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إنطالقاً من حرص إدارة اجلامعة على توفير خدمات أكادميية متميزة ألبنائها الطالب، تسعى عمادة 
القبول والتسجيل بتسخير إمكانياتها البشرية والفنية للمساهمة في توفير اخلدمات واملعلومات 
التي تدعم العملية التعليمية في الكليات بجودة عاملية. وتتشرف بتقدمي خدمة رصد األداء األكادميي 
لدعم القرار بالكليات من خالل نظام اخلدمات اإللكترونية ODUS PLUS، حيث يوفر النظام خدمات 

التقارير واإلحصائيات ملتابعة األداء بالكلية بإمكانية إستعراض:
عدد الطالب ونسب الدرجات للمقررات التي مت دراستها في كل أقسام الكلية في فصل دراسي معني.	 
املعدالت احلالية لطالب الكلية وعرض إحصاء فصلي أو تراكمي ملعدالت الطالب في فصل دراسي 	 

معني أو عدة فصول.
 إحصاء منفصل لكل قسم بالكلية وأيضا للتخصص الرئيسي/الفرعي.	 
معدالت 	  ونسب  معني  دراسي  فصل  أو  معني  دراسي  عام  في  الكلية  من  اخلريجني  الطالب  عدد 

اخلريجني.
إحصاء منفصل لكل قسم بالكليه وأيضا للتخصص الرئيسي/الفرعي.	 
واملزيد من اإلحصائيات واملعلومات حسب املتغيرات املتاحة بالنظام.	 

و بتعاونكم نساهم في التحول نحو اجملتمع املعرفي للشؤون األكادميية في كليات اجلامعة لدعم 
واتخاذ القرار وبدعمكم نثري اإلرشاد األكادميي لتحقيق النجاح للطالب، ونحقق املزيد من اخلدمات 

واملعلومات التي تدعم الكليات للقياس واملتابعة والتحليل والتخطيط.

 مقدمة
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 ) ODUS Plus ( الخدمات المتاحة للقيادات األكاديمية بالكليات الدخول نظام الخدمات األكاديمية اإللكترونية 

www.kau.edu.sa ادخل إلى موقع اجلامعة على الرابط 
نقوم بالضغط على الرابط ) اخلدمات اإللكترونية (.

 نقوم بالضغط على الدخول املوحد لألنظمة اجلامعية.
 نقوم بإدخال رقمك اجلامعي.

 نقوم بإدخال رقمك السري.
 نقوم بالضغط على دخول.

 Odus Plus نقوم باختيار من عالمة التبويب 

 نقوم باختيار تبويب ) عمداء الكليات (  
من اعلى الصفحة الستعراض اخلدمات 

املتاحة لعمداء الكليات.
»التقارير  رابط  على  بالضغط  نقوم   
قائمة  على  النقر  بعد  واإلحصائيات« 

التقارير واالحصائيات

 يتم استعراض انواع االحصائيات كتالي:
1- االحصاء الفصلي لدرجات املقرارات.

2- االحصاء احلالي ملعدالت الطالب حتت 
الدراسة.

ملعدالت  السنوي/الفصلي  االحصاء   -3
الطالب اخلرجيني.
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 اإلحصاء الفصلي لدرجات المقرارات
اإلحصاء   ( رابط  على  بالضغط  نقوم   
الفصلي لدرجــات املقررات ( إحصائيات 
الدرجــات  ونسبة  الطــالب  باعداد 
ملقـرارات الكليــة لطالب حتت الدراسية.

ثم  ومن  اجلامعية  املرحلة  باختيار   نقوم 
الضغط على تنفيذ.

وخصائص  املقرر  باختيار  نقوم   هنا 
ثم  ومن  الفرع   الى   باإلضافة  الطالب 

الضغط على تنفيذ

ثم  ومن  الدراسي  الفصل  باختيار  نقوم 
الضغط على تنفيذ.
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التابعة  التخصصات  قائمة   ستظهر 
الذي  القسم  اختر  القائمة  من  للكلية 
مت دراسة املقرر به ومن ثم الضغط على 

تنفيذ
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في هذه الصفحة يتم  عرض بيانات االحصاء 
الفصلي لدرجات املقررات الدراسية

) هنا  اضغط   ( الرابط  على  الضغط   يتم 
عرض  التفاصيل  االحصائية  للشعب
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ونسبة  احلالية  للمعدالت  احصاء  لعرض 
لطالب  الدراسية  للمقـرارات  الدرجــات 

الكلية حتت الدراسة

 عند الضغط على الدرجة A من اسفل 
الشاشة مثال ستفتح لنا نافذة جديدة 
الطالب  اسماء  االطالع  خاللها  من  يتم 

احلاصلني على هذه الدرجة

 اإلحصاء الفصلي لمعدالت الطالب

احصائيات باعداد الطــالب ونسبة املعدالت 
احلالية والفصليية لطالب الكلية.

 نقــوم بالضـغـط علـى رابــط ) اإلحصاء 
الفصلي ملعدالت الطالب (.

 هنا نقوم باختيار املرحلة اجلامعية ومن ثم 
الضغط على تنفيذ
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الدراسي  الفصل  باختيار  ذلك  بعد  نقوم   
ثم  ومن  تراكمي  أو  فصلي  املعدل  ونوع 
الدفعه  ورقم  الطالب  خصائص  اختيار 
ثم  ومن  والتخصص  الفرع  الى   باالضافة 

الضغط على تنفيذ 

 عند الضغط على الدرجة A مثال من اسفل 
الشاشة مثال ستفتح لنا نافذة جديدة يتم 
من خاللها االطالع اسماء الطالب احلاصلني 

على هذه الدرجة 

 اإلحصاء السنوي / الفصلي لمعدالت الطالب الخرجيين
السنـوي/الفصلي  اإلحصـاء  الستعــراض 
ملعدالت الطالب اخلرجيني نختر عالمة التبويب 
) عمداء الكليات ( من اعلى الصفحة ومن ثم 

الضغط على االحصاء املطلوب
اخلرجيني  الطــالب  باعداد  إحصائيات   

ونسبة املعدالت لطالب الكليــة

الفصل  أو  باختيارالعام  ذلك  بعد  نقوم   
الدراسي ثم اختيار خصائص الطالب ورقم 
والتخصص  الفرع  الى   باالضافة  الدفعه 

ومن ثم الضغط على تنفيذ 
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 هنا نقوم باختيار املرحلة اجلامعية ومن ثم 

الضغط على تنفيذ
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 ستظهر مجموعة تقديرات الطلبة الستعراض 
احدى  باختيار  نقوم  الطالب  اسماء  قائمة 

التقديرات

 قائـمــــة بالطالب اخلـرجييــن احلاصلني على 
تقدير ممتاز
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إصدارات العمادةإصدارات العمادة
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