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مقدمة
معلومات مفيدة على هيئة رسوم بيانية ّ
تسهل
ذكاء األعمال هي وسيلة تساعد القيادات بالجامعة في تيسير اتخاذ القرارات وتحويل البيانات األولية إلى
ٍ
معرفة األداء االكاديمية واإلدارية لجميع جهات الجامعة وكيفية تحسينه بأسرع وقت يهدف إلى الوصول ألفضل النتائج أثناء صنع القرارات.
ُ
كما أنها تقوم بالربط بين العمليات واالجراءات التي تقوم بها الجامعة وتبسيطها في صورة مفهومة ً
وطبقا للبيانات املعطاة تقوم بعمل تقارير إحصائية
وتقارير تفصيلية تؤدي بالنهاية إلى السرعة في اكتشاف مكامن الخلل واصالحه.
وهي تقوم بسرعة توفير البيانات واملعلومات املطلوبة في الوقت املحدد حتى تتمكن من معالجتها في حالة حدوث أي أمر طارئ.

مكونات منصة ذكاء
الشاشة الرئيسية  :تتكون من مجالت تحتوي على املؤشرات والتقارير
فيما يلي قائمة باأليقون ات واألزارير الخاصة بالنظام واملستخدمة في هذه الوثيقة.
األيقونة/الزر

الوصف(إسم الزر)

"زر تسجيل الدخول"
يمكن النقر على زر تسجيل الدخول لتسجيل الدخول على
النظام بعد تعبئة حقول إسم املستخدم وكلمة املرور في شاشة
تسجيل الدخول.
"زر الخدمات اإللكترونية"
يمكن النقر على الزر لفتح قائمة الخدمات اإللكترونية في
البوابة الجامعية.
" زر منصة ذكاء األعمال "
يمكن النقرعلى الزر للدخول على منصة ذكاء األعمال .
"ايقونة مجلد"
يمكن النقرعلى االيقونة إلستعراض املؤشرات والتقارير
"ايقونة مؤشرات"
يمكن النقرعلى االيقونة ألستعراض املؤشرات بشكل رسومات
بيانية
"ايقونة التقارير"
يمكن النقر على ايقونة التقارير ألستعراض االحصائيات
والتقارير بيانية .
"ايقونة الغاء الفلتره"
يمكن النقرعلى ايقونة الغاء الفلتره ألعادة املؤشر الى الوضع
الطبيعي
"ايقونة اظهارالتقرير"
تستخدم هذه االيقونة بعد تحديد فالتر التقريرألظهار البيانات
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مجلد طلبة الجامعة
يتيح هذا المجلد الى الدخول الى مؤشرات والتقارير االحصائية لطلبة الجامعة للمستخدم عن طريق الضغط على ايقونة مجلد طلبة الجامعة  .بحيث
يمكن للمستخدم اختيار مؤشرات طلبة الجامعة أو اختيار التقرير املراد طباعته .

الخطوات


الخطوة األولى :

تسجيل الدخول ملوقع الجامعة ومن الخدمات االلكترونية النقر على ايقونة منصة ذكاء
الخطوة الثانية :
بعد الدخول على منصة ذكاء تظهر املجلدات املتاحة حسب الصالحيات ( النقر على مجلد طلبة الجامعة )

الخطوة الثالثة :
في هذه الشاشة يحتوي على التالية:
أ  -المؤشرات:
 – 1مؤشرات طلبة الجامعة
ب – التقارير:
 – 1تقرير احصائيات الخريجين

 – 2تقرير احصائيات المستجدين

 – 3تقرير احصائيات المقيدين بالجنسيات

 – 4تقرير احصائيات المقيدين بالفصل الدراسي

 – 5تقرير احصائيات المقيدين حاليا

 – 6تقرير بيانات الخريجين

 – 7تقرير بيانات الطالب بالحالة االكاديمية  – 8تقرير بيانات المستجدين
 – 9تقرير بيانات المقبولين

 – 10تقرير بيانات المقيدين بالفصل الدراسي

 – 11تقرير بيانات ذوي الهمم

 – 12تقرير هيئة التدريس

وهي الشاشة الرئيسية وتعرض مؤشرات تفاعليه لطالب الجامعة وعداد الكليات والمرحل الدراسية وتصنيفاتها
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أ  -املؤشرات ( مؤشرات طلبة الجامعة ) ستظهر الشاشة التالية التي تحتوي على رسومات بيانية ،هذه الشاشة تفاعلية عند اختيار أي مؤشر تتفاعل
معه بقية املؤشرات وتظهر البيانات بعد تصفيتها على حسب االختيار املحدد له من يمين الصفحة او اختيار نفس املؤشر لتيم التفاعلة معه بقية
املؤشرات
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باستخدام ( )drill downوالفالتر وذلك عند الضغط على السهم املوجود أعلى املؤشر

عند تفعيل السهم األسفل يصبح لونه أسود الداكن

يمكن الدخول إلى مستويات أقل

وهنا يمكن أن تختار الكلية لتظهر أقسام الكلية وفي حال معرفة

املؤشرات للقسم من األقسام الغاء تفعيل السهم الداكن ثم النقر على القسم لتتفاعل بقية املؤشرات الخاصة بالقسم وبذلك وعند الضغط مرة
أخرى على السهم لتحويله للداكن واختيار القسم ليظهر املستوى االدنى والعكس للرجوع ملستوى اعلى النقر على ايقونه (  ( drill upالسهم للعلى
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( االيقونات الذهبية ) عند النقر عليها يمكن التنقل داخل صفحات املؤشر
 -1زر

صفحة مؤشرات توزيع الطلبة بالسنوات وتحتوي على اعداد املستجدين واملقيدين والخريجين واملنسحبين باألضافة الى

مؤشرات الحالة الدراسية ونظام الدراسة ونوعها وحالة ذوي الهمم واملرحلة الدراسية

 -2زر

املقررات الدراسية ويحتوي على البيانات أعضاء التدريس للقسم ومقررات لكل عضو هيئة تدريس والطلبة لكل مقرر وكل

عضو تدريس
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 -3زر



هيئة التدريس ويحتوي على بيانات أعضاء هيئة التدريس بالكلية او القسم واملقررات الدراسية

للتنوية :
زر

الرجوع الى املؤشر الرئيس ي

ب  -التقارير ( من مجلد طلبة الجامعة ) وتشمل التقارير املراد طباعتها ومثال على ذلك (( تقرير بيانات الطالب بالحاالت األكاديمية ))
ويمكن تصفية البيانات بناء على الفالتر املوجودة بأعلى التقرير وعرض طباعة التقرير من ايقونة
تحديد نوع تصدير التقرير
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وعند النقر على ايقونة

يمكن

