
عشان هيك  ,�� كثير في طالب لسه بتسأل عنه ومش فاهماه منيح E-Learningنظام ال

راح احاول قد ما بقدر ابينلكم النظام كيف شغال وشو المواد الي فيها محاضرات الكترونية 
 :�� وكيف مفروض نتعامل معها

أول اشي عنا المواد مقسومة لقسمين, قسم نزلت كل محتوياته من اول يوم )زي الفسيو 
والقسم الثاني الي بتنزل بشكل اسبوعي )األناتومي( او شبه اسبوعي )مايكرو  �� (والباثو

 .�🁌� وهستو وفارما الخ( .... وكل واحد فيهم اله طريقة تقييم لعالمات الحضور

ت الالب بشكل اسبوعي عالموقع عدة اشياء واهمها فيديوها بتنزل عنا :️☠ األناتومي

)موجودة بالصورة(, هاي الفيديوهات عليها حضور اسبوعي وبتنزل كل يوم اربعاء ومعنا 
 .مدة اسبوع قبل ما تترصد عالمات الحضور فيها

 Checklistالمحاضرات تقريبًا بعد كل محاضرة وكذلك ال وبرضه بتنزل عنا ساليدات
لالبات لكن هاي ما عليها حضور لكنها موجودة عشان تستفيدوا منها, وبالنسبة للساليدات 

وبرضه على موقع الدفعة عشان تقدروا توصلولهم بسرعة  E-Learningفهي موجودة عال

 .وقت الدراسة
رضه مجموعة لينكات على موقع االيليرنينغ من الباثو : الدكتور موسى نزل ساليداته وب

اول يوم, هسا الفيديوهات الي نزلها عليها حضور لكن معنا لنهاية السيستم انه نحضرها 
يعني مش مطالبين نفتحهم بشكل اسبوعي وال بالترتيب حتى. والساليدات طبعاً ما عليهم 

 .حضور

-Eعته على بورتال الجامعة مش الالفسيو: الدكتور محمد الخطاطبة نزل كل المحتويات تب
Learning  وبالتالي ما بتقدر الكلية توخذ عليهم حضور, عشان هيك احنا نزلناهم عالموقع

 .تبعنا عادي

الهستو: الفيديوهات والساليدات الي نزلت عليها حضور فافتحوهم واذا نزل عليهم اشي 
 .جديد راح نخبركم ان شاء هللا

نزل بس محاضرة واحدة اونالين )على شكل ساليدات فقط(  المايكرو: الدكتور حتى اآلن
ونزل برضه جدول بيلخص كورس المايكرو تبع الفصل الماضي كاماًل, هسا الجدول هاد 

احنا مش مطالبين فيه باالمتحان لكنه مرجع ممتاز الي معلومة سابقة ممكن نحتاجها خالل 
 .دراستنا للسيستم الحالي

ضرات العادية تواصلت مع الدكتور وبستنى يبعثلي اياهم عشان بالنسبة للساليد تبع المحا

 .ننزلهم عالموقع ان شاء هللا

الفارما: لهسا ما نزل اشي عالموقع بالنسبة للفارما لكن اول ما ينزل اشي راح نخبركم ان 
شاء هللا, وأنا بعثت ايميل للدكتور عشان اول اشي الساليدات وثاني اشي المحاضرات الي 

اليوم متى راح يكون تعويضها وحاليًأ بستنى رد منه. الساليدات بس يبعثها راح  ما انعطت
 .تكون متوافرة عنا عالموقع ان شاء هللا

اإلمبريولوجي: بتعطيها دكتورة هبة وأول ما يبدأ ينزللها محتوى عاإليليرننغ راح نخبركم 

 .ان شاء هللا شو المطلوب منها في نظام الحضور



مة جدًا: عالمات الحضور في الجامعة والمواد األونالين كلها مع نقطة أخيرة ومه***

عالمات, لكن كيفية توزيعهم لسه مش واضحة لكن وصل كتاب بأنها راح  ١٠بعض عليها 
تتغير, يعني حتى اآلن ما بنعرف كيف راح تتوزع كوزن وال بنعرف من أي غياب راح 

 ***.يبدأ خصم العالمات بالنسبة للمحاضرات العادية

نا عشان اتمنى يكون كل اشي واضح هسا وأي اشي مش واضح بتقدروا تتواصلوا مع
 .نجاوب عليه ان شاء هللا

 ️❤ وبالتوفيق للجميع
 
 

 


