خدمات تقنية المعلومات

عملية تحميل الدرجات النهائية من
نظام البالك بورد الى نظام البانر
دليل المستخدم

مقدمة:
تم اضافة خدمة جديدة في نظام البالك بورد والتي يتم من خاللها ارسال الدرجات النهائية للطلبة من نظام البالك بورد الى
نظام البانر مباشرة ولن يكون هنالك حاجة الدخالها مرة اخرى في نظام البانر.

الخطوات التالية توضح كيفية األستخدام:


قم باختيارGrade Center Full Grade Center

 سوف تالحظ إضافة عمود جديد إلضافة الدرجات النهائية “Banner Grade”.

محتويات هذا العمود بطبيعتها ستكون ظاهرة للطلبة  .يمكنك إخفائها لتجنب ارسال الدرجات النهائية للطلبة خالل عملية
اإلدخال باتباعك الخطوات التالية:
 .1أختر السهم في خانة  Banner Gradeثم اختر“Edit Column Information”.

 .2في اسفل الصفحة اختر  3. Optionsوقم بتغيير ” “Show this Column to Studentsالى " ."Noتأكد بعد
ذلك من اختيار ”“Submit
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 .3الحظ اضافة رمز جديد في خانة ” “Banner Gradeذلك يعني ان الطلبة ال يرون هذه الخانة .ال تنسى تغييرها
لتكون مرئية من قبل الطلبة بعد االنتهاء من رصد الرجات وارسالها الى البانر

 قم بإدخال الدرجات النهائية بالعمود ” “Banner Gradeتماما كما تدخلها في نظام البانر (i.e. A,B,C/P,NP,I,…etc.).
اذا اخطأت بإدخال إحدى الدرجات سوف تشاهد رسالة تدل على خطأ في اإلدخال كما يلي:

 بعد اإلنتهاء من إدخال الدرجات يمكنك إرسال الدرجات إلى البانر باختيارManage Send Grades to Banner



سيكون إدخال الدرجات متوفر خالل الفترة المقررة من قبل دائرة التسجيل .إذا أدخلت الدرجات قبل أو بعد هذه
الفترة ستشاهد الرسالة التالية.:

Grading
Period



يجب إدخال درجات المقرر لجميع الطلبة لتتمكن من إرسالها الى نظام البانر  ،وإذا لم تدخل بعض الدرجات
سيرفض النظام إرسالها وسترى الرسالة التالية:
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اذا تمت عملية ارسال الدرجات بنجاح ستظهر رسالة شبيهة بالرسالة التالية (حسب عدد الطلبة المسجلين في
المقرر):



يمكنك إجراء التغيير على الدرجات خالل الفترة المسموح بها ،ولكن بعد أي تغيير قم بإرسال الدرجات ثانية الى
نظام البانر باتباعك الخطوات السابقة



آخر يوم في رصد الدرجات ،عند منتصف الليل ،سيقوم النظام بإرسال الدرجات الى نظام البانر بشكل آلي للتاكد من
إرسال جميع الدرجات التي رصدت في نظام البالك بورد



بعد ادخال او تعديل الدرجات وارسالها ال نظام البانر  ،يمكن التحقق من صحتها في نظام البانر باتباع الخطوات
التالية
 .1ادخل لنظام البانر عن طريق الرابط التالي http://mybanner.qu.edu.qa
 .2اختر ” “VIEW FINAL GRADEمن خانة Faculty and Advisor Services

سيتم االعالن عن الفترة المتاحة إلدخال الدرجات عند االقتراب من نهاية الفصل وموعد االمتحانات النهائية
يمكنك طلب المساعد عن طريق التواصل مع مكتب OFID
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