
البوابة اإللكترونية

ألعضاء هيئة التدريس

جامعة عين شمس



إتاحة الخدمات اإللكترونية لجميع أعضاء هيئة التدريس.

 بالجامعةهيئة التدريس سهولة التعرف على أعضاء.

 بالجامعةأعضاء هيئة التدريس التواصل الدائم بننا وبين .

 تقديم خدمات عامة عن طريق عرض المعلومات الخاصة بكل

– Research)عضو من  Teaching- Publications)



:الصفحة تعتبر البوابة الرئيسية للدخول للموقع وتحتوى علىوهذه•

عرض اخر االخبار الخاصة باعضاء هيئة التدريس فقط.

 عين شمساللموقع الرسمى لجامعة الدخول.

اماكنية الدخول على حساب العمل الخاص بـMicrosoft وLinked-In.

 تصفح دليل موجز عن الباحث العلمى«Google Scholar»وكيفية استخدامه.

 بعض من مواقع لالبحاث العلمية مثلاماكنية الدخول على«Research Gate » و

«Scopus»و«ISI Web of Science».

 تعرف على استخدام الخاص ببوابة اعضاء هيئة التدريس وكيفية استخدامها والتصفح دليل

.جميع المميزات والخدمات التى تقدمها البوابة لكل عضو

:ابةالصفحة الرئيسية للبو1.



ةالصفحة الرئيسي

Home Page



:ى علىوهذه الصفحة تعتبر البوابة الرئيسية للدخول للموقع وتحتو•

بوابة للدخول بالحساب الخاص بعضو هيئة تدريس بعينه.

البحث على عضو والدخول أيضا على حساب هذا العضو.

على استمارة استكماللحصول التعرف على الخطوات الالزمة ل

ل اإللكترونية ليمكن للعضو طبعها بسهولة من خالالمتطلبات 

.البوابة

:الدخول للموقعصفحة . 2



صفحة الدخول  

Login Page



(.User Name)تقوم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك فى المكان المخصص له ويسمى •

(.User Password)المكان المخصص له ويسمى فى بك كلمة المرور الخاصه تقوم بكتابة •

(.Enter)أو ( Login)وتقوم بالضغط على •

ا التعديل فيها كيفما الخاص بالعضو ويمكنه تصفح جميع بياناته ويكنه أيضوبعد ذلك يقوم بتحويلنا على الحساب 

. يشاء وسوف نقوم بالشرح الوافى بما يتضمنه الحساب الخاص

الدخول على الحساب ياستخدام إسم المستخدم وكلمة المرور يمكننا من : ملحوظه

رة إدارة الحساب من حيث إضافة وتعديل البيانات الشخصية والعلمية وتحميل السي
....الذاتية وغيرها

 شرح كيفية الدخول على حساب بعينه:



صفحة البحث على عضو . 3

ى التبويب تسمالقائمة الرئيسية للبوابة يوجد عالمة من خالل •

«Search Staff » يمكن من خاللها البحث على العضو الماد بإدخال اى

.من البيانات المطلوبة كما هو موضح بالصورة

م او اسم الكلية والقسفقط كتابة اإلسم المراد البحث عنه وعلينا •

انات البيفى قاعدة سوف يقوم بالبحث تلقائيا الذى ينتمى له وهو 

.MISبال الخاصة 

حساب وعند إختيار العضو سوف يقوم تلقائيا أيضا بتحويلنا على ال•

..  ولكن للتصفح فقط وليس لإلدارةالخاص بهذا العضو 



والبحث على عضصفحة 

Search Staff



للعضوالصفحة الرئيسية . 4

:حتوى على اآلتى الصفحة تعتبر الصفحة الرئيسية التى يمكن للمستخدم التصفح من خاللها على حسابه الخاص وتوهذه

 (CV)لذاتيةصفحة تتيح عرض وإضافة وتعديل البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم مع إمكانية عرض السيرة ا•

بالمستخدمالخاصه ( Biography)له وايضا عرض ال 

.بالمستخدمالخاصه ( Researches & Workshops)ال وإضافة وتعديل عرض صفحة تتيح •

.الخاصه بالمستخدم( Teaching Experience)ال وإضافة وتعديل عرض صفحة تتيح •

( .Career Progression)التدرج الوظيفى للمستخدم صفحة تتيح عرض وإضافة وتعديل •

.  الخاصه بالمستخدم( Publication)ال وإضافة وتعديل عرض صفحة تتيح •

.الخاصه بالمستخدم( Schedule)صفحة تتيح عرض وإضافة وتعديل ال •

(.Teaching)التعليم الحاصل عليه المستخدم وتعديل وإضافة صفحة تتيح عرض •

.الحاصل عليها المستخدم( Prizes)صفحة تتيح عرض وإضافة وتعديل ال •

وفيما يلى الشرح المفصل لطريقة إستخدام هذا الصفحات والعمليات التى تتم عليها:ملحوظه.



ضوالصفحة الرئيسية للع

Profile Page



اعلى الصفحة Edit Profileلتعديل اى من البيانات الخاصة بالعضو يرجى الضغط على 

.الشخصية إلظهار صفحة التعديل كما هو موضح بالصورة

يةإلضافة او تعديل فى الصفحة الشخص



إلضافة او تعديل فى الBiography

سوف يظهر أمامنا المكان المخصص لإلضافة أو Edit Biographyعند قيامنا بالضغط على ال 

.Submitالتعديل وعند الضغط على 

:تظهر رسالة التنبيه وتكون النتيجة كاألتى 



 إلضافة او تعديل فى ال(Researches & Workshops)

من القائمة الفرعية ثم نقوم بالضغط (Researches & Workshops)عند قيامنا بالضغط على ال 

سوف يظهر أمامنا المكان المخصص لإلضافة أو التعديل ثم الضغط على( Edit Research)على 

(Submit )



 إلضافة او تعديل فى ال(Teaching Experience)

 Edit)من القائمة الفرعية ثم نقوم بالضغط على (Teaching Experience)عليك باختيار 

Teaching  ) سوف يظهر أمامنا المكان المخصص لإلضافة أو التعديل ثم الضغط على(Submit )



 إلضافة او تعديل فى ال(Career Progression)

( Add new Job)من القائمة الفرعية ثم نقوم بالضغط على (Career Progression)عليك باختيار 

هاء كما هو سوف يظهر أمامنا المكان المخصص لإلختيار الدرجة الوظيفية وتحديد تواريخ االستالم و االنت

(  Add job)موضح بالصورة ثم الضغط على 



 إلضافة او تعديل فى ال(Publication)

الخاصة بالمستخدم ويمكنك عرضها  Publicationهذه الصفحة يمكنك من خاللها عرض جميع ال . 1

 , user nameوفى حالة الدخول بال Show Abstractمفصله كال على حده عن طريق الرابط 

user password  يمكنك اإلضافه والتعديل والحذف فيها عن طريق, EditDelete هو كما

بالشكلموضح 



 Add)الخاصة بالمستخدم وعند قيامنا بالضغط على ال  Publicationأمامنا فى هذه الصفحة ال يظهر . 2

New Publication ) سوف يظهر أمامنا المكان المخصص لإلضافةPublication جديدة  وعلينا ملىء

.تتم اإلضافه( Add Publication)جميع البيانات المطلوبة حتى نتمكن من اإلضافة وعند الضغط على 

 إلضافة او تعديل فى ال(Publication)



خاص Editرابط يسمى Publicationبعينها يوجد بأسفل كل Publicationفى وللتعديل . 3

.يتم التعديل( Edit Publication)بالتعديل فيها وعند الضغط على 

 إلضافة او تعديل فى ال(Publication)



 إلضافة او تعديل فى ال(Publication)

الضغط وعند Deleteرابط يسمى Publicationبعينها يوجد بأسفل كل Publicationولحذف . 4

.يتم الحذف بعد ظهور رسالة بتأكيد الحذف( Delete Publication)على 



رابط يسمى Publicationبعينها يوجد بأسفل كل Publicationالخاصة ب Abstractال ولعرض . 5

Show Abstract  الضغط عليها يقوم يتحويلنا على صفحة جديده خاصة بهذه ال وعند

Publication وامكانية اضافة ملف كاملهلعرض بياناتهاPDF ويمكننا الرجوع الى خاص به

Back toمرة أخرى بالضغط على الرابط Publicationجميع ال 

 إلضافة او تعديل فى ال(Publication)



سوف يظهر أمامنا المكان المخصص لإلضافة أو ( Edit Schedule)عند قيامنا بالضغط على ال 

(  Submit)وعند الضغط على فيه التعديل وهو عبارة عن جدول ثابت يمكنك االضافة او التعديل 

 إلضافة او تعديل فى ال(Schedule)



د قيامنا وعنالخاصةهذه الصفحة يمكنك من خاللها عرض جميع المراحل التعليمية التى مر بها المستخدم 

سوف يظهر أمامنا المكان المخصص لإلضافة أو التعديل ( Add New Education)بالضغط على ال 

(  Add Education)ثم الضغط على 

 إلضافة او تعديل فى ال(Teaching)



 إلضافة او تعديل فى ال(Prizes)

(  Add new Prize)من القائمة الفرعية ثم نقوم بالضغط على (Prizes)عليك باختيار 

ح سوف يظهر أمامنا المكان المخصص لإلختيار الجائزة المنالة وتاريخ استالمها كما هو موض

(  Add Prize)بالصورة ثم الضغط على 



اءة واستكمال للعضو بسهولة يجب على العضو اوال قرااللكترونية االستمارة بالمتطلبات لطباعة 

.جميع المتطلبات الموضحة بصفحة الدخول للعضو

إستمارة استكمال المتطلبات االلكترونية



فحته االلكترونية من خالل صالتدريس طباعة إفادة إستكمال المتطلبات يمكن لعضو هيئة 

الشخصية الستفادة منها للجهات المقصودة بالضغط على زر الطباعة الموضح ادناه 

إستمارة استكمال المتطلبات االلكترونية



Dashboard Websiteنبذة عن 

بذلك طريق الموقع الإلكترونى الخاصلعضو هيئة التدريس تصفح الموقع الخاص بالتقارير عن يمكن •

(Dashboard Website ) :http://www.asu.edu.eg/dashboard//

على يحتوى هذا الموقع على مجموعة من التقارير الخاصة باعضاء هيئة التدريس مثل إحصائية عن اعدادهم•

دريس مستوى الكلية والقسم وإحصائيات اخرى عن الحاصلين على الدكتوراة وماجستير واعضاء هيئة الت

. . .  المعاريين والمحالين على المعاش و تقارير اخري 

http://www.asu.edu.eg/dashboard/


أمثلة على التقارير الخاصة باعضاء هيئة التدريس

يمكن للمستنخدم ان يختار 
اسم التقرير الذى يريد إظهار 
اإلحصائيات الخاصة به من 
خالل مجموعة من التقارير 

الخاصة بأعضاء هيئة التدريس



أمثلة على التقارير الخاصة باعضاء هيئة التدريس

يتيح الموقع إظهار نوعين من 
الرسم البيانى هما المخطط 
العمودى والمخطط الدائري 

المخطط العمودى
(Column Chart)

المخطط الدائري
(Pie Chart)



أمثلة على التقارير الخاصة باعضاء هيئة التدريس

رسم بيانى يوضح عدد 
اعضاء هيئة التدريس 

الحاصلين على دكتوراة 
وماجستير فى كل كلية 

على مستوى جامعة 
عين شمس



أمثلة على التقارير الخاصة باعضاء هيئة التدريس

يتيح الموقع للمستخدم ان 
يختار اسم الكلية المرادة 

لعرض االحصائيات الخاصة 
اختارهاباقسام الكلية الذى 

م يمكن للمستخدم اختيار اس
الكلية من خالل هذة القائمة

Executeثم الضغط على زر 
لعرض اإلحصائية المرادة



أمثلة على التقارير الخاصة باعضاء هيئة التدريس

رسم بيانى يوضح عدد 
اعضاء هيئة التدريس 

ذكر )على حسب النوع 
فى كل قسم ( او انثى

فى كلية العلوم الذى تم 
اختيارها من قبل 

المستخدم



ولكم جزيل الشكر


