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دليل المستخدم لنظام إدارة معلومات الطالب ()SIS

أو ًلاً:نبذةًعامة ً
يمنح النظام الصالحية لعضو هيئة التدريس لستعراض الطلبة المسجلين بالشعب الدراسية التابعة له ،مع إمكانية إدخال
تقديرات المقرر والحصول على الحصائيات الالزمة ،وتوضح الصورة أدناه هذه الخاصية:

 – 1 Figureخاصية رصد تقديرات مقرر
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ثانيااً:خطواتًالستخدام ً
بعد اختيار خاصية "رصد تقديرات مقرر" من خيار "المهام األكاديمية الخاصة بي" الموضحة بالصورة أعاله ،ستظهر شاشة
"رصد مقرر بالتقدير" الموضحة بالصورة أدناه ،حيث يتوجب على المستخدم اختيار الدرجة العلمية وحالة المقرر والمقرر
والمجموعة إلجراء عملية البحث ،وباإلمكان البحث عن طالب محدد بواسطة رقمه األكاديمي وكذلك الحصول على نتائج
الطلبة الذين لم ترصد لهم درجات ،كما يوفر النظام خاصية ترتيب النتائج بالرقم األكاديمي أو اسم الطالب ،وتوضح الصور
أدناه هذه الخاصية:

 - 2 Figureشاشة البحث

 - 3 Figureشاشة النتائج

 بعد ظهور النتائج الموضحة بالصورة أعاله  ،بإمكان المستخدم إدخال تقدير كل طالب على حدة وذلك بالخياراتالظاهرة لكل طالب كالحالة ،غياب المتحان النهائي ،والتقدير ،وبعد ذلك ستظهر بخانتي النقاط و ناجح/راسب نتيجة
الطالب ،وباإلمكان تعديل بيانات طالب بالضغط على زر التعديل.
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 بإمكان المستخدم إدخال درجات الطلبة عبر رفعها من ملف إكسل ،ويوفر النظام صيغة الملف المناسبة إلتمام العمليةكما هو موضح بالصورة أدنا ه ،حيث يحتوي الملف على عمودين فقط وهما الرقم الجامعي والمجموع ،ولستخدام هذه
الخاصية يقوم المستخدم بالضغط على زر "إدخال الدرجات بملف".

 - 4 Figureرفع الملف

 يجب على المستخدم إلتمام عملية إدخال الدرجات الضغط على زر "حفظ" الموضح بالصورة ( ، )3وبالتالي يمكنهإرسال الدرجات لرئيس القسم لعتمادها.
 يوفر النظام خاصية عرض تقريري "عرض نتائج الطالب في السكشن" و "تقرير احصائي للدرجات" المبينة بالصورة( ،) 3حيث يقوم المستخدم باختيار لغة التقرير ومن ثم اختيار نوع التقرير وبالتالي يظهر التقرير في شاشة منفصلة
كما هو موضح أدناه:

 - 5 Figureتقرير عرض نتائج الطالب في السكشن
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 - 6 Figureتقرير إحصائي للدرجات
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