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للمرحلة األو��2021اكتو�ر1

للمرحلة الثانية2021نوفم��1

فهرس الدورة

انقر ھنا للدخول على فھرس الدورة

محتوى 
الدورة

في ھذه األیقونة، 
إلى یمكنك الرجوع 

تم وضع التي ةالدور
انقر (علیھا عالمة 

)للتوضیح
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2021اكتو�ر 1
.ح�ى ��اية التعاقد

فهرس الدورة

الرجوع للصفحة السابقة

ةاالنتقال للصفحة التالیالتنقل بین الوحدات

ُمحدد الصفحة للرجوع
لھا من خالل أدوات 

الدورة
) انقر للتوضیح(
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2021سبتم�� 26

املنــاقشــــــــة

إضافة موضوع للمناقشة

صفحة إلى انقر ھنا للدخول 
المناقشة

االطالع والبحث عن 
المناقشات



6

2021نوفم�� 1

الو�ــــــــــــــــ�ي

صفحة إلى انقر ھنا للدخول 
الویكي

األدوات

إضافة مقال علمي یخص 
البرنامج التعلیمي 
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2021نوفمبر 1

الــــدرجـــــــات

انقر ھنا لمعرفة نسبة 
اإلنجاز والحصول على 

الشھادة

نسبة اإلنجاز في الوحدة

نسبة اإلنجاز العام
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الــــدرجـــــــات

الشھادة
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50%

األستـــاذ

معلومات 
الدورة

انقر ھنا للدخول على الصفحة 
المخصصة للطاقم التعلیمي

عدد المتدربین المسجلین بالبرنامج

معلومات أساسیة للبرنامج
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األستـــاذ

في حال كان التسجیل العضویة
في البرنامج بموجب 
دعوة، یمكن لألستاذ 

:التالي

انقر ھنا للدخول على الصفحة 
المخصصة للطاقم التعلیمي

تسجیل المتدرب

إضافة إیمیل المتدرب 1

سبب اإلضافة2

إلغاء التسجیل لمتدرب تم إضافتھ مسبقا
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األستـــاذ

العضویة

طاقم البرنامج اإللكترونيإلى إضافة وحذف أعضاء 

كتابة البرید اإللكتروني إلعطاء صالحیة االنضمام لطاقم 
الفریق

انقر لإلضافة
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األستـــاذ

المشرف على 
الطالب

انقر للدخول على صفحة 
اإلشراف على الطالب

جانقر لمعرفة نسبة إنجاز المتدربین في البرنام

ادخل إیمیل متدرب محدد لمعرفة نسبة إنجازه

ادخل البرید اإللكتروني 
للمتدرب إلعطائھ فرصة 

لإلجابة مجدداً على 
المسألة

إضافة الرابط اإللكتروني للمسألة 

0إلى انقر لتغییر عدد محاوالت المتدرب 
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األستـــاذ

تتنزیل البیانا

انقر ھنا للدخول على صفحة تنزیل البیانات

عرض طریقة توزیع الدرجات

ملف اكسل یوضح أرقام المتدربین بالنظام

تنزیل ملف اكسل بالمعلومات الشخصیة للمتدربین

عرض قائمة المعلومات الشخصیة للمتدربین 
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