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المدخل لنظام إدارة التعلم 

الشاشة الرئيسة. 1.

5

كيف اصل لمدرستي في نظام إدارة التعلم



:تتكونًالشاشةًالرئيسةًللنظامًمنًعدةًأجزاءًوهيًكالتالي

.أيقوناتًالقائمةًالرئيسةًللتنقلًفيًالنظام: الجزء األول

كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

نقلًبينًأيقوناتًالقائمةًالرئيسةًوالتيًتتيحًلقائدًالمدرسةًالت

قدمًشاشاتًالنظامًإلدارةًاألنشطةًالتعليميةًواالطالعًعلىًت

.اإلنجازًوتعلمًالطالب

برةًإلخفاءًاأليقوناتًواالكتفاءًبالصورًالرسوميةًالمع

.عنها
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عنًعبارةمساعدة أيقوناتًالتنقلًالسريعًفيًأعلىًالشاشة،ًوأيقونةً

.شرحًمبسطًلفهمًوظيفةًصفحاتًالنظام

حةاالنتقال للصف

الرئيسة

التنبيهات

دليل صندوق الوارد

االستخدام

مغادرة النظام

ةوظيفة الشاش



اإلعالناتًوالصفحاتًاالجتماعيةًوالتقويمًواإلحصاءات: الجزءًالثاني

كيف اصل  لمدرستي على  نظام إدارة التعلم

شاشةًعرضًاإلعالناتًالمطروحةًعلىًمستوىً

المدرسة

شاشةًعرضًاإلحصاءاتًالعامةً

علىًمستوىًالمدرسةًويمكنً

االطالعًعلىًتفاصيلًأكثرًمنً

هاًسيتمًتناول)خاللًايقونةًالتقارير

(بالتفصيلًالحقا ً
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شاشةًالمشاركاتًفيًالصفحاتً

التعليقًعلىًمنشورًأو)االجتماعيةً

التفاعلًمعهًأوًالتعديلًعلىً

(إلخ...المنشوراتً



الوصولًالسريعًإلدارةًمكوناتًالنظامًوعرضًآخرًاإلضافاتًفيًاألنشطةًالتعليمية: الجزءًالثالث

كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم 

واإلعالناتًتسجيلًوعرضًاالحداثً: التقويم

وعًالتقويمًمعًإمكانيةًعرضهاًباليومًواالسبعلىً

.والشهر

الفصول،ًالمعلمين،ًالطالب،ًاللقاءات،ًالبالغات،ً)شريطًالوصولًالسريعًإلدارةًعناصرًالمجتمعًالمدرسيًاالفتراضيً

(.اإلعالنات
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إدراجهً/ استعراضًآخرًنشاطًتمًتنفيذهً

ضمنًالمكوناتًالمعروضةًفيًالمربعاتً

الدروسًالمنشأة،ًاالثراءاتً)التفاعليةً

المرفوعة،ًاالختباراتًالمعدة،ًالواجباتً

المسندةًللطالب،ًالرسائلًالواردة،ً

(التنبيهات



:تعديلًالبياناتًالشخصية. 2

كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم 

:يمكنكًالوصولًللتاليقائدًالمدرسةًبالنقرًعلىً
صفحةًتعديلًالبيانات.   2صندوقًالرسائلًالواردةًًًًًًًً.  1

تغييرًكلمةًالمرورًالخاصةًبكًعلىًالنظام.   4تغييرًالصورةًالشخصيةًًًًًًًً.  3

الخروجًمنًالنظامًًً. 6االنتقالًإلىًبوابةًعينًًًًًًًًًًً.  5

بالدخولًعلىًشاشةًبياناتيً

لًبإمكانكًتعديلًبياناتًالتواص

وهذهً. والصورةًالشخصية

البياناتًهيًسجلًالتواصلً

الخاصًبكًعلىًنظامًإدارةً

.التعلم

:  مالحظة
احرصًعلىًتدوينًالبياناتً

الصحيحة؛ًلضمانًالتواصلً

كًالفعالًبينكًومنسوبيًمدرست

والحصولًعلىًمستجداتً

.النظام

9



دًمنًضبطًحتىًيتمكنًالمستفيدينًمنًاستخدامًالمدرسةًبشكلًكاملًوممارسةًاألنشطةًالتعليميةًاالفتراضيةًالتفاعليةًالب

رراتًبتحديدًالفصولًالدراسيةًبها،ًوتحديدًالمعلمينًواسنادًالمقوتهيئتهاًبتسجيلًالمعلمينًوالطالبًاعداداتًالمدرسةً

.إلخ...الدراسيةًلهم،ًوتعيينهمًعلىًفصولًالمدرسة،ًوكذلكًتحديدًطالبًالمدرسةًوتوزيعهمًعلىًالفصولًالدراسيةًالمنشأةً

.وذلكًكلهًيتطلبًإعدادًمسبقًمنًقائدًالمدرسةًوهذهًالمهاراتًهيًماًسيتمًتناولهًفيًهذاًالدليل

تسجيل المعلمين. 1.

:االيقونةًالتاليةطريقًالضغطًعلىًتسجيلًالمعلمينًعنًقمًبالدخولًعلىًشاشةً
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ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

فيًينًتسجيلًالمعلمعلىًأيقونةًتسجيلًالمعلمينًاضغطًللدخولًعلىًشاشةً

.  القائمةًالرئيسة

ستظهرًلكً

شاشةً

تسجيلً

بياناتً

.المعلمين



،ًوفيًحالةًكانًملفًمنًنوررفعهًعلىًالنظام،ًفيًحالةًكانًالمعلمينًمنًنورًاخترًالمرادًنقومًباختيارًنوعًالملفً

.نموذجًإدارةًالتعلماخترًالمعلمينًمنًخارجًنورً

ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

قمًبتحميلًالنموذج

الخاصًالذيًيوفرهً

.لكًالنظام

قمًبتعبئةًملفً

النموذجًالذيًقمتً

بتحميلهًبأرقامً

الهويةًللمعلمينً

والبريدًاإللكتروني

.الخاصًبهم
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ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

بعد تعبئة الملف وحفظه قم

. النظامبرفعه على 

كلمةًمرورًبإدخال قم 

وموحدة افتراضيةللمعلمين 

لجميع حسابات المعلمين

.  الذين قمت بإضافتهم
في يستخدمإلكترونيًبريدًو 

حالة عدم وجود بريد 

ف إلكتروني للمعلم في مل

.النموذج

.حفظومن ثم اضغط زر 

سيظهر لك تقرير بحالة كل

معلم قمت بإضافته، وأن 

كان مسجل مسبقا  أم ال، 

يمكنك تحميله واالطالع 

.على تفاصيله
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تسجيل الطالب. 2.

:االيقونةًالتاليةطريقًالضغطًعلىًتسجيلًالطالبًعنًبالدخولًعلىًشاشةًقمً
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ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

فيًتسجيلًالطالبعلىًأيقونةًتسجيلًالمعلمينًاضغطًللدخولًعلىًشاشةً

.  القائمةًالرئيسة

ستظهرًلكً

تسجيلًشاشةً

بياناتً

.المعلمين

،ًوفيًحالةملفًمنًنورمنًنورًاخترًالطالبًنقومًباختيارًنوعًالملفًالمرادًرفعهًعلىًالنظام،ًفيًحالةًكانً

.نموذجًإدارةًالتعلماخترمنًخارجًنورالطالبًكانً



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

قمًبتعبئةًملفً

النموذجًالذيًقمتً

بتحميلهًبأرقامً

الهويةًللطالبً

والبريدًاإللكتروني

.الخاصًبهم
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قمًبتحميلًالنموذج

الخاصًالذيًيوفرهً

.لكًالنظام



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

15

ه قم بعد تعبئة الملف وحفظ

.  النظامبرفعه على 

كلمةًمرورًبإدخال قم 

وموحدة للطالب افتراضية

الطالب لجميع حسابات 

.  الذين قمت بإضافتهم
في يستخدمإلكترونيًبريدًو 

حالة عدم وجود بريد 

ف إلكتروني للطالب في مل

.النموذج

.حفظومن ثم اضغط زر 

كل سيظهر لك تقرير بحالة

طالب قمت بإضافته، وأن

كان مسجل مسبقا  أم ال، 

يمكنك تحميله واالطالع 

.على تفاصيله



إضافة الفصول الدراسية للمدرسة. 3.

:قمًبالدخولًعلىًشاشةًإدارةًالفصولًعنًطريقًالضغطًعلىًأحدًااليقوناتًالتالية
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ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

للبدءًبإضافةًالفصولإضافة فصل مدرسي اضغطًعلىًايقونةً

للدخولًعلىًشاشةًإضافةًالفصولًوضبطًاعداداتهاًاضغطًعلىًأيقونةً

إدارةًالجداولًمنًأيقوناتًالوصولًالسريعة،ًأوًأيقونةًالفصولًإدارةًً

.  القائمةًالرئيسةفيًوالفصولً



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

المرحلة،ًالصف،ًالفصلًالدراسي،ًاسمًالفصل،ًوصفًالفصل،)نقومًبإدخالًبياناتًالفصولًالدراسيةًللمدرسةً

.،ًكررًهذهًالعمليةًحتىًتنتهيًمنًإنشاءًفصولًالمدرسةًكاملة(عددًالمقاعد

:بعدًانشاءًالفصلًسيظهرًلكًاعداداتهًوالمتاحةًفيًالشريطًالتالي

ولًالفصبياناتًتعديلالفصلًالمنشأًبالخطأ،ًكماًيمكنناًحذفخاللًاأليقوناتًالموضحةًفيًالشريطًيمكنناًمنً

افةًالطالبًوكذلكًيمكنناًإضالفصل،ًمنًأحدًمعلميً( رائدًالفصل)تعيين قائد للفصل المدخلةًسابقا ،ًوكذلكًيمكنناً

إدارةًالجدولًالدراسيًللفصلًومتابعةًالغيابًوهذاً،ًوالمعلمينًللفصول  ً .التاليةماًسيتمًتوضيحهًفيًالصفحاتأيضا
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ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

لتعيينًقائدًالفصل

نقومًبالضغطًعلىً

ايقونة

اخترًأحدًمعلميًالفصلً

غطًليكونًقائدًللفصلًثمًاض

علىًايقونة

أنهًستالحظًكنتيجةًنهائية

تمًظهورًأسماءًالقادةًالتي

تمًتعينهمًللفصولًفي

شاشةًإدارةًالفصولً

.الدراسية

الناتج

تعيين . قادة للفصول المدرسية4
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ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إضافة . الطالب للفصول المدرسية5

كرر العملية نفسها لباقي الفصول حتى تستكمل

إضافة جميع طالب المدرسة للفصول الدراسية

19

للبدءًبإضافةًطالبًالمدرسةً

وتسكينهمًعلىًالفصولًقمً

بالضغطًعلىًًًًًًًًًًًًًًًً

.إضافة طالبعلىًثمً

ستظهرًلكًأسماءًالطالبً

ىًالذينًيمكنكًإضافتهمًعل

هذاًالفصل،ًأوًيمكنكً

البحثًعنًطالبًبأرقامً

اسيةًهوياتهمًأوًببياناتهمًالدر

.المدخلةًفيًالنظام

حددًالطالبًالمرادً

اضافتهمًلهذاًالفصلً

واضغطًعلىًايقونةً

.إضافةًالطالبًالمحددين



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إضافة . المعلمين للفصول المدرسية6

للبدءًبتعيينًمعلميًالمدرسةًعلى

الفصولًالدراسيةًاضغطًعلىً

ايقونةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًثمًعلىً

.إضافة معلمأيقونةً

ستظهرًلكًأسماءًالمعلمينً

الذينًيمكنكًإضافتهمًعلى

هذاًالفصل،ًحددهمًوكذلكً

حددًمقرراتهمًالتيًسيقومون

ثمً. بتدريسهاًلهذاًالفصل

اضغطًعلىًأيقونةًإضافةً

.المعلمينًالمحددين

أوًيمكنكًالبحثًعنًمعلمين

مًبأرقامًهوياتهمًأوًببياناته

.المدخلةًفيًالنظام

قبل البدء بهذه 

ك الخطوة يتحتم علي

إدارة بيانات 

المعلمين أوالً 

واضافة المقررات 

لهم

مالحظةًهامة
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بعد إضافة الطالب 

ن والمعلمين لن تتمك

من تعديل البيانات 

.  الدراسية للفصل

مالحظةًهامة



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إدارة . الجدول المدرسي للفصول 7

ينبغيًعليكًإدارةًإعداداتًالجدولً

الدراسيًباألولًليظهرًلكًجدولً

إعدادات قمًبالذهابًإلىً. الفصل

.  منًالقائمةًالرئيسةالجدول الدراسي

21



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

22

بعدًإدارةًإعداداتًالجدولًالدراسيًومنًثمًالذهابًإلىًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالخاصًبالفصل

.  قمًبتعبئةًالحصصًبمقرراتًمعلميًالفصل. أ/3ستالحظًظهورًالجدولًالدراسيًالخاصًبالفصلً

ستالحظًعندًاختيارًالمقررً

ظهورًاسمًالمعلمًبأسفلًالمقرر

قمًبإدخالًفترةًالراحة،ًوبعدً

.  ظحفاالنتهاءًقمًبالضغطًعلىً

انعكاسًالجدولًالمدخلًمنًقائدًالمدرسةً

.  فيًحسابًالمعلم

الجدول الدراسي وإعداداته ال تظهر لجميع المدارس تظهر خاصية: مالحظة هامة

.حسب االتفاق مع مدير النظام مسبقا  



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إدارة . بيانات المعلمين8

تمكنًأيقونةًإدارةًبياناتً

:  المعلمينًقائدًالمدرسةًمن
توزيعًالمقرراتًعلىً•

.معلميًالمدرسة
المعلمًتعديلًبياناتً•

.الشخصية
إعادةًتعيينًكلمةًالمرورً•

.للمعلمًإذاًنسيها
.حذفًمعلمًمنًالمدرسة•
االطالعًعلىًتقاريرًأداءً•

.المعلم

لمعاينةًالمقرراتً

التيًتمًاسنادهًا

للمعلم

لةًلتعديلًبياناتًالمعلمًالمدخ

فيًالنظام  ً سابقا

إلسنادًالمقرراتًالدراسيةً

للمعلمينً
لالطالعًعلىًتقريرًإنجازًالمعلمً

فيًاألنشطةًالتعليمية

تغييرًكلمةًالمرورً

للم  ً علمالمدخلةًسابقا

حذفًالمعلمًمنًالنظام

23

نةًللدخولًعلىًشاشةًإدارةًبياناتًالمعلمينًوضبطًاعداداتهاًاضغطًعلىًأيقو

.  منًأيقوناتًالوصولًالسريعة،ًأوًالقائمةًالرئيسةإدارةًبياناتًالمعلمينً



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

كرر العملية نفسها لكافة معلمي 

.المدرسة

إلضافة المقررات للمعلم

اتًللبدءًبتعيينًالمقرر

الدراسيةًللمعلمينً

اضغطًعلىًايقونةً

تعيينًمقرراتًدراسيةً

.للمعلم

اخترًالبياناتً

الصحيحةًللمقررً

وفقًالتسلسلًالذي

سيظهرًلكًفيً

مًالقوائمًالمنسدلةًث

اضغطًعلىًايقونةً

.إضافة

يةًستالحظًكنتيجةًنهائ

وهيًظهورًالمقرراتً

.الدراسيةًللمعلم

الناتج

24



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

مشاهدة مقررات المعلم

استعراضًمقرراتًالمعلم

ةتعديلًبياناتًالمعلمًاألساسي

:وهيًتشمل
البريدًاإللكتروني•

الجوال•

تفعيلًالمحررًالرياضياتً•

لمعلميًالرياضياتً

.والعلوم

المحررًالرياضيًأحدًاألدواتً

مدفوعةًالرخصةًيوفرهاًالنظامً

لتمكينًالمعلمينًمنًإضافةً

المعادالتًالرياضيةًوالرموزً

.الخاصة

تعديل بيانات المعلم

25



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

انًيمكنًلقائدًالمدرسةًفيًحالًفقد

أيًمعلمًلكلمةًالمرورًالخاصةًبهً

للدخولًللنظامًأنًيقومًبإعادةً

لمةًتغييرًكتعينهاًمنًخاللًأيقونةً

بإدخالًكلمةًمرورًجديدةًالمرورً

حًوترسلًللمعلمًعلىًبريدهًالموض

.فيًالشاشة

فيًحالًطلبً: هامةمالحظةً

ارسالهاًعلىًبريدًآخرًالبدًمنً

تعديلًالبريدًفيًصفحةًبيانات

.المعلم

إعادة تعيين كلمة المرور للمعلم

مشاهدة تقرير المعلم

اءًحيثًتستعرضًجهودهًفيًاثرتقاريرًالمعلمًيمكنًلقائدًالمدرسةًاالطالعًعلىًتقاريرًاإلنجازًللمعلمًمنًخاللًأيقونةً

ظامًفيً،ًوتقدمهًفيًتوظيفًمكوناتًالن(بناءًأسئلة،ًإضافةًاثراءات،ًبناءًاختباراتًإلكترونية)المحتوىًالرقميًالتعليميً

.  إلخ( ...تقديمًدروسًافتراضية،ًإسنادًواجباتًإلكترونيةًللطالب)األنشطةًالتعليميةً

26



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إدارة بيانات الطالب9.

للدخولًعلىًشاشةًإدارةًبياناتًالطالبًوضبطًاعداداتهاًاضغطًعلىً

منًأيقوناتًالوصولًالسريعة،ًأوًالقائمةًإدارةًبياناتًالطالبًأيقونةً

.  الرئيسة

تمكنًأيقونةًإدارةًبياناتً

:  الطالبًقائدًالمدرسةًمن
تعديلًبياناتًالطالبً•

.األساسية
تعديلًبياناتًالطالبً•

.الدراسية
االطالعًعلىًمقرراتً•

.الطالب
إعادةًتعيينًكلمةًالمرورً•

.للطالبًفيًحالًنسيانها
.تعديلًبياناتًوليًاألمر•
إعادةًتعيينًكلمةًالمرورً•

.لوليًاألمرًفيًحالًنسيانها
االطالعًعلىًتقاريرًتقدمً•

.الطالب

تغييرًكلمةًالمرورًالمدخلة

لوليًاالمر  ً سابقا

تعديلًبياناتًوليًالمرًالمدخلةً

(الجوال–بريدًإلكترونيً)سابقا ً

عرضًتقريرًتقدمًالطالبً

.فيًأنشطتهًالتعليمية

لالطالعًعلىًمقرراتً

الطالبً

ريدًالب)تعديلًبياناتًالطالبًاألساسية

(رقمًالجوال–اإللكترونيً

تغييرًكلمةًالمرورًالمدخلةً

للطالب  ً سابقا

27

تعديلًبياناتًالطالبًالدراسيةً

(الفصل/ الصف)



28

ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

.اكتمال البيانات الدراسية و األساسية لكافة طالب المدرسة/ تحقق من تعديل 

. بعد إضافة الطالب للفصل لن تتمكن من تغيير البيانات الدراسية اال بعد حذفه من الفصل: مالحظة

تعديل بيانات الطالب الدراسية

لتسكينًالطالبًعلىًالصفوف

ضبطً الدراسيةًيجبًأوالً 

البياناتًالدراسيةًالصحيحةً

للطالب،ًاضغطًعلىًايقونةً

رًواختتعديل البيانات الدراسية 

ب،ًتسلسلًالصفًالصحيحًللطال

.حفظثمًاضغطًعلىًأيقونةً

تحققًمنًبياناتًالطالب

كاملة،ًوبإمكانكًتعديلً

:البياناتًالتاليةًفقط
.البريدًاإللكتروني•
.رقمًالجوال•
.الجنس•

تعديل بيانات الطالب األساسية



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

تعديل بيانات ولي األمر

يمكنًلقائدًالمدرسةًتعديلً

بياناتًوليًأمرًالطالبً

:التالية
البريدًاإللكتروني•

رقمًالجوال•

يمكنًلقائدًالمدرسةًفيًحال

فقدانًأيًطالبًأوًوليًأمرهً

لكلمةًالمرورًالخاصةًبهً

ةًللدخولًللنظامًأنًيقومًبإعاد

يرًتغيتعيينهاًمنًخاللًأيقونةً

بإدخالًكلمةًكلمةًالمرورً

مرورًجديدةًوترسلًللطالبً

أوًوليًاالمرًعلىًبريدهً

.الموضحًفيًالشاشة

تغيير كلمة المرور للطالب ولولي األمر

فيًحالًطلبًارسالهاً

علىًبريدًآخرًالبدًمنً

ةًتعديلًالبريدًفيًصفح

بياناتًالطالبًاوًوليً

.األمر

مالحظةًهامة
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ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

30

مشاهدة تقرير الطالب

حيثًتستعرضًإنجازهًفيتقريرًالطالبًيمكنًلقائدًالمدرسةًاالطالعًعلىًتقاريرًتقدمًتعلمًالطالبًمنًخاللًأيقونةً

األنشطةًالتعليميةًالمسندةًله



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إعدادات سجل الدرجات01.

31

مرحلةًقمًباختيارًالتسلسلًالتعليميًلل

المرادًإعدادًأوًتعديلًسجلًالدرجاتً

.بحثلهاًومنًثمًاضغطًعلىًزرً

إعدادًوضبطًسجلًالدرجاتيوفرًالنظامًلقائدًالمدرسةًإمكانية

والذيًيستخدمًفيماًبعدًفيًإعدادًدرجاتًكلًلكلًفصلًدراسي

.  إعداداتًسجلًالدرجاتمنًخاللًأيقونةًمقررًوذلكً

بعدًالضغطًعلىًاأليقونة،ً

إعداداتًستظهرًلكًصفحةً

.سجلًالدرجات

فيًحالًتمًسجلًالدرجاتًسيظهرًلكً

ديلًانشائهًمنًقبلًمديرًالنظامًويمكنكًالتع

.عليهًأوًيمكنكًإنشائهًمنًجديد



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إلضافةًدرجةًفيًسجلً

الدرجاتًقمًبالضغطًعلىً

أيقونةً

سيظهرًلكًصفًجديد،ً

نكًبالنقرًعلىًالخليةًيمك

رًإضافةًأوًتعديلًالتقدي

.والدرجة

ومنًثمًقمًبالضغطًعلى

.حفظزرً

32



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إعدادات درجات المقرر. 11

33

درجاتًمقرراتإعدادًوضبطًيوفرًالنظامًلقائدًالمدرسةًإمكانية

كلًمرحلةًدراسيةًوإعدادًدرجاتًعناصرًالمقرراتًمثلً

.الواجباتًواالختباراتًوغيرها
.  إعداداتًدرجاتًالمقرروذلكًمنًخاللًأيقونةً

ستظهرًلكًجميعً

درجاتًمقرراتً

المرحلةًالمختارةً

ودرجاتًعناصرًهذهً

الواجبات،ً)المقرراتً

االختبارات،ًالحضورً

واالنصراف،ًالدروسً

(.المتزامنة

بعدًالضغطًعلىًاأليقونة،ً

إعداداتًستظهرًلكًصفحةً

.درجاتًالمقرر

حلةًقمًباختيارًالبياناتًالدراسيةًللمر

المرادًإعدادًأوًتعديلًدرجاتً

المقرراتًلهاًومنًثمًاضغطًعلىًزرً

.بحث



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

34

بالضغطًعلىًأيقونة

،ًيمكنكًالتفاصيل

التعديلًعلىًدرجاتً

.عناصرًالمقرر

قمًبتعديلًدرجاتًعناصرً

المقررًومنًثمًقمًبالضغطً

.حفظعلىًزرً

سيتمًتحديثًدرجاتًعناصرً

المقررًودرجةًالمقررًالكليةًوفقاً

.لتعديلك



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

األدوار . المساندة 21

35

تحتاجًالمدرسةًإلىًأدوارًعدةًإلنجازًالمهامًاإلداريةًاوًالتعليمية

نادهًفيها،ًويوفرًالنظامًلقائدًالمدرسةًإمكانيةًإنشاءًدورًجديدًوإس

.  األدوارًالمساندةألحدًالمعلمينًمنًخاللًأيقونةً

إلضافةًدور،ًاوًتعديلًدورًمنشأً

.مسبقا ،ًأوًحذفًدور

إلضافةًمستخدم،ًاوًتعديلًمستخدم

.منشأًمسبقا ،ًأوًتعطيلًمستخدم

،ًومنًاألدوار المساندةإلضافةًدور،ًادخلًأوال ًعلىًمكونً

.ثمًاضفًدورًعلىًالنظام



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

36

ه،ًإلضافةًصالحياتًللدورًالذيًتمًإنشائ

اخترًالصالحياتًوسيتمًحفظهاًللدورً

.بشكلًتلقائي



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

37

لتعيينًأحدًمنسوبيًالمدرسةًعلىًالدورًالمنشأ،ًاضغطً

وفيًحالًرغبتكًبإضافةًعضوًجديدًتعيينعلىًأيقونةً

.للمدرسةًلتوليًالدورًاضغطًعلىًأيقونةًإضافةًمستخدم



مةًالتفاعلًبينًمنسوبيًالمدرسةًأحدًاألدواتًالتيًيوفرهاًنظامًإدارةًالتعلمًحيثًيتيحًللقائدًالمدرسيًعرضًإعالناتًعا

افةًعلىًمستوىًالمدرسةًوالفصولًوكذلكًنشرًمنشوراتًتثقيفيةًأوًتعليميةًويسمحًللتفاعلًمنًخاللها،ًكماًيمكنهًإض

.أحداثًعلىًالتقويمًالمدرسي

.يساعدًهذًالدليلًاإلجراءاتًالتوضيحيةًالتيًتساعدًالقائدًعلىًتنفيذًذلك

إضافة المنشورات والتفاعل معها في المجتمع المدرسي. 1.

:قمًبالدخولًعلىًشاشةًالمجتمعًالمدرسيًكماًهوًموضحًفيًالشكلًالتالي

38

المجتمع التفاعلي للمدرسة

اضغطًعلىًايقونةًالمجتمعًالمدرسي

إلىًالص: الصفحةًاالجتماعيةًلقائدًالمدرسة  ً فحةًعندًالضغطًعلىًأيقونةًالمجتمعًالمدرسيًينقلكًالنظامًافتراضيا

.الرئيسةًللمجتمعًالمدرسي

الصورةًوالبياناتًالشخصية

المنشورات مساحةًإضافًة

إضافةًمرفقاتًللمنشورً

(روابط،ًصور،ًملفات)

االنتقالًلصفحةًالمدرسًة

.وصفحاتًالفصول

لالنتقالًلصفحتكًالشخصيةًقمًبالضغطًعلىًاسمك



39

المجتمع التفاعلي للمدرسة

ينقلكًالنظامًإلىًصفحةًالمد: الصفحةًاالجتماعيةًللمدرسة رسًةعندًالضغطًعلىًصفحةًالمدرسًة

.وتستعرضًكافةًالفصولًوالمنسوبين

الصفحاتًاالجتماعيةً

.لمنسوبيًالمدرسة

عندًالضغطًعلىًاسمًالفصلًسينقلكًالنظامًصفحةًالفصلً: الصفحةًاالجتماعيةًللفصل

قائدًلتستعرضًكافةًمنسوبيًالمدرسةًالمعنيينًبالفصلًمنًطالبًوقائدًالفصلًالمعينًعليهًو

.المدرسة

الصفحاتًاالجتماعيةً

.لمنسوبيًالفصل
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

إضافةًرابطإضافةًصورة

إضافةًملف

أيقونةًالمساعدةً

تظهرًلكًفيً

الصفحاتً

االجتماعيةًلتقديم

الدعمًفيًأغلبً

الصفحات

أضفًالنصًفيًالمكانًالمخصصًللمنشور. 1.

أضفًالمرفقاتً. (.  أوًرابطpdfأوً zipصورةًأوًملفً)2

تحققًمنًصحةًالمنشورًومرفقاتهًقبلًالنشر. 3.

اضغطًعلىًأيقونةًالنشرًليصبحًالمنشورًمتاحًالطالعًجميعًمنسوبيًالمدرسة. 4.

خطوات النشر



41

المجتمع التفاعلي للمدرسة

النتيجة

:للتفاعلًمعًالمنشورًبإمكانًمنسوبيًالمدرسةًعملًالتالي
االعجابًبمنشور. 1

عدمًاالعجابًبه. 2

مشاركةًالمنشورًعبرًالصفحاتًاالجتماعية. 3.

اإلبالغًعنًمنشورًسيء. 4.

إضافةًتعليقًومرفقاتً. احصائياتًالتفاعلًمعًالمنشور(.،ًرابطpdfأوً zipصورة،ًملفً)5

يمكنك اتباع نفس الخطوات إلضافة منشور على الصفحة الشخصية، أو الفصل

.وكذلك بإمكانك التفاعل مع المنشورات المضافة من منسوبي المدارس على صفحات الفصول أو صفحاتهم الشخصية

.أنك قدوة في التفاعل ومحفز له: تذكر 

ولتعديلًالمنشورًأوًالتعليقًقمًبالضغطًعلىًأيقونةًالسهمًومنً

القائمةًالمنسدلةًقمًباختيارًالتعديلًالمرغوبً



42

التفاعل في المجتمع المدرسي

إرسالًطلباتًالصداقةًيتمًعبرًالدخولًعلىًالصفحةًالشخصيةًللطالبًأوًالمعلمًأوًقائدًالمدرسةًالذي

.ارسال طلب صداقةتطلبًصداقته،ًثمًالضغطًعلىً

.ستظهرًرسالةًنجاحًفيًأعلىًالشاشةًتفيدًبإرسالًالطلب

صداقةستصلًرسالةًتنبيهًللمستخدمًالمرسلًلهًطلبًال

يًفتفاصيلبالضغطًعلىً

فيًطلبات الصداقة أوً

المجتمعًالمدرسي،ً

بإمكانكًقبولًالطلبًأوً

رفضهًأوًتجاهلهً

عندًتجاهلً: مالحظة

الطلبًلنًيكونًبإمكانً

المستخدمًطلبًالصداقةً

أخرى .منكًمرةً 
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التفاعل في المجتمع المدرسي

.بعدًالموافقةًأصبحًالطالبًأحدًاألصدقاء

إذاًأردتًأنًتحذفً

صديقًبعدًاضافتهً

بإمكانكًالضغطًعلىً

اسمهًمنًقائمةًاألصدقاءً

وستظهرًلكًمعلوماتهً

.الحذفوأيقونةً



.إضافة اإلعالن. 2

44

المجتمع التفاعلي للمدرسة

للدخولًعلىًشاشةًإدارةًاإلعالناتًوإضافةًاإلعالناتًللتقويمً

منًأيقوناتًالوصولًاإلعالناتًوضبطًإعداداتهاًاضغطًعلىًأيقونةً

.  السريعة،ًأوًالقائمةًالرئيسة

مًقائمةًالفصولًالمدرسية،ًوإلضافةًإعالنًعلىًمستوىًالفصلًقمًبالضغطًعلىًاس

.  إعالن على مستوى الفصلالفصلًسيظهرًلكًزرًإضافةً

بعدًالضغطًعلىًزرً

إعالن على إضافةً

،ًمستوى المدرسة

أدخلًبياناتًاإلعالنً

وإعداداتهًمنًتوقيتً

زمنيًومرفقاتهًثمً

.حفظاضغطًعلىً



45

المجتمع التفاعلي للمدرسة

:بإمكانكًالتفاعلًمعًإعالناتًالمعلمين
باإلعجابًأوًبعدمًاإلعجابً•

ومشاركةًرابطًاإلعالنً•

احصائياتًالتفاعلًمعًاإلعالنً

النتيجة

تمًإضافةًاإلعالنًعلىًمستوىًالمدرسة،ً

وبإمكانكًالتعديلًأوًحذفًاإلعالنً

سينقلكًإلىًصفحةًعرض الكل زرً

جميعًاإلعالناتًالمطروحةًفيًمدرستكً

والتيًبدأًوقتهاًوبإمكانكًمشاهدةً

تفاصيلهاًًً



المجتمع التفاعلي للمدرسة

علىًشاشةًإعالناتًالمدرسةًفيًالصفحةًالرئيسةًللمدرسةوقتًإعالنًالمدرسةًظهورهًستالحظًعندًبدايةً

إعالناتًالمدرسةًستظهرًلجميعً

أماًإعالناتً. منسوبيًالمدرسة

صلًالفصولًستظهرًفقطًلطلبةًالف

.وأولياءًأمورهمًومعلمينًالفصل

مالحظةًهامة

ىًبإمكانكًكقائدًمدرسةًالتعديلًعل

إعالناتًمعلميًمدرستكًبماًتراهً

أوًحذفها  ً .مناسبا

مالحظةًهامة

46



.إضافة حدث على التقويم. 2

47

المجتمع التفاعلي للمدرسة

بالضغطًعلىًاسم

أحدًالفصولً

ةًسيظهرًلكًأيقون

اإلضافةًللفصلً

المختارًًًًًًًًً

منًخاللًهذهًاأليقونةً

يمكنكًإضافةًحدثً

شخصي

منًخاللًهذهًاأليقونةً

يمكنكًإضافةًحدثً

علىًمستوىًالمدرسة

منًاالحداث إلضافةًحدثًعلىًالتقويمًيمكنكًالضغطًعلىًايقونةً

.القائمةًالرئيسة



حفظ أيقونةًقمًبإدخالًتفاصيلًالحدثًومنًثمًاضغطًعلىً

.ستالحظًإضافةًالحدثًضمنًقائمةًاالحداث

48

المجتمع التفاعلي للمدرسة

أحداثًالمدرسةًستظهرً•

أما. لجميعًمنسوبيًالمدرسة

أحداثًالفصولًستظهرًفقط

لطلبةًالفصلًوأولياءً

.أمورهمًومعلمينًالفصل

بإمكانكًكقائدًمدرسةً•

التعديلًعلىًأحداثًمعلميً

أ  ً وًمدرستكًبماًتراهًمناسبا

.حذفها

مالحظةًهامة



49

المجتمع التفاعلي للمدرسة

.تظهرًاألحداثًعلىًالصفحةًالرئيسة

تظهرًاألحداثًكتنبيهاتًفيً

حساباتًمنسوبيًالمدرسة



.إدارة البالغات. 3

مًفيًمراقبةًالمحتوىًمسؤوليةًكبيرةًعلىًقياداتًالمدرسةًوالمعلمينًوعليهًتمًإنشاءًخدمةًالبالغاتًعلىًالمحتوىًلتسه

تيسيرًهذهًالعمليةًعليهم،ًعنًطريقًإدارةًالبالغاتًواالطالعًعليها،ًومنًخاللًهذاًالدليلًسيتعرفًقائدًالمدرسةًعلى

.كيفيةًإدارةًالبالغات

.فيًحينًاإلبالغًعنًالمنشورًيصلًتنبيهًلقائدًالمدرسةًبوجودًبالغًعلىًالمحتوى

.منًخاللًصفحةًإدارةًالبالغاتًيمكنًالدخولًواختيارًنوعًالبالغًوفلترةًالتصنيفًمنًخالله

50

المجتمع التفاعلي للمدرسة

إدارةًإلدارةًالبالغاتًعلىًالمحتوىًالمتوفرًفيًالنظامًادخلًعلىً

.منًالقائمةًالرئيسةًأوًمنًأيقوناتًالوصولًالسريعالبالغاتً

تصنيفًالبالغات،

اخترًالتصنيفًوابحثًعنً

.البالغاتًواطلعًعليها



51

المجتمع التفاعلي للمدرسة

نصًالمنشورًالمبلغًعنهًوعددً

المبلغينًعليهً

بإمكانكًحذفًجميعًالبالغاتًعلىً

هذاًالمنشورًأوًاإلثراءًبالضغطًعلى

. حذف

ستظهرًلكًمشاهدةبعدًالضغطًعلىً

منسوبيًمدرستكًعلىًجميعًبالغاتً

.العنصرًالمختار



متجددةًلتحقيقًالتميزًفيًمخرجاتًالتعليمًالبدًأنًتكونًأساليبًواستراتيجياتًالتعلمًالتيًيبذلهاًالمعلمينًمعًالطالب

ومتنوعة،ًويقفًعلىًعاتقًقائدًالمدرسةًمتابعةًهذاًاألمرًوحثًالمعلمينًعلىًالتنافسًعليه،ًولذلكًمتابعةًهذاًاإلنجازً

.يتطلبًوجودًأدواتًتيسرًذلكًعلىًالقائدًوهذاًماًيوفرهًلهًنظامًإدارةًالتعلم

ويساعدًهذاًالدليلًقائدًالمدرسةًعلىًالتعرفًعلىًاألدواتًالتيًتساعدهًفيًمتابعةًانجازًالمعلمينًوتقدمًالطالبًفيً

.األنشطةًالتعليميةًاإللكترونيةًعلىًالنظام

الواجبات اإللكترونية المنشأة. 1

:أدخلًعلىًأيقونةًالواجباتًمنًالقائمةًالرئيسةًكماًهوًموضحًفيًالشكلًالتالي

52

األنشطة التعليمية

للدخولًعلىًالواجباتًالمنشأةًمنًقبلًالمعلمينًواستعراضهاًيتم

.منًالقائمةًالرئيسةالواجباتالضغطًعلىًايقونةً

بعدًالدخولًعلىًشاشةًالواجباتًسيتمًعرضًالواجباتًالمنشأةًمنً

ضغطًقبلًالمعلمينًوبإمكانًالقائدًاالطالعًعلىًتفاصيلهاًمنًخاللًال

.علىًأيقونةًاستعراض



53

األنشطة التعليمية

تحميلًملفًحلًالطالبًالتفصيلي

.أسماءًالطالبًالذينًحلواًالواجب

عرضًإجاباتًكافةًالطالبًعلىً

.الواجب

استعراضًالواجبًاالطالعً

.علىًمحتوياته



االختبارات اإللكترونية المنشأة. 2

:أدخلًعلىًأيقونةًاالختباراتًمنًالقائمةًالرئيسةًكماًهوًموضحًفيًالشكلًالتالي

54

األنشطة التعليمية

عرضًاجاباتًكافةًالطالبًعلىً

.االختبار

استعراضًاالختبارًوًاالطالعً

.علىًمحتوياته

تمًللدخولًعلىًاالختباراتًالمنشأةًمنًقبلًالمعلمينًواستعراضهاًي

.منًالقائمةًالرئيسةاالختباراتالضغطًعلىًايقونةً

بعدًالدخولًعلىًشاشةًاالختباراتًسيتمًعرضًاالختباراتًالمنشأة

منًقبلًالمعلمينًوبإمكانًالقائدًاالطالعًعلىًتفاصيلهاًمنًخالل

.الضغطًعلىًأيقونةًاستعراض



تعديل اإلثراءات/ إضافة . 3

55

األنشطة التعليمية

حذفًإثراءًموجود،ً/ وإضافةًإثراءًجديدًأوًتعديلاالثراءاتللدخولًعلىًبنكً

واستعراضًماًهوًمتوفرًمنها،ًاضغطًعلىًأيقونةًبنكًاإلثراءاتًمنًالقائمةً

.الرئيسة

عندًالضغطًعلىً

عرضًالكلً

لىًسينقلكًالنظامًإ

إثراءات

المقرراتً

قبلكالمضافةًمنً

معلميًومنً

.  مدرستك



56

األنشطة التعليمية

.االثراءاتوسيتمًإضافةًاالثراءًلبنكً. حفظبعدًإدخالًكافةًبياناتًاالثراء،ًاضغطًعلىًايقونةً



57

األنشطة التعليمية

.عرضًاالثراءًفيًالبنك

.بإمكانكًالتعديلًعلىًاالثراءًالمضاف،ًأوًحذفه



58

األنشطة التعليمية

.استعراضًاالثراءًالمضافًفيًالبنك



.  المقرراتًالدراسية. 4

األنشطة التعليمية

منًمكونًالمقرراتًالدراسيةًيمكنكًاالطالعًعلىًجميعًمقرراتًالمراحلً

واختباراتها،ًوواجباتها،ًواإلثراءاتًوالدروسًالمتزامنةًالخاصةًبهاًوً

.  التقويمًالذاتيًالتابعًلكلًمقرر

رراتًستظهرًلكًالمق. بحثقمًباختيارًالتسلسلًالتعليمي،ًومنًثمًالضغطًعلىً

.  المحددة

59



األنشطة التعليمية

االطالع على الدروس المتزامنة المنشأة من قبل المعلمين . 5

:أدخلًعلىًالمقرراتًالدراسيةًمنًالقائمةًالرئيسة

قمًبالضغطًعلىًصورةًالمقررًسيقومًالنظامًبنقلكًإلىًصفحةًالدروسً

.  بإمكانكًاالطالعًعلىًتفاصيلًالدرسًوحضوره. المتزامنة

60



األنشطة التعليمية

االطالع على التقويم الذاتي. 6

:أدخلًعلىًالمقرراتًالدراسيةًمنًالقائمةًالرئيسة

تطويرًبإمكانكًاالطالعًوحلًاألسئلةًالتيًيقومًالطلبةًبحلهاًلالتقويم الذاتي منً

.  نفسهمًفيًمقرراتهم

61



.أدوات التعلم الماتع للطالب. 7

ارجًلكيًيكونًالتعلمًأكثرًمتعةًتمتًإضافةًمجموعةًمنًالعناصرًالمتنوعةًوالشيقة؛ًلتسهمًفيًتنميةًمهاراتًالطالبًخ

:اطارًالمنهجًوبأساليبًجاذبةًويتمكنًالمعلمًمنًتوظيفهاًفيًالتخطيطًللدرسًأوًالمساراتًالتعليميةًوهي

62

األنشطة التعليمية

/مجموعةًفيديوهاتًتساعدًالطالب
يرًالقائدًالمدرسيًعلىًتطو/ المعلمً

.ذاتهًفيًمجاالتًمتعددةًومتنوعة

منًخاللهاًنستعرضًاسهاماتً

علميةًبطرقًجاذبةًومتنوعة

مجموعةًمنًالقيمًالتربويةًتعرضً

علىًشكلًمسلسلًكرتونيًباسمً

.فوازًونورة

مجموعةًمنًالكتبًالمتاحةًللطالب

عالمعلمًلينهلًمنًمحتواهاًالمتنو/ 

مجموعةًألعابًتعليميةًمشوقة

اختباراتًقياسًمهارتيًالقراءةً

واالستماعًفيًاللغةًاإلنجليزيةً

(اختبارًقصيرً،ًواختبارًطويل)



األنشطة التعليمية

.تحكيم خطط توزيع المقرر. 8

63

تجويدها بإمكانك لالطالع على خطط توزيع املقررات للمعلمين وتحكيمها وتدوين امللحوظات عليها ل
.الدخول عليها من ايقونة تحكيم خطط توزيع املقرر 

قونة بإمكان استعراض الخطة قبل تحكيمها، وباستخدام أي( العين)باستخدام أيقونة 
حالة الخطة يمكنك تحكيم الخطة ووضع مالحظاتك عليها، بعد التحكيم ستتحول ( املطرقة)

.من غير محكمة إلى محكمة

اختر اسم املعلم الذي ترغب باالطالع على خططه
.فيهأو اسم املقرر الذي ترغب باالطالع على الخطط املعدة

(بحث)ثم اضغط على ايقونة 



األنشطة التعليمية

.تحكيم خطط توزيع المقرر. 8

64

.بإمكانك اختيار نتيجة التحكيم،  ومن ثم تحديد األخطاء وتدوين املالحظات ، ومن ثم حفظها



األنشطة التعليمية

.تحكيم خطط الدروس. 9

65

بإمكانك لالطالع على خطط الدروس للمعلمين وتحكيمها وتدوين امللحوظات عليها لتجويدها
.الدخول عليها من ايقونة تحكيم خطط الدروس

قونة بإمكان استعراض الخطة قبل تحكيمها، وباستخدام أي( العين)باستخدام أيقونة 
حالة الخطة يمكنك تحكيم الخطة ووضع مالحظاتك عليها، بعد التحكيم ستتحول ( املطرقة)

.من غير محكمة إلى محكمة

اختر اسم املعلم الذي ترغب باالطالع على خططه
.فيهأو اسم املقرر الذي ترغب باالطالع على الخطط املعدة

(بحث)ثم اضغط على ايقونة 



األنشطة التعليمية

.تحكيم خطط الدروس. 9

66

.ن ثم حفظهابإمكانك اختيار نتيجة التحكيم،  ومن ثم تحديد األخطاء وتدوين املالحظات ووضع التقييم ، وم



األنشطة التعليمية

إضافة مقررات جديدة. 01.

67

المقرراتًاإلضافيةًوإضافةًمقرراتًجديدةًللدخولًعلىًشاشةًإدارةً

القائمةًمنًإدارةًالمقرراتًاإلضافيةًعلىًأيقونةًللمدرسةًًلضغطً

.  الرئيسة

،ًقمًإدارةًالمقرراتًاإلضافيةستظهرًلكًشاشةً

باختيارًالمرحلةًالدراسيةًبالضغطًعلىًايقونة

.المرحلة



األنشطة التعليمية

68

.ثمًقمًباختيارًالصفًالدراسي

.ثمًقمًباختيارًالفصلًالدراسي

إلضافةًمقررًإضافيًاضغطًعلىً

.إضافةًمقررأيقونةً



األنشطة التعليمية

69

ةًالبنودًالمحددةًفيًالشاشبياناتًالمقررًوفقًأدخلً

.حفظثمًاضغطًعلىًأيقونةً

سيظهرًلكًالمقررًالذيً

.قمتًبإضافته

ناتًيتيحًلكًالنظامًتعديلًبي

.المقررًأوًحذفه

يمكنكًإضافةًكتبًللمقررًمنًخاللًالضغطًعلىًأيقونة

.ابإضافةًكتبعدًذلكًقمًبالضغطًعلىًأيقونةً



األنشطة التعليمية

70

كماًيمكنكًإضافةًأدلةًمعلمًللمقررًمنًخاللًالضغطًعلىًأيقونة

رًقمًبرفعًملفًكتابًالمقر

.PDFبصيغةً

.لإضافةًدليبعدًذلكًقمًبالضغطًعلىًأيقونةً

لمًقمًبرفعًملفًدليلًالمع

.PDFللمقررًبصيغةً

/فصل/ إضافةًوحدةيمكنكً
للمقررًبالضغطًعلىًدرس

.أيقونةًالمقرر



يًلقاءاتًالتحسينًوالتطويرًمطلبًأليًمؤسسةًتعليمية؛ًوكيًيتحققًذلكًالبدًلقائدًالمدرسةًأنًيلتقيًبمنسوبيًمدرستهًف

ًكانتًفرديةًأوًجماعيةًلمناقشةًوضعًقائمًأوًاجراءًأوًتطويرًمقترحًأوًإدارةًأنشطةًتعليميةًوتربويةً متعددةًسواء 

.إلخ...بالمدرسةً

بماًيرفعًمستوىًضمانًتحقيقًالهدف  ً منهاًويساعدًنظامًإدارةًالتعلمًالقائدًمنًخاللًتيسيرًإقامةًهذهًاللقاءاتًافتراضيا

.وكذلكًعدمًتخلفًالكثيرًعنًحضورها

إنشاء اللقاءات التفاعلية وحضورها والتفاعل فيها. 1.

71

لقاءات تفاعلية

للدخولًعلىًشاشةًإدارةًاللقاءاتًالعامةًوضبطًإعداداتهاًاضغطً

ةًعلىًأيقونةًاللقاءاتًالعامةًمنًأيقوناتًالوصولًالسريعة،ًأوًالقائم

.  الرئيسة

تعديلًاللقاءاتًاالفتراضية/ حذفً/ أيقونةًإضافةً

.وضبطًإعداداتها

أيقونةًاستعراضًومشاهدةًتسجيلًاللقاءاتً

.االفتراضيةًالمنتهيةً

حضورًاللقاءاتًاالفتراضيةً/ أيقونةًاستعراضً

.التيًتمًالتسجيلًبهاًكوصولًسريعًلها



72

اللقاءات التفاعلية

لىًأدخلًتفاصيلًاللقاءًوفقًالبنودًالمحددةًفيًالشاشةًثمًاضغطًع

.حفظأيقونةً



73

اللقاءات التفاعلية

امًالحظًأنًالنظامًيتيحًلكًحذفًاللقاءًمادامًأنهًلمًيحنًموعدًعقده،ًولكنًإذاًكانًاللقاءًق

مكنًالحدًفالًيمكنكًحذفهًوتلقائيًيقومًالنظامًبتعديلًااليقونةًإلىًإخفاءًاللقاءًبحيثًالًي

.رؤيتهًوالدخولًعليهًمنًالمدعوين



74

اللقاءات التفاعلية

حضور اللقاءات

سينقلكًالنظامًللتحققًمنًاعداداتًمشغلًالفالشًلتتمكنًمنًالدخولًلقاعاتًاللقاءات

.  تتبعًالمعالجًحتىًتدخلًالقاعة. االفتراضية

ةًعمليةًالتحققًتتمًمر

واحدةًفقط،ًألولًمرةً

يتمًفيهاًالدخولًعلى

الفصولًاالفتراضية

مالحظةًهامة



75

اللقاءات التفاعلية

سيتمًعرضًالقاعةًاالفتراضيةًعلىًشاشاتكًفيًثواني،ًوذلكًيعتمدًعلىًسرعةًاالنترنت

.لديك

أيقوناتًالتحكمًوالمشاركة

أدواتًالسبورةًااللكترونية

الحضور

مساحةًالدردشةًمعًالحضورًنصيا ً

زمنًاالجتماعًوأدواتًالتحكمًبالنص

مساحةًالكتابةًوالعرضًالخاصةًبالسبورة

فيًحالًكونكًتديرًلقاءً

فأنتًتحتاجًإلىًالتدربًعلى

استخدامًأدواتًالقاعًة

هًوالفصولًاالفتراضية،ًعلي

الًتتردًفيًطلبًالمساعدةً

.منًالمختصًبمدرستك

مالحظةًهامة



رصدًسلوكياتًالطالبنظامًإدارةًالتعلمًالقائدًمنًخاللًتيسيرًويساعدً

رصد السلوكيات للطالب. 1.

76

السلوكيات

منًالسلوكياتأيقونةًعلىًاضغطًالسلوكياتللدخولًعلىًشاشةً

.  الرئيسةالقائمةً

قًيمكنكًالبحثًعنًسلوكًساب

بإدخالًأحدًمدخالتًالبحثً

.اوًجميعها



77

السلوكيات

يمكنكًرصدًسلوكًجديدً

للطالبًبالضغطًعلىً

أيقونة

خترًفصلًواسمًالطالبًالمرادًرصدًالسلوكًلهًا

إيجابيًاوً)وادخلًتاريخًرصدًالسلوكًونوعًالسلوكً

ووصفًللسلوك،( سلبي

إذاًكانًنوعً

سلبيالسلوكً

يمكنكًاختيارً

نوعًومستوىً

المخالفةً

والمخالفةًالتي

.قامًبهاًالطالب



78

السلوكيات

قمًبإضافةًإجراءًلسلوكً

الطالبًبالضغطًعلىً

أيقونة

ستظهرًنافذةًإضافةًإجراء،ً

قمًبإدخالًاإلجراءًواختيارً

نوعهًوتاريخهًثمًاضغطًعلى

.حفظأيقونةً

ستظهرًلكًاإلجراءاتًالتيً

انهًيمكنكً  ً اضفتها،ًعلما

.إضافةًأكثرًمنًإجراء

.حفظثمًاضغطًعلىًأيقونةً



79

السلوكيات

ديلًتعيتيحًلكًالنظامًإمكانيةً

.السلوكًالذيًادخلتهوحذف

انيةًيتيحًلكًالنظامًإمك

تفاصيلاالطالعًعلىً

.السلوك
يتيحًلكًالنظامًإمكانيةً

تصديرًنموذجًالسلوكًفيً

.وطباعتهسلبيحالةًكانً



توقع،ًالتقاريرًأحدًاألدواتًالرئيسةًالتيًتعكسًتقدمًاإلنجازًفيًاألنشطةًالمدرسيةًنحوًتحقيقًاألهدافًالمنشودةًواألداءًالم

.ويروخدمةًالتقاريرًواالحصائياتًتساندًقائدًالمدرسةًفيًتوفيرًهذهًالمعلوماتًلهًالتخاذًالقراراتًأوًدعمًالتحسينًوالتط

80

التقارير واالحصائيات



فيًالتواصلًأهمًأداةًللحفاظًعلىًالعالقاتًداخلًالمجتمعًالمدرسي،ًومنًخاللًارسالًالرسائلًواستالمهاًوتلقيًالتنبيهات

.النظامًسيبقىًالمستخدمينًعلىًتواصلًبشكلًمستمر

.ويساعدًهذاًالدليلًقائدًالمدرسةًعلىًمعرفةًآليةًالتواصلًبالوسائلًالمتاحةًفيًالنظام

صندوق الرسائل. 1

81

ةكيف أتواصل مع منسوبي المدرس

صندوقًالوارد



مع منسوبي المدرسةأتواصل كيف 

إنشاء رسالة جديدة واختيار المرسل لهم

.عبأًبياناتًالرسالةًوحددًمنسوبيًالمدرسةًالذيًترغبًفيًالتواصلًمعهم

82



كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

الًستظهرًلكًشاشةًتحديدًالمعلمينًحيثًأنكًاخترتًفئةًالمعلمين،ًحددًالمقررًالذيًترغبًفيًارس

.رسالةًله

83



كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

84



85

كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوق التنبيهات. 2

فتحًرسائلًالتنبيهات

عرضًالتنبيهات



.فيًمدرستك،ًفهناًاختصرناًلكًالوقتًوالجهدوالمعلمينًكقائدًمدرسةًأنتًبحاجةًإلىًمعرفةًأراءًوتطلعاتًالطلبةً

86

االستبيانات 

يمكنكًتحديدًنوعً

افًالمستفيدينًإماًباستهد

مجموعاتًأوًمستخدمينً

محددينًفيًالنظامًعنً

يًطريقًالبحثًبأسمائهمًف

"المستفيدين"خانةً

مًإلضافةًاستبيانًجديدًق

إضافة بالضغطًعلىً

،ًقمًبتعبئةًاستبيان

الخاناتًالمطلوبة

بعدًالحفظًسيظهرًلكً

ملًاالستبيانًوبإمكانكًع

فًالتعديلًأوًالحذ: التالي

ةًأسئل) أوًإضافةًالفئات

(االستبيان



إدارة فئات االستبيان 

كًفيًصفحةًالفئاتًبإمكان

إضافةًنوعانًمنًاألسئلةًً

إماًاختياراتًأوًنصيً

بعدًاإلضافةًبإمكانكًعملً

التعديلًأو: التاليًعلىًالفئة

الحذفًأوًإضافةًاألسئلةً

دًعن)واالجوبةًأوًتعطيلًالفئةً

مينًتعطيلهاًلنًتظهرًللمستخد

(فيًاالستبيان

"  نصي"بجانبًالفئةًمنًنوعً
سيظهرًلكًزرًإلضافةًاألسئلة

فقط

بجانبًالفئةًمنًنوعً

ً " اختيارات" سيظهرًلكًزرا

إلضافةًاألسئلةًواألجوبة

بمكانكًاستخدامًرأسًالسهمًإلعادةً

فلًترتيبًالفئاتًبنقلهاًألعلىًأوًألس

.بالضغطًعليه

87



إدارة فئات االستبيانات 

بإمكانكًتعديلًأوًحذفًأوًتعطيل

لنًعندًالتعطيل)األسئلةًالمضافةً

(يانتظهرًللمستخدمينًفيًاالستب

بإمكانكًاستخدامًرأسًالسهمًإلعادةً

أوًترتيبًأسئلتكًبنقلًالسؤالًألعلى

بًالترتي)إلىًاألسفلًبالضغطًعليهً

(.األخيرًسيظهرًللمستخدمين

بعدًإضافةًالفئةًيتمًإضافةً

السؤال،ًقمًبالضغطًعلىً

ؤالً،ًقمًبكتابةًالسإضافة سؤال

حفظومنًثمًالضغطًعلىً

الناتج

88



إدارة فئات االستبيان 

مًبعدًإضافةًأسئلةًالفئةًيت

إضافةًاإلجابات،ًقمًبالضغط

ةً،ًقمًبكتابإضافة جوابعلىً

الجوابًومنًثمًالضغطًعلىً

حفظ

الناتج

بإمكانكًتعديلًأوًحذفًأوًتعطيلً

عندًالتعطيلًلنً)األجوبةًالمضافةً

(تظهرًللمستخدمينًفيًاالستبيان

بإمكانكًاستخدامًرأسًالسهمً

ؤالًإلعادةًترتيبًأسئلتكًبنقلًالس

يهًألعلىًأوًإلىًاألسفلًبالضغطًعل

الترتيبًاألخيرًسيظهرً)

(.للمستخدمين

89



نشر االستبيان واالطالع على إحصائيات اإلجابات

؛ًعندًنشرستالحظًبعدًإضافةًاألسئلةًواألجوبةًسيظهرًلكًزرً

مًالنظامًسيقونعمالضغطًعليهًستظهرًلكًرسالةًتأكيدًقمًبالضغطًعلىً

بإرسالًاالستبيانًإلىًالمستخدمينًأوًالمجموعاتًالمحددينًمنًقبل

اًسيظهرًبعدًالنشرًسيقومًمنسوبيًمدرستكًبتعبئةًاالستبيانًبعده

فيًحالًأردتًإخفاءًتعطيل وًزرًإحصائيات اإلجاباتلكًزرً

.االستبيانًعنًالمستخدمين

سيظهرًلكًاألسئلةًإحصائيات اإلجاباتعندًالضغطًعلىًزرً

واألجوبةًوعددًيعبرًعنًاختياراتًالمستخدمين

90




