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التقارير المتاحة للمدرس:
على القائمة اليسارية لنظام  SVUISيوجد مجموعة من التقارير تمكن األستاذ من
الحصول على المعلومات الضرورية خالل فترة تدريسه في الجامعة االفتراضية
السورية هذه التقارير:
 Course Grades .1تقرير نتائج المواد:
يتمكن المستخدم من خالل التقرير معرفة عالمات الطالب التفصيلية في
المادة بعد أرشفتها ونقلها من نظام االمتحانات مع إمكانية فلترة الطالب حسب
حالتهم في المادة وإظهار صفوف الطالب (عالمات الوظائف ،االمتحان ،
العالمة الكلية ،الخ)...
 Course Statistics .2تقرير المعلومات اإلحصائية للمواد:
يتمكن المستخدم من هذا التقرير من معرفة إحصائيات عامة عن المادة في
فصل معين باإلضافة لنتائج الطالب (نسبة الطالب الناجحين ،نسبة الطالب
الراسبين ،المتوسط الحسابي،الخ )...وحالتهم في المادة (نجاح  ،رسوب)
 Course & Tutors .3تقرير األساتذة المدرسين للمواد:
يتمكن المستخدم من معرفة األساتذة المدرسين لمادة معينة والصفوف التي
يدرسوها
 Exam Time Table .4البرنامج االمتحاني:
يمكن من معرفة مواعيد االمتحانات ومدتها.
 Lecture Time Table .5جدول مواعيد المحاضرات:
يمكن من معرفة مواعيد المحاضرات (الجلسات التزامنية) للمواد ضمن
البرامج المختلفة خالل فصل دراسي محدد.
 Sms to Students .6رسائل نصية للطالب:
ميزة إرسال رسائل نصية إلى الطالب في الصفوف التي يدرسها األستاذ .
 Sms to Tutors .7رسائل نصية لألساتذة:
ميزة إرسال رسائل نصية لألساتذة المدرسين لنفس المواد التي يدرسها
األستاذ.
 Std According Certificate .8تقرير شهادات الطالب المسجلين وفقها:
يمكن من معرفة الطالب المسجلين في برنامج معين حسب نوع الشهادة
الحاصل عليها الطالب ومصدرها.
 Std Exam Presence .9تقرير حضور الطالب لالمتحان:

يساعد هذا التقرير على معرفة الطالب اللذين حضروا االمتحان من الطالب
اللذين لم يحضروا االمتحان.
 Student Studiesتقرير السجل الدراسي للطالب:
.10
يساعد هذا التقرير على االطالع على السجل الدراسي للطالب ونتائج
امتحاناته لكافة المواد في كافة الفصول الدراسية والصفوف المنتسب لها
الطالب في كافة المواد
 Student in Courseتقرير الطالب المسجلين في المواد.
.11

عمليات البحث:
تساعد هذه األداة األستاذ في البحث عن الطالب ومعلومات عن حياته
الدراسية كالسجل الدراسي للطالب ونتائج امتحاناته لكافة المواد في كافة
الفصول الدراسية والصفوف المنتسب لها الطالب في كافة المواد :التقرير.
ويمكن البحث من خالل
 .1رقم الطالب student>>ID
 .2أو اسمه باللغة العربية student>>AR-name
 .3أو من خالل اسمه باللغة االنكليزية student>>EN-name

