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دليل المستخدم لنظام إدارة معلومات الطالب )(SIS

أوالً :نبذة عامة
يمنح النظام الصالحية لرئيس القسم األكاديمي الستعراض واالطالع على الشؤون المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس بالقسم،
وذلك من متابعة االرشاد األكاديمي للطلبة والنصاب األكاديمي والساعات المكتبية وكذلك العبء التدريسي وقوائم الطالب
المسجلين للمقررات ،وتوضح الصورة أدناه ھذه الخاصية:

 - 1 Figureشاشة متابعة أعضاء ھيئة التدريس
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ثانيا ً :خيار االرشاد األكاديمي للطالب
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على طلبة القسم مع بيان المرشد األكاديمي لكل طالب ،كما باإلمكان البحث بعدة
وسائل وخيارات للحصول على النتيجة النموذجية ،وتوضح الصورة التالية ھذه الخاصية:

 - 2 Figureشاشة االرشاد األكاديمي )بحث طالب(

-

حذف :باإلمكان حذف المرشد األكاديمي عن طالب معين كما ھو موضح بالصورة أدناه.
الرقم الجامعي :باإلمكان ترتيب النتائج بناءاً على الرقم األكاديمي وفقا ً لألقدم أو االحدث كما ھو موضح بالصورة
أدناه.
اسم الطالب :باإلمكان ترتيب النتائج بناءاً على اسم الطالب وفقا ً للترتيب األبجدي كما ھو موضح بالصورة أدناه.
تعديل المرشد األكاديمي :باإلمكان تعديل المرشد األكاديمي لطالب معين كما ھو موضح بالصورة أدناه.

4

 - 3 Figureنتائج البحث عن االرشاد االكاديمي للطالب

 إضافة إلى مرشد أكاديمي :باالمكان إضافة مرشد أكاديمي للطلبة الذين لم يحدد لھم مرشدين ،وذلك كما ھو مبينبالصورة أدناه:

 - 4 Figureإضافة طالب إلى مرشد أكاديمي

5

ثالثا ً :خيار االرشاد األكاديمي لألعضاء
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على المرشدين األكاديميين والطلبة التابعين لھم ،كما باإلمكان البحث بعدة وسائل
وخيارات للحصول على النتيجة النموذجية ،وتوضح الصورة التالية ھذه الخاصية:

 - 5 Figureشاشة االرشاد األكاديمي )بحث أعضاء(

 المرشد األكاديمي :باإلمكان االطالع على البيانات األساسية والوظيفية لعضو ھيئة التدريس بالضغط على اسمهبالخانة المخصصة الموضحة بالصورة أعاله.
 الطالب :باإلمكان االطالع على الطلبة التابعين ألحد أعضاء ھيئة التدريس بالضغط على زر << الموضح بالصورةأدناه ،مع إمكانية نسخ النتيجة لملف إكسل والحصول على البريد االلكتروني للطلبة المسجلين بالجدول مع خاصية
إرسال رسالة لھم ،كذلك إضافة طالب معين للمرشد األكاديمي ،وتوضح الصور أدناه ھذه الخصائص:
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 - 6 Figureالطالب المنتمين لعضو ھيئة التدريس

 - 7 Figureإضافة طالب لعضو ھيئة التدريس
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 - 8 Figureإرسال رسالة للطلبة
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 إضافة مرشد أكاديمي :باإلشارة للصورة ) ،(Figure 5باإلمكان إضافة عضو ھيئة تدريس لإلرشاد األكاديمي معإضافة الطلبة التابعين له ،وتوضح الصورة أدناه ھذه الخاصية:

 - 9 Figureإضافة مرشد أكاديمي
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رابعا ً :خيار متابعة االرشاد األكاديمي
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على الطلبة والمرشدين األكاديميين ،كذلك مشاھدة بيانات االرشاد وتفعيل أو إيقاف
السماح بالتسجيل ،كما باإلمكان البحث بعدة وسائل وخيارات للحصول على النتيجة النموذجية ،وتوضح الصورة التالية ھذه
الخاصية:

 - 10 Figureشاشة االرشاد األكاديمي

 - 11 Figureنتيجة البحث لالرشاد األكاديمي
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 السماح بالتسجيل :باإلشارة للصورة أعاله ،تتيح ھذه الخاصية تفعيل التسجيل للمقررات أو ايقافھا. بيانات اإلرشاد :باإلشارة للصورة أعاله ،باإلمكان االطالع على تفاصيل بيانات اإلرشاد المقدم للطالب وذلكبالضغط على زر بيانات اإلرشاد <<  ،وتوضح الصورة أدناه تفاصيل ھذه الخاصية:

 - 12 Figureبيانات االرشاد
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خامسا ً :خيار النصاب األكاديمي
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على عدد ساعات التدريس ألعضاء ھيئة التدريس وفقا ً للدرجة األكاديمية ،وتوضح
الصورة التالية ھذه الخاصية:

 - 13 Figureشاشة النصاب األكاديمي

سادسا ً :خيار الساعات المكتبية
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على الساعات المكتبية ألعضاء ھيئة التدريس مع إمكانية البحث المتقدم ،وتوضح
الصورة التالية ھذه الخاصية:

 - 14 Figureشاشة الساعة المكتبية ألعضاء ھيئة التدريس

12

 - 15 Figureالبحث المتقدم

سابعا ً :خيار العبء التدريسي لعضو ھيئة تدريس
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على العبء التدريسي لعضو محدد من أعضاء ھيئة التدريس مع بيان تفاصيل
العبء ،ومن الممكن تحديد أحد المقررات كعبء إضافي في حال كونه كذلك ،وتوضح الصورة التالية ھذه الخاصية:

 - 16 Figureالعبء التدريسي لعضو ھيئة التدريس
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ثامنا ً :خيار قوائم الطالب
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على بيانات الطلبة المسجلين بمقررات القسم وفقا ً لنوع المقرر والشعب الدراسية،
كذلك تتوافر خاصية اظھار إحصائية لجميع مقررات القسم ،وتوضح الصورة التالية ھذه الخاصية:

 - 17 Figureشاشة عرض بيانات الطالب المسجلين لمقررات

 - 18 Figureإحصائية جميع مقررات القسم
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 بعد إجراء عملية البحث المُبينة بالصورة أعاله ) ، (Figure 17تظھر النتائج في أسفل الشاشة مع إمكانية الحصولعليھا بثالث تقارير مختلفة وھي :تفصيلي ،االحصائيات ،إحصائية )تخصصات( مع اختيار لغة التقرير ،كما يتيح
النظام نسخ النتائج لملف إكسل ،وتوضح الصور أدناه ھذه الخصائص:

 - 19 Figureنتيجة البحث والخيارات

 - 20 Figureتقرير تفصيلي
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 - 21 Figureتقرير االحصائيات

 - 22 Figureتقرير احصائية )تخصصات(
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