
متابعة القائد المدرسي سير العملية التعليمية في
الفصول االفت�اضية في منصة مدرستي

الهدف من
الدليــــــــل

يســاهم الدليــل فــي توضيــح خطــوات متابعــة قائــد/ة المدرســة ســير العمليــة التعليميــة المتوفــرة حالًيــا بمنصــة 
مدرستي، ويشمل التالي: 

يقــوم القائــد المدرســي بتســجيل 
الدخــول علــى منصــة مدرســتي 
 (Microsoft   teams)  من حسابه في
الرئيســية  الصفحــة  وتظهــر 

للمدارس المسندة إلية.

االطالع على 
الجدول الد�اسي 

للمعلم 

ط�ق معالجة التحديات 
التي تواجه الجدول 

الد�اسي

متابعة إعداد المادة 
العلمية وتهيئة الفصل 

االفت�اضي

 خطوات حضور فصل 
افت�اضي مسجل 

خطوات حضور فصل 
افت�اضي مباشر

1- االطالع على الجدول الد�اسي للمعلم 

١
الخطــوة

بالنقر على الصفحة الرئيسية 
الخاصة بالمدرسة التي �رغب 
بمتابعتها سوف تظهر صفحة 

المدرسة في الخطوة (3).

٢
الخطــوة

1

2

ــر  ــي بالنق ــد المدرس ــوم القائ يق
المعلميــن  إدارة  أيقونــة  علــى 

على يمين الشاشة.

٣
الخطــوة

ــه القائمــة المنســدلة  ســتظهر ل
يقــوم بعدهــا بالنقــر علــى إدارة 

�يانات المعلمين.

٤
الخطــوة

ســتظهر صفحــة بهــا قائمــة بجميــع المعلميــن فــي المدرســة،  
يحــدد القائــد المدرســي أحــد المعلميــن لمتابعــة ســير العمليــة 

التعليمية لدية، ثم ينقر على الجدول المخصص له.

٥
الخطــوة
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2- ط�ق معالجة التحديات التي تواجه الجدول الد�اسي

ستظهر للقائد المدرسي صفحة الجدول األسبوعي الخاصة 
بالمعلم الذي �رغب بمتابعة العملية التعليمية لديه. ولكن 

عليه م�اعاة الحاالت التالية:

٦
الخطــوة

الحالة األولى :
لم يقم القائد �إسناد جدول د�اسي للمعلم. وتعالج كالتالي:

5

الحالة الثانية:
تم اسناد الجدول للمعلم ولكنه 

لم يقم بالتحضير. وعلى قائد 
المدرسة في هذه الحالة 

المعالجة بالتواصل مع المعلم 
إلعداد المادة العلمية وتهيئة 

الفصل االفت�اضي.

الحالة الثالثة:
قام المعلم بتحضير المحتوى 

وعناصره ظاهرة للقائد المدرسي.

يظهــر  للمعلــم  مقــ�ر  إلضافــة 
فــي جدولــه الد�اســي يقــوم 
القائــد المدرســي بالنقــر علــى 

إدارة المق��ات.

٧
الخطـــــــــــــــــــوة

ــر  ــب أخي ــك تبوي ســيظهر بعــد ذل
بالمق�ر عليه القيام باختياره.

١٠
الخطــــــــــــــــــــوة

ســيتعين عليــه تحديــد ال�يانــات 
الد�اسية.

٨
الخطـــــــــــــــــــوة

ــر  ــب آخ ــك تبوي ــد ذل ــيظهر بع س
ــار  ــده يخت ــام بتحدي ــار للقي بالمس

نوع المسار.

٩
الخطــــــــــــــــــــوة

أخيً�ا عليه النقر على إضافة.

١١
الخطــــــــــــــــــــوة
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3- متابعة إعداد المادة العلمية وتهيئة الفصل االفت�اضي

4- خطوات حضور فصل افت�اضي مسجل

5- خطوات حضور فصل افت�اضي مباشر

فــي حــال الرغبــة فــي مشــاهدة محتــوى أحــد الــد�وس التــي تــم 
انشــاؤها يقــوم القائــد المدرســي بالنقــر علــى مشــاهدة تفاصيــل 

الدرس. 

١٢
الخطــــــــــــــــــــوة

ــم  ــذي ت ــي ال ــل االفت�اض ــاهدة الفص ــي مش ــة ف ــال الرغب ــي ح ف
تســجيله مســبًقا مــن قبــل المعلــم، يقــوم القائــد المدرســي بالنقــر 

على مشاهدة الدرس المسجل.

 Microsoft) ــي ــابه ف ــال حس ــي ادخ ــد المدرس ــن القائ ــيطلب م س
teams) للدخول على الفصل االفت�اضي. 

يمكن للقائد المدرسي الحضور المباشر للفصل االفت�اضي من خالل منصة مدرستي، عن ط��ق الخطوات التالية:

١٤
الخطـــــــــــــــــــوة

عنــد رغبــة القائــد المدرســي بدخــول فصــل افت�اضــي 
مباشــر عليــه التواصــل مــع المعلــم إلرســال �ابــط 
الفصــل االفت�اضــي والســماح لــه بالدخــول. أو يقــوم 

المعلم بنسخ ال�ابط        (ctrl+c) وإرساله مباشرة.

١٥
الخطــــــــــــــــــــوة

12

ــداده  ــم �إع ــام المعل ــذي ق ــدرس ال ــوى ال ــة محت ــتظهر صفح س
والمكون من (المحتوى المق�وء، االث�اءات، الواجبات،...).

١٣
الخطــــــــــــــــــــوة
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17

ســيتعين علــى القائــد المدرســي إدخــال اســمه كمــا هــو موضــح فــي 
.(Join now) الصورة ثم النقر على

للفصــل  المدرســي  القائــد  انضمــام  قبــول  المعلــم  علــى  ويتعيــن 
االفت�اضي. 

١٦
19الخطــــــــــــــــــــوة
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