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عامة عطي ھذا الفیدیو لمحة في مدارس أرلینغتون العامة. ی  Office of Enterprise Solutionsتم إنشاء ھذا الفیدیو من قبل مكتب حلول المؤسسات 
، عرض المتصفح"نافذة ، وكیف یمكن للطالب استخدام ھذه األداة الرقمیة في "مدارس آرلینغتوننظام إدارة التعلم في  ، Canvasموجزة عن استخدام 

 . واآلباءللطالب  رجعھذا المعداد ھذا الوقت من التعلم عن بعد. تم إ  وبخاصة فيللمساعدة في تنظیم ودعم التعلیم عبر اإلنترنت 
 

 LMS – Canvasلتكنولوجیا: لتحدیث 
 

 
 
 
 
 
 

 للطالب على الكمبیوتر Canvas على: جولة  اآلباءفیدیو أكادیمیة 
 

 لتحكم لوحة ا 
 

 مرحبا! شكرا النضمامك إلینا.
لمساعدتك على البقاء   Canvasعبر  تنقلفي ھذا الفیدیو، سنرى كیف یمكنك كطالب ال

أن تفعلھ، ومتى یحین موعده، وكیف  علیك ، وبذلك تعرف إلى أین تذھب، وما یفترض منظًما 
 ، وكیف تحصل على المساعدة .كان عملك

 
في   التنقل العام - لوحة التحكم، فإن أول شيء تراه ھو Canvasعند تسجیل الدخول إلى 

 في أقصى الیمین.  والشریط الجانبي  -أقصى الیسار  
 
 العام  تنقلال
الخاصة بك   المقررات الدراسیةوصوالً مباشًرا إلى للتنقل العام   Canvasقائمة   عطیكت

 .Canvas من مجاالتخرى جاالت أ وم
 

الخاص  ملف التعریف، وإضافة صورة اتإلخطارل كتفضیالتمن رابط الحساب، یمكنك تعدیل 
المحافظ   الخاصة بك، وإدارة  إعدادات المستخدمبك، وتحمیل الملفات الشخصیة، وتحدید 



 . Canvasمن  وتسجیل الخروج ، ePortfoliosاإللكترونیة 
 

 Canvasلوحة تحكم  للعودة إلى Dashboard لوحة التحكمعلى رابط انقر 
Dashboard .في أي وقت 

 
الخاصة بك بما في  المقررات الدراسیةللوصول إلى جمیع  الدراسیةالمقررات على رابط انقر 

 ذلك عملیات التسجیل السابقة.
 

اویم وتق  –د بواسطة اسمك حدّ یالذي  - الشخصي  كتقویمتشاھد ل التقویمعلى رابط انقر 
فلترة ومشاھدة بنود  ل Offو  Onفلترة التقاویم الخاصة بك. یمكنك  المقررات الدراسیة

بك   ةالخاص یةالدراسی ات. یمكنك تغییر لون المقررالمقررات الدراسیة أو كافة مساقات منتقاة 
في تحدید نوع  یقونات  في تقویمك. تساعدك األ مقرر مشمولكل بنود لتعرف على لتسھیل اھنا 

 . وعندما ترسل شیئًا ما، سیتم شطبھ. واجباتال
 

ضمن وإرسالھا إلى معلمیك حادیث األمشاھدة ل Inbox الواردصندوق على رابط انقر 
Canvasعلى أیقونة ، انقر . لبدء رسالة جدیدة ˂= Pencil icon Select the 
course ˂=   واختر المعلم. 

 
للوصول إلى معلومات مفیدة. للحصول على دعم   Help المساعدةعلى رابط وأخیًرا ، انقر 

 .مدرستكفي الدعم الفني و / أو  معلمك، یرجى االتصال بCanvasللعمل على إضافي 
 

 لنعد إلى لوحة التحكم
 

 تحكملوحة ال
 

الحالیة. یمكنك  مقرراتك الدراسیةجمیع  نعامة عالیة المستوى ع لمحة تحكمتوفر لوحة ال



،  Optionsالخیارات  على أیقونة . للقیام بذلك، انقر تحكملوحة النوافذ عرض بین حویل الت
 . Recent Activityأو  – Course Card View - - List Viewختیار ال
 

.  المقررات الدراسیةاأللوان على بطاقات  شرائحھذا أیًضا ھو المكان الذي یمكنك فیھ إدارة 
 . Color Overlayتحدید أو إلغاء تحدید خیار  إال، ما علیك أو عرض شرائح األلوانإلزالة 

 
مقرر دراسي بطاقة  Card Viewعرض ی. Card Viewاألكثر شیوًعا:  منظرھذا ھو ال

الجدیدة تلقائیًا إلى  المقررات الدراسیة  المفضلة لك. تضاف  مقررات الدراسیةمن ال مقررلكل 
جر  بأي ترتیب تفضلھ ببساطة عن طریق ال  مقرراتكتنظیم بطاقات  تستطیع.  تحكملوحة ال

 . لقاءواإل
 

، یمكنك تغییر لون مقررك الدراسي. ھل تتذكر Course Card optionsمن خیارات  
على سیظھر ھنا  ختاره ھناكفي التقویم؟ اللون الذي ت المقرر الدراسيكیف قمنا بتغییر لون 

 التقویم. على ھ ھنا، فسیتغیرتغیر، وإذا المقرر الدراسيبطاقة 
 

 إعالنات ومناقشات.، مثل بیھاتبتن أیقوناتقد تحتوي كل بطاقة على 
 
 Sidebar. یشتمل الشریط الجانبي  Sidebar لى أقصى الیمین یوجد الشریط الجانبي ع

مشاھدة واجب لأي اسم  علىلمساعدتك في تتبع المھام. یمكنك النقر  To Doعلى قائمة مھام 
 الواجب. 

 
یكون قدمھا قد ة مالحظات  أی Recent Feedbackدیة الراجعة الحدیثة  غالتیعرض قسم 

 المعلمون على الواجبات التي أرسلتھا. 
 

 small screenذات وضوحیة متدنیة بشاشة  Canvasالحظ أنھ عند عرض 
resolution یتم دفع محتوى الشریط الجانبي ،  Sidebar .إلى أسفل الشاشة 



 
 Toمھام بنود  List View. تعرض List Viewھي تحكم لوحة النافذة العرض الثانیة ل

Do  في  ةالدراسی اتجمیع المقررلAgenda View  لمساعدتك على إدارة المھام بسھولة
 .مقرراتك الدراسیةعبر جمیع 

ألسفل على الصفحة  األعلى و مرور إلى اعلى التاریخ الحالي. یمكنك ال List Viewیفتح 
السابقة أو المستقبلیة. للعودة بسرعة إلى التاریخ الحالي، انقر على زر الیوم في   لمشاھدة البنود

 األعلى.
 

 Opportunity Alertsقائمة تنبیھات الفرص  مشاھدة ، یمكنك أیًضا List Viewمن 
Menu ، في مكان واحد لمساعدتك على تحسین  واجباتك الناقصةالتي تعرض جمیع
 .عالماتك

 
عرض ت". Recent Activity "األنشطة الحدیثةھي تحكم لوحة النافذة العرض الثانیة ل

مجموعة من اإلخطارات األخیرة من جمیع  "Recent Activity "األنشطة الحدیثة
  Conversations حادیث واأل Announcements، بما في ذلك مقرراتك الدراسیة

 Peer ومراجعات األقران Discussionsوالمناقشات  Assignmentsوالواجبات 
Reviews عرض  تستطیع. ةغیر مقروء أیقونة. تعرض األنشطة الجدیدة أو غیر المقروءة

 . Show Moreعلى رابط  بالنقر من أنواع األنشطة تفاصیل كل نوع 
 

 .دروسكجمیع   نة عامة كبیرة علمحھذه في رؤیة  العرضجمیع نوافذ تساعدك 
 .أحد المقررات الدراسیةفحص تون Card Viewإلى  اآلن لكن دعنا نعود

 
 مقرر دراسي 

 
صفحة التي ترید زیارتھا. بمجرد دخول   name of the courseاسم الدورة  علىانقر 

مقرر  في المنتصف، أو قائمة ال home page، سترى الصفحة الرئیسیة المقرر الدراسي



 Courseبین المقررات الدراسیة التنقل  روابط ، أو Course Menuالدراسي 
Navigation Links  والشریط الجانبيSidebar.على الیمین 

 
عندما تنتقل إلى بتصمیم صفحة رئیسیة لمساعدتك في االنتقال إلى وحدة معینة. علمك قام ملقد 

. ارجع إلى الصفحة الرئیسیة  السابقأو   التالي الزر  علىوانقر اذھب إلى أحد البنود  ھناك، 
بین المقررات  الرئیسي في التنقل  Homeعلى رابط الصفحة الرئیسیة  بالنقر  للمقر الدراسي

  في التنقل التفصیلي المقرر الدراسيأو اسم  Course Navigationالدراسیة 
breadcrump navigation  . 

 
Announcements, Modules, Grades 

 
 Announcementsإلى إعالنات  بین المقررات الدراسیة روابط  قد تتضمن قائمة التنقل 

مجاالت  أخرى من  مجاالتوربما أدوات أو  Grades عالماتو Modulesووحدات 
 على. انقر Library Resources المكتبة  صادر. سترى أیًضا رابًطا لم المقرر الدراسي
كیف تم  ترى ما قمت بإرسالھ، ولترى ل بین المقررات الدراسیةفي التنقل  رابط العالمات

  مالحظاتأرسلتھ للرد على  كنت قد واجبإلى . أدخل قدمتتغذیة راجعة  ةالواجب وأی صحیحت
دائًما  اختر -فقط لواجبات معینة  تعطى Canvasات في عالمالمعلم. الحظ أن ال
StudentVue  أوParentVue ات.عالملمشاھدة تمثیل كامل لل 

 
إال  الخاصة بك،  تحكمالشریط الموجود في لوحة الیشبھ الشریط الجانبي الموجود على الیمین 

والشریط  - المقررات الدراسیةكان مخصًصا لجمیع  تحكمجود في لوحة الالشریط المو أن
أي اسم  على. یمكنك النقر یعطي قائمة ببنود ھذا المقرر فقط الدراسي  كالجانبي في مقرر

 Submit" الزر "إرسال الواجب" على، وإلرسال الواجب انقر الواجب  ھذا مشاھدةواجب ل
Assignment" الصفحة   رابط  علىبالنقر  للمقرر الدراسي. ارجع إلى الصفحة الرئیسیة

  في التنقل التفصیلي المقرر الرئیسيأو اسم بین المقررات الرئیسیة في التنقل  ةالرئیسی
breadcrump navigation . 



 
ة تغذیة راجعة جدیدة تُعطى  أیاالطالع على أیًضا  Sidebarیتیح لك الشریط الجانبي كما 

 صفحة تفاصیل اإلرسال  شاھد التغذیة الراجعة علىاسم الواجب و على. انقر على الواجبات 
Submission Details . 

 
  Canvasفي نقل نأمل أن تساعدك ھذه الجولة على البدء وأن تكون أكثر درایة بكیفیة الت

كان وأنك تعرف اآلن إلى أین تذھب، وما یفترض أن تفعلھ، ومتى یحین موعده، وكیف 
 حصل على مساعدة. ت، وكیف عملك

 

 


