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دليل المستخدم لنظام إدارة معلومات الطالب ()SIS

أو ًلاً:نبذةًعامة ً
يمنح النظام الصالحية لعضو هيئة التدريس لستعراض والطالع على الطلبة المتوقع تخرجهم باإلضافة إلى اعتماد توقع
تخرج الطلبة ،كما يمكن للمستخدم الطالع على قائمة الطالب وفقا ا للحالة ،وتوضح الصورة أدناه هذه الخاصية:

 – 1 Figureخاصية اعتماد توقع التخرج
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ثانيااً:خطواتًالستخدام ً
بعد اختيار خاصية "اعتماد توقع التخرج" من خيار "المهام األكاديمية الخاصة بي" الموضحة بالصورة أعاله ،ستظهر شاشة
"الطالب المتوقع تخرجهم-انهو متطلبات التخرج" الموضحة بالصورة أدناه ،حيث يقوم المستخدم باختيار قيم البحث مثل
البرنامج ،حالة القيد ،الرقم الجامعي ،الحالة.

 - 2 Figureشاشة الطالب المتوقع تخرجهم

 وإلظهار الطلبة الجدد المتوقع تخرجهم وذلك لعتمادهم من قبل عضو هيئة التدريس ،يتم اختيار حالة "جديد" ومنثم الضغط على زر البحث  ،وعند ظهور النتائج يتم تحديد الطلبة لتخاذ الجراء المناسب سواء باعتماد توقع التخرج
أو الرفض ،كما هو مبين أدناه:

 - 3 Figureإظهار الطلبة الجدد المتوقع تخرجهم
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 .2.1الرقم الجامعي :لعرض بيانات الطالب  ،حيث يمكن للمستخدم الطالع على البيانات الالزمة لتخاذ قرار العتماد أو
الرفض ،كالطالع على "متابعة تقدم الدرجة" الموضحة بالصورة أدناه:

 - 4 Figureبيانات الطالب

 - 5 Figureمتابعة تقدم الدرجة
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 .2.2مالحظات :لعتماد أو رفض الطلبة ،يتوجب على المستخدم إدخال البيانات الالزمة بخانة "مالحظات" .
 .2.3مالحظات :بالضغط على زر << لطالب معين ،تظهر الشاشة المختصة بكتابة المالحظات كما هو مبين أدناه:

 - 6 Figureإضافة مالحظة

 .2.4شروط االجتياز :بالضغط على زر << لطالب معين ،تظهر الشاشة المختصة بعرض الشروط الالزمة لجتياز
البرنامج ،حيث يشير اللون األحمر لعدم الجتياز واللون األخضر لالجتياز كما هو مبين أدناه:

 - 7 Figureشاشة شروط االجتياز

 .2.5اعتماد :عند تحديد عدد معين من الطلبة الجدد كما هو مبين بالصورة ( ، )3يقوم المستخدم باختيار زر "اعتماد"،
فبعد اختياره تظهر شاشة باألسفل ليتم الجراء كما هو مبين بالصورة أدناه ( ، ) 8وبالتالي ينتقل الجراء لرئيس القسم
األكاديمي لتخاذ الجراء المناسب ،ويوضح الرسم البياني ( )10خطوات الجراء.

 - 8 Figureخيار اعتماد
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 مالحظة :في حال عدم تحقيق الطالب لبعض شروط الجتياز ،يمكن للمستخدم وفقاا لألنظمة واللوائح أن يعتمد توقعالتخرج للطالب استثنائيا ا مع كتابة المالحظات كما هو موضح أدناه:

 - 9 Figureخيار اعتماد استثنائي

 .2.6رفض :عند تحديد عدد معين من الطلبة الجدد كما هو مبين بالصورة ( ، )3يقوم المستخدم باختيار زر "رفض" ،فبعد
اختياره تظهر شاشة باألسفل ليتم الجراء كما هو مبين أدناه:

 - 10 Figureخيار رفض
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 - 11 Figureخطوات اعتماد توقع التخرج للطلبة

 مالحظات: عند انتهاء الجراء يتم إرسال رسالة للطالب مفادها اعتماد أو رفض توقع التخرج. في حال رفض عمادة القبول والتسجيل للطلب فإن اإلجراء يرجع لعضو هيئة التدريس والذي بإمكانه إعادة العتمادوفقا ا للنظم واللوائح.
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 .2.7نماذج من قيم البحث :باإلمكان البحث عن الطلبة بعدة قيم ،مثل الطلبة المقبولين من قبل المرشد األكاديمي
والمرفوضين من قبل رئيس القسم ،وتوضح الصورتين أدناه هذه النماذج:

 - 12 Figureالطلبة المقبولين من قبل المرشد األكاديمي

 - 13 Figureالطلبة المرفوضين من قبل رئيس القسم
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