
 



 

 2022/2023للسنة الدراسية  هو تطبيق جماني للتعليم االبتدائي :  1.0 تطبيق مكتبيت  

  :تحميل التطبيق

 املدرسية عربالدخول ملوقع الديوان الوطين للمطبوعات ب عليكلتحميل التطبيق 
 ..…/https://onps.dzالتالي:الرابط 

 

التطبيق على  عملية التحميل  اضغطبعد االنتهاء من :   مكتبيت الرقميةطريقة تثبيت 
لها يف يقم بتفع (Sources inconnus)سيطلب منك تفعيل خاصية املصدر اجملهول 

 . مفعلة مسبقا اخلاصية  إن مل تكنهاتفك او يف اللوحة الرقمية 

 اضغط عليها مكتبيت الرقميةة نيقوأ التطبيق تظهربعد االنتهاء من تنصيب  

 :التطبيق  تفعيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ميكن حجز رقم التعريف 1احلالة 
يدويا ثم اضغط  ورمز التفعيلالوطين 

    على دخول 

        اضغط على زر    :  2احلالة 



 

 

 

 

 

سيتم  تفعيل التطبيق                         باجتاه أو اللوحة الرقمية  صوب كامريا اهلاتف
 لضغط على زر الدخولاحلاجة لمباشرة دون 

 اهلاتف.   أو الرقميةاللوحة  يفتوفر االنرتنت  للتفعيل جيب :هامةمالحظة 

بزر مرفوقة )ة( ميذلللتأغلفة الكتب حسب املستوى الدراسي  بعدها ستظهر
  العملية مع باقي الكتب. املختار كرراضغط عليه يتم حتميل الكتاب  التحميل

 الداخلية:مميزات التطبيق 

بالضغط على زر ذلك و جهاز واحد يفبناء حسابات لعدة أإمكانية إضافة  -1
 .ة الذكرفسالنفس طريقة التفعيل  تباعوإمستخدم  إضافة

 إمكانية البحث عن صفحة معينة . -2

   .كل مستخدم وقذالتطبيق حسب  لون واجهةإمكانية تغيري  -3

 .zoomإمكانية زيادة حجم  -4

 تقليب الصفحة(–دي وعم -)أفقي أمناط 3 ـبإمكانية تصفح الكتب  -5

تلقائيا بعد  ظهور كتب أو كتاب جديد عند صدور طبعة جديدةب يسمح -6
 .باإلنرتنت لااالتصمع ضرورة عملية التحديث 

 إمكانية تسجيل التلميذ ملختلف املالحظات. -7

 
  

الصور أخذاملوافقة على صالحية   

 



 جديد.بصدور حتديث  شعارإيتلقى التلميذ  -8

وجود ضمن يرجى عدم الضغط على تسجيل اخلروج امل هامة:مالحظة  -9
 .الرقمية ةحذف كل املستخدمني باللوح ىلإاالعدادات ألنه سيؤدي 

 .4899 عداداتاإلكلمة املرور لدخول  -10

 
 

 يف خدمتكم  onpsيبقى الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية 
 

  

  

  

   



 

 

 

 

 

 

برنامج سطح مكتب 
 1.0مكتبيت النسخة 

 

 

 

 

 

 



عنوانا  44تضم عبارة عن مكتبة إلكرتونية :   1.0 النسخة مكتبيتسطح مكتب  برنامج
 .2022/2023للسنة الدراسية بالنسبة جماني وهو    للطور االبتدائي

 :نامجالربحتميل كيفية 

 املدرسية عربين للمطبوعات موقع الديوان الوطىل إ ربنامج عليك بالدخولاللتحميل 
 https://onps.dz/1581  الرابط التالي

  الرقمية:مكتبيت  تشغيلطريقة 

 بعد االنتهاء من عملية التحميل  

   مزدوجا علىانقر  حتميله ثمالذي مت  ضغط امللف القيام بفك

e_learning_books_gov.exe  

 

 

 

الشاشة التالية قم  مامكأستظهر 
 ورمز  بإدخال رقم التعريف الوطين

 ثم اضغط تأكيد اهلوية. التفعيل



 الربنامج: توفرها لتشغيلشروط الواجب ال

 الربنامج. للتفعي تتوفر االنرتن -

 حاسوب.جهاز  -

الوطين للتلميذ)ة( يستخرج من فضاء االولياء أو يتم طلبه  ورقم التعريفرمز التفعيل  -
 عن طريق مدير املؤسسة.

من أن حاسوبك يدعم اللغة العربية و يف حالة أنه ال يدعم اللغة العربية أو  التأكد -
الشاشة يف اجلهة  سفلأموز عليك بالضغط على الرابط يف ظهرت احلروف على شكل ر

 اليمنى 

 مامك الشاشة التالية:أستظهر 

 
 .ميلها حت مت اليت ستظهر الكتب  يتشغل برنامج مكتبأعد ت -



 مباشرة.امامك  سيفتحالكتاب  اضغط على صورة غالف  -

مع تدوير عجلة التمرير  Ctrlاضغط على زر   zoomالكتاب  لتكبري حجم صفحة  -
 .أرةبالف
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	برنامج سطح مكتب مكتبتي النسخة 1



