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دلیل البدء للمدرس

المقدمة
 

.وانشاء ملفة تعریف للمستخدم Turnitin للبدء، تحتاج الى التسجیل في ،Turnitin یساعدك دلیل االستخدام للمدرس في البدء باستخدام
Turnitin مع كلمة مرور مؤقتة، فقد تم انشاء ملفة تعریف للمستخدم لك. للبدء، قم بتسجیل الدخول الى Turnitin اذا قمت باستالم برید الكتروني من

.باستخدام البرید االلكتروني وكلمة المرور واالنتقال الى الخطوة 2 من دلیل االستخدام
 

الخطوة 1- انشاء ملفة تعریف للمستخدم
 

.واختر اللغة من القائمة المنسدلة www.turnitin.com للتسجیل وانشاء ملفة تعریف للمستخدم، اذھب الى
 

انقر على رابط "انشاء حساب" في الصفحة الرئیسیة ثم ستظھر صفحة انشاء ملفة تعریف للمستخدم
 

انقر على "المدرس". قم بملئ المعلومات المطلوبة في نموذج ملفة تعریف المستخدم الجدید. الكمال ملفة التعریف الخاصة بك، یجب ان یكون لدیك
.معرف للحساب وكلمة مرور االنضمام للحساب. یمكنك الحصول على ھذه المعلومات من مسؤول حساب مؤسستك

 
Turnitin متى ما قمت بانشاء ملفة تعریف المستخدم. انقر على رابط "موافق" لتسجیل الدخول في

الخطوة 2- اضافة فصل دراسي
 

مرحبا بك في الصفحة الرئیسیة للمدرس. اذا لم ترغب بانشاء فصل دراسي جدید في ھذا الوقت، انتقل الى الخطوة التالیة
 

انقر على مفتاح "أضافة فصل دراسي" النشاء فصل دراسي
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في صفحة "انشاء فصل دراسي جدید"، انقر على اسم الفصل الدراسي وكلمة مرور التسجیل
 

تكون كلمة مرور التسجیل في الفصل الدراسي ھي كلمة المرور التي سیستخدمھا الطلبة للتسجیل في فصلك الدراسي. اختر كلمة مرور من السھل
.تذكرھا من قبل طلبتك وتحوي حروف بشكلھا الصغیر

 
تاریخ االنتھاء ھو التاریخ الذي سینتھي فیھ الفصل الدراسي. عندما ینتھي الفصل الدراسي فلن یمكن للطلبة ارسال مستندات او التسجیل فیھ. الفترة

.الزمنیة االفتراضیة لجمیع الدروس ھي 6 اشھر. اذا كنت ترغب ان یستمر فصلك الدراسي اكثر من ھذه الفترة او اقل، یمكنك تغییر تاریخ االنتھاء
 

انقر على "ارسال" الضافة الفصل الدراسي الى الصفحة الرئیسیة

الخطوة 3- معلومات الفصل الدراسي
 

سیظھر الفصل الدراسي اآلن في قائمة الفصول الدراسیة تحت حسابك. العدد الموجود على یمین اسم الفصل الدراسي ھو معرف الفصل الدراسي.
سیستخدم الطلبة ھذا المعرف مع كلمة مرور انضمام الحساب للتسجیل في الفصل الدراسي. یمكنك عرض كلمة مرور االنضمام للحساب في اي وقت

.من خالل النقر على ایقونة تحریر على یمین الفصل الدراسي
 

یجب توزیع معرف الفصل الدراسي وكلمة مرور التسجیل على طلبتك لكي یتمكنوا من التسجیل في فصلك الدراسي وارسال مستنداتك. تأكد من ارسال
العنوان التالي الى طلبتك

http://guides.turnitin.com/Translations/عربي/دلیل_البدء_للطالب
 

Turnitin مع ھذه المعلومات، سیكون لدى طلبتك كل شيء ضروري للبدء باستخدام
 

انقر على اسم الفصل الدراسي لفتح الصفحة الرئیسیة للفصل الدراسي

الخطوة 4- انشاء مھمة جدیدة
 

.اذا لم ترغب بانشاء مھمة جدیدة في ھذا الوقت، یمكنك االنتقال الى الخطوة التالیة
 

ضمن الصفحة الرئیسیة لدرسك انقر على مفتاح مھمة جدیدة النشاء مھمة
 

.ادخل عنوان للمھمة واختر تاریخ البدء وتاریخ االستحقاق لھا
 

التحقق من أصالتھا" وفیما یتعلق بالمھام التي ال یمكن كتابتھا، یمكن Turnitin خیار إرسال المھام االفتراضي "یسمح فقط بأنواع الملفات التي یمكن لـ
للمعلمین تحدید "السماح بكافة أنواع الملفات". في حالة تحدید خیار "السماح بكافة أنواع الملفات"، یمكن للمعلمین ترك مالحظاتھم وتنزیل الملفات

.من إنشاء "تقاریر األصالة" أو عرض الملف الذي تم تحمیلھ في عارض المستند Turnitin المرسلة لكن ربما ال یتمكن
 

:یمكن إنشاء تقاریر األصالة ألنواع الملفات التالیة
 

Microsoft Word وPowerPoint وWordPerfect وPostScript وPDF وHTML RTF و OpenOffice (ODT) وHangul (HWP)
وملفات النصوص العادیة ،(Google Drive التي ترسل عبر خیار إرسال) Google Docs و

 
سیتمكن الطلبة من ارسال مستنداتھم الى المھام ابتداءا من تاریخ البدء وحتى تاریخ االستحقاق. انقر على ارسال الضافة المھمة الى الصفحة الرئیسیة
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الخطوة 5- ارسال مستند كمدرس
 

اذا كنت ترغب بارسال المستند بنفسك، انقر على رابط "عرض" على یمین مھمة المستند لفتح صندوق وارد المھام ثم انقر على مفتاح "ارسال
"المستند

 
.في صفحة ارسال المستندات، ادخل عنوان المستند واختر اسم المؤلف من قائمة المؤلفین المنسدلة للطلبة المسجلین

 
،الختیار مستند لالرسال، انقر على زر االستعراض وقم بتحدید المستند على جھازك

 
:بالنسبة للمھام التي تسمح فقط بإرساالت الملفات التي یمكنھا إنشاء تقاریر األصالة، ندعم التنسیقات التالیة

 
Microsoft Word وPowerPoint وWordPerfect وPostScript وPDF وHTML RTF و OpenOffice (ODT) وHangul (HWP)

وملفات النصوص العادیة ،(Google Drive التي ترسل عبر خیار إرسال) Google Docs و
 

.عندما تنتھي، انقر على زر "تصعید" لتصعید المستند

الخطوة 6- تأكید ارسال مستند
 

سیظھر عرض للمستند الذي اخترتھ لالرسال في ھذه الصفحة، انظر الى جمیع المعلومات وتأكد من انھا صحیحة. لتأكید االرسال، انقر على مفتاح
""ارسال

الخطوة 7- الوصول الى صندوق الوارد
 

.بعد ارسال مستند، سیقوم نظامنا بمعالجة المستند وسینشأ تقریر االصالة خالل دقائق
 

.لعرض التقریر، انقر على مفتاح "صندوق الوارد" على صفحة تأكید االرساالت. سیفتح صندوق وارد المھام
 

یرجى مالحظة انھ یمكنك ایضا فتح صندوق وارد المھام من الصفحة الرئیسیة للدرس من خالل النقر على رابط "عرض" في عمود االجرائات
المجاور للمھمة المستندیة

الخطوة 8- عرض تقاریر االصالة
 
یظھر صندوق وارد المھام المستندات المرسلة مع تقاریر االصالة. لفتح تقریر االصالة للمستند الذي ارسلتھ. انقر على ایقونة التقریر. مالحظة: ایقونة

.التقریر باللون الفاتح تبین ان التقریر لم یتم انشاءه بعد. یرجى االنتظار لحظات قلیلة وانقر مفتاح التحدیث
 

في مكان واحد وتعرض Turnitin سیتم فتح تقریر االصالة بنافذة جدیدة تسمى عارض المستندات . حیث تسمح للمدرسین بالوصول لجمیع منتجات
.جمیع المنتجات بوقت واحد بشكل طبقات

 
ستظھر جمیع المصادر االعلى التي وجدت مطابقة لالرساالت المستندیة في الشریط الجانبي على یمین محتویات المستند. المصادر العلیا ھي المصادر

.التي لھا اقرب تطابق (معظم الكلمات متكابقة من دون تغییر) الى نص المستند
 

.لعرض جمیع المصادر لعرض اعلى قم بالمرور على المصدر وانقر عالمة السھم. ستظھر المصادر المتداخلة اسفل المصدر االعلى
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الستثناء مصدر من تجزئة التطابق انقر على رابط "اختیار المصادر التي یتم استثنائھا" في اسفل قائمة المصادر
 

.انقر على مربع التحدید المجاور لجمیع المصادر التي ترغب باستثنائھا
 

متى ما قمت باختیار المصادر التي تود استثنائھا، انقر على مفتاح "استثناء #" في اسفل قائمة تجزئة التطابق. اذا كانت المصادر التي سیتم استثنائھا
.تؤثر على مؤشر التشابھ فسوف تقوم باعادة حساب وعرض النسبة الجدیدة للمحتویات المطابقة

الخطوة 9
 
لتقییم إرسال الطالب مباشرة. یحتوي GradeMark من "صندوق وارد المھام" انقر على أیقونة القلم األزرق المجاورة لعنوان الورقة لفتح الورقة في

.على عدد كبیر من األدوات والدرجات یمكن للمعلمین استخدمھا في إعطاء درجات لألوراق وتقییمھا GradeMark نظام
 

:ویتضمن ذلك
 

التعلیقات

التعلیقات المضّمنة

QuickMark تعلیقات

بطاقات نماذج التقییم

التعلیقات العامة

التعلیقات الصوتیة
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