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دليل المستخدم لنظام إدارة معلومات الطالب ()SIS

أو ًلاً:نبذةًعامة ً
يمنح النظام الصالحية لعضو هيئة التدريس لمتابعة طلبات التظلم من نتائج المقررات والمحولة إليه من قبل رئيس القسم وذلك
لمراجعتها وعمل الالزم  ،وتوضح الصورة أدناه هذه الخاصية:

 – 1 Figureالصفحة الرئيسية
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ثانيااً:خطواتًالستخدام ً
بعد دخول عضو هيئة التدريس للنظام وظهور الصفحة الرئيسية  ،يبدأ بالدخول للصفحة المخصصة لطلبات التظلم وفقاا
للخطوات اآلتية:
 -1من القائمة الرئيسية  ،خيار "المهام األكاديمية الخاصة بي"  ،اختيار "طلبات التظلم"  ،والموضح بالصورة أعاله
(.)Figure1
 -2اختيار قيم البحث الالزمة  ،كالسنة الدراسية والفصل الدراسي ورمز المقرر والرقم الجامعي وحالة القيد والحالة،
ومن ثم الضغط على زر "بحث"  ،علما ا بأن النظام يظهر طلبات آخر فصل دراسي منتهي بشكل افتراضي دون
الحاجة إلجراء عملية البحث  ،وتوضح الصورة أدناه هذه العملية:

 - 2 Figureشاشة البحث

 -3عند ظهور نتائج البحث  ،من المهم معرفة معاني القيم اآلتية الموضحة بالصورة أدناه لستكمال الجراء بشكل سليم:

 - 3 Figureنتيجة البحث ومراجعة الطلب

" عضو لجنة أول "  :هو العضو األول للجنة مراجعة درجة المقرر  ،ويبدأ دوره بالنظام اإللكتروني من بعد إدخال
"عضو لجنة ثاني " للدرجة الجديدة  ،بحيث يراجع الدرجة المُدخلة من قبل "عضو لجنة أول" ويقوم باعتماد
الدرجة سواء بالموافقة أو الرفض  ،وتوضح الصورة ( )Figure 5خطوات الجراء.
" عضو لجنة ثاني"  :هو العضو الثاني للجنة مراجعة درجة المقرر  ،ويبدأ دوره بالنظام اإللكتروني من بعد تعيينه
من قبل رئيس القسم مباشرة  ،بحيث يقوم بإدخال الدرجة الجديدة بعد المراجعة الالزمة  ،ومن ثم ينتقل اإلجراء
لـ "عضو لجنة أول" لعتماد الدرجة سواء بالموافقة أو الرفض  ،وفي حال الرفض يرجع الطلب لـ "عضو لجنة
 "2للمراجعة وإدخال الدرجة  ،وتوضح الصورة ( )Figure 5خطوات الجراء.
" الحالة"  :وهي حالة الطلب وهي مفيدة لتتبع الجراء  ،وهناك عدة حالت منها:
 طلب جديد :حالة جديدة من قبل الطالب لم يتم اتخاذ أي اجراء لها من قبل رئيس القسم.
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تم إدخال الدرجة :تم إدخال الدرجة الجديدة من قبل "عضو باللجنة".
تم العتماد من اللجنة :تم اعتماد الدرجة الجديدة من قبل كال العضوين باللجنة.
قبول من رئيس القسم :تم اعتماد الدرجة الجديدة من قبل رئيس القسم.
تم العتماد من العميد :تم اعتماد الدرجة من قبل عميد الكلية.
قبول من مدير التسجيل  :تم اعتماد الدرجة من قبل عمادة القبول والتسجيل.

 التقديرات الحديثة  :الدرجة التي يتم إدخالها بالنظام بعد مراجعة طلب التظلم  ،سواء كانت نفس الدرجة السابقة
التي تم التظلم منها أو درجة أخرى مختلفة.
 3.1واستكمالا للخطوات  ،عند ظهور نتيجة البحث لعضو هيئة التدريس "عضو لجنة ثاني"  ،يقوم باختيار الطلبات
المصنفة في الحالة كـ "طلب جديد" وذلك ليقوم بالمراجعة الالزمة لطلب التظلم ومن ثم إدخال الدرجة الجديدة،
مع كتابة المبررات الالزمة بخانة المالحظات  ،وأخيراا يقوم بالضغط على زر العتماد الموضح بالصورة
أعاله (. )Figure 3
 3.2ينتقل الجراء لـ "عضو لجنة أول "  ،والذي يقوم بدوره بمراجعة الطلب والطالع على الدرجة المدخلة من قبل
"عضو لجنة ثاني"  ،ومن ثم اتخاذ القرار الالزم سواء بالموافقة أو الرفض مع إمكانية إضافة المبررات بخانة
المالحظات  ،وتوضح الصورة أدناه هذه العملية:

 - 4 Figureمراجعة الطلب من قبل عضو اللجنة األول
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 -4ب عد انتهاء اللجنة من مراجعة درجة المقرر واتخاذ القرار الالزم  ،يقوم رئيس القسم باعتماد الدرجة الجديدة سواء
بالموافقة أو الرفض  ،وفي حال رفض رئيس القسم للدرجة الجديدة المعتمدة من قبل اللجنة  ،فيحول النظام الجراء
بشكل تلقائي للجنة لتخاذ الجراء المناسب كما هو موضح أعاله في خطوة (.)3.1

 -5يوضح الرسم البياني أدناه خطوات مراجعة واعتماد طلبات التظلم:

 - 5 Figureخطوات مراجعة طلب التظلم
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