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مقدمة
تهدف هذه الخدمة المقدمة من مركز المعلومات و التوثيق الى انشاء
حلقة وصل بين جميع المنتفعين بخدمات األكاديمية العربية للعلوم و
التكنولوجيا و النقل البحرى من طلبة و أعضاء هيئة التدريس و بين موظفى
و مديرى مراكز المسئولية وذلك من خالل  AASTMT Communityبدال من
ً
تبعا لصالحيات كل مستخدم.
إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعى

صالحيات المستخدمين
تتاح هذه الخدمة طبقا ً للصالحيات الممنوحة لكل مستخدم تبعا ً للتصنيف التالى-:
 .1مديري مراكز المسئولية
 خدمة  AASTMT Communityتتيح لمديرى مراكز المسئولية متابعة موظفيهم  ،حيث
يستطيع معرفة اسماء السادة العاملين بالوحدات و األقسام و الكليات تحت رئاسته حيث يتمكن
من متابعة موقفهم الوظيفى من حيث تقاضى المستحقات من عدمه و القيام باالجازات  ،و
تاريخ التعيين و الدرجة الوظيفية و تاريخها و المؤهل العلمى.
 يستطيع مديرى مراكز المسئولية التواصل مع موظفيهم بإخطارهم أو نشر أخر التحديثات مع
امكانية إخطارهم على الهاتف و يستطيع متابعة تعليقاتهم.
 يمكن للمدير أو للسادة العاملين بمركز المسئولية التابع له ارفاق ملفات و نشرها على
مجموعات النقاش.
 .2رؤساء األقسام







خدمة  AASTMT Communityتتيح لرؤساء األقسام متابعة موظفيهم  ،حيث يستطيع
معرفة اسماء السادة العاملين بالوحدات و األقسام و الكليات تحت رئاسته حيث يتمكن من
متابعة موقفهم الوظيفى من حيث تقاضى المستحقات من عدمه و القيام باالجازات  ،و تاريخ
التعيين و الدرجة الوظيفية و تاريخها و المؤهل العلمى.
يتيح لرؤساء األقسام متابعة بيانات اعضاء هيئة التدريس و مساعدى التدريس(القسم) بمافيه
من بيانات للموظفين السابق ذكرها و أيضا ً الدرجة العلمية و تاريخها و نموذج التحميل.
يستطيع رؤساء األقسام التواصل مع موظفيهم بإخطارهم أو نشر أخر التحديثات مع امكانية
إخطارهم على الهاتف و يستطيع متابعة تعليقاتهم.
يتيح لرئيس القسم متابعة اخر التحديثات فى جميع مجموعات النقاش المخصصة للمقررات
الدراسية التابعة للقسمه و متابعة الطلبة فى كل مقرر.
يمكن لرئيس القسم أو للسادة العاملين بمركز المسئولية التابع له ارفاق ملفات و نشرها على
مجموعات النقاش.

 .3العمداء (الكلية  /معهد  /القبول و التسجيل)
 خدمة  AASTMT Communityتتيح للعمداء متابعة موظفيهم  ،حيث يستطيع معرفة
اسماء السادة العاملين بالوحدات و األقسام و الكليات تحت رئاسته حيث يتمكن من متابعة
موقفهم الوظيفى من حيث تقاضى المستحقات من عدمه و القيام باالجازات  ،و تاريخ التعيين
و الدرجة الوظيفية و تاريخها و المؤهل العلمى.
 يتيح للعمداء متابعة بيانات اعضاء هيئة التدريس و مساعدى التدريس(القسم) بمافيه من بيانات
للموظفين السابق ذكرها و أيضا ً الدرجة العلمية و تاريخها و نموذج التحميل.

 يستطيع العمداء التواصل مع موظفيهم بإخطارهم أو نشر أخر التحديثات مع امكانية إخطارهم
على الهاتف و يستطيع متابعة تعليقاتهم.
 يتيح لعميد متابعة اخر التحديثات فى جميع مجموعات النقاش المخصصة للمقررات الدراسية
التابعة للقسمه و متابعة الطلبة فى كل مقرر.
 يمكن للعمداء أو للسادة العاملين بمركز المسئولية التابع له ارفاق ملفات و نشرها على
مجموعات النقاش.
 .4الموظفين
 خدمة  AASTMT Communityتتيح للموظفين متابعة اخر التحديثات فى جميع
مجموعات النقاش المتاحة له.
 يمكن للموظفين ارفاق ملفات و نشرها على مجموعات النقاش.
 .5الطلبة
 خدمة  AASTMT Communityتتيح للطلبة مشاركة بعضهم البعض الملفات الدراسية و
النقاش العلمى فى كل مقرر.
 يستطيع الطلبة التواصل مع المحاضرين عن طريق نشر األسئلة او التعليقات.

و يتيح  AASTMT Communityخدمة إنشاء مجموعات النقاش المختلفة طبقا ً لمتطلبات
مجموعات العمل مثال  :إنشاء مجموعة نقاش للجنة





تتاح لرئيس اللجنة نشر مواعيد اإلجتماعات و التقارير و اإلحصاءات و المهام المخصصة
لألعضاء .
يمكن لألعضاء التواصل و تداول الملفات فيما بينهم.
يستطيع كل عضو من اعضاء اللجنة معرفة باقى اعضاء اللجنة.
يتيح لمدير اللجنة متابعة اخر التحديثات للجنة .

نظام اإلخطارات الخاصة بالموظفين من خالل مجموعة الموراد البشرية
 يتيح  AASTMT Communityخدمة إخطار الموظفين بكافة المستجدات الخاصة و متابعة سير
األعمال و األجازات و صرف المستحقات ،و ذلك عن طريق نظام اإلخطارات المتكامل مع جميع انظمة
االكاديمية و المتصل بالهواتف الذكية.

تسجيل الدخول
 .1افتح المتصفح لديكم و الدخول على https://community.aast.edu
 .2يمكنك تسجيل دخول المستخدم عن طريق إدخال رقم المستخدم (رقم الوظيفى  /رقم التسجيل)و كلمة
المرور الخاصة بك

 .3إضغط على ” “Loginو سيتم دخولك على  AASTMT Communityو صفحة اخر المشورات
". "News Feed

News Feed
سوف تظهر لك صفحة اخر األخبار " "News Feedو التى يمكنك من خاللها رؤية اخر المنشورات
" "Postsفى جميع مجموعات النقاش .

فى الجزء األيسر من الصفحة تظهر لك مجموعات النقاش المتاحة اليك و يمكنك ايضا اختيار إحداهما لرؤية ما
بداخلها من منشورات " "Postsيمكنك الضغط على إسم مجموعة النقاش للدخول لصفحة المجموعة نفسها أو
الضغط على
لرؤية الهيكل التابع لتلك المجموعة.

نشر أخر المنشورات ”“New POST

يمكنك نشر أخر التطورات إذا كانت لديك صالحية للنشر عن طريق كتابة الموضوع و إختيار
.
المجموعة(أوالمجموعات المراد النشر بها) عن طريق الضغط على


ستظهر لك شاشة اختيار مجموعات النقاش
ليتم الرجوع للشاشة األصلية.
الضغط على

]كما فى الشكل التالى[

إختر مجموعات النقاش المراد النشر بها ثم

 يمكنك ايضا إرسال إخطارات لجميع األعضاء الذين هم بداخل تلك المجموعة (أو المجموعات) التى سوف
.
تقوم بالنشر بداخلها عن طريق اختيار
.
 و أيضا يمكنك النشر مع إلغاء وظيفة التعليقات ""Comments
إلرفاق الملفات يمكنك اختيار التبويب 
ثم إضغط على ]كما فى الشكل التالى[
و إختيار
الملف من على حاسوبك و سيتحول شكل الزر تلقائيا الى

 و فى النهاية يمكنك الضغط على

للنشر و

ستظهر]كما فى الشكل التالى[

.

Post

يظهر لديك اسم الناشر و المسمى الوظيفى و تاريخ النشر باإلضافة الى صورته الشخصية.
لتحميل الملف المرفق إذا وجد.
 يمكنك الضغط على
لحذف النشر (إذا كانت لديك صالحية لذلك)  ،و سوف تظهر لك تلك الرسالة
 يمكنك الضغط على
للتراجع عن الحذف.
للحذف أو
]كما فى الشكل التالى[ ثم إضغط على



يوضح

ايضا عدد التعليقات على و يمكنك الضغط على هذا الزر لفتح التعليقات

]كما فى الشكل

التالى[

 يمكنك أيضا اضافة تعليق عن طريق الكتابة و الضغط زر

فى لوحة المفاتيح فى

]كما فى الشكل التالى[

تسجيل الخروج
قم بالضغط على اسم المستخدم فى االعلى و إختار ". "Logout

