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Martus™ 4.5  

 بطاقة مرجعية سريعة
 

https://www.martus.org 
 

 إعداد التطبيق
 .Martus ابدأ تشغيل تطبيق (1

 .الالزمة لذلك بالتفصيل الخطوات Martus إعداد حكيم، فسيشرح لك Martus إذا كنت بحاجة إلى إنشاء حساب جديد لبرنامج
 

 
 

ك. يمكنك إدخال كلمة مرور باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول، اكتب اسم المستخدم الخاص ب (2
 .موافقلتتمتع بمزيد من األمان، ثم انقر فوق 

 

 
إلنشاء  جديد حسابعلى نفس جهاز الكمبيوتر. انقر فوق عالمة التبويب  Martus ومن الممكن وجود العديد من حسابات برنامج

 .الستعادة الحسابات من ملفات المفاتيح االحتياطية الحساب تعادةاسحسابات إضافية، ثم انقر فوق 
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 إنشاء النشرات

 .لبدء نشرة جديدة إنشاءانقر فوق  (1

 .جعل جميع المعلومات خاصةلجعل كامل النشرة خاصة، اختر ( 2

 .أدخل عنوانًا وصفيًا قصيًرا للنشرة( 3

 .اكتب ملخًصا ومعلومات دقيقة حول الحدث( 4
 

 
 

 .ملفات تكميلية كالصور أو التقارير اإلعالمية أرفق( 5
 

 
 

هي كذلك خاصة. ويشير الحد األحمر  الخاصة المعلومات. تكون "المرفقات" الموجودة مع الخاصة المعلوماتأدخل بيانات خاصة في قسم ( 6
 .إلى أن البيانات خاصة

 

 
 

 .ما تتصل بالخادم، سيتم إرسال جميع نشراتك المحفوظة تلقائيًاعندما تنتهي، احفظ النشرة المختومة أو احفظها كمسودة. وعند( 7
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 إدارة النشرات

 

م نشراتك في مجلدات  .استخدم المجلدات االفتراضية أو أنشئ المجلد الخاص بك—نظ ِّ

 .تظهر النشرة المحددة في جزء المعاينة

 .تظهر قائمة بالنشرات في المجلد المحدد
 

  

 .(نشراتأو ) نشرة تجاهل<  تحريرنشرة، اختر  لتجاهل

 .النشرات الملغاةنشرة من الكمبيوتر، احذفها من مجلد  لحذف

 .جديد مجلد إنشاء<  مجلداتالمجلد جديد، اختر  إلنشاء

أو نشرة ) لصق<  تحرير، ثم حدد المجلد الجديد واختر نشرات(أو نسخ نشرة )< تحرير نشرة، حددها، ثم اختر  لنسخ

 .(نشرات
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 لتي تحتاجهاالنشرة البحث عن ا

 .بحثللبحث عن نشرات في جهاز الكمبيوتر، انقر فوق 

 .التواريخ( التي تريد البحث عنها أدخل المصطلحات )كالكلمات و( 1

 .يمكنك استخدام "أو" لتوسيع نطاق البحث أو "و" لتضييقه( 2
 

 
 

 .ينشراتات المسود استرداد<  الخادمو أ المختومة ينشرات استرداد<  الخادمالسترداد النشرات من الخادم، اختر 
 

 
 

 .تحقق من كل نشرة تريد استردادها( 1

 .لرؤية محتويات النشرة المحددة معاينةانقر فوق ( 2

 .لتنزيل النشرات إلى جهاز الكمبيوتر خاصتك استردادانقر فوق  (3


