أىى حطبيقاث برنايج
حذًين املالحظـــاث اإلنكرتًني OneNote
يف انعًهيت انخعهيًيت ًإدارة األبحاد انعهًيت
إعداد:
دٖ .د ٣حيٝـْ ٢اصس ايٝاَٞ

د .ضبُد ضبُـــــٛد أبٛشٜــــــــد

أضتاذ تكٓٝات ايتعً ِٝاملطاعد

أضتاذ املٓاٖر ٚرسم ايتدزٜظ املطاعد

7102و

أىذاف انربنايج انخذريبي
انيذف انعاو:
ايتعسف عً ٢أِٖ تطبٝكات بسْاَر َد ١ْٚاملالسعات اإليهرت OneNote ْٞٚيف ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ٚآي ١ٝإداز ٠األحباخ ايعًُ.١ٝ

األىذاف انخفصيهيت:
يف ْٗا ١ٜايربْاَر ايتدزٜيبٜ ,تٛقع إٔ ٜه ٕٛاملتدزب قادزا عً:٢
 ايتعسف عً ٢ايفهس ٠األضاض ١ٝيربْاَر .OneNote
 متٝٝص ايبٓ ١ٝايسٝ٥ط ١ٝيـربْاَر .OneNote
 ايتعسف عًَ ٢صاٜا بسْاَر .OneNote
 ايتعاٌَ َع ايصفشات يف بسْاَر . OneNote
 إْػا ٤صبًدات يألحباخ ايعًُ ١ٝيف بسْاَر . OneNote
 تد ٜٔٚاملالسعات مبدتًف أْٛاعٗا ٚتٓطٝكٗا .
 اضتدداّ عالَات املالسعات .
 ايبشح يًعجٛز عً ٢املالسعات .
 إدزاز ايصٛز ٚيكطات ايػاغ. ١
 إضافَ ١السعات ايصٛت ٚايفٝد. ٜٛ
 إضاف ١ازتباط تػعيب أ ٚذبسٜس. ٙ
 اإلزضاٍ إىل . Word
ْ طخ ددا. Excel َٔ ٍٚ
ٚ ضع تعًٝكات تٛضٝش ١ٝعً ٢غسا٥ح . PowerPoint
 إزفام املًفات باملالسعات .
 إضاف ١صفشات َٔ ايٜٛب .
 أدٚات إداز ٠ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ باضتدداّ بسْاَر .OneNote

 ايتعسف عً ٢اضرتاتٝذٝات ايعٌُ ايتعا ْٞٚاملػرتى يف بسْاَر . OneNote

يٌضٌعاث انربنايج انخذريبي
انفكرة األساسيت نربنايج :OneNote
بسْاَر  ٖٛ OneNoteأسد تطبٝكات غسنٜٚ Microsoft ١أت ٞضُٔ صبُٛع ١بساَر , Microsoft Office
ٚذيو يتدٚ ٜٔٚإداز ٠املالسعاتٜٚ ,عترب بسْاَر ْ OneNoteطد ً١إيهرت َٔ ً١ْٝٚدفرت املالسعات ايٛزقٞ
سٝح ميهٓو تد ٜٔٚاملالسعات ٚاألفهاز ازباْبٚ ١ٝزضا ٌ٥ايترنري ٚناف ١أْٛاع املعًَٛات األخسٚ ,٣عً٢
عهظ ايتٓطٝل ايتكًٝد ٟيصفش" ١املطتٓد" املٛدٛد يف ايرباَر األخسَ ٣جٌ بساَر َعازب ١ايهًُات أٚ
بساَر ددا ٍٚايبٝاْاتٜ ,كدّ  OneNoteغهٌ يٛس ١زضِ سس ٠سٝح ميهٓو نتاب ١املالسعات أ ٚزمسٗا
يف غهٌ ْص ٚزضَٛات ٚصٛز أُٜٓا ٚنٝفُا تسٜدٜٚ ,تُٝص ايربْاَر مبسٚ ١ْٚداذب ١ٝيًهتاب ١يف أَ ٟهإ
يف ايصفش ١أ ٚأخر َالسعات ازبُٗٛز أثٓا ٤إيكا ٤ضباضس ,٠أ ٚتد ٜٔٚأ ٟأفهاز ربطس ببايو ٚبصٛز٠
عػٛا ١ٝ٥يتطتعٝدٖا فُٝا بعد بهٌ ضٗٛي ,١سٝح تطتطٝع إدزاز أغهاٍ نسٚن ,١ٝصٛز ,صفشات ٜٚب,
أ ٚأٚ ٟثا٥ل أخس ,٣نُا تطتطٝع نريو تطذ ٌٝصٛتو أ ٚأ ٟأصٛات أخس ٣أثٓا ٤تد ٜٔٚاملالسعات,
ٚضٓتعسف عً ٢املصٜد ٚاملصٜد َٔ ٖر ٙاملٝصات بايتفص ٌٝالسكاً.

يزايا برنايج :OneNote





















مجع ايعدٜد َٔ أْٛاع املعًَٛات املدتًف - ١مبا يف ذيو ايٓصٛص ٚايصٛز ٚايهتاب ١بايٝد ايسقُ١ٝ
ٚتطذٝالت ايصٛت ٚايفٝدٚ ٜٛغري ذيو  -يف َٛقع ٚاسد ٚبريو ته ٕٛداًُ٥ا يف َتٓاٜ ٍٚدى .
تد ٜٔٚاألفهاز ٚٚضع املطٛدات ٚايهتاب ١بًٛس ١املفاتٝح أ ٚبكًِ  , tablet PCأ ٚبايسضِ بٛاضط ١ايكًِ أٚ
َؤغس املاٚع.
ٜك ّٛبٓطخ ضبت ٣ٛصفشٜٚ ١ب َباغسٜٚ ٠طذٌ عٓٛإ ايـ  URLي٘ٚ ,بايعهظ ٜك ّٛحبفغ ٚإزضاٍ
ايصفش ١اشباص ١ب  OneNoteعرب ايربٜد اإليهرت ,ْٞٚإىل داْب إَهاْ ١ٝايٓػس املباغس بصٝػHtml ١
ٚبايتاي ٞإَهاَْ ١ٝعآٜتٗا عرب َتصفح االْرتْت.
ميهٔ دعٌ ايصفش ١ايٛاسد ٠نكاعد ٠بٝاْات ٖا ١ً٥ذب ٟٛايهجري َٔ ايبٝاْات ٚاالزتبارات ايتػعب,١ٝ
نُا ميهٔ ضشب ٚإفالت ناف ١ايعٓاصس (ايٓصٛص ,ايصٛز ,ازبدا ,ٍٚايعسٚض ايتكدمي,١ٝ
تطذٝالت ايصٛت ٚايفٝد ....... ,ٜٛإخل) ضُٔ ايصفش ١ايٛاسدٚ ٠تستٝبٗا بأ ٟغهٌ ٚمبس ١ْٚتاَ.١
تدَ ٜٔٚالسعات أنجس دقٚ ١مشٛال َٔ خالٍ َصآَ ١املالسعات املهتٛب ١خبط ايٝد أ ٚباضتدداّ
يٛس ١املفاتٝح َع قصاصات ايصٛت أ ٚايفٝد ٜٛاملطذٌ ,سٝح تُطٌٗ تطذٝالت ايصٛت ٚايفٝد ٜٛايسدٛع
إىل املالسعات فُٝا بعد ٚايتكاط ناف ١ايتفاص ٌٝاهلاَ.١
عسض املعًَٛات ٚمجعٗا س ٍٛازبٗاش املػػٌ بٛاضطَ ,Microsoft Windows Mobile ١جٌ املالسعات
ايصٛتٚ ١ٝايصٛز َٔ اهلاتف املصٚد بهاَرياٚ ,ايرٜ ٟتصأَ َع دفرت َالسعات  OneNoteعٓد تٛصً٘ٝ
بايهُبٛٝتس.
عٌُ ْطد ١استٝار َٔ ١ٝاملعًَٛات؛ سٝح ٜك OneNote ّٛتًكاًٝ٥ا حبفغ املعًَٛات نٌ ( 00ثاْ)١ٝ
ٚعٌُ ْـُطخ استٝارَٗٓ ١ٝا يف دفرت املالسعات ٚذيو يًُطاعد ٠عً ٢محا ١ٜاملعًَٛات ٚاملًه ١ٝايفهس١ٜ
يًفسد/املؤضط.١
ايعجٛز عًَ ٢ا تبشح عٓ٘ بػهٌ ضسٜع ٚايتدًص َٔ عًُ ١ٝايتدُني بػإٔ َهإ ربص ٜٔاملعًَٛات
اهلاَ ,١إذ ٜك OneNote ّٛباضتُساز بفٗسض ١املعًَٛاتٚ ,بريو تعٗس ْتا٥ر ايبشح يف غط ٕٛثٛإٍ,
فباضتدداّ  OneNoteميهٔ ايبشح عٔ ايٓصٛص يف ايصٛز ٚايهًُات املًفٛظ ١يف تطذٝالت ايصٛت
ٚايفٝدٚ ,ٜٛتػتٌُ ْتا٥ر ايبشح عً ٢ازتبارات تػعب ١ٝتٓكًو َباغس ٠إىل املعًَٛات اييت ذبتادٗا.
متٝٝص األفهاز أ ٚاإلدسا٤ات اهلاَ ١يف املالسعات باضتدداّ عالَات َالسعات قابً ١يًتدصٝص مما
ٜطاعد عً ٢إداز ٠املٗاّ ذات األٚي ١ٜٛأٚال.
رسم عسض ضبطٓ ١يًتٓكٌ متهـِّٓو َٔ زؤ ١ٜناف ١دفاتس املالسعات املفتٛس ١يف ٚقت ٚاسد ,نُا
تطتطٝع اضتدداّ ٚظٝف ١ايطشب ٚاإلفالت يرتتٝب املالسعات ٚإعاد ٠تستٝبٗا بطٗٛيٚ ,١نريو
إضاف ١ازتبارات تػعب ١ٝإىل صفشات أخس ٣يف دفرت املالسعات ست ٢تتُهٔ َٔ االْتكاٍ ايطسٜع إىل
احملت ٣ٛذ ٟايصً.١
إداز ٠املٗاّ ٚدٗات االتصاٍ ٚاالدتُاعات ,إذ تطاعد َصآَ ١املٗاّ ثٓا ١ٝ٥االدبا ٙبني ٚ OneNote
 Outlookعً ٢إداز ٠املٗاّ  ٚاالرالع عً ٢أِٖ املعًَٛات ,سٝح تتِ إضاف ١املٗاّ اييت ٜتِ إْػاؤٖا يف
 OneNoteإىل قاَٗ ١ُ٥اّ  Outlookتًكاٝ٥اٚ ,ايتشدٜجات اييت دبس ٟعًَٗ ٢اّ Outlook
إىل.OneNote
ميهٔ ايعٌُ َعًا باضتدداّ دفاتس َالسعات  OneNoteاملػرتن ,١سٝح تعٌُ دفاتس املالسعات
املػرتن ١عً ٢متهني ايفسم َٔ تكد ِٜاألفهاز ٚاملعًَٛات يف دفرت َالسعات فسٜل ٚاسدٚ ,عٓد

تٛص ٌٝايربْاَر بايػبهٜ ,١ك OneNote ّٛتًكاًٝ٥ا بدَر ايتػٝريات يف دفاتس املالسعات ,ضٛا ٤مت
إدساؤٖا يف ساي ١االتصاٍ باإلْرتْت أ ٚد ٕٚاتصاٍ.
 ايتشهِ يف ايٛص ٍٛإىل املعًَٛات عٔ رسٜل ذبدٜد أدصا ٤دفرت املالسعات اييت تسٜد َػازنتٗا
ٚاألدصا ٤اييت تسٜد االستفاظ بٗا خاص َٔٚ ,١خالٍ اسبُا ١ٜبهًُ ١املسٚز ,ميهٔ تػفري َكارع َع١ٓٝ
َٔ دفرت املالسعات يطُإ عدّ عسض ٖر ٙاملكارع ض ٣ٛألفساد َعٓٝني.

حشغيم برنايج :OneNote

عٓد فتح بسْاَر  , OneNoteتصبح عً ٢ايفٛز داخٌ صفش َٔ ١صفشات دفرت املالسعات سٝح ميهٓو
أخر املالسعاتٜ ,ػب٘ ذيو فتح غالف دفرت ٚزق ,ٞنايتاي:ٞ

إنشاء دفرت يالحظاث :OneNote

إعذاداث صفحاث :OneNote
عً ٢ايٓكٝض َٔ دفرت املالسعات ايٛزق ,ٞفإٕ صفش OneNote ١ميهٔ إٔ ٜتِ ذبذُٗٝا تًكاًٝ٥ا نُا أْٗا
تصداد اتطاعًا نًُا أضٝف إيٗٝا املصٜد َٔ املعًَٛات ,نُا ميهٔ ذبدٜد إعدادات ايصفشات (سذِ
ايصفشٚ ,١رسم عسضٗاٚ ,ايتٓطٝكات اشباص ١بٗا) َٔ خالٍ ايتاي:ٞ

إنشاء املقاطع يف دفرت املالحظاث ًإدارحيا:

إنشاء صفحت أً صفحت فرعيت جذيذة ًإدارحيا:
زبعٌ صبُٛع َٔ ١ايصفشات َستبط ١مبٛضٛع ٚاسد ٚيٝظ صفشٚ ١اسد ٠نبري ٠اسبذِ ,ميهٔ
اضتدداّ ايصفشات ايفسع .١ٝإلْػا ٤صفش ١فسع ,١ٝاْكس فٛم عالَ ١ايتبٜٛب صفش ١فسع ١ٝددٜد,٠
نايتاي:ٞ

ميهٓو يف  OneNoteإٔ تكًب بني ايصفشات بػهٌ ضسٜع متاًَا نُا تفعٌ َع صبُٛع َٔ ١ايٛزم
ٚذيو بايطػط عً ٢شز املاٚع األٜطس أثٓا ٤ذبسٜو املؤغس فٛم عالَ ١تبٜٛب نٌ صفشٚ ,١يهتاب١
اضِ/عٓٛإ يًصفشٜ ,١هتب ايعٓٛإ َباغس ٠داخٌ ْاس ١ٝايعٓٛإ يف أعً ٢أ ٟصفش. ١ضٝعٗس عٓٛإ نٌ
صفش ١يف عالَ ١تبٜٛب ايصفش ١املكابً ١هلا ٚ ,إذا تسنت ْاس ١ٝايعٓٛإ فازغ ١فطٝصبح ايططس األٍٚ
ٖ ٛعٓٛإ ايصفش ١بػهٌ تًكا.ٞ٥

ٚيٓكٌ صفش ١بداخٌ َكطع ,اْكس فٛم عالَ ١تبٜٛب ايصفش , ١ثِ اضشب عالَ ١تبٜٛب ايصفش ١ألعً٢
أ ٚألضفٌ إىل َٛقع ددٜد يف املكطع اسبايٚ ,ٞالسغ أْ٘ إذا ضشبت صفش ١فسع ١ٝإىل َكطع ددٜد
فطتصبح صفش ١أضاض. ١ٝ

إدراج انٌقج ًانخاريخ:
ميهٔ اضتدداّ ايتازٜخ ٚايٛقت اسبايٝني يًهُبٛٝتس اشباص بو يف َالسعاتو يتُٝٝص األسداخ ذات
ايرتتٝب ايصَين أ ٚتعكبٗا ,عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ,ميهٓو االستفاظ بطذٌ يًُهاملات ايتًٝف ١ْٝٛاييت مت تًكٗٝا
يف أٚقات َع ١ٓٝأثٓا ٤اي ,ّٛٝأ ٚمتٝٝص اإلدخاالت يف َٜٝٛات أ ٚضذٌ  OneNoteعً ٢ايٜٛب بايتازٜخ
اسبايٚ ,ٞذيو باتباع اشبطٛات ايتاي:١ٝ
ضع املؤغس سٝح تسٜد إضاف ١ايتازٜخ ٚايطابع ايصَين.
ميهٓو ايكٝاّ بأسد اإلدسا٤ات ايتاي:١ٝ
 َٔ ايكا ١ُ٥إدزاز ,اْكس فٛم ايتازٜخ أٚايٛقت أ ٚايتازٜخ ٚايٛقت.
 إلدزاز ايتازٜخ ٚايٛقت اسبايٝني ,اضػط .ALT+SHIFT+F
 إلدزاز ايتازٜخ فكط ,اضػط .ALT+SHIFT+D
 إلدزاز ايٛقت فكط ,اضػط .ALT+SHIFT+T

إضفاء انطابع انشخصي:

ميهٓو تػٝري َعٗس املٝصات ايتاي ١ٝيف بسْاَر : OneNote





ايصفشات ,إلضاف ١خطٛط ايتططري إىل صفشتو ,يف ايكا ١ُ٥عسض ,اْكس فٛم خطٛط ايتططري,
ثِ اْكس فٛم ْٛع اشبطٛط اييت تسٜدٖا.
املكارع ,ميهٔ تػٝري ي ٕٛعالَ ١ايتبٜٛب ْٚاس ١ٝايسأع اشباص ١بهٌ َكطع َٔ ,خالٍ ازبص ٤اشباص
بإداز ٠املكارع ٚاير ٟميهٔ ايٛص ٍٛإي ٘ٝبايطػط عً ٢شز املاٚع األمئ يًُكطع.
األقالّ ,يدٜو صبُٛع َٔ ١األقالّ املً ١ْٛذات األْٛاع املدتًف ١يالختٝاز َٔ بٗٓٝا َع ايتشبري يف
 ,OneNoteميهٔ ايٛص ٍٛإيٗٝا َٔ خالٍ ايكا( ١ُ٥زضِ).

حذًين املالحظاث ًحنسيقيا:
ٜعترب تد ٜٔٚاملالسعات  OneNoteبٓفظ ضٗٛي ١ايهتاب ١يف دفرت َالسعات ٚزقٚ ,ٞميهٔ إٔ تتطُٔ
املالسعات أ ٟصبُٛع َٔ ١ايٓصٛص املطبٛعٚ ١ايصٛز ٚايسضَٛات – مبا يف ذيو ايٓصٛص ٚايصٛز اييت
دبُعٗا َٔ صفشات ٜٚب  -إىل داْب ايهتاب ١ايٝد ١ٜٚايسقُٚ ,١ٝقصاصات ايصٛت ٚايفٝدٚ ,ٜٛاملصٜد,
ٜٚتُٝص مبا :ًٜٞ
 ذبسٜو ايٓص يف أَ ١ٜهإ عً ٢ايصفش. ١أْ ٚكً٘ إىل صفشات أخس.٣
 إْػاَ ٤طاسٚ ١إضاف ١صفشات ٚقتُا ٚسٝجُا تسٜد.
ٚ ضع عالَات يًُالسعات اهلاَ ١ملتابعتٗا.
ٚإلْػاَ ٤السعات َهتٛب ,١اْكس فٛم أَ ٟهإ عً ٢ايصفش ١سٝح تسٜد ظٗٛز املالسعات ,ثِ ابدأ ايهتاب,١
سٝح ٜك OneNote ّٛبإْػا ٤ساَ ١ٜٚالسعات يهٌ نتًْ ١ص تطبعٗا أ ٚتهتبٗا ,أَا إذا نٓت تطتددّ
دٗاش إدخاٍ بايكًِ ,فاْكس فٛم قًِ َٔ غسٜط األدٚات أدٚات ايهتاب َٔ ١قا( ١ُ٥زضِ) ,ثِ انتب
َالسعاتو خبط ايٝد سٝجُا تسٜد عً ٢ايصفشٚ ,١يًسدٛع إىل ايطباعَ ١س ٠أخس َٔ ,٣غسٜط األدٚات
.
أدٚات ايهتاب , ١اْكس فٛم أدا ٠ايتشدٜد/ايهتاب١

ٚيتشسٜو ايٓص بداخٌ ْفظ ايصفش , ١سسى املؤغس فٛم ايٓصٚ ,عٓد ظٗٛز سا ١ٜٚاملالسعات ,اْكس
فٛم اسباف ١ايعًٝا سبا ١ٜٚاملالسعات ,ثِ اضشب اسبا ١ٜٚإىل َٛقع ددٜد عً ٢ايصفشٚ ,١دبدز اإلغاز٠
ٖٓا إىل إٔ ٜ OneNoteك ّٛحبفغ عًُو باضتُساز أثٓا ٤تطذ ٌٝاملالسعات بػهٌٍ تًكا ,ٞ٥عٓد ايتبدٌٜ
إىل صفش ١أخس ٣أَ ٚكطع آخسٚ ,عٓد إغالم املكارع ٚدفاتس املالسعاتٚ .بايتاي ٞال ذبتاز إىل سفغ
املالسعات ٜدٜٚاً ,ست ٢عٓد االْتٗاَٗٓ ٤ا.

اسخخذاو عالياث املالحظاث:
ميهٓو إضاف ١عالَات املالسعات إىل املالسعات اهلاَ , ١إذ ٜٛفس  OneNoteعالَات َالسعات َتعدد٠
َُٚعسّفَ ١طبكاًَ ,جٌ "ٖاّ"  ,"١َُٗ" ٚميهٓو إقساْٗا باملالسعاتٚ ,ميهٓو أٜطاً إْػا ٤عالَات املالسعات
املدصص ١اشباص ١بو ٚاحبح عٔ ايعٓاصس ذات ايعالَاتٚ ,ذيو نايتاي:ٞ
ضع املؤغس فٛم ايفكس ٠اييت تسغب يف ٚضع عالَ ١هلا.
َٔ غسٜط األدٚات قٝاض ,ٞاْكس فٛم ايطِٗ املٛدٛد جباْب ايصز ايعالَات ,ثِ اْكس فٛم عالَ١
املالسعات اييت تسٜدٖا ,عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ,إلزفام خاْ ١اختٝاز بػَ ٤ٞا تسٜد َتابعت٘ ,اْكس فٛم عالَ١
َُٗ. ١
بعد إضاف ١عالَات املالسعات إىل املالسعات ,ميهٓو ايبشح يف َالسعاتو عٔ ايعٓاصس ذات ايعالَات
ٚميهٓو دبُٝع ايعٓاصس ذات ايعالَات َعاً تبعاً الضِ ايعالَ ,١نُا ميهٓو تػٝري اضِ عالَات
املالسعات َطبك ١ايتعٝني ,باإلضاف ١إىل تػٝري زَٛشٖا ٚي ٕٛاشبط أ ٚايتُٝٝص اشباص بٗا ,نُا ميهٓو
تعٝني أمساٚ ٤زَٛش ٚأيٛإ ددٜد ٠إىل عالَات املالسعات غري املعسف .١عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ,ميهٓو إْػا٤
عالَ ١طبتًف ١يهٌ غدص يف فسٜل َعنيٚ ,تطتطٝع ذبدٜد ايػهٌ املدتًف اير ٟتعٗس ب٘ نٌ عالَ,١
ٚيتدصٝص عالَات املالسعات َٔ ,ايصفش ١ايسٝ٥ط ,١ٝيف دص( ٤عالَات) ,قِ بتٛضٝع ايكا ١ُ٥يتعٗس
نايتاي:ٞ

ٚعٓد ٚضعو عالَات يًُالسعات ,فإْ٘ ميهٓو ايعجٛز عًٗٝا بطٗٛيٚ ١ذيو عٔ رسٜل اضتدداّ دص٤
املٗاّ ًَدص عالَات املالسعات ,سٝح ٜعسض دص ٤املٗاّ قا ١ُ٥باملالسعات اييت قُت بٛضع عالَات هلا,
ٚبايتاي ٞميهٔ دبُٝع أ ٚفسش عالَات املالسعات بطسٜك َٔ ١ايطسم ايتاي:١ٝ
 سطب ْٛع ايعالَ( ١اضِ عالَ ١املالسع.)١
 سطب َكطع َعني.
 عٓٛإ صفش.١
 سطب ايتازٜخ ٚايٛقت اير ٟقُت بأخر املالسعات فُٗٝا.
ْ ص املالسع.١

إدراج انصٌر ًانرسٌياث ًنقطاث انشاشت:
ميهٓو إدزاز ايصٛز ٚايسضَٛات ٚيكطات ايػاغ َٔ ١خالٍ قا( ١ُ٥إدزاز) نايتاي:ٞ

نُا ميهٓو إدزاز غسا٥ح ايباٚزبٜٓٛت ٚصفشات املًفات نٓطخ َطبٛع ١يٝطٌٗ ايتعًٝل عًٗٝا ٚتدٜٔٚ
املالسعاتٚ ,ذيو َٔ خالٍ قا( ١ُ٥إدزاز)  َٔٚثِ اختٝاز (ْطد ١املًف املطبٛع.)١

إضافت يالحظاث انصٌث ًانفيذيٌ:
َالسعات ايصٛت ٚايفٝد ٜٛعباز ٠عٔ تطذٝالت تك ّٛبٗا أثٓا ٤اضتدداّ ٚ ,OneNoteميهٓو تطذٌٝ
َالسعات ْص ١ٝيف ْفظ ايٛقت اير ٟتطذٌ فَ ٘ٝالسعات ايصٛت أ ٚايفٝدٚ ,ٜٛضُٝهٔ ايٛص ٍٛإىل
نٌ املالسعات عرب صفش ,OneNote ١اضتددّ أَس تطذ ٌٝايصٛت ٚايفٝد ٜٛعً ٢ايكا( ١ُ٥إدزاز) يبد٤
ايتطذ ,ٌٝضٝفتح غسٜط األدٚات تطذ ٌٝايصٛت ٚايفٝد ٜٛأٜطًا.

إضافت ارحباط حشعبي أً ححريره:
ٜك OneNote ّٛتًكاٝ٥اً بإْػا ٤ازتباط تػعيب نًُا تهتب أ ٚتًصل عٓٛإ , URLنريو ٜك ّٛايربْاَر
فٛز يصكو أْ ٟص أ ٚصٛز َٔ ٠اإلْرتْت بإدزاز زابط ايٓص أ ٚاملٛقع َباغس ٠فٛز يصل ايٓص أ ٚايصٛز٠
بدفرت املالسعات نايتاي:ٞ

ٚميهٓو َٔ قا( ١ُ٥إدزاز) عٌُ زابط تػعيب إىل َٛقع اْرتْت ,أًَ ٚف عً ٢دٗاش ايهُبٛٝتس اشباص بو,
أ ٚإىل أَٛ ٟقع يف دفاتس املالسعات اشباص ١بو نُا َٖٛ ٛضح يف اآلت:ٞ

انخكايم يع برايج :Microsoft Office
ٜعترب  OneNoteزا٥عاً يتذُٝع األفهاز قبٌ إْػاَ ٤طتٓد ٚٚزد ْٗا ٞ٥أ ٚزمس, ٞإذ ميهٓو فٛز االْتٗأَ ٤
دفرت املالسعات إزضاي٘/ذب ًٜ٘ٛإىل ًَف ٚٚزدٚ ,ذيو بايطػط يف ايصفش ١ايسٝ٥ط ١ٝعً:٢

َجاٍ :

نُا تطتطٝع ايكٝاّ بايٓطخ َٔ  Excelعٓدَا ْه ٕٛحباد ١إىل تطُني بٝاْات َٔ تكازٜس املٓتذات
ٚتكدٜسات املبٝعات ٚازبداَٚ ٍٚعًَٛات ددٚي ١ٝأخسَ ٣ع املالسعات اشباص ١مبػسٚع أ ٚعُ ,ٌٝال ٜعد
تٓطٝل دد OneNote ٍٚغٓٝاً نتٓطٝل ربطٝط دد ٍٚبٝاْات  ,Excelإال أْ٘ ضٝتِ االستفاظ
ببٓ ١ٝايػبه ١األضاض ١ٝنٓطدَ ١طبٛعٚ ,١ذيو َٔ قا( ١ُ٥إدزاز)  َٔٚثِ اختٝاز ْطد ١املًف املطبٛع.١
نُا ميهٓو ربصَ ٜٔطتٓدات ًَٚفات أخس ٣عً ٢صفشَ OneNote ١باغس ,ً٠األَس ايرٜ ٟعد َفٝداً إذا
نٓت ذبا ٍٚمحا ١ٜناف ١املًفات َٚالسعات املػازٜع ٚاالستفاظ بٗا يف َهإ ٚاسد ,قِ ببطار ١بطشب
أًَ ٟف ٚإفالت٘ َٔ "َطتهػف  "Windowsإىل صفش ١يف .OneNote

اسرتاحيجياث انعًم انخعاًني املشرتك يف برنايج :OneNote
 ميهٓو َػازن ١دفرت َالسعات يه ٞتتُهّٔ َٔ ايٛص ٍٛإي ٘ٝعً ٢أدٗص ٠نُبٛٝتس أخس ٣أ ٚعً٢
ٜٚب ,أ ٚيه ٞتتُهّٔ َٔ ايعٌُ ضُٓ٘ َع أغداص آخس.ٜٔ
ُٜ عد تد ٜٔٚاملالسعات نُذُٛع ١عًُ ١ٝتعاٚ .١ْٝٚنأدا ٠تعاٜ ,١ْٝٚكدّ َ OneNoteا ٜتذاٚش
بهجري ايكدز ٠عً ٢إزضاٍ صفشات دفاتس َالسعات ثابت ١عرب ايربٜد اإليهرتٚٚ ,ْٞٚفكاً يطبٝع١
َػسٚعو ,ميهٓو اضتدداّ  OneNoteيه ٞتعٌُ َعاً َع اآلخس ٜٔعًٚ ٢ضع األفهاز يف االدتُاعات,
ٚاضتدداّ صفشات دفاتس املالسعات نًٛح أبٝض افرتاضٚ ,ٞإعداد دفاتس املالسعات املػرتن ١سٝح
ميهٔ يهٌ غدص عسض املعًَٛات ٚإضافتٗا ٚذبسٜسٖا.
 خبالف ايرباَر األخس ٣اييت "تؤَٔ" املًفات حبٝح ميهٓو ذبسٜسٖا بٛاضط ١غدص ٚاسد يف املس٠
ايٛاسدٜ ,٠تٝح  OneNoteيعدّ ٠نتّاب ايٛص ٍٛإىل دفرت املالسعات املػرتى يف ايٛقت ْفط٘ٚ .يف أٟ
ٚقت ٜك ّٛف ٘ٝأسد األغداص بتشسٜس ايصفشات ٚاملكارع يف دفرت املالسعات املػرتى,
ٜك OneNote ّٛمبصآَ ١ايتػٝريات تًكاٝ٥اً يًُشافع ١عً ٢ايتشدٜح ايدا ِ٥يدفرت املالسعات
يًذُٝع.

 نُا حيتفغ  OneNoteبٓطدَٓ ١فصً ١غري َتصً َٔ ١املالسعات عً ٢ناف ١أدٗص ٠نُبٛٝتس
املطتددَنيٚ .بٗر ٙايطسٜك ,١ميهٔ يًُػازنني يف تد ٜٔٚاملالسعات املػرتنَ ١تابع ١ذبسٜس
املالسعات ضبًٝاً ست ٢يف ايفرت ٠اييت ٜٓكطع فٗٝا اتصاهلِ بايػبهَ ١ؤقتاًٚ .يف املس ٠ايتاي ١ٝاييت
ٜتصً ٕٛفٗٝا بدفرت املالسعات املػرتىٜ ,دَر  OneNoteتػٝرياتِٗ بػهٌ تًكاَ ٞ٥ع ايتػٝريات اييت
أدساٖا نٌ غدص آخس.
ٚتتُجٌ اضرتاتٝذٝات ايعٌُ ايتعا ْٞٚاملػرتى يف بسْاَر  OneNoteفُٝا :ًٜٞ

دع ٠ٛاألغداص بٛاضط ١ايربٜد.

اسبص ٍٛعً ٢ازتباط َػازن.١

َػازن ١دفرت املالسعات.

َصآَ٘ دفرت َالسعات.

أًال :دعٌة األشخاص بٌاسطت انربيذ:
ميهٓو دع ٠ٛاألغداص يسؤ ١ٜدفرت َالسعاتو بٛاضط ١زضاي ١بسٜد إيهرتٜ ْٞٚك OneNote ّٛبإْػاٗ٥ا,
ٚضٝه ٕٛباضتطاع ١األغداص اير ٜٔتتِ دعٛتِٗ فكط فتح دفرت َالسعاتوٚ ,ذيو اتباع اشبطٛات
ايتاي:١ٝ
اخرت ًَف

َػازن.١

ضُٔ املػازنَ ١ع األغداص ,انتب أمسا ٤األغداص اير ٜٔتسٜد َػازن ١دفرت َالسعاتو َعِٗ أٚ
عٓا ٜٔٚبسٜدِٖ اإليهرت.ْٞٚ

يف ايكا ١ُ٥املٓطدي ١إىل ايٝطاز ,اخرت َا إذا نإ باضتطاع ١نٌ غدص ذبسٜس دفرت َالسعاتو أٚ
عسض٘ فكط ,أضف َالسع ١غدص ,١ٝإذا زغبت يف ذيوٚ ,اخرت َػازن ,١ضٝتًك ٢األغداص ايرٜٔ
اخرتتِٗ دع ٠ٛبايربٜد اإليهرت ْٞٚيفتح دفرت َالسعاتو.

انحصٌل عهى ارحباط يشاركت:
ميهٓو إْػا ٤ازتباط إىل دفرت َالسعاتو يتُهني اآلخس َٔ ٜٔعسض٘ أ ٚذبسٜسٚ ,ٙإذا قاّ أسد
األغداص بإعاد ٠تٛد ٘ٝاالزتباط إىل غدص آخس ,فطٝتُهٔ ٖرا ايػدص أٜطاً َٔ زؤ ١ٜدفرت
َالسعاتوٚ ,ميهٓو اْػا ٤ازتباط َػازن ١باتباع اشبطٛات ايتاي:١ٝ
اسبص ٍٛعً ٢ازتباط َػازن.١
َػازن١
اخرت ًَف

ٚإىل داْب عسض االزتباط أ ٚذبسٜس االزتباط ,اخرت إْػا ٤ازتباطٚ ,السغ أْ٘ إذا غّٝست زأٜو فُٝا
بعد ,فُٝهٓو تػٝري األذْٚات أ ٚإٜكاف َػازن ١دفرت املالسعات ضٝبك ٢دفرت املالسعات َٛدٛداً
عً OneDrive ٢حبٝح ميهٓو اسبص ٍٛعً ٘ٝعً ٢نٌ أدٗصتو.

يشاركت دفرت املالحظاث:
ميهٔ ايعٌُ َعًا باضتدداّ دفاتس َالسعات  OneNoteاملػرتن ,١سٝح تعٌُ دفاتس املالسعات املػرتن١
عً ٢متهني ايفسم َٔ تكد ِٜاألفهاز ٚاملعًَٛات يف دفرت َالسعات فسٜل ٚاسدٚ ,عٓد تٛص ٌٝايربْاَر
بايػبهٜ ,١ك OneNote ّٛتًكاًٝ٥ا بدَر ايتػٝريات يف دفاتس املالسعات ,ضٛا ٤مت إدساؤٖا يف ساي ١االتصاٍ
باإلْرتْت أ ٚد ٕٚاتصاٍٚ ,ميهٔ ايكٝاّ مبػازن ١دفرت املالسعات َٔ خالٍ قاَ( ١ُ٥ػازن )١نايتاي:ٞ

يف اسبكٌ َٛقع ٜٚب أَٛ ٚقع ايػبهْ ,١فّر أسد اإلدسا ٜٔ٤ايتايٝني:
 ذبدٜد َٛقع ٜٚب :إذا ناْت خدَٜٚ ١ب َتٛفس ,٠فطذٌّ دخٛيو بٛاضط ١سطاب َٛدٛد (عً ٢ضبٌٝ
املجاٍ ) (Windows Liveأ ٚاغرتى يف سطاب ددٜد .عٓدَا تطذٌّ دخٛيو ,ضتػاٖد قا ١ُ٥مبذًدات
ٜٚب ميهٓو إٔ تُٓػ ٧فٗٝا دفاتس َالسعات َػرتن .١إذا مل تهٔ حباد ١إىل َػازن ١أغداص
آخس ,ٜٔفشدد أسد اجملًدات ايػدصٚ .١ٝميهٓو ذبدٜد صبًداً َػرتناً ميهٔ يآلخس ٜٔايٛص ٍٛإي.٘ٝ
يتعٝني أذْٚات املػازن ١يًُذًدات ازبدٜدٚ ٠املٛدٛدٜ ,٠بدأ  OneNoteتػػَ ٌٝطتعسض ٜٚب ,سٝح
ميهٓو االْتٗا َٔ ٤إْػا ٤اجملًد ازبدٜد يدفرت املالسعات .عد إىل  OneNoteثِ قِ بتشدٜح قا١ُ٥
اجملًدات يف اسبكٌ َٛقع ٜٚب ملػاٖد ٠اجملًد اير ٟاْتٗٝت َٔ إْػا .٘٥سدد اآلٕ ٖرا اجملًد.
 ذبدٜد َٛقـع غـبه :١ميهٓـو إدخـاٍ املطـاز ايهاَـٌ ملػـازنًَ ١ـف ايػـبه ١أ ٚإدخـاٍ ضبـسى أقـساص
غبه ١مت تع ٘ٓٝٝأ ٚيصل ايعٓٛإ ايهاٌَ ملهتبَ ١طتٓدات  SharePointسٝح تسٜد إْػا ٤دفرت املالسعات
املػرتى .نُا ميهٓو ايتشدٜد َٔ أسد َٛاقـع  SharePointاسبدٜجـ ,١يف سـاٍ تٛفسٖـا .دبـدز اإلغـاز٠
إىل إٔ أ ٟغدص تتٛفس يد ٜ٘األذْٚات يف َٛقع ايػبه ١أَٛ ٚقع ٖ SharePointـرا ضـٝه ٕٛباضـتطاعت٘
ايٛص ٍٛإىل دفرت املالسعات.

بعد االْتٗا َٔ ٤تطذ ٌٝبٝاْات ايدخ ٍٛيالمي ٌٝاشباص بو ,قِ بايطػط عً ٢أٜكَ ١ْٛػازن ١دفرت
املالسعات:

نُا ميهٔ ايتشهِ يف ايٛص ٍٛإىل املعًَٛات عٔ رسٜل ذبدٜد أدصا ٤دفرت املالسعات اييت تسٜد
َػازنتٗا ٚاألدصا ٤اييت تسٜد االستفاظ بٗا خاص َٔٚ ,١خالٍ اسبُا ١ٜبهًُ ١املسٚز ,ميهٔ تػفري
َكارع َع َٔ ١ٓٝدفرت املالسعات يطُإ عدّ عسض ٖر ٙاملكارع ض ٣ٛألفساد َعٓٝني.

حًايو املالحظاث باسخخذاو كهًو يرًر يف OneNote
تطاعد اسبُا ١ٜبهًُ٘ َسٚز عً ٢إبكا ٤املالسعات آَٓ ١بعٝدا عٔ ايع ٕٛٝايفطٛي ,١ٝفهًُات املسٚز تطُح
يو بايتشهِ يف ايٛص ٍٛايَ ٞكارع ضبدد ٙيف دفاتس املالسعاتٚ ,إلضاف ١نًَُ ١سٚز اىل َكطع يف
دفرت املالسعات اْكس شز املاٚع االمئ فٛم اضِ دفرت املالسعات اير ٟتسٜد محاٜت٘ َٔٚ ,ثِ اخرت اسبُا١ٜ
بهًُ٘ َسٚز ثِ اخرت اضاف ١نًُ٘ املسٚزٚ ,يف ْافر ٙاسبُا ١ٜبهًُ٘ املسٚز ,انتب نًُ٘ املسٚز اييت
تسٜدٖا يف املسبع ادخٌ نًُ٘ املسٚز ,ثِ انتب نًُ ١املسٚز َس ٙاخس ٣يف َسبع تأنٝد نًُ ١املسٚز,
 َٔٚثِ اضػط عًٚ .Enter ٢إليػا ٤تاَني َكطع ضبُٚ ٞايٛص ٍٛاي ٞايصفشات اشباص ١ب٘ ,اْكس فٛم
املكطع اير ٟتسٜد ايػا ٤تأَٚ ٘ٓٝانتب نًُ٘ املسٚز اشباص ١ب٘ يف املسبع نًُ٘ املسٚز ثِ اضػط عً٢
ٚ ,Enterإلشاي ١نًُ ١املسٚز َٔ َكطع ضبُ ٞاْكس شز املاٚع االمئ فٛم اضِ أَ ٟكطع يف دفرت
املالسعات احملُ ١ٝاير ٟتسٜد اشاي ١نًُ٘ املسٚز اشباص ١ب٘ َٔٚ ,ثِ اخرت اسبُا ١ٜبهًُ٘ َسٚز  َٔٚثِ
إشاي ١نًُ٘ املسٚز (اذا مل ٜهٔ ٖرا اشبٝاز َتٛفسا ,فٗرا ٜعين إ املكطع اسباي ٞال حيت ٟٛعً ٢نًُ١
َسٚز)ٚ ,يف ْافر ٙاشاي٘ نًُ٘ املسٚز ,انتب نًُ٘ املسٚز اسباي َٔٚ ,١ٝثِ اضػط عً.Enter ٢

املسدع:
https://support.office.com

