الهرمزي كروب للتعليم عبر االنترنت

ليل المستخدم للطالب

www.hirmizygroup.com

من خالل الكوكل كروم وانترنت إكسبلور وموزيال وسفاري ...الخ تستطيع الدخول على على هذا الموقع الخاص بكروب
الهرمزي
www.hirmizygroup.com
عند الدخول على موقع الهرمزي كروب تظهر
Interactive Online Education Click to Enter
اضغط عليها

الصفحة التي سوف تظهر لك فيها
 Usernameاسم المستخدم
 Passwordالباسورد او الرقم السري
ادخلها ومن ثم اضغط على
ابدا التعلم Start to Learning

اختيار الدرس
My Courses
اضغط على هذا االختيار وفي االسفل يظهر لك خيارات
List / Card
اذا اخترت Listستظهر لك الدروس وللذهاب الى صفحة الدرس اختار الدرس الذي تريده او اضغط على كلمة
View
في الجهة التي تظهر فيها النسبة المئوية معناها الواجبات التي حققتها او اي نسبة حققت من الدروس  ،مثال حققت  ٪٠٤او
حققت  ٪٠٤٤من الدراسة هذة النسبة المئوية توضح لك مقدار ماوصلت اليه

ما اذا اخترت
Card
في بداية صفحكتك ستظر لك على شكل صور او مشاهد وتستطيع ان تختار الدرس وتستطيع المتابعة لبدء الدرس
الخط االخضر يبين لك عدد الواجبات التي اكملتها والخط الرصاصي يبين لك التي لم تنظم اليها .اما االرقام الموشرة باللون
االحمر فهي الواجبات التي لم تكملها والتي مرت وتظهر لك اعدادها

قوائم النشاط

بعد اختيار الدرس ستظهر لك شاشة تبين لك الدرس الفعال او النشط الذي اخترته انت  .في هذا القسم بنقرة اصبع
تستطيع
ان تشاهد المكان المخصص للدرس والذي له عالقة بالدرس  .مثال  ،الجل االنظمام الى الدرس المباشر
بالضغط على Virtual Class
وتستطيع مشاهدة الدرس المباشر باالضافة الى ساعات الدرس  .يجب تفعيل وبدء نشاط عنصر التعليم  .التستطيعون
االنظمام الى الدرس قبل البدء والمباشرة بعنصر التعليم

في اعلى الشاشة وكما هو موضح توجد العديد من االختيارات والمختلفة ايضا تستطيع ان تختار مثلما انت تريد ومن هذه
االختيارات هية

”“Activity”, “Week”, “Unit”, “List”, “Card
في اعلى الصورة كما هو موضح توجد العديد من االختيارات المعروفة وهي

”“All Weeks”, “No Grouping
اذا اخترت  Weeksستظهر لك جميع الدروس والواجبات في اسبوع واحد تستطيع متابعتها
اما اذا اخترت
No Grouping
فستظهر لك جميع الدروس والواجبات حسب تاريخها اي ليست محددة في وقت معين وتكون مختلطة الدروس
من كل
.اما اذا اخترت فتظهر لك على شكل قائمة tsiL
اذا ضغطت على اختيار تظهر لك االختيارات على شكل مربعات draC
 seitititcs sAAلكن اذا اخترت
فستظهر لك جميع االنشطة بشكل افتراضي وبالتسلسل ولكن من جميع االنشطة تستطيع ان تشاهد نموذج واحد او نوع
واحد من االنشطة
All Units
 .يستطيع ان يفعل التصفية لالنشطة  .وفي الشاشة فقط تستطيع ان تنظر الى الوحدة العائدة للنشاط
Hide Completed Ones
ممكن ان ياتي كخيار افتراضي بشكل سلبي  .فلنفرض انك اكملت نشاط معين فبعد ذلك يمكن ازالته من النظام  .ويمكن
للشخص ان يرى فقط االنشطة التي لم تكتمل  .ويمكن ان تكون ايضا بشكل فردي مثل كل االعمال ويمكنك تصفيته في
 .وقت واحد حسب الحاجة اليه

نوع االنشطة

Assignment *
Elesson *
Exam *
Document *
Video *
Generic Activity *
Link Acticity *
Forum *
Virtual Class *
Survey *
Morpa Activity *

وتقع على الجانب االيمن من الشاشة القسم الخاص بالمعلمين
srehcaeT
اذا كان هناك اكثر من معلم تستطيع ان توجه سوالك الى المعلم الخاص بك اذا كان لديك اسئلة لغير معلمك تستطيع الدخول
على المعلمين االخرين والموجودين في قسم المعلمين عند الدخول الى معلم معين ستجد العنوان الكامل له وتستطيع ارسال
رساله له عبر
tcaChcC
من خالله تستطيع ان ترسل رساله له  .وسيرد المعلم حال مشاهدته للرسالة االيميل من خالل الضغط على اختيار
وتستطيع قراءاة الرسالة من خالل صندوق البريد الخاص بك

كما هو موضح في الصورة اعاله اختيارات االنشطة وصلنا الى مرحلة الواجبات Assignment

بلوغ الواجب
وهناك شرط ان الواجبات المشاركة حتما سوف تكون لنوع واحد من االنشطه  .الملف الذي سوف تنزله من الصفحة
الخاصة بالواجبات ستقدمه الى المعلم لتقيميه ثم يرسله لك مرة اخرى  .في النظام الخاص بالواجبات بمجرد ان تعمل
 My Activitiesالواجب في قسم
واختيار ال Assignment
تستطيع ان تعلم بالواجبات في هذا القسم
My Activities
من اسفل قائمة النشاط وفي صفحة My Assignments
كل واجبات الدروس تستطيع تحميلها وترسلها من خالل هذا االختيار
واجبك له وقت محدد وفيه اخر موعد تسليم تشاهده في اعلى الصفحة
Deadline
 .اذا لم يعبر تاريخ التسليم تستطيع ان تعيد من البداية لتحميل ملف الواجب كما موضح اعاله

للحصول على معلومات مفصلةاكثر بخصوص الواجبات يرجى النظر الى صفحة الواجب ستظهر صفحة إعطاء المهام او
الواجبات والتي اضافت من قبل المعلم والتي يحتاج ان تكملها وتعيدها الى المعلم والتي سوف تقوم بإنزالها من خالل
Download
ومن اجل تحميل الواجب بعد اإلنهاء من خالل الصفحة هناك كلمة
Upload File
من خاللها تستطيع تحميل ملف الواجبات

بعد التحميل ستظهر لك شاشة ايضا مثل الذي في األعلى  ،في هذا الشاشة ايضا توجد طريقه ملفات التحميل والتي يمكن
من خاللها إرسال واجبك الى المعلم بعد اإلنهاء او الذي يهتم بالواجبات المنزلية عند الفتح ستظهر لك
Upload File
ستحمل الملف من هذا االختيار بعد تحميل الملف ستظهر لك معلومات الملف من اسم وحجم الملف بعد ذلك تقوم بالضغط
Upload

ملفات بلوغ انواع النشاط

الملفات التي تم سوف تقوم بتحميلها ممكن ان تكون على مختلف الصيغ منها
pdf .zip flv .jpg
ومن اجل الوصول الى هذا الملفات من اجل تحميلها ليس عليك اال بالضغط على اسم الملف .

ومثال على هذا الملف بعد الضغط على اسمه كما هو موضح أعاله  .قم بالضغط على كلمه
dcoanchD
لتحميل الملف وبعد ذلك سوف يتم تحميل الملف

مرحلة بلوغ الفديو

تستطيع البدء ومشاهدة الفديو الخاص والذي له عالقه بالدروس والتي تم تحميلها من قبل النظام من خالل الضغط على
Name
وفي قسم
Status
.فديو الدرس النشط سيظهر أتاحته لكم بعد مشاهدة الفديو ستظهر لك كلمة
Viewed

عند اجراء ادخال الفديو الى نظام التشغيل والذي سيتضمن لك هذا الفديو شرح الدرس  .ولكي تستطيع ان تشاهدة المادة
الفيديوية ليس عليك اال بالضغط على
Play
لمتابعة الفديو
كما يوجد ايضا في مشغل الفديو بعض اإلعدادات التي تحتاجها من إعدادات الصوت وحجم الصورة او الشاشه  .في
الجهة اليمنى أسفل الفديو يظهر لك إعداد الصوت اما في الجهة العليا للفديو زر خاص بتعديل حجم الشاشة بالنقر عليها
سوف تكبر حجم الشاشة بالوضع الكامل  .ويوجد ايضا في أسفل الفديو التوضيح الخاص بالفيديو من معلومات والمضاف
 .من قبل من والخ  .بعد االنتهاء من مشاهدة الفديو تستطيع العودة الى الصفحة الرئيسية الخاصة بك وبالدرس

.

