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ي المعلمبه�ضطلعالذيالدور إن
مفتاحوهو �م�ة،التعلالعمل�ةأركانأحد ل�ونهللغا�ةهامدور عام�شكلالتعل�م�ف

اتمن�ملكما و�قدر للطالب،بالنسبةوالعلومالمعرفة ���ة،العلم�ةالخ�ب أن�ستطيعالفعالة،التدر�سوأسال�بوال�ت

 �خ�ج
�
ف طالبا ف متفوقني .ومبدعني

ي 
ي التعل�مو�ف

ويف فموجهالمعلم�صبحح�ثدورە،و�عظمالمعلمأهم�ةتزداد اإلل��ت خاللمنالطالبمتعلع�وم�ش

القدرةولد�ه،المستجداتموا�بةع�قادر للمعرفةمنتجالطالبتجعلحديثةتعلموأسال�بتعل�م�ةمواقفخلق

ا�متعلمهدعم اتهلت�ت .الح�اةمدىخ�ب

ي منصةالوزارةوفرتالجوهريالدور بهذا المعلم�قومول�ي 
ي التعلمإلدارةمدرسيت

ويف ي معلمالومساندةاإلل��ت
إنجاز �ف

بأدواتموالتحكوالمهاماأل�شطةو��شاءإدارةل��ف�ةال�املةاالرشاداتسنقدمالمصور الدل�لهذا خاللومنمهامه،

ي التعلمإدارةنظامع�للمعلمالمتاحةالتعلم
ويف ي (اإلل��ت

.)مدرسيت

المقدمة
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كیف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

اإللكترونيالتعلمإلدارةمدرستيلنظامالمدخل

الدخولتسجیل1.

صفحة تسجیل الدخول لـ مدرستي



كیف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

:كیف اقوم بتسجیل الدخول لـ مدرستي 

قم بتعبئة بیانات الدخول

ي 
ويف سجل ب��دك اإلل��ت

أدخل كلمة المرور
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كیف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

اإللكترونيالتعلمإلدارةمدرستيلنظامالمدخل

الرئیسةالشاشة.2

7



:تتكون الشاشة الرئ�سة للنظام من عدة أجزاء و�ي كالتا�ي 

ي النظام: الجزء األول
.أ�قونات القائمة الرئ�سة للتنقل �ف

كیف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

8

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

االنتقال 
للصفحة
الرئ�سة

اتالتنبيه

دل�ل صندوق الوارد
االستخدام

مغادرة 
النظام

ي زاو�ة نوافذ مساعدةأ�قونة 
�ف

ح مبسط ل فهم النظام عبارة عن �ش
وظ�فة صفحات النظام

ف  ي تتيح للمعلم التنقل بني
شاشات النظام أ�قونات القائمة الرئ�سة واليت

.طالبإلدارة األ�شطة التعل�م�ة واالطالع ع� تقدم اإلنجاز وتعلم ال

م�ة إلخفاء األ�قونات واال�تفاء بالصور الرسو 
ة عنها .المع�ب



ي 
اإلعالنات والصفحات االجتماع�ة والتق��م واإلحصاءات: الجزء الثايف

كیف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

9

شاشة عرض اإلحصاءات 
العامة إلنجاز المعلم 
و�مكن االطالع ع� 

تفاص�ل أ��� من خالل
م سيت(ا�قونة التقار�ر

 تناولها بالتفص�ل ال 
�
)حقا

ي الصفحات االجتما
ع�ة شاشة المشاركات �ف

ك أو التعليق ع� منشور أو تعد�ل منشور (
)إلخ...تعل�قك الخاص

ى شاشة عرض اإلعالنات المطروحة ع� مستو 
.المدرسة



لتعل�م�ة صناديق التنبيهات والرسائل، واستعراض آخر مستجدات األ�شطة ا: الجزء الثالث
.المضافة ع� النظام

كیف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

10

ت �سج�ل وعرض االحداث واإلعالنا: التق��م
ا باليوم واللقاءات ع� التق��م مع إمكان�ة عرضه

.واالسب�ع والشهر



ي ال
ي المقرر الذي �قوم المعلم باستعراضه �ف

�ن �ف ف ف الطالب المتم�ي .صفحة الرئ�سةلوحة �ش

كیف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

11

:أ�قونات التواصل ال��ــــع لــ

.لمالخدمات التعل�م�ة الخاصة بالمع•

االطالع ع� مؤهالت الطالب•

التجاوب مع أسئلة الطالب •

.أدوات التعلم الماتع•

o ي
التط��ر الذايت

o ف .اسهامات علماء المسلمني
oق�منا الغال�ة.
oنادي القراءة.
oغرفة األلعاب.



:الب�انات الشخص�ة. 3

كیف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

12

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  الفعال بينك ومنسويب

مدرستك وللحصول ع� 
.مستجدات النظام

:�مكنك الوصول للتا�ي معلم بالنقر ع� 
ون�ة. 2.                           طالبك. 1 .محفظتك اإلل��ت
.صفحة تعد�ل ب�اناتك الشخص�ة. 4.     صندوق الرسائل الواردة. 3
ف . 6.    تغي�ي الصورة الشخص�ة.5 . االنتقال إ� بوابة عني
.�سج�ل الخروج من النظام. 7

ahmed@Hotmail.com



ي . 4 ب من خالل هذە اال�قونة يتمكن المعلم من الدخول ع� شاشة أسماء الطالب و�ضافة نجوم للطال : طاليب
ون�ة واالطالع عليها وتدو�ن تزك�ات لهم ب�دخال نص �صف لمكافئتهم ع� إنجازاتهم والدخول ع� محافظهم االل��ت

ي مقرر المعلم
.و�ق�م وضع الطالب �ف

كیف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

13

فك� ي المعلم �دون المالحظة وال�ت
ة �ف

ون�ة للطالب المحفظة اإلل��ت
ي 
لتظهر لد�ه كما هو موضح �ف

ي  .الشكل الجانيب

ة الطال  ب للبحث وفل�ت

ب�مكانك الدخول ع� طالبك 
من أ�قونة قائمة الطالب من 

القائمة الرئ�سة، أو أ�قونة 
ي  .طاليب



ي يوفرها نظام إدارة التعل�م ح�ث يتيح للمعلم عرض إ
ي المدرسة أحد األدوات اليت ف منسويب عالنات عامة ع� التفاعل بني

حات الفصول مستوى الفصول وكذلك ��ش منشورات تثق�ف�ة أو تعل�م�ة  ع� مستوى الصفحة الشخص�ة أو صف
.الخاصة به، وكذلك �سمح للتفاعل من خاللها، كما �مكنه إضافة أحداث ع� التق��م المدر�ي 

ي �ساعد المعلم ع� تنف�ذ ذلك
.يتناول هذا الدل�ل اإلجراءات التوض�ح�ة اليت

.المجتمع المدر�ي 1.

ي الشكل التا�ي المجتمع المدر�ي قم بالدخول ع� شاشة 
:من القائمة الرئ�سة كما هو موضح �ف

14

المجتمع التفاعلي للمدرسة

اض�: الصفحة االجتماع�ة للمعلم  إ� الصفحة عند الضغط ع� أ�قونة المجتمع المدر�ي ينقلك النظام اف�ت
�
ا

ئك الذين الرئ�سة للمجتمع المدر�ي وفيها �ظهر لك جميع منشورات المدرسة وفصولك ومنشورات أصدقا
.قمت ب�ضافتهم

ةالصورة والب�انات الشخص�

مساحة إضافة نص المنشور

)روابط، صور، ملفات(إضافة مرفقات للمنشور 

ة االنتقال لصفحة المدرس
.وصفحات الفصول

مكلالنتقال لصفحتك الشخص�ة قم بالضغط ع� اس

صفحة المدرسة 



الصفحات االجتماعیة: المجتمع المدرسي

ك النظام عند الضغط ع� صفحة المدرسة ينقل: الصفحة االجتماع�ة للمدرسة
ف و��مكانك إضافة إ� صفحة المدرسة و�ستعرض كافة الفصول والمنس��ني

.منشورات عليها والتفاعل مع منشورات مدرجة مسبقا

ة الصفحات االجتماع�
ي المدرسة .لمنسويب

حة الفصل عند الضغط ع� اسم الفصل سينقلك النظام صف: الصفحة االجتماع�ة للفصل
ف بالفصل من طالب وقائد الفصل ا ي المدرسة المعنيني ف عل�ه وقائد لتستعرض كافة منسويب لمعني

.المدرسة، و��مكانك إضافة منشورات عليها والتفاعل مع منشورات مدرجة مسبقا

ة الصفحات االجتماع�
ي الفصل .لمنسويب
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إضافة المنشورات والتفاعل معھا: المجتمع المدرسي

إضافة رابطإضافة صورة

إضافة ملف

أ�قونة المساعدة
�م تظهر لك لتقد

ي صفح
ات الدعم �ف

المجتمع المدر�ي 

ي المكان المخصص للمنشور1.
.أضف النص �ف

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

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

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

خطوات النشر

16



هم ومن ولتعد�ل المنشور أو التعليق قم بالضغط ع� أ�قونة الس
القائمة المنسدلة قم باخت�ار التعد�ل المرغوب 

إضافة المنشورات والتفاعل معھا: المجتمع المدرسي

النتیجة

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

االعجاب بمنشور أو تعليق1.

عدم االعجاب به 2.

.مشاركة رابط المنشور ع�ب الصفحات االجتماع�ة3.

ء4. .اإلبالغ عن منشور �ي

).، رابطpdfأو zipصورة، ملف  (إضافة تعليق ومرفقات 5.

راحصائ�ات التفاعل مع المنشو 

�مكنك اتباع نفس الخطوات إلضافة منشور ع� الصفحة الشخص�ة، أو الفصل

ي المدارس ع� صفحات الفصول أو صفحاتهم  وكذلك ب�مكانك التفاعل مع المنشورات المضافة من منسويب

.الشخص�ة

ي التفاعل ومحفز له: تذكر 
.أنك قدوة �ف

وري اطالعك ع� آداب السلوك الرق�ي وس�اسات المشاركة االجتماع�ة الرقم�ة من ال�ف

وحث طالبك ع� اتباعها

17



إضافة األصدقاء : المجتمع المدرسي

18

اقته، ثم إرسال طلبات الصداقة يتم ع�ب الدخول ع� الصفحة الشخص�ة للمستخدم الذي ت��د طلب صد
.ارسال طلب صداقةالضغط ع� 

ي حال قبول الصداقة م
ن ستصلك رسالة تنبيه�ة �ف

ي حال تم ط. المستخدم المرسل له طلب الصداقة
لب أو �ف

.  صداقتك

بالضغط ع� أ�قونة  
أو الدخول ع� تفاص�ل

ي المجطلبات الصداقة 
تمع �ف

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

عند ح�ف الطلب : مالحظة
م لن �كون ب�مكان المستخد
طلب الصداقة منك مرًة 

.أخرى اال بعد إزالة الح�ف 



إضافة األصدقاء : المجتمع المدرسي

.بعد الموافقة أصبح الطالب أحد األصدقاء

ب�مكانك أن تحذف 
صديق بعد إضافته
الضغط ع� قائمة 

األصدقاء وستظهر لك
معلوماته وأ�قونة 

.الحذف

19

صفحة المدرسة 



.إعالنإضافة-2

.الطالبع�وعرضها لفصولهإعالناتإضافةللمعلم�مكن

20

اإلعالنات المدرسیة:  المجتمع التفاعلي للمدرسة

ى للدخول ع� شاشة اإلعالنات و�ضافة اإلعالنات ع� مستو 
مناإلعالنات الفصول وضبط إعداداتها اضغط ع� أ�قونة 
.  أ�قونات الوصول ال��عة، أو القائمة الرئ�سة

بعد الضغط ع� 
ا�قونة إضافة إعالن 

ل، ع� مستوى الفص
أدخل ب�انات اإلعالن
واعداداته من توق�ت

ي ومرفقاته ثم
زميف

.حفظاضغط ع� 



إضافة اإلعالنات والتفاعل معھا : اإلعالنات المدرسیة

النتیجة

ك تم إضافة اإلعالن ع� مستوى الفصل و��مكان
تعد�له أو حذفه 

21

يع سينقلك إ� صفحة جمعرض ال�لزر 
ي مدرست

ك اإلعالنات الحال�ة المطروحة �ف
. و��مكانك مشاهدة تفاص�لها



التفاعل مع إعالنات المدرسة -

.  �مكن للمعلم اإلعجاب ومشاركة رابط اإلعالن ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي 

إضافة اإلعالنات والتفاعل معھا : اإلعالنات المدرسیة

20



.البالغاتإدارة-3

ةمسؤول�ةالمحتوىمراقبة المحتوىع�البالغاتخدمةإ�شاءتموعل�هالفصولوقائديالمدرسةق�اداتع�كب�ي
ي لتسهم

قائد سيتعرفالدل�لهذا خاللومنعليها،واالطالعالبالغاتإدارةط��قعنعليهم،العمل�ةهذەت�س�ي �ف
أو المحتوىع�سواءً بالغاتمنعليها ورد وما الدراس�ةالفصولمستوىع�البالغاتإدارةك�ف�ةع�الفصل

.والتعل�قاتالمنشورات

ي 
ف �ف .لهفصع�المنشور المحتوىع�بالغبوجود الفصللقائد تنب�ه�صلالمنشور عناإلبالغحني

ةالبالغن�عواخت�ار الدخول�مكنالبالغاتإدارةصفحةخاللمن .خاللهمنالتصن�فوفل�ت

23

البالغات المدرسیة : المجتمع التفاعلي للمدرسة

ي النظام ادخل ع�
إدارة إلدارة البالغات ع� المحتوى المتوفر �ف

.من القائمة الرئ�سةبالغات الفصول 

ي حال تم تعيي: مالحظة مهمة
نك إدارة البالغات ستظهر لك �ف

ي تقوم بتدر�سها
.  كقائد فصل ألحد الفصول اليت

تصن�ف البالغات،
اخ�ت التصن�ف وابحث عن

.البالغات واطلع عليها



البالغات المدرسیة

24

ف عل �ه، قم نص المنشور المبلغ عنه وعدد المبلغني
بالغاتهبالضغط عل�ه لالنتقال إ� المنشور و�دارة

ب�مكانك حذف جميع البالغات ع� هذا 
.  حذفالمنشور بالضغط ع� 



االستب�انات.4

ي أمورهموأول�اءالطلبةوتطلعاتأراءمعرفةإ�بحاجةأنتومعلمفصلكقائد 
الوقتلك�نا اختفهنا مدرستك،�ف

.والجهد

25

االستبیانات : المجتمع التفاعلي للمدرسة

�مكنك تحد�د ن�ع 
المستف�دين إما 

باستهداف مجموعات أو 
ي 
ف محددين �ف مستخدمني

النظام عن ط��ق البحث
ي خانة 

بأسمائهم �ف
"المستف�دين"

�د إلضافة استب�ان جد
افة إضقم بالضغط ع� 

ئة ، قم بتعباستب�ان
الخانات المطل��ة

ك بعد الحفظ س�ظهر ل
عمل االستب�ان و��مكانك

التعد�ل أو : التا�ي 
تالحذف أو إضافة الفئا



إدارة فئات االستبیان 

ي صفحة الفئات 
�ف

ن ب�مكانك إضافة نوعان م
و األسئلة  إما اخت�ارات أ

ن�ي 

بعد اإلضافة ب�مكانك عمل
د�ل أو التع: التا�ي ع� الفئة

الحذف أو إضافة األسئلة 
ة واالج��ة أو تعط�ل الفئ

عند تعط�لها لن تظهر (
ي االست

ف �ف )ب�انللمستخدمني

�ظهر س" ن�ي "بجانب الفئة من ن�ع 
لك زر إلضافة األسئلة فقط

بجانب الفئة من ن�ع 
را� س�ظهر لك ز " اخت�ارات"

ةإلضافة األسئلة واألج��

ب بمكانك استخدام رأس السهم إلعادة ترت�
.ط عل�هالفئات بنقلها ألع� أو ألسفل بالضغ

24



إدارة فئات االستبیان

ب�مكانك إجراء العمل�ات ع� 
ها لن األسئلة المضافة فعند تعط�ل
ي االست

ف �ف .ب�انتظهر للمستخدمني

األسئلةقم باستخدام األسهم لتغي�ي ترت�ب

افة بعد إضافة الفئة يتم إض
السؤال، قم بالضغط ع� 

، قم بكتابة إضافة سؤال
السؤال ومن ثم الضغط ع�

حفظ

الناتج
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إدارة فئات االستبیان 

ة بعد إضافة أسئلة الفئ
م يتم إضافة اإلجابات، ق

إضافة بالضغط ع� 
، ومن ثم كتابة جواب

الجواب والضغط ع� 
حفظ

��ة ب�مكانك إجراء العمل�ات ع� األج
هر المضافة فعند تعط�لها لن تظ
ي االستب�ان

ف �ف .للمستخدمني

ب األسئلةقم باستخدام األسهم لتغي�ي ترت�
ت�ب األخ�ي س�ظهر للمستخد( ف ال�ت ).مني

26



نشر االستبیان واالطالع على إحصائیات اإلجابات

ه ستظهر ؛ عند الضغط عل���ش ستالحظ بعد إضافة األسئلة واألج��ة س�ظهر لك زر 
ف س�قوم النظام ب�رسال االستب�ان إ�نعملك رسالة تأ��د قم بالضغط ع�  المستخدمني

.أو المجموعات المحددين من قبل

ي مدرستك بتعبئة االستب �ان بعدها بعد الن�ش س�قوم منسويب
ي حال أتعط�ل و زر إحصائ�ات اإلجاباتس�ظهر لك زر 

ردت �ف
ف  .إخفاء االستب�ان عن المستخدمني

ظهر س�إحصائ�ات اإلجاباتعند الضغط ع� زر 
لك األسئلة واألج��ة وعدد �ع�ب عن اخت�ارات

ف  المستخدمني

27

النتیجة



حسین مجمل االستبیانات الخاصة بالمعلم ترسل عن طریق قائد المدرسة، فالتغذیة الراجعة من المعلم تعتبر مھمة لت
.  جودة وأداء المدرسة

تعبئة االستبیان المرسل لك

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

عرض االستب�ان

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

.  إ� قائد مدرستك
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.التقویمعلىحدثإضافة-4

31

التقویم واألحداث المدرسیة 

 �مكن للمعلم إضافة أحداث شخص�ة أو عامة لفصوله ع� التق��
�
م وأ�ضا

� استعراض اللقاءات واإلعالنات المدرس�ة الجد�دة من خالل الضغط ع
.من القائمة الرئ�سةالتق��م ا�قونة 

ة األحداث بتحد�د الن�ع  ب�مكانك فل�ت

من خالل هذە األ�قونة �مكنك إضافة حدث 
خاص بك أو ألحد فصولك الدراس�ة



إضافة حدث على التقویم : األحداث المدرسیة

32

م قم ب�دخال تفاص�ل الحدث ومن ث
ظ ستالححفظ اضغط ع� أ�قونة 

.إضافة الحدث ع� تق��مك الخاص

النتیجة



إضافة حدث على التقویم : األحداث المدرسیة

ي الصفحة الرئ�سة
د�ل أو ولتع. تظهر األحداث ع� التق��م �ف

.حذف الحدث قم بالضغط عل�ه

ل عند ق�امك ب�ضافة حدث عام لفص
ي تظهر أحداث الفصول كتنبيهات

�ف
ي المدرسة حسابات منسويب

33



، ومن خالل إرسال الرسائل وا ستالمها التواصل أهم أداة للحفاظ ع� العالقات داخل المجتمع المدر�ي
ف ع� تواصل �شكل مستمر ي النظام سيب�ت المستخدمني

ي التنبيهات �ف
.وتل�ت

ي النظام
.و�ساعد هذا الدل�ل المعلم ع� معرفة آل�ة التواصل بالوسائل المتاحة �ف

صندوق الرسائل1.

34

كیف أتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوق الوارد



إرسال رسالة جدیدة : كیف أتواصل مع منسوبي المدرسة 

إ�شاء رسالة جد�دة واخت�ار المرسل لهم

ي ال
ي المدرسة الذين ترغب �ف .تواصل معهمقم بتعبئة ب�انات الرسالة والبحث بأسماء منسويب
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إرسال رسالة جدیدة : كیف أتواصل مع منسوبي المدرسة 

36

النتیجة



37

استفسارات الطالب: كیف أتواصل مع منسوبي المدرسة

.استفسارات الطالب الواردة من غرف المعلمین. 2

اضغط ع� أ�قونة استفسارات 
الطالب من الشاشة الرئ�سة أو من 

القائمة الجانب�ة

ات س�عرض النظام كافة االستفسار 
.الواردة للمعلم من الطالب

دون اجابتك ع� استفسار 
.الطالب وأرسلها لهم

الطالب محمد األحمري



الرد على استفسارات الطالب: كیف أتواصل مع منسوبي المدرسة

38

.ستظهر اجابتك للطالب كما �ي موضحة بصورة الشاشة أعالە



39

صندوق التنبیھات : كیف أتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوق التنبيهات. 3

ي بالتفاعل مع إضافتك مثل ي حال قام أحد منسويب
لطالب بحل بعد أن �قوم ا: تصلك تنبيهات و�شعارات النظام �ف

. الواجب أو اإلعجاب بأحد إضافتك، أو إلشعارك باإلضافات أو التعد�الت الجد�دة ع� مدرستك

ام قم لفتح العن� من تنبيهات النظ
بالضغط ع� تفاص�ل أو األشعار 

الظاهر

تاستعرض التنبيها



. مقررات المعلم. 

ي �مكنك استعراض مقرراتك المسندة لك من قائد المدرسة و�دارة خصائصها من ب
نك األسئلة عن ط��ق أ�قونة مقررايت

ي الخاص بتط��ر الطالب
ل�ل مقرر كما هو واالختبارات والواجبات واإلثراءات إلخ، كما �مكنك االطالع ع� التقي�م الذايت

:  موضح بالشكل التا�ي 

ي . 
.  التقي�م الذايت

40

األنشطة التعلیمیة

ي من أ�قونة 
ي �قوم االتقي�م الذايت

لطلبة بحلها ب�مكانك االطالع وحل األسئلة اليت
ي مقرراتك

.  لتط��ر نفسهم �ف



41

بنك األسئلة  : األنشطة التعلیمیة

.انشاء سؤال إلكتروني في بنك األسئلة-
. بنك األسئلة یتح لك إضافة واستخدام أسالة معدة من قبل المعلمین في االختبارات والواجبات

ن أسئلة للدخول إ� بنك األسئلة واستعراض ما �حت��ه م
ي درس محدد أو إضافة أسئلة إ� دروس محددة �مك

ن �ف
ي بنك األسئلة الدخول له بالضغط ع� ا�قونة 

القائمة �ف
.  الرئ�سة

�مكنك سؤال جد�د بالضغط ع� 
ي بنك األسئلة

.إضافة أسئلة �ف

اخ�ت التسلسل 
مراد التعل��ي للدرس ال
م ث. إضافة سؤال ف�ه

اضغط ع� إدارة 
.األسئلة



.انشاء سؤال إلكتروني في بنك األسئلة

مات الموضحة ستظهر لك شاشة إضافة السؤال، قم بتعبئة كافة الحقول اإللزام�ة بالخ�ارات المتاحة لك أو المعلو 
ي حافظة أسئلتك الشخص�ةحفظلها، ثم اضغط ع� أ�قونة 

ي بنك األسئلة و�ف
.لحفظ السؤال �ف

ي 
س�درج السؤال �ف

ته بنك األسئلة وحال
تم غ�ي محكم حيت ي
ا  ء تحك�مه من خ�ب

.التخصص

مالحظة هامة
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الواجباتلحافظةإلكترونيواجبإضافة-

43

الواجبات المدرسیة : األنشطة التعلیمیة

ة للدخول ع� حافظة الواجبات و�ضافة واجب اضغط ع� أ�قون
.  سةمن أ�قونات االحصائ�ات ال��عة، أو القائمة الرئ�الواجبات

ي التسلسل 
�ف

التعل��ي �مكنك
إضافة الواجب ع�

مستوى المادة أو 
الفصل أو /الوحدة

الدرس، ح�ث 
لة ستظهر لك األسئ

متوافقة مع 
اخت�اراتك



إضافة واجب إلكتروني لحافظة الواجبات 

ي الشاشة األو�، يتم االنتقال الستعراض
األسئلة من بنك لبناء الواجب و�عد تحد�د كافة ب�اناته كما هو موضح �ف

ي قم ب��شائها األسئلة واخت�ار األسئلة المكونة للواجب منها، و��مكانك تحد�د م��ــع 
تظهر لك األسئلة لاألسئلة اليت

ي بنك األسئلة وتم تحك�مها
ي قمت ب�ضافتها �ف

.اليت

.لمشاهدة جذر السؤال وخ�ارات اإلجابة: استعرض السؤال•
ي : إضافة السؤال•

ويف .ليتم إضافة السؤال المختار للواجب اإلل��ت

44



ي 
حدد درجة السؤال �ف

الواجب ثم اضغط ع� 
.حفظا�قونة 

إضافة واجب إلكتروني للطالب

45

ي الواجب، قم بتكرار العمل�ة ع�ب الضغط ع�
إضافة األسئلة المضافة �ف

.لحفظ أسئلة الواجبحفظ وعند االنتهاء قم بالضغط ع� السؤال 



إضافة واجب إلكتروني للطالب

لمعاينة 
الواجب 

المنشأ

ب لتعد�ل ب�انات الواج
أو األسئلة المختارة

لحذف الواجب المنشأ
رە لتعط�ل الواجب من اإلرسال م
ي 
اخرى للطالب و�لغاء ظهورە �ف

. إعداد دروس الحصص

الستعراض 
الواجبات 

المرسلة

إلرسال الواجب للطالب

النتیجة

.بعد إرسال الواجب للطالب لن تتمكن من التعد�ل ع� الواجب أو حذفه: مالحظة هامة
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استعراض الواجب

تھ بالضغط على  استعراض الواجب   سیظھر لك الواجب بملخص معلوما
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إرسال واجب إلكتروني للطالب 

48

ي سجل الدرجات الفعل�ة 
احتساب درجة الواجب �ف

ي الصفحات ال
.  قادمةللمقرر، سيتم ذكر سجل الدرجات �ف

بعد ا�شاء الواجب قم 

بالضغط ع� إرسال

ي 
باستطاعتك التحكم �ف

ي لظهو 
ر التوق�ت الزميف

الواجب ع� شاشات 

الطالب وكذلك ب�مكانك

رر تحد�د كافة طالب المق

ي المدرسة أو طالب 
�ف

محددين الستقبال 

.الواجب وحله

ك بإمكانك إرسال الواجب المضاف في الحافظة للطالب مرات عدة وبالتوقیت المناسب ل
.وللطالب



الواجبات المرسلة

.  قم بالضغط على الواجبات المرسلة   لالطالع على الواجبات المرسلة

ابات الطالب عليها تظهر الواجبات المرسلة بب�اناتها للمعلم مع اتاحة إمكان�ة التعد�ل عليها وحذفها واستعراض إج
ي حالة لم �كن الواجب آ�ي التصحيح

.ورصد الدرجة �ف

.  عند بدا�ة وقت الواجب لن تتمكن من حذف الواجب المرسل وستالحظ اختفاء أ�قونة الحذف: مالحظة

عند إرسال الواجب ستالحظ اختفاء زرا التعدیل والحذف من أمام الواجب 
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االطالع على إجابات الطالب 

استعراض إجابات الطالب لحل الواجب

تعراض بالنقر عليها �مكنك اس> ---إجابات الطالب ستظهر لك ا�قونة > ----الدخول ع� الواجبات المرسلة 1.
.حالة الواجبات لدى كافة طالب المقرر

.د للطالبالواجبات المرسل حلها من الطالب ُ�مكنك النظام من إضافة مالحظات ع� الحل كتغذ�ة راجعة تعو 2.

لتحم�ل ملف إجابات الطالب

� دون التغذ�ة الراجعة المناسبة ثم اضغط ع
ا�قونة حفظ لتعود للطالب
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ي اختبار إضافة-
ويف االختباراتلحافظةإل��ت

51

االختبارات المدرسیة: األنشطة التعلیمیة

ونة للدخول ع� حافظة االختبارات و�ضافة اختبار اضغط ع� أ�ق
.  سةمن أ�قونات االحصائ�ات ال��عة، أو القائمة الرئ�االختبارات

ألسئلة المراد و��مكانك تحد�د ا. أدخل ب�انات االختبار والتسلسل التعل��ي المراد ا�شاء االختبار عل�ه

ي االختبار بتحد�د 
ألسئلة بط��قة ح�ث �قوم النظام باخت�ار ااإل�شاء اآل�ي أو منشأ من المعلم إضافتها �ف

.عشوائ�ة من بنك األسئلة

وى اخت�ار ع� مست
المقرر

أو مستوى الوحدة

أو مستوى الدرس

لأو مستوى الفص



إضافة اختبار إلكتروني لحافظة االختبارات

:تظهر شاشة ضبط إعدادات األسئلة للمعلم بح�ث توضح له التا�ي 
ي كل مستوى من األسئلة•

.عدد األسئلة المتاحة لك من كل ن�ع و�ف
ي يتم اخت�ار األعداد بناء ع� رؤ�ة المعلم لتوز�ــــع الدرجات وطب�عة األسئلة ا•

ي يرغب �ف ليت
.ادراجها لالختبار

.التا�ي لالنتقال لإلجراءحفظبعد تحد�د االعداد �قوم المعلم بالضغط ع� ا�قونة •

ي من ا
 �شكل عشوايئ

�
ي المنشأة آل�ا

ويف لنظامضبط إعدادات أسئلة االختبار اإلل��ت
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إضافة اختبار إلكتروني لحافظة االختبارات

ي األع� للسماح للمعلم بالبحث عن أسئلة من نوع�ة محددة أو البحث عن أسئ
ي تم تظهر شاشة البحث �ف

لته اليت

ي بنك األسئلة، ومن ثم �مكن للمعلم استعراض كل سؤال واضافته لالختبار
.ا�شائها �ف

ي المنشأة باخت�ار المعلم لألسئلة أو إضافة أسئل
ويف ته إدارة أسئلة االختبار اإلل��ت

53



إضافة اختبار إلكتروني لحافظة االختبارات

النتیجة

ار لمعاينة االختب
المنشأ

بار أو لتعد�ل ب�انات االخت
األسئلة المختارة

اخرى لتعط�ل االختبار من اإلرسال مرەلحذف االختبار المنشأ
ي إعداد در 

وس للطالب و�لغاء ظهورە �ف
. الحصص

الستعراض 
لةاالختبارات المرس

بإلرسال االختبار للطال 
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إرسال االختبار للطالب 

.  ة الحذفعند بدایة وقت االختبار لن تتمكن من حذف االختبار المرسل وستالحظ اختفاء أیقون

55

ي 
الحتساب درجة االختبار �ف

سجل درجات المقرر للطالب

ي الحافظة للطالب مرات عدة و�التوق�ت المناسب ل
.ك وللطالبب�مكانك إرسال االختبار المضاف �ف
قم بالضغط ع� إرسال االختبار 



االطالع على إجابات الطالب 

حل الطالب لالختبارات واستعراض النتائج

نك استعراض بالنقر عليها �مك> ---إجابات الطالب ستظهر لك ا�قونة > ----الدخول ع� االختبارات المرسلة 1.
.حالة االختبار لدى كافة طالب المقرر

.�مكنك تحم�ل ملف اإلجابات ل�ل طالب لالطالع ع� اإلجابات التفص�ل�ة1.

تحم�ل ملف إجابات الطالب
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تعل��ي اثراءإضافة-

57

اإلثراءات التعلیمیة : األنشطة التعلیمیة

راء حذف إث/ للدخول ع� بنك االثراءات و�ضافة إثراء جد�د أو تعد�ل
ثراءات موجود، واستعراض ما هو متوفر منها، اضغط ع� أ�قونة بنك اإل 

.من القائمة الرئ�سة

عند الضغط ع� 
ك سينقلعرض ال�ل 

النظام إ� إثراءات
المقررات المضافة

ي  من قبلك و منسويب
. مدرستك



إضافة إثراء تعلیمي 

58

ف التابع لك ل. حفظبعد إدخال كافة ب�انات االثراء، اضغط ع� ا�قونة  بعد . تحك�مهوسيتم إرسال األثراء للم�ش
ف بالن�ش فسيتم إضافة االثراء لبنك االثراءات الخاص بالمدرسة .موافقة الم�ش



تحكیم اإلثراءات من قبل المشرف 

ي بنك إثراءات الم
درسة عرض االثراء �ف

ف بالن�ش  . بعد موافقة الم�ش

ك�م ل�ن عند تح. ب�مكانك التعد�ل ع� االثراء المضاف، أو حذفه
فك بالن�ش فلن تتمكن من تعد�له أو ح .  ذفهاإلثراء من قبل م�ش
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النت�جة



تحكیم اإلثراءات من قبل المشرف 

ي البنك للمقرر
.استعراض االثراء المضاف �ف

60

ن عند تحك�م إثراءاتك م
فك س�صل ك قبل م�ش
قبول تنب�ه بالرفض أو ال

بن�ش اإلثراء



ي قم بالدخول ع� صفحة 
من مقررايت
قونة القائمة الرئ�سة والضغط ع� أ�

و للمقرر كما هعنا� سجل الدرجات 
.موضح بالصورة

ي إدارة عنا� سجل الدرجات 
�ف

للمقرر ستجد الدرجة ال�ل�ة 
ل والمحددة من قبل قائد المدرسة ل�

، ب�
�
مكانك من العنا� المضافة سابقا

 ح�
�
ث تعد�ل الدرجة المدخلة سابقا

الب أنها ستنعكس ع� تحص�ل الط
بعد تعد�ل الدرجة قم . الدرا�ي 

.حفظبالضغط ع� 

إدارة درجات مقرراتي: األنشطة التعلیمیة
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لبة ع�ب �قوم المعلم ب�رسال األ�شطة المدرس�ة الصف�ة للط
إضافة "الدخول مكون األ�شطة المدرس�ة والضغط ع� 

". �شاط

مدرسينشاطإعداد.1

األنشطة المدرسیة : األنشطة التعلیمیة
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.قم بتعبئة البیانات األساسیة للنشاط، وحفظ البیانات بالضغط على حفظ-

األنشطة المدرسیة : األنشطة التعلیمیة

ي التسلسل
�ف

مقرر التعل��ي لل
�مكنك إضافة
النشاط ع� 

مستوى المادة 
أو 

الفصل/الوحدة
.أو الدرس

النتیجة

. لالطالع ع� تفاص�ل النشاط األساس�ة> ------استعراض النشاط 
. لتعد�ل الب�انات االساس�ة للنشاط> -----تعد�ل 

.لحذف النشاط> -----حذف 
ف عند تعط�ل النشاط ال �سمح النظام ب�رسال النشاط للطلبة من قبل المعلم أو من قبل معل> ------تعط�ل  مني

ي حال كونه متاح للجميع
.المدرسة �ف

ف > -----إرسال النشاط  . إلرسال النشاط لطلبة الفصول المستهدفني
.لالطالع ع� أ�شطة الطالب ورصد الدرجات لها> -----األ�شطة المرسلة 
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إضافة المسارات التعل�م�ة. 1

سار هو تخص�ص مسار بعنوان محدد لمجموعة من الطالب يتضمن هذا الم: المسارات التعل�م�ة 
ي تدعم تقدم تعلم الطالب وز�ادة تحص�له وتفوقه مجموعة من الدروس واأل�شطة التعل�م�ة اليت

.ومرتبطة باألهداف التفص�ل�ة للمقرر

64

المسارات التعلیمیة ومحتویاتھا

وج�ه دروس إلضافة المسارات التعل�م�ة الداعمة لتن��ــــع التعلم للطالب وت
محددة لطالب محددين، أدخل ع� ا�قونة المسارات من قائمة 
ي التعل�م�ة من أ�قونات الوص

ول ال��ــــع االحصائ�ات، او من ا�قونة مسارايت
.أو من القائمة الجانب�ة

.إضافة مسارإلضافة مسار قم بالضغط ع� 



إضافة المسارات التعلیمیة

65

تحد�د قم ب�دخال الب�انات األساس�ة للمسار ووصف الغا�ة من المسار و 
.الفئة المستهدفة له

ع� تب��ب بعد حفظ الب�انات األساس�ة للمسار التعل��ي قم بالضغط
.  المحت��ات التعل�م�ة إلضافة محتوى تعل��ي جد�د



للمساردروسمحت��اتإضافة.2

66

تألیف وتحكیم الدروس

ستظهر لك مراحل إ�شاء الدرس
ومحت��اته 

ي تأل�ف الدروس ب�مكانك إعداد محتوى لدروس المقرر، فبعد إضافة محت
وى درس �ف

ي المسار
ف �ف غط ع� أ�قونة قم بالض. للمسار س�كون ب�مكانك عرضه للطلبة المعينني

ف المحت��ات التعل�م�ة  إضافة محتوى تعل��ي ومن ثم . لمسار معني



تألیف وتحكیم الدروس

66

ي الخطوة األو� �جب عل�ك اخت�ار الدروس المراد ��ش محت��اتها للطال 
ب، ومن ثم �ف

.ى للمسارس�قوم النظام ب�ضافة الب�انات األول�ة للمحتو حفظقم بالضغط ع� 



تألیف وتحكیم الدروس

68

؛ و�تيح ىإضافة عنا� المحتو بعد إضافة ب�انات الدرس سيتم نقلك إ� الخطوة الثان�ة 
ي عنا� متنوعة مثل أسئلة أو اثراءات أو م

.حتوى ن�ي النظام إضافة محتوى للدرس يتمثل �ف

الضغط قم باخت�ار ن�ع المحتوى المراد إضافته و 
إضافة عن� جد�دع� 



تألیف وتحكیم الدروس

ضافةإب�مكانك مشاهدة ثم تحد�د المحتوى والضغط ع� 

النتیجة
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تألیف وتحكیم الدروس

محت��ات ب�مكانك �سخالمحت��ات المشابهة بالذهاب إ� تب��ب 
ف الخاص ب ي تم تحك�مها من قبل الم�ش

قم . هأحد معل�ي المادة اليت
�سخ، ومن ثم تحد�د العنا� والضغط ع��سخبالضغط ع� 
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تألیف وتحكیم الدروس

النتیجة
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تألیف وتحكیم الدروس

72

الب �حصل بعد إضافة عنا� الدرس �جب عل�ك ر�طها بنسبة تحقيق األهداف، بح�ث تجعل الط
ي حال أنه أتم أداء األ�شطة المناطة بهذە العنا�100ع� �سبة 

ط ع� بعد إدخال المجم�ع الضغ. �ف
حفظ



تألیف وتحكیم الدروس

ي الخطوة الخامسة يتم هنا استعراض جميع المسارات الخاصة بك المتاحة للم
ي �ف

ادة واليت
.�مكن ر�ط محتوى الدرس بها

ي الخطوة الرابعة ب�مكانك استعراض وترت�ب عن
ا� �ف

. بالسحب ألع� أو ألسفل121المحتوى ع�ب أ�قونة ا

73



تألیف وتحكیم الدروس

6

ي حال أردت عرض ال
محتوى عند الذهاب إ� الخطوة السادسة ستظهر لك نافذة تأ��د �ف

�وي التابع لك لتحك�مه  ف ال�ت األساتذة األخرون ليتمكنبالقبولللطلبة و�رساله للم�ش
ي هذە الحالة يتم عرضه فقط للطلبةالرفضاالستفادة منه أو 

. و�ف
.لن تتمكن من التعد�ل أو الحذف بعد إرسال المحتوى: مالحظة

من تثم و استعراضبعد ارسال الدرس للتحك�م قم بالضغط ع� أ�قونة 
.الضغط ع� اسم المحتوى لمشاهدة محت��ات الدرس

النتیجة النھائیة
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تألیف وتحكیم الدروس

ي التعل�قات ع� مستوى المسار واستعراض
محتوا�ات �مكنك المشاركة �ف

. المسار وترتيبها للعرض

النت�جة النهائ�ة
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مسارات زمالئي المعلمین

ف بمسارات  �ظهر مكون مسارات الزمالء المعلمني
ف ف تحتوي ع� محت��ات محكمة من قبل الم�ش ني
ها للطال  ب و�مكن  االستفادة منها بنسخها و��ش

ف  .  المستهدفني

ومن ثم" استعراض"قم بالضغط ع� 
ذة ، س�قوم النظام بفتح لك ناف"�سخ"

إدارة ب�انات المسار األساس�ة و�مكنك
طالب توج�ة المسار لفئة مستهدفة من ال

76



.الماتعالتعلمأدوات-

ي هملتسوالش�قة؛المتنوعةالعنا� منمجموعةإضافةتمتمتعةأ��� التعلم�كونل�ي 
تنم�ة�ف

:و�ي جاذبةو�أسال�بالمنهجاطار خارجالطالبمهارات

77

أدوات التعلم الماتع:  األنشطة التعلیمیة

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

ت من خاللها �ستعرض اسهاما
ةعلم�ة بطرق جاذبة ومتنوع

مجموعة من الق�م المستقاة
من مقررات الطالب، وذلك 

لغرسها لديهم بأسلوب 
جاذب، تقدم ع� شكل 

مقاطع كرتون�ة ممتعة

مجموعة من ال�تب المتاحة 
ا للطالب لينهل من محتواه

المتن�ع

مجموعة ألعاب تعل�م�ة 
مشوقة

ي ال
قراءة اختبارات ق�اس مهاريت

ي اللغة اإلنجل
�ة واالستماع �ف ف �ي

اختبار قص�ي ، واختبار (
)ط��ل



كیم یتم تعیین المعلم األول عن طریق قائد المدرسة ویقوم دور المعلم األول بدور المشرف ویمكنھ ذلك من تح
. مخرجات معلمي مدرستھ

األشراف على المعلمین

ون�ة ، المحفظة اإلل��ت
�قوم المعلم األول 
باالطالع ع� ب�انات

المعلم وتقدمه 
ي و�مكن  المنه�ب
اإلشادة به أمام 
ف األخ��ن فني .الم�ش

بالضغط ع� األ�قونة     
. �مكنك إضافة تعليق للمعلم

78



ف قم بالضغط ع�  "  تحك�م اإلثراءات"لتحك�م إثراءات المعلمني
، �قوم المعلم األول باستعرا" تحك�م اإلثراءات"عند الدخول ع� - ف ضها ومن ثم تظهر قائمة ب�ثراءات المعلمني

ي تحك�مها بالضغط ع� 
ي إما أن تكون مقبولة  ح�ث سيت" ��ش ع� مستوى المدرسة"البت �ف مكن منسويب

.  سينهامدرسة المعلم من االطالع عليها و االستفادة منها أو مرفوضة �سبب �ذكر وتعود للمعلم لتح

األشراف على المعلمین

79

�مكنك المالحظة بأن بعض
د اإلثرارءت تتبع مقرر محد

.  و�عضها عامة

�مكنك االطالع ع� 
غط محت��ات اإلثراء بالض

استعراضع� 

ولتحك�م اإلثراء قم 
��ش ع�بالضغط ع� 

، ومن ثممستوى المدرسة
اخت�ار حالة الن�ش 

عند اخت�ار حالة مرفوض س�كون
 عل�ك تعبأة التعليق

�
، وعند إلزام�ا

ام س�قوم النظارسالالضغط ع� 
ب�خطار المعلم بالحالة وتعليق

ف .الم�ش



80

األشراف على المعلمین

النتیجة

. و الن�ش أو اإلبالغب�مكانك االطالع ع� محت��ات اإلثراء والتفاعل بكتابة تعليق أاستعراضعند الضغط ع� 



81

تحكیم محتویات واھداف دروس المعلم

ك�م المحت��ات تح"لتحك�م محت��ات المسارات التعل�مة كخطوة سابقة لتحك�م المسار كامً�ن قم بالضغط ع� -
"التعل�م�ة

 ستظهر لك جميع الدروس المنش
�
اض�ا أة من عند الدخول اف�ت

ي لم تحكم بعد، ب�مكانك اخت�ار المقرر وتغ
ي�ي الحالة المعلم واليت

بحثومن ثم الضغط ع� 

بالضغط ع� استعراض �مكنك مشاهدة محت��ات
الدروس من إثراءات وأسئلة واختبارات مساعدة 



82

تحكیم محتویات واھداف دروس المعلم

بالضغط ع� استعراض االهداف �مكنك مشاهدة
ي الدرس

. توز�ــــع �سب األهداف ل�ل عن� �ف

ك و�الضغط ع� تحك�م تظهر ل
تحك�م المحت��ات "نافذة 

، قم باخت�ار حالة "التعل�م�ة
إما أن �كون: المحتوى التعل��ي 

أي ب�مكان مقبول داخل المدرسة 
فقط معل�ي مدرسة المعلم 

االستفادة من المحتوى واالطالع
.عل�ه

أي مقبول داخل وخارج المدرسة أو 
ب�مكان جميع معل�ي المدارس 

.االستفادة منه
ي حالة

خال �جب عل�ك إدالرفض و�ف
.  مالحظاتك للمعلم

حفظبعدها قم بالضغط ع� 
علم عندها س�قوم النظام ب�خطار الم

.  بنت�جة التحك�م



ي مرحلة تحك�م المسار كامً�، وعند الدخول ع� 
حك�م ت"بعد مرحلة تحك�م محت��ات المسارات تأيت

، ح�ث �قوم المعلم األول باستعراضها و " المسارات  التعل�م�ة ف من ثم البت تظهر قائمة بمسارات المعلمني
ي تحك�مها بالضغط ع� 

".تحك�م المسار"�ف
:  كالتا�ي 

األشراف على المعلمین

ظهر و�الضغط ع� تحك�م المسار ت
ر حالة لك نافذة التحك�م، قم باخت�ا

بول مقإما أن �كون : المسار التعل��ي 
أي ب�مكان فقط داخل المدرسة 

من معل�ي مدرسة المعلم االستفادة
.المسار واالطالع عل�ه

أي مقبول داخل وخارج المدرسة أو 
ب�مكان جميع معل�ي المدارس 

.االستفادة منه
ي حالة

خال �جب عل�ك إدالرفض و�ف
.  مالحظاتك للمعلم

حفظبعدها قم بالضغط ع� 
علم عندها س�قوم النظام ب�خطار الم

.  بنت�جة التحك�م
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اللقاءات التفاعلیة

.فيهاوالتفاعلوحضورها التفاعل�ةاللقاءاتإ�شاء

ف  ي أنالمدرسةلمعلمالبد ذلكيتحققو�ي تعل�م�ة؛مؤسسةأليمطلبوالتط��ر التحسني
ي بم�لت�ت ي مدرستهنسويب

�ف
حتط��ر أو إجراءأو قائموضعلمناقشةجماع�ةأو فرد�ةكانتسواءً متعددةلقاءات عل�م�ةتأ�شطةإدارةأو مق�ت
.إلخ...الدرا�ي والصفبالمدرسةوت����ة

ي المعلمالتعلمإدارةنظامو�ساعد 
 اللقاءاتهذەإقامةت�س�ي خاللمنذلكتحقيق�ف

�
اض�ا ضمانمستوىرفعيبما اف�ت

.حضورهاعنال�ث�ي تخلفعدموكذلكمنها الهدفتحقيق

ي موضحهو كما للمعلمالعامةاللقاءاتشاشةع�أدخل
:التا�ي الشكل�ف

احة للدخول ع� شاشة اللقاءات العامة واستعراض اللقاءات المت
قاءات و��شاء لقاءات جد�دة وضبط إعداداتها اضغط ع� أ�قونة ل

من المعلم من القائمة الرئ�سة، أو تنبيهات اللقاءات المنشأة
.  صندوق رسائ�ي أو التنبيهات

تعد�ل اللقاءات / حذف / أ�قونة إضافة 
اض�ة وضبط إعداداتها .االف�ت

اض/ أ�قونة استعراض  �ة حضور اللقاءات االف�ت
ي تم التسج�ل بها كوصول ��ــــع لها

.اليت



إنشاء اللقاءات التفاعلیة

ي الشاشة ثم ا
ضغط أدخل تفاص�ل اللقاء وفق البنود المحددة �ف

.حفظع� أ�قونة 

ا�شاء لقاء جد�د
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إنشاء اللقاءات التفاعلیة

ان الحظ أن النظام يتيح لك حذف اللقاء مادام أنه لم �حن موعد عقدە، ول�ن إذا ك
ي �قوم النظام بتعد�ل اال�قونة إ� إخ

فاء اللقاء بعد اللقاء قام فال �مكنك حذفه وتلقايئ
.انتهائه بح�ث ال �مكن الحد رؤ�ته والدخول عل�ه من المدع��ن

86



التسجیل وحضور اللقاءات التفاعلیة

87

Microsoftع�للعملاألجهزةمتطلبات Teamsي الحاسبأجهزةأو المحمولللحاسبسواء :المكتيب

:إضاف�ةوأجهزةمتطلبات

: Microsoft Teamsإرشادات تثب�ت

1

2

https://teams.microsoft.com/downloads


التسجیل وحضور اللقاءات التفاعلیة

جل من نافذة اللقاءات المس" حضور"اذا كنت من الحضور، قم بالضغط على •
. بھا واختیار اإلكمال عبر التطبیق ثم قم  بتسجیل الدخول

:إذا كنت مقدم اللقاء قم بإتباع الخطوات التالیة•
".Microsoft Teamsتسجیل الدخول "قم بالضغط  1.
في خانة Microsoft Teamsقم بإدخال بیانات الدخول الخاصة بـ 2.

.  تسجیل الدخول والضغط على تسجیل
خیار واختیار" تقدیم"قم بالعودة إلى نافذة لقاءاتي، ومن ثم الضغط على 3.

.االكمال عبر التطبیق
.  یفضل استخدام التطبیق المثبت على الجھاز: مالحظة

88

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

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

3

"االنضمام اآلن"اضغط على .   4
.تراضيالستخدام الكامیرا البد من قراءة سیاسة تشغیل الكامیرا بالفصل االف.   5

4



التفاعلیةاللقاءاتالتسجیل وحضور 

، وذلك �عتمد ع� �  ي
ي ثوايف

اض�ة ع� شاشاتك �ف عة شبكة سيتم عرض القاعة االف�ت
.االتصال لد�ك لد�ك

ي حال كونك تدير لقاء ف
أنت �ف

تحتاج إ� التدرب ع� 
استخدام أدوات القاعة 

اض�ة، عل �ه ال والفصول االف�ت
ي طلب المساعدة م

د �ف ن ت�ت
.المختص بمدرستك

مالحظة هامة

89

ھنا خصائص الفصل اإلفتراضي التي تتیح لك تقدیم اللقاء بشكل متكامل

اركةأ�قونات التحكم والمش

ةالتحكم بالصوت والصور 

قائمة الحضور
 
�
مساحة الدردشة مع الحضور نص�ا

زمن االجتماع

ي حال كونك تدير لقاء
�ف

فأنت تحتاج إ� التدرب
ة ع� استخدام أدوات القاع

اض�ة، ع ل�ه والفصول االف�ت
ي طلب المساع

د �ف دة ال ت�ت
.من المختص بمدرستك

مالحظة هامة

ض لمشاركة الشاشة واستعرا
السبورة الذك�ة ومشاركة 

ملف باور���نت



الجدول الدرا�ي -

90

الحصص الدراسیة ودروس التقویة

الستعراض الجدول الدرا�ي و�عداد دروس الحصص اضغط ع� 
.  الجدول الدرا�ي ا�قونة 

جدول جدول حصص المعلم �حتوي ع� مقرراته والفصول الدراس�ة موزعة ع� األ�ام والحصص، و�ستعرض ال
ح هذە المقررات وألي فصول ي ل�ش

ت�ب الزميف ي النظام. الدرا�ي ال�ت
.وهو ينشأ عن ط��ق المدير �ف

.جدولي ال تظھر لجمیع المدارس تظھر حسب االتفاق مع مدیر النظام مسبقاً خاصیة: مالحظة ھامة



إعداد درس الحصة 

رات قم بالضغط ع� المقرر إلدارة مقررات الحصة المسندة لك، ستظهر لك المقر 

. للبدء.         كتب��ب قم بالضغط ع� قم ب�عداد الدرس اآلن 

ي س
جل �سج�ل درجة للدرس �ف

الدرجات  

.    سالستكمال إ�شاء الدر التا�ي قم ب�دخال تفاص�ل الدرس ومن ثم الضغط ع� 
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إعداد درس الحصة 

اء إلضافة واجب واختبار أو�ثر 
واحد أو أ��� للحصة، قم 
.  بالضغط ع� زر اإلضافة
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إضافة واجب للدرس -

إعداد درس الحصة 

قم بالضغط ع� 
، ومناخت�ار الواجب
. �لثم تعبئة التفاص

و��مكانك إضافة 
ي 

درجة للواجب �ف
سجل الواجبات 

لتحتسب للطالب
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إعداد درس الحصة 

النتیجة
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إعداد درس الحصة 

ي تب��ب الحصة كدرس تم إع
دادە بعد حفظ الدرس س�ظهر لك �ف

�ل الدرس وس�قوم النظام ب�خطار الطلبة بالدرس الجد�د، ب�مكانك تعد
ي تقد�م الدرس للطلبة

.و البدء �ف

النتیجة النھائیة
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Microsoftلصفحةالنظامسینقلك Teamsتطبیقتثبیتمنتأكدالدرس،تقدیممنلتتمكنMicrosoft Teamsوالدخول
Microsoftبـالخاصةالدخولبمعلومات Teamsراختیاشاشةلكستظھر.الحصةصفحةمنالدرسرابطعلىبالنقرقمثم

.الدرسبدءتستطیعبعدھا"لدیكTeamsتطبیقفتح"علىبالنقرقمالبرنامجاستخدام

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

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



تقدیم الدرس
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Microsoftع�للعملاألجهزةمتطلبات Teamsي الحاسبأجهزةأو المحمولللحاسبسواء :المكتيب

:إضاف�ةوأجهزةمتطلبات

: Microsoft Teamsإرشادات تثب�ت



تقدیم الدرس
نت ، وذلك �عتمد ع� �عة االن�ت ي

ي ثوايف
اض�ة ع� شاشاتك �ف .لد�كسيتم عرض القاعة االف�ت

اركةأ�قونات التحكم والمش

ةالتحكم بالصوت والصور 

الحضور
 
�
مساحة الدردشة مع الحضور نص�ا

زمن االجتماع وأدوات التحكم بالنص

ض لمشاركة الشاشة واستعرا
السبورة الذك�ة ومشاركة 

ملف باور���نت

ي   واإلستعداد له قبل ب
ا�ف دء الدرس ومن هنا �ستطيع التعرف ع� جميع خصائص الفصل اإلف�ت

97



تقدیم الدرس

.ستصلك طلبات دخول اللقاء قم بالموافقة ل�ل مستخدم حيت يتمكن من الدخول •

ها من ال• ي او اخراج المستخدم من اللقاء  وغ�ي
خ�ارات بعدة �مكنك التحكم بكل مستخدم اي ب�غالق الالقط الصويت

عن ط��ق النقر ع� الثالثة نقاط المتواجدة بجانب كل مستخدم-1طرق منها  
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تقدیم الدرس

ف من خالل ا�قونة -2 .Mute Allكتم صوت جميع المشاركني

ف صوت النظام"عند مشاركة الشاشة تأ�د من تفع�ل خ�ار  صادرة من إذا أردت أن �سمع الحضور األصوات ال" تضمني
 عند �شغ�ل ف�ديو لد�ك. جهازك

ً
:مث�
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الطلبةغیابرصد-

رصد غیاب الطلبة في الحصص الدراسیة 

عند بدء وقت الحصة ستتمكن من رصد غ�اب الطلبة وتأخرهم عن 

.  ا�ي الحصص الدراس�ة، قم بالضغط ع�    رصد الغ�اب   من الجدول الدر 

ن ثم قم باالخت�ار وكتابة ملحوظاتك إن وجدت، وم

سة سيتمكن قائد المدر . حفظقم بالضغط ع� 

. ەوالطالب وو�ي أمرە من االطالع ع� ما تم رصد

 بعد الرص
�
.  دو�مكنك النظام من التعد�ل أ�ضا
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إ�شاء درس -

ي مهامهأداءمنالمعلملتمكنعدةحلولالنظاميوفر 
اض�ةالدروسخاص�ةومنها الظروف،كافة�ف ي ااالف�ت

لهتتيحليت
ي فصلمنأ��� جمع

حلهم،الدروسوتقد�مواحد وقت�ف ي بعد عنالدراس�ةالحصة�ش
الحضور لهيتسيف لمحال�ف

.الخاص�ةهذەاستخدامك�ف�ةالدل�لهذا و�وضح.إلخ...ظرفأليللمدرسة

إ�شاء درس جد�د

راض للدخول ع� شاشة الدروس وا�شاء الجد�د منها واستع
.  ةمن القائمة الرئ�سدروسالمنشأ، اضغط ع� أ�قونة 
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دروس التقویة 



إنشاء درس تقویة 

ف  ة �شكل م�ت امن مع أدخل ب�انات الدرس مع ا�شائه ع� الطالب وحدد ما اذا كان الدرس سيتم القائه مبا�ش
ي وقت

ثم . تحددە أنتحضور الطالب و�تطلب حضورە، او سيتم �سج�له وال يتطلب حضورە ليبث عليهم �ف
.ع� التق��مإلضافة الدرسحفظإلضافة الواجبات أو اإلثراءات أو االختبارات ومن ثم التا�ي اضغط ع� أ�قونة 
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إنشاء درس تقویة 

ي التق��م، قم بالضغط ع� 
ول ع� الذي من خالله تتمكن الدخرابط مقدم الدرس ستالحظ ظهور الدرس �ف

ي والبدء ببثه أو �سج�له للطالب
ا�ف ف بدء موعد الدرس المحدد لن تتمكن من. الدرس االف�ت حذف الدرس أو وحني

.تعد�له

103

النت�جة



ي األ�شطة التعل�م�ة نحو تحقيق األهداف ال
ي تعكس تقدم اإلنجاز �ف

منشودة واألداء التقار�ر أحد األدوات الرئ�سة اليت
ي توف�ي هذە المعلومات له التخاذ القرارات أو د

ف المتوقع، وخدمة التقار�ر واالحصائ�ات �ساند المعلم �ف عم التحسني
.والتط��ر

104

التقاریر واالحصائیات

أضغط ع� للطالع ع� التقار�ر واالحصائ�ات التفص�ل�ة لإلنجاز 
ي الشاشة الرئ�سة

.أ�قونة التقار�ر واالحصائ�ات �ف

ض االحصائ�ات ستظهر التقار�ر المتاح عرضها للمعلم، اضغط ع� ا�قونة التق��ر سينقلك النظام بعدها لعر 
المسارات �شمل تقار�ر المعلم إحصائ�ات عن اإلثراءات والدروس والطالب و . التفص�ل�ة عن العن� المختار

ي و�الضغط ع� كل ا�قونة ستظهر اإلحصاءات التفص�ل�ة لها
.والتقي�م الذايت



التقاریر واالحصائیات
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ي لالطالع ع� احصائ�ات انجاز المعلم أضغط ع� أ�قونة إحص
ائ�ايت



التقاریر واالحصائیات
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مسارات مثال ألحد التقار�ر المتوفرة للمعلم، تق��ر ال
.التعل�م�ة



ي إدارة المدرسة وقد يوكل بعض المهمات لمن يراهم أهل
ي العطاء قد �حتاج قائد المدرسة إ� العون �ف

�ف
. والمسؤول�ة، وكدور مساند سيتمكن المعلم من االطالع أو إدارة بعض من مكونات المدرسة

األدوار المساندة 

مسندة  تظهر لك األدوار ال" استعراض المدرسة بدور"من الشاشة الرئ�سة ستجد قائمة 

ار لك من قائد المدرسة، وعند اخت�ار الدور سينتقل دورك من معلم إ� الدور المخت

. كوستالحظ تغ�ي الشاشة الرئ�سة عندها ستجد دل�ل إلدارة المكونات المسندة ل
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