اخلطوات املتابعة للتسجيل يف منظومة الدراسة واالمتحانات اخلاصة بكلية اللغات خاص بفصل التمهيدي

 -1قــم بالدخول على موقــع الكلية
www.lan.uot.edu.ly
 -2كتابة رقم القيد يف اخلانتني 1معرف الدخول و 2كلمة املرور ومن ثم اختيار القسم
التمهيدي وقم بالضعظ علي زر الدخول .انظر الصورة التالية:

 -3ستنتقل اىل داخل الواجهة املخصصة لكل طالب كما مبني يف الصورة التالية ومن ثم قم
بالدخول اىل امللف الشخصي من اجــــل تعبئة كل البيانات الشخصية يف كل اخلانات.

 -4بعد التأكد من صحة البيانات املطلوبة اضغط على زر حفظ

.

اخلطوات املتابعة للتسجيل يف منظومة الدراسة واالمتحانات اخلاصة بكلية اللغات خاص بفصل التمهيدي

-5

-6

بعد حفظ البيانات جيب

تغيري الرقم السري بالدخول على اإلعدادات ,مبجرد تغيري

الرقم السري ال ميكن الدخول للمنظومة اال برقم القيد والرقم السري اجلديد( الرجاء
االنتباه) يفضل اختيار ارقام من اجل سهولة احلفظ.
سيتم اغالق تسجيل البيانات  2016/11/1لن يستطيع الطالب االطالع علي النتيجة

هلذا الفصل وتنزيل املواد للفصل القادم مامل يقم بتعبئة البيانات يف املنظومة يف الفرتة احملددة,.
-7

الرجاء كتابة اسم الطالب باللغة العربية حسب ما ورد يف كتيب العائلة

واالسم

باللغة اإلنجليزية حسب ما ورد يف جواز السفر.
بالنسبة للطالب األجانب عليهم كتابة رقم جواز السفر او رقم الوثيقة
-8
-9

بالنسبة للطالب الليبيني عليهم كتابة الرقم الوطين املتكون من  12الرقم

-11

خبصوص خانة املنحة :يف حالة عدم وجود بطاقة منحة – جيب كتابة من  1الي 8

-11

جيب كتابة رقم اهلاتف بطريقة صحيحة من 11ارقام  1921111111او 191

-12

جيب كتابة يف خانة السكن خارجي

 -13كــــل طالب مل تتعرف املنظومة على امسه عليه مراجعة وحدة املواد العامة قبل انتهاء
املدة احملددة للتسجيل.
 -14سيتم إعطاء كل البيانات املسجلة يف املنظومة اىل مسجل الكلية لكي يعتمد القوائم
ببطاقات املنحة اخلاصة باملنحة
-15

جيــب استعمـــال امييل صحيح مثال hyahoo- Hotmail- gmail

-16

يفضل اختيار ارقام بدل من حروف عند اختيار الرقم السري

-11

باإلمكان استعمال اهلاتف النقال عند تعبئة البيانات.

 -11سيتم اغالق تسجيل البيانات  2016/11/1لن يستطيع الطالب االطالع علي النتيجة
هلذا الفصل وتنزيل املواد للفصل القادم مامل يقم بتعبئة البيانات يف املنظومة يف الفرتة احملددة.

 -19بعد هذا التاريخ سيتم حذف كــــل رقم قيد بدون بيانات ولن يتم فتح
املنظومة مرة ثانية لكل طالب مل يلتزم

