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مفتاحوهوالتعليمية،العمليةأركانأحدلكونهللغايةهامدورعامبشكلالتعليمفيالمعلمبهيضطلعالذيالدورإن

أنيستطيعلة،الفعاالتدريسوأساليبوالتربوية،العلميةالخبراتمنيملكماوبقدرللطالب،بالنسبةوالعلومالمعرفة

.ومبدعينمتفوقينطالبا ًيخرج

خاللنمالطالبتعلمعلىومشرفموجهالمعلميصبححيثدوره،ويعظمالمعلمأهميةتزداداإللكترونيالتعليموفي

تعلمهدعملقدرةاولديهالمستجدات،مواكبةعلىقادرللمعرفةمنتجالطالبتجعلحديثةتعلموأساليبتعليميةمواقفخلق

.الحياةمدىخبراتهلتتراكم

خاللمنومهامه،إنجازفيليساندهالتعلمإلدارةالموحدةالتعليممنظومةنظاموفرالجوهريالدوربهذاالمعلميقومولكي

للمعلمةالمتاحالتعلمبأدواتوالتحكموالمهاماألنشطةوإنشاءإدارةلكيفيةالكاملةاالرشاداتسنقدمالمصورالدليلهذا

.التعلمإلدارةالموحدةالتعليممنظومةعلى

المقدمة

4



5

كيفًأصلًلمدرستيًعلىًمنظومةًالتعليمًالموحدة

الموحدةالتعليملمنظومةالمدخل

الرئيسةالشاشة.1



:تتكونًالشاشةًالرئيسةًللنظامًمنًعدةًأجزاءًوهيًكالتالي

.أيقوناتًالقائمةًالرئيسةًللتنقلًفيًالنظام: الجزء األول

كيفًأصلًلمدرستيًعلىًمنظومةًالتعليمًالموحدة

6

أيقوناتًالتنقلًالسريعًفيًأعلىًالشاشة

حةاالنتقال للصف

الرئيسة

التنبيهات

دليل صندوق الوارد

االستخدام
مغادرة 

النظام

في زاوية نوافذ مساعدةأيقونة 

النظام عبارة عن شرح مبسط لفهم

وظيفة صفحات النظام

اشاتًالنظامًأيقوناتًالقائمةًالرئيسةًوالتيًتتيحًللمعلمًالتنقلًبينًش

.البإلدارةًاألنشطةًالتعليميةًواالطالعًعلىًتقدمًاإلنجازًوتعلمًالط

يةًإلخفاءًاأليقوناتًواالكتفاءًبالصورًالرسوم

.المعبرةًعنها



اإلعالناتًوالصفحاتًاالجتماعيةًوالتقويمًواإلحصاءات:ًالجزءًالثاني

كيفًأصلًلمدرستيًعلىًمنظومةًالتعليمًالموحدة

7

شاشةًعرضًاإلحصاءاتً

العامةًإلنجازًالمعلمً

ويمكنًاالطالعًعلىً

تفاصيلًأكثرًمنًخاللً

سيتم)ايقونةًالتقارير

(قا ًتناولهاًبالتفصيلًالح

ةًشاشةًالمشاركاتًفيًالصفحاتًاالجتماعي

وًالتعليقًعلىًمنشورًأوًتعديلًمنشوركًأ)

(إلخ...تعليقكًالخاص

شاشةًعرضًاإلعالناتًالمطروحةًعلىًمستوى

.المدرسة



.ةًعلىًالنظامصناديقًالتنبيهاتًوالرسائل،ًواستعراضًآخرًمستجداتًاألنشطةًالتعليميةًالمضاف:ًالجزءًالثالث

كيفًأصلًلمدرستيًعلىًمنظومةًالتعليمًالموحدة

8

تسجيلًوعرضًاالحداثًواإلعالنات: التقويم

اليومًواللقاءاتًعلىًالتقويمًمعًإمكانيةًعرضهاًب

.واالسبوعًوالشهر



.حةًالرئيسةلوحةًشرفًالطالبًالمتميزينًفيًالمقررًالذيًيقومًالمعلمًباستعراضهًفيًالصف

كيفًأصلًلمدرستيًعلىًمنظومةًالتعليمًالموحدة

9

:أيقوناتًالتواصلًالسريعًلــ

.الخدماتًالتعليميةًالخاصةًبالمعلم•

االطالعًعلىًمؤهالتًالطالب•

التجاوبًمعًأسئلةًالطالبً•

.أدواتًالتعلمًالماتع•

oالتطويرًالذاتي

oاسهاماتًعلماءًالمسلمين.
oقيمناًالغالية.
oناديًالقراءة.
oغرفةًاأللعاب.



:البياناتًالشخصية.2ً

كيفًأصلًلمدرستيًعلىًمنظومةًالتعليمًالموحدة

10

بالدخولًعلىًشاشةًبياناتي

بإمكانكًتعديلًبياناتكً

الشخصية،ًوهذهًالبياناتًهيً

ىًسجلًالتواصلًالخاصًبكًعل

.منظومةًالتعليمًالموحدة

:  مالحظة
احرصًعلىًتدوينًالبياناتً

الصحيحة؛ًلضمانًالتواصلً

تكًالفعالًبينكًومنسوبيًمدرس

وللحصولًعلىًمستجداتً

.النظام

:يمكنكًالوصولًللتاليمعلمًبالنقرًعلىً
محفظتكًاإللكترونيةً. 2طالبكًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً. 1

صفحةًتعديلًبياناتكًالشخصية. 4صندوقًالرسائلًالواردةًًًًً. 3

.تغييرًكلمةًالمرورًالخاصةًبكًعلىًالنظام. 6تغييرًالصورةًالشخصيةًًًًًً.5
.تسجيلًالخروجًمنًالنظام. 8.        االنتقالًإلىًبوابةًعين. 7
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افئتهمًمنًخاللًهذهًااليقونةًيتمكنًالمعلمًمنًالدخولًعلىًشاشةًأسماءًالطالبًوإضافةًنجومًللطالبًلمك:ًطالبي.3ً

يقيمًوضعًعلىًإنجازاتهمًوالدخولًعلىًمحافظهمًااللكترونيةًواالطالعًعليهاًوتدوينًتزكياتًلهمًبإدخالًنصًيصفًو

.الطالبًفيًمقررًالمعلم

كيفًأصلًلمدرستيًعلىًمنظومةًالتعليمًالموحدة

11

يًالمعلمًيدونًالمالحظةًوالتزكيةًف

ظهرًالمحفظةًاإللكترونيةًللطالبًلت

لديهًكماًهوًموضحًفيًالشكلً

.الجانبي

البًللبحثًوفلترةًالط

بإمكانكًالدخولًعلىًطالبكً

منًأيقونةًقائمةًالطالبًمنً

القائمةًالرئيسة،ًأوًأيقونةً

.طالبي



تًعامةًعلىًالتفاعلًبينًمنسوبيًالمدرسةًأحدًاألدواتًالتيًيوفرهاًنظامًإدارةًالتعليمًحيثًيتيحًللمعلمًعرضًإعالنا

الفصولًالخاصةًمستوىًالفصولًوكذلكًنشرًمنشوراتًتثقيفيةًأوًتعليميةًًعلىًمستوىًالصفحةًالشخصيةًأوًصفحات

.به،ًوكذلكًيسمحًللتفاعلًمنًخاللها،ًكماًيمكنهًإضافةًأحداثًعلىًالتقويمًالمدرسي

.يتناولًهذاًالدليلًاإلجراءاتًالتوضيحيةًالتيًتساعدًالمعلمًعلىًتنفيذًذلك

.المجتمع المدرسي.1

:منًالقائمةًالرئيسةًكماًهوًموضحًفيًالشكلًالتاليالمجتمع المدرسيقمًبالدخولًعلىًشاشةً

12

المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

إلى: الصفحةًاالجتماعيةًللمعلم  ً الصفحةًالرئيسةًعندًالضغطًعلىًأيقونةًالمجتمعًالمدرسيًينقلكًالنظامًافتراضيا

.إضافتهمللمجتمعًالمدرسيًوفيهاًيظهرًلكًجميعًمنشوراتًالمدرسةًوفصولكًومنشوراتًأصدقائكًالذينًقمتًب

ةالصورةًوالبياناتًالشخصي

مساحةًإضافةًنصًالمنشور

(روابط،ًصور،ًملفات)إضافةًمرفقاتًللمنشورً

سةًاالنتقالًلصفحةًالمدر

.وصفحاتًالفصول

لالنتقالًلصفحتكًالشخصيةًقمًبالضغطًعلىًاسمك

صفحةًالمدرسةً



الصفحاتًاالجتماعية:ًالمجتمعًالمدرسي

ينقلكًال: الصفحةًاالجتماعيةًللمدرسة نظامًإلىًعندًالضغطًعلىًصفحةًالمدرسًة

ةًمنشوراتًصفحةًالمدرسةًوتستعرضًكافةًالفصولًوالمنسوبينًوبإمكانكًإضاف

.عليهاًوالتفاعلًمعًمنشوراتًمدرجةًمسبقا

الصفحاتًاالجتماعيةً

.لمنسوبيًالمدرسة

فصلًعندًالضغطًعلىًاسمًالفصلًسينقلكًالنظامًصفحةًال: الصفحةًاالجتماعيةًللفصل

نًعليهًوقائدًلتستعرضًكافةًمنسوبيًالمدرسةًالمعنيينًبالفصلًمنًطالبًوقائدًالفصلًالمعي

.المدرسة،ًوبإمكانكًإضافةًمنشوراتًعليهاًوالتفاعلًمعًمنشوراتًمدرجةًمسبقا

الصفحاتًاالجتماعيةً

.لمنسوبيًالفصل

13



إضافةًالمنشوراتًوالتفاعلًمعها:ًالمجتمعًالمدرسي

إضافةًرابطإضافةًصورة

إضافةًملف

أيقونةًالمساعدةً

تظهرًلكًلتقديم

الدعمًفيًصفحات

المجتمعًالمدرسي

.أضفًالنصًفيًالمكانًالمخصصًللمنشور.1
(.أوًرابطpdfأوzipًصورةًأوًملفًً)أضفًالمرفقاتً.2
.تحققًمنًصحةًالمشورًومرفقاتهًقبلًالنشر.3
.اضغطًعلىًأيقونةًالنشرًليصبحًالمنشورًمتاحًالطالعًجميعًمنسوبيًالمدرسة.4

خطواتًالنشر

14



منًالقائمةًولتعديلًالمنشورًأوًالتعليقًقمًبالضغطًعلىًأيقونةًالسهمًو

المنسدلةًقمًباختيارًالتعديلًالمرغوبً

إضافةًالمنشوراتًوالتفاعلًمعها:ًالمجتمعًالمدرسي

النتيجة

:للتفاعلًمعًالمنشورًبإمكانًمنسوبيًالمدرسةًعملًالتالي

االعجابًبمنشورًأوًتعليق.1

عدمًاالعجابًبهً.2

.مشاركةًرابطًالمنشورًعبرًالصفحاتًاالجتماعية.3
.اإلبالغًعنًمنشورًسيء.4
(.،ًرابطpdfأوzipًصورة،ًملفًً)إضافةًتعليقًومرفقاتً.5

احصائياتًالتفاعلًمعًالمنشور

يمكنكًاتباعًنفسًالخطواتًإلضافةًمنشورًعلىًالصفحةًالشخصية،ًأوًالفصل

وكذلكًبإمكانكًالتفاعلًمعًالمنشوراتًالمضافةًمنًمنسوبيًالمدارسًعلىًصفحاتًالفصولًأوًصفحاتهمً

.الشخصية

.أنكًقدوةًفيًالتفاعلًومحفزًله:ًتذكرً

15



إضافةًاألصدقاءً:ًالمجتمعًالمدرسي

16

ثمًالضغطًإرسالًطلباتًالصداقةًيتمًعبرًالدخولًعلىًالصفحةًالشخصيةًللمستخدمًالذيًتريدًطلبًصداقته،

.ارسال طلب صداقةعلىً

لمستخدمًستصلكًرسالةًتنبيهيةًفيًحالًقبولًالصداقةًمنًا

.أوًفيًحالًتمًطلبًصداقتك. المرسلًلهًطلبًالصداقة

صيلتفابالضغطًعلىًأيقونةًً

طلبات أوًالدخولًعلىً

فيًالمجتمعًالصداقة 

المدرسي،ًبإمكانكًقبولً

الطلبًأوًرفضهًأوًحضرهً

عندًحضرًالطلبً: مالحظة

لنًيكونًبإمكانًالمستخدمً
طلبًالصداقةًمنكًمرةً 

.أخرىًاالًبعدًإزالةًالحضر



إضافةًاألصدقاءً:ًالمجتمعًالمدرسي

.بعدًالموافقةًأصبحًالطالبًأحدًاألصدقاء

بإمكانكًأنًتحذفً

صديقًبعدًإضافتهً

الضغطًعلىًقائمةً

األصدقاءًوستظهرًلكً

معلوماتهًوأيقونةً

.الحذف

17

صفحةًالمدرسةً



.إعالنإضافة-2

.الطالبعلىوعرضهالفصولهإعالناتإضافةللمعلميمكن

18

اإلعالناتًالمدرسية:ًًالمجتمعًالتفاعليًللمدرسة

للدخولًعلىًشاشةًاإلعالناتًوإضافةًاإلعالناتًعلىًمستوىً

وناتًمنًأيقاإلعالناتًالفصولًوضبطًإعداداتهاًاضغطًعلىًأيقونةً

. الوصولًالسريعة،ًأوًالقائمةًالرئيسة

بعدًالضغطًعلىً

ايقونةًإضافةًإعالنً

،ًعلىًمستوىًالفصل

أدخلًبياناتًاإلعالنً

واعداداتهًمنًتوقيتً

زمنيًومرفقاتهًثمً

.حفظاضغطًعلىً



إضافةًاإلعالناتًوالتفاعلًمعهاً:ًاإلعالناتًالمدرسية

النتيجة

عديلهًتمًإضافةًاإلعالنًعلىًمستوىًالفصلًوبإمكانكًت

أوًحذفهً

19

عًسينقلكًإلىًصفحةًجميعرض الكلزرً

اإلعالناتًالحاليةًالمطروحةًفيًمدرستك

.  وبإمكانكًمشاهدةًتفاصيلها



التفاعلًمعًإعالناتًالمدرسةً-

.ًًيمكنًللمعلمًاإلعجابًومشاركةًرابطًاإلعالنًعبرًوسائلًالتواصلًاالجتماعي

إضافةًاإلعالناتًوالتفاعلًمعهاً:ًاإلعالناتًالمدرسية

20



.البالغاتإدارة-3

لمحتوىاعلىالبالغاتخدمةإنشاءتموعليهالفصولوقائديالمدرسةقياداتعلىكبيرةمسؤوليةالمحتوىمراقبة

قائدفسيتعرالدليلهذاخاللومنعليها،واالطالعالبالغاتإدارةطريقعنعليهم،العمليةهذهتيسيرفيلتسهم

أوحتوىالمعلىسواءً بالغاتمنعليهاوردوماالدراسيةالفصولمستوىعلىالبالغاتإدارةكيفيةعلىالفصل

.والتعليقاتالمنشورات

.فصلهعلىالمنشورالمحتوىعلىبالغبوجودالفصللقائدتنبيهيصلالمنشورعناإلبالغحينفي

.خاللهمنالتصنيفوفلترةالبالغنوعواختيارالدخوليمكنالبالغاتإدارةصفحةخاللمن

21

البالغاتًالمدرسيةً:ًالمجتمعًالتفاعليًللمدرسة

ارةًإدإلدارةًالبالغاتًعلىًالمحتوىًالمتوفرًفيًالنظامًادخلًعلىً

.منًالقائمةًالرئيسةبالغاتًالفصولً

ائدًإدارةًالبالغاتًستظهرًلكًفيًحالًتمًتعيينكًكق: مالحظةًمهمة

. فصلًألحدًالفصولًالتيًتقومًبتدريسها

تصنيفًالبالغات،

اخترًالتصنيفًوابحثًعنً

.البالغاتًواطلعًعليها



البالغاتًالمدرسية

22

قمًنصًالمنشورًالمبلغًعنهًوعددًالمبلغينًعليه،

غاتهبالضغطًعليهًلالنتقالًإلىًالمنشورًوإدارةًبال

بإمكانكًحذفًجميعًالبالغاتًعلىًهذاً

.  حذفالمنشورًبالضغطًعلىً



.التقويمعلىحدثإضافة-4

23

التقويمًواألحداثًالمدرسيةً:ًالمجتمعًالتفاعليًللمدرسة

ً يمكنًللمعلمًإضافةًأحداثًشخصيةًأوًعامةًلفصولهًعلىًالتقويمًوأي ضا

استعراضًاللقاءاتًواإلعالناتًالمدرسيةًالجديدةًمنًخاللًالضغطًعلى

.منًالقائمةًالرئيسةالتقويم ايقونةً

بإمكانكًفلترةًاألحداثًبتحديدًالنوعً

منًخاللًهذهًاأليقونةًيمكنكًإضافةً

حدثًخاصًبكًأوًألحدًفصولكً

الدراسية



إضافةًحدثًعلىًالتقويمً:ًاألحداثًالمدرسية

24

قمًبإدخالًتفاصيلًالحدثًومنًثم

ستالحظًحفظ اضغطًعلىًأيقونةً

.إضافةًالحدثًعلىًتقويمكًالخاص

النتيجة



إضافةًحدثًعلىًالتقويمً:ًاألحداثًالمدرسية

أوًحذفًولتعديل. تظهرًاألحداثًعلىًالتقويمًفيًالصفحةًالرئيسة

.الحدثًقمًبالضغطًعليه

عندًقيامكًبإضافةًحدثًعامًلفصلً

تظهرًأحداثًالفصولًكتنبيهاتًفي

حساباتًمنسوبيًالمدرسة

25



االستبيانات.5

الوقتلكاختصرنافهنامدرستك،فيأمورهموأولياءالطلبةوتطلعاتأراءمعرفةإلىبحاجةأنتومعلمفصلكقائد

.والجهد

26

االستبياناتً:ًالمجتمعًالتفاعليًللمدرسة

يمكنكًتحديدًنوعً

دافًالمستفيدينًإماًباسته

مجموعاتًأوًمستخدمينً

محددينًفيًالنظامًعنً

يًطريقًالبحثًبأسمائهمًف

"المستفيدين"خانةً

دًقمًإلضافةًاستبيانًجدي

إضافة بالضغطًعلىً

ةً،ًقمًبتعبئاستبيان

الخاناتًالمطلوبة

بعدًالحفظًسيظهرًلك

ملًاالستبيانًوبإمكانكًع

ذفًالتعديلًأوًالح: التالي

أوًإضافةًالفئات



إدارةًفئاتًاالستبيانً

كانكًفيًصفحةًالفئاتًبإم

ةًًإضافةًنوعانًمنًاألسئل

إماًاختياراتًأوًنصيً

بعدًاإلضافةًبإمكانكًعملً

لًأوًالتعدي: التاليًعلىًالفئة

الحذفًأوًإضافةًاألسئلةً

واالجوبةًأوًتعطيلًالفئةً

عندًتعطيلهاًلنًتظهرً)

(يانللمستخدمينًفيًاالستب

ظهرًسي" نصي"بجانبًالفئةًمنًنوعً

لكًزرًإلضافةًاألسئلةًفقط

بجانبًالفئةًمنًنوعً

ا ًسيظهرًلكًزر" اختيارات"

إلضافةًاألسئلةًواألجوبة

بمكانكًاستخدامًرأسًالسهمًإلعادةًترتيبً

.عليهالفئاتًبنقلهاًألعلىًأوًألسفلًبالضغط

27



إدارةًفئاتًاالستبيان

ئلةًبإمكانكًإجراءًالعملياتًعلىًاألس

المضافةًفعندًتعطيلهاًلنًتظهر

.للمستخدمينًفيًاالستبيان

سئلةقمًباستخدامًاألسهمًلتغييرًترتيبًاأل

ةًبعدًإضافةًالفئةًيتمًإضاف

السؤال،ًقمًبالضغطًعلىً

،ًقمًبكتابةًإضافة سؤال

السؤالًومنًثمًالضغطًعلىً

حفظ

الناتج

28



إدارةًفئاتًاالستبيانً

ةًيتمًبعدًإضافةًأسئلةًالفئ

إضافةًاإلجابات،ًقمً

إضافة بالضغطًعلىً

،ًومنًثمًكتابةًجواب

الجوابًوالضغطًعلىً

حفظ

بةًبإمكانكًإجراءًالعملياتًعلىًاألجو

المضافةًفعندًتعطيلهاًلنًتظهرً

.للمستخدمينًفيًاالستبيان

سئلةقمًباستخدامًاألسهمًلتغييرًترتيبًاأل

(.الترتيبًاألخيرًسيظهرًللمستخدمين)

29



نشرًاالستبيانًواالطالعًعلىًإحصائياتًاإلجابات

ظهرًلكً؛ًعندًالضغطًعليهًستنشرستالحظًبعدًإضافةًاألسئلةًواألجوبةًسيظهرًلكًزرً

خدمينًأوًسيقومًالنظامًبإرسالًاالستبيانًإلىًالمستنعمرسالةًتأكيدًقمًبالضغطًعلىً

.المجموعاتًالمحددينًمنًقبل

بعدهاًسيظهرًبعدًالنشرًسيقومًمنسوبيًمدرستكًبتعبئةًاالستبيان

فيًحالًأردتًإخفاءًتعطيل وًزرًإحصائيات اإلجاباتلكًزرً

.االستبيانًعنًالمستخدمين

رًسيظهإحصائيات اإلجاباتعندًالضغطًعلىًزرً

لكًاألسئلةًواألجوبةًوعددًيعبرًعنًاختياراتً

المستخدمين

30

النتيجة



حسينًمجملًاالستبياناتًالخاصةًبالمعلمًترسلًعنًطريقًقائدًالمدرسة،ًفالتغذيةًالراجعةًمنًالمعلمًتعتبرًمهمةًلت

.ًًجودةًوأداءًالمدرسة

تعبئةًاالستبيانًالمرسلًلك

سلةًعندًالدخولًستظهرًلكًاالستبياناتًالمر

عرض منًقائدًمدرستك،ًقمًبالضغطًعلىً

االستبيان

قمًباختيارًماًتراهًصحيح،ًومنًثمً

إلىً،ًاإلجاباتًسترسلحفظالضغطًعلىً

.  قائدًمدرستك

31



نبيهاتًفيًالتواصلًأهمًأداةًللحفاظًعلىًالعالقاتًداخلًالمجتمعًالمدرسي،ًومنًخاللًإرسالًالرسائلًواستالمهاًوتلقيًالت

.النظامًسيبقىًالمستخدمينًعلىًتواصلًبشكلًمستمر

.ويساعدًهذاًالدليلًالمعلمًعلىًمعرفةًآليةًالتواصلًبالوسائلًالمتاحةًفيًالنظام

صندوقًالرسائل.1

32

كيفًأتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

صندوقًالوارد



إرسالًرسالةًجديدةً:ًكيفًأتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسةً

إنشاءًرسالةًجديدةًواختيارًالمرسلًلهم

.لًمعهمقمًبتعبئةًبياناتًالرسالةًوالبحثًبأسماءًمنسوبيًالمدرسةًالذينًترغبًفيًالتواص

33



إرسالًرسالةًجديدةً:ًكيفًأتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسةً

34

النتيجة



35

استفساراتًالطالب:ًكيفًأتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

.استفساراتًالطالبًالواردةًمنًغرفًالمعلمين.2ً

البًاضغطًعلىًأيقونةًاستفساراتًالط

منًالشاشةًالرئيسة

سيعرضًالنظامًكافةًاالستفسارات

.الواردةًللمعلمًمنًالطالب

البًدونًاجابتكًعلىًاستفسارًالط

.وأرسلهاًلهم

الطالبًمحمدًاألحمري



الردًعلىًاستفساراتًالطالب:ًكيفًأتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

36

.ستظهرًاجابتكًللطالبًكماًهيًموضحةًبصورةًالشاشةًأعاله



37

صندوقًالتنبيهاتً:ًكيفًأتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

صندوقًالتنبيهات.3ً

بًبحلًالواجبًأوًبعدًأنًيقومًالطال:ًتصلكًتنبيهاتًوإشعاراتًالنظامًفيًحالًقامًأحدًمنسوبيًبالتفاعلًمعًإضافتكًمثل

.ًاإلعجابًبأحدًإضافتك،ًأوًإلشعاركًباإلضافاتًأوًالتعديالتًالجديدةًعلىًمدرستك

مًلفتحًالعنصرًمنًتنبيهاتًالنظامًق

بالضغطًعلىًتفاصيلًأوًاألشعارً

الظاهر

استعرضًالتنبيهات



.ًًمقرراتًالمعلم.ً

ألسئلةًعنًطريقًأيقونةًمقرراتيًيمكنكًاستعراضًمقرراتكًالمسندةًلكًمنًقائدًالمدرسةًوإدارةًخصائصهاًمنًبنكًا

كلًمقررًكماً،ًكماًيمكنكًاالطالعًعلىًالتقييمًالذاتيًالخاصًبتطويرًالطالبًل.....واالختباراتًوالواجباتًواإلثراءاتًو

:ًًهوًموضحًبالشكلًالتالي

.ًًالقويمًالذاتي.ً

38

األنشطةًالتعليمية

منًأيقونةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبإمكانكًاالطالعًوحلًاألسئلةًالتيًيقومًالطلبةً

.  بحلهاًلتطويرًنفسهمًفيًمقرراتك



المقررتوزيعخطط.3

39

خطةًتوزيعًالمقرر:ًًاألنشطةًالتعليمية

امًتلقائياً سينقلكًالنظخطط توزيع المقرر بالنقرًعلىًايقونةً

رًعلىًخطةًالتوزيعًالنموذجيةًالمعدةًمنًقبلًخبراءًتطوي

ةًوإضافةًالدروسًإليهاًوالتعديلًعليهاًبالحذفًواالضاف

.لتحفظًفيًملفكًااللكتروني

الدراسيالعامأسابيععلىالمقرردروستوزيع-



توزيعًدروسًالمقررًعلىًأسابيعًالعامًالدراسيً

40

طةًوستكونًستنبثقًلكًشاشةًتستعرضًأسماءًالدروسًالمتاحةًلإلضافةًضمنًالخاإلضافةعندًالضغطًعلىًأيقونةً

.الدروسًالتيًسبقًواضيفتًمظللةًباألصفر

.يمكنكًإضافةًالدرسًاكثرًمنًمرةًفيًحالًتكرارهًعلىًأكثرًمنًأسبوع: مالحظة

حظاتًيمكنكًاالطالعًعلىًمالحظاتًالتحكيمًمنًالقائدًوالمشرفًمنًخاللًايقونةًمال: الخطةًبعدًالتحكيم

.التحكيمًفيًأعلىًالخطة،ًكماًيمكنكًطباعتهاًوحفظهاًعلىًالجهاز

إضافةًالدروسًلخطةًالعامًالدراسيً



.الدرسخطةإعداد-

41

إعدادًخططًدروسًالمقرر:ًاألنشطةًالتعليمية

للدخولًعلىًمكتبةًخططًالدروسًالمعدةًمنًقبلًخبراءً

تطويرًوزمالئكًالمعلمينًوإعدادًخططًجديدةًوإضافةً

مشاركةًخطتك،ًقمًبالنقرًعلىًا يقونةًالدروسًإليهاًوأيضاً 

علىًمكخطط دروس المقرر تبةًوسينقلكًالنظامًتلقائياً 

.الخطط



إعدادًخطةًالدرسً

42

مالًالعناصرًعندًالضغطًعلىًأيقونةًإضافةًخطةًستظهرًلكًشاشةًأيقوناتًعناصرًالخطة،ًبإمكانكًتتبعًالمعالجًواستك

.ومنًثمًنشرهاًلمكتبةًالدروسًالشخصيةًاوًالعامة. إلتمامًالخطة

وبعدًاطالعًالقائدًوالمشرفًعلىًالخطةًوتحكيمهاًستجدًالخطةًضمنًالمكتبةًمحكمةًوقدًتحولًلونهاًمنًاللونً

.البرتقاليًإلىًاللونًاألزرقًمعًختمًالتحكيم

.لمزيدًمنًالتفاصيلًبإمكانكًاالطالعًعلىًدليلًخدمةًخططًدرسك: مالحظة



االطالعًعلىًمالحظاتًالمشرفًبعدًتحكيمًخطتكًالنموذجيةً-

43

االطالعًعلىًمالحظاتًالمشرف

ثمًومنإجراءاتلالطالعًعلىًمالحظاتًالتحكيمًالمدرجةًمنًقبلًالقائدًوالمشرفًبإمكانكًالضغطًعلىًايقونةً

.التحكيم،ًوستظهرًلكًنتيجةًومالحظاتًالتحكيمًكماًهيًموضحةًفيًالشاشةًالتالية



44

بنكًاألسئلةًً:ًاألنشطةًالتعليمية

.انشاءًسؤالًإلكترونيًفيًبنكًاألسئلة-
مساراتًبنكًاألسئلةًيتحًلكًإضافةًواستخدامًأسالةًمعدةًمنًقبلًالمعلمينًفيًاالختباراتًوالواجباتًوال

.ًًالتعليمية

سئلةًللدخولًإلىًبنكًاألسئلةًواستعراضًماًيحتويهًمنًأ

فيًدرسًمحددًأوًإضافةًأسئلةًإلىًدروسًمحددةًيمكنً

قائمةًفيًالبنكًاألسئلةًالدخولًلهًبالضغطًعلىًايقونةً

.  الرئيسة

فةًيمكنكًإضاسؤال جديد بالضغطًعلىً

.أسئلةًفيًبنكًاألسئلة

ليميًاخترًالتسلسلًالتع

للدرسًالمرادًإضافةً

ثمًاضغط. سؤالًفيه

.علىًإدارةًاألسئلة



.انشاءًسؤالًإلكترونيًفيًبنكًاألسئلة

وضحةًلها،ًستظهرًلكًشاشةًإضافةًالسؤال،ًقمًبتعبئةًكافةًالحقولًاإللزاميةًبالخياراتًالمتاحةًلكًأوًالمعلوماتًالم

.لحفظًالسؤالًفيًبنكًاألسئلةًوفيًحافظةًأسئلتكًالشخصيةحفظثمًاضغطًعلىًأيقونةً

سيدرجًالسؤالًفي

تهًبنكًاألسئلةًوحال

مًغيرًمحكمًحتىًيت

تحكيمهًمنًخبراءً

.التخصص

مالحظةًهامة

45



الواجباتلحافظةإلكترونيواجبإضافة-

46

الواجباتًالمدرسيةً:ًاألنشطةًالتعليمية

للدخولًعلىًحافظةًالواجباتًوإضافةًواجبًاضغطًعلىًأيقونةً

.  منًأيقوناتًاالحصائياتًالسريعة،ًأوًالقائمةًالرئيسةالواجبات

فيًالتسلسلً

التعليميًيمكنك

إضافةًالواجبًعلى

مستوىًالمادةًأوً

الفصلًأوً/الوحدة

الدرس،ًحيثً

ةًستظهرًلكًاألسئل

متوافقةًمعً

اختياراتك



إضافةًواجبًإلكترونيًلحافظةًالواجباتً

لةًمنًبنكًلبناءًالواجبًوبعدًتحديدًكافةًبياناتهًكماًهوًموضحًفيًالشاشةًاألولى،ًيتمًاالنتقالًالستعراضًاألسئ

كًاألسئلةًالتيًلتظهرًلاألسئلةًالتيًقمًبإنشائهاًاألسئلةًواختيارًاألسئلةًالمكونةًللواجبًمنها،ًوبإمكانكًتحديدًمربعً

.قمتًبإضافتهاًفيًبنكًاألسئلةًوتمًتحكيمها

.لمشاهدةًجذرًالسؤالًوخياراتًاإلجابة: استعرضًالسؤال•
.ليتمًإضافةًالسؤالًالمختارًللواجبًاإللكتروني: إضافةًالسؤال•

47



حددًدرجةًالسؤالًفيً

الواجبًثمًاضغطًعلىً

.حفظايقونةً

إضافةًواجبًإلكترونيًللطالب

48

افة إضاألسئلةًالمضافةًفيًالواجب،ًقمًبتكرارًالعمليةًعبرًالضغطًعلىً

.لحفظًأسئلةًالواجبحفظ وعندًاالنتهاءًقمًبالضغطًعلىًالسؤال 



إضافةًواجبًإلكترونيًللطالب

لمعاينةًالواجب

المنشأ

أوًلتعديلًبياناتًالواجب

األسئلةًالمختارة

لحذفًالواجبًالمنشأ

لتعطيلًالواجبًمنًاإلرسالًمره

اخرىًللطالبًوإلغاءًظهورهًفيً

.  إعدادًدروسًالحصص

الستعراضً

ةالواجباتًالمرسل

إلرسالًالواجبًللطالب

النتيجة

.بعدًإرسالًالواجبًللطالبًلنًتتمكنًمنًالتعديلًعلىًالواجبًأوًحذفه: مالحظةًهامة

49



استعراضًالواجب

تهًبالضغطًعلىًًاستعراضًالواجبًًًسيظهرًلكًالواجبًبملخصًمعلوما

50



إرسالًواجبًإلكترونيًللطالبً

51

ر،ًاحتسابًدرجةًالواجبًفيًسجلًدرجاتًالفعليةًللمقر

. سيتمًذكرًسجلًالدرجاتًفيًالصفحاتًالقادمة

بعدًانشاءًالواجبًقمً

بالضغطًعلىًإرسال

باستطاعتكًالتحكمًفي

التوقيتًالزمنيًلظهورً

الواجبًعلىًشاشاتً

الطالبًوكذلكًبإمكانكً

تحديدًكافةًطالبًالمقرر

فيًالمدرسةًأوًطالبً

بًمحددينًالستقبالًالواج

.وحله

كًبإمكانكًإرسالًالواجبًالمضافًفيًالحافظةًللطالبًمراتًعدةًوبالتوقيتًالمناسبًل

.وللطالب



الواجباتًالمرسلة

.ًًقمًبالضغطًعلىًالواجباتًالمرسلةًًًلالطالعًعلىًالواجباتًالمرسلة

بًعليهاًتظهرًالواجباتًالمرسلةًببياناتهاًللمعلمًمعًاتاحةًإمكانيةًالتعديلًعليهاًوحذفهاًواستعراضًإجاباتًالطال

.ورصدًالدرجةًفيًحالةًلمًيكنًالواجبًآليًالتصحيح

.  عندًبدايةًوقتًالواجبًلنًتتمكنًمنًحذفًالواجبًالمرسلًوستالحظًاختفاءًأيقونةًالحذف: مالحظة

عندًإرسالًالواجبًستالحظًاختفاءًزراًالتعديلًوالحذفًمنًأمامًالواجبً

52



االطالعًعلىًإجاباتًالطالبً

استعراضًإجاباتًالطالبًلحلًالواجب

راضًحالةًبالنقرًعليهاًيمكنكًاستع<ً---إجاباتًالطالبًستظهرًلكًايقونةً<ً----الدخولًعلىًالواجباتًالمرسلةً.1

.الواجباتًلدىًكافةًطالبًالمقرر

.البالواجباتًالمرسلًحلهاًمنًالطالبًيُمكنكًالنظامًمنًإضافةًمالحظاتًعلىًالحلًكتغذيةًراجعةًتعودًللط.2

لتحميلًملفًإجاباتًالطالب

دونًالتغذيةًالراجعةًالمناسبةًثمًاضغطًعلى

ايقونةًحفظًلتعودًللطالب

53



االختباراتلحافظةإلكترونياختبارإضافة-

54

االختباراتًالمدرسية:ًاألنشطةًالتعليمية

للدخولًعلىًحافظةًاالختباراتًوإضافةًاختبارًاضغطًعلىًأيقونة

. منًأيقوناتًاالحصائياتًالسريعة،ًأوًالقائمةًالرئيسةاالختبارات

ةًالمرادًإضافتهاًوبإمكانكًتحديدًاألسئل. أدخلًبياناتًاالختبارًوالتسلسلًالتعليميًالمرادًانشاءًاالختبارًعليه

ةًعشوائيةًمنًحيثًيقومًالنظامًباختيارًاألسئلةًبطريقاإلنشاءًاآلليًأوًمنشأًمنًالمعلمًفيًاالختبارًبتحديدً

.بنكًاألسئلة

ىًاختيارًعلىًمستو

المقرر

أوًمستوىًالوحدة

أوًمستوىًالدرس

لأوًمستوىًالفص



إضافةًاختبارًإلكترونيًلحافظةًاالختبارات

:تظهرًشاشةًضبطًإعداداتًاألسئلةًللمعلمًبحيثًتوضحًلهًالتالي
.عددًاألسئلةًالمتاحةًلكًمنًكلًنوعًوفيًكلًمستوىًمنًاألسئلة•
يرغبًفيًيتمًاختيارًاألعدادًبناءًعلىًرؤيةًالمعلمًلتوزيعًالدرجاتًوطبيعةًاألسئلةًالتي•

.ادراجهاًلالختبار
.يلالنتقالًلإلجراءًالتالحفظبعدًتحديدًاالعدادًيقومًالمعلمًبالضغطًعلىًايقونةً•

بشكلًعشوائي منًالنظامضبطًإعداداتًأسئلةًاالختبارًاإللكترونيًالمنشأةًآلياً 
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إضافةًاختبارًإلكترونيًلحافظةًاالختبارات

يًتمًانشائهاًتظهرًشاشةًالبحثًفيًاألعلىًللسماحًللمعلمًبالبحثًعنًأسئلةًمنًنوعيةًمحددةًأوًالبحثًعنًأسئلتهًالت

.فيًبنكًاألسئلة،ًومنًثمًيمكنًللمعلمًاستعراضًكلًسؤالًواضافتهًلالختبار

إدارةًأسئلةًاالختبارًاإللكترونيًالمنشأةًباختيارًالمعلمًلألسئلةًأوًإضافةًاسئلتهً
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إضافةًاختبارًإلكترونيًلحافظةًاالختبارات

النتيجة

لمعاينةً

شأاالختبارًالمن

ارًأوًلتعديلًبياناتًاالختب

األسئلةًالمختارة

لحذفًاالختبارًالمنشأ
لتعطيلًاالختبارًمنًاإلرسالًمرهً

اخرىًللطالبًوإلغاءًظهورهًفيًإعدادً

.  دروسًالحصص

الستعراضً

االختباراتً

المرسلة

بإلرسالًاالختبارًللطال
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إرسالًاالختبارًللطالبً

.ًًةًالحذفعندًبدايةًوقتًاالختبارًلنًتتمكنًمنًحذفًاالختبارًالمرسلًوستالحظًاختفاءًأيقون

58

الحتسابًدرجةًاالختبارًفي

سجلًدرجاتًالمقررًللطالب

.للطالببإمكانكًإرسالًاالختبارًالمضافًفيًالحافظةًللطالبًمراتًعدةًوبالتوقيتًالمناسبًلكًو

قمًبالضغطًعلىًإرسالًاالختبارً



االطالعًعلىًإجاباتًالطالبً

حلًالطالبًلالختباراتًواستعراضًالنتائج

ستعراضًبالنقرًعليهاًيمكنكًا<ً---إجاباتًالطالبًستظهرًلكًايقونةً<ً----الدخولًعلىًاالختباراتًالمرسلةً.1

.حالةًاالختبارًلدىًكافةًطالبًالمقرر

.يمكنكًتحميلًملفًاإلجاباتًلكلًطالبًلالطالعًعلىًاإلجاباتًالتفصيلية.1

تحميلًملفًإجاباتًالطالب

59



تعليمياثراءإضافة-

60

اإلثراءاتًالتعليميةً:ًاألنشطةًالتعليمية

اءًحذفًإثر/ للدخولًعلىًبنكًاالثراءاتًوإضافةًإثراءًجديدًأوًتعديل

اتًموجود،ًواستعراضًماًهوًمتوفرًمنها،ًاضغطًعلىًأيقونةًبنكًاإلثراء

.منًالقائمةًالرئيسة

عندًالضغطًعلىً

كًسينقلعرضًالكلً

النظامًإلىًإثراءاتً

المقرراتًالمضافةً

منًقبلكًوًمنسوبي

. مدرستك



إضافةًإثراءًتعليميً

61

بعدًموافقةً. يمهوسيتمًإرسالًاألثراءًللمشرفًالتابعًلكًلتحك. حفظبعدًإدخالًكافةًبياناتًاالثراء،ًاضغطًعلىًايقونةً

.المشرفًبالنشرًفسيتمًإضافةًاالثراءًلبنكًاالثراءاتًالخاصًبالمدرسة



تحكيمًاإلثراءاتًمنًقبلًالمشرفً

عرضًاالثراءًفيًبنكًإثراءاتً

.  رالمدرسةًبعدًموافقةًالمشرفًبالنش

مًاإلثراءًلكنًعندًتحكي. بإمكانكًالتعديلًعلىًاالثراءًالمضاف،ًأوًحذفه

. منًقبلًمشرفكًبالنشرًفلنًتتمكنًمنًتعديلهًأوًحذفه

62

النتيجة



تحكيمًاإلثراءاتًمنًقبلًالمشرفً

.استعراضًاالثراءًالمضافًفيًالبنكًللمقرر

63

نًعندًتحكيمًإثراءاتكًم

قبلًمشرفكًسيصلك

بولًتنبيهًبالرفضًأوًالق

بنشرًاإلثراء



.الماتعالتعلمأدوات-

خارجلطالبامهاراتتنميةفيلتسهموالشيقة؛المتنوعةالعناصرمنمجموعةإضافةتمتمتعةأكثرالتعلميكونلكي

:وهيجاذبةوبأساليبالمنهجاطار

64

أدواتًالتعلمًالماتع:ًًاألنشطةًالتعليمية

مجموعةًفيديوهاتًتساعدً

الطالبًعلىًتطويرًذاتهًفي

.مجاالتًمتعددةًومتنوعة

منًخاللهاًنستعرضًاسهاماتً

علميةًبطرقًجاذبةًومتنوعة

مجموعةًمنًالقيمًالمستقاةًمن

مقرراتًالطالب،ًوذلكً

،ًلغرسهاًلديهمًبأسلوبًجاذب

نيةًتقدمًعلىًشكلًمقاطعًكرتو

ممتعة

مجموعةًمنًالكتبًالمتاحةً

للطالبًلينهلًمنًمحتواهاً

المتنوع

ةمجموعةًألعابًتعليميةًمشوق

اختباراتًقياسًمهارتيً

القراءةًواالستماعًفيًاللغة

،ًاختبارًقصير)اإلنجليزيةً

(واختبارًطويل



نًممقرراتيقمًبالدخولًعلىًصفحةً

ونةًالقائمةًالرئيسةًوالضغطًعلىًأيق

للمقررًكماًعناصرًسجلًالدرجاتً

.هوًموضحًبالصورة

فيًإدارةًعناصرًسجلًالدرجاتً

ددةًللمقررًستجدًالدرجةًالكليةًوالمح

صرًمنًقبلًقائدًالمدرسةًلكلًمنًالعنا

الدرجةًالمضافةًسابقا ،ًبإمكانكًتعديل

حيثًأنهاًستنعكس علىًالمدخلةًسابقاً 

ديلًبعدًتع.ًتحصيلًالطالبًالدراسي

.حفظالدرجةًقمًبالضغطًعلىً

65

إدارةًدرجاتًمقرراتي:ًاألنشطةًالتعليمية



إضافةًالمساراتًالتعليمية.1ً

هوًتخصيصًمسارًبعنوانًمحددًلمجموعةًمنًالطالبًيتضمنًهذاًالمسارًمجموعةًمنًالدروس:ًالمساراتًالتعليميةً

.ةًللمقررواألنشطةًالتعليميةًالتيًتدعمًتقدمًتعلمًالطالبًوزيادةًتحصيلهًوتفوقهًومرتبطةًباألهدافًالتفصيلي

66

المساراتًالتعليميةًومحتوياتها

هًدروسًإلضافةًالمساراتًالتعليميةًالداعمةًلتنويعًالتعلمًللطالبًوتوجي

،ًمحددةًلطالبًمحددين،ًأدخلًعلىًايقونةًالمساراتًمنًقائمةًاالحصائيات

.اوًمنًايقونةًمساراتيًالتعليميةًمنًأيقوناتًالوصولًالسريع

إلضافةًمسارًقمً

باختيارًالمقررًثم

ة إضافبالضغطًعلىً

.مسار



إضافةًالمساراتًالتعليمية

67

إضافةًالطالبًلهذاً

صالمسارًالتعليميًالخا

قا ًتعديلًبياناتًالمسارًالمدرجةًساب

حذفًالمسارًالمنشأ

تعيينًالمسارًليكونًمسارً

افتراضيًلدىًجميعًطالبً

المقرر

إضافةًواستعراضً

محتوياتًالدروسًللمسار



إدارةًالمساراتًالتعليمية

.حفظاخترًالطالبًواضغطًايقونةً

68



للمساردروسمحتوياتإضافة.2

69

تأليفًوتحكيمًالدروس

ستظهرًلكًمراحلًإنشاءًالدرسً

ومحتوياتهً

درسًفيًتأليفًالدروسًبإمكانكًإعدادًمحتوىًلدروسًالمقرر،ًفبعدًإضافةًمحتوى

ىًأيقونةًقمًبالضغطًعل. للمسارًسكونًبإمكانكًعرضهًللطلبةًالمعينينًفيًالمسار

إضافة محتوى تعليميومنًثمً. لمسارًمعينالمحتويات التعليمية 



تأليفًوتحكيمًالدروس

70

منًثمًفيًالخطوةًاألولىًيجبًعليكًاختيارًالدروسًالمرادًنشرًمحتوياتهاًللطالب،ًو

.سارسيقومًالنظامًبإضافةًالبياناتًاألوليةًللمحتوىًللمحفظقمًبالضغطًعلىً



تأليفًوتحكيمًالدروس

71

تيحًالنظامً؛ًويإضافة عناصر المحتوىبعدًإضافةًبياناتًالدرسًسيتمًنقلكًإلىًالخطوةًالثانيةً

.إضافةًمحتوىًللدرسًيتمثلًفيًعناصرًمتنوعةًمثلًأسئلةًأوًاثراءاتًأوًمحتوىًنصي

غطًقمًباختيارًنوعًالمحتوىًالمرادًإضافتهًوالض

إضافة عنصر جديدعلىً



تأليفًوتحكيمًالدروس

ةإضافبإمكانكًمشاهدةًثمًتحديدًالمحتوىًوالضغطًعلىً

النتيجة

72



تأليفًوتحكيمًالدروس

اتًأحدًبإمكانكًنسخًمحتويالمحتويات المشابهة بالذهابًإلىًتبويبً

قمً. معلميًالمادةًالتيًتمًتحكيمهاًمنًقبلًالمشرفًالخاصًبه

خنس،ًومنًثمًتحديدًالعناصرًوالضغطًعلىًنسخبالضغطًعلىً
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تأليفًوتحكيمًالدروس

النتيجة

74



تأليفًوتحكيمًالدروس

75

صلًعلىًبعدًإضافةًعناصرًالدرسًيجبًعليكًربطهاًبنسبةًتحقيقًاألهداف،ًبحيثًتجعلًالطالبًيح

ظحفبعدًإدخالًالمجموعًالضغطًعلىً. فيًحالًأنهًأتمًأداءًاألنشطةًالمناطةًبهذهًالعناصر100نسبةً



تأليفًوتحكيمًالدروس

تيًفيًالخطوةًالخامسةًيتمًهناًاستعراضًجميعًالمساراتًالخاصةًبكًالمتاحةًللمادةًوال

يمكنًربطًالدرسًبها

رًفيًالخطوةًالرابعةًبإمكانكًاستعراضًوترتيبًعناص

. بالسحبًألعلىًأوًألسفل121المحتوىًعبرًأيقونةًا

76



تأليفًوتحكيمًالدروس

6

عندًالذهابًإلىًالخطوةًالسادسةًستظهرًلكًنافذةًتأكيدًفيًحالًأردتًعرضًالمحتوى

ذةًاألخرونًليتمكنًاألساتبالقبولللطلبةًوإرسالهًللمشرفًالتربويًالتابعًلكًلتحكيمهً

.  وفيًهذهًالحالةًيتمًعرضهًفقطًللطلبةالرفضاالستفادةًمنهًأوً
.لنًتتمكنًمنًالتعديلًأوًالحذفًبعدًإرسالًالمحتوى: مالحظة

بعدًارسالًالدرسً

قونةًللتحكيمًستظهرًأي

السجلًالتاريخيً

لعرضًوضعًالدرسً

منًحيثًتحكيمه،ً

استعراضوأيقونةً

لمشاهدةًمحتوياتً

.الدرس

هدةًلمشااستعراضأيقونةً

.محتوياتًالدرس

النتيجةًالنهائية

77



78

اللقاءاتًالتفاعلية

.فيهاوالتفاعلوحضورهاالتفاعليةاللقاءاتإنشاء

لقاءاتفيمدرستهيبمنسوبيلتقيأنالمدرسةلمعلمالبدذلكيتحققوكيتعليمية؛مؤسسةأليمطلبوالتطويرالتحسين

ربويةوتتعليميةأنشطةإدارةأومقترحتطويرأوإجراءأوقائموضعلمناقشةجماعيةأوفرديةكانتسواءً متعددة

.إلخ...الدراسيوالصفبالمدرسة

مستوىرفعيبماافتراضيا ًاللقاءاتهذهإقامةتيسيرخاللمنذلكتحقيقفيالمعلمالموحدةالتعليممنظومةويساعد

.حضورهاعنالكثيرتخلفعدموكذلكمنهاالهدفتحقيقضمان

:التاليالشكلفيموضحهوكماللمعلمالعامةاللقاءاتشاشةعلىأدخل

ةًللدخولًعلىًشاشةًاللقاءاتًالعامةًواستعراضًاللقاءاتًالمتاح

تًوإنشاءًلقاءاتًجديدةًوضبطًإعداداتهاًاضغطًعلىًأيقونةًلقاءا

ندوقًالمعلمًمنًالقائمةًالرئيسة،ًأوًتنبيهاتًاللقاءاتًالمنشأةًمنًص

. رسائليًأوًالتنبيهات

اضيةًتعديلًاللقاءاتًاالفتر/ حذفً/ أيقونةًإضافةً

.وضبطًإعداداتها

أيقونةًاستعراضًومشاهدةًتسجيلًاللقاءاتً

.االفتراضيةًالمنتهيةً

يةًحضورًاللقاءاتًاالفتراض/ أيقونةًاستعراضً

.التيًتمًالتسجيلًبهاًكوصولًسريعًلها



التسجيلًوحضورًاللقاءاتًالتفاعلية

،ًتلقائيًيقومًلتسجيوبعدًالضغطًعلىًأيقونةً. لقاءًمنشأًمنًقبلًقائدًالمدرسةًويمكنًللمعلمًالتسجيلًفيهًلحضوره

.حضورالنظامًبنقلًاللقاءًإلىًاللقاءاتًالمسجلًبهاًوتتغيرًااليقونةًإلىً

للقاءاتًأيقونةًاللقاءاتًالمتاحًالتسجيلًبهاًتعرضًا

مينًأوًالمنشأةًمنًقبلًالغيرًوهيًتستهدفًفئةًالمعل

. تستهدفًالمعلمًبذاتهًبدعوةًشخصية

79



التسجيلًوحضورًاللقاءاتًالتفاعلية
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التسجيلًوحضورًاللقاءاتًالتفاعلية

اتًسينقلكًالنظامًللتحققًمنًاعداداتًمشغلًالفالشًلتتمكنًمنًالدخولًلقاع

.ًًتتبعًالمعالجًحتىًتدخلًالقاعة.ًاللقاءاتًاالفتراضية

رةًعمليةًالتحققًتتمًم

واحدةًفقط،ًألولًمرةً

ىًيتمًفيهاًالدخولًعل

يةالفصولًاالفتراض

مالحظةًهامة

81



التفاعليةاللقاءاتالتسجيلًوحضورً

االنترنتًسيتمًعرضًالقاعةًاالفتراضيةًعلىًشاشاتكًفيًثواني،ًوذلكًيعتمدًعلىًسرعة

.لديك

أيقوناتًالتحكمًوالمشاركة

ةأدواتًالسبورةًااللكتروني

الحضور

مساحةًالدردشةًمعًالحضورًنصيا ً

زمنًاالجتماعًوأدواتًالتحكمًبالنص

مساحةًالكتابةًوالعرضًالخاصةًبالسبورة

نتًفيًحالًكونكًتديرًلقاءًفأ

تحتاجًإلىًالتدربًعلىً

استخدامًأدواتًالقاعةً

يهًالًوالفصولًاالفتراضية،ًعل

تتردًفيًطلبًالمساعدةًمنً

.المختصًبمدرستك

مالحظةًهامة

82



إنشاءًاللقاءاتًالتفاعلية

غطًعلىًأدخلًتفاصيلًاللقاءًوفقًالبنودًالمحددةًفيًالشاشةًثمًاض

.حفظأيقونةً

انشاءًلقاءًجديد

83



إنشاءًاللقاءاتًالتفاعلية

اءًالحظًأنًالنظامًيتيحًلكًحذفًاللقاءًمادامًأنهًلمًيحنًموعدًعقده،ًولكنًإذاًكانًاللق

حيثًالًيمكنًقامًفالًيمكنكًحذفهًوتلقائيًيقومًالنظامًبتعديلًااليقونةًإلىًإخفاءًاللقاءًب

.الحدًرؤيتهًوالدخولًعليهًمنًالمدعوين

84



الجدولًالدراسيً-

85

الحصصًالدراسيةًودروسًالتقوية

الستعراضًالجدولًالدراسيًوإعدادًدروسًالحصصًاضغطًعلىً

.  الجدول الدراسيايقونةً

لًجدولًحصصًالمعلمًيحتويًعلىًمقرراتهًوالفصولًالدراسيةًموزعةًعلىًاأليامًوالحصص،ًويستعرضًالجدو

.وهوًينشأًعنًطريقًالمديرًفيًالنظام. الدراسيًالترتيبًالزمنيًلشرحًهذهًالمقرراتًوأليًفصول

.جدوليًالًتظهرًلجميعًالمدارسًتظهرًحسبًاالتفاقًمعًمديرًالنظامًمسبقا ًخاصية:ًمالحظةًهامة



إعدادًدرسًالحصةً

قمًبالضغطًعلىًالمقررًإلدارةًمقرراتًالحصةًالمسندةًلك،ًستظهرًلكًالمقرراتً

. للبدء.         كتبويبًقمًبالضغطًعلىًقمًبإعدادًالدرسًاآلنً

لًتسجيلًدرجةًللدرسًفيًسج

الدرجاتًً

86

.    الستكمالًإنشاءًالدرسالتالي قمًبإدخالًتفاصيلًالدرسًومنًثمًالضغطًعلىً



إعدادًدرسًالحصةً

ءًإلضافةًواجبًواختبارًأوإثرا

واحدًأوًأكثرًللحصة،ًقمً

.  بالضغطًعلىًزرًاإلضافة

87



إضافةًواجبًللدرسً-

إعدادًدرسًالحصةً

قمًبالضغطًعلىً

،ًومنًاختيار الواجب

.  يلثمًتعبئةًالتفاص
وبإمكانكًإضافةً

درجةًللواجبًفيً

سجلًالواجباتً

لتحتسبًللطالبً

88



إعدادًدرسًالحصةً

النتيجة

89



إعدادًدرسًالحصةً

سيقومًبعدًحفظًالدرسًسيظهرًلكًفيًتبويبًالحصةًكدرسًتمًإعدادهًو

بدءًفيًالنظامًبإخطارًالطلبةًبالدرسًالجديد،ًبإمكانكًتعديلًالدرسًوًال

.تقديمًالدرسًللطلبة

90

النتيجةًالنهائية



الطلبةغيابرصد-

91

رصدًغيابًالطلبةًفيًالحصصًالدراسيةً

صًعندًبدءًوقتًالحصةًستتمكنًمنًرصدًغيابًالطلبةًوتأخرهمًعنًالحص

.  الدراسية،ًقمًبالضغطًعلىًًًًرصدًالغيابًًًمنًالجدولًالدراسي

مًقمًباالختيارًوكتابةًملحوظاتكًإنًوجدت،ًومنًث

سيتمكنًقائدًالمدرسةً. حفظقمًبالضغطًعلىً

. والطالبًووليًأمرهًمنًاالطالعًعلىًماًتمًرصده

بعدًالرصد  ً .ويمكنكًالنظامًمنًالتعديلًأيضا



إنشاءًدرسً-

لهتيحتالتياالفتراضيةالدروسخاصيةومنهاالظروف،كافةفيمهامهأداءمنالمعلملتمكنعدةحلولالنظاميوفر

لحضورالهيتسنىلمحالفيبعدعنالدراسيةالحصةشرحلهم،الدروسوتقديمواحدوقتفيفصلمنأكثرجمع

.الخاصيةهذهاستخدامكيفيةالدليلهذاويوضح.إلخ...ظرفأليللمدرسة

إنشاءًدرسًجديد

للدخولًعلىًشاشةًالدروسًوانشاءًالجديدًمنهاًواستعراض

. منًالقائمةًالرئيسةدروسالمنشأ،ًاضغطًعلىًأيقونةً

92

دروسًالتقويةً



إنشاءًدرسًتقويةً

ضورًأدخلًبياناتًالدرسًمعًانشائهًعلىًالطالبًوحددًماًاذاًكانًالدرسًسيتمًالقائهًمباشرةًبشكلًمتزامنًمعًح

ضغطًعلىًثمًا. الطالبًويتطلبًحضوره،ًاوًسيتمًتسجيلهًوالًيتطلبًحضورهًليبثًعليهمًفيًوقتًتحددهًأنت

.إلضافةًالدرسًعلىًالتقويمحفظإلضافةًالواجباتًأوًاإلثراءاتًأوًاالختباراتًومنًثمًالتالي أيقونةً

93



إنشاءًدرسًتقويةً

درسًالذيًمنًخاللهًتتمكنًالدخولًعلىًالرابط مقدم الدرس ستالحظًظهورًالدرسًفيًالتقويم،ًقمًبالضغطًعلىً

.عديلهوحينًبدءًموعدًالدرسًالمحددًلنًتتمكنًمنًحذفًالدرسًأوًت. االفتراضيًوالبدءًببثهًأوًتسجيلهًللطالب

94

النتيجة



ودةًواألداءًالمتوقع،ًالتقاريرًأحدًاألدواتًالرئيسةًالتيًتعكسًتقدمًاإلنجازًفيًاألنشطةًالتعليميةًنحوًتحقيقًاألهدافًالمنش

.لتطويروخدمةًالتقاريرًواالحصائياتًتساندًالمعلمًفيًتوفيرًهذهًالمعلوماتًلهًالتخاذًالقراراتًأوًدعمًالتحسينًوا

95

التقاريرًواالحصائيات

ضغطًعلىًللطالعًعلىًالتقاريرًواالحصائياتًالتفصيليةًلإلنجازًأ

.أيقونةًالتقاريرًواالحصائياتًفيًالشاشةًالرئيسة

صائياتًستظهرًالتقاريرًالمتاحًعرضهاًللمعلم،ًاضغطًعلىًايقونةًالتقريرًسينقلكًالنظامًبعدهاًلعرضًاالح

ساراتًتشملًتقاريرًالمعلمًإحصائياتًعنًاإلثراءاتًوالدروسًوالطالبًوالم. التفصيليةًعنًالعنصرًالمختار

.والتقييمًالذاتيًوبالضغطًعلىًكلًايقونةًستظهرًاإلحصاءاتًالتفصيليةًلها



التقاريرًواالحصائيات

96

ةًالمعلملالطالعًعلىًاحصائياتًانجازًالمعلمًأضغطًعلىًأيقونةًمتابع



التقاريرًواالحصائيات

97

اراتًمثالًألحدًالتقاريرًالمتوفرةًللمعلم،ًتقريرًالمس

.التعليمية



ية،ًقدًيحتاجًقائدًالمدرسةًإلىًالعونًفيًإدارةًالمدرسةًوقدًيوكلًبعضًالمهماتًلمنًيراهمًأهلًفيًالعطاءًوالمسؤول

.ًوكدورًمساندًسيتمكنًالمعلمًمنًاالطالعًأوًإدارةًبعضًمنًمكوناتًالمدرسة

األدوارًالمساندةً

ائدًفعندًإسنادًدورًلكًمنًق" استعراضًالمدرسةًبدور"منًالشاشةًالرئيسةًستجدًقائمةً

مختارًالمدرسةًسيظهرًلكًبالقائمة،ًوعندًاختيارًالدورًسينتقلًدوركًمنًمعلمًإلىًالدورًال

. وستالحظًتغيرًالشاشةًالرئيسةًعندهاًستجدًدليلًإلدارةًالمكوناتًالمسندةًلك

98




