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ي الطالبدور تفع�ل
ي المتعلمإ�جاب�ةأو التعل�م�ةالعمل�ة�ف العمل�ةمحور هو بالطال�كونأنتعيف

 �كونبح�ث.التعل�م�ةالغرفةداخلالتعل�م�ة
�
ي مشاركا

 معالتعل�م�ةالعمل�ة�ف
�
ي ذاتهع�تمدا

�ف

ي مستمعمجرد ول�سالمعلوماتع�الحصول
خلقمنالبد ذلكولتحقيقفقط؛لها ومتل�ت

ف الفرد�ةالفروقترا�ي مختلفةتعل�م�ة�شاطات ،بني ف اتبواسطةالمتعلمني تن�ي تعل�م�ة�ج�اتاس�ت

ي الحديثةوالوسائلالتقن�اتوتوظ�فذلك، خاللها نومالع�،هذا طالبمهاراتتوا�باليت

 التعل�م�ةالمادةمحتوىفهممنالطالبيتمكن
�
،عنبع�دا ف ي والتقدمالتلقني

.علمهت�ف

ي المشاركةمنالطالبوليتمكن
له�قدممصور �لدلتوف�ي منوالبد كانالتعل�م�ةالنشاطاتهذە�ف

ي التعلمإدارةنظامع�المطل��ةواأل�شطةالمهماتأداءل��ف�ةإلرشادەالدعم .مدرسيت

4

المقدمة
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كیف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

صفحة تسجیل الدخول لـ مدرستي

:كیف اقوم بتسجیل الدخول لـ مدرستي . 1
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:كیف اقوم بتسجیل الدخول لـ مدرستي 

قم بتعبئة بیانات الدخول

�د األل ي قم بتسج�ل ال�ب
ويف ��ت

مرورقم بكتابة كلمة ال

كیف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم



.الشاشة الرئیسة للطالب بعد تسجیل الدخول. 2
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كیف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم
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كیف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

:تتكون الشاشة الرئیسة للنظام من عدة أجزاء وھي كالتالي

.أیقونات القائمة الرئیسة للتنقل في النظام: الجزء األول

ف ش ي تتيح للطالب التنقل بني
اشات النظام أ�قونات القائمة الرئ�سة واليت

.اصة بهالستعراض األ�شطة التعل�م�ة واالطالع ع� المهام واأل�شطة الخ

ة إلخفاء األ�قونات واال�تفاء بالصور الرسوم� ة المع�ب
.عنها قم بالضغط ع� أ�قونة التصغ�ي 

ي أع� الشاشة
أ�قونات التنقل ال��ــــع �ف

االنتقال 
للصفحة
الرئ�سة

اتالتنبيه
دل�ل صندوق الوارد

االستخدام
مغادرة 
النظام

ي زاو�ة نوافمساعدةأ�قونة 
ذ �ف

ح مبسط  النظام عبارة عن �ش
لفهم وظ�فة صفحات النظام



اإلعالنات والصفحات االجتماعیة والتقویم واإلحصاءات: الجزء الثاني
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كیف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

ى شاشة عرض اإلعالنات المطروحة ع� مستو 
المدرسة

شاشة عرض إحصائ�ات الطالب 
�� و�مكن االطالع ع� تفاص�ل أ�

م سيت(من خالل ا�قونة التقار�ر
 
�
)تناولها بالتفص�ل الحقا

ي الصفحا
ت شاشة ألحدث المشاركات �ف

عليق تعد�ل منشوراتك أو الت(االجتماع�ة 
)إلخ...ع� منشور
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كیف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

عرض االحداث واإلعالنات واللقاءات : التق��م
م مع واالختبارات والواجبات والدروس ع� التق��

.إمكان�ة عرضها باليوم واالسب�ع والشهر

ف تقار�ر الطالب يتم تحدي ثها بني
ة واألخرى  الف�ت

:أ�قونات التواصل ال��ــــع لــ

.الدروس الخاصة بالطالب•

.أدوات التعلم الماتع•

ف • ي غرفة المعلمني
.ط�ح أسئلتك �ف

.االطالع ع� تقار�رك و�نجازك الدرا�ي •



:تعدیل البیانات الشخصیة. 3
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كیف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

:�مكنك الوصول للتا�ي طالببالنقر ع� 
.صندوق الرسائل الواردة•
.صفحة تعد�ل ب�اناتك الشخص�ة•
ون�ة• ي اإلل��ت

.محفظيت
.�سج�ل الخروج من النظام•
ف • .االنتقال إ� بوابة عني
ي النظام•

.تغي�ي الصورة الشخص�ة الظاهرة �ف

ي 
بالدخول ع� شاشة ب�انايت

ب�مكانك تعد�ل ب�اناتك 
الشخص�ة، وهذە الب�انات �ي 

سجل التواصل الخاص بك ع�
.نظام إدارة التعلم

: مالحظة
احرص ع� تدو�ن الب�انات 

الصح�حة؛ لضمان التواصل 
ي مدرس تك الفعال بينك ومنسويب
والحصول ع� مستجدات 

.النظام
ahmed@Hotmail.com

ahmed@Hotmail.com



:محفظتي اإللكترونیة. 4

12

كیف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

ي تعرف بالطالب، مثل الهوا�ات والمهارات والد
ون�ة تضم كافة العنا� اليت وكذلك . وراتالمحفظة اإلل��ت

ف بها الطالب ي تم�ي
ف والمقررات اليت .�ضم تزك�ات المعلمني
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التفاعل في المجتمع المدرسي

اإلعالناتلىعاالطالعللطالبیتیححیثالتعلمإدارةنظامیوفرھاالتياألدواتأحدالمدرسةمنسوبيبینالتفاعل
صفحتھوىمستعلىتعلیمیةأوتثقیفیةمنشوراتنشروكذلكوالفصولالمدرسةمستوىعلىالمعروضةالعامة

.خاللھامنللتفاعلویسمحالشخصیة

.ذلكتنفیذعلىالطالبتساعدالتيالتوضیحیةاإلجراءاتالدلیلھذایتناول

.المدرسيالمجتمععلىالشخصیةالصفحاتفيمعھاوالتفاعلالمنشوراتإضافة

:التاليالشكلفيموضحھوكماالمدرسيالمجتمعشاشةعلىأدخل

التفاعل مع منشورات المدرسة

الصورة والب�انات الشخص�ة

ةمساحة إضافة المنشورات ع� الصفحة الشخص�

إضافة مرفقات للمنشور 
)روابط، صور، ملفات(

االنتقال لصفحة 
المدرسة وصفحات 

.الفصول

الدخول للمجتمع المدر�ي 

لالنتقال لصفحتك الشخص�ة قم بالضغط ع� اسمك

صفحة المدرسة 
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صفحات المجتمع المدرسي

النظام عند الضغط ع� صفحة المدرسة ينقلك: الصفحة االجتماع�ة للمدرسة
.إ� صفحة المدرسة و�ستعرض المنشورات المطروحة بها

ة الصفحات االجتماع�
ي المدرسة .لمنسويب

� صفحة عند الضغط ع� اسم الفصل سينقلك النظام إ: الصفحة االجتماع�ة للفصل
ف و  ف بالفصل من معلمني ي المدرسة المعنيني طالب وأول�اء الفصل لتستعرض كافة منسويب

.أمور

الصفحات االجتماع�ة 
ي الفصل .لمنسويب
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إضافة منشور وتعدیلھ في المجتمع المدرسي

إضافة رابطإضافة صورة

إضافة ملف

أ�قونة المساعدة 
تظهر لك لتقد�م

ي صفحات
الدعم �ف

المجمع المدر�ي 

ي المكان المخصص للمنشور1.
.أضف النص �ف

).أو رابطpdfأو zipصورة أو ملف  (أضف المرفقات 2.

.تحقق من صحة المنشور ومرفقاته قبل الن�ش 3.

ي المدرسة4. .اضغط ع� أ�قونة الن�ش ل�صبح المنشور متاح الطالع جميع منسويب

خطوات النشر

�قك ب�مكانك تعد�ل منشورك أو تعل

مة بالضغط ع� الم��ــع ومن القائ

المنسدلة قم باخت�ار التعد�ل 

.المرغوب به
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التفاعل في المجتمع المدرسي

النتیجة

ي المدرسة عمل التا�ي  :للتفاعل مع المنشور ب�مكان منسويب

oاالعجاب بمنشور
oعدم االعجاب به
oمشاركة المنشور ع�ب الصفحات االجتماع�ة.
oء .اإلبالغ عن منشور �ي
o صورة، ملف  (إضافة تعليق ومرفقاتzip أوpdfرابط ،.(

راحصائ�ات التفاعل مع المنشو 

ي المدرسة ع� صفحات المدرسة والفصول أو صفحاتهم  ب�مكانك التفاعل مع المنشورات المضافة من منسويب

.الشخص�ة

ي التفاعل لزمالئك ومحفز له: تذكر 
.أنك قدوة �ف

.من المهم جدا� اطالعك ع� آداب السلوك الرق�ي وس�اسات المشاركات االجتماع�ة والن�ش 
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إضافة وقبول الصداقة في المجتمع المدرسي

ة الذي إرسال طلبات الصداقة يتم ع�ب الدخول ع� الصفحة الشخص�ة للطالب أو المعلم أو قائد المدرس
.ارسال طلب الصداقةتطلب صداقته، ثم الضغط ع� 

ي أع� الشاشة تف�د ب�رسال ا
.لطلبستظهر رسالة نجاح �ف

لصداقةستصل رسالة تنب�ه للمستخدم المرسل له طلب ا

بالضغط ع� التنب�ه أو 
طلبات بالدخول ع� 

ي المجتمع الصداقة 
�ف

، ب�مكانك قبول  المدر�ي
ە  الطلب أو رفضه أو ح�ف

عند ح�ف الطلب : مالحظة
لن �كون ب�مكان المستخدم

طلب الصداقة منك مرًة 
.أخرى حيت إزالة الح�ف 
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التفاعل في المجتمع المدرسي

.بعد الموافقة أصبح قائد المدرسة أحد األصدقاء

إذا أردت أن تحذف 
ه صديق بعد اضافت

ب�مكانك الضغط ع�
اسمه من قائمة 

األصدقاء وستظهر 
نة لك معلوماته وأ�قو 

.الحذف



ذلك الطالب المجد یكن دائماً على اطالع على كل ما ھو جدید في المدرسة ومشارك فیھ، وھو یحتاج لتنظیم وقتھ؛ ل
.ستساعد ھذه النشرة الطالب والطالبات على معرفة كیفیة انجاز ذلك

كیف تتنقل بین إعالنات المدرسة1.

19

 ً نظم وقتك وكن مطلعا

مة �مكنك الدخول ع� اإلعالنات من القائ
نات الرئ�سة واستعراض تفاص�ل اإلعال 

ي صفحة المدرسة أو فصل
ك المنشورة �ف

 الدوائر المدر�ي أو التنقل �شكل ��ــــع ع�ب 
.لتستعرض صور إعالنات المدرسة
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 ً نظم وقتك وكن مطلعا

.كیفیة إضافة حدث خاص بك في التقویم. 2

إلضافة حدث ع� التق��م 
�مكنك الضغط ع� ا�قونة 

.ةمن القائمة الرئ�سالتق��م 

.للبدء ب�ضافة الحدثإضافة حدثاضغط ع� ا�قونة 
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 ً نظم وقتك وكن مطلعا

م أدخل تفاص�ل الحدث ومن ث
حفظ اضغط ع� أ�قونة 

ن ستالحظ إضافة الحدث ضم
.التق��م

ة األحداث بتحد�د م��ــع الن�ع ذف حدث ولتعد�ل أو ح. ب�مكانك فل�ت
. قم بالضغط عل�ه



بشكللھالمعلومةتوصلومتنوعةجاذبةبطرقالدروسوتشرحتعلمھتیسرموادعلىللحصولطالبكلیتطلع

وتصفحجھازهعلىpdfكملفاتمقرراتھتحمیلآلیةمعرفةعلىوالطالباتالطالبالدلیلھذاویساعدسھل،

.الدروسھذهتشرحالتيالمصاحبةالموادعلىواالطالعالدروس

تصفح المقررات.1

22

 ً مقرراتي أیسر إلكترونیا

للدخول ع� مقررات الطالب اضغط ع�
ي ا�قونة 

ي القائمة الرئ�سمقررايت
ة أو �ف

ا�قونات الوصول ال��عة أو ع� 
.االحصائ�ات

ي ستظهر مقررات الطالب وأمام كل مقرر مجموعة أ�قونات
تمكنه بالضغط ع� مقررايت

ي 
سيتم من الوصول ال��ــــع لأل�شطة التعل�م�ة والمواد المصاحبة لهذا المقرر واليت

ي الصفحات التال�ة
.توض�حها بالتفص�ل �ف
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 ً مقرراتي أیسر إلكترونیا

رر المواد المصاحبة للمق
ح المقرر  ي ��ش

واليت
بطرق جاذبة ومتنوعة

تحم�ل ال�تاب ع� الجهاز 
pdfكنسخة 

ي خدمة تقدم للطالب 
التقي�م الذايت

للتحقق من فهمه للمقرر و�ستعرض
.أسئلة ع� مستوى المقرر كام�ً 

ي تم 
الواجبات اليت

اعدادها من قبل 
ي المقرر 

ف �ف المعلمني
.وارسالها للطالب

ي تم اعدادها من قبل 
االختبارات اليت

ي المقرر وارسلت للطالب
ف �ف .المعلمني

سیتم شرح االختبارات والواجبات واألنشطة بالتفصیل الحقاً في نشاط األنشطة التعلیمیة

ي تم اعدادها 
من األ�شطة المدرس�ة اليت

ي المقرر وارسلت 
ف �ف قبل المعلمني

.للطالب

من االطالع ع� توز�ــــع درجات المقرر 
.  المعلم
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 ً مقرراتي أیسر إلكترونیا

ي حال اجابته
تظهر للطالب �ف

الصح�حة ع� السؤال
ي حال اجابته

تظهر للطالب �ف
الخاطئة ع� السؤال

ة مع بعد حل األسئلة تظهر النت�ج
ارسال إجابة آخر سؤال

ة يتاح لك االطالع ع� اإلجابات الصح�ح
لالختبار الذي تم انجازە

التقییم الذاتي. 2
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 ً مقرراتي أیسر إلكترونیا

بالضغط ع� ا�قونة 
هر تحم�ل ال�تاب ستظ

شاشة التحم�ل وتعرض
جميع ال�تب المتاحة 

للتحم�ل والخاصة 
.بالمقرر

تبنك اإلثراءا.3

للدخول ع� بنك اإلثراءات من القائمة الرئ�سة أو بالدخول ع�
.إثراءات مقرر محدد، وتصفح المواد المصاحبة المحملة ف�ه
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 ً مقرراتي أیسر إلكترونیا

ب�مكانك اخت�ار مسار مقرر محدد لعرض المواد 
).اثراءته(المصاحبة ف�ه 



جدولي-
ن المعلمین خاصیة جدولي تظھر فیھا دروس الحصص الیومیة ودروس التقویة االفتراضیة وغیر االفتراضیة المرسلة م

.بمحتوى وعناصر قیمة

27

الحصص الدراسیة والحضور

قم بالدخول من القائمة الرئ�سة 

لالطالع وحضور الدرس قم بالضغط
ع� اسم الدرس 
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دروسي ولقاءاتي االفتراضیة

صفحات الدرس و�ثراءاته 

ة التسج�ل والدخول للدرس عند بدا�
الوقت

الواجبات المكلف 
بحلها

االختبارات المكلف
بحلها

إثراءات المعلم الخاصة 
بالدرس 



دروسي ولقاءاتي االفتراضیة

لتتمكن من حضور الدرس، تأكد من  Microsoft Teamsسینقلك النظام لصفحة
والدخول بمعلومات الدخول الخاصة بـ  Microsoft Teamsتثبیت تطبیق 

Microsoft Teams .على ستظھر لك شاشة اختیار استخدام البرنامج قم بالنقر
.بعدھا تستطیع بدء الدرس" لدیكTeamsفتح تطبیق"

29

�ل التطبيق إذا لم ف تقم اخ�ت ت�ف
بذلك من قبل

فتح "بعد تثب�ت التطبيق اخ�ت 
"لد�كTeamsتطبيق 



دروسي ولقاءاتي االفتراضیة

30

عة االنترنت سیتم عرض الفصل االفتراضیة على شاشاتك في ثواني، وذلك یعتمد على سر
ال الرغبة وصندوق المحادثات في ح. یحتوي الفصل االفتراضي على السبورة الذكیة. لدیك

.في أي مشاركة داخل الفصل

�ستطيع,  ع�ب م��ــع النص
ي الفصل االف�ت 

ي المشاركة �ف
ا�ف



دروسي ولقاءاتي االفتراضیة

31

Microsoftع�للعملاألجهزةمتطلبات Teamsالمكتب�ةاألجهزةأو المحمولللحاسبسواء:

:إضاف�ةوأجهزةمتطلبات

: Microsoft Teamsإرشادات تثب�ت

1

2

https://teams.microsoft.com/downloads


:  یتم رصد الغیاب والتأخر من قبل معلم الحصة-

32

متابعة غیابي 

ئ�سة قم بالدخول ع� التقار�ر واإلحصائ�ات من القائمة الر 
ي  ومن ثم الضغط ع� متابعة غ�ايب

ن أیقونة یمكنك الدخول على شاشة تفاصیل الدرس وستجد أ) المتزامن(بعد انتھاء الدرس االفتراضي 
یقونة رابط الدرس المباشر قد اختفت وظھرت بدل منھا أیقونة رابط التسجیل، بالضغط على ھذه اال

.یمكنك مشاھدة تسجیل الدرس



اءات العامة حتى یتمكن الطالب من تطویر مھاراتھ وقدراتھ وتقویة عالقتھ بمجتمعھ المدرسي، البد لھ من حضور اللق
فعاالً ذو أو التخصصیة المقدمة من منسوبي المدرسة والمشاركة فیھا، وھذه اللقاءات تتیح للطالب أن یكون عضوا ً

.رأي مشارك في مجتمعھ المدرسي

یتسنى ویساعد ھذا الدلیل الطالب والطالبات على معرفة آلیة حضور ھذه اللقاءات أو مشاھدة المسجل منھا في حال لم
.لھ الحضور المباشر

الدخول لشاشة اللقاءات التفاعلیة-

33

اللقاءات التفاعلیة

ات للدخول ع� شاشة اللقاءات العامة واستعراض اللقاء
ن المتاحة للطالب، اضغط ع� أ�قونة لقاءات الطالب م

ي من صندوق تنبيهالتفاص�لالقائمة الرئ�سة، أو 
.  ايت

حضور اللقاءات / أ�قونة استعراض 
ي تم �سج�لك بها ك

اض�ة اليت وصول االف�ت
.��ــــع لها
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اللقاءات التفاعلیة

و�عد . لقاء منشأ من قبل معلم الفصل و�مكن للطالب التسج�ل ف�ه لحضورە
ي �قوم النظام بنقل اللقاء إ� الل�سج�لالضغط ع� أ�قونة 

قاءات المسجل ، تلقايئ
.تظهر وقت انعقاد اللقاءحضور بها وتتغ�ي اال�قونة إ� 



ھذه المھام كافة الطالب المجتھد یسعى دوماً إلنجاز مھامھ التعلیمیة وفق األولویات المرتبة لھا ومتطلبات المعلمین، وتشمل
:األنشطة التعلیمیة التي یطلبھا المعلم من الطالب مثل

.الواجبات اإللكترونیة المرسلة لھ على النظام•

.االختبارات اإللكترونیة المرسلة لھ على النظام•

.المسارات التعلیمیة المعدة للطالب على النظام•

.  األنشطة المدرسیة المرسلة للطالب•

ة األولى نحو ویساعد ھذا الدلیل الطالب والطالبات على معرفة آلیة انجاز ھذه المھام بطرق یسیرة وسھلة، لنبدأ إذاً بالخطو
:تحقیق ذلك

حل الواجبات اإللكترونیة1.

35

كن طالباً مجتھداً 

ي �مكنك استعراض كافة الواجبات بالنقر ع� أحد اال�قونات التال�ة الظاهرة
لك �ف

:الشاشة الرئ�سة
القائمة الرئ�سة---الواجبات •
إحصائ�ة انجازك---الواجبات •
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كن طالباً مجتھداً 

 باطال 
�
عك كن حذرا� دائما

ء ع� توق�ت االنتها 
ذك�ي و��مكانك �سج�ل ت

ي التق��م
.�ف

مالحظة هامة

ي 
لم تبدأ ب�مكانك البحث عن الواجبات المنته�ة واليت

ي بدأت
.بعد، واليت

ي هذە المساحة يتم عرض ب�انات الواجب
، �ف

تم حل الوجب، لم يتم (وحالة حل الواجب 
).الحل حيت اآلن، لم يتم حل الواجب

نة بالضغط ع� هذە اال�قو 
.ينقلك النظام لحل الواجب

هذە اال�قونة تمكنك من االطالع ع� 
.إجاباتك واإلجابات النموذج�ة للواجب

هذە اال�قونة تمكنك من 
.استعراض ب�انات الواجب
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كن طالباً مجتھداً 

النتیجة

بعد حل الواجب يتم الضغط ع� ا�قونة إظهار النت�جة                  ، ومن ثم س�قوم النظام بالتصحيح اآل�ي 
واظهارالنت�جة مع التغذ�ة الراجعة

.لحفظه ع� جهازك قم بالضغط ع� ا�قونة تحم�لpdfلتحم�ل الواجب كملف 

 للمعل
�
ي وهذە إشارة إ� انه تم ارسال الواجب تلقائ�ا

.مستالحظ تغ�ي ا�قونة حل الواجب إ� اجابايت



.استعراض مالحظات المعلم على واجبات الطالب المحلولة

38

كن طالباً مجتھداً 

ظام بالضغط ع� هذە اال�قونة �عرض لك الن
ي تم تدو�نها من قبل المع

لم بعد المالحظات اليت
.االطالع ع� الواجب

مالحظات المعلم



حل االختبارات االلكترونیة.2
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كن طالباً مجتھداً 

ي لم ب�مكانك البحث عن االختبارات المنته�ة و 
اليت

ي بدأت
.تبدأ بعد، واليت

ي هذە المساحة يتم عرض ب�انات االختبار،
وحالة �ف

تبار، تم حل االختبار، لم يتم حل االخ(حل االختبار 
).ير�ب حل االختبار اآلن، منتظر

بالضغط ع� هذە اال�قونة
.رينقلك النظام لحل االختبا

ت ب�انات التوق�
ي لالختبا

رالزميف

 أحد �مكنك استعراض كافة االختبارات بالنقر ع�
ي الشاشة الر 

:ئ�سةاال�قونات التال�ة الظاهرة لك �ف
القائمة الرئ�سة---االختبارات •
إحصائ�ة انجازك---االختبارات •



40

كن طالباً مجتھداً 

المساحة المخصصة 
لعرض األسئلة والحل

ي لالختبار
درجة السؤالالعداد الزميف ب�انات األسئلة 

والدرجات

ي أسفل الشاش
ي تظهر �ف  بعد حل االختبار والتحقق من إجاباتك، اضغط ع� ا�قونة إظهار النت�جة اليت

�
ة، علما

 للمعلم بعدها
�
سل إجابتك تلقائ�ا .بأن النظام س�ي
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كن طالباً مجتھداً 

النتیجة



ون یقوم معلم المادة بإرسال األنشطة المدرسیة لك وقد تك
منھجیة او غیر منھجیة

42

كن طالباً مجتھداً 

األنشطة المدرسیة. 3



كن طالباً مجتھداً 

43

ي 
ستظهر لك الدروس المنشئة �ف

، قم  ف المسار من قبل المعلمني
ع ع� لالطال استعراض بالضغط ع� 

.محت��ات الدرس

عندها ستظهر لك محت��ات
الدرس المساعدة من اختبارات

. واسئلة و�ثراءات و نصوص

ي ستظهر 
لك عند الدخول ع� مسارايت

المسارات المنشئة لك من قبل 
، قم بالضغط ع�  ف المعلمني
ي المس

ارالمحت��ات التعل�م�ة �ف

ف و�ضافة بع ض المواد يتم ا�شاء المسارات التعل�م�ة من قبل المعلمني
المساعدة لدروس المقرر؛ لدعم الطالب ومساعدتهم ع� تنم�ة 

لتعل�م�ة مهاراتهم، و�جب ع� الطالب أن �طلع عليها و�ؤدي األ�شطة ا
ي تقدم تعلم ال

.طالبالمطل��ة فيها الحتساب تحقيق األهداف �ف

المسارات التعلیمیة. 4



نبیھات في التواصل أھم أداة للحفاظ على العالقات داخل المجتمع المدرسي، ومن خالل ارسال الرسائل واستالمھا وتلقي الت
.النظام سیبقى المستخدمین على تواصل بشكل مستمر

.ویساعد ھذا الدلیل الطالب والطالبات على معرفة آلیة التواصل بالوسائل المتاحة في النظام

صندوق الرسائل1.

44

كیف اتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوق الوارد

ي لالطالع ع� الرسائل ا
ليت

.قمت ب�رسالها
لالطالع ع� الرسائل 

.المرسلة إل�ك



45

كیف أتواصل مع منسوبي المدرسة

إنشاء رسالة جدیدة واختیار المرسل لھم

ي 
ي المدرسة الذين ترغب �ف .   التواصل معهمقم بتعبئة ب�انات الرسالة وقم بالبحث واخت�ار منسويب

.كما �مكنك إرفاق ملفات وصور لرسالتك
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كیف أتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوق التنبیھات. 2

هاتفتح رسائل التنبي

عرض التنبيهات
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كیف أتواصل مع منسوبي المدرسة

غرف المعلمین. 3

اط�ح سؤال ع� معلم المادة ثم
إرسالقم بالضغط ع� 

ي قمت مسبق
 �مكنك استعراض األسئلة اليت

�
ا

ف و�جابتهم عليها هن ابطرحها ع� المعلمني

ف من القائمة الرئ�س�ة أو م ن أ�قونة �مكنك الوصول لغرفة المعلمني
ي الصفحة الرئ�سة

ف الموجودة �ف غرفة المعلمني



لدلیل الحصول على إحصاءات اإلنجاز تعكس مدى تقدم الطالب في تعلمھ وتحفزه على مزید من التقدم، ویساعد ھذا ا
طالع على الطالب والطالبات على معرفة ماھیة التقاریر والرسومات البیانیة المتوفرة لھ على النظام لمساعدتھ في اال

.انجازه

اإلحصاءات المصورة1.
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تقاریري واحصاءاتي

جاز �ستعرض هذە الشاشات متوسط اإلن
ي المشاركات و�نجاز االطالع ع

� والتقدم �ف
ي مسار التعلم والمست

وى الدروس المعدة �ف
.الدرا�ي 

طالبة �ستعرض هذە الشاشات األعداد المتوفرة من الواجبات واالختبارات المتاحة للطالب وال
ي كل منها

.و�سبة انجاز الطالب �ف
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تقاریر واحصاءاتي

ات التقاریر واإلحصائی. 2
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تقاریر واحصاءاتي

ي 
داف الخ بتحص�لك الدرا�ي وتفاعلك وتحقيق أه... شارتك يتغ�ي لونها من أب�ض إ� برونزي إ� ف�ف

.  المسارات المسندة لك



طالب خارج لكي یكون التعلم أكثر متعة تمت إضافة مجموعة من العناصر المتنوعة والشیقة؛ لتسھم في تنمیة مھارات ال
:اطار المنھج وبأسالیب جاذبة وللدخول علیھا من غرفة المصادر في الشاشة الرئیسة
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 ً تعلمي أصبح ماتعا

مجموعة ف�ديوهات �ساعد 
ي 
الطالب ع� تط��ر ذاته �ف
.مجاالت متعددة ومتنوعة

اسهام 50من خاللها �ستعرض 
عل�ي بطرق جاذبة ومتنوعة

كل ق�مة ت����ة تعرض ع� ش60
ي باسم فواز و 

.نورةمسلسل كرتويف

مجموعة من ال�تب المتاحة 
للطالب لينهل من محتواها 

المتن�ع

ةمجموعة ألعاب تعل�م�ة مشوق

ي القراء
ة اختبارات ق�اس مهاريت

ف  ي اللغة اإلنجل�ي
�ة واالستماع �ف

)لاختبار قص�ي ، واختبار ط��(



مھمة    االستبیانات ترسل عن طریق قائد مدرستك، فالتغذیة الراجعة من الطالب تعتبر
. لتحسین الجودة واألداء
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االستبیانات 

عند الدخول ستظهر لك االستب�انات
المرسلة من قائد مدرستك، الضغط ع�

عرض االستب�ان

قم باخت�ار ما تراە صحيح، ومن ثم 
سحفظالضغط ع�  ل إ� ، اإلجابات س�ت

.  قائد مدرستك
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