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بيةبرامجلقائد    الخاصةالتر
 
بيومراكز ومعاهد العامالتعليممدارسف دور الخاصةةالتر

  وفعالرئيس
 
ذويللطالبموالتعلالتعليملعملياتالمناسبوالمناخالبيئةتهيئةف

ةفهو التهيئةعند دورهيقفول ,اإلعاقة ومتابعةاعلةفوإدارةأمثللتفعيلاألوىلالركت  

  التعلملرحلةدقيقة
ون  نحو تحولالأهدافلتحقيقالمدرسة،منسون   لكافةاإللكتر

  القائد ولينجحبعد،عنوالتعليمالرقم  التعيم
 
 ونيكأنلبد المهمةهذهف

 
 ملما

 
إلماما

 
 
 جيدا

 
ونيةالتعلمأنظمةإدارةبمهاراتومتسلحا .اإللكتر

وسهولةيس بكلمهامهمإنجاز عىللمساندتهمالمدارسلقادةالمصور الدليلهذا ونقدم

  منصةباستخدام
.مدرستر

4

المقدمة



إلىًمنصةًمدرستيتسجيلًالدخولً. 1

5

كيفية الوصول للمدرسة في منصة مدرستي

صفحةًتسجيلًالدخولًلـًمدرستي



كيفيةًالوصولًللمدرسةًفيًمنصةًمدرستي

:كيفًاقومًبتسجيلًالدخولًلـًمدرستيً

قمًبتعبئةًبياناتًالدخول

يد األل   قم بتسجيل الت 
ون  كتر

مرورقم بكتابة كلمة ال

6



(مدرستي)المدخلًلنظامًإدارةًالتعلمًاإللكترونيً

.الشاشةًالرئيسة. 2

7

كيفيةًالوصولًللمدرسةًفيًمنصةًمدرستي



:تتكونًالشاشةًالرئيسةًللنظامًمنًعدةًأجزاءًوهيًكالتالي

.أيقوناتًالقائمةًالرئيسةًللتنقلًفيًالنظام: الجزء األول

8

كيفيةًالوصولًللمدرسةًفيًمنصةًمدرستي

  أعىل الشاشة
 
أيقونات التنقل السي    ع ف

االنتقال 
للصفحة
الرئيسة

اتالتنبيه

دليل صندوق الوارد
االستخدام

مغادرة 
النظام

  زاوية نوافذ مساعدةأيقونة 
 
ف

ح مبسط لف هم النظام عبارة عن شر
وظيفة صفحات النظام

  تتيح لقائد المد
رسة التنقل أيقونات القائمة الرئيسة والتر

الع عىل بي   شاشات النظام إلدارة األنشطة التعليمية والط 
.تقدم اإلنجاز وتعلم الطالب

ة إلخفاء األيقونات والكتفاء بالصور الرسومي
ة عنها .المعت 



اإلعالناتًوالصفحاتًاالجتماعيةًوالتقويمًواإلحصاءات: الجزءًالثاني

9

كيفيةًالوصولًللمدرسةًفيًمنصةًمدرستي

ى شاشة عرض اإلعالنات المطروحة عىل مستو 
المدرسة

شاشة عرض اإلحصاءات العامة 
عىل مستوى المدرسة ويمكن 
الطالع عىل تفاصيل أكتر من

ناولها سيتم ت)خالل ايقونة التقارير
 
 
(بالتفصيل لحقا

  الصفحات
 
شاشة المشاركات ف

ور أو التعليق عىل منش)الجتماعية 
التفاعل معه أو التعديل عىل 

(إلخ...المنشورات 



الوصولًالسريعًإلدارةًمكوناتًالنظامًوعرضًآخرًاإلضافاتًفيًاألنشطةًالتعليمية: الجزءًالثالث

10

كيفيةًالوصولًللمدرسةًفيًمنصةًمدرستي

ت تسجيل وعرض الحداث واإلعالنا: التقويم
السبوع عىل التقويم مع إمكانية عرضها باليوم و 

.والشهر

  
اض  يط الوصول السي    ع إلدارة عنارص المجتمع المدرس  الفتر ، الطالب، الل)شر قاءات، البالغات، الفصول، المعلمي  

(.اإلعالنات

راجه إد/ استعراض آخر نشاط تم تنفيذه 

  المربع
 
ات ضمن المكونات المعروضة ف

الدروس المنشأة، الثراءات)التفاعلية 

ات المرفوعة، الختبارات المعدة، الواجب

المسندة للطالب، الرسائل الواردة، 

(التنبيهات



:تعديلًالبياناتًالشخصية. 3

11

كيفيةًالوصولًللمدرسةًفيًمنصةًمدرستي

:يمكنك الوصول للتاىل  قائد المدرسة بالنقر عىل أيقونة 
صفحة تعديل البيانات.   2صندوق الرسائل الواردة        .  1

النتقال إىل بوابة عي   .  4تغيت  الصورة الشخصية        3.
الخروج من النظام   . 5

  
بالدخول عىل شاشة بيانانر
بإمكانك تعديل بيانات 

.  ةالتواصل والصورة الشخصي
وهذه البيانات ه  سجل 
التواصل الخاص بك عىل 

  
.مدرستر

:  مالحظة
احرص عىل تدوين البيانات
الصحيحة؛ لضمان التواصل

ن   الفعال بينك وبي   منسو
مدرستك والحصول عىل 

.مستجدات النظام



لية،ًالبدًمنًضبطًيتمكنًالمستفيدونًمنًاستخدامًالمدرسةًبشكلًكاملًوممارسةًاألنشطةًالتعليميةًاالفتراضيةًالتفاعحتىً

دةً،ًوتحديدًاعداداتًالمدرسةًوتهيئتهاًبتحديدًالفصولًالدراسيةًبهاًوغرفًالجلساتًالتربويةًالفرديةًوالخدماتًالمسان

اصةًبطالبهمًمعلميًالتربيةًالخاصةًوالخدماتًالمساندةًواسنادًالمقرراتًالدراسيةًلهم،ًوتعيينهمًعلىًفصولًالمدرسةًالخ

ربويةًذويًاإلعاقةً،ًوكذلكًتحديدًالطالبًذويًاإلعاقةًوتوزيعهمًعلىًالفصولًالدراسيةًالمنشأةًًوغرفًالجلساتًالت

.إلخ...الفرديةً

.وذلكًكلهًيتطلبًإعدادًمسبقًمنًقائدًالمدرسةًوهذهًالمهاراتًهيًماًسيتمًتناولهًفيًهذاًالدليل

وغرفًالجلساتًالفرديةًوالخدماتًالمساندةً, إضافةًالفصولًالدراسيةًللمدرسة1ً.

:قمًبالدخولًعلىًشاشةًإدارةًالفصولًعنًطريقًالضغطًعلىًأحدًااليقوناتًالتالية

12

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

أيقونة للدخول عىل شاشة إضافة الفصول وضبط اعداداتها اضغط عىل
الفصول من أيقونات الوصول السيعة، أو أيقونة إدارة الفصول 

  القائمة الرئيسةالمدرسية 
 
. ف

ولللبدء بإضافة الفصإضافة فصل مدرسي اضغط عىل ايقونة 



13

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

صفًالفصل،ًالمرحلة،ًالصف،ًالفصلًالدراسي،ًاسمًالفصل،ًو)نقومًبإدخالًبياناتًالفصولًالدراسيةًللمدرسةً

.،ًكررًهذهًالعمليةًحتىًتنتهيًمنًإنشاءًفصولًالمدرسةًكاملة(عددًالمقاعد

:بعدًانشاءًالفصلًسيظهرًلكًاعداداتهًوالمتاحةًفيًالشريطًالتالي

ياناتًالفصلًبتعديلالفصلًالمنشأًبالخطأ،ًكماًيمكنناًحذفمنًخاللًاأليقوناتًالموضحةًفيًالشريطًيمكنناً

مكنناًإضافةًمنًأحدًمعلميًالفصل،ًوكذلكًي( رائدًالفصل)تعيين قائد للفصل المدخلةًسابقا ،ًوكذلكًيمكنناً

إدارةًالجدولًالدراسيًللفصلًوهذاًماًسيتمًتوضيحهًفيًالص  ً .فحاتًالتاليةالطالبًوالمعلمينًللفصول،ًأيضا



14

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

صل لتعيي   قائد الف
نقوم بالضغط عىل

ايقونة

اختر أحد معلم  الفصل 
ليكون قائد للفصل ثم
حفظاضغط عىل ايقونة 

ئية ستالحظ كنتيجة نها
ادة أنه تم ظهور أسماء الق

  تم تعينهم للف
صول التر

  شاشة إدارة الفصو 
 
ل ف

.الدراسية

الناتج

سبًفئةًتعيينًقائدًللفصلًالمدرسيًومعلمًالتربيةًالخاصةًح.2

اإلعاقةًفيًالفصلً



15

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

لساتًإضافةًالطالبًذويًاإلعاقةًللفصولًالمدرسيةًوتحديدًالج.3

الفرديةً

كررًالعمليةًنفسهاًلباقيًالفصولًحتىًتستكمل

إضافةًجميعًطالبًالمدرسةًللفصولًالدراسية

ة للبدء بإضافة طالب المدرس
م وتسكينهم عىل الفصول ق
بالضغط عىل                

.إضافة طالبثم عىل 

ستظهر لك أسماء الطالب
عىل الذين يمكنك إضافتهم
هذا الفصل، أو يمكنك 

البحث عن طالب بأرقام 
هوياتهم أو بياناتهم 
  
 
الدراسية المدخلة ف

.النظام

هم حدد الطالب المراد اضافت
لهذا الفصل واضغط عىل

إضافة الطالب ايقونة 
.المحددين



16

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

يةًالخاصةًإضافةًالمعلمينًللفصولًالمدرسيةًوتحديدًمعلمًالترب.4

ة عىل للبدء بتعيي   معلم  المدرس
الفصول الدراسية اضغط عىل 
ايقونة                     ثم عىل 

.إضافة معلمأيقونة 

ستظهر لك أسماء المعلمي   
الذين يمكنك إضافتهم عىل

هذا الفصل، حددهم وكذلك 
  سيقوم

ون حدد مقرراتهم التر
م ث. بتدريسها لهذا الفصل
إضافة اضغط عىل أيقونة 
.المعلمي   المحددين

أو يمكنك البحث عن معلمي   
هم بأرقام هوياتهم أو ببيانات

  النظام
 
.المدخلة ف

قبل البدء بهذه
الخطوة يتحتم 
عليك إدارة بيانات
 
ً
ن أوال المعلمي 

واضافة المقررات 
لهم

مالحظة هامة

بعد إضافة الطالب
ن لن  والمعلمي 
تتمكن من تعديل
ة البيانات الدراسي

.  للفصل

مالحظة هامة



ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

إدارةًالجدولًالمدرسيًللفصولًوالجلساتًالفرديةًً.5

  عليك إدارة إعدادات الجدول
ينبغ 

الدراس  باألول ليظهر لك جدول 
إعدادات قم بالذهاب إىل . الفصل

. سةمن القائمة الرئيالجدول الدراسي 

17



ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

بعد إدارة إعدادات الجدول الدراس  ومن ثم الذهاب إىل                             الخاص بالفصل

.  قم بتعبئة الحصص بالمقررات. ستالحظ ظهور الجدول الدراس  الخاص بالفصل

ر ستالحظ عند اختيار المقرر ظهو 
اسم المعلم بأسفل المقرر  

ة الراحة، وبعد النت هاء قم بإدخال فتر
.  حفظقم بالضغط عىل 

  حساب المعلم
 
.  انعكاس الجدول المدخل من قائد المدرسة ف

18



19

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

إدارةًبياناتًمعلميًالتربيةًالخاصةً.6

تمكن أيقونة إدارة بيانات 
: المعلمي   قائد المدرسة من

م  توزي    ع المقررات عىل معل•
.المدرسة

.استعراض جدول الملعم•
تعديل بيانات المعلم •

.الشخصية
تعطيل معلم من الدخول •

  
  مدرستر

 
.للمدرسة ف

الطالع عىل تقارير أداء •
.المعلم

ط عىل للدخول عىل شاشة إدارة بيانات المعلمي   وضبط اعداداتها اضغ
لقائمة من أيقونات الوصول السيعة، أو اإدارة بيانات المعلمي   أيقونة 
. الرئيسة

الطالع عىل جدول المعلم

لتعديل بيانات المعلم 
  النظ

 
 ف
 
امالمدخلة سابقا

  لالطالع عىل تقرير إنجاز المعل
 
م ف

األنشطة التعليمية إرسال رسالة للمعلم

تعطيل المعلم من الدخول للنظام

م  إضافة المقررات وإسناد المعل
للفصول

اف تعيي   المعلم بصالحية اإلشر 
عىل المعلمي   



20

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

كررًالعمليةًنفسهاًلكافةًمعلميً

.المدرسة

إلضافةًالمقرراتًللمعلمًوالخطةًالتربويةًالفرديةً

للبدء بإسناد المقررات
غط الدراسية للمعلمي   اض

إدارة عىل ايقونة 
.المقررات

اختر البيانات 
ق الصحيحة للمقرر وف

التسلسل الذي 
  الق

 
وائم سيظهر لك ف

المنسدلة ثم اضغط
.إضافةعىل ايقونة 

ة أن ستالحظ كنتيجة نهائي
  الفصول

 
المقرر ظهر ف

  النظام، ثم 
 
المضافة ف

يمكنك  تحديد الفصل 
يار إلضافة المعلم له باخت

.المقرر

الناتج
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ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

يةتعديل بيانات المعلم األساس
:وه  تشمل

تحديث البيانات من نور•
•  

ون  يد اإللكتر الت 
الجوال•
  لم•

علم  تفعيل المحرر الرياض 
.الرياضيات والعلوم

  أحد األدوات 
المحرر الرياض 

مدفوعة الرخصة يوفرها النظام
لتمكي   المعلمي   من إضافة 
المعادلت الرياضية والرموز 

.الخاصة

خاصةتعديلًبياناتًمعلميًالتربيةًال



22

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

مشاهدةًتقاريرًمعلميًالتربيةًالخاصة

  اثراء حيث تستعرضتقارير المعلم يمكن لقائد المدرسة الطالع عىل تقارير اإلنجاز للمعلم من خالل أيقونة 
 
جهوده ف

ونية)المحتوى الرقم  التعليم     توظ(بناء أسئلة، إضافة اثراءات، بناء اختبارات إلكتر
 
  ، وتقدمه ف

 
يف إمكانات النظام ف

ونية للطالب)تقديم األنشطة التعليمية  اضية، إسناد واجبات إلكتر . إلخ( ...تقديم دروس افتر



تعيينًالمعلمًكمعلمًأولًعلىًمعلميًالتربيةًالخاصةً

امجًالبرن| المركزً| المعهدً| يتمًتعيينًالمعلمًكمشرفًعلىًمخرجاتًمعلميًالتربيةًالخاصةًفيًالمدرسةً

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

يي   قم بالضغط عىل تع
كمعلم أول

23

ا ف عليهم من قم بتحديد الصالحيات الموكلة للمعلم، ومن ثم تحديد المعلمي   المراد اإلشر
.قبل المعلم

.  لمعلمفيًالقائمةًالجانبيةًالتابعةًل" اإلشرافًعلىًالمعلمين"ستظهرًصالحيةً: مالحظة-



24

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

إدارةًبياناتًالطالبًذويًاالعاقة. 7

عىل للدخول عىل شاشة إدارة بيانات الطالب وضبط اعداداتها اضغط
ائمة من أيقونات الوصول السيعة، أو القإدارة بيانات الطالب أيقونة 
. الرئيسة

تمكن أيقونة إدارة بيانات 
: الطالب قائد المدرسة من

ىل  تعديل بيانات الطالب وو•
.أمره األساسية

تعديل بيانات الطالب •
.الدراسية

الطالع عىل مقررات •
يجب أن يكون . الطالب

هر الطالب مسند لفصل لتظ
ة لك أيقونة المقررات الخاص

.بالطالب
م الطالع عىل تقارير تقد•

.الطالب
تعطيل دخول  الطالب إىل•

  
  مدرستر

 
.  المدرسة ف

.  متابعة المستوى السلوك  •

اسم أو بإمكانك تصنيف الطالب أو البحث ب
رقم طالب محدد 



ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

تعديلًبياناتًالطالبًًذيًاإلعاقةً

قمًبالضغطًعلىًأيقونةًالتعديلًللطالب

فحات التنقل السي    ع لأليقونات بي   الص
الخاصة بالطالب

قط بإمكانك تعديل البيانات الدراسية للطالب ف
عندما ل يكون مسند لفصل 

لب تقارير إنجاز الطا

السلوكيات 
المرصودة للطالب

25



26

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

.اكتمالًالبياناتًالدراسيةًوًاألساسيةًلكافةًطالبًالمدرسة/ تحققًمنًتعديلً

. بعدًإضافةًالطالبًللفصلًلنًتتمكنًمنًتغييرًالبياناتًالدراسيةًاالًبعدًحذفهًمنًالفصل: مالحظة

تعديلًبياناتًالطالبًذيًاالعاقةًالدراسية

وف لتسكي   الطالب عىل الصف
 ضبط الب

ً
يانات الدراسية يجب أوال

الدراسية الصحيحة للطالب، 
تعديل اضغط عىل ايقونة 
لسل واختر تسالبيانات الدراسية 

الصف الصحيح للطالب، ثم 
.حفظاضغط عىل أيقونة 

ب تحقق من بيانات الطال 
كاملة، وبإمكانك تعديل
:البيانات التالية فقط

تحديث البيانات من•
.نور

•  
ون  يد اإللكتر .الت 

.رقم الجوال•
.الجنس•

تعديلًبياناتًالطالبًاألساسية
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ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

مشاهدةًتقريرًالطالبًذيًاإلعاقةً

  حيث تستتقرير الطالب يمكن لقائد المدرسة الطالع عىل تقارير تقدم تعلم الطالب من خالل أيقونة 
 
عرض إنجازه ف

األنشطة التعليمية المسندة له



تسجيلًمعلميًالتربيةًالخاصةًوالطالبًًذويًاإلعاقةً. 8

تصديرًبالدخولًعلىًصفحةًالتسجيلًكماًهوًموضحًبإمكانكًتسجيلًمجموعةًمنًالمعلمينًوالطالبًعبرًتعبئةًاو

.بياناتهمًفيًالملفاتًالموفرةًلك

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

 تكون عن طريق إضافة منسون   المدرسة بت
صدير ملف عملية تسجيل الطلبة والمعلمي  

  الشخص  لكل مستخدم
ون  يد اإللكتر   ملف نور أو عن طريق ادخال أرقام الهوية والت 

 
ف

.  األكسل لنموذج إدارة التعليم ومن ثم رفعها عىل النظام

28



ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

:إضافةًمنسوبيًالمدرسةًعنًطريقًنظامًنور:  الطريقةًاألولى-

منًالتقاريرلىًلتصديرًبياناتًمنسوبيًمدرستكًقمًبالدخولًعلىًنظامًنورًلحسابكًالشخصيًكقائد،ًثمًالذهابًإ

رها،ًومنًقائمةًالتيًتريدًأنًتقومًبتصديتقارير المعلمين أوًتقارير الطالب القائمةًالرئيسة،ًقمًبالضغطًعلىً

.كشف بيانات المعلمينأوًكشف بيانات الطالب تقاريرًالطالبًوالمعلمينًاضغطًعلىً

عرضقم بالضغط عىل 

29



.  علىًجهازكًالشخصيExcelستظهرًبياناتًمنسوبيًالمدرسةًقمًبحفظهاًكملفً-

ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

غط قم برفع الملف عت  الض
.choose Fileعىل 

قم بتحديد كلمة المرور 
اضية لجميع  الفتر

.المستخدمي   المضافي   

ظ حفبعد النتهاء قم بالضغط عىل 
.  ليقوم النظام بمعالجة الملف

30



ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

رقم قم  بتحميل الملف وتعبئته ب
  
ون  يد اإللكتر .الهوية والت 

:نموذجًمدرستيإضافةًمنسوبيًالمدرسةًبتعبئةً:  الطريقةًالثانية-

غط قم برفع الملف عت  الض
.choose Fileعىل 

قم بتحديد كلمة المرور 
اضية لجميع المستخد مي   الفتر

و. المضافي    يد اإللكتر   والت 
 
  ف

ن 
.   محال لم يتوفر بريد المستخد

. حفظبعد النتهاء قم بالضغط عىل 

عالجة بعد الحفظ سيقوم النظام بمعالجة الملف، وستالحظ ظهور نتائج الم
مستخدمي   باألسفل حيث بإمكانك الطالع عىل التقرير الذي سيوضح لك حالة ال

. هل تم تسجيلهم بنجاح أو تم رفضهم ألسباب أخرى

31
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ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

األدوارًالمساندةً. 8

ليمية تحتاج المدرسة إىل أدوار عدة إلنجاز المهام اإلدارية او التع
يد فيها، ويوفر النظام لقائد المدرسة إمكانية إنشاء دور جد

. األدوار المساندةوإسناده ألحد المعلمي   من خالل أيقونة 

إلضافة دور، او تعديل دور منشأ 
، أو حذف دور

 
.مسبقا

إلضافة مستخدم، او تعديل 
، أو تعط

 
يل مستخدم منشأ مسبقا

.مستخدم

 عىل مكون 
ً
ن ، وماألدوار المساندةإلضافة دور، ادخل أوال

.ثم اضف دور عىل النظام
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ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

إلضافة صالحيات للدور الذي تم 
إنشائه، اختر الصالحيات وسيتم

  
.حفظها للدور بشكل تلقان 
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ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

 أحد منسون   المدرسة عىل الدور المنشأ،
اضغط لتعيي  

ن عىل أيقونة    حال رغبتك بإضافة عضتعيي 
 
و جديد وف

للمدرسة لتوىل  الدور اضغط عىل أيقونة إضافة 
.مستخدم



ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

إعداداتًسجلًالدرجاتًوالمقرراتًونتائجً. 9

الجلساتًالتربويةًالفرديةً

ة يقوم  قائد المدرسة بإعداد سجل الدرجات  عىل مستوى المدرس
.  إعدادات سجل الدرجاتوذلك من خالل أيقونة 

عىل حفظ  يقوم قائد المدرسة بوضع وزن لكل تقدير وذلك من خالل النقر عىل كل خليه للتعديل ثم النقر 

35



ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

االتقييمإعداداتًدرجاتًالمقررًوطرقً. 10

يقوم  قائد المدرسة بإعداد سجل الدرجات  عىل مستوى 
. إعدادات درجاتالمقرر وذلك من خالل أيقونة 

ثم النقر عىل ,ستظهر كافة المقررات , يقوم قائد المدرسة بإختيار البيانات التعليمية ثم النقر عىل بحث
ثم (   الخ ... الحضور واإلنرصاف, اختبارات, واجبات)التفاصيل  ليقوم بتوزي    ع  الدرجات لكل ملحقات المقرر 

النقر عىل حفظ  

36



ضبطًإعداداتًالمدرسةًإلكترونيا ً

إعتمادًسجلًالدرجاتًوتحققًأهدافًالخطةًالتربويةًالفردية. 11

يقوم  قائد المدرسة بعد اإلنتهاء من اعدادات الدرجات عىل
  
مستوى المدرسة والمقرر بإعتماد سجل الدرجات النهان 

ائمة من القعتماد سجل الدرجات وذلك عن طريق النقر عىل  ا
.الرئيسة

  قام بها  عىل مستوى المدرسة والمقرر بالنقر ع
ىل حفظيقوم قائد المدرسة باعتماد جميع اإلعدادات التر

ن بعد حفظ هذه الخطوة ل يمك

ي لقائد المدرسة التعديل عىل ا

  تم 
درجة من الدرجات التر

اعدادها عىل مستوى المدرسة و 

37المقرر



اضغط عىل ايقونة المجتمع المدرس  

اض: الصفحة الجتماعية لقائد المدرسة  إىل الصفحة عند الضغط عىل أيقونة المجتمع المدرس  ينقلك النظام افتر
 
يا

.الرئيسة للمجتمع المدرس  

ةالصورة والبيانات الشخصي

مساحة إضافة المنشورات

إضافة مرفقات للمنشور 
(روابط، صور، ملفات)

النتقال لصفحة المدرسة 
.وصفحات الفصول

إعالناتًعامةًالتفاعلًبينًمنسوبيًالمدرسةًأحدًاألدواتًالتيًيوفرهاًنظامًإدارةًالتعلمًحيثًيتيحًللقائدًالمدرسيًعرض

اًيمكنهًإضافةًعلىًمستوىًالمدرسةًوالفصولًوكذلكًنشرًمنشوراتًتثقيفيةًأوًتعليميةًويسمحًللتفاعلًمنًخاللها،ًكم

.أحداثًعلىًالتقويمًالمدرسي

.إضافةًالمنشوراتًوالتفاعلًمعهاًفيًالمجتمعًالمدرسي1.

:قمًبالدخولًعلىًشاشةًالمجتمعًالمدرسيًكماًهوًموضحًفيًالشكلًالتالي

38

المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

لالنتقال لصفحتك الشخصية قم بالضغط عىل اسمك
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المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

صفحة عند الضغط عىل صفحة المدرسة ينقلك النظام إىل: الصفحة الجتماعية للمدرسة
.المدرسة وتستعرض كافة الفصول والمنسوبي   

ة الصفحات الجتماعي
.لمنسون   المدرسة

حة الفصل عند الضغط عىل اسم الفصل سينقلك النظام صف: الصفحة الجتماعية للفصل
لمعي   عليه وقائد لتستعرض كافة منسون   المدرسة المعنيي   بالفصل من طالب وقائد الفصل ا

.المدرسة

ة الصفحات الجتماعي
.لمنسون   الفصل
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المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

إضافة رابطإضافة صورة

إضافة ملف

أيقونة المساعدة
  
 
تظهر لك ف
الصفحات 

ديم الجتماعية لتق
  أغلب 

 
الدعم ف
الصفحات

  المكان المخصص للمنشور1.
 
.أضف النص ف

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

.تحقق من صحة المنشور ومرفقاته قبل النسر 3.

 ليصبح المنشور متاح لطالع جميع منسون   المدرسة4.
.اضغط عىل أيقونة النسر

خطواتًالنشر
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المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

النتيجة

:للتفاعل مع المنشور بإمكان منسون   المدرسة عمل التاىل  
العجاب بمنشور1.
عدم العجاب به2.
.مشاركة المنشور عت  الصفحات الجتماعية3.
ء4. .اإلبالغ عن منشور س 
راحصائيات التفاعل مع المنشو (.، رابطpdfأو zipصورة، ملف  )إضافة تعليق ومرفقات 5.

يمكنك اتباع نفس الخطوات إلضافة منشور عىل الصفحة الشخصية، أو الفصل

وكذلك بإمكانك التفاعل مع المنشورات المضافة من منسون   المدارس عىل صفحات الفصول أو صفحاتهم 

.الشخصية

  التفاعل ومحفز له: تذكر 
 
.أنك قدوة ف

لبد من اطالعك عىل آداب السلوك الرقم  وسياسات المشاركات والنسر الجتماعية وحث منسون   مدرستك 

.بالطالع عليها

سهم ومن ولتعديل المنشور أو التعليق قم بالضغط عىل أيقونة ال
القائمة المنسدلة قم باختيار التعديل المرغوب 
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التفاعلًفيًالمجتمعًالمدرسي

لمدرسة إرسال طلبات الصداقة يتم عت  الدخول عىل الصفحة الشخصية للطالب أو المعلم أو قائد ا
.ارسال طلب صداقةالذي تطلب صداقته، ثم الضغط عىل 

  أعىل الشاشة تفيد بإرسال الط
 
.لبستظهر رسالة نجاح ف

ب ستصل رسالة تنبيه للمستخدم المرسل له طل
الصداقة

  لتفاصيبالضغط عىل 
 
ف

  طلبات الصداقة أو 
 
ف
 ، المجتمع المدرس 

بإمكانك قبول الطلب أو 
رفضه أو تجاهله 

عند تجاهل : مالحظة
الطلب لن يكون بإمكان
ة المستخدم طلب الصداق

 أخرى
ً
.منك مرة
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التفاعلًفيًالمجتمعًالمدرسي

.بعد الموافقة أصبح الطالب أحد األصدقاء

إذا أردت أن تحذف صديق 
غط بعد اضافته بإمكانك الض

اء عىل اسمه من قائمة األصدق
وستظهر لك معلوماته 

.الحذفوأيقونة 



.إضافةًاإلعالن. 2
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المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

ط للدخول عىل شاشة إدارة اإلعالنات وإضافة اإلعالنات للتقويم وضب
، أو من أيقونات الوصول السيعةاإلعالنات إعداداتها اضغط عىل أيقونة 

. القائمة الرئيسة

غط عىل قائمة الفصول المدرسية، وإلضافة إعالن عىل مستوى الفصل قم بالض
. إعالن عىل مستوى الفصلاسم الفصل سيظهر لك زر إضافة 

ر بعد الضغط عىل ز 
إعالن عىل إضافة 

، مستوى المدرسة
أدخل بيانات اإلعالن
ت وإعداداته من توقي
  ومرفقاته ثم

زمت 
.حفظاضغط عىل 
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المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

:بإمكانك التفاعل مع إعالنات المعلمي   
باإلعجاب أو بعدم اإلعجاب •
ومشاركة رابط اإلعالن •

احصائيات التفاعل مع اإلعالن

النتيجة

، تم إضافة اإلعالن عىل مستوى المدرسة
وبإمكانك التعديل أو حذف اإلعالن 

سينقلك إىل صفحةعرض الكل زر 
  
 
جميع اإلعالنات المطروحة ف
  بدأ وقتها وبإمكان

ك مدرستك والتر
مشاهدة تفاصيلها   
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المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

  الصفحة الرئيسة
 
للمدرسةستالحظ عند بداية وقت إعالن المدرسة ظهوره عىل شاشة إعالنات المدرسة ف

ع إعالنات المدرسة ستظهر لجمي

أما إعالنات . منسون   المدرسة

ة الفصول ستظهر فقط لطلب

الفصل وأولياء أمورهم ومعلمي   

.الفصل

مالحظة هامة

ل بإمكانك كقائد مدرسة التعدي

ما عىل إعالنات معلم  مدرستك ب

 أو حذفها
 
.تراه مناسبا

مالحظة هامة



.إضافةًحدثًعلىًالتقويم. 2

47

المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

بالضغط عىل 
اسم أحد الفصول
سيظهر لك 

أيقونة اإلضافة 
ر         للفصل المختا

من خالل هذه األيقونة
يمكنك إضافة حدث 

شخص  

من خالل هذه 
األيقونة يمكنك 
إضافة حدث عىل 
مستوى المدرسة

حداث اال إلضافة حدث عىل التقويم يمكنك الضغط عىل ايقونة 
.من القائمة الرئيسة



فظ حقم بإدخال تفاصيل الحدث ومن ثم اضغط عىل أيقونة 
.ستالحظ إضافة الحدث ضمن قائمة الحداث

48

المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

أحداث المدرسة ستظهر •
ا أم. لجميع منسون   المدرسة

ط أحداث الفصول ستظهر فق
هم لطلبة الفصل وأولياء أمور 

.ومعلمي   الفصل

ديل بإمكانك كقائد مدرسة التع•
عىل أحداث معلم  مدرستك 

 أو حذفه
 
.ابما تراه مناسبا

مالحظة هامة
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المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

.تظهر األحداث عىل الصفحة الرئيسة

  
 
تظهر األحداث كتنبيهات ف
حسابات منسون   المدرسة



.إدارةًالبالغات. 3

لىًالمحتوىًمراقبةًالمحتوىًمسؤوليةًكبيرةًعلىًالهيئةًاإلداريةًوالهيئةًالتعليميةًوعليهًتمًإنشاءًخدمةًالبالغاتًع

رفًقائدًلتسهمًفيًتيسيرًهذهًالعمليةًعليهم،ًعنًطريقًإدارةًالبالغاتًواالطالعًعليها،ًومنًخاللًهذاًالدليلًسيتع

.المدرسةًعلىًكيفيةًإدارةًالبالغات

.فيًحينًاإلبالغًعنًالمنشورًيصلًتنبيهًلقائدًالمدرسةًبوجودًبالغًعلىًالمحتوى

.منًخاللًصفحةًإدارةًالبالغاتًيمكنًالدخولًواختيارًنوعًالبالغًمنًالقائمةًالمنسدلة

50

المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

  النظام ادخل عىل 
 
ة إدار إلدارة البالغات عىل المحتوى المتوفر ف

.من القائمة الرئيسة أو من أيقونات الوصول السي    عالبالغات 

تصنيف البالغات،
اختر التصنيف وابحث عن

.البالغات واطلع عليها
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المجتمعًالتفاعليًللمدرسة

دد نص المنشور المبلغ عنه وع
المبلغي   عليه 

ىل بإمكانك حذف جميع البالغات ع
عىل هذا المنشور أو اإلثراء بالضغط

. حذف

ر ستظهمشاهدةبعد الضغط عىل 
تك لك جميع بالغات منسون   مدرس

.عىل العنرص المختار



ربيةًالخاصةًمعًطالبهمًلتحقيقًالتميزًفيًمخرجاتًالتعليمًالبدًأنًتكونًأساليبًواستراتيجياتًالتعلمًالتيًيبذلهاًًمعلميًالت

تابعةًهذاًمتجددةًومتنوعة،ًوتعدًأحدًمسؤولياتًقائدًالمدرسةًمتابعةًهذاًاألمرًوحثًالمعلمينًعلىًالتنافسًعليه،ًولذلكًم

.اإلنجازًيتطلبًوجودًأدواتًتيسرًذلكًعلىًالقائدًوهذاًماًيوفرهًلهًنظامًمدرستي

البًفيًويساعدًهذاًالدليلًقائدًالمدرسةًعلىًالتعرفًعلىًاألدواتًالتيًتساعدهًفيًمتابعةًانجازًالمعلمينًوتقدمًالط

.األنشطةًالتعليميةًاإللكترونيةًعلىًالنظام

ها، من مكون المقررات الدراسية يمكنك الطالع عىل جميع مقررات المراحل واختباراتها، وواجبات

  التابع لكل مقرر
.  واإلثراءات والتقييم الذانر

52

األنشطةًالتعليمية

، ومن ثم الض غط عىل قم باختيار التسلسل التعليم 
.  ستظهر لك المقررات المحددة. بحث



األنشطةًالتعليمية

الواجباتًاإللكترونيةًالمنشأة. 1

:أدخلًعلىًأيقونةًالواجباتًمنًالقائمةًالرئيسةًكماًهوًموضحًفيًالشكلًالتالي

ا يتم للدخول عىل الواجبات المنشأة من قبل المعلمي   واستعراضه
تجد من القائمة الرئيسة سالمقررات الدراسية الضغط عىل ايقونة 

  قمت بإضافتها مسبقا
.المقررات التر

نشأة من قم بالنقر عىل ايقونة الواجبات سيتم عرض الواجبات الم
خالل قبل المعلمي   وبإمكان القائد الطالع عىل تفاصيلها من

.الضغط عىل أيقونة استعراض

53



54

األنشطةًالتعليمية

تحميل ملف حل الطالب التفصيىل  

.أسماء الطالب الذين قامو بحل الواجب

عرض إجابات كافة الطالب عىل 
.الواجب

استعراض الواجب الطالع 
.عىل محتوياته



االختباراتًاإللكترونيةًالمنشأة. 2

:أدخلًعلىًأيقونةًاالختباراتًمنًالقائمةًالرئيسةًكماًهوًموضحًفيًالشكلًالتالي

55

األنشطةًالتعليمية

عرض اجابات كافة الطالب عىل 
.الختبار

استعراض الختبار و الطالع
.عىل محتوياته

اضها يتم للدخول عىل الختبارات المنشأة من قبل المعلمي   واستعر 
ستجد . من القائمة الرئيسةالمقررات الدراسيةالضغط عىل ايقونة 

  قمت بإضافتها مسبقا
.المقررات التر

ت المنشأة قم بالنقر عىل ايقونة الختبارات سيتم عرض الختبارا
ا من خالل من قبل المعلمي   وبإمكان القائد الطالع عىل تفاصيله

.الضغط عىل أيقونة استعراض



تعديلًاألنشطةًالمساندةً/ إضافةً. 3

56

األنشطةًالتعليمية

عند الضغط عىل
عرض الكل 

م سينقلك النظا
إىل إثراءات 
المقررات 

المضافة من 
قبلك ومن معلم  

.  مدرستك

ء حذف إثرا / للدخول عىل بنك الثراءات وإضافة إثراء جديد أو تعديل
اءات من موجود، واستعراض ما هو متوفر منها، اضغط عىل أيقونة بنك اإلثر 

.القائمة الرئيسة



57

األنشطةًالتعليمية

.لثراءاتاوسيتم إضافة الثراء لبنك . حفظبعد إدخال كافة بيانات للنشاط المساند، اضغط عىل ايقونة 



58

األنشطةًالتعليمية

  البنك
 
.عرض الثراء ف

.بإمكانك التعديل عىل الثراء المضاف، أو حذفه
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األنشطةًالتعليمية

  البنك
 
.استعراض الثراء المضاف ف



60

األنشطةًالتعليمية

االطالعًعلىًالتقييمًالذاتيًبمساعدةًوليًاألمر. 4

:أدخلًعلىًالمقرراتًالدراسيةًمنًالقائمةًالرئيسة

ي من 
 
  يقوم الطلبالتقييم الذات

ة بحلها بإمكانك الطالع وحل األسئلة التر
  مقرراتهم

 
.  لتطوير نفسهم ف



األنشطةًالتعليمية

االطالعًعلىًكتبًالمقرر. 5

:أدخلًعلىًالمقرراتًالدراسيةًمنًالقائمةًالرئيسة

.بإمكانك الطالع عىل جميع المقررات الخاصة بالمادةكتب المقرر من 

61



األنشطةًالتعليمية

االطالعًعلىًأدلةًمعلمًالتربيةًالخاصة. 6

:أدخلًعلىًالمقرراتًالدراسيةًمنًالقائمةًالرئيسة

.بإمكانك الطالع عىل جميع أدلة المعلم الخاصة بالمادةأدلة المعلم من 

62



األنشطةًالتعليمية

االطالعًعلىًاألنشطةًالمدرسية. 8

:أدخلًعلىًالمقرراتًالدراسيةًمنًالقائمةًالرئيسة

  قاماألنشطة المدرسية من 
المعلم بإمكانك الطالع عىل جميع األنشطة التر

.بإضافتها لكل المقرر
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األنشطةًالتعليمية

ادارةًاألنشطةًالمدرسية

:أدخلًعلىًتصنيفاتًاألنشطةًالمدرسيةًوالمشاريعًمنًالقائمةًالرئيسة

من مكون األنشطة المدرسية والمشاري    ع يمكنك انشاء التصنيفات
.  المطلوبة عىل جميع مقررات المراحل لكل مقرر

هر ستظ. تعبئة الالزم ثم حفظقم باختيار اضافة تصنيف، ومن ثم 
القائد يقوم سيقوم المعلم بدوره بتغذيتها و .  التصنيفات المحددة لكل مقرر

.بالطالع عىل النتائج 
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(األنشطةًالداعمةًللطالبًذويًاإلعاقةً. ) التعلمًالماتعًللطالبأدواتً

الطالبًذيًلكيًيكونًالتعلمًأكثرًمتعةًتمتًإضافةًمجموعةًمنًالعناصرًالمتنوعةًوالشيقة؛ًلتسهمًفيًتنميةًمهارات

نًتوظيفهاًفيًاإلعاقةًخارجًاطارًالمنهجًوبأساليبًجاذبةًوطرقًواستراتيجياتًتناسبًالفروقًالفرديةًويتمكنًالمعلمًم

:هيالتخطيطًللدرسًأوًالمساراتًالتعليميةًو

65

األنشطةًالتعليمية

مجموعة فيديوهات تساعد 
القائد المدرس  / المعلم / الطالب

  مجالت 
 
عىل تطوير ذاته ف

.متعددة ومتنوعة

من خاللها نستعرض اسهامات 
علمية بطرق جاذبة ومتنوعة

بوية تع رض مجموعة من القيم التر
  ب
اسم عىل شكل مسلسل كرتون 

.فواز ونورة

مجموعة من الكتب المتاحة 
المعلم لينهل من / للطالب 

محتواها المتنوع

ةمجموعة ألعاب تعليمية مشوق

  اختبارات تحديد مستوى مهار
نر
  اللغة 

 
القراءة والستماع ف

ية  اختبار اختبار قصت  ، و )اإلنجلت  
(طويل



مدرستهًفيًلقاءاتًالتحسينًوالتطويرًمطلبًأليًمؤسسةًتعليمية؛ًوكيًيتحققًذلكًالبدًلقائدًالمدرسةًأنًيلتقيًبمنسوبي

ًكانتًفرديةًأوًجماعيةًلمناقشةًوضعًقائمًأوًاجراءًأوًتطويرًمقترحًأوًإدارةًأنشطةًتعليميةًوت ربويةًمتعددةًسواء 

واجتماعًوليًاألمرًمعًالمعلمًفيًلقاءًاقتراضيًيديرهًقائدًالمدرسةً, بالمدرسةًً

بماًيرفعًمستوىًضمانًتح  ً قيقًالهدفًمنهاًويساعدًنظامًإدارةًالتعلمًالقائدًمنًخاللًتيسيرًإقامةًهذهًاللقاءاتًافتراضيا

.وكذلكًعدمًتخلفًالكثيرًعنًحضورها

.إنشاءًاللقاءاتًاالفتراضيةًوحضورهاًوالتفاعلًفيها1.

:قمًبالدخولًعلىًشاشةًالمجتمعًالمدرسيًكماًهوًموضحًفيًالشكلًالتالي

66

اللقاءاتًاإلفتراضية

غط للدخول عىل شاشة إدارة اللقاءات العامة وضبط إعداداتها اض
و عىل أيقونة اللقاءات العامة من أيقونات الوصول السيعة، أ

. القائمة الرئيسة

تعديل اللقاءات / حذف / أيقونة إضافة 
اضية وضبط إعداداتها .الفتر

أيقونة استعراض ومشاهدة تسجيل اللقاءات
اضية المنتهية  .الفتر

اض/ أيقونة استعراض  ية حضور اللقاءات الفتر
  تم التسجيل بها كوصول شي    ع لها

.التر



67

اللقاءاتًاالفتراضية

  الشاشة ثم ا
 
ضغط أدخل تفاصيل اللقاء وفق البنود المحددة ف

.حفظعىل أيقونة 
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إنشاءًاللقاءاتًالتفاعلية

ان لحظ أن النظام يتيح لك حذف اللقاء مادام أنه لم يحن موعد عقده، ولكن إذا ك
  يقوم النظام بتعديل اليقونة إىل إخ

فاء اللقاء بعد اللقاء قام فال يمكنك حذفه وتلقان 
.انتهائه بحيث ل يمكن لحد رؤيته والدخول عليه من المدعوين



التسجيلًوحضورًاللقاءاتًالتفاعلية

69

Microsoftعىلللعملاألجهزةمتطلبات Teamsالمكتت   الحاسبأجهزةأو المحمولللحاسبسواء:

:إضافيةوأجهزةمتطلبات

: Microsoft Teamsإرشادات تثبيت

1

2

https://teams.microsoft.com/downloads


التسجيلًوحضورًاللقاءاتًالتفاعلية

جلًمنًنافذةًاللقاءاتًالمس" حضور"اذاًكنتًمنًالحضور،ًقمًبالضغطًعلىً•

.  بهاًواختيارًاإلكمالًعبرًالتطبيقًثمًقمًًبتسجيلًالدخول

:إذاًكنتًمقدمًاللقاءًقمًبإتباعًالخطواتًالتالية•

".Microsoft Teamsتسجيلًالدخولً"قمًبالضغط1ًً.

فيًخانةMicrosoft Teamsًقمًبإدخالًبياناتًالدخولًالخاصةًبـ2ً.

.  تسجيلًالدخولًوالضغطًعلىًتسجيل

خيارًواختيار" تقديم"قمًبالعودةًإلىًنافذةًلقاءاتي،ًومنًثمًالضغطًعلى3ً.

.االكمالًعبرًالتطبيق

.  يفضلًاستخدامًالتطبيقًالمثبتًعلىًالجهاز: مالحظة

70

يل التطبيق إذا لم تقم اختر تت  
بذلك من قبل

فتح "بعد تثبيت التطبيق اختر 
"لديكTeamsتطبيق 

3

"االنضمامًاآلن"اضغطًعلىً.   4

.قمًبإغالقًالوصولًإلىًالكاميراًللحفاظًعلىًالخصوصية.   5

4



71

التفاعليةاللقاءاتالتسجيلًوحضورً

، وذلك يعتمد عىل ش   
  ثوان 

 
اضية عىل شاشاتك ف عة شبكة سيتم عرض القاعة الفتر

.التصال لديك

  حال كونك تدير لقاء ف
 
أنت ف

تحتاج إىل التدرب عىل 
استخدام أدوات القاعة 
اضية، عل يه ل والفصول الفتر
  طلب المساعدة م

 
د ف ن تتر

.المختص بمدرستك

مالحظة هامة

هناًخصائصًالفصلًاإلفتراضيًالتيًتتيحًلكًتقديمًاللقاءًبشكلًمتكامل

اركةأيقونات التحكم والمش

ةالتحكم بالصوت والصور 

قائمة الحضور

 
 
مساحة الدردشة مع الحضور نصيا

زمن الجتماع

  حال كونك تدير لقاء
 
ف

فأنت تحتاج إىل التدرب
ة عىل استخدام أدوات القاع
اضية، ع ليه والفصول الفتر
  طلب المساع

 
د ف دة ل تتر

.من المختص بمدرستك

مالحظة هامة

ض لمشاركة الشاشة واستعرا
السبورة الذكية ومشاركة 

ملف باوربوينت



تقديمًالدرسًأوًالجلسةًالفرديةًالتربويةً

صادرة من إذا أردت أن يسمع الحضور األصوات ال" صوت النظامتضمي   " عند مشاركة الشاشة تأكد من تفعيل خيار 

 عند تشغيل فيديو لديك. جهازك
ً
:مثًل

ها من الخي   او اخراج المستخدم من اللقاء  وغت 
ارات عن يمكنك التحكم بكل مستخدم اي بإغالق الالقط الصونر

طريق النقر عىل الثالثة نقاط المتواجدة بجانب كل مستخدم

72



ةًواألداءًالتقاريرًأحدًاألدواتًالرئيسةًالتيًتعكسًتقدمًاإلنجازًفيًاألنشطةًالمدرسيةًنحوًتحقيقًاألهدافًالمنشود

تحسينًالمتوقع،ًوخدمةًالتقاريرًواالحصائياتًتوفرًهذهًالمعلوماتًلقائدًالمدرسةًلدعمًاتخاذًالقراراتًنحوًالدعمًوال

.والتطوير
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التقاريرًواالحصائيات



تلقيًالتواصلًمنًاألدواتًالهامةًللحفاظًعلىًالعالقاتًداخلًالمجتمعًالمدرسي،ًومنًخاللًارسالًالرسائلًواستالمهاًو

.التنبيهاتًفيًالنظامًسيبقىًالمستخدمينًعلىًتواصلًبشكلًمستمر

.ويساعدًهذاًالدليلًقائدًالمدرسةًعلىًمعرفةًآليةًالتواصلًبالوسائلًالمتاحةًفيًالنظام

صندوقًالرسائل1.
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كيفيةًالتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

صندوق الوارد



75

كيفيةًالتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

إنشاءًرسالةًجديدةًواختيارًالمرسلًلهم

  التواصل معهم
 
.قم بتعبئة بيانات الرسالة وحدد منسون   المدرسة الذي ترغب ف



76

كيفيةًالتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

صندوقًالتنبيهات. 2

هاتفتح رسائل التنبي

عرض التنبيهات



.تًوالجهدكقائدًمدرسةًأنتًبحاجةًإلىًاستطالعًأراءًوتطلعاتًالطلبةًوالمعلمينًفيًمدرستك،ًفهناًاختصرناًلكًالوق
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االستبياناتً

يمكنك تحديد نوع 
المستفيدين إما 

باستهداف مجموعات أو 
  
 
مستخدمي   محددين ف
النظام عن طريق البحث
  خانة 

 
بأسمائهم ف

"المستفيدين"

قم إلضافة استبيان جديد 
إضافة بالضغط عىل 

ة ، قم بتعبئاستبيان
الخانات المطلوبة

لك بعد الحفظ سيظهر 
الستبيان وبإمكانك

أو التعديل: عمل التاىل  
الحذف أو إضافة 

أسئلة ) الفئات
(الستبيان
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إدارةًفئاتًاالستبيانً

  صفحة المحاور 
 
ف

ن بإمكانك إضافة نوعان م
و األسئلة  إما اختيارات أ

نص  

بعد اإلضافة بإمكانك عمل
يل أو التعد: التاىل  عىل المحور

الحذف أو إضافة األسئلة 
والجوبة أو تعطيل المحور 

عند تعطيلها لن تظهر )
  الستب

 
(يانللمستخدمي   ف

"  نص  "بجانب المحور من نوع 
ئلة سيظهر لك زر إلضافة األس

فقط

بجانب المحور من نوع 
 سيظهر لك ز " اختيارات"

 
را
ةإلضافة األسئلة واألجوب

دة بمكانك استخدام رأس السهم إلعا
ألسفل ترتيب المحاور بنقلها ألعىل أو 

.بالضغط عليه
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إدارةًفئاتًاالستبياناتً

بإمكانك تعديل أو حذف أو 
ند ع)تعطيل األسئلة المضافة 
دمي   التعطيل لن تظهر للمستخ

  الستبيان
 
(ف

بإمكانك استخدام رأس السهم إلعادة ترتيب
ل أسئلتك بنقل السؤال ألعىل أو إىل األسف

تيب األخت  سيظه)بالضغط عليه  ر التر
(.للمستخدمي   

افة بعد إضافة المحور يتم إض
السؤال، قم بالضغط عىل 

، قم بكتابة إضافة سؤال
السؤال ومن ثم الضغط عىل

حفظ

الناتج



لىًتقدمهميتاحًلقائدًالمدرسةًاإلشرافًعلىًالمخرجاتًالتعليميةًمنًمعلميًالتربيةًالخاصهًفيًمدرستهًواالطالعًع

ةاألشرافًعلىًمعلميًالتربيةًالخاص

ونية ، المحفظة اإللكتر
يقوم قائد المدرسة 
بالطالع عىل بيانات
المعلم وتقدمه 
المنهج   ويمكن 
اإلشادة به أمام 
في   األخرين .المسر

بالضغط عىل األيقونة     
. يمكنك إضافة تعليق للمعلم

80
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تقييمًومتابعةًأداءًالمعلم

ييم جديدتقوإلضافة تقييم بتاري    خ محدد قم بالضغط عىل 

ة خانة قم باختيار التاري    خ المحدد وتحديد الدرجة وتعبئ
اتيجيات ومن ثم الضغط عىل  .  حفظالستر

بية الخاصة من األليات القيمة لتتبع أداء- ه، قم تقييم معلم التر
بالضغط عىل 



82

تقييمًومتابعةًأداءًمعلمًالتربيةًالخاصة

النتيجة

طات بعد حفظ تقييماتك للمعلم ستظهر لك متوس
التقييم 

سابق بإمكانك الطالع عىل معلومات التقييم ال



بية الخاصة قم بالضغط عىل  تحكيم األنشطة المساندة  "لتحكيم األنشطة المساندة لمعلم  التر

بية الخاصة، يقوم ا" تحكيم األنشطة المساندة"عند الدخول عىل - لقائد تظهر قائمة بأنشطة معلم  التر

  تحكيمها بالضغط عىل 
 
ن مقبولة  حيث إما أن تكو " نسر عىل مستوى المدرسة"باستعراضها ومن ثم البت ف

د للمعلم سيتمكن منسوبو  المدرسة من الطالع عليها و الستفادة منها أو مرفوضة بسبب يذكر، وتعو 

.  لتحسينها

83

تحكيمًاألنشطةًالمساندةًلمعلميًالتربيةًالخاصةً

يمكنك المالحظة بأن بعض
د اإلثرارءت تتبع مقرر محد

. وبعضها عامة

يمكنك الطالع عىل 
غط محتويات اإلثراء بالض

استعراضعىل 

ولتحكيم اإلثراء قم 
نسر عىلبالضغط عىل 

، ومن ثممستوى المدرسة
اختيار حالة النسر 

عند اختيار حالة مرفوض سيكون
 عليك تعبأة التعليق

 
، وعند إلزاميا

ام سيقوم النظارسالالضغط عىل 
بإخطار المعلم بالحالة وتعليق

.القائد



84

تحكيمًاإلثراءاتًالتعليميةًللمعلمين

النتيجة

.  و النسر أو اإلبالغبإمكانك الطالع عىل محتويات اإلثراء والتفاعل بكتابة تعليق أاستعراضعند الضغط عىل 



85

يةًتحكيمًمحتوياتًواهدافًدرسًمعلمًالترب
الخاصةًوالجلسةًالتربويةًالفرديةً

 قم بالضغط-
ً
تحكيم "عىل يجب تحكيم محتويات دروس المسارات التعليمة كخطوة سابقة لتحكيم المسار كامال

"المحتويات التعليمية

 ستظهر لك جميع الدروس المنشأة
 
من عند الدخول تلقائيا

  لم تحكم بعد، بإمكانك اختيار المقرر وتغ
يت  الحالة المعلم والتر

بحثومن ثم الضغط عىل 

بالضغط عىل استعراض يمكنك مشاهدة محتويات
الدروس من إثراءات وأسئلة واختبارات مساعدة 



86

تحكيمًمحتوياتًواهدافًدروسًالمعلم

بالضغط عىل استعراض الهداف يمكنك مشاهدة
  الدرس

 
.  توزي    ع نسب األهداف لكل عنرص ف

ك وبالضغط عىل تحكيم تظهر ل
تحكيم المحتويات "نافذة 

، قم باختيار حالة "التعليمية
إما أن يكون: المحتوى التعليم  

أي بإمكان مقبول داخل المدرسة 
فقط معلم  مدرسة المعلم 

الستفادة من المحتوى والطالع
.عليه
أي مقبول داخل وخارج المدرسة أو 

بإمكان جميع معلم  المدارس 
.الستفادة منه

  حالة
 
خال يجب عليك إدالرفض وف

.  مالحظاتك للمعلم
حفظبعدها قم بالضغط عىل 

علم عندها سيقوم النظام بإخطار الم
.  بنتيجة التحكيم



، وعند الدخول عىل 
ً
  مرحلة تحكيم المسار كامال

حكيم ت"بعد مرحلة تحكيم محتويات المسارات تأنر

، حيث يقوم القائد باستعراضها ومن ث" المسارات  التعليمية   تظهر قائمة بمسارات المعلمي  
 
م البت ف

".تحكيم المسار"تحكيمها بالضغط عىل 

:  كالتاىل  

تحكيمًالمساراتًالتعليميةًللمعلمين

ظهر وبالضغط عىل تحكيم المسار ت
ر حالة لك نافذة التحكيم، قم باختيا

بول مقإما أن يكون : المسار التعليم  
أي بإمكان فقط داخل المدرسة 

من معلم  مدرسة المعلم الستفادة
.المسار والطالع عليه

أي مقبول داخل وخارج المدرسة أو 
بإمكان جميع معلم  المدارس 

.الستفادة منه
  حالة

 
خال يجب عليك إدالرفض وف

.  مالحظاتك للمعلم
حفظبعدها قم بالضغط عىل 

علم عندها سيقوم النظام بإخطار الم
.  بنتيجة التحكيم
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. لسابقةًللمعلميتيحًالنظامًلكًاالطالعًعلىًتقاريرًواحصائياتًالمعلمًلمتابعةًتقدمًالمنهجًالدراسيًلهًوالتقييماتًا-

88

التقاريرًواالحصائيات



89

تحكيمًاالسئلة

:لتحكيمًاسئلةًالمعلمً،ًقمًبالضغطًعلى-

 ستظهر لك جميع السئلة الم
 
اضيا , حكمة عند الدخول افتر
والمطلوب تحكيمها

و بالضغط عىل               يمكنك تحكيم السؤال بالقبول ا
الرفض

وحالة , السؤال 
التحكيم

ال لمشاهدة تفاصيل السؤ 
المحكم




