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 واجهة النظام:

 
 ومن هو المشارك مدير الجلسةقبل البدء بشرح واجهة النظام بالتفصيل نود توضيح من هو 

 مدير الجلسة 
وهذه اجللسة عضو الذي منحت له مجيع الصالحيات واليت متكنه من إدارة أدوات ومشاركني المدير اجللسة هو 

 الصالحيات بصورة افرتاضية متنح ألستاذ املقرر.

 المشارك 
  فرتاضية هو الاال..االاجللسة صالحياته حمدودة. واملشارك بالصورة  يف العضو اآلخرهو 

 مساعد مدير الجلسة 

يستايع مدير اجللسة)أستاذ املقرر( منح أحد املشاركني )الاالب( صالحيات مدير اجللسة ملساعدته يف 
 إدارة اجللسة.
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 شريط القوائم  -1
 ( قائمة ملفFile:) 

 قائمة ملف
 الوصف الخيار

 جديد
 : إنشاء اختبار جديد.اختبار

 إنشاء شاشة جديدة يف اللوحة البيضاء. شاشة اللوحة البيضاء:
 إنشاء جمموعة جديدة خاصة للشاشات يف اللوحة البيضاءمجموعة شاشات اللوحة البيضاء: 

 فتح

 (vcq.فتح اختبار حمفوظ على جهاز احلاس. باالمتداد ) اختبار:
 Power( ppt.موجود على جهاز احلاس. باالمتداد ) Power Pointفتح ملف عرض  لوحة بيضاء:

Point 5113. 
 إرسال ملف موجود على جهاز احلاس. للمشاركني لتحميلهتحويل من ملف: 
 إرسال ملف موجود على االنرتنت للمشاركني لتحميله: URLتحويل من وصله 
 (elp.متداد )فتح ملف ختايط اجللسة احملفوظ على جهاز احلاس. باالتخطيط الجلسة: 

 اصوت( موجودة على جهاز احلاس. للمشاركني لتحميله ،فيديو ،إرسال ملفات وسائط )فالشمن ملف: 
على االنرتنت للمشاركني  ةصوت( موجود ،فيديو ،إرسال ملفات وسائط )فالش: URLوسائط من وصلة 

 التحميله

 حفظ

Participants list:  مساءاملشاركني املوجودة يف لوحة األ أمساءحفظ  ( كملف نصي.txt على جهاز )
 احلاس.
 ( على جهاز احلاس.vcq.حفظ االختبار باالمتداد ) اختبار:

 على جهاز احلاس.حفظ شاشات اللوحة البيضاء مبا حتتويه  اللوحة البيضاء:
 حفظ ملف ختايط اجللسةتخطيط الجلسة: 

 ( على جهاز احلاس.txt.حفظ حمادثة اجللسة كملف نصي ) محادثة دردشة:
 إعداد الصفحة للاباعة إعداد الصفحة

 طباعة
Participants list : مساءاملوجودة يف لوحة األ املشاركني أمساءطباعة 

 طباعة حمتويات اللوحة البيضاء اللوحة البيضاء:
 طباعة ملف ختايط اجللسةتخطيط الجلسة: 

 اجللسة احلالية اخلروج من خروج
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 ( قائمة الجلسةSession:) 
 قائمة الجلسة

 الوصف الخيار
 التحاق باجللسة يف حال انقااع االتصال Sessionالتحق بـ 

 اخلروج من اجللسة Sessionترك 
 رفع اليد رفع اليد

 غري موافق( ،ارتباك ،تصفيق ،عرض تعبريات ) ضحك عرض التعبير
 ك للداللة على انشغالك مع مالحظه أن االتصال لن ينقاعامسظهور كلمة " باخلارج " جبان.  بالخارج

 إرسال دعوة عرب الربيد االلكرتوين للمشاركة يف اجللسة دعوة جديدة
 

 

 ( قائمة عرضView:) 
 قائمة عرض

 الوصف الخيار
التحول إلى المتحكم 

 الصغير
 وإظهار شريط أدوات مصغر فقط أسفل الشاشةيقوم هذا اخليار بتصغري نافذة اجللسة 

 تغيري تنسيقات نافذة اجللسة نسق النافذة

باستااعتك تصغري وتكبري وإغالق  فإنهعند إلغاء هذا اخليار  ،يقصد بقفل النوافذ تثبيتها يف أماكنها قفل النوافذ
 النوافذ املوجودة يف اجللسة

"وضع  يف احملتوى عرض بني بالتبديل هذا اخليار يقوم فإن ،التقدميي" نشط يف حال كان "حمتوى العرض عرض العرض التقديمي
 العادي" التخايط "إطار العرض التقدميي" و

 وضع يف املشاركني جلميع( عند مشاركة تابيق معني أو اللوحة البيضاء مثل) احملتوى عرض لك يتيح محتوى العرض التقديمي
 الكامل اإلطار استخدامب أي) التقدميي العرض

 إيقاف "وضع العرض التقدميي" إيقاف العرض التقديمي
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 ( قائمة أدواتTools:) 

 قائمة أدوات
 الوصف الخيار

 اخل(دادات التسجيل والصوت والفيديو .وإع ،يتيح لك تعديل اخليارات العامة بالنظام )كتعديل التشكيل اجلانيب تفضيالت

Breakout 
Rooms 

 الغرف الجانبية

 :وهي بالرتتي. كالتايل ،اجلانبية الغرف إلدارة خيارات وفرت
 الغرف لتقسيم أنفسهم بتحريك للمشاركني السماح-0
 غرفة جانبية إنشاء-5
 املشاركني بنفسك توزيع -3
 الرئيسية الغرفة إىل الكل إعادة -4
 للغرفة الرئيسية أو الغرفة اجلانبية نفسك إرسال -1

Moderator 
 مدير الجلسة

 :وهي بالرتتي. كالتايل إدارة اجللسة ،خيارات التحكم بصالحيات توفر 
 إعااء صالحيات املدير ألحد املشاركني.-0
 . صالحيات املدير ألحد املشاركنيسح -5
 إزالة أو طرد مشرتك -3
 منع أي مشرتك جديد بالدخول للجلسة -4

Recorder 
 التسجيل

 :وهي بالرتتي. كالتايل ،التحكم بتسجيل اجللسة
 تسجيل اجللسة ) فيديو وصوت( -0
 ةحذف مجيع تسجيالت اجللس -5
 إضافة مدخل للفهرس -3

Telephony 
 االتصال الهاتفي

 :وهي بالرتتي. كالتايل ،اهلاتفية املؤمترات يتيح هذا اخليار عقد
 مؤمتر هاتفي تكوين -0
 مغلقة تلفزيونية بدائرة اجللسة ربط-5
 مغلقة تلفزيونية دائرة إىل اجللسة إعالن -3
 الصوت. حجم زيادة-4
 اخنفاض حجم الصوت-1
 اهلاتفية هلم االتصاالت متكني يتم الذين للعمالء فقط متاحة القائمة مالحظة: هذه 

 يتيح لك عرض التشكيالت اجلانبية للجميع أو ملدراء اجللسة فقط التشكيل الجانبي

 :وهي بالرتتي. كالتايل ،لسةداخل اجل للتفاعلن اخيار  هناك التفاعل
 اجللسة إىلملن ينضم اليد سيتم تلقائيا رفع رفع اليد عند الدخول: عند تفعليه  -0
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 للتنبيه على رفع اليد صوت سيصدرعندما يتم رفع اليد ،تنبيه بالصوت عند رفع اليد:  -5

 الصوت

 :وهي بالرتتي. كالتايل ،الصوت ملعاجلة املتاحة اخليارات من قائمة يعرض

من مستوى  والتحقق اختبار املايكروفون والسماعة ميكنك حبيث الصوت إعداد معاجل الصوت: إعداد معاجل -0
 اجليد الصوت

 لالقط: رفع وخفض صوت املايكروفونتعديل مستوى ا -5
 ى السماعة: رفع وخفض صوت السماعةتعديل مستو  -3
 ستخدم يف اجللسةايكروفون الذي سياختيار جهاز اإلدخال: اختيار جهاز امل -4
 تخدم يف اجللسةاختيار جهاز اإلخراج: اختيار جهاز السماعات الذي سيس -1
 اهلاتفية هلم االتصاالت متكني يتم الذين للعمالء فقط متاح اخليار االتصال باالجتماع اهلاتفي: هذه -6
 (6ى عدد: مبتكلمني متزامنني: السماح بعدم متكلمني متزامنني يف نفس الوقت) أقص حالسما  -5

 اللوحة البيضاء

 :وهي بالرتتي. كالتايل ،البيضاء اللوحة على هبا القيام ميكنك اليت اخليارات من قائمة يعرض
 لكائن احملدد على اللوحة البيضاءالكائن واحملاذاة: التحكم مبحاذاة ا -0
فإنه يقوم اسرتداد الكائنات خارج الشاشة: يف حال كان هناك كائنات غري ظاهرة على اللوحة البيضاء -5

 باسرتدادها على اللوحة
 يضاء كتغيري اللون واحلجم... اخلخصائص الكائنات: يسمح بتعديل خصائص الكائن احملدد على اللوحة الب -3
 شاشة احلالية على اللوحة البيضاءلخصائص الشاشة احلالية: التحكم بعرض وطول ا -4
شات املوجودة على اللوحة استكشاف الشاشات: يقوم بفتح نافذة صغرية حتتوي على رسم شجري جلميع الشا -1

 البيضاء
رحية استكشاف الكائنات: يقوم بفتح نافذة صغرية حتتوي على رسم شجري جلميع الكائنات املوجودة على الش -6

 يضاءاحلالية على اللوحة الب
 اصات الفنية وإضافة قصاصات جديدةجمموعة القصاصات الفنية: يتيح التحكم بالقص -5
4- Copy screen to break roomيضاء مجيعها للغرف اجلانبية: نسخ حمتويات اللوحة الب 
5- Copy break room to main room لوحة البيضاء يف الغرفة : نسخ حمتويات الغرف اجلانبية ل

 الرئيسية
 احلفظ والاباعة حملتويات السبورةمحاية اللوحة البيضاء: عمل محاية للوحة البيضاء لكي متنع  -01
00- Show Thumbnails خاصة بنافذة استكشاف الشاشات فهي تقوم بعرض الرسم  األداة: هذه

 تويات السبورة على شكل صور مصغرةالشجري حمل
 لتتناس. مع لوح العرضة تلقائياً حتجيم النافذة: حتجيم الشاش -05
 عرض عدد الشاشات: إظهار أو إخفاء عدد الشاشات املوجودة على اللوحة البيضاء للمشاركني -03
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 اجللسة مظهر غري التايل، البند إىل اذه. ،تلقائيا املؤقت ابدأ مثاًل: ،اجللسة أو الدرس خاة لتصميم خيارات يوفر تخطيط الجلسة
 إرسال ملفات معينه للمشاركني... اخل ،إعااء الصالحيات ألشخاص معينني ،( العمل والعالمات الرموز إظهار)

 تصويت

التصويت أو االستاالع واستعراض النتائج والتحكم هبا، وهي  نوع بتحديد لك تسمح خيارات قائمة حتوي
 : بالرتتي. كالتايل

السرعة(: كلها تدل  ،هـ-خيارات متعددة أ ،د-خيارات متعددة أ ،جـ-خيارات متعددة أ ،نعم ال يء،)ال ش -0
 اء وسيظهر أسفل نافذة املشاركني(عن نوع التصويت بإمكانك اختيار ما تش

 ني. ) لتظهر يف نافذة املشاركني(جعل النتائج ظاهرة: إظهار نتائج التصويت للمشارك -5
 فل اإلجابات: منع التصويت مؤقتاً ق -3
 صاءات على اللوحة البيضاء للجميعء: نشر الرسم البياين لإلحنشر اإلحصاءات على اللوحة البيضا-4
 عرض اإلحصاءات: عرض نتيجة اإلحصاءات لك فقط-1

 اجللسة يف البيانية الرسوم حاسبة يف يتحكم الذي ، املدير اتبع  خيار يعرض حاسبة الرسم

 دردشة

 : وهي بالرتتي. كالتايل ،خيارات ثالثة يعرض
 الفور على الرسالة املؤشر لنافذة الدردشة إلدخالاطبع الرسالة: ينقل  -0
 حبجم النصوص ونافذة عرض الرسائل مساحة العرض: التحكم -5
 مساحة اإلرسال: التحكم حبجم النصوص ونافذة كتابة الرسائل -3

 رحلة شبكة عنكبوتيه

 :اإلنرتنت شبكة على جولة ملوقع لبدء خيارات يعرض

يظهر للجميع للبدء  منك إدخال عنوان املوقع الذي ستتصفحه مع طالبك مثبدء رحلة شبكة عنكبوتيه: يال. 
 بتصفح املوقع

Stop web tourإليقاف الرحلة وإغالق املتصفح لدى اجلميع : 

 عنونه مغلقة

 جهاز على النص لعرض املتقدمة النظم من العديد يصف مصالح ( هوClosed-captionالعنونة املغلقة )
يه وتقدم عادة إل الوصول يف يرغبون الذين للمشاهدين تفسريية أو إضافية معلومات لتقدمي الفيديو شاشة أو تلفزيون

 للصم وضعيفي السمع.
 ويف هذه القائمة يعرض خيار واحد وهو: ،املسموع الصوت من نسخة كتابية عرض عادة فالعنونة املغلقة

 ة يف نافذة املشاركلعنونة املغلقعرض احلالة يف معلومات املشارك: تظهر حاله ا

 فيديو
 وهي كالتايل: ،خيارات للتحكم بعرض كامريا الفيديو يعرض

 متكني دعم كامريا الفيديو: السماح بتشغيل الكامريا
 (.6أقصى الكامريات يف وقت واحد: التحكم بعدد الكامريات اليت تعرض يف نفس الوقت ) أقصى عدد 

 مؤقت
 وهي كالتايل: ،خيارات للتحكم باملؤقت يعرض

 ة حتس. الوقت تنازليا أو تصاعديابدء املؤقت: يتيح لك عرض ساع
 إيقاف املؤقت: إليقاف املؤقت
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 مشاركة البرنامج

 مج الذي تريد عرضه على املشاركنيامج املضيف: لتحديد الربنانالرب 
 كت. اخلاص بك مع مجيع املشاركنيمشاركة كل ساح املكت.: ملشاركة كل ساح امل

 ة برنامج حمدد مع مجيع املشاركنية الربنامج: ملشاركمشارك
املشاركني التحكم بالربامج املشاركة ) جي. حتديد املشارك أوال ليتم  أحد  إعااء التحكم بالربامج املشاركة: إعااء

 تفعيل اخليار(
 ربامج املشاركة من احد املشاركنيسح. التحكم بالربامج املشاركة: سح. التحكم بال

 امج املشاركة: للتخلي عن التحكمن التحكم بالرب التخلي ع
 لتحكم بكامل ساح املكت. اخلاص بهطل. التحكم بساح املكت.: إرسال طل. ملشارك حمدد ل

 ملشارك حمدد للتحكم بربنامج حمددطل. التحكم بالربامج املشاركة: إرسال طل. 
 م الشاشة املعروضة لدى املشاركنياملقاس املالئم: للتحكم حبج

 كعينه من املعروض على املشاركني  هار نافذة العرض: يظهر للمدير نافذة صغريةإظ
 ولصقها كصورة يف اللوحة البيضاء خذ لقاة من الربامج املشاركةأاللوحة البيضاء:  إىلإظهار لقاة 
 ثواين من اختيار هذا اخليار مث 01اللوحة البيضاء مع التأخري: اخذ لقاة من الربامج املشاركة بعد  إىلإظهار لقاة 

 لصقها كصورة يف اللوحة البيضاء
 إيقاف مؤقت ملشاركة الربامج: إيقاف مؤقت ملا يعرض لدى املشاركني
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 ( قائمة نافذةWindow:) 

 

 قائمة نافذة
 الوصف الخيار
 الستعراض كافة األنشاة اليت يقوم هبا املشاركني أثناء اجللسة النشاط

 إلدخال نص العنونة املغلقة ) تظهر ملن هلم الصالحية يف كتابه العنونة املغلقة( إدخال نص الكالم
 فتح نافذة حتويل ملف تحويل ملف

 فتح نافذة ختايط اجللسة تخطيط الجلسة
 الرسمفتح نافذة حاسبة  حاسبة الرسم
 فتح نافذة عنونه مغلقة عنونه مغلقة

 فتح نافذة كامريا الفيديو فيديو
 فتح نافذة مدير االختبارات مدير االختبارات
 فتح نافذة مكتبة الوسائط مكتبة الوسائط

 فتح نافذة املالحظات مالحظات
 
 

  مساعدةقائمة (Help:) 
 

 قائمة مساعدة
 الوصف الخيار

 فتح صفحة املساعدة لرئيس اجللسة املوجودة على موقع النظام مساعدة رئيس الجلسة
 فتح صفحة املساعدة للمشارك املوجودة على موقع النظام مساعدة المشارك

 فتح صفحة اإلعدادات واملتالبات املوجودة على موقع النظام تنصيب أدوات االنترنت
 شاكلويستخدم أساسا لغرض اكتشاف امل ،فتح نافذة التشخيص تشخيصات
 عرض معلومات حول النظام حول النظام
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 شريط األدوات -2
صمم شريط األدوات بصورة تسهل على  ،يحتوي شريط األدوات على مجموعة من األزرار كل منها يؤدي وظيفة معينة

 المستخدم الوصول إلى كل أداة كما في الصورة التالية:
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األدوات وهل هو متاح لمدير الجلسة فقط أو لمدير الجلسة يوضح وظيفة كل زر في شريط  الجدول التالي
 والمشارك:

 

 أزرار شريط األدوات
 الزر وظيفته

 

 WBD، WBP، PDF، PNG   بالصيغ التالية  قائمة املشاركني  ،الدردشة ،اللوحة البيضاء حلفظ -
 احلفظ من خالل قائمة ملف < حفظميكن  -
 وللمشاركنيفظ متاح ملدير اجللسة احل -
 

 

 

 قائمة املشاركنيلاباعة اللوحة البيضاء أو  -
 اباعة من خالل قائمة ملف < طباعةميكن ال -
 عة متاح ملدير اجللسة وللمشاركنيالابا -
 

 

 

 النسق الاويل ..اخل ،النسق العريض ،الختيار نسق عرض النافذة من خالل القائمة املنسدلة كالنسق االفرتاضي -
 من خالل قائمة عرض < نسق النافذةميكن تغري نسق عرض النافذة  -
 اختيار نسق العرض متاح لكل من مدير اجللسة واملشاركني -
 

 

 

 فرتاضي نتائج التصويت تكون خمفيةلعرض/إخفاء نتائج التصويت. الوضع اال -
 رةوات < تصويت < جعل النتائج ظاهميكن عرض نتائج التصويت من خالل قائمة أد -
 ج التصويت متاح فقط ملدير اجللسةعرض/إخفاء نتائ -

 

 

 ت وذلك مبنع املصوتني من التعديلقفل نتائج التصوي -
 وات < تصويت < قفل نتائج التصويتميكن عرض نتائج التصويت من خالل قائمة أد -
 ل النتائج متاح فقط ملدير اجللسةقف -

 

 نتائج التصويت على اللوحة البيضاء نشر -
 اللوحة البيضاءميكن عمل عرض نتائج التصويت من خالل قائمة أدوات < تصويت < نشر اإلحصائيات على  -
 ر النتائج متاح فقط ملدير اجللسةخيار نش -
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 التقدميي توىاحملنافذة  احملتوى التعليمي يف عرضل -
 حمتوى العرض التقدمييائمة عرض < نافذة احملتوى من خالل ق احملتوى التعليمي يف عرضميكن  -
 ط ملدير اجللسةمتاح فق -
 

 

 

 منه اختيار الربنامج املراد عرضه بعد النقر على الزر يظهر مربع حوار يتم ،.تشاركة عرض برامج ساح املكمل -
 ل قائمة أدوات < مشاركة الربنامجمن خال مشاركة عرض برامج ساح املكت. ميكن -
 متاحة ملدير اجللسة وللمشاركني .تعرض برامج ساح املكمشاركة  -
 

 

 

بالصيغ الوسائط  مكتبة ملفات الوسائط بعد النقر على الزر يظهر مربع حوار من خالله يتم تشغيل/إيقاف/حذف ملفات -
 ( بعد رفعها من جهاز احلاس. أو استريادها من  رابط على االنرتنتWMV، MPEG، MPEG4، MP3)التالية 

 لف لدى مجيع املشاركني يف اجللسةامل  الوسائط من قبل مدير اجللسة سيتم تشغيلعند تشغيل أحد ملفات  -
 من قائمة نافذة < مكتبة الوسائط ميكن فتح مكتبة الوسائط -
 وسائط متاحة لدى مدير اجللسة فقطمكتبة ملفات ال -

 

 

اختبارات لعرض مدير االختبارات والذي من خالله ميكن عرض/حترير االختبارات اليت مت تنفيذها وميكن كذلك إنشاء  -
 جديدة

 ن قائمة نافذة < مدير االختباراتميكن فتح مدير االختبارات م -
 الختبارات متاح ملدير اجللسة فقطمدير ا -

 

 

  إىلإرسال امللفات من جهازه أو من رابط على االنرتنت  ملدير اجللسةتتيح  لعرض النافذة اخلاصة بإرسال امللفات واليت -
 املشاركني

 ركتها وحفظها على جهازه أو حذفهاامللفات اليت متت مشا كل من مدير اجللسة/املشاركنييستايع   -
 ات من القائمة نافذة < حتويل ملفميكن فتح نافذة إرسال  امللف -
 رفع وإرسال امللفات وحفظها وحذفها  واملشاركني ) إذا مت منحهم صالحية( مدير اجللسة -

 

 

  عرض الفيديو متكني -
 عرض الفيديو صالحيةيستايع مدير اجللسة حتديد ملن متنح -

 إلخفاء عرض نافذة الفيديولعرض نافذة الفيديو وزر آخر عند متكني عرض الفيديو سيظهر زر  -
 وات < فيديو < متكني عرض الفيديوالفيديو من خالل قائمة أدميكن متكني عرض  -
 ني عرض الفيديو ملدير اجللسة فقطمتك -
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موقع تصفح واستعراض   لتصفح مواقع االنرتنت مع املشاركني. من خالل هذا الزر ميكن ملدير اجللسة مشاركة املشاركني  -
 (URLمن االنرتنت بعد إدخال عنوان املوقع )

 ذي يتم تصفحه من قبل مدير اجللسةتصفح املواقع متاح فقط ملدير اجللسة أما بالنسبة للمشاركني فيعرض هلم املوقع ال -
 

 

 

 التنبيه بعد انتهاء الوقت احملددمن خالل هذا الزر يستايع مدير اجللسة تعني مؤقت حلساب الوقت و  -
 ينتهي الوقت.يقدم زر بدء املؤقت خيارات ملدير اجللسة كتشغيل صوت حاملا  -

 لعرض/إخفاء نافذة املؤقت  إليقاف املؤقت واآلخربعد تشغيل املؤقت سيظهر زرين احدمها  -
 قائمة أدوات < مؤقت < بدء املؤقتبدء املؤقت من خالل  إىلميكن الوصول  -
 املؤقت ممنوحة ملدير اجللسة فقط صالحية -
 

 

 

 حظاته الشخصيةنافذة املالحظات تتيح للمستخدم تدوين مال -
 ت من خالل قائمة نافذة < مالحظاتميكن الوصول لنافذة املالحظا -
 املالحظات متاحة لألستاذ والاال.ذة فنا -
 

 

 

 ين بالنقر على زر دعوة املشاركنياإللكرتو يستايع مدير اجللسة دعوة مشاركني عن طريق إرسال بريد  -
 جلسة < دعوة مشاركنيميكن إرسال دعوات للمشاركني من قائمة  -
 ركني من صالحيات مدير اجللسة فقطدعوة املشا -
 

 

 ( Elluminate)ذا الزر سيتم فتح موقع شركة عند النقر على ه
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  اللوحة البيضاء -3
 ( هي منطقة العمل الرئيسية في النظام لعرض:Elluminateنظام )تعتبر اللوحة البيضاء في 

 العروض التقدميية .0
 الرسم والتصميم .5
 رفع امللفات .3
 مشاركة التابيقات .4
 التجول وتصفح اإلنرتنت .1

 

 اللوحة البيضاء خصائص 

 الخاصية
 الصالحيات الممنوحة

 الطالب األستاذ
   أدوات الرسم وكتابة النص استخدامإنشاء الكائنات ب

   إدراج الصور/ القصاصات الفنية/ أو التقاط صورة للشاشة
   تعديل/ حترير الكائنات املدرجة مبا فيها التجميع وفكه

   مسح الكائنات اخلاصة
   مسح مجيع الكائنات )اخلاصة/ املنشئة من قبل اآلخرين(

   تغيري موضع الكائنات لألمام أو اخللف
   التقدميية أو فتح ملفات اللوحة البيضاء للقاعة الرئيسيةحتميل العروض 

   الرئيسية لقاعة خاصة أو العكس اجللسةنسخ حمتويات اللوحة البيضاء من 
   الرئيسية اجللسةإنشاء شاشة جديدة يف اللوحة البيضاء أو شاشة للمجموعة يف 

   ضبط الصالحيات اخلاصة باملشاركني )الاالب(
   خصائص الشاشة وحجم العرضتغيري 

   إدارة جمموعة القصاصات الفنية
   استعراض العناصر

 استعراض شاشات اللوحة البيضاء
  

 )عند السماح باالستعراض(
   عرض نافذة الشاشات أو الكائنات املستعرضة واختيارها من العرض املصغر

   حفظ شاشات اللوحة البيضاء يف ملف 
   شاشات اللوحة البيضاء طباعة
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 مكونات اللوحة البيضاء 
 

 
 شريط العنوان 

 وحجم شاشة العرض املخصص اجللسة اسمحيتوي على 
 

 

 
 
  المالحةأدوات شريط 

)الرئيسية /  اللوحات البيضاء، وقائمة التنقل عرب التعليمي من أدوات املالحة لتصفح احملتوى الشريط يتكون
خالل عرض اللوحة البيضاء عند الضغط على أدوات التنقل للتنقل املتسلسل من ميكن التنقل  ( كمااخلاصة

 أو اختيار الشاشة املراد عرضها من قائمة شاشات اللوحة البيضاء واالنتقال مباشرة إليها.
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 خيارات التحكم 
السماح  -ومتابعة مدير اجللسة  تنقل بني اللوحات البيضاءحتتوي على  أُذونات التصفح اخلاصة )منع ال

دون تغريها  استعراض مكونات الشاشات دير اجللسةميكن ملو  ،بالتجول دون تغري الشاشة لدى املشارك(
قبل ذلك ليتم  مدير اجللسةعند اختيار مربع التجوال والبد أن يتم اختيار مربع املتابعة مع  ملشاركلدى ا

 تفعيل خاصية التجوال بشكل مفيد.

 
 

 قة العملمنط 
هي املناقة البيضاء يف منتصف الشاشة، واليت يتم فيها استعراض العروض التقدميية أو ملفات اللوحة 

 البيضاء أو مواقع اإلنرتنت كما يتم فيها تابيق كافة األدوات من خالهلا.
 

 

 لوح األدوات 
مناقة يف  هااستخدامها إلنشاء الكائنات والتعامل مع واليت ميكنلوح على أدوات الرسم وأدوات النص التوي حي
 ويظهر لوح األدوات الصور وحتميل العروض وإنشاء شاشة فارغة جديدة. إلدراج عمل. كما حيتوي على أزرارال

 باستخدام لوح األدوات. اإلذن هإذا مت منح لدى املشارك
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 إدراج الكائنات في اللوحة البيضاء 
 لوح األدوات. استخدامالكائنات داخل اللوحة البيضاء بيتم إدراج 
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 تجميع عدد من العناصر الموجودة على اللوحة البيضاء 
 ميكن للمستخدم جتميع عدد من العناصر ليتم التعامل معها كعنصر واحد، من خالل اخلاوات التالية:

 CTRL + SHIFT] املفاتيح التاليةيتم الضغط على بعد إضافة العناصر على اللوحة البيضاء،  .0
+ T ]  العناصر املوجودة على اللوحة البيضاء:ليظهر مربع استكشاف ، معا 

 
 

من قائمة العناصر املوجودة على شاشة االستكشاف يتم اختيار العناصر املراد جتميعها معًا عن طريق  .5
( على أداة التحديد  استخدام[ مع النقر بالزر األيسر للفأرة )بSHIFTالضغط على مفتاح ]

 العنصر الثاين وهكذا.. حىت تكتمل جمموعة العناصر املراد جتميعها:
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[ املوجود ضمن قائمة األدوات، ليتم حتديد العناصر السابقة  يتم الضغط على زر التجميع ] .3
 ككائن واحد وتظهر بالشكل التايل:
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 التقاط صورة للشاشة 
ميكن التقاط صورة لساح املكت. أو أي تابيق مفتوح أو صفحة انرتنت ورفعها لعرضها على اللوحة 

 البيضاء من خالل اخلاوات التالية:
 اضغط على أداة التقاط صورة للشاشة  .0
 حتديد خيارات االلتقاط من املربع التايل: .5

 
 حتديد حجم املناقة املراد أخذ صورة هلا: .3

 
 

[، وسيتم إغالق إطار االلتقاط، ومن مث االنتقال إىل شاشة لقاة ]مث الضغط على زر  .4
 اجللسة داخل النظام ولصقها يف املكان املناس. داخل اللوحة البيضاء:
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 رفع الملفات 
خاصية رفع  استخدام(، باإلمكان wbd/ .wbp.باإلضافة إىل إمكانية رفع ملفات اللوحة البيضاء )

 امللفات لرفع ملفات أنواع خمتلفة من امللفات لداخل اللوحة البيضاء.
 

  اليت يدعمها نظام الفصول االفرتاضية لعرضها داخل اللوحة البيضاء:أنواع امللفات الوسائط املتعددة 
 التقديميةلعروض ملفات ا  PowerPoint :[ من نوعPPT  - PPTX] 

 المصدر ملفات الباقة المكتبية مفتوحة  Open Office[ ملفات من نوع :SXI  - ODP - PPT] 

  الصو[ ر: ملفات من نوعBMP -- GIF   JPG-   JPEG- PNG -TIF  - PICT] 

 [ ملفات اللوحة البيضاء المحمية: ملفات من نوعWBP] 

 [ ملفات اللوحة البيضاء: ملفات من نوعWBD] 
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  :لرفع ملفات العروض التقدميية 
 [التقاط صورة للشاشة ]اضغط على أداة  .0
 تفضيالت مكان اإلضافة: حتديد خيارات و .5

 

                         
 

اختيار املعرض املراد إضافته داخل اللوحة البيضاء يف نظام الفصول االفرتاضية، وحتديد خيارات  .3
 االسترياد:
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 يتم حتديد حجم شاشة االسترياد: .4

 
 

إغالق مجيع )البد أن  وحتويل الشرائح إىل صور  رفع العرض التقدميي إىل اللوحة البيضاء يبدأ .1
 (:Power Pointتابيقات برنامج 

 

  
 

 

 يظهر داخل اللوحة البيضاء كما هو ترتي. شرائح العرض األصلي: .6
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 نافذة المشاركين -4
 ما يحدث  خالل الجلسة وتتكون النافذة من: تتيح نافذة المشاركين لمدير الجلسة متابعة المشاركين ومعرفة كل 

 
 

 خصائص نافذة المشاركين 
 

 الخاصية
 الصالحيات الممنوحة

 الطالب األستاذ
   مشاهدة اللوحة البيضاء اليت يستعرضها الاال. اآلن 

   حذف مشارك )طال.( من اجللسة
   إعااء وأخذ صالحية مدير اجللسة )التحكم باجللسة(

   مجيع اخلصائص أو أحدها، أو أخذ اإلذن منه استخداماإلذن للمشارك بإعااء 
إنشاء غرف فرعية جديدة داخل غرفة الصف األساسية وإرسال املشاركني إليها 

   أو إعادهتم مجيعا إىل الغرفة الرئيسية

   السماح للمشاركني بإرسال أنفسهم إىل الغرف الفرعية
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   الفرعيةإرسال نفسك إىل إحدى الغرف 
   ترتي. قائمة املشاركني
   حفظ قائمة املشاركني
   طباعة قائمة املشاركني

   هي الصالحيات املتاحة له ما مشاهدة من انضم إىل اجللسة و
   اختيار مجيع الكائنات املنشئة من قبل املشاركني واملوجودة على اللوحة البيضاء 

   بساح املكت. اخلاص بأحد املشاركني التحكمطل. 
مشاهدة كل من يستخدم خاصية من خصائص نافذة املشاركني يف الوقت احلايل 

   )عن طريق إضاءة األنشاة(

معرفة إذا كان أي من املشاركني يواجه مشكلة تأخر يف مشاهدة حمتوى اللوحة 
   الفيديو.)عن طريق مؤشر احلالة(البيضاء، أو الصوت، أو مشاركة التابيقات أو 

التفاعل مع اآلخرين وذلك عن طريق التصويت ومشاهدة نتائج التصويت، و 
   ورفع اليد. التعبرييةاألشكال  استخدام

 
  الخصائص الستخدامإعطاء اإلذن 

اليد وإرسال رسالة خاصة إىل األستاذ عندما ينضم مشارك إىل اجللسة ألول مره فغالباً ما يكون لديه اإلذن الستخدام أداة رفع 
وذلك يعتمد  على اإلعدادات اخلاصة جبلستك )ميكنك تغيري هذه اإلعدادات مبا يناسبك( وميكن ملدير اجللسة إعاائه اإلذن 

 باستخدام األدوات األخرى.

 سم املشارك.إلعااء املشارك اإلذن باستخدام أداة معينة اضغط على أيقونة هذه األداة واملوجودة جبان. ا

 اضغط جبان. امسه على عمود عالمة املايكروفون اإلذن باستخدام املايكروفون  student 3مثال: إلعااء الاال.
 وسوف تظهر لك أيقونة املايكروفون جبان. اسم الاال. هبذا الشكل:
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أي خاصية أخرى نكرر نفس اخلاوات مع الضغط على عمود اخلاصية اليت نريد إعاائها  ستخداموإلعااء املشارك اإلذن ال 
 للمشارك.

 
 الوصف ألداةأيقونة ا

 املشارك لديه إذن الستخدام أداة الصوت 

 
 املشارك لديه إذن الستخدام أداة احملادثة وإرسال الرسائل النصية إىل مجيع املشاركني

 باستخدام هذه األداة فإنه يستايع إرسال رسائل نصية لألستاذ فقطإذا مل مينح اإلذن للمشارك 

 املشارك لديه إذن الستخدام أداة الرسم على اللوحة البيضاء 

املشارك لديه إذن الستخدام أداة مشاركة التابيقات أو التحكم بساح املكت. اخلاص بأي  
 مشارك آخر)وذلك بعد طل. اإلذن من ذلك املشارك(

 املشارك لديه إذن الستخدام أداة الفيديو 
 

  الخصائص من المشارك: استخدامسحب إذن 
 ميكن ملدير اجللسة يف أي وقت سح. اإلذن من الاال. ومنعه من استخدام أي أداة.

اخلاصة بعد انتهاء اجللسة وخروج مدير اجللسة منها سوف تسح. مجيع األدوات من مجيع املشاركني بناء على اإلعدادات 
 باجللسة)ميكنك تغيري هذه اإلعدادات مبا يناسبك(.

 لسح. اإلذن باستخدام أداة معينة من املشارك اضغط جبان. اسم املشارك على عمود األداة املراد سحبها 
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 Student 4مثال: لسح. إذن استخدام أداة احملادثة من الاال. 

 وسوف ختتفي األيقونة. Student 4 املوجودة جبان.  اضغط على أيقونة احملادثة 

 

 

 

 ترتيب قائمة المشاركين 
 :خيار ترتي. املشاركني يتكون من قسمني

 القسم األعلى وحيتوي على خيار ترتي. األعمدة.  .0
 القسم األسفل وحيتوي على خيار ترتي. املشاركني. .5
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 أواًل: خيار ترتيب األعمدة 

 إما: اخليارات التالية أحدمدير اجللسة اختيار على جي. 
فمثالً أول مشارك قام برفع  رفع اليد عة: ترتي. املشاركني بناء على سرعتهم يفالرتتي. باأليادي املرفو  - أ

 .ه يف عمود رفع اليد وهكذا امسجبان.  0يده ستجد رقم 
ن املايكروفو  استخداماهلاتف، ب استخدامالرتتي. بالصوت: ترتي. املشاركني حبس. طريقة السمع)ب - ب

 ومساعات امليكروفون(.
 .ائهممسألالرتتي. باملشاركني: ترتي. املشاركني حبس. احلروف األجبدية  - ت

 
 

 :ثانياً: خيار ترتيب المشاركين 
 ميكن للمشارك عدم اختياره أو اختيار كال اخليارين التاليني  أو أحدمها: إجباريوهو خيار غري 

 القائمة.إبقائي يف األعلى: جيعل املشارك دائما يف أعلى  - أ
 إبقاء مدراء اجللسة يف األعلى: جيعل مدراء اجللسة دائماً يف أعلى القائمة. - ب
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 والمؤشرات إضاءة النشاط 
 لمضيئةهالة النشاط ا

بالقيام بأحد النشاطات)الكتابة يف نافذة احملادثة، التحدث باملايكروفون، مشاركة عندما يقوم مدير اجللسة أو املشارك 
 اسماملستخدمة جبان.  ألداةالفيديو( تظهر هالة صفراء مضيئة حول أيقونة ا استخدامالرسم على اللوحة البيضاء، تابيق،

 .مشارك أم مدير جلسةاملشارك سواء كان 
 يف املثال املوجود باألسفل:

  Teacher باستخدام اللوحة البيضاءيقوم اآلن. 
 Teacher .يستضيف اآلن إحدى التابيقات ويتحكم هبا 
  Student1يقوم باستخدام بث الفيديو . 
  Student4 الدردشةيقوم باستخدام . 

            
 
 الوصف مؤشر النشاط اخلاصية
مشاركة 

 أيقونة مشاركة التابيقات تعين بأن املشارك لديه اإلذن الستخدام هذه األداة ولكنه حالياً ال يستخدمها    التابيقات

 
      

هالة صفرا مضيئة حول أيقونة مشاركة التابيقات وسهم أمحر فذلك يعين بأن املشارك عندما تكون  هناك 
 اآلن يشارك إحدى التابيقات يف اجللسة وكذلك يتحكم بساح املكت. اخلاص به أو التابيق املشرتك

 
  

يشارك  عندما تكون  هناك هالة صفرا مضيئة حول أيقونة مشاركة التابيقات فذلك يعين بأن املشارك اآلن
 إحدى التابيقات يف اجللسة ولكنه ال يتحكم بساح املكت. اخلاص به وال بالتابيق املشرتك.

 
 

عندما يكون هناك سهم أمحر على أيقونة مشاركة التابيقات فذلك يعين بأن املشارك يتحكم بساح املكت. 
 اخلاص مبشارك آخر أو يتحكم بالتابيق املشرتك

 املايكروفون تعين بأن املشارك لديه اإلذن باستخدام أداة املايكروفونأيقونة   الصوت
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 عندما تكون هناك هالة صفراء مضيئة حول أيقونة املايكروفون فذلك يعين بأن املشارك يتكلم اآلن  
 أيقونة احملادثة تعين بأن املشارك لديه اإلذن باستخدام أداة احملادثة  
 صفراء مضيئة حول أيقونة احملادثة فذلك يعين بأن املشارك يستخدم اآلن هذه األداةعندما تكون هناك هالة   
 أيقونة القلم تعين بأن املشارك لديه اإلذن باستخدام أدوات اللوحة البيضاء.  
 عندما تكون هناك هالة صفراء مضيئة حول أيقونة القلم فذلك يعين بأن املشارك يستخدم اآلن هذه األداة.  
 أيقونة الفيديو تعين بأن املشارك يستخدم اآلن هذه األداة.  
 عندما تكون هناك هالة صفراء مضيئة حول أيقونة الفيديو فذلك يعين بأن املشارك يستخدم اآلن هذه األداة.  

 
 مؤشر حالة الخروج 

 
باجللسة ويستايع مساع يزال متصل  جهاز الكمبيوتر ولكنه ال ميسمح لكل مشارك بإبالغ املشاركني اآلخرين بعدم تواجده حاليا أما

 ومشاهدة كل ما حيدث فيها.

وسوف  إلبالغ املشاركني اآلخرين بعدم تواجدك حاليا أمام جهاز الكمبيوتر فيمكنك الضغط على أيقونة عدم التواجد 

 التالية: املشاركني إىل اللون الرمادي كما يف الصورةويتحول لون امسك يف نافذة يتحول اجتاه السهم من اليمني إىل اليسار 
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 وإنزالها رفع اليد 
 

ومن خالل النظر إىل نافذة املشاركني سوف  يف أي وقت خالل اجللسة وإنزاهلا يديهمأرفع  للمشارك أو مدير اجللسةميكن 
يتمكن مدير اجللسة من مشاهدة املشاركني الذين قاموا برفع أيديهم وترتيبهم يف ذلك، كما سوف يظهر صوت ملدير 

 اجللسة يف كل مره يقوم فيها أحد املشاركني برفع يده )يعتمد على إعدادات اجللسة اخلاصة باألستاذ(.
 

املوجودة  أسفل نافذة املشاركني على اليسار وسوف  لرفع يدك خالل اجللسة: اضغط على أيقونة رفع اليد  

لون  وف يعودوإلنزال يدك اضغط على نفس األيقونة مره أخرى وس.  يتحول لون السهم من األخضر إىل األمحر
 اللون األخضر. إىلالسهم 
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 مؤشرات األشكال التعبيرية 
اختيار أي من األشكال التعبريية املوجودة يف اجلدول التايل للتعبري عن أنفسهم. أي تعبري  ااء تغذية راجعة يستايع املشاركونعإل

املشارك وسوف تؤشر لعدة ثواين حبيث يستايع اجلميع مشاهدهتا مث  اسمسوف خيتاره املشارك سوف تظهر أيقونته جبان. 
 ختتفي.

 
 التعبري األيقونة

 ضحكة 

 تصفيق 

 لبس يف الفهم 

 معارضة 
 

 اختيار جميع الكائنات المنشئة من قبل المشاركين 
 :الختيار مجيع الكائنات اليت قام املشاركون بإنشائها

 جمموعة من املشاركني. أمساءأحد املشاركني أو ظلل  اسماضغط على  - أ
)اختيار مجيع    select all object from participantاللوحة البيضاء اضغط بزر الفأرة اليمني  - ب

 الكائنات من املشاركني(
 

 
 

 وإللغاء اختيار الكائنات اضغط على أي مكان داخل اللوحة البيضاء.
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  المشاركالشاشة التي يستعرضها  اسمإظهار 

 هذه اخلاصية تسمح لك مبشاهدة الشاشة اليت يستعرضها اآلن أي مشارك.
 اليت يستعرضها املشارك:ملشاهدة الشاشة احلالية 

املشارك الذي تريد مشاهدة الشاشة احلالية يستعرضها اآلن أو ظلل جمموعة من املشاركني اللذين تريد أن  اسماضغط على  - أ
 تشاهد الشاشات احلالية اليت يستعرضوهنا.

 كما يف الصورة التالية  participantشاشات  أمساءعرض  اللوحة البيضاء  اضغط بزر الفأرة اليمني  - ب

 
 

 الشاشات احلالية  اليت يستعرضوهنا كما يف الصورة التالية: أمساءاملشاركني و  أمساءسوف تظهر لك نافذة توضح  - ت
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 طلب التحكم بسطح المكتب 

ميكنك طل. التحكم بساح املكت. اخلاص بأي مشارك يف أي وقت خالل اجللسة  بشرط أن يكون املشارك الذي يال. 
 خاصية مشاركة التابيقات. ستخدامعلى التحكم بساح مكتبه إذن ال املوافقةالتحكم واملشارك الذي طل. منه 

 لال. التحكم بساح املكت. اخلاص بأحد املشاركني:
 خاصية مشاركة التابيقات. ستخداماملشارك اإلذن القم بإعااء  - أ

طل. التحكم بساح املكت. كما يف الصورة املشارك الذي تود التحكم بساح مكتبه بزر الفأرة األمين اسماضغط على  - ب
 التالية:

 
 
 

 :إعطاء الطالب صالحية إدارة الجلسة الخاصة  باألستاذ 
عااء أي إل .قت مع احلفاظ على صالحياته كمديريف أي و  صالحية إدارة اجللسة املشاركنيإعااء أي من   ملدير اجللسة ميكن

 قم باخلاوات التالية: مشارك صالحيات مدير اجللسة

 .املشاركنيجمموعة من  أمساءأو ظلل على  املشاركنيأحد  اسماضغط على  .0
 كما يف الصورة التالية:   Moderatorصالحيةاضغط بزر الفأرة اليمني واخرت إعااء  .5
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 سوف تظهر لك النافذة التالية:   .3

 
 

 .مدير اجللسة املختارين صالحيات املشاركنيإلعااء  (موافق) زر اضغط على

 

 :سحب صالحية إدارة الجلسة الخاصة باألستاذ من الطالب 
 :ميكن ملدير اجللسة سح. صالحية إدارة اجللسة من أي مشارك يف أي وقت وذلك بعمل اخلاوات التالية 
 .املشاركنيجمموعة من  أمساءأو ظلل على  املشاركني أحد اسماضغط على  .0
 كما يف الصورة التالية:   Moderatorواخرت سح. صالحية  األميناضغط بزر الفأرة  .5
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 :استبعاد طالب من الجلسة 

 من اجللسة قم باخلاوات التالية: شاركنيالستبعاد أحد امل

 .املشاركنيجمموعة من  أمساءأو ظلل على  املشاركنيأحد  اسماضغط على  .0
 كما يف الصورة التالية:  Participant  اضغط بزر الفأرة اليمني واخرت إزالة .5
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 :لتأكيد طلبك سوف تظهر لك النافذة التالية

 

 الستبعاد املشارك املختار. )اضغط على زر )موافق

 :مشاهدة الملفات الشخصية الخاصة بالمشاركين 

ا املشارك ملف كان هلذ  وإذااملشارك  اسم مرر الفأرة علىداخل اجللسة   مشارك أو مدير جلسةملشاهدة امللف الشخصي ألي 
 ه كما يف الصورة التالية.امسشخصي فسوف يظهر لك ملفه الشخصي جبان. 
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 :إنشاء غرف فرعية خاصة 
  هناك مشارك واحد على األقل بداخلها طوال الوقت. ميكنك إنشاء غرف فرعية خاصة يف أي وقت ولكن بشرط أن يكون

كما ميكن إرسال املشاركني ومدراء اجللسة من وإىل هذه الغرف بكل سهولة يف أي وقت. عندما خيرج آخر مشارك أو 
 مدير جلسة من الغرفة اخلاصة فإهنا سوف تغلق بشكل تلقائي.

 لعمل غرفة فرعية خاصة قم باخلاوات التالية:

 املشارك الذي تود إرساله إىل غرفة خاصة أو ظلل جمموعة من املشاركني . اسماضغط على  .0
خاصة جديدة كما يف  Breakout Room   Breakout Roomإرسال إىل  اضغط بزر الفأرة األمين  .5

 الصورة التالية:
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 ينتقل املشارك إىل الغرفة اخلاصة اجلديدة كما يف الصورة يف التالية: .3

 

 
 

 فرعية عامة إنشاء غرف 

 من وإىل هذه الغرف يف أي وقت بسهولة.  االنتقاليف أي وقت و ميكن للمشاركني ومدراء اجللسة  فرعية عامةميكن إنشاء غرف 

 قم باخلاوات التالية: عامة إلنشاء غرف فرعية

 املشارك أو جمموعة من املشاركني الذين تريد نقلهم إىل غرفة خاصة. اسممن نافذة املشاركني ظلل  .0
 كما يف الصورة التالية:  Breakout roomإنشاء   اضغط بزر الفأرة األمين  .5
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 الغرفة بداخل مربع النص: اسمتظهر لك الشاشة التالية قم بكتابة  .3
 

 
 

 توزيع المشاركين داخل غرف عامة 

 طرق: 3بتوزيع املشاركني ومدراء اجللسة املوجودين بالغرفة الرئيسية وذلك من خالل هذه اخلاصية تسمح لك 

مل يسبق هلم بأن انتقلوا إىل غرف فرعية فسوف  إذاإرساهلم إىل آخر غرفة فرعية كانوا فيها قبل وجودهم يف الغرفة الرئيسية)  .0
 . يف الصورة األول للتوزيعاخليار يضلون داخل الغرفة الرئيسية( 

جمموعة، سوف يقسم املشاركون داخل الغرفة الرئيسية إىل عدد س جمموعة بالتساوي قدر اإلمكان.  ستقسيمهم إىل عدد  .5
جمموعات فسوف حتصل على  4، وطلبت تقسيم املشاركني إىل 01مثال إذا كان عدد املشاركني داخل الغرفة الرئيسية 

 .يف الصورة اين للتوزيعالثاخليار .3،3،3،0بدل من  3،3،5،5جمموعة مكونة من 
مشاركني، اكت. عدد املشاركني الذي تريده يف كل جمموعة. بناء على عدد املشاركني  ستقسيمهم إىل جمموعات من عدد  .3

مشاركني يف الغرفة الرئيسية وتريد تقسيمهم  1كان لديك   إذايف كل جمموعة سوف ينشئ عدد مناس. من الغرف. مثال: 
غرف يف كل من الغرفة األوىل والثانية مشاركني أما الغرفة الثالثة  3إىل مشاركني اثنني يف كل جمموعة فسوف تتكون لديك 

 .يف الصورة اخليار الثالث يف التوزيعفسوف حتتوي على مشارك واحد فقط 

 اسمالذي ختتاره. كل غرفة سوف تتكون من  سمم مدراء اجللسة إىل توزيعك وتسمية كل من الغرف بااللديك أيضا اخليار يف أن تض
( أما الرمز .غرفةاالفرتاضي وهو ) سماال استخداماألساسي الذي سوف حتدده وميكنك  سماألول هو اال االسمأول ورمز إضايف .

 املنشئة.، حبس. عدد الغرف 0،5،3اإلضايف فهو عبارة عن األرقام 
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 لتوزيع املشاركني داخل غرف عامة قم بعمل اخلاوات التالية:

 كما يف الصورة التالية:  Participantتوزيع  اضغط بزر الفأرة األمين يف أي مكان داخل نافذة املشاركني  .0

 
 
 

 سوف يظهر لك مربع توزيع املشاركني كما يف الصورة التالية: .5
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 توزيع املشاركني. اخرت الاريقة اليت تريدها يف .3
 يف التوزيع.  Moderatorاخرت امشل ال إذا أردت أن تضم مدراء اجللسة إىل التوزيع  .4
 االفرتاضي . سماال استخدامالغرف األساسي الذي ختتاره وميكنك  اسماكت.  .1
 اضغط على موافق وسوف يتوزع املشاركون حبس. خياراتك اليت اخرتهتا. .6

 
  الفرعيةإرسال المشاركين إلى الغرف 

 ميكن إرسال املشاركني إىل الغرف الفرعية يف أي وقت خالل اجللسة ولعمل ذلك قم باخلاوات التالية:

اضغط  املشاركني الذين تريد إرساهلم إىل الغرف الفرعية أمساءاملشارك أو ظلل جمموعة من  اسممن نافذة املشاركني ظلل  .0
 Breakout Roomsبزر الفأرة األمين واخرت إرسال إىل 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 وميكنك إرسال نفسك إىل أي من الغرف الفرعية يف أي وقت.
 

 إعادة المشاركين إلى الغرفة الرئيسية 

 إلعادة املشاركني إىل الغرفة الرئيسية قم بعمل اخلاوات التالية:

اضغط بزر الفأرة األمين  من املشاركني  أمساءاملشارك الذي تريد إعادته إىل الغرفة الرئيسية أو ظلل جمموعة  اسماخرت  .0
 الغرفة الرئيسية  Breakout Room واخرت إرسال إىل 



 

 
 44 

 ميكنك إعادة مجيع املشاركني إىل الغرفة الرئيسية يف وقت واحد وذلك بعمل اخلاوات التالية:

 إعادة الكل إىل الغرفة الرئيسية كما يف الصورة التالية: اضغط بزر الفأرة األمين يف أي مكان داخل نافذة املشاركني  .0

 
 

 نسخ الشاشات إلى الغرفة الرئيسية 
 ميكن ملدراء اجللسة نسخ مجيع اللوح البيضاء اخلاصة بالغرف الفرعية إىل الغرفة الرئيسية وذلك بعمل اخلاوات التالية:

 نسخ ألواح املعلومات إىل الغرفة الرئيسية  .اضغط بزر الفأرة األمين يف أي مكان داخل نافذة املشاركني0
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 إلى الغرفة الرئيسية ة فرعية مختارةنسخ الشاشات الخاصة بغرف 

 لنسخ اللوحة البيضاء اخلاصة بغرفة فرعية حمددة قم بعمل اخلاوات التالية:
داخل نافذة املشاركني اضغط بزر الفأرة األمين على الغرفة الفرعية اليت تريد أن تنسخ اللوحة البيضاء اخلاصة هبا  .0

 نسخ لوح املعلومات إىل الغرفة الرئيسية 
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 إعادة تسمية الغرفة الفرعية 
 أي غرفة فرعية يف أي وقت خالل اجللسة وذلك بعمل اخلاوات التالية: اسمميكنك تغيري 

 Breakoutإعادة تسمية  ها امساضغط يزر الفأرة األمين على الغرفة الفرعية اليت تريد تغيري  .0
Room  :كما يف الصورة التالية 

 

 
 

 سوف يظهر لك مربع إعادة التسمية كما يف الصورة التالية: .5
 

 
 

 الغرفة اجلديد مث اضغط على موافق. اسمادخل  .3
 .ألمسائهاالغرف الفرعية سوف تظهر داخل نافذة املشاركني بالرتتي. حس. احلروف األجبدية 
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 إغالق الغرفة الفرعية 
 جي. إغالق الغرف الفرعية العامة يدوياً فهي ال تغلق تلقائياً مثل الغرف الفرعية اخلاصة.

 أي غرفة فرعية قم بعمل اخلاوات التالية: إلغالق
 ظلل الغرفة الفرعية اليت تريد إغالقها وميكنك تظليل جمموعة من الغرف يف وقت واحد. .0
 كما يف الصورة التالية:  Breakout Roomإغالق  اضغط بزر الفأرة األمين  .5

 

 
 
 الصوت 

حتدثه بامليكروفون حىت تضمن وضوح الصوت لدى اجلميع وذلك ميكنك إيقاف عمل السماعات اخلاصة بأي من املشاركني أثناء 
 بعمل اخلاوات التالية:

 اصمات الصوت  اضغط بزر الفأرة األمين   أثناء التحدث  جهازهاملشارك الذين تريد إغالق مساعات  اسمظلل    
        السماعات أثناء التكلم.كما يف الصورة التالية:
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 نافذة الدردشة  -5
 يتم تبادل الرسائل النصية بين المشاركين في الجلسة ، وتحتوي على العناصر التالية :وفيه 

 

 
 

 و يوضح اجلدول التايل صالحيات كل من مدير اجللسة و املشاركني يف بعض خصائص الدردشة :
 

 الخاصية
 الصالحيات الممنوحة

 المشاركين مدير الجلسة
لشخص معني )مدير اجللسة أو مشارك( يف نفس إرسال رسالة نصية لكل املستخدمني أو 

   الغرفة

   قائمة خيارات العرض استخدامفلرتة الرسائل النصية املكتوبة يف مساحة النقاش ب
   وقت الكتابة لكل رسالة نصية\توضيح تاريخ

   إرسال رسالة نصية لكل املستخدمني يف كل الغرف ) الغرفة الرئيسية و الغرف املنفصلة(
   زر اإلعالن استخدامكتابة رسالة ب

   منح املشاركني اإلذن بالدردشة
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 : إعدادات منح المشاركين اإلذن بالدردشة 
  ُاألداة ذه هب التحكممدير اجللسة .  ويستايع  مع مدير اجللسة فقط اإلذن بالدردشة بشكل افرتاضي عاى مجيع املشاركنيي

 .رسائل نصية خاصة   بإرسالشاركني بعدها الكتابة لبقية امليستايع حبيث  الدردشة ومنح املشارك اإلذن باستخدام
  ويتم املنع عن طريق الضغط على أيقونة الدردشة أمام اسم املشارك الذي يرغ. مدير اجللسة مبنعه عن الدردشة ، أو

 عن الدردشة.بالضغط على أيقونة الدردشة يف أعلى قائمة املشاركني ليتم منع مجيع املشاركني 
 

 
 

 : عالمة الكتابة في الدردشة 
وذلك لظهور هالة صفراء يستايع املشاركني يف اجللسة معرفة املشارك الذي يقوم بكتابة رسالة نصية أثناء كتابته هلا يف حقل الكتابة 

يقوم بالكتابة يف حقل الرسالة ( Teacher. ففي املثال التايل نالحظ أن الاال. )اللون على أيقونة الدردشة يف نافذة املشاركني
 النصية :
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 : قائمة خيارات اإلرسال 

تسمح الدردشة بإرسال رسالة نصية عامة لكل املشاركني أو رسالة خاصة ملشاركني معينني عن طريق التحديد من )قائمة خيارات 
 اإلرسال( :

 

 :يف الغرفة الرئيسية ويف الغرف املنفصلة–إرسال رسالة عامة جلميع املشاركني يف كل الغرفيعمل على  جميع الغرف- . 
 : إرسال رسالة عامة جلميع املشاركني يف الغرفة احلالية فقط وهو اخليار الذي يتم بشكل افرتاضي.يعمل على  هذه الغرفة 
 Moderators : )إرسال رسالة خاصة ملدراء اجللسة فقط.يعمل على  )مدير الجلسة 
  : يف قائمة )املشاركني( ائهمأمسإرسال رسالة خاصة للمشاركني الذين مت التحديد على على يعمل المشاركين الُمختارين 

 كما يف املثال التايل :
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 <احملدد الذي مت اختياره سواء كان مشارك أو مدير جلسة ، مع  سمإرسال رسالة نصية لاليعمل على محدد<:  اسم
 تكون مكتوبة ضمن )قائمة خيارات اإلرسال(. مجيع احلاضرين أمساءالعلم أن 

 
 : إرسال رسالة نصية عبر الدردشة 

:يتم ذلك بإتباع اخلاوات التالية   

  حقل الرسالة النصية.اضغط على 
 .اكت. ما ترغ. بإرساله  
 رفة حدد املشاركني الذين ترغ. بظهور الرسالة النصية هلم يف حال كنت ترغ. بظهور الرسالة ألشخاص حمددين أو غ

 معينه.
 ستظهر الرسالة يف املساحة اخلاصة بالنقاش. )إرسال( زر اضغط على ، 
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 : إرسال رسالة نصية كإعالن 
 ميكنك إرسال رسالتك كإعالن لتتأكد من مشاهدة مجيع احلاضرين هلا وذلك بإتباع اخلاوات التالية :

 زر اإلعالن  اضغط على 
 .اضغط على حقل الرسالة النصية 
  يف خانة اإلرسال ترغ. بإرسالهاكت. ما : 

 
  حدد املشاركني الذين ترغ. بظهور الرسالة النصية هلم يف حال كنت ترغ. بظهور الرسالة ألشخاص حمددين أو غرفة

 معينه.
  )ستظهر الرسالة كإعالن بالاريقة التالية :اضغط على )إرسال ، 

 
  



 

 
 53 

 
 : كتابة رابط لموقع أو بريد إلكتروني في الدردشة 

حبيث يستايع قارئ الرسالة الضغط على الرابط ليتم نقله  ميكنك تضمني رسالتك النصية عرب الدردشة برابط ملوقع  أو بريد إلكرتوين
  :وذلك بالاريقة التالية مباشرة للموقع وكذلك يف حال ضغاه للربيد اإللكرتوين يتم فتح صفحة اإلرسال إليه بشكل مباشر ،

 مثال طريقة الكتابة األداة

 //:http رابط إلكرتوين

 

 :mailto بريد إلكرتوين
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 الصور التعبيرية إلى الدردشة : إضافة 
الصور التعبريية بكتابة الرمز املناس. حس. اجلدول التايل : إضافةميكنك   

 الصورة التعبيرية الرمز التعبير

  or     :)     or     :D     (-: يضحك
  S: مشوش
  (^:     o     or     :-O     or     :-0     or-: متفاجئ
  (;    or    (-; يغمز
  ):    or    )-: حزين
  @: غاضب

 التاريخ إلى الدردشة : /الوقت  إضافة 
 إخفائه إعادة، وميكنك  التاريخ / أمام كل رسالة نصية ُمرسلة عن طريق الضغط على زر الوقت التاريخ/الوقت إضافةميكنك 

 : بالضغط مرة أخرى على نفس الزر
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 : فلترة مساحة النقاش الدردشة 
ميكنك فلرتة مساحة النقاش يف الدردشة حبيث يتم اختصار الرسائل الظاهرة حس. ما مت اختياره من قائمة )خيارات 

 العرض( :
 : يعمل على عرض مجيع الرسائل النصية العامة و اخلاصة ، وهو الوضع االفرتاضي. الكل 
 : يعمل على عرض الرسائل النصية العامة فقط. عام 
 : يعمل على عرض الرسائل النصية اخلاصة فقط ) املرسلة لك أو منك ألحد املشاركني(. خاص 
 : اليت مت تبادهلا بني املشاركني الذين مت حتديد و يعمل على عرض الرسائل النصية اخلاصة  فقط  كل المختارين

 من قائمة املشاركني. ائهمأمس
 : من  ائهمأمسيعمل على عرض الرسائل النصية اخلاصة و العامة للمشاركني الذين مت حتديد  أي من المختارين

 قائمة املشاركني.
 <أو لغريك من املشاركني واليت مت يعمل على عرض الرسائل النصية اخلاصة و العامة املرسلة لك  محدد<: اسم

 ه من القائمة.امسمن ِقبل املشارك الذي مت اختيار  إرساهلا
 

 
 
 

 : تعديل حجم الخط في الدردشة 
ميكنك تعديل حجم النص املكتوب سواء داخل ساحة النقاش وذلك بالضغط على ميني الفأرة يف أي مكان داخل مربع 

 التالية :احلوار ، لتظهر لك قائمة باخليارات 
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، لتظهر يضاً على ميني الفأرة داخل احلقلوكذلك ميكنك تعديل حجم النص املكتوب داخل حقل الرسالة النصية بالضغط أ
 لك قائمة اخليارات :

 
 

 : حفظ الدردشة في ملف 
 التالية :ميكنك حفظ الرسائل النصية املكتوبة يف الدردشة ملراجعته يف وقت الحق ، ويتم ذلك بإتباع اخلاوات 

 حمادثة دردشة >من أيقونة احلفظ حمادثة دردشة أو  >حفظ  >من قائمة ملف  .0
 امللف واخرت مكان احلفظ اسمأدخل  .5
  (txt.) بامتدادأو حفظ وسيتم حفظ امللف  saveاضغط على  .3
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 نافذة الصوت  -6

 حتتوي على العناصر التالية :عرب اهلاتف ، وهي  االتصال وإجراء اجللسة التكلم أثناء إمكانيةيتم التحكم بالصوت و وفيه 
 

 
 

شارك بالضغط على زر التحدث
ُ
، كما يف املثال   تظهر اهلالة الصفراء يف نافذة املشاركني على أيقونة املايكرفون وعندما يقوم امل

 التايل :
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 نافذة الصوت :ويوضح اجلدول التايل صالحيات كل من مدير اجللسة و املشاركني يف خصائص 

 الخاصية
 الصالحيات الممنوحة

 المشاركين مدير الجلسة
   أو استقبال الصوت ( إرسالاملشاركة يف التحدث ) 

   ضبط مستويات الصوت
   كتم صوت مكرب الصوت اخلاص بك

   التحدث اخلاص بك إمكانيةمتكني أو تعايل 
   ضبط مستوى مكرب الصوت اآلخرين حني حتدثهم

   تغيري عدد املتكلمني املتزامن
   اإلذن بالتكلم لآلخرين إعااء

 
 : السماح بمتكلمين متزامنين 

الضغط على زر التكلم أثناء  إيقافميكنك التحكم بعدد املتحدثني يف نفس الوقت وذلك بإتباع اخلاوات التالية )مع مالحظة 
 الصوت( : إعداد
  متزامنني مبتكلمنيالسماح   >الصوت   >من قائمة أدوات 
 : )لتظهر لك النافذة التالية ، اخرت العدد املالوب مث اضغط على )موافق 
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 شريط الحالة  -7
وهو الشريط الواقع يف اجلزء السفلي من اإلطار وحيتوي على الوقت الذي مضى على بدء اجللسة باإلضافة لألدوات و املؤشرات 

 التالية 
 األداة شرح لطبيعة عمل األداة

 

اتصالك يف اجللسة. انقر على األداة إذا كنت  ترغ. يف مغادرة اجللسة   إىلتشري هذه األداة 
 تغري يف شكل الزر إىلوهذا سيؤدي 

 

 إىلقاع اتصالك عن اجللسة . انقر على األداة إذا كنت ترغ. ملعاودة االنضمام  إىلتشري 
 للجلسة

 

 

مدى اتصالك باجللسة فإذا كان لون األداة أخضر فهذا يدل على صحة اتصالك ،  إىلتشري 
بينما يدل اللون األصفر على وجود مشاكل يف االتصال وأنه غري مستقر لديك ، أما اللون 

 األمحر فيدل على انقااع االتصال

 

القفل  إىلإمكانية اإلطالع على اجللسة من عدمها ، فإذا كانت األداة ترمز  إىلتشري هذه األداة 
( أما يف Elluminateاجللسة ال ميكن اإلطالع عليها حىت من قبل اخلادم يف ) فإناملغلق 

 ا جلسة مفتوحة وميكن اإلطالع عليهافإهنالقفل املفتوح  إىلحال كانت ترمز 

  

 فإنهأما يف حال الضغط على زر إيقاف التسجيل ، أنه يتم تسجيل اجللسة إىلتشري هذه األداة 
 اللون الرمادي إىليتحول لون األداة 

 
 أداة البدء بالتسجيل

 
 أداة إيقاف التسجيل

 
 أن وضع االتصال عرب اهلاتف غري متصل إىلتشري 

 

 يتم الضغط على هذه األداة إلدخال بيانات االتصال عرب اهلاتف

 

أنه قد مت إدخال بيانات االتصال عرب اهلاتف ، فإذا كنت ترغ. بالبدء  إىلتدل هذه األداة 
 باالتصال قم الضغط عليها

 
 أن اجللسة يف عملية ربط دائرة اتصال مغلقة عرب اهلاتف إىلتشري هذه األداة 

 
 أنه مت االتصال عرب اهلاتف بنجاح إىلتشري هذه األداة 

 
 توصيل اهلاتف ميكنك الضغط على هذه األداة لقاع االتصالعندما يتم 

 


