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دليل المستخدم لنظام إدارة معلومات الطالب )(SIS

أوالً :نبذة عامة
يمنح النظام الصالحية لرئيس القسم األكاديمي لمتابعة شؤون طلبة القسم ،وذلك بعرض بيانات الطالب وانذارات الغياب التي
عليھم ،وقائمة أعضاء ھيئة التدريس بالقسم األكاديمي ،وكذلك مشاريع التخرج ومتابعة طلبات االنسحاب من المقررات وتسكين
الفرعي والتخصص الدقيق ،ومتابعة قائمة االنتظار ،وتوضح الصورة أدناه ھذه الخاصية:

 - 1 Figureشاشة المتابعة الطالبية
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ثانيا ً :خيار عرض بيانات الطلبة
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على بيانات الطالب وذلك بالبحث عن طريق الرقم األكاديمي للطالب أو بالبحث
المتقدم عبر وسائل عدة ،مع إمكانية نسخ النتائج لملف إكسل ،وتوضح الصور التالية ھذه الخاصية:

 - 2 Figureشاشة عرض بيانات الطالب

 - 3 Figureالبحث المتقدم لعرض بيانات الطالب
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ثالثا ً :خيار متابعة إنذارات الغياب
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على إنذارات الغياب للطلبة والمعتمدة من قبل المحاضرين ،وبالتالي اعتمادھا من
قبله ،مع إمكانية نسخ النتائج لملف اكسل ،كما توضح الصورة أدناه ھذه الخاصية:

 – 4 Figureمتابعة إنذارات الطلبة

رابعا ً :خيار قائمة أعضاء ھيئة التدريس
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على أعضاء ھيئة التدريس بالقسم مع إمكانية البحث بعدة وسائل ،كذلك يتيح النظام
إضافة عضو ھيئة تدريس جديد أو التعديل على بياناته أو حذفه ،مع إمكانية نسخ النتائج لملف اكسل ،كما توضح الصورة أدناه
ھذه الخاصية:

 - 5 Figureقائمة أعضاء ھيئة التدريس
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خامسا ً :خيار مشاريع الطالب
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على مشاريع التخرج للطلبة والبحث عنھا بوسائل عدة ،كذلك إضافة مشاريع جديدة
واالطالع على تفاصيلھا والتعديل عليھا وحذفھا ،كما توضح الصورة أدناه ھذه الخاصية:

 - 6 Figureاالستعالم عن بيانات مشاريع الطلبة

سادسا ً :خيار االنسحاب من مقرر
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على طلبات االنسحاب من مقرر ما واجراء الالزم ،كما يتيح النظام البحث عن
الطلبات بعدة وسائل ،وتوضح الصورة أدناه ھذه الخاصية:

 - 7 Figureاالنسحاب من مقرر
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سابعا ً :خيار تسكين الفرعي والتخصص الدقيق
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على الطلبة المُدرجين ضمن تخصصات فرعية مع إمكانية البحث عن جميع طلبة
القسم المُدرجين أو طالب واحد بالرقم األكاديمي ،كما يتيح النظام إلغاء التحويل ،وتوضح الصورة أدناه ھذه الخاصية:

 - 8 Figureتسكين الفرعي والتخصص الدقيق

 الفصول الدراسية :بالضغط على ھذا الزر ،ستظھر الشاشة التي تحتوي على البيانات التاريخية للطالب منذ التحاقهبالجامعة حسب األعوام والفصول كما ھو موضح بالصورة أدناه:
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 - 9 Figureالفصول الدراسية لطالب معين
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ثامنا ً :خيار قائمة االنتظار
تتيح ھذه الصالحية لرئيس القسم االطالع على الطلبة المسجلين في قائمة االنتظار في حال امتالء الشعب الدراسية ،حيث
باإلمكان اتخاذ االجراء المناسب تجاه الطلب سواء من اعتماد اإلضافة بالشعبة أو الرفض أو انشاء شعبة جديدة لطلبة االنتظار،
كما يتيح النظام البحث عن الطلبة بقائمة االنتظار بعدة وسائل ،وباإلمكان نقل نتيجة البحث لملف إكسل ،وتبين الصورة أدناه
ھذه الخاصية:

 - 10 Figureقائمة االنتظار

-

الرقم الجامعي :باإلمكان االطالع على بيانات الطالب األساسية بالضغط على رقمه األكاديمي المبين بالصورة أعاله.
الشعبة :باإلمكان معرفة تفاصيل الشعبة المجمعة في حال وجودھا بالضغط على رقم الشعبة المبين بالصورة أعاله.
الجدول الدراسي :باإلمكان معرفة توقيت ومكان المقرر بالضغط على زر "عرض" المبين بالصورة أعاله.
اعتماد و رفض :باإلمكان اعتماد أو رفض طلب االنتظار على الشعبة باختيار الطالب ومن ثم الضغط على زر
"اعتماد" أو "رفض" المبينين بالصورة أعاله.
إنشاء شعبة :باإلمكان انشاء شعبة للطلبة بقائمة االنتظار لمادة معينة وملء البيانات المطلوبة بالخانات التي ستظھر
باألسفل ،والصورتين أدناه توضح ھذه الخاصية:
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 - 11 Figureالخطوة األولى إلنشاء شعبة

 - 12 Figureالخطوة الثانية إلنشاء شعبة
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