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 كيفية استخدامه؟ يما ه و SOLما هو 

 

‘’Servizi Online dell’Università di Firenze’’) SOL), أداة أساسية ستستخدمها  هي ,فلورنساعبر اإلنترنت لجامعة  الخدمات

هو مصدر المعلومات األساسي الخاص بك للتعرف على تقويم االمتحانات و االختبارات ، والتسجيل  SOLأثناء إقامتك في فلورنسا. 

 عليها، وتسجيل درجاتك. يشرح هذا الدليل كيفية استخدامه.

 

 ”Studenti“ : انقر علىSOL UNIFI STUDENTI  : في محرك البحث جوجل أكتبأوالً ،  .1

 ).الطالب (
 

 

 

 " Accedi A GCS"سيتم فتح صفحة جديدة. ثم بعد ذلك ، انقر على  .2
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 بك رقم التسجيل الخاصمن أجل الوصول إلى الخدمة عبر اإلنترنت ، أدخل بيانات االعتماد الخاصة بك.  .3

 password theهو كلمة المرور الذي  تاريخ ميالدك، بينما  the USER IDسيكون هو معرف المستخدم 

  .ةلخدمل األول الدخولسيُطلب منك اختيار كلمة مرور جديدة بعد  بعد ذلكالمؤقتة التي تحصلت عليها. 

 

 

   SOL . الخاصة ب ويبالهكذا تبدو صفحة  .4

 

 

الصادرة من األمانة  و المعلومات رسائل البريد الوارد من األساتذة أو االتصاالت على الجانب األيمن ، قد تجد كال من

 . تحقق من ذلك على أساس منتظم.لإلدارة التعليمية

، فسيتم إعادة توجيهك إلى صفحة ويب عليها على الجانب األيسر ، سيتم إخطارك باالمتحانات القادمة. إذا قمت بالنقر 

 معينة.

 

 ثم<<Esami>>للبحث عن تاريخ االختبارات والتسجيل فيها. انقر على MENU  استخدم شريط القائمة  .5

يتم نشر مواعيد  على معلومات حول تقويم االختبارات القادمة.  للحصول <<Appelli>> على

 و اإلمتحانات قبل نهاية الدورة ببضعة أسابيع. االختبارات
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. لذلك ، تحقق مرة  (The study plan)للتسجيل في أحد االختبارات ، يجب على الطالب ملء خطتهم الدراسية ملحوظة!

  . (Learning Agreement) اتفاقية التعلم الخاصة بكأخرى من 

إذا لم تسجل ، فلن تتمكن من إجراء أيام من تاريخ االمتحان.  3تفتح قوائم التسجيل في االختبار قبل أسبوعين وتغلق قبل 

 االمتحان القادم. وستحتاج إلى انتظار تاريخ االختبار

 كما هو موضح أدناه. (<<Prenotati all’appello>>)للتسجيل ، انقر فوق الزر األزرق  .6
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 االختبار في المربع الموجود أعلى الزر األزرق. مكان و وقتيمكن العثور على 

تعليقات حول الدورة )من حيث جودة التدريس ، والفصول ال من و بمجموعة  برأيك سيُطلب منك ملء استبيان موجز لتزويدنا 

  ”PRENOTAZIONE EFFETTUATA“  لك ستظهر بمجرد القيام بذلك ، ستفتح نافذة جديدة والدراسية ، والمواد ، وما إلى ذلك(. 

 

 

 لالمتحان! أنت اآلن مسجل 

 

إذا لم تتمكن من إثبات هويتك ، فلن إحضار بطاقة الطالب الخاصة بك وبطاقة هويتك معك! في يوم االمتحان ، تذكر  ملحوظة!

 الختبار.اتستطيع اجتياز

  لإلدارة واشرح موقفك في أقرب وقت ممكن. أي مشكلة ، فاتصل بالبروفيسور أو األمانة التعليميةإذا كانت لديك 

تجري االمتحانات في نهاية كل فصل دراسي ، بمجرد انتهاء الفصول الدراسية. يمتد فصل الشتاء من يناير إلى فبراير ، الفصل 

 . انتبهشتنبر و دجنبر. اعتمادًا على اختيارات كل أستاذ ، قد تتاح لك الفرصة إلجراء االختبار أيًضا في زالصيفي من يونيو إلى يوليو

 لمواعيد النهائية.لدائما 

 ماذا سيحدث بعد ذلك؟

 

و إعطاء  أن يتم تقدير بمجرد ,“PUBBLICAZIONE VOTO APPELLO) ,”درجة االمتحان رنش  (  .7

 .لإلدارة لألمانة التعليميةقدمته متحان ، ستتلقى إشعاًرا على عنوان البريد اإللكتروني الذي لال درجة

 

إذا لم تكن راضيًا عنها وتخطط إلعادة إجراء االختبار في  رفضهاأو  قبولهاعند تلقي نتيجة االختبار ، يمكنك  ملحوظة!

 .الحق فصل دراسي
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في شريط القائمة. ثم بعد ذلك،   <<Esami>>   وانقر على SOL ذلك ، ارجع إلى  رفض أو قبولل .8

لفتح مربع يحتوي على جميع المعلومات حول االمتحان )التاريخ   <<Bacheca  esiti>>   على انقر

 درجة(.و ال، الساعة ، األستاذ 

 

 

 

 انقر فوقرمز الورقة ، سيتم فتح صفحة أخرى. إذا كنت ترغب في قبول الدرجة ، على بمجرد النقر  .9

“Accetto esito’’إذا كنت ترغب في رفض الدرجة، انقر فوقبيان نقطكتسجيل االمتحان في  تم . 

”Rifiuto esito“ ال يمكنك تغيير رأيك بعد قبول / رفض النتيجة ألنه بحكمة وتأن اختر. 

 

مسؤولون عن إكمال إجراءات الهم  ذلكومع ذلك ، فإن قبول نتيجة االمتحان ال يستلزم تسجيلها بشكل تلقائي: األساتذة بعد 

 هي الخطوة األخيرة.ستكون التسجيل. هذه 

 وإعادة السجالت  ما يخص ؛ وإال فقد تتأخر فياالختبارات يجب ان تكون مسجلة يجب على الطالب ان يكون على علم ان

 إلى جامعتك ولن تتمكن من إكمال فترة إيراسموس رسميًا.كشف النقاط 


