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الصفحة الرئيسية
 حضور وغياب -محاضرة /حصة تقرير
وظائفضافة إ
متحاناتإضافة إ
مواد تعميميةضافة إ
يديوڤممفات ضافة إ
اإللكترونيالبريد ستعمال إ
منتدىدارة إضافة إ
ستطالعاضافة إ

أجندة
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انقسممممممىيان هممممممىٌي1.

نهصمممممشمتيَ مممممًمي
اختصمممم عاثيةًهُممممتي
:نالست ً ليانُىيٍ

يس ةدةييييييي

خروج

تنبُه ث
انبرَدياالنكترونٍ

نألنتقمم ليىنممًيانًقممرعي. 2
انت هًٍُيانًطهىب

انجهممممممتيانُسممممممريي. 3
نهصممممممممشمتيتمممممممممته ي
انًسمممممممممممممممممممممت دوي
ب نًسممممممممممممممممممتجداثي
وانً هىيمممم ثيانن  صممممت ي
أخبمم عيانًدعسممتي مم ن ي
تنبُهمم ثيداممداييادَمم وي

انقرَبت
نكت بتيجًهمتيتراُم ي. 4

أويأٌينصيىفتت اٍ



الصفحة الرئيسية

جممممممممممممممدولي. 5
انمصممصيبتمم اي ي
َممممىيٍيوةممممر ي
انًمممىاليانًةممم فتي

يقطممم ي)نهمصمممتي
فُممدَى يته ممُص ي

)...
انقسممممممممممممىي. 6

شممم  عي: ان همممىٌ
انًدعستي

انقسمممممممممممممممممىي
  ئًممتي: انسممشهٍ

يقممممممممممممممممرعاثي
انًست دو

ةنمممممممممممم وَ يي. 7
صشم ثيانبرن يج

5
6

7



حضور وغياب -محاضرة /تقرير حصة 



حضور وغياب -محاضرة /تقرير حصة 

الضغط عمى رمز التعديل مباشرَة . 1
من الصفحة الرئيسية

:ىنالك طريقتان لموصول لصفحة تعديل الحضور والغياب



حضور وغياب -محاضرة /تقرير حصة 

. ننتقل إلى صفحة مع قائمة أسماء الطالب
قم بتعديل الحضور بالنقر عمى االمكانية 

.المطموبة

في خانة المالحظات قم 
)+(  بالضغط عمى إشارة 

إلختيار مالحظة إضافية 
.من القائمة الموجودة

في أعمى 
القائمة يمكن 
رؤية تمخيص 

المعطيات

بعد اإلنتياء 
إضغط عمى 

لطباعة “حفظ”
التقرير أنقر 
الرمز أدناه



حضور وغياب -محاضرة /تقرير حصة 

“  انتقل الى مقرر”إضغط عمى . 2
في أعمى الصفحة من جية اليسار 

إلختيار المقرر المطموب 
:الغياب/ الطريقة الثانية لتعديل الحضور

قم بإختيار المقرر 
المطموب من القائمة



“ جدول  الحصص”في صفحة 
إضغط عمى رمز التعديل لمحصة 

المطموبة

حضور وغياب -محاضرة /تقرير حصة 



حضور وغياب -محاضرة /تقرير حصة 

. ننتقل إلى صفحة مع قائمة أسماء الطالب
قم بتعديل الحضور بالنقر عمى االمكانية 

.المطموبة

في خانة المالحظات قم 
)+(  بالضغط عمى إشارة 

إلختيار مالحظة إضافية 
.من القائمة الموجودة

في أعمى 
القائمة يمكن 
رؤية تمخيص 

المعطيات

بعد اإلنتياء 
إضغط عمى 

لطباعة “حفظ”
التقرير أنقر 
الرمز أدناه



وظائفإضافة 



“  انتقل الى مقرر”عمى إضغط . 1
اليسار في أعمى الصفحة من جية 

المقرر المطموب إلختيار 

قم بإختيار المقرر 
المطموب من القائمة

وظائفإضافة 
:ىنالك طريقتان لموصول لصفحة إضافة الوظائف

الطريقة األولى تستخدم إلضافة وظيفة عمى مستوى مقرر: مالحظة



وظائفإضافة 

إضغط عمى وظائف وميام 
في الجية اليسرى لصفحة 

المقرر



وظائفإضافة 

“  الوظائف والميام”بعد اختيار 
يجب . ننتقل الى الصفحة أدناه

المعطيات / أدخال المعمومات
.  المطموبة

“  إرفاق ممف”إضغط عمى 
يمكن . )لتحميل ممفات مرافقة
.(إضافة عدة ممفات

إضغط عمى رمز 
الرزنامة لتحديد تاريخ 

. تسميم الوظيفة
فقط في حال كان التسميم إجباري 
بإمكانك تحديدي طريقة التسميم، 

رفع الممف لمنظام أو تسميمو 
. بالحصة



وظائفإضافة 

وظائف ”في صفحة 
يمكنك رؤية قائمة “ وميام

تشمل جميع الوظائف

إضغط عمى الوظيقة 
المطموبة لتحصل عمى 

تفاصيل أخرى



يمكنك التنقل بين 
القوائم بالضغط عمى 

عنوان القائمة 
المصنفة المطموبة

القوائم تشمل 
أسماء الطالب

لتعديل أو حذف الوظيفة يجب 
الضغط عمى الرمز المالئم

وظائفإضافة 



الضغط عمى رمز التعديل مباشرَة  . 2
من الصفحة الرئيسية لمحصة المطموبة

الطريقة الثانية تستخدم إلضافة وظيفة عمى مستوى حصة: مالحظة

وظائفإضافة 



ننتقل إلى صفحة مع قائمة أسماء الطالب
لألنتقال إلى الصفحة“ وظائف وميام”إضغط عمى 

وظائفإضافة 



وظائفإضافة 

“  الوظائف والميام”بعد اختيار 
يجب . ننتقل الى الصفحة أدناه

المعطيات / أدخال المعمومات
.  المطموبة

“  إرفاق ممف”إضغط عمى 
يمكن . )لتحميل ممفات مرافقة
.(إضافة عدة ممفات

إضغط عمى رمز 
الرزنامة لتحديد تاريخ 

. تسميم الوظيفة
فقط في حال كان التسميم إجباري 
بإمكانك تحديدي طريقة التسميم، 

رفع الممف لمنظام أو تسميمو 
. بالحصة



إمتحاناتإضافة 



“  انتقل الى مقرر”عمى إضغط . 1
في أعمى الصفحة من جية 

المقرر المطموب اليسار إلختيار 

قم بإختيار المقرر 
المطموب من القائمة

إمتحاناتإضافة 

:ىنالك طريقتان لموصول لصفحة إضافة إمتحانات



إمتحاناتإضافة 

إمتحان في إضغط عمى 
الجية اليسرى لصفحة المقرر



إمتحاناتإضافة 

إمأل المعمومات المطموبة 
(  عنوان االمتحان، المضمون)

“  اختر ممف”إضغط عمى 
يمكن . )لتحميل ممفات مرافقة
.(إضافة عدة ممفات

إضغط عمى رمز 
الرزنامة لتحديد تاريخ 

االمتحان

بإمكانك تحديد مدة 
االمتحان



إمتحاناتإضافة 

“ امتحانات”إضغط عمى صفحة 
لمحصول عمى قائمة مركزة 

لجميع اإلمتحانات

لتعديل أو حذف اإلمتحان 
يجب الضغط عمى الرمز 

المالئم



الضغط عمى رمز التعديل مباشرَة  . 2
من الصفحة الرئيسية لمحصة المطموبة

إمتحاناتإضافة 



ننتقل إلى صفحة مع قائمة أسماء الطالب
لألنتقال إلى الصفحة“ امتحانات”إضغط عمى 

إمتحاناتإضافة 



إمتحاناتإضافة 

إمأل المعمومات المطموبة 
(  عنوان االمتحان، المضمون)

“  اختر ممف”إضغط عمى 
يمكن . )لتحميل ممفات مرافقة
.(إضافة عدة ممفات

إضغط عمى رمز 
الرزنامة لتحديد تاريخ 

االمتحان

بإمكانك تحديد مدة 
االمتحان



مواد تعميميةإضافة 



في “ انتقل الى مقرر”إضغط عمى 
اليسار إلختيار أعمى الصفحة من جية 

المقرر المطموب 

قم بإختيار المقرر 
المطموب من القائمة

مواد تعميميةإضافة 



مواد تعميميةإضافة 

مادة تعميمية ”إضغط عمى 
الجية اليسرى في “ (ممف)

لصفحة المقرر



مواد تعميميةإضافة 

إمأل المعمومات 
المطموبة

قم بإختيار نوع الممف

اختر ”إضغط عمى 
لتحميل ممفات “ ممف

يمكن إضافة . )مرافقة
.(عدة ممفات



يديوڤممفات إضافة 



إضغط عمى رمز التعديل مباشرَة من 
الصفحة الرئيسية

يديوڤممفات إضافة 



يديوڤممفات إضافة 
بعد اإلنتقال إلى صفحة التعديل، 

المواد ”إضغط عمى صفحة 
“التعميمية



يديوڤممفات إضافة 
مقاطع ”إضغط عمى 

إلدخال رابط “ يديوڤ
يديو المطموبڤالـ

أدخل عنوان المقطع

بعد اإلنتياء من أدخال 
المعمومات ونسخ الرابط، 

“حفظ”إضغط عمى 

يديو ڤإنسخ رابط الـ
المطموب



إستعمال البريد اإللكتروني



ةندياالنتق ليانًيانبرَدياال ترونٍيةهُ ياتب عي
:ان طىاثيانت نُت

.اختريانبرَديانًرسمياويانىااعل.1
.ًَكن يانبمثية ييبرَدييرسمياويواعل.2
.اعس ليبرَديانكترونٍ.3

إستعمال البريد اإللكتروني

 “تواصل”ضغط عمىإ

البريد ”إمكانية  إختارثم 
“اإللكتروني



:التاليةلى صفحة البريد اإلكتروني بإمكانك إستعمال الخيارات إاإلنتقال عند 

المرسل، اختر البريد 
الوارد أو المسوّدات

يمكنك البحث عن  
واردبريد مرسل او 

  “ارسال بريد الكتروني”إضغط عمى 
إلنشاء بريد إلكتروني جديد 

إستعمال البريد اإللكتروني



إستعمال البريد اإللكتروني

نحصل “ ارسال بريد الكتروني”بعد الضغط 
عمى الصفحة أدناة 

: ممفاذا اردت ان ترفق 
عمى اضغط . 1
عمى استعراض  اضغط . 2
الممف واضغط عمى فتحاختار . 3

اكتب  بريد 
الشخص الذي 
تريد ان ترسل 

الرسالةاليو 
اخرارسل نسخة لشخص 

اكتب الموضوع

أرسل الرسالة



دارة منتدى إضافة وا 



دارة منتدى إضافة وا 

 “تواصل”ضغط عمىإ

“منتديات”إمكانية  إختارثم 



  “اضافة منتدى”إضغط عمى 
إلنشاء منتدى جديد 

المنتدى المرسل، الوارد أو اختر 
الممغي

منتدى يمكنك البحث عن  
مرسل،وارد أو ممغي

دارة منتدى إضافة وا 



قم  مامكأفي الصفحة الظاىرة  (1)رقم الخطوة في 
منتدى نوع الومن ثم  الموضوع ،الفصل: بإختيار

الذي تريد إضافتو

  من القائمة أدناه خترإ( 2)في الخطوة رقم 
منتدى التضيف لو ن أالصف الذي تريد 

حدد وضعية ( 3)في الخطوة رقم 
النشر 

يجب عنونة المنتدى

يمكنك التحكم بمراقبة مداخالت 
المنتدى، عندىا عميك الموافقة 

عمى كل مداخمة

دارة منتدى إضافة وا 



دارة منتدى إضافة وا 
المنتدى المطموباختر 

بعدىا سترى قائمة بالمنتديات 
المختارة، يمكنك فمترة الخيارات 

ستحصل “ خيارات متقدمة”بالضغط عمى 
 عمى قيم إضافية لمبحث

:من الجية اليسرى لمخيار المفمتر بإمكانك
تعديل  تفاصيل المنتدى1.
رؤية معطيات المشاىدة2.
حذف المنتدى 3.

دارة منتدى إضافة وا 



إضافة استطالع



إضافة استطالع

 “تواصل”ضغط عمىإ

“االستطالعات”إمكانية  إختارثم 



إضافة استطالع

البحث عن استطالع مرسل او وارد  يمكنك 
في الخانة التي بجانب االستطالعات 

والواردةالمرسمة  اضغط عمى االستطالعات الواردة 
الواردة، لترى االستطالعات 
المرسمة والممغية 

  “اضافة جديد”إضغط عمى 
إلنشاء استطالع جديد 



إضافة استطالع
قم  مامكأفي الصفحة الظاىرة  (1)رقم الخطوة في 

ستطالع نوع االومن ثم  الموضوع ،الفصل: بإختيار
الذي تريد إضافتو

  من القائمة أدناه خترإ( 2)في الخطوة رقم 
ستطالع االتضيف لو ن أالصف الذي تريد 

(  3)في الخطوة رقم 
حدد وضعية النشر 

يجب عنونة االستطالع

:يمكنك التحكم
عرض النتائج أو إخفائيا : نوعية االستطالع. 1
كتابة استطالع جديد أو تعديل استطالع موجود: كيفية اإلنتاج. 2
تحديد تاريخ اإلنتياء. 3



إضافة استطالع
  “اضافة سؤال جديد”إضغط عمى 

إلنشاء أسئمة االستطالع  

األسئمة  جميعبعد االنتياء من كتابة 
“  نشر اإلستطالع”إضغط عمى  أدخل 

األجوبة

أدخل 
السؤال 
المطموب

.  “حفظ”لحفظ السؤال إضغط عمى 
إلضافة سؤال آخر لإلستطالع 

ثم إضغط ومن إضغط عمى حفظ 
“  اضافة سؤال جديد”عمى 



إضافة استطالع

بالضغط عمى مشاىدين ستحصل عمى 
المعطيات المفصمة أدناه

بالضغط عمى تعديل يمكنك إضافة، 
األسئمةحذف أو تعديل 



إضافة استطالع
لمحصول عمى النتائج والمعمومات اإلضافية 

أدناه، إضغط عمى أسم االستطالع




