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اإللكرتوينموقع الـ

هيئة ـعضاء الإل

وقع التدريسية عىل م

جامعة فيالدلفيا



اإللكرتوين إلعضاء موقع الـمقدمة عن •
هيئة التدريسيةـال

مكونة للربنامجـالعنارص الرئيسية ال•

قعموـملفات عىل الـحميل الـآلية العمل وت•

مثال تطبيقي•

أسئلة واستفسارات•
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املحتويات



هواالنرتنتعىلالصفحةعنوان:
ht tp : / /www.phi ladelphia .edu . jo /academics

اهليئةعضومساعدةهواإللكرتويناملوقعمناهلدف

وباملوادهباخلاصةاملعلوماتمجيعحتميلعىلالتدريسية

:ييلماومنها.يدرسهاالتي

(Home)التدريسيةاهليئةبعضوالشخيصالتعريف-1

وبراءاتالعلميةواالنجازاتالعلميةاألبحاث-2

هيئةعضويراهوعلميبحثيعملواياالخرتاع

Publ)الشخصيةصفحتهعللوضعهمناسباالتدريس ica t ions)
3

مقدمة



(CV)ةواالنجليزيالعربيةباللغتنيالذاتيةالسرية-3

ططخمنهبايتعلقومابتدريسهايقومالتياملواد-4
اوةطلبمشاريعاوامتحانيةونامذجومالحظاتدراسية
(Courses)ذلكغريإىلتقارير

اوصفحاملتمنهايستفيدقدمفيدةالكرتونيةعناوين-5
التدريسيةاهليئةبعضوعالقةهلااوالطالب

Contac)وااللكرتوينالربيديالعنوان-6 ts)

يسالتدرهيئةعضويراهاإضافيةأخرىمعلوماتأية-7
مناسبة
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http://www.philadelphia.edu.jo/academics
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http://www.philadelphia.edu.jo/academics
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دريسالصفحة الرئيسية لعضو هيئة الت



امللفاتأنواعمجيعحتميلالتدريسهيئةعضويستطيع

الشخصيةصفحتةعىل

هيئةوعضتساعدعدةخصائصاإللكرتويناملوقعيوفر

عىلوماتاملعلتنوعوزيادةوتطويرحتميلعىلالتدريس

هذهومنواالبتكار،التجديدمنيمكنهمماصفحته

:هياخلصائص

بقا  مساملوجودةالصفحاتغريإضافيةصفحاتإنشاء.

الصفحاتأولياتترتيب.
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نهفيمكالصفحةإزالةالتدريسهيئةعضوأرادإذا:الصفحةإزالة•

ويقومودةموجتبقىالصفحةهبذهاملتعلقةامللفاتبانالعلممعذلك

.الحقابإزالتهاالتدريسهيئةعضو

فحتهصبإنشاءالتدريسهيئةعضويقومأنبعدعادة:الصفحةنرش•

صفحتهعىلمنشورةغريتكونهبااخلاصةامللفاتوحتميلوحتريرها

يقومامعلوماهتمنوتأكدبعينهاالصفحةاكتملتقدتكونأنوبعد

دريسالتهيئةعضوالنمهمةميزةوهذهاالنرتنتعىلالصفحةبنرش

فحاتالصعىلالتأثريدونموقعهمنصفحةأيحيجبأنيستطيع

.وماتهمعلتعديلأوفيهاالنواقصاستكاملحلنيموقعهيفاألخرى

لوقبإعدادهامناإلنتهاءبعدالصفحةملعاينة:الصفحةمعاينة•

.النرشعدمأوالنرشقرارألخذحمتواهامنوالتأكدوقعاملعىلنرشهات
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مجمكونة للربناـالعنارص الرئيسية ال
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قائمة الصفحات

نرش الصفحة عىل

املوقع

صفحةحتديد ترتيب ال ل معاينة الصفحة قب

النرش

حترير 

الصفحة 

الصفحةإزالة 

يتغيري الرقم الرس

إضافة صفحة جديدة

مدير امللفات صيةتغيري الصورة الشخ
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حرير الصفحةـت

عنوان الصفحة الذي سيظهر عىل 

الصفحة نفسها يف راس الصفحة

اسم الصفحة الذي 

سيظهر عىل القائمة 

الرئيسية

ة املكان املخصص إلضاف

املعلومات عن الصفحة أو

عمل الرابط مع امللفات 

املحملة

لوحة األدوات



الـالدخول إل: ىـاألولاخلطوة• هيئة التدريسية يفـى موقع أعضاء 
جامعةـال

•http://www.philadelphia.edu.jo/academics 

ال• موقعـواختيار اسم عضو هيئة التدريس من 

مدرس بعد االختيارـى اسم الـومن ثم الضغط عل•
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قعموـى الـملفات علـحميل الـآلية العمل وت

البحث حسب األقسام-1

البحث حسب االسم-2

البحث حسب االحرف-3



لالدخو:الثانيةاخلطوة

لوحتميحتريربرنامجإىل

اسمباستخداماملعلومات

يالتالرسوكلمةاملستخدم

اهليئةألعضاءتزويدهاتم

مكلياهتخاللمنالتدريسية
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:  اخلطوة الثالثة•

إنشاء صفحة جديدة•
Addعىل رابط النشاء صفحة جديدة يتم الضغط  Page

ا هو مبني يف الصورة يف االسفلـكم
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يدةيتم الضغط هنا إلنشاء صفحة جد



نافذةداخلمبارشةاملعلوماتوضعيفوتتلخص:االوىلالطريقة

نافذةويف.ذلكغرياىلواللوناخلطحيثمنوتنسيقهاالتحرير

صوراونصيةمعلوماتوضعيمكنالتحرير
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تحديد اسم الصفحة

و كتابة النص املراد إظهاره عىل الصفحة أ

نسخ ولصق من ملفات أخرى ووضعها هنا

فحةالصاسمحتديدبعد

املعلوماتوكتابة

منإدراجهاأوالنصية

يدتأكيتمأخرىملفات

اوحفظهاملعلومات

حمرريغلقوبعدها

يظهرلتلقائياالصفحة

اخرىخياراتمنهبدال

تأكيد المعلومات وحفظها



امللفاتعمربطهلغرضنصكتابةيفوتتلخص:الثانيةالطريقة•

مبينةهيكامخطواتبأربعتتموهذهحتميلهااملراد
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كتابة النص : الخطوة األولى
وتحديده

طاختيار الرب: الخطوة الثانية

ف إختيار المل: الخطوة الثالثة
المراد ربطه 

Insertومن ثم ضغط 

اتتأكيد وحفظ المعلوم: الخطوة الرابعة
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تغيري الصورة الشخصية
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تغيري كلمة املرور
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مدير امللفات



مركز الحاسوب

جامعة فيالدلفيا
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