
  املوقع اإللكتروين لعضو هيئة التدريس

 دليل املستخدم

  

  ك، من خالل الرابط التايلاخلاص ب للوصول إىل املوقع اإللكتروين

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

  

أو من خالل البحث يف رأس الصفحة املوجودة األخرف يتم البحث عن اإلسم من خالل 

  :عن طريق اإلسم أو من خالل القسم كما هو مبني يف الشكل التايل

  
  

  
  

  
  

لكـي   )الرابط( ، جيب الضغط على اإلسماملراد البحث عنهلعثور على اإلسم بعد ان يتم ا

  . وإجراء التعديالت الالزمة تتمكن من مشاهدة الصفحة اخلاصة بك



  صفحة الدخول 

املوجود يف القائمة على يسـار   loginيتم الوصول إىل هذه الصفحة من خالل الرابط 

 .يف هذه الصفحة جيب عليك إدخال إسم الدخول وكلمة املرور اخلاصة بـك . الصفحة

  http://www.philadelphia.edu.jo/academics/ahmad: مثال

  testوكلمة املرور هي  .اإلسم املوجود باللون األمحر هو إسم الدخول

  جود يف أعلى ميني الصفحةالرجاء تغيري كلمة املرور اخلاصة بك من خالل الرابط املو

  
  

  

  :ستظهر الشاشة التالية.  بعد الضغط على زر

  



  على املوقع اإللكتروين الصورةرفع 

  

لصورة إىل قبل القيام برفع الصورة على املوقع، جيب إعادة تسمية ا: مالحظة هامة

(photo.jpg)  
  

وذلـك  اخلاصة بك،  الصورةرفع بعد عملية الدخول من خالل صفحة الدخول، عليك ب

  :، كما هو موضح يف الصورةاملوحود على ميني الصفحةمن خالل مكان رفع امللفات 
  

  
  

، للبحث عن امللف املراد رفعه من اجلهاز أو من الضغط على زر البحث عند 

  :سيظهر مربع احلوار التايل .املكان الذي مت حفظ امللف فيه

  
  

وبعد اإلنتهاء مـن إختيـار   ، خنتار امللف املراد رفعه، بعدها نضغط على زر 

  .امللف نضغط على زر 

  



  مفاتيح مهمة

  

  الصفحة غري فعالة 

  الصفحة فعالة 

  حذف الصفحة 

  عرض بيانات الصفحة 

  تعديل بيانات الصفحة 

  

  تعديل بيانات الصفحة

  :للصفحة املراد تعديلها تظهر الصفحة التالية ضغط على زر عند ال
  

  



  :حتتوي هذه الصفحة على احلقول التالية

 .عنوان الصفحة": Title"حقل العنوان  •

  
 

 ".Menu Title"حقل العنوان الذي سيظهر يف القائمة الرئيسية  •

 
 ".Meta Keywords" حقل الكلمات املفتاحية •

 
 ".Meta Description"وصف خمتصر للصفحة حقل  •

  
 حقل تعديل النص •

  
  

يف  بعد اإلنتهاء من عملية إدخال البيانات أو تعديلها، نضـغط علـى زر   

  .أسفل الصفحة حلفظ التغيريات

  
  



  حتميل امللفات

، امللفات اخلاصة بك، مثل السرية الذاتية أو اخلطط الدراسية أو أسئلة اإلمتحانـات لرفع 

الذهاب إىل هذا اجلزء من الصفحة بعد عملية تسجيل الدخول، كما هو موضح يف جيب 

  :الصورة
  

  
  

، للبحث عن امللف املراد رفعه من اجلهاز أو من الضغط على زر البحث عند 

  :سيظهر مربع احلوار التايل .املكان الذي مت حفظ امللف فيه

  
  

وبعد اإلنتهاء مـن إختيـار   ، خنتار امللف املراد رفعه، بعدها نضغط على زر 

  . امللف نضغط على زر 

  

  



  إلضافة رابط داخل نص معني

  :جيب إتباع اخلطوات التالية إلضافة رابط داخل نص معني

 تضليل النص املراد ربطه برابط أو ملف معني مت حتميله من قبل •

 
 

 :بعدها سيظهر مربع احلوار التايل بعد التضليل نضغط على الزر التايل  •

 



نقوم بكتابـة    حقل يف •

جيب أن يكـون  " uploads/file_name" ." file_name"الرابط التايل 

 .نفس اإلسم الذي مت رفعه على السريفر

إذا أردت ان يفتح امللف او الرابط يف صـفحة منفصـلة خنتـار مـن حقـل       •

ــاين    ــار الثـ اخليـ

 
 

  بعد اإلنتهاء نقوم بالضغط على زر  •


