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مالحظةٌ :جب تنزٌل وتثبٌت جمٌع البرامج المحددة بالصورة

 .1تثبٌت مشغل المحاضرات المتزامنة:
 نقوم بتحمٌل البرنامج من موقع الجامعة

 نقوم بفتح البرنامج واتباع الخطوات التالٌة الموضحة بالصور



نالحظ ظهور اٌقونة البرنامج على سطح المكتب

 .2تثبٌت الجافا:
 نقوم بتحمٌل الجافا من موقع الجامعة
 بقوم بفتح البرنامج واتباع الخطوات الموضحة بالصور التالٌة :

فً حال عدم ظهور الرسالة رقم  6فً الصورة السابقة نتبع الخطوات التالٌة:
نضغط بالزر الٌمٌن على برنامج  msjavaثم
نضغط على ٌ extract to msjaveظهر
المجلد  msjavaنقوم بفتحه فتظهر قائمة
البرامج (رقم  )1نقوم بتشغٌل جمٌع البرامج
التطبٌقٌة المحددة

1

 .3تنصٌب مشغل المحاضرات المسجلة
 نقوم بتحمٌل البرنامج من موقع الجامعة
 نفتح البرنامج ونتبع الخظوات الموضحة بالصور التالٌة

مالحظة :ال تظهر اٌقونة البرنامج على سطح المكتب بشكل تلقائً لذلك
نضغط على قائمة ابدأ ثم نضغط على كل البرامج نبحث عن مجلد اسمه
 linktivityنجد مشغل الجلسات المسجلة بداخله
 .4تشغٌل المحاضرات المتزامنة:
 نفتح البرنامج
 نقوم باتباع الخطوات الموضحة بالصور

ٌقوم الطالب بادخال اسم المستخدم وكلمة
المرور وٌضع اشارة صح فً المربع
المجاور لخٌار حفظ اسم المستخدم وكلمة
المرور ثم ٌقوم بالضغط على زر دخول

1

2
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ٌقوم الطالب بتحدٌد المحاضرة المراد
تشغٌلها (رقم  )1ثم ٌضغط على زر
تشغٌل المحاضرة (رقم )2وفً حال
عدم ظهور المحاضرة ٌقوم الطالب
باالنتظار والضغط على زر تحدٌث
( رﻗم(3
ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟدا ً أن ﯾﻘوم اﻟطﺎﻟب ﺑﺈطﻔﺎء
اﻟﻣﺎﯾك ﻋﻧد ﺗﺳﺟﯾل اﻟدﺧول إﻟﻰ
اﻟﻣﺣﺎﺿرة )رﻗم (
وذﻟك ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﮫ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر

 .5تحمٌل المحاضرات المسجلة




نفتح موقع الجامعة عبر الرابط www.svuonline.org
نضغط على نظام ادارة التعلم LMS
نقوم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم نضغط على زر Log in



نضغط على  my coursesفتظهر لدينا قائمة بالدورات
التي سجلناها سابقا والدورات الحالية
نضغط على الدورة التي نود تحميل محاضراتها





يظهر لدينا الصفحة الخاصة بهذه الدورة
لتحميل المحاضرة الغير متزامنة نضغط عليها
يمكننا تحميل أي ملف في هذه الصفحة بالضغط عليه فقط



 .6تشغٌل الجلسات المسجلة







مالحظة :ال ٌمكن تشغٌل المحاضرة بشكل مباشر (الضغط نقرتٌن على
الملف) بل ٌجب اتباع الخطوات التالٌة:
نقوم بفتح برنامج player
نضغط على زر play
تظهر نافذة استعراض نحدد عبرها مكان وجود المحاضرة
نحدد ملف المحاضرة
نضغط على زر open

 .7مشاكل وحلول
المشكلة :ظهور اشارات استفهام فً مربع
المحادثة اثناء المحاضرة المتزامنة
الحل:اتباع الخطوات الموضحة بالصورة
المجاورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشكلة :عندما أحاول تحمٌل جلسة مسجلة من رابط  Download Sessionsال
أجد الصف أو المادة فً القائمة المنسدلة.
السبب  :المدرس لم ٌعط أي جلسة بعد فً هذا الصف أو فً هذه المادة.
الحل :التواصل مع المدرس عبر برٌده اإللكترونً الجامعً ،وإن استمرت المشكلة
التواصل مع معاون مدٌر البرنامج من خالل المعلومات الموجودة على صفحة
contact us
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشكلة :عندما أحاول تحمٌل جلسة
مسجلة من رابط ضغط على Select
ولكن ال ٌظهر خٌارDownload.
السبب :المدرس أعطى الجلسة
المتزامنة ولكنه لم ٌرفع ملفات الجلسة
على النظام بعد.
الحل :التواصل مع المدرس عبر برٌده
اإللكترونً الجامعً ،وإن استمرت
المشكلة التواصل مع معاون مدٌر
البرنامج من خالل
المعلومات الموجودة على صفحة
contact us
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشكلة :ظهور رسالة الخطأ التالٌة عند
تشغٌل مشغل الجلسات المسجلة
الحل :اعادة تثبٌت الجافا كما وضح
سابقا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشكلة:ظهور رسالة الخطأ التالٌة عند تشغٌل البرنامج
الحل  :اعادة تثبٌت برنامج tsp-codec

