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 الدخول لنظام دعم اتخاذ القرار
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طريقة الدخول

تسجيل الدخول

 الدخول للنظام عن طريق الرابط
https://bi.pnu.edu.sa/ reports/powerbi/ DSS/ DSS_HOMEPAGES

إدخال اسم المستخدم (بريدك الجامعي من دون كتابة 

وكلمة المرور المستخدمة في البريد الجامعي

(@pnu.edu.sa
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الصفحة الرئيسية لنظام دعم اتخاذ القرار 

٢

.

 الموظفين: لوحات خاصة بعرض بيانات الموظفين مثل إحصائيات 
الموظفين ، خريجات الجامعة الموظفات بها ، بيانات الموظفين المبتعثين

 الطالبات:لوحات خاصة بعرض بيانات الطالبات مثل إحصائيات الطالبات، توزيع
أعضاء هيئة التدريس للطالبات،   ملخص القبول والتسجيل

 اللوحة التنفيذية: تحتوي على ملخص لمعالي رئيسة الجامعة لبيانات
(القبول – الطالبات – الموظفين – الخريجات

 المعلومات العامة: تشمل اللوحات التي تحتوي على بيانات عامة يمكن
 االطالع عليها من قبل جميع المستخدمين ،ومتاحة في تبويب (الجامعة

  في أرقام) على موقع الجامعة  اإللكتروني
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تتكون الصفحة الرئيسية للنظام من مجموعة من لوحات االستعراض



٣
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نستعرض أدناه مثال على لوحة استعراض البيانات وهي لوحة إحصائيات الطالبات

  

_1

(tabs)

_3

_2

 استخدام النظام 

 تحتوي بعض لوحات استعراض البيانات على  أكثر من صفحة الستعراض التقارير
.

.
 جميع لوحات استعراض البيانات لوحات تفاعلية بحيث ُتّمكن المستخدم من

عرض البيانات والتفاعل معها حسب االختيار



٤

خيارات متقدمة

 في حال الرغبة في عرض بيانات حسب فئة محددة يمكنك استخدام

. (filters)المصفيات في أعلى اللوحة



٥

استخدام البيانات

  تصدير البيانات: استخراج بيانات الرسم البياني في ملف إكسل

إظهار البيانات: عرض بيانات الرسم البياني في شكل جدول

تسليط الضوء: تضليل باقي عناصر اللوحة واإلبقاء على الرسم البياني المحدد

فرز تصاعدي-تنازلي: ترتيب البيانات المعروضة في الرسم البياني

فرز حسب: اختيار البيانات المراد تطبيق الفرز عليها
.وضع التركيز: عرض الرسم البياني المحدد على الصفحة كاملة

 كما تحتوي لوحات استعراض البيانات على خيارات متقدمة
:تمكن المستخدم من

(Excel).
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