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أهداف التدريب

التعرف على ديوان

.المختلفةمنصات ديوانالفرق بين معرفة 

السمات الرئيسية لديوانمعرفة 

التمكن من استخدام أدوات الكتاب اإللكتروني



؟(القارئ اإللكتروني) ما هو ديوان 

كانيةإممعوالتعليمالتربيةوزارةبمناهجالخاصةالكتبكلعلىتحتويرقميةمكتبةهو

.رقميا  الكتبنسخةعلىوالحصولعليهاالمتعارفالقراءةأدواتاستخدام

دة،المتحالعربيةاإلماراتدولةحكومةإشرافتحتاإللكترونيالقارئمنصةتأسيستم

.ماماألإلىالمستمرالتعلمعجلةوتحريكتعزيزفيالحكيمةالقيادةرؤيةإلىاستنادا  

نيا  إلكتروالتعليميةالمناهجلعرضاألساسيالنظامهذاوالتعليمالتربيةوزارةوضعت

.لالهتمامومثيرةسلسةبطريقةمعهاوالتفاعل



(القارئ اإللكتروني) أهداف ديوان 

ة المتحدةتطوير وتحسين ورفع كفاءة التعليم في دولة اإلمارات العربي

توفير أفضل تعليم باستخدام أحدث الطرق المتاحة للتعلم

تحريك عجلة التعلم المستمر إلى األمام

دعم آمال الطالب لالستفادة من العلم الحديث

بناء مجتمع يتسم بالقيادة والثقافة والمعرفة واالبتكار



أيهما أفضل الكتاب اإللكتروني أو الكتاب الورقي؟



ديوانمميزات 

ب إمكانية الوصول للكت
من أي مكان وفي أي 

وقت

توفير جميع الكتب 
رقميا  

عرض المناهج 
ي التعليمية الجديدة ف
قاعات الدراسة

منصة آمنة

قراءة الكتب بمرونة 
ويسر 

سهولة البحثسهولة الدراسة للطالبمحتوى محدث آليا  

سهولة الترجمة
ة الكتب الرقمية صديق

للبيئة 

المحافظة على صحة 
الطالب واستقامة 

ظهورهم

التحكم في إعدادات 
القراءة



منصات
ديوان

(المكتبة اإللكترونية) منصة الويب 

(  ويندوز)تطبيق ديوان 

(أندرويد)تطبيق ديوان 

(أي أو اس)تطبيق ديوان 

10، 8.1مايكروسوفت ويندوز * 

جميع األجهزة* 

جميع األجهزة* 

جميع متصفحات الويب الحديثة* 



أدوات الكتاب اإللكتروني

التنقل بين الصفحاتاإلشارات المرجعية

مالحظاتالتحكم بحجم الخط

Googleالبحث باستخدام النسخ

الترجمةدياالبحث باستخدام ويكيبي

القاموس

فقط في منصة الويب* 

نطق الكلمات

فقط في تطبيق ويندوز* 



.كاستخدم حساب البريد الوزاري وكلمة المرور الخاصة ب

تسجيل الدخول لديوان

https://elib.moe.gov.ae



معلومات

دخولالتسجيل حساب بريد وزاري يتيح ديوان ألي مستخدم لديه 

(.معلم أو طالب)دوره ن يرى المستخدم سوى الكتب التي يحق له رؤيتها استناد ا إلىل•

:يعمل ديوان في وضعين

(.جميع المنصات)االتصال بشبكة االنترنت ضع و•

(.التطبيقات فقطعبر )حيث يمكن قراءة الكتب التي سبق تحميلها بشبكة االنترنتوضع عدم االتصال•

.ستتم مزامنة بيانات أدوات المستخدم مع خوادم وزارة التربية والتعليم بمجرد اتصال المستخدم باإلنترنت

.دعم متعدد اللغات في كل من الكتب والواجهة العربية واإلنجليزية



التواصل مع الدعم الفني

:ةإذا كنت تواجه أي مشكلة تقنية، يمكنك التواصل مع الدعم الفني عبر الطرق التالي•

7000 701 06االتصال برقم الهاتف 

sd@moe.gov.aeإرسال بريد إلكتروني لتسجيل بالغ  

mailto:sd@moe.gov.ae


شكراً لكم


