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 جدول المحتويات

 
 A ..............................................................................................................................النظام عن مقدمة .0

 B.................................................................................................................................... العمل طريقة .2
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 مقدمة عن النظام .0

بعرض مقاطع فديو عن فعاليات الجامعة  وأنشطتها، ويمكن ألي  )شاشة(يقوم النظام 

 ديويوإضافة أي مقطع فبه في النظام  خاصالجامعة فتح حساب  منسوبيشخص من 

 .وعمل التعليقات على مقاطع الفيديو األخرى
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  على النظام طريقة العمل .3

 ( من خالل الرابط:شاشةعلى نظام )يمكن الدخول 

https://shasha.ksu.edu.sa 

الصفحة الرئيسة ، ثم انقر على كما يمكن الدخول للنظام من خالل موقع الجامعة 

"الخدمات اإللكترونية"، ثم انقر على "خدمات أعضاء هيئة التدريس والموظفين"، ثم 

 التالية:أنقر على "شاشة"، كما هو موضح في الصور 

 

https://shasha.ksu.edu.sa/
https://shasha.ksu.edu.sa/
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 نظام )شاشة(الرئيسة لصفحة الوعندها يقوم النظام بعرض 

 

يمكن من خالل هذه الشاشة تصفح صفحات نظام شاشة ومشاهدة أفالم الفيديو 

المعروضة، ولكن في حالة الرغبة في الدخول للنظام إلضافة ملفات فيديو أو تعليقات 

المستخدم، كلمة المرور( وهي نفسها الخاصة فيمكن الدخول عن طريق إدخال )اسم 

 .بالبريد اإللكتروني لمنسوبي الجامعة

، عند الدخول للنظام يضاف على القائمة الرئيسة عنصر جديد وهو )لوحة التحكم(

 كما هو موضح في الشاشة التالية: وإضافة )خروج( بدل من )تسجيل الدخول(
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 القائمة الرئيسة:

 

 الرئيسة: 

 .لنظام )شاشة( الرئيسة الصفحةالمستخدم إلى  ةداعالنظام بإيقوم 

 استعراض:

"القنوات" وعينة من محتوى كل قناة، ويمكن اختيار أي مقطع فيديو يقوم النظام بعرض 

، وهي نفس القنوات هذا الفيديو محتوى ضمن أي من القنوات المعروضة وعرض

 "قنوات شاشة" الموجودة في الجانب األيمن من الشااشة 
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 ة التحكم:لوح

 

 تحتوي لوحة التحكم على ثالث خيارات:

 رفع فيديو: 

 الصفحة رفع ملفات الفيديو كتالي:يمكن من خالل هذه  
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زر ، من خالل النقر على ديويملف الف واختياربتعبئة البيانات، يقوم المستخدم  

(Choose File)(، ولرفع الفيديو ينقر على الزر )الرفع. 
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 .لعرض المشاركة قبل حفظها ينقر على الزر )معاينة(

 .المشاركات ينقر على الزر )حفظ(لحفظ المشاركة وعرضها ضمن 

 

كما يمكن رفع ملفات الفيديو من خالل الشاشة الرئيسة لنظام )شاشة( وذلك بالنقر على 

وكذلك يمكن تعديل بيانات المستخدم من خالل النقر على "تعديل  ،"إضافة فيديو"

 معلوماتك"

 

 :ملفاتي 

 

 يمكن للمستخدم البحث عن المشاركات الخاصة به 

 :تعليقاتي 
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 .التي قام بالتعليق عليهاالفيدوهات   لىع هتعليقاتعرض يمكن للمستخدم 

  أنقر على "تحرير"لمشاهدة الفيديو انقر على "مشاهدة" ولتعديل التعليق 

 

 يقوم المستخدم بتعديل البيانات ثم النقر على زر )حفظ(

 البحث:
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 نتائج البحثأكتب النص المراد البحث عنه ثم أنقر الزر )بحث(، فيقوم النظام بعرض 

 

، أنقر على تبويب وللبحث عن المستخدمين المشاركين في نظام )شاشتي(

 ثم أنقر الزر )بحث(، فيقوم النظام بعرض   ، قم بتسجيل اسم المستخدم، "المستخدمين"
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 .ولمشاهدة بيانات المستخدم يمكن النقر على اسمه

 أيضاً يمكن البحث باسم أو عنوان الفيديو من خالل الشاشة الرئيسة

 

 سياسة النشر:

 فيديو يتم عرض شروط وسياسات النشر التي يجب اإللتزام بها عند نشر أي مقطع

 خروج:

 للخروج من النظام
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 ::فيديو ملفعرض 

 :يعند اختيار أي ملف فيديو للعرض يظهر كالتال

 

 وصف المشهد:

 وصف للمشهد المعروض يحتوي النقاط المسجلة لهذا الفيديو.

 .النقر على األخضر يزيد من نقاط هذا الفيدو بينما النقر على األحمر ينقص من نقاطه
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 نص الصوت:

 على شكل نصوص مقروءة الفيديو في عرضالكالم الذي يالستعرض 

 مشاركة:

أو قوقول بلس أو  في حالة الرغبة في نشر هذا الفيديو عن طريق تويتر أو الفيس بوك

 ترستبن

 

 


