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 المحتويات جدول

 
 

 

 
 

 البدء قبل.1

 .بنجاح MyEnglishLab الستخدام الالزمة الخطوات الدليل هذا معك يستعرض سوف. MyEnglishLab بـ الخاص للطالب البدء دليل في بك مرحبًا

 

 .MyEnglishLab الستخدام جاهز لديك الكمبيوتر أن من للتأكد المستعرض توافق فحص بتشغيل قم البدء، قبل

onELTSupport.com/CheckMyComputerhttps://www.Pears 

 .MyEnglishLab لـ المفضالن اإلنترنت عبر المستعرضان هما Google Chrome أو Mozilla Firefox :مالحظة 

https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
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 :إليها ستحتاج أشياء

 وصول كود لديك يكن لم إن. حساب وإنشاء للتسجيل الطالب وصول كود إلى تحتاج سوف: الطالب وصول كود .1

 .المحلي( بيرسون) Pearason مبيعات بممثل اتصل أو ،اإلنترنت عبر اشتري أو لديك، المحلي الكتب بمتجر االتصال يرجى الطالب، 

 .النظام وتحديثات التسجيل تأكيد إشعارات الستالم اإللكتروني البريد عنوان يُستخدم سوف: اإللكتروني البريد عنوان .2

 .المعلومات هذه إلى بحاجة فلست بمفردك، تعمل كنت إذا. الدراسية الدورة معرف معلمك يقدم: بمعلمك الخاص الدراسية الدورة معرف .3

 

 !نبدأ هيا مستعد؟

 

  

http://www.buymylab.com/
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
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 التسجيل.2

 
 .التسجيل عملية معك نستعرض سوف القسم، هذا في. الطالب وصول كود إلى تحتاج سوف للتسجيل،. أوالًً حساب إنشاء عليك فيجب ،MyEnglishLab إلى الطالب وصول على للحصول

 .المحلي( بيرسون) Pearason مبيعات بممثل اتصل أو ،اإلنترنت عبر اشتري أو لديك، المحلي الكتب بمتجر االتصال يرجى الطالب، وصول كود لديك يكن لم إن :مالحظة

 : بك الخاص الوصول كود لتسجيل

 www.MyEnglishLabHelp.com/Register إلى انتقل .1

 .المفضلة لغتك الختيار اللغة تغيير على انقر .2

 .التالي على انقر ثم الوصول كود أدخل .3

  .التالي على انقر ثم الصحيح للمنتج بالتسجيل تقوم أنك من تأكد .4

 

http://www.buymylab.com/
http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
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 بيرسون حساب باستخدام الدخول تسجيل أو جديد حساب إنشاء إما يمكنك .5

 .لديك

A. الدخول؟ تسجل مرة أول 

 .جديد بيرسون حساب إلنشاء إنشاء على انقر

 أو

B. بالفعل؟ بيرسون حساب لديك هل 

 تسجيل على انقر ثم ،الحاليين المرور كلمةو المستخدم اسم أدخل

 .الدخول

 نقرا ثم" الترخيص اتفاقية على أوافق" على انقر. الترخيص اتفاقية اقرأ .6

 .التالي على
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 مواس بالكامل، واالسم اإللكتروني، البريد عنوان) الشخصية المعلومات أدخل .7

 (.المؤسسة

 .درجةم بك الخاصة المؤسسة تكن لم إن حتى التسجيل عملية في المتابعة يمكنك :مالحظة 

 .الحساب معلومات أدخل .8

A. نوصي. األقل على أحرف ستة من يتألف أن يجب المستخدم اسم 

 مالمستخد اسم لتتذكر سهلة كطريقة اإللكتروني البريد عنوان باستخدام

 .بك الخاص

B. مرق على تحتوي وأن حرفًا 32 إلى 8 بين تتراوح أن يجب المرور كلمة 

 .األقل على واحد

 سما أو أرقام كلها مرور كلمة أو اسمك أو فارغة مسافات تستخدم ال :مالحظة 

 .بك الخاص المستخدم

 .التالي على انقر .9

 .إنهاء على انقر ثم معلوماتك راجع.10

 اسم فأدخل ،تلقائيًا بك الخاص الدخول تسجيل يتم لم إن. المنتج إلى انتقل على انقر.11

 . المرور وكلمة المستخدم
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 للمعلم دراسية دورة إلى االنضمام.3

 متابعة لمعلمك هذا يتيح سوف. للمعلم الدراسية الدورة إلى االنضمام كيفية تتعلم سوف القسم، هذا في. الدراسية الدورة بمعرف بك الخاص المعلم يزودك سوف

 .معلمك قبل من لك المحدد المحتوى على االطالع من تتمكن وسوف أدائك 

 : مالحظات

 .التدريب درجات وتحويل الحق وقت في لمعلمك الدراسية الدورة إلى االنضمام دائًما يمكنك. العمل ابدأ ثم بسهولة الدخول فسجل ،(ذاتية دراسة) بمفردك تعمل كنت إذا ●

  .معلمك قبل من إليك إسنادها تم إذا إالالتدريب أو الذاتية الدراسة نمط في استكمالها تم التي والكتابة التحدث أنشطة تقييم يتم لن ●

 : للمعلم دراسية دورة إلى لالنضمام

 www.MyEnglishLabHelp.com/login إلى انتقل .1

 .المرور كلمةو المستخدم اسم أدخل .2

 .اإلعدادات التبويب عالمة على انقر .3

 .دراسية دورة إلى انضم على انقر .4

 .لمعلمك الدراسية الدورة معرف أدخل .5

 by94-tr99-astv-pprt: مثل الدراسية الدورة معرف يبدو :مالحظة 

 نقرفا لمعلمك، الدراسية الدورة إلى اآلن وتنضم بمفردك تعمل كنت إذا .6

 .معلمك إلى درجاتك لتحويل سابقة تدريب درجات تحويل على

 .موافق على انقر .7

 

http://www.myenglishlabhelp.com/login
http://www.myenglishlabhelp.com/login
http://www.myenglishlabhelp.com/login
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 المستوفاة الواجبات.4

 

 .الواجبات استكمال كيفية القسم هذا لك يوضح. واجباتك إلى عمل بإسناد معلمك يقوم قد

  .الدراسية الدورة قسم من الواجبات فتح يمكن ال .الحديثة األنشطةو ،التقويم المهام، قائمة في الواجب هذا يظهر فسوف واجب، بإنشاء معلمك يقوم أن بعد :مالحظة 

 :الواجب الستكمال

 .الرئيسية التبويب عالمة على انقر .1

 . بواجباتك قائمة ترى سوف المهام، قائمة تحت .2

 .الواجب تفتح لكي افتح على انقر .3

ً 

 :األيقونات

  .اختباًرا إليك أسند قد المعلم أن به يقصد( إليك مسند اختبار)  ●

 .نشاطًا إليك أسند قد المعلم أن به يقصد( إليك مسند نشاط)  ●
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 درجاتك مراجعة.5

 

 إلى تحتاج قد األنشطة بعض فإن ذلك، ومع. الدرجات دفتر في درجاتك إلى فوري وصول على تحصل وسوف تلقائيًا، والواجبات األنشطة معظم تصحيح يتم

 .والكتابة التحدث أنشطة مثل معلمك قبل من تصحيحها يتم أن 

  :مالحظات

 .معلمك يقيمها أن بعد إال الدرجات دفتر في المعلم يقيمها التي الواجبات تظهر لن ●

 .معلمك قبل من إليك إسنادها تم إذا إال الذاتية الدراسة نمط في استكمالها تم التي والكتابة التحدث أنشطة تقييم يتم لن ●

 :درجاتك لمعرفة

 .الدرجات دفتر التبويب عالمة على انقر .1

 رةالدو تغيير المنسدلة القائمة من الدراسية دورتك اختر .2

 .الدراسية

 .البيانات التبويب عالمة تحت الدرجات تظهر سوف .3

 هو الدرجات لدفتر االفتراضي العرض يكون سوف .4

 بأنشطة الخاصة الدرجات لعرض. واالختبارات الواجبات

 .العرض تغيير من الخيارات أحد حدد الممارسة،

ً 
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 جولة إلى االنتقال .6
 

  الرئيسية

    الحد األنشطةو التقويم،و ،المهام قائمة - رئيسية فرعية تبويب عالمات ثالثة على الرئيسية التبويب عالمة تحتوي     

ً 
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 .إليها الوصول يمكنك التي الدراسية الدورات أو المنتجات أهم القسم هذا يسرد :الدراسية الدورات .1

 .هُنا المنتجات أو الدراسية الدورات كافة عرض يمكنك. هُنا المنتجات أو الدراسية الدورات كافة عرض يمكنك: الدراسية الدورات كافة عرض .2

 . التقويم وفعاليات المسندة القادمة األنشطة القائمة هذه توضح: المهام قائمة .3

 .بك الخاصة الدراسية الدورات أنشطة بكافة المرتبطة واألنشطة الفعاليات على لالطالع سهلة طريقة التقويم التبويب عالمة توفر :التقويم .4

 .الواجبات أو المحددة التواريخ في التغييرات مثل اإلجراءات يوضح كما. تصحيحها تم التي أو المقدمة والواجبات بالفعل حدثت التي للفعاليات عرًضا الحديث النشاط لك يقدم :الحديث طالنشا .5

 .المهام قائمة تصفية لك تتيح (:الدراسية الدورة تغيير/عرض) تصفية عوامل .6

 . القائمة لتوسيع( أ) المزيد عرض على النقر يمكنك :فعالياتوال الواجبات قائمة .7

 .الواجب تفتح لكي افتح على انقر: افتح .8

 .والدرجات فيه المقدمه التاريخ ذلك في بما المقدم، الواجب عن معلومات على والحصول الواجبات تقرير شاشة صفحة إلى لالنتقال التقرير عرض على انقر :التقرير عرض .9

 .الواجب تفاصيل وعرض العرض لتوسعة السهم على انقر :التفاصيل توسعة سهم .10
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  الدراسية الدورة

  .الممارسة أنشطة إلى والوصول الدراسية الدورة محتوى عرض الدراسية الدورةالتبويب عالمة لك تتيح

 ةدور إلى االنتقال لك تتيح :الدراسية الدورة تغيير .1

 .أخرى دراسية

 الذي المنتج ومستوى االسم يعرض :المنتج عنوان .2

 .تستخدمه

 .المتاحة الوحدات تعرض :الوحدات .3

 الخاص المنتج كان إذا تظهر أيقونة: إلكتروني كتاب .4

 األيقونة على انقر. إلكتروني بكتاب مصحوبًا بك

 .اإللكتروني الكتاب لفتح

 .األنشطة أحد فتح لك تتيح :افتح .5

 طةواألنش فرعي قسم عرض لك يتيح :المحتويات .6

 .الوحدة في المتاحة

 

ً 
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  الدرجات دفتر

 .بك الخاصة األداء سجالت على واالطالع درجاتك إلى الوصول الدرجات دفتر التبويب عالمة لك تتيح

 دورة إلى االنتقال لك تتيح :الدراسية الدورة تغيير .1

 .أخرى دراسية

 إضافية، معلومات عرض لك تتيح: التفاصيل توسيع .2

 والوقت المكتملة، األنشطة وعدد المحاوالت، عدد مثل

 .األنشطة في المنقضي

 الدراسية الدورة وتقييمات درجات لك تقدم :البيانات .3

 .بك الخاصة

 تقدمك، مدى حول فوريًا عرًضا لك تقدم: المراجعات .4

 في المستغرق والوقت الدرجات متوسط من كل مع

 .المهمة

: بسهولة التقييمات تصفية لك يتيح: العرض ييرتغ .5

 ممارسة فقط، اختبارات فقط، واجبات فقط، ممارسة

 .واختبارات واجباتو واختبارات،

 . اكتملت قد األنشطة أي معرفة لك تتيح: العالمات .6

 أخر خالل من األنشطة تصفية لك تتيح: فرز/تصفية .7

 ىأعل أو الدرجة، متوسط أو محاولة، أول أو محاولة،

 .درجة

 الدراسية الدورة درجات دفتر تصدير لك تتيح: تصدير .8

 .Microsoft Excel إلى

ً 
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  الرسائل

 . الدراسية الدورة في اآلخرين والطالب معلمك من كل مع التواصل الرسائل التبويب عالمة لك تتيح

 البريد عبر التواصل لبدء تُستخدم :جديدة رسالة .1

 في اآلخرين والطالب المعلمين مع اإللكتروني

 .الدراسية الدورة

 اإللكتروني البريد على يحتوي: الوارد صندوق .2

 .الُمستلم

 اإللكتروني البريد تعرض :المرسلة الرسائل .3

 . المرَسل

 كافة عن معلومات لك تقدم: االتصال جهات قائمة .4

 إذا معهم التواصل يمكنك الذين والمعلمين الطالب

 .بذلك معلمك لك سمح

ً 
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  اإلعدادات

 .الشخصية المعلومات في تغيير وإجراء حسابك إدارة اإلعدادات تبويب عالمة لك تتيح

 يةالدراس الدورات بكافة قائمة تسرد :الدراسية دوراتي .1

 . إليها انضممت التي

 معلومات تغيير لك يتيح: الشخصي التعريف ملف .2

 ذلك في بما بحسابك، الخاص الشخصي التعريف ملف

 واللغة الزمنية والمنطقة اإلقامة وبلد المرور كلمة

 .ذلك غيرو اإللكتروني والبريد التاريخ وتنسيق األم

 في بالتسجيل لك تسمح :دراسية دورة إلى انضم .3

 . للمعلم الدراسية الدورة

 من آخر مستوى بإضافة لك تسمح :منتج إضافة .4

 .الوصول كود باستخدام حسابك إلى المنتج
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 مساعدة؟ إلى تحتاج هل.7

 

 .والدعم التعريف وفيديوهات والتدريب المساعدة على للحصول https://support.pearsonelt.com بزيارة قم

 

https://support.pearsonelt.com/

