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بيةمعلمبهيضطلعالذيالدوريإن مفتاحوهويليمية،التعالعمليةأركانأحديلكونهللغايةهامدوريعامبشكلالخاصةالتر

اتمنيملكمايوبقدرياالعاقة،ذيللطالببالنسبةوالعلومالمعرفة بوية،العلميةالختر الفعالة،التدريسوأساليبوالتر

.وتفوقبتمت  ياإلعاقةذوويالطالبيخرجأنيستطيعالتعليميةاألهدافتبسيطعلوقدرة

ي  
 
يالتعليموف  

ون  بيةمعلمأهميةتزدادياإللكتر يالمعلميصبححيثدوره،ويعظمالخاصةالتر
 
يموجها

 
فا تعلمعلومشر

مبسطةويحديثةتعلموأساليبتعليميةمواقفخلقخاللمنأمورهم،أولياءمعبالتنسيقاإلعاقةذويالطالب

يتعلمهدعمالقدرةولديهالمستجدات،مواكبةعلقادريويوالمعرفةالمهارةيكتسباإلعاقةذايتجعل اتهاكملتتر مدىختر

.الحياة

ي بيةمعلميقومولك  يمنصةالوزارةوفرتالجوهريالدوريبهذايالخاصةالتر  
يالتعلمإلدارةمدرستر ياإللكتر  

ومساندةون 

يالمعلم  
 
والمهامةاألنشطوإنشاءإدارةلكيفيةالكاملةاالرشاداتسنقدمالمصوريالدليلهذايخاللومنمهامه،إنجازيف

يالتعلمإدارةنظامعلللمعلمالمتاحةالتعلمبأدواتوالتحكم  
ون  ي)اإللكتر  

.(مدرستر

المقدمة

4



5

كيف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

اإللكترونيالتعلمإلدارةمدرستيلنظامالمدخل

الدخولتسجيل1.

صفحة تسجيل الدخول لـ مدرستي



كيف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

:كيف اقوم بتسجيل الدخول لـ مدرستي 

قم بتعبئة بيانات الدخول

ي  
ون  سجليبريدكياإللكتر

أدخليكلمةيالمرور

6



كيف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

اإللكترونيالتعلمإلدارةمدرستيلنظامالمدخل

الرئيسةالشاشة.2

7



ي يكالتال  :تتكونيالشاشةيالرئيسةيللنظاميمنيعدةيأجزاءيوه 

يالنظام: الجزء األول  
 
.أيقوناتيالقائمةيالرئيسةيللتنقليف

كيف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

8

يأعليالشاشة  
 
أيقوناتيالتنقليالشي    عيف

االنتقال 
للصفحة
الرئيسة

اتالتنبيه

دليل صندوق الوارد
االستخدام

مغادرة 
النظام

ي زاوية نوافذ مساعدةأيقونة 
 
ف

ح مبسط ل فهم النظام عبارة عن شر
وظيفة صفحات النظام

يتتيحيللمعلميالتنقليبي  ي  
شاشاتيالنظاميأيقوناتيالقائمةيالرئيسةيوالتر

.طالبإلدارةياألنشطةيالتعليميةيواالطالعيعليتقدمياإلنجازيوتعلميال

ميةيإلخفاءياأليقوناتيواالكتفاءيبالصوريالرسوي
ةيعنها .المعتر



ي  
اإلعالناتيوالصفحاتياالجتماعيةيوالتقويميواإلحصاءات: الجزءيالثان 

كيف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

9

شاشةيعرضياإلحصاءاتي
العامةيإلنجازيالمعلمي
ويمكنياالطالعيعلي

يمنيخالل تفاصيليأكتر
ميسيت)ايقونةيالتقارير

يتناولهايبالتفصيليالي
 
(حقا

يالصفحاتياالجتما  
 
عيةيشاشةيالمشاركاتيف

كيأويالتعليقيعليمنشوريأويتعديليمنشوري)
(إلخ...تعليقكيالخاص

ىيشاشةيعرضياإلعالناتيالمطروحةيعليمستوي
.المدرسة



لتعليميةيصناديقيالتنبيهاتيوالرسائل،يواستعراضيآخريمستجداتياألنشطةيا: الجزءيالثالث

.المضافةيعليالنظام

كيف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

10

تيتسجيليوعرضياالحداثيواإلعالنا: التقويم
ايباليوميواللقاءاتيعليالتقويميمعيإمكانيةيعرضه

.واالسبوعيوالشهر



يال  
 
بيةيالخاصةيباستعراضهايف ييقومييمعلميالتر  

ينيالتر .صفحةيالرئيسةلوحةييتعزيزيالمتمت  

كيف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

11

:أيقوناتيالتواصليالشي    عيل  

.لمالخدماتيالتعليميةيالخاصةيبالمع•

االطالعيعليمؤهالتيالطالب•

التجاوبيمعيأسئلةيالطالبي•

.أدواتيالتعلميالماتع•

oي  
التطويريالذانر

oاسهاماتيعلماءيالمسلمي  ي.
oقيمنايالغالية.
oنادييالقراءة.
oغرفةياأللعاب.



:البياناتيالشخصية. 3

كيف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

12

ي  
بالدخوليعليشاشةيبيانانر
بإمكانكيتعديليبياناتكي

ي الشخصية،يوهذهيالبياناتيه 
سجليالتواصليالخاصيبكي

.علينظاميإدارةيالتعلم

:  مالحظة
احرصيعليتدوينيالبيانات
الصحيحة؛يلضمانيالتواصل

ي الفعاليبينكيومنسونر 
مدرستكيوللحصوليعلي

.مستجداتيالنظام

يمعلميبالنقريعلي :يمكنكيالوصوليللتال 
ونية. 2.                           طالبك. 1 .محفظتكياإللكتر
.صفحةيتعديليبياناتكيالشخصية. 4.     صندوقيالرسائليالواردة. 3
يالصورةيالشخصية.5 .  االنتقاليإليبوابةيعي  ي. 6.    تغيت 
.تسجيليالخروجيمنيالنظام. 7

ahmed@Hotmail.com



ي. 4 بيمنيخالليهذهيااليقونةييتمكنيالمعلميمنيالدخوليعليشاشةيأسماءيالطالبيوإضافةينجوميللطالي: طالنر 

ونيةيواالطالعيعليهايوتدوينيتزكياتيلهم بإدخالينصييصفيلمكافئتهميعليإنجازاتهميوالدخوليعليمحافظهميااللكتر

يمقرريالمعلم  
 
.ويقيميوضعيالطالبيف

كيف أصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

13

يالمعلمييدونيالمالحظةيوالتر كي  
 
ةيف

ونيةيللطالب المحفظةياإللكتر
ي  
 
لتظهريلديهيكمايهويموضحيف

ي .الشكليالجانتر 

ةيالطالي بيللبحثيوفلتر

بإمكانكيالدخوليعليطالبكي
منيأيقونةيقائمةيالطالبيمني
القائمةيالرئيسة،يأويأيقونةي

ي .طالنر 



ييوفرهاينظاميإدارةيالتعليميحيثييتيحيللمعلميعرضيإ  
يالمدرسةيأحدياألدواتيالتر يمنسونر 

عالناتيعامةيعليالتفاعليبي  

يمنشوراتيتثقيفيةيأويتعليميةييعليمستوىيالصفحةيالشخصيةيأويصف حاتيالفصوليمستوىيالفصوليوكذلكينشر

ي .الخاصةيبه،يوكذلكييسمحيللتفاعليمنيخاللها،يكماييمكنهيإضافةيأحداثيعليالتقويميالمدرس 

يتساعديالمعلميعليتنفيذيذلك  
.يتناوليهذايالدليلياإلجراءاتيالتوضيحيةيالتر

.المجتمع المدرسي 1.

يالمجتمع المدرسي قميبالدخوليعليشاشةي يالشكليالتال   
 
:منيالقائمةيالرئيسةيكمايهويموضحيف

14

المجتمع التفاعلي للمدرسة

اضي: الصفحةياالجتماعيةيللمعلم يينقلكيالنظاميافتر يإليالصفحةيعنديالضغطيعليأيقونةيالمجتمعيالمدرس 
 
ا

يوفيهاييظهريلكيجميعيمنشوراتيالمدرسةيوفصولكيومنشوراتيأصدقا ئكيالذينيالرئيسةيللمجتمعيالمدرس 
.قمتيبإضافتهم

ةالصورةيوالبياناتيالشخصي

مساحةيإضافةينصيالمنشور

(روابط،يصور،يملفات)إضافةيمرفقاتيللمنشوري

ةياالنتقاليلصفحةيالمدرس
.وصفحاتيالفصول

مكلالنتقاليلصفحتكيالشخصيةيقميبالضغطيعلياس

صفحة المدرسة 



الصفحات االجتماعية: المجتمع المدرسي

كيالنظاميعنديالضغطيعليصفحةيالمدرسةيينقل: الصفحةياالجتماعيةيللمدرسة
يوبإمكانك إضافةيإليصفحةيالمدرسةيوتستعرضيكافةيالفصوليوالمنسوبي  

.منشوراتيعليهايوالتفاعليمعيمنشوراتيمدرجةيمسبقا

ةيالصفحاتياالجتماعي
يالمدرسة .لمنسونر 

حةيالفصليعنديالضغطيعلياسميالفصليسينقلكيالنظاميصف: الصفحةياالجتماعيةيللفصل
يبالفصليمنيطالبيوقائديالفصليا يالمدرسةيالمعنيي   يعليهيوقائديلتستعرضيكافةيمنسونر  لمعي  

.المدرسة،يوبإمكانكيإضافةيمنشوراتيعليهايوالتفاعليمعيمنشوراتيمدرجةيمسبقا

ةيالصفحاتياالجتماعي
يالفصل .لمنسونر 

15



إضافة المنشورات والتفاعل معها: المجتمع المدرسي

إضافةيرابطإضافةيصورة

إضافةيملف

أيقونةيالمساعدة
يميتظهريلكيلتقد
يصفح  

 
اتيالدعميف

ي المجتمعيالمدرس 

يالمكانيالمخصصيللمنشور1.  
 
.أضفيالنصيف

(.أويرابطpdfأويzipصورةيأويملفيي)أضفيالمرفقاتي2.

ي3. .تحققيمنيصحةيالمشوريومرفقاتهيقبليالنشر

يالمدرسة4. يليصبحيالمنشوريمتاحيالطالعيجميعيمنسونر 
.اضغطيعليأيقونةيالنشر

خطوات النشر

16



هميومنيولتعديليالمنشوريأويالتعليقيقميبالضغطيعليأيقونةيالس
القائمةيالمنسدلةيقميباختياريالتعديليالمرغوبي

إضافة المنشورات والتفاعل معها: المجتمع المدرسي

النتيجة

ي يالمدرسةيعمليالتال  :للتفاعليمعيالمنشوريبإمكانيمنسونر 

االعجابيبمنشوريأويتعليق1.

عدمياالعجابيبهي2.

يالصفحاتياالجتماعية3. .مشاركةيرابطيالمنشوريعتر

ء4. .اإلبالغيعنيمنشوريس 

(.،يرابطpdfأويzipصورة،يملفيي)إضافةيتعليقيومرفقاتي5.

راحصائياتيالتفاعليمعيالمنشوي

يمكنكياتباعينفسيالخطواتيإلضافةيمنشوريعليالصفحةيالشخصية،يأويالفصل

يالمدارسيعليصفحاتيالفصوليأويصفحاتهمي وكذلكيبإمكانكيالتفاعليمعيالمنشوراتيالمضافةيمنيمنسونر 

.الشخصية

ي التفاعل ومحفز له: تذكر 
 
.أنك قدوة ف

وري اطالعك عىل آداب السلوك الرقمي وسياسات المشاركة االجتماعية الرقمية من الض 

وحث طالبك عىل اتباعها

17



إضافة األصدقاء : المجتمع المدرسي

18

يالدخوليعليالصفحةيالشخصيةيللمستخدميالذييتريديطلبيصد اقته،يثميإرساليطلباتيالصداقةييتميعتر
.ارسال طلب صداقةالضغطيعلي

يحاليقبوليالصداقةيم  
 
نيستصلكيرسالةيتنبيهيةيف

يحاليتميط. المستخدميالمرسليلهيطلبيالصداقة  
 
لبيأويف

.  صداقتك

بالضغطيعليأيقونةيي
أويالدخوليعليتفاصيل

يالمجطلبات الصداقة   
 
تمعيف

،يبإمكانكيقبولي المدرس 
ه الطلبيأويرفضهيأويحض 

يالطلبي: مالحظة عنديحض 
ميلنييكونيبإمكانيالمستخد
ي
ً
طلبيالصداقةيمنكيمرة
ي .أخرىيااليبعديإزالةيالحض 



إضافة األصدقاء : المجتمع المدرسي

.بعديالموافقةيأصبحيالطالبيأحدياألصدقاء

بإمكانكيأنيتحذفي
صديقيبعديإضافته
الضغطيعليقائمةي

األصدقاءيوستظهريلك
معلوماتهيوأيقونةي

.الحذف

19

صفحة المدرسة 



.إعالنإضافة-2

ييمكن بيةللمعلم  االعاقةذويالطالبعللعرضهايإعالناتإضافةالخاصةالتر

20

اإلعالنات المدرسية:  المجتمع التفاعلي للمدرسة

ىيللدخوليعليشاشةياإلعالناتيوإضافةياإلعالناتيعليمستوي
مناإلعالناتيالفصوليوضبطيإعداداتهاياضغطيعليأيقونةي
. أيقوناتيالوصوليالشيعة،يأويالقائمةيالرئيسة

بعديالضغطيعلي
ايقونةيإضافةيإعالني
ل،يعليمستوىيالفص

أدخليبياناتياإلعالن
واعداداتهيمنيتوقيت

يومرفقاتهيثم  
زمت 

.حفظاضغطيعلي



إضافة اإلعالنات والتفاعل معها : اإلعالنات المدرسية

النتيجة

كيتميإضافةياإلعالنيعليمستوىيالفصليوبإمكان
تعديلهيأويحذفهي

21

يعيسينقلكيإليصفحةيجمعرض الكلزري
يمدرست  

 
كياإلعالناتيالحاليةيالمطروحةيف
. وبإمكانكيمشاهدةيتفاصيلها



التفاعليمعيإعالناتيالمدرسةي-

ي يوسائليالتواصلياالجتماع  .  يمكنيللمعلمياإلعجابيومشاركةيرابطياإلعالنيعتر

إضافة اإلعالنات والتفاعل معها : اإلعالنات المدرسية

20



.البالغاتإدارة-3

ةمسؤوليةالمحتوىمراقبة المحتوىعلالبالغاتخدمةإنشاءتموعليهالفصولوقائديالمدرسةقياداتعلكبت 

يلتسهم  
 
يف قائديسيتعرفالدليلهذايخاللومنعليها،واالطالعالبالغاتإدارةطريقعنعليهم،العمليةهذهتيست 

أويالمحتوىعلسواءًيبالغاتمنعليهايورديومايالدراسيةالفصولمستوىعلالبالغاتإدارةكيفيةعلالفصل

.والتعليقاتالمنشورات

ي  
 
.لهفصعلالمنشوريالمحتوىعلبالغبوجوديالفصللقائديتنبيهيصلالمنشوريعناإلبالغحي  يف

ةالبالغنوعواختياريالدخوليمكنالبالغاتإدارةصفحةخاللمن .خاللهمنالتصنيفوفلتر

23

البالغات المدرسية : المجتمع التفاعلي للمدرسة

يالنظاميادخليعل  
 
إدارةيإلدارةيالبالغاتيعليالمحتوىيالمتوفريف

.منيالقائمةيالرئيسةبالغاتيالفصولي

يحاليتميتعيي: مالحظةيمهمة  
 
نكيإدارةيالبالغاتيستظهريلكيف
يتقوميبتدريسها  

. كقائديفصليألحديالفصوليالتر

تصنيفيالبالغات،
يالتصنيفيوابحثيعن اختر

.البالغاتيواطلعيعليها



البالغات المدرسية

24

يعل يه،يقمينصيالمنشوريالمبلغيعنهيوعدديالمبلغي  
بالغاتهبالضغطيعليهيلالنتقاليإليالمنشوريوإدارة

بإمكانكيحذفيجميعيالبالغاتيعليهذاي
. حذفالمنشوريبالضغطيعلي



االستبيانات.4

يأمورهموأولياءالطلبةوتطلعاتأراءمعرفةإلبحاجةأنتخاصةتربيةومعلمفصلكقائدي  
 
اختضنايفهنايك،مدرستف

.والجهدالوقتلك

25

االستبيانات : المجتمع التفاعلي للمدرسة

يمكنكيتحديدينوعي
المستفيدينيإماي

باستهدافيمجموعاتيأوي
ي  
 
يمحددينيف مستخدمي  
النظاميعنيطريقيالبحث
يخانةي  

 
بأسمائهميف

"المستفيدين"

يديإلضافةياستبيانيجد
افة إضقميبالضغطيعلي

ئةي،يقميبتعباستبيان
الخاناتيالمطلوبة

كيبعديالحفظيسيظهريل
عملياالستبيانيوبإمكانك

ي التعديليأوي: التال 
تالحذفيأويإضافةيالفئا



إدارة فئات االستبيان 

يصفحةيالفئاتي  
 
ف

نيبإمكانكيإضافةينوعانيم
وياألسئلةييإماياختياراتيأ

ي نص 

بعدياإلضافةيبإمكانكيعمل
يعليالفئة ديليأويالتع: التال 

الحذفيأويإضافةياألسئلةي
ةيواالجوبةيأويتعطيليالفئ

عنديتعطيلهايلنيتظهري)
ياالست  

 
يف (بيانللمستخدمي  

ي"بجانبيالفئةيمنينوعي يظهريس" نص 
لكيزريإلضافةياألسئلةيفقط

بجانبيالفئةيمنينوعي
يسيظهريلكيزي" اختيارات"

 
را
ةإلضافةياألسئلةيواألجوب

بيبمكانكياستخداميرأسيالسهميإلعادةيترتي
.طيعليهالفئاتيبنقلهايألعليأويألسفليبالضغ

24



إدارة فئات االستبيان

بإمكانكيإجراءيالعملياتيعلي
هايلنياألسئلةيالمضافةيفعنديتعطيل
ياالست  

 
يف .بيانتظهريللمستخدمي  

يترتيب األسئلةقميباستخدامياألسهميلتغيت 

افةيبعديإضافةيالفئةييتميإض
السؤال،يقميبالضغطيعلي

،يقميبكتابةيإضافة سؤال
السؤاليومنيثميالضغطيعل

حفظ

الناتج

25



إدارة فئات االستبيان 

ةيبعديإضافةيأسئلةيالفئ
مييتميإضافةياإلجابات،يق

إضافة بالضغطيعلي
،يومنيثميكتابةيجواب

الجوابيوالضغطيعلي
حفظ

وبةيبإمكانكيإجراءيالعملياتيعلياألج
هريالمضافةيفعنديتعطيلهايلنيتظ
ياالستبيان  

 
يف .للمستخدمي  

يترتي بياألسئلةقميباستخدامياألسهميلتغيت 
يسيظهريللمستخد) تيبياألخت  (.مي  يالتر

26



نشر االستبيان واالطالع على إحصائيات اإلجابات

هيستظهري؛يعنديالضغطيعلينشر ستالحظيبعديإضافةياألسئلةيواألجوبةيسيظهريلكيزري
يسيقوميالنظاميبإرسالياالستبيانيإلنعملكيرسالةيتأكيديقميبالضغطيعلي المستخدمي  

.أويالمجموعاتيالمحددينيمنيقبل

يمدرستكيبتعبئةياالستب يسيقوميمنسونر 
يانيبعدهايبعديالنشر

يحاليأتعطيل ويزريإحصائيات اإلجاباتسيظهريلكيزري  
 
ردتيف

.إخفاءياالستبيانيعنيالمستخدمي  ي

ظهريسيإحصائيات اإلجاباتعنديالضغطيعليزري
يعنياختيارات لكياألسئلةيواألجوبةيوعددييعتر

المستخدمي  ي

27

النتيجة



حسين مجمل االستبيانات الخاصة بالمعلم ترسل عن طريق قائد المدرسة، فالتغذية الراجعة من المعلم تعتبر مهمة لت

.  جودة وأداء المدرسة

تعبئة االستبيان المرسل لك

عنديالدخوليستظهريلكياالستبياناتي
عليالمرسلةيمنيقائديمدرستك،يقميبالضغط

عرض االستبيان

قميباختياريمايتراهيصحيح،يومنيثم
سحفظالضغطيعلي لي،ياإلجاباتيستر

.  إليقائديمدرستك

30



.التقويمعلىحدثإضافة-4

31

التقويم واألحداث المدرسية 

ييمكنيللمعلميإضافةيأحداثيشخصيةيأويعامةيلفصولهيعليالتقوي
 
ميوأيضا

لياستعراضياللقاءاتيواإلعالناتيالمدرسيةيالجديدةيمنيخالليالضغطيع
.منيالقائمةيالرئيسةالتقويم ايقونةي

ةياألحداثيبتحديديالنوعي بإمكانكيفلتر

منيخالليهذهياأليقونةييمكنكيإضافةيحدثي
خاصيبكيأويألحديفصولكيالدراسية



إضافة حدث على التقويم : األحداث المدرسية

32

ميقميبإدخاليتفاصيليالحدثيومنيث
ظيستالححفظ اضغطيعليأيقونةي

.إضافةيالحدثيعليتقويمكيالخاص

النتيجة



إضافة حدث على التقويم : األحداث المدرسية

يالصفحةيالرئيسة  
 
ديليأويولتع. تظهرياألحداثيعليالتقويميف

.حذفيالحدثيقميبالضغطيعليه

ليعنديقيامكيبإضافةيحدثيعاميلفص
يتظهريأحداثيالفصوليكتنبيهات  
 
ف

يالمدرسة حساباتيمنسونر 

33



،يومنيخالليإرساليالرسائليوا ستالمهايالتواصليأهميأداةيللحفاظيعليالعالقاتيداخليالمجتمعيالمدرس 

يعليتواصليبشكليمستمر يالمستخدمي  
يالنظاميسيبقر  

 
يالتنبيهاتيف  

.وتلقر

ي  
 
بيةيالخاصةيعليمعرفةيآليةيالتواصليبالوسائليالمتاحةيف يالتر .يالنظامويساعديهذايالدليليمعلم 

صندوقيالرسائل1.

34

كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوقيالوارد



إرسال رسالة جديدة : كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة 

إنشاءيرسالةيجديدةيواختياريالمرسليلهم

يال  
 
يالمدرسةيالذينيترغبيف .تواصليمعهمقميبتعبئةيبياناتيالرسالةيوالبحثيبأسماءيمنسونر 

35



إرسال رسالة جديدة : كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة 

36

النتيجة



37

استفسارات الطالب: كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

.استفسارات الطالب ذوي االعاقة الواردة من غرف  معلمي التربية الخاصة والجلسات الفردية. 2

اضغطيعليأيقونةياستفساراتي
الطالبيمنيالشاشةيالرئيسةيأويمني

القائمةيالجانبية

اتيسيعرضيالنظاميكافةياالستفساري
.الواردةيللمعلميمنيالطالب

دونياجابتكيعلياستفساري
.الطالبيوأرسلهايلهم

الطالب محمد األحمري



الرد على استفسارات الطالب: كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

38

يموضحةيبصورةيالشاشةيأعاله .ستظهرياجابتكيللطالبيكمايه 



39

صندوق التنبيهات : كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوقيالتنبيهات. 3

يبالتفاعليمعيإضافتكيمثل يحاليقاميأحديمنسونر   
 
لطالبيبحليبعديأنييقوميا: تصلكيتنبيهاتيوإشعاراتيالنظاميف

.  الواجبيأوياإلعجابيبأحديإضافتك،يأويإلشعاركيباإلضافاتيأويالتعديالتيالجديدةيعليمدرستك

اميقميلفتحيالعنضيمنيتنبيهاتيالنظ
بالضغطيعليتفاصيليأوياألشعاري

الظاهر

تاستعرضيالتنبيها



بويةيالفرديةي. مقرراتيالمعلم.  وخططهييالتر

ييمكنكياستعراضيمقرراتكيالمسندةيلكيمنيقائديالمدرسةيوإدارةيخصائصهايمنيب  
نكياألسئلةيعنيطريقيأيقونةيمقررانر

بويةيالفرديةيللطالبيالمسؤوليعنهي لخدماتيوأهدافيا, واالختباراتيوالواجباتيواألنشطةيالداعمةيإلخيوالخططيالتر

يالخاصيبتطويريالطالبيلكليمقرريكمايهويموضحيبالش  
يالمساندةييكماييمكنكياالطالعيعليالتقييميالذانر :  كليالتال 

ي.   
.  التقييميالذانر

40

األنشطة التعليمية

يمنيأيقونةي  
ييقومياالتقييميالذانر  

لطلبةيبحلهايبإمكانكياالطالعيوحلياألسئلةيالتر
يمقرراتك  

 
.  لتطويرينفسهميف



41

بنك األسئلة  : األنشطة التعليمية

.انشاء سؤال إلكتروني في بنك األسئلة-
.  بنك األسئلة يتح لك إضافة واستخدام أسالة معدة من قبل المعلمين في االختبارات والواجبات

نيأسئلةيللدخوليإليبنكياألسئلةيواستعراضيماييحتويهيم
يدرسيمحدديأويإضافةيأسئلةيإليدروسيمحددةييمك  

 
نيف

يبنكياألسئلةيالدخوليلهيبالضغطيعليايقونةي  
 
القائمةيف

. الرئيسة

يمكنكيسؤال جديد بالضغطيعلي
يبنكياألسئلة  

 
.إضافةيأسئلةيف

يالتسلسلي اختر
يللدرسيال مراديالتعليم 
ميث. إضافةيسؤاليفيه
اضغطيعليإدارةي

.األسئلة



.انشاء سؤال إلكتروني في بنك األسئلة

ماتيالموضحةيستظهريلكيشاشةيإضافةيالسؤال،يقميبتعبئةيكافةيالحقولياإللزاميةيبالخياراتيالمتاحةيلكيأويالمعلوي
يحافظةيأسئلتكيالشخصيةحفظلها،يثمياضغطيعليأيقونةي  

 
يبنكياألسئلةيوف  

 
.لحفظيالسؤاليف

ي  
 
سيدرجيالسؤاليف
تهيبنكياألسئلةيوحال
يي يمحكميحتر تميغت 
اي ءيتحكيمهيمنيختر

.التخصص

مالحظةيهامة

42



الواجباتلحافظةإلكترونيواجبإضافة-

43

الواجبات المدرسية : األنشطة التعليمية

ةيللدخوليعليحافظةيالواجباتيوإضافةيواجبياضغطيعليأيقون
. سةمنيأيقوناتياالحصائياتيالشيعة،يأويالقائمةيالرئيالواجبات

يالتسلسلي  
 
ف

ييمكنك التعليم 
إضافةيالواجبيعل
مستوىيالمادةيأوي

الفصليأوي/الوحدة
الدرس،يحيثي

لةيستظهريلكياألسئ
متوافقةيمعي
اختياراتك



إضافة واجب إلكتروني لحافظة الواجبات 

يالشاشةياألول،ييتمياالنتقاليالستعراض  
 
األسئلةيمنيبنكيلبناءيالواجبيوبعديتحديديكافةيبياناتهيكمايهويموضحيف

يقميبإنشائهاياألسئلةيواختيارياألسئلةيالمكونةيللواجبيمنها،يوبإمكانكيتحديديمرب  عي  
تظهريلكياألسئلةيلاألسئلةيالتر

يبنكياألسئلةيوتميتحكيمها  
 
يقمتيبإضافتهايف  

.التر

.لمشاهدةيجذريالسؤاليوخياراتياإلجابة: استعرضيالسؤال•
ي: إضافةيالسؤال•  

ون  .ليتميإضافةيالسؤاليالمختاريللواجبياإللكتر

44



ي  
 
حدديدرجةيالسؤاليف

الواجبيثمياضغطيعلي
.حفظايقونةي

إضافة واجب إلكتروني للطالب

45

يالضغطيعل يالواجب،يقميبتكراريالعمليةيعتر  
 
إضافة األسئلةيالمضافةيف

.لحفظيأسئلةيالواجبحفظ وعندياالنتهاءيقميبالضغطيعليالسؤال 



إضافة واجب إلكتروني للطالب

لمعاينةي
الواجبي
المنشأ

بيلتعديليبياناتيالواج
أوياألسئلةيالمختارة

لحذفيالواجبيالمنشأ

رهيلتعطيليالواجبيمنياإلرساليم
ي  
 
اخرىيللطالبيوإلغاءيظهورهيف

.  إعداديدروسيالحصص

الستعراضيالواجبات
المرسلة

إلرساليالواجبيللطالب

النتيجة

.بعديإرساليالواجبيللطالبيلنيتتمكنيمنيالتعديليعليالواجبيأويحذفه: مالحظةيهامة

46



استعراض الواجب

ته بالضغط على  استعراض الواجب   سيظهر لك الواجب بملخص معلوما

47



إرسال واجب إلكتروني للطالب 

48

يسجليالدرجاتيالفعليةي  
 
احتسابيدرجةيالواجبيف

يالصفحاتيال  
 
. قادمةللمقرر،يسيتميذكريسجليالدرجاتيف

بعديانشاءيالواجبيقمي

بالضغطيعليإرسال

ي  
 
باستطاعتكيالتحكميف

يلظهوي  
ريالتوقيتيالزمت 

الواجبيعليشاشاتي

الطالبيوكذلكيبإمكانك

رريتحديديكافةيطالبيالمق

يالمدرسةيأويطالبي  
 
ف

محددينيالستقبالي

.الواجبيوحله

ك بإمكانك إرسال الواجب المضاف في الحافظة للطالب مرات عدة وبالتوقيت المناسب ل

.وللطالب



الواجبات المرسلة

. قم بالضغط على الواجبات المرسلة   لالطالع على الواجبات المرسلة

اباتيالطالبيعليهايتظهريالواجباتيالمرسلةيببياناتهايللمعلميمعياتاحةيإمكانيةيالتعديليعليهايوحذفهايواستعراضيإج
يالتصحيح يحالةيلمييكنيالواجبيآل   

 
.ورصديالدرجةيف

.  عنديبدايةيوقتيالواجبيلنيتتمكنيمنيحذفيالواجبيالمرسليوستالحظياختفاءيأيقونةيالحذف: مالحظة

عند إرسال الواجب ستالحظ اختفاء زرا التعديل والحذف من أمام الواجب 

47



االطالع على إجابات الطالب 

استعراض إجابات الطالب لحل الواجب

تعراضيبالنقريعليهاييمكنكياس< ---إجاباتيالطالبيستظهريلكيايقونةي< ----الدخوليعليالواجباتيالمرسلةي1.
.حالةيالواجباتيلدىيكافةيطالبيالمقرر

.ديللطالبالواجباتيالمرسليحلهايمنيالطالبيُيمكنكيالنظاميمنيإضافةيمالحظاتيعليالحليكتغذيةيراجعةيتعوي2.

لتحميليملفيإجاباتيالطالب

ليدونيالتغذيةيالراجعةيالمناسبةيثمياضغطيع
ايقونةيحفظيلتعوديللطالب

50



ياختباريإضافة-  
ون  االختباراتلحافظةإلكتر

51

االختبارات المدرسية: األنشطة التعليمية

ونةيللدخوليعليحافظةياالختباراتيوإضافةياختبارياضغطيعليأيق
. سةمنيأيقوناتياالحصائياتيالشيعة،يأويالقائمةيالرئياالختبارات

يالمراديانشاءياالختباريعليه ألسئلةيالمراديوبإمكانكيتحديديا. أدخليبياناتياالختباريوالتسلسليالتعليم 

ياالختباريبتحديدي  
 
يأويمنشأيمنيالمعلميإضافتهايف ألسئلةيبطريقةيحيثييقوميالنظاميباختياريااإلنشاءياآلل 

.عشوائيةيمنيبنكياألسئلة

وىياختياريعليمست
المقرر

أويمستوىيالوحدة

أويمستوىيالدرس

لأويمستوىيالفص



إضافة اختبار إلكتروني لحافظة االختبارات

ي :تظهريشاشةيضبطيإعداداتياألسئلةيللمعلميبحيثيتوضحيلهيالتال 
يكليمستوىيمنياألسئلة•  

 
.عددياألسئلةيالمتاحةيلكيمنيكلينوعيوف

ييتمياختيارياألعداديبناءيعليرؤيةيالمعلميلتوزي    عيالدرجاتيوطبيعةياألسئلةيا•  
 
ييرغبيف  

لتر
.ادراجهايلالختبار

يلالنتقاليلإلجراءحفظبعديتحديدياالعدادييقوميالمعلميبالضغطيعليايقونةي• .التال 

يمنيا  
يبشكليعشوان 

 
يالمنشأةيآليا  

ون  لنظامضبطيإعداداتيأسئلةياالختبارياإللكتر

52



إضافة اختبار إلكتروني لحافظة االختبارات

ياألعليللسماحيللمعلميبالبحثيعنيأسئلةيمنينوعيةيمحددةيأويالبحثيعنيأسئ  
 
يتميتظهريشاشةيالبحثيف  

لتهيالتر

يبنكياألسئلة،يومنيثمييمكنيللمعلمياستعراضيكليسؤاليواضافتهيلالختبار  
 
.انشائهايف

يالمنشأةيباختياريالمعلميلألسئلةيأويإضافةيأسئل  
ون  تهيإدارةيأسئلةياالختبارياإللكتر

53



إضافة اختبار إلكتروني لحافظة االختبارات

النتيجة

اريلمعاينةياالختب
المنشأ

باريأويلتعديليبياناتياالخت
األسئلةيالمختارة

لحذفياالختباريالمنشأ
اخرىيلتعطيلياالختباريمنياإلرساليمره
يإعداديدري  

 
وسيللطالبيوإلغاءيظهورهيف

.  الحصص

الستعراضي
لةاالختباراتيالمرس

بإلرسالياالختباريللطالي
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إرسال االختبار للطالب 

. ة الحذفعند بداية وقت االختبار لن تتمكن من حذف االختبار المرسل وستالحظ اختفاء أيقون

55

ي  
 
الحتسابيدرجةياالختباريف

سجليدرجاتيالمقرريللطالب

يالحافظةيللطالبيمراتيعدةيوبالتوقيتيالمناسبيل  
 
.كيوللطالببإمكانكيإرسالياالختباريالمضافيف
قميبالضغطيعليإرسالياالختباري



االطالع على إجابات الطالب 

حليالطالبيلالختباراتيواستعراضيالنتائج

نكياستعراضيبالنقريعليهاييمك< ---إجاباتيالطالبيستظهريلكيايقونةي< ----الدخوليعلياالختباراتيالمرسلةي1.
.حالةياالختباريلدىيكافةيطالبيالمقرر

.يمكنكيتحميليملفياإلجاباتيلكليطالبيلالطالعيعلياإلجاباتيالتفصيلية1.

تحميليملفيإجاباتيالطالب

56



ينشاطإضافة- داعمتعليم 

57

اإلثراءات التعليمية : األنشطة التعليمية

راءيحذفيإث/ للدخوليعليبنكياالثراءاتيوإضافةيإثراءيجديديأويتعديل
ثراءاتيموجود،يواستعراضيمايهويمتوفريمنها،ياضغطيعليأيقونةيبنكياإلي

.منيالقائمةيالرئيسة

عنديالضغطيعلي
كيسينقلعرضيالكلي

النظاميإليإثراءات
المقرراتيالمضافة
ي منيقبلكيويمنسونر 

.  مدرستك



إضافة إثراء تعليمي 

58

فيالتابعيلكيل. حفظبعديإدخاليكافةيبياناتياالثراء،ياضغطيعليايقونةي بعدي. تحكيمهوسيتميإرسالياألثراءيللمشر
يفسيتميإضافةياالثراءيلبنكياالثراءاتيالخاصيبالمدرسة فيبالنشر .موافقةيالمشر



تحكيم اإلثراءات من قبل المشرف 

يبنكيإثراءاتيالم  
 
درسةيعرضياالثراءيف

ي فيبالنشر . بعديموافقةيالمشر

كيميلكنيعنديتح. بإمكانكيالتعديليعلياالثراءيالمضاف،يأويحذفه
يفلنيتتمكنيمنيتعديلهيأويح فكيبالنشر . ذفهاإلثراءيمنيقبليمشر

59

النتيجة



تحكيم اإلثراءات من قبل المشرف 

يالبنكيللمقرر  
 
.استعراضياالثراءيالمضافيف

60

نيعنديتحكيميإثراءاتكيم
فكيسيصل كيقبليمشر
قبوليتنبيهيبالرفضيأويال

ياإلثراء بنشر



يقميبالدخوليعليصفحةي  
منيمقررانر

قونةيالقائمةيالرئيسةيوالضغطيعليأي

ويللمقرريكمايهعنارصيسجليالدرجاتي

.موضحيبالصورة

يإدارةيعنارصيسجليالدرجاتي  
 
ف

للمقرريستجديالدرجةيالكليةي

ليوالمحددةيمنيقبليقائديالمدرسةيلك

،يبإ
 
مكانكيمنيالعنارصيالمضافةيسابقا

يحي
 
ثيتعديليالدرجةيالمدخلةيسابقا

البيأنهايستنعكسيعليتحصيليالط

ي بعديتعديليالدرجةيقمي. الدراس 

.حفظبالضغطيعلي

إدارة درجات مقرراتي: األنشطة التعليمية

61



ييقوميالمعلميبإرسالياألنشطةيالمدرسيةيالصفيةيللط لبةيعتر

إضافةي"الدخوليمكونياألنشطةيالمدرسيةيوالضغطيعلي

". نشاط

مدرسينشاطإعداد.1

األنشطة المدرسية : األنشطة التعليمية

62



.قم بتعبئة البيانات األساسية للنشاط، وحفظ البيانات بالضغط على حفظ-

األنشطة المدرسية : األنشطة التعليمية

يالتسلسل  
 
ف

يلل مقرريالتعليم 
يمكنكيإضافة
النشاطيعلي

مستوىيالمادةي
أوي

الفصل/الوحدة
.أويالدرس

النتيجة

. لالطالعيعليتفاصيليالنشاطياألساسية< ------استعراضيالنشاطي
. لتعديليالبياناتياالساسيةيللنشاط< -----تعديلي

.لحذفيالنشاط< -----حذفي
يعنديتعطيليالنشاطيالييسمحيالنظاميبإرساليالنشاطيللطلبةيمنيقبليالمعلميأويمنيقبليمعل< ------تعطيلي مي  

يحاليكونهيمتاحيللجميع  
 
.المدرسةيف

. إلرساليالنشاطيلطلبةيالفصوليالمستهدفي  ي< -----إرساليالنشاطي
.لالطالعيعليأنشطةيالطالبيورصديالدرجاتيلها< -----األنشطةيالمرسلةي
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إضافةيالمساراتيالتعليمية. 1

ساريهويتخصيصيمساريبعنوانيمحدديلمجموعةيمنيالطالبييتضمنيهذايالم: المساراتيالتعليميةي

يتدعميتقدميتعلميالطالبيوزيادةيتحصيله  
وتفوقهيمجموعةيمنيالدروسيواألنشطةيالتعليميةيالتر

.ومرتبطةيباألهدافيالتفصيليةيللمقرر

64

المسارات التعليمية ومحتوياتها

وجيهيدروسيإلضافةيالمساراتيالتعليميةيالداعمةيلتنوي    عيالتعلميللطالبيوت
محددةيلطالبيمحددين،يأدخليعليايقونةيالمساراتيمنيقائمةي
يالتعليميةيمنيأيقوناتيالوص  

وليالشي    عياالحصائيات،ياويمنيايقونةيمسارانر
.أويمنيالقائمةيالجانبية

.إضافة مسارإلضافةيمساريقميبالضغطيعلي



إضافة المسارات التعليمية

65

تحديديقميبإدخاليالبياناتياألساسيةيللمساريووصفيالغايةيمنيالمساريوي
.الفئةيالمستهدفةيله

يقميبالضغط عليتبويبيبعديحفظيالبياناتياألساسيةيللمساريالتعليم 
يجديد . المحتوياتيالتعليميةيإلضافةيمحتوىيتعليم 



للمساردروسمحتوياتإضافة.2

66

تأليف وتحكيم الدروس

ستظهريلكيمراحليإنشاءيالدرس
ومحتوياتهي

يتأليفيالدروسيبإمكانكيإعداديمحتوىيلدروسيالمقرر،يفبعديإضافةيمحت  
 
وىيدرسيف

يالمسار  
 
يف غطيعليأيقونةيقميبالض. للمساريسيكونيبإمكانكيعرضهيللطلبةيالمعيني  

إضافة محتوى تعليمي ومنيثمي. لمساريمعي  يالمحتويات التعليمية 



تأليف وتحكيم الدروس

66

يمحتوياتهايللطالي يالخطوةياألولييجبيعليكياختياريالدروسيالمرادينشر  
 
ب،يومنيثميف

.ىيللمسارسيقوميالنظاميبإضافةيالبياناتياألوليةيللمحتويحفظقميبالضغطيعلي



تأليف وتحكيم الدروس

68

؛يويتيحيىإضافة عنارص المحتو بعديإضافةيبياناتيالدرسيسيتمينقلكيإليالخطوةيالثانيةي
يعنارصيمتنوعةيمثليأسئلةيأوياثراءاتيأويم  

 
يالنظاميإضافةيمحتوىيللدرسييتمثليف .حتوىينص 

الضغطيقميباختيارينوعيالمحتوىيالمراديإضافتهيوي
إضافة عنض جديدعلي



تأليف وتحكيم الدروس

ضافةإبإمكانكيمشاهدةيثميتحديديالمحتوىيوالضغطيعلي

النتيجة

69



تأليف وتحكيم الدروس

محتوياتيبإمكانكينسخالمحتويات المشابهة بالذهابيإليتبويبي
فيالخاصيب يتميتحكيمهايمنيقبليالمشر  

يالمادةيالتر قمي. هأحديمعلم 
نسخ،يومنيثميتحديديالعنارصيوالضغطيعلنسخبالضغطيعلي

70



تأليف وتحكيم الدروس

النتيجة

71



تأليف وتحكيم الدروس

72

البييحصليبعديإضافةيعنارصيالدرسييجبيعليكيربطهايبنسبةيتحقيقياألهداف،يبحيثيتجعليالط
يحاليأنهيأتميأداءياألنشطةيالمناطةيبهذهيالعنارص100علينسبةي  

 
طيعليبعديإدخاليالمجموعيالضغ. ف

حفظ



تأليف وتحكيم الدروس

يالخطوةيالخامسةييتميهناياستعراضيجميعيالمساراتيالخاصةيبكيالمتاحةيللم  
 
يف  

ادةيوالتر
.يمكنيربطيمحتوىيالدرسيبها

يالخطوةيالرابعةيبإمكانكياستعراضيوترتيبيعن  
 
ارصيف

يأيقونةيا . بالسحبيألعليأويألسفل121المحتوىيعتر

73



تأليف وتحكيم الدروس

6

يحاليأردتيعرضيال  
 
محتوىيعنديالذهابيإليالخطوةيالسادسةيستظهريلكينافذةيتأكيديف

بوييالتابعيلكيلتحكيمهي فيالتر األساتذةياألخرونيليتمكنبالقبولللطلبةيوإرسالهيللمشر
يهذهيالحالةييتميعرضهيفقطيللطلبةالرفضاالستفادةيمنهيأوي  

 
.  وف

.لنيتتمكنيمنيالتعديليأويالحذفيبعديإرساليالمحتوى: مالحظة

منيتثميوياستعراضبعديارساليالدرسيللتحكيميقميبالضغطيعليأيقونةي
.الضغطيعلياسميالمحتوىيلمشاهدةيمحتوياتيالدرس

النتيجة النهائية

74



تأليف وتحكيم الدروس

يالتعليقاتيعليمستوىيالمساريواستعراض  
 
محتواياتييمكنكيالمشاركةيف

. المساريوترتيبهايللعرض

النتيجةيالنهائية

75



مسارات زمالئي المعلمين

يبمساراتي يظهريمكونيمساراتيالزمالءيالمعلمي  
ف يتحتوييعليمحتوياتيمحكمةيمنيقبليالمشر ي  
هايللطالي بيويمكنيياالستفادةيمنهايبنسخهايونشر

.  المستهدفي  ي

ومنيثم" استعراض"قميبالضغطيعلي
ذةي،يسيقوميالنظاميبفتحيلكيناف"نسخ"

إدارةيبياناتيالمسارياألساسيةيويمكنك
طالبيتوجيةيالمساريلفئةيمستهدفةيمنيال

76



.الماتعالتعلمأدوات-

ي يالتعلميكونلك  يهملتسوالشيقة؛المتنوعةالعنارصيمنمجموعةإضافةتمتمتعةأكتر  
 
تنميةف

يجاذبةوبأساليبالمنهجاطاريخارجاالعاقةذويالطالبمهارات :وه 

77

أدوات التعلم الماتع:  األنشطة التعليمية

مجموعةيفيديوهاتيتساعدي
ي  
 
الطالبيعليتطويريذاتهيف
.مجاالتيمتعددةيومتنوعة

تيمنيخاللهاينستعرضياسهاما
ةعلميةيبطرقيجاذبةيومتنوع

مجموعةيمنيالقيميالمستقاة
منيمقرراتيالطالب،يوذلكي
لغرسهايلديهميبأسلوبي
جاذب،يتقدميعليشكلي
مقاطعيكرتونيةيممتعة

مجموعةيمنيالكتبيالمتاحةي
ايللطالبيلينهليمنيمحتواه

المتنوع

مجموعةيألعابيتعليميةي
مشوقة

يال  
قراءةياختباراتيقياسيمهارنر

ياللغةياإلنجل  
 
يةيواالستماعيف ت  

ي،يواختباري) اختباريقصت 
(طويل



كيم يتم تعيين المعلم األول عن طريق قائد المدرسة ويقوم دور المعلم األول بدور المشرف ويمكنه ذلك من تح

.  مخرجات معلمي مدرسته

األشراف على المعلمين

ونية ،يالمحفظةياإللكتر
يقوميالمعلمياألولي
باالطالعيعليبيانات
المعلميوتقدمهي
يويمكني المنهجر 
اإلشادةيبهيأمامي
ياألخرين في   .المشر

بالضغطيعلياأليقونةييييي
. يمكنكيإضافةيتعليقيللمعلم

78



بيةيالخاصةييقميبالضغطيعلي يالتر "  تحكيمياألنشطةيالداعمة"لتحكيمياألنشطةيالداعمةيلمعلم 

بيةيالخاصة،ييقوميال" تحكيمياألنشطةيالداعمة"عنديالدخوليعلي- يالتر معلمياألوليتظهريقائمةيبأنشطةيمعلم 

يتحكيمهايبالضغطيعلي  
 
يعليمستوىيالمدرسة"باستعراضهايومنيثميالبتيف ونيمقبولةييإمايأنيتك" نشر

يمدرسةيالمعلميمنياالطالعيعليهايوياالستفادةيمنهايأويمرفوضةيبسببيي ذكريوتعوديحيثيسيتمكنيمنسونر 

.   للمعلميلتحسينها

األشراف على المعلمين

79

يمكنكيالمالحظةيبأنيبعض
دياإلثرارءتيتتبعيمقرريمحد

. وبعضهايعامة

يمكنكياالطالعيعلي
غطيمحتوياتياإلثراءيبالض

استعراضعلي

ولتحكيمياإلثراءيقمي
يعلبالضغطيعلي نشر

،يومنيثممستوىيالمدرسة
ي اختياريحالةيالنشر

عندياختياريحالةيمرفوضيسيكون
يعليكيتعبأةيالتعليق

 
،يوعنديإلزاميا

اميسيقوميالنظارسالالضغطيعلي
بإخطاريالمعلميبالحالةيوتعليق

ف .المشر



80

األشراف على المعلمين

النتيجة

يأوياإلبالغبإمكانكياالطالعيعليمحتوياتياإلثراءيوالتفاعليبكتابةيتعليقيأاستعراضعنديالضغطيعلي .  ويالنشر



81

تحكيم محتويات واهداف دروس المعلم

نيقميبالضغطيعلي-
ً
كيميالمحتوياتيتح"لتحكيميمحتوياتيالمساراتيالتعليمةيكخطوةيسابقةيلتحكيميالمساريكامال

"التعليمية

يستظهريلكيجميعيالدروسيالمنش
 
اضيا أةيمنيعنديالدخوليافتر

يلميتحكميبعد،يبإمكانكياختياريالمقرريوتغ  
يالحالةيالمعلميوالتر يت 

بحثومنيثميالضغطيعلي

بالضغطيعلياستعراضييمكنكيمشاهدةيمحتويات
الدروسيمنيإثراءاتيوأسئلةيواختباراتيمساعدةي



82

تحكيم محتويات واهداف دروس المعلم

بالضغطيعلياستعراضياالهدافييمكنكيمشاهدة
يالدرس  

 
.  توزي    عينسبياألهدافيلكليعنضيف

كيوبالضغطيعليتحكيميتظهريل
تحكيميالمحتوياتي"نافذةي

،يقميباختياريحالةي"التعليمية
ي إمايأنييكون: المحتوىيالتعليم 

أييبإمكانيمقبوليداخليالمدرسةي
يمدرسةيالمعلمي فقطيمعلم 

االستفادةيمنيالمحتوىيواالطالع
.عليه
أييمقبوليداخليوخارجيالمدرسةيأوي

يالمدارسي بإمكانيجميعيمعلم 
.االستفادةيمنه

يحالة  
 
خالييجبيعليكيإدالرفضيوف

.  مالحظاتكيللمعلم
حفظبعدهايقميبالضغطيعلي

علميعندهايسيقوميالنظاميبإخطاريالم
.  بنتيجةيالتحكيم



،يوعنديالدخوليعلي
ً
يمرحلةيتحكيميالمساريكامال  

حكيميت"بعديمرحلةيتحكيميمحتوياتيالمساراتيتأنر

،يحيثييقوميالمعلمياألوليباستعراضهايوي" المساراتييالتعليمية منيثميالبتيتظهريقائمةيبمساراتيالمعلمي  

يتحكيمهايبالضغطيعلي  
 
".تحكيميالمسار"ف

ي :  كالتال 

األشراف على المعلمين

ظهريوبالضغطيعليتحكيميالمساريت
ريحالةيلكينافذةيالتحكيم،يقميباختيا

ي بوليمقإمايأنييكوني: المساريالتعليم 
أييبإمكانيفقطيداخليالمدرسةي

يمدرسةيالمعلمياالستفادة منيمعلم 
.المساريواالطالعيعليه

أييمقبوليداخليوخارجيالمدرسةيأوي
يالمدارسي بإمكانيجميعيمعلم 

.االستفادةيمنه
يحالة  

 
خالييجبيعليكيإدالرفضيوف

.  مالحظاتكيللمعلم
حفظبعدهايقميبالضغطيعلي

علميعندهايسيقوميالنظاميبإخطاريالم
.  بنتيجةيالتحكيم
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اللقاءات التفاعلية

.فيهاوالتفاعلوحضورهايالتفاعليةاللقاءاتإنشاء

يتعليمية؛مؤسسةأليمطلبوالتطويريالتحسي  ي يالبديذلكيتحققوك  بيةلمعلم  يالخاصةالتر  
 
يأنالمدرسةف  

يلتقر

ي يمدرستهبمنسونر   
 
حيريتطويأويإجراءأويقائموضعلمناقشةجماعيةأويفرديةكانتسواءًيمتعددةلقاءاتف إدارةأويمقتر

يوالصفبالمدرسةوتربويةتعليميةأنشطة .إلخ...الدراس 

يالمعلمالتعلمإدارةنظامويساعدي  
 
يخاللمنذلكتحقيقف ياللقاءاتهذهإقامةتيست 

 
اضيا ضمانمستوىرفعيبمايافتر

يتخلفعدموكذلكمنهايالهدفتحقيق .حضورهاعنالكثت 

يموضحهويكمايللمعلمالعامةاللقاءاتشاشةعلأدخل  
 
يالشكلف :التال 

احةيللدخوليعليشاشةياللقاءاتيالعامةيواستعراضياللقاءاتيالمت
قاءاتيوإنشاءيلقاءاتيجديدةيوضبطيإعداداتهاياضغطيعليأيقونةيل

منيالمعلميمنيالقائمةيالرئيسة،يأويتنبيهاتياللقاءاتيالمنشأة
يأويالتنبيهات . صندوقيرسائل 

تعديلياللقاءاتي/ حذفي/ أيقونةيإضافةي
اضيةيوضبطيإعداداتها .االفتر

اض/ أيقونةياستعراضي يةيحضورياللقاءاتياالفتر
يتميالتسجيليبهايكوصوليرسي    عيلها  

.التر



إنشاء اللقاءات التفاعلية

يالشاشةيثميا  
 
ضغطيأدخليتفاصيلياللقاءيوفقيالبنوديالمحددةيف

.حفظعليأيقونةي

انشاءيلقاءيجديد
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إنشاء اللقاءات التفاعلية

انيالحظيأنيالنظامييتيحيلكيحذفياللقاءيماداميأنهيلمييحنيموعديعقده،يولكنيإذايك
ييقوميالنظاميبتعديليااليقونةيإليإخ  

فاءياللقاءيبعدياللقاءيقاميفالييمكنكيحذفهيوتلقان 
.انتهائهيبحيثيالييمكنيالحديرؤيتهيوالدخوليعليهيمنيالمدعوين
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التسجيل وحضور اللقاءات التفاعلية

87

Microsoftعلللعملاألجهزةمتطلبات Teamsيالحاسبأجهزةأويالمحمولللحاسبسواء :المكتتر 

:إضافيةوأجهزةمتطلبات

: Microsoft Teamsإرشاداتيتثبيت

1

2

https://teams.microsoft.com/downloads


التسجيل وحضور اللقاءات التفاعلية

جل من نافذة اللقاءات المس" حضور"اذا كنت من الحضور، قم بالضغط على •

.  بها واختيار اإلكمال عبر التطبيق ثم قم  بتسجيل الدخول

:إذا كنت مقدم اللقاء قم بإتباع الخطوات التالية•

".Microsoft Teamsتسجيل الدخول "قم بالضغط  1.

في خانة Microsoft Teamsقم بإدخال بيانات الدخول الخاصة بـ 2.

.  تسجيل الدخول والضغط على تسجيل

خيار واختيار" تقديم"قم بالعودة إلى نافذة لقاءاتي، ومن ثم الضغط على 3.

.االكمال عبر التطبيق

.  يفضل استخدام التطبيق المثبت على الجهاز: مالحظة

88

يليالتطبيقيإذايلم يتت   تقمياختر
بذلكيمنيقبل

ي فتحي"بعديتثبيتيالتطبيقياختر
"لديكTeamsتطبيقي

3

"االنضمام اآلن"اضغط على .   4

.تراضيالستخدام الكاميرا البد من قراءة سياسة تشغيل الكاميرا بالفصل االف.   5

4



التفاعليةاللقاءاتالتسجيل وحضور 

،يوذلكييعتمديعليرسي  
يثوان   

 
اضيةيعليشاشاتكيف عةيشبكةيسيتميعرضيالقاعةياالفتر

.االتصاليلديكيلديك

يحاليكونكيتديريلقاءيف  
 
أنتيف

تحتاجيإليالتدربيعلي
استخداميأدواتيالقاعةي
اضية،يعل يهياليوالفصولياالفتر
يطلبيالمساعدةيم  

 
ديف نيتتر

.المختصيبمدرستك

مالحظةيهامة

89

هنا خصائص الفصل اإلفتراضي التي تتيح لك تقديم اللقاء بشكل متكامل

اركةأيقوناتيالتحكميوالمش

ةالتحكميبالصوتيوالصوري

قائمةيالحضور

ي
 
مساحةيالدردشةيمعيالحضورينصيا

زمنياالجتماع

يحاليكونكيتديريلقاء  
 
ف

فأنتيتحتاجيإليالتدرب
ةيعلياستخداميأدواتيالقاع
اضية،يع ليهيوالفصولياالفتر
يطلبيالمساع  

 
ديف دةياليتتر

.منيالمختصيبمدرستك

مالحظةيهامة

ضيلمشاركةيالشاشةيواستعرا
السبورةيالذكيةيومشاركةي

ملفيباوربوينت



ي- الجدوليالدراس 

90

الحصص الدراسية ودروس التقوية

يوإعداديدروسيالحصصياضغطيعلي الستعراضيالجدوليالدراس 
.  الجدول الدراسي ايقونةي

بويةيالفرديةيوأسماءيطالبهيموزعةيعلياألياميوي الحصص،يجدوليحصصيالمعلمييحتوييعليمقرراتهيوخططهيالتر
حيهذهيالمقرراتيوألييفصول يلشر  

تيبيالزمت  يالتر يالنظاموهويينشأيعنيطريقيالم. ويستعرضيالجدوليالدراس   
 
.ديريف

.جدولي ال تظهر لجميع المدارس تظهر حسب االتفاق مع مدير النظام مسبقا  خاصية: مالحظة هامة

لغتي

علوم



إعداد درس الحصة 

راتيقميبالضغطيعليالمقرريإلدارةيمقرراتيالحصةيالمسندةيلك،يستظهريلكيالمقري

.  للبدء.         كتبويبيقميبالضغطيعليقميبإعداديالدرسياآلني

يس  
 
جليتسجيليدرجةيللدرسيف

الدرجاتيي

.    سالستكماليإنشاءيالدريالتالي قميبإدخاليتفاصيليالدرسيومنيثميالضغطيعلي
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إعداد درس الحصة 

اءيإلضافةيواجبيواختباريأوإثري
يللحصة،يقمي واحديأويأكتر
. بالضغطيعليزرياإلضافة

92



إضافةيواجبيللدرسي-

إعداد درس الحصة 

قميبالضغطيعلي
،يومناختيار الواجب
.  يلثميتعبئةيالتفاص
وبإمكانكيإضافةي
ي  
 
درجةيللواجبيف
سجليالواجباتي
لتحتسبيللطالب
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إعداد درس الحصة 

النتيجة

94



إعداد درس الحصة 

يتبويبيالحصةيكدرسيتميإع  
 
دادهيبعديحفظيالدرسيسيظهريلكيف

يليالدرسيوسيقوميالنظاميبإخطاريالطلبةيبالدرسيالجديد،يبإمكانكيتعد
يتقديميالدرسيللطلبة  

 
.ويالبدءيف

النتيجة النهائية

95

Microsoftلصفحةالنظامسينقلك Teamsتطبيقتثبيتمنتأكدالدرس،تقديممنلتتمكنMicrosoft Teamsوالدخول

Microsoftبـالخاصةالدخولبمعلومات Teamsراختياشاشةلكستظهر.الحصةصفحةمنالدرسرابطعلىبالنقرقمثم

.الدرسبدءتستطيعبعدها"لديكTeamsتطبيقفتح"علىبالنقرقمالبرنامجاستخدام

يليالتطبيقيإذايلم يتت   تقمياختر
بذلكيمنيقبل

ي فتحي"بعديتثبيتيالتطبيقياختر
"لديكTeamsتطبيقي



تقديم الدرس
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Microsoftعلللعملاألجهزةمتطلبات Teamsيالحاسبأجهزةأويالمحمولللحاسبسواء :المكتتر 

:إضافيةوأجهزةمتطلبات

: Microsoft Teamsإرشاداتيتثبيت



تقديم الدرس

نت ،يوذلكييعتمديعليرسعةياالنتر  
يثوان   

 
اضيةيعليشاشاتكيف .لديكسيتميعرضيالقاعةياالفتر

اركةأيقوناتيالتحكميوالمش

ةالتحكميبالصوتيوالصوري

الحضور

ي
 
مساحةيالدردشةيمعيالحضورينصيا

زمنياالجتماعيوأدواتيالتحكميبالنص

ضيلمشاركةيالشاشةيواستعرا
السبورةيالذكيةيومشاركةي

ملفيباوربوينت

يييواإلستعداديلهيقبليب  
اض  دءيالدرسيومنيهنايتستطيعيالتعرفيعليجميعيخصائصيالفصلياإلفتر
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تقديم الدرس

ييتمكنيمنيالدخولي• .ستصلكيطلباتيدخولياللقاءيقميبالموافقةيلكليمستخدميحتر

هايمنيال• ياوياخراجيالمستخدميمنياللقاءييوغت   
خياراتيبعدةييمكنكيالتحكميبكليمستخدمياييبإغالقيالالقطيالصونر

عنيطريقيالنقريعليالثالثةينقاطيالمتواجدةيبجانبيكليمستخدم-1طرقيمنهايي
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تقديم الدرس

يمنيخالليايقونةي-2 .Mute Allكتميصوتيجميعيالمشاركي  

يصوتيالنظام"عنديمشاركةيالشاشةيتأكديمنيتفعيليخياري صادرةيمنيإذايأردتيأنييسمعيالحضورياألصواتيال" تضمي  

يعنديتشغيليفيديويلديك. جهازك
ً
:مثًل
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الطلبةغيابرصد-

رصد غياب الطلبة في الحصص الدراسية 

عنديبدءيوقتيالحصةيستتمكنيمنيرصديغيابيالطلبةيوتأخرهميعني

يالحصصيالدراسية،يقميبالضغطيعلييييرصديالغيابيييمنيالجدوليالدري .  اس 

نيثميقميباالختياريوكتابةيملحوظاتكيإنيوجدت،يوم

سةيسيتمكنيقائديالمدري. حفظقميبالضغطيعلي

يأمرهيمنياالطالعيعليمايتميرصد .  هوالطالبيوول 

يبعديالرص
 
.  دويمكنكيالنظاميمنيالتعديليأيضا

100



جلسةيتربويةيفرديةي-إنشاءيدرس-

بيةمعلملتمكنعدةحلولالنظاميوفري يمهامهأداءمنالخاصةالتر  
 
اضيةالدروسخاصيةومنهايالظروف،كافةف االفتر

ي  
يجمعلهتتيحالتر يفصلمنأكتر  

 
حلهم،الدروسوتقديمواحديوقتف يبعديعنالدراسيةالحصةرسر  

 
يلمحالف يتست 

.الخاصيةهذهاستخدامكيفيةالدليلهذايويوضح.إلخ...ظرفأليللمدرسةالحضوريله

إنشاءيدرسيجديد

راضيللدخوليعليشاشةيالدروسيوانشاءيالجديديمنهايواستع
.  ةمنيالقائمةيالرئيسدروسالمنشأ،ياضغطيعليأيقونةي

101

دروس التقوية 



إنشاء درس تقوية 

ةيبشكليمتر ي امنيمعيأدخليبياناتيالدرسيمعيانشائهيعليالطالبيوحدديماياذايكانيالدرسيسيتميالقائهيمبارسر
يوقت  

 
ثمي. تحددهيأنتحضوريالطالبيويتطلبيحضوره،ياويسيتميتسجيلهيوالييتطلبيحضورهيليبثيعليهميف

.عليالتقويمإلضافةيالدرسحفظإلضافةيالواجباتيأوياإلثراءاتيأوياالختباراتيومنيثميالتالي اضغطيعليأيقونةي
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إنشاء درس تقوية 

يالتقويم،يقميبالضغطيعلي  
 
وليعليالذييمنيخاللهيتتمكنيالدخرابط مقدم الدرس ستالحظيظهوريالدرسيف

يوالبدءيببثهيأويتسجيلهيللطالب  
اض  يبدءيموعديالدرسيالمحدديلنيتتمكنيمن. الدرسياالفتر حذفيالدرسيأويوحي  

.تعديله

103

النتيجة



ياألنشطةيالتعليميةينحويتحقيقياألهدافيال  
 
يتعكسيتقدمياإلنجازيف  

منشودةيواألداءيالتقاريريأحدياألدواتيالرئيسةيالتر

يهذهيالمعلوماتيلهيالتخاذيالقراراتيأويد يتوفت   
 
يالمتوقع،يوخدمةيالتقاريريواالحصائياتيتسانديالمعلميف عميالتحسي  

.والتطوير

104

التقارير واالحصائيات

أضغطيعليللطالعيعليالتقاريريواالحصائياتيالتفصيليةيلإلنجازي
يالشاشةيالرئيسة  

 
.أيقونةيالتقاريريواالحصائياتيف

ضياالحصائياتيستظهريالتقاريريالمتاحيعرضهايللمعلم،ياضغطيعليايقونةيالتقريريسينقلكيالنظاميبعدهايلعري
المساراتيتشمليتقاريريالمعلميإحصائياتيعنياإلثراءاتيوالدروسيوالطالبيوي. التفصيليةيعنيالعنضيالمختار

يوبالضغطيعليكليايقونةيستظهرياإلحصاءاتيالتفصيليةيلها  
.والتقييميالذانر



التقارير واالحصائيات

105

يلالطالعيعلياحصائياتيانجازيالمعلميأضغطيعليأيقونةيإحص  
ائيانر



التقارير واالحصائيات

106

مساراتيمثاليألحديالتقاريريالمتوفرةيللمعلم،يتقريريال
.التعليمية



يإدارةيالمدرسةيوقدييوكليبعضيالمهماتيلمنييراهميأهل  
 
يالعطاءيقدييحتاجيقائديالمدرسةيإليالعونيف  

 
ف

.  والمسؤولية،يوكدوريمسانديسيتمكنيالمعلميمنياالطالعيأويإدارةيبعضيمنيمكوناتيالمدرسة

األدوار المساندة 

مسندةييتظهريلكياألدواريال" استعراضيالمدرسةيبدور"منيالشاشةيالرئيسةيستجديقائمةي

اريلكيمنيقائديالمدرسة،يوعندياختياريالدوريسينتقليدوركيمنيمعلميإليالدوريالمخت

يالشاشةيالرئيسةيعندهايستجديدليليإلدارةيالمكوناتيالمسندةيل .  كوستالحظيتغت 
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