
املنصة الذكية 
القرآن الكريم عن بعدلتعليم 

دليل املستخدم
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:إمكانية الوصول

:يمكن الوصول إلى المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بعد من خالل الرابط أدناه

https://live.awqaf.gov.ae/
.ةكما يمكن للمستخدم الدخول للمنصة من خالل التسجيل الذكي أو من خالل الدخول الموحد على الموقع اإللكتروني للهيئ

:ةالتسجيل على المنص

« سجل اآلن»بعد الدخول على رابط المنصة الذكية، اضغط على زر 

.للتسجيل كمستخدم جديد

https://live.awqaf.gov.ae/
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:إنشاء مستخدم جديد

. قم بتعبئة بيانات التسجيل أدناه

. ة عليهابعد إدخال البيانات، يرجى قراءة الشروط و السياسات و الموافق

.إلتمام عملية التسجيل" تسجيل"اضغط على زر 



جربته في سيظهر مقياس السعادة ، بحيث يقيم المستخدم مستوى سعادته عن ت

. الحصول على الخدمة
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ل حسابك على سيصلك بريد إلكتروني، لتأكيد البريد اإللكتروني و تفعي

المنصة الذكية

ى المنصة قم بالضغط على رابط التفعيل، لتأكيد التسجيل عل

.تظهر رسالة تأكيد تسجيل المستخدم
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لرقم الهاتف ( OTP)يقوم النظام بإرسال الرمز السري لمرة واحدة 

خال يرجى إد. المتحرك الخاص بك، و ذلك إلتمام تفعيل الحساب

.  الرمز السري

ته يقوم المستخدم بإرفاق نسخة من الهوية و صور: الخطوة األولى

"متابعة"بعد إرفاق النسخ المطلوبة، يرجى الضغط على . الشخصية

:يطلب االلتحاق بفصل افتراض
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.  تي تناسبكقم باختيار الفصل المراد االنتساب إليه و األوقات ال: الخطوة الثانية

«متابعة»بعد ذلك ، يرجى الضغط على 

مشرف سيقوم. يتم إرسال طلب االلتحاق للفصل االفتراضي لمشرف النظام

. هالنظام بالتحقق من بيانات الطالب و إلحاق الطالب بالفصل المناسب ل
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.   فحةعلى يمين الص« الطلبات»يمكن متابعة حالة الطلب من خالل الضغط على 

مين على ي« بياناتي»يمكنك االطالع على بياناتك الشخصية من خالل صفحة 

.الصفحة
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يمكن االطالع على جميع المواد الخاصة بالفصول المنتسب إليها الطالب في 

، حيث سيكون بإمكانه مراجعة المواد و اإلطالع «المكتبة الرقمية» صفحة 

.عليها في أي وقت

يمكن للطالب االطالع على الحضور و االنصراف لديه من خالل صفحة 

«الحضور»
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يمكنك . رةفي نهاية كل درس، يتم إرسال رابط لجميع الطلبة لتقييم المحاض

«اآلراء»االطالع على التقيييم من خالل صفحة 

يمكن للطالب . ئيايقوم النظام بتسجيل فيديو لجميع المحاضرات، و يتم أرشفتها تلقا

« فاألرشي»اإلطالع على تسجيل المحاضرات المنتسب إليها من خالل صفحة 
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لمسجل فيه بعد اعتماد الطالب في الفصل االفتراضي، سيظهر الفصل ا

«الدروس المباشرة»مع معلومات الفصل  في صفحة 

«ابدأ»ابدأ المحاضرة عبر الضغط على زر 
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ن يمك. صورة لصفحة المحاضرة، حيث يعرض المحاضر هنا المادة المراد شرحها

.  شرحكما يمكنه استخدام األدوات الجانبية في ال. للمحاضر تغيير شاشة العرض
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مع تحيات 
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

https://live.awqaf.gov.ae

https://live.awqaf.gov.ae/

