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كٌفٌة تغٌٌر لغة البرنامج إلى اللغة العربٌة:
 )1افتح متصفح كروم  Chromeوشعاره :
 )2لتحوٌل البرنامج إلى اللغة العربٌة اضغط على هذه العالمة
 )3اضغط على الضبط .Settings

الضبط
SETTINGS

شرٌط البحث

 )4سوف تظهر هذه الشاشة ثم اكتب
 languageفً شرٌط البحث.

2

على ٌمٌن الشاشة.

 )5اضغط على .language

 )6اضغط على .Add languages

 )7اختر اللغة العربٌة ARABIC

 )8ثم اضغط إضافة .ADD
اختر العربٌة Arabic -

إضافة

3

 )9بعد إضافة اللغة العربٌة ARABIC
سوف تظهر فً نهاٌة قائمة اللغة.
 )11قم بالضغط على عالمة
 )11اختر انتقل إلى األعلى Move to
 the topثم ٌمكنك إغالق الصفحة.
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كٌفٌة الدخول إلى البرنامج:
 )1انسخ الرابط التالً فً أعلى الصفحة:
http://inb.alqasimia.ac.ae:9090/index.html
 )2سوف تظهر أمامك الصفحة الرئٌسٌة ثم انقر على الخدمة الذاتٌة لرصد الحضور والغٌاب Faculty
 Attendance Tracking SSBلتسجٌل الحضور والغٌاب:

الصفحة
الرئٌسٌة

اضغط هنا للدخول إلى شاشة الحضور واالنصراف

 )3قم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري ثم قم بتسجٌل الدخول:

*****
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 )4سوف تظهر أمامك صفحة بقائمة المقررات الخاصة بك ،اختر المقرر المراد رصد الحضور والغٌاب له
وسوف تظهر على ٌسار الصفحة تفاصٌل المقرر من توارٌخ المحاضرات ،عدد المحاضرات ،عدد
المحاضرات السابقة ،وعدد الطالب ثم اضغط على تسجٌل الحضور:
قائمة المقررات

تسجٌل الحضور

تفاصٌل المقرر

عدد المحاضرات الكلً خالل الفصل

مكان المحاضرة

عدد المحاضرات السابقة

عدد المحاضرات التً تم تسجٌل
الحضور والغٌاب فٌها
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كٌفٌة رصد الحضور والغٌاب:
 )1سوف تظهر صفحة بقائمة أسماء الطالب:
فً حال الرغبة برصد الغٌاب لٌوم سابق نختار التارٌخ من هنا
اسم الطالب

بشكل تلقائً ٌظهر تارٌخ الٌوم

 )2فً حالة حضور الطالب قم بالضغط على الدائرة الفارغة مرة واحدة للحصول على هذه العالمة

 )3فً حالة غٌاب الطالب قم بالضغط على الدائرة الفارغة مرتان للحصول على هذه العالمة

.

.

 )4لتسهٌل عملٌة رصد الحضور والغٌاب لجمٌع طالب الفصل ٌمكنك الضغط على تحدٌث الكل ومن ثم تسجٌل الكل
إلى

حضور والذهاب السم الطالب الغائب وتغٌر عالمة

7

.

 )5فً حالة إبال غ الطالب للمعلم بغٌابه بعذرٌ ،مكن للمعلم أن ٌقوم بإدخال هذا التنبٌه عبر تفعٌل مؤشر "تم
اإلخطار بالغٌاب".
 )6فً حال اإلبال غ عن الغٌاب لفترة محددة
ٌمكن إدخال البٌانات عبر الضغط على
أٌقونة الغٌاب الطوٌل.

تم اإلخطار بالغٌاب

الغٌاب الطوٌل

 )7فً حال الغٌاب الطوٌل (سفر أو مرض أو غٌرها) ٌمكن إدخاله عن طرٌق الضغط على الغٌاب الطوٌل
وٌتم اختٌار تارٌخ بداٌة الغٌاب ونهاٌته وإدخال أٌة مالحظة ثم الضغط على حفظ.

بداٌة الغٌاب

نهاٌة الغٌاب
مالحظات
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كٌفٌة إلغاء محاضرة:


فً حال إلغاء أٌة محاضرة بسبب عطلة رسمٌة أو مناسبة أو اعتذار األستاذ عن المحاضرة لظرف ماٌ ،جب
تحدٌث ذلك حتى ال ٌؤثر على نسبة حضور الطلبة ،ونقوم بذلك بعمل الخطوات التالٌة:
 oاختر الٌوم والتارٌخ للمحاضرة.
 oاضغط على أٌقونة المحاضرة وقم بإختٌار قم بإلغاء هذه المحاضرة.
 oسوف تظهر هذه العالمة

عندما تقوم بإلغاء المحاضرة.
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إحصائٌات حضور الطالب:


عند الضغط على السطر الموجود فٌه اسم الطالب ،ستظهر على الجانب األٌسر من الشاشة بعض
المعلوماتٌ ،مكن الضغط على الحضور فتظهر إحصائٌات حضور الطالب المختار مثل عدد المحاضرات ،عدد
مرات الغٌاب والحضور ،نسبة الحضور التراكمٌة ،مع تفاصٌل الغٌاب لكل محاضرة وسبب الغٌاب.

تفاصٌل المحاضرة

تفاصٌل غٌاب
الطالب

مالحظة :إجمالً نسبة الحضور التراكمٌة هً نسبة الحضور الفعلً للطالب حٌث ٌتم تقسٌم عدد مرات الحضور على عدد
المحاضرات المسجلة فً هذه الشعبة

عدد مرات الحضور
عدد المحاضرات ما عدا المحاضرات الملغاة أو الغٌاب بعذر
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عرض ملخص معلومات الطالب:


لمعرفة المعلومات الشخصٌة واألكادٌمٌة للطالب ٌمكنك المرور فوق اسم الطالب وأٌضا لمعرفة تفاصٌل
المعلومات األكادٌمٌة للطالب اضغط على عرض الملف.
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كٌفٌة الخروج من النظام:


ومن ثم اضغط على تسجٌل خروج.

اذهب إلى ٌسار الشاشة واضغط على
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