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جـدول الـحـتويت
ممتزات بظام ادارة الظالب االلكتروني
ل
عملبة ا تسجيل في بظام ادارة الظالب االلكتروني

تسجيل دخول الظالب
ل
وصف مهام شعبة ا تسجيل في الكلبة في بظام ادارة الظالب االلكتروني
ل
تسجيل دخول مدير ا تسجيل
وصف مهام مقرر الكلبة في بظام ادارة الظالب االلكتروني

تسجيل دخول مقرر قسم الكلبة
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Chapter

بظام ادارة الظالب االلكتروني
نظام ادارة الطالب االلكتروني هو نظام متعدد الصالحيات يعمل تحت بيئة املتصفح بشكل
تكاملي على تحقيق االستفادة الكاملة وبالشكل االمثل من بيانات الطلبة والهيئة التدريسية
لتقليل الجهد وزيادة سرعة وصول املوظفين الى معلومات الطلبة .كما ويساعد برنامج نظام
إدارة الطالب االلكتروني املؤسسات التعليمية على أتمتة توزيع املهام ،والتصنيف،
واالتصاالت األخرى مع الطلبة والتتدريسيين.

م

ن أهم مميزات النظام هي السهولة والسرعة وتقليل االخطاء الى اقص ى حد فضال
عن توفير عدد كبير من التقارير التي تساعد على تسهيل اتخاذ القرارات املهمة.
استضافة النظام تكون على نظام مايكروسوفت السحابي آجور (Microsoft
.)Azur

كما ويتميز النظام باحتوائه على العديد من الخدمات واالنظمة مثل نظام اللجنة
االمتحانية ,نظام الباجات ,نظام الدراسات العليا ,فرز القبوالت ونظام االقسام الداخلية.

المتزات االساسبة لنظام ادارة الظالبااللكتروني

F E A T U R E S

B A S I C

 تخزين معلومات الطالب ,بما في ذلك الدرجات
والحضور
 إعداد التقارير
 إعداد الجدول االسبوعي
 إدارة التسجيل والتسجيل الجديد

اهم امليزات االساسية التي يتضمنها النظام هي:
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ممتزات بظام ادارة الظالبااللكتروني
 .1صالحيات منفصلة لكل من مدير التسجيل ,املقرر  ,األستاذ والطالب والدخول باسم مستخدم
وكلمة مرور خاص.
 .2تغذية املعلومات للنظام بشكل تلقائي عن طريق ملف اكسل( )Excelالوارد من وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي بعد اعالن نتائج القبول املركزي .
 .3مالئمة النظام لجميع األنظمة املعتمدة كالنظام السنوي (الفصلي) او نظام املقررات.
 .4تمييز حالة الطالب العامة عن طريق االلوان والرموز بجانب كل اسم من حيث اكتمال التسجيل
وغلق الحساب وغيرها.
 .5إمكانية تخصيص البحث ( )Filtersعند استيراد املعلومات الخاصة بالطلبة لزيادة سهولة الوصول
للمعلومة مثل( الجنس,سنة القبول,حالة القبول وغيرها).
 .6إعداد التقارير اإلحصائية بشكل تلقائي والتي تقوم بتسهيل عمل املستخدم عن طريق معرفة
معرفة اعداد الطلبة والتدريسيين وغيرها.
 .7واجهة رئيسة تحوي املعلومات الطارئة الواجب معالجتها كطلبات التحويل او طلبات الطلبة
الذين اكملوا التسجيل.
 .8إمكانية تصدير القوائم املوجودة في النظام الى ملف اكسل ( )Excelأو طباعتها.
 .9تسجيل املوظفين  ,التدريسيين والطالب عبر اإلنترنت.
 .10السماح للتدريسيين بإدارة حضور الطالب ودرجاتهم.
كما ويتميز النظام باحتوائه على العديد من الخدمات واالنظمة مثل نظام اللجنة االمتحانية ,نظام الباجات ,نظام
الدراسات العليا ,فرزالقبوالت ونظام االقسام الداخلي
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Chapter

ل
ت
ي
عملبة ا سج ل في بظام
ادارة الظالب االلكتروني

يساعد تسجيل الطلبة في نظام ادارة الطالب االلكتروني في أتمتة العملية للجامعة حيث يمكن للنظام
تسجيل الطلبة وإدارتهم و فرز النماذج وتخزينها بتنسيق رقمي لسهولة الوصول إليها عند الحاجة .تتمثل
إحدى الوظائف املهمة للنظام في أنه يقلل من فرص األخطاء  -سواء في ملء النموذج أو في مرحلة املعالجة.
إذا فات الطالب ملىء معلومات أو ملىء معلومات غير صحيحة  ،ينبههم النظام على الفور باألخطاء.

ت

تجزأ عملية التسجيل في نظام ادارة الطالب االلكتروني الى جزأين اساسية وهي :تسجيل جديد
وتسجيل دخول ,حيث في جزء التسجيل الجديد يتم تزويد النظام باملعلومات الخاصة
ً
باملستخدم مثل االسم والبريد االلكتروني وغيرها ( سيتم شرحها الحقا مع الصور التوضيحية),
أما في جزء تسجيل الدخول فيتم تسجيل الدخول للنظام عن طريق البريد االلكتروني (املرسل من مدير
ً
النظام الى الكليات) مع كلمة املرور التي تتولد تلقائيا عن طريق النظام.
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معلومة:
تمت برمجة نظام ادارة
الطالب االلكتروني لكي
يعمل على متصفحات
االنترنت جميعها .
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ت
ي
ج
س
ل دخول الظالب
يتم تسجيل دخول الطالب الى نظام ادارة الطالب االلكتروني عن طريق الرقم االمتحاني او الرقم الجامعي
وكلمة املرور ,حيث يتم توليد هذه املعلومات عن طريق النظام بشكل تلقائي .ويتم تزويد الطالب بهذه
املعلومات عن طريق شعبة التسجيل التابع الى الكلية التي ينتمي اليها الطالب.

خطوات تسجيل الدخول للطالب في نظام ادارة الطالب االلكتروني :
ا
اوال .1 :يمكن فتح واجهة البرنامج الرئيسة وذلك بإتباع رابط الدخول لنظام ادارة الطالب االلكتروني

https://ums.uob.edu.iq
 .2ثم الضغط على حقل تسجيل الدخول كما موضح في الصورة ادناه:

ا
ثانيا :يتم إدخال البريد االلكتروني (الرقم الجامعي او االمتحاني) وكلمة املرور ثم الضغط على حقل تسجيل الدخول
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ا
ثالثا :بعد تسجيل الدخول للطالب تظهر الواجهة الرئيسة الخاصة بالطالب كما موضح في الصورة أدناه وسيتم
شرحها وحسب النقاط:

 .1هي املساحة التي يظهر فيها اسم الطالب/ة.
 .2هي لوحة التحكم الرئيسة والتي تمثل الواجهات الجزئية ضمن الواجهة الرئيسة الخاصة بحساب الطالب والتي يجب
ً
على الطالب ملىء الحقول املتضمنة فيها (سسيتم شرحها مع التفاصيل الحقا)
 .3هي املساحة التي تتضمن صورة الطالب/ة  ,الترحيب بالطالب/ة في نظام ادارة الطالب االلكتروني ,وبعض املعلومات او
املالحظات املطلوبة من الطالب/ة القيام بها.
 .4مالحظة او اشعار للطالب للقيام بها .املثال اعاله :يطلب من الطالب مراجعة القسم لغرض اضافة حالة دراسية
وذلك الن الطالب ال توجد لديه حالة دراسية في النظام.
ا
ً
رابعا :على الطالب القيام بملىء الحقول املتضمنة في لوحة التحكم الرئيسة تباعا (كما ذكر في النقطة  2اعاله) :
أ -املعلومات الشخصية :كما موضح في الصورة ادناه وحسب النقاط .1 :اختيار واجهة املعلومات الشخصية
 .2تعديل البيانات

ملحظة:
يمكن الضغط على ي واجهة من
واجهات لوحة التحكم الرئيسة
والقيام بملىء املعلومات وليس من
الضروري تسلسل الواجهات
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ب -معلومات الهويات والسكن :تتضمن هذه الواجهة كل ما يخص معلومات
الهويات والسكن ويمكن البدء بإدخال املعلومات عند الضغط على كلمة
اضغط هنا لتعديل البيانات وكما موضح في الصورة ادناه وحسب النقاط
ً
املوضحة ,يمكن ايضا إضافة البطاقة الوطنية املوحدة في قسم معلومات
البطاقة الشخصية.

ملحظة:
يمكن ترك قسم معلومات جواز
ً
السفر فارغا في حال عدم امتالك
الطالب له حيث انه ال يؤثر على
عملية التسجيل.

ت -معلومات املدرسة :يتم تزويد هذا
القسم باملعلومات بشكل تلقائي
من النظام وحسب القوائم الواردة
من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ويمكن للطالب تعديلها.
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ث -معلومات القبول :يتم تزويد هذا القسم باملعلومات بشكل تلقائي من النظام وحسب
القوائم الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وال يمكن للطالب تعديلها.

في املثال املوضح بالصورة يظهر ان الطالب/ة لم يقم
بإختيار القسم ,لذا في هذا القسم يمكن للطالب اختيار
االقسام التي يرغب بها بالترتيب من االعلى الى االدنى بعد
الضغط على الختياراالقسام اضغط هنا كما موضح في
الصورة ادناه:
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ج -الصورة الشخصية وصور املستمسكات :يقوم الطالب بتحميل الصور الى
النظام والتي تتضمن الصورة الشخصية وصور الوثائق واملستمسكات

يتم رفع الصورة الشخصية وبقية صور املستمسكات من
نوع  jpgمع مراعاة حجم امللف والذي يجب ان يكون
300KB

ح -ارسال طلب تدقيق :بعد االنتهاء من عملية ملء الحقول يقوم بإرسال طلب
تدقيق الى قسم التسجيل التابع للكلية التي ينتمي اليها الطالب عن طريق هذه
الواجهة وكما موضح في الصورة ادناه:

عند الضغط على كلمة ارسال,
تظهر هذه الواجهة حيث الطلب
سيكون قيد املعالجة لحين
تدقيق البيانات واملوافقة من
مدير التسجيل.
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ا
خامسا :بعد االنتهاء من الخطوات اعاله ،يجب على الطالب مراجعة قسم التسجيل في الكلية مستصحبا
كافة الوثائق الثبوتية لغرض التدقيق واكمال التسجيل.

معلومة:
تمت برمجة نظام ادارة الطالب
االلكتروني بعدة لغات برمجية ولم
يقتصر على لغة برمجية واحدة.
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