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 ؟ كيف تجد معلومات عن الدورات والجداول الزمنية

 

الخاصة بك. إذا كان لديك أي شك ، فيمكنك التواصل التعليمية األكاديمية في العثور على معلومات حول الدورات الدليل التعليمي يساعدك هذا 

أو عبر البريد  خالل ساعات العمل -، الطابق الثالث  D1المبنى  - )Novoli Campus(مع مكتب العالقات الدولية في حرم نوفولي الجامعي 

 relint@scpol.unifi.it   :اإللكتروني على

 

 .البحث عن معلومات الدورة .1

   ."Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieriاإلنترنت الخاص بكلية العلوم السياسية لجامعة فلورنسا ضع إشارة مرجعية على موقع

 ستجد هناك كل المعلومات عن الدورات.

 

 

 <<scuola>>.   تحت العنوان  <<didattica>> الصفحة الرئيسية للموقع ، انقر على  من القائمة في

 

 

https://www.sc-politiche.unifi.it/vp-294-servizio-relazioni-internazionali.html
https://www.sc-politiche.unifi.it/vp-294-servizio-relazioni-internazionali.html
mailto:relint@scpol.unifi.it
mailto:relint@scpol.unifi.it
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الخاصة بك حيث قد تجد معلومات مختلفة  لتسجيلل الدراسية سنةالمن هناك يمكنك تصفح البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية. تذكر تحديد 

 وما إلى ذلك( اعتمادًا على وقت التسجيل.التعليمية األكاديمية المتطلبات ومواد الدورة  : على سبيل المثال نذكر)

 

 

 

مقسمة بين دورات درجة البكالوريوس من المستوى  -لجميع الدورات المتاحة  سنة التسجيل، سيظهر تلخيص مفصلمن خالل النقر على 

، لنأخذ مثاالً واحدًا (<<Laurea Magistrale>>). ودورات درجة الماجستير من المستوى الثاني      (<<Laurea Triennale>>)     األول 

 ”D76 – Comunicazione e Media”.المنهج الدراسي  دعنا نختار
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" )االقتصاد Economia politicaفي "األكاديمية كل منهج يعيد التوجيه إلى كتالوج الدورة. لنفترض أنك تريد معرفة المزيد عن الدورة 

 الدورة. السياسي(. انقر على

 

 

 

 الل الشريط الموجود على اليسار للتعرف على:ها أنت ذا. ستزودك الصفحة المخصصة بجميع المعلومات التي قد تحتاجها. تصفح من خ

 

 "( Riferimentiالمراجع العامة للدورة )" -

 "(Lingua insegnamentoلغة التدريس )" -

 "(Contenuto del corsoمحتوى الدورة )" -

 "(Libri di testo consigliatiوالكتب المقترحة )" القراءات -

 "(Obiettivi formativiأهداف التعلم )" -

 "(Prerequisitiالمتطلبات المسبقة )" -

 "(Metodi didatticiطرق التدريس )" -

 "(Altre informazioniمعلومات إضافية )" -

 "(Modalità di verifica apprendimentoمعايير التقييم )" -

 "(Programma del corso)" برنامج الدورة -
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 "( للحصول على معلومات حول الجدول الزمني.Periodo didattico"( والفصل الدراسي )"Anno di corsoانظر إلى سنة الدورة )"

مدرس مرتبط بالدورة ، كما هو الحال في المثال أعاله ، فهذا يعني أن الفصل ينقسم إلى مجموعات مختلفة من  أُْستاذ أوإذا كان هناك أكثر من 

 لزمني وبرنامج الدورة التدريبية قد يكونان مختلفين أيًضا.(. ضع في اعتبارك أن الجدول االحروف األولى من لقب الطالبالطالب )حسب 

 

 إيجاد الجدول الزمني .2

ذي يمكن الرجوع " ، والأجندة ويب" ”Agenda Web“ ، تبنت جامعة فلورنسا نظاًما تفاعليًا جديدًا يسمى  2021-2020في العام الدراسي 

 سيعقد فيها الدرس )في الوقت الفعلي(.لتحديد الجدول الزمني وكذلك الفصول الدراسية التي  إليه

 

   https://kairos.unifi.it/agendaweb/  :التالي الموقع اإللكتروني، عليك أوالً زيارة )“Agenda Web(”" أجندة ويبللدخول على "

 تغيير لغة الصفحة كما تريد.يمكنك 

 

https://kairos.unifi.it/agendaweb/
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 الصفحة األولى ، يمكنك العثور على معلومات مختلفة حول:من 

 الجدول الزمني للدورات: )ان كان باإلنترنيت أو بدونه( (1

 حجز مقعدك (2

 الفصول الدراسية اإلستفادة من (3

 المكتب أو الكلمات الرئيسية( ,الحالة  ,حسب النوع  وعملية إختيارها تصفيتها مقائمة األحداث )تت (4

 

 فصل ، يجب عليك: أوالً ، الرجوع إلى الجدول الزمني ؛ ثم احجز مقعدك بحسابك وتحقق أخيًرا من األماكن المتاحة.قبل الذهاب إلى أي 

 

  الجدول الزمني للدورات:1الخطوة : 

لفة: صفحة جديدة. يمكنك البحث عن الجدول الزمني باستخدام معايير مخت لك ستظهر (”Lessons timetable“),بعد اختيار "جدول الدروس" 

 حسب الدرجة أو المحاضر أو حسب الدورة.
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 ملء.ال يجب عليك ملء جميع الخانات المطلوبة ,إذا اخترت "حسب الدرجة"

 

 

 

 بقائمة جميع الدورات. صفحة أخرى بعد ذلكوستظهر (”View timetable“)   بعد ذلك ، انقر على"عرض الجدول الزمني"

 

 

 السنة األولى لدرجة الماجستير في "العالقات الدولية والدراسات األوروبية" برنامج مقرراتعلى سبيل المثال ، توضح الصورة أعاله 

“International Relations and European Studies”,قاعة و، والوقت بطبيعة الحالإلى الفترة التعليمية ، واالسم  أيضا . يجب االنتباه

 .الدرس

التي األكاديمية  فقط الدورات لك الصفحة المادة المقررة. ستعرض يجب أن تمأل اسم أستاذ”By lecturer“.  ,اخترت "بواسطة محاضر"إذا 

 يدرسها هذا األستاذ.
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 ة محددة.بصور و الدورة إذا اخترت "حسب الدورة"، فيجب عليك ملء االسم الدقيق للدورة وسيعرض النظام الجدول الزمني لتلك المادة أو

 

 

 

 لنلخص:

  "البحث عن "حسب الدرجة (“by degree”).يُظهر لك البحث جميع الدورات التي يمكنك متابعتها في عام دراسي محدد 

  "البحث عن "حسب المحاضر (“by lecturer”).سيظهر لك جميع الدورات التي يدرسها أستاذ معين 

 المادة"  /البحث عن "حسب الدورة (“by course”) لدورة واحدة فقط. محددالسوف يظهر لك الجدول الزمني 

 

 :الخطوة الثانية: احجز مقعدك 

، إذا كنت ترغب في حضور أي فصل ، فأنت بحاجة إلى حجز مقعدك أوالً. هناك ثالث  COVID-19جائحة  نظًرا لحالة الطوارئ المستمرة لـ

لتحديد هويتك )أدخل هوية المستخدم   (”Login“), مراحل عليك اتباعها. قبل الوصول إلى أي مرحلة ، يجب عليك أوالً تفعيل "تسجيل الدخول"

 وكلمة المرور(.
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 .)“New reservation” , (ولى ، انقر على "حجز جديد"من الصفحة األ. عداداتاإل: 1المرحلة 

 

 

 

  (your password). ثم كلمة المرور الخاصة بك ”Nome utente“  في رقم الطالب(  ”matricola“ ( لحجز مقعدك ، يجب عليك إدخال

 

 

 

 لنظام الحجز.وستظهر الصفحة التالية مع جميع المعلومات التي تحتاج إلى توفيرها ”Accesso“ اضغط على 
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 .الشخصي الخاص بك )فقط في مرحلة الدخول األولى( قبل االنتقال إلى المراحل األخرى ، يجب عليك تحديد ملف التعريف

 

 

 

 ؟ تحتاج إلى تحديد:,(”la definizione del profilo“) ماذا يعني "تحديد الملف الشخصي"

 الهيكل التعليمي (Struttura didattica)  : العلوم السياسيةكلية التي التحقت بها ، على سبيل المثال: الكلية , Scuola di Scienze 

Politiche “Cesare Alfieri”. 

 نوع الدرجة العلمية (Tipo di Laurea) :   نوع الدرجة العلمية. هناك نوعان من الدرجات العلمية: درجة البكالوريوس من المستوى

 (”Laurea Magistrale“)ودرجة الماجستير من المستوى الثاني   (”Laurea Triennale“) األول

 دراسيةالدورة ال (Corso di Studio) :  .اختر الدورة التي ترغب في حضورها 

 فترة التدريس (Periodo Didattico) ( حدد الفترة المرجعية : Primo Semestre - الفصل األول,  Secondo Semestre  

 الفصل الثاني(. -
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  .، مقسمة بالسنواتالمواد و الدورات المتوفرة في المستوى المختار وسيعرض لك النظام قائمة  ) بحث  ”Cerca“ ( علىانقر 

 

 

 

 

 : ”Salva“ عنوان بريدك اإللكتروني وانقر على يمكنك تحديد المربعات الموجودة على يسار الدورات التي تريد متابعتها. تحقق بعناية من

 بقائمة الدورات التي أعربت عن اهتمامك بها. فقط سيتم حفظ ملفك الشخصي وسيقدم لك النظام ملخًصا  ),تسجيل(
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 انتباه!

 ) الشخصي الملف لتعدي( , Modifica del profilo:  اختيار أو إلغاء تحديد  ألجل تعديل الملف الشخصي من احتماالت يتكون

المواد و المستقبلية من النظام )من جميع  األصلي. سيؤدي التعديل إلى إزالة جميع حجوزاتكتعاليم الدورة المختارة في ملف التعريف 

 المعدلة(.تلك ، وليس فقط من الدورات 

 ) الشخصي الملف فحذ( , Elimina del profilo:   يتيح لك حذف الملف الشخصي إعادة تحديد برنامج الدرجة الذي تنتمي إليه

 ,. بعد حذف الملف الشخصيوالدورات ذات الصلة التي تريد ان تكون متواجدة بها حضوريا)في حالة وجود أخطاء في اختيارك( 

 .المستقبلية من النظام حجوزاتكحذف جميع  أيضا سيتم

 

اح لك إمكانية إجراء حجز مقعد في الفصل الدراسي من خالل عالمة التبويب "حجز جديد". سيسمح لك النظام، بعد إنشاء الملف الشخصي ، ستت

"إدارة ملف التعريف الخاص  بإجراء حجز جديد لمقعد في الفصل الدراسي للدورات المحددة على النافذة التالية   ,من خالل هذا النموذج

 . , (Manage your profile)بك"

 

 :المرحلة الثانية: احجز مقعدك في الفصل

 )حجز جديد "Nuova prenotazione" , (الرمزعلى فعيل حجز المقعد. انقر بعد إنشاء ملف التعريف الخاص بك ، سيكون لديك إمكانية ت

المالزمة لفصول األسبوع  ,الشخصييمكنك العثور على دروس التعاليم القابلة للحجز وفقًا لملفك  .الخاناتصفحة جديدة بها سلسلة من  لك ستظهر

 .(بطبيعة الحال ، والتي ال يمكن حجزهامتوفرة على مستوى الخانات )لن تكون الدروس التي ستتم عن بُعد المقبل 

 

 

 مكانعن كل  خانة عن كل يوم و لكستظهر، حسب اإلرشادات(.  ظهرالصباًحا أو بعد ان كان وقت الدراسة ) و المكان ,يومالتتكون كل خانة من 

 .ايضا وقت الدراسة عن و



12 
 

 لكل درس يمكنك حجزه في الفصل ، تكون المعلومات الواردة في الخلية كما يلي:

 المادة او الدورةاسم  •

 التوقيت •

 قاعة الدرس •

 (ايضا التي ما تزال متاحة و ةمحجوزال من المقاعد عدد المقاعد )كال •

تم تقديمه ي؛ على سبيل المثال ، في حالة وجود درس بالتوقيت باالدارةالمكلف مسؤول الالمالحظات )يتم إدراجها من قبل  •

  فعليًا(. األستاذدراسية ، يمكن للمالحظة أن تخبرك في أي فصل يتواجد فيه ت اقاعفي عدة 

 

 

ستتاح لك الفرصة لحجز مقعدك في الفصل الدراسي ) , حجز مقعدكاتحقق و ,( " "Verifica e prenota il tuo postoبالنقر على رابط 

 محددة.لفترة زمنية 

 اإلدخال الصحيح للحجز.بعد ذلك ثم ستظهر لك نافذة التأكيد 

 

 و اعتباره على أنه تداخل زمني(. للفصول الموجودة في نفس اليوم والوقت )سيتم التحقق من ذلك ,ال يُسمح بحجز المقاعد في الفصل

 

المشار إليه في الملف الشخصي ، مع مزيد من  -ستتلقى بريدًا إلكترونيًا موجًزا إلى عنوان بريدك اإللكتروني الخاص بالمؤسسة بعد الحجز، 

 . (The teaching complex)المعلومات للوصول إلى مجمع التدريس

 

 .التالي األسبوع يمكن حجز أو إلغاء حجز المقعد من االثنين إلى الخميس ، مع اإلشارة إلى دروس
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 Le mie prenotazioni  : حجوزاتك من خالل عالمة كلوإدارة  و الدخول بعد ذلك سيكون بإمكانك التحققبعد االنتهاء من عملية حجز المقاعد، 

 

 ، سيتم فتح صفحة أخرى حيث يمكنك عرض قائمة الحجوزات التي تم تفعيلها بالكامل. "Le mie prenotazioni" عالمة على بالنقر 

 

 

 

 ، بعد التأكيد ، سيكون لديك خيار إلغاء حجز المقعد الذي تم إجراؤه مسبقًا "Annulla la tua prenotazione"  رابطمن خالل النقر على 

 دروس األسبوع التالي(. نين إلى الخميس ، مع اإلشارة إلىفي نفس الحدود الزمنية إلجراءات الحجز )من االث ,

 

  المجمعات التعليمية: الوصول إلى 3المرحلة: 

 

  احصل على رمزQR الرابط التالي  على :/https://qraccess.unifi.it)   )تسجيل الدخول باستخدام حسابك. 

 في الوقت والمكان اللذين حجزتهما. استخدم هذا الرمز للدخول في المجمعات الجامعية 

 

 

https://qraccess.unifi.it/

