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 حقوق النشر
مثل إلزام لشركة المجوعة المتكاملة للتكنولوجيا. إن المعلومات الواردة في هذا الدليل خاضعة للتعديل دون الحاجة إلخطار مسبق، وهي ال ت

EduWave® Higher-Ed 2.0  المنظومة" وما تتضمنه من معلومات واردة في هذا الدليل قد تم تزويدها بموجب اتفاقية ترخيص"
)Software License Agreement) واتفاقية سرية المعلومات (Non Disclosure Agreementا فقط ضمن نطاق )، ويسمح باستخدامه

 هذه االتفاقيات ووفقًا لبنودها، وال يسمح بأي شكل من األشكال القيام بنسخ المنظومة. 
ية غاية يمنع منعًا باتًا نسخ أو إعادة طباعة هذا الدليل أو أي جزء منه بأية وسيلة إلكترونية أو آلية، بما فيها التصوير والمسح الضوئي، وأل

 خطي مسبق من شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا.كانت، دون الحصول على إذن 
 ) Integrated Technology Group-ITG) .(EduWaveجميع الحقوق محفوظة لشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا ( ٢٠١١ ©
) هي EduPedia( ) وEduBriefcase) و (EduAuthor) و (EduSession) و (EduMail) و (SmartTeacher) و (BookZero) و (Waveو (

 .عالمات تجارية مسجلة لشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها

 





 تمـهيـد
 سوماتإن التعلم اإللكتروني هو عبارة عن استخدام الوسائل اإللكترونية الحديثة مثل أجهزة الحاسوب والشبكات والوسائط المتعددة كالصور والر 

حيث يدعم التعليم اإللكتروني العملية  ،والطالب بأقصر وقت وبأقل جهد المحاضروآليات البحث في عملية نقل وٕايصال المعلومات بين 
 بها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل. ىالتعليمية ويرق

عملية  لتشبع احتياجات جميع المشتركين في) هي منظومة شاملة صممت خصيصًا EduWave® Higher-Edمنظومة التعلم اإللكتروني (
والطالب، الخ، حيث تحتوي المنظومة  ومنسقي المقررات والمحاضرين ومدراء االمتحانات التعليم العالي من مسؤول النظام ومدير التسجيل

حسب دوره، فأصبح المحاضر مديرًا  على كافة الميزات التي تمكن المستخدمين من القيام بالعمليات الموكلة إليهم بطريقة سهلة ومباشرة كل
عيد صياغة دور للعملية التعليمية بدًال من ملقنًا للمادة التعليمية، فالتعليم اإللكتروني ال يلغي دور المحاضر وال دور المؤسسة التعليمية ولكنه ي

 كل منهما.
لى كافة العمليات التي يمكنك القيام بها حسب الدور يهدف الدليل إلى تعريفك بمحتويات النظام والصالحيات وصفحات النظام، باإلضافة إ

يذ الموكل إليك. لتحقيق أقصى فائدة من هذا الدليل، ننصح بقراءته بدقة وعناية مع التدرب على الوظائف والمهام مما يساعدك على سهولة تنف
 .هذه الوظائف بشكل كامل عند ظهور الحاجة

 
العملية التعليمية ليساعده في تنفيذ الوظائف المطلوبة منه واالستفادة من المنظومة بشكل تم تحضير دليل مستخدم خاص بكل مستفيد من 

 .كامل
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 مـقـدمـة
عالماتهم وسجل  ) صفحات تمكن الطالب من عرض خططهم الدراسية وعرضEduWave® Higher-Edتقدم منظومة التعلم اإللكتروني (

، باإلضافة إلى استقبال الواجبات والمشاركة في الحلقات الدراسية المرتبطة بمقرراتهمبهم الخاصة ، وٕاضافة كتالحضور الخاص بهم
 .وحلها، الخ المحاضرينواالمتحانات المرسلة من قبل 

 
ام بها بالتفصيل، ، القيكطالبتم تقسيم هذا الدليل إلى أجزاء تبعًا لصفحات النظام الرئيسية، حيث يناقش كل منها كافة العمليات التي يمكنك، 

 واألجزاء هي:
 .إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك لتتمكن من تفعيل صفحات النظام الخاصة بك والقيام بالمهام الموكلة إليك: الدخول إلى النظام

 المسجلة لك في الفصل الحالي وعرض المواد التعليمية والكتب المرتبطة بها. المقررات: عرض الطالب مقررات
 ، الخ.إرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية وتحميل الملفات من حاسوبك الشخصي إلى النظام: EduWaveحقيبة 
 إلى كتبك الخاصة التي تقوم بإنشائها. المحاضرين ومنسقي المقرراتإضافة أجزاء من الكتب المضافة من قبل : كتابي

 بل انتهاء موعد تسليمها.ق للمحاضريناستقبال الواجبات وحلها وتسليمها : واجباتي
أو  يمكنك االطالع على ما يعرض فيها ، حيث قد تكون مشارك عادييبدأها محاضروكالمشاركة في الحلقات الدراسية التي  :الحلقات الدراسية

 ، الخ.اإلنترنت مقدمًا للحلقة يمكنك استخدام أدواتها المتوفرة من لوح أبيض وتحميل الملفات وٕاضافة مواقع
 استقبال االمتحانات وحلها ليتم تقييمك من خالل العالمة التي تحصل عليها.: ناتاالمتحا

 التي يجب أن تدرسها لتحصل على الدرجة العلمية التي تريد. المقرراتعرض خطتك الدراسية والتي تحتوي على : الخطة الدراسية
 الجدول الدراسي.عرض بعض تفاصيلك األكاديمية كالعالمات وتواريخ الغياب و : الفصل الحالي
: التحكم بشكل المحتوى الذي تقوم بإدخاله من حيث نوع الخط وموقعه واتجاهه ولونه وٕاضافة الجداول، باإلضافة إلى توفير آلية أدوات التنسيق

 البحث عن الكلمات، الخ.
في حاسوبك الشخصي والتنقل وحفظه  الكشفبالشكل الذي تريد والبحث عن نص معين ضمن  كشف عالماتك: عرض أدوات عرض التقارير

  بين صفحاته، وغيرها من العمليات.
 



 
 



 
 

 ١ - للطالبدليل المستخدم 

 الدخـول إلى النظـام. ١
أول عملية عليك القيام بها عند تشغيل النظام هي إدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر الخاصة بك حتى تتمكن من الدخول إلى 

 ا والتي يحددها نوع المستخدم.النظام والقيام بمختلف العمليات المسموح لك القيام به
تميز هذه الخاصية النظام حيث تضمن الحماية الكاملة لخصوصية البيانات وٕامكانية القيام بمختلف الوظائف وتمنع المستخدمين غير 

 المرّخصين من الدخول إلى النظام.
 على الشكل التالي: الدخولتظهر صفحة 

 

المخصص ثم انقر زر (دخول)، يقوم النظام بالتأكد من صحة اسم المستخدم وكلمة السر التي أدخل اسم المستخدم وكلمة السر كل في حقله 
قمت بإدخالها، في حال صحتها تتمكن من الدخول للنظام حسب الدور الموكل إليك، أما إذا كانت البيانات المدخلة خاطئة تظهر رسالة تحثك 

 على إعادة إدخال البيانات بشكل صحيح.
 

 في الحالتين التاليتين: الدخولة كما تظهر صفح
 عند الخروج من النظام عند نقر رابط "خروج" الموجود في كل صفحة. -

بعد مرور عشرين دقيقة على فتح النظام دون القيام بأية عملية، وهذه تعتبر ميزة مهمة لحماية بياناتك حيث أنك إذا تركت النظام يعمل  -
إخراجك بشكل آلي حتى ال يمّكن شخص آخر من االطالع على البيانات الخاصة بك أو دون أن تكون موجودًا، فإن النظام سيقوم ب

 التالعب بها.

 
 تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بك على الشكل التالي:



 
 

 ٢ - للطالبدليل المستخدم 

  

اث تعرض الصفحة قائمة روابط للصفحات التي ستقوم من خاللها بتنفيذ المهام المطلوبة منك، كما تعرض في أعلى الصفحة تواريخ األحد
 .، باإلضافة إلى المقررات التي تم تسجيلها لك في الفصل الحاليالمهمة في المعهد العالي

 
إذا  تخصص آخر، على سبيل المثال، يمكن أن تكون طالب في ينمعين وقسم وتخصص في حال منحك أدوار أخرى غير طالب في معهد

 ة الرئيسية.بذلك، تظهر قائمة تبديل الصالحيات في الصفح المعهدسمحت سياسة 
 انقر رابط "تبديل الصالحيات"، تظهر قائمة باألدوار الممنوحة لك على الشكل التالي:

 

 انقر الرابط الذي يمثل الدور الذي تريد، تظهر الصفحة الرئيسة الخاصة به.
 

 .كافة العمليات التي يمكنك تنفيذها كطالب موضحة في البنود التالية بالتفصيل



 
 

 ٣ - للطالبدليل المستخدم 

 بـالـالطمـقـررات . ٢
تظهر المقررات المسجلة لك لدراستها في الفصل الحالي في الصفحة الرئيسية فور دخولك النظام وعند نقر رابط "الصفحة الرئيسية"، حيث 

 والشعب المسجل فيها. لمقرراتلعرض اإلعالنات والمواد التعليمية والكتب التي تمت إضافتها  يمكنك
 كل التالي:في الصفحة الرئيسية على الش مقرراتكتظهر 

  

المقرر أو معين، انقر الرابط الذي يمثل رمز  بمقررالمواد التعليمية المرتبطة اإلعالنات و للفصل الحالي. لعرض  مقرراتكتعرض الصفحة 
 ، تظهر الصفحة التالية:الخاصة بهأو األيقونة الرابط الذي يمثل اسمه 



 
 

 ٤ - للطالبدليل المستخدم 

 

المختارة  المقررإلعالنات الذي يحتوي على اإلعالنات أو المالحظات الخاصة بشعبة تقسم الصفحة إلى ثالثة أقسام: يعرض القسم األول لوح ا
وتظهر لغايات العرض فقط، بينما يعرض القسم الثاني المواد التعليمية المنشورة ويعرض القسم  بإدخالهاالذي يدرسها  المحاضروالتي قام 

 الثالث الكتب المنشورة. 
رر بنشر مجموعة من المواد التعليمية ضمن مجلد، يظهر المجلد في قسم المواد التعليمية كما في في حال قام المحاضر أو منسق المق

 الصفحة السابقة، ويمكنك عرض المواد التعليمية التي يحتويها بنقر األيقونة التي تمثله، تظهر في القسم المخصص على الشكل التالي:



 
 

 ٥ - للطالبدليل المستخدم 

  

 انقر رابط "عرض جميع المواد التعليمية". وللرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة). للخروج من المجلد وعرض جميع المواد التعليمية،
 كافة العمليات التي يمكنك القيام بها من خالل هذه الصفحة موضحة في البنود التالية بالتفصيل.

 المواد التعليمية المنشورة ١-٢
. لعرض مادة تعليمية معينة، اتبع بإضافتها ونشرها المقررمنسق أو حاضر عرض المواد التعليمية التي قام المتمكنك هذه الصفحة من 

 :الخطوات التالية
 : انقر األيقونة التي تمثل المادة التعليمية المراد عرضها، يظهر الصندوق التالي .١

 

 بك. ) لحفظ المادة التعليمية في جهاز الحاسوب الخاصSave) إللغاء العملية أو انقر زر (Cancelانقر زر (
 )، يتم تفعيل البرنامج المسؤول عن فتح المادة التعليمية المختارة.Openانقر زر ( .٢

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد ال يظهر الصندوق السابق لكافة أنواع الملفات، حيث قد تفتح بعض الملفات كالصور وغيرها فورًا عند نقر 
 أيقونتها، وتظهر كما في المثال التالي:

  



 
 

 ٦ - للطالبدليل المستخدم 

لمادة التعليمية المختارة وهي في المثال الظاهر في الصفحة السابقة صورة، وفي حال احتوى الملف المختار على أكثر تعرض الصفحة ا
 من صفحة يمكنك التنقل بينها.

 الكتب المنشورة ٢-٢
قونة الكتاب أو الرابط الذي أو أيأو شعبته المسجل فيها، انقر الرابط الذي يمثل اسمه  لعرض أحد الكتب المنشورة والتابعة للمقرر المختار

 يمثل رقمه، تظهر الصفحة التالية:

  

تعرض الصفحة فصول الكتاب على شكل هرم ذو مستويات رئيسية ومستويات فرعية، حيث تدل إشارة (+) المجاورة للمستوى على أنه 
هذا المستوى، وإلخفاء المستويات الفرعية التابعة ) وتظهر المستويات الفرعية التابعة ل-يحتوي مستويات فرعية، وعند نقرها تصبح اإلشارة (

 ) المجاورة للمستوى.-لمستوى معين انقر إشارة (
 تناقش البنود التالية العمليات التي يمكنك القيام بها بالتفصيل.

 تصفح كتاب ١-٢-٢
 حة التالية:لتصفح فصل من فصول الكتاب، انقر الرابط الذي يمثل اسم الفصل المراد عرض محتواه، تظهر الصف

 

تعرض الصفحة المحتوى الذي تمت إضافته للفصل المختار من الكتاب بحيث يشكل نسخة إلكترونية تمكنك من عرض المحتوى عبر 
 .باشرة وٕاضافة مالحظاتك الخاصة عليهالصفحة م



 
 

 ٧ - للطالبدليل المستخدم 

 تساعدك األزرار التالية الموجودة أعلى الصفحة على القيام بما يلي:

 اب دون الرجوع إلى الصفحة السابقة، حيث تظهر الصفحة التالية عند نقره:: عرض قائمة محتويات الكت

 

 تعرض الصفحة قائمة محتويات الكتاب المختار، حيث يمكنك التنقل من خاللها بين فصول الكتاب.
 .)إلغالق القائمة، انقر زر (

 إضافة المالحظات. :

 : تعديل وحذف المالحظات.

 ابقة.: االنتقال إلى الصفحة الس

 )، تظهر الرسالة التالية لتعلمك بأنك وصلت إلى الصفحة األولى:في حال كنت في الصفحة األولى من الكتاب ونقرت زر (

  

 .)OKانقر زر (

 : االنتقال إلى الصفحة التالية.

 ى الصفحة األخيرة:)، تظهر الرسالة التالية لتعلمك بأنك وصلت إلفي حال كنت في الصفحة األخيرة من الكتاب ونقرت زر (

 

 ).OKانقر زر (

 : الرجوع إلى صفحة عرض الكتاب.

 المالحظات ٢-٢-٢
 يمكنك إضافة مالحظات على محتوى الكتاب وتعديل أي من هذه المالحظات وحذفها. كما ذكر مسبقًا، 
 إضافة مالحظة

 إلضافة مالحظة على محتوى الكتاب، اتبع الخطوات التالية:
 ثل اسم الفصل الذي تريد،انقر الرابط الذي يم .١



 
 

 ٨ - للطالبدليل المستخدم 

 ظلل النص المراد إضافة المالحظة عليه على أن يكون أكثر من ثالثة أحرف وأقل من مائة حرف، .٢

 )، تظهر الصفحة التالية:انقر زر ( .٣

 

 أدخل نص المالحظة، .٤

 اختر لون الخلفية، .٥

 التالي:انقر زر (حفظ)، يظهر النص المختار مظلًال باللون الذي قمت باختياره على الشكل  .٦

 

 لعرض مضمون المالحظة، ضع المؤشر على أي جزء من أجزاء المنطقة المظللة، تظهر المالحظة على الشكل التالي:

 

 يمكنك إضافة المزيد من المالحظات وذلك باتباع نفس الخطوات السابقة.
 

 التالية:) قبل تظليل النص المراد إضافة المالحظة عليه، تظهر الرسالة في حال قمت بنقر زر(

  

 ظلل النص الذي تريد أوًال لتتمكن من إضافة المالحظة. انقر زر (موافق).
 

 في حال قمت بإضافة مالحظة على نص عدد أحرفه أقل من أربعة أحرف، تظهر الرسالة التالية:

  



 
 

 ٩ - للطالبدليل المستخدم 

 انقر زر (موافق).
 التالية:وفي حال قمت بإضافة مالحظة على نص عدد أحرفه أكثر من مائة حرف، تظهر الرسالة 

  

 انقر زر (موافق).
 

 تعديل مالحظة
 لتعديل مالحظة، اتبع الخطوات التالية:

 )، تظهر الصفحة التالية:انقر زر ( .١

 

 حيث يظهر لكل منها لون الخلفية. تعرض الصفحة قائمة بالمالحظات التي قمت بإضافتها،

 التالية: انقر رابط "تعديل" المجاور للمالحظة المراد تعديلها، تظهر الصفحة .٢

 

 تعرض الصفحة النص الذي قمت بإضافة المالحظة عليه ونص المالحظة ولون الخلفية.

 أدخل التعديالت التي تريد على نص المالحظة ولون الخلفية، .٣

 انقر زر (حفظ). .٤

 )، تظهر الرسالة التالية:في حال عدم وجود مالحظات تمت إضافتها مسبقًا وقمت بنقر زر (

 

 .انقر زر (موافق)

 
 حذف مالحظة

 لحذف مالحظة، اتبع الخطوات التالية:



 
 

 ١٠ - للطالبدليل المستخدم 

 )، تظهر الصفحة التالية:انقر زر ( .١

 

 انقر رابط "حذف" المجاور للمالحظة المراد حذفها، تظهر الرسالة التالية: .٢

 

 انقر زر (نعم). .٣

 مخرجات التعليم ٣-٢-٢
واستيعابك للمادة التي تقرأها ذاتيًا، وتعطيك لمحة مختصرة على تقييم فهمك  يم هي إحدى الوسائل التي تساعدك كطالبمخرجات التعل

عن المعلومات التي ستكتسبها عند دراستك لفصل معين من الكتاب، والتي من المفترض أن تكون قادرًا على اإلجابة عليها بعد دراستك 
 للفصل.

المخرجات مع أجزاء الكتاب وفصوله، وتعمل يقوم منسق المقرر بإدخال مخرجات التعليم ويقوم هو أو محاضر الشعبة بربط هذه 
مخرجات التعليم كأداة ربط بين أجزاء الكتاب المضافة عليها وبين الكتب الخاصة التي تقوم بإضافتها، حيث تستطيع إضافة أجزاء من 

هذه األجزاء مرتبطة  الكتب التي يقوم المحاضرون أو منسقو المقررات التي تدرسها بإضافتها إلى الكتب الخاصة بك بشرط أن تكون
 بمخرجات تعليم.

 لعرض مخرجات التعليم المرتبطة بفصل معين من الكتاب، اتبع الخطوات التالية:
ضع المؤشر فوق أو بجانب الرابط الذي يمثل اسم الفصل المراد عرض مخرجات التعليم المرتبطة به، يظهر رابط "مخرجات  .١

 التالي: التعليم" على نفس مستوى اسم الفصل على الشكل

 

 انقر رابط "مخرجات التعليم"، تظهر الصفحة التالية: .٢

 

 تعرض الصفحة قائمة بمخرجات التعليم تم ربطها بالفصل المختار. إلغالق الصفحة انقر رابط "إغالق".



 
 

 ١١ - للطالبدليل المستخدم 

 :انقر الرابط الذي يمثل عنوان مخرجات التعليم التي تريد، تظهر الصفحة على الشكل التالي .٣

 

 ".للخلف ن مخرجات التعليم المختارة ووصفها. للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر رابط "عودةتعرض الصفحة عنوا
 

 
 
 



 
 

 ١٢ - للطالبدليل المستخدم 

 EduWave حقيـبـة. ٣
على روابط وصفحات يمكنك من خاللها القيام بالوظائف التي تمكنك من التواصل مع المستخدمين المسجلين في المنظومة أو  تحتوي الحقيبة

ومة وذلك بإرسال رسائل إلكترونية لهم واستقبال رسائل منهم، باإلضافة إلى تحميل الوثائق والملفات وحفظها مع األشخاص من خارج المنظ
 جزء من بياناتك وغيرها من العمليات.تعديل ملفك الشخصي و على الستخدامها الحقًا. كما تمكنك من االطالع 

 على الشكل التالي: EduWaveحقيبة تظهر قائمة 

 

 في البنود التالية بالتفصيل. موضحةالتي يمكنك القيام بها  كافة العمليات

 البريد ١-٣
تقوم من خالل هذه الصفحة بإضافة عناوين المستخدمين المسجلين في المنظومة أو األشخاص من خارج المنظومة وٕارسال رسائل 

 ول إليها بشكل سهل.إلكترونية لهم واستقبال رسائل منهم وتنظيم هذه الرسائل في مجلدات لتتمكن من الوص
 انقر رابط "البريد"، تظهر القائمة التالية:

 

 يمكنك إرسال رسالة جديدة واالطالع على صندوق الوارد والمجلدات وٕادارة العناوين وغيرها من العمليات الموضحة في البنود التالية.

 رسالة جديدة ١-١-٣
 ارج المنظومة، اتبع الخطوات التالية:إلرسال رسالة جديدة ألحد مستخدمي المنظومة أو لشخص من خ

 انقر رابط "رسالة جديدة"، تظهر الصفحة التالية: .١



 
 

 ١٣ - للطالبدليل المستخدم 

 

أدخل عنوان مستقبل الرسالة في حقل "إلى" في حال كان مستقبل الرسالة هو المعني المباشر بها، أو في حقل "نسخة إلى" إذا أردت  .٢
مستقبل معين بالرسالة دون إظهار عنوان بريده اإللكتروني لباقي  إعالم المستقبل بالرسالة، أو في حقل "نسخة مخفية" إلعالم

 مستقبلي الرسالة. يمكنك تحديد أسماء مستقبلي الرسالة من خالل إحدى الطرق التالية: 

) أو أحد الروابط التي تمثل ) أو الزر المجاور لحقل "إلى" أو "نسخة إلى" أو "نسخة مخفية" (نقر زر ( -
 هر الصفحة التالية:الحقول السابقة، تظ

 

تعرض الصفحة قائمة بأسماء األشخاص الذين قمت بإضافة عناوينهم مسبقًا إلى قائمة العناوين الخاصة بك، حيث يظهر لكل 
 ).منهم البريد اإللكتروني والمهنة والهاتف والعنوان. للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (

 سالة له، اتبع الخطوات التالية:الختيار اسم المستقبل المراد إرسال الر 
انقر المربع المجاور السم مستقبل الرسالة تحت عمود "إلى" في حال كان هو المعني المباشر بها، أو تحت عمود "نسخة  .أ 

إلى" إذا أردت إعالم المستقبل بالرسالة، أو تحت عمود "ن.م"، أي نسخة مخفية، إلعالم مستقبل معين بالرسالة دون 
 ريده اإللكتروني لباقي مستقبلي الرسالة،إظهار عنوان ب

 )، تظهر العناوين المختارة في الحقول المخصصة.انقر زر ( .ب 



 
 

 ١٤ - للطالبدليل المستخدم 

 )، تظهر الصفحة التالية:نقر زر ( -

 

تعرض الصفحة قائمة بأسماء المجموعات الخاصة التي قمت بإضافتها مسبقًا، حيث يمكنك إرسال الرسالة إلى كافة العناوين 
 ). المجموعة. للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (التي تحتوي عليها 

 الختيار المجموعة المراد إرسال الرسالة لها، اتبع الخطوات التالية:
انقر المربع المجاور السم المجموعة تحت عمود "إلى" في حال كانت هي المعنية المباشرة بها، أو تحت عمود "نسخة  .أ 

ة، أو تحت عمود "ن.م" أي نسخة مخفية إلعالم مجموعة معينة بالرسالة دون إلى" إذا أردت إعالم المجموعة بالرسال
 إظهار عناوين البريد اإللكترونية التي تحتويها لباقي مستقبلي الرسالة،

 )، تظهر العناوين المختارة في الحقول المخصصة.انقر زر ( .ب 

 أدخل موضوع الرسالة، .٣

ك التحكم بشكل المحتوى من خالل األدوات الموجودة في صندوق أدوات أدخل محتوى الرسالة في المكان المخصص له، ويمكن .٤
 التنسيق التالي:

 

 . أدوات التنسيق).١٠للمزيد من المعلومات حول صندوق أدوات التنسيق، انظر بند (

 ) في حال أردت إضافة مرفقات مع الرسالة، يظهر الحقل التالي:انقر زر ( .٥

 

 التالي:)، يظهر النموذج Browseانقر زر ( .أ 

 

 اختر الملف المراد إرفاقه مع الرسالة، .ب 

 )،Openانقر زر ( .ج 



 
 

 ١٥ - للطالبدليل المستخدم 

 )، يظهر الملف على الشكل التالي:انقر زر ( .د 

 

يمكنك حذف الملف المرفق، وذلك بنقر رابط "حذف" المجاور له. كما يمكنك إرفاق المزيد من الملفات مع الرسالة، وذلك بتكرار 
 نفس الخطوات السابقة.

 )، تظهر القائمة التالية:سالة بنقر السهم في زر األولوية (حدد أهمية الر  .٦

 

 تعرض القائمة ثالثة أزرار تمثل األولويات التالية:

 : أولوية عالية.
 : أولوية متوسطة.

 : أولوية منخفضة.
 اختر األولوية التي تريد بنقر الزر الذي يمثلها. 

ين الذين قمت باختيارهم، تظهر رسالة في الصفحة تعلمك بنجاح عملية ) إلرسال الرسالة إلى عناوين المستقبلانقر زر ( .٧
 اإلرسال،

 ):في حال لم تقم بإدخال موضوع الرسالة، تظهر الرسالة التالية عند نقر زر (

  

 ) للرجوع إلى صفحة رسالة جديدة إلدخال الموضوع.Cancel) للمتابعة في إرسال الرسالة، أو انقر زر (OKانقر زر (
 ).زر (انقر  .٨

)، يمكنك حفظ الرسالة في المسودات دون إرسالها، حيث يمكنك الرجوع إليها في أي وقت وتعديلها ثم إرسالها، وذلك بنقر زر (
. المسودات) المندرج تحت بند ٥تظهر رسالة تعلمك بأنه قد تم حفظ المسودة بنجاح. للمزيد من المعلومات حول المسودات، انظر بند (

 ي). مجلدات ٣-١-٣(
من الجدير بالذكر أنه عند محاولة إرسال رسالة لمستخدم وصلت سعة صندوق االستخدام الخاص به إلى حدها األعلى، لن يتمكن من 

 استقبالها وتصلك رسالة تنبيهية في صندوق الوارد تعلمك بذلك.

 الوارد ٢-١-٣
سواء من المسجلين في النظام أو خارجه، كما تقوم بالرد تقوم من خالل هذه الصفحة باستقبال رسائل إلكترونية من أشخاص معينين 

 على هذه الرسائل أو إرسالها مجددًا، باإلضافة إلى نقل هذه الرسائل إلى مجلدات معينة وتنظيمها لتسهيل عملية استرجاعها الحقًا، الخ.

 انقر رابط "الوارد"، تظهر الصفحة التالية:



 
 

 ١٦ - للطالبدليل المستخدم 

  

كما تعرض الصفحة  يث يظهر لكل رسالة اسم المرسل والموضوع وتاريخ إرسالها وحجمها.تعرض الصفحة جميع الرسائل الواردة، ح
المعطى لك وحجم االستخدام المبين أعلى الصفحة، حيث أنك لن تتمكن من استالم رسائل جديدة إن  EduWaveالحجم الكلي لحقيبة 

لك، ويظهر صندوق حجم االستخدام باللون األحمر إذا اقترب  تجاوزت السعة المستخدمة في الحقيبة الخاصة بك السعة التي تم تحديدها
 من حده األعلى كما في الشكل التالي:

  

 ).يتوجب عليك حذف الرسائل التي لم تعد بحاجة إليها وذلك بنقر المربع المجاور لها ثم نقر زر (

كما ذكر مسبقًا، عند محاولة إرسال رسالة لمستخدم وصلت سعة صندوق االستخدام الخاص به إلى حدها األعلى، لن يتمكن من 
 ".Undeliverable Messageاستقبالها وتصلك رسالة تنبيهية في صندوق الوارد تعلمك بذلك ويكون موضوعها "

تستطيع ترتيب الرسائل تصاعديًا أو تنازليًا بحسب تاريخ ورودهم أو بحسب الحجم أو اسم المرسل أو الموضوع، وذلك بنقر العنوان الذي 
 يشير إلى كل منها في أعلى الجدول.

 
) بعد أن تطلع عليها ) إذا كانت الرسالة جديدة و(تظهر أيقونة بجانب الرسالة تساعدك في معرفة ما إذا قمت بقراءتها أم ال، (

 ) فتشير إلى احتواء الرسالة على ملفات مرفقة، كما تظهر أيضًا أيقونة األولوية كما قام المرسل بتحديدها.وتقرأها، أما أيقونة (
 لالطالع على محتوى رسالة، انقر الرابط الذي يمثل موضوعها، تظهر الصفحة التالية:

  

الرسالة وٕاعادة إرسالها لمستخدمين آخرين، وطباعة الرسالة بنقر  تعرض الصفحة محتوى الرسالة كما أدخله مرسلها، ويمكنك الرد على
 ويمكنك االطالع عليه بنقر الرابط الذي يمثل عنوانه. -إن وجد–)، وحذفها، الخ. كما يظهر اسم الملف المرفق زر (

) الذي يظهر فقط في حال لم تكن الرسالة المختارة هي آخر الرسالة التالية لهذه الرسالة بنقر زر ( تستطيع أن تطلع على
 ) الذي يظهر فقط في حال لم تكن الرسالة المختارة هي الرسالة األولى.رسالة، والسابقة بنقر زر (



 
 

 ١٧ - للطالبدليل المستخدم 

 لحذف رسالة لم تعد بحاجة إليها، اتبع الخطوات التالية:
 انقر المربع المجاور لها،  .١

 )، تظهر الرسالة التالية:انقر زر ( .٢

 

 ).انقر زر ( .٣

 لتتمكن من استرجاعها إن أردت أو حذفها من قاعدة البيانات بشكل نهائي. المهمالتتحفظ الرسائل التي تقوم بحذفها في مجلد 

 
 لنقل رسالة معينة إلى مجلد آخر، اتبع الخطوات التالية:

 نقر المربع المجاور للرسالة المراد نقلها،ا .١
 المراد نقل الرسالة إليه من القائمة المخصصة.اختر  .٢
 

 لتحديد حالة الرسالة على أنها مقروءة، اتبع الخطوات التالية:
 انقر المربع المجاور للرسالة المراد تحديدها على أنها مقروءة، .١

 ).انقر زر ( .٢

)، تالحظ أن الرسالة التي قمت أما لتحديد حالة رسالة على أنها غير مقروءة، انقر المربع المجاور لها ثم انقر زر (
 ة.بتحديدها على أنها غير مقروءة تظهر مظلل

 
 يمكنك إعادة إرسال رسالة وصلتك أو الرد عليها باتباع الخطوات الواردة في البنود التالية.

 . الرد على رسالة١
 كما ذكر مسبقًا، فإنه يمكنك الرد على رسالة وصلتك باتباع الخطوات التالية:

) إلرسال الرد للمرسل باإلضافة إلى جميع ) إلرسال الرد إلى مرسل الرسالة فقط، أو زر (انقر زر ( .١
 مستقبليها، تظهر الصفحة التالية:



 
 

 ١٨ - للطالبدليل المستخدم 

 

مكنك تغييره بأي موضوع آخر، كما يمكنك إزالة االسم "، أي رد على الرسالة، ويREكما تالحظ يتم تعريف الموضوع على أنه "
الظاهر في حقل "إلى" والذي تم إدخاله من النظام تبعًا للرسالة األصلية وٕاضافة المزيد من األسماء أو العناوين كما تم شرحه 

 مسبقًا.

 رسالة جديدة)، ١-١-٣ند (أدخل أسماء المستخدمين الذين تريد إطالعهم على الرسالة باتباع الخطوات التي ذكرت في ب .٢
 أدخل الرد في المكان المخصص له، .٣

 ).انقر زر ( .٤

 . إعادة إرسال رسالة٢
 بإمكانك إعادة إرسال رسالة واردة لمستخدمين آخرين إلطالعهم على محتواها باتباع الخطوات التالية:

 )، تظهر الصفحة التالية:ر زر (انق .١



 
 

 ١٩ - للطالبدليل المستخدم 

 

 "، أي تمرير رسالة أو إعادة إرسال، ويمكنك تغييره إلى أي موضوع آخر.FWكما تالحظ يتم تعريف الموضوع على أنه "

 رسالة جديدة)، ١-١-٣تي ذكرت في بند (حدد أسماء مستقبلي الرسالة باتباع نفس الخطوات ال .٢

 أدخل التعليق على المحتوى في المكان المخصص له، إذا أردت، .٣

 ).انقر زر ( .٤

 مجلداتي ٣-١-٣
لدات تقوم أنت بإنشائها، مثًال يمكنك حفظ الرسائل التي تمكنك هذه الصفحة من تنظيم الرسائل التي وردت إليك أو صدرت منك في مج

، حيث تعد هذه الطريقة مثالية لتنظيم صندوق الوارد والصادر واسترجاع الرسائل الزمالءفي مجلد اسمه  زمالئك الطالبوردتك من 
 بسهولة للقيام بمختلف العمليات التي تريد من إرسال وحفظ وحذف وغيرها.

عرض رسائلك الواردة والصادرة والقيام بمختلف العمليات عليهم، باإلضافة إلى عرض الرسائل المحذوفة  كما تمكنك الصفحة من
 والرسائل التي قمت بحفظها لتقوم باستخدامها الحقًا وتحميل الملفات، الخ.

 انقر رابط "مجلداتي"، تظهر الصفحة التالية:



 
 

 ٢٠ - للطالبدليل المستخدم 

  

ظهر لكل منها مجموع المواد والمواد الجديدة والحجم. تالحظ أنه ال يمكنك الرئيسية، حيث ي EduWaveتعرض الصفحة مجلدات حقيبة 
حذف أو إعادة تسمية أي من المجلدات الرئيسية، ويمكنك إضافة المزيد من المجلدات وٕاعادة تسميتها وحذف أي منها، كما يمكنك تفريغ 

 سلة المهمالت، الخ. 
الوارد). ولتحميل الملفات التي تريد وحفظها في مجلدات، انظر  ٢-١-٣، انظر بند (لعرض بريدك الوارد والقيام بمختلف العمليات عليه

 ملفاتي). ٣-٣بند (
 

 لتفريغ سلة المهمالت، اتبع الخطوات التالية:
 انقر رابط "فرغ" المجاور لسلة المهمالت، تظهر الرسالة التالية: .١

 

 للتراجع عن العملية. )) ليتم تفريغ سلة المهمالت، أو انقر زر (انقر زر نعم ( .٢

 مجلداتي). ٣-١-٣. المهمالت) المندرج تحت بند (٤للمزيد من المعلومات حول المهمالت، انظر بند (

 . إضافة مجلد١
 إلضافة مجلد، اتبع الخطوات التالية:

 )، تظهر الصفحة التالية:انقر زر ( .١

 

 أدخل اسم المجلد، .٢

 إلضافة،)، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية اانقر زر ( .٣

 )، يظهر المجلد الذي قمت بإضافته في قائمة المجلدات على الشكل التالي:انقر زر ( .٤



 
 

 ٢١ - للطالبدليل المستخدم 

 

 يمكنك إعادة تسمية أي من المجلدات التي تقوم بإضافتها أو حذفها، كما هو موضح تاليًا.

 . إعادة تسمية مجلد٢
 إلعادة تسمية مجلد قمت بإضافته مسبقًا، اتبع الخطوات التالية:

 ابط "إعادة تسمية" المجاور للمجلد المراد إعادة تسميته، تظهر الصفحة التالية:انقر ر  .١

 

 أدخل التعديل الذي تريد على اسم المجلد، .٢

 )، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية تعديل الملف،انقر زر ( .٣

 ).انقر زر ( .٤

 . حذف مجلد٣
 لحذف مجلد قمت بإضافته مسبقًا، اتبع الخطوات التالية:

 ط "حذف" المجاور للمجلد المراد حذفه، تظهر الرسالة التالية:انقر راب .١

 

 ).إللغاء عملية الحذف، انقر زر (

 )، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحذف،انقر زر ( .٢

 ).انقر زر ( .٣

 . المهمالت٤
دامها في وقت الحق. انقر رابط ، لتتمكن من استرجاعها إلعادة استخالمهمالتيتم تخزين جميع الرسائل التي تقوم بحذفها في مجلد 

 "المهمالت"، تظهر الصفحة التالية:



 
 

 ٢٢ - للطالبدليل المستخدم 

 

تعرض الصفحة الرسائل التي قمت بحذفها مسبقًا، حيث يظهر لكل منها المرسل والموضوع والتاريخ والحجم واألولوية وما إذا كانت 
 وٕارسال ونقل وحذف، الخ.تحتوي على مرفقات أم ال. يمكنك القيام بجميع العمليات على هذه الرسائل من عرض 

 لحذف الرسائل بشكل نهائي، اتبع الخطوات التالية:
 انقر المربع المجاور للرسالة المراد حذفها، يمكنك اختيار أكثر من رسالة في نفس الوقت، .١

 )، تظهر الرسالة التالية:انقر زر ( .٢

 

 )، تم حذف الرسالة نهائيًا من قاعدة البيانات.انقر زر ( .٣

 . المسودات٥
لتتمكن من الرجوع إليها والتعديل على محتواها ثم إرسالها أو حذفها،  المسوداتيتم تخزين جميع الرسائل التي تقوم بحفظها في مجلد 

، فمثًال، إذا أردت كتابة رسالة ولكنك لست متأكدًا من إرسالها في الوقت الحالي يمكنك EduWaveتعد هذه الميزة مهمة في نظام بريد 
 ظها في هذا المجلد.أن تقوم بحف

 انقر رابط "المسودات"، تظهر الصفحة التالية:

 

تعرض الصفحة قائمة بالرسائل التي قمت بتخزينها مسبقًا، حيث يظهر لكل منها الموضوع والمستقبل والتاريخ والحجم. يمكنك إرسال 
الرسالة على أنها مقروءة أو غير مقروءة كما هو  أي من الرسائل الموجودة ضمن القائمة أو حذفها أو نقلها إلى مجلد آخر أو تحديد

 الوارد).  ٢-١-٣موضح في بند (
رسالة  ١-١-٣إلرسال رسالة معينة قمت بحفظها مسبقًا، انقر الرابط الذي يمثل موضوعها ثم كرر الخطوات المذكورة في بند (

 جديدة). 
 ).للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (

 . البريد الصادر٦
كن من خالل هذه الصفحة من عرض الرسائل اإللكترونية التي قمت بإرسالها إلى أشخاص سواء من المسجلين في النظام أو من تتم

خارجه، كما تقوم بالرد على هذه الرسائل أو إرسالها مجددًا، باإلضافة إلى نقل هذه الرسائل إلى مجلدات معينة وتنظيمها لتسهيل 
 عملية استرجاعها الحقًا.



 
 

 ٢٣ - للطالبدليل المستخدم 

 ر رابط "البريد الصادر"، تظهر الصفحة التالية:انق

  

تعرض الصفحة جميع الرسائل الصادرة، حيث يظهر لكل رسالة اسم المستقبل أو اسم المستخدم الخاص به والموضوع وتاريخ إرسالها 
 كما تم توضيحه مسبقًا.يمكنك حذف رسالة لم تعد بحاجة إليها أو نقلها إلى مجلد آخر وتغيير حالة قراءة أية رسالة،  وحجمها.

 لالطالع على محتوى رسالة معينة، انقر الرابط الذي يمثل موضوعها، تظهر الصفحة التالية:

  

تعرض الصفحة محتوى الرسالة كما قمت بإدخاله، ويمكنك الرد على الرسالة وٕاعادة إرسالها لمستخدمين آخرين، وطباعة الرسالة بنقر 
 ويمكنك االطالع عليه بنقر الرابط الذي يمثل عنوانه. -إن وجد–)، وحذفها، الخ. كما يظهر اسم الملف المرفق زر (

) الذي يظهر فقط في حال لم تكن الرسالة المختارة هي آخر تستطيع أن تطلع على الرسالة التالية لهذه الرسالة بنقر زر (
 ) الذي يظهر فقط في حال لم تكن الرسالة المختارة هي الرسالة األولى.رسالة، والسابقة بنقر زر(

 الوارد). ٢-١-٣مكنك إعادة إرسال أي من الرسائل أو الرد عليها باتباع نفس الخطوات المذكورة في بند (كما ي

 العناوين ٤-١-٣
من حفظ بيانات وعناوين أشخاص من داخل المنظومة وخارجها، حيث تظهر هذه العناوين عند إرسال  العناوينتتمكن من خالل صفحة 

) أو أحد الروابط ) أو الزر المجاور لحقل "إلى" أو "نسخة إلى" أو "نسخة مخفية" (رسالة جديدة عند قيامك بنقر زر (
 التي تمثل الحقول السابقة.

 انقر رابط "العناوين"، تظهر الصفحة التالية:



 
 

 ٢٤ - للطالبدليل المستخدم 

 

لمهنة والهاتف تعرض الصفحة قائمة بأسماء األشخاص الذين قمت بإضافتهم لقائمة عناوينك، حيث يظهر لكل منهم البريد اإللكتروني وا
 والعنوان. يمكنك إضافة عناوين جديدة وتعديل أي من العناوين الموجودة ضمن القائمة أو حذفها، كما هو موضح في البنود التالية.

 . إضافة عنوان١
 إلضافة عنوان، اتبع الخطوات التالية:

 )، تظهر الصفحة التالية:انقر زر ( .١

 

 ).فحة السابقة، انقر زر (إللغاء عملية اإلضافة والرجوع إلى الص

 أدخل االسم والبريد اإللكتروني والعنوان كل في حقله المخصص، .٢

 أدخل الهاتف والمهنة كل في حقله المخصص، .٣

 ).انقر زر ( .٤

 . تعديل عنوان٢
 لتعديل عنوان، اتبع الخطوات التالية:

 انقر رابط "تعديل" المجاور للعنوان المراد تعديله، تظهر الصفحة التالية: .١

 



 
 

 ٢٥ - للطالبدليل المستخدم 

 ).إللغاء عملية التعديل والرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (

 أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة، .٢

 ).انقر زر ( .٣

 . حذف عنوان٣
 لحذف عنوان، اتبع الخطوات التالية:

 قت،انقر المربع المجاور للعنوان المراد حذفه، يمكنك اختيار أكثر من عنوان في نفس الو  .١

 )، تظهر الرسالة التالية:انقر زر ( .٢

 

 ).إللغاء عملية الحذف، انقر زر (

 ).انقر زر ( .٣

 المجموعات الشخصية ٥-١-٣
يمكنك من خالل هذه الصفحة إضافة مجموعات شخصية تحتوي على عدد من العناوين. وتسهل هذه العملية إرسال نفس الرسالة 

) د إرسال الرسالة اإللكترونية باختيار اسم المجموعة فقط بنقر زر (اإللكترونية ألكثر من شخص، حيث تقوم عن
 دون الحاجة إلى اختيار اسم كل مستخدم أو شخص سيستقبل الرسالة.

 انقر رابط "المجموعات الشخصية"، تظهر الصفحة التالية:

 

موعات جديدة وتعديل أي منها أو حذفها، تعرض الصفحة قائمة بالمجموعات الشخصية التي قمت بإضافتها مسبقًا. يمكنك إضافة مج
 كما هو موضح في البنود التالية.

 . إضافة مجموعة١
 إلضافة مجموعة، اتبع الخطوات التالية:

 )، تظهر الصفحة التالية:انقر زر ( .١



 
 

 ٢٦ - للطالبدليل المستخدم 

 

ن والتي تعرض الصفحة قائمة بأسماء األشخاص وعناوين بريدهم اإللكتروني التي قمت بإضافتها مسبقًا في صفحة العناوي
 ستختار منها أعضاء المجموعة التي تقوم بإضافتها.

 ). إللغاء عملية اإلضافة والرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (

 أدخل اسم المجموعة، .٢

 انقر المربع المجاور لالسم المراد إضافته إلى المجموعة، .٣

 ).انقر زر ( .٤

 . تعديل مجموعة٢
 لتعديل مجموعة، اتبع الخطوات التالية:

 انقر رابط "تعديل المجموعة" المجاور للمجموعة المراد تعديلها، تظهر الصفحة التالية: .١

 

تعرض الصفحة البيانات التي قمت بإدخالها مسبقًا، تظهر عالمة التحديد في المربعات المجاورة لألسماء التي قمت بإضافتها 
 ر لالسم إلزالة عالمة التحديد منه.للمجموعة المختارة، لحذف اسم من المجموعة، انقر المربع المجاو 

 ).إللغاء عملية التعديل والرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (

 أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة، .٢



 
 

 ٢٧ - للطالبدليل المستخدم 

 ).انقر زر ( .٣

 . حذف مجموعة٣
 لحذف مجموعة، اتبع الخطوات التالية:

 انقر المربع المجاور للمجموعة المراد حذفها، .١

 )، تظهر الرسالة التالية:قر زر (ان .٢

 

 ).إللغاء عملية الحذف، انقر زر (

 ).انقر زر ( .٣

 ملفي ٢-٣
 مثل االسم الكامل والعنوان وأرقام الهواتف، ،بياناتك الشخصية التي تم تعريفها عند إضافة ملفك إلى المنظومةتحتوي هذه الصفحة على 

 .هذه البياناتجزء من مكنك تعديل يحيث 
 على الشكل التالي: ملفيقائمة تظهر 

  

 انقر رابط "معلومات شخصية"، تظهر الصفحة التالية:

  

تعرض الصفحة بياناتك الشخصية كما تم إدخالها عند إضافة ملفك، حيث يمكنك تغيير كلمة السر وبيانات االتصال الخاصة بك ولغة 
 حة التالية:واجهة االستخدام وملفك االفتراضي. انقر زر (تعديل)، تظهر الصف



 
 

 ٢٨ - للطالبدليل المستخدم 

 

تعرض الصفحة البيانات التي تمتلك صالحية تعديلها. لتغيير ملفك االفتراضي، انقر رابط "حفظ كملف افتراضي" المجاور لنوع المستخدم 
 الذي تريد فقط إذا كانت حالته "فعال"، حيث يتم عرض الصفحة الرئيسية الخاصة بهذا النوع عند دخولك للنظام.

 ة كافة العمليات التي يمكنك القيام بها بالتفصيل.تناقش البنود التالي

 تغيير كلمة السر ١-٢-٣
 لتغيير كلمة السر، اتبع الخطوات التالية:

 "، تظهر الصفحة التالية:انقر رابط " .١

 

 أدخل كلمة السر القديمة، .٢

 أدخل كلمة السر الجديدة وتأكيدها كل في حقله المخصص، .٣

 ية:انقر زر (حفظ)، تظهر الرسالة التال .٤

 

 انقر زر (عودة). .٥

 تعديل بيانات االتصال ٢-٢-٣
 لتعديل بيانات االتصال الخاصة بك، اتبع الخطوات التالية:



 
 

 ٢٩ - للطالبدليل المستخدم 

 "، تظهر الصفحة التالية:انقر رابط " .١

 

 تعريفها مسبقًا، ويمكنك تعديل أي منها.تم تعرض الصفحة بيانات االتصال الخاصة بك كما 

 البريد اإللكتروني الثانوي كل في حقله المخصص،أدخل البريد اإللكتروني الرئيسي و  .٢

 اختر الدولة، .٣

 أدخل المدينة واسم الشارع، كل في حقله المخصص، .٤

 أدخل الرمز البريدي وصندوق البريد كل في حقله المخصص، .٥

 أدخل رقم الهاتف ورقم الموبايل كل في حقوله المخصصة، .٦

 انقر زر (حفظ)، تظهر الرسالة التالية: .٧

 

 دة).انقر زر (عو  .٨

 تغيير لغة واجهة االستخدام ٣-٢-٣
 لتغيير لغة واجهة االستخدام، اتبع الخطوات التالية:

 "، تظهر الصفحة التالية:انقر رابط " .١

  

 اختر لغة واجهة االستخدام، .٢



 
 

 ٣٠ - للطالبدليل المستخدم 

 انقر زر (حفظ)، تظهر الرسالة التالية: .٣

 

 انقر زر (نعم)، تظهر الرسالة التالية: .٤

  

 انقر زر (عودة). .٥

 " لتتغير لغة الواجهة فورًا.لواجهة تبعًا للغة التي تختارها، يمكنك أيضا تغييرها بنقر رابط "تتغير لغة ا

 ملفاتي ٣-٣
يمكنك من خالل هذه الصفحة أن تقوم بتحميل الملفات التي تريد وحفظها في مجلدات تقوم بإنشائها لالطالع عليها الحقًا. انقر رابط 

 "ملفاتي"، تظهر الصفحة التالية:

  

تعرض الصفحة قائمة بالملفات والمجلدات التي قمت بإضافتها مسبقًا، حيث يظهر لكل منها األيقونة التي تمثل نوع الملف وتاريخ اإلضافة 
حقيبة في  والرسائل والحجم، يمكنك إضافة المزيد من الملفات والمجلدات وحذف أي منها. تالحظ ظهور مجموع حجم كافة الملفات

EduWave أعلى يسار الصفحة. الخاصة بك 
 لفتح ملف معين أو حفظه في حاسوبك الشخصي، انقر الرابط الذي يمثل اسم الملف، يظهر الصندوق التالي:

 

 ).Cancel)، إللغاء العملية وإلغالق الصندوق انقر زر (Save)، ولحفظه في حاسوبك الشخصي انقر زر (Openلفتح الملف انقر زر (



 
 

 ٣١ - للطالبدليل المستخدم 

 تحميل ملف ١-٣-٣
 لف، اتبع الخطوات التالية:لتحميل م

 )، تظهر الصفحة التالية:انقر زر ( .١

 

 )، يظهر النموذج التالي:Browseاختر الملف المراد تحميله، وذلك بنقر زر ( .٢

 

 اختر الملف المراد تحميله، .أ 

 )،Openانقر زر ( .ب 

 أدخل اسم الملف، .٣

 )، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية اإلضافة،انقر زر ( .٤

 ).انقر زر ( .٥

 إضافة مجلد ٢-٣-٣
 إلضافة مجلد جديد، اتبع الخطوات التالية:

 )، تظهر الصفحة التالية:انقر زر ( .١

 



 
 

 ٣٢ - للطالبدليل المستخدم 

 أدخل اسم المجلد، .٢

 )، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية اإلضافة،انقر زر ( .٣

 ).انقر زر ( .٤

يه ثم اتبع نفس الخطوات المذكورة في البند وإلضافة ملفات إلى مجلد معين، انقر الرابط الذي يمثل اسم المجلد المراد إضافة ملفات ف
 السابق.

 حذف ملف أو مجلد ٣-٣-٣
 لحذف ملف أو مجلد، اتبع الخطوات التالية:

 انقر رابط "حذف" المجاور للملف أو المجلد المراد حذفه، تظهر الرسالة التالية: .١

 

 ).إللغاء عملية الحذف، انقر زر (

 عملية الحذف، )، تظهر رسالة تعلمك بنجاحانقر زر ( .٢

 ).انقر زر ( .٣
 

 
 



 
 

 ٣٣ - للطالبدليل المستخدم 

 يـابـكت. ٤
تمكنك هذه الصفحة من االستفادة من مخرجات التعليم، التي أضافها منسقو المقررات وقاموا هم أو المحاضرون بربطها مع أجزاء وفصول 

ضافتها إلى مقرراتك والشعب وتصفحها والتعامل معها تمامًا مثل الكتب التي تمت إ وين كتب خاصة بك عن مواضيع معينةالكتب، في تك
 المسجل فيها.
 على الشكل التالي: كتابيتظهر صفحة 

 

 تعرض الصفحة الكتب الخاصة بك والتي قمت بإضافتها مسبقًا، حيث يمكنك إضافة المزيد من الكتب وتعديلها وعرضها أو حذف أي منها.
مزيد من المعلومات حول عرض الكتاب ومخرجات التعليم وٕاضافة لعرض كتاب معين، انقر األيقونة التي تمثل الكتاب المراد عرضه. لل

 الكتب المنشورة). ٢-٢المالحظات، انظر بند (
 إضافة كتاب جديد وتعديله وحذفه وٕادارة محتوياته موضحة في البنود التالية بالتفصيل.

 إضافة كتاب ١-٤
 إلضافة كتاب، اتبع الخطوات التالية:

 التالية: انقر زر (إضافة)، تظهر الصفحة .١

 

تعرض الصفحة حقول البحث التي تمكنك من استرجاع مخرجات التعليم التي تريد، حيث يجب أن تقوم بتحديد أحد مدخالت البحث 
 على األقل. 

 حدد أي من مدخالت البحث التي تريد، .٢



 
 

 ٣٤ - للطالبدليل المستخدم 

 )، تظهر النتيجة على الشكل التالي:انقر زر ( .٣

 

طها بمخرجات تعليم فقط والمطابقة لمدخالت البحث، حيث يظهر لكل منها اسم تعرض الصفحة قائمة بأجزاء الكتب التي تم رب
يمكنك إعادة ترتيب القائمة بحسب أي من هذه البيانات بنقر الرابط الذي يمثل الترتيب الذي تريد من أعلى الكتاب الموجودة فيه. 

 الجدول، وهذه الميزة متوفرة في جميع صفحات النظام.

 ،كتابكلمخرجات التعليم المراد إضافة جزء الكتاب الذي تم ربطها به إلى  انقر المربع المجاور .٤

 أدخل الكلمة المفتاحية والوصف كل في حقله المخصص، .٥

 انقر زر (حفظ)، تظهر الرسالة التالية: .٦

 

 انقر زر (عودة). .٧

 تعديل كتاب ٢-٤
 لتعديل معلومات كتاب قمت بإضافته مسبقًا، اتبع الخطوات التالية:

 بط "تعديل" الخاص بالكتاب المراد تعديل معلوماته، تظهر الصفحة التالية:انقر را .١



 
 

 ٣٥ - للطالبدليل المستخدم 

 

 أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة، .٢

 انقر زر (حفظ)، تظهر الرسالة التالية: .٣

 

 انقر زر (عودة). .٤

 حذف كتاب ٣-٤
 لحذف كتاب قمت بإضافته مسبقًا، اتبع الخطوات التالية:

 ذف" الخاص بالكتاب المراد حذفه، تظهر الرسالة التالية:انقر رابط "ح .١

 

 انقر زر (نعم)، تظهر الرسالة التالية: .٢

 

 انقر زر (عودة). .٣

 المحتويات ٤-٤
 بكتابكيمكنك من خالل هذه الصفحة إدارة محتويات الكتاب، وذلك بإضافة أجزاء كتب جديدة أو حذف أجزاء قمت بإضافتها وربطها 

 ، تظهر الصفحة التالية:الذي تريد بكتابك"المحتويات" الخاص  مسبقًا. انقر رابط



 
 

 ٣٦ - للطالبدليل المستخدم 

 

المختار، حيث يظهر لكل منها وصف الكتاب الذي يحتويها. يمكنك إضافة  بكتابكتعرض الصفحة قائمة بأجزاء الكتب التي قمت بربطها 
 المزيد من األجزاء أو حذف أي منها.

 إضافة كتاب). ١-٤اتبع نفس الخطوات الواردة في بند ( إلضافة المزيد من األجزاء، انقر زر (إضافة) ثم
 

 لحذف جزء معين، اتبع الخطوات التالية:
 انقر المربع المجاور للجزء المراد حذفه، يمكنك اختيار أكثر من جزء في نفس الوقت، .١

 انقر زر (حذف)، تظهر الرسالة التالية: .٢

 

 انقر زر (نعم)، تظهر الرسالة التالية: .٣

 

 دة).انقر زر (عو  .٤
 

 



 
 

 ٣٧ - للطالبدليل المستخدم 

 يـاتـواجب. ٥
بإرسالها لك، حيث تقوم بحلها وٕاعادة إرسالها لهم قبل  مقرراتكشعب  محاضروتمكنك هذه الصفحة من استقبال وعرض الواجبات التي يقوم 

 انتهاء تاريخ استحقاقها ليقوموا بتصحيحها وٕاعطائك العالمة التي تستحق.
 على الشكل التالي: واجباتيتظهر صفحة 

 

صفحة واجباتك، حيث يظهر لكل منها العالمة والعالمة المستحقة والمالحظات وتاريخ االستحقاق والحالة. من الجدير بالذكر أن تعرض ال
 بتصحيح الواجب. المحاضرالعالمة المستحقة والمالحظات تظهر فقط بعد أن يقوم 

 يمكنك عرض واجب معين وحله وتسليمه ومتابعته، كما هو موضح تاليًا.

 عرض واجب ١-٥
 لعرض محتويات واجب معين، انقر رابط "عرض" المجاور له، تظهر الصفحة التالية:

 

 إلغالق الصفحة، انقر زر إغالق الصفحة.بإدخاله وٕارساله لك.  المحاضرتعرض الصفحة محتويات الواجب الذي قام 

 حل واجب ٢-٥
 لحل واجب معين، اتبع الخطوات التالية:

 مثل عنوان الواجب المراد حله، تظهر الصفحة التالية:انقر الرابط الذي ي .١



 
 

 ٣٨ - للطالبدليل المستخدم 

 

تساعدك األدوات الموجودة في الجزء العلوي من و تعرض الصفحة محتوى الواجب ومنطقة اإلجابة التي ستقوم بإدخال اإلجابة فيها، 
كيفية استخدام هذه األدوات منطقة اإلجابة على كتابة اإلجابة وتنسيقها لتظهر بالشكل الذي تريد. للمزيد من المعلومات عن 

 . أدوات التنسيق).١٠انظر بند ( واالستفادة منها
 أدخل اإلجابة في المنطقة المخصصة، .٢

 أرفق ملف مع اإلجابة، إذا أردت، وذلك باتباع الخطوات التالية: .٣



 
 

 ٣٩ - للطالبدليل المستخدم 

 ) لعرض أنواع الملفات التي يسمح لك النظام بتحميلها، تظهر القائمة التالية:انقر أيقونة ( .أ 

 

 غالق القائمة، انقر رابط "إخفاء".إل
 )، يظهر النموذج التالي:Browseانقر زر ( .ب 

 

 اختر الملف المراد إرفاقه مع اإلجابة، .ج 

 )،Openانقر زر ( .د 

 انقر زر (تحميل)، يظهر الملف الذي قمت بإرفاقه على الشكل التالي: .ه 

  

 لية:، تظهر الرسالة التالهلحذف الملف المرفق، انقر رابط "حذف" المجاور 

 

 ).OKانقر زر (
 انقر زر (حفظ)، تظهر الرسالة التالية: .٤

 



 
 

 ٤٠ - للطالبدليل المستخدم 

 ، تظهر رسالة في الصفحة تعلمك بنجاح عملية حفظ اإلجابات،)OKانقر زر ( .٥

 انقر زر (عودة). .٦

 يمكنك تعديل اإلجابات التي قمت بإدخالها قبل أن تقوم بتسليم الواجب فقط، وذلك باتباع نفس الخطوات السابقة.

 الواجب ومتابعتهتسليم  ٣-٥
جوبة تصحيح هذه األ، والذي بدوره سيقوم بللمحاضركما ذكر مسبقًا، بعد االنتهاء من حل الواجب وٕادخال إجاباتك تقوم بتسليم الواجب 

 تبعًا إلجاباتك. ومنحك العالمة التي تستحق
 ، اتبع الخطوات التالية:للمحاضرلتسليم الواجب 

 ، تظهر الرسالة التالية:المراد تسليمه م" المجاور للواجبانقر رابط "تسلي .١

 

 انقر زر (نعم)، تظهر الصفحة التالية: .٢

 

 رابط "تسليم" غير فعال، حيث لن تتمكن من تعديل إجاباتك بعد أن قمت بتسليمها. وأصبحتغيرت حالة الواجب من "لم تسلم" إلى "سلمت" 
 

 ل التالي:بتصحيح الواجب، تظهر الصفحة على الشك المحاضربعد أن يقوم 

  

تظهر كما و وظهرت عالمتك المستحقة ومالحظات المحاضر على إجاباتك.  إلى "صححت" "سلمت"من تغيرت حالة الواجب تالحظ أن 
 عند نقر الرابط الذي يمثل عنوان الواجب على الشكل التالي: المحاضرالنقاط المستحقة ومالحظات 

  

 بنقر الرابط الذي يمثل عنوانه. للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة).يمكنك عرض الملف المرفق مع اإلجابة، إن وجد، 



 
 

 ٤١ - للطالبدليل المستخدم 

 ـدراسيـةات الـقـالحل .٦
توفر الحلقات الدراسية األدوات التي يحتاجها المحاضرون لشرح مادة معينة للطالب بأسلوب شيق وممتع، حيث يمكنهم اللوح األبيض من 

 ، باإلضافة إلى تحميل الملفات لعرضها عليهم ومشاركة مواقع اإلنترنت معهم وغيرها.إدخال المحتوى الذي يريدون عرضه للطالب
ببدء هذه الحلقات  محاضرو شعب مقرراتك، ليقوم يتم إنشاء الحلقات الدراسية آليًا من قبل النظام للمقررات التي ُتدرَّس في الفصل الحالي

 .أنت وباقي زمالئك من المشاركة فيها لتمكينك الدراسية
 على الشكل التالي: الحلقات الدراسيةتظهر صفحة 

  

ورمز المقرر وعدد األمثال  المقررات المسجلة لك في الفصل الحالي، حيث يظهر لكل منها رقم الشعبةبقائمة اسمك ورقمك و تعرض الصفحة 
لخاصة بشعب المقررات التي قام محاضروها ببدء يمكنك المشاركة فقط في الحلقات الدراسية ا المعتمدة واليوم والوقت والمكان واسم المحاضر.

 الحلقات الدراسية الخاصة بها، حيث يظهر الرابط المجاور لها فعال.
 

من الجدير بالذكر أن المحاضر هو من له صالحية التحكم بالحلقة وبدئها وٕانهائها واختيار ما سيعرض في صفحات المشاركين، وبإمكانك 
أو مقدمًا للحلقة الدراسة في حال قام المحاضر بمنحك الصالحية الالزمة، لتمكينك  -وهو الوضع االفتراضي– كطالب أن تكون مشاركًا عادياً 

 من استخدام كافة األدوات والميزات المتوفرة كما هو موضح تاليًا.
 

 في حلقة دراسية معينة، اتبع الخطوات التالية: للمشاركة
 التالية: الرسالة، تظهر المقرر الذي تريد رابط "التحاق بالحلقة الدراسية" بجانبانقر  .١

 

 انتظر حتى يتم االنتهاء من التحميل، تظهر الصفحة التالية: .٢



 
 

 ٤٢ - للطالبدليل المستخدم 

 

) والقسم المخصص لنشر الصوت Participantsقائمة المشاركين في الحلقة (تظهر صفحة الحلقة الدراسية مقسمة إلى عدة أقسام: قسم 
كما  ).Public Chat) وقسم المحادثة العامة (Now Sharingة محتوى األداة المختارة () وقسم مشاركVideo Broadcasterوالصورة (

 تالحظ أن المدة التي انقضت منذ أن قام المحاضر ببدء الحلقة تظهر أعلى الصفحة.
نافذة المحادثة في  الحلقةمن التفاعل مع باقي المشاركين بإرسال المداخالت فيما يتعلق بموضوع  كمشارك عادي تمكنك هذه الصفحة

، باإلضافة إلى االطالع على كل ما يقوم مقدم ، حيث أن كل ما تقوم بإدخاله في هذه الصفحة يظهر في باقي صفحات المشاركينالعامة
 .الحلقة بعرضه من محتوى اللوح األبيض والملفات والمواقع اإللكترونية وغيرها

 
تظهر في الصفحة فقط في حال قام بتفعيل بث بة المقرر المختارة صوت وصورة محاضر شعتالحظ أن النافذة المخصصة لنشر 

 .الصوت والصورة، حيث تظهر صورته في النافذة
 

مقدم  دورتختلف العمليات التي يمكنك القيام بها باختالف الصالحيات التي يمنحها لك المحاضر، حيث قد يمنحك كما ذكر مسبقًا، 
 ذلك:، تظهر الرسالة التالية لتعلمك بالحلقة

  

 )، تظهر الصفحة على الشكل التالي:OKانقر زر (



 
 

 ٤٣ - للطالبدليل المستخدم 

  

والذي يمكنك  )Computer Screen, Whiteboard, Documents, and Web Pages( تالحظ ظهور قسم وسائل المساعدة
 استخدامه فقط في حال كنت مقدم الحلقة.

م بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون الخاصين بك، ليتمكن تسألك إذا أردت السماح للنظال تلقائيًا عند منحك الدور كما وتظهر رسالة
 ، على الشكل التالي: تريده وسماع صوتك أو أي صوت آخر المشاركون من مشاهدة ما

  

 .خاصين بك ) لن يتمكن المشاركون من مشاهدة أية صورة أو سماع أي صوتDenyإذا نقرت زر (

 شكل التالي:) للموافقة، تظهر الصفحة على الAllow(زر انقر  .٣

 

يمكنك نقل أي من النوافذ المخصصة لبث الصوت والصورة، سواء الخاصة بك أو بغيرك، إلى المكان الذي تريد بوضع المؤشر عليها 
 وتحريكها كما في الشكل التالي:



 
 

 ٤٤ - للطالبدليل المستخدم 

 
 من الجدير بالذكر أنه تظهر دائرة ملونة تبين حالة بثك للصوت والصورة كما يلي:

 البث فعال. : تعني أنخضراءدائرة 
 : تعني أن البث موقوف.رماديةدائرة 

 ويمكنك تفعيل قائمة خيارات الصوت والصورة الخاصين بك بنقر األيقونة المخصصة، تظهر كما في الشكل التالي:

  

، تظهر كما بنقر األيقونة المخصصة بأي من المشاركين الذين يقومون بالبثكما يمكنك تفعيل قائمة خيارات الصوت والصورة الخاصين 
 :في الشكل التالي

  

 تالحظ أنه يمكنك التحكم بمستوى صوت المشارك بتحريك المؤشر للمستوى الذي تريد.
 األيقونات الظاهرة على القيام بما يلي:كافة تساعدك 

 مجددًا. بثه) لتمكينك من استقبال بث الصوت والصورة الخاص بالمشارك، وعند نقرها تصبح (: إيقاف استقبال 



 
 

 ٤٥ - للطالبدليل المستخدم 

 : إيقاف بث الصوت والصورة. 
عند نقر هذه األيقونة تتم إزالة النافذة الخاصة بالصوت والصورة من صفحة الحلقة الدراسية عند المشاركين، كما تصبح الدائرة 

 ) بدًال منها ويتم إلغاء تفعيل كافة األيقونات المخصصة لهذه العملية. المخصصة لحالة البث رمادية، وتظهر أيقونة (

 : بدء بث الصوت والصورة.
عند نقر هذه األيقونة تظهر النافذة الخاصة بنشر الصوت والصورة في صفحة الحلقة الدراسية عند المشاركين، كما تصبح الدائرة 

 المخصصة لحالة البث خضراء. 

 ). لتفعيله مجددًا انقر األيقونة المخصصة.: إيقاف بث الفيديو، وعند نقرها تصبح (

 ). إلعادة تفعيل الصوت انقر األيقونة المخصصة.صوت، وعند نقرها تصبح (: كتم ال

 : تحديد إعدادات نشر الصوت والصورة. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
 انقر األيقونة، يظهر الصندوق التالي: .أ 

 

 تمكنك الخيارات الظاهرة من التحكم فيما يلي:
- Frames Per Sec.سرعة نقل المعلومات : 

- Silence Level مستوى الصوت الذي سيتم تفسيره على أنه صمت، مع مالحظة أن أي صوت مستواه أعلى من المستوى :
 المختار سيتم تفسيره على أنه كالم.

- Video Quality.النوعية التي تظهر فيها الصور لدى باقي المشاركين : 

- Microphone Gain.مستوى الصوت : 

 الخيارات وقم بتحريكه إلى المستوى الذي تريد، انقر المؤشر الخاص بكل من هذه .ب 

 ) إللغاء العملية.Cancel) لحفظ التعديالت أو انقر زر (Applyانقر زر ( .ج 
 ويوفر النظام إمكانية بث الصوت بشكل متواصل أو التحكم بمدة بثه وفصله من خالل األدوات التالية:

  

نك مواصلة الكالم وبثه فورًا للمشاركين، أما للتحكم بفترات بث الصوت وفصله، تظهر عالمة التحديد في المربع، بحيث تدل على أنه يمك
 انقر المربع إلزالة عالمة التحديد منه، تظهر األدوات على الشكل التالي:

  

 ه.) الذي يمكنك من بث صوتك لباقي المشاركين عند مواصلة نقره فقط، وفصل الصوت عند عدم نقر Talkكما تالحظ، يتم تفعيل زر (
 وعند معاودة نقر المربع المخصص لبث الصوت بشكل متواصل، تظهر الرسالة التالية:



 
 

 ٤٦ - للطالبدليل المستخدم 

  

 ) إللغائها.Cancel) لتأكيد العملية أو انقر زر (Okانقر زر (
 

 في حال انضمام طالب للحلقة الدراسية أو مغادرتهم لها، تظهر رسالة في صفحة المحادثة تعلمك بذلك كما في المثال التالي:

 
 :في حال كنت مقدم الحلقة على الشكل التالي ، وتظهرا تتم إضافة الطالب الذين انضموا للحلقة الدراسية لقائمة المشاركينكم

  

 أما في حال كنت مشارك عادي، تظهر على الشكل التالي:. باللون األحمرتالحظ ظهور المساحة المخصصة السمك 

  

من محاضر  يعرض الصندوق قائمة تحتوي اسمك وأسماء جميع المشاركين في الحلقة تظهر المساحة المخصصة السمك باللون األزرق.
، وفي حال وجود العديد من المشاركين يمكنك التنقل بينهم باستخدام األسهم الظاهرة أعلى الصندوق. كما وتختلف األيقونة وطالب

 على ما يلي:منها ويدل كل  وغيرها، الظاهرة بجانب المشارك باختالف الصالحية الممنوحة له

 : حالة المشارك، حيث قد تتغير كما يقوم بتحديدها إلى كل مما يلي:

  



 
 

 ٤٧ - للطالبدليل المستخدم 

 .: المستخدم لديه صالحية بث الفيديو
 لديهفي حال قمت بإيقاف بث الفيديو كما تم شرحه مسبقًا، تتم إزالة هذه األيقونة المجاورة السمك. أما في حال قام المستخدم الذي 

ة الخاصة بهذا ) بدًال منها بجانب اسمه وتظهر نافذة الصوت والصور يو بالموافقة على ذلك، تظهر أيقونة (صالحية بث الفيد
 المستخدم في صفحتك.

: المستخدم لديه صالحية المشاركة في المحادثة. وفي حال تم إلغاء هذه الصالحية لمستخدم معين، يتم إلغاء تفعيل هذه األيقونة 
 بجانب اسمه.

تم منح  . وفي حالاء تفعيل هذه األيقونة بجانب اسمك، يتم إلغقمت بإيقاف بث الصوتصالحية بث الصوت. وفي حال : لديك 

 ) بدًال منها وتظهر األدوات التالية بجانب اسمه:، تظهر أيقونة (وقام بالموافقة عليها آخر لمستخدم هذه الصالحية

  

)، شر إلى المستوى الذي تريد، كما يمكنك إيقاف استقبال صوته بنقر أيقونة (يمكنك التحكم بمستوى صوت المستخدم بتحريك المؤ 

 ) بدًال منها والتي عند نقرها تمكنك من استقبال صوته مجددًا.حيث تظهر أيقونة (
 وفي حال تم منحك هذه الصالحية، تظهر الرسالة التالية:

 
 )، تظهر نافذة بث الصوت كما يلي:Allowانقر زر (

  

 ك تفعيل قائمة خيارات الصوت الخاص بك بنقر األيقونة المخصصة، تظهر كما في الشكل التالي:ويمكن

  

 تساعدك األيقونات الظاهرة على القيام بما يلي:



 
 

 ٤٨ - للطالبدليل المستخدم 

 ) بدًال منها. عند نقر هذه األيقونة يتوقف بث صوتك لدى باقي المشاركين، وتظهر أيقونة (إيقاف بث الصوت.  :

 ). إلعادة تفعيل الصوت انقر األيقونة المخصصة.قرها تصبح (كتم الصوت، وعند ن :

 تحديد إعدادات نشر الصوت. يظهر الصندوق التالي: :

  

تحريكه إلى و بنقر المؤشر الخاص بكل من هذه الخيارات من التحكم بالصوت كما تم شرحه مسبقًا، وذلك  تمكنك الخيارات الظاهرة
 .) لحفظ التعديالتSaveثم نقر زر ( المستوى الذي تريد

معين، انقر أي جزء من المساحة المخصصة السمه في قسم  للتفاعل مع مشاركلالطالع على العمليات التي يمكنك القيام بها 
 المشاركين، تظهر القائمة التالية:

  

 أما عند نقر أي جزء من المساحة المخصصة السمك، تظهر القائمة التالية:

  

تبعًا للصالحيات التي يقوم المحاضر بمنحها  يظهر أحدها غير فعالقد و  ،العمليات التي يمكنك القيام بهاو األوامر تظهر روابط لبعض 
 تناقش النقاط التالية كافة هذه األوامر والعمليات: لك.
- Chat Privatelyا من : تفعيل نافذة محادثة خاصة مع المشارك المختار بحيث تقتصر عليكما فقط دون إمكانية االطالع عليه

 الخاصة. بالمحادثات مشاركتكبإلغاء صالحية  قام المحاضرباقي المشاركين. يظهر هذا الرابط غير فعال في حال 

 انقر الرابط، تظهر النافذة التالية:



 
 

 ٤٩ - للطالبدليل المستخدم 

  

. يمكنك إدخال الرسالة التي تريد وٕادراج صور فيها وٕارسالها، باإلضافة إلى استقبال رسائل من المستخدم، كما هو موضح الحقاً 
 )، تظهر على الشكل التالي:). أما لتصغيرها فانقر (إلغالق النافذة، انقر (

  

 ). كما يمكنك نقل النافذة إلى المكان الذي تريد بنقرها وتحريكها.ولتكبيرها مجددًا، انقر (
 

- Set Mood :قائمة التالية في حال تحديد الحالة التي تريد أن تظهر بجانب اسمك في كافة صفحات المشاركين، حيث تظهر ال
 كنت مقدم الحلقة:

 

 :على الشكل التاليأما في حال كنت مشارك عادي، تظهر القائمة 

 

 انقر الرابط الذي يمثل الحالة التي تريد.
 

- Restart A/V Broadcaster :وتظهر هذه األيقونة فعالة في حال قام الخاصة بك إعادة تشغيل نافذة بث الصوت والصورة ،
 بمنحك صالحية بث الصوت والصورة.المحاضر 

 انقر الرابط، تظهر الرسالة التالية:



 
 

 ٥٠ - للطالبدليل المستخدم 

  

للنظام بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون الخاصين بك، ليتمكن المشاركون من مشاهدة ما تريده وسماع  ) للسماحAllowانقر زر (
 ة صورة أو سماع أي صوت.) لعدم تمكين المشاركين من مشاهدة أيDeny، أو انقر زر (أو أي صوت آخرصوتك 

 
- Show Allوبدء محادثة خاصة مع أي منهم. انقر زر ( : عرض قائمة المشاركينShow All:يظهر الصندوق التالي ،( 

  

تظهر قائمة بأسماء المشاركين واأليقونة التي تمثل حالة كل منهم. لبدء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، انقر الرابط الذي يمثل اسمه. 
 .)أو انقر ( )OKع إلى الصفحة السابقة وٕاغالق الصندوق، انقر زر (للرجو 

 
 الرسالة التالية:لك قد يختار المحاضر منعك من المشاركة في الحلقة وٕاخراجك منها، حيث تظهر 

 
 ) ليتم إخراجك من الحلقة فورًا.OKانقر زر (

 
 :لتعلمك بذلك ، تظهر لك الرسالة التاليةوٕالغاء دورك ة هذا الدوركما أنه في حال كنت مقدم الحلقة الدراسية وقام المحاضر باستعاد

  
 



 
 

 ٥١ - للطالبدليل المستخدم 

 ).OKانقر زر (
 وذلك بإدخال الرسالة التي تريد في الحقل المخصص، الحلقةابدأ بالمشاركة في  .٤

 " إلضافة صور للرسالة، يظهر الصندوق التالي:Emoticonsانقر رابط " .٥

 

 ،انقر الصورة المراد إضافتها .٦

 :من لوحة المفاتيح، تظهر الرسالة كما في الشكل التالي )Enterاضغط ( .٧

 

" وتظهر باللون األحمر، أما بالنسبة لرسائل باقي المشاركين فتظهر باللون األزرق كما meتظهر الرسالة التي قمت بإرسالها بجانب "
 :وتظهر أسماؤهم بجانبها كما في المثال التالي

 

) أو انقر ) أو بنقر أي جزء من أعلى نافذة المحادثة. ولمعاودة إظهارها انقر (بنقر (يمكنك إخفاء نافذة المحادثة العامة 
"Show Chat.حيث يظهران بعد إخفاء النافذة ،" 

حاسوبك الشخصي ملفات من )، في حال كنت مقدم الحلقة، إذا أردت مشاركة باقي المشاركين بComputer Screenانقر زر ( .٨
 :، تظهر الرسالة التاليةلمحتوى الذي تريد عرضه عليهماوتمكينهم من االطالع على 



 
 

 ٥٢ - للطالبدليل المستخدم 

 

 )، تظهر الرسالة التالية:OKانقر زر ( .أ 

 

 .قد يطلب منك النظام تنزيل برنامج معين في حال عدم وجوده في حاسوبك الشخصي

 الشكل التالي:انتظر حتى يتم بدء المشاركة بحاسوبك الشخصي، تظهر صفحة الحلقة الدراسية عند أي من المشاركين على  .ب 

 

 تعرض الصفحة حاسوبك الشخصي، ولن يتمكن أي من المشاركين من تعديل أية ملفات أو معلومات مخزنة فيه.

 يظهر مباشرة في صفحات المشاركين على الشكل التالي:ل قم بفتح الملف الذي تريد .ج 



 
 

 ٥٣ - للطالبدليل المستخدم 

 
كما في الصفحة حاسوبه، تظهر صفحتك لفات من ممشاركتكم بمقدم الحلقة  وقرر -مشارك عادي–لم تكن مقدمًا للحلقة وفي حال 

 السابقة.
 تالحظ ظهور مجموعة من األزرار التي تمكنك من القيام بما يلي:

 ) إليقاف العرض.Stopانقر زر ( -

 لتجديد عرض الصفحة. )Refreshانقر زر ( -

 ، تظهر القائمة التالية:) لتغيير حجم الصفحةFit Screenانقر زر ( -

  

 " فإن المحتوى يأخذ حجم النافذة.Fit Screen"، أما بنقر "Actual Sizeعروض حجمه الحقيقي انقر "ليأخذ المحتوى الم

في حال كنت مقدم الحلقة، الستخدام اللوح األبيض لشرح أي موضوع تريد، حيث تظهر المعلومات التي تقوم  )،Whiteboardانقر ( .٩
 وح األبيض على الشكل التالي:بإدخالها في صفحات جميع المشاركين في الحلقة، يظهر الل

  



 
 

 ٥٤ - للطالبدليل المستخدم 

" أو األيقونة المجاورة لها، وإللغاء Full Screenيمكنك عرض القسم المخصص لمحتويات اللوح األبيض على مستوى النافذة كاملة بنقر "
 Nowفي قسم " ". هذه الميزة متوفرة لكافة المحتويات التي يمكن عرضهاExit Full Screenالعرض على مستوى النافذة كاملة انقر "

Sharing." 
تالحظ ظهور مجموعة من أدوات التنسيق التي تمكنك من إدخال نص وٕاضافة أشكال هندسية وخطوط والتحكم باأللوان، الخ. وفي حال 

 ، تظهر فقط األدوات التالية:منع المشاركين من استخدام أي من أدوات اللوح األبيضكنت مشارك عادي وقام مقدم الحلقة ب

 

 ألدوات واأليقونات الظاهرة موضحة تاليًا:كافة ا

 : اختيار شكل وتحريكه، وذلك بنقر الشكل المراد تحريكه وسحبه للمكان الذي تريد.

 : إدخال نص، وذلك باتباع ما يلي:
 انقر األيقونة المخصصة، تظهر مجموعة من األيقونات المساعدة على الشكل التالي: .أ 

 

 ، يظهر الصندوق التالي:)اختر لون الخط بنقر أيقونة ( .ب 

 

 ).تستطيع أن ال تختار أي لون بنقر (

 انقر اللون الذي تريد،  .ج 
 ) لتكبيره،) لتصغير الحجم أو () أو انقر (أدخل حجم الخط في ( .د 

 انقر المكان المراد إضافة صندوق النص فيه، يظهر على الشكل التالي: .ه 



 
 

 ٥٥ - للطالبدليل المستخدم 

  

صندوق، ولتغيير موقعه انقر الصندوق من المنتصف واسحبه للمكان الذي تريد. باستخدام المؤشر تستطيع تصغير أو تكبير حجم ال
 ) من لوحة المفاتيح.Deleteولحذفه قم باختياره ثم اضغط (

 

 : إدراج طابع، وذلك باتباع الخطوات التالية:
 انقر األيقونة المخصصة، تظهر مجموعة من الطوابع واأليقونات على الشكل التالي: .أ 

 

 ) ثم نقر اللون الذي تريد، لطابع بنقر أيقونة (اختر لون ا .ب 

 انقر األيقونة التي تمثل الطابع المراد إدراجه،  .ج 

 انقر المكان المراد إدراج الطابع فيه، يظهر على الشكل التالي: .د 

  

 ) من لوحة المفاتيح.Deleteيمكنك تحريك الطابع للمكان الذي تريد، كما يمكنك تكبير حجمه أو تصغيره. ولحذفه قم باختياره ثم اضغط (
 

 : كتابة أي نص أو رسم أي شكل باستخدام المؤشر. اتبع الخطوات التالية:
 انقر األيقونة المخصصة، تظهر مجموعة من األيقونات المساعدة على الشكل التالي: .أ 

 



 
 

 ٥٦ - للطالبدليل المستخدم 

 ) ونقر اللون الذي تريد،اختر اللون بنقر أيقونة ( .ب 

 ) لتكبيره،الخط أو () لتصغير حجم ) بنقر (استخدم أيقونة ( .ج 

 انقر المكان المراد كتابة النص أو رسم الشكل فيه وحرك المؤشر بالطريقة التي تريد، يظهر على الشكل التالي: .د 

  

 ) من لوحة المفاتيح.Deleteيمكنك تحريك الكلمة أو الشكل للمكان الذي تريد، كما يمكنك حذفه باختياره ثم ضغط (
 

 اتباع الخطوات التالية:: إضافة خط مستقيم، وذلك ب
 انقر األيقونة المخصصة، تظهر مجموعة من األيقونات المساعدة على الشكل التالي: .أ 

 

) إلضافة خط ذو سهم متجه لألسفل، أو انقر االثنتين إلضافة خط ) إلضافة خط ذو سهم متجه لألعلى أو (انقر أيقونة ( .ب 
 ن أسهم ال تنقر أي من األيقونتين،ذو سهمين من االتجاهين، أما إلضافة خط مستقيم بدو 

 ) لتكبيره،) لتصغير حجم الخط أو () بنقر (استخدم أيقونة ( .ج 

 ) ونقر اللون الذي تريد،اختر اللون بنقر أيقونة ( .د 

 انقر المكان المراد إضافة الخط فيه وحرك المؤشر بالطريقة التي تريد، يظهر على الشكل التالي: .ه 

  

وباستخدام المؤشر يمكنك ) من لوحة المفاتيح. Deleteكان الذي تريد، كما يمكنك حذفه باختياره ثم ضغط (يمكنك تحريك الخط إلى الم
 التحكم بحجمه كما يظهر في الشكل التالي:



 
 

 ٥٧ - للطالبدليل المستخدم 

  

 : إضافة مستطيل.

 : إضافة دائرة.
 إلضافة مستطيل أو دائرة، اتبع الخطوات التالية:

 ذي تريد، تظهر األيقونات المساعدة التالية:انقر األيقونة التي تمثل الشكل الهندسي ال .أ 

 

 ) ثم نقر اللون الذي تريد،اختر لون حد الشكل الهندسي بنقر أيقونة ( .ب 

 ) ثم نقر اللون الذي تريد،اختر لون التعبئة بنقر أيقونة ( .ج 

 ) لتكبيره،) لتصغير حجم حد الشكل الهندسي أو () بنقر (استخدم أيقونة ( .د 

 إضافة الشكل الهندسي فيه وحرك المؤشر بالطريقة التي تريد، يظهر كما يلي: انقر المكان المراد .ه 

  

) من Deleteوتحريكه إلى المكان الذي تريد، كما يمكنك حذفه باختياره ثم ضغط ( باستخدام المؤشر يمكنك التحكم بحجم الشكل الهندسي
 لوحة المفاتيح. 

 

 : إضافة مثلث، وذلك باتباع الخطوات التالية:
 نقر األيقونة المخصصة، تظهر مجموعة من األيقونات المساعدة على الشكل التالي:ا .أ 

 



 
 

 ٥٨ - للطالبدليل المستخدم 

 ) ثم نقر اللون الذي تريد،اختر لون حد المثلث بنقر أيقونة ( .ب 

 ) ثم نقر اللون الذي تريد،اختر لون التعبئة بنقر أيقونة ( .ج 

 ) لتكبيره،) لتصغير حجم حد المثلث أو () بنقر (استخدم أيقونة ( .د 

 ) إلضافة مثلث قائم الزاوية،) إلضافة مثلث حاد الزوايا أو منفرج الزاوية، أو انقر (انقر أيقونة ( .ه 

 انقر المكان المراد إضافة المثلث فيه وحرك المؤشر بالطريقة التي تريد، يظهر كما يلي: .و 

  

) من لوحة Deleteمكنك حذفه باختياره ثم ضغط (وتحريكه إلى المكان الذي تريد، كما ي باستخدام المؤشر يمكنك التحكم بحجم المثلث
 المفاتيح. 

 

). وكما تالحظ، يظهر عدد الصفحات الكلي ورقم الصفحة ) أو السابقة (: االنتقال إلى الصفحة التالية (
 فيها حاليًا. توجدالتي 

 حذف جميع محتويات اللوح األبيض. :

للوح األبيض، حيث يمكنهم فقط عرض ما تقوم بإدخاله وٕاضافته في اللوح. وعند المشاركين من استخدام أي من أدوات اباقي : منع 
يمكنك استخدام هذه األيقونة فقط في حال كنت مقدم  ) وتمكنك من السماح المشاركين باستخدام أدوات اللوح مجددًا.نقرها تصبح (

 الحلقة.

 الحلقة. يمكنك استخدامها فقط في حال كنت مقدم : إخفاء أو عرض المؤشر.

 : تكبير جميع محتويات اللوح.

 : تصغير جميع محتويات اللوح.
 )، في حال كنت مقدم الحلقة، لتحميل ملف وعرضه على المشاركين في الحلقة، يظهر الصندوق التالي:Documentsانقر زر ( .١٠



 
 

 ٥٩ - للطالبدليل المستخدم 

 

 )، يظهر النموذج التالي:Browseانقر زر ( .أ 

 

 )،ppt, .pptx, .pdf.نك فقط تحميل ملف نوعه (اختر الملف الذي تريد مع مالحظة أنه يمك .ب 

 )، يظهر الصندوق التالي:Openانقر زر ( .ج 

 

 )، تظهر رسالة على الشكل التالي:Shareانقر زر ( .د 



 
 

 ٦٠ - للطالبدليل المستخدم 

 

 انتظر حتى يتم االنتهاء من التحميل، تظهر صفحة الحلقة الدراسية على الشكل التالي: .ه 

  

)، كما ويظهر مباشرة في صفحات المشاركين في الحلقة. Now Sharingحتوى (يظهر الملف الذي قمت بتحميله في قسم مشاركة الم
وتالحظ ظهور عدد صفحات الملف الكلي ورقم الصفحة الموجود فيها حاليًا. وتظهر أدوات التنسيق الخاصة باللوح األبيض الستخدامها 

 ).في توضيح المادة التي تريد كما تم شرحه مسبقًا، وإلخفائها انقر (
 تظهر مجموعة من األيقونات الجديدة على الشكل التالي:كما 

  

 تساعدك هذه األيقونات على القيام بما يلي:

 : إنهاء عرض محتوى الملف.

 : االنتقال إلى الصفحة األخيرة، وتظهر فعالة في جميع الصفحات ما عدا األخيرة.

 ما عدا األخيرة.: االنتقال إلى الصفحة التالية، وتظهر فعالة في جميع الصفحات 

 : االنتقال إلى الصفحة السابقة، وتظهر فعالة في جميع الصفحات ما عدا األولى.

 : االنتقال إلى الصفحة األولى، وتظهر فعالة في جميع الصفحات ما عدا األولى.
 كما يمكنك االنتقال إلى الصفحة التي تريد بنقر الصفحة المصغرة التي تمثلها.



 
 

 ٦١ - للطالبدليل المستخدم 

 رك عادي وقام مقدم الحلقة بتحميل ملف لعرضه على جميع المشاركين، تظهر صفحتك على الشكل التالي:أما في حال كنت مشا

  

ك من استخدام وفي حال قام مقدم الحلقة بمنعتالحظ أنك لن تتمكن من استخدام أدوات التنقل بين صفحات الملف وغيرها من العمليات. 
 صفحتك.، لن تظهر هذه األدوات في أدوات اللوح األبيض

 
 ، حيث يظهر عدد الملفات التي تقوم بتحميلها على الشكل التالي:المشاركينيمكنك تحميل المزيد من الملفات لعرضها على 

  

 )، تظهر القائمة التالية:Documentsانقر (

  

ه حاليًا على المشاركين. ) بجانب الملف الذي تقوم بعرضتالحظ ظهور قائمة بأسماء الملفات التي قمت بتحميلها مع ظهور عالمة (
 إللغاء عرض الملف، انقر الرابط الذي يمثل اسمه إلزالة عالمة التحديد. ولعرض ملف آخر، انقر الرابط الذي يمثل اسمه.

 " واتباع نفس الخطوات السابقة. Upload Documentكما تستطيع تحميل ملف جديد بنقر رابط "

حلقة الدراسية، إذا أردت إرسال عنوان موقع إلكتروني للمشاركين لتتصفحوه معًا، يظهر )، في حال كنت مقدم الWeb Pagesانقر زر ( .١١
 الصندوق التالي:

  



 
 

 ٦٢ - للطالبدليل المستخدم 

 أدخل عنوان الموقع اإللكتروني،  .أ 

 )، تظهر الرسالة التالية:Shareانقر ( .ب 

 

 ديك على الشكل التالي:يظهر لدى جميع المشاركين في نفس الوقت كما ويظهر لانتظر حتى يتم االنتهاء من إضافة الموقع، س .ج 

  

) لديك ولدى جميع المشاركين. كما Now Sharingتظهر صفحة الموقع اإللكتروني الذي قمت بإضافته في قسم مشاركة المحتوى (
 ويظهر شريط العنوان أعلى الصفحة على الشكل التالي: 

  

) من لوحة المفاتيح. تالحظ Enterالذي تريد ثم ضغط ( يعرض الحقل الظاهر عنوان الموقع المفتوح حاليًا، حيث يمكنك إدخال الموقع
) عند محاولة فتح موقع جديد للداللة على أنه ) والتي تدل على حالة فتح الموقع، وتظهر على الشكل التالي (ظهور عالمة (

 يجب عليك االنتظار إلى أن يتم فتحه.
 وتساعدك األيقونات الظاهرة على القيام بما يلي:

ارك من االنتقال إلى أية صفحة فرعية أو أي موقع آخر، فقط االطالع على الصفحة التي تعرضها أنت، ويمكنك السماح : منع المش

 ) التي تظهر بدًال منها.له بذلك مجددًا بنقر (

 : تحديد صفحة اإلنترنت بأنها صفحة مفضلة، حيث تتم إضافتها إلى قائمة مواقعك.

 عنوانه في الحقل.: إعادة فتح الموقع الذي يظهر 

موقع إلكتروني  فتح : االنتقال إلى الصفحة التالية، وتظهر فعالة فقط في حال قمت بفتح صفحة إنترنت فرعية من نفس الموقع أو
 آخر.



 
 

 ٦٣ - للطالبدليل المستخدم 

: االنتقال إلى الصفحة السابقة، وتظهر فعالة فقط في حال قمت بفتح صفحة إنترنت فرعية من نفس الموقع أو فتح موقع إلكتروني 
 آخر.

 
 أما في حال كنت مشارك عادي وقام مقدم الحلقة بفتح موقع وتصفحه مع جميع المشاركين، تظهر صفحتك على الشكل التالي:

  

منعك من االنتقال إلى أية صفحة فرعية أو أي موقع مقدم الحلقة  ويستطيع وفتح الصفحة التي تريد.تصفح الموقع  فقط تالحظ أنه يمكنك
 .لى الصفحة التي يقوم هو بعرضهاآخر، فقط االطالع ع

 
 ، حيث يظهر عددها على الشكل التالي:باقي المشاركينيمكنك إضافة المزيد من المواقع لتصفحها مع 

  

 )، تظهر القائمة التالية:Web Pagesانقر (

  

وقع المعروض حاليًا على ) بجانب المتالحظ ظهور قائمة بعناوين المواقع اإللكترونية التي قمت بإضافتها مع ظهور عالمة (
 المشاركين. إللغاء عرض موقع معين، انقر الرابط الذي يمثله إلزالة عالمة التحديد. ولعرض موقع آخر، انقر الرابط الذي يمثله.

 " واتباع نفس الخطوات السابقة.Upload URLكما يمكنك إضافة موقع جديد بنقر رابط "

 :الدراسية، تظهر الرسالة التالية" للخروج من الحلقة Leave Meetingانقر " .١٢

 



 
 

 ٦٤ - للطالبدليل المستخدم 

 ).Noللتراجع عن الخروج من الحلقة، انقر زر (

 ). Yesانقر زر ( .١٣

 ، حيث تظهر الرسالة التالية:المحاضر ذلكفي حال قرر  الحلقة الدراسية ويتم إخراجك منها تلقائياً وقد تنتهي 

 

 ).OKانقر زر (



 
 

 ٦٥ - للطالبدليل المستخدم 

 اتـانـتحـاالم. ٧
يهدف  "تقييم ذاتي"بهدف تقييم فهم الطالب للمادة المعطاة لهم. تقدم المنظومة نوعين من االمتحانات:  اضرينالمحتضاف االمتحانات من قبل 

معينة والعمل على تقويتها، حيث ال يتم احتساب عالمات هذا النوع في كشف  مقرراتإلى تقييم الطالب لتمكينه من معرفة نقاط ضعفه في 
 تضاف عالماته إلى كشف العالمات. "متحانا"عالمات الطالب، والنوع اآلخر هو 

 على الشكل التالي: االمتحاناتتظهر صفحة 

  

بإرسالها لك، حيث يظهر لكل منها النوع وعدد األسئلة وعالمة النجاح والوصف  المحاضرونتعرض الصفحة قائمة باالمتحانات التي قام 
 ة، باإلضافة إلى النتيجة التي تظهر بعد إنهائك لالمتحان.والمدة والوقت المتبقي وتاريخ البدء وتاريخ االنتهاء والحال

 
ائك في حال كان نوع االمتحان "تقييم ذاتي" يمكنك إعادته بعد أن تقوم بتقديمه وٕانهائه وذلك بنقر رابط "إعادة" الذي سيتم تفعيله بعد إنه

 كما هو موضح الحقًا. إعادته وحالة اإلجاباتعدد مرات  لالمتحان. يمكنك بعد إعادة االمتحان عرض سجل االمتحان الذي يعرض

لتقديم في حال لم تبدأ فترة االمتحان بعد، يظهر الرابط الذي يمثل عنوان االمتحان غير فعال، حيث لن تتمكن من تقديمه إال عندما تبدأ فترة ا
 بتحديدها. المحاضرالتي قام 

 
منظومة بتقديم االمتحان والخروج منه دون إنهائه على أن يتم تقديم االمتحان قبل يمكنك تقديم االمتحان الذي تريد وٕانهاؤه، كما تسمح لك ال

 ، حيث تظهر حالة االمتحان "غير منتهي".المحددةانتهاء الفترة 
 لتقديم امتحان وتسليمه، اتبع الخطوات التالية:

 انقر الرابط الذي يمثل عنوان االمتحان المراد تقديمه، تظهر الصفحة التالية: .١



 
 

 ٦٦ - للطالبدليل المستخدم 

 

عرض الصفحة عنوان االمتحان المختار ومدته التي تتناقص مع مرور الوقت، كما تعرض الصفحة السؤال األول من االمتحان وٕاجاباته ت
المقترحة وعالمته. وفي حال احتواء السؤال على مادة تعليمية من نوع صورة، تظهر كما في الصفحة السابقة ويمكنك تكبيرها بنقر رابط 

 "تكبير".
 فح أسئلة االمتحان بطريقتين:يمكنك تص

 عند إضافة االمتحان كالتالي:  المحاضر: تعتمد على التقنية التي اختارها الطريقة األولى
(السابق) تقنية "التالي والسابق": تمكنك من تصفح أسئلة االمتحان من خالل نقر زر (التالي) لالنتقال للسؤال التالي أو نقر زر  -

 الحظ أن زر (السابق) ال يظهر عند السؤال األول وزر (التالي) ال يظهر عند السؤال األخير.ت لالنتقال للسؤال السابق.

حيث ال يظهر المربع المخصص للمراجعة وقائمة أرقام تقنية "التالي": تمكنك من االنتقال إلى السؤال التالي فقط بنقر زر (التالي)،  -
 .األسئلة
 ال المراد االنتقال إليه من القائمة المخصصة.: من خالل اختيار رقم السؤ الطريقة الثانية

 
"إجابة واحدة"، حيث يوجد للسؤال إجابة واحدة صحيحة فقط وال يمكنك اختيار نوع السؤال في المثال الظاهر في الصفحة السابقة هو 

 أكثر من إجابة.
 السؤال، انقر الدائرة المجاورة لإلجابة الصحيحة.لإلجابة عن 

 ظهر السؤال التالي على الشكل التالي:انقر زر (التالي)، ي .٢



 
 

 ٦٧ - للطالبدليل المستخدم 

  

 تالحظ ظهور زر (السابق) الذي يمكنك عند نقره االنتقال إلى السؤال السابق.
تعرض الصفحة سؤال من نوع "عدة إجابات"، أي أن السؤال يمكن أن تكون له أكثر من إجابة صحيحة واحدة، لإلجابة على هذا السؤال، 

 ات الصحيحة كما في الشكل التالي:انقر المربعات المجاورة لإلجاب

  

 انقر زر (التالي)، يظهر السؤال التالي على الشكل التالي: .٣



 
 

 ٦٨ - للطالبدليل المستخدم 

 

تعرض الصفحة سؤال من نوع "صل بخط"، حيث يتوجب عليك أن تصل ما بين اإلجابة في العمود األيمن وما يناسبها في العمود 
 األيسر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ر لإلجابة في العمود األيسر والمراد وضع رمزها في الحقل المناسب في العمود األيمن، تظهر الصفحة على انقر المربع المجاو  .أ 
 الشكل التالي:

 

 انقل المربع الذي يحتوي رمز اإلجابة إلى الحقل المناسب في العمود األيمن، .ب 

 التالي: انقر الحقل المناسب في العمود األيمن لوضع الرمز فيه، تظهر الصفحة على الشكل .ج 



 
 

 ٦٩ - للطالبدليل المستخدم 

 

 صل بين كافة اإلجابات في العمودين باتباع نفس الخطوات السابقة، تظهر الصفحة على الشكل التالي: .د 

  

 تالحظ أنه تم تظليل كل إجابتين متطابقتين قمت باختيارهما من العمود األيمن والعمود األيسر بنفس اللون.

 :انقر زر (التالي)، يظهر السؤال التالي على الشكل التالي .٤



 
 

 ٧٠ - للطالبدليل المستخدم 

 

 تعرض الصفحة سؤال من نوع "صحيح أو خاطئ"، لإلجابة عن السؤال، انقر الدائرة المجاورة إلحدى اإلجابتين.
 انقر زر (التالي)، يظهر السؤال التالي على الشكل التالي: .٥



 
 

 ٧١ - للطالبدليل المستخدم 

 

لصحيح في العمود تعرض الصفحة سؤال من نوع "ترتيب"، حيث يتوجب عليك ترتيب اإلجابات المعروضة في العمود األيمن بالشكل ا
 األيسر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

 انقر اإلجابة التي تمثل الترتيب األول من العمود األيمن، تظهر الصفحة على الشكل التالي: .أ 

 

 اسحب حقل اإلجابة المتحرك إلى الحقل األول في العمود األيسر، .ب 

 فيه، تظهر الصفحة على الشكل التالي: انقر الحقل األول في العمود األيسر لتثبيت اإلجابة المختارة .ج 



 
 

 ٧٢ - للطالبدليل المستخدم 

 

 العمود األيمن في العمود األيسر.كرر الخطوات السابقة لترتيب كافة إجابات  .د 

انقر المربع المخصص للمراجعة في حال لم تكن متأكد من إجابتك لسؤال معين لتنبيهك للرجوع إلى السؤال مرًة أخرى في وقت الحق قبل  .٦
 ليل رقم السؤال باللون األحمر في القائمة المخصصة على الشكل التالي:إنهاء االمتحان، حيث يتم تظ

 

 إذا أردت الخروج من االمتحان دون إنهائه لتتمكن من الرجوع إليه الحقًا إلكماله، انقر زر (خروج)، تظهر الرسالة التالية:

 

  انقر زر (نعم).
 سالة التالية:في حال لم تنه االمتحان في الوقت المحدد له، تظهر الر أما 

  

 انقر زر (موافق).
 انقر زر (إنهاء)، تظهر الرسالة التالية: .٧

  

 انقر زر (نعم)، تظهر الصفحة التالية: .٨

 



 
 

 ٧٣ - للطالبدليل المستخدم 

 يظهر تاريخ البداية والنتيجة لالمتحان الذي قمت بتقديمه وٕانهائه، كما تتغير الحالة من "غير منتهي" إلى "منتهي".

 :ن وتظهر الصفحة التالية فور إنهائهتي"، يمكنك اتباع نفس الخطوات المذكورة أعاله لتقديم االمتحافي حال كان االمتحان من نوع "تقييم ذا

  

للرجوع إلى اإلجابة.  وحالةالسؤال  ونتيجتك في ومجموعه، حيث يظهر لكل منها نوع السؤال ومدته التقييم الذاتيتعرض الصفحة قائمة بأسئلة 
 الصفحة السابقة، انقر زر (عودة).

 
وتاريخ التقديم والعالمات المستحقة في كل مرة،  لهكما ذكر مسبقًا، إذا قمت بإعادة أي تقييم ذاتي، يمكنك عرض تقرير بعدد مرات تقديمك 

 وذلك باتباع الخطوات التالية:
 انقر رابط "سجل االمتحان"، تظهر الصفحة التالية: .١

  

 .عالمة النجاح ونتيجتكمتحان، حيث يظهر لكل منها تعرض الصفحة تواريخ المحاوالت التي قمت بها في هذا اال
 ، تظهر الصفحة التالية:الرابط الذي يمثل عنوان االمتحان بجانب تاريخ المحاولةانقر  .٢

  

 .حيث يظهر لكل منها نوع السؤال ومدته ومجموعه ونتيجتك في السؤال وحالة اإلجابةتعرض الصفحة قائمة بأسئلة االمتحان، 
 للرجوع إلى الصفحة السابقة.انقر زر (عودة)  .٣
 



 
 

 ٧٤ - للطالبدليل المستخدم 

 دراسيـةة الـالخط. ٨
التي يجب  المقرراتمن خالل هذه الصفحة عرض خطتك الدراسية التي قام مدير التسجيل بتعريفها لتخصصك والتي تحتوي على كافة يمكنك 

 إنهاؤها لتتمكن من الحصول على الدرجة العلمية التي تريد.
 كل التالي:على الش الخطة الدراسيةتظهر صفحة 

 

 األمثالرمزه وعدد  مقرركما تم تعريفها من قبل مدير التسجيل، حيث يظهر لكل  ومقرراتهاتعرض الصفحة كافة متطلبات الخطة الدراسية 
 النظرية والعملية. األمثالالمعتمدة وعدد 

صندوق األلوان ودالالتها أسفل الخطة الدراسية  يظهرتظهر بألوان مختلفة ذات دالالت محددة تمثل حاالت معينة،  المقرراتتالحظ أن رموز 
 على الشكل التالي: 

  

 لطباعة الخطة الدراسية، انقر زر (طباعة).
 
 
 



 
 

 ٧٥ - للطالبدليل المستخدم 

 يـل الحالـالفص. ٩
يمكنك من خالل هذه القائمة عرض تواريخ غياباتك التي قام محاضرو شعب المقررات بإضافتها وعرض جدولك الدراسي في الفصل الدراسي 

 لفصول السابقة التي درستها، باإلضافة إلى عرض عالماتك في الفصل الحالي، الخ.الحالي وا
 على الشكل التالي: الفصل الحاليتظهر قائمة 

 

 كافة العمليات التي يمكنك القيام بها من خالل هذه القائمة موضحة في البنود التالية بالتفصيل.

 الحضور ١-٩
، حيث ك في المقررات التي تدرسها في الفصل الحالي كما قام محاضرو شعبك بتعريفهاعرض ملف حضور يمكنك من خالل هذه الصفحة 

 يقوم كل محاضر بإضافة غيابات الطالب المسجلين في شعب المقررات التي يقوم بتدريسها.
 :انقر رابط "الحضور"، تظهر الصفحة التالية

  

التي غبت فيها،  بالمقررات، الخ، كما تعرض قائمة وفصل التسجيل والبرنامج تعرض الصفحة معلوماتك األكاديمية كالتخصص والمعهد
 .ورقم الشعبة وتاريخ الغياب والمالحظات، إن وجدت المقررحيث يظهر لكل منها رمز 

 الجدول الدراسي ٢-٩
ي"، تظهر الصفحة تقوم من خالل هذه الصفحة بعرض جدولك الدراسي في الفصل الحالي أو في فصول سابقة. انقر رابط "الجدول الدراس

 :التالية



 
 

 ٧٦ - للطالبدليل المستخدم 

 

تعرض الصفحة جدولك الدراسي في الفصل الحالي والذي يحتوي على المقررات التي تم تسجيلها لك وشعبها، حيث يظهر لكل مقرر رمزه 
الذي تريد  يمكنك عرض الجدول الدراسي في الفصل الدراسي .ورقم الشعبة وعدد األمثال المعتمدة واأليام والوقت والمكان واسم المحاضر

 وذلك باختيار الفصل من القائمة.
 . لطباعة الجدول، انقر زر (طباعة)

 العالمات ٣-٩
يمكنك من خالل هذه الصفحة عرض عالماتك كما تم إدخالها من قبل مدير االمتحانات وعرض كشف عالماتك. انقر رابط "العالمات"، 

 تظهر الصفحة التالية:



 
 

 ٧٧ - للطالبدليل المستخدم 

 

كرقمك والمعهد والقسم المسجل فيهما وسنة التسجيل والدرجة العلمية، الخ، كما تعرض قائمة بمقرراتك  تعرض الصفحة بياناتك األكاديمية
 في الفصل الحالي، حيث يظهر لكل منها رمز المقرر وشعبته واسم المحاضر والعالمات.

 
اتك ونشرها بعد، في حال قام مدير كما تالحظ، يظهر عمود العالمات فارغ للداللة على أن مدير االمتحانات لم يقم بإدخال عالم

االمتحانات بنشر امتحانات شعبة المقرر وٕادخال عالمات الطالب في هذه االمتحانات، تظهر عالماتك في هذه االمتحانات على الشكل 
 التالي:

  

 تظهر عالمتك في كل امتحان بجانب شعب المقررات التي تم نشر عالماتها. 
 ، تظهر الصفحة التالية:"لعرض كشف عالماتك، انقر رابط "



 
 

 ٧٨ - للطالبدليل المستخدم 

 

كرقمك والمعهد المسجل به، كما تعرض كشفًا بعالماتك في المقررات المسجلة لك في الفصول السابقة تعرض الصفحة بياناتك األكاديمية 
ويعرض جة المثقلة، والفصل الحالي، إذا تم ترحيل عالماته فيها، حيث يظهر لكل مقرر عدد األمثال والدرجة المستحقة رقمًا وكتابًة والدر 

 .الكشف أيضًا مجموع األمثال المسجلة في كل فصل ومعدلك ونتيجتك
. أدوات ١١تالحظ ظهور مجموعة من األيقونات لتساعدك على عرض الكشف بالطريقة التي تريد. للمزيد من المعلومات، انظر بند (

 عرض التقارير).
 .للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر (عودة)



 
 

 ٧٩ - للطالبدليل المستخدم 

 دوات التنـسيـقأ. ١٠
يوفر النظام أدوات تنسيق متقدمة تمكنك من التحكم بشكل المحتوى الذي تقوم بإدخاله من حيث نوع الخط وموقعه واتجاهه ولونه وٕاضافة 

 الجداول، باإلضافة إلى توفير آلية بحث عن الكلمات، الخ.
تستخدم جميعها بنفس الطريقة مع مالحظة ظهور بعض األدوات حيث : رسالة جديدة وواجباتي، صفحتين رئيسيتينتظهر أدوات التنسيق في 

 .دون غيرها صفحةفي 
 على الشكل التالي: واجباتي يظهر صندوق التنسيق في صفحة

 

 يمكنك االستفادة من هذه األدوات كما يلي:

 .تحديد نوع الخط: 

 .تحديد حجم الخط: 

 : تضخيم النص المختار.

 .وضع خط أسفل النص المختار: 

 : إمالة النص المختار.

 تحديد اتجاه الخط من اليسار إلى اليمين.: 

 .: تحديد اتجاه الخط في الوسط

 تحديد اتجاه الخط من اليمين إلى اليسار.: 

 : ضبط السطر.

 .ترقيم المحتوى: 

 .تنقيط المحتوى: 

 : زيادة الحاشية.

 : إنقاص الحاشية.

 إدراج وتحرير رابط.: 
 :اجباتيو صفحة في  -

 إلضافة رابط إلى موقع إنترنت، اتبع الخطوات التالية:

 ظلل النص المراد تحديده كرابط، .١

 )، تظهر الصفحة التالية:انقر أيقونة ( .٢



 
 

 ٨٠ - للطالبدليل المستخدم 

 

 أدخل الرابط في الحقل المخصص، .٣

 .يظهر خط أسفل النص المختار ويظهر النص باللون األزرقانقر زر (إضافة)،  .٤

 :رسالة جديدةفي صفحة  -

 ابط، اتبع الخطوات التالية:إلضافة ر 
 ظلل النص المراد تحديده كرابط، .١

 )، تظهر الصفحة التالية:انقر أيقونة ( .٢

 

 ).Cancelإللغاء العملية، انقر زر (

 "،Type"اختر نوع الرابط من قائمة  .٣

 )،OKيتم تفعيل زر ( أدخل الرابط في الحقل المخصص، .٤

 ر النص باللون األزرق.)، يظهر خط أسفل النص المختار ويظهOKانقر زر ( .٥

 

 يمكنك أيضًا إدراج رابط بتظليل النص ثم نقر الزر األيمن للفأرة لتظهر القائمة التالية:

 

 إدراج/تحرير رابط" ثم اتبع نفس الخطوات السابقة.رابط "انقر 
 



 
 

 ٨١ - للطالبدليل المستخدم 

 : إزالة رابط. وذلك باتباع إحدى الطريقتين التاليتين:

 ).اء تحديده كرابط ثم انقر أيقونة (الطريقة األولى: ظلل النص المراد إلغ -
 الطريقة الثانية: ظلل النص المراد إلغاء تحديده كرابط ثم انقر الزر األيمن للفأرة، ثم انقر رابط "إزالة رابط". -
 

 : إدراج رموز.
 إلضافة رمز معين إلى المحتوى، اتبع الخطوات التالية:

 )، يظهر الصندوق التالي:انقر أيقونة ( .١

 

 لرمز الذي تريد إضافته.انقر ا .٢

 

 : لصق كنص بسيط، يمكن نسخ هذا النص من نفس المكان الذي تقوم بإدخال النص فيه أو من وثيقة أخرى.
 للصق نص معين كنص بسيط بدون إعدادات التنسيق الخاصة به، اتبع الخطوات التالية:

 انسخ النص المراد لصقه كنص بسيط، .١

 لتالي:)، يظهر الصندوق اانقر أيقونة ( .٢



 
 

 ٨٢ - للطالبدليل المستخدم 

 

 إللغاء عملية اللصق، انقر زر (إلغاء).
 ) من لوحة المفاتيح للصق النص داخل مربع النص المخصص،Ctrl+Vاضغط ( .٣

 انقر زر (موافق). .٤

 

 : قص النص.

 : نسخ النص.

 : لصق النص.
 :يمكنك أيضًا قص أو نسخ أو لصق النص الذي تريد بنقر الزر األيمن للفأرة، لتظهر القائمة التالية

 

 انقر الرابط المخصص للعملية التي تريد القيام بها.
 

 التراجع عن آخر عملية قمت بها.: 

 إعادة تطبيق آخر عملية قمت بها.: 

 هذه األيقونة موجودة فقط في صندوق أدوات التنسيق في صفحة واجباتي. اه الكتابة من اليسار إلى اليمين،تحديد اتج: 

 هذه األيقونة موجودة فقط في صندوق أدوات التنسيق في صفحة واجباتي.اليمين إلى اليسار، من  تحديد اتجاه الكتابة: 

 تظهر القائمة التالية:إدراج جدول في النص، وذلك بنقر األيقونة، : 



 
 

 ٨٣ - للطالبدليل المستخدم 

 

ل الروابط تظهر غير تحتوي هذه القائمة على روابط ألوامر تمكنك من القيام بعمليات اإلدراج والتعديل والحذف على الجداول، تالحظ أن ك
 فعالة باستثناء رابط "إدراج جدول" للداللة على أنك لم تقم بإدراج أي جدول بعد، حيث يتم تفعيل هذه الروابط فور إدراج جدول. 

ظهر تى إحدى خاليا الجدول الذي تريد، يمكنك أيضًا الوصول إلى بعض هذه األوامر بعد إدراجك لجدول، وذلك بنقر زر الفأرة األيمن عل
 القائمة التالية:

  

 .كافة العمليات التي يمكنك القيام بها موضحة في النقاط التالية بالتفصيل
 إدراج جدول: -

 إلدراج جدول، اتبع الخطوات التالية:
 انقر رابط "إدراج جدول"، يظهر الصندوق التالي:  .١

 

 ل بنجاح.يعرض الصندوق البيانات التي يجب عليك تحديدها إلتمام عملية إدراج الجدو 



 
 

 ٨٤ - للطالبدليل المستخدم 

 إللغاء عملية إدراج الجدول، انقر زر (إلغاء).

 أدخل عدد الصفوف وعدد األعمدة ومقدار المسافة البادئة والمسافة بين الخاليا كل في حقله المخصص، .٢

 أدخل عرض الجدول وحجم إطاره كل في حقله المخصص، .٣

 اختر لون الخلفية، .٤

 الي:انقر زر (إضافة جدول)، يظهر الجدول على الشكل الت .٥

 

 تعديل خصائص الجدول: -

 لتعديل خصائص الجدول، اتبع الخطوات التالية:
 اختر الجدول المراد تعديل خصائصه بوضع المؤشر داخل إحدى خالياه أو نقره، .١

 انقر رابط "تعديل خصائص الجدول"، يظهر الصندوق التالي: .٢

 

 أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة، .٣

 (تعديل خصائص الجدول).انقر زر  .٤

 تعديل خصائص الخلية: -

 لتعديل خصائص خلية، اتبع الخطوات التالية:
 اختر الخلية المراد تعديل خصائصها بوضع المؤشر داخلها، .١

 انقر رابط "تعديل خصائص خلية"، يظهر الصندوق التالي: .٢



 
 

 ٨٥ - للطالبدليل المستخدم 

 

 اختر لون الخلفية، .٣

 أدخل عرض الخلية، .٤

 العمودية كل من قائمته المخصصة،اختر المحاذاة األفقية والمحاذاة  .٥

 انقر زر (تعديل خصائص الخلية). .٦

 إدراج عمود إلى اليمين: اختر الخلية المراد إدراج عمود إلى يمينها بوضع المؤشر داخلها ثم انقر الرابط المخصص لذلك. -

 م انقر الرابط المخصص لذلك.إدراج عمود إلى اليسار: اختر الخلية المراد إدراج عمود إلى يسارها بوضع المؤشر داخلها ث -

 إدراج صف من األعلى: اختر الخلية المراد إدراج صف أعلى منها بوضع المؤشر داخلها ثم انقر الرابط المخصص لذلك. -

 إدراج صف من األسفل: اختر الخلية المراد إدراج صف أسفل منها بوضع المؤشر داخلها ثم انقر الرابط المخصص لذلك. -

 المراد حذف الصف الموجودة فيه بوضع المؤشر داخلها ثم انقر رابط "حذف صف". حذف صف: اختر الخلية -

 حذف عمود: اختر الخلية المراد حذف العمود الموجودة فيه بوضع المؤشر داخلها ثم انقر رابط "حذف عمود". -

 

 إدراج خط أفقي.: 

 وذلك باتباع الخطوات التالية: : اختيار لون الخط.
 ظلل النص الذي تريد، .١

 )، يظهر الصندوق التالي:انقر أيقونة ( .٢

  

 انقر لون الخط الذي تريد. .٣

 

 : تظليل النص.



 
 

 ٨٦ - للطالبدليل المستخدم 

 )، يظهر الصندوق التالي:لتظليل النص بلون معين، حدد النص المراد تظليله ثم انقر أيقونة (

 

 انقر لون التعبئة الذي تريد تظليل النص به.
 

 هذه األيقونة موجودة فقط في صندوق أدوات التنسيق في صفحة واجباتي. نجليزية،تدقيق إمالئي للمحتوى باللغة اإل: 

 )، يظهر الصندوق التالي:لتدقيق المحتوى إمالئيًا، انقر أيقونة التدقيق اإلمالئي (

 

كنك من التحكم يعرض الصندوق الكلمة التي بها خطأ إمالئي وقائمة بمقترحات لتصحيح الكلمة، باإلضافة إلى مجموعة من األزرار التي تم
 بعملية التدقيق اإلمالئي.

 الستبدال الكلمة التي بها خطأ بالكلمة الصحيحة، اختر التصحيح المناسب من القائمة ثم انقر زر (استبدال). -

 الستبدال الكلمة في كافة أماكن ظهورها بالكلمة الصحيحة، اختر التصحيح المناسب من القائمة ثم انقر زر (استبدال الكل). -

هل الكلمة التي بها خطأ وعدم تصحيحها، انقر زر (تجاهل)، في حال وجود أكثر من كلمة خاطئة في النص تظهر الكلمة الخاطئة لتجا -
 التالية تلقائيًا.

لتجاهل الكلمة التي بها خطأ وعدم تصحيحها في كافة أماكن ظهورها، انقر زر (تجاهل الكل)، في حال وجود أكثر من كلمة خاطئة في  -
 هر الكلمة الخاطئة التالية تلقائيًا.النص تظ

 إلغالق الصندوق، انقر زر (إغالق). -
 بعد االنتهاء من التدقيق اإلمالئي، تظهر الرسالة التالية:



 
 

 ٨٧ - للطالبدليل المستخدم 

 

 ).OKانقر زر (
 

 : إزالة تنسيق المحتوى، وذلك بتحديد النص المراد إزالة تنسيقه ثم نقر األيقونة.

 : تحديد الكل.

 ص.: إدراج خط يتوسط الن

 تحديد االنخفاض عن السطر.: 

 تحديد االرتفاع عن السطر.: 

 : معاينة النص.

 : البحث عن كلمة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

 )، يظهر الصندوق التالي:انقر أيقونة ( .١

 

 أدخل الكلمة المراد البحث عنها، يتم تفعيل زر (بحث)، .٢

 لمة وذلك بنقر المربع المخصص،حدد ما إذا كنت تريد بحث مطابق بشكل كامل للك .٣

 انقر زر (ابحث)، يتم تظليل الكلمة المختارة إن وجدت في المحتوى. .٤

 في حال عدم وجود الكلمة المختارة في المحتوى، تظهر الرسالة التالية:

 

 ). OKانقر زر (
 

 : استبدال كلمة.
 الستبدال كلمة بكلمة أخرى، اتبع الخطوات التالية:



 
 

 ٨٨ - للطالبدليل المستخدم 

 يظهر الصندوق التالي: )،انقر أيقونة ( .١

 

 أدخل الكلمة المراد استبدالها بكلمة أخرى في حقل "بحث عن"، يتم تفعيل كافة األزرار الظاهرة، .٢

 أدخل الكلمة البديلة، .٣

 حدد ما إذا كنت تريد بحث مطابق بشكل كامل للكلمة وذلك بنقر المربع المخصص، .٤

 النص، أو انقر زر (تبديل الكل) الستبدال الكلمة في كافة أماكن ظهورها. انقر زر (تبديل) الستبدال الكلمة في أول ظهور لها في .٥

 في حال عدم وجود الكلمة المراد استبدالها، تظهر الرسالة التالية:

 

 ).OKانقر زر (
 

 .صفحة واجباتي، هذه األيقونة موجودة فقط في صندوق أدوات التنسيق في : طباعة النص
 
 
 
 
 



 
 

 ٨٩ - للطالبدليل المستخدم 

 رـيار ـرض التقـ. أدوات ع١١
يوفر النظام أدوات متقدمة تمكنك من عرض كشف عالماتك بالشكل الذي تريد والبحث عن كلمة معينة ضمن الكشف وحفظه في حاسوبك 

 الشخصي والتنقل بين الصفحات، إن وجدت، وغيرها من العمليات.
 يظهر شريط األدوات على الشكل التالي:

  

 :يمكنك االستفادة من هذه األدوات كما يلي

 االنتقال إلى الصفحة األخيرة، حيث يتم تفعيل هذه األيقونة فقط في حال كنت في صفحة غير الصفحة األخيرة.: 

 : االنتقال إلى الصفحة التالية، حيث يتم تفعيل هذه األيقونة فقط في حال كنت في صفحة غير الصفحة األخيرة.

) من لوحة المفاتيح. من الجدير Enterتريد ثم ضغط مفتاح ( : االنتقال إلى صفحة معينة، وذلك بإدخال رقم الصفحة التي
 بالذكر أن رقم الصفحة التي تكون فيها يظهر في الحقل المخصص ويظهر بجانبه رقم الصفحات المتوفرة.

 : االنتقال إلى الصفحة السابقة، حيث يتم تفعيل هذه األيقونة فقط في حال كنت في صفحة غير الصفحة األولى.

 قال إلى الصفحة األولى، حيث يتم تفعيل هذه األيقونة فقط في حال كنت في صفحة غير الصفحة األولى.: االنت

 .الكشف: تغيير حجم 

 : البحث عن كلمة أو نص معين، وذلك باتباع الخطوات التالية:
 أدخل الكلمة التي تريد البحث عنها في الحقل المخصص، يتم تفعيل رابطي "بحث" و"التالي"، .١

 ر رابط "بحث"، يتم تظليل الكلمة التي قمت بإدخالها إن وجدت.انق .٢

 ".التالييمكنك االنتقال إلى الظهور الثاني للكلمة التي تبحث عنها إن وجد بنقر رابط "

 ، أي أنه يمكنك حفظه في حاسوبك الشخصي، وذلك باتباع الخطوات التالية:الكشف: تصدير 
 "،تصدير)، يتم تفعيل رابط "PDF) أو (Excelحفظ فيه، سواء كان (اختر من القائمة نوع الملف المراد ال .١

 انقر رابط "تصدير"، يظهر الصندوق التالي: .٢
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