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: ير إىل د يل الشكر والتق  جز

 

.-حفظه اهلل وبارك فيه-ألستاذ/ حممد عبد احلليم ا  

باالحتاد املصري للشطرنجاحلكم الدويل ورئيس جلنة احلكام األسبق   

 

.-رمحه اهلل وغفر له-املهندس/ رمضان عبد العظيم   

 احلكم الدويل ورئيس جلنة احلكام السابق باالحتاد املصري للشطرنج

 

.-حفظه اهلل وبارك فيه-الدكتور املهندس/ حممد شعيب   

-قريبا جدًا إن شاء اهلل-احلكم الدويل  

 

.-ارك فيهحفظه اهلل وب–األستاذ/ سليم مهامي   

 احلكم الدويل التونسي الشقيق

 

.-حفظه اهلل وبارك فيه–األستاذ/ مهدي عبد الرحيم   

 احلكم الدويل اإلماراتي الشقيق

 

ريًا م اهلل خ جزاك م ف نتعل ا و من تعل م   منك



 
 أ

 مقدمة

 

 بسم اهلل والحمد هلل وحده

 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

 

 ...وبعد

بسهولة ويسر   Swiss-Manager بين يديك دليل سريٌع ومصّور يمكنك من استخدام برنامج

 .-إن شاء اهلل–وادارة بطوالت الشطرنج بسهولة وفاعلية النشاء 

تعليمك كل الخطوات الالزمة من أول تحميل البرنامج وتنصيبه على جهازك يستهدف هذا الدليل 

 .حتى انهاء البطولة على خير وتوزيع جوائزها

ل كوطننا العربي ولمحبي الشطرنج في مصر وهذا الملف أهديه إلخواني حكام الشطرنج في ف

 .مكان

 

 والتي قام بترجمتها-آثرت في هذه النسخة أن يكون الشرح على النسخة العربّية من البرنامج 

 ..فله جزيل الشكر والتقدير -الدكتور المهندس محمد شعيب

قمت بتوفير هذه الدليل للمستخدم العربي للبرنامج بواجهة االستخدام العربّية حيث يفترض أن تكون 

 العرب والمصريين بوجه–كما قمت بتوفيره الخواننا .. للمستخدمين العرب الواجهة الطبيعّية

 .ويحبون استخدام واجهة البرنامج اإلنجليزّية! الذين ال يحبون استخدام الواجهة العربية -خاص

 

 وجعلت محتوى هذا الدليل مرتبا على الخطوات الفعلّية التي تتم في البطولة

على جهاز  Swiss-Manager يتكلم عن تنزيل: أن الفصل األولففي البداية وقبل أن نبدأ نجد 

التعرف على  :الكمبيوتر الخاص بك وكيفّية شراء وتفعيل النسخة الخاصة بك، يتلوه الفصل الثاني

 .واجهة مستخدم البرنامج وتشغيله للمرة األولى

 ثم ندخل إلى العمق لنبدأ فعلّيا في انشاء بطولة جديدة بالنظام السويسري

  ..نتعرف على كيفية انشاء بطولة جديدة وتسجيل المعلومات الخاصة بها: ففي الفصل الثالث

ثم نتهيأ الدخال العبي البطولة عبر خطوة استيراد قوائم التقييم في الفصل الرابع لنبدأ في الفصل 

  ..بادخال بيانات الالعبين: الخامس

  وفي الفصل السادس نتعرض لحسم التعادل

بينما في . .بع نقوم فيه باجراء التزويج وفي الفصل الثامن نقوم بادخال نتائج المبارياتالفصل السا

 .الفصل التاسع نتكلم فيه عن الجوائز الخاصة بالبطولة وطرق تقسيمها



 
 ب

 .وأخيرًا تكلمنا عن الطباعة والتنسيق في الفصل العاشر

 .بنظام الدوريثم عرجنا سريعا في الفصل الحادي عشر تكلمنا عن انشاء بطولة 

 

وقد حاولت جهدي أن يكون يكون هذا الدليل بسيطا وسهال لمن يستخدمه فراعيت لغته البسيطة 

ليه وافيا لما تعرضت إمستوعبا ووالتوضيح والشرح المصّور لكل ما فيه والذي أتمنى أن يكون 

 .من نقاط

 

وإني وإن كنت لم أستوعب البرنامج كامال بالشرح والتفصيل فال زالت بعض النقاط تحتاج إلى 

على  chess-resultsمنها كيفّية التعامل مع موقع -ذكر وإن كانت ليست كثيرة لكنها أيضاً مهمة 

ديثات التحأن يكون في  -إن شاء اهلل ومّد في أعمارنا بالخير-إال أنه من المخطط له .. -سبيل المثال

 .-ولعله التنقيح والتصحيح أيضًا-القادمة لهذا الدليل المزيد من الشرح والتوضيح 

 

مجرد بذرة أحاول بذرها في مكتبتنا العربّية التي تعاني في قّلة في الجهود من تأليف  ا الدليلفهذ

 عسى اهلل أن ينفع بها وينبتها نباتا حسنا.. وترجمة في مجال الشطرنج

 .أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأال يجعل فيها لمن دونه سبيالواهلل أسأل 

 

 :عزيزي القاريء الكريم ولي رجاء

  .نبهني وصحح ليرجاء في حال وجدت خطأ أو سهو ف

 وإن نفعك اهلل بما كتبت فال تنساني وأمي وأبي وأهلي من صالح دعاءك.

 

 

 أبو عبد اهلل

 عمر محمود هاني

 2021, القاهرة 
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 قبل البدء: القسم األول

 

 على جهاز الكمبيوتر Swiss-Manager تنزيل: الفصل األول

 واجهة المستخدم :الثاني الفصل
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 على جهاز الكمبيوتر Swiss-Manager تنزيل: الفصل األول

 

 

 :األهداف

 من االنترنت Swiss-Managerتحميل برنامج  -1

 اعداد وتنصيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر -2
 تشغيل البرنامج ألول مرة -3

 تهيئة لغة البرنامج -4

 

 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك Swiss-Managerل حميت

 

 يسار أعلىفي   "تحميل" Downloadالتبويب  ال اختر تحديد ، swissmanager.at إلى ثم انتقل اإلنترنت متصفح افتح
 الشاشة
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  على أحدث اصدار من البرنامج بالضغطفي صفحة التحميل قم 

 

 

.. المحمولة الهواتف أو اللوحية األجهزة أو Mac على وليس ، Windows نظام على فقط Swiss-Manager يعمل

أقل دقة للشاشة يعمل عليها البرنامج هي وأن . .أو أنظمة أحدث منه Windows 7وينصح المبرمج أن يعمل البرنامج على 

1024x768 بكسل 
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 :اعداد وتنصيب البرنامج

 

  له وتابع خطوات االعداديزنالذي قمت بت exeقم بفتح الملف التنفيذي 
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 .سيكون هذا معناه أنك انتهيت من اعداد البرنامج على جهازك بنجاح
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البرنامج ستجده في قائمة البرامج التي يمكنك الوصول لها عبر الضغط على زر .. اآلن دعنا نفتح البرنامج ألول مرة

Start  أو عالمةWindows  تجده  –أو يمكنك الضغط على زر من لوحة المفاتيح .. الموجودة أسفل الشاشة من اليسار

  .ALTبجوار زر 

 : النافذة التاليةعند فتح البرنامج ألول مرة ستظهر لك  -

 

 .واجهة استخدام البرنامج إلى العربّيةحينها فستتغير .. العربّية اختر اللغة

وستظهر االعدادات بشكلها الصحيح بشكل كامل مثل اتجاه القوائم وغيره بمجرد الخروج من البرنامج واعادة فتحه مرة 

 .لذا أنصحك أن تضغط موافق  ثم موافق ثم تغلق البرنامج وتعيد فتحه مرة أخرى.. أخرى
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 : مثبتة في خلفية الشاشة الرئيسّية فتح البرنامج ستظهر لك رسالةعند  -

“The program is installed as a demo version. You can enter the installation code with the 

menu “Other \ Install ."

 

دلة الخاص بك عن طريق القائمة المنس التثبيتيمكنك ادخال رقم . البرنامج تم اعداده كنسخة تجريبيةالرسالة تخبرك أن  هذا
  ."ثنبيت/  خاص"

 ..شروط االستخدام أقبلثم "  ستخدامأظهرشروط اال"ثم النقر على 
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 حينها يظهر مربع نصي يمكنك ادخال رمز التثبيت الخاص بك 

 

 (الحظ أن هذه الخطوة تحتاج اتصاالً باالنترنت)ثم نضغط موافق 

 

التي تمكنك من الحصول وشراء رمز التثبيت الخاص  كافة المعلومات (swiss-manager.at) المطور موقع على ستجد

 http://swiss-manager.at/order.aspxواطلبه من صفحة الشراء على الموقع  قم بملء البيانات..بك

ودة هذه النسخة امكاناتها محدفترة من الوقت مع العلم أن لتدرب عليها كما يمكنك استخدام النسخة التجريبّية من البرنامج ل

  .جوالت بحد أقصى من البطولة 4فهي تدعم فقط 
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 واجهة المستخدم :الثاني الفصل

 

 :األهداف

 التعرف على واجهة البرنامج -1

 قوائم البرنامج -2
 االختصاراتأهمية  -3

أن يالحظ األلفة التي سيشعر بها بمجرد القاءه النظر على واجهة المستخدم  -ويندوز-تشغيل سيسهل على أي مستخدم لنظام 

. .شريط القوائم الموجود في صفحته الرئيسّيةبشكل أساسي في واجهته على يعتمد   Swiss-Managerللبرنامج ألن 

ي التالمفاتيح لوحة بل واختصارات الموجودة على صندوق األدوات واأليقونات المختصرة منه القوائم المنسدلة وعلى 

ستجدها جوار أكثر األوامر الشائعة المستخدمة في القوائم المنسدلة وأخيراً التلمحيات التي ستظهر لك بمجرد المرور 

مثل عدد الالعبين ورقم الجولة وأيضاً تلميح  وشريط الحالة المسئول عن عرض المعلومات المهّمة بالمؤشر على األيقونة

 .امر في القائمة المنسدلة التي يقف عليها المؤشر اآلن في شريط القوائمعن األو

 

 .سريعفي الصور التالي سنتنقل بين كل قائمة منسدلة لنتعرف عليها بشكل 
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 :قائمة ملف

 

 ادخال: قائمة
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 االزواج: قائمة

 

 قائمة التقارير
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 قائمة االخراج

 

 قائمة الجولة
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 قائمة قوائم

 

 قائمة خاص
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 قائمة قوائم التقييم

 

 قائمة االنترنت
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 قائمة نوافذ

 

 قائمة مساعدة

 

من القوائم معطلة بالكامل أو مفعلة بالكامل مثل قائمة ادخال وقوائم التقييم على التوالي، وأن بعض  كثيرا أن ستالحظ
 !مثل قائمة الجولة أو أن القائمة خاوية من أي شيء.. األوامر فقط نشطة مثل قائمة ملف

ثالً فم.. مرتبط باستخدام واألوامر الخاصة بالقائمة نفسها -وجود قائمة منسدلة وعدمه-أو  -التفعيل وعدمه–هذا الموضوع 
 .في قائمة جولة لن تجد أي جوالت ألنك لم تبدأ بطولة بعد وكذلك الحال في قائمة ادخال

 لوحة اختصارات اتقان استخدامدمها أكثر من الماوس فعليك أن تبدأ في أخيراً إذا كنت مثلي تحبّ لوحة المفاتيج وتستخ

ـ الترتيب F5 ، النتائج دخالال F7 ، لالزواج F6 المثال سبيل على) المفاتيح  قائمة على للحصول F9 ، النهائي ل

 .الوقت من الكثيرهذا  لك سيوفر(. الخ...النتائج

وسنتعرض لها دائما في أماكنها  المنسدلة القوائم في صلة ذي عنصر كل بجوار الموجودة هذه االختصارات تجد أن يمكنك
 .في هذا الدليل
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 بالنظام السويسري بطولة اقامة: ثانيالقسم ال

 

 جديدة  بطولة انشاء: الثالثالفصل 

 استيراد قوائم التقييم: الفصل الرابع
 الالعبين بيانات ادخال: الخامس الفصل

 حسم التعادل: السادس الفصل

 اجراء التزويج: السابع الفصل

 ادخال النتائج: الفصل الثامن

 الجوائز :الفصل التاسع

 الفصل العاشر: الطباعة والتنسيق
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 جديدة بطولةانشاء  :الثالث الفصل

 

 :األهداف

 انشاء ملف لبطولة جديدة -1
 للبطولة ملء البيانات األساسية -2

 الجوالت ووقت وتواريخ  البطولة جدول -3

 

 .رأينا محتوياتها في الفصل السابق التي" ملف" قائمةالقائمة األولى في البرنامج سنبدأ من 

 :القائمةأهم األوامر التي يمكن تنفيذها من خالل هذه 

  جديدبطولة  ملف نشاءا-1

  مسبًقا محفوظبطولة  ملف فتح-2

  الحاليالبطولة  ملف حفظ -3

  الطابعةاعدادات  -4

 البرنامج من لخروجا -5

 

 ...دعنا نبدأف

 (CRTL + Nالمفتاح المختصر ) ...ةبطولة جديدثم  ملفبعد الضغط على 

 

 :أو اضغك على األيقونة من شريط األدوات
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 .نافذة اختيار نوع البطولة سيظهر أمامك

 

 .ال تقم بتغيرالنظام السويسري فهو النوع الذي سنعمل عليه فقط اضغط موافق

يمكنك  "بطوالت الفرق"و" الكل يالعب الكل"وألنظمة .. القسم عن البطوالت الفردّية بالنظام السويسريسنتكلم في هذا 
 تحديثات الملف االطالع على

 

 .لك مربع حوار لحفظ ملف البطولة على جهازكسيظهر 

 في "Turniere" هو المختار المجلد ، افتراضي بشكل ) فيهه ستحفظ الذي والمكان الخاص بالبطولة الملف اسماكتب 
 .مكان آخر أي اختيار يمكنكبالطبع  ولكن"( المستندات" مجلد
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 .عام التبويبأواًل  سيظهر لك مربع حوار بيانات البطولة وسيظهر لك فيه

 

 chess-results.com على ظهرالذي سي االسم نفس) االسم مثل  األساسية البطولة بيانات إدخال يمكنك هذا التبويب في

 نظام ،الخاص بها د اإللكترونييالبر ،موقع البطولة اإللكتروني ،البطولة  منظمهو  من ،( الملف تحميل اخترت إذا ،

يجب عليك تضمين المعرفات  FIDEلالتحاد الدولى تبعا البطولة مقيمة إذا كانت )أسماء مدير البطولة والحكام  ،الوقت

وما إذا كانت  ،البدء واالنتهاء اريخيوت ،وعدد الجوالت ،والمكان الذي تقام به البطولة واالتحاد ، (FIDE IDالخاصة بهم 
 .أم الالبطولة مقيمة 

وار فسيمكنك دائما العودة إلى مربع الح -في الوقت الحالي-حتى لو لم يكن لديك كل هذه المعلومات التي تحتاج إلى كتابتها 
 .هذا وملء البيانات غير المكتملة

 من قائمة ادخال ثم تعيين بيانات البطولةفي أي وقت ستدعاء بيانات البطولة يمكن ا
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 كما يمكن استدعاءه من شريط األدوات

 

أو ستقوم بتكرار هذه  بك الخاص الكمبيوتر جهاز علىوالملف الخاص بها موجود  قبل نم مماثلة بعمل بطولة قمت ذاإ

غط فبعد تحديدك الملف وض "البطولة بيانات نسخ"توفير الوقت والجهد عن طريق زر  يمكنكالبطولة مرة أخرى أو أكثر ف

ن البطولتين وما قد يختلف بي التاريخ هو تعديله إلى تحتاج ما كل!..التعادل حسم ذلك في بماسيتم ملء جميع البيانت " فتح"

 .7جوالت إلى  9إذا قمت بتقليل عدد الجوالت من  -مثاًل-فقط 

 

 ويجغراض ترتيب البداية واالتزّية ترتيب الالعبين وهذا ألستجد خيارات متنوعة حول كيف" رضع/ ترتيب"تحت عنوان 

بشكل عام و- .، لذا كن حذًرا لالختيار بشكل صحيحالجولة األولى اجراء تزويجختيار غير نشطٍ بمجرد سيكون هذا االو
 .-م الخيار الثاني التقييم الدوليااستخديمكنك 

 

 ."... إدخال الالعبين"يفتح مربع الحوار س، " موافق"بمجرد االنتهاء والنقر فوق 

 

انهاء هذا الفصل هذا المربع و نصحك باغالق، فأ Swiss-Manager إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تستخدم فيها

 .التقييماستيراد قوائم : الرابعإلى الفصل  النتقالل
 

 وتواريخ ووقت الجوالت  دول البطولةج ادخالنقوم باآلن  دعنا
 وقت والتاريخأدخل ال >>خال الرئيسية ، حدد عالمة التبويب اد في النافذة
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 أو الضغط على األيقونة من شريط األدوات

 

 وفي  "تحديث"يمكنك ادخال تاريخ ووقت كل جولة  يدوّيا أو ملء مربع واحد فقط والضغط على 

 الخاطفة/ هذا مفيد جًدا للبطوالت السريعة ) .البيانات التي أدخلتها إلى كل مربعفي هذه الحالة سيتم نسخ 
 (.تمع جدول زمني ثاب الكالسيكأو 
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 الحظ أنه قد يواجهك هذا الخطأ عند ادخالك التاريخ

 

 .هذا بسبب صيغة كتابتك للتاريخ ليس أكثر؛ قم بعكس طريقة كتابتك للتاريخ وسيختفي هذا الخطأسيكون 

 كما هو موّضح في شريط عنوان النافذة YYYY/MM/DDالصيغة الصحيحة للتاريخ التي يقبلها البرنامج هي 

 يعبر عن السنة YYYYيعبر عن الشهر، و MM يعبر عن اليوم، و DDحيث 

 ".موافق"اضغط بمجرد االنتهاء 

 

 .في البطولة  العبينالل ادخضافة واال تمهيداة استيراد قوائم التقييم انتقل معنا للفصل التالي للتعرف على كيفياآلن 
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 التقييماستيراد قوائم : الرابعالفصل 
 

 :األهداف

 ما هي قوائم التقييم وأنواعها -1

  FIDE تقييم االتحاد الدولي استيراد قائمة  -2

 استيراد قائمة التقييم المحلّية -3
 دارة قوائم التقييما -4

 

طولة ، والتي تحتاج لها إدارة الب الالعبينهي عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات التي تخص  التقييمقائمة 

 .إلخ K …، النادي ، معامل التقييم، ، الجنسمثل االسم ، تاريخ الميالد 

 

 :التقييمهناك نوعان من قوائم 

 :الثالثة ألنواع الشطرنج FIDEللشطرنج االتحاد الدولي  قوائم يتم انشاؤها بواسطة -1

 .الخاطف( 3)السريع ( 2)الكالسيك  ( 1)
 .لتقييم الالعبين محلّيا: قوائم أنشأتها االتحادات الوطنية -2

 اتصال باإلنترنتر فتوإلى بالطبع سنحتاج وسنتعرف على كيفّية تنزيل نوعي قوائم التقييم 

 

  



 الواجهة العربية                                                   مانجر سويس الستخدام والمصّور السريع دليلك

By: Omar Mahmoud Hany                                   1.0 -2021- 

 FIDE ستيراد قائمة تصنيف ا

ومن القائمة " التقييمقوائم "الرئيسية حدد  Swiss-Manager نافذة من  FIDE قائمة تصنيف وتحميل أو تحديث الستيراد
 الذي تحتاجهالشطرنج اختر تحديث القائمة الدولية لنوع ثم " القائمة الدولّية تحديث"المنسدلة 

 

 :ستظهر لك النافذة التالية

 

بيل على س)قم بادخال مالحظة قصيرة عن الفترة الزمنية التي تكون القائمة صالحة لها " صالحية البيانات( 3"انتقل إلى 

 .-في أول كل شهر ميالدييجب عليك أن تعلم أن القائمة يتم تحديثها  –( 2020المثال ، ديسمبر
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جهازك الشخصي يعتمد هذا على سرعة اتصالك باالنترنت وامكانات –بعض وقت قصير ..  "االستيراد أابد"اآلن اضغط 

 مثل هذاtxt. هر لك ملف يظس

 
 ."موافق" ثم اضغط فأغلق  هذا المل 

 فسيتم اغالق النافذة دونما تحميل" موافق"وانتقلت مباشرة إلى " ابدأ االستيراد"إذا قمت بتخطي الضغط على بالطبع 
 .لقائمة التقييم فتنبه

 

وائم الق/التقييم من خالل البرنامج فيمكنك أن تقوم بتنزيل القائمةإذا واجهك خطأ ما في محاولة تنزل واستيراد قوائم 

: وذلك عن طريق الرابط FIDEالمطلوبة من موقع االتحاد الدولي للشطرنج 

https://ratings.fide.com/download_lists.phtml 

اختيار ملف االستيراد لقائمة ( 2الخيار الثاني في النافذة في البرنامج عن طريق واستيرادها ثم ادراج محتويات القائمة 

 التقييم

 .المتبعة في استيراد قائمة تصنيف وطنيةقريبة من تلك الخطوات وهذه 
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 استيراد قائمة تصنيف وطنية

 موجودا الوطني اتحادك كان إذا مما وتأكد الرئيسية Swiss-Manager نافذة في" التقييم قوائم" القوائم شريط ناختر م

 على اضغط.. FIDE تقييم قائمة لتنزيل مماثل فهو السابقة الخطوات في اختالف فال ، كذلك األمر كان إذا .. القائمة في

 المناسبة قيمةبال المربع وأمأل" البيانات صالحية" إلى انتقل.. التقييم بيانات تحديث نافذة أمامك سيظهر حينها اتحادك اسم
 ".االستيراد ابدأ" غلى اضغط ثم وشرحنا سبق كما

 

 .ذا لم يظهر اتحادك في القائمة ، فستحتاج إلى تنزيل القائمة يدوًياوإ
في االتحاد الخاص بك للحصول على رابط يمكنك استخدامه في تحميل هذه القائمة وعليك  التقييممع مسؤول أوالً تواصل ف

 .أم ال.Unicode سؤاله إذا كانت هذه القائمة تأتي في إصدار

 

استيراد "ومن القائمة المنسدلة  "قوائم التقييم"الرئيسية ، من شريط القوائم اختر  Swiss-Manager بعد ذلك في نافذة

" التقييمقوائم 
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."استيراد قائمة تقييم"وحدد عالمة التبويب 

 

 .، إذا لزم األمر Unicode قم  باختيار مربع االختيار الموجود في الزاوية اليمنى في األعلى إلصدارهذه النافذة في 

( قد تحتاج إلى التمرير ألعلى للعثور عليها" )تقييم محلي"عليك اختيار " اختار قائمة التقييم( 1"وفي في القائمة المنسدلة 

 Unicode إذا قمت بتحديد واختيار " قائمة تصنيف إضافية ADD1" أو اختيار 

 

ثم أدخل .. كملف االستيراد لقائمة التقييم  لدياختيار ( 2"في المربع  التقييماآلن قم بلصق الرابط الذي أعطاك إياه موظف 

 (.2021على سبيل المثال يناير).تمالحظة قصيرة عن صالحية هذه البيانا

 

يعتمد هذا على سرعة اتصالك باالنترنت وامكانات جهازك الشخصي –بعض وقت قصير ..  "ابدء االستيراد"اآلن اضغط 

 .قم بالضغط على موافق وتغلق النافذة فقد تم األمر بنجاحبعدها فلت.. عليك أن تغلقه txt. سظهر لك ملف 

 

 فسيتم اغالق النافذة دونما تحميل" موافق"وانتقلت مباشرة إلى " ابدأ االستيراد"بالطبع إذا قمت بتخطي الضغط على 
 .لقائمة التقييم فتنبه
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 إدارة قوائم التقييم

وائم التقييم استيراد قوائم التقييم ستجد في التبويب الخاص بق← من خالل النافذة الرئيسية للبرنامج قم باختيار قوائم التقييم 
 .اهجميع القوائم التي تم تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وتاريخ حفظ كل منها وعدد الالعبين المسجلين في

 

 ينايرلشهر  FIDE كالسيكال التقييممحل القائمة األقدم منها ، على سبيل المثال ، تحل قائمة الحظ أن أي قائمة جديدة تحل 

 .للشهور السابقة التي قمت باستيرادها وما إلى ذلك FIDE الكالسيك التقييممحل قائمة  2021
أو إلغاء تحديد قائمة ال ترغب في استخدامها عند ( ال ننصح به ، وفي الواقع ليست ضرورية)يمكنك أيًضا حذف قائمة 

 .(أيًضا ال ننصح به)إدخال الالعبين 

 

هي القائمة الخاصة بالشطرنج السريع  FIDERبينما  للشطرنج هي القائمة الخاصة بالتصنيف الكالسيك FIDEالحظ أن 

 الخاصة بالشطرنج الخاطف FIDEBو
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 دخال بيانات الالعبينا: الخامسالفصل 

 

 :األهداف

 ادخال الالعبين من قائمة التقييم -1
 البحث عن الالعبين في قوائم التقييم -2

 تحديث التقييمات والبيانات -3
 االدخال اليدوي -4
 تحديث بيانات الالعبين أو حذفهم -5

 

 ...ادخال العبين >>بعد ضغط ادخال 
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 .الذي ظهر سابقًا في الفصل السابقسيظهر لك مربع الحوار 

 

 :ينقسم مربع الحوار الذي قسمينكما ترى 

 التي قمنا بتنزيلها في الفصل السابق التقييمفي القسم العلوي ستظهر البيانات الخاصة بقوائم 

والذين سيتم حفظ – بينما في القسم السفلي سيظهر الالعبون الذين اخترتهم بالفعل وقمت بإدخالهم في البطولة الخاصة بك
 .-بياناتهم في ملف البطولة

عد أن بالالعبين الذين يرغبون في االنضمام أيضاً لالعبين قبل بداية البطولة ودخال االتالية الالخطوات استخدام يمكنك 
 .بدأت البطولة بالفعل

 العب سبق له الحصول على تصنيف-الخاصة باالتحاد الدولي للشطرنج التقييمجميع الالعبين إما أن يكونوا في قوائم 
 .-لم يلعب سابقًا أو لم يحصل على تصنيف دولي بعد–بهذه القوائم  أو غير موجود -دولي

 

 .الالعبين من قوائم التقييم وخارجها لكيفية اضافةفي الصفحات التالية فسنتعرض 
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 التقييمفي قوائم  لالعبين الموجوديناضافة ا

 معرفة كيفية استيرادل السابق راجع الفصل -التي قمت باستيرادها مسبًقا التقييمبالنسبة لالعبين الذين تم تضمينهم في قائمة 

 (.FIDE IDمعرفهم الدولي )هناك طريقتان الدخال بياناتهم ، من خالل االسم أو الكود ف.. -التقييمقوائم 
 

ثم اكتب اسم الالعب أو جزء  شاشة الاليسرى أسفل في الزاوية  (ALT + Qالمفتاح المختصرِ )" الكود/االسم"اذهب إلى 

لك كل االقتراحات ذات الصلة ويمكنك اختيار من  سيظهر البرنامجمن لوحة المفاتيح   [Enter] زر واضغط علىمنه 

 [.Enter]اضغط ثم حدد االسم فقط أو  اضغط فوق الالعب مرتين. تبحث عنه

العب ذو صلة  482وهو جزء من اسم الالعب المصري المعروف باسم أمين فظهر لي  "Amin"قمت بالبحث عن كلمة 
 .ومن اتحادات مختلفة

 

كم رأينا كتابة األسماء فلفحتى اآلن ال يوجد نظام  هذه الطريقة تخفق كثيراً لعدم التأكد من كيفية الكتابة الصحيحة لالسم

وألن من يسجل األسماء يسجلهم بطريقته  بسبب عدم وجود النظامالعبين كتبت أسماءهم بشكل خطأ وكان الخطأ فجاً 

يل والتي ستحتلف من وقت آلخر مع الشخص نفسه ما لم يكن هناك نظام الخاصة والتي ستختلف من شخص إلى آخر
 .-!أيته في االتحاد المصري للشطرنجعن ما رهنا أتكلم - !يحكمه

 

وتعني البحث عن األشخاص الذين أسمهم األول يبدأ بحرف  Amin,B,EGYهناك طريقة أخرى أفضل قليال وهي كتابة 
 (.EGY( وينتمون إلى االتحاد المصري للشطرنج )Amin( واسمهم األخير هو أمين )Bب )

 .تعمل دائما لكنها الفهي أفضل من سابقتها  -ليس كلهم من مصر بالمناسبة-نتيجة فقط  22هذه أخف فقد أظهرت 

وال يمكن الخطأ فيه كما يحدث في هجاء  حيث أنه رقم فريد ال يتكرر FIDE IDاً البحث عن طريق الكود فاألفضل دائملذا و
 . األسماء
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ذا توّفر لك إفسأساعدك لتقليل البحث قدر المستطاع  -لعدم معلومّية الكود مثال–إذا كنت تصر على استخدام البحث باالسم 
 :عبر النصيحة التاليةوذلك  -الخ...نطاق العمر, نطاق التقييم-بعض المعلومات األخرى عن الالعب الذي تبحث عنه 

 

 حينها سيظهر لك" ادخل من القائمة"أوال اضغط على زر 

 

عدد مصر وأخيراً فلنقيد  = EGYاختر قائمة التقييم المناسبة ثم انتقل إلى مربع النص الخاص باالتحاد؛ دعنا نكتب فيه 

 2800و  2500النتائج مثال باضافة أن من نبحث عنه بين التقييم 

 سيظهر لنا هذه النتيجة.. ثم نضغط ابدأ البحث

 

 .ثالثة العبين فقط يظهر فيهم الالعب باسم أمين في السطر الثاني

 [.Enter]الضافة الالعب اضغط فوقه مرتين أو فقط حدد االسم ثم اضغط 
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ثم  "f" الحرفاكتب  في البحث FIDE IDالطريقة األفضل واألسرع هي استخدام كود الالعب أو المعرف الدولي كما قلنا 
 الكود/ الكود الذي تبحث عنه في مربع االسم

 :صل على النتائج التاليةنحسف Enterثم ضغطنا زر  ”f10601457“ إذا قمنا بكتابة  على سبيل المثال 

 
 [.Enter]يمكن اضافة الالعب بالضغط بالماوس فوقه مرتين أو فقط حدد االسم ثم اضغط 

 !لكن أي العب أختار وكلهم باسم أمين؟

 ؟"قائمة"، تحت عنوان  اليمينهل الحظت العمود األول على 

 :وردعنا نكررها للتذكرة.. تكلمنا في الفصل السابق عن هذه النقطة

 "FIDE" قائمة تصنيفنقف عليها هي  التي FIDE  القياسية ، والتي تعرض تقييمELO الكالسيكفي الشطرنج  أمين لباسم 

 Blitzالتقييم للشطرنج الخاطف  فهو "FIDB" وأخيرًا Rapidللشطرنج السريع  التقييم فهو "FIDR" بينما
 .مناسب لبطولتك إن كانت كالسيك أو سريع أو خاطفاختر ال

 

 .يظهر في الجزء السفلي وأيضًا يتم تحديث عدد الالعبين آنّيا في شريط الحالة باألسفل الحظ أنه بمجرد اضافة الالعب
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 ات والبياناتالتقييمتحديث 

 عند انشاء بطولة ستحتاج في كثير منلذا ..تالمختلفة تشمل أنواًعا مختلفة من البيانا التقييمهذه الخطوة هامة ألن قوائم 

 .مختلفتين تقييم من قائمتياألحيان إلى دمج بيانات الالعبين 

في ثم " خاص"من شريط القوائم  القائمة ثم حدد  .. القوائم التي تحتاجهاتأكد أواًل من قيامك باستيراد عليك أن ت للقيام بذلك

 ." البيانات/  التقييم تحديث"اضغط القائمة المنسدلة ا
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:ر مربع الحوار التاليهسيظ  

 

 .البطولةسيقوم بتحديث جميع بيانات الالعبين الذين أدخلتهم بالفعل في ملف 

 .القائمة التي ترغب في التحديث منها والحقول المناسبة طبقا للرقم الدولي ثم الثانياالختيار دد ح

الشطرنج لة خاصة بالخاصة بالكالسيك وكانت البطو التقييمإذا قمت بإدخال الالعبين باستخدام قائمة  :على سبيل المثال

سيعني أنه سيتم تحديث  Kوباختيارك لحقول التقييم الدولي مثال والمعامل   FIDER اآلن تحديد قائمة تصنيفالسريع فعليك 

 . FIDERبيانات الالعبين عن طريق القائمة 

معاينة للتحديث الذي  Swiss-Manager سوف يمنحك. وتجربة الخيارات المختلفة" بدء االختبار"ال تتردد في النقر فوق 

 .يقوم باجراء أي تغيير فعليسيقوم به ، لكنه لن 
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إذا كنت تستخدم نفس القائمة الصحيحة من البداية يشبه هذا txtستظهر نتيجة االختبار عن طريق ملف 

 

كم المحّدث ود وهذا اذا كنت تستخدم قائمة مختلفة فسيقوم البرنامج بتحديث البيانات وابالغك بكم الموج مثلأو سيظهر لك 

 منها

 

 .قائمة التقييم العب واحد أو أكثر في ملفأحيانا أنه لم يستطع العثور  txtأخيرا قد يخبرك ملف 

 (انظر أدناه كيفية القيام بذلك)في هذه الحالة فستحتاج اضافة هذا الالعب يدوًيا 

أغلقه ثم اضغط  txt.  ملفسيظهر  ، وانتظر بضع ثوان " بدء التحديث"حدد  عندما تكون متأكًدا من النتيجة بعد اختبارهاو

 ".غالقا"

 .فسيتم االغالق بدون تحديث القائمة فتنبه" إغالق"وانتقلت مباشرة إلى " بدء التحديث"إذا قمت بتخطي الضغط على 
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 في قائمة التقييم موجودغير  اضافة العب

 .إضافته إلى البطولة يدوًياإذا كان الالعب غير موجود في قوائم التقييم فيمكن 

 " اإلدخال يدوًيا"في مربع الحوار نفسه ، حدد 

 

بعد االنتهاء . .مؤشرالفأرةيمكنك االنتقال بين خاليا البيانات باستخدام لوحة المفاتيح أو  .وامأل جميع البيانات التي تحتاجها

 .قم بالضغط على موافق ليتم اضافة الالعب الجديد بشكل يدوي

 

ل التقييم الخاص باالتحاد التابع له اصدار واحد ئوفيمكنك إما أن تطلب من مس  FIDE IDإذا لم يكن لدى الالعب الحظ أنه 

 .تحديث بقية البيانات يدوًياتقوم بأو 
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 إدارة بيانات الالعبين

 .المفقودةقد تحتاج إلى إدارة بياناتهم على سبيل المثال ملء بعض المعلومات  بعد إدخال الالعبين

  (CRTL + F6المفتاح المختصر )... تحديث الالعبين ← للقيام بهذا اذهب إلى شريط القوائم وقم بالضغط على ادخال 

 

يمكنك  فقط هنا ال يمكنك إدخال العبين جدد ، لكن  -الخاصة بادخال الالعبين – على نافذة مشابهة للنافذة السابقةستحصل 
 .باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوسيمكنك التنقل عبر المربعات مرة أخرى كما  رؤية جميع البيانات بملء الشاشة

 

ج إلى للغاية عندما تحتا يكون هذا مفيدايمكن أن  )تيب الالعبين وفًقا لذلك العمود ترأي عنوان فسيتم  ضغطت علىإذا  
 (.اجراء إحصاء ماتحتاج إلى أو عندما  خاصةه جائزة البطولة لمنحعبين سنا في التحقق من أصغر أو أكبر الال

 .أيًضا حذف الالعبين الذين سجلوا ولكنهم لم يحضروا مطلًقافي هذه النافذة  يمكنك

 
 !مباراته أو انسحب ولم يحضر مع العب آخر مرة واحدة على األقل حتى لو خسرتزويجه ال تقم أبًدا بحذف العب تمت 
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يمكنك اضافة مالحظة قصيرة من " المجموعة"بينما في عمود  .يتم فرز الالعبين وفًقا لفئتهم العمرية" النوع"في العمود 

لحادي عشر ا راجع الفصل)الفئات التي تحتاجها  لتقسيمها في أي شيء( من األفضل استخدام الحروف اإلنجليزية)اختيارك 

 .(ةكيفية االستفادة من هذه الميز لمعرفة

 

عندما تقوم بإدخال العبين جدد في ملف البطولة ، قبل الجولة األولى أو قبل االنتقال إلى عمل التزويج للجولة التالية فأنت 

-إذا فاتتك هذه الخطوة فستجد أنه سيتم إضافة الالعبين الجدد إلى أسفل الترتيب  ..بحاجة إلى اعادة ترتيب البداية لالعبين
 .مما يعني أنه سيحدث تزويج خطأ -بغض النظر عن تقييمهم

 ."قمواف"ثم اضغط  بداية قائمة الترتيب اعادة ← ادخال للقيام باعادة ترتيب البدايه قم باختيار 

 

 .سنقوم فقط بتسجيل حسم التعادل نحن اآلن مستعدون لبدء تزويج الالعبين للجولة األولى
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حسم التعادل: السادسالفصل   
 :األهداف

 التعادلما هو حسم  -1
 ادراج حسم التعادل -2

 

عندما يحصل العبان أو أكثر على نفس عدد النقاط كيف يمكننا تميز أو معرفة من هو صاحب المركز األول ومن صاحب 
!؟-الثاني-المركز األول المكرر   

.لهذا تم ايجاد مبدأ حسم التعادلو  

لذا فيجب  البشر اختياراتهناك العديد من أنواع حسم التعادل المختلفة والتي يشوبها جميعاً السلبيات واإليجابيات كسائر 

.بشكل واضح وذلك قبل بداية البطولةتطبيقه عليك من البداية اعالن حسم التعادل المطبق في البطولة وترتيب   

حتى إذا ما تعادل أكثر من العب في النقاط وفي حسم .. من حسم التعادل أنواع مختلفة خمسةُيمكنك البرنامج من اختيار 

.التعادل األول يتم تفعيل حسم التعادل التالي وهكذا  

 

 التعادل حسمعالمة التبويب ثم اختر ... → إعداد البطولة → في نافذة البرنامج الرئيسية ، حدد إدخال 

 

 حسم يظهرالسفلي الجزء  وفي.. البرنامجدعمها ي أنواع حسم التعادل التيالعلوي من النافذة جميع الجزء في سيظهر لك 
 .المحدد حسب األولوّيةالتعادل 

التعادل التي يمكنك استخدامها ؛ يمكنك  أنواعبعض  Swiss-Manager جديد ، يقترح بطولةكلما بدأت العمل على ملف 
 .ديدقم بتخصيصها أو احذفها وابدأ من ج وأ االحتفاظ بها كما هي

 مثل بوخهولز أنواع حسم التعادلبعض  الحظ أن..فقط اضغط على اسمه في الجزء العلويالتعادل الضافة حسم 
Buchholz  يمكنك ضبط اإلعدادات المناسبةتخصيص وستظهر نافذة جديدة منبثقة للتخصيص حتى قابلة لل. 
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 .حسم التعادل في الجزء السفلي سيظهر عند االنتهاء

التعادل الذي ال يوجد به متغيرات سيختفي بمجرد اختياره من قائمة حسم التعادل وسيظهر في القائمة المختارة حسم : الحظ

مرة  خهيمكنك تحديدولهذا على متغيرات في النصف العلوي  حسم التعادل الذي يحتويظهور  سيظل بينما.. باألسفل
 .أخرى

التعادل مرتين  حسمفيجب عليك تحديد  "Buchholz cut-1" و "Buchholz" لى سبيل المثال إلى إدخالعإذا احتجت 

 .امالت مختلفةولكن بمع

 قم بالضغط وتحديد حسم التعادل الذ ترغب في تحديد معامالته ثم اضغط على زر تغيير المعامالت

 

 .ستظهر لك النافذة الخاصة باعدادت حسم التعادل المختار لتخصيص ما تحتاج له من اعدادات

 :أخيرًا

 . لزر ألعلى أو زر ألسفعلى أو ألسفل عن طريق أل إلزالته أو ترتيب أولويته ثم ضغط حذفالتعادل  حسم تحديدكنك يم

 

 .سنترك حسم التعادل في بطولتنا باالعدادات االفتراضية دون تغيير

 

 .صيلأنواع حسم التعادل بالتففي تحديثات هذا الدليل عن  -إن أحيانا اهلل ومّد في أعمارنا بالخير-سنتكلم في المستقبل 
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 اجراء التزويج: بعالساالفصل 
 

 :األهداف

 القيام بتزويج الجولة األولى -1

 وطباعتها عرض قائمة التزويج -2
 اضافة العبين جدد للتزويج الحالي -3

 تنشيط العب /استبعاد العب  -4
 التزويج اليدوي -5

 اختبار التزويج -6

 

اء على اجرالمعرفة والقدرة الحكم لدى لكن يجب أن يكون  وتوفر الوقت والجهد أداة مفيدة للغاية Swiss-Manager :تذكر
 .عملية التزويج يدويا الذي يمكنك من فهم طريقة عمل البرنامج اآللّية

 .. أو لماذا يلعب بالقطع السوداء مرتين على التوالي  Y مع الالعب X فإذا سألك شخص ما لماذا يتم تزويج الالعب

 "!هكذا فعل البرنامج" :ليست اإلجابة األمثلتأكد أنها 
 

 https:\\www.java.comيمكنك تحميلها مجانا من .. المالئمة لنظام تشغيلك Javaنحتاج إلى وجود حزمة 
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 الجولة األولىزويج ت

ة بهم هي اللخاص التقييموتحديث كاقة بياناتهم من قائمة  الالعبين ادخال بيانات جميعمن لالنتهاء  التالية الخطوة أن اقلت
 .ادخال ثم اعادة ترتيب قائمة البدايةمن خالل قائمة ترتيب البداية 

المفتاح ) .أزواج الكمبيوتر← االزواج في نافذة البرنامج الرئيسية ، حدد .. اآلن لنقم بالبدء في تزويج أول جوالت بطولتنا

 (F6المختصرِ 

 

 أو الضغط على األيقونة من شريط األدوات

 

.فسيقوم البرنامج بتذكيرك باللون األحمر التي تكلمنا عنها في الفصل الخامس لالعبينإذا نسيت خطوة ترتيب االحظ أنه   

 

ال ا هذا ، عد-القرعةحسب نتيجة -لالعب األعلى تقييما فيمكنك اختيار اللون الخاص به البداية قتراع على لون حدث ا إذا
 ".ابدأ"على فقط  واضغطتفعل شيئا 
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  ."موافق"بعد ظهور رسالة التأكيد بانتهاء عملية التزويج بنجاح اضغط على 

 (F10المفتاح المختصرِ ) "االزواج"ثم  "قوائم"الستدعاء قائمة التزويج اختر قائمة 
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 ظهر مباشرة التزويج الخاص بالجولة األولى والذي تم لالعبين كما نرىسي

 

 الكود للبحث عن تزويج أحد الالعبين/ في مربع االسمالبحث اجراء يمكن 

 .يمكن القيام بالطباعة عبر أمر اطبع

يمكنك تخصيص الشكل الذي يظهر به االزواج باضافة التقييم مثال لالعبين أو االتحاد التابع لهم وغيرها عن طريق الذهاب 
 والخاص بالتنسيق والطباعة العاشر للفصل
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 يدويالتعديل ال

إلى اجراء تغيير في التزويج الذي ينتجه البرنامج فهناك طريقتان للقيام بذلك ،  -الوجيهة من األسبابألي سبب -إذا احتجت 
 اعتماًدا على ما إذا كنت قد قمت بها بالفعل

تعيين ← يمكن الوصول له عبر ادخال "  الفرق ممكن عمل ازواج يدوي / الالعبون  "تأكد من تحديد المربع : مالحظة 
 عالمة التبويب آخر←  بيانات البطولة

 

 

جديد  يظهر العب تغيير األلوان أو عندماعلى سبيل المثال )ذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات بعد إجراء عمليات التزويج إ

 ( -فوز بدون لعب لعدم وجود منافس - Bye راحة  وتحتاج إلى تزويجه بالالعب الذي لديه
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 اضافة العب جديد للتزويج الحالي

 -راجع الفصل السادس الخاص بكيفية اضافة الالعبين للبطولة–بعد اضافة الالعب الجديد للبطولة 

 –اضافة العب جديد لالزواج ← حدد االزواج 

 

 

 .إذا قمت بالضغط على اضافة العب جديد لالزواج ولم تكن أضفت الالعب فعال فلن يظهر كما في الصورة
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جد اليمين ستوعلى .. جراؤهااائمة باألزواج التي تم ستظهر في النافذة التي تفتح قإذا قمت بالخطوات بشكل صحيح 

 .الالعبين الذين لم يتم تزويجهم في هذه الجولة

 

 قم باختيار الالعبين بالضغط عليهما

 .ن الراحةمستظهر لك الرسالة التنبيهية التي تخبرك أن هذا الالعب الذي تقوم بتزويجه في راحه اضغط موافق الستبعاده 

 

 ثم اضغط على ازواج للقيام بتزويج الالعبين

 

 .اضغط اغالق الغالق النافذة.. قائمة التزويج أسفل سيختفي الالعبان من القائمة اليمنى وسيتم اضافتهم إلىحينها 

 .التزويج الحاليالحظ أيضا أنه من خالل هذه النافذة يمكنك اعطاء الالعب راحة أو تغيير لون التزويج أو حتى الغاء 
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ديله تعمما يعني أن هذا التزويج تم * التزويج اليدوي في السطر األخير من ازواج الجولة، وستالحظ وجود  يظهركما ترى 
 .يدوّية بصورة
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 استبعاد العب

 :استبعاد الالعبين

ها الحضور أو لعقوبة تم توقيع اره عنالعتذ- إذا كنت بحاجة إلى استبعاد العب أو أكثر من جولة واحدة أو عدة جوالت

 ... فحدد من الواجهة الرئيسية قائمة االزواج  ثم استبعاد العب   -عليه مثال

 

تبعاد اس"في مربع الحوار المنبثق ثم قم بإلغاء تحديد الجوالت التي يجب عدم تزويج الالعب بها أو حدد  اضغط على اسمه
 " .. باقي الجوالت

 

 باستبعاد الالعب باسم أمين من الجولة الثانية للتوضيح كما ترى قمنا

 

 ."موافق"ثم اضغط 
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 العب تم استبعاده -تنشيط- استعادة

← بدالً من ذلك ، حدد االزواج  .إذا كنت تريد استعادة العب لجولة سبق استبعاده منها ، فيمكنك ذلك اتبع نفس الخطوات
 ... تنشيط العب 

 

 وحدد اسمه بالضغط عليه بالفأرة
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..سيظهر لك مربع تنشيط العب  

 

العب وأخيرا موافق الغالق نافذة تنشيط ال.. ثم موافق.. قم بتحديد الجوالت التي تم استبعاده واختيارها لتنشيط وجوده فيها
 .الموجود بها قائمة الالعبين المستبعدين

 

 .الحظ أنه يمكنك الوصول لنفس النتيجة إذا قمت بعكس عملية االستبعاد

 طريقعن 

 

  



 الواجهة العربية                                                   مانجر سويس الستخدام والمصّور السريع دليلك

By: Omar Mahmoud Hany                                   1.0 -2021- 

 ثم اختيار الالعب بالضغط على اسمه

 

 

عادة اختيار الجوالت المستبعد فيها الالعبثم ا  

 

 .ونضغط موافق
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 التزويج اليدوي لالعبين

ار فيمكنك القيام بهذا عن طريق اختي بشكل يدوياألزواج مسبًقا  -أو كل -ترغب في تعيين بعض ألي سبب وجيه إذا كنت 
 ... زواج اليدوي ا← االزواج 

 

 

. األيمنفي العمود الالعبين  ظهر جميعسيحتى اآلن لذا  تم تزويجهاالختالف الرئيسي مع النافذة السابقة هو أن ال أحد   

 

 اضغط على الالعب الثاني ثم زر ازواجاختر الالعب الذي ترغب في تزويجه أوال ثم 

  



 الواجهة العربية                                                   مانجر سويس الستخدام والمصّور السريع دليلك

By: Omar Mahmoud Hany                                   1.0 -2021- 

فقط هناك زر  ..كما في الصوة التالية من تغيير االزواج أو اللون أو اعطاء الالعب راحة جميع الوظائف األخرى كما هي
 .ترتيب التزويج فقطابق لتبديل رقم تبديل بالتالي وتبديل بالس

 

 .ط اغالقغاضعندما تقوم باالنتهاء 

اعادة ترتيب قائمة االزواج ← دخال ثم قم بعدها باعادة ترتيب قائمة الترتيب عن طريق ا  
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بعدت العبا واست -كما فعلنا-إذا قمت بتزويج بعض الالعبين .. كما قلت يمكن بتزويج بعض الالعبين بشكل يدوي أو كلهم

أزواج ← قائمة االزواج  وأعطيت العبا راحة بشكل يدوي ثم أردت اكمال بقية التزويج بالكمبيوتر فيمكنك هذا عن طريق

 (F6المفتاح المختصرِ ) .الكمبيوتر

 

 يمكن الوصول عن طريق شريط األدوات عن طريق الضغط على األيقونة

 

 سيظهر لك الرسالة التالية

 

إذا كنت ترغب في تغيير األزواج التي قمت بانشائها يدويا فاضغط نعم وإذا اردت استمرارها اضعط ال أو اغلق فقط 

 .الرسالة

 

تر ما اخ.. أحد الالعبين واعطاءه راحة يدويا يسألك في احتفاظه بالراحة أم الستظهر هذه الرسالة إذا كنت قد قمت بتعيين 

 .-سأختار أنا نعم لتوضيح ما سيحدث–يناسبك 
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قائمة  قطري قم باعادة الترتيب عن.. بتذكيرك باللون األحمرإذا كانت القائمة تحتاج إلى اعادة الترتيب سيقوم البرنامج 
 تيب قائمة البدايةرادخال ثم اعادة ت

 :اذا كان كل شيء على ما يرام سيظهر لك مربع تزويج الجولة الثانية بهذا الشكل

 

الحظ ما تم اضافته للجانب األيمن من الالعب الذي تم اعطاءه راحة واآلخر الذي تم استبعاده من الجولة وأخيرا مجموعة 
 اضغط ابدأ. .األزواج التي تمت يدويا

 ثم انتظر لحظات لتظهر لك تم االزواج

 .اضغط موافق
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 (F10المفتاح المختصرِ )" االزواج"ثم " قوائم"قم باستدعاء قائمة التزويج اختر قائمة 

 

طة ج التي تم تعديلها يدوًيا بواسيزوتعلى عمليات العلى الراحة المعطاة للعب بشكل يدوي وأيضاً يمكن التعرف  الحظ أنه
 .تظهر بجوار كل منها التي جمةالنعالمة 
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 التحقق من االزواج

كما ورد في بداية هذا الفصل ، يجب أن يكون الحكم قادًرا دائًما على التحقق من ذلك تم إجراء عمليات االزواج بشكل 

الجوالت السابقة ، محفوظات األلوان ، التعويم ، االستثناءات يقدم البرنامج جميع المعلومات المطلوبة على أزواج  .صحيح
 .للوصول إلى القائمة الكاملة. ، إلخ

 (CTRL + F12المفتاح المختصرِ ) .قائمة اختبار االزواج  ←لفتح القائمة من نافذة البرنامج الرئيسية اختر قوائم 

 

يح سلسلة األلوان وفيها يتم توض.. وفًقا للترتيب المؤقت للجولة التي انتهت للتو الالعبين في النافذة التي تفتح يتم فرز 
 الخ...واألفضلية للون الجولة التالية وأيضاً طفو الالعبين
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 ادخال النتائج: الثامنالفصل 
 

 :األهداف

 المباريات ادخال نتائج -1
 االنتقال بين الجوالت وتعديل النتائج -2

 المستبعديناضافة نتائج الالعبين  -3

 

 ادخال نتائج المباريات

 (F7المفتاح المختصرِ ) ...ادخال النتائج← في نافذة البرنامج الرئيسية ، حدد ادخال 

 

 يمكن الوصول عن طريق شريط األدوات عن طريق الضغط على األيقونة
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 ثم اختر النتيجة عن طريق الماوس  سطر المباراةحدد 

 

 :احترافي وسريع عليك ان تحاول استخدام لوحة المفاتيحإذا أردت العمل بشكل 

 النتيجة المفتاح المختصر

1 1  :0 

2 2/1  :2/1 

3 0  :1 

 س 0: س  1 4

 س 1: س  0 5

 س 0: س  0 6

 تجاوز سطر مباراة أو لحذف نتيجة تم تسجيلها سابقا 0

 واختصارات الوصول السريع
 الوظيفة المفتاح المختصر

Alt + Q الكود/ الذهاب الى االسم 

Alt A اظهار الجميع 

 

" الجميع"أما اختيار " الناقص"حدد  المباريات التي لم يتم ادخال نتائجهاإذا كنت قد أدخلت بعض النتائج وتريد أن ترى  

إذا كنت .البطولةجوالت النتقال بين ل " جولة تالية" و "جولة سابقة" يمكنك استخدام الخيارين .يظهر األزواج مرة أخرىفس

 .مثال تحتاج إلى تصحيح نتيجة العب في جولة سابقة

 .لن يكون مفعال في الجولة األولى كما ترى "جولة تالية" و "جولة سابقة"بالطبع هذا االختيار 

 .ةللخروج من هذه النافذ" اغالق"انقر فوق  والتأكد من أن التسجيل تم بشكل صحيح من تسجليك للنتائجعند االنتهاء 
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 جة للمستبعدينياضافة نت

قوم بتهيئة فعليك أوالً أن ت إذا كانت البطولة تسمح بنصف نقطة لالعبين الذين أبلغوا أنهم يريدون استبعادهم من جولة مسبًقا
 .هذا االعداد لتتمكن من اضافة النصف نقطة لالعب المستبعد

الفرق / ن يالالعب أدخل نتائج لـ"وحدد المربع " آخر"ويب ثم انتقل إلى عالمة التب... تعيين بيانات بطولة← فحدد ادخال 

 [افتراضًيا 0]المستبعدة 

 

سيظهر أيًضا أولئك الذين انسحبوا من ... إدخال النتائج ← ثم اتبع ملف الخطوة أعاله الستبعاد الالعب وتحديد إدخال 

 .العبأدخل النتيجة المناسبة لكل  .البطولة في القائمة
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الجوائز: الفصل الثامن  

 

 :األهداف

 جوائز الفئات العمرّية -1
 جوائز فئات التقييم -2

 جوائز الترتيب العام -3
 أنظمة توزيع الجوائز -4

 

وأيضا تجد . .باإلضافة لجوائز الترتيب  العام المختلفة التقييماتفي أغلب البطوالت ستجد هناك جوائز للفئات العمرّية أو 
 .تقسيم الجوائز أو ال تعتمدهبعض البطوالت تعتمد على نظام 

 .وهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفصل
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 الفئات العمرّيةجوائز 

يمكن اضافة الفئات العمرّية إذا كانت البطولة تضع جوائز للفئات العمرّية عن طريق قائمة ادخال ثم تعيين بيانات البطولة 
 .كما في الصورة
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 .العمرّية أمامك سّجل المجموعات العمرّية المناسبة لكفي التبويب عام ستجد المجموعات 

 

 :التاليالحظ 

 .-عاما 12األصغر من -تعّبر عن الفئة العمرية  U12للفئات العمرية الصغيرة فمثال  Uحرف  استخداميتم  -

 .-عاما 50األكبر من -فهي تعّبر عن الفئة العمرّية  S50مع الفئات العمرّية الكبيرة مثل  Sيتم استخدام حرف  -

 ",".تم الفصل بين الفئات والمجموعات العمرّية بفاصلة ي -

 .-من األصغر لألكبر-تم ترتيب الفئات تصاعدّيا ي -

 

 :أخيرًا

إذا قمت من البداية بتحديد جوائز الفئات العمرّية وقمت بادخالها في بداية البطولة قبل ادخال الالعبين فالخطوة السابقة 

القيام  فيلزمك -أو حددتها وتريد تغييرها-أما إذا كنت قد أدخلت الالعبين بالفعل ولم تكن حددت الفئات العمرّية .. كافية
 .بخطوة أخرى بعد الخطوة السابقة

 .وهي خطوة تحديث مجموعات الالعبين
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 :كما نرى.. يمكن الوصول لهذا االجراء عبر الضغط على قائمة خاص ثم الضغط على خيارات

 

 .في تعيين النوع تلقائيا ليقوم بتحديث بيانات المجموعات تبويب ادخال الالعبين ثم الضغط على زر تحديثثم اختيار 

 .ثم موافق
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.-سنة ليتضح الموضوع 30قمنا بادراج فوق -الحظ الفارق بين الصورتين التاليتين قبل وبعد التحديث   

:الصورة قبل التحديث  

 

:الصورة بعد التحديث  

 

.سنة كما هو واضح 30الحظ أنه قام بتحديث الالعبين األكبر من   
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العمرّية  لفئاتا ائزبعد االنتهاء من هذا أنت اآلن جاهز لالطالع على جو  

.يمكن الوصول لها عن طريق قائمة قوائم ثم جوائز الفئات  

 

أسماء الالعبين  -بالضرورة بعد انتهاءهاليس  -يمكن الحصول دائما وفي أي  وقت  من أوقات البطولة  الحظ أنه 
!.العمرّية المستحقين لجوائز الفئات  

.اضغط موافق.. ستظهر لك الرسالة التالية إن كانت هناك نتائج ما مفقودة ولم يتم تسجيلها  

 

... ستظهر النافذة التالية  

 

.بين في هذه الفئاتومن يستحق الجوائز من الالع العمرّية اضغط موافق وحينها سيظهر لك الفئات  
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 .ل فئةظهر في كيس ذيالالعبين الالحد األقصى من  لتقوم بتعديل" العدد للفئة"يمكن تعديل القيمة في مربع الحظ أنه 
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 فئات التقييمجوائز 

 ".جوائز الفئات"يمكن اضافة الفئات الخاصة بالتقييم من نفس القائمة السابقة 

 اتفمثال في الصورة التالية  قمنا بعمل ثالث  مجموعأدخل بيانات التقييم لكل مجموعة 

 .2000حتى  1801من تقييم ,  1800حتى  1601من  تقييم ,   1600من  تقييم صفر  حتى 

 

 .لك مطلق الحرّية في انشاء مجموعات التقييم حسب نظام البطولة الخاص بك والالئحة المعلنة

 .الخاصة بالتقييم أسفل مجموعات الفئات العمرّيةموافق ستجد المجموعات على ضغط وبمجرد ال
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 الترتيب العامجوائز 

 ستحتاج إلى قائمة بمراكز الترتيب العامبعد انتهاء البطولة 

 (F5المفتاح المختصر )" الترتيب"ثم اختيار " قوائم"يمكن الوصول إلى هذه القائمة من عن طريق قائمة 

 

 واحد سيظهر لنا الترتيب النهائي في عمود

 

 

وفي حال ما اذا اردنا أن نظهر الترتيب في عمودين فنفس الخطوة السابقة إال أننا سنختار اختيار الترتيب الموجود أسفل 

 القائمة
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 .والتي بدورها ستظهر لنا الترتيب النهائي لكن على هيئة عمودين

 

 .المطبق في البطولة حسب ترتيبهالحظ أن الترتيب به النقاط التي حصل عليها وقيمة حسم التعادل 
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 أنظمة توزيع الجوائز

يكون هناك العبين أو أكثر لهما نفس عدد النقاط ها هنا يأتي حسم التعادل ليفصل بينهم وليحدد من األول ومن  قد يحدث أن
 ...وهكذا -الثاني بحسم التعادل-األول مكرر 

 .تعادل أكثر من العب في النقاط قد يحدد المنظم نظاما معّينا لتوزيع الجوائز في حالو

 ".الجوائز المالية"ثم " خاص"يمكن الوصول إلى أنظمة الجوائز المالّية عن طريق قائمة 

 

 :أهم هذه األنظمة في توزيع الجوائز والتي يدعمها البرنامج

 .(نفس قيمة الجوائز المعلنة): الجوائز بدون تقسيم -1
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 .(عدد المستحقين لها÷ مجموع الجوائز المعلنة ): تقسيم الجوائز -2

 

 ((عدد المستحقين لها÷  من مجموع المراكز المتبقية %50+ )مركز ن قيمة الم %50: )نظام هورت -3

  

فبالتالي  4250( =عدد المستحقين) 2÷  8500=لمجموع المراكز %50وال 4500=الخاصة بالمركز األول  %50ال

 .8750=4250+4500يكون المركز األول يستحق حسب نظام هورت 
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 الواجهة العربية                                                   مانجر سويس الستخدام والمصّور السريع دليلك

By: Omar Mahmoud Hany                                   1.0 -2021- 

الطباعة والتنسيق: العاشرالفصل   

وسنستعرض كيفّية فعل هذا من خالل أكثر من مثال: يمكنك البرنامج من تخصيص جميع البيانات التي تظهر من خالله  

استعراض ترتيب البداية لالعبي البطولة -1  

 (CRTL + Bالمفتاح المختصر )... من خالل قوائم ثم ترتيب البداية 

 

 ستبدو قائمة ترتيب البداية بهذا الشكل:

 

بالزيادة أو -إذا أردت أن تقوم بتخصيص البيانات التي تظهر أمامك 

فعليك أن تضغط على زر قائمة الطباعة. -النقصان  
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الرسالة التالية: وقم بالضغط على "تعريف قائمة جديدة" لتظهر لك  
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وقم "اسم القائمة"اكتب اسم القائمة الجديدة في . .اضغط موافق

.باختيار البيانات التي ترغب في عرضها أو ال ترغب ثم اغالق  

 

أال وهي -قمنا هنا باختيار معلومة جديدة لتظهر في قائمة الترتيب 

في قائمة الترتيب بهذا  هذه المعلومةالحظ ظهور. .-عمر الالعب

.الشكل  
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من يمكن على نفس هذا النسق أن نقوم بإظهار أو اخفاء أي بيانات 

ولنقم بالتعديل على  ورقة   خالل تكرار نفس الخطوات السابقة

 االزواج.

 

أو من قوائم ثم  F10ن ضغط هذا هو الشكل الطبيعي الناتج ع

 اإلزواج
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 لالعبينفلنقم باضافة معلومات جديدة 

 دعنا أوال نضيف االتحاد الذي ينتمي له كل العب.

 بالطبع ال زلت تذكر الطريقة الضغط على قائمة الطباعة

 

 ثم تعريف قائمة جديدة وموافق للرسالة
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 ثم اضافة معلومة االتحاد. 
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 وستظهر النتيجة بهذا الشكل:

 

نفس ين بدعنا قبل االنتهاء من هذا الفصل نقم باظهار تقييم الالعب

 الطريقة والخطوات.

 

 وستظهر القائمة بهذا الشكل في النهاية
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 اقامة بطولة بنظام الدوري: الثالثالقسم 

 

 الفصل الحادي عشر: انشاء بطولة فردية بنظام الجميع يالعب الجميع
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 الفصل الحادي عشر: بطوالت فردية بنظام الجميع يقابل الجميع 

 

نظام " بداًل من "رينظام الدو" ملفات لبطوالت الدوري باتباع العملية الموضحة في السابق الفصل واختياريمكن إنشاء 
 ".السويسري

 

إذا  مفيد بشكل خاصوهذا ، بطولة بنظام الدوريسويسري إلى بالنظام الهناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي تحويل بطولة 

  .تم تسجيل بعض الالعبين بالفعل
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 تغيير نوع البطولة← البرنامج أخرى حدد نافذة 

 

 ستظهر لك رسائل التأكيد 

 

 اضغط موافق 

 

 .ثم موافق

 (الدوري إلى السويسري)يمكنك من خالل اتباع هذه الخطوات تغيير نظام البطولة من السويسري إلى الدوري والعكس 

 

 .الخامسالدخال بيانات الالعبين راجع الفصل 
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 (F6المفتاح المختصرِ ) .أزواج الكمبيوتر← قائمة االزواج  طريق

 

 

-Swiss ، إذا كنت قد سحبت قرعة ، أو حدد الخيار الثاني ودع" إدخال الالعبين حسب"وفًقا لـ " الترتيب"حدد 
Manager  يقوم بذلك نيابة عنك . 

 .يمكنك أيًضا تعديل الترتيب الذي يتم به ملف يتم إدخال الالعبين 

 .في أسفل الشاشة "اعرض بترتيب ترتيب البداية"وحدد المربع ... تحديث الالعبين ← حدد اإلدخال 

 . بإجراء التغييرات المناسبة وقم "تبديل مع التالي" و "تبديل مع السابق" استخدم الزرين

 ". موافق"وانقر على  ... الكمبيوتر ازواج←  االزواجعند االنتهاء ، ارجع إلى عمليات 

 .على الفور أزواج جميع الجوالت وكل ما عليك القيام به اآلن هو إدخال النتائج Swiss-Manager ج برنامجينت

 .الثامنالالعبين راجع الفصل  نتئجالدخال 

 

 

 

 

 

 



 
 ي

 

 

 في هذا الدليل. ها هنا تنتهي رحلتنا القصيرة ...وفي النهاية
 

كما قلنا سابقًا في المقدمة ما هي إال محاولة لبذر البذرة أسأل اهلل أن أكون قد نجحت في و

القارئ الكريم ولو معلومة جديدة تفيده في استخدام معلومات توصيل المعلومة واالضافة إلى 

 .وأن يكون هذا العمل اضافة ولو متواضعة لمكتبتنا العربّية في عالم الشطرنج.. البرنامج

 

سيتم تحديث هذا الدليل إن شاء اهلل واضافة المزيد من المعلومات لالستخدام األمثل لبرنامج 

Swiss-Manager   بشكل دوري إن شاء اهلل. 

 

التواصل المباشر أو الدخول عن طريق  في حال وجدت الرغبة في التواصل معي فيمكنك ذلك

 :إلى صفحة الفيس بوك

 

 عمر محمود هاني

+201028371858 

BestMoveChessAcademy@gmail.com 

www.fb.com/BestMoveChessAcademy 

 

 .مع خالص محبتي ومودتي
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