
ي   كل م كاندليل استخدام منصة األدب ف 

1

ي   و املقروءآلية رفع املحتوى الصوت 



ديد إنشاء حساب ح 

2

يسية يل/الصفحة الرئ  التسح 

ديد يل ج  اضغط على تسح 

12

يل الدخول اضغط على خيار تسح 



ديد إنشاء حساب ح 

3

يل التسح 

ل يل إلى عنوانكقم بإدخال بياناتك، ثم اضغط سح ّ سيت م إرسال رسالة تفعيل التسح 
ريدي الذي قمت  بإدخاله الب 

34



يل تفعيل التسج 

4

ى   رون  ريد اإللكب  يسية/الب  الصفحة الرئ 

ى   رون  ريدقم بالضغط على رابط التفعيل املرسل إلى بريدك اإللكب  يهك للمنصة بعد تفعيل الب  ة بيانات امللف الشخصسيت م توج  ي  لتعبئ 

56



ة بيانات امللف الشخصي   تعبئ 

5

يسية الصفحة الرئ 

ى   إلكمال امل لف أو يمكنك أيضا الدخول مللفك الشخصي   من معلومان 
التعديل عليه الجقا   ى   أعلى الصورة الستكمال عملية يل اضغط على الشريط املوضح ف  التسح 

ة بياناتك الشخصية وتعبئ 

2 1



ة بيانات امللف الشخصي   تعبئ 

6

يل است مارة التسح 

ثم قم باختيار نوع املحتوى الذي ستقوم برفعه
أضغط أرسل

م قم بادخال البيانات املطلوبة كما هو موضح، ث
يسيةأضغط أرسل هة الرئ  للعودة للواج 

34



رفع املجتوى

7

هة رفع املحتوى ديدة/ واج  مشاركة ج 

سار من الشريط العلوي اضغط على رفع املحتوى، ثم قم باختيار امل
املناسب للمحتوى الذي ستقوم برفعه

ى  ) (محتوى مقروء، أو محتوى صون 

تهقم بإكمال معلومات املحتوى الذي تريد مشارك

12



رفع املجتوى

8

ديدة  استالم املحتوى/ مشاركة ج 

ة معلومات املحتوى  اضغط أرسل بعد االنتهاء من تعبئ 
ة محتوى ستظهر لك صفحة تؤكد استالم املشاركة، ويمكنك اضاف

ى   الصورة ديد من خالل الضغط على الروابط املوضحة ف  آخر ج 

4 3



عرض املشاركات

9

يسية  ى   / الصفحة الرئ  مشاركان 

ل الضغط يمكنك إستعراض املشاركات الت ي   قمت بإرسالها مسبقا   من خال
ى   على مشاركان 

ميع املشاركات الت ي   قمت بإرسال ن   ج  ها، قم ستظهر لك صفحة تبب 
بالضغط على املشاركة الت ي   تود استعراضها

2 1



عرض املشاركات

10

ى  / مشاركة مرسلة  مشاركان 

ابقة يمكنك استعراض تفاصيل املشاركة ومن ثم العودة للصفحة الس
ديدة  إلضافة مشاركة ج 

يسي ديدة أو العودة للصفحة الرئ  ةيمكنك إضافة مشاركة ج 

4 3



11

شكرا  


