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التعليمات الالزمة الستخدام ( )Net Tutorفي موقع الكانفس ()Canvas
ما هو برنامج NetTutor
 NetTutorهو برنامج تعليمي مجاني عبر اإلنترنت للطالب المسجلين حاليًا في كلية كيوماكا .يمكن للطالب الوصول إلى
 NetTutorمن خالل موقع الكانفس ) )Canvasالخاصة بهم.
مالحظة :يعمل متصفح فايرفوكس ) )Firefoxبشكل أفضل مع صفحة المعلومات.

كيفية العثور على  NetTutorفي المقرر الدراسي الخاص بالطالب
 .1اذهب الى صفحة تسجيل الدخول لموقع الكانفس ( )Canvasالخاص بكلية كيوماكا
Cuyamaca College Canvas login page
 .2تسجيل الدخول في موقع الكانفس ()Canvas
 .3انقر فوق المادة الدراسية الخاصة بك
 .4على الجانب األيسر من قائمة المادة الدراسية ،انقر فوق ""NetTutor

التعلم من خالل االنترنت ()NetTutor
 .1سوف تظهر قائمة الموضوعات .يمكنك اختيار أي من هذه
الموضوعات لبدء جلسة التدريس.
يمكنك معرفة المواد األكاديمية التي يتم تدريسها في كل من هذه
المجاالتhttps://www.nettutor.com/subject/ :
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بعد اختيار موضوع معين ،سوف تظهر قائمة بأنواع خيارات التدريس:
• مقابلة المدرس (التوتر) في جلسة مباشرة من خالل االنترنت
( - )Meet with a Tutor in a Live Sessionسينقلك هذا
االختيار إلى لقاء المدرس (التوتر) مباشرة ً عبر االنترنت.
• اطرح سؤاالً على المدرس (التوتر) ( Ask a Tutor a
 - )Questionسيسمح لك هذا االختيار بترك سؤال للمدرس،
ثم ستتلقى إجابة عبر البريد اإللكتروني في وقت الحق.
• خزانة اللقاءات التدريسية المباشرة عبر االنترنت مع المدرس
(التوتر) الخاصة بك ( - )Your Live Tutor Lockerسيسمح
لك هذا االختيار بإلقاء نظرة على الجلسات السابقة التي حضرتها
مع NetTutor

الدعم المباشر عبر االنترنت
 .2بعد اختيار أحد انوع التدريس( ،على سبيل المثال :لقاء مع
المدرس في جلسة مباشرة عبر االنترنت) سوف تظهر شاشة
تخبرك بعدد المتقدمين قبلك في جلسة التدريس.
يمكنك مشاهدة مقطع فيديو عن "كيفية طرح سؤال على
المدرس في  "NetTutorأثناء االنتظار!
سوف يرن صوت "جرس" (وسيظهر الجرس المرئي) عندما
ً
جاهزا لجلسة التدريس معك.
يكون المدرس (التوتر)
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 .3سوف تظهر نافذة الدردشة وقد تبدأ جلسة التدريس.

 .4اكتب في المربع الموجود في الركن األيمن السفلي للدردشة.

 .5استخدم األدوات الموجودة على الجانب األيسر لمزيد من الخيارات.

يمكنك حفظ جلسة العمل الخاصة بك في مستند  PDFوالذي يتضمن جميع "صفحاتك" على سطح الشاشة البيضاء .الرجاء
الذهاب إلى شريط مهام القائمة من خالل :الجلسة ( >)Sessionحفظ ( )Saveكنوع ملف .pdf

