
 ؟ ' book-eICDL' تطبیق ھو ما

 خاللھ من تستطیع حیث Androidاو جھاز الـ   iPhone/iPad الـ جھاز على تحمیلھ یمكن مجاني قارئ 'ICDL e-book' تطبیق
  .لكترونيإبشكل  ICDLالـ  كتب قراءة

  

ً أ متوفر   فقط كروم جوجل على ویعمل المكتب لسطح ویب كتطبیق یضا

http://www.neelwafurat.com/icdlreader/ 

 متوفر لدى:

   

  

 االیقونة التعریفیة:

 

  

 

 



 المرور؟ وكلمة المستخدم اسم على الحصول كیفیة

 .اإللكترونیة الكتب لشراء واالختبار ةالمعتمد ناكزامر ىواصل مع احدتلا علیك المرور وكلمة المستخدم اسم على الحصول أجل من

  

  

 ؟الخیاراتعالمة  فيالمتواجدة  المیزات  ما

  .تطبیقال إصداررقم كما وستجد واالتصال بنا  ،المتكررة سئلةوتصفح األ المرور، كلمة وتغییر الخروج، تسجیل بمقدرتكیكون  سوف

  

  

 المرور؟ كلمة تغییر یمكنني كیف

  .الشاشة على ستظھر التي القائمة من ‘المرور كلمة تغییر‘ اختر و  ،الخیارات زر على اضغط المرور كلمة لتغییر

 



 اللغة؟ تغییر یمكنني كیف

  .والقوائم تطبیقلتغییر واجھة ال االیقونة الموضحة زر على اضغط ،اللغة لتغییر

 

  

 ؟ الجھاز على االلكتروني الكتاب تحمیل یمكنني كیف

 اختیار یمكنك. شراؤھا تم التي الكتب لعرضبیقوم التطبیق  و القیام بتسجیل الدخول اإللكتروني الكتاب تطبیق تحمیل من االنتھاء بعد
 لم التي الكتبھي  ‘New‘ الشریط معالمعروضة  كتبدون اتصال. ان ال ھوعرضھ تحمیل و بك الخاصة المكتبة من إلكتروني كتاب أي
 .االن حتى ھاتحمیل یتم

  

 

 فتحھ؟ تم إلكتروني كتاب آخر قراءة لمتابعة طریقة توجد ھل

  .الرئیسة الصفحة أسفل في استئناف أیقونة على اضغط ،إلكتروني قمت بقراءتھ كتاب آخر قراءة لمتابعة

  



  .القراءة لمتابعة إلكتروني قمت بقراءتھ كتاب آخر سیفتح استئناف أیقونة على الضغط بعد

  

 

 ؟الخلفیة لون تغیر او الخط حجم تكبیر یمكنني ھل

 .مناسبة تراه كما وعدّلھا الكتاب داخل من اإلعدادات زر على اضغط القراءة، خلفیةلون و الخط بحجم للتحكم

 

   



 لیھا؟إ والعودة مرجعیة عالمة إنشاء یمكنني كیف

   .كما ھو موضح مرجعیة عالمة إنشاء زر الضغط على عبر مرجعیة عالمة وضع یمكنك

 

 عنصرأي  على الضغط . المرجعیة العالمات مشاھدة زر الضغط على عبر أنشأتھا التي المرجعیة العالمات قائمة على االطالع یمكنك
  .المختارة المرجعیة العالمة موقع إلى یأخذك القائمة في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      

 جملة؟ أو كلمة على تظلیل "إضاءة" یمكنني كیف

 . سیظھر لكمن القائمة ‘إضاءة‘ اختر ثم ،)مع استمراریة الضغط( تظلیلھا ترید التي او الجملة الكلمة هرأتق الذي النص اختر من
 .للتظلیل لدیك المفضل اللون على اضغط ،األلوان من مجموعة

  

 نفسھ؟ الجھاز استخدام عبر 'ICDL e-book' على تطبیق الدخول ألكثر من مستخدم یمكن ھل

 كل یستطیع حیث نفسھ الـجھاز على 'ICDL e-book' تطبیقل تسجیل الدخول یستطیعون الذین المستخدمین من محدد عدد یوجد ال
  .الخاصة مكتبتھ على االطالع مستخدم



 ؟'ICDL e-book'  تطبیق فیھا یتوفر التي البلدان ھي ما

  .العالم أنحاء جمیع في  ’ICDL e-book'وفریت

  

  ؟األجھزةد مختلف من عد على اإللكترونیة الكتب لقراءةالخاص بي  حسابال استخدام یمكنني ھل

 جھاز كثر منأ على الدخولیمكنك تسجیل ال  ولكن المختلفة األجھزة من العدید على بك الخاصةة كترونیاالل الكتب قراءة یمكنك نعم،
 .ن الوقتآ في

  

 ؟'ICDL e-book'  تطبیق من الخروج تسجیل بعد بتحمیلھا قمت التي االلكترونیة الكتب ستلغى ھل

ً  تحمیلھا تم التي للكتب تغییر أي یحصل لن   .'ICDL e-book'  تطبیق من الخروج بتسجیل قیامك عند الـجھاز على مسبقا

 .كتبك قراءة تكمل لكي تشاء وقت أي في مجدًدا الدخول ویمكنك

  

ً  الـجھاز یكون أن الضروري من ھل  ؟'ICDL e-book' تطبیق على اإللكترونیة الكتب قراءة من أتمكن لكي باإلنترنت متصال

ً  تكون أن الضروري من لیس ،ةإلكترونی كتبال من أي بتحمیل قیامك بعد  .تتمتع بقراءتھا لكي باإلنترنت متصال

 


