث بٌانات بعد االنتهاء من تعدٌل المعلومات المطلوبة لملف الطالب نضغط على 
 الطالب وستظهر لنا الرسالة

 "تم تحدٌث البٌانات بنجاح"
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 مستمسكات الطالب عرض وتحدٌث.7

ٌتم عرض المستمسكات فً الجزء السفلً من صفحة تحدٌث بٌانات الطالب 

 المرفوعة لملف الطالب

 

 الصورة اعالهلتحمٌل مستمسك معٌن نضغط على اسم المستمسك وحسب 

 لحذف مستمسك مرفوع سابقا نختار تسلسله ونضغط على )حذف المستمسك(

 

الضافة مستمسك لملف الطالب نقوم بسحب المستمسك بجهاز الماسح الضوئً 
(Scanner وتخزٌن الملف اما بصٌغة )JPG  اوPDF 

 " ونختار الملف الذي قمنا بمسحهChoose fileبعدها نضغط على "
بادخال اسم المستمسك وفً حالة وجود رقم وتارٌخ للمستمسك نقوم بعدها نقوم 

 بكتابتها
 بعد ذلك نضغط على  )رفع المستمسك(

 

 "تم رفع المستمسك بنجاحستظهر لنا الرسالة "
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 .التحدٌثات السابقة لملف الطالب1

ان النظام ٌقوم بخزن نسخة احتٌاطٌة لملف الطالب قبل كل عملٌة تحدٌث له مع 

 اضافٌة تشمل من قام بعملٌة التحدٌث ووقت وتارٌخ العملٌةمعلومات 

 للوصول لصفحة عرض التحدٌثات السابقة ندخل الى صفحة تحدٌث بٌانات الطالب

 فً اسفل الصفحة نختار )عرض التحدٌثات السابقة(

 

 سٌنقلنا النظام لصفحة عرض التحدٌثات السابقة للطالب

 

السابقة الى الحاسبة بصٌغة ملف اكسل بالضغط ونستطٌع تحمٌل هذه التحدٌثات 

 على )تحمٌل التحدٌثات السابقة(
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 .حذف ملف الطالب1

 نستطٌع حذف ملف الطالب بالكامل فً حالة الحاجة الى ذلك

 ٌرجى االنتباه الى ان هذه العملٌة الٌمكن التراجع عنها

 لحذف ملف الطالب ندخل الى صفحة تحدٌث بٌانات الطالب

 ا نقوم بكتابة سبب الحذف وبعدها نضغط على فً اسفله

 )حذف ملف الطالب بالكامل(

 

 بعد ذلك ستظهر لنا رسالة حسب الصورة ادناه 

 ( اللغاء عملٌة الحذفCancel( فً حالة تاكٌد عملٌة الحذف او )okنضغط على )
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 .السٌرة الدراسٌة للطالب11

بصورة تلقائٌة اثناء عملٌات التحدٌث ان النظام ٌقوم بتولٌد سٌرة دراسٌة للطالب 

 المستمرة على معلومات الطالب

لغرض االنتقال لصفحة عرض السٌرة الدراسٌة لملف الطالب ندخل اوال على 

 صفحة تحدٌث بٌانات الطالب

 فً اعلى الصفحة نضغط على )عرض السٌرة الدراسٌة للطالب(

 

 صفحة عرض السٌرة الدراسٌة للطالبسٌنقلنا ذلك الى 
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( بالضغط على Wordنستطٌع تحمٌل السٌرة الدراسٌة للطالب بصٌغة ملف )

 )تحمٌل السٌرة الدراسٌة(

 

القٌود الخاصة بالسٌرة الدراسٌة نستطٌع عملٌة تحدٌثها او حذفها من خالل الضغط 

 على اي مكان للقٌد المراد تحدٌثه او حذفه 

 

 بعد ذلك لدٌنا ثالث خٌارات

بتعدٌل الحقول المراد تعدٌلها والضغط على )تحدٌث القٌد( لتحدٌث اما ان نقوم 

 بٌانات القٌد المختار

 او حذف القٌد بصورة نهائٌة بالضغط على )حذف القٌد(

 او الغاء عملٌة التحدٌث بالضغط على )الغاء التحدٌث(
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 بالرغم من ان النظام ٌقوم بتولٌد قٌود السٌرة الدراسٌة بصورة تلقائٌة

ٌضاً امكانٌة اضافة قٌود للسٌرة الدراسٌة بصورة ٌدوٌة من خالل ملء هنالك ا

 الحقول المطلوبة والضغط على )اضافة قٌد جدٌد(
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 .االقساط الدراسٌة11

 طلبة التعلٌم الحكومً الخاص فقط الذٌن علٌهم مستحقات مالٌة ٌشملهذا الموضوع 

 لغرض متابعة تسدٌدهم لالقساط الدراسٌة

للوصول لصفحة االقساط الدراسٌة الخاصة بطالب معٌن ندخل الى صفحة تحدٌث 

 فً بداٌة الصفحة ونضغط على )وصوالت االقساط الدراسٌة( بٌانات ذلك الطالب

 

مع مالحظة ان الخٌار االخٌر وهو )وصوالت االقساط الدراسٌة( سٌظهر فقط لطلبة 

 التعلٌم الحكومً الخاص

الذي حالتهم فً خٌار )من طلبة التعلٌم الحكومً الخاص( اي سٌظهر فقط للطلبة 

 هً )نعم(

 

 

 

 



 

 25  جامعة النهرين –مركز احلاسبة االلكرتونية  – برجمة وتطىير حسام منري عبدالسالم

 

 بعد االنتقال لصفحة االقساط الدراسٌة ستظهر لنا بالشكل ادناه

 

( بالضغط على wordنستطٌع تحمٌل الوصوالت الدراسٌة للطالب بصٌغة ملف )

 )تحمٌل الوصوالت(

 

 

 

 

 

الحقول المطلوبة والضغط على لغرض اضافة وصل جدٌد للطالب نقوم بملء 

 )اضافة قٌد جدٌد(
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لتحدٌث او حذف وصل مدخل سابقا نضغط على معلومات الوصل وحسب الصورة 

 ادناه

 

 بعد ذلك لدٌنا ثالث خٌارات

اما ان نقوم بتعدٌل الحقول المراد تعدٌلها والضغط على )تحدٌث القٌد( لتحدٌث 

 بٌانات القٌد المختار

 بصورة نهائٌة بالضغط على )حذف القٌد(او حذف القٌد 

 او الغاء عملٌة التحدٌث بالضغط على )الغاء التحدٌث(
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 .البحث عن االقساط الدراسٌة12

 للبحث عن الطلبة الدافعٌن وغٌر دافعٌن القساطهم الدراسٌة 

االقساط الدراسٌة عن طرٌق اختٌار وصوالت ندخل الى صفحة البحث عن 

 الدراسٌة( من القائمة العلوٌة)االقساط 

 

 

 

 االقساط الدراسٌةوصوالت بعدها سننتقل الى صفحة البحث عن 

 

طلبة التعلٌم الحكومً الخاص بغض النظر عن فً حالة رغبتنا بعرض جمٌع 

نضغط على  )بحث( بدون تحدٌد او  موقفهم من دفع االقساط الدراسٌة من عدمه

 ملء اي حقول من حقول البحث

 معلومات البحث التً ظهرت نضغط علىفً حال رغبنا بتحمٌل 

ة ملف غبصٌ المعلومات)تحمٌل نتائج البحث( هذا االمر سٌؤدي الى تحمٌل جمٌع   

 اكسل الى الحاسبة بصورة مباشرة

فً حال رغبتنا بعرض معلومات طالب محدد نقوم باختٌار نوع التحدٌد وحسب 

 الخٌارات المتوفرة فً صفحة البحث
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االمر المهم فً صفحة البحث عن وصوالت االقساط الدراسٌة هو امكانٌة فصل 

الطلبة الدافعٌن لالقساط الدراسٌة لسنة دراسٌة محددة عن الغٌر دافعٌن عن طرٌق 

 الخٌار ادناه من القائمة المنسدلة

 

حٌث نختار الحالة المراد البحث عنها اما )الدافعٌن او غٌر دافعٌن( وبعدها نحدد 

 سنة الدراسٌة المراد البحث فٌها ونضغط على )بحث(ال

 

فً حالة رغبتنا باالنتقال الى صفحة تعدٌل الوصوالت لالقساط الدراسٌة لطالب 

ر الطالب المعنً فً قائمة البحث نضغط على اسم الطالب سٌنقلنا ومعٌن بعد ظه

 بالنظام الى صفحة تعدٌل او اضافة وصوالت االقساط الدراسٌة لهذا الطال
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 .الطلبة المتجاوزٌن للسقوف الزمنٌة13

النظام ٌقوم بتسهٌل عملٌة البحث عن الطلبة المتجاوزٌن للسقوف الزمنٌة بصورة 

 تلقائٌة من خالل الدخول لصفحة البحث عن الطلبة المتجاوزٌن للسقوف الزمنٌة

وبعدها عن طرٌق تمرٌر مؤشر الماوس على كلمة )بحث( من القائمة العلوٌة 

 اختٌار )الطلبة المتجاوزٌن للسقوف الزمنٌة(

 

 بعد االنتقال للصفحة المطلوبة ستظهر بالشكل التالً

 

لغرض عرض جمٌع الطلبة المتجاوزٌن للسقوف الزمنٌة والمستمرٌن بالدوام 

 نضغط على  )بحث( بدون تحدٌد او ملء اي حقول من حقول البحث

 البحث التً ظهرت نضغط علىفً حال رغبنا بتحمٌل معلومات 

)تحمٌل نتائج البحث( هذا االمر سٌؤدي الى تحمٌل جمٌع المعلومات بصٌغة ملف   

 اكسل الى الحاسبة بصورة مباشرة

فً حال رغبتنا بعرض معلومات طالب محدد نقوم باختٌار نوع التحدٌد وحسب 

 الخٌارات المتوفرة فً صفحة البحث

لطالب معٌن بعد  البٌانات االساسٌةصفحة تعدٌل  فً حالة رغبتنا باالنتقال الى 

ر الطالب المعنً فً قائمة البحث نضغط على اسم الطالب سٌنقلنا النظام الى وظه

 بٌانات الطالبصفحة تعدٌل 

 


