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ف �ويللم�ش ي أسا�ي دور ال�ت
���ةالتعل�م�ةالعمل�ة�ف منالعد�د خاللهنمو�تحققوال�ت

ف دعمهو أدوارەأهمومن.واألهدافالتطلعات ي المعلمني
ي االتعلمخاللرحلتهم�ف

ويف إلل��ت

 بمست��اتهمواالرتقاء
�
 معرف�ا

�
ف وت����ا ي أدائهموتحسني

ح�ثالمطلوبلوجهاع�الوظ��ف

ي الطالبع�األثر هذا ينعكس
اتو�حداثالعل�ي مستواەرفع�ف ي اب�ةإ�جتغي�ي

سلوكه�ف

ە؛وط��قة ي ع�قادر معطاءوعن� بنائهأداةل�كونتفك�ي
.مجتمعهو بنفسهالر�ت

ي 
ي التعل�مو�ف

ويف ف،أهم�ةتزداد اإلل��ت ف�صبحح�ثالم�ش فو موجهالم�ش ع�م�ش

فالمصور الدل�لهذا و�قدم.مخرجاتهمتابعةخاللمنالمعلم �عالمساندةللم�ش

ي نظامباستخداموسهولة�� بكلمهامهانجاز  ي اإلل��ت التعلمإلدارةمدرسيت
.)LMS(ويف
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المقدمة



التعلمإلدارةمدرستيلنظامالمدخل

الدخولتسجیل1.
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تسجیل الدخول

صفحة تسجیل الدخول لـ مدرستي



:كیف اقوم بتسجیل الدخول لـ مدرستي •

قم بتعبئة بیانات الدخول-
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التعرف على النظام 

�د األل ي قم بتسج�ل ال�ب
ويف ��ت

مرورقم بكتابة كلمة ال



:الشاشة الرئیسة1.

:تتكون من عدة أجزاء وھي كالتالي

.  فقائمة المدارس التابعة للمشرف التربوي وأسماء قائدیھا وأعداد المعلمین التابعین للمشر: الجزء األول

.  إدارة المعلمین-
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التعرف على النظام

ي المدرسة وم
ف لك �ف ف التابعني .  تابعتهمللدخول إ� المعلمني



:الشاشة الرئیسة1.

:تتكون من عدة أجزاء وھي كالتالي

.أیقونات القائمة المخفیة وأیقونات التنقل السریع: الجزء األول
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التعرف على النظام 

ي أع� الشاشة، وأ�قونة 
حمساعدة أ�قونات التنقل ال��ــــع �ف مبسط لفهم عبارة عن �ش

.وظ�فة صفحات النظام

التنبيهات

مغادرة النظامامدل�ل االستخدصندوق الوارد

ف بالنقر ع�  :�مكنك الوصول للتا�ي م�ش
صفحة تعد�ل الب�انات.  2صندوق الرسائل الواردة          1.
ف    . 4تغي�ي الصورة الشخص�ة            . 3 االنتقال إ� بوابة عني

. الخروج من النظام. 5

ةإلخفاء القائمة الجانب�



:تعدیل البیانات الشخصیة

التعرف على النظام 

ي 
بالدخول ع� شاشة ب�انايت

ب�مكانك تعد�ل ب�اناتك 
وهذە. الشخص�ة والمهن�ة،

ل الب�انات �ي سجل التواص
ي 

الخاص بك ع� نظام مدرسيت

: مالحظة
احرص ع� تدو�ن الب�انات

الصح�حة؛ لضمان التواصل
ي  الفعال بينك ومنسويب

مدرستك والحصول ع� 
.مستجدات النظام
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ahmad@Hotmail.com

ahmad@Hotmail.com



:الشاشة الرئیسة1.

:تتكون من عدة أجزاء وھي كالتالي

.  رفقائمة المدارس التابعة للمشرف التربوي وأسماء قائدیھا وأعداد المعلمین التابعین للمش: الجزء الثاني
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التعرف على النظام

ي المدرسة ومتابعتهم
ف لك �ف ف التابعني .للدخول إ� المعلمني
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تيكیف اصل للمعلمین التابعین لي في نظام مدرس

:إدارة المعلمین

ف المدرسة قم  للدخول ع� معلمني
، بالضغط ع�  ف لك ستظهر المعلمني

ف لك  ف التابعني قائمة المعلمني

عة هذە المكونات تمكنك من االطالع ع� مؤهالت المعلم ومتاب
ف مخرجاته وتقي�مها حها ب. تقار�رە وتحسني .  التفص�لوسيتم �ش



:المحفظة اإللكترونیة

كیف اصل للمعلمین التابعین لي في نظام مدرستي

ي هذە الصفحة تظ
هر �ف

لك معلومات المعلم 
المدخلة من قبله 

ي و�مك ن وتقدمه المنه�ب
ف ف اإلشادة به أمام الم�ش ني

.األخ��ن

ل تعد�/ب�مكانك إضافة
ك  ف تقي�مك أو تحف�ي

للمعلم بالضغط ع�
اال�قونة و�دخال النص 

ومن ثم الضغط ع� 
عندها سيتمكن. حفظ

المعلم من االطالع 
.تقي�مك
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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



قم بالضغط على 

15

تحكیم إثراءات المعلم

ف هنا بتحك�م  إثراءات المعلم إما أن تكون  ي مدمقبولة�قوم الم�ش رسة المعلم من ، ح�ث سيتمكن منسويب
. �سبب �ذكر وتعود للمعلم لتحسينهامرفوضةاالطالع عليها و االستفادة منها أو 

�مكنك المالحظة بأن بعض
اإلثراءات تتبع مقرر محدد 

.  و�عضها عامة

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

استعراضع� 

ولتحك�م اإلثراء قم 
��ش ع�بالضغط ع� 

، ومن مستوى المدرسة
ثم 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
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تحكیم إثراءات المعلم

النتیجة

. الن�ش أو اإلبالغب�مكانك االطالع ع� محت��ات اإلثراء والتفاعل بكتابة تعليق أو استعراضعند الضغط ع� 
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تحكیم محتویات المسارات التعلیمیة

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

 ستظهر لك جميع المحت��ات ال
�
اض�ا منشأة من عند الدخول اف�ت

ي لم تحكم بعد، ب�مكانك اخت�ار المقرر وت
غي�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

سب بالضغط ع� استعراض االهداف �مكنك مشاهدة توز�ــــع �
ي الدرس

.  تحقيق األهداف ل�ل عن� �ف

ك و�الضغط ع� تحك�م  ستظهر ل
، "م�ةتحك�م المحت��ات التعل�"نافذة 

إما : �ي قم باخت�ار حالة المحتوى التعل�
أي مقبول داخل المدرسة أن �كون 

ب�مكان فقط معل�ي مدرسة المعلم 
.ل�هاالستفادة من المحتوى واالطالع ع

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

.االستفادة منه
ي حالة

�جب عل�ك إدخالالرفض و�ف
.  مالحظاتك للمعلم

دها عنحفظبعدها قم بالضغط ع� 
�جة س�قوم النظام ب�خطار المعلم بنت

.  التحك�م



م المسارات  تحكی"بعد مرحلة تحكیم محتویات المسارات تأتي مرحلة تحكیم المسار كامالً، وعند الدخول على 
تحكیمھا تظھر قائمة بمسارات المعلمین، حیث یقوم المعلم األول باستعراضھا ومن ثم البت في" التعلیمیة

".تحكیم المسار"بالضغط على 

تحكیم المسارات التعلیمیة 

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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:  صندوق الرسائل-1

نبیھات في التواصل أھم أداة للحفاظ على العالقات بین المشرف ومعلمیھ، ومن خالل ارسال الرسائل واستالمھا وتلقي الت
.النظام سیبقى المستخدمین على تواصل بشكل مستمر

.ویساعد ھذا الدلیل المشرف على معرفة آلیة التواصل بالوسائل المتاحة في النظام
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التواصل مع المعلمین

صندوق الوارد

ي لالطالع ع� الرسائل ا
ليت

.قمت ب�رسالها
لالطالع ع� الرسائل 

.المرسلة إل�ك
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التواصل مع المعلمین

إنشاء رسالة جدیدة واختیار المرسل لھم

ي التواصل معهم و 
ي المدرسة الذي ترغب �ف قم بالضغط قم بتعبئة ب�انات الرسالة وحدد منسويب

.إرسال الرسالةع� 

ط��قة اإلرسال ع�ب تنبيها النظام 
.� النظامسيتم إرسال الرسالة لصندوق الرسائل الخاص به ع: تنبيهات النظام



صندوق التنبیھات -2

ارك تنبیھات النظام تظھر لك في حال وجود محتویات درس أو إثراءات منشأة من معلمیك ویتطلب تحكیمھا أو إخط
. بتحدیث جدید على اإلثراءات مثل حذفھا أو تعدیل محتواھا من قبل المعلم
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التواصل مع المعلمین

عرض التنبيهات

غط إشعارات النظام التنبيه�ة قم بالض
عليها لالطالع ع� المحتوى  



. یتیح النظام لك االطالع على تقاریر واحصائیات المعلم لمتابعة تقدم المنھج الدراسي لھ-
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التقاریر واالحصائیات
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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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