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  اإلعاقةذيالطالبدور تفعيل
 
  المتعلمإيجابيةأو التعليميةالعمليةف

ذو الطالبكونيأنتعن 

  التعليميةالعمليةمحور اإلعاقة
 
اضيةالتعلمبيئةف  يكونبحيث,االفتر

 
ول  بمساعدةفيها مشاركا

ذويالطالبي   بالفرديةالفروقتراع  مختلفةتعليميةنشاطاتخلقمنالبد ذلكولتحقيقاألمر؛

اتيجياتبواسطةاالعاقة،   لحديثةاوالوسائلالتقنياتوتوظيفذلك،تنم  تعليميةاستر
تواكبالنر

 بالتعليميةالمادةمحتوىفهممنالطالبيتمكنخاللها ومنالعرص،هذا طالبمهارات
 
عنعيدا

،   التقدمويحققالتلقي  
 
مهف

ّ
.تعل

  المشاركةمنالطالبوليتمكن
 
لهيقدممصور يلدلتوفت  منوالبد كانالتعليميةالنشاطاتهذهف

  لمالتعإدارةنظامعىلالمطلوبةواألنشطةالمهماتأداءلكيفيةواإلرشاد الدعمأمرهولول  
.مدرسنر

4

المقدمة
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كيفًاصلًلمدرستيًعلىًنظامًإدارةًالتعلم

صفحةًتسجيلًالدخولًلـًمدرستي

:كيفًاقومًبتسجيلًالدخولًلـًمدرستيً. 1



6

:كيفًاقومًبتسجيلًالدخولًلـًمدرستيً

قمًبتعبئةًبياناتًالدخول

يد األل   قم بتسجيل التر
ون  كتر

مرورقم بكتابة كلمة ال

كيفًاصلًلمدرستيًعلىًنظامًإدارةًالتعلم



.الشاشةًالرئيسةًللطالبًبعدًتسجيلًالدخول. 2

7

كيفًاصلًلمدرستيًعلىًنظامًإدارةًالتعلم
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كيفًاصلًلمدرستيًعلىًنظامًإدارةًالتعلم

:تتكونًالشاشةًالرئيسةًللنظامًمنًعدةًأجزاءًوهيًكالتالي

.أيقوناتًالقائمةًالرئيسةًللتنقلًفيًالنظام: الجزء األول

  تتيح للطالب التنقل بي   ش
اشات النظام أيقونات القائمة الرئيسة والنر

.اصة بهالستعراض األنشطة التعليمية واالطالع عىل المهام واألنشطة الخ

ة إلخفاء األيقونات واالكتفاء بالصور الرسومي ة المعتر
.عنها قم بالضغط عىل أيقونة التصغت  

  أعىل الشاشة
 
أيقونات التنقل الرسي    ع ف

االنتقال 
للصفحة
الرئيسة

اتالتنبيه

دليل صندوق الوارد
االستخدام

مغادرة 
النظام

ي زاوية نوافمساعدةأيقونة 
 
ذ ف

ح مبسط  النظام عبارة عن شر
لفهم وظيفة صفحات النظام



اإلعالناتًوالصفحاتًاالجتماعيةًوالتقويمًواإلحصاءات: الجزءًالثاني

9

كيفًاصلًلمدرستيًعلىًنظامًإدارةًالتعلم

ى شاشة عرض اإلعالنات المطروحة عىل مستو 
المدرسة

شاشة عرض إحصائيات الطالب 
تر ويمكن االطالع عىل تفاصيل أك

م سيت)من خالل ايقونة التقارير
 
 
(تناولها بالتفصيل الحقا

  الصفحا
 
ت شاشة ألحدث المشاركات ف

عليق تعديل منشوراتك أو الت)االجتماعية 
(إلخ...عىل منشور
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كيفًاصلًلمدرستيًعلىًنظامًإدارةًالتعلم

عرض االحداث واإلعالنات واللقاءات : التقويم
م مع واالختبارات والواجبات والدروس عىل التقوي

.إمكانية عرضها باليوم واالسبوع والشهر

ثها بي   تقارير الطالب يتم تحدي
ة واألخرى  الفتر

:أيقونات التواصل الرسي    ع ل  

.الدروس الخاصة بالطالب•

.أدوات التعلم الماتع•

  غرفة المعلمي   •
 
.طرح أسئلتك ف

.االطالع عىل تقاريرك وإنجازك الدراس  •



:تعديل البيانات الشخصية. 3

11

كيفًاصلًلمدرستيًعلىًنظامًإدارةًالتعلم

:يمكنك الوصول للتال  طالببالنقر عىل 
.صندوق الرسائل الواردة•
.صفحة تعديل بياناتك الشخصية•
ونية•   اإللكتر

.محفظنر
.تسجيل الخروج من النظام•
.االنتقال إل بوابة عي   •
  النظام•

 
.تغيت  الصورة الشخصية الظاهرة ف

  
بالدخول عىل شاشة بيانانر
بإمكانك تعديل بياناتك 

الشخصية، وهذه البيانات ه  
سجل التواصل الخاص بك عىل

.نظام إدارة التعلم

:  مالحظة
احرص عىل تدوين البيانات 
الصحيحة؛ لضمان التواصل 
تك الفعال بينك ومنسونر  مدرس
والحصول عىل مستجدات 

.النظام
ahmed@Hotmail.com

ahmed@Hotmail.com



:محفظتيًاإللكترونية. 4

12

كيفًاصلًلمدرستيًعلىًنظامًإدارةًالتعلم

  تعرف بالطالب، مثل الهوايات والمهارات والد
ونية تضم كافة العنارص النر وكذلك . وراتالمحفظة اإللكتر

  تمت   بها الطالب
.يضم تزكيات المعلمي   والمقررات النر
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التفاعلًفيًالمجتمعًالمدرسي

علىاالطالعةاالعاقذيللطالبيتيححيثالتعلمإدارةنظاميوفرهاالتياألدواتأحدالمدرسةمنسوبيبينالتفاعل

مستوىلىعتعليميةأوتثقيفيةمنشوراتنشروكذلكوالفصولالمدرسةمستوىعلىالمعروضةالعامةاإلعالنات

.خاللهامنللتفاعلويسمحالشخصيةصفحته

.يتناولًهذاًالدليلًاإلجراءاتًالتوضيحيةًالتيًتساعدًالطالبًذيًاإلعاقةًعلىًتنفيذًذلك

.المدرسيالمجتمععلىالشخصيةالصفحاتفيمعهاوالتفاعلالمنشوراتإضافة

:التاليالشكلفيموضحهوكماالمدرسيالمجتمعشاشةعلىأدخل

التفاعل مع منشورات المدرسة

الصورة والبيانات الشخصية

ةمساحة إضافة المنشورات عىل الصفحة الشخصي

إضافة مرفقات للمنشور 
(روابط، صور، ملفات)

االنتقال لصفحة 
المدرسة وصفحات 

.الفصول

الدخول للمجتمع المدرس  

لالنتقال لصفحتك الشخصية قم بالضغط عىل اسمك

صفحة المدرسة 
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صفحاتًالمجتمعًالمدرسي

النظام عند الضغط عىل صفحة المدرسة ينقلك: الصفحة االجتماعية للمدرسة
.إل صفحة المدرسة وتستعرض المنشورات المطروحة بها

ة الصفحات االجتماعي
.لمنسونر  المدرسة

ل صفحة عند الضغط عىل اسم الفصل سينقلك النظام إ: الصفحة االجتماعية للفصل
طالب وأولياء الفصل لتستعرض كافة منسونر  المدرسة المعنيي   بالفصل من معلمي   و 

.أمور

الصفحات االجتماعية 
.لمنسونر  الفصل
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إضافةًمنشورًوتعديلهًفيًالمجتمعًالمدرسي

إضافة رابطإضافة صورة

إضافة ملف

أيقونة المساعدة 
تظهر لك لتقديم

  صفحات
 
الدعم ف

المجمع المدرس  

  المكان المخصص للمنشور1.
 
.أضف النص ف

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

.تحقق من صحة المنشور ومرفقاته قبل النرس  3.

 ليصبح المنشور متاح الطالع جميع منسونر  المدرسة4.
.اضغط عىل أيقونة النرس 

خطواتًالنشر

يقك بإمكانك تعديل منشورك أو تعل

مة بالضغط عىل المرب  ع ومن القائ

المنسدلة قم باختيار التعديل 

.المرغوب به
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التفاعلًفيًالمجتمعًالمدرسي

النتيجة

:للتفاعل مع المنشور بإمكان منسونر  المدرسة عمل التال  

oاالعجاب بمنشور
oعدم االعجاب به
oمشاركة المنشور عتر الصفحات االجتماعية.
oء .اإلبالغ عن منشور س 
o إضافة تعليق ومرفقات(  صورة، ملفzip أوpdfرابط ،.)

راحصائيات التفاعل مع المنشو 

بإمكانك التفاعل مع المنشورات المضافة من منسونر  المدرسة عىل صفحات المدرسة والفصول أو صفحاتهم 

.الشخصية

  التفاعل لزمالئك ومحفز له: تذكر 
 
.أنك قدوة ف

 اطالعك عىل آداب السلوك الرقم  وسياسات المشاركات االجتماعية والنرس  
 
.من المهم جدا
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إضافةًوقبولًالصداقةًفيًالمجتمعًالمدرسي

ة الذي إرسال طلبات الصداقة يتم عتر الدخول عىل الصفحة الشخصية للطالب أو المعلم أو قائد المدرس
.ارسال طلب الصداقةتطلب صداقته، ثم الضغط عىل 

  أعىل الشاشة تفيد بإرسال ا
 
.لطلبستظهر رسالة نجاح ف

لصداقةستصل رسالة تنبيه للمستخدم المرسل له طلب ا

بالضغط عىل التنبيه أو 
طلبات بالدخول عىل 

  المجتمع الصداقة 
 
ف

، بإمكانك قبول  المدرس 
ه  الطلب أو رفضه أو حرص 

عند حرص  الطلب : مالحظة
لن يكون بإمكان المستخدم
 
ً
طلب الصداقة منك مرة
.أخرى حنر إزالة الحرص  
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التفاعلًفيًالمجتمعًالمدرسي

.بعد الموافقة أصبح قائد المدرسة أحد األصدقاء

إذا أردت أن تحذف 
ه صديق بعد اضافت

بإمكانك الضغط عىل
اسمه من قائمة 

األصدقاء وستظهر 
نة لك معلوماته وأيقو 

.الحذف



علىًاطالعًعلىًكلًماًهوًجديدًفيًالمدرسةًومشاركًفيه،ًوهوًيحتاجًلتنظيمًوقته؛ًل ذلكًالطالبًالمجدًيكنًدائماً 

بالتعاونًمعًأولياءًاألمور, ستساعدًهذهًالنشرةًالطالبًوالطالباتًعلىًمعرفةًكيفيةًانجازًذلكً

كيفًتتنقلًبينًإعالناتًالمدرسة1.

19

نظمًوقتكًوكنًمطلعا ً

مة يمكنك الدخول عىل اإلعالنات من القائ
نات الرئيسة واستعراض تفاصيل اإلعال 

  صفحة المدرسة أو فصل
 
ك المنشورة ف

 الدوائر المدرس  أو التنقل بشكل رسي    ع عتر 
.لتستعرض صور إعالنات المدرسة
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نظمًوقتكًوكنًمطلعا ً

.كيفيةًإضافةًحدثًخاصًبكًفيًالتقويم. 2

إلضافة حدث عىل التقويم 
يمكنك الضغط عىل ايقونة 

.ةمن القائمة الرئيسالتقويم 

.للبدء بإضافة الحدثإضافة حدثاضغط عىل ايقونة 



21

نظمًوقتكًوكنًمطلعا ً

م أدخل تفاصيل الحدث ومن ث
حفظ اضغط عىل أيقونة 

ن ستالحظ إضافة الحدث ضم
.التقويم

ة األحداث بتحديد مرب  ع النوع ذف حدث ولتعديل أو ح. بإمكانك فلتر
.  قم بالضغط عليه



لهالمعلومةلتوصومتنوعةجاذبةبطرقالدروسوتشرحتعلمهتيسرموادعلىللحصولطالبكلوخيتطلعلفردية

علىpdfكملفاتمقرراتهتحميلآليةمعرفةعلىاالعاقةذويوالطالباتالطالبالدليلهذاويساعدسهل،بشكل

اتهادمالتربويةالطالبوخطة,الدروسهذهتشرحالتيالمصاحبةالموادعلىواالطالعالدروسوتصفحجهازه

.المساندة

تصفحًالمقررات.1

22

مقرراتيًأيسرًإلكترونيا ً

للدخول عىل مقررات الطالب اضغط عىل
  ايقونة 

  القائمة الرئيسمقررانر
 
ة أو ف

ايقونات الوصول الرسيعة أو عىل 
.االحصائيات

  ستظهر مقررات الطالب وأمام كل مقرر مجموعة أيقونات
تمكنه بالضغط عىل مقررانر

  
سيتم من الوصول الرسي    ع لألنشطة التعليمية والمواد المصاحبة لهذا المقرر والنر

  الصفحات التالية
 
.توضيحها بالتفصيل ف
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مقرراتيًأيسرًإلكترونيا ً

  تم اعدادها من قبل 
األنشطة المدرسية النر

  المقرر وارسلت للطالب
 
ل تحمي-المعلمي   ف

بوية الفردية كنسخة  PDFالخطة التر

من االطالع عىل توزي    ع درجات المقرر 
. المعلم

المواد المصاحبة للمقرر لغتي
ح المقرر بطر    ترس 

ق والنر
جاذبة ومتنوعة

تحميل الكتاب عىل الجهاز 
-pdfكنسخة 

  خدمة تقدم للطالب للتحقق
من التقييم الذانر

ى المقرر فهمه للمقرر وتستعرض أسئلة عىل مستو 
 
ً
.كامل

  تم اعداده
ا الواجبات النر

  ال
 
مقرر من قبل المعلمي   ف
.وارسالها للطالب

  تم اعدادها من قبل 
االختبارات النر

  المقرر وارسلت للطالب
 
.المعلمي   ف

فيًنشاطًاألنشطةًالتعليمية سيتمًشرحًاالختباراتًوالواجباتًواألنشطةًبالتفصيلًالحقاً 
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مقرراتيًأيسرًإلكترونيا ً

  حال اجابته
 
تظهر للطالب ف

الصحيحة عىل السؤال
  حال اجابته

 
تظهر للطالب ف

الخاطئة عىل السؤال

ة مع بعد حل األسئلة تظهر النتيج
ارسال إجابة آخر سؤال

ة يتاح لك االطالع عىل اإلجابات الصحيح
لالختبار الذي تم انجازه

التقييمًالذاتيًبمساعدةًوليًاألمرً. 2
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مقرراتيًأيسرًإلكترونيا ً

بالضغط عىل ايقونة 
هر تحميل الكتاب ستظ

شاشة التحميل وتعرض
جميع الكتب المتاحة 
للتحميل والخاصة 

.بالمقرر

تبنكًاإلثراءا.3

للدخول عىل بنك اإلثراءات من القائمة الرئيسة أو بالدخول عىل
.مقرر محدد، وتصفح المواد المصاحبة المحملة فيهإثراءات
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مقرراتيًأيسرًإلكترونيا ً

بإمكانك اختيار مسار مقرر محدد لعرض المواد 
(.اثراءته)المصاحبة فيه 



جدولي-

يةًوغيرًخاصيةًجدوليًتظهرًفيهاًدروسًالحصصًاليوميةًًوًالجلساتًالتربويةًالفرديةًوالخدماتًالمساندةًاالفتراض

.االفتراضيةًالمرسلةًمنًًمعلميًالتربيةًالخاصةًبمحتوىًوعناصرًقيمة

27

الحصصًالدراسيةًوالحضور

ىل قم بالدخول من القائمة الرئيسة والضغط ع
الجدول الشهري لالطالع عىل الدروس كامله

لالطالع وحضور الدرس قم بالضغط
عىل اسم الدرس 
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دروسيًولقاءاتيًاالفتراضية

صفحات الدرس وإثراءاته 

ة التسجيل والدخول للدرس عند بداي
الوقت

الواجبات المكلف 
بحلها

االختبارات المكلف
بحلها

إثراءات المعلم الخاصة 
بالدرس 



دروسيًولقاءاتيًاالفتراضية

لتتمكنًمنًحضورًالدرس،ًتأكدًمنً Microsoft Teamsسينقلكًالنظامًلصفحة

والدخولًبمعلوماتًالدخولًالخاصةًبـً Microsoft Teamsتثبيتًتطبيقً

Microsoft Teams .علىًستظهرًلكًشاشةًاختيارًاستخدامًالبرنامجًقمًبالنقر

.بعدهاًتستطيعًبدءًالدرس" لديكTeamsفتحًتطبيق"

29

يل التطبيق إذا لم تقم اختر تت  
بذلك من قبل

فتح "بعد تثبيت التطبيق اختر 
"لديكTeamsتطبيق 



دروسيًولقاءاتيًاالفتراضية

30

عةًاالنترنتًسيتمًعرضًالفصلًاالفتراضيةًعلىًشاشاتكًفيًثواني،ًوذلكًيعتمدًعلىًسر

الًالرغبةًوصندوقًالمحادثاتًفيًح. يحتويًالفصلًاالفتراضيًعلىًالسبورةًالذكية. لديك

.فيًأيًمشاركةًداخلًالفصل

تستطيع,  عتر مرب  ع النص
  الفصل االفتر 

 
  المشاركة ف

اض 



دروسيًولقاءاتيًاالفتراضية

31

Microsoftعىلللعملاألجهزةمتطلبات Teamsالمكتبيةاألجهزةأو المحمولللحاسبسواء:

:إضافيةوأجهزةمتطلبات

: Microsoft Teamsإرشادات تثبيت

1

2

https://teams.microsoft.com/downloads


: يتم رصد الغياب والتأخر من قبل معلم الحصة-

32

متابعةًغيابيً

ئيسة قم بالدخول عىل التقارير واإلحصائيات من القائمة الر 
ومن ثم الضغط عىل متابعة غيانر  

نًأيقونةًيمكنكًالدخولًعلىًشاشةًتفاصيلًالدرسًوستجدًأ( المتزامن)بعدًانتهاءًالدرسًاالفتراضيً

يقونةًرابطًالدرسًالمباشرًقدًاختفتًوظهرتًبدلًمنهاًأيقونةًرابطًالتسجيل،ًبالضغطًعلىًهذهًاال

.يمكنكًمشاهدةًتسجيلًالدرس



ضورًحتىًيتمكنًالطالبًذوًاإلعاقةًمنًتطويرًمهاراتهًوقدراتهًوتقويةًعالقتهًبمجتمعهًالمدرسي،ًالبدًلهًمنًح

نًيكونًاللقاءاتًالعامةًأوًالتخصصيةًالمقدمةًمنًمنسوبيًالمدرسةًوالمشاركةًفيها،ًوهذهًاللقاءاتًتتيحًللطالبًأ

ذوًرأيًمشاركًفيًمجتمعهًالمدرسي .عضواً فعاالً 

هاًفيًويساعدًهذاًالدليلًالطالبًوالطالباتًًذويًاإلعاقةًعلىًمعرفةًآليةًحضورًهذهًاللقاءاتًأوًمشاهدةًالمسجلًمن

ومتابعةًذلكًمعًوليًره, حالًلمًيتسنىًلهًالحضورًالمباشرً

الدخولًلشاشةًاللقاءاتًالتفاعلية-

33

اللقاءاتًالتفاعلية

ات للدخول عىل شاشة اللقاءات العامة واستعراض اللقاء
ن المتاحة للطالب، اضغط عىل أيقونة لقاءات الطالب م

  من صندوق تنبيهالتفاصيلالقائمة الرئيسة، أو 
.  انر

حضور اللقاءات / أيقونة استعراض 
  تم تسجيلك بها ك

اضية النر وصول االفتر
.رسي    ع لها



34

اللقاءاتًالتفاعلية

وبعد . لقاء منشأ من قبل معلم الفصل ويمكن للطالب التسجيل فيه لحضوره
  يقوم النظام بنقل اللقاء إل اللتسجيلالضغط عىل أيقونة 

قاءات المسجل ، تلقان 
.تظهر وقت انعقاد اللقاءحضور بها وتتغت  االيقونة إل 



إلنجازًمهامهًالتعليميةًوفقًاألولوياتًالمرتبةًلهاًومتطلباتًالمعلمين،ًوتشمل هذهًالمهامًكافةًالطالبًالمجتهدًيسعىًدوماً 

:األنشطةًالتعليميةًالتيًيطلبهاًالمعلمًمنًالطالبًمثل

.الواجباتًاإللكترونيةًالمرسلةًلهًعلىًالنظام•

الجلساتًالتربويةًالفرديةًالمسجلةًعلىًالنظام•

الخدماتًالمساندةًالفرديةًالمسجلةًعلىًالنظامً•

.االختباراتًاإللكترونيةًالمرسلةًلهًعلىًالنظام•

.المساراتًالتعليميةًالمعدةًللطالبًعلىًالنظام•

. األنشطةًالمدرسيةًالمرسلةًللطالب•

ذاً ويساعدًهذاًالدليلًالطالبًوالطالباتًذويًاإلعاقةًعلىًمعرفةًآليةًانجازًهذهًالمهامًبطرقًيسيرةًوسهلة،ًلنبدأًإ

:بالخطوةًاألولىًنحوًتحقيقًذلك

حلًالواجباتًاإللكترونية1.

35

مجتهدا ً  ً كنًطالبا

  يمكنك استعراض كافة الواجبات بالنقر عىل أحد االيقونات التالية الظاهرة
 
لك ف

:الشاشة الرئيسة
القائمة الرئيسة---الواجبات •
إحصائية انجازك---الواجبات •



36

مجتهدا ً  ً كنًطالبا

 باطال 
 
 دائما

 
عك كن حذرا

ء عىل توقيت االنتها 
ذكت  وبإمكانك تسجيل ت

  التقويم
 
.ف

مالحظة هامة

  
لم تبدأ بإمكانك البحث عن الواجبات المنتهية والنر

  بدأت
.بعد، والنر

  هذه المساحة يتم عرض بيانات الواجب
 
، ف

تم حل الوجب، لم يتم )وحالة حل الواجب 
(.الحل حنر اآلن، لم يتم حل الواجب

نة بالضغط عىل هذه االيقو 
.ينقلك النظام لحل الواجب

هذه االيقونة تمكنك من االطالع عىل 
.إجاباتك واإلجابات النموذجية للواجب

هذه االيقونة تمكنك من 
.استعراض بيانات الواجب



37

مجتهدا ً  ً كنًطالبا

النتيجة

بعد حل الواجب يتم الضغط عىل ايقونة إظهار النتيجة                  ، ومن ثم سيقوم النظام بالتصحيح اآلل  
واظهارالنتيجة مع التغذية الراجعة

.لحفظه عىل جهازك قم بالضغط عىل ايقونة تحميلpdfلتحميل الواجب كملف 

 للمعل
 
  وهذه إشارة إل انه تم ارسال الواجب تلقائيا

.مستالحظ تغت  ايقونة حل الواجب إل اجابانر



.استعراضًمالحظاتًالمعلمًعلىًواجباتًالطالبًالمحلولة

38

مجتهدا ً  ً كنًطالبا

ظام بالضغط عىل هذه االيقونة يعرض لك الن
  تم تدوينها من قبل المع

لم بعد المالحظات النر
.االطالع عىل الواجب

مالحظات المعلم



حلًاالختباراتًااللكترونية.2

39

مجتهدا ً  ً كنًطالبا

  لم بإمكانك البحث عن االختبارات المنتهية و 
النر

  بدأت
.تبدأ بعد، والنر

  هذه المساحة يتم عرض بيانات االختبار،
 
وحالة ف

تبار، تم حل االختبار، لم يتم حل االخ)حل االختبار 
(.يرجر حل االختبار اآلن، منتظر

بالضغط عىل هذه االيقونة
.رينقلك النظام لحل االختبا

ت بيانات التوقي
  لالختبا

رالزمن 

 أحد يمكنك استعراض كافة االختبارات بالنقر عىل
  الشاشة الر 

 
:ئيسةااليقونات التالية الظاهرة لك ف

القائمة الرئيسة---االختبارات •
إحصائية انجازك---االختبارات •



40

مجتهدا ً  ً كنًطالبا

المساحة المخصصة 
لعرض األسئلة والحل

  لالختبار
درجة السؤالالعداد الزمن  بيانات األسئلة 

والدرجات

  أسفل الشاش
 
  تظهر ف

 بعد حل االختبار والتحقق من إجاباتك، اضغط عىل ايقونة إظهار النتيجة النر
 
ة، علما

 للمعلم بعدها
 
سل إجابتك تلقائيا .بأن النظام ست 



41

مجتهدا ً  ً كنًطالبا

النتيجة



ونًيقومًمعلمًالمادةًبإرسالًاألنشطةًالمدرسيةًلكًوقدًتك

منهجيةًاوًغيرًمنهجية

42

مجتهدا ً  ً كنًطالبا

األنشطةًالمدرسية. 3



مجتهدا ً  ً كنًطالبا

43

  
 
ستظهر لك الدروس المنشئة ف
، قم  المسار من قبل المعلمي  

ع عىل لالطال استعراض بالضغط عىل 
.محتويات الدرس

عندها ستظهر لك محتويات
الدرس المساعدة من اختبارات

. واسئلة وإثراءات و نصوص

  ستظهر 
لك عند الدخول عىل مسارانر

المسارات المنشئة لك من قبل 
، قم بالضغط عىل  المعلمي  
ي المس

 
ارالمحتويات التعليمية ف

بية الخاص ة وإضافة يتم انشاء المسارات التعليمية من قبل معلم  التر
بعض المواد المساعدة لدروس  والجلسات الفردية ؛ لدعم الطالب

لب أن ذوي اإلعاقة ومساعدتهم عىل تنمية مهاراتهم، ويجب عىل الطا
تساب تحقيق يطلع عليها ويؤدي األنشطة التعليمية المطلوبة فيها الح

  تقدم تعلم الطالب
 
.األهداف ف

المساراتًالتعليمية. 4



نبيهاتًفيًالتواصلًأهمًأداةًللحفاظًعلىًالعالقاتًداخلًالمجتمعًالمدرسي،ًومنًخاللًارسالًالرسائلًواستالمهاًوتلقيًالت

.النظامًسيبقىًالمستخدمينًعلىًتواصلًبشكلًمستمر

.ويساعدًهذاًالدليلًالطالبًوالطالباتًذويًاإلعاقةًعلىًمعرفةًآليةًالتواصلًبالوسائلًالمتاحةًفيًالنظام

صندوقًالرسائل1.

44

كيفًاتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

صندوق الوارد

  لالطالع عىل الرسائل ا
لنر

.قمت بإرسالها
لالطالع عىل الرسائل 

.المرسلة إليك



45

كيفًأتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

إنشاءًرسالةًجديدةًواختيارًالمرسلًلهم

  
 
.   التواصل معهمقم بتعبئة بيانات الرسالة وقم بالبحث واختيار منسونر  المدرسة الذين ترغب ف

.كما يمكنك إرفاق ملفات وصور لرسالتك



46

كيفًأتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

صندوقًالتنبيهات. 2

هاتفتح رسائل التنبي

عرض التنبيهات



47

كيفًأتواصلًمعًمنسوبيًالمدرسة

غرفًمعلميًالتربيةًالخاصةً. 3

اطرح سؤال عىل معلم المادة ثم
إرسالقم بالضغط عىل 

  قمت مسبق
 يمكنك استعراض األسئلة النر

 
ا
ابطرحها عىل المعلمي   وإجابتهم عليها هن

بية الخاصة من القائمة الرئيسية يمكنك الوصول لغرفة  معلم  التر
  الصفحة الرئيس

 
ةأو من أيقونة غرفة المعلمي   الموجودة ف



يساعدًالحصولًعلىًإحصاءاتًاإلنجازًتعكسًمدىًتقدمًالطالبًذويًاالعاقةًفيًتعلمهًوتحفزهًعلىًمزيدًمنًالتقدم،ًو

دتهًفيًاالطالعًهذاًالدليلًالطالبًوالطالباتًعلىًمعرفةًماهيةًالتقاريرًوالرسوماتًالبيانيةًالمتوفرةًلهًعلىًالنظامًلمساع

.علىًانجازه

اإلحصاءاتًالمصورة1.

48

تقاريريًواحصاءاتي

جاز تستعرض هذه الشاشات متوسط اإلن
  المشاركات وإنجاز االطالع ع

 
ىل والتقدم ف

  مسار التعلم والمست
 
وى الدروس المعدة ف

.الدراس  

طالبة تستعرض هذه الشاشات األعداد المتوفرة من الواجبات واالختبارات المتاحة للطالب وال
  كل منها

 
.ونسبة انجاز الطالب ف



49

تقاريرًواحصاءاتي

اتًالتقاريرًواإلحصائي. 2



50

تقاريرًواحصاءاتي

  
داف الخ بتحصيلك الدراس  وتفاعلك وتحقيق أه... شارتك يتغت  لونها من أبيض إل برونزي إل فض 

.  المسارات المسندة لك



طالبًذيًلكيًيكونًالتعلمًأكثرًمتعةًتمتًإضافةًمجموعةًمنًالعناصرًالمتنوعةًوالشيقة؛ًلتسهمًفيًتنميةًمهاراتًال

:اإلعاقةًخارجًاطارًالمنهجًوبأساليبًجاذبةًوللدخولًعليهاًمنًغرفةًالمصادرًفيًالشاشةًالرئيسة

51

تعلميًأصبحًماتعا ً

مجموعة فيديوهات تساعد 
  
 
الطالب عىل تطوير ذاته ف
.مجاالت متعددة ومتنوعة

اسهام 50من خاللها نستعرض 
علم  بطرق جاذبة ومتنوعة

كل قيمة تربوية تعرض عىل ش60
  باسم فواز و 

.نورةمسلسل كرتون 

مجموعة من الكتب المتاحة 
للطالب لينهل من محتواها 

المتنوع

ةمجموعة ألعاب تعليمية مشوق

  القراء
ة اختبارات قياس مهارنر

  اللغة اإلنجلت   
 
ية واالستماع ف

(لاختبار قصت  ، واختبار طوي)



مهمةًًًًاالستبياناتًترسلًعنًطريقًقائدًمدرستك،ًفالتغذيةًالراجعةًمنًالطالبًتعتبر

. لتحسينًالجودةًواألداء

52

االستبياناتً

عند الدخول ستظهر لك االستبيانات
المرسلة من قائد مدرستك، الضغط عىل

عرض االستبيان

قم باختيار ما تراه صحيح، ومن ثم 
سحفظالضغط عىل  ل إل ، اإلجابات ستر

.  قائد مدرستك




