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المقدمة

التعليم - واحد من أهم  التكنولوجيا في  التعليم ا�لكتروني - استخدام  لقد أَضحى 
المتطلبات في العصر الحديث، وبالتالي، تسارعت ا�مم بحشد الجهود في تنفيذ أساليب 
التعّلم ا�لكتروني كأولوية قصوى ضمن قائمة المشاريع الوطنية  "طويلة ا�مد" لديهم.

من  مجموعة  وافقت  ا�لكتروني  التعلم  تكنولوجيا  في  ا�عمال   باكورة  بدء  منذ 
المتخصصين على دور التكنولوجيا وفعاليته في تطوير العملية التعليمية للمجتمعات، 
والتي بدورها تواكب متطلبات المستقبل، و أجمعوا على أنه ال يوجد أي سبب  للتراجع عن 
مجتمع  نتصور  أن  يمكننا  ال  فنحن  تطويري.  مشروع  هكذا  نجاح  في  الشك  أو  تطبيقه 
في  التكنولوجيا  أدوات  تسخير  من  التمكن  دون  ومعلمينا  طالبنا  على  قائم  فّعال 
خدمتهم، وال من دون استخدامهم �جهزة الكمبيوتر وا�نترنت، ونحن ال يمكننا المقارنة 
التعليم  بدور  االعتراف  دون  المتقدمة  البلدان  من  متطورة  أخرى  و  نامية  دولة  بين  ا²ن 

االلكتروني  الكبير في استخدام وتطبيق التكنولوجيا في التعليم لديها.

وإدراكا مّنـا �همية هذا القطاع، ونظر· لخبرتنـا الطويلة والغنية والتي تمتد �كثر من عشر 
�ساليب  ºسنوات في هذا المجال، حرصنا في " سيمانور"  أن نكون الرواد المبتكرين دوم
التعليم ا�لكتروني وتطبيقاته في جميع أنحاء العالم. و بكل تألق، عمدت سيمانور إلى 
للتعلم  التحتية  البنية  توفير  إلى  تهدف  التي  والتطبيقات  النظم  من  مجموعة  انتاج 
ا�لكتروني والكتاب ا�لكتروني من خالل برمجة التطبيقات المتقدمة التي تخدم جميع 
اللغات.  جميع  في  التعلم  هذا  تفعيل  عن  فضًال  والعليا  العامة  التعليمية  المستويات 
وهذا الواقع الذي جعل من سيمانور من الرواد ا�وائل على شبكة ا�نترنت العالمية في 
للتعلم  مجموعة  أوسع  في  مقدمة  ا�لكتروني  للتعلم  مختلفة  تطبيقات  تنفيذ 
على  مثيل  له  يسبق  لم  إنجاز  وهو  واحدة،  مظلة  تحت  التعليمي  والمحتوى  ا�لكتروني 

مستوى العالم العربي والذي ال يقدر بثمن �ي جهة حكومية.

التعليم  تقنيات  أحدث  تحقيق  إلى   تهدف  التي  الحلول  جميع  سيمانور  في  لدينا 
والمشاركة،  التفاعل  حيث  من  المدارس.-  وطالب  السعودية  للجامعات  ا�لكتروني 
وتوفير كل صفات تصفح ا�نترنت وإثراء المحتوى مع أفضل ا�ساليب الترفيهية الممتعة 
جميع  مع  التعامل  في  المزايا  أفضل  مستخدمينا  نمنح  نحن  التعليم.  عملية  أثناء 
التطبيقات: مثل ابتكار مواد التعلم الخاصة بهم، والتمتع بالتجارب التفاعلية، و امكانية 
إضافة المالحظات إلى المواد التعليمية، وجمع كل الموارد والمراجع المتوفرة، و أدوات 
التصفح الخاصة بالنص والترجمة و عمليات البحث المتقدمة تفاعليº على شبكة ا�نترنت، 

والعديد من الخيارات وغيرها من ا�دوات الخالقة في التعلم االلكتروني.
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كلمة المدير العام

المحتوى  يصبح  بأن  جاهدين  كنا  سيمانور،  في  نشأتنا  منذ 
التعليمي بمتناول الجميع، فنحن نرى في مستقبل تطوير 
التعليم االلكتروني أرض� خصبة لحصاد فائدة ثمينة يمكن 
استخالصها من ثمرة أبسط مقال، أو درس، أو فيلم أو لعبة 
مهارة  تعلم  في  الفطرية  الرغبة  لديه  مّنا  فكٌل  فيديو. 
جديدة، وتطوير حياة مهنية ناجحة، أو حتى تطوير قدرات 
وفهم  والرياضيات  والكتاب  القراءة  في  أساسية  شخصية 
من  فريدة  تطبيقات  لدينا  أصبح  قد  هنا  من  و  العلوم. 
سيمانور لها فوائد جّمة على مستوى تبادل وسائط ا¬عالم 
و المعلومات والتي بدورها تمنح االحساس بالرضى النفسي 

و دفع معنوي لتطوير الّذات نحو غٍد أفضل.

في نهاية المطاف، يتشكل لدينا في سيمانور الرضى التام عند إنجاز أحدهم فرض مدرسي أو 
أننا  بفخر  و   µفور نعلم  و  المبتكرة.  تطبيقاتنا  أحد  باستعماله  تمرين  أو  درس  إنشاء  من  حتى 
أضفنا المزيد للمستخدم، محققين الفائدة له و للجميع و هذابدوره يعزز شعورنا بالمسؤولية 

و يحثنا على المضي قدم� بنفس الوقت.

من خالل مايوفره التعليم االلكتروني ضمن بيئات التعلم المختلفة، كان و مازال لمستخدمي 
حلول سيمانور النصيب ا¿كبر من الحصول على أفضل المناهج التعليمية، حيث تستند النتيجة 
و  ثقافية  معلومات  من  الشخصي  للمحتوى  فّعال  إشراك  على  العلمية  للقيمة  النهائية 
رسومات و أفالم فيديو و ردود تفاعلية اجتماعية لكل وسائل الميديا المتاحة لدى المتعّلم.  
المدمجة  التعليمية  الخبرات  من  النوع  هذا  وتقديم  لتطوير  حلول  إنشاء  يتم  سيمانور  ففي 
ا¿فضل  ليكونوا  الوقت،  بنفس  المجال  هذا  في  للعاملين  المهني  التطوير  وتوفير  بالترفيه، 
مستخدمينا  كان  لو  و  حتى  العشرين.  و  الواحد  القرن  في  االنترنت  على  يتعلم  ممن  عالمي� 
يعيشون ضمن بيئة جغرافية محدودة الخدمة لوجستي� أو مالي�، فإنهم على الدوام قادرين 
التطبيقية  و  منها  النظرية  التعليمية  المناهج  و  االبتكارات  أحدث  مع  التكيف  و  التفوق  على 

ضمن محتوى تعليمي تطبيقي عالي الجودة.

نمتلك اÉن في سيمانور الفرصة التي بنيناها بأيدينا لنكون من ا¿وائل في تطوير مجال التعليم 
االلكتروني  و التوسع في السوق العربية وفي جميع أنحاء العالم. و لتعزيز هذه الثقة نسعى 
أفضل  الدوام  على  ندعم  و  أوسع،  استثمار  بدائرة  لمشاريعنا  التسويق  إمكانيات  لتوفير  دوم� 
والمتخصصين  المواهب  من  ا¿فضل  نستثمر  و  لدينا،  العاملة  اللوجيستية  و  البشرية  الموارد 
لتحقيق قوة متكاملة في تطوير جميع المشاريع الجديدة ودمج أفضل ا¿ساليب لدينا لرفع 

سوية التواصل مع العمالء و تحقيق احتياجاتهم بالطريقة ا¿مثل.

عماد الدغيثر
المدير العام المؤسس

سيمانور

عماد الدغيثر
المدير العام المؤسس

سيمانور
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حول سيمانور

نؤمن في سيمانور أن المعرفة هي وقود ال ينضب للروح البشرية. فهي تعزز 
التفاهم و روح االكتشاف، والتمتع بما هو جديد في نواحي العلم في جميع 
الوصول  الناس  من  فيه  المثابرون  يستطيع  بعالم  نؤمن  ونحن  العالم.  أنحاء 
حتى  بحياتهم  والنهوض  يحتاجونها،  التي  المعلومات  مصادر  إلى  دائم� 

يتمكنوا من المضي قدم�.

أكثر من 15 عام�، عندما  إلى  الواعدة  بالمشاريع  الحافل  يعود سجل سيمانور 
العربية  المملكة  الرياض،  مدينة  في   2000 عام  في  الشركة  تأسيس  تم 
تكنولوجيا  حلول  مجال  في  متخصصًة  بالنمو  الشركة  وبدأت  السعودية. 
المعلومات وخدمات االتصاالت، و النشر ا¯لكتروني و وفرت للمستخدمين في 
من  المتقدمين  أوائل  مع  استثمرت  و  متعددة  لغات  العالم  أنتحاء  شتى 
مجموعة  نقدم  ا´ن  نحن  و  ذلك،  إلى  با¯ضافة  ا¯لكتروني،  لتعلم  المطورين 
مبتكرة و متطورة من البرمجيات و التطبيقات لشتى نماذج المحاكاة وا¹لعاب.
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فروعنا

إرثنا
نرّكـز في حلولنا المتقدمة فيما يتعلق باختصاصاتنا في 
تمكين  على  والترفيه  التعليم  تكنولوجيا  مجال 
بناء،  وإعادة  ومشاركة،  وإثراء،  معرفة،  من  المستخدمين 
وتطوير المحتوى إلى التجربة الفكرية مع ا�خرين ضمن 
المنصات التفاعلية أو المبرمجة التي توفر أفضل الظروف 
االستثمارية كفاءًة للعملية التعليمية في أن تصبح متاحة 
أي  لدى  ومقبولة  مدروسة  وبأسعار  للجميع  تمام¨ 
متصفح على االنترنت أوغير متصل مباشرة على االنترنت 
مابين  خاصة  تعليمية،  منصة  أو  تعليمي  مستوى  و¬ي 

المعلمين والطالب.

لجميع  ترستانًة  لدينا  ا±لكتروني  التعليم  حلول  لدى 
إلى  با±ضافة  اللوجيستية،  والمعدات  المطلوبة  البرامج 
ماحّدثناه من الفصول الدراسية الذكية وجميع التقنيات 
الالزمة للولوج إلى شبكة االنترنت لدعم وتمكين و خدمة 
ما ننتجه في التعلم ا±لكتروني. ويتم إعطاء إدارة البنية 
قبل  من  المنظّمة  والرعاية  ا±لكتروني  للتعلم  التحتية 
التعليمية  البيئة  مع  والمعلمين  الطالب  لتزويد  إدارتنا 

ا¬كثر مالئمًة والمتميزة دائم¨.

من   200 من  بأكثر  معززًة 
المخضرمين  المتخصصين 
ازدهرت  الجنسيات،  المتعددي 
في  باستثماراتها  سسمانور  شركة 
في  والعمالقة  العالمية  المشاريع 
العربية  وا±مارات  والهند  كندا 
المتحدة وا¬ردن والمملكة المتحدة 

و لبنان.
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مهّمتنــا

نحن نساعد القّراء في العالم، والناشرين، ومقدمي المعلومات، والمسوقين 
لتقديم  نسعى  و  إيراداتهم،  في  متميز  نمو  تحقيق  في  ا�عمال  أصحاب  و 
حلول متفوقة لهم لتحسين أداء عمالئهم و تمكين حلول شاملة معرفية 
في  نحن  الدائم.  التطور  عن  اليتوقف  الذي  العالمي  الرقمي  السوق  في 
بأننا: "جميع� نعمل لبعضنا  سيمانور نقّدم خدماتنا و حلولنا كشركة تؤمن 

البعض، لمصلحة عمالئنا، لمساهمينا، و لخدمة مجتمعنا".

قيمنا

النزاهة.  نتصف بالصدق وا�خالق واالستقامة في جميع تعامالتنا ا¬نسانية 
وصفقاتنا التجارية.

خدمة الزبائن.  نحترم مكانة العميل، ونستمع إليه بشكل جيد، مما يخلق لنا 
الظروف المالئمة في جلب المزيد من فرص العمل والصفقات الناجحة وذلك 

جنب� إلى جنب مع تعزيز عالقاتنا على جميع المستويات.
عالية،  بجودة  ا¬نجاز  على  عمالئنا  مساعدة  في  كلي  بشكل  نلتزم  النتائج. 

وتقديم نتائج مرضية.
التأثير. إننا (سيمانور) المستشارون الموثوقون وأصحاب الفكر الريادي.
ا�بتكار وا�بداع. يمكننا ا¬نجاز دوم�، التحرك بسرعة، واحتضان التغيير.

المسؤولية. نقول ما سنفعل .. ونفعل ما نقول. وفي النهاية نبادر بالشكل 
الصحيح.

بيئتنا  في  الجميع  ومع  عمالئنا  مع  جنب  إلى  جنب�  نتعاون  الجماعي.  لعمل 
الحاضنة للمواهب.

المرح، الحرية و العائلة. ننجز ما يجب إنجازه بطريقة تناسب عمالئنا وزمالئنا 
داخل و خارج العمل.

التجديد. نسعى دائم� إلى التعلم والتطوير الذاتي.
تجارية  عالمات  ذات  برمجية  حلول  من  نمثله  لما  مخلصون  نحن  االلتزام. 
مبدعة، والتي نسعى من خالل إدارتها إلى تأسيس أعمال مثمرة مالي� و التي 
تجعلنا شركاء في تنمية التعليم و المعرفة واالقتصاد في المملكة العربية 

السعودية.
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االبداع و االبتكار

المعرفي، وهو محور نجاحنا المستمر.  اللبنة ا�ساسية في نهجنا  ا�بداع هو 
النّيرة  العقول  بانتقاء  و  الفتية  البشرية  الموارد  في  استثمارنا  نواصل  نحن  لذا 
كمركزية  و  به.  نقوم  ما  كل  في  لدينا  الحرفية  ا�بداعية  توسيع  من  كجزء 
مركز�  الرياض  مدينة  في  الرئيسي  مكتبنا  جعلنا  فقد  سيمانور  في  إبداعية 
مكاتبنا  جودة  بقدر  جذابة  لبيئة  ومجمع  النيرة  ا�فكار  لكل  منفتح  إبداعي� 
الفرعية ا�خرى في المنطقة. في سيمانور، ال توجد حواجز بين القائمين على 
العمل، و اليوجد أى عامل لدينا يسببوقف سير العملية االبداعية أو المشاركة 

بها بين القائمين عليها.

بنجاح  نرتقى  نحن  الخطى.  وواثق  سريع  التعب،  يعرف  ال  مبدع  فريق  نحن 
إدارتنا ال تدخر جهود� في تعيين أفضل  النافذة. و  عمالئنا و رؤى مستخدمينا 
الموارد بحيث يصبح أي من موظفينا تحت خدمة مشروعك بإخالص كباقي 

المطورين و المشرفين فيه.
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إدارتنا

نخبة  من  سيمانور  في  التنفيذية  ا�دارة  فريق  ويتكون 
إداري  فريق  االلكتروني،  التعليم  مجال  في  الخبراء 
خلفيات  يمتلكون  ممن  واسع  باحترام  يحظى  مخضرم 
أكاديمية متنوعة ليس في مجال تكنولوجيا المعلومات 
الفنية،  االستشارات  مجال  في  و  بل  فحسب،  والتعليم 
برمجة  و  القانونية،  وا�مور  البشرية،  والموارد  والتمويل، 
الوسائط المتعددة وتصميم الرسوم و العالمات التجارية. 
من خالل حصيلة الخبرات لدى فريق إدارتنا، ال تفتأ سيمانور 
االستمرار  و  التنمية  في  الكاملة  إمكاناتها  زيادة  عن 
تتوقف  ال  و  المناسب  الوقت  في  الذاتي  بالتطوير 
تعزز  التي  الحلول  تقديم  عن  المستقبلية  استراتيجيتها 

النتائج الحقيقية لشركات عمالئنا.

عن  المسؤولة  الجهة  هي  سيمانور  بقيم  الفخورة  إدارتنا 
تطوير  في  المتجددة  الرؤية  عن  و  االستراتيجي  التوجيه 
المعرفة التعليمية يوم² بعد يوم لدى  الشركة. فهي من 
يشرف على جميع جوانب العمليات والمبيعات في شتى 
والمستثمرين  مع²  نعمل  سيمانور  في  نحن  المشاريع، 

كفريق واحد لضمان استمرار نجاح الجميع.
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التعليم ا�لكتروني

النشر االلكتروني

التحريك الثالثي ا�بعاد

الرسوم المتحركة وا�لعاب

التطبيقات المتعددة االستعمال

المشاريع

تكنولوجيا  في  فعال  استخدام  البتكار  سيمانور  تعمل 
با�ضافة  عام،  بشكل  التعليم  عملية  لدعم  المعلومات 
إلى تقديم حلول برمجية شتى في قطاعات أخرى مثل 
االلكتروني.  والتسويق  التجزئة  وتجارة  االتصاالت  شركات 
الوقت  وفي  متكاملة  حلول  تطوير  على  ينطوي  وهذا 
المناسب من شأنها أن تسهل اكتشاف وتحسين نتائج أي 

عمل في أي مجال.

ا¦ثر  الجاد  العمل  من  الماضية  عام¨  عشر  للخمسة  كان 
يقدم  و  اليوم،  سيمانور  به  تبرع  ما  جودة  في  الكبير 
فريقها خيارات عّدة في تنفيذ تطبيقات مبتكرة جديدة و 

أنظمة احترافية في:
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CONTENT
DEVELOPER

CUSTOMER

3D INTERFACE
VMALL | VEXHIBITON | VSCHOOL PRIMARY CONTENT

SECONDARY CONTENT
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E-Lessons

upload files

youtube

wikipedia

slideshare

Rzoom

SCORM
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Cloud Ready
Shopping / e-commerce
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SemaBook Enrichments

Fast Publish

TABLET

SCORM
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MEDIA

LIBRARY

التعليم ا�لكتروني: مكتبة الوسائط

برنامجنا لمكتبة الوسائط هذه متوافق ٪100 على االنترنت مع تكنولوجيا Web2.0، ومتوافق أيض� بسالسة مع جميع المتصفحات 
الدخول مرة واحدة فقط و  أيام في ا�سبوع يمكنكم تسجيل  الـ 7  و  اليوم  الـ 24 ساعة في  التشغيل. فعلى مدار  وأنظمة 
وكلمة مرورو اسم مستخدم ثابيتين، فال برمجيات أو ملفات برمجية إضافية ضرورية لممارسة العمل على مكتبة الوسائط 

لتركيب هو مطلوب.  وا�هم من ذلك أنها تتميز بواجهة تحكم بسيطة و مبتكرة للغاية.

تعليمية  بيئة  لتوفر  ابتكرت  المحتوى  إلكترونية  منصة  وهي 
الحياة  تثري  و  المعرفية  البنية  تلهم  بدورها  التي  و  مناسبة 
عبر  الوسائط  "مكتبة  إن  مكان.  كل  في  للطالب  االجتماعية 
ومواءمة  وإدارة  «نشاء  وا«داريين  المعلمين  تمكن  سيمانور" 
و  فعالية،  و  كفاءة  بأكثر  الدراسية  المناهج  وتقييم  المحتوى، 
تساعدهم على طرح معايير المواد التعليمية التكميلية لديهم 

وبدورها تطّور ا�داء التعليمي الجماعي.

ميـّزات مكتبة الوسائط:

• صفحات بروفايل ذات مستوى عالي
• إنشاء قاعدة محتوى معرفية على االنترنت

• امكانية تتبع سجل انجازات الطلبة في منهاجهم و تحليلها، مع 
امكانية وضع التصنيف والتوصيات

• تطبيقات الجوال المعتمدة لدى كافة وسائل ا«عالم على الويب
• ميزات الشبكات االجتماعية لتبادل المشاركة و تبادل المعلومات

• مساحات عمل مجموعة من الطالب للعمل على تطبيقات مختلفة، 
مع امكانية تحديد الفئات، المواضيع و فرق البحث المرّكزة، و المزيد..

• إدارة الملفات الشخصية في وحدات تخزين معينة / ميزات إدارة الكتب 
االلكترونية

•  مراقبة الخصوصية و إدارة لوحات التحكم في البيانات
• ميزات إدارية متقدمة

• خاصية الدخول الموحد و الدائم (SSO) لدعم الولوج إلى لمنصة في 
كل ا�وقات

• خاصية إستيراد و تصدير الوسائط، ملفات المستخدمين، 
وصفحاتوسائل ا«عالم المتاحة إلى مكتبة الوسائط

• خيار خاصية البحث المتاح في جميع ا�وقات عن أي محتوى
• التخزين (S3 المحلي)
• خاصية تعّدد اللغات

• أعداد المسّجلين (المستخدمين) غير محدودة
• إمكانية تحديد نوع المستخدم (مطّور، عضور، باحث،..)

• خصائص صفحة المستخدم الشاملة (ملفي الشخصي، بريدي، 
تعليقاتي، ألبوماتي، أفالمي، مالحظاتي، وسائطي ا«عالمية، المفضلة)

• حجم تحميل وسائط ا«عالم غير محدود
• التوافق مع جميع أنواع الملحقات (الملفات)
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المحتوى  �ثراء  التفاعلية  المنصات  بين  من  ابتكار�  ا�كثر  المنصة  وهي 
من  المستخدمين  جميع  البرنامج  هذا  يمّكن  سهولة  بكل  االلكتروني. 
تصميم وتحرير وبناء كتبهم ا�لكترونية من حيث الشيء. ويتميز بالمرونة 
في  المصداقية  إعطاء  عن  فضًال  الشخصية،  التحكم  وخيارات  والتفاعل 
المظهر و آلية وضع المحتوى للمادة أو الموضوع المبرم،  والتي يمكن أن 

تتعزز بوجود قوالب جاهزة متخصصة لعدة استعماالت.

تدعم هذه المنصة أنواع مختلفة من لواحق النشر المتوافرةعلى شبكة 
الذكية  الكتب  لواحق  إلى  با�ضافة  بوب،  إي-  إي-بوك،  مثل  ا�نترنت، 

.µالمعتمدة عالمي

التعليم ا�لكتروني: منصة التأليف
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إنها أداة مميزة بالفعل وضعت من قبل خبرائنا في سيمانور 
- منصة الخرائط الذهنية - منصة غنية وسهلة االستعمال، 
توثيق  أساليب  محاكاة  في  حديثة  طريقة  تقدم  التي  و 
لديك  ما  لتخطط  ا�فكار  تبادل  و  الذهني  العصف  عمليات 
في  تساعدك  هذه  فمنصتنا  جهد.  أدنى  دون  الفور  على 
والتفكير  التعلم  كيفية  و  المستقبلية  المشاريع  تخطيط 
لبناء خطة عمل من صنعك أنت، من خالل قوالب التصميم 
أفكار  أو  مواضيع  ترتبط  التي  الذهنية  للخرائط  المبسطة 
محّددة، معتمدة  أشكال و قوالب رسوم خاصة، وتصاميم 
تمّكنك  و  المواضيع.  شّتى  تخدم  التي  و  مختلفة  رموز 
الخيارات النشطة في لوحة التحّكم بربط أي إثراء �ي خريطة 
تدعم  خلفية  موسيقا  أو  صورة  بصوت،  ربطها  أو  ذهنية 
الفكرة المرجوة، فهي توّفرالوقت والجهد في شرح ا�فكار 

لآلخرين.
الميزات:

. تشكيل خريطة ذهنية بسرعة
. إضافة الروابط، و الملحقات، والمالحظات0

. تنظيم شكل الخريطة الذهنية
. إظهار أو إخفاء فروع الخريطة الذهنية
. التنقل بين أجزاء من الخريطة الذهنية

. إدراج صوت أو فيديو أو ملف فالش أو صورة
. تنظيم المعلومات وا�فكار وليدة اللحظة

. الّرد على خريطة ذهنية أخرى و إثرائها
. خيارات عرض الخريطة الذهنية (التكبير أو التصغير)

. تصدير الخرائط الذهنية كصورة بإحدى لواحق: PNG، GIF، JPEG، أو 
PDF كملف

التعليم ا�لكتروني: منصة الخرائط الذهنية
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Quiz Creator
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وتعتبر واحدة من أكثر التطبيقات التي طّورت في سيمانور نجاح�.  فهي تساعد المستخدم في إنشاء وتصميم مسابقات 
تفاعلية (أسئلة و أجوبة) بسهولة، ودون الحاجة إلى أي معرفة مسبقة في مجال البرمجة. فببساطة يمكن للمستخدم بناء 
ا¨سئلة وا¨جوبة و مشاركتها مع زمالئه بما في ذلك المسائل الموضوعية المضّمنة، التي يمكن أن يتم عرضها في مختلف 

التصاميم.

اختبارات  من  ماأّلفه  دعم  على  المستخدم  قدرة  إلى  با»ضافة 
وأفالم  قصيرة،  أفالم  ملفات  الصوتية،  والمؤثرات  الصور،  مع 
المعلومة  ومشاركة  معاينة  على  وقدرته  المتحركة،  الرسوم 
و  ا»جابات  تحّقق  من  الحق  وقت  في  ا²خرين  مع  الفور  على 

النتائج المسّجلة من قبل ا²خرين في كل مرحلة اختبار.

الميزات:

. استخدام روابط تفاعلية مع الوسائط العالمية
ا»جابات  عن  لالبتعاد  والتلميح  الصحيحة  ا»جابات  على  ا»ثناء   .

الخاطئة
. إثراء محتوى التدريبات التعليمية وا¨نشطة لتحقيق أهداف الدرس

. القدرة على قياس فهم الطالب ¨هداف الدروس
نفس  في  صفحة  من  أكثر  في  ممارسة  أو  اختبار  إلى  الوصول   .

الكتاب
. إمكانية إعادة استخدام مواد االختبار وتعديلها

. تذّكر اختبارات سالفة وإمكانية العودة إليها في أي وقت
. نظامنا يوفر تسعة أنواع من أساليب طرح ا¨سئلة

. إثراء الوسائط المتعددة مع االختبار
. عرض وتصدير الختبارات

أبرز المالمح:

. طرح ا¨سئلة التفاعلية بشكل عشوائية أو مصّنف للمشاركين وفق� 
لتوقعات ردودهم

. تقديم اختبارات آمنة مع كلمات سر للولوج إلى المنّصة و تخصيص 
مجال استضافة محكم

لحساب  حاجة  (ال  الذاتي  الدرجات  حسلب  نظام  مع  ا¨داء  قياس   .
النتيجة يدوي�)

. إبتكار اخبارات تفاعلية أكثر تحدي� مع تحديد الوقت الالزم لÆجابة و 
التوزيع العشوائي لها

التعليم ا�لكتروني: منّصة ا»ختبارات ا»لكترونية
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و  بالتعليقات  غنية  صفحات  ابتكار  في  الكتب  إثراء  منصة  تساعد 
من  مختلفة  أنواع  من  مستمّدة  (إثراءات)  شكل  على  ا�ضافات 
أو  مؤلف  باحث،  �ي  متكاملة  بيئة  لتوفير  المتعددة؛  الوسائط 
 - الويب  برمجة  في  سابقة  خبرة  أي  لديه  اليوجد  الذي  و  متعلم، 
�نشاء صفحات غنية و متكاملة بكل سهولة. فهذه المنصة هي 

مثال جيد للتفاعل و المرونة في إثراء الكتب ا�لكترونية.

الميزات:

. إنشاء عدد غير محدود من صفحات ا�ثراء في نفس الكتاب
. إنشاء عدد غير محدود من ا�ثراءات في نفس الصفحة

. الحفاظ على الصفحة ا�صلية والعودة إليها في أي لحظة
. إدراج وسائط ا�عالم في أشكال مختلفة �ثراء المواضيع

. إمكانية تضمين ا�ثراء على مستوى مدونة الصفحة
. إثراء محتويات الرابط عى الصفحة مع جميع أنواع الوسائط 

المتعددة ا�خرى
. إمكانية إدراج محرر HTML قوي ومتصفح سهل االستخدام 

داخل النص ا�صلي
. تصدير ونشر هذه المنصة إلى مكتبة الوسائط الخاصة 

بالمستخدم

التعليم ا�لكتروني: منّصة  إثراء الكتب من سيمانور
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تقوم هذه المنصة بإنشاء الصفحات ا�لكترونية لواجهات الويب 
و المصممة باحترافية عالية حيث يمكن للمستخدم من إثرائها 
بعناصر الوسائط المتعددة، و روابط خارجية، وتمكن المستخدم 
متكامل  درس  تخريج  و  موقعه  على  الوسائط  تلك  دمج  من 

لمشاركته مع ا�خرين.

فيمكنك ا�ن ومن دون معرفة مسبقة ببرمجة صفحات الويب 
تبّسط  وهي  المنّصة.  هذه  طريق  عن  بك  الخاصة  الدروس  إنشاء 
لخدمة  معها  المتوافقة  ا©خرى  سيمانور  تطبيقات  استخدام 
وصول المعلومة بشكل مفهوم تمام» ادى ا�خرين. وهي تمّكن 
المزايا  من  واسعة  بمجموعة  التحّكم  من  المستخدم 
أسرع  في  ممّيزة  صفحات  ابتكار  على  تساعد  التي  والخصائص 

وقت وأبسط ا�مكانيات.

أبرز مالمح النظام:

التفاعلية  الدروس  إنشاء  المعّلمين  لجميع  النظام  يتيح 
الوظائف،  و  ا©شكال  مختلف  في  الويب  وصفحات  االلكترونية 
التعليمية  المواد  تناسب  التي  والخصائص  الخطط  ووضع 
لطالبهم و في جميع الوسائل التعليمية التي يرونها مناسبة. 
على  الدروس  من  الحزمة  هذه  بناء  في  االستمرار  إمكانية  مع 
يتمكن  حيث  الحق»،  التحرير  أو  التطوير  من  لمزيد  االنترنت 
المدّرس من تصديرها إلى طالبه في ثواٍن. وفي نهاية المطاف 
سيصبح الطالب قادرين على معاينة وفهم أي درس يتشاركون 

به على ا�نترنت في أي وقت و مكان.

التعليم ا�لكتروني: منّصة الدرس ا�لكتروني
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أنشىء موقعك االلكتروني الخاص بكبسة زر!

يوفر نظام ويب بيلدر حًال إلكتروني� مفيد� ومميز� للمستخدمين عبر االنترنت، وهو من أهم التطبيقات المطّورة من مجموعة 
ـّاب). إنها أداة  سيما-استوديو و المهّم لجميع ا�طراف المعنّية  خالل العملية التعليمية (من معّلمين و طالب وإدارّيين و كت
خّلاقة على شبكة ا¢نترنت تجمع مابين التعليم والترفيه بطريقة محّدثة ومثيرة لالهتمام. فهي تزيد من التفكير ا¢يجابي 
لتصاميم  مبتكرة  قوالب  خالل  من  وذلك  محتوى،  أي  فهم  إلى  سواء  حٍد  على  وجمهورهم  المستخدمين  انتباه  وتجذب 

صفحات مواقع جاهزة للتطبيق و التي تجمع بين البساطة و الجودة في تقديم أي فكرة أو مفهوم فّني أو تعليمي.

بخطوات  بك  الخاص  الويب  موقع  بناء  بإمكانك  أصبح  ا¼ن 
شخصي  موقع  نشر  في  كمستخدم  فحلمك  جد�!  بسيطة 
حقيقة.  اليوم  أصبح  شخصية  �سباب  لو  و  االنترنت  عبر  لك 
من   العديد  على  على  استوديو  سيما  مجموعة  تحتوي 
القوالب  من  مجموعة  على  تعتمد  التي  و  الرائعة  التطبيقات 
الجاهزة ¢نشاء هياكل موقعك الجديد، و التي تم تصميمها 
المعايير  بحسب  و  مختصين  قبل  من  استوديو  سيما  في 
مع  متوافق  بشكل  و  االلكترونية  المواقع  لمواصفات  الدولية 
جميع  في  ا¢نترنت  شبكة  على  الشهيرة  المتصفحات  أفضل 

أنحاء العالم.

ميزات أنتاج الموقع ا�لكتروني مع الويب بيلدر:

. إنشاء العديد من هياكل المواضيع بقوالب جاهزة على موقعك 
الجديد بكل سهولة و بخيارات مرئية عديدة
. تصدير إلى صيغ مختلفة من بنية المواقع

عرض  أفضل  على  الحصول  من  تمّكنك  التحكم  لوحة  تحديثات   .
للمحتوى من نصوص و صور

التعليم ا�لكتروني: سيما استوديو  |   ويب بيلدر
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يسمح لك فاست-ببليش 
بتعديل وإضافة وسائط 

ا�عالم ووضع الشعارات 
ويمّكنك من السيطرة 

الكاملة على أساليب بناء 
موقعك ا�لكتروني الخاص 

بك، ومن ثم نشره خالل 
الميزات:دقائق!

"السحب  اسلوب  خالل  من  االستخدام  سهلة  أداة  ببليش  فاست   يعّد   .
وا�فالت" لجميع مكونات الموقع المبنّي

. القدرة على إضافة أي تصميم خاص من قبل المستخدم وفي أي وقت
. متوافق مع جميع المتصفحات على االنترنت و جميع ا»نظمة المشّغلة

. منّصة تحرير محتوى متقّدمة قابلة لتعديل مكونات أي قالب مستخدم 
في إنشائها

. تصدير و استيراد جّيد للملفات، وسرعة تحديث عالية
. إمكانية زرع و تفعيل روابط الشبكات االجتماعية و روابط مواقع تفاعلية 

أخرى
لتسويق  إضافية  كمكونات  إعالن  و  بحث  خصائص  إدخال  إمكانية   .

موقعك الجديد

التعليم ا�لكتروني: سيما استوديو   |   فاست ببليش
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الميزات:

النظر  إعادة  من  استوديو  سيما  من  إل  إم  تي  ا�تش  محرر  يمّكنك 
HTML التفاعلية بسهولة وبطريقة احترافية  وإنشاء وتصميم قوالب 
أو   HTML لبرمجة  مسبقة  معرفة  أي  دون  من  الخاص  موقعك  على 
صفحات  تصميم  في  إضافية  مهارات  أي  دون  ومن   ،Code Editing
ا�نترنت أيض�. فمحّرر ا�تش تي إم إل يشترك في مجموعة واسعة من 
البنية  تصميم  على  تساعد  استوديو  سيما  مجموعة  ضمن  الخيارات 
هذا  يسمح  ذلك،  من  وأبعد    .HTML الـ  لصفحات  والغنية  التفاعلية 
على  القدرة  مع  المتعددة،  ا�عالمية  الوسائط  عناصر  بإضافة  النظام 
الوقت  الكثير من  يوّفر  و  الفور،  إنشاؤها على  معاينة أي صفحة يتم 
بمشاركة  للمستخدم  يسمح  كما  نشرها.  و  تحريرها  في  والجهد 
موقعه في قالب برمجي جاهز و نشره الحق� على مكتبة الوسائط أو 

من على رابط إثرائي في كتاب إلكتروني.

. حساب خاص للمستخدم �دارة الملفات والبيانات
و  سلف�  معّدة  قوالب  من  متنوعة  مجموعة  للبرنامج  الداعمة  المكتبة  تضم   .

مصّنفة في ترتيب معّين
. تخضع مكتبة البرنامج للتحديث دائم� وكذلك أدواته المتعددة الوظائف

. القدرة على استعمال قوالب المعاينة
. يدعم البرنامج نتائج عرض باللغتين العربية وا�نجليزية

EMBEDED-CODE قوالب مبدعة يتم تصدير تصاميمها من خالل .
. تصميم صفحتك الخاصة خطوة بخطوة

. يشمل البرنامج إمكانية ربط عناصر الوسائط المتعددة المختلفة في كل قالب 
تم إنشاؤه

التعليم ا�لكتروني: سيما استوديو  |  محرر ا�تش تي إم إل
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يساعد هذا التطبيق الفريد على رسم شخصيات الرسوم المتحركة على الشاشة، وتحريكها وفق� لمسارات معّدة مسبق�، و 
سيناريوهات حركية محّددة لمن قبل المستخدم نفسه.

برسم  الخاصة  التحريكية  والمميزات  الوظائف  من  لكثير  فّعال  ومحرر  ا�رقام،  قوالب  الجديد  البرمجي  الحل  هذا  ويشمل 
الشخصيات التي تساعد المستخدم على إضفاء المزيد من الجاذبية إلى الحرف أو الرسم المتحرك كالصوت مثًال للتعبير عن 
المعتمدة  والخلفية  الشخصية  ألوان  تنسيق  ذلك  إلى  أضف  الحديث،  على  للداللة  كالم  فقاعة  كإدراج  أو  حرف،  أي  صوت 
 �سلف محددة  ا�بعاد  ثنائية  تحريك  أوامر  وضع  خالل  من  الجسم  وحركات  الوجه  تعابير  وتغيير  صور  وإضافة  للمشهد، 

للشخصية.
 

وبا¹ضافة إلى ذلك، فبرنامج رسوم يوفر إمكانية دمج تأثيرات الصوت مع الحركة، وتصدير العمل كفيديو كليب من الرسوم 
المتحركة ليتم وضعه على منصة الوسائط المتعددة و مشاركته مع اºخرين.

الميزات:

المضحكة  المتحركة  الرسوم  شخصيات  ابتكار  على  العمل  بإمكانك 
بطريقة  التعليمي  المحتوى  خدمة  تحت  و  الواقع  إلى  أقرب  وجعلها 
اليتوقعها أحد من الزمالء أو الطلبة. فيمكنك في "رسوم من سيمانور" 
من  معينة  مستويات  على  المرسومة  للشخصية  الحركات  إضافة 
ما  وهو  التعليمية،  المواد  شرح  في  معينة  أهمية  لها  والتي  التعبيرات 
يضيف جو تفاعلي إيجابي جديد لنظام التعليم ا¹لكتروني من سيمانور. 
تعليم  على  فالعمل   .�سن ا�صغر  الطالب  من  لشريحة  بالنسبة  خاصة 
الحروف و ا�رقام مثًال لهم من خالل هذا البرنامج هو من أمتع التجارب 
فّعالة  جميلة  أداة  وهي  الدرس،  شرح  من  المقّدمين  طريقة  تعزز  التي 

.�بخدمة ا�ساتذة و المعّلميـن المشغولين دوم

التعليم ا�لكتروني:   رســوم
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Download SSBook app. into your pad Your shelf Book authoring 

Access Books Store Your shelf with books Browse Book

Share Book Page Mind-Mapping Publish Sell Book

تعليمية  جامعة  �ي  الذكّي  نور  كتاب  يوّفر 
وخدمات  والتدريب  الفنية  المتطلبات  جميع 
معطياته  في  ويستند  البيع  مابعد  دعم 
المنظمة  أو  الجامعة  رؤية  إلى  ووظائفه 
جميع  مع  بالتوافق  يعمل  و  التعليمية 

المكونات المطلوبة منها.

إن مشاركة مادة تعليمية في الكتاب ال�لكتروني ضمن مجموعات 
نور  كتاب  في  الرائعة  الميزات  أفضل  من  واحدة  هي  الدارسين  من 
مستوى  على  االلكترونية  التعليمية  العملية  يقود  الذي  الذكي، 
إنشاء  خالل  من  وذلك  الواحد،  اªلكتروني  الكتاب  في  التفاعل 
بغض  اªثراءات  و  والمصادر  للمراجع  إلكترونية  مكتبية  مجموعات 
المالحظات  مشاركة  وكذلك  الرئيسي،  الكتاب  مصدر  عن  النظر 
وعالوة  المجموعة.  أعضاء  هذا  بين  والتعليمية  المعرفية  والمصادر 
على ذلك، إثراء المحتوى التعليمي للكتاب اªلكتروني و إضافة هذا 

اªثراء من قبل أي مستخدم على أي الكتاب ا�صلي.

ميزات كتاب نور الذكي:

ذو  إلكتروني  كتاب  إلى  المطبوع  الكتاب  تحويل   .1
محتوى تفاعلي قابل للنشر، و المشاركة و اªثراء على 

اªنترنت
أدوات  باستخدام  قبل   من  إنشاؤه  تم  كتاب  إثراء   .2

التأليف و اªثراء المتوفرة في كتاب سيمانور الذكي
3. بناء محتوى من الصفر باستخدام أفكار المستخدم 

الخاصة وأدوات التأليف و النشر
4. مشاركة الكتاب ا�صلي على منصة الكتب الخاصة 
مشاركة  حتى  أو  الذكي،  سيمانور  كتاب  بمنظومة 

كتاب ذو محتوى معّدل أو حتى محتوى جديد تمام¾
من  المذكورة  بالخصائص  إلكتروني  كتاب  أي  بيع   .5
خالل منصة الكتب الرئيسية لسيمانور، محققين دخل 
رضافي لمن ألف الكتاب زو أثرى فيه (فردÃ أو مؤسسة)

النشر ا�لكتروني:   كتاب نور الذكي   |   لمحة عن الخصائص العامة
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تطبيق القارىء الذكي

تطبيق المحّرر الذكي

 APP يتوّفر تطبيق القارىء الذكي من كتاب نور الذكي على
STORE لتحميله من قبل أي مستخدم على أٍي من ا�جهزة 
اكتمال  بعد  المستخدم  ويستطيع  المعروفة.  اللوحية 
ا�لكترونية  سيمانور  مكتبة  إلى  بحرية  الولوج  التنصيب 
لتصفح  الرئيسي  المركز  تعتبر  والتي  للمشروع  المخصصة 
يمكنه  هنا  من  و  للمستخدم  المتوافرة  االكترونية  الكتب 
االستفادة من قراءة الكتاب و المشاركة به على حدٍّ سواء. و 

من بعض خواص القارئ الذكي من سيمانور:

(الفهرسة):  إلكتروني  كتاب  أي  فصول  بين  الحر  التنقل   .(1
ويتم ذلكمن خالل عّدة أدوات، منها:

أ- فهرس الكتاب االلكتروني
ب-ا�قسام المبّوبة

ج- التصفح مع رسومات الخرائط الذهنية
د- تقليب الصفحات

2). البحث: مع قدرات التصفح المتميزة التالية:
أ- البحث في صفحات الكتاب

ب- البحث عن الكتب
ج- البحث في المكتبة العامة

داخل  البحث  محركات  خالل  من  ا�نترنت  على  البحث  د- 
في  التطبيق  هذ  بها  يتفّرد  المزاياالتي  من  وهي  الصفحة 

العالم
للمتصفح  يمكن  لديك:  المفضلة  البحث  نتائج  حفظ  ه- 
حفظ نتائج البحث على شكل مصادر للتعلم يمكنه الرجوع 
إليها في أي وقت، وعالوة على ذلك، يمكنه مشاركتها مع 

مستخدمين آخرين

4). الميزات المتقدمة: و مايتفرد به هذا التطبيق هو:
إّن القارئ الذكي من سيمانور هو  أ- إدراج الخرائط الذهنية: 
التطبيق الوحيد في العالم الذي يتيح معاينة المحتوى على 
المشاركة  و  للتعديل  قابلة  مرسومة  ذهنية  خرائط  أساس 
خاصّية  طريق  وعن  كتاب  �ي  المحتوى  معاينة  .فخالل 
ترسم  أن  يمكنك  المختارة  المفتاحية  للكلمات  "التظليل" 
خريطة ذهنية بناًء على الكلمات التي اخترتها. بل و يمكنك 

مشاركة هذه الخريطة الذهنية مع اÈخرين.

خاصّية  الذكي  القارئ  يقّدم   :Q&A االختبارات  إدراج  ب- 
طرق  من  واسعة  مجموعة  طرح  مع  (سؤال)  اختبار  إضافة 
معنى  مع  تفاعلي  يصبح  الذي  و  تريد،  الذي  السؤال  بناء 
المحتوى المختار (المظلل) و يستخدم لطرح المالحظات أو 
الذكي  القارئ  اÈخرين.  مع  للمشاركة  أو  االستخدام،  إعادة 
يمّكنك من الحفظ على السؤال و التحقق من ا�جابة عليه 

في أي وقت.

اÈن  يمكنك  حيث  للتحميل.   PDF بصيغة  ملفات  دعم  ج- 
ومعاينتها  وتحليلها  تصّفحها  و   PDF بصيغة  كتب  تحميل 
وا�ثراء عليها و مشاركتها و كل ذلك عبر تحميلها أو شرائها 
تكون  أن  دون  ومن   APP STORE عبر  سيمانور  مكتبة  من 

متصًال باالنترنت.

الصفحات عليه. حيث يمكنك وبسهولة  المزيد من  وإثراء  ا�صلي وتعديله  الكتاب  يمّكنك من تحرير  نوعه  تطبيق فريد من 
تحرير محتوى جديد و إضافته على الكتاب ا�صلي مع المحافظة على الصفحات ا�صلية من الكتاب دون تغيير، بلويمكنك 
من خالل هذا التطبيق حفظ نسختك الخاصة من الكتاب لتقوم بنشرها بإسمك. فمن خالل المحّرر الذكي يمكنك الحصول 

على المزايا التالية:

للمستخدم  التطبيق  هذا  يوّفر  الذكي:  القارئ  أدوات   .(3
بحفظ  له  تسمح  والتي  المناسبة،  التصّفح  أدوات  جميع 
حتى  و  برموز  تعليمها  و  الكتاب  محتوى  حول  مالحظاته 
مشاركتها الحقÕ مع اÈخرين. معزز بأدوات متعارف عليها و 
 - (الفصول)  ا�بواب  مرجعية   - القلم  مثل:  جديدة،  أخرى 
القارئ  صوت   - الكلمات  على  التظليل   - المراجعة  بطاقة 
اÈلي- إدراج المالحظات - نسخ نص - إدخال و حفظ كلمة 

تعريف / ترجمة - زر المشاركة.

الميزات:

أ-  خالل:  من  للكتاب  ا�صلية  الصفحة  مع  التعامل  إمكانية  التحرير:  أدوات   .(1
تحرير جميع صفحات الكتاب، أو أي صفحة تريد إضافة أي إثراء عليها. ب- تكرار 
الصفحة ا�صلية: تكرار عمل الصفحة ا�صلية وتسليط الضوء على أي موضوع 
لتأليف  التحرير  أدوات  واستخدام  إضافية  فارغة  صفحة  إضافة  ج-  فيها. 

محتوى جديد.
2). إدراج أدوات وسائل ا�عالم: عند تكرار الصفحة ا�صلية من الكتاب وتحرير أو 
إضافة صفحة فارغة، يمكنك إدراج: كاميرا جهاز لوحي - إضافة صورة / إضافة 
صورة من المكتبة الجهاز اللوحي / إضافة فيديو من كاميرا الجهاز اللوحي / 
إضافة فيديو من مكتبة الجهاز اللوحي / إضافة صوت من المكتبة أو الصوت 

المباشر المسجل على الجهاز اللوحي.
3). إدراج نص: بما في ذلك القدرة على الكتابة بالقلم االلكتروني.

أو  النص  (عن  بحث  نتيجة  بإضافة  صفحة  أي  إثراء  في  المرونة  البحث:  آلية   .(4
كليبات  وإدراج  البحث،  محركات  نتائج  خالل  من  ا�نترنت  على  مباشرًة  الصور) 

الفيديو كتعليق إضافي إلى الصفحة المطبقة.
5). إدراج صفحات الويب كمراجع: وأصبح ا�ثراء أكثر فعاليًة من أي وقت مضى 
إنترنت  صفحات  إضافة  للمستخدم  يمكن  حيث  سيمانورالذكي،  محرر  مع 
الجداول  أو  البيانية  الرسوم  رضافة  أو  كمرجع  المحتوى  صفحة  بأكملهاإلى 

التي تم تصفحها على ا�نترنت.

النشر ا�لكتروني:  كتاب نور الذكي  |   تطبيق القارىء الذكي  |   تطبيق المحّرر الذكي
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تطبيق المؤلف الذكي

إن دور الطلبة في المشاركة في عملية التعليم ا�لكتروني من خالل البحث ومن خالل استطالع  الموارد المتاحة، با�ضافة إلى 
دور أساتذة الصف التعليمي والمعّلمين بشكل عام في تزويد الطالب بالمادة التعليمية المخطط لها مسبق� و توفير أهم 
المصادر المعرفية ا¦صلية قد أضاف زخم� لجميع ما يلزم في تأليف الكتاب من خالل تطبيق المؤلف الذكي في كتاب نور 

الذكي من سيمانور.

فإن عدم توفير أي مادة تعليمية ¦ي كتاب على المخّدم الخاص يصبح عائق� صعب� ضد المستخدم الذي أراد أن يبحث عن تلك 
المعّلمين  لتأليف محتوى جديد كلي� من قبل  المناسبة  المؤلف الذكي ا¦داة  الحالة، يصبح تطبيق  بالذات. وفي هذه  المادة 
والطالب على حّد سواء لتغطية تلك المادة التعليمية الغير متوفرة على المخّدم. فهم قادرون على تأليفها من الصفر، و من 
ثم تحميلها على المخّدم، و تبادل هذا المحتوى مع مئات من الطالب والمعّلمين ا·خرين على الشبكة. فيمكن للمستخدم 
استعمال أدوات التأليف هنا لبناء مادة البحث، أو مراجع االمتحان، أو بحوث التخرج و رسالة الماجيستير، ويمكن إنجاز ذلك من 
بتوفيرها  الجامعة  تقوم  كهذه  منصة  ومع  معين.   مدّرس  إشراف  وتحت  الطالب  من  معينة  لمجموعات  الموافقة  خالل 
للجميع على مخّدمها الخاّص يصبح الطالب مؤلفين بارعين و يصبح معهم المعّلمين مستكشفين لقدراتهم و مستمعين 

جّيدين للطالب.

تطبيق ا�ثراء

إن أهّم ما يمّيز كتاب نور الذكي باستعماالته 
المعلومات من  المتعددة هو قابلية تشارك 
الشخصية  تصديرا�ثراءات  و  تفعيل  خالل 
لكل مستخدم على الكتاب ا�لكتروني الذي 
إعادة  و  ا�ثراءات  هذه  واستيراد  بحوزته، 
قبل  من  وقت  أي  في  استعمالها 
المجموعة  مستخدمين آخرين. ضمن نفس 

الدراسية للمستخدم ا¦ول.

العنصر  هي  الكتاب"  ”تأليف  عملية  إن 
ا¦ساسي للمشاركة بالطبع لكن أتت عملية 
داعم�  التطبيق  هذا  بها  يتفّرد  التي  ا�ثراء 
يحّفز  أنه   في  يكمن    Çمبتكر و   Çجديد
المشاركة  و  برأيه  ا�دالء  على  المستخدم 
كتاب  أي  تصّفح  أثناء  إنتاجه  يمكن  ما  بكل 
الكتب)  (منّصة  المشتركة  المنصة  على  من 

أو بعد تأليف كتاب جديد.

تطبيق المشاركة

الموضوعة عليه  ا�ثراءات  أو  الكتاب  المشاركة بمحتوى  إن 
يحتاج إلى صالحيات معينة من قبل فريق إدارة التطبيق، و 
للمستخدم  موجه  الصحيح  المحتوى  أن  من  للتأكد  ذلك 
قراءة  للمستخدمين  يمكن  بحيث  الصحيح.  الجمهور)  (أو 
ا�دارة  قبل  من  متاحة  تصبح  عندما  هذه  ا�ثراء  صفحات 
ذلك  في  بما  للمجموعة،  المشتركة  المكتبة  منصة  على 
أي  على  الضروري  ا�شراف  دور  بقاء  مع  المشرف.  المدّرس 
تطبيقنا  في  المشاركة  فمجال  مثراة.  أو  جديدة  مادة 
والروابط  المالحظات  مشاركة  مثل:  متعددة،  و  واسعة 
على مستوى أي كتاب من أي مصدر موجود على ا�نترنت، 
مشاركة الخرائط الذهنية و االختبارات، و كذلك الرسومات، 
وهذا بدوره يغذي البيئة ا�بداعية للتعلم فيالصف الواحد 

أو حتى على مستوى الجامعة.

مع  ومشاركتها  إثراءاتهم  بتصدير  للمستخدمين  ا�ثراء  تطبيق  يسمح 
العملية من خالل موافقة  المجموعة، وتتم هذه  مستخدمين آخرين في 
قدرتهم  بتفعيل  المستخدمين  صالحيات  على  للتطبيق  التنفيذي  المدير 
على إضافة ا�ثراء أم ال. و حيث يمكن لجميع المستخدمين أو بعض منهم 
- بحسب االختيار - أن يقوموا با�ثراء بشكل افتراضي دون أية عوائق (وفق 
ا�ثراءات  نلك  تحديث  ويمكن  التطبيق).  على  المشرف  صالحيات  خطة 
إثراءاته  عن  تقرير  على  الحصول  للمستخدم  ويمكن  وقت،  أي  في  بالطبع 
التي قام باستيرادها أو تصديرها، بحيث يمكن للمستخدمين ا·خرين اختيار 
الشخصية  منصاتهم  على  الستيرادها  لهم  المناسبة  ا�ثراءات  نوع 

(رفوفهم).

مجاالت المشاركة هي:
- مخرجات البحث عن مصادر المادة التعليمية

- الخرائط الذهنية
- االختبارات التفاعلية

- المالحظات الشخصية
- الرسومات

- روابط المواقع (محركات البحث والمواقع ا�لكترونية، يوتيوب، الخ).

النشر ا�لكتروني:  كتاب نور الذكي  |  تطبيقات التأليف، ا�ثراء و المشاركة
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المحاكاة الثالثية ا�بعاد:  مشروع ِفي مّكة

الميزات:

 يأخذك تطبيقنا في-مّكة - و هو تطبيق محاكاة ثالثي 
مكان  أكثر  إلى  الرائعة  وجهتك  إلى  جولة  في   - ا�بعاد 
في  الحرام  المسجد  ا�سالمي،  العالم  في  مقدس 
مبتكر  بشكل  استخدامنا  فأن  المكرمة.  مكة  مدينة 
لمفهوم cation�gami ببناء التطبيق التعليمي التفاعلي 
هذا، يأخذك في رحلة فريدة إلى المدينة المقدسة ”مكة 
المكرمة“ حيث تتم مناسك الحج المبارك سنوي¦ من قبل 

الماليين من المسلمين من جميع أنحاء العالم.

اللغات  ومتعددة  ا�بعاد  ثاللثّية  كمنصة  التطبيق  يتمّيز 
الحرم  عن  متطورة  تفاصيل  و  الدّقة  متناهية  برسومات 
ما  عادة  والتي  متعّددة  فنّية  وميزات  وضوابط  المّكّي، 

.AAA ترتبط مع لواحق ألعاب

. متوفر باللغتين العربية وا�نجليزية
. قابلية التحويل من كاميرا ”رؤية شخصية“ إلى كاميرا خارجية

. قابلية إعداد شخصيات بحسب الطلب
. وضعية لعب إفرادية / متعدد ا�فراد

. منصة متوافقة مع نظم تشغيل متعددة (أندرويد، ويندوز، ماك)
التفاعلي،  االصطناعي  الـذكاء  بتقنية  سياحي  مرشد  شخصية   .

تساعد في توجيه أداء مناسك الحج و العمرة بدقة
. وضعية التجوال الحر حيث يمكنك الذهاب إلى أي مكان تريد في 

الحرم المّكي
الصور  مشاركة  يمكنك  حيث  الفوتوغرافي.  التصوير  وضعية   .

الخاصة بك

و يتضمن التطبيق أيض¦:
. لوحات تحّكم

. برنامج جوائز وإنجازات
. خرائط مصّغرة

. جهاز لعبة لوحي للدخول السريع و تفعيل خيارات السفر



المحاكاة الثالثية ا�بعاد: المعرض االفتراضي

الميزات:

ثالثية  احترافية  محاكاة  إيكزيبيشين  في  تطبيق  يقدم 
ا�بعاد كمنصة افتراضية ذاتية الخدمة جاهزة على الفور 
هذا  لدخول  أذن  لديه  شخص  �ي  يسمح  معرض،  �نشاء 
معرضه  موقع  بإنشاء  ا�نترنت  على  افتراضي¤  المعرض 
الخاص االفتراضي و تحديثه و إضافة مواد عرض (بضائع 
مع  التعامل  على  قادر  العارض  يصبح  بهذا  و  افتراضية) 
افتراضية  مساحة  في  االفتراضيين  الزائرين  من  مئات 
حول  الجميع  يؤّمها  الزوار  مع  تفاعلية  و  ا�بعاد  ثالثية 

العالم على ا�نترنت.
و  الواقع  إلى  أقرب  عرض  بتجربة  القيام  ا·ن  يمكنك 
بتكاليف أقل بكثير من تجربتك في الواقع كمشاركة في 
معرض أو مؤتمر فعلي. حيث تستطيع استضافة العديد 
على  المعتبرة  بصفقاتك  القيام  و  االفتراضيين  الزوار  من 
ا�نترنت و أنت في مازلت في مكان عملك. با�ضافة إلى 
البيئات  من  شريحة  أكبر  �شراك  جيدة  حصيلة  وجود 
بيئة  تصميم  تخصيص  إمكانية  مع  للمعرض  الممكنة 
العرض بشكل كامل كما تريد. وعالوة على ذلك، يمكن 
منتجاتهم  عروض  شكل  تنظيم  للمستخدمين 
الذي  بالترتيب  و  الخاصة  رفوفهم  على  وخدماتهم 

يريدونه

إن هذا المشروع يساعدك، وبسبب احترافية لغته البصرية 
و  شركتك  تسويق  على  لها،  حدود  ال  بخيارات  غني 
و  الكلف،  أقل  و  طريقة  بأفضل  منتجاتك  و  خدماتك 
الحضور  من  زوارك  تجربة  من  يجعل  أنه  ذلك  من  ا�هم 
من أهم ما يتذكرونه كعرض احترافي أفضل بكثير من 
و  التسويق  في  عليها  المتعارف  التقليدية  البدائل 

المبيعات.

. متوفر باللغتين العربية وا�نجليزية
. قابلية التحويل من كاميرا ”رؤية شخصية“ إلى كاميرا خارجية

. قابلية إعداد شخصيات بحسب الطلب
. وضعية لعب إفرادية / متعدد ا�فراد

. منصة متوافقة مع نظم تشغيل متعددة (أندرويد، ويندوز، ماك)
التفاعلي،  االصطناعي  الـذكاء  بتقنية  سياحي  مرشد  شخصية   .

تساعد في توجيه أداء مناسك الحج و العمرة بدقة
. وضعية التجوال الحر حيث يمكنك الذهاب إلى أي مكان تريد في 

الحرم المّكي
الصور  مشاركة  يمكنك  حيث  الفوتوغرافي.  التصوير  وضعية   .

الخاصة بك

و يتضمن التطبيق أيض¤:
. لوحات تحّكم

. برنامج جوائز وإنجازات
. خرائط مصّغرة

. جهاز لعبة لوحي للدخول السريع و تفعيل خيارات السفر
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المحاكاة الثالثية ا�بعاد:  المدرسة االفتراضية

بعد  عن  الدراسة  تجربة  سكوول  في  مشروع  يقدم 
بطريقة المثيل لها للطالب والمتعلمين لم يعهدوها من 
بالتفاصيل  الكبير  إهتمامنا  عن  أمثلة  من  فيه  لما  قبل 
التعليمية  البيئة  هذه  في  التعليمية  والفوائد  البصرية 
عن  عبارة  هو  نّقدمه  فما  نظيرها.  قل  التي  االفتراضية 
جامعة  أو  مدرسة  محاكاة  بالكامل  مخّصصة  منصة 
تفاصيل  و  الضرورية  المرافق  جميع  تتضمن  افتراضية 
الفصول الدراسية والدورات والمكتبات واالمتحاناتو حتى 
في  سكوول“  ”في  مشروع  أبدعنا  لقد  الترفيه.  وسائل 
بطريقة  بعد  عن  العالي  التعليم  وتعزيز  لدعم  سيمانور 

مثيرة ل§عجاب وبكل فخر.

ا©بعاد يخدم مجموعة  الثالثي  إن تطبيق ”في سكوول“ 
متنوعة من البحوث وا©هداف التعليمية، و يدعم دراسة 
المعرفة  اكتساب  أسلوب  مع  بالتوافق  البشري  السلوك 
عن  تختلف  سكوول“  ”في  في  الشخصيات  اµنترنت.  عبر 
بعضها البعض ولكن مع ذلك، فهي تتشارك في مابينها 
بشكل كبير بما لديها من رغبة في تحقيق الذات، وتعزيز 
دراسة  نظريات  من  العديد  و  الشخصية  القدرات 
الشخصيات ا©خرى. فالرغبة على تعّلم و اكتشاف المزيد 

التتوقف لدى مستخدمي ”في سكوول“.
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المحاكاة الثالثية ا�بعاد:  عالم ا�عمال االفتراضي

تضعك  االفتراضي“  ا�عمال  رجال  ”عالم  تصميم  و  بيئة  إن 
وبسرعة مع رّواد أصحاب المشاريع الطموحين. فمن خالل هذا 
التطبيق، يمكنك إقامة المعارض الخاصة بك كرجل أعمال قادر 
من  ممكن  عدد  أكبر  على  منتجاتك  و  خدماتك  عرض  على 
هذا  في  المشاركين  و  ا¢نترنت  عبر  ا�عمال  رجال  جمهور 
البرنامج، ليضعك في مصاف مقدمي الخدمات و الباحثين عن 
االستثمارات من بنوك، واستشاريين، وممثلين قانونيين و جهات 
استثمارية شتى، حيث يمكنك أن تمثل أعمالك افتراضي» بشكل 
التواصل  للعمل تحّفز على  تفاعلية  بيئة  إنها  و فّعال.   مرموق 
الخدمات  خالل  من  المثمرة  واللقاءات  المعلومات  ومشاركة 
والنصّية  الصوتية)  (المكالمة  والصوتية  (الفيديو)  المرئية 
 3D (الدردشة الكتابية). حيث تقّدم سيمانور حول العالم تجربة
ا�عمال  رجال  من  ا¢نترنت  لمتصفحى  لها  مثيل  ال  افتراضية 

المشغولين وعلى أجهزتهم اللوحية أو النقالة.
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ا�لعاب و التحريك : لعبة الركاز: في أثر ابن بطوطة

الميزات:

في  ا�صلية  إبداعيتنا  عن  جلّى  كمثال  اللعبة  هذه  تأتي 
العربية  المملكة  من  تطلق  عربية  لعبة  كأول  سيمانور 
بطوطة)  ابن  أثر  في  (الركاز:  أن-إيرثد  لعبة  السعودية. 
ماهي إال مغامرة شّيقة في شكل لعبة فيديو مغامرات 
الوقت  في  أحداثها  تدور  الثالث  الشخص  منظور  من 
الحلقات  من  سلسلة  صيغة  في  وتقدم  الحاضر 
العربية  باللغتين  ومتوفرة  با�حداث  المليئة  المنفصلة 
وا²نجليزية. وهي غنّية بقيم تعليمية و توجيهّية تربوية. 
”فارس جواد“، عندما  العربي  المغامر  تروي قصة  اللعبة 
يتلّقى دعوة لزيارة مدينة طنجة بالمغرب (مسقط رأس 
يجدان  اºثار،  عالمة  ”دانيا“  أخته  بصحبة  بطوطة)  ابن 
تأخذ�ما  ا�نفاس  تحبس  مثيرة  مغامرة  في  نفسي�ما 
في رحلة لتعقب خطى الرحالة الش�ير في مساره في 
العالم العربي وا²سالمي. ولكن لن يكون الطريق س�ًال 
المليئة  وا�لغاز  العقبات  من  العديد  سيواج�ان  إذ 
عصابة  مواج�ة  إلى  با²ضافة  الحدود  أبعد  إلى  بالتحدي 

إجرامية تبحث عن ال�دف ذاته.

. اللعبة تجوب باالعب العالم العربي وا²سالمي من جبال ا�طلس 
في المغرب إلى أحياء دمشق القديمة، ميناء ا²سكندرية ومدينة 

دبي.
اليدوي  القتال  التصويب،  ا�لغاز،  من  مميز  مزيج  اللعبة  تقّدم   .

والتسلل يعطي الكثير من تنوع أثناء اللعب.
. مقدمة بشكل مسلسل تلفزيوني يقدم كل مرحلة من مراحل 
في  السابقة  الحلقة  من  مقتطفات  مع  حلقة  بشكل  اللعبة 
الحلقة  في  سيحدث  لما  تشويقي  عرض  إلى  با²ضافة  البداية 

القادمة.
. ”الركاز على ا²نترنت“ �و النمط الخاص لتعدد الالعبين و�و متوفر 

مجانÍ للعب عبر متصفح ا²نترنت مباشرة بداية بموقع فيسبوك.



المحاكاة الثالثية ا�بعاد:  مشروع ِفي مّكة

نطّور في سيمانور أحدث تقنيات التحريك وا�لعاب االحترافية من خالل 
الجودة  يحقق  والذي  ا�وسط  الشرق  في  نوعه  من  فريد  انتاج  خط 
فريقنا  خالل  من  ونغطي  الفيديو.  �لعاب  المرئي  إنتاجنا  في  المثلى 
المحترف كامل مجاالت االنتاج الثالثي ا�بعاد والتحريك، من بناء القصة 
من  و  التمثيل،  و  التحريك  مقاطع  إلى  المرسوم،  السيناريو  تحضير  إلى 
ثم بناء نمذجة البيئة المحيطة و الخلفيات إلى تصحيح ا�لوان و دراسات 

ا²ضاءة.

إلى  ا�قرب  الشخصيات  رسم  و  المجسمات  ابتكار  على  قادرون  نحن 
المتقدمة مثل  التظليل  تقنية  ، من خالل جهودنا في عمليات  الواقع 
تظليل الجلد، والتمثيل الواقعي لتفاصيل العين وتعابير الوجه الحركية. 
أي  تمثيل  و  لتحريك  فّنية  تصميم  تحفة  البتكار  دوم·  نسعى  فنحن 
ضمن  مشاريعنا  وتتراوح  التعليم.  أو  الترفيه  مجال  في  سواء  مشروع 
مشاريع  عروض  إلى  ا�بعاد،  الثالثية  الدروس  من  المتحركة  الرسوم 
ا�عمال، ومن الدورات التدريبية العسكرية إلى تمثيل مشاريع التصميم 
نماذج  إلى  ا²لكترونية  التجارة  مشاريع  عرض  أفالم  ومن  المعماري، 

التصميم الصناعي لكبرى الشركات.

و  المنطقة  في  ا�ول  التطوير  استوديو  سيمانور  في  أنشأنا 
وحدات  مع  تتوافق  ألعاب  لتطوير  كامل  بشكل  المرخص 
واحد)،  بوكس    (إكس  كمايكروسوفت   ، العالمية  التحكم 
إلى  با²ضافة   .(U (وي  ونينتندو  فيتا)   PSو  PS3، PS4) وسوني 
إمكانيتنا في إخراج مشاريع تحريك تتوافق مع أجدد وحدات 
التحكم، ونحن ندعم في إنتاجنا هذا مجموعة واسعة من 
أنظمة التشغيل (ماك آي آو آس / الروبوت / ويندوز موبايل / 

بالك بيري) إلى مختلف أجهزة الكمبيوتر وا�جهزة اللوحية.
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التطبيقات:

562015 © SEMANOOR. ALL RIGHTS RESERVED57

www.semanoor.com.sa

كراسة علم بالقلم جزء عّم
بالرسم  الكريم  القرآن  كتابة  تعلم  إمكانية  لك  تتيح 
الكريم  القرآن  حفظ  على  والمساعدة  العثماني 

ومعرفة القواعد والضوابط الخاصة بالرسم العثماني.

تطبيق مصحف سيمانور
مصحف سيمانور هو برنامج يقوم بعملية تصفح القران 
عبر  التنقل  من  يمكنك  حيث  الصوتية،  باالوامر  الكريم 
صفحات و سور المصحف من خالل إحدى وعشرون أمر� 
ا¡وامر  تعديل  من  المستخدم  يمكن  كما   . صوتي¢ 

الصوتية حسب الكلمات و اللغة.

تطبيق كاش فلو
الحسابية  العمليات  متابعة  إمكانية  لك  يوفر  تطبيق 
بك  الخاصة  المالية  البيانات  إدخال  خالل  من  التجارية 
تلقائي¢، كل من النفقات والمدخول المتوقع لكل شهر 
على  شهر  لكل  المتوقع  العجز  أو  الفائض  لك  ليظهر 

مدار العام.

كراسة علم بالقلم جزء تبارك
بالرسم  الكريم  القرآن  كتابة  تعلم  إمكانية  لك  تتيح 
الكريم  القرآن  حفظ  على  والمساعدة  العثماني 

ومعرفة القواعد والضوابط الخاصة بالرسم العثماني.



تطبيق الجدول الدوري
بالوسائط  غني  تفاعلي  جدول  الدوري  الجدول  تطبيق 
والمعلومات عن جميع عناصرالجدول الدوري، ويوفر لك 

مشاهدة أشكال العناصر الكيميائية وطرق تفاعلها.

تطبيق المعادالت الفيزيائية
يتيح لك تطبيق المعادالت الفيزيائية فرصة اكتشاف كل 
 24 يعالج  حيث  المتغيرات،  ثالثية  بالقاعدة  يتعلق  ما 
المتغيرات  الثالثية  القواعد  مادة  مافي  أكثر  من  قاعدة 

شيوع§ و يدّرس الفيزياء بطريقة تفاعلية.

تطبيق خّط الرقعة
تطبيق جديد للتعرف على حروف اللغة العربية وطريقة 
كتابتها بخط الرقعة. مناسب للفئات العمرية المختلفة، 
حيث يتم من خالله التعرف على شكل الحرف، والنطق 
الصحيح له، كما يساعد على تعلم الطريقة الصحيحة 

لكتابة على الخطوط الحرف بخط الرقعة.

تطبيق خّط النسخ
تطبيق يوفر لك جميع قواعد تعلم خط النسخ إضافة 
الخط  تعلم  لك  تتيح  التي  المميزات  من  مجموعة  الى 
من  مجموعة  لك  يوفر  كما  باد  ا·ي  على  مباشرة 

الوسائط التي تساعدك على تعلم خط النسخ.

582015 © SEMANOOR. ALL RIGHTS RESERVED59

www.semanoor.com.sa

التطبيقات:
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تطبيق حروف لغتى الجميلة
تطبيق جديد للتعرف على حروف اللغة العربية وطريقة 
كتابتها، حيث يتم من خالله التعرف على شكل الحرف، 
الطريقة  تعلم  على  يساعد  كما  له،  الصحيح  والنطق 
الطريقة  بيان  خالل  من  الحرف،  لكتابة  الصحيحة 
والحركات،  ا�سهم  وباستخدام  للكتابة،  الصحيحة 

وإمكانية التدرب على كتابتة الحرف.

تطبيق أوراق العمليات الحسابية
الذكية،  اللوحية  با�جهزة  خاص  مبتكر  تفاعلي  تطبيق 
ومناسب للفئات العمرية المختلفة، يسهم في تطبيق 
الحسابية  العمليات  عن  تعلمها  تم  التي  المهارات 
بطريقة  وتطويرها،  استيعابها  على  القدرة  وينمي 
التفكير  على  التطبيق  هذا  ويحفز  واالستنتاج،  التحليل 

ا¦يجابي، ويحفز على التعلم.

تطبيق خصائص الدائرة
الذكية،  اللوحية  با�جهزة  خاص  مبتكر  تفاعلي  تطبيق 
وغير  مشوقة  بطريقة  والترفيه،  التعليم  بين  يجمع 
االنتباه  وتجذب  ا¦يجابي،  التفكير  تثير  اعتيادية، 
وا¦تقان،  البساطة  بين  ما  تجمع  التي  بالتصاميم 

والمؤثرات الصوتية.

Z إلى A تطبيق تعّلم من
اللغة  حروف  تعليم  إلى  يهدف  ل±طفال،  رائع  تطبيق 
تعّلم  في  ا�طفال  التطبيق  هذا  يساعد  ا¦نجليزية. 
كل  لفظ  على  والتعرف  وكتابتها،  االنكليزية،  الحروف 
و  بيئة تعليمية ممتعة  منها بطريقة سهلة ومن خالل 

تفاعلية.

التطبيقات:
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المسؤولية االجتماعية

"إحساسنا بالمسؤولية ينبع من حرصنا على ا�جيال القادمة"

نعتبر أنه من واجبنا ابتكار حلول معرفية من شأنها أن تزدهر، بعملية تنفيذية صديقة 
أجل  من  صروح�  و  لتراثنا  احترامنا  كامل  تمثل  علمية  ومشاريع  وللبيئة،  للمجتمع 
الحفاظ عليه لمستقبل واعد. يبذل موظفينا تحت هذه البوتقة كل جهٍد لتحقيق هذا 
الهدف، وتدعم سيمانور ا�سرة و تؤكد على التزامها الحتياجات المجتمع و الفرد على 

حد سواء.

و تثابر شركتنا في بناء تطبيقات التعليم ا¬لكتروني و في هندسة ما يساعد الطالب 
العالمية  التكنولوجيا  استخدام  مايخص  كل  في  المملكة  في  استثنائي  بشكل 
المتقدمة. و تكّرس سيمانور طاقات عدة لتوفير حلول مبتكرة، فنحن مخلصون حق� 
أداء  وفي  لدينا  المتوفرة  الخدمات  وجميع  التطبيقات  جودة  لضمان  مسيرتنا  في 
جميع  في  أنفسنا  قطعناهاعلى  التي  االلتزاماتنا  باقة  ضمن  الموردين  و  الموظفين 

الممارسات التجارية التي تنعكس ايجابي� على مجتمعنا ووطننا العزيز.

سيمانور تحتضن النزاهة فيما توفره للمستخدم و تدعم روح المبادرة و االبتكار. ونحن 
نسعى لدمج هذه القيم ا�ساسية في كل جانب من جوانب أعمالنا، وفي إجراءاتنا 
إدارة  إلى  لموظفينا،  الصحية  الرعاية  من  بدء½  والسالمة:  الجودة  مجاالت  شّتى  في 

جودة السلوك ا�خالقي وكافة الشؤون المعنية بحماية بيئة العمل و الجوار.
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الجودة للجميع

قبل  من  اعتماده  تم  الذي  ا�ساسي  االستراتيجي  المبدأ  هي  العمل  جودة 
سيمانور في التركيز على نجاح أي مشروع نقوم بإنجازه. و الذي يحتاج تقديم 
نقدمها.  التي  الخدمات  جميع  في  والكفاءة  الفّعالية  من  عالمي  مستوى 
ففي سيمانور نعطي أولوية قصوى لفهم حل المعضالت و الوصل السريع 
ل»هداف، بحيث تتطابق هذه الرؤية مع متطلبات سياستنا في إدارة الجودة، و 
أعين¬  نبقي  أننا  حين  في  مشروع.  كل  ببداية  الموضوعة  للخطط  وفق¬  تأتي 
ساهرة على آلية التنفيذ و عمليات رسم خرائط المشاريع، و على متطلبات ما 
قبل التنفيذ و المتابعة اللوجستية وحتى مواصفات استضافة أي مشروع على 

مخدماتنا.

يخدم هذا الفهم كأساس الستراتيجية محددة لضمان جودة كل مشروع يتم العمل عليه 
في سيمانور، من خالل:

. تعبئة الموارد الكافية، بما في ذلك عملية انتقائية لجميع المشاركين في المشروع.
. ا¸عداد والتحقق من وثائق المشروع.

. إدارة تعديالت منصة العمل ووضع خطط تصحيحية دائمة
. التعهد بالقيام بالمراجعات الدورية.
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