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دليل المستخدم لنظام إدارة معلومات الطالب ()SIS

أو ًلاً:نبذةًعامة ً
يمنح النظام الصالحية لعضو هيئة التدريس الستعراض واالطالع على الشؤون المتعلقة باإلرشاد األكاديمي للطلبة من
استعراض للطلبة وتعديل حاالتهم ،وتوضح الصورة أدناه هذه الخاصية:

 - 1 Figureشاشة االشاد األكاديمي

ثانيااً:خطواتًالستخدام ً
بعد اختيار خاصية "االرشاد األكاديمي" من خيار "المهام األكاديمية الخاصة بي" الموضحة بالصورة أعاله ،ستظهر شاشة
"االرشاد األكاديمي (بحث أعضاء) الموضحة بالصورة أدناه ،حيث يقوم المستخدم باختيار قيم البحث مثل العام الجامعي،
الرقم األكاديمي ،الحالة األكاديمية ،ال معدل التراكمي ،تصنيف االرشاد األكاديمي ،إعادة نجاح ،والمزيد من القيم حسب الحاجة.
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 - 2 Figureشاشة البحث

 - 3 Figureشاشة النتيجة
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 .2.1الرقم الجامعي :لعرض بيانات الطالب.
 .2.2بيانات اإلرشاد :بالضغط على زر << سيتمكن المسنخدم من االطالع على بيانات اإلرشاد واإلضافة ،كما هو موضح
أدناه

 - 4 Figureبيانات اإلرشاد

 - 5 Figureبيانات اإلرشاد 2

 .2.3السماح بالتسجيل :خاصية السماح بالطالب للتسجيل بالمقررات أو منعه من ذلك ،وفقا ا للخيارين "مسموح" و "مؤشر
اإليقاف" بالترتيب.
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 .2.4إرسال رسالة :إرسال رسالة لمجموعة من الطلبة يتم اختيارهم أو جميعهم ،وذلك بطريقة اإلشعار بالنظام أو عبر
البريد اإللكتروني ،وتوضح الصورة أدناه هذه العملية:

 - 6 Figureإرسال رسالة

 .2.5تعديل تصنيف اإلرشاد األكاديمي :بإمكان المستخدم تعديل تصنيف اإلرشاد األكاديمي لمجموعة من الطلبة أو جميعهم
وفقا ا للخيارات المتاحة ،وتوضح الصورة أدناه هذه الخاصية:

 .2.6تفاصيل الغياب :باإلمكان االطالع على تفاصيل غياب الطالب من خالل اختيار عدد أيام الغياب من خيار "تفاصيل
الغياب"  ،وتظهر الصورة أدناه النتيجة:

 - 7 Figureتفاصيل الغياب
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