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اونيتعبحيثوالمعلمالطالببينالوصلحلقةاألمرولييعتبرالتعليميةالعمليةفي

منةالتعليميالعمليةولدعمالمرجوة،النتائجإلىللوصولوالتطويرالتعليمفيالجميع

التعليممنظومةعلىألبنائكالعلميللتحصيلالمستمرةوالمتابعةالمساندةخالل

قالطريهذافيقدماًوالمضيأهدافهاوتحقيقعملهاتطويرتستطيعالفالمدرسةالموحدة،

.األمورأولياءمعومشتركمنظموجهدمخططعملبدون

دليلتوفيرمنوالبدكانالتعليميةالنشاطاتفيالمشاركةمناألمروليوليتمكن

علىمنهمالمطلوبةواألنشطةأبنائهأداءمتابعةلكيفيةإلرشادهالدعملهيقدممصور

.الموحدةالتعليممنظومة

المقدمة
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.األمرالرئيسة الخاصة بوليالشاشة.1

منظومة التعليم الموحدةالتعرف على 



منظومة التعلمالتعرف على نظام 

:تتكون الشاشة الرئيسة للنظام من عدة أجزاء وهي كالتالي

.أيقونات القائمة الرئيسة للتنقل في النظام: الجزء األول

أيقونات القائمة الرئيسة والتي تتيح لولي األمر التنقل بين
.شاشات النظام الستعراض المهام واألنشطة الخاصة به

ة إلخفاء األيقونات واالكتفاء بالصور الرسومي

.المعبرة عنها

مساعدة أيقونات التنقل السريع في أعلى الشاشة، وأيقونة 
.عبارة عن شرح مبسط لفهم وظيفة صفحات النظام

دليل صندوق الواردالتنبيهات
االستخدام

مغادرة 
النظام

ةوظيفة الشاش
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منظومة التعليم الموحدةالتعرف على 

بالدخول على شاشة بياناتي 
بإمكانك تعديل بياناتك 

الشخصية، وهذه البيانات هي 
سجل التواصل الخاص بك 

منظومة التعليم على 
.الموحدة

: مالحظة
احرص على تدوين البيانات 
الصحيحة؛ لضمان التواصل 

الفعال بينك ومنسوبي 
مدرسة ابنائك والحصول 

.على مستجدات النظام

:يمكنك الوصول للتاليولي أمربالنقر على 
صفحة تعديل بياناتك الشخصية. 2صندوق الرسائل الواردة        .1
تغيير كلمة المرور الخاصة بك . 4تغيير الصورة الشخصية        . 3

.على النظام
.الخروج من النظام. 6.           االنتقال إلى بوابة عين. 5
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منظومة التعليم الموحدةالتعرف على 

.مدارس أبنائي والتقويم واإلحصائيات والتقارير: الجزء الثاني

بمعلوماتهم واحصائيات وتقاريروبناتك مدرجين تحت قائمة أبنائي سترى جميع أبناءك 

الدراسيتقدمهم 

للطالب اسم الفصل المدرسي 

شارة الطالب للدخول عليها واالطالع على الجديد الطالب مدرسة 
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وع إمكانية عرضه باليوم واالسب: التقويم
.والشهر

منظومة التعليم الموحدةالتعرف على 

10

سيتم ذكرها بالتفصيل الحقاًالسريعأيقونات التنقل 
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بيانات أبنائي 

ي بإمكانك االطالع على بيانات أبنائك المسجلة ف
النظام  
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االستبيانات

ة االستبيانات ترسل عن طريق قائدي مدارس أبنائك، فالتغذية الراجعة من أولياء أمور الطالب تعتبر مهم

:وللدخول عليها كما هو موضح في الصورة. لتحسين الجودة واألداء

عند الدخول ستظهر لك االستبيانات 
المرسلة من قائدي المدارس، الضغط 

عرض االستبيانعلى 

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

. إلى قائد المدرسة
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سة اسم مدرسة الطالب ستظهر لك الشاشة الرئيعند الضغط على: الرئيسة لمدرسة ابن خلدونالشاشة 

. لمدرسته

المنظومةالطالب في الوصول إلى مدرسة



المنظومةالطالب في الوصول إلى مدرسة

:تتكون الشاشة الرئيسة للنظام من عدة أجزاء وهي كالتالي

.أيقونات القائمة الرئيسة للتنقل في النظام: الجزء األول

مر لولي األأيقونات القائمة الرئيسة والتي تتيح 
التنقل بين شاشات النظام الستعراض األنشطة

ة التعليمية واالطالع على المهام واألنشطة الخاص
.بالطالب

ة إلخفاء األيقونات واالكتفاء بالصور الرسومي

.المعبرة عنها

مساعدة أيقونات التنقل السريع في أعلى الشاشة، وأيقونة 
.وظيفة صفحات النظاملفهم عبارة عن شرح مبسط 

االنتقال 
لصفحة مدارس 

األبناء
التنبيهات

صندوق 
الوارد

دليل 
االستخدام

مغادرة 
النظام وظيفة 

الشاشة
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اإلعالنات والصفحات االجتماعية والتقويم واإلحصاءات: الجزء الثاني

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

الطالب في المنظومةالوصول إلى مدرسة

15



الطالب في المنظومةالوصول إلى مدرسة

ها تقارير الطالب يتم تحديث
بين الفترة واألخرى 
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المجتمع المدرسي

لىعاالطالعاألمرلولييتيححيثالتعلمإدارةنظاميوفرهاالتياألدواتأحدالمدرسةمنسوبيبينالتفاعل

ميةالتعليأوالتثقيفيةالمنشوراتعلىواالطالعوالفصولالمدرسةمستوىعلىالمعروضةالعامةاإلعالنات

.الشخصيةالطالبصفحةمستوىعلى

.ذلكتنفيذعلىاألمروليتساعدالتيالتوضيحيةاإلجراءاتالدليلهذايتناول

.المدرسيالمجتمععلىاالجتماعيةالصفحاتفيالمنشوراتعلىاالطالع

:التاليالشكلفيموضحهوكماالمزيدأوالمشاركاتعلىبالضغطالمدرسيالمجتمعشاشةعلىأدخل

الطالب ستظهر لك صفحة
الشخصية ومنشوراته 

لالنتقال إلى صفحة المدرسة

لالنتقال إلى صفحة 
الفصل الخاص بالطالب 

الدخول للمجتمع المدرسي



ى عند الضغط على صفحة المدرسة ينقلك النظام إل: الصفحة االجتماعية للمدرسة
.صفحة المدرسة وتستعرض المنشورات الخاصة بها

الصفحات االجتماعية 
.لمنسوبي المدرسة

الفصل عند الضغط على اسم الفصل سينقلك النظام إلى صفحة: الصفحة االجتماعية للفصل
.لتستعرض كافة منسوبي المدرسة المعنيين بالفصل من معلمين وطالب وأولياء أمور

الصفحات االجتماعية 
.لمنسوبي الفصل

أيقونة المساعدة تظهر لك لتقديم 
الدعم في صفحات المجمع المدرسي

المجتمع المدرسي
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وقتكنظم 

لذلك ستساعد هذه تنظيم وقته من خالل تحديد أهم األحداث على التقويم؛ يمكن لولي األمر 

.معرفة كيفية انجاز ذلكأولياء األمور على النشرة 

.بككيفية إضافة حدث خاص . 1

ايقونةالضغط على قم إلضافة حدث 
.من القائمة الرئيسةاألحداث 

.اضغط على ايقونة إضافة حدث شخصي للبدء بإضافة الحدث
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وقتكنظم 

أدخل تفاصيل الحدث ومن 
حفظثم اضغط على أيقونة 

ستالحظ إضافة الحدث 
.االحداثضمن قائمة 

بإمكانك التعديل أو حذف 
.  الحدث ومشاهدة تفاصيله
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مقررات الطالب اإللكترونية

مة يتطلع كل طالب للحصول على مواد تيسر تعلمه وتشرح الدروس بطرق جاذبة ومتنوعة توصل المعلو

يساعد ، وفي العملية التعليميةله بشكل سهل وهنا يمكن لولي األمر االطالع على مقررات الطالب ومساندته

ة هذا الدليل أولياء األمور على معرفة آلية تحميل المقررات وتصفح الدروس واالطالع على المواد المصاحب

. التي تشرح هذه الدروس

الطالبتصفح مقررات.1

للدخول على 
مقررات الطالب 

اضغط على ايقونة
في مقرراتي

القائمة الرئيسة أو
ايقونة مقرراتي في

.غرفة المصادر

بالضغط على مقرراتي ستظهر
مقررات الطالب وأمام كل 

تمكنك مقرر مجموعة أيقونات 
من الوصول السريع لألنشطة 
ذا التعليمية والمواد المصاحبة له
المقرر والتي سيتم توضيحها 

.ليةبالتفصيل في الصفحات التا
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مقررات الطالب اإللكترونية

المواد المصاحبة للمقرر والتي تشرح
المقرر بطرق جاذبة ومتنوعة

تحميل الكتاب على الجهاز 

pdfكنسخة 

الواجبات التي تم اعدادها من قبل 
.وارسلت للطالبالمعلمين في المقرر 

االختبارات التي تم اعدادها من قبل 
.للطالبالمعلمين في المقرر وارسلت 

سيتم شرح االختبارات والواجبات بالتفصيل الحقًا في نشاط األنشطة التعليمية

على دروس المقرر للدخول
والتقويم الذاتي قم بالضغط

على صورة المقرر
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مقررات الطالب اإللكترونية

اإلجابة على حال تظهر في 
السؤال
صحيحة

على اإلجابة حال في تظهر
السؤال
خاطئة

التقويم الذاتي. 2

التقويم الذاتي خدمة تقدم للطالب للتحقق من
علىوبإمكانك استعراض األسئلة فهمه للمقرر 

.الوحدة والدرس للمقررمستوى 

عند الضغط على صورة المقرر ستتمكن من االطالع
على الدروس والتقويم الذاتي وتحميل الكتاب 

وحدات المقرر 
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مقررات الطالب اإللكترونية

بالضغط على ايقونة 
تحميل الكتب ستظهر

شاشة التحميل 
وتعرض جميع الكتب 

المتاحة للتحميل 
.والخاصة بالمقرر

اإلثراءات. 3

، اضغط على ايقونة بنك اإلثراءات اإلثراءاتللدخول على 
للمقررات أو بالضغطوتصفح المواد المصاحبة المحملة فيه 

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

مقررات الطالب اإللكترونية
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ةالدروس واللقاءات االفتراضي

حتى يتمكن ولي األمر من تقوية عالقته بالمجتمع المدرسي الخاص بالطالب، البد له من حضور اللقاءات

أن األمرالعامة أو التخصصية المقدمة من منسوبي المدرسة والمشاركة فيها، وهذه اللقاءات تتيح لولي

.المدرسيابناءهيكون عضوا ًفعاالً ذو رأي مشارك في مجتمع

ويساعد هذا الدليل أولياء األمور على معرفة آلية حضور هذه اللقاءات أو مشاهدة المسجل منها في حال لم 

.يتسنى له الحضور المباشر

.األمرالدخول لشاشة اللقاءات التفاعلية الخاصة بولي. 1

أيقونة استعراض ومشاهدة تسجيل 
.اللقاءات االفتراضية المنتهية 

حضور اللقاءات / أيقونة استعراض 
االفتراضية التي تم التسجيل بها 

حضور اللقاءات أو . كوصول سريع لها
بذاته بدعوةالتي تستهدف ولي األمر  

. شخصية

أيقونة اللقاءات المتاح التسجيل بها 
ر تعرض اللقاءات المنشأة من قبل الغي

أولياء األموروهي تستهدف 

للدخول على شاشة اللقاءات العامة واستعراض 
اضغط على أيقونة لولي األمر، اللقاءات المتاحة 
ن مالتفاصيلأو الرئيسة، القائمة من اللقاءات العامة 

.  صندوق تنبيهاتي
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الدروس واللقاءات االفتراضية

، جيلتسوبعد الضغط على أيقونة . التسجيل فيه لحضورهمدير المدرسة ويمكن لولي األمر لقاء منشأ من قبل 
.اللقاءتظهر وقت انعقادحضور تلقائي يقوم النظام بنقل اللقاء إلى اللقاءات المسجل بها وتتغير االيقونة إلى 
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الدروس واللقاءات االفتراضية

.فيجدول الطالباالطالع على الدروس المتزامنة . 2

الدروس المنشأة من الجدول الدراسي واستعراض للدخول على شاشة 
القائمة الرئيسة، أو من من جدوليالمعلمين، اضغط على أيقونة 

. الجدول الدراسي في االيقونات السريعة

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

الدروس واللقاءات االفتراضية



30

عة على شاشاتك في ثواني، وذلك يعتمد على سراالفتراضي الدرسسيتم عرض 
.االنترنت لديك

أيقونات التحكم والمشاركة

يةأدوات السبورة االلكترون

الحضور

مساحة الدردشة مع الحضور نصياً

زمن االجتماع وأدوات التحكم بالنص

مساحة الكتابة والعرض الخاصة بالسبورة

الدروس واللقاءات االفتراضية
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ةاألنشطة والمهام التعليمي

إنجازات المهام التعليمية للطالب وفق األولويات المرتبة لها ومتطلبات األمر االطالع عل يمكن لولي 

: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•

على معرفة آلية انجاز هذه المهام بطرق يسيرة وسهلة، لنبدأ إذاً ويساعد هذا الدليل أولياء األمور

:بالخطوة األولى نحو تحقيق ذلك

الواجبات اإللكترونية للطالب االطالع على .1

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

القائمة الرئيسة---الواجبات •
اإلنجازإحصائية ---الواجبات •
واجباتيقائمة ---تفاصيل الواجب •
هاتقائمة تنبي---تفاصيل التنبيه •
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ة بإمكانك البحث عن الواجبات المنتهي
.والتي لم تبدأ بعد، والتي لم تبدأ

في هذه المساحة يتم عرض بيانات 
الواجب كاملة كما أنشاها المعلم في 

.النظام

علىبالضغط 
إجاباتيايقونة 

تحميل بإمكانك
حل الطالب 

.PDFكملف 

هذه االيقونة تمكنك 
من االطالع على 

المعلم مالحظات 
المدونة على الواجب 
بعد اطالعه على حل 

.الطالب

األنشطة والمهام التعليمية
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النتيجة

.المرسل حلهللطالب على الواجب استعراض مالحظات المعلم 

األنشطة والمهام التعليمية
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.االطالع على اختبارات الطالب االلكترونية.2

األنشطة والمهام التعليمية

يمكنك استعراض كافة االختبارات 
بالنقر على أحد االيقونات التالية 
:الظاهرة لك في الشاشة الرئيسة

القائمة الرئيسة---االختبارات •
إحصائية انجازك---االختبارات •
اتقائمة االختبار---تفاصيل االختبار •
قائمة تنبيهات---تفاصيل التنبيه •

ة بإمكانك البحث عن االختبارات المنتهي
.والتي لم تبدأ بعد، والتي لم تبدأ

في هذه المساحة يتم عرض بيانات االختبار
.كاملة كما أنشاها المعلم في النظام

بيانات التوقيت الزمني 
لالختبار
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عندما يقوم الطالب بحل االختبار ستظهر لك
بار قم بالضغط عليها لتحميل االختإجاباتيأيقونة 

.PDFكملف 

النتيجة

األنشطة والمهام التعليمية
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األنشطة والمهام التعليمية

يتم انشاء المسارات التعليمية من قبل المعلمين وإضافة بعض المواد المساعدة لدروس المقرر؛ لدعم 
ة الطالب ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم، ويجب على الطالب أن يطلع عليها ويؤدي األنشطة التعليمي

.  ليهاالنظام لولي األمر االطالع عويُمكن. المطلوبة فيها الحتساب تحقيق األهداف في تقدم تعلم الطالب

عند الدخول على مساراتي ستظهر
منللطالب لك المسارات المنشئة 

قبل المعلمين، قم بالضغط على 
محتوى دروس المسار 

ستظهر لك الدروس المنشئة في
المسار من قبل المعلمين، قم 

ع لالطالاستعراض بالضغط على 
.على محتويات الدرس

عندها ستظهر لك 
محتويات الدرس المساعدة 

ة اختبارات واسئلللطالب من 
. و نصوصوإثراءات
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كيف اتواصل مع منسوبي المدرسة

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

.وتلقي التنبيهات في النظام سيبقى المستخدمين على تواصل بشكل مستمر

.على معرفة آلية التواصل بالوسائل المتاحة في النظاماألمور ويساعد هذا الدليل أولياء

صندوق الرسائل.1

صندوق الوارد

لالطالع على الرسائل
.التي قمت بإرسالها

لالطالع على الرسائل 
.المرسلة إليك



المدرسةكيف أتواصل مع منسوبي 

إنشاء رسالة جديدة واختيار المرسل لهم

.عبأ بيانات الرسالة وحدد منسوبي المدرسة الذي ترغب في التواصل معهم
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البحث عن أنك اخترت بحث باسم المعلم  والمقرر والطالب حيث ستظهر لك شاشة 
.حدد المقرر الذي ترغب في ارسال رسالة لهمعلمين الطالب، 

كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

39



كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

40
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صندوق التنبيهات. 2

اتفتح رسائل التنبيه

عرض التنبيهات

كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة
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سئلة ، ستجد تفاصيل أتفاصيل السؤالقم بالضغط على 
وإجابات المعلم

كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

لة معلمين الفصل الخاص بالطالب ومقرراتهم ولالطالع على أسئفي غرفة المعلمين تجد
.األسئلة السابقةالطالب واجابات معلميهم قم بالضغط على 
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الطالبتقارير وإحصائيات

الحصول على إحصاءات اإلنجاز التي تعكس مدى تقدم الطالب في تعلمه وتحفزه على المزيد من التقدم، 

ام على معرفة ماهية التقارير والرسومات البيانية المتوفرة له على النظاألمور ويساعد هذا الدليل أولياء

.ابناءهلمساعدته في االطالع على انجاز

اإلحصاءات المصورة.1

تستعرض هذه الشاشات األعداد المتوفرة من المقررات والواجبات واالختبارات والدروس 
.والمتاحة للطالب والطالبة ونسبة انجاز الطالب في كل منها

تستعرض هذه الشاشات متوسط اإلنجاز

والتقدم في المشاركات وإنجاز االطالع 

على الدروس المعدة في مسار التعلم 

.والمستوى الدراسي
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الطالبتقارير وإحصائيات
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الخ تبعاً لتحصيله الدراسي ... شارة الطالب يتغير لونها من أبيض إلى برونزي إلى فضي 
.  وتفاعله وتحقيق أهداف المسارات المسندة له

الطالبتقارير وإحصائيات
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تعلمي أصبح ماتعاً 

تسهم لوالشيقة في غرفة المصادر؛ لكي يكون التعلم أكثر متعة تمت إضافة مجموعة من العناصر المتنوعة 

:في تنمية مهارات الطالب خارج اطار المنهج وبأساليب جاذبة وهي

ي لولي األمر هالتطوير الذاتي 
مجموعة فيديوهات تساعده 
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




