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ي وفعالرئ�سدور المدرسةلقائد 
والتعلمالتعل�ملعمل�اتالمناسبوالمناخالبيئةتهيئة�ف

ةفهو التهيئةعند دورە�قفوال للطالب، ف رحلةومتابعةةو�دار أمثللتفع�لاألو�الرك�ي

ي التعلم
ويف ي ل�افةاإلل��ت الرق�ي ع�مالتنحو التحولأهدافلتحقيقالمدرسةمنسويب

ي القائد ولينجحبعد،عنوالتعل�م
 �كونأنالبد المهمةهذە�ف

�
 ملما

�
 �دا� جإلماما

�
ومتسلحا

ون�ةالتعلمأنظمةإدارةبمهارات .اإلل��ت

وسهولة�� بكلمهامهمانجاز ع�لمساندتهمالمدارسلقادةالمصور الدل�لهذا ونقدم

ي منصةباستخدام .مدرسيت

4

المقدمة



.تسجیل الدخول إلى منصة مدرستي. 1

5

كیفیة الوصول للمدرسة في منصة مدرستي

صفحة تسجیل الدخول لـ مدرستي



كیفیة الوصول للمدرسة في منصة مدرستي

:كیف اقوم بتسجیل الدخول لـ مدرستي 

قم بتعبئة بیانات الدخول

�د األل ي قم بتسج�ل ال�ب
ويف ��ت

مرورقم بكتابة كلمة ال

6



)مدرستي(المدخل لنظام إدارة التعلم اإللكتروني 

.الشاشة الرئیسة. 2

7

كیفیة الوصول للمدرسة في منصة مدرستي



:تتكون الشاشة الرئیسة للنظام من عدة أجزاء وھي كالتالي

.أیقونات القائمة الرئیسة للتنقل في النظام: الجزء األول

8

كیفیة الوصول للمدرسة في منصة مدرستي

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 لف هم النظام عبارة عن �ش
وظ�فة صفحات النظام

ي تتيح لقائد المد
رسة التنقل أ�قونات القائمة الرئ�سة واليت

ف شاشات النظام إلدارة األ�شطة التعل�م�ة واالط الع ع� بني
.تقدم اإلنجاز وتعلم الطالب

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



اإلعالنات والصفحات االجتماعیة والتقویم واإلحصاءات: الجزء الثاني

9

كیفیة الوصول للمدرسة في منصة مدرستي

ى شاشة عرض اإلعالنات المطروحة ع� مستو 
المدرسة

شاشة عرض اإلحصاءات العامة 
ع� مستوى المدرسة و�مكن 
االطالع ع� تفاص�ل أ��� من

ناولها سيتم ت(خالل ا�قونة التقار�ر
 
�
)بالتفص�ل الحقا

ي الصفحات
شاشة المشاركات �ف

ور أو التعليق ع� منش(االجتماع�ة 
التفاعل معه أو التعد�ل ع� 

)إلخ...المنشورات 



الوصول السریع إلدارة مكونات النظام وعرض آخر اإلضافات في األنشطة التعلیمیة: الجزء الثالث

10

كیفیة الوصول للمدرسة في منصة مدرستي

ت �سج�ل وعرض االحداث واإلعالنا: التق��م
االسب�ع ع� التق��م مع إمكان�ة عرضها باليوم و 

.والشهر

ي 
ا�ف �ط الوصول ال��ــــع إلدارة عنا� المجتمع المدر�ي االف�ت ، الطالب، الل(�ش ف قاءات، البالغات، الفصول، المعلمني

).اإلعالنات

راجه إد/ استعراض آخر �شاط تم تنف�ذە 

ي الم��ع
ات ضمن المكونات المعروضة �ف

الدروس المنشأة، االثراءات(التفاعل�ة 

ات المرفوعة، االختبارات المعدة، الواجب

المسندة للطالب، الرسائل الواردة، 

)التنبيهات



:تعدیل البیانات الشخصیة. 3

11

كیفیة الوصول للمدرسة في منصة مدرستي

:�مكنك الوصول للتا�ي قائد المدرسة بالنقر ع� أ�قونة 
صفحة تعد�ل الب�انات.   2صندوق الرسائل الواردة        .  1

ف .  4تغي�ي الصورة الشخص�ة        3. االنتقال إ� بوابة عني
الخروج من النظام   . 5

ي 
بالدخول ع� شاشة ب�انايت

ب�مكانك تعد�ل ب�انات 
. ةالتواصل والصورة الشخص�

وهذە الب�انات �ي سجل 
التواصل الخاص بك ع� 

ي 
.مدرسيت

: مالحظة
احرص ع� تدو�ن الب�انات

الصح�حة؛ لضمان التواصل
ف منسو ي الفعال بينك و�ني يب

مدرستك والحصول ع� 
.مستجدات النظام



علیة البد من ضبط حتى یتمكن المستفیدین من استخدام المدرسة بشكل كامل وممارسة األنشطة التعلیمیة االفتراضیة التفا
تعیینھم على اعدادات المدرسة وتھیئتھا بتحدید الفصول الدراسیة بھا، وتحدید المعلمین واسناد المقررات الدراسیة لھم، و

.إلخ...فصول المدرسة، وكذلك تحدید طالب المدرسة وتوزیعھم على الفصول الدراسیة المنشأة 

.وذلك كلھ یتطلب إعداد مسبق من قائد المدرسة وھذه المھارات ھي ما سیتم تناولھ في ھذا الدلیل

.إضافة الفصول الدراسیة للمدرسة1.

:قم بالدخول على شاشة إدارة الفصول عن طریق الضغط على أحد االیقونات التالیة

12

 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

أ�قونة للدخول ع� شاشة إضافة الفصول وضبط اعداداتها اضغط ع�
الفصول من أ�قونات الوصول ال��عة، أو أ�قونة إدارة الفصول 

ي القائمة الرئ�سةالمدرس�ة 
.  �ف

ولللبدء ب�ضافة الفصإضافة فصل مدر�ي اضغط ع� ا�قونة 



13

 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

صف الفصل، المرحلة، الصف، الفصل الدراسي، اسم الفصل، و(نقوم بإدخال بیانات الفصول الدراسیة للمدرسة 
.، كرر ھذه العملیة حتى تنتھي من إنشاء فصول المدرسة كاملة)عدد المقاعد

:بعد انشاء الفصل سیظھر لك اعداداتھ والمتاحة في الشریط التالي

یانات الفصل بتعدیلالفصل المنشأ بالخطأ، كما یمكننا حذفمن خالل األیقونات الموضحة في الشریط یمكننا 
مكننا إضافة من أحد معلمي الفصل، وكذلك ی) رائد الفصل(تعیین قائد للفصل المدخلة سابقاً، وكذلك یمكننا 

.فحات التالیةالطالب والمعلمین للفصول، أیضاً إدارة الجدول الدراسي للفصل وھذا ما سیتم توضیحھ في الص
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

ف قائد الف صل لتعيني
نقوم بالضغط ع�

ا�قونة

اخ�ت أحد معل�ي الفصل 
ل�كون قائد للفصل ثم

حفظاضغط ع� ا�قونة 

ئ�ة ستالحظ كنت�جة نها
ادة أنه تم ظهور أسماء الق

ي تم تعينهم للف
صول اليت

ي شاشة إدارة الفصو 
ل �ف

.الدراس�ة

الناتج

تعیین قائد للفصل المدرسي.2
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

إضافة الطالب للفصول المدرسیة.3

كرر العملیة نفسھا لباقي الفصول حتى تستكمل

إضافة جمیع طالب المدرسة للفصول الدراسیة

ة للبدء ب�ضافة طالب المدرس
م و�سكينهم ع� الفصول ق
بالضغط ع�                

.إضافة طالبثم ع� 

ستظهر لك أسماء الطالب
ع� الذين �مكنك إضافتهم
هذا الفصل، أو �مكنك 

البحث عن طالب بأرقام 
ه��اتهم أو ب�اناتهم 

ي 
الدراس�ة المدخلة �ف

.النظام

هم حدد الطالب المراد اضافت
لهذا الفصل واضغط ع�

إضافة الطالب ا�قونة 
.المحددين



16

 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

إضافة المعلمین للفصول المدرسیة.4

ف معل�ي المدرس ة ع� للبدء بتعيني
الفصول الدراس�ة اضغط ع� 
ا�قونة                     ثم ع� 

.إضافة معلمأ�قونة 

ف  ستظهر لك أسماء المعلمني
الذين �مكنك إضافتهم ع�

هذا الفصل، حددهم وكذلك 
ي س�قوم

ون حدد مقرراتهم اليت
م ث. بتدر�سها لهذا الفصل

إضافة اضغط ع� أ�قونة 
ف المحددين .المعلمني

ف  أو �مكنك البحث عن معلمني
هم بأرقام ه��اتهم أو بب�انات

ي النظام
.المدخلة �ف

قبل البدء بهذە
الخطوة يتحتم 

عل�ك إدارة ب�انات
ن أوً�  المعلمني

واضافة المقررات 
لهم

مالحظة هامة

بعد إضافة الطالب
ن لن  والمعلمني

تتمكن من تعد�ل
ة الب�انات الدراس�

. للفصل

مالحظة هامة



 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

إدارة الجدول المدرسي للفصول .5

ي عل�ك إدارة إعدادات الجدول
ينب�ف

الدرا�ي باألول ل�ظهر لك جدول 
إعدادات قم بالذهاب إ� . الفصل

.  سةمن القائمة الرئ�الجدول الدرا�ي 

17



 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

بعد إدارة إعدادات الجدول الدرا�ي ومن ثم الذهاب إ�                             الخاص بالفصل

.  قم بتعبئة الحصص بالمقررات. ستالحظ ظهور الجدول الدرا�ي الخاص بالفصل

ر ستالحظ عند اخت�ار المقرر ظهو 
اسم المعلم بأسفل المقرر  

ة الراحة، و�عد االنت هاء قم ب�دخال ف�ت
.  حفظقم بالضغط ع� 

ي حساب المعلم
.   انعكاس الجدول المدخل من قائد المدرسة �ف

18
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

إدارة بیانات المعلمین.6

تمكن أ�قونة إدارة ب�انات 
ف قائد المدرسة من :  المعلمني

�ي توز�ــــع المقررات ع� معل•
.المدرسة

.استعراض جدول الملعم•
تعد�ل ب�انات المعلم •

.الشخص�ة
تعط�ل معلم من الدخول •

ي 
ي مدرسيت

.للمدرسة �ف
االطالع ع� تقار�ر أداء •

.المعلم

ف وضبط اعداداتها اضغ ط ع� للدخول ع� شاشة إدارة ب�انات المعلمني
ف أ�قونة  لقائمة من أ�قونات الوصول ال��عة، أو اإدارة ب�انات المعلمني
.  الرئ�سة

االطالع ع� جدول المعلم

لتعد�ل ب�انات المعلم 
ي النظ

 �ف
�
امالمدخلة سابقا

ي لالطالع ع� تق��ر إنجاز المعل
م �ف

األ�شطة التعل�م�ة إرسال رسالة للمعلم

تعط�ل المعلم من الدخول للنظام

م  إضافة المقررات و�سناد المعل
للفصول

ف المعلم بصالح�ة اإل�ش  اف تعيني
ف  ع� المعلمني
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

كرر العملیة نفسھا لكافة معلمي 

.المدرسة

إلضافة المقررات للمعلم

للبدء ب�سناد المقررات
ف اض غط الدراس�ة للمعلمني

إدارة ع� ا�قونة 
.المقررات

اخ�ت الب�انات 
ق الصح�حة للمقرر وف

التسلسل الذي 
ي الق

وائم س�ظهر لك �ف
المنسدلة ثم اضغط

.إضافةع� ا�قونة 

ة أن ستالحظ كنت�جة نهائ�
ي الفصول

المقرر ظهر �ف
ي النظام، ثم 

المضافة �ف
�مكنك  تحد�د الفصل 
�ار إلضافة المعلم له باخت

.المقرر

الناتج
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

�ةتعد�ل ب�انات المعلم األساس
:و�ي �شمل

تحد�ث الب�انات من نور•
ي •

ويف �د اإلل��ت ال�ب
الجوال•
ي لم•

عل�ي تفع�ل المحرر ال��ا�ف
.ال��اض�ات والعلوم

ي أحد األدوات 
المحرر ال��ا�ف

مدفوعة الرخصة يوفرها النظام
ف من إضافة  ف المعلمني لتمكني
المعادالت ال��اض�ة والرموز 

.الخاصة

تعدیل بیانات المعلم
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

مشاھدة تقریر المعلم

ي اثراء ح�ث �ستعرضتقار�ر المعلم �مكن لقائد المدرسة االطالع ع� تقار�ر اإلنجاز للمعلم من خالل أ�قونة 
جهودە �ف

ون�ة(المحتوى الرق�ي التعل��ي  ي توظ)بناء أسئلة، إضافة اثراءات، بناء اختبارات إل��ت
ي ، وتقدمه �ف

�ف إمكانات النظام �ف

ون�ة للطالب(تقد�م األ�شطة التعل�م�ة  اض�ة، إسناد واجبات إل��ت .  إلخ) ...تقد�م دروس اف�ت



تعیین المعلم كمعلم أول 
. یتم تعیین المعلم كمشرف على مخرجات المعلمین في المدرسة

 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

ف قم بالضغط ع� تع يني
كمعلم أول

23

ا ف المراد اإل�ش ف عليهم من قم بتحد�د الصالح�ات الموكلة للمعلم، ومن ثم تحد�د المعلمني
.قبل المعلم

. لمعلمفي القائمة الجانبیة التابعة ل" اإلشراف على المعلمین"ستظھر صالحیة : مالحظة-
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

إدارة بیانات الطالب. 7

ع� للدخول ع� شاشة إدارة ب�انات الطالب وضبط اعداداتها اضغط
ائمة من أ�قونات الوصول ال��عة، أو القإدارة ب�انات الطالب أ�قونة 
.  الرئ�سة

تمكن أ�قونة إدارة ب�انات 
: الطالب قائد المدرسة من

�ي تعد�ل ب�انات الطالب وو•
.أمرە األساس�ة

تعد�ل ب�انات الطالب •
.الدراس�ة

االطالع ع� مقررات •
�جب أن �كون . الطالب

هر الطالب مسند لفصل لتظ
ة لك أ�قونة المقررات الخاص

.بالطالب
م االطالع ع� تقار�ر تقد•

.الطالب
تعط�ل دخول  الطالب إ�•

ي 
ي مدرسيت

. المدرسة �ف
. متابعة المستوى السلو�ي •

اسم أو ب�مكانك تصن�ف الطالب أو البحث ب
رقم طالب محدد 



 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

تعدیل بیانات الطالب 

قم بالضغط على أیقونة التعدیل للطالب

ف الص فحات التنقل ال��ــــع لأل�قونات بني
الخاصة بالطالب

قط ب�مكانك تعد�ل الب�انات الدراس�ة للطالب ف
عندما ال �كون مسند لفصل 

لب تقار�ر إنجاز الطا

السلوك�ات 
المرصودة للطالب

25
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

.اكتمال البیانات الدراسیة و األساسیة لكافة طالب المدرسة/ تحقق من تعدیل 

. بعد إضافة الطالب للفصل لن تتمكن من تغییر البیانات الدراسیة اال بعد حذفھ من الفصل: مالحظة

تعدیل بیانات الطالب الدراسیة

ف الطالب ع� الصف وف لتسكني
�انات الدراس�ة �جب أوً� ضبط الب

الدراس�ة الصح�حة للطالب، 
تعد�ل اضغط ع� ا�قونة 
لسل واخ�ت �سالب�انات الدراس�ة 

الصف الصحيح للطالب، ثم 
.حفظاضغط ع� أ�قونة 

ب تحقق من ب�انات الطال 
كاملة، و��مكانك تعد�ل

:الب�انات التال�ة فقط
تحد�ث الب�انات من•

.نور
ي •

ويف �د اإلل��ت .ال�ب
.رقم الجوال•
.الجنس•

تعدیل بیانات الطالب األساسیة
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

مشاھدة تقریر الطالب

ي ح�ث �ستتق��ر الطالب �مكن لقائد المدرسة االطالع ع� تقار�ر تقدم تعلم الطالب من خالل أ�قونة 
عرض إنجازە �ف

األ�شطة التعل�م�ة المسندة له



تسجیل المعلمین والطالب . 8

تصدیر بالدخول على صفحة التسجیل كما ھو موضح بإمكانك تسجیل مجموعة من المعلمین والطالب عبر تعبئة او
.بیاناتھم في الملفات الموفرة لك

 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

ي المدرسة بت ف تكون عن ط��ق إضافة منسويب صدير ملف عمل�ة �سج�ل الطلبة والمعلمني
ي الشخ�ي ل�ل مستخدم

ويف �د اإلل��ت ي ملف نور أو عن ط��ق ادخال أرقام اله��ة وال�ب
�ف

. األ�سل لنموذج إدارة التعل�م ومن ثم رفعها ع� النظام

28



 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

:إضافة منسوبي المدرسة عن طریق نظام نور:  الطریقة األولى-

من التقاریرلى لتصدیر بیانات منسوبي مدرستك قم بالدخول على نظام نور لحسابك الشخصي كقائد، ثم الذھاب إ
رھا، ومن قائمة التي ترید أن تقوم بتصدیتقاریر المعلمین أو تقاریر الطالب القائمة الرئیسة، قم بالضغط على 

.كشف بیانات المعلمینأو كشف بیانات الطالب تقاریر الطالب والمعلمین اضغط على 

عرضقم بالضغط ع� 

29



.  على جھازك الشخصيExcelستظھر بیانات منسوبي المدرسة قم بحفظھا كملف -

 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

غط قم برفع الملف ع�ب الض
.choose Fileع� 

قم بتحد�د كلمة المرور 
اض�ة لجميع  االف�ت

ف  ف المضافني .المستخدمني

ظ حفبعد االنتهاء قم بالضغط ع� 
. ل�قوم النظام بمعالجة الملف

30



 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

رقم قم  بتحم�ل الملف وتعبئته ب
ي 

ويف �د اإلل��ت .اله��ة وال�ب

:نموذج مدرستيإضافة منسوبي المدرسة بتعبئة :  الطریقة الثانیة-

غط قم برفع الملف ع�ب الض
.choose Fileع� 

قم بتحد�د كلمة المرور 
اض�ة لجميع المستخد ف االف�ت مني

ف  و. المضافني �د اإلل��ت ي وال�ب
ي �ف

يف
.  محال لم يتوفر ب��د المستخد

.  حفظبعد االنتهاء قم بالضغط ع� 

عالجة بعد الحفظ س�قوم النظام بمعالجة الملف، وستالحظ ظهور نتائج الم
ف باألسفل ح�ث ب�مكانك االطالع ع� التق��ر الذي سيوضح لك حالة ال مستخدمني

. هل تم �سج�لهم بنجاح أو تم رفضهم ألسباب أخرى

31



32

 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

األدوار المساندة . 8

ل�م�ة تحتاج المدرسة إ� أدوار عدة إلنجاز المهام اإلدار�ة او التع
�د فيها، و�وفر النظام لقائد المدرسة إمكان�ة إ�شاء دور جد

ف من خالل أ�قونة  .  األدوار المساندةو�سنادە ألحد المعلمني

إلضافة دور، او تعد�ل دور منشأ 
، أو حذف دور

�
.مسبقا

إلضافة مستخدم، او تعد�ل 
، أو تعط

�
�ل مستخدم منشأ مسبقا

.مستخدم

ن ، وماألدوار المساندةإلضافة دور، ادخل أوً� ع� مكون 
.ثم اضف دور ع� النظام
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

إلضافة صالح�ات للدور الذي تم 
إ�شائه، اخ�ت الصالح�ات وسيتم

ي 
.حفظها للدور �شكل تلقايئ
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

ي المدرسة ع� الدور المنشأ، ف أحد منسويب اضغط لتعيني
ن ع� أ�قونة  ي حال رغبتك ب�ضافة عضتعيني

و جد�د و�ف
للمدرسة لتو�ي الدور اضغط ع� أ�قونة إضافة 

.مستخدم



 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

إعدادات سجل الدرجات والمقررات. 9

ة �قوم  قائد المدرسة ب�عداد سجل الدرجات  ع� مستوى المدرس
.  إعدادات سجل الدرجاتوذلك من خالل أ�قونة 

ع� حفظ  �قوم قائد المدرسة بوضع وزن ل�ل تقدير وذلك من خالل النقر ع� كل خل�ه للتعد�ل ثم النقر 
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

إعدادات درجات المقرر. 10

�قوم  قائد المدرسة ب�عداد سجل الدرجات  ع� مستوى 
.  إعدادات درجاتالمقرر وذلك من خالل أ�قونة 

ثم النقر ع� ,ستظهر كافة المقررات , �قوم قائد المدرسة ب�خت�ار الب�انات التعل�م�ة ثم النقر ع� بحث
ثم )   الخ ... الحضور واإلن�اف, اختبارات, واجبات(التفاص�ل  ل�قوم بتوز�ــــع  الدرجات ل�ل ملحقات المقرر 

النقر ع� حفظ  
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 ً ضبط إعدادات المدرسة إلكترونیا

إعتماد سجل الدرجات. 11

�قوم  قائد المدرسة بعد اإلنتهاء من اعدادات الدرجات ع�
ي 

مستوى المدرسة والمقرر ب�عتماد سجل الدرجات النهايئ
ائمة من القعتماد سجل الدرجات وذلك عن ط��ق النقر ع�  ا

.الرئ�سة

ي قام بها  ع� مستوى المدرسة والمقرر بالنقر ع
� حفظ�قوم قائد المدرسة باعتماد جميع اإلعدادات اليت

ن بعد حفظ هذە الخطوة ال �مك

ي لقائد المدرسة التعد�ل ع� ا

ي تم 
درجة من الدرجات اليت

اعدادها ع� مستوى المدرسة و 

37المقرر



اضغط ع� ا�قونة المجتمع المدر�ي 

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

.الرئ�سة للمجتمع المدر�ي 

ةالصورة والب�انات الشخص�

مساحة إضافة المنشورات

إضافة مرفقات للمنشور 
)روابط، صور، ملفات(

االنتقال لصفحة المدرسة 
.وصفحات الفصول

إعالنات عامة التفاعل بین منسوبي المدرسة أحد األدوات التي یوفرھا نظام إدارة التعلم حیث یتیح للقائد المدرسي عرض
ا یمكنھ إضافة على مستوى المدرسة والفصول وكذلك نشر منشورات تثقیفیة أو تعلیمیة ویسمح للتفاعل من خاللھا، كم

.أحداث على التقویم المدرسي

.إضافة المنشورات والتفاعل معھا في المجتمع المدرسي1.

:قم بالدخول على شاشة المجتمع المدرسي كما ھو موضح في الشكل التالي

38

المجتمع التفاعلي للمدرسة

لالنتقال لصفحتك الشخص�ة قم بالضغط ع� اسمك
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

صفحة عند الضغط ع� صفحة المدرسة ينقلك النظام إ�: الصفحة االجتماع�ة للمدرسة
ف  .المدرسة و�ستعرض كافة الفصول والمنس��ني

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

ة الصفحات االجتماع�
ي الفصل .لمنسويب
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

إضافة رابطإضافة صورة

إضافة ملف

أ�قونة المساعدة
ي 

تظهر لك �ف
الصفحات 

د�م االجتماع�ة لتق
ي أغلب 

الدعم �ف
الصفحات

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
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

النتیجة

ي المدرسة عمل التا�ي  :للتفاعل مع المنشور ب�مكان منسويب
االعجاب بمنشور1.
عدم االعجاب به2.
.مشاركة المنشور ع�ب الصفحات االجتماع�ة3.
ء4. .اإلبالغ عن منشور �ي
راحصائ�ات التفاعل مع المنشو ).، رابطpdfأو zipصورة، ملف  (إضافة تعليق ومرفقات 5.

�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

ي مدرستك  البد من اطالعك ع� آداب السلوك الرق�ي وس�اسات المشاركات والن�ش االجتماع�ة وحث منسويب

.باالطالع عليها

سهم ومن ولتعد�ل المنشور أو التعليق قم بالضغط ع� أ�قونة ال
القائمة المنسدلة قم باخت�ار التعد�ل المرغوب 
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التفاعل في المجتمع المدرسي

لمدرسة إرسال طلبات الصداقة يتم ع�ب الدخول ع� الصفحة الشخص�ة للطالب أو المعلم أو قائد ا
.ارسال طلب صداقةالذي تطلب صداقته، ثم الضغط ع� 

ي أع� الشاشة تف�د ب�رسال الط
.لبستظهر رسالة نجاح �ف

ب ستصل رسالة تنب�ه للمستخدم المرسل له طل
الصداقة

ي لتفاص�بالضغط ع� 
�ف

ي طلبات الصداقة أو 
�ف
 ، المجتمع المدر�ي

ب�مكانك قبول الطلب أو 
رفضه أو تجاهله 

عند تجاهل : مالحظة
الطلب لن �كون ب�مكان

ة المستخدم طلب الصداق
.منك مرًة أخرى
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التفاعل في المجتمع المدرسي

.بعد الموافقة أصبح الطالب أحد األصدقاء

إذا أردت أن تحذف صديق 
غط بعد اضافته ب�مكانك الض

اء ع� اسمه من قائمة األصدق
وستظهر لك معلوماته 

.الحذفوأ�قونة 



.إضافة اإلعالن. 2

44

المجتمع التفاعلي للمدرسة

ط للدخول ع� شاشة إدارة اإلعالنات و�ضافة اإلعالنات للتق��م وضب
، أو من أ�قونات الوصول ال��عةاإلعالنات إعداداتها اضغط ع� أ�قونة 

. القائمة الرئ�سة

غط ع� قائمة الفصول المدرس�ة، وإلضافة إعالن ع� مستوى الفصل قم بالض
.  إعالن ع� مستوى الفصلاسم الفصل س�ظهر لك زر إضافة 

ر بعد الضغط ع� ز 
إعالن ع� إضافة 

، مستوى المدرسة
أدخل ب�انات اإلعالن

ت و�عداداته من توق�
ي ومرفقاته ثم

زميف
.حفظاضغط ع� 
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

ف  :ب�مكانك التفاعل مع إعالنات المعلمني
باإلعجاب أو بعدم اإلعجاب •
ومشاركة رابط اإلعالن •

احصائ�ات التفاعل مع اإلعالن

النتیجة

، تم إضافة اإلعالن ع� مستوى المدرسة
و��مكانك التعد�ل أو حذف اإلعالن 

سينقلك إ� صفحةعرض ال�ل زر 
ي 

جميع اإلعالنات المطروحة �ف
ي بدأ وقتها و��مكان

ك مدرستك واليت
مشاهدة تفاص�لها   
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

ي الصفحة الرئ�سة
للمدرسةستالحظ عند بدا�ة وقت إعالن المدرسة ظهورە ع� شاشة إعالنات المدرسة �ف

ع إعالنات المدرسة ستظهر لجمي

ي المدرسة أما إعالنات . منسويب

ة الفصول ستظهر فقط لطلب

ف  الفصل وأول�اء أمورهم ومعلمني

.الفصل

مالحظة هامة

ل ب�مكانك كقائد مدرسة التعد�

ما ع� إعالنات معل�ي مدرستك ب

 أو حذفها
�
.تراە مناسبا

مالحظة هامة



.إضافة حدث على التقویم. 2

47

المجتمع التفاعلي للمدرسة

بالضغط ع� 
اسم أحد الفصول

س�ظهر لك 
أ�قونة اإلضافة 

ر         للفصل المختا

من خالل هذە األ�قونة
�مكنك إضافة حدث 

شخ�ي 

من خالل هذە 
األ�قونة �مكنك 

إضافة حدث ع� 
مستوى المدرسة

حداث اال إلضافة حدث ع� التق��م �مكنك الضغط ع� ا�قونة 
.من القائمة الرئ�سة



فظ حقم ب�دخال تفاص�ل الحدث ومن ثم اضغط ع� أ�قونة 
.ستالحظ إضافة الحدث ضمن قائمة االحداث

48

المجتمع التفاعلي للمدرسة

أحداث المدرسة ستظهر •
ي المدرسة ا أم. لجميع منسويب

ط أحداث الفصول ستظهر فق
هم لطلبة الفصل وأول�اء أمور 

ف الفصل .ومعلمني

د�ل ب�مكانك كقائد مدرسة التع•
ع� أحداث معل�ي مدرستك 

 أو حذفه
�
.ابما تراە مناسبا

مالحظة هامة
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

.تظهر األحداث ع� الصفحة الرئ�سة

ي 
تظهر األحداث كتنبيهات �ف

ي المدرسة حسابات منسويب



.إدارة البالغات. 3

لى المحتوى مراقبة المحتوى مسؤولیة كبیرة على الھیئة اإلداریة والھیئة التعلیمیة وعلیھ تم إنشاء خدمة البالغات ع
رف قائد لتسھم في تیسیر ھذه العملیة علیھم، عن طریق إدارة البالغات واالطالع علیھا، ومن خالل ھذا الدلیل سیتع

.المدرسة على كیفیة إدارة البالغات

.في حین اإلبالغ عن المنشور یصل تنبیھ لقائد المدرسة بوجود بالغ على المحتوى

.من خالل صفحة إدارة البالغات یمكن الدخول واختیار نوع البالغ من القائمة المنسدلة

50

المجتمع التفاعلي للمدرسة

ي النظام ادخل ع� 
ة إدار إلدارة البالغات ع� المحتوى المتوفر �ف

.من القائمة الرئ�سة أو من أ�قونات الوصول ال��ــــعالبالغات 

تصن�ف البالغات،
اخ�ت التصن�ف وابحث عن

.البالغات واطلع عليها
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

دد نص المنشور المبلغ عنه وع
ف عل�ه  المبلغني

� ب�مكانك حذف جميع البالغات ع
ع� هذا المنشور أو اإلثراء بالضغط

.  حذف

ر ستظهمشاهدةبعد الضغط ع� 
ي مدرس تك لك جميع بالغات منسويب

.ع� العن� المختار



ع الطالب متجددة لتحقیق التمیز في مخرجات التعلیم البد أن تكون أسالیب واستراتیجیات التعلم التي یبذلھا المعلمین م
ھذا اإلنجاز ومتنوعة، وتعد أحد مسؤولیات قائد المدرسة متابعة ھذا األمر وحث المعلمین على التنافس علیھ، ولذلك متابعة

.یتطلب وجود أدوات تیسر ذلك على القائد وھذا ما یوفره لھ نظام مدرستي

الب في ویساعد ھذا الدلیل قائد المدرسة على التعرف على األدوات التي تساعده في متابعة انجاز المعلمین وتقدم الط
.األنشطة التعلیمیة اإللكترونیة على النظام

ها، من مكون المقررات الدراس�ة �مكنك االطالع ع� جميع مقررات المراحل واختباراتها، وواجبات
ي التابع ل�ل مقررواإلثراءات والتقي�م 

. الذايت

52

األنشطة التعلیمیة

، ومن ثم الض غط ع� قم باخت�ار التسلسل التعل��ي
. ستظهر لك المقررات المحددة. بحث



األنشطة التعلیمیة

الواجبات اإللكترونیة المنشأة. 1

:أدخل على أیقونة الواجبات من القائمة الرئیسة كما ھو موضح في الشكل التالي

ف واستعراضه ا يتم للدخول ع� الواجبات المنشأة من قبل المعلمني
تجد من القائمة الرئ�سة سالمقررات الدراس�ة الضغط ع� ا�قونة 

ي قمت ب�ضافتها مسبقا
.المقررات اليت

نشأة من قم بالنقر ع� ا�قونة الواجبات سيتم عرض الواجبات الم
ف و��مكان القائد االطالع ع� تفاص�لها من خالل قبل المعلمني

.الضغط ع� أ�قونة استعراض

53
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األنشطة التعلیمیة

تحم�ل ملف حل الطالب التفص��ي 

.أسماء الطالب الذين قامو بحل الواجب

عرض إجابات كافة الطالب ع� 
.الواجب

استعراض الواجب االطالع 
.ع� محت��اته



االختبارات اإللكترونیة المنشأة. 2

:أدخل على أیقونة االختبارات من القائمة الرئیسة كما ھو موضح في الشكل التالي
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األنشطة التعلیمیة

عرض اجابات كافة الطالب ع� 
.االختبار

استعراض االختبار و االطالع
.ع� محت��اته

ف واستعر  اضها يتم للدخول ع� االختبارات المنشأة من قبل المعلمني
ستجد . من القائمة الرئ�سةالمقررات الدراس�ةالضغط ع� ا�قونة 

ي قمت ب�ضافتها مسبقا
.المقررات اليت

ت المنشأة قم بالنقر ع� ا�قونة االختبارات سيتم عرض االختبارا
ف و��مكان القائد االطالع ع� تفاص�له ا من خالل من قبل المعلمني

.الضغط ع� أ�قونة استعراض



تعدیل اإلثراءات/ إضافة . 3
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األنشطة التعلیمیة

عند الضغط ع�
عرض ال�ل 

م سينقلك النظا
إ� إثراءات 

المقررات 
المضافة من 

قبلك ومن معل�ي 
. مدرستك

ء حذف إثرا / للدخول ع� بنك االثراءات و�ضافة إثراء جد�د أو تعد�ل
اءات من موجود، واستعراض ما هو متوفر منها، اضغط ع� أ�قونة بنك اإلثر 

.القائمة الرئ�سة
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األنشطة التعلیمیة

.وسيتم إضافة االثراء لبنك االثراءات. حفظبعد إدخال كافة ب�انات االثراء، اضغط ع� ا�قونة 
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األنشطة التعلیمیة

ي البنك
.عرض االثراء �ف

.ب�مكانك التعد�ل ع� االثراء المضاف، أو حذفه
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األنشطة التعلیمیة

ي البنك
.استعراض االثراء المضاف �ف
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األنشطة التعلیمیة

االطالع على التقییم الذاتي. 4

:أدخل على المقررات الدراسیة من القائمة الرئیسة

ي من 
ي �قوم الطلبالتقي�م الذايت

ة بحلها ب�مكانك االطالع وحل األسئلة اليت
ي مقرراتهم

.  لتط��ر نفسهم �ف



األنشطة التعلیمیة

االطالع على كتب المقرر. 5

:أدخل على المقررات الدراسیة من القائمة الرئیسة

.ب�مكانك االطالع ع� جميع المقررات الخاصة بالمادةكتب المقرر من 
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األنشطة التعلیمیة

االطالع على أدلة المعلم. 6

:أدخل على المقررات الدراسیة من القائمة الرئیسة

.ب�مكانك االطالع ع� جميع أدلة المعلم الخاصة بالمادةأدلة المعلم من 
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األنشطة التعلیمیة

االطالع على األنشطة المدرسیة. 8

:أدخل على المقررات الدراسیة من القائمة الرئیسة

ي قاماأل�شطة المدرس�ة من 
المعلم ب�مكانك االطالع ع� جميع األ�شطة اليت

.ب�ضافتها ل�ل المقرر
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األنشطة التعلیمیة

ادارة األنشطة المدرسیة

:أدخل على تصنیفات األنشطة المدرسیة والمشاریع من القائمة الرئیسة

من مكون األ�شطة المدرس�ة والمشار�ــــع �مكنك ا�شاء التصن�فات
.  المطل��ة ع� جميع مقررات المراحل ل�ل مقرر

هر ستظ. تعبئة الالزم ثم حفظقم باخت�ار اضافة تصن�ف، ومن ثم 
القائد �قوم س�قوم المعلم بدورە بتغذيتها و .  التصن�فات المحددة ل�ل مقرر

.باالطالع ع� النتائج 
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.التعلم الماتع للطالبأدوات 

الطالب خارج لكي یكون التعلم أكثر متعة تمت إضافة مجموعة من العناصر المتنوعة والشیقة؛ لتسھم في تنمیة مھارات
:اطار المنھج وبأسالیب جاذبة ویتمكن المعلم من توظیفھا في التخطیط للدرس أو المسارات التعلیمیة وھي
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األنشطة التعلیمیة

مجموعة ف�ديوهات �ساعد 
القائد المدر�ي / المعلم / الطالب

ي مجاالت 
ع� تط��ر ذاته �ف

.متعددة ومتنوعة

من خاللها �ستعرض اسهامات 
علم�ة بطرق جاذبة ومتنوعة

���ة تع رض مجموعة من الق�م ال�ت
ي ب

اسم ع� شكل مسلسل كرتويف
.فواز ونورة

مجموعة من ال�تب المتاحة 
المعلم لينهل من / للطالب 

محتواها المتن�ع

ةمجموعة ألعاب تعل�م�ة مشوق

ي اختبارات تحد�د مستوى مهار
يت
ي اللغة 

القراءة واالستماع �ف
�ة  ف اختبار اختبار قص�ي ، و (اإلنجل�ي

)ط��ل



مدرستھ في لقاءات التحسین والتطویر مطلب ألي مؤسسة تعلیمیة؛ وكي یتحقق ذلك البد لقائد المدرسة أن یلتقي بمنسوبي
ربویة متعددة سواًء كانت فردیة أو جماعیة لمناقشة وضع قائم أو اجراء أو تطویر مقترح أو إدارة أنشطة تعلیمیة وت

.إلخ...بالمدرسة 

ً بما یرفع مستوى ضمان تح قیق الھدف منھا ویساعد نظام إدارة التعلم القائد من خالل تیسیر إقامة ھذه اللقاءات افتراضیا
.وكذلك عدم تخلف الكثیر عن حضورھا

.إنشاء اللقاءات االفتراضیة وحضورھا والتفاعل فیھا1.

:قم بالدخول على شاشة المجتمع المدرسي كما ھو موضح في الشكل التالي
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اللقاءات اإلفتراضیة

غط للدخول ع� شاشة إدارة اللقاءات العامة وضبط إعداداتها اض
و ع� أ�قونة اللقاءات العامة من أ�قونات الوصول ال��عة، أ

. القائمة الرئ�سة

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

أ�قونة استعراض ومشاهدة �سج�ل اللقاءات
اض�ة المنته�ة  .االف�ت

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

.اليت



67

اللقاءات االفتراضیة

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

.حفظع� أ�قونة 
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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



التسجیل وحضور اللقاءات التفاعلیة
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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

70

�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
.قم بإغالق الوصول إلى الكامیرا للحفاظ على الخصوصیة.   5

4
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التفاعلیةاللقاءاتالتسجیل وحضور 

، وذلك �عتمد ع� �  ي
ي ثوايف

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

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



تقدیم الدرس

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

ً
:مث�

ها من الخ� ي او اخراج المستخدم من اللقاء  وغ�ي
ارات عن �مكنك التحكم بكل مستخدم اي ب�غالق الالقط الصويت

ط��ق النقر ع� الثالثة نقاط المتواجدة بجانب كل مستخدم
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ة واألداء التقاریر أحد األدوات الرئیسة التي تعكس تقدم اإلنجاز في األنشطة المدرسیة نحو تحقیق األھداف المنشود
تحسین المتوقع، وخدمة التقاریر واالحصائیات توفر ھذه المعلومات لقائد المدرسة لدعم اتخاذ القرارات نحو الدعم وال

.والتطویر
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التقاریر واالحصائیات



تلقي التواصل من األدوات الھامة للحفاظ على العالقات داخل المجتمع المدرسي، ومن خالل ارسال الرسائل واستالمھا و
.التنبیھات في النظام سیبقى المستخدمین على تواصل بشكل مستمر

.ویساعد ھذا الدلیل قائد المدرسة على معرفة آلیة التواصل بالوسائل المتاحة في النظام

صندوق الرسائل1.

74

كیفیة التواصل مع منسوبي المدرسة

صندوق الوارد
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كیفیة التواصل مع منسوبي المدرسة

إنشاء رسالة جدیدة واختیار المرسل لھم

ي التواصل معهم
ي المدرسة الذي ترغب �ف .قم بتعبئة ب�انات الرسالة وحدد منسويب
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كیفیة التواصل مع منسوبي المدرسة

صندوق التنبیھات. 2

هاتفتح رسائل التنبي

عرض التنبيهات



.ت والجھدكقائد مدرسة أنت بحاجة إلى استطالع أراء وتطلعات الطلبة والمعلمین في مدرستك، فھنا اختصرنا لك الوق
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االستبیانات 

�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"

قم إلضافة استب�ان جد�د 
إضافة بالضغط ع� 

ة ، قم بتعبئاستب�ان
الخانات المطل��ة

لك بعد الحفظ س�ظهر 
االستب�ان و��مكانك

أو التعد�ل: عمل التا�ي 
الحذف أو إضافة 

أسئلة ( الفئات
)االستب�ان
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إدارة فئات االستبیان 

ي صفحة المحاور 
�ف

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

ن�ي 

بعد اإلضافة ب�مكانك عمل
�ل أو التعد: التا�ي ع� المحور

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

عند تعط�لها لن تظهر (
ي االستب

ف �ف )�انللمستخدمني

"  ن�ي "بجانب المحور من ن�ع 
ئلة س�ظهر لك زر إلضافة األس

فقط

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

ةإلضافة األسئلة واألج��

دة بمكانك استخدام رأس السهم إلعا
ألسفل ترت�ب المحاور بنقلها ألع� أو 

.بالضغط عل�ه
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إدارة فئات االستبیانات 

ب�مكانك تعد�ل أو حذف أو 
ند ع(تعط�ل األسئلة المضافة 
ف التعط�ل لن تظهر للمستخ دمني

ي االستب�ان
)�ف

ب�مكانك استخدام رأس السهم إلعادة ترت�ب
ل أسئلتك بنقل السؤال ألع� أو إ� األسف

ت�ب األخ�ي س�ظه(بالضغط عل�ه  ر ال�ت
ف  ).للمستخدمني

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

، قم بكتابة إضافة سؤال
السؤال ومن ثم الضغط ع�

حفظ

الناتج



یتاح لقائد المدرسة اإلشراف على المخرجات التعلیمیة من معلمي مدرستھ واالطالع على تقدمھم وت

األشراف على المعلمین

ون�ة ، المحفظة اإلل��ت
قائد المدرسة �قوم 

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

بالضغط ع� األ�قونة     
. �مكنك إضافة تعليق للمعلم
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تقییم ومتابعة أداء المعلم

ي�م جد�دتقوإلضافة تقي�م بتار�ــــخ محدد قم بالضغط ع� 

ة خانة قم باخت�ار التار�ــــخ المحدد وتحد�د الدرجة وتعبئ
ات�ج�ات ومن ثم الضغط ع�  .  حفظاالس�ت

ع� تقي�م المعلم من األل�ات الق�مة لتتبع أداؤە، قم بالضغط-
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تقییم ومتابعة أداء المعلم

النتیجة

طات بعد حفظ تقي�ماتك للمعلم ستظهر لك متوس
التقي�م 

سابق ب�مكانك االطالع ع� معلومات التقي�م ال



ف قم بالضغط ع�  "  تحك�م اإلثراءات"لتحك�م إثراءات المعلمني
، �قوم " تحك�م اإلثراءات"عند الدخول ع� - ف ي ومالقائد باستعراضها تظهر قائمة ب�ثراءات المعلمني

ن ثم البت �ف
ي " ��ش ع� مستوى المدرسة"تحك�مها بالضغط ع�   مدرسة إما أن تكون مقبولة  ح�ث سيتمكن منسويب

.المعلم من االطالع عليها و االستفادة منها أو مرفوضة �سبب �ذكر وتعود للمعلم لتحسينها
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تحكیم اإلثراءات التعلیمیة للمعلمین

�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

.القائد
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تحكیم اإلثراءات التعلیمیة للمعلمین

النتیجة

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



85

تحكیم محتویات واھداف دروس المعلم

تحك�م "ع� قم بالضغطكامً� التعل�مة كخطوة سابقة لتحك�م المسار  دروس المسارات محت��ات �جب تحك�م -
"المحت��ات التعل�م�ة

 عند الدخول 
�
من ستظهر لك جميع الدروس المنشأةتلقائ�ا

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 
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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 " المسارات  التعل�م�ة ف ي ومن ثالقائد باستعراضها تظهر قائمة بمسارات المعلمني
م البت �ف

".تحك�م المسار"تحك�مها بالضغط ع� 
:  كالتا�ي 

تحكیم المسارات التعلیمیة للمعلمین

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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. لسابقة للمعلملھ والتقییمات ایتیح النظام لك االطالع على تقاریر واحصائیات المعلم لمتابعة تقدم المنھج الدراسي -

88

التقاریر واالحصائیات



89

تحكیم االسئلة

:لتحكیم اسئلة المعلم ، قم بالضغط على-

 ستظهر لك جميع االسئلة الم
�
اض�ا ,  حكمة عند الدخول اف�ت
والمطلوب تحك�مها

و بالضغط ع�               �مكنك تحك�م السؤال بالقبول ا
الرفض

وحالة , السؤال 
التحك�م

ال لمشاهدة تفاص�ل السؤ 
المحكم
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