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  املقذيــح

1 

 بلؿماهللماظرريـماظرحقؿ

 :ايؿدمهللمربماظعاٌنيمواظصالةمواظلالممسؾكمغؾقـامربؿدموسؾكماظفموأصقابفمأذيعنيم

مادتؿتفتابتةممممممم  تضطؾعماظرتبقةمبدورمطؾريميفمذبال اظؿـؿقةماظشاعؾةموذظؽمبادؿـؿارماظؿؼـقةميفماجملالماظرتبقي

واظؿعؾقتؿ;مم  اٌعؾقعاتمعـمخاللمادؿغاللمعامأغؿفؿفمثقرةماظؿؼدمماظؿؽـقظقجلميفمذبالماظرتبقة  ٌؿطؾؾاتمسصر

مصتفتقممممممم  ذظؽماظؼطاعماظذيمؼعّدمعـمأطـرماظؼطاساتماظيتمهؿاجمإديمتعزؼزمدورماظؿؼـقة يفمعداردفموبنيمرتالبتفف

 .اظؿطقؼرمصقفا اظقحقدماٌعينمبإسدادماألجقالماٌؤػؾةمظؼقادةماألعةفودصعمسفؾة

مغتقعمممممممم موػتتتتل وتعؿربماظلؾقرةماظؿػاسؾقةممعـمأحتدثماظقدائتتؾماظؿعؾقؿقةماٌلؿكدعةميفمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمف

اومبادؿتكتدامممم  عـماظؾقحاتمأوماظلؾقراتماظؾقضاءمايلادةماظؿػاسؾقةماظيتمؼؿؿماظؿعاعؾمععفامباظؾؿتتس  خاص

ميفممم  اظؼؾؿماوماالثـنيمععًاف  وؼؿؿمادؿكداعفامظعرضمعامسؾكمذاذةماظؽؿؾققترمعـمتطؾقؼاتمعؿـقسةمفموتلؿكتدم

متتطتؾتقتؼتاتمممممممم  اظػصؾماظدرادلماوميفمعرطزمعصادرماظؿعؾؿمفموؼؼقمماٌعؾؿممصقفامبؾؿس اظلؾقرةمظقؿقؽؿميفمذيقع

موردتؿمممممممممممممم  ايادبماآلظلمعـالمذظؽفماظربطمععمصػقةمأخرىميف ماٌتالحتظتاتف متتدوؼتـ اإلغرتغتفمطؿامميؽـتف

مختاللممممممممم  األذؽالفموتقضقحماألصؽارفموإزفار معتـ اٌعؾقعاتماٌػؿاحقةمبقادطةماألحؾارماإلظؽرتوغقةفموميتؽتـ

ماظتربؼتدممممممممممممممممممممم  اظلؾقرةماظؿػاسؾقةممحػظماظدروسماظيت مسترب مهلتؿ مإردتاهلتا مأو ماظتطتالب ؼؾؼقفاماٌعؾؿمميفمأجفزة

 .تشغقؾمأيمعؾػمودائطمعؿعددةمظؿؼدميفمظؾطالبمسربمتؾؽماظلؾقرةماظؿػاسؾقةم اإلظؽرتوغلفمطؿامميؽـ

متت عتنيمممممممممممممم مإدي ماٌتدردتقتة وعـمػذاماٌـطؾؼمدعتماإلدارةماظعاعةمظؾؿففقزاتماٌدردقةمبقطاظةماظقزارةمظؾتشتؤون

اظلؾقراتماظؿػاسؾقةمٌدارسماظؿعؾقؿماظعاممرشؾةمميفمأثراءماٌقدانماظرتبقيمباظؿؼـقةمفموعـمػـامطانمالبدمانمؼؿتؿمم

 .متدرؼبماٌقدانماظرتبقيمسؾكمررقموتػعقؾمادؿكدامماظلؾقرةماظؿػاسؾقةمأؼامطانمغقسفام

ميفممممممممممم  اظدظقؾ وؼ تلمإسدادمػذا معلتاستدة اظذيمؼشؽؾمععماظؾقابةماالظؽرتوغقةموادظةماظشرطاتماٌقردةمعـظتقعتة

ماظتؿتطتقرممممممممممممم هؼقؼ معتع اظؿػعقؾماألعـؾمٌـؾمػذاماظؿففقزمودقؽقنمػـاكمهدؼثمعلؿؿرمهلذهماالدظةممتشتقتا

 .ماظلرؼعمظإلصداراتماظؿؼـقة

موتعتؾتقعتاتتفممممممممممممم ماظتـتري وؼلرغلمأنمأتؼدممباظشؽرماىزؼؾمظؾزعالءمواظزعقالتماظذؼـمضاعقامبإسدادمػذاماظدظقتؾ

 .واٌرجعمظؿػعقؾماظلؾقرةماظؿػاسؾقةم

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 عدؼرماإلدارةماظعاعةمظؾؿففقزاتماٌدردقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 أريدمبـمسؾداظعزؼزماظدغدغل/دمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 دليل السبىسة الالكتروهيت

 يذخم نهسثىرج االنكرتوَيح   مممم
 

 : جاسيخ السبىسة ؤلالكتروهيت 

متؼينمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مبدؼؾ مإجياد ميف مواظؿػؽري ماظؿؽـقظقجقة مواظؿفارب ماألحباث معـ مرقؼؾة مذبؿقسة بعد

ماٌغـارقلقةمفممممممممممممممممممم)عؿطقرمظلؾقراتموظقحاتماظعرضماظؿؼؾقدؼةمممممممم ماظلؾقرة مظقحةماىققبمفماظؾقحةماظقبرؼةمفم ماظطؾاذريؼةمفم اظلؾقرة

اظذؼـمؼعؿالنميفمإحدىممDavid MartinوزوجفامدؼػقدمعارتـممNancy Knowltonادؿطاستمغاغللمغقظؿقنم(ماخل...ماظؾقحةماظؽفربائقةم

ماظؿقصؾميفمعـؿصػمممممممممممممممممممممممم ماألعرؼؽقةمعـ ماظقالؼاتماٌؿقدة ميفمطـدا م ماظؿعؾقؿ ميفمتؽـقظقجقا مرائعةممممم1980اظشرطاتماظؽربىماظرائدة مظػؽرة م م

مممممممممممم ماظؽؿؾققترمبشاذةمسرض مإعؽاغقةمربط مؼدورمحقل ماظػ رةمممممممممممم(ممظقحة)ربقرػا مبدونمادؿكدام م ماظؽؿؾققتر متعؿؾمطؾدؼؾمظشاذة حلادة

 .وظقحةماٌػاتقحم

 :حػشيف السبىسة ؤلالكتروهيت 

اظلؾقرةماالظؽرتوغقةماىقؾماىدؼدمألجفزةماظؿعؾقؿماظرضؿقةمفمومأحدثمودقؾةمسرضمتعؾقؿلمفمأحدثتمثقرةمطؾريةميفمذبالممممممممممممممممممممممممممممممم

 :اظؿعؾقؿموظؼدمزفرمهلامسدةمتعرؼػاتمغذطرمعـفام

غقعمخاصمعـماظلؾقراتماظؾقضاءمايلادةماظؿػاسؾقةماظيتمؼؿؿماظؿعاعؾمععفامباظؼؾؿماالظؽرتوغلمأوماظؾؿسمأوماالثـنيمعًعامفموتؿؿمممممممممممممممممممممممممممممم

 .اظؽؿابةمسؾقفامبطرؼؼةماظؽرتوغقةمطؿامميؽـماالدؿػادةمعـفاموسرضمتطؾقؼاتماظؽؿؾققترمسؾكماظشاذةم

مبادؿكداممحادةماظؾؿسمممممممممممم(ممظقحة)ذاذةمسرضممم:ممتعرؼػمآخرمممممممم بإصؾعماظقدمأومأضالممممم)اظؽرتوغقةمحلادةمبقضاءمؼؿؿماظؿعاعؾمععفا

مت ذريممممممم مأداة مأي مأو ماظرضؿل ممممممممممم(ممايرب ماظؾقاغات مسارض موجفاز ماآلظل مبايادب متقصقؾفا مععمممممممممdata showوؼؿؿ متؿػاسؾ مو متعرض حقث

 .تطؾقؼاتمايادبماٌكؿؾػةماٌكزغةمسؾكمايادبمأوماٌقجقدةمسؾكماالغرتغتمدقاءمبشؽؾمعؾاذرمأوممشريمعؾاذرم

 :اللىحت البيظاء  

 :ترتطبماظؾقحةماظؾقضاءمعـممممممم

ماظؼؾؿممممممممممممممممممممممممممممممم .1 معع موعؿقاصؼ مصقرة مب صضؾ ماظضقئل مظإلدؼاط مذبفز مف م مساظقة معؿاغة مذو مصؾب مدطح ماظطؾؼات مػذه موؼغؾػ مرؾؼات سدة

 .االظؽرتوغلم

وحدةمهؽؿمومتعؿربمعرطزماظلقطرةمسؾكماألواعرمفموخيؿؾػمعقضعموحدةماظؿقؽؿمعـمغقعمآلخرمإذمأغفامتقجدميفمبعضماألغقاعمممممممممممممممممممممممم .2

 .ميفماىفةماًؾػقةمبقـؿاممأغقاعمأخرىمت تلمباىفةماىاغؾقةمعـماظلؾقرةم

 (ممusb)مغؼطةماتصالمبقـفاموبنيمجفازمايادبماآلظلمسؾارةمسـمعـذمم .3
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 دليل السبىسة الالكتروهيت

 :القلم الالكترووي مممم

ضؾؿماظؽرتوغلمؼؿؿقزمبقجقدمادؿشعارمظلطحممظؾلؾقرةماالظؽرتوغقةمفمميؽـمعـمخالظفماظؿقؽؿمبؽاصةمتطؾقؼاتمايادبماآلظلمخاللم

 االتصالمباظلؾقرةماالظؽرتوغقةممم

 :لكل سبىسة الكتروهيت قلم خاص بها 

 .ضؾؿمؼعؿؾمباظؾقزرم .1

 .ضؾؿمؼعؿؾمباظشقـماظؽفربائلمم .2

 .ضؾؿمؼعؿؾمباظؾطارؼةمم .3

 :  اإلاسمياث اإلاخػذدة للسبىسة الالكتروهيت 

 :أرؾؼتماظشرطاتماٌقزسةموصاحؾةماالسؿؿادمظؾلؾقرةماظذطقةمذبؿقسةمعؿـقسةمعـماٌلؿقاتمظؾلؾقرةماظذطقةمعـفا

  Smart Boardالسبىسة الزكيت 

  Electronic Board (e-board)السبىسة ؤلالكتروهيت 

  Digital Boardالسبىسة الشقميت 

 Interactive whiteboardالسبىسة  الخفاغليت 

 Board Interactiveالسبىسة الخػليميت اليشطت  

 :الخطبيقاث الػمليت للسبىسة الالكتروهيت  
 

تعطكمماظلؾقرةماالظؽرتوغقةماغعؽاسمضقءمضعقػمممامؼعـكماٌالئؿةمظقضتمرقؼؾمجدامعـماٌشاػدةمفمععمإرتػاعمجقدةماظصقرةممممممممممممممممممممممم  مممممم

 :وعـمػـامطاغتمتعطلمتطؾقؼاتمأصضؾمعـمشريػامميفمطؾمعـم

 .تؼدؼؿماظعروضماًاصةمبطرؼؼةمجدؼدةموحػزماالػؿؿامم:مضاساتماحملاضراتممواٌؤمتراتمم .1

خؾؼمجقمتػاسؾلمبقادطةماظقدائطماٌؿعددةمفمممامؼعطلمإحلاسمأضقىمٌشارطةماٌؿعؾؿنيمفموهلنيماظػفؿممممممممممممممممم:ممماظػصقلماظدرادقةممم .2

 .واٌعرصةمودفقظةميفماالدؿقعابم

 .اظؿدرؼبممواظؿعؾقؿمسـمبعدمم .3

 (متصقرمعقاضػمضابؾةمظؾؿـاضشةموايقارمم)مشرفماألصالممم .4

 .ضاساتماألظعابماالظؽرتوغقةمم .5

 .األغشطةماظؿعؾقؿةماٌكؿؾػةمم .6
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 دليل السبىسة الالكتروهيت

 :    انرقُيح نهسثىرج االنكرتوَيح  ملًيساخا

إعؽاغقةماظؽؿابةمإظؽرتوغًقامجبؿقعماألظقانمواألحفاممبادؿكداممأدواتماظؽؿابةماٌقجقدةمم *

 .داخؾماظربغاعجم

 .إعؽاغقةماٌلحمإظؽرتوغًقامم *

 .إعؽاغقةمرؾاسةماظدرسماٌـػذمباظلؾقرةمفموحػظفمفموتصدؼرهمم *

 .وجقدمسددمالمربدودمعـمصػقاتماظؽؿابةمم *

 .إعؽاغقةماإلسدادماٌلؾؼمظؾدرسمم *

 .إعؽاغقةمتلفقؾماظدروسمبادؿكداممأداةماظؽاعرياموأداةماظػقدؼقم *

 .وجقدمعؽؿؾةمعـماٌصادرماظؿعؾقؿةمهقيماظعدؼدمعـماظقدائطماظؿعؾقؿةمم *

 .إعؽاغقةمإثراءماٌؽؿؾةمباظقدائطماظؿعؾقؿقةماٌؿعددةمم *

 .ميؽـمادؿكداعفامطشاذةمسرضمبدرجةموضقحمساظقةمم *

 .إعؽاغقةماظؿعاعؾمععماظرباعجمايادقبقةمم *

 .اظؿصػحماٌؾاذرمظالغرتغتممم *

 (.اخلم.....اظلاسةمفمأدواتمػـددقةمفمأدواتمايفبمواإلخػاءمفم)متقصرمذبؿقسةمعـماألدواتماالظؽرتوغقةمم *
 

 .ًىفش كل بشهامج أدواث مشتركت مؼ البرامج ألاخشي ، وأدواث جميزه غً البرامج ألاخشي : ملحىظت م

 

 :  أهًيح انسثىرج االنكرتوَيح يٍ انُاحيح انرتتىيح 

 .تقصريماظقضتمحقثمميؽـمطؿابةماظدروسمعلؾؼًاموإضاصةماظؿعؾقؼاتمواٌالحظاتمأثـاءماظشرحم *

 .E-mail))مإعؽاغقةممرؾاسؿفموتقزؼعماظدروسمسربماظربؼدماإلظؽرتوغلمم *

تؿؿقزمبؿقصرمسـصرمايرطةميفماظرباعجماظؿعؾقؿقةمعؿعددةماظقدائطمحقثمميؽـمظؾؿؿعؾؿمغؼؾموهرؼؽماظردقعاتمم *

 .واألذؽال

اظصقتمفماظػقدؼقمفم)سرضماٌقضقساتماظدرادقةمبطرؼؼةمعشقضةموجذابةفمغظرًامظؿقصرمسـاصرماظقدائطماٌؿعددةمم *

واعؽاغقةماظؿػاسؾمععمػذهماحملؿقؼاتمباظؽؿابةمسؾقفاموهرؼؽفافموطذظؽمعؿعةماظقصقلمإديماإلغرتغتمبشؽؾم(اظصقرةم

 .عؾاذر

إعؽاغقةمادؿكداعفاميفماظؿعؾؿمسـمبعدفموذظؽمبعدممربطفامباإلغرتغتمصقؿؿمسرضمطؾمعامؼؽؿبمسؾقفامععمصقتماٌعؾؿم *

 .وػذامؼلاػؿميفمحؾمعشؽؾةمغؼصماظؽقادرماظؿعؾقؿقةم

 . Technophobia))ؼلفؿماظؿعاعؾمععماظلؾقرةماالظؽرتوغقةمبشؽؾمطريميفماظؼضاءمسؾكمزباوفمماظؿؽـقظقجقاممم *
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 دليل السبىسة الالكتروهيت

 عيىب انسثىرج االنكرتوَيح 
 .ارتػاعممثـمذراءػام .1

 .تؽاظقػمصقاغؿفامعرتػعةمم .2

 .جفازمحلاسمالمؼؿقؿؾمطـرةماألخطاءمصالمبدمعـماظؿدرؼبمسؾكماظطرؼؼةماٌـؾكمظؾؿعاعؾمععفمم .3

 .اخؿالفماظرباعجماٌشغؾةمألغقاعماظلؾقراتمحلبماظشرطةماٌصـعةمم .4

 .ؼؿطؾبماظؿعاعؾمععفاممععرصةمعلؾؼةمبايادبماآلظلمم .5
 

 

 :يرطهثاخ ذشغيم انسثىرج االنكرتوَيح 
 

 
ً
 (  Hardware)  مخطلباث مادًت  / أوال

 .جفازمحادبمآظلموعؾقؼاتفم .1

 .م*(مممDatashow)مجفازمسارضماظؾقاغاتم .2

 .دؾقرةماظؽرتوغقةم .3

 .أضالمماظؽرتوغقةم .4

 .مأدالكمتقصقؾم .5

 

 
ً
 (    Software)  مخطلباث بشمجيت / ثاهيا

 .ظؽؾمدؾقرةمبرغاعجمخاصمبفام:مبرغاعجماظؿشغقؾم

 .وأػؿقؿفمتؽؿـميفمتعرؼػماظلؾقرةماالظؽرتوغقةمسؾكمجفازمايادبماآلظلم:مبرغاعجماظؿعرؼػم

 (ظػؿحموإدراجماظػالشمواظػقدؼقمداخؾماظربغاعجم)مبراعجمعشغالتماظقدائطماظؿعؾقؿقةم

 .ظؼراءةمدظقؾماٌلؿكدمماًاصمباظلؾقرةماالظؽرتوغقةم  PDFبرغاعجممم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .طؿامؼطؾؼمسؾقفمجفازمسرضماظقدائطم     *
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 دليل السبىسة الالكتروهيت

 :آنيح ذشغيم انسثىرج االنكرتوَيح  مممم
 

 :تقصقؾمجفازمايادبماآلظلمجبفازمسارضماظؾقاغاتمسـمررؼؼم.م1م

أو      RGBأؼامطانمغقعماٌـػذم)مأدالكمتقصقؾمبقادطةمعـػذمغؼؾماظؾقاغاتممم*

VGA    كما هناك أنواع حديثة يمكنها استخدام منفذ ،USB  مم) 

 (م.المدؾؽلم)مأومبدونمأدالكمتقصقؾمسـمررؼؼمتؼـقةماظؾؾقتقثمم*

 (م.مم  USB)متقصقؾمجفازمايادبماآلظلمباظلؾقرةماالظؽرتوغقةمسـمررؼؼمعـػذم.م2

إعدادماظلؾقرةماالظؽرتوغقةمباظطاضةماظؽفربائقةمفموػـاكمأغقاعمعـماظلؾقراتممتدمراضؿفاماظؽفربائقةمعـمجفازم.م3

 .ايادبماآلظلمعؾاذرةم

 .تشغقؾمجفازمايادبماآلظلموماظلؾقرةماالظؽرتوغقةموجفازمسارضماظؾقاغاتم.م4

ظقؿؿم(ماظؽؾم)مإدخالماظؼرصماًاصمباظربغاعجممواظؾدءميفمهؿقؾمبرغاعجممتشغقؾماظلؾقرةمععمعراساةماخؿقارم.مم5

 (تظفرمأؼؼقغةماظربغاعجمسؾكمدطحماٌؽؿبمبعدماغؿفاءمسؿؾقةماظؿقؿقؾ)مهؿقؾمذيقعماظرباعجماظداسؿةميفمغػسماظقضتم

تظفرم)مهؿقؾمبرغاعجممتعرؼػماظلؾقرةماالظؽرتوغقةميفماألغقاعماظيتمتؿطؾبمهؿقؾمبرغاعجماظؿعرؼػمعـػرًدام.م6

 .أؼؼقغةماظؿعرؼػمسؾكمدطحماٌؽؿبمفموػـاكمأغقاعمتظفرمأؼؼقغةماظربغاعجمسؾكمذرؼطماٌفاممصؼطم

 (م.دقؿؿمذرحفامباظؿػصقؾمالحًؼام)مضؾطمرباذاةماظؼؾؿماالظؽرتوغلمم.م7

 .ميؽـماظؿعاعؾمععمذيقعماظرباعجمايادقبقةماٌقجقدةمداخؾماىفازمعـمخاللماظؼؾؿماالظؽرتوغلمأوماظؾؿسم.م8

ظؽؾمبرغاعجمدؾقرةمإؼؼقغؿفم)مميؽـماظؿعاعؾمععماظربغاعجماٌشغؾمظؾلؾقرةماالظؽرتوغقةمعـمخاللمصؿحماظربغاعجم.مم9

 (اًاصةم

ًجب أن جكىن إطاءة حهاص غاسض البياهاث مسلطت غلى السبىسة كاملت ليخم جيشيط حميؼ أحضاء السبىسة : ملحىظت  

 .ومنها ششيط ألادواث الجاهبي اإلاىحىد غلى سطح السبىسة 
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 دليل السبىسة الالكتروهيت

 مم

 :مػاًشة القلم الالكترووي  م

ضؾطمرباذاةماظؼؾؿماالظؽرتوغلمبدضةمسؾكمدطحماظلؾقرةم:متعرؼػماٌعاؼرةمم

 االظؽرتوغقةممحبقثمؼؽقنمرأسماظؼؾؿمسؾكماٌؽانماحملددمسؾكمدطحماظلؾقرة

 (م.سؿؾقةمعرادصةمظضؾطماظػ رةمسؾكمدطحماٌؽؿبم)م

 :مطشيقت اإلاػاًشة 

 .ؼؿؿمصؿحماخؿصارمأؼؼقغةماظربغاعجماٌقجقدةمسؾكمذرؼطماٌفامممبزرماظػ رةماألميـم.م1

وضدمخيؿؾػمعصطؾحم)متظفرمغاصذةمؼؿؿماخؿقارمععاؼرةمأومضؾطمم.م2

 (اٌعاؼرةمعـمبرغاعجمآلخرم

ؼؿؿماظـؼرمباظؼؾؿم+متظفرمذاذةمبقضاءمعقجقدةمسؾقفامإذارةم.مم3

االظؽرتوغلمأومباإلصؾعمأوماٌؤذرمفمحلبمغقعماظلؾقرةمفمسؾكمغؼطةم

اٌرطزموغلؿؿرمباظضغطمحؿكمتظفرماإلذارةمعـمعؽانمآخرمفمغؼقممبؿؽرارماظعؿؾقةماظلابؼةمحؿكمتـؿفلمذيقعماظـؼاطممفم

 .وبذظؽمتؽقنماطؿؿؾتمسؿؾقةماٌعاؼرةمفبعدػامؼؿؿماًروجمتؾؼائًقامعـماظـاصذةم

 

 :ممتى هحخاج لػمليت اإلاػاًشة 

 .سـدمهؿقؾماظربغاعجمظؾؿرةماألوديم .1

 .سـدمادؿؾدالمجفازمايادبمم .2

 .سـدمهرؼؽمجفازمسارضماظؾقاغاتمم .3

 

 + 

 غؼطةماٌرطز
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 دليل السبىسة الالكتروهيت

 

 انثاب انثاَي

 

 إثشاء البرهامج بالىسائط الخػليمت

 جثبيذ أداة الخػشف غلى الكخابت باللغت الػشبيت

 دليل اإلاسخخذم

 إطافت البرامج الذاغمت

الخػلم غً بػذ باسخخذام السبىسة الالكتروهيت   

 إثشاء السبىسة الالكتروهيت 



 

 دليل السبىسة الالكتروهيت

 :إثراء ترايج انسثىرج االنكرتوَيح تانربايج احلاسىتيح *  

غلعكمخاللمػذاماظؾابميفمتطقؼرمأداءمبراعجمتشغقؾماظلؾقراتماالظؽرتوغقةمفمممممممممم

ظالدؿػادةمعـفاميفمإسدادموسرضماظدروسماظؿعؾقؿةمفموإتاحةماظػرصةمظإلحبارميفمبراعجم

اٌتتتتتادةماظعؾؿقةمعـمخاللمإضاصةمأبعتتتادموعؤثراتمخاصةم ايادبممبؽؾمحرؼةمممامؼلفؿمبشؽتتؾمعؾاذرميفمإثتتتتراء

 .تقدقعمخرباتماٌؿعؾؿم وبراعجمممقزةمتلاسدميف

 :إثراء انربَايج تانىسائط انرعهيًح / أوالً 

وظؽـفتامم(مماخلم.....ممصقرمفمصالذاتمفمصقدؼقمفم)ممتشرتكمذيقعماظرباعجماٌشغؾةمظؾلؾقراتماالظؽرتوغقةمبقجقدمعؽؿؾةم

 .دبؿؾػميفمربؿقاػام

 طقػمميؽــامإضاصةمودائطمتعؾقؿةمداخؾماٌؽؿؾةمظالدؿػادةمعـفاموصفردؿفاماظؽرتوغقًام؟

مستؾتكمممممممم(مممم  ( C عـمضائؿةمأبدأمخنؿارمجفازماظؽؿؾققترموبعدػاممغؼقممبػؿحمماظؼرصماحملؾلم وػقمعقضعمسؿؾماظتربغتاعتج

ماظصتقرممممم(مممLibrary)مممجفازمايادبمفموغؼقممباظؾقثمسـمادؿمبرغاعجمتشغقؾماظلؾقرةموخنؿارماٌؽؿؾةم وغؼقممبإضاصتة

 .اخلمععمعالحظةمتلؿقؿفامباالدؿماٌـادبمظلفقظةماظؾقثمسـفامسـدماياجةم....واظػالذاتماظؿعؾقؿةمفم

 .ميؽـمإغشاءمذبؾداتمداخؾماٌؽؿؾةمطؾمذبؾدمخيصمعادةمعـماٌقادماظدرادقةم

 :ذبؾدمعادةماظعؾقمموؼؼلؿماجملؾدمإديمذبؾداتمصرسقةم:ممعـالم

 اخلم.....ماظعؾقممممممممممممممأصالممتعؾقؿةممممممممصالذاتممممممممممصقرمممممعطقؼاتمممممممم
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 دليل السبىسة الالكتروهيت

 :ذثثيد أداج انرعرف عهى انكراتح تانهغح انعرتيح /  ثاَيًا 

مفمممممم تشرتكمأشؾبماظرباعجماٌشغؾةمظؾلؾقراتماالظؽرتوغقةمخباصقةماظؿعرفمسؾكماألذؽالمواظؽؿابةمباظؾغةماالنؾتقتزؼتة

مستؾتكمممممممممممم ماظتؿتعترف والمتدسؿماظؾغةماظؽؿابةمباظؾغةماظعربقةفموظؽـمععماظؿطقرماٌؿزاؼدمظؾرباعجمصؼدمصدرمبرغاعجمميؽتـتف

 .اظؽؿابةمباظؾغةماظعربقةمبادؿكداممأيمغقعمعـمبراعجماظلؾقراتماالظؽرتوغقةم

 :ررؼؼةمدسؿمخاصقةماظؿعرفمسؾكماظؽؿابةمباظؾغةماظعربقةمبادؿكدامماظلؾقرةماالظؽرتوغقةم

 http://www.visionobjects.comاظدخقلمسؾكمعقضعماظربغاعجمعـماظرابطممم *

 (م.مMyScriptStylus-3.2.60-Setup)مممهؿقؾمبرغاعجماظؿعرفمسؾكماظؽؿابةممم *

 (م.م MyScriptStylus-LanguagePack-ar-3.2.60-Setup)مممهؿقؾمأداةماظؿعرفمسؾكماظؾغةماظعربقةمم *

 :بعدماالغؿفاءمعـمهؿقؾماظربغاعجموأداةماظؾغةمتظفرمإؼؼقغةماظربغاعجمطؿاميفماظشؽؾماظؿاظلمم *

 

 

 

سـدمصؿحمبرغاعجماظلؾقرةماالظؽرتوغقةموادؿكدامماظؼؾؿماالظؽرتوغلمظؾؽؿابةمتظفرمأؼؼقغةماألداةمعؾاذرموتؿؿماظؽؿابةم*مم

 :بقادطؿفاموعـمثؿممؼؿؿماظؿعرفمسؾكماظؽؿابةممتؾؼائًقامطؿاميفماظشؽؾماظؿاظلم

 

 بسم هللا
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 دليل السبىسة الالكتروهيت

 :دنيم املسرخذو نهربَايج /  ثانثًا 

تشرتكمذيقعماظرباعجماٌشغؾةمظؾلؾقراتماالظؽرتوغقةمبقجقدمدظقؾمعلؿكدممؼلاسدميفمايصقلمسؾكماٌعؾقعاتمسـدم

 .اياجةم

 :ميؽـمرؾاسةماظدظقؾمأومحػظفميفمعؽانمحيددهماٌلؿكدمممخارجماظربغاعجمموذظؽمسـمررؼؼم

أبدأفمطاصةماظرباعجفمبرغاعجماظلؾقرةماالظؽرتوغقةفمدظقؾماٌلؿكدمفمغلخفممظصؼماظدظقؾميفماٌؽانماٌطؾقبمخارجم.م1

 .اظربغاعجم

صؿحمبرغاعجماظلؾقرةمC ))مػـاكمبراعجمالمميؽـمايصقلمسؾقفامعـمبرغاعجماظلؾقرةميفماظؼرصماحملؾلم.مم2

 :االظؽرتوغقةفمظذامميؽـمايصقلمسؾقفمبعدمصؿحماظربغاعجموذظؽمسـمررؼؼم

صؿحمبرغاعجماظلؾقرةمفممصؿحماظؿعؾقؿاتمفممرؾاسةماٌؾػمإديمأحدماظطابعاتماٌقجقدةمسؾكماىفازموؼػضؾماظطؾاسةمإديمممم

 :فبعدػامؼؿؿمهدؼدمعؽانماظطؾاسةمطؿاميفماظشؽؾماظؿاظلم(ممPDF)م

 

 

 

 

 

 

 

 
اخؿقارمغقعماظطابعةم

وؼؼصدماٌؾػماٌرادم

 صؿحماظدظقؾمبقادطؿف

 

هدؼدمعؽانمحػظم

 دظقؾماٌلؿكدمم
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 دليل السبىسة الالكتروهيت

 

 :إضافح انربايج انذاعًح نهسثىرج االنكرتوَيح / راتعًا 

 ( سؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصرم) 

 :برغاعجماظؼرسةمم.1

 .برغاعجمبلقطمجدًامؼلؿطقعماظؼقامموفؿةمأداةماالخؿقارماظعشقائلمتؾؼائقًام

 :برغاعجماٌكؿربماالصرتاضلم.مم2

 .ميؽـمإضاصةمبرغاعجماٌكؿربماالصرتاضلمواظؿعاعؾمععفمحبرؼةمبقادطةماظربغاعجم

 :برغاعجماظقلريمإلدارةمعراطزمعصادرماظؿعؾؿم.مم3

 .ميؽـمربطمبرغاعجماظلؾقرةمبربغاعجماظقلريموادؿكداممخاصقةماظؾقثماظلرؼعمظإلرالعمسؾكمعصادرماظؿعؾؿماٌؿقصرةم

 (مم:مQuran 3D)مبرغاعجماظؼرآنماظؽرؼؿمثالثلماألبعادم.م4

 .دتقاءميفماظصػقتاتمأوماآلؼتاتمفمععمإعؽاغقةماالدؿػادةمعـمذيقعماًدعاتماظيتمؼؼدعفاماظربغاعجم عصؿؿمبؿؼـقتفمرائعةم

 :برغاعجماًرائطماظذػـقةمم.م5

ومتـظقؿفامبطرؼؼةمتلاسدمسؾكمحؾماٌشؽؾةمومادباذماظؼرارم وزقػؿفماألدادقةمتؿؿـؾميفمسؿؾماًرائطماظذػـقةموتؼؾقصمماألصؽار

 .بلرسةمم

 :مم 3D World Mapبرغاعجممخرؼطةماظعاملممم.م6

برغاعجمسرضمخرؼطةماظعاملمبشؽؾمثالثلماألبعادمععمإعؽاغقةماظؿـؼؾممخالهلامبلفقظةمفمورؤؼةماظؿضارؼسمجبؿقعمتػاصقؾفاموإزفارم

  .األبعادمواٌلاصاتمسؾكماظؽرةماألرضقةمبشؽؾمدضقؼمجدام

 :مم  Math Typeربررماظرؼاضقاتمم برغاعج. 7

  .ذيقعماٌراحؾماظؿعؾقؿقةموخاصةماٌـاػجماٌطقرةم فوػقمخيدمم ؼعؿربمعـمأصضؾماظرباعجمظؽؿابةماٌعادالتمواظرعقزماظرؼاضقة

13 
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 ( : Distance Learning) ذفعيم خاصيح انرعهى عٍ تعذ / خايسًا   

 :ماظؿعؾؿمسـمبعدم

مممممممم ماٌصتدر مفمممممم)ممأحدمررقماظؿعؾقؿمايدؼـةموؼعؿؿدمعػفقعةماألدادلمسؾكموجقدماٌؿعؾؿميفمعؽانمخيؿؾػمستـ اٌتعتؾتؿ

مبتادتؿتكتدامممممممممممممممم(مماظقدقؾةماظؿعؾقؿقةموعـفاماظلؾقرةماالظؽرتوغقةم مبتعتد مستـ ودـؼقممبادؿعراضمررقمتػعقؾماظؿعؾتؿ

 :اظلؾقراتماالظؽرتوغقةم

مداختؾمممممممممممممم.ممم1 مإؼتؼتقغتة مؼتقجتد ؼقجدمأغقاعمعـماظلؾقراتماالظؽرتوغقةمتدسؿمخاصقةماظؿعؾؿمواٌشارطةمسـمبعدمحقتث

معتؿتعتددةمممممممم اظربغاعجمتصؾمعؾاذرةمباٌشارطنيمباظربغاعجمفمميؽـمعـمخالهلامعشارطةماظدروسمبنيماٌعؾؿنيميفمأعتاطتـ

 .جيؿعفؿمرابطماظشرطةماٌصـعةم

 :طؿامؼقجدمأغقاعمالمدبدممخاصقةماظؿعؾؿمسـمبعدمفموميؽـماظؿغؾبمسؾكمذظؽمسـمررؼؼم.م2

 .إغشاءمذؾؽةمربؾقةمويفمحاظةمتعذرمذظؽمميؽـماالسؿؿادمسؾكمذؾؽةماالغرتغتم(مأ

مإغشتاءممممم http://www.wiziq.com ))ماظدخقلمإديمعقاضعماظؿعؾقؿمسـمبعدماجملاغقةم(مب واظؿلفقؾمباٌقضعموعـمثؿ

مختارجمممم درسمتعؾقؿلموصؿحمبرغاعجماظلؾقرةمواظؿعاعؾمععفمععمإعؽاغقةمدسقةمآخرونممعـ

”ممممSynchronousتعؾقؿمعؿزاعـم”مماظػصؾماظدرادلمظؾؿشارطةميفماظدرسميفمأيمعؽانمطاغقام

 (م.تعؾؿمأؼـؿامطـتم.)موؼؿطؾبموجقدمذؾؽةماغرتغتمظؾؿعؾؿمواٌؿعؾؿم

ميفمممممم.ممم3 تلفقؾماظدروسماٌـػذةمبادؿكداممبرغاعجماظلؾقرةموحػظفامسؾكموحداتمدبزؼـمخارجقةمظالدؿػادةمعتـتفتا

مطتـتتمممممممممم)مموالمؼؿطؾبموجقدمذؾؽةماغرتغتم”مممAsynchronousتعؾقؿمشريمعؿزاعـمم”ماظؿعؾقؿمسـمبعدم مأؼتـتؿتا تعؾؿ

 (م.ووضتمعامتشاءم

ميؽـماظؿعؾقؿمسـمبعدمبادؿكدامماظلؾقرةماالظؽرتوغقةمبادؿكداممبراعجماالتصالمبنيماألجفزةمسـمررؼتؼمم:ممعؾققزةم

 .ذؾؽةماالغرتغتم
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 :طريقح اسرخذاو أكثر يٍ ترَايج يٍ ترايج انسثىرج االنكرتوَيح يف آٌ واحذ*  

مستـتفممممم      اخؿؾػتماظشرطاتمماٌقردةمظؾلؾقراتماالظؽرتوغقةمموباظؿاظلماخؿؾػتمماظرباعجماٌشغؾةمهلافمممامغؿج

معتعممممممممممممم مواحتد مآن ميف تـػقذمدروسمعـففقةممبادؿكداممتؾؽماظرباعجمفمظذامغعرضمررقمادؿكداممأطـرمعـمبتراعتج

 .احملاصظةمسؾكماظدروسماٌعدةمعلؾؼًامم

 : الطشيقت ألاولى 
 :تصدؼرماظدرسماٌـػذمبادؿكداممبرغاعجماظلؾقرةمإديمصقغمعؿقصرةميفمأيمجفازمعـؾم

مممممممممم(مممممdoc)معؾػاتماظقردم(مم fla-swf)عؾػاتماظػالشم(مم   ppt-pps)عؾػاتمبقرمبقـتم ماالغترتغتت (ممممhtm)معتؾتػتات

 .عؾػاتماظػقدؼقمأوماظصقرممفموعـمًثؿمحػظفامبقحداتمدبزؼـمداخؾقةمأومخارجقةمم

 : الطشيقت الثاهيت 

 .تلفقؾماظدرسماٌـػذةمبادؿكداممبراعجمتلفقؾماظػقدؼقموحػظفامبقحداتمدبزؼـمداخؾقةموخارجقةم

 اظعققب اٌزاؼا

 

ال تطؾب حتؿيل أي برنامج آخر  ، حيث وتم 

 فتح املؾػات مباذرة

وتم التعامل مع الدروس املـػذة كصور فؼط وال ميؽن  

 حترورها كـصوص

مؾػات الودائط ال تعؿل    

 اظعققب اٌزاؼا

وتم عرض الدرس املـػذ كؿا هو دون تدخل . 1

 خارجي

صوت )ميؽن ادتخدامه درس تعؾم عن بعد .  2

 (وصورة

 ال ميؽن حترور الدرس مشاهدة فؼط
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 :الطشيقت الثالثت 

 (ماظربغاعجماظرئقللم)مهؿقؾماظرباعجماٌشغؾمظؾلؾقرةماالظؽرتوغقةمم. 1

 .ضؾطمععاؼرةماظؼؾؿماالظؽرتوغلمعـماظربغاعجماظرئقللمظؾلؾقرةماالظؽرتوغقةم.مم2

 (ماظربغاعجماظـاغقيم)مهؿقؾمأيمبرغاعجمعـمبراعجماظلؾقراتماالظؽرتوغقةمماألخرىم.مم3

 صؿحماظدروسماٌـػذةمبادؿكدامماظربغاعجماظـاغقيممععمإعؽاغقةمادؿكداممذيقعمأدواتماظلؾقرةمعامسدامإؼؼقغةمماٌعاؼرةمم.مم4

 ( ؼؿؿماظؿقؽؿمباٌعاؼرةمعـمبرغاعجماظلؾقرةماظرئقللم)مم

 

 

 

 

 

 :مثال جىطيحي 

 متمإسدادممدروسمبقادطةمبرغاعجمsmart vision فموسـدماظرشؾةمبادؿكدامممدؾقرةمطؿابمketab studioفم 

 (ميؽـماظؿعاعؾمععمطالماظربغاذبنيمحبرؼةم)مؼؿؿمهؿقؾمطالماظربغاذبنيمطؿامػقمعقضحمباظصقرةممم

 

 

 اظعققب اٌزاؼا

حترور ، إضافة ، ) إمؽانية التعامل مع الدروس . 1

 .اخل ....حذف ، 

 .تصدور الدروس إىل صيغ خمتؾػة . 2

 .التػاعل املطؾق مع الدروس .  3

الرئيسي املشغل ) تتطؾب حتؿيل كال الربناجمني 

 (لؾسبورة املتوفرة  والربنامج املعد بوادطته الدرس 

وميؽن التخؾص من ثؼل الربناجمني حبذف مؽتبة 

.املصادر لؾربنامج الثانوي   

اظربغاعجماٌشغؾم

ظؾلؾقرةماٌرتؾطةم

برغاعجمآخرمعشغؾم

 ظؾلؾقرةماالظؽرتوغقة
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جظهش واحهت بشهامج 

 سبىسة ماسكت بشوميثان

 غشض وحىد بشهامجين أو أكثر غلى السبىسة الالكتروهيت 

 غىذ الىقش غلى البرهامج 

جظهش واحهت بشهامج 

 سبىسة كخاب

 غىذ الىقش غلى البرهامج 

جظهش واحهت بشهامج سبىسة 

 ماسكت ليجاماستر

 غىذ الىقش غلى البرهامج 
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 انثاب انثانث

 

 صياهت الحاسب آلالي

 صياهت حهاص غاسض البياهاث

 صياهت السبىسة الالكتروهيت

 الذغم الفني

 آليت صياهت السبىسة وملحقاتها 



 

 دليل السبىسة الالكتروهيت

 :ذعريف عاو نهصياَح 

سؿؾقةمإبؼاءماألجفزةممتعؿؾمبؽػاءةمساظقةموعامبفؿـاميفمػذاماظؾابمصقاغةماظلؾقرةماالظؽرتوغقةموعؾقتؼتاتتفتامممممممممممممممممم

ميفممممم وغظرًامالسؿؿادمطػاءةماظلؾقرةماالظؽرتوغقةمسؾكمطػاءةمجفازمايادبموجفازمسارضماظؾقاغاتمفدـعرضمأدادتقتات

 .مصقاغةمايادبموجفازمسارضماظؾقاغاتمباإلضاصةمظصقاغةماظلؾقرةمغػلفام

 :صياَح جهاز احلاسة اآليل  / أوالً 

 (مPROTCTIVE  MAINTENANCE)ماظصقاغةماظدورؼةماظقضائقةم/مأواًلم

 (مؼقعقةمفمأدؾقسقةمفمذفرؼةم)متؿؿمسؾكمصرتاتمزعـقةمربددةم

مظتعتؿتؾمممممممممم)موؼؼصدمبفمعؽقغاتمايادبماٌادؼةم”مHardwareماهلاردوؼرصقاغةمخاصةمب(مأم ماإلجتراءات ذبؿقسةمعتـ

ممممممفمماألتربةمفممايرارةم:ممأدائفمعـؾم  رياؼةمسؾكمايادبماآلظلمعـماظعقاعؾماٌؤثرةماظيتمتؤثرمسؾك ممممفمماظتغتؾتار فماظصتدأ

 :وػلمطاظؿاظلم(ماجملالتماٌغـارقلقةم

 . تـظقػماألجفزةمعـماألتربةمواظغؾار.مم1

 . تـظقػمظقحةماٌػاتقح.   2

 . اظؿ طدمعـمدالعةمتـؾقتمأعاطـماظؿقصقالتماظؽفربائقة. 3

آخر )   اٌقؽاغقؽقةماٌؿقرطةمودالعةمحرطؿفا عراجعةماألجزاء.  4   ) .ميكن مالحظهتا أ ثناء نقل اجلهاز من ماكن ل

  :أعقرمؼـؾغلمعراساتفامسـدمتـظقػماألجفزةم م

 . صصؾماظؿقارماظؽفربائل.مم1

 . اظؽفربائقةمبعدماالغؿفاءمعـمسؿؾقةماظؿـظقػ ادؿكداممصرذاةمتـظقػمصغريةموغاسؿةمٌلحماظدوائر.  2

وميؽـمادؿكداممدائؾمتـظقػمععفامومؼؿؿم CD Cleaner أذررةماظؿـظقػ تـظقػمعشغالتماألضراصمبادؿكدام.  3

 .  CD سؾكمصرش وضعمدائؾماظؿـظقػ
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ماآلظتلمممممممممم   وؼؼصدمبفامبرذبقاتمايادبماآلظل  Softwareصقاغةمخاصةمظؾلقصؿقؼرم(ممبممممم مايتادتب بفدفمزؼادةمطػتاءة

ماٌتزستفتةممممممممم ووـبماظؽـريمعـماٌشاطؾمعـؾمردائؾماًط موإردالماظؿؼارؼرمواظؿعؾقؼموإسادةماظؿشغقؾمواظؽـريمعـماٌشاطتؾ

مادتؿتكتداممممممممم)مم صقاغةمدونمادؿكداممبراعجمخارجقةمموخاصةمععمهؿقؾموحذفمبراعجماظلؾقرةمواظدروسماٌـػذةموطتـترة

 :موتؿؿمبطرؼؼؿنيم”مماظرباعجماٌؾقؼةم”موذظؽممسـمررؼؼمبراعجماظصقاغةماٌدسؿةميفمطؾمجفازم(ماظقدائطماظؿعؾقؿةمم

سـمررؼؼمتـظقػماظؼرصماظصؾبموإزاظةماٌكؾػاتماالظؽرتوغقةمعـمم Disk Cleanupادؿكداممأداةمتـظقػماظؼرص.مم1

 :اىفازم

 .أبدأممفمطاصةماظرباعجمفماظرباعجماٌؾقؼةمفأدواتماظـظاممفمتـظقػماظؼرصم

ررؼؼمترتقبماٌؾػاتموإسادةمتـظقؿفامداخؾممسـ Disk Defragmenterادؿكداممأداةممإظغاءماظؿفزئةممعـماظؼرصم.م2

 :اىفازم

 .أبدأممفممطاصةماظرباعجمفماظرباعجماٌؾقؼةمفمأدواتماظـظاممفمإظغاءماظؿفزئةمم

 .وبذظؽمميؽـمإتاحةمعلاحةمحرةمظالدؿكدامممماممؼؤديمإديمتلرؼعمأداءمايادبماآلظلم

 

 

 

 

 :اظصقاغةماظعالجقةم/مثاغقًام

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ماظتعتارتؾ ماىتفتاز مإصتالح ماظتعتالجتقتة ماظصتقتاغتة موتتعتين ماىتفتاز ميف مصتعتؾتقتة مأستطتال محتدوث .ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتؿؿمستـتد

 وميؽـمإتؾاعماظطرقماظؾلقطةميفمحؾماٌشاطؾماٌؿعؾؼةمجبفازمايادبماآلظلمممفمأعاميفماياالتماٌلؿعصقةمصقؿؽـمتعؾؽةمممممممم

 .منقذجماظصقاغةمظالدؿعاغةمبذويماًربةممممم
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 ( : Data projector) صياَح جهاز عارض انثياَاخ / ثاَيًا 

 :ميؽـمإراظةمسؿرمجفازمسارضماظؾقاغاتمعـمخاللماظصقاغةماظقضائقةموصقاغةماألسطالماظؾلقطةم

  . إلسادةماظؿشغقؾ(مسدةمدضائؼم)مسدممتؽرارماظؿشغقؾمبشؽؾمعؿؿاظلمفماسطاءمصرصفم.مم1

ماالصترتاضتلممممممممممممممممم  سدممتركماىفازميفمحاظة  .  2 ماظتعتؿتر مادتؿتفتالك ميف تشغقؾموٌدةمرقؼؾةمبدونمحاجةمألنمذظؽمؼؿلؾب

  .  ظؾشؿعة

ماإلشتالقمممممممممممممم  اظؿ طدمغفاؼةم  .  3 مزر معتـ مإشتالضتف اظدواممعـمإشالقماٌػؿاحماظرئقللمٌصدرماظؽفرباءمفموسدمماالسؿؿادمسؾتك

  .واظؿشغقؾمصؼطم

  . عروحةماظؿربؼدمظؾففازميفمحاظةممجقدة اظؿ طدموبشؽؾمدوريمعـمأن.  3

 :اظؿ طدمعـممتـظقػمصؾرتماىفازمبشؽؾمدوريم. 4

خيؿؾػمعقضعمذرحيةماظػؾرتمعـمجفازمإديمآخرمحقثمؼؿؿمشلؾفامباٌاءموعـمُثؿموػقػفاموتفتػتػمممم:ممتـظقػمؼدويم(ممأ

 .اظشعرمأومترطفامصرتةمحؿكموػممتاعًام

مممفممصؿحمضائؿةم:ممبعدماظؿـظقػماظقدويمؼؾؼكمتـظقػفمآظقًامومذاظؽمسـمررؼؼمم:ممتـظقػمآظلم(ممب ختقتارمممفخقارماصرتاضل

مواظتؾتؿتؾتةممممممممم علحمإسداداتماظػؾرتموعلحمإسداداتماظؾؿؾةموبعدماالغؿفاءمعـمػذاماإلجراءمتؽقنمإسداداتممطؾمعـماظػتؾترت

 .صػرم

  .تغطقةماظعددةمباظغطاءماًاصميفماإلجازاتمفوعـمثؿمتغطقةماىفازمبشؽؾمطاعؾمبؽقسمبالدؿقؽم.مم5

ميفمممممممممممممممم  . 6 ماظتؾتطتارؼتات مإختراج معتراستاة حػظمماظرميقتمطـرتولمميفمعؽانمآعـمظصعقبةماظؿعاعؾمععماىفازمبدوغفمفعع

 .اإلجازاتماظطقؼؾةم

 :معالحظةمػاعةم

مظتؾتؿتاوسمممممممممممممم مطتؾتدؼتؾ ػـاكمأغقاعمسدؼدةمعـمأجفزةماظعرضمؼرصؼمععفامأدواتمهؽؿمسـمبعدمفمميؽـماالدؿػادةمعـتفتا

فمطؿامأنمبعضفامؼعؿؾمبقادطتةمم(ممعـالماظؿقؽؿمسـمبعدمأثـاءمسرضمذرائحماظؾقرمبقـت)مادؿكدامماظزرماألميـمواألؼلرم

 (م.المحيؿاجمإديمأدالكمتقصقؾمبنيمجفازمسارضماظؾقاغاتموجفازمايادبماآلظلم)مخاصقةماظؾؾقتقثم
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 ( : Electronic blackboard) صياَح انسثىرج االنكرتوَيح ويهحقاذها  / ثانثًا 

 :ظؾؿقاصظةمسؾكماظلؾقرةماالظؽرتوغقةموضؿانمجقدتفامجيبمعراساةماظؿاظلم

  .اخؿقارماٌؽانماٌـادبمظؾلؾقرةموعزلمسـمماظغؾارمواألدخـةمواظررقبةموميفمعـطؼةمجقدةماظؿفقؼة.مم1

ماحتؿتؽتاكمممممممم.ممم2 مالن ضؾؾمادؿكدامماظلؾقرةماالظؽرتوغقةمجيبماظؿ طدمعـمسدمموجقدمذقائبمأومشؾارمسؾكمدطحماظلؾقرة

معتراستاةمممممم)ماظغؾارمؼلؾبميفمدرسةمتؾػفامم تـظقػمدطحماظلؾقرةمبؼطعةمضؿاشمعؾؾؾفمضؾؾماالدؿكداممإلزاظةماظغؾارفمعتع

 (م.سدممادؿكدامماظلؾقرةمحؿكمؼؿؿمجػافماظلطحمباظؽاعؾمم

 .سدممادؿكداممعلاحقؼمطاذطةمأومصابقنمأومعـظػاتمعشؿؼةمعـماظـػطمأوماٌقادماٌذؼؾةمسؾكمدطحماظلؾقرةم.م3

 .محػظمأدالكماظؿقصقؾميفمعؽانمآعـموعـادبم.مم4

  .وـبموضعمذرؼطمالصؼمسؾكمدطحماظؽؿابةمظػرتاتمرقؼؾةمالنمرصعماظشرؼطمضدمؼؿلؾبميفمإزاظةماظطالء.مم5

ماىتفتدممممممممممممممممم.ممم6 مثتؾتات مظضتؿتان ؼؿؿماظؿعاعؾمععفامطؾؼقةماألجفزةماظؽفربائقةمحبقثمؼقصرمعـظؿمظؾففدماظؽتفتربتائتل

 .اظؽفربائلم

 .سدممتقصقؾمأيمجفدمطفربائلمباظلؾقرةماالظؽرتوغقةمشريماٌكصصمهلام.مم7

 .ؼلؿكدمماظؼؾؿماالظؽرتوغلماًاصمباظلؾقرةماالظؽرتوغقةموالمؼلؿكدممضؾؿمآخرم.مم8

 .حيػظماظؼؾؿماالظؽرتوغلميفمعؽانمعـادبمبعقدًامسـماجملاالتماٌغـارقلقةم.ممم9

 :باظـلؾةمظألغقاعماظيتمؼعؿؾماظؼؾؿماالظؽرتوغلمباظؾطارؼةم.مم10

 (صرتةماإلجازاتم)محػظماظؾطارؼةمخارجماظؼؾؿماالظؽرتوغلمظؾػرتاتماظطقؼؾةم*مم

 .ممممسدمماًؾطمبنيماظؾطارؼاتماىدؼدةمواظؾطارؼاتماظؼدميةم*ممم

 (.مممممماٌقجبمواظلاظبم)موضعماظؾطارؼاتميفمبطرؼؼةمدؾقؿةمحلبماالواهماظصققحم*مم

 .ممممموـبمتعرؼضماظؾطارؼاتمظدرجاتمحرارةمساظقةم*مم

 .حيػظمضرصمتـؾقتماظربغاعجميفمعؽانمآعـمبعدمأخذمغلكةماحؿقارقةمظؾفقءمهلامسـدماياجةم .11

  .تغطقةماظلؾقرةموعؾقؼاتفامأثـاءماإلجازاتمحػازًامسؾقفامعـماظؿؾػمأوماظغؾارم.مم12
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معصتدرمممممممممممممممم محلتب مستؾتقتفتا ؼعرضماىدولماظؿاظلمبعضماٌشاطؾماٌؿقضعمحدوثفامأثـاءمادؿكدامماظلؾقرةماالظؽرتوغقةمفموررقماظؿتغتؾتب

 :اٌشؽؾةم

 

 

 ؤلاحشاء الػالجي الػطل م

 مشاكل جخػلق بالقلم الالكترووي

1 

اظؼؾؿماالظؽرتوغلمالمؼعؿؾم

 غفائقا

 اًاصمباظلؾقرةماالظؽرتوغقةمجبفازمايادبمusbاظؿ طدمعـمتقصقؾمعـػذم

 (اظؾطارؼاتمأوماظشقـم)ماظؿ طدمعـمدالعةماظؼؾؿماالظؽرتوغلم

2 

تؼطعماظؽؿابةمأثـاءمادؿكدامم

 اظؼؾؿماالظؽرتوغل

 ؼلؿكدمماظؼؾؿماالظؽرتوغلمبشؽؾمعلؿؿرمأثـاءماظؽؿابة

 ووجقدموضػاتمأثـاءماظؽؿابةمؼؤديماديمتؼطعماظؽؿابة(ممتاعامطادؿكدامماظؼؾؿماظعاديم)م

3 

 اظؼؾؿماالظؽرتوغل

 المؼعؿؾموقاذاةماظؽؿابة

ؼؾزممضؾطمععاؼرةماظؼؾؿميفمطؾمعرةمؼؿؿمصصؾمجفازم)مضؾطمععاؼرةماظؼؾؿماالظؽرتوغلم

 (سارضماظؾقاغاتمأومجفازمايادبماآلظلمعـماظلؾقرةماالظؽرتوغقةم

4 

اظؼؾؿماالظؽرتوغلمالمؼعؿؾم

 بشؽؾمجقد

وجقدمشؾارمسؾكمدطحماظلؾقرةماالظؽرتوغقةمؼؼؾؾمعـمطػاءةمسؿؾماظؼؾؿماالظؽرتوغلمظتذامم

 .ؼؿؿمتـظقػماظلؾقرةمبشؽؾمعلؿؿرم

 مشاكل جخػلق بجهاص غاسض البياهاث  

5 

تػاوتماألظقانمبنيمذاذةم

اظلؾقرةمموجفازمايادبم

 اآلظل

اظؿ طدمعـمعـاصذمجفازمسارضماظؾقاغاتمإذمأنمطلرمأحدماٌـاصذمؼؤديمإديماخؿالفميفم

 .دضةماألظقانم

6 

المتظفرمذاذةمايادبم

اآلظلمطاعؾةمسؾكمذاذةم

 اظلؾقرة

ميؽـمتصققحماظدضةمعـمظقحةمهؽؿمدطحماٌؽؿبمواخؿقارمدضةماظشاذةماٌـادؾةم

 ظؾعرض

7 

المتظفرماظصقرةمبقضقحم

سؾكمذاذةمجفازمسارضم

 اظؾقاغات

ؼؿؿماظدخقلمسؾكمإسداداتممجفازمسارضماظؾقاغاتمسـمررؼؼماظرميقتمطـرتولم

 اًاصمباىفازموضؾطماإلسداداتموامؼـادبماظلؾقرةماالظؽرتوغقة

14 



 

 دليل السبىسة الالكتروهيت

 الخغلب غلى الػطل الػطل م

 مشاكل جخػلق بالسبىسة وبشهامج الدشغيل 

 ؼؿعذرمصؿحماظربغاعج 8

صؿحمدرسمعؾػمععدمبادؿكداممبرغاعجماظلؾقرةموعـمخالظفمؼؿؿممصؿحمعؾػمم

 .جدؼدمفموسـدمتعذرمصؿحماظدرسمؼؾزممإسادةمهؿقؾماظربغاعجمعـمجدؼدم

9 

المميؽـمطؿابةماظرعقزممواظصقغم

 اظرؼاضقةمبادؿكداممبرغاعجماظلؾقرة

طؿابةماظرعقزمبربغاعجمععاجلماظـصقصموغلكفاموظصؼفامداخؾمبرغاعجم

 .اظلؾقرةماالظؽرتوغقةم

 تعذرماظطؾاسةمعـمبرغاعجماظلؾقرة 10

عـمخقارماظطابعاتمؼؿؿماخؿقارماظطابعةماٌؿصؾةمجبفازمايادبماآلظلم

 وتعققـفامططابعةماصرتاضقة

 (عشغؾماظػقدؼقماظػالشماظصقتقات)  Multimediaتؿطؾبمهؿقؾمبراعج تعذرمصؿحمعؾػاتماٌؽؿؾة 11

12 

تعذرمصؿحماٌؾػاتماٌرتؾطةمداخؾم

اظدرسممسـدمهؿقؾفمبقحدةمدبزؼـم

 خارجقة

ؼؿطؾبمصؿحماٌؾػاتماٌرتؾطةمداخؾماظدرسماٌـػذمبادؿكداممهؿقؾمتؾؽم

ظقؿؿؽـماظربغاعجمعـم"متضؿنيم"ماٌؾػاتمداخؾموحدةماظؿكزؼـماًارجقةمم

 اظقصقلمإظقفاميفمجفازمآخر

13 

المميؽـماظؿعرفمسؾكماظلؾقرةم

 االظؽرتوغقة

عؾاذرةمضؿـممusbػـاكمأغقاعمعـماظلؾقراتمؼؿؿماظؿعرفمسؾكمعـػذم

برغاعجماظؿقؿقؾمفموأغقاعمآخريمتؿطؾبمبرغاعجمعلاغدمظقؿؿماظؿعرفمسؾكم

 .اًاصمباظلؾقرةماالظؽرتوغقةمusbعـػذم

بتموتعؿؾمععم64طؿامأنمبعضمبراعجماظلؾقراتمالمتعؿؾمععمغظامماظؿشغقؾم

 32غظامم

 اظلؾقرةماالظؽرتوغقةمالمتعؿؾمغفائقًا 14

 :جيبمتقصقؾماظلؾقرةمباظطاضةماظؽفربائقةم

 .ػـاكمأغقاعمت خذمراضؿفاماظؽفربائقةمعـمعؼؾسماظؽفرباءمعؾاذرةم

وػـام)مواألغقاعماألخرىمت خذمراضؿفاماظؽفربائقةمعـمجفازمايادبماآلظلم

 (جيبماظؿ طدمعـمعـادؾةمصقظؿقةمايادبماآلظلم

15 
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 الخغلب غلى الػطل الػطل م

 مشاكل جخػلق بالسبىسة وبشهامج الدشغيل 

 سدممزفقرماظػقدؼقمسـدمتشغؾقف 15

ػـاكمأجفزةمحادبمؼظفرماظػقدؼقميفماًؾػقةمصـؼقممبؿصغريم

اظصػقةمظرؤؼةماظػقدؼقفمطؿامميؽـممإزفارهمعؾاذرةمعـمإسداداتم

 .اظربغاعجم

16 

تقضػمسؿؾمذرائحماظؾقربقؼـتم

واالغؿؼالمإديمتطؾقؼاتمأخرىميفم

 اظؾقحةماظذطقة

 .اظؿ طدمعـمتغريمخقاراتماظؼؾؿمعـمذرؼطمبرغاعجماظلؾقرةم.م1

 اظؿ طدمعـمخقاراتماٌؤذرميفمأثـاءمسرضماظؾقربقبقـت.م2

17 

تعذرمصؿحمعؾػاتماألوصقسمداخؾم

 اظربغاعج

حػظمعؾػاتماألوصقسمبطرؼؼةماظؿقاصؼمظؿؿؿؽـمذيقعماألجفزةم

صؿقفاموػـاكمررؼؼةمأخرىموػلمهؿقؾمأداةماظؿقاصؼمعـمعقضعم

.عقؽرودقصتم  

 مشاكل جخػلق بجهاص الحاسب آلالي

 بطءمسـدمادؿكداممايادبماآلظل 18

 :اظصقاغةماظذاتقةم

 .تػعقؾماظصقاغةماظدورؼةمىفازمايادبمبشؽؾمأدؾقسلمم.م1

 .هدؼثمبرغاعجمعؽاصحماظػريوداتمبادؿؿرارم.م2

 :تـظقػماىفازمعـماٌؾػاتماٌؤضؿةمواظيتمظقسمهلامصائدةمغفائقًام

وغؼقمممprefetchعـمضائؿةمأبدأمخنؿارمتشغقؾموغؽؿبماألعرم.م1

 حبذفماىؿقع

 .وغؼقممحبذفماىؿقعمtempعـمضائؿةمأبدأمتؽؿبماألعرم.مم2

 المميؽـمهدؼثماظربغاعج 19

ؼؿؿمهدؼثمبرغاعجماظلؾقرةمبشؽؾمدوريمعـمعقضعماظشرطةم

 وؼؿطؾبمذظؽماالتصالمباالغرتغت

16 
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 الخغلب غلى الػطل الػطل م

 مشاكل جخػلق بجهاص الحاسب آلالي  

20 

حذفمذيقعماظدروسماٌعدةم

 بادؿكدامماظربغاعج

أحقاغاممؼؿطؾبمجفازمايادبماآلظلمتفقؽةموباظؿاظلمؼؿؿمحذفمذيتقتعممم

اظرباعجموعامبداخؾماظرباعجموامصقفاماظدروسماٌـػذةمبادؿكدامماظلؾقرةم

االظؽرتوغقةمفمظذامجيبمحػظماظدروسماٌـػذةمبادؿكدامماظربغاعجمداخؾم

 .أومبادؿكدامموحداتمدبزؼـمخارجقةممDالم

21 

اغؿشارماظػريوداتمإثـاءمادؿكدامم

 وحداتماظؿكزؼـماًارجقة

مستـمممممم ادؿكداممبراعجمعؽاصقةموحفبماظػريوداتماظيتمتدخؾماىتفتاز

 ررؼؼموحداتماظؿكزؼـماًارجقة

 "عؽـلةماظػريوداتماظشفريم"معـالمبرغاعجمم

 ضرصمهؿقؾماظربغاعجمالمؼعؿؾ 22

 اخذمغلكةماحؿقارقةمعـماظربغاعجميفموحدةمدبزؼـمخارجقةمضؾؾمتؾتػتفمم

 .طؿامميؽـمهؿقؾمبراعجمإصالحمإسطابمضرصماظؾقزر

 سدممثؾاتماظؿقارماظؽفربائل 23

ماظتقتقممممممممممممممممم-1 مغتفتاؼتة محتؿتك ؼـصحمبرتكمايادبمؼعؿؾموسدممإشالضفم

مإديمم  اظدرادلمحقثمأنماىفازمسـدمتشغقؾفمؼلقبمعـماظطاضةمعـمأربعة

مػتذهمممممممم متتؽتقن دؿةمأضعافمعامحيؿاجمعـماظطاضةمبعدماظؿشغقؾموهلذامضد

 .إياقماألذىمبفم اظطاضةماظشدؼدةمدؾؾاميف

 .  Stabilizer عـؾؿةمظؿقارماظؽفرباء ادؿكداممأجفزةم-2

 تؼؾمطػاءةمايادبمسـدمرؾاسةمعؾػاتم 24

مطتػتاءةمممممممممممممم معتـ مؼتؼتؾتؾ وجقدمآظةماظطؾاسةمسؾكمغػسماظطاوظةمععمايادتب

االدطقاغاتماظصؾؾةماظيتمهؿاجمإديمدطتحمم  ايادبمبلؾبموجقدمموحدة

 .علؿؼرمواػؿزازمآظةماظطؾاسةمؼؼؾؾمعـمطػاءتفم

25 
جفازمايادبماآلظلمالمؼؿعرفمسؾكم

 اًاصمباظلؾقرةمم  usbعـػذم

مجتفتازممممممممusbيفمبعضمأغقاعماظلؾقراتمؼؿطؾبمتقصقؾمعـػذم ثؿمتشغتقتؾ

 .ايادبماآلظلم

17 



 

 

 مقدمة 

 دليل السبىسة الالكتروهيت

 انذعى انفُي نهسثىرج االنكرتوَيح

 :اظدسؿماظػينمظؾلؾقرةماالظؽرتوغقةم

ماظيتمضدمهدثميفمحاالتمصردؼةمفموميؽـممممممممممممممممممممممم ؼؼصدمباظدسؿماظػينمظؾلؾقرةماالظؽرتوغقةماٌعاىةمظؿؼـقةماظلؾقرةموعؾقؼاتفا

 :تصـقػفامإديمصؽاتم

األزعةمباظغةماظشدةمواظيتمتؤثرمسؾكمعؽقغاتماظلؾقرةمأومجزءمعـفامغؿقفةمطلقرمأومخدوشمفموؼؿطؾبمممممممممممممممممممم:ممأزعةمسـقػةم.ممم1

 .األعرمتغريماىزءماظؿاظػمعـمضؾؾماظشرطةماٌقردةم

 :األزعةمذاتماظؿ ثريماظضعقػمسؾكمأداءماظلؾقرةماالظؽرتوغقةموشاظًؾامعامتؽقنمأدؾابفام:مأزعةمػادئةم.مم2

 .األضالمماالظؽرتوغقةم*ممم

 .جفازمايادبماآلظلم*مم

 .اظربغاعجماٌشغؾمظؾلؾقرةماالظؽرتوغقةم*م

وميؽـماظؿغؾبمسؾكمتؾؽماألزعاتمعـمخاللماظؿقاصؾمععمصرؼؼماظدسؿماظػينماٌكصصمظذظؽمسرباماظؾقابةماالظؽرتوغقةمظؾلؾقرةمممم

ماٌقردةمممممممممممممممممممممممم ماظشرطات معع معؾاذرة مظؾؿقاصؾ ماإلرذاد مأو ماالدؿػلارات مذيقع مسؾك ماإلجابة مخالهلا معـ مميؽـ ماظيت االظؽرتوغقة

 .ظؾلؾقراتماالظؽرتوغقةموذظؽمبعدمتعؾؽةماالدؿؿارةماًاصةمبفا

 همىرج دغم فني للسبىسة الالكتروهيت 

 الهاجف  اإلاىطقت حهت الػمل الاسم 

     

 

 اإلاشكلت جخػلق بــ 

 الحاسب آلالي           القلم الالكترووي         السبىسة الالكتروهيت         

 أخـشي             حهاص غاسض البياهاث         بشهامج السبــــــــــــــــىسة          

 

       

  وصف اإلاشكلت  

      

    

 

بػذ دساسخك مشكلخك 

 جبين أن الحال كالخالي  

          

                               

 (قم بمخاطبت الششكت)اإلاشكلت ال ًمكً إصالحها إال غً طشيق الششكت اإلاىسدة ،                                      
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 مقدمة 

 دليل السبىسة الالكتروهيت

 انذعى انفُي نهسثىرج االنكرتوَيح عهى االَرتَد 

قامذ  ؤلاداسة الػامت للخجهيزاث اإلاذسسيت  بخخصيص صفحت الكتروهيت إلاخابػت مسخجذاث السبىسة 

 :الالكتروهيت غلى الشابط الخالي 

http://wwwtaghezat.blogspot.com 

 

 :ربؿقؼاتماظؾقابةماالظؽرتوغقةم

 .صػقةمرئقلقةمسؾارةمسـمغؾذةمظؾلؾقراتماالظؽرتوغقةم.مم1

 .متمدبصقصمصػقةمىؿعماالدؿؿاراتماًاصةمباظلؾقرةماالظؽرتوغقةم.م2

 .متمدبصقصمصػقةمظؿؼدؼؿماظدسؿماظػينمظؾلؾقراتماالظؽرتوغقةم.م3

 .متمدبصقصمصػقةمظلفؾماظزوارم.مم4

 .متمتزوؼدماظؾقابةمبروابطمهؿقؾماظرباعجماظداسؿةمظؾلؾقراتماالظؽرتوغقةم.مم5

 .متمتزوؼدماظؾقابةمبروابطمهؿقؾمبراعجمصقاغةمايادبماآلظلم.مم6

 .متمتزوؼدماظصػقةمبروابطماظؽؿبماالظؽرتوغقةمذاتماظصؾةم.مم7

مم8 م ماظلؾقرةممممممممممممممممممممممممم.م ماٌكؿؾػةميفماظؾقابةمظلفقظةمايصقلمسؾكماٌعؾقعاتمسـمأيمغقعمعـمأغقاع متمذيعمعقاضعماظلؾقراتماالظؽرتوغقة

 .مبطرؼؼمعؾاذرمعـمداخؾماظؾقابةم
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 مقدمة 

 دليل السبىسة الالكتروهيت

ا عٍ انغثار واالذرتح
ً
 يقرتح حلفظ انسثىرج االنكرتوَيح ويهحقاذها تعيذ

 :حساسيت حهاص الحاسب آلالي وحميؼ ملحقاجه  وجأثشه بالغباس وألاجشبت م.م1م

:محػظمجفازمايادبموذيقعمعؾقؼاتفمداخؾمدوالبمزبصصمظفمفمسؾكمأنمؼؽقنمعفق مىؿقعمعؾقؼاتمايادبماآلظلممممممممممممممممممممممم.مم1

مبالدؿؽقةمذػاصةمدفؾةماظؿـظقػمظلطحمايادبمفمدرجمضابؾممممممممممممممم ذاذةم

ظؾلقبميػظمظقحةماٌػاتقحمواظػ رةمفمبابمإلدخالموخروجماٌعاجلمفمممممممممممممم

.مصؿقاتمظؾؿفقؼةمخؾػقةمفموصؿقاتمظؿقصقؾماألدالكمخؾػقةموخارجقةمم

 .ععمأعؽاغقةمترطقبمطػراتمظؿلفقؾمحرطةماظدوالبمسـدماياجةم

مم2 ماظؿقارممممممممممممم.م مظؾؿغؾبمسؾكماخؿالفمذدة مظؾؿقارماظؽفربائلم تقصريمعـظؿ

 .اظيتمؼؿعرضمهلامجفازمايادبماآلظلم

 

 

حساسيت السبىسة الالكتروهيت وجأثشها بالغباس  . 1 

 :وألاجشبت 

ماالظؽرتوغقةمممممممممممممم ماظلؾقرة معـمأسؾك م مبالدؿؽلمذػاف مشطاء ميؽـمتـؾقت

ممم)ممظقعؿؾمسؿؾماظلؿارةمفموؼؿؿمإدداظفمسـدماياجةممممممممممم (ممأوضاتماإلجازة

مواظؼؾؿمممممممممممممممممممم ماظلؾقرة مأداء مإلعؽاغقة مطاعؾ مبشؽؾ متـؾقؿف مإعؽاغقة عع

االظؽرتوغلمبقزائػفؿامطاعؾةمفمععمعالحظةمتـؾقتماظغطاءمعـماظـاحقةممممم

 .اًؾػقةمصؼطم

 

 :وقاًت أقشاص جحميل البرهامج والخػشيف الخاصت بالسبىسة الالكتروهيت .   3

 (مم.مD)محػظمغلكةماحؿقارقةمعـمبرغاعجماظؿقؿقؾمواظؿعرؼػمداخؾمم-1

 .حفظ حميؼ ألاقشاص وألاقالم  داخل دوالب حفظ الحاسب  اإلاىضح أغاله   -1
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 1  . أثش جقذًم مقشس الكترووي غلى جىميت اإلاهاساث اإلاػشفيت

السخخذام وصياهت أحهضة الػشض الخػليمت  لذي طالب 

 جكىىلىحيا الخػليم 

سمش حمال الحسيني                                                       

ـــشة. 1 ـــام حػافـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ صياهت الحاسب آلالي                        سهـــــــــ  

حػلم صياهت الحاسب آلالي              حمؼ وجشجيب صاًذ السػيذي.  3  

 1  . جكىىلىحيا الخػليم ومصادس الخػلم ؤلالكترووي مفاهيم هظشيت

الشياض. مكخبت الششذ. وجطبيقاث غمليت، الجضء الثاوي  

 5  .وسائل وجقىياث الخػليم مفاهيم وجطبيقاث، الجضء الثاوي .

.الشياض. مكخبت الششذ  

  *http://windows.microsoft.com/ar-XM/windows/home 

 

 املـراجــع
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