إعــــــــــــالن هـــــــــــــام ...
للطالب المسجلين في مقرر
(الرخصة الدولية للحاسب األلى) للحصول على المادة العلمية الخاصة بالمقرر ولكى
يتمكن الطالب من أداء االمتحان في المقرر .

للحصول على المادة العلمية  -اتبع الخطوات التالية :
التأكد من وجود برنامج اكروبات ريدر على الجهاز الخاص بك .
وفى حالة عدم وجوده :
يمكنك الحصول علي البرنامج من الرابط التالي:
(https://get.adobe.com/reader/)Acrobat Reader PDF
 بعد ذلك قم بالدخول الى الموقع http://litmuslink.com/icdl ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك والتى سبق أن أرسلت إليك على الهاتفالجوال الخاص بك طبقا لنموذج التسجيل الموقع منك الذي تم تسليمة لشئون الطالب .

-

قم بالضغط على الدائرة الكتب اإللكترونية ،سيظهر لك مربع خاص بتنزيل البرنامج من الموقع .

-

قم بالضغط على زر ""Run

-

سيقم الموقع بالبدء بتنزيل البرنامج

-

عند ظهور التحذير المبين في الصورة باألسفل ،قم بالضغط على الزر ""Run

ستظهر النافذة الخاصة بتثبيت البرنامج ،اضغط على الزر " "Nextللمتابعة.

-

-

سيقوم البرنامج بعرض المسار االفتراضي الذي سوف يقوم بتثبيت البرنامج فيه ،يفضل عدم تغيره
لضمان تشغيل البرنامج بدون اي اخطاء .كما سوف يعرض صالحية المستخدم لهذا البرنامج ،يفضل
اختيار " "Everyoneان لم يكن اختير مسبقاَ.
بعد التحديد الرجاء الضغط على الزر " "Nextللمتابعة.

-

الرجاء الضغط على الزر " "Nextللمتابعة التنزيل.

لقد اكتملت عملية التنزيل ،يرجى الضغط على " "Closeألغالق النافذة.

 -1عند االنتهاء من عملية التنزيل ،ستظهر االيقونة المبينة باألسفل على سطح المكتب ،قم بالضغط مزدوجا َ
على االيقونة ( .عند فتح تلك األيقونة تأكد انك لم تغلق األكونت الخاص بك من علي الموقع ) .

 -2قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على زر موافق

 -3ثم اختيار الطريقة المفضلة للوصول إلى كتابك اإللكتروني وهي (غير متصل باالنترنت) .
ملحوظة  /عند اختيارك ( متصل باألنترنت) فأنه لن تستطيع إن تفتح المادة العلمية غير بوجود انترنت !
وفي حالة اختيارك ( غير متصل بأإلنترنت ) فأنه لن تستطيع فتح المادة العلمية غير علي الجهاز الذي
سيتم تحميل المادة العلمية علية  ،والكن تستطيع ان تفتح المادة العلمية في اي وقت وبدون انترنت .

 -4ستظهر نافذة بقائمة الكتب المتوفرة على هذا البرنامج ،ان مقررات الـ  ICDLالسبع متوفرة باللغتين
اإلنجليزية والعربية.

 -5قم باختيار السبع كتب التالية:
ملحوظة  :يجب عليك تحميل الـ  7كتب التي تم ذكرهم كما هو موضح  ،إلنك لن
تستطيع تحميل اكثر من  7كتب  ،لذا انتبه حين اختيارك للمادة العلمية بأنك تم
اختيارك للـ  7كتب التي تم ذكرهم .
1-computer essentials
2- online essentials
) 3- word processing (module 3
4- spread sheets (module 4
5- presentation
) (module 6
6- online collaboration
7- cyber safety
 -6بعد االختيار والتأكد من القائمة قم بالضغط على زر موافق.
 -7سيقوم البرنامج ببدء تنزيل الكتب المختارة على جهازك.

 -8بعد انتهاء التنزيل ،ستظهر االغلفة المختارة وبعض االختبارات التجريبية .

 -9قم بالضغط على احدى األغلفة الستعراض الكتاب المراد.

 -10يمكنك من خالل الموقع اختيار اختبارات تدريبية ( االختبارات التمهيدية )
مالحظة  /االختبارات التجريبية مدتها  20ساعة فقط  ،لذا يجب عليك حسن استخدامها
وتوزيعها على السبع مقررات وعدم استنفاذها .

ملحوظة :
نفس الخطوات التي تم اتباعها لتحميل المادة العلمية هي نفسها لـ االختبارات التدريبية (
االختبارات التمهيدية ) .

