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APSلمدارس Canvasالدخول إلى تطبيق 

/APS :https://www.apsva.usالدخول إلى موقع 

قد يأخذك ذلك إلى حسابي . Canvasانقر فوق أيقونة 

MyAccessللدخول باستخدام بيانات اعتماد الطالب.

< =Students= >APS Resourcesأو انقر فوق 

MyAccess للدخول باستخدام بيانات اعتمادك كطالب

.والدخول على جميع حسابات الطالب

يمكن العثور عليها Canvasأيًضا الروابط إلى تطبيق : ملحوظة

.لفعلى كل صفحة مدرسة منفصلة، لكن مكان الروابط قد يخت

.تأكد من أن متصفحك محّدث. من أجل أفضل أداءGoogle Chromeمتصفح جوجل كروم باستخدامنوصي
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Canvas :قائمة التنقل الموحدة

لفك ستفتح قائمة وتظهر روابط للدخول على م. لعرض معلومات المستخدمAccountانقر فوق رابط حساب 

.، الملفات الشخصية، والمزيدتفضيالت التنبيهاتالتعريفي، إعدادات المستخدم، 

Canvas.هي صفحة البداية عند الدخول إلى Dashboardلوحة المعلومات 

أجل من . كل الدورات أو المساقات الحالية التي أنت مسجل بهاCoursesتدرج الدورات أو المساقات 

، انقر فوق Canvasعرض جميع  دوراتك أو مساقاتك على أوتخصيص قائمة دوراتك أو مساقاتك

Courses=>All Courses   .

.  Calendar، انقر فوق رابط التقويم view your Calendarلعرض تقويمك 

استخدم . Canvasلعرض رسائل البريد اإللكتروني، ورسائل نظام Inboxانقر فوق صندوق الوارد 

.يظهر عدد الرسائل الجديدة على أيقونة صندوق البريد الوارد. صندوق الوارد للتواصل مع معلمك

 Student CanvasStudentإلرسال رسالة إلى المعلم أو الدخول على أدلة Helpانقر فوق مساعدة 

Canvas Guides.

توفر روابط التنقل العالمية وصوالً سريعًا إلى ميزات . Canvasعلى الجانب األيسر من كل صفحة في Global Navigation Menuجد قائمة التنقل الموحدة تو

Canvasة المعلومات، حساب المستخدم، لوح: تشمل الروابط االفتراضية. توفر هذه الروابط الوصول إلى جميع دوراتك أو مساقاتك إجماالً . المستخدمة بشكل متكرر

.الدورات أو المساقات، المجموعات، التقويم، صندوق البريد، وقائمة المساعدة
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Canvas :التنقل في لوحة المعلومات

ما يحدث في جميع دوراتك أو Dashboardتساعد لوحة المعلومات . Canvasهي أول شيء تراه عند الدخول إلى Dashboardلوحة المعلومات 

يمكنك العودة إلى لوحة . X(Remove)في أيقونة حذف Xلحذف التنبيه من لوحة معلوماتك، انقر فوق . كما يمكنك أن ترى تنبيهات موحدة. مساقاتك الحالية

.في قائمة التنقل الموحدDashboardفي أي وقت بالنقر فوق رابط لوحة المعلومات User Dashboardمعلومات المستخدم 

خذ جولة افتراضية في لوحة معلومات 
Canvas Dashboard.

.أثناء الجولة، حرك الماوس على كل سهم أخضر لتتعرف على المزيد

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10587-4212710330
https://www.thinglink.com/scene/1301637344448741379
https://www.thinglink.com/scene/1301637344448741379


Canvas :Calendar(التقويم)

كيفية استخدام التقويم كطالب؟: انقر هنا لتتعلم●

كيفية تصفية عرض التقويم بالدورة أو المساق كطالب؟: انقر هنا لتتعلم●

صفية يمكنك وضع ت. التقويم طريقة ممتازة لعرض كل شيء تفعله لدوراتك أو مساقاتك في مكان واحد

.للتقويمات التي تود إظهارها
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في قائمة التنقل الموحدةCalendarانقر فوق تقويم [ 1]

Global Navigation menu لرؤية جميع تقويمات
.الدورة أو المساق

 ,Monthحول من عرض شهر، أسبوع أو أجندة [ 2]
Week, or Agenda.

الذي باسمك هو تقويمك Calendarالتقويم [3]

، منفصل عن Personal Calendarالشخصي 
.تقويمات الدورة أو المساق

ان مفعالً، في حال ك. فعّل التقويم بالنقر فوق المربع[ 4]

وق من أجل تصفيته، انقر ف. سيكون المربع معبأ بلون
.المربع وسيتحول إلى اللون الرمادي

.يمكنك اختيار األلوان لتحديد كل دورة أو مساق[   5]
.نانقر فوق النقاط الرأسية الثالث لترى خيارات اللو

ى تظهر الفروض واألحداث ذات التواريخ المقررة عل[ 6]

قويم ت: األيقونات.  التقويم بلون الدورة أو المساق وأيقونة

نة سفي. ورقة مع قلم رصاص تعني فرض. تعني حدث
.قشةصندوقين حوار في منا. امتحان/فضاء تعني اختبار

لن تظهر الفروض واألحداث غير المؤرخة على [  7]
.التقويم ولكنها تكون مدرجة

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10576-4212710322
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10693-4212717347


Canvas Courseداخل دورة أو مساق 
قد .بمجرد أن تكون داخل الدورة أو المساق، سترى قائمة الدورة أو المساق وصفحة رئيسية

.تختلف هذه من دورة إلى دورة أو من مساق إلى مساق، حسب المعلم
.هذه الدورة أو المساق مثال على ذلك

على يسار كل دورة أو مساق تكون قائمة الدورة أو [ 1]

قد يخفي المعلمون بنود القائمة . Course Menuالمساق 

التي ال يحتاجونها من الدورة أو المساق الخاص بهم ومن أجل

ساق انقر فوق البنود في قائمة الدورة أو الم. تبسيط الرؤية

.لرؤية تلك البنود

Home Pageهذه الدورة أو المساق له صفحة رئيسية [ 2]

في هذه الصفحة، . Modules or Units.مع روابط للوحدات

وحدة يمكن للطالب النقر فوق الروابط للدخول مباشرة إلى ال

Module(or Unit.)المحددة

فحات، ص:  لتنظيم المحتوى وقد تشملالواحداتيمكن استخدام 

.فروض، اختبارات، مناقشات، روابط خارجية، وملفات
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الفروض:  Canvas Studentأدلة 

التي قد تساعدك في تقديم أنواع محددة من Student Canvasتساعدك الروابط أدناه في أدلة . Canvasقد يعين المعلمون فروض ليتم تقديمها من خالل 

.أجهزة الكمبيوتر المحمولة/هذه األدلة للمتصفحات. الفروض، وكيفية الوصول إلى التعليقات إن وجدت

كيف يمكنني تقديم فرض أونالين؟●

كيف يمكنني تقديم فرض إدخال نص؟●

كيف يمكنني إدخال رابط كتقديم فرض؟●

؟كيف يمكنني تقديم ملف وسائط ميديا كتقديم فرض●

؟Canvasكيف يمكنني رفع ملف كتقديم فرض في ●

Google Driveكيف يمكنني رفع ملف من جوجل درايف ●

؟Canvasكتقديم فرض في 

كيف يمكنني تقديم فرض سحابي مع جوجل درايف ●

Google Drive؟

كيف يمكنني معرفة متى تم تقديم فرضي؟●

كيف يمكنني أن أعرف أن معلمي أنهى تقدير فرضي؟●

كيف يمكنني عرض تعقيبات معلمي على الفرض؟●

Canvasفي فروض DocViewerكيف يمكنني استخدام ●

كطالب؟

ن معلمي كيف يمكنني عرض تعقيبات التعليق التوضيحي م●

مباشرة في تقديم فرضي؟

كيف يمكنني عرض نتائج التقييم لفرضي؟●

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9539-421241972
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14129-4212833572
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14128-4212833582
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10668-421254356
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10663-421254353
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10472-4212344077
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10611-4212682954
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10670-421254357
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10664-421254358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10666-how-do-i-view-assignment-comments-from-my-instructor
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10537-4212710319
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10542-4212352349
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10491-421267891


أدوات الوصول 

.هناك العديد من أدوات الوصول متضمنة في البرامج واألجهزة

أجهزة المضمنة

Macخيارات الوصول ماك ●

Macمختصرات الوصول ماك ●

الدليل الشامل-Macالوصول على ماك ●

iPad/iPhoneمختصر الوصول إلى ●

الدليل الشامل -iPad/iPhoneالوصول إلى ●

Ultimate Guide

Canvasداخل 

Canvasالوصول داخل ●

على القارئ الشامل Canvas Pagesتحتوي صفحات ●

Immersive Reader( ليس في التنبيهاتAnnouncements ،

، االختبارات Assignments، الفروض Discussionsالمناقشات 

Quizzesاختبرنا التطبيق في متصفح (.  ، وغيرهاSafari على جهاز

iPad نك فتح تأكد من إغالق الرسالة التي تطلب م)وكان يعمل في المتصفح

القارئ (.  حتى تتمكن من رؤية أوامر التحكمCanvas Studentتطبيق 

لكن من أجل القراءة بصوت ، Studentالشامل غير متوفر في تطبيق 

iPadي مرتفع، يمكن للطلبة استخدام ميزة متضمنة لقراءة النص ومتوفرة ف

 < Settings)وذلك عن طريق اإلعدادات text-to-speechوتسمى 

Accessibility > Speech > شغل خيار الصوتSpeech 

Selection . ثم حدد نصText واختر تحدثSpeak.)

 Microsoftشرح نصي مباشر الجتماعات فرق ميكروسوفت ●

Teams

https://support.apple.com/en-gb/HT202562
https://support.apple.com/en-gb/HT204434
https://www.imore.com/accessibility-mac-ultimate-guide
https://support.apple.com/en-gb/HT204390
https://www.imore.com/accessibility-iphone-ipad
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-2061-accessibility-within-canvas
https://education.microsoft.com/en-us/resource/9b010288
https://support.office.com/en-us/article/use-live-captions-in-a-teams-meeting-4be2d304-f675-4b57-8347-cbd000a21260


كيف يمكنني تقديم فرض أونالين؟
Canvas Doc Team  بتاريخ 21 أبريل، 2017 • آخر تعديل تم بواسطة موظف   Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 

28 مارس، 2020
اإلصدار 51

إعجاب • عرض 25 إعجابات 25 
تعقيب • 4 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك تقديم فروض أونالين في Canvas باستخدام أنواع تقديم متنوعة. يمكن للمعلمين اختيار أي نوع من التقديمات أونالين 
يودون منك أن تستخدمها. في حال سمح معلمك يكون لديك خيار إعادة تقديم الفروض.

أي مرفقات تضاف كجزء من تقديم فرض له تقدير يتم نسخها أيضًا إلى ملفات المستخدم لديك ولكن ال يتم احتسابها من حصة 
المستخدم الخاصة بك. مع ذلك، بمجرد رفع الملف كتقديم، ال يمكنك حذف الملف. يتم تخزين الملفات في مجلد تقديمات 

.Submissions
قد تحتاج إلى مراجعة جميع معلومات الفرض قبل تقديمه، على سبيل المثال تقييم الفرض، إن وجد.

يوضح لك هذا الدرس كيفية تقديم فرض أونالين قياسي. تعلم كيفية تقديم فرض مراجعة الزمالء فرض مراجعة الزمالء.

تقديم تطبيق ملف من طرف ثالث

يمكنك تقديم فروض من جوجل درايف Google Drive، أو دروبوكس Dropbox، أو خدمة طرف ثالث آخر من خالل سطح 
المكتب في جهاز الكمبيوتر لديك بأي من الطريقتين التاليتين:

تنزيل الملف على جهاز الكمبيوتر لديك وتقديم الملف برفعه .1
مشاركة الملف، نسخ الرابط، وتقديم الرابط لموقع .2

Mobile Submissions تقديمات الهاتف المتحرك

.iOS أو Android كما يمكنك أيضًا تقديم فروضك باستخدام جهازك

مالحظات:
ليس كل األنواع قد تكون متاحة لفرضك، اعتمادًا على نوع تقديم الفرض الذي يحدده معلمك. 

ليس كل فروضك يمكن تقديمها أونالين. في حال لم تتمكن من رؤية رابط تقديم الفرض Submit Assignment، فقد يود  
معلمك أن تقدم فرضك بطريقة مختلفة، أو أن الموعد المتاح للفرض قد انتهى. عرض وصف الفرض للتعليمات، أو اتصل بمعلمك 

للمساعدة.
.5 GB رفع الملفات أكبر من Canvas ال يدعم 

Open Assignments افتح الفروض

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9539-421241972
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9539-421241972#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10565-421241989
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10662-421254352
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10651-421254363
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10663-421254353


.Assignments في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط الفروض
ملحوظة: كما يمكنك الدخول على فروضك من خالل اسم مستخدمك، أو لوحة معلومات الدورة أو المساق، خطة المنهج، كتاب 

الصف، التقويم أو الوحدات.

عرض فروض الدورة أو المساق

انقر فوق اسم الفرض

تقديم فرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/744/367/original/9151d0e3-81de-492a-b11c-43cca17372e2.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/003/182/553/original/bd0a4772-decc-4425-893e-ba2af45034a0.png


لتقديم فرض، انقر فوق زر تقديم فرض Submit Assignment لتقديم عملك.
ملحوظة: في حال لم تتمكن من رؤية زر تقديم الفرض Submit Assignment، فقد ال يود معلمك أن تقدم فرضك أونالين، أو 

أن الموعد المتاح للفرض قد انتهى. عرض وصف الفرض للتعليمات، أو اتصل بمعلمك للمساعدة.

عرض إشعار التقدير النهائي

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/196/183/original/8aa57491-c45d-4bd3-9976-d80984c38f79.png


قد تظهر الفتة أعلى فرضك توضح بأن معلمك أزال الفرض من حسابات التقدير اإلجمالية. ومع ذلك، فإن هذا اإلعداد ال يؤثر على 
تقديمات الفرض.

Select Submission Type حدد نوع التقديم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/196/185/original/e07f2227-0226-49bd-b4f3-0684c6cd104a.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/762/414/original/73ba23eb-f8c7-4cc3-a670-f63487d38a32.png


سيحدد معلمك أي أنواع التقديمات مناسبة لكل فرض. يوجد أربعة أنواع للتقديم: رفع ملف، تقديم إدخال نص، إدخال رابط موقع، 
أو تقديم وسائط ميديا.

ملحوظة: ليس كل األنواع قد تكون متاحة لفرضك، اعتمادًا على نوع تقديم الفرض الذي يحدده معلمك.

Submit a File Upload تقديم رفع ملف

File Upload. من أجل رفع ملف من جهاز الكمبيوتر لديك وتقديمه كفرض لك، حدد عالمة تبويب رفع ملف

Submit Text Entry تقديم إدخال نص

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/228/077/original/8faef9c9-81c0-414b-8e18-4ff6470ad009.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10663-421254353


.Text Entry لتقديم فرض إدخال نص، حدّد عالمة تبويب إدخال نص
ملحوظة:  يشمل تقديم الفرض Rich Content Editor إظهار لعدد الكلمات تحت الجانب األيمن من أسفل لمربع النص.

Submit Website URL تقديم رابط موقع

.Website URL موقع، حدد عالمة التبويب رابط موقع URL لتقديم رابط

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/487/048/original/126219d5-8757-481d-9c98-3d543c182e62.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14129-4212833572
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/228/078/original/77d93f6f-9f62-4286-a265-5a1855f4a816.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14128-4212833582


Submit Media Recording تقديم تسجيل وسائط ميديا

Media. لـتقديم تسجيل وسائط ميديا، حدد عالمة تبويب وسائط ميديا

تقديم فرض

.Submit Assignment عندما تكون مستعد لتقديم فرضك، أنقر على زر تقديم فرض

View Submission عرض التقديم
  

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/239/308/original/42fd3416-f97f-4631-b154-7e4fd2be0d40.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10668-421254356
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/228/079/original/1ff5e2a3-05ba-40e6-b1b3-04dc3fec6692.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/003/182/555/medium/9c5e5306-aba6-432a-a448-7da77ff44a30.png


بعد تقديمك لعملك، سترى معلومات في شريط األدوات الجانبي حول تقديمك [1]. بالنسبة لرفع الملفات، يوفر شريط األدوات 
الجانبي رابطًا لتقديمك لتنزيله إذا لزم األمر.

في حال اخترت، قد تعيد تقديم نسخة أخرى من فرضك باستخدام زر Re-submit Assignment  [2]. ستكون قادرًا على 
عرض تفاصيل أحدث تقديماتك في الشريط الجانبي، لكن معلمك سيكون قادرًا على رؤية كل تقديماتك.

بمجرد وضع معلمك تقدير لتقييمك، رابط التقديرات في قائمة التنقل للدورة أو المساق يظهر مؤشر تقدير.
كما يمكنك رؤية تفاصيل حول فرضك وروابط لمزيد من التعليق في صفحة تقديراتك.

مالحظات:
سيبقى فرضك ظاهرًا في الفروض وفي خطة المنهج؛ وال يتم إزالة القائمة مع تقديمات الفرض. 

عندما تعيد تقديم فرض، فإنك تستطيع الدخول وعرض أحدث تقديم فقط. مع ذلك، يستطيع المعلم عرض جميع تقديماتك. 

الموضوع السابق: كيف يمكنني عرض التقييم لرفض األداة الخارجي الخاص بي؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني تقديم فرض إدخال نص؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني تقديم فرض أونالين؟

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10664-421254358
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-16532-4212829286
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13270-how-do-i-view-the-rubric-for-my-external-tool-assignment
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14129-4212833572
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents


كيف يمكنني تقديم فرض إدخال نص؟
Canvas Doc Team  بتاريخ 3 فبراير، 2018 •آخر تعديل تم بواسطة  Canvas Doc Team بتاريخ 28  المستند المنشأ بواسطة 

مارس، 2020
اإلصدار 37

إعجاب • عرض 2 إعجابات2 
تعقيب • 6 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك تقديم فرض في Canvas باستخدام إدخال نص. يتم إنشاء فروض إدخال النص في Rich Content Editor. في حال 
سمح معلمك يكون لديك خيار إعادة تقديم الفروض.

قد تحتاج إلى مراجعة جميع معلومات الفرض قبل تقديمه، على سبيل المثال تقييم الفرض assignment rubric، إن وجد.
مالحظات:

ليس كل فروضك يمكن تقديمها أونالين. في حال لم تتمكن من رؤية رابط تقديم الفرض Submit Assignment، فقد يود  
معلمك أن تقدم فرضك بطريقة مختلفة، أو أن الموعد المتاح للفرض قد انتهى. عرض وصف الفرض للتعليمات، أو اتصل بمعلمك 

للمساعدة.
.iOS أو Android كما يمكنك أيضًا تقديم فروضك باستخدام جهازك 

Open Assignments افتح الفروض

.Assignments في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط الفروض

عرض فروض الدورة أو المساق

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14129-4212833572
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14129-4212833572#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10662-421254352
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/744/397/original/07df6afb-e2a2-4ae5-bc81-6cab8585633b.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/003/182/582/original/b1abdda9-7c89-4800-9b2c-e4f52531582e.png


انقر فوق اسم الفرض

تقديم فرض

.Submit Assignment لتقديم فرض، انقر فوق زر تقديم فرض
ملحوظة: في حال لم تتمكن من رؤية زر تقديم الفرض Submit Assignment، فقد ال يود معلمك أن تقدم فرضك أونالين، أو 

أن الموعد المتاح للفرض قد انتهى. عرض وصف الفرض للتعليمات، أو اتصل بمعلمك للمساعدة.

عرض إشعار التقدير النهائي

قد تظهر الفتة أعلى فرضك توضح بأن معلمك أزال الفرض من حسابات التقدير اإلجمالية. ومع ذلك، فإن هذا اإلعداد ال يؤثر على 
تقديمات الفرض.

Text Entry حدّد إدخال نص

Text Entry. لتقديم فرض إدخال نص، حدّد عالمة تبويب إدخال نص

Submit Text Entry تقديم إدخال نص

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/237/original/85e54cea-b22e-4b7b-8bef-01c442ba1e53.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/230/original/808c2379-5657-48f3-923d-4333c1e22e34.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/239/original/c97afbce-cbe7-41c0-a2fb-4af5df9c61f4.png


.Submit Assignment [2] انقر فوق زر تقديم الفرض .Rich Content Editor [1] أكتب أو أنسخ وألصق النص في

Add Media أضف وسائط ميديا

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/487/061/original/2d17ba50-5026-4577-8a22-3f74938f6e2e.png


كجزء من تقديم فرض إدخال نص، يمكنك تسجيل مقطع فيديو أو رفع ملف مقطع فيديو [1].يمكنك أيضًا تسجيل صوتي أو رفع 
ملف تسجيل صوتي.

يمكنك أيضًا تضمين صورة من Canvas أو من الموقع  في تقديم فرضك إدخال نص [2]. كما يسمح Canvas لك بتضمين 
صورًا من فليكر Flickr في تقديم فرضك إدخال نص.

أي ملفات تضاف كجزء من تقديم فرض له تقدير يتم نسخها أيضًا إلى ملفات المستخدم لديك ولكن ال يتم احتسابها من حصة 
المستخدم الخاصة بك. مع ذلك، بمجرد رفع الملف كتقديم، ال يمكنك حذف الملف. يتم تخزين الملفات في مجلد تقديمات 

.Submissions

View Submission عرض التقديم
  

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/487/059/original/80010a9d-d681-4a7f-8cd4-b3bb34f72747.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14127-how-do-i-upload-an-audio-file-using-the-rich-content-editor-as-a-student
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14126-how-do-i-record-audio-using-the-rich-content-editor-as-a-student
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10623-how-do-i-upload-a-video-using-the-rich-content-editor-as-a-student
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10627-how-do-i-record-a-video-using-the-rich-content-editor-as-a-student
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14127-how-do-i-upload-an-audio-file-using-the-rich-content-editor-as-a-student
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14124-how-do-i-embed-images-from-flickr-creative-commons-in-the-rich-content-editor-as-a-student
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14125-how-do-i-embed-images-from-the-web-in-the-rich-content-editor-as-a-student
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14123-how-do-i-embed-images-from-canvas-into-the-rich-content-editor-as-a-student
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14124-how-do-i-embed-images-from-flickr-creative-commons-in-the-rich-content-editor-as-a-student
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/528/927/medium/5aafc3fe-7a24-4ec8-ad7a-8d7c4020daf2.png


يظهر الشريط الجانبي معلومات عن فرضك [1].

يمكنك أن تختار إعادة تقديم نسخة أخرى من فرضك بالنقر فوق زر Re-Submit Assignment [2] في حال سمح لك 
معلمك بذلك. ستكون قادرًا على عرض تفاصيل أحدث تقديماتك في الشريط الجانبي، لكن معلمك سيكون قادرًا على رؤية كل 

تقديماتك.

بمجرد وضع معلمك تقدير لتقييمك، رابط التقديرات في قائمة التنقل للدورة أو المساق يظهر مؤشر تقدير. كما يمكنك رؤية تفاصيل 
حول فرضك وروابط لمزيد من التعليق في صفحة تقديراتك.

مالحظات:
بعد تقديم الفرض، سيبقى الفرض ظاهرًا في الفروض وفي خطة المنهج؛ وال يتم إزالة القائمة مع تقديمات الفرض. 

عندما تعيد تقديم فرض، فإنك تستطيع الدخول وعرض أحدث تقديم فقط. مع ذلك، يستطيع المعلم عرض جميع تقديماتك. 

الموضوع السابق: كيف يمكنني تقديم فرض أونالين؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني إدخال رابط كتقديم فرض؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني تقديم فرض إدخال نص؟ 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9539-421241972
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14128-4212833582
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents


كيف يمكنني إدخال رابط كتقديم فرض؟
Canvas Doc Team بتاريخ 28  Canvas Doc Team  بتاريخ 3 فبراير، 2018 •آخر تعديل تم بواسطة  المستند المنشأ بواسطة 

مارس، 2020
اإلصدار 37

إعجاب • عرض 1 إعجاب 1 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك إدخال رابط موقع كتقديم فرض في تطبيق Canvas. عند تقديم رابط كفرض، يأخذ تطبيق Canvas صورة شاشة من 
صفة الموقع في الوقت الذي تم تقديمه فيه.

قد تحتاج إلى مراجعة جميع معلومات الفرض قبل تقديمه، على سبيل المثال تقييم الفرض، إن وجد. في حال سمح معلمك يكون 
لديك خيار إعادة تقديم الفروض.

تقديم تطبيق ملف من طرف ثالث

يمكنك تقديم فروض من جوجل درايف Google Drive، أو دروبوكس Dropbox، أو خدمة طرف ثالث آخر من خالل سطح 
المكتب في جهاز الكمبيوتر لديك بأي من الطريقتين التاليتين:

تنزيل الملف على جهاز الكمبيوتر لديك وتقديم الملف برفعه 

مشاركة الملف، نسخ الرابط، وتقديم الرابط لموقع 

مالحظات:
ليس كل فروضك يمكن تقديمها أونالين. في حال لم تتمكن من رؤية رابط تقديم الفرض Submit Assignment، فقد يود  

معلمك أن تقدم فرضك بطريقة مختلفة، أو أن الموعد المتاح للفرض قد انتهى. عرض وصف الفرض للتعليمات، أو اتصل بمعلمك 
للمساعدة.

.iOS أو Android كما يمكنك أيضًا تقديم فروضك باستخدام جهازك 

Open Assignments افتح الفروض

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14128-4212833582
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14128-4212833582#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10662-421254352
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10663-421254353


.Assignments في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط الفروض

عرض فروض الدورة أو المساق

انقر فوق اسم الفرض

تقديم فرض

.Submit Assignment لتقديم فرض، انقر فوق زر تقديم فرض
ملحوظة: في حال لم تتمكن من رؤية زر تقديم الفرض Submit Assignment، فقد ال يود معلمك أن تقدم فرضك أونالين، أو 

أن الموعد المتاح للفرض قد انتهى. عرض وصف الفرض للتعليمات، أو اتصل بمعلمك للمساعدة.

عرض إشعار التقدير النهائي

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/744/447/original/5998103c-fdda-4818-83ce-e79630db7b72.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/003/182/637/original/aa8e4346-2fda-45be-8d12-77605c2fe9f8.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/298/original/1977d708-5e16-44fc-aeaf-0a068f6ffe67.png


قد تظهر الفتة أعلى فرضك توضح بأن معلمك أزال الفرض من حسابات التقدير اإلجمالية. ومع ذلك، فإن هذا اإلعداد ال يؤثر على 
تقديمات الفرض.

حدد رابط موقع

.Website URL لتقديم رابط، حدد عالمة التبويب رابط موقع

تقديم رابط موقع

Submit  انقر فوق زر تقديم الفرض .Website URL [1] اكتب أو انسخ وألصق الرابط في حقل رابط الموقع
.Assignment [2]

يمكنك تقديم فروض من جوجل درايف Google Drive، دروبوكس Dropbox، أو خدمة طرف ثالث آخر من خالل مشاركة 
الملف، نسخ الرابط وتقديم كرابط موقع. بديالً عن ذلك، يمكنك تنزيل الملف إلى جهاز الكمبيوتر لديك وتقديم ملف برفعه في حال 

سمح الفرض بذلك.

View Submission عرض التقديم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/287/original/350319d7-11d1-4170-8bf6-71eb6c64e5ed.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/284/original/55643504-c491-4777-bd10-417f31e5739e.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/291/original/502ccf63-989c-412e-a299-3819f1bc73fb.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10663-421254353


  

يظهر الشريط الجانبي معلومات عن فرضك [1].

يمكنك أن تختار إعادة تقديم نسخة أخرى من فرضك بالنقر فوق زر Re-Submit Assignment [2] في حال سمح لك 
معلمك بذلك. ستكون قادرًا على عرض تفاصيل أحدث تقديماتك في الشريط الجانبي، لكن معلمك سيكون قادرًا على رؤية كل 

تقديماتك.

بمجرد وضع معلمك تقدير لتقييمك، رابط التقديرات في قائمة التنقل للدورة أو المساق يظهر مؤشر تقدير. كما يمكنك رؤية تفاصيل 
حول فرضك وروابط لمزيد من التعليق في صفحة تقديراتك.

مالحظات:
بعد تقديم الفرض، سيبقى الفرض ظاهرًا في الفروض وفي خطة المنهج؛ وال يتم إزالة القائمة مع تقديمات الفرض. 

عندما تعيد تقديم فرض، فإنك تستطيع الدخول وعرض أحدث تقديم فقط. مع ذلك، يستطيع المعلم عرض جميع تقديماتك. 

الموضوع السابق: كيف يمكنني تقديم فرض إدخال نص؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني تقديم ملف وسائط ميديا كتقديم فرض؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments >  كيف يمكنني إدخال رابط كتقديم فرض؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/528/930/medium/ee53e31b-eb26-49ae-9a79-2d04eef0f181.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14129-4212833572
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10668-421254356
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents


كيف يمكنني تقديم ملف وسائط ميديا كتقديم فرض؟
 Canvas Doc Team  19 أبريل، 2017 • آخر تعديل تم بواسطة موظف Canvas Doc Team   المستند المنشأ بواسطة موظف

28 مارس، 2020
اإلصدار 52

إعجاب • عرض 4 إعجابات4 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك رفع ملف مقطع فيديو أو تسجيل صوتي لتقديمه كفرض في Canvas. كما يمكنك استخدام Canvas لعمل ملف تسجيل 
صوتي أو مقطع فيديو لتقديمه كفرض. قد تحتاج إلى مراجعة جميع معلومات الفرض قبل تقديمه، على سبيل المثال تقييم الفرض 

.iOS أو Android إن وجد. كما يمكنك أيضًا تقديم فروضك باستخدام جهازك ،assignment rubric

أي مرفقات تضاف كجزء من تقديم فرض له تقدير يتم نسخها أيضًا إلى ملفات المستخدم لديك ولكن ال يتم احتسابها من حصة 
المستخدم الخاصة بك. مع ذلك، بمجرد رفع الملف كتقديم، ال يمكنك حذف الملف. يتم تخزين الملفات في مجلد تقديمات 

.Submissions
Canvas Media  اطلع على ،Canvas لتعرف المزيد عن الخيارات المتاحة الستخدام ملفات وسائط الميديا في

.Comparison PDF
مالحظات:

.500 MB رفع وسائط الميديا التي يزيد حجمها عن Canvas لن يقبل 

يقرر معلمك نوع التقديمات المسموح بها. قد ال يكون أحد أو كال هذه الخيارين متاحًا. في حال سمح معلمك يكون لديك خيار إعادة  
تقديم الفروض.

ليس كل فروضك يمكن تقديمها أونالين. في حال لم تتمكن من رؤية رابط تقديم الفرض Submit Assignment، فقد يود  
معلمك أن تقدم فرضك بطريقة مختلفة، أو أن الموعد المتاح للفرض قد انتهى. عرض وصف الفرض للتعليمات، أو اتصل بمعلمك 

للمساعدة.

Open Assignments افتح الفروض

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10668-421254356
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10668-421254356#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10565-421241989
http://bit.ly/cnvs-media-comp
http://bit.ly/cnvs-media-comp


.Assignments في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط الفروض

Open Assignment افتح الفرض

انقر فوق اسم الفرض.

تقديم فرض

.Submit Assignment انقر فوق زر تقديم الفرض
ملحوظة: في حال لم تتمكن من رؤية زر تقديم الفرض Submit Assignment، فقد ال يود معلمك أن تقدم فرضك أونالين، أو 

أن الموعد المتاح للفرض قد انتهى. عرض وصف الفرض للتعليمات، أو اتصل بمعلمك للمساعدة.

عرض إشعار التقدير النهائي

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/744/461/original/0e5154db-6cf4-4883-8b42-e5debe51c4a0.png
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قد تظهر الفتة أعلى فرضك توضح بأن معلمك أزال الفرض من حسابات التقدير اإلجمالية. ومع ذلك، فإن هذا اإلعداد ال يؤثر على 
تقديمات الفرض.

Select Media حدد وسائط ميديا

لفتح أداة رفع وسائط الميديا، حدد عالمة تبويب وسائط ميديا Media [1] وانقر فوق زر سجل/رفع وسائط ميديا 
.Record/Upload Media [2]

Record Media تسجيل وسائط ميديا

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/228/000/original/02373b52-d448-4881-bc4a-a5641f9a67ec.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/766/807/original/998351dd-8422-4e16-8b9d-8d7212923284.png


لديك الخيار لعمل مقطع فيديو أو تسجيل صوتي لرفعه إلى الفرض.
لتحديد ميكروفون لتسجيلك، أنقر على زر مايك Mic [1]. لتحديد كاميرا ويب، أو لغلق كاميرا الويب من أجل عمل تسجيالت 

.Webcam [2] صوتية فقط، انقر فوق زر
ملحوظة: في ظهرت لك رسالة خطأ تقول، “تعليق وسائط ميديا لم يتم إعداده بشكل صحيح”، يرجى االتصال بمعلمك.

Upload Media رفع وسائط ميديا

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/098/694/original/0d05a31b-9182-454a-ab1d-392b48aa9e9c.png
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يمكنك رفع ملف تسجيل صوتي [1] أو رفع ملف مقطع فيديو [2] لفرضك. نفس العملية لكليهما.

Select Media File حدد ملف وسائط ميديا

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/551/102/original/43d0ffb6-72a3-4453-b4c5-a136aeac5c16.png
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حدد الملف الذي تود رفعه وأنقر على فتح  Open لبدء رفع الملف.

Monitor File Upload مراقبة رفع الملف

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/227/996/original/7a2f940a-c086-4367-9a5b-155c838cf567.png


مراقبة رفع الملف Monitor File Upload. ستنتهي عملية الرفع تلقائيًا.

تقديم فرض

عرض رفع تسجيل وسائط الميديا في صندوق تقديم الفرض [1]. يمكنك إضافة تعقيبات نصية على تسجيلك [2].

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/551/131/original/210435e6-0a67-49b6-9f1f-0b721b31b0df.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/098/696/original/ac64306f-c14c-4cb1-9f6f-1839732297a0.png


الستبدال وسائط الميديا المسجلة أو المرفوعة قبل تقديم فرضك، عليك عمل تحديث لصفحة الويب في متصفحك وتسجيل أو رفع 
وسائط الميديا لديك مرة أخرى.

.Submit Assignment [3] لتقديم تسجيلك، انقر فوق زر تقديم فرض

View Submitted Assignment عرض فرض مقدم

يظهر الشريط الجانبي معلومات عن فرضك [1].

يمكنك أن تختار إعادة تقديم نسخة أخرى من فرضك بالنقر فوق زر Re-Submit Assignment [2] في حال سمح لك 
معلمك بذلك. ستكون قادرًا على عرض تفاصيل أحدث تقديماتك في الشريط الجانبي، لكن معلمك سيكون قادرًا على رؤية كل 

تقديماتك.

بمجرد وضع معلمك تقدير لتقييمك، رابط التقديرات في قائمة التنقل للدورة أو المساق يظهر مؤشر تقدير.  كما يمكنك رؤية 
تفاصيل حول فرضك وروابط لمزيد من التعليق في صفحة تقديراتك.

مالحظات:
بعد تقديم الفرض، سيبقى الفرض ظاهرًا في الفروض وفي خطة المنهج؛ وال يتم إزالة القائمة مع تقديمات الفرض. 

عندما تعيد تقديم فرض، فإنك تستطيع الدخول وعرض أحدث تقديم فقط. مع ذلك، يستطيع المعلم عرض جميع تقديماتك. 

الموضوع السابق: كيف يمكنني إدخال رابط كتقديم فرض؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني تقديم فرض نيابة عن مجموعة؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table  >  الفروض Assignments  >  كيف يمكنني تقديم ملف وسائط ميديا كتقديم 

فرض؟
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كيف يمكنني رفع ملف كتقديم فرض في Canvas؟
Canvas Doc Team  بتاريخ  Canvas Doc Team  بتاريخ 19 أبريل، 2017 • آخر تعديل تم بواسطة  المستند المنشأ بواسطة 

28 مارس، 2020
اإلصدار 52

إعجاب • عرض 9 إعجابات9 
تعقيب • 16 

عرض في وضع ملء الشاشة 

في حال سمح معلمك برفع الملفات كنوع من التقديم، يمكنك رفع ملف من جهازك كمبيوترك كتقديم فرض.

أي مرفقات تضاف كجزء من تقديم فرض له تقدير يتم نسخها أيضًا إلى ملفات المستخدم لديك ولكن ال يتم احتسابها من حصة 
المستخدم الخاصة بك. مع ذلك، بمجرد رفع الملف كتقديم، ال يمكنك حذف الملف. يتم تخزين الملفات في مجلد تقديمات 

.Submissions
.Google Drive كنوع تقديم، يمكنك أيضًا رفع ملف من جوجل درايف Google Docs في حال مكّنت مدرستك من استخدام

.5 GB رفع الملفات أكبر من Canvas ملحوظة: ال يدعم

Open Assignments افتح الفروض

.Assignments في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط الفروض

Select Assignment حدد فرض

انقر فوق عنوان الفرض.

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
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تقديم فرض

.Submit Assignment انقر فوق زر تقديم الفرض

Add File أضف ملف

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/003/182/828/original/acfc010b-3eee-44ce-b42b-dc66ae35e8cd.png
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لرفع ملف من جهاز كمبيوترك، انقر فوق زر اختيار ملف Choose File [1]. عندما تظهر نافذة الملف، حدد مكانه وانقر فوق 
اسم الملف. في أسفل النافذة، انقر إما زر اختار  Choose أو تصفح  Browse (حسب المتصفح لديك).

لرفع ملف قد رفعته بالفعل إلى Canvas، انقر فوق رابط انقر هنا لتجد ملف   .Click here to find a file... [2]ستتوسع 
قائمة الملفات. انقر فوق اسم الملف.

في حال كان لديك إمكانية وصول لرفع ملف من جوجل درايف Google Drive، يمكنك تقديم ملف جوجل بالنقر على عالمة 
Google Doc [3]. تبويب

Add Another File أضف ملفًا آخر

Add Another File. في حال احتجت لرفع ملف آخر، انقر فوق رابط أضف ملف آخر
ملحوظة: يمكنك رفع ملفات أخرى فقط من جهاز كمبيوترك.

تقديم فرض

Submit Assignment. انقر فوق زر تقديم الفرض

View Submission عرض التقديم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/766/961/original/14a46977-cc8f-4e41-ad27-b7dc4e129cfa.png
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عرض تأكيد تقديم فرضك.

الموضوع السابق: أين أجد تعليقات الزمالء على فروض مراجعة الزمالء؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني رفع ملف من جوجل درايف Google Drive كتقديم فرض في Canvas؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني رفع ملف كتقديم فرض في Canvas؟
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 Google Drive كيف يمكنني رفع ملف من جوجل درايف
كتقديم فرض في Canvas؟
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اإلصدار 56
إعجاب • عرض 0 إعجابات0 

تعقيب • 0 
عرض في وضع ملء الشاشة 

في حال مكّنت مدرستك من استخدام Google Docs أو جوجل درايف Google Drive كنوع تقديم، يمكنك رفع ملف من 
جوجل درايف Google Drive upload a file from Google Drive لفرض. ال يتم رفع الملفات من جوجل درايف 

Google Drive إلى ملفات المستخدم الخاصة بك في Canvas على عكس تقديمات الفروض األخرى.

يقبل Canvas ملفات Doc, Google Sheet, and Google Slide. كما يمكنك رفع أي ملفات مرفوعة وغير محولة إلى 
Word (.doc/.docx), Excel (.xls/.xlsx), PowerPoint  على سبيل المثال Google Docs تنسيق مستندات جوجل

.PDF و ,((.ppt/.pptx

مالحظات:
في حال أن عالمة تبويب غير متاحة في تقديمك، فإن مدرستك لم تمكّن هذه الميزة. 

Course  في قائمة التنقل للدورة أو المساق  Google Drive في حال أظهرت الدورة أو مساقك رابط إلى جوجل درايف 
Navigation Menu، فإن دورتك أو مساقك قد مكّن جوجل درايف Google Drive مباشرة. وإال، يجب عليك تمكين خدمة 
ويب جوجل درايف في الملف التعريفي للمستخدم الخاص بك Google Drive a web service لرفع ملفات جوجل درايف 

.Google Drive
.Google Drive يمكنك تقديم ملف واحد لتقديمك في فروض جوجل درايف 

عند رفع ملفات جوجل درايف Google Drive كتقديم (docs, sheets, and slides)، تتحول الملفات إلى أنواع مثيالتها  
في ميكروسوفت وتظهر في التقديم كملفات مماثلة Word, Excel, أو PowerPoint. هذا التحويل يحفظ في األساس التقديم في 

حالته الحالية؛ وأي تغييرات في الملف على جوجل درايف لن يتم حفظها في التقديم.

Open Assignments افتح الفروض

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
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.Assignments في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط الفروض

Select Assignment حدد فرض

انقر فوق عنوان الفرض.

تقديم فرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/744/561/original/af402697-854f-46cb-b8ec-a9a7b2a83c54.png
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.Submit Assignment انقر فوق زر تقديم الفرض

Open Google Doc افتح

  .Google Drive أو Google Doc  انقر فوق عالمة تبويب
ملحوظة: في حال أن عالمة تبويب Google Doc or Google Drive غير متاحة، فإن مدرستك لم تمكّن هذه الميزة.

تقديم فرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/197/318/original/7c0738ea-47b9-4711-a724-c0ad30c142e9.png
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يظهر جوجل درايف Google Drive قائمة لجميع الملفات المسموح بها. انقر فوق اسم الملف [1]، ثم انقر فوق زر تقديم فرض 
.Submit Assignment  [2]

View Submission Notification عرض تنبيهات التقديم

يظهر Canvas رسالة تبلغك بأن تقديمك قيد المعالجة بعد ما تقدم فرضك. يمكنك التنقل بعيدًا عن صفحة تقديم الفرض بدون 
إعاقة رفع الملف. كما ستسلم تنبيهًا بالبريد اإللكتروني يفيد بإتمام عملية التقديم.

.OK لمسح التنبيه، انقر فوق زر موافق

View Submission عرض التقديم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/000/781/810/original/87fd4fe5-4b88-4d50-8562-2095f5116be8.png
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عرض تأكيد تقديم فرضك.

View Uploading and Failed Submission Icons عرض أيقونات رفع التقديم وحدوث خطأ

في حال كان تقديمك في قائمة انتظار للرفع، تظهر أيقونة الرفع icon [1] . كما تظهر هذه األيقونة كذلك لمعلمك في حال حاول 
الوصول إلى الفرض قبل رفعه.

في حال فشل التقديم في الرفع، تظهر أيقونة خطأ الرفع [2]. انقر فوق رابط تنزيل التقديم لعرض الخطأ.

الموضوع السابق: كيف يمكنني رفع ملف كتقديم فرض في Canvas؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني تقديم فرض سحابي مع جوجل درايف Google Drive؟

أنت هنا
Google  كيف يمكنني رفع ملف من جوجل درايف < Assignments الفروض < Contents of Table قائمة المحتويات

Drive كتقديم فرض في Canvas؟
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Google  كيف يمكنني تقديم فرض سحابي مع جوجل درايف
Drive؟
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إعجاب • عرض 5 إعجابات5 

تعقيب • 7 
عرض في وضع ملء الشاشة 

في حال أنشأ معلمك فرض سحابي باستخدام ملف جوجل درايف Google Drive، يمكنك تحرير المستند مباشرة وتقديم 
تغييراتك كتقديم فرضك.

عندما تفتح الفرض، سينشئ جوجل درايف صورة من الملف لتقديمك. يمكنك إجراء التغييرات لكل تعليمات الفرض، وتقديم 
الفرض مباشرة من صفحة الفرض. المستند المنسوخ يضاف كذلك إلى مجلد جوجل درايف Google Drive للدورة أو المساق.

يتم معاملة الفروض السحابية بنفس الطريقة ألي نوع آخر لتقديم الفرض. عندما تقدم فرضك، سيرى معلمك الفرض بالضبط عندما 
تنقر على زر تقديم Submit. على الرغم من أن الفروض السحابية ما زال يمكن تعديلها في صفحة الفرض، فإن أي تعديالت 

تقوم بها على الفرض بعد التقديم ال يمكن أن يراها معلمك ما لم يعيد تقديمها مرة أخرى كإعادة تقديم.

Open Assignments افتح الفروض

.Assignments في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط الفروض

Open Assignment افتح الفرض

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
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انقر فوق اسم الفرض.

View Assignment عرض الفرض
  

عرض الفرض في صفحة الفرض.

Edit Assignment تحرير الفرض

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/071/756/original/3ab13da0-a7c2-461a-b479-8cd097172d59.png
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عليك إجراء التعديالت مباشرة على المستند كما يلزم إلتمام الفرض [1]. يحفظ جوجل Google التغييرات بصفة دورية [2].

تقديم فرض

.Submit  عندما تكون مستعد لتقديم الفرض، تحقق من أن كل التعديالت تم حفظها، ثم انقر فوق زر تقديم

Confirm Submission تأكيد التقديم

تأكد من أنه تم تقديم فرضك.

في حال كنت تحتاج لعمل تعديالت، يمكنك تحرير الفرض مرة أخرى وتقديم الفرض كإعادة تقديم.

الموضوع السابق: كيف يمكنني رفع ملف من جوجل درايف Google Drive كتقديم فرض في Canvas؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني رفع ملف من Microsoft Office 365 كتقديم فرض؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني تقديم فرض سحابي باستخدام جوجل 

درايف Google Drive؟
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كيف يمكنني معرفة متى تم تقديم فرضي؟
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عرض تفاصيل تقديم الفرض لمعرفة أنك قدمت الفرض.

ستظهر أيضًا جميع تقديمات الملف في مجلدك الشخصي للملفات غير المقدمة.

افتح التقديرات

Grades. في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط التقديرات

Select Assignment حدد فرض
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انقر فوق اسم الفرض.

View Submission Details عرض تفاصيل التقديم

عرض تأكيد التقديم للفروض المقدمة.

الموضوع السابق: كيف يمكنني رفع ملف من Microsoft Office 365 كتقديم فرض؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني أن أعرف أن معلمي أنهى تقدير فرضي؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني معرفة أنه تم تقديم فرضي؟
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كيف يمكنني أن أعرف أن معلمي أنهى تقدير فرضي؟
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عندما يحدث تغيير في تقديرات دورتك أو مساقك، يضيف رابط التقديرات Grades link في قائمة التنقل للدورة أو المساق 
Course Navigation مؤشر يمثل عدد التغييرات في الدورة أو المساق منذ آخر زيارة لك. تظهر صفحة التقديرات تفاصيل 

فرضك التي تم تقديرها.

ملحوظة: كما يمكنك كذلك إعداد التنبيهات لتعرف متى أتم معلمك تقدير الفرض.

افتح التقديرات

.Grades في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط التقديرات

عرض تقدير الفرض
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تشير وجود نقطة بجانب الفرض على أن هذا الفرض تم تقديره [1]. يظهر المؤشر عندما تنتقل بعيدًا أو تعيد تنشيط الصفحة.

عمود التقدير يظهر التقدير المعطى للفرض [2].

يمكنك أيضًا أن ترى في صفحة التقديرات Grades page ما إذا كان الفرض يتضمن تفاصيل الدرجة، مالحظات أو تقييم.

الموضوع السابق: كيف يمكنني معرفة متى تم تقديم فرضي؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني تقديم فرض سحابي باستخدام Microsoft Office 365؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني معرفة أن معلمي تم تقدير فرضي؟
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كيف يمكنني عرض تعقيبات معلمي على الفرض؟
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يمكنك رؤية تعقيبات من معلمك في صفحة التقديرات. معظم التعقيبات توجد في شريط األدوات الجانبي للفرض. مع ذلك، قد يترك 
معلمك تعقيبات في تقديم فرضك كتعليقات توضيحية.

افتح التقديرات

.Grades في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط التقديرات

View Assignment Comments عرض تعقيبات الفرض

حدد مكان الفرض وانقر فوق أيقونة ملحوظة [1]. عرض التعقيبات في الفرض [2]. يمكنك كذلك عرض الكاتب، التاريخ ووقت 
التعقيب.

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
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Open Assignment افتح الفروض

يظهر تقديم فرضك أيضًا تعقيبات. انقر فوق عنوان الفرض.

View Comments عرض تعقيبات

تظهر أي تعقيبات من معلمك ومضافة إلى تقديمك وكذلك أي تعقيبات أضفتها أنت في جزئية التعقيبات في شريط األدوات الجانبي 
.[1]

وقد يترك معلمك تعقيبات في التقييم في حال كان فرضك يشمل تقييمًا [2].

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/196/879/original/7e401c26-eb4f-429b-bea6-2d02b92d4fd9.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/242/778/original/290f40df-4a44-435f-97cc-523e6a739849.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10491-421267891


View Annotated Comments عرض تعقيبات التعليقات التوضيحية

في حال تقديمك للفرض مع رفع ملف، قد يُضمّن معلمك مالحظات تعليقات توضيحية في فرضك.

تظهر الملفات التي تدعم التعليقات التوضيحية زر عرض المالحظات  View Feedback بجانب التقديم. تعلم كيف تعرض 
التعقيبات بتعليقات توضيحية.

Add Comments أضف تعقيبات

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/242/776/original/75e1a1b2-6d7c-4d79-862e-4044d766b9c8.png
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يمكنك إضافة تعقيبات إلى تقديم فرضك [1]. كل التعقيبات المتروكة في تقديم فرض مجموعة يتم إرسالها إلى المعلم وجميع 
المجموعة.  

في حال شمل تقديم فرض مجموعتك على خيارات التعقيبات، كل فرد من أفراد مجموعتك يتم تقديره بشكل فردي. إلرسال تعقيبك 
إلى معلمك، حدد إرسال التعقيب إلى المعلم فقط Send comment to instructor only [2]. إلرسال تعقيبك إلى معلمك 

.Send comment to the whole group [3] والمجموعة ككل، حدد
.Save [4]  من أجل تقديم تعقيبك، انقر فوق زر حفظ

Add Media Comments أضف تعقيب وسائط ميديا

إلضافة تعقيب وسائط ميديا لتقديمك، انقر فوق رابط مالحظة وسائط ميديا Comment Media . يمكنك عمل مالحظة مقطع 
فيديو أو تسجيل صوتي إلرسالها إلى معلمك. 

الموضوع السابق: كيف يمكنني تقديم فرض سحابي باستخدام Microsoft Office 365؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني استخدام DocViewer في فروض Canvas كطالب؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table  >  الفروض Assignments  > كيف يمكنني عرض مالحظات الفرض الخاصة 

بالمعلم؟
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 Canvas في فروض DocViewer كيف يمكنني استخدام
كطالب؟
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تسمح لك أداة Canvas DocViewer بوضع تعليقات توضيحية في الفرض أونالين في Canvas. يمكنك استخدام 
DocViewer لعرض المالحظات بتعليقات توضيحية في قسم تفاصيل الفرض في شرط األدوات الجانبي من معلمك أو من الطلبة 

اآلخرين في فروض مراجعة الزمالء.

لدى DocViewer حدود لوقت الجلسة قدره 10 ساعات تبدأ من وقت فتح تقديمك. في حال بدأت عمل تعليق توضيحي ولكن لم 
تقدمه قبل انتهاء الجلسة، فإن التعليق التوضيحي لن يتم حفظه. التعليقات التوضيحية المقدمة يتم حفظها وال تتأثر بحدود الجلسة. 

يظهر Canvas تحذير بانتهاء الجلسة بعد مضي 9 ساعات و50 دقيقة، متبوع بتحذير قبل 5 دقائق ودقيقة واحدة حتى الوصول 
للحد المسموح به 10 ساعات. يمكنك إعادة تشغيل جلسة DocViewer الخاصة بك في أي وقت من خالل تحديث صفحة التقديم.

في حال تضمين متصفحك قارئ ملفات PDF، حدد خيار لعرض PDF  في قارئ النظام.

Compatible DocViewer Files ملفات متوافقة مع

في حال تضمن التقديم ملف يمكن فتحه بواسطة DocViewer، ولكن معاينة التقديم لم تكتمل بعد، سوف يرسل Canvas رسالة 
تفيد بأن المستند ما زال قيد المعالجة.

مالحظات:
في حال لم تتمكن من عمل تعليقات توضيحية لمستند في DocViewer، قد تكون مدرستك تقيد هذه الميزة. 

لن يستطيع DocViewer تحويل الملفات التي تتعدى سعتها MB 100 أو التي تكون محمية بكلمة مرور. 

.Canvas Student يمكن عرض التعليقات التوضيحية في تطبيق 

يمكن أن يحذف معلمك أي تعقيب أو تعليق توضيحي في أي وقت. 

في حال أعطى معلمك تقديرات لفرض بدون تحديد اسم، التعليقات التوضيحية في DocViewer لن تكون متاحة حتى يتم إلغاء  
عدم التحديد.

View DocViewer Toolbar عرض شريط أدوات
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يساعدك شريط األدوات DocViewer Toolbar على إدارة تقديم الفرض.

انقر فوق أيقونة تنزيل Download من أجل تنزيل PDF  للتقديم بتعليقات توضيحية.
في حال وجود العديد من الصفحات، فإن حقل رقم الصفحة Page number سيجعلك تتقدم من التقديم إليجاد الصفحة التي تريد 

وضع تعليقات توضيحية فيها. للذهاب إلى صفحة أخرى، أدخل رقم الصفحة في حقل الصفحة Page field. يمكنك أيضًا التقدم 
في التقديم باستخدام أيقونات األسهم [3].

الستدارة الصفحة الحالية 90 درجة باتجاه الساعة، انقر فوق زر تدوير Rotate button [4]. ال يمكن تدوير الصفحات التي 
تحتوي على تعليقات توضيحية.

.Zoom buttons [5] لتكبير وتصغير العرض في التقديم، استخدم أزرار تكبير/تصغير
.Full Screen button [6] لعرض التقديم في وضع الشاشة الكاملة، انقر فوق زر الشاشة الكاملة

لوضع تعليقات توضيحية للتقديم، استخدم أدوات التعليق التوضيحي [7].

ملحوظة: في حال لم تتمكن من استخدام أدوات التعليق التوضيحي في DocViewer، قد تكون مدرستك تقيد هذه الميزة.

أضف نقطة تعليق توضيحي

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/976/993/original/45c6aaf5-16ae-485c-ab8c-7d689061f897.png


  

.Point annotation [1] لترك نقطة تعليق توضيحي، حدد نوع نقطة تعليق توضيحي

حدد لون نقطة التعليق التوضيحي في لوحة األلوان [2].

انقر فوق المنطقة المرغوبة في التقديم [3]. تظهر أيقونة نقطة التعليق التوضيحي تشير إلى مكان التعليق التوضيحي. إلضافة 
ملحوظة إلى نقطة التعليق التوضيحي، أكتب تعليق في حقل ملحوظة  [4]. لبدء سطر جديد في تعقيبك، انقر فوق مفتاح 

.Enter/Return لتقديم تعقيبك، انقر فوق زر .Shift+Enter/Return

.Reply [5] بالنقر فوق زر DocViewer يمكنك الرد على تعقيبات

لنقل التعليق التوضيحي، حرك الماوس على أيقونة نقطة التعليق التوضيحي في المستند. انقر واسحب التعليق التوضيحي إلى 
المنطقة الجديدة.

لحذف نقطة تعليق توضيحي، انقر فوق تعليق توضيحي ومن ثم انقر فوق أيقونة حذف Delete [6]. سيؤكد DocViewer هل 
تود حذف التعليق التوضيحي. حذف التعليق التوضيحي سوف يحذف بالتالي أي تعقيبات مصاحبة.

أضف تعليق توضيحي مظلل
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لتظليل نص في داخل المستند، حدد نوع تظليل التعليق التوضيحي [1].  

حدد لون تظليل التعليق التوضيحي في لوحة األلوان [2].

انقر واسحب لتظليل النص داخل التقديم [3].

إلضافة مالحظة للتعليق التوضيحي المظلل، انقر فوق زر مالحظة Comment [4].  لبدء سطر جديد في تعقيبك، انقر فوق 
.Enter/Return لتقديم تعقيبك، انقر فوق زر .Shift+Enter/Return مفتاح

لحذف تظليل تعليق توضيحي، انقر فوق المنطقة المظلة ومن ثم انقر فوق أيقونة حذف Delete [5]. سيؤكد DocViewer هل 
تود حذف التظليل. حذف التعليق التوضيحي سوف يحذف بالتالي أي تعقيبات مصاحبة.

أضف نص تعليق توضيحي
  

.Free text [1] إلضافة نص مباشرة إلى التقديم، حدد نوع التعليق التوضيحي نص حر

حدد لون نص التعليق التوضيحي في لوحة األلوان [2].

حدد خلفية بيضاء أو شفافة لنص التعليق التوضيحي [3] وكذلك حجم الخط للتعليق التوضيحي [4].

.Shift+Enter انقر فوق المنطقة المرغوب فيها من التقديم، ثم أكتب إدخالك [5]. لبدء سطر جديد في تعقيبك، انقر فوق مفتاح

لحذف التعليق التوضيحي، حرك الماوس على مربع النص في المستند. انقر واسحب التعليق التوضيحي إلى المنطقة الجديدة.

لحذف نص التعليق التوضيحي، انقر فوق مربع النص ومن ثم انقر فوق أيقونة حذف Delete [6]. سيؤكد DocViewer هل 
تود حذف مربع النص.

أضف نص تعليق توضيحي يتخلله خط

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/976/987/medium/3677f31a-c3ee-498e-88d9-97ced27053a2.png


  

.Strikeout [1] لإلشارة أن هناك نص ينبغي حذفه، حدد نوع التعليق التوضيحي

حدد لون يتخلله خط في لوحة األلوان [2].

انقر واسحب لوضع تحته خط داخل التقديم. سيظهر خط يشير إلى أن النص تم تخلله بخط [3].

إلضافة تعقيب للتعليق التوضيحي تحته خط، انقر فوق زر مالحظة Comment [4]. لبدء سطر جديد في تعقيبك، انقر فوق 
.Enter/Return لتقديم تعقيبك، انقر فوق زر .Shift+Enter/Return مفتاح

لحذف تعليق توضيحي يتخلله خط، انقر فوق المنطقة التي يتخللها خط ومن ثم انقر فوق أيقونة حذف Delete [5]. سيؤكد 
DocViewer هل تود حذف نص يتخلله خط. حذف التعليق التوضيحي سوف يحذف بالتالي أي تعقيبات مصاحبة.

أضف رسم تعليق توضيحي

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/976/989/medium/018efe60-26b8-4c07-a079-0ea7be1e0dd2.png


  

.Free Draw [1] لعمل رسم حر باليد وتعليقات توضيحية، حدد نوع الرسم الحر

حدد لون الرسم التعليق التوضيحي في لوحة األلوان [2].

حدد عرض خط التعليق التوضيحي الخاص بك من لوحة عرض الخط [3].

انقر واسحب وأبدأ الرسم. ستظهر أشكال خطوط حرة تشير إلى منطقة الرسم [4]. يمكنك إضافة خطوط مضاعفة لتعليق توضيحي 
مرسوم.

إلضافة تعقيب لرسم تعليقك التوضيحي، انقر فوق زر تعقيب Comment [5]. لبدء سطر جديد في تعقيبك، انقر فوق مفتاح 
  .Return/Enter لتقديم تعقيبك، انقر فوق زر .Return/Enter+Shift

.Check [6] لقبول رسم التعليق التوضيحي، انقر فوق أيقونة

لنقل رسم، حرك الماوس على حدود الرسم، ثم اسحب وأفلت الرسم في المنطقة الجديدة من المستند.

لحذف رسم في أي وقت، انقر فوق الرسم ومن ثم انقر فوق أيقونة حذف Delete [7]. سيؤكد DocViewer هل تود حذف 
رسم. حذف التعليق التوضيحي سوف يحذف بالتالي أي تعقيبات مصاحبة.

ملحوظة: رسم التعليقات التوضيحية يكون له عرض خط واحد فقط لكل تعليق توضيحي. يجب حفظ التعليقات التوضيحية قبل 
إنشاء خط جديد بعرض مختلف.

أضف منطقة تعليق توضيحي

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/976/991/medium/1f8df069-2eb3-4b22-82c6-a20ee84a528b.png


  

.Area [1] لترك منطقة تعليق توضيحي، حدد نوع منطقة تعليق توضيحي

حدد لون منطقة التعليق التوضيحي في لوحة األلوان [2].

انقر واسحب المستطيل حول منطقة التقديم [3]. سيظهر مربع يحدد منطقة التعليق التوضيحي.

إلضافة تعقيب إلى منطقة التعليق التوضيحي، اكتب تعقيب في حقل التعقيب Comment [4]. لبدء سطر جديد في تعقيبك، انقر 
.Enter/Return لتقديم تعقيبك، انقر فوق زر .Shift+Enter/Return فوق مفتاح

.Reply [5] بالنقر فوق زر DocViewer يمكنك الرد على تعقيبات

لتحريك التعليق التوضيحي، حرك الماوس على اإلطار. انقر واسحب التعليق التوضيحي إلى المنطقة الجديدة في المستند.

لحذف منطقة تعليق توضيحي، انقر فوق تعليق توضيحي ومن ثم انقر فوق أيقونة حذف Delete [6]. سيؤكد DocViewer هل 
تود حذف ملحوظة. حذف التعليق التوضيحي سوف يحذف بالتالي أي تعقيبات مصاحبة.

View Comments عرض تعقيبات

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/976/981/medium/9bd6eb26-1f81-4729-baf3-add2fe5f6862.png


تشمل التعقيبات الفردية أيقونة تظهر نوع ولون التعليق التوضيحي [1]. تظهر أيقونة التعليق التوضيحي بجانب اسم صاحب 
التعقيب وتظهر فقط في التعقيب الرئيسي للتعليق التوضيحي. الردود على التعقيب ال تشمل األيقونة.

قد يترك المعلمون تعقيبات إضافية أو يردوا على تعقيباتك. عندما يشتمل تعقيب التعليق التوضيحي على محتوى أكثر من خمسة 
سطور، يظهر مربع المحتوى رابط عالمات الحذف [2]. لتوسيع تعقيب انقر فوق رابط الحذف. في حال شمل التعقيب ردود 

متعددة، سيتم توسيع جميع الردود.

تكون التعقيبات مع الردود متراكمة [3]. عند النقر على تعقيب، تتوسع جميع الردود في المجموعة. عدد الردود المتراكمة موضح 
أسفل أول تعقيب.

تبقى التعقيبات على الصفحة التي تم عمل التعليق التوضيحي فيها. في حال كانت هناك العديد من المالحظات لعرضها في صفحة 
واحدة، يصبح قسم التعقيبات يمكن تحريكه والبحث فيه وبعض التعقيبات مخفية. يوضح مؤشر كم عدد المالحظات المخفية [4].

يمكنك حذف مالحظاتك بالنقر فوق أيقونة حذف [5].

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/785/694/original/3de6af9b-c9b2-4608-8131-47a07dddea21.png


View Anonymous Instructor  عرض تعقيبات المعلم بدون اسم
Comments

في حال مكّن معلمك تعليقات توضيحية للمعلم بدون اسم، لن تظهر التعليقات التوضيحية والمالحظات اسم المعلم أو المقيم.

View Other User Annotations عرض تعليقات توضيحية لمستخدم آخر

عندما يضيف مستخدم آخر تعليق توضيحي داخل المستند، يمكنك عرض كاتب التعليق التوضيحي بالنقر فوق التعليق التوضيحي 
.[1]

يمكنك أيضًا ترك ملحوظة على أي تعليق توضيحي أدرجه المستخدمون اآلخرون [2]. 

View Deleted Items عرض البنود المحذوفة
  

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/741/558/original/00fc2c3c-ec94-4ead-9fb5-aca68708e9fc.png
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/608/705/original/e9016fea-9966-45df-b0e6-65f6028899e3.png
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يمكن أن يحذف معلمك أي تعقيب أو تعليق توضيحي في أي وقت. في حال تم حذف تعقيب أو تعليق توضيحي، يظهر البند 
المحذوف في شريط األدوات الجانبي [1]. يمكنك رؤية اسم المستخدم الذي أتم عملية الحذف وتاريخ الحذف. البنود يمكن حذفها 

فقط بواسطة المعلم أو مسؤول اإلدارة.

في حال تم حذف تعقيبات أو تعليقات توضيحية متعددة، بما في ذلك الردود على التعقيبات في نفس تسلسل الملحوظة، سيتضمن كل 
تعقيب أو تعليق صوتي معلومات خاصة بها عن عملية الحذف.

.Remove[2] لحذف البند المحذوف بصفة دائمة، انقر فوق أيقونة إزالة
ملحوظة: البنود المحذوفة بشكل دائم ال يمكن استردادها.

الموضوع السابق: كيف يمكنني عرض تعقيبات معلمي على الفرض؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني عرض تعقيبات التعليق التوضيحي من معلمي مباشرة في تقديم فرضي؟ 

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني استخدام DocViewer في فروض 

Canvas كطالب؟

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10666-how-do-i-view-assignment-comments-from-my-instructor
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10542-4212352349
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents


كيف يمكنني عرض تعقيبات التعليق التوضيحي من معلمي 
مباشرة في تقديم فرضي؟

Canvas Doc Team  بتاريخ 19 أبريل، 2017 • آخر تعديل تم بواسطة موظف   Canvas Doc Team المستند المنشأ بواسطة 
28 مارس، 2020

اإلصدار 54
إعجاب • عرض 14 إعجابات14 

تعقيب • 0 
عرض في وضع ملء الشاشة 

قد يختار معلمك تضمين تعقيبات مباشرة في تقديم فرض باستخدام تعقيبات داخل السطور أو التعليقات التوضيحية. في حال اشتملت 
صفحة تفاصيل تقديم الفرض على زر عرض التعليق  View Feedback، يمكنك عرض مالحظات التعليقات التوضيحية من 

خالل أداة معاينة تسمى Canvas DocViewer. كما يمكنك أيضًا استخدام Canvas DocViewer للرد على أي تعقيبات أو 
عمل تعليقاتك التوضيحية الخاصة بك.

قد ال تعرض بعض المتصفحات مبدئيًا التعقيبات بشكل صحيح عن عرض التعليقات. في حال تضمين متصفحك قارئ ملفات 
PDF، حدد خيار لعرض PDF  في قارئ النظام. يمكنك أيضًا تنزيل ملفات PDF مع المالحظات لرؤيتها على جهاز 

كمبيوترك. قد تختلف اإلعدادات المطلوبة لعرض أو طباعة التعليقات التوضيحية في PDF حسب البرامج الموجودة على جهاز 
كمبيوترك.

ملحوظة: في حال يظهر مرفق الفرض زر معاينة Preview بدال من زر عرض تعليقات View Feedback، فإن ملفك 
غير متوافق مع DocViewer ولن يتضمن أي تعقيبات تعليقات توضيحية.

افتح التقديرات

.Grades في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط التقديرات

View Assignment Details عرض تفاصيل الفرض

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10542-4212352349
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10542-4212352349#comments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10537-4212710319
https://media.screensteps.com/image_assets/assets/002/744/604/original/dde156ab-e2a3-4f54-bd7d-f9e20d3e38e8.png


  

انقر فوق عنوان فرض.

View Feedback عرض التعليق

. View Feedback انقر فوق زر  عرض التعليقات
.DocViewer لمرفق الفرض، فإن ملفك غير متوافق مع Preview ملحوظة: في حال ظهر زر معاينة

View Annotated Comments عرض تعقيبات التعليقات التوضيحية

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/242/780/medium/d21dd287-3bf0-42ab-84c7-3cf3c551b098.png
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عرض تعقيبات التعليقات التوضيحية من معلمك [1]. للرد على تعقيب، انقر فوق تعقيبات وانقر فوق زر رد Reply  [2]. عندما 
يشمل تعقيب التعليق التوضيحي على محتوى سطور متعددة، يظهر مربع المحتوى رابط عالمات الحذف [3]. لتوسيع تعقيب انقر 

فوق رابط الحذف. لعرض الردود المتتالية، انقر فوق تعقيب لتوسيع جميع الردود [4]. كما يمكنك أيضًا أن تستخدم 
DocViewer لعمل تعليقاتك التوضيحية الخاصة على فرضك.

Download File تنزيل ملف

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/785/848/original/b895d6d3-15eb-4325-99cd-f9a5936baf6f.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10537-4212710319


انقر فوق أيقونة تنزيل Download من أجل تنزيل PDF  للتقديم والتعليقات التوضيحية.

الموضوع السابق: كيف يمكنني استخدام DocViewer في فروض Canvas كطالب؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني عرض نتائج التقييم لفرضي؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني عرض تعقيبات التعليق التوضيحي من 

معلمي مباشرة في تقديم فرضي؟

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/785/850/original/eff172ac-8ad7-420a-902e-aaa8c5a3a913.png
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10537-4212710319
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10491-421267891
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents#jive_content_id_Assignments
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701-canvas-student-guide-table-of-contents


كيف يمكنني عرض نتائج التقييم لفرضي؟
Canvas Doc Team  بتاريخ 19 أبريل، 2017 • آخر تعديل تم بواسطة موظف Canvas Doc Team  المستند المنشأ بواسطة

28 مارس، 2020
اإلصدار 52

إعجاب • عرض 3 إعجابات 3 
تعقيب • 0 

عرض في وضع ملء الشاشة 

يمكنك عرض نتائج تقييمك لفرضك في صفحة التقديرات Grades. يمكنك أيضًا عرض التعقيبات التي تركها لك معلمك على 
التقييم.

افتح التقديرات

.Grades في قائمة التنقل للدورة أو المساق، انقر فوق رابط التقديرات

فتح التقييم

https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/people/jivedocs%2Bunfederated%40instructure.com
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10491-421267891
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.Rubric في حال أن للفرض تقييم، سيعرض الفرض أيقونة تقييم. لفتح التقييم، انقر فوق أيقونة تقييم

عرض نتائج تقييم

عرض نتائج تقييم لفرض.

عرض ناتج تقييم غير محتسب

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/737/839/original/5e48977e-341a-4c3e-aa6a-66513e188664.png


في حال أزال معلمك النقاط من التقييم، ما زال بإمكانك عرض نتائج التقييم لفرضك.

عرض تعقيبات التقييم

https://media.screensteps.com/image_assets/assets/001/737/841/original/9f7ce798-d658-4f32-aca4-e6dc4b5755ac.png


في حال ترك معلمك مالحظات في تقييمك، يمكنك رؤيتها تحت معايير التقييم.

ملحوظة: سيظهر هذا النص فقط في حال ترك معلمك تعقيبات في التقييم.

الموضوع السابق: كيف يمكنني عرض مالحظات التعليق التوضيحي من معلمي مباشرة في تقديم فرضي؟
الموضوع التالي: كيف يمكنني عرض تقرير الحضور والتسجيل كطالب؟

أنت هنا
قائمة المحتويات Contents of Table > الفروض Assignments > كيف يمكنني عرض نتائج تقييم فرضي؟
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