استمارة الخطت الدراسيت

استُادا َ انى تىجٍهاخ وسارج انتؼهٍى انؼانً وانثحث انؼهًً /جهاس االشزاف وانتقىٌى انؼهًً/دائزج ضًاٌ
انجىدج واالػتًاد األكادًًٌ\قسى تقىٌى األداء تكتاتتها انًزقى د/خ .فً  2102/01/2تقزر تصًٍى هذا انًىقغ
انخاص نُشز انخطط انتذرٌسٍح ٌتى فٍه َشز تفاصٍم انًادج انذراسٍح نهتذرٌسً وتحذٌذ يفزداخ انًادج انذراسٍح
وػهى ( ) 01أسثىع وتحذٌذ وسائم االتصال تانتذرٌسً ,نذا ٌجة ػهى كم تذرٌسً اٌ ٌُشز خطته انتذرٌسٍح
ػهى هذا انًىقغ نٍتى االطالع ػهٍها يٍ قثم انىسارج يٍ خال يىقغ جايؼح تاتم انزسًً .
عمليت الدخول للحساب الخاص بتدريسي :

ًٌكٍ يال االستًارج ػٍ طزٌق انذهاب انى ادخال استًارج فً انًىقغ وتؼذها ٌزجى ادخال اسى انذخىل
وانزقى انسزي انتاتغ نُظاو انًحاضزاخ نهتذرٌسً
وفً حال ال ٌىجذ نذٌك حساب فً َظاو انًحاضزاخ ٌزجى يتاتؼه شؼثه تطىٌز انًىاقغ فً انزئاسح انجايؼح
او يشزف انًىقغ فً كهٍتك نتكىٌٍ نك حساب فً َظاو انًحاضزاخ وَظاو االستًارج انخطح انذراسٍح

وػُذ دخىنك نهثزَايج سىف تظهز نك صفحه تسطٍغ يٍ خالنها :
 أضافح استًارج تهغه انؼزتٍح وانخطح انسُىٌح نها
 أضافح استًارج تهغه االَكهٍشٌح وانخطح انسُىٌح نها
 تؼذٌم ػهى يؼهىياخ االستًارج نهغتٍٍ انؼزتٍح واالَكهٍشٌح
-2 أياكٍُح حذف االستًارج نهغتٍٍ انؼزتٍح واالَكهٍشٌح

مالحظاث مهمه

ٌ -1جب ان تتأكد من المعلومات قبل ان ٌتم عملٌة حفظ البٌانات
 -2فً حال كانت المادة التً ترٌد ادخالها تحت نظام الكورسات وعند الوصول الى االسبوع الخامس
عشر (ٌ )15ظهر لك أختار حفظ البٌانات ٌرجى الضغط علٌه اما فً حاله نظام المادة فصلً
ٌرجى تكمله أثنا وثالثون اسبوع
 -3عند أضافة االستمارة هناك خطوتان
 -1الخطوة االولى ادخال البٌانات الخاصة بالتدرٌسً
 -2الخطوة التالٌة ٌتم ادخال الخطة السنوٌة من الناحٌة النظرٌة والعملٌة
ٌ -4مكن للتدرٌسً ان ٌمال اكثر من ماده حسب المواد الذي ٌدرسها

عمليت العرض البياناث

ٌ -1مكن من خالل الصفحة الرئٌسٌة ان تضغط على الكلٌة المراد عرض معلوماتها

 -2سوف ٌظهر اسماء التدرٌسٌن واالستمارات التً مالئها التدرٌسً لكل ماده وٌمكن عرض
االستمارة بلغه العربٌة او االستمارة بلغه اإلنكلٌزٌة
ٌ -3مكنك من خالل الضغط على اٌقونة الطباعة طباعة االستمارة المعلومات واٌضا ٌمكنك من
خالل صفحه الخطة السنوٌة ان تطبع االستمارة الثانٌة واٌضا للغتٌن العربٌة واإلنكلٌزٌة

