
 

 اعداد 

مركز احلاسوب وخدمات االنرتنت  -جامعة القادسية   



 كيفية استخدام المنصة االلكترونية

يتم الدخول الى البرنامج من  خالل 

الرابط المخصص من خالل ادخال 

 اسم المستخدم وكلمة المرور



:بعد ان يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور تظهر الواجهة   

 



 

 

 

..علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات " يتم اختيار الكلية بالضغط على اسم الكلية ولتكن مثال  

  

 



..يتم دخول التدريسي الى الكلية التي ينتسب اليها فتظهر واجهة الفصول الدراسية   

اضفط على الفصل الدراسي 

 للدخول للمقررات الدراسية 



..يتم الدخول للفصل الدراسي لتظهر واجهة المواد الدراسية   

 

واجهة المقررات الدراسية يقوم التدريسي 

 بالدخول الى مقرره الدراسي 



 الدخول للمقرر الدراسي

2ليكن المقرر هو قواعد بيانات   



 add)فيتم تفعيل اضف نشاط او مصدر(  edit turn on)يتم تشغيل التحرير

new activity  + .. ) 

 

يتم تشغيل  التحرير من هنا 

: 

 يظهر تفعيل التحرير هنا 



: فعند الضغط عليها تظهر لنا نافذة بالملفات التي من الممكن اضافتها   



او اي نوع اخر من الملفات فعند  pdfاو   wordسواء كانت بصيغة (  file)تعتبر المحاضرة ملف 

 :ملف تظهر النافذة  الضغط على اضافة 

 

يتم الضغط على فايل الضافة 

 المحاضرة 



 هنا يكتب اسم المحاضرة 

 للمحاضرة مختصر وصف كتابة يتم الحقل هذا في

 فارغا تركه الممكن من انه اذ اختياري وهو



 من هنا يتم تحميل الملفات



هذه النافذة تضم خيارات التحكم بشكل الملف من حيث 

الخ.. العرض واظهار الحجم والنوع او الوصف   



 التخزين السحابي
 

Dropbox 
 https://www.dropbox.comيتم الدخول على الرابط 

تظهر النافذة بعد الضغط على الرابط ففي 

حالة وجود حساب يتم الدخول باستخدام 

النشاء حساب جديد يتم  االيميل وكلمة المرور 

 الضغط هنا 

https://www.dropbox.com/login


 النشاء حساب جديد 

 االسم االول 

 االسم االخير

 البريد االلكتروني 



:بعد تسجيل الدخول تظهر هذه الواجهة   

يتم اضافة مجلد من هنا وتسميته 

 باالسم الذي يرغب في مشاركته 



2هنا تم انشاء المجلد باسم قواعد البيانات   



 upload fileيتم وضع الملفات التي يرغب بمشاركتها مع طلبته من خالل فتح المجلد و اختيار 

 ..ليتم تحميل الملفات داخل المجلد 

 

 يتم اضافة الملفات من هنا 



 هذه الواجهة تظهر الملفات التي تمت مشاركتها



بعد اكتمال التحميل يظهر الرابط الجاهز للمشاركة يتم 

 االحتفاظ بالرابط لغرض مشاركته في المنصة فيما بعد 



 بعد ان تم نسخ الرابط يتم الرجوع للمنصة لغرض اضافته 

 يتم اضافة الرابط من هنا 



 بعد الضغط على اضافة رابط تظهر الواجهة التالية 

 هنا يتم وضع اسم الرابط 

هنا يتم لصق الرابط الذي تم 

 Dropboxنسخه من 

يمكن اضافة وصف للرابط هنا من خالل ذكر 

بعض المعلومات للطلبة للتعرف على محتوى 

 الرابط 



 تظهر هذه الواجهة بعد اضافة الرابط 



عند العودة للمقرر الدراسي نجد الرابط 

 كما مبين في هذه الواجهة 



 الواجهة الرئيسية يتم من خاللها دخول الطالب



 يتم اختيار قسم علوم الحاسوب



عند الدخول لصفحة المقرر الدراسي نجد المجلد الذي 

 تمت مشاركته من قبل التدريسي موجود وبشكل رابط  



عند الضغط على الملف 
(الرابط)  

 تظهر الواجهة بهذا الشكل



(  الواجب) أي  بارسالهيقوم الطالب باختيار الملف الذي يرغب 

الى التدريسي وبهذا يكون التعليم  بارسالهثم يقوم   

اما .االلكتروني منصة لتبادل الملفات بين التدريسي والطالب 

في حالة رغبة التدريسي بعدم السماح للعامة بالدخول لذلك  

المجلد وجعله يقتصر على مجموعة معينة فيتم ذلك بتسجيل  

 الطلبة ضمن المقرر  والدخول بالحساب لرفع ملفاتهم  


