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ي ييعتت  بيةومعلماإلعاقةذيالطالببي  يالوصلحلقةاألمريوىل  يالخاصةالتر  
 
التعليميةةالعمليف

ونية، وتحقيقميةالتعليالعمليةولدعمالمرجوة،النتائجإىلللوصولالجميعيتعاونحيثاإللكتر

يلتقدمهمالمستمرةالمتابعةمنالبديألبنائكالتحصيلمستوياتأفضل  
 
منهمالمطلوبةهامالمانجازيف

يالفعليةمشاركتهمومدىالمنصة،عىل  
 
بويةاألهدافتحققومدىالتعلم،ف والخدماتيةالفردالتر

يأهدافهايوتحقيقعملهايتطويريتستطيعاليفالمدرسةالمساندة،  
يوالمض 

 
وجهديمخططلعمبدونقدما

كمنظم .األمورأولياءمعومشتر

يوليتمكن يالمشاركةمناألمريوىل   
 
يمنوالبديكانالتعليميةالنشاطاتف الدعملهيقدموريمصدليلتوفت 

يمنصةعىلمنهمالمطلوبةواألنشطةأبنائهأداءمتابعةكيفيةإىلإلرشاده  
.مدرستر

المقدمة
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.تسجيل الدخول1.

تسجيل الدخول

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور
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.الشاشة الرئيسة الخاصة بولي األمر1.

التعرف على مدرستي



التعرف على نظام مدرستي

:تتكون الشاشة الرئيسة للنظام من عدة أجزاء وهي كالتالي

.أيقونات القائمة الرئيسة للتنقل في النظام: الجزء األول

ياألمريالتنقليبي  ي يتتيحيلوىل   
شاشاتيالنظاميأيقوناتيالقائمةيالرئيسةيوالتر

.الستعراضيالمهاميواألنشطةيالخاصةيبه

ةيإلخفاءياأليقوناتيواالكتفاءيبالصوريالرسومي ةيالمعت 
.عنها

يأعىليالشاشة  
 
.أيقوناتيالتنقليالرسي    عيف

مغادرة النظامدليل االستخدامصندوق الوارداتالتنبيه
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التعرف على مدرستي

ي  
بالدخوليعىليشاشةيبيانائر
بإمكانكيتعديليبياناتكي

ي الشخصية،يوهذهيالبياناتيه 
سجليالتواصليالخاصيبكيعىل

ي  
.مدرستر

:  مالحظة
احرصيعىليتدوينيالبياناتي
الصحيحة؛يلضمانيالتواصلي
يمدرس ةيالفعاليبينكيومنسوئ  

ابنائكيوالحصوليعىلي
.مستجداتيالنظام

ي يأمرييمكنكيالوصوليللتاىل  :بالنقريعىليوىل 
صفحةيتعديليبياناتكيالشخصية. 2صندوقيالرسائليالواردةيييييييي.1
يالصورةيالشخصيةييييييييي. 3 .        النتقاليإىليبوابةيعي  ي. 4تغيت 

ي-6.     الخروجيمنيالنظام. 5 ياألمريومعلميالتر يوىل 
بيةيطلبيانشاءيغرفةيخاصةيبي  

الخاصة
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التعرف على مدرستي

.مدارس أبنائي والتقويم واإلحصائيات والتقارير: الجزء الثاني

يبمعلوماتهميواحصائياتيوتقاري ىيجميعيأبناءكيوبناتكيمدرجي  
يستر  

يريتقدمهميتحتيقائمةيأبنائ 

ي الدراس 

يللطالبي اسميالفصليالمدرس 

شارةيالطالبيمدرسةيالطالبيللدخوليعليهايواالطالعيعىليالجديدي

10



وعيإمكانيةيعرضهيباليوميواالسب: التقويم
وجدولةياألحداثيالمدرسيةيوالشهر

.والشخصية

التعرف على مدرستي
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ي
 
أيقوناتيالتنقليالرسي    عيسيتميذكرهايبالتفصيليالحقا
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بيانات أبنائي 

ي  
 
يالنظامييبإمكانكياالطالعيعىليبياناتيأبنائكيالمسجلةيف
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االستبيانات

حسين الجودة االستبيانات ترسل عن طريق قائدي مدارس أبنائك، فالتغذية الراجعة من أولياء أمور الطالب تعتبر مهمة لت

:وللدخول عليها كما هو موضح في الصورة. واألداء

عنديالدخوليستظهريلكياالستبيانات
المرسلةيمنيقائدييالمدارس،يالضغطيعىل

عرض االستبيان

قميباختياريمايتراهيصحيح،يومنيثمي
سحفظالضغطيعىلي ليإىلي،ياإلجاباتيستر

. قائديالمدرسة
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.  عند الضغط على اسم مدرسة الطالب ستظهر لك الشاشة الرئيسة لمدرسته: الشاشة الرئيسة 

الوصول إلى مدرسة الطالب في نظام إدارة التعلم



ينظاميإدارةيالتعلم  
 
الوصوليإىليمدرسةيالطالبيف

:تتكون الشاشة الرئيسة للنظام من عدة أجزاء وهي كالتالي

.أيقونات القائمة الرئيسة للتنقل في النظام: الجزء األول

ياألي يتتيحيلوىل   
مريالتنقليأيقوناتيالقائمةيالرئيسةيوالتر

يشاشاتيالنظاميالستعراضياألنشطةيالتعلي ميةيبي  
.واالطالعيعىليالمهاميواألنشطةيالخاصةيبالطالب

ةيإلخفاءياأليقوناتيواالكتفاءيبالصوريالرسومي ةيالمعت 
.عنها

15

يأعىليالشاشة  
 
.أيقوناتيالتنقليالرسي    عيف

اتالتنبيه

صندوق الوارد

دليل 
االستخدام

مغادرة النظام

حةتقييم الصف



اإلعالنات والصفحات االجتماعية والتقويم واإلحصاءات: الجزء الثاني

ىيشاشةيعرضياإلعالناتيالمطروحةيعىليمستوي
المدرسة

شاشةيعرضيإحصائياتيالطالبي
يويمكنياالطالعيعىليتفاصيليأك تر

ميسيت)منيخالليايقونةيالتقارير
ي
 
(تناولهايبالتفصيليالحقا

يالصفحا  
 
تيشاشةيألحدثيالمشاركاتيف

عليقيتعديليمنشوراتكيأويالت)االجتماعيةي
(إلخ...عىليمنشور

ينظاميإدارةيالتعلم  
 
الوصوليإىليمدرسةيالطالبيف
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ينظاميإدارةيالتعلم  
 
الوصوليإىليمدرسةيالطالبيف

يتقاريريالطالبييتميتحدي ثهايبي  
ةيواألخرىي الفتر

17

يظهريتقويميالطالبياالحداثيوالمهام
.المجدولةيله
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المجتمع المدرسي

يبي  يالتفاعل ياألدواتأحديالمدرسةمنسوئ    
ييتيححيثالتعلمإدارةنظاميوفرهايالتر العامةاإلعالناتىلعاالطالعاألمريلوىل 

الطالبصفحةمستوىعىلالتعليميةأويالتثقيفيةالمنشوراتعىلواالطالعوالفصولالمدرسةمستوىعىلالمعروضة

بويةالجلساتونتائج,الشخصية الفرديةالتر

يالتوضيحيةاإلجراءاتالدليلمنالجزءهذايتناول  
يتساعديالتر .ذلكتنفيذيعىلاألمريوىل 

يالمنشوراتعىلاالطالع  
 
يالمجتمععىلاالجتماعيةالصفحاتف .المدرس 

يالمجتمعشاشةعىلأدخل يموضحهويكمايالمزيدأوالمشاركاتعىلبالضغطالمدرس   
 
يالشكلف :التاىل 

ستظهريلكيصفحةيالطالبي
الشخصيةيومنشوراتهي

لالنتقاليإىليصفحةيالمدرسة

صليلالنتقاليإىليصفحةيالف
الخاصيبالطالبي

ي الدخوليللمجتمعيالمدرس 



صفحةيعنديالضغطيعىليصفحةيالمدرسةيينقلكيالنظاميإىل: الصفحةياالجتماعيةيللمدرسة
.المدرسةيوتستعرضيالمنشوراتيالخاصةيبها

ةيالصفحاتياالجتماعي
يالمدرسة .لمنسوئ  

لفصليعنديالضغطيعىلياسميالفصليسينقلكيالنظاميإىليصفحةيا: الصفحةياالجتماعيةيللفصل
يوطالبيوأولياءيأمور يبالفصليمنيمعلمي   يالمدرسةيالمعنيي   .لتستعرضيكافةيمنسوئ  

ةيالصفحاتياالجتماعي
يالفصل .لمنسوئ  

أيقونةيالمساعدةيتظهريلكيلتقديم
ي يصفحاتيالمجمعيالمدرس   

 
الدعميف

المجتمع المدرسي
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احرص عىل اطالع ابنائك عىل آداب السلوك الرقمي وسياسة المشاركات االجتماعية
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نظم وقتك

ياألمريتنظيميوقتهيمنيخالليتحديديأهمياألحداثيعىليالتقويم؛يلذلكيستساعديهذهيال ةيأولياءييمكنيلوىل  نرسر

.األموريعىليمعرفةيكيفيةيانجازيذلك

.كيفية إضافة حدث خاص بك. 1

يمإلضافةيحدثيقميبالضغطيعىليالتقوي

.اضغطيعىليايقونةيإضافةيحدثيللبدءيبإضافةيالحدث

ميأدخليتفاصيليالحدثيومنيث
حفظ اضغطيعىليأيقونةي

ستالحظيإضافةيالحدثيضمن
.قائمةياالحداث
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مقررات الطالب اإللكترونية

شكل سهل يتطلع كل طالب للحصول على مواد تيسر تعلمه وتشرح الدروس بطرق جاذبة ومتنوعة توصل المعلومة له ب

لب وهنا يمكن لولي األمر االطالع على مقررات الطالب ومساندته في العملية التعليمية، مع االطالع على خطة الطا

التربوية الفردية واعتمادها

احبة التي ويساعد هذا الدليل أولياء األمور على معرفة آلية تحميل المقررات وتصفح الدروس واالطالع على المواد المص

.  والية التفاعل مع معلم التربية الخاصة من خالل تطبيق الجلسات التربوية الفردية, تشرح هذه الدروس 

تصفح مقررات الطالب.1

للدخوليعىليمقررات
الطالبياضغطيعىل

يايقونةي  
يمقررائر  

 
ف

المقرراتيوالمصادري
ةمنيالقائمةيالرئيس

يستظه  
ريبالضغطيعىليمقررائر

مقرراتيالطالبيوأماميكليمقرري
مجموعةيأيقوناتيتمكنكيمني
ليميةيالوصوليالرسي    عيلألنشطةيالتع

يوالمواديالمصاحبةيلهذايالمقرريوال  
تر

يسيتميتوضيحهايبالتفصيل  
 
ف

.الصفحاتيالتالية
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مقررات الطالب اإللكترونية

-pdfتحميليالكتابيعىليالجهازيكنسخةي

أنشطةيالطالب

بويةيالفرديةيكنسخةي PDFتحميليالخطةيالتر

يتمي  
الواجباتيالتر

اعدادهايمنيقبلي
يالمقرري  

 
يف المعلمي  

.وارسالهايللطالب

رريالمواديالمصاحبةيللمق
حيالمقرري يترسر  

والتر
بطرقيجاذبةيومتنوعة

يتمياعدادهايمنيقبلي  
االختباراتيالتر

يالمقرريوارسلتيللطالب  
 
يف .المعلمي  

سجليدرجاتيالطالبيالخاصيبالمادة
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مقررات الطالب اإللكترونية

يحالياإلجابةيعىلي  
 
تظهريف

السؤاليصحيحة
يحالياإلجابةيعىليالس  

 
ؤاليتظهريف

خاطئة

التقويم . 2

الذاتي
يخدمةيتقدميللطالبيللتحققيم  

نيفهمهيالتقويميالذائر
وىيللمقرريوبإمكانكياستعراضياألسئلةيعىليمست

.الوحدةيوالدرسيللمقرر

ىليعنديالضغطيعىليصورةيالمقرريستتمكنيمنياالطالعيع
يوتحميليالكتابي  

الدروسيوالتقويميالذائر

وحداتيالمقرري
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مقررات الطالب اإللكترونية

بالضغطيعىليايقونةي
ريتحميليالكتبيستظه

شاشةيالتحميليوتعرض
جميعيالكتبيالمتاحةي
للتحميليوالخاصةي

.بالمقرر

اإلثراءات. 3

صفحيللدخوليعىلياإلثراءات،ياضغطيعىليايقونةيبنكياإلثراءاتيوت
راءاتييييييييييييييييييالمواديالمصاحبةيالمحملةيفيهيللمقرراتيأويبالضغطيعىلياإلث

.لمقرر
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بإمكانكياختياريمساريمقرريمحدديلعرضيالموادي
(.اثراءته)المصاحبةيفيهي

مقررات الطالب اإللكترونية
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الدروس واللقاءات االفتراضية

امة أو حتى يتمكن ولي األمر من تقوية عالقته بالمجتمع المدرسي الخاص بالطالب، البد له من حضور اللقاءات الع

عاالً ذو رأي التخصصية المقدمة من منسوبي المدرسة والمشاركة فيها، وهذه اللقاءات تتيح لولي األمر أن يكون عضوا ًف

ائد المدرسةكما يمكنه طلب لقاء افتراضي مع معلم التربية الخاصة بالتنسيق مع ق, مشارك في مجتمع ابناءه المدرسي 

له ويساعد هذا الدليل أولياء األمور على معرفة آلية حضور هذه اللقاءات أو مشاهدة المسجل منها في حال لم يتسنى

.الحضور المباشر

.الدخول لشاشة اللقاءات التفاعلية الخاصة بولي األمر. 1

حضورياللقاءاتي/ أيقونةياستعراضي
يتميتسجيلكيبهايك  

اضيةيالتر وصولياالفتر
يتس. رسي    عيلها  

تهدفيأويحضورياللقاءاتيالتر
ياألمرييبذاتهيبدعوةيشخصية . وىل 

اتيللدخوليعىليشاشةياللقاءاتيالعامةيواستعراضياللقاء
ياألمر،ياضغطيعىليأيقونةي منيمة اللقاءات العاالمتاحةيلوىل 

يمنيصندوقيتنبيهالتفاصيلالقائمةيالرئيسة،يأوي  
.  ائر
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الدروس واللقاءات االفتراضية

ياألمريحضورهيبعديالضغطيعىليأيقونةي .حضورلقاءيمنشأيمنيقبليمديريالمدرسةيويمكنيلوىل 

لتتمكنيمنيحضورياللقاء،يتأكديمني Microsoft Teamsسينقلكيالنظاميلصفحة
والدخوليبمعلوماتيالدخوليالخاصةيب ي Microsoft Teamsتثبيتيتطبيقي

Microsoft Teams .نامجيقميبالن قريعىليستظهريلكيشاشةياختيارياستخداميالت 
.بعدهايتستطيعيبدءياللقاء" لديكTeamsفتحيتطبيق"

2

يليالتطبيقيإذايلم يتت   تقمياختر
بذلكيمنيقبل

ي فتحي"بعديتثبيتيالتطبيقياختر
"لديكTeamsتطبيقي



اضية ياالفتر  
يولقاءائر دروس 
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عة االنترنت سيتم عرض الفصل االفتراضية على شاشاتك في ثواني، وذلك يعتمد على سر

ال الرغبة وصندوق المحادثات في ح. يحتوي الفصل االفتراضي على السبورة الذكية. لديك

.في أي مشاركة داخل اللقاء

يمرب  عيالنص تستطيع,  عت 
ي يالفصلياالفتر  

 
يالمشاركةيف  

اض 



الدروس واللقاءات االفتراضية
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Microsoftعىلللعملاألجهزةمتطلبات Teamsيالحاسبأجهزةأويالمحمولللحاسبسواء :المكتت  

:إضافيةوأجهزةمتطلبات

: Microsoft Teamsإرشاداتيتثبيت

1

2

https://teams.microsoft.com/downloads
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الدروس واللقاءات االفتراضية

.االطالع على الدروس المتزامنة فيجدول الطالب. 2

يواستعراضيالدروسيالمنشأةيمني للدخوليعىليشاشةيالجدوليالدراس 
يمنيالقائمةيالرئيسة،يأويمنيالجدوي ،ياضغطيعىليأيقونةيجدوىل 

ليالمعلمي  
يااليقوناتيالرسيعة  

 
يف .  الدراس 

.قميبالضغطيعىليعنوانيالدرسيالمجدوليلالنتقاليلعرضيالدرس
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األنشطة والمهام التعليمية

ت المعلمين، يمكن لولي األمر االطالع على إنجازات المهام التعليمية ألبنه ذي اإلعاقة وفق األولويات المرتبة لها ومتطلبا

:وتشمل هذه المهام كافة األنشطة التعليمية التي يطلبها المعلم من الطالب مثل

.الواجبات اإللكترونية المرسلة له على النظام•

األهداف التربوية الفردية المرسلة له على النظام•

ابنته | الخدمات المساندة التي يحتاجها ابنه •

.االختبارات اإللكترونية المرسلة له على النظام•

.المسارات التعليمية المعدة للطالب على النظام•

ى نحو ويساعد هذا الدليل أولياء األمور على معرفة آلية انجاز هذه المهام بطرق يسيرة وسهلة، لنبدأ إذاً بالخطوة األول

:تحقيق ذلك

االطالع على الواجبات اإللكترونية للطالب 1.

نقرييمكنكياستعراضيكافةيالواجباتيبال
يعىليأحديااليقوناتيالتاليةيالظاهرةيل  

 
كيف

:الشاشةيالرئيسة
, المقرراتيوالمصادري---الواجباتي•

القائمةيالرئيسة
إحصائيةياإلنجاز---الواجباتي•
ي---تفاصيليالواجبي•  

قائمةيواجبائر
يهاتقائمةيتنب---تفاصيليالتنبيهي•
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يةيبإمكانكيالبحثيعنيالواجباتيالمنته
يلميتبدأ  

يلميتبدأيبعد،يوالتر  
.والتر

يهذهيالمساحةييتميعرضيبياناتي  
 
ف

يالن  
 
.ظامالواجبيكاملةيكمايأنشاهايالمعلميف

بالضغطيعىلي
ي ايقونةي

 
إجابات

بإمكانكيتحميلي
حليالطالبيكملف

PDF.

هذهيااليقونةيتمكنك
منياالطالعيعىلي
مالحظاتيالمعلمي

المدونةيعىليالواجبي
بعدياطالعهيعىليحلي

.الطالب

األنشطة والمهام التعليمية
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النتيجة

.لهاستعراض مالحظات المعلم للطالب على الواجب المرسل ح

األنشطة والمهام التعليمية
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.االطالع على اختبارات الطالب االلكترونية.2

األنشطة والمهام التعليمية

نقريعىلييمكنكياستعراضيكافةياالختباراتيبال
يال  

 
شاشةيأحديااليقوناتيالتاليةيالظاهرةيلكيف

:الرئيسة
القائمةيالرئيسة---االختباراتي•
إحصائيةيانجازك---االختباراتي•
اراتقائمةياالختب---تفاصيلياالختباري•
هاتقائمةيتنبي---تفاصيليالتنبيهي•

يةيبإمكانكيالبحثيعنياالختباراتيالمنته
يلميتبدأ  

يلميتبدأيبعد،يوالتر  
.والتر

يهذهيالمساحةييتميعرضيبياناتياالختب  
 
اريكاملةيف

يالنظام  
 
.كمايأنشاهايالمعلميف

ي  
بياناتيالتوقيتيالزمت 

لالختبار
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قونةيعندماييقوميالطالبيبحلياالختباريستظهريلكيأي
ي 
 
.PDFملفيقميبالضغطيعليهايلتحميلياالختباريكإجابات

النتيجة

األنشطة والمهام التعليمية
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األنشطة والمهام التعليمية

يوإضافةيبعضيالمواديالمساعدةيلدروسيالمقرر؛يلدعميال طالبييتميانشاءيالمساراتيالتعليميةيمنيقبليالمعلمي  
لوبةيفيهايومساعدتهميعىليتنميةيمهاراتهم،يويجبيعىليالطالبيأنييطلعيعليهايويؤديياألنشطةيالتعليميةيالمط

يتقدميتعلميالطالب  
 
ياألمرياالطالعيعليها. الحتسابيتحقيقياألهدافيف .  وُيمكنيالنظاميلوىل 

يستظهري  
لكيعنديالدخوليعىليمسارائر

ليالمساراتيالمنشئةيللطالبيمنيقب
،يقميبالضغطيعىلي وى محتالمعلمي  
دروس المسار 

ي  
 
ستظهريلكيالدروسيالمنشئةيف
،يقمي المساريمنيقبليالمعلمي  

عيعىليلالطالياستعراض بالضغطيعىلي
.محتوياتيالدرس

عندهايستظهريلكيمحتويات
الدرسيالمساعدةيللطالبيمني
اختباراتيواسئلةيوإثراءاتيوي

.  نصوص
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سةكيف اتواصل مع منسوبي المدر

نبيهات في التواصل أهم أداة للحفاظ على العالقات داخل المجتمع المدرسي، ومن خالل ارسال الرسائل واستالمها وتلقي الت

.النظام سيبقى المستخدمين على تواصل بشكل مستمر

.ويساعد هذا الدليل أولياء األمور على معرفة آلية التواصل بالوسائل المتاحة في النظام

صندوق الرسائل1.

صندوقيالوارد

يلالطالعيعىليالرسائليا  
لتر

.قمتيبإرسالها
لالطالعيعىليالرسائلي

.المرسلةيإليك



كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

إنشاء رسالة جديدة واختيار المرسل لهم

يالتواصليمعهم  
 
يالمدرسةيالذييترغبيف .عبأيبياناتيالرسالةيوحدديمنسوئ  

38
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صندوق التنبيهات. 2

هاتفتحيرسائليالتنبي

عرضيالتنبيهات
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أسئلةي،يستجديتفاصيلتفاصيل السؤالقميبالضغطيعىلي
وإجاباتيالمعلم

يالفصليالخاصيبالطالبيومقرراتهميولالطالعيعىليأسئ يتجديمعلمي   يغرفةيالمعلمي    
 
لةيالطالبيف

.األسئلةيالسابقةواجاباتيمعلميهميقميبالضغطيعىلي
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تقارير وإحصائيات الطالب

اعد هذا الدليل الحصول على إحصاءات اإلنجاز التي تعكس مدى تقدم الطالب في تعلمه وتحفزه على المزيد من التقدم، ويس

لى انجاز أولياء األمور على معرفة ماهية التقارير والرسومات البيانية المتوفرة له على النظام لمساعدته في االطالع ع

ابناءه ومدى تحقيق  األهداف الخاصة له

اإلحصاءات المصورة1.

والمتاحةيتستعرضيهذهيالشاشاتياألعداديالمتوفرةيمنيالمقرراتيوالواجباتيواالختباراتيوالدروس
يكليمنها  

 
.للطالبيوالطالبةيذيياإلعاقةيونسبةيانجازيالطالبيف

ازيتستعرضيهذهيالشاشاتيمتوسطياإلنج

يالمشاركاتيوإنجازياالطالعيع  
 
ىليوالتقدميف

يمساريالتعلميوالمست  
 
وىيالدروسيالمعدةيف

ي .الدراس 
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تقارير وإحصائيات الطالب
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ي  
يلونهايمنيأبيضيإىليبرونزييإىليفض  يوتفاعله... شارةيالطالبييتغت  يلتحصيلهيالدراس 

 
وتحقيقيالخيتبعا
.  أهدافيالمساراتيالمسندةيله

تقارير وإحصائيات الطالب
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 ً تعلمي أصبح ماتعا

في تنمية لكي يكون التعلم أكثر متعة تمت إضافة مجموعة من العناصر المتنوعة والشيقة في غرفة المصادر؛ لتسهم

:مهارات الطالب خارج اطار المنهج وبأساليب جاذبة وهي

ي ياألمريه  يلوىل   
التطويريالذائر

ىليمجموعةيفيديوهاتيتساعدهيع
يمجاالتيمتعد  

 
دةيتطويريذاتهيف

.ومتنوعة

اسهامي50منيخاللهاينستعرضي
يبطرقيجاذبةيومتنوعة علم 

كليقيمةيتربويةيتعرضيعىليش60
يباسميفوازيوي  

.نورةمسلسليكرتوئ 

مجموعةيمنيالكتبيالمتاحةي
للطالبيلينهليمنيمحتواهاي

المتنوع

ةمجموعةيألعابيتعليميةيمشوق

يالقراء  
ةياختباراتيقياسيمهارئر

ياللغةياإلنجلت  ي  
 
يةيواالستماعيف

ي،يواختباريطوي) (لاختباريقصت 




