Canlyniadau Diwedd Flwyddyn
Canllaw Defnyddwyr

Logio i mewn i’r Wefan Canlyniadau Myfyrwyr
http://studentresults.smu.ac.uk/
Bydd y tudalennau a ganlyn yn eich arwain trwy’r wefan canlyniadau myfyrwyr. Pe bai gennych
unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Desg Gymorth TG trwy helpdesk@uwtsd.ac.uk neu ffoniwch
(01792) 481 134. Fel arall, gallwch gyflwyno tocyn i’r Ddesg Gymorth TG trwy ymweld â’r Ddesg
Gymorth TG.

Logio i mewn:
Logiwch i mewn i’r wefan
canlyniadau myfyrwyr trwy roi eich
Enw Defnyddiwr Rhwydwaith a
Chyfrinair yn y lleoedd priodol.
Os oes arnoch angen ailosod eich
cyfrinair cysylltwch â’r Ddesg
Gymorth TG.

Unwaith y byddwch chi wedi rhoi eich manylion logio i mewn ac wedi dewis ‘Login’, bydd yr hafan
canlyniadau myfyrwyr yn ymddangos, fel y gwelir yn y ddelwedd isod.

Hafan Canlyniadau Myfyrwyr:
Darllenwch y wybodaeth ar y
dudalen hon yn ofalus, gan ei bod yn
rhoi canllawiau i chi ar beth i’w
wneud ar ôl i chi edrych ar eich
canlyniadau.

Tudalen 1

Canlyniad Diwedd Flwyddyn
Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad i chi at eich canlyniadau wedi iddynt gael eu cofnodi yn y
System Cofnod Myfyriwr. Er bod pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau cywirdeb y canlyniadau a
arddangosir, ni all y Brifysgol warantu nad yw camgymeriadau teipio wedi digwydd wrth gynhyrchu’r
dudalen we hon.

Cyfnod Academaidd:
Dechreuwch drwy ddethol y
Cyfnod Academaidd Cyfredol o’r
cwymprestr.

Unwaith y byddwch wedi dethol y cyfnod academaidd cyfredol, bydd y weddalen yn
diweddaru, a bydd y Canlyniad Diwedd Flwyddyn yn cael ei ddangos. Hefyd, bydd y
modiwlau sy’n gysylltiedig â’r cyfnod academaidd yn cael eu dangos.

Canlyniadau Cyffredinol:
Am arweiniad ar beth i’w
wneud nesaf, ewch i rhan YN
SEILIEDIG AR FY NGHANLYNIAD
CYFFREDINOL, BETH A DDYLAF
EI WNEUD NESAF y ddogfen
hon.
Tudalen 2

Canlyniadau Modiwlau

Canlyniadau Modiwlau:
I edrych ar ganlyniad pob modiwl
detholwch y saeth ( ) sydd wrth
y Cod Modiwl.

Canlyniadau Modiwlau:
Ar ôl i chi ddethol hwn, bydd
cydrannau’r modiwl e.e.
‘Arholiad’ neu ‘Gwaith Cwrs’ yn
cael ei ddangos ynghyd â’r
marc.

Tudalen 3

Logio Allan o’r Wefan Canlyniadau Myfyrwyr

Logio allan:
Pan fyddwch chi wedi gorffen edrych
ar eich canlyniadau logiwch allan trwy
ddefnyddio’r porwr gwe neu’r tab.
Os ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur,
gliniadur neu dabled a rennir, gwnewch
yn siwr eich bod yn logio allan cyn gadael
y ddyfais.

Tudalen 4

