
Frequently Asked Questions      ةرأرأكتملاأةلئسلأا  
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أعىلأالجهاز؟أكيفأيمكنأالكتابةأباللغةأالعربية
أ

يجب التأكد من تركيب اللغة العربية عىل جهازك قبل بداية الكتابة، يعتمد 
، هذه امثلة عىل بعض أنواع كهاز نوع جلوحة الكتابة عىل  استخدام
 :االجهزة
 لوحة المفاتيح عىل الشاشةاظهار عىل نظام ويندوز يمكن  .1

 باستخدام برنامج لوحة المفاتيح عىل الشاشة
On-Screen Keyboard 

اعدادات لوحة المفاتيح، يمكنك تعديل  د بع ،عىل نظام ماك .2
 استحضار برنامج عرض لوحة المفاتيح

 Show Keyboard Viewer 
 عىل االلواح الحاسوبية تظهر شاشة لوحة المفاتيح بشكل الي  .3

How can I write in Arabic on the device? 
 
Be sure to install the Arabic language on your device before starting to 
type. Using the keyboard depends on your device type. These are 
examples of some of the types of devices: 

1. On the Windows system, you can show the keyboard using 
the program “On-Screen Keyboard” 

2. On Mac systems, after adjusting the settings of the 
keyboard, you can invoke the keyboard program from the 
system menu “Show Keyboard Viewer” 

3.  On tablets the keyboard show up automatically. 

أانشاءأرابطأرسي    عألحسابأالطالب
 

عىل سطح مكتب الحاسوب   (shortcut)يمكن تكوين رابط رسي    ع 
 :  للدخول لحساب الطالب بنقرة واحدة بالشكل التالي

ن رابط رسي    ع باسم الطالب  .1  عىل سطح المكتب يتم تعيي 
 الموقع كالتالي  .2

ن  :يتم تعيي 
 

http://noorann.com/signin?Username=USER&password=PASS 

 
ن للطالب  مع استخدام اسم الدخول وكلمة الدخول الحقيقيي 

 

Create a shortcut to student account? 
 
You can create a shortcut on your PC desktop to directly 
sign the student in with one click as following: 

1. On the PC desktop, create a shortcut using the student name 
2. Assign the location as following: 

  
 
http://noorann.com/signin?Username=USER&password=PASS 
 
using the actual username and password for the student. 

أالكتابةأعىلأشاشةأالعرض؟ أهلأيمكنأتكبير
أ

 استخدام خاصية تكبي  الشاشة من متصفح الشبكة. نعم، يمكن 
 يمكن عمل تكبي  للشاشة باللمس عن طريق قرص الشاشة. 

Can you enlarge the text on the screen? 
 
Yes, you can use the screen zoom feature of your web browser. 
Work can enlarge the touch screen by pinch screen . 

 


