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كيف اصل لنظام إدارة التعلم

.الشاشة الرئيسة.1

5

كيف اصل لمدرستي على نظام 
إدارة التعلم
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كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

:تتكون الشاشة الرئيسة للنظام من عدة أجزاء وهي كالتالي

.أيقونات القائمة الرئيسة للتنقل في النظام: الجزء األول

ات أيقونات القائمة الرئيسة والتي تتيح للطالب التنقل بين شاش
شطة النظام الستعراض األنشطة التعليمية واالطالع على المهام واألن

.الخاصة به

ة إلخفاء األيقونات واالكتفاء بالصور الرسومي

.المعبرة عنها

الشاشةأيقونات التنقل السريع في أعلى 

االنتقال 
للصفحة
الرئيسة

التنبيهات

دليل صندوق الوارد
االستخدام

مغادرة 
النظام

زاوية في مساعدةأيقونة 
عبارة عن شرح نوافذ النظام 

مبسط لفهم وظيفة صفحات 
النظام



اإلعالنات والصفحات االجتماعية والتقويم واإلحصاءات: الجزء الثاني
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كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

شاشة عرض اإلعالنات المطروحة على 
مستوى المدرسة

شاشة عرض إحصائيات الطالب 
ويمكن االطالع على تفاصيل 

أكثر من خالل ايقونة 
صيل سيتم تناولها بالتف)التقارير

(الحقاً

شاشة ألحدث المشاركات في 
تعديل )الصفحات االجتماعية 

منشوراتك أو التعليق على 
(إلخ...منشور



كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

عرض االحداث واإلعالنات واللقاءات : التقويم
واالختبارات والواجبات والدروس على 

ع التقويم مع إمكانية عرضها باليوم واالسبو
.والشهر
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ها تقارير الطالب يتم تحديث
بين الفترة واألخرى 

:أيقونات التواصل السريع لــ

.الدروس الخاصة بالطالب•

.أدوات التعلم الماتع•

.طرح أسئلتك في غرفة المعلمين•

.تقاريرك وإنجازك الدراسيعلى االطالع •



:تعديل البيانات الشخصية. 2

كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

:يمكنك الوصول للتاليطالببالنقر على 
.الواردةالرسائل صندوق •
.بياناتك الشخصيةتعديل صفحة •
.كلمة المرور الخاصة بك على النظامتغيير •
.محفظتي اإللكترونية•
.من النظامتسجيل الخروج •
.عينإلى بوابة االنتقال •
.الشخصية الظاهرة في النظامالصورة تغيير •

بالدخول على شاشة بياناتي 
بإمكانك تعديل بياناتك 

الشخصية، وهذه البيانات هي 
سجل التواصل الخاص بك 

منظومة التعلم الموحدة على 
.إلدارة التعلم

: مالحظة
احرص على تدوين البيانات 
الصحيحة؛ لضمان التواصل 

الفعال بينك ومنسوبي 
مدرستك والحصول على 

.مستجدات النظام
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ahmed@Hotmail.com

ahmed@Hotmail.com



:محفظتي اإللكترونية. 3

كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

المحفظة اإللكترونية تضم كافة العناصر التي تعرف بالطالب، مثل الهوايات والمهارات 

.وكذلك يضم تزكيات المعلمين والمقررات التي تميز بها الطالب. والدورات
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التفاعل في المجتمع المدرسي

العاالطللطالبيتيححيثالتعلمإدارةنظاميوفرهاالتياألدواتأحدالمدرسةمنسوبيبينالتفاعل

أوتثقيفيةمنشوراتنشروكذلكوالفصولالمدرسةمستوىعلىالمعروضةالعامةاإلعالناتعلى

.خاللهامنللتفاعلويسمحالشخصيةصفحتهمستوىعلىتعليمية

.ذلكتنفيذعلىالطالبتساعدالتيالتوضيحيةاإلجراءاتالدليلهذايتناول

.المدرسيالمجتمععلىالشخصيةالصفحاتفيمعهاوالتفاعلالمنشوراتإضافة

:التاليالشكلفيموضحهوكماالمدرسيالمجتمعشاشةعلىأدخل

التفاعل مع منشورات المدرسة

الصورة والبيانات الشخصية

يةمساحة إضافة المنشورات على الصفحة الشخص

إضافة مرفقات للمنشور 
(روابط، صور، ملفات)

االنتقال لصفحة 
المدرسة وصفحات 

.الفصول

الدخول للمجتمع المدرسي

لالنتقال لصفحتك الشخصية قم بالضغط على اسمك

صفحة المدرسة 



المدرسيصفحات المجتمع 

عند الضغط على صفحة المدرسة : الصفحة االجتماعية للمدرسة
ة المطروحينقلك النظام إلى صفحة المدرسة وتستعرض المنشورات 

.بها

الصفحات االجتماعية
.لمنسوبي المدرسة

م إلى عند الضغط على اسم الفصل سينقلك النظا: الصفحة االجتماعية للفصل
علمين صفحة الفصل لتستعرض كافة منسوبي المدرسة المعنيين بالفصل من م

.وطالب وأولياء أمور

الصفحات االجتماعية 
.لمنسوبي الفصل
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المدرسيإضافة منشور وتعديله في المجتمع 

إضافة 
صورة

إضافة 
رابط

إضافة 
ملف

أيقونة المساعدة 
تظهر لك لتقديم 
الدعم في صفحات 
المجمع المدرسي

.أضف النص في المكان المخصص للمنشور.1

(.أو رابطpdfأو  zipصورة أو ملف )أضف المرفقات .2
.تحقق من صحة المنشور ومرفقاته قبل النشر.3
.اضغط على أيقونة النشر ليصبح المنشور متاح الطالع جميع منسوبي المدرسة.4

خطوات النشر
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بإمكانك تعديل منشورك أو 

تعليقك بالضغط على المربع 

ومن القائمة المنسدلة قم 

.باختيار التعديل المرغوب به



التفاعل في المجتمع المدرسي

النتيجة

:للتفاعل مع المنشور بإمكان منسوبي المدرسة عمل التالي

oاالعجاب بمنشور
oعدم االعجاب به
oمشاركة المنشور عبر الصفحات االجتماعية.
oاإلبالغ عن منشور سيء.

o إضافة تعليق ومرفقات( صورة، ملفzip  أوpdfرابط ،.)

راحصائيات التفاعل مع المنشو

على صفحات المدرسة والفصول أو المدرسة بإمكانك التفاعل مع المنشورات المضافة من منسوبي 

.صفحاتهم الشخصية

.أنك قدوة في التفاعل لزمالئك ومحفز له: تذكر 
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المدرسيإضافة وقبول الصداقة في المجتمع 

15

رسة إرسال طلبات الصداقة يتم عبر الدخول على الصفحة الشخصية للطالب أو المعلم أو قائد المد
.الصداقةارسال طلب الذي تطلب صداقته، ثم الضغط على 

ستظهر رسالة نجاح في أعلى الشاشة تفيد بإرسال 
.الطلب

ستصل رسالة تنبيه للمستخدم المرسل له طلب 
الصداقة

على التنبيه أوبالضغط 
طلبات بالدخول على 

في المجتمع الصداقة 
المدرسي، بإمكانك قبول 

حضره الطلب أو رفضه أو 

الطلب حضر عند : مالحظة
م لن يكون بإمكان المستخد
طلب الصداقة منك مرةً 
.أخرى حتى إزالة الحضر



التفاعل في المجتمع المدرسي

.أحد األصدقاءقائد المدرسة بعد الموافقة أصبح 

إذا أردت أن تحذف 
صديق بعد اضافته
بإمكانك الضغط 

على اسمه من قائمة 
األصدقاء وستظهر 

لك معلوماته 
.وأيقونة الحذف
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الطالب المجد يكن دائماً على اطالع على كل ما هو جديد في المدرسة ومشارك فيه، وهو يحتاج لتنظيم 

.وقته؛ لذلك ستساعد هذه النشرة الطالب والطالبات على معرفة كيفية انجاز ذلك

كيف تتنقل بين إعالنات المدرسة.1

17

نظم وقتك وكن مطلعا  

يمكنك الدخول على اإلعالنات من 
ل القائمة الرئيسة واستعراض تفاصي

اإلعالنات المنشورة في صفحة 
المدرسة أو فصلك المدرسي أو 
التنقل بشكل سريع عبر الدوائر 

.إعالنات المدرسةلتستعرض صور 



نظم وقتك وكن مطلعا  

.كيفية إضافة حدث خاص بك في التقويم. 2

إلضافة حدث على التقويم 
يمكنك الضغط على ايقونة

.ةالقائمة الرئيسمن التقويم 

.بإضافة الحدثللبدء إضافة حدثاضغط على ايقونة 
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نظم وقتك وكن مطلعا  

أدخل تفاصيل الحدث 
ومن ثم اضغط على 

ستالحظ حفظ أيقونة 
إضافة الحدث ضمن 

.التقويم
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ولتعديل أو . بإمكانك فلترة األحداث بتحديد مربع النوع
. حذف حدث قم بالضغط عليه



توصلومتنوعةجاذبةبطرقالدروسوتشرحتعلمهتيسرموادعلىللحصولطالبكليتطلع

مقرراتهتحميلآليةمعرفةعلىوالطالباتالطالبالدليلهذاويساعدسهل،بشكللهالمعلومة

.الدروسهذهتشرحالتيالمصاحبةالموادعلىواالطالعالدروسوتصفحجهازهعلىpdfكملفات

تصفح المقررات.1
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مقرراتي أيسر إلكترونيا  

للدخول على مقررات الطالب اضغط 
في القائمة مقرراتيعلى ايقونة 

ة الرئيسة أو ايقونات الوصول السريع
.أو على االحصائيات

بالضغط على مقرراتي ستظهر مقررات الطالب وأمام كل مقرر مجموعة 

لهذا أيقونات تمكنه من الوصول السريع لألنشطة التعليمية والمواد المصاحبة

.المقرر والتي سيتم توضيحها بالتفصيل في الصفحات التالية



مقرراتي أيسر إلكترونيا  

21

المواد المصاحبة 
للمقرر والتي تشرح

المقرر بطرق جاذبة 
ومتنوعة

تحميل الكتاب على الجهاز 

pdfكنسخة 

الذاتي خدمة تقدم للطالب التقييم 
للتحقق من فهمه للمقرر وتستعرض

.أسئلة على مستوى المقرر كامالً

الواجبات التي تم 
اعدادها من قبل 

المعلمين في المقرر
.للطالبوارسالها 

االختبارات التي تم اعدادها من قبل 
.بالمعلمين في المقرر وارسلت للطال

بالتفصيل الحقاً في نشاط األنشطة التعليميةوالواجبات واألنشطة سيتم شرح االختبارات 

التي تم اعدادها األنشطة المدرسية 
من قبل المعلمين في المقرر 

.وارسلت للطالب

االطالع على توزيع درجات 
. المقرر من المعلم



مقرراتي أيسر إلكترونيا  

تظهر للطالب في حال اجابته 
الصحيحة على السؤال

تظهر للطالب في حال اجابته 
الخاطئة على السؤال

ة بعد حل األسئلة تظهر النتيج
مع ارسال إجابة آخر سؤال

لك االطالع على اإلجابات يتاح 
الصحيحة لالختبار الذي تم انجازه

الذاتيالتقييم . 2
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مقرراتي أيسر إلكترونيا  

بالضغط على ايقونة 
ر ستظهالكتاب تحميل 

شاشة التحميل 
وتعرض جميع الكتب 

المتاحة للتحميل 
.والخاصة بالمقرر

بنك اإلثراءات.3

من القائمة الرئيسة أو بالدخول اإلثراءاتللدخول على بنك 
المواد المصاحبة المحملة مقرر محدد، وتصفح إثراءاتعلى 

.فيه
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مقرراتي أيسر إلكترونيا  

محدد لعرض مقرر بإمكانك اختيار مسار 
(.اثراءته)المواد المصاحبة فيه 



جدولي-

لة خاصية جدولي تظهر فيها دروس الحصص اليومية ودروس التقوية االفتراضية وغير االفتراضية المرس

.من المعلمين بمحتوى وعناصر قيمة
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الحصص الدراسية والحضور

من القائمة الرئيسة قم بالدخول

لالطالع وحضور الدرس قم 
بالضغط على اسم الدرس 



دروسي ولقاءاتي االفتراضية

وإثراءاتهصفحات الدرس 

التسجيل والدخول للدرس عند 
بداية الوقت

الواجبات المكلف 
بحلها

االختبارات المكلف 
بحلها

المعلم الخاصة إثراءات
بالدرس 
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دروسي ولقاءاتي االفتراضية

سينقلك النظام للتحقق من اعدادات مشغل الفالش لتتمكن من الدخول 
.  تتبع المعالج حتى تدخل الفصل. للفصول االفتراضية

عملية التحقق تتم
مرة واحدة فقط، 
ألول مرة يتم فيها

الدخول على 
يةالفصول االفتراض

مالحظة هامة
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دروسي ولقاءاتي االفتراضية

رعة سيتم عرض الفصل االفتراضية على شاشاتك في ثواني، وذلك يعتمد على س
.االنترنت لديك

أيقونات التحكم والمشاركة

يةأدوات السبورة االلكترون

الحضور

مساحة الدردشة مع الحضور نصياً

زمن االجتماع وأدوات التحكم بالنص

مساحة الكتابة والعرض الخاصة بالسبورة

28

جد يمكنك الدخول على شاشة تفاصيل الدرس وست( المتزامن)بعد انتهاء الدرس االفتراضي 
أن أيقونة رابط الدرس المباشر قد اختفت وظهرت بدل منها أيقونة رابط التسجيل، 

.بالضغط على هذه االيقونة يمكنك مشاهدة تسجيل الدرس



:  يتم رصد الغياب والتأخر من قبل معلم الحصة-

29

متابعة غيابي 

قم بالدخول على التقارير واإلحصائيات من 
الضغط على متابعة القائمة الرئيسة ومن ثم

غيابي 



ر حتى يتمكن الطالب من تطوير مهاراته وقدراته وتقوية عالقته بمجتمعه المدرسي، البد له من حضو

اللقاءات العامة أو التخصصية المقدمة من منسوبي المدرسة والمشاركة فيها، وهذه اللقاءات تتيح 

.للطالب أن يكون عضوا ًفعاالً ذو رأي مشارك في مجتمعه المدرسي

ويساعد هذا الدليل الطالب والطالبات على معرفة آلية حضور هذه اللقاءات أو مشاهدة المسجل منها في

.حال لم يتسنى له الحضور المباشر

الدخول لشاشة اللقاءات التفاعلية-

30

اللقاءات التفاعلية

للدخول على شاشة اللقاءات العامة واستعراض 
اللقاءات المتاحة للطالب، اضغط على أيقونة لقاءات

وق من صندالتفاصيلالطالب من القائمة الرئيسة، أو 
.  رسائلي أو تنبيهاتي

أيقونة استعراض ومشاهدة تسجيل 
.اللقاءات االفتراضية المنتهية 

حضور اللقاءات / أيقونة استعراض 
االفتراضية التي تم التسجيل بها 

.كوصول سريع لها

أيقونة اللقاءات المتاح التسجيل بها 
ر تعرض اللقاءات المنشأة من قبل الغي
وهي تستهدف الطالب أو تستهدف 

. الطالب بذاته بدعوة شخصية



31

اللقاءات التفاعلية

. رهفيه لحضوويمكن للطالب التسجيللقاء منشأ من قبل معلم الفصل 
لى ، تلقائي يقوم النظام بنقل اللقاء إتسجيلوبعد الضغط على أيقونة 

تظهر وقت انعقاد حضور اللقاءات المسجل بها وتتغير االيقونة إلى 
.اللقاء



الطالب المجتهد يسعى دوماً إلنجاز مهامه التعليمية وفق األولويات المرتبة لها ومتطلبات المعلمين، 

:وتشمل هذه المهام كافة األنشطة التعليمية التي يطلبها المعلم من الطالب مثل

.الواجبات اإللكترونية المرسلة له على النظام•

.االختبارات اإللكترونية المرسلة له على النظام•

.المسارات التعليمية المعدة للطالب على النظام•

.  األنشطة المدرسية المرسلة للطالب•

ويساعد هذا الدليل الطالب والطالبات على معرفة آلية انجاز هذه المهام بطرق يسيرة وسهلة، لنبدأ إذاً 

:بالخطوة األولى نحو تحقيق ذلك

حل الواجبات اإللكترونية.1

32

كن طالبا  مجتهدا  

التالية الظاهرةيمكنك استعراض كافة الواجبات بالنقر على أحد االيقونات 
:لك في الشاشة الرئيسة

القائمة الرئيسة---الواجبات •
انجازكإحصائية ---الواجبات •



33

كن طالبا  مجتهدا  

كن حذراً دائماً 
باطالعك على توقيت

االنتهاء وبإمكانك 
تسجيل تذكير في 

.التقويم

مالحظة هامة

بإمكانك البحث عن الواجبات المنتهية والتي 
.والتي بدأتلم تبدأ بعد، 

الواجب، في هذه المساحة يتم عرض بيانات 
تم حل الوجب، لم يتم )وحالة حل الواجب 

(.الحل حتى اآلن، لم يتم حل الواجب

بالضغط على هذه 
االيقونة ينقلك النظام 

.لحل الواجب

هذه االيقونة تمكنك من االطالع على 
إجاباتك واإلجابات النموذجية 

.للواجب

هذه االيقونة تمكنك من 
.استعراض بيانات الواجب



كن طالبا  مجتهدا  

34

النتيجة

ومن ثم سيقوم النظام ، بعد حل الواجب يتم الضغط على ايقونة إظهار النتيجة                
بالتصحيح اآللي واظهارالنتيجة مع التغذية الراجعة

.لحفظه على جهازك قم بالضغط على ايقونة تحميلpdfلتحميل الواجب كملف 

.وهذه إشارة إلى انه تم ارسال الواجب تلقائياً للمعلماجاباتي ستالحظ تغير ايقونة حل الواجب إلى 



.واجبات الطالب المحلولةاستعراض مالحظات المعلم على 

كن طالبا  مجتهدا  

35

بالضغط على هذه االيقونة يعرض لك 
ل النظام المالحظات التي تم تدوينها من قب

.المعلم بعد االطالع على الواجب

مالحظات المعلم



حل االختبارات االلكترونية.2

كن طالبا  مجتهدا  

36

بإمكانك البحث عن االختبارات المنتهية 
.والتي بدأتوالتي لم تبدأ بعد، 

االختبار، هذه المساحة يتم عرض بيانات في 
يتم االختبار، لم تم حل )االختبار وحالة حل 

(.االختبار، يرجى حل االختبار اآلن، منتظرحل 

بالضغط على هذه االيقونة 
ينقلك النظام لحل 

.االختبار

بيانات التوقيت
الزمني لالختبار

ى يمكنك استعراض كافة االختبارات بالنقر عل
أحد االيقونات التالية الظاهرة لك في الشاشة

:الرئيسة
القائمة الرئيسة---االختبارات •
انجازكإحصائية ---االختبارات •



كن طالبا  مجتهدا  

المساحة المخصصة 
لعرض األسئلة والحل

درجة السؤالالعداد الزمني لالختبار بيانات األسئلة 
والدرجات

التي تظهر في أسفل إظهار النتيجة ، اضغط على ايقونة إجاباتكبعد حل االختبار والتحقق من 
.تلقائياً للمعلم بعدهاإجابتك الشاشة، علماً بأن النظام سيرسل 
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كن طالبا  مجتهدا  

النتيجة

38



يقوم معلم المادة بإرسال األنشطة المدرسية لك 

وقد تكون صفية أو خارجية 

كن طالبا  مجتهدا  

األنشطة المدرسية. 3
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كن طالبا  مجتهدا  

40

ستظهر لك الدروس المنشئة في
المسار من قبل المعلمين، قم 

ع لالطالاستعراض بالضغط على 
.على محتويات الدرس

عندها ستظهر لك 
محتويات الدرس المساعدة 

من اختبارات واسئلة 
. وإثراءات و نصوص

عند الدخول على مساراتي ستظهر
لك المسارات المنشئة لك من 
قبل المعلمين، قم بالضغط على 
المحتويات التعليمية في المسار

ض التعليمية من قبل المعلمين وإضافة بعنشاء المسارات يتم ا
المواد المساعدة لدروس المقرر؛ لدعم الطالب ومساعدتهم على 

تنمية مهاراتهم، ويجب على الطالب أن يطلع عليها ويؤدي 
في األنشطة التعليمية المطلوبة فيها الحتساب تحقيق األهداف

.تقدم تعلم الطالب

المسارات التعليمية . 4



التواصل أهم أداة للحفاظ على العالقات داخل المجتمع المدرسي، ومن خالل ارسال الرسائل واستالمها 

.وتلقي التنبيهات في النظام سيبقى المستخدمين على تواصل بشكل مستمر

.ويساعد هذا الدليل الطالب والطالبات على معرفة آلية التواصل بالوسائل المتاحة في النظام

صندوق الرسائل.1

41

كيف اتواصل مع منسوبي 
المدرسة

صندوق الوارد

لالطالع على الرسائل
.التي قمت بإرسالها

لالطالع على الرسائل 
.المرسلة إليك



مع منسوبي المدرسةأتواصل كيف 

إنشاء رسالة جديدة واختيار المرسل لهم

ترغب فيالذين المدرسة منسوبي وقم بالبحث واختياربيانات الرسالة قم بتعبئة 
.كما يمكنك إرفاق ملفات وصور لرسالتك.معهمالتواصل 
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كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوق التنبيهات. 2

اتفتح رسائل التنبيه

عرض التنبيهات
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كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

غرف المعلمين. 3

44

اطرح سؤال على معلم المادة 
رسالإعلى قم بالضغط ثم 

اًالتي قمت مسبقيمكنك استعراض األسئلة 
وإجابتهم عليها هنالمعلمين ابطرحها على 

أوالوصول لغرفة المعلمين من القائمة الرئيسيةيمكنك 
من أيقونة غرفة المعلمين الموجودة في الصفحة الرئيسة



الحصول على إحصاءات اإلنجاز تعكس مدى تقدم الطالب في تعلمه وتحفزه على مزيد من التقدم، ويساعد

هذا الدليل الطالب والطالبات على معرفة ماهية التقارير والرسومات البيانية المتوفرة له على النظام 

.لمساعدته في االطالع على انجازه

اإلحصاءات المصورة.1
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تقاريري واحصاءاتي

ز تستعرض هذه الشاشات متوسط اإلنجا
والتقدم في المشاركات وإنجاز 

االطالع على الدروس المعدة في مسار 
.التعلم والمستوى الدراسي

للطالب المتاحة واالختبارات الواجبات تستعرض هذه الشاشات األعداد المتوفرة من 
.والطالبة ونسبة انجاز الطالب في كل منها



تقارير واحصاءاتي

التقارير واإلحصائيات . 2
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تقارير واحصاءاتي

47

الخ بتحصيلك الدراسي وتفاعلك ... شارتك يتغير لونها من أبيض إلى برونزي إلى فضي 
.  وتحقيق أهداف المسارات المسندة لك



هارات لكي يكون التعلم أكثر متعة تمت إضافة مجموعة من العناصر المتنوعة والشيقة؛ لتسهم في تنمية م

:وللدخول عليها من غرفة المصادر في الشاشة الرئيسةالطالب خارج اطار المنهج وبأساليب جاذبة 
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تعلمي أصبح ماتعا  

مجموعة فيديوهات تساعد 
الطالب على تطوير ذاته في 

.مجاالت متعددة ومتنوعة

اسهام 50من خاللها نستعرض 
علمي بطرق جاذبة ومتنوعة

قيمة تربوية تعرض على 60
شكل مسلسل كرتوني باسم 

.فواز ونورة

مجموعة من الكتب المتاحة 
للطالب لينهل من محتواها 

المتنوع

ةمجموعة ألعاب تعليمية مشوق

اختبارات قياس مهارتي القراءة
ية واالستماع في اللغة اإلنجليز

اختبار قصير ، واختبار )
(طويل



ر ترسل عن طريق قائد مدرستك، فالتغذية الراجعة من الطالب تعتباالستبيانات 

.  الجودة واألداءلتحسين مهمة 

االستبيانات 

عند الدخول ستظهر لك االستبيانات 
المرسلة من قائد مدرستك، الضغط 

عرض االستبيانعلى 

قم باختيار ما تراه صحيح، ومن ثم 
، اإلجابات سترسلحفظالضغط على 

. إلى قائد مدرستك
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