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منويتحققوالتربويةالتعليميةالعمليةفيأساسيدورالتربويللمشرف

المعلميننموعلىالمساهمةوظائفهفمن.واألهدافالتطلعاتمنالعديدخالله

المطلوبالوجهعلىالوظيفيأدائهموتحسينوتربوياًمعرفياًبمستوياتهم

تغييراتوإحداثالعلميمستواهرفعفيالطالبعلىاألثرهذاينعكسحيث

لىعقادرمعطاءوعنصربنائهأداةليكونتفكيرهوطريقةسلوكهفيإيجابية

.ومجتمعهبنفسهالرقي

موجهالمشرفيصبححيثالمشرف،أهميةتزداداإللكترونيالتعليموفي

المصورالدليلهذاويقدم.مخرجاتهمتابعةخاللمنالمعلمعلىومشرف

منظومةنظامباستخداموسهولةيسربكلمهامهانجازعلىالمساندةللمشرف

.(LMS)التعلمإلدارةالموحدةالتعلم
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المقدمة



:الشاشة الرئيسة.1

:تتكون من عدة أجزاء وهي كالتالي

التربوي وأسماء قائديها وأعداد المعلمين التابعين قائمة المدارس التابعة للمشرف : الجزء األول

.  للمشرف

.  المعلمينإدارة -
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التعرف على النظام

لك في المدرسة للدخول إلى المعلمين التابعين 
. ومتابعتهم



:الشاشة الرئيسة.1

:تتكون من عدة أجزاء وهي كالتالي

.أيقونات القائمة المخفية وأيقونات التنقل السريع: الجزء األول
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التعرف على النظام 

عبارة عن شرحمساعدة أيقونات التنقل السريع في أعلى الشاشة، وأيقونة 
.مبسط لفهم وظيفة صفحات النظام

إلدارة االنتقال 
التنبيهاتالمعلمين

صندوق 
الوارد

مغادرة النظامدليل االستخدام

وظيفة الشاشة

:يمكنك الوصول للتاليمشرف بالنقر على 
صفحة تعديل البيانات.  2صندوق الرسائل الواردة     .1
تغيير كلمة المرور الخاصة بك على النظام.3
تغيير الصورة الشخصية.  5الخروج من النظام                .4
.  الخروج من النظام.  7إلى بوابة عين      االنتقال .6

الجانبيةإلخفاء القائمة



:تعديل البيانات الشخصية

التعرف على النظام 

ي بالدخول على شاشة بيانات
بإمكانك تعديل بياناتك 

وهذه . ،الشخصية والمهنية
البيانات هي سجل التواصل

الخاص بك على نظام 
.إدارة التعلم

: مالحظة
احرص على تدوين البيانات
الصحيحة؛ لضمان التواصل

الفعال بينك ومنسوبي 
مدرستك والحصول على 

.مستجدات النظام
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:الشاشة الرئيسة.1

:تتكون من عدة أجزاء وهي كالتالي

التربوي وأسماء قائديها وأعداد المعلمين التابعين قائمة المدارس التابعة للمشرف : الثانيالجزء 

.  للمشرف
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التعرف على النظام

. لك في المدرسة ومتابعتهمللدخول إلى المعلمين التابعين 



9

ام كيف اصل للمعلمين التابعين لي في نظ
إدارة التعلم

:إدارة المعلمين

للدخول على معلمين المدرسة قم 
ستظهر المعلمين، بالضغط على 

لك قائمة المعلمين التابعين لك 

تمكنك من االطالع على مؤهالت المعلم المكونات هذه 
وسيتم . ومتابعة تقاريره وتحسين مخرجاته وتقييمها

.  شرحها بالتفصيل



:اإللكترونيةالمحفظة 

كيف اصل للمعلمين التابعين لي في نظام إدارة 
التعلم

في هذه الصفحة 
تظهر لك معلومات 
المعلم المدخلة من 

قبله وتقدمه المنهجي 

ويمكن اإلشادة به أمام 
.المشرفين األخرين

تعديل/بإمكانك إضافة
تقييمك أو تحفيزك 
للمعلم بالضغط على

االيقونة وإدخال النص 
ومن ثم الضغط على 

عندها سيتمكن . حفظ
المعلم من االطالع 

.تقييمك
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أداء المعلمتقييم ومتابعة 

يم تقيتقييم بتاريخ محدد قم بالضغط على وإلضافة 
جديد

قم باختيار التاريخ المحدد وتحديد الدرجة وتعبئة
.  حفظخانة االستراتيجيات ومن ثم الضغط على 

تقييم المعلم من األليات القيمة لتتبع أداؤه، قم بالضغط على -
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تقييم ومتابعة أداء المعلم

النتيجة

بعد حفظ تقييماتك للمعلم ستظهر لك 
متوسطات التقييم 

بإمكانك االطالع على معلومات التقييم 
السابق 



قم بالضغط على 
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المعلمإثراءاتتحكيم 

سة سيتمكن منسوبي مدر، حيث مقبولةيقوم المشرف هنا بتحكيم  إثراءات المعلم إما أن تكون 
. هالتحسينللمعلم يذكر وتعود بسبب مرفوضةالمعلم من االطالع عليها و االستفادة منها أو 

يمكنك المالحظة بأن 
تتبع مقرراإلثراءات بعض 

.  عامةمحدد وبعضها 

يمكنك االطالع على 
محتويات اإلثراء 

استعراضبالضغط على 

ولتحكيم اإلثراء قم 
ى نشر علبالضغط على 

، ومن مستوى المدرسة
ثم اختيار حالة النشر 

عند اختيار حالة مرفوض سيكون
التعليق، عليك تعبأة إلزامياً 

سيقومارسالوعند الضغط على 
النظام بإخطار المعلم بالحالة 

.المشرفوتعليق 
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المعلمإثراءاتتحكيم 

النتيجة

لنشر والتفاعل بكتابة تعليق أو ابإمكانك االطالع على محتويات اإلثراء استعراضعند الضغط على 

.  أو اإلبالغ



15

يةالمسارات التعليمتحكيم محتويات 

غط بالضكامالً، قم محتويات المسارات التعليمة كخطوة سابقة لتحكيم المسار لتحكيم -

على
ً ستظهر لك جميع  المحتويات عند الدخول افتراضيا

المنشأة من المعلم والتي لم تحكم بعد، بإمكانك اختيار
بحثالمقرر وتغيير الحالة ومن ثم الضغط على 

بالضغط على استعراض  يمكنك مشاهدة محتويات
وأسئلة واختبارات مساعدة إثراءاتالدروس من 
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تحكيم محتويات واهداف دروس المعلم

بالضغط على استعراض االهداف يمكنك مشاهدة توزيع 
.  األهداف لكل عنصر في الدرسنسب تحقيق 

ستظهر وبالضغط على تحكيم  
المحتويات تحكيم "لك نافذة 

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

أي بإمكان داخل المدرسة مقبول 
فقط معلمي مدرسة المعلم 

االستفادة من المحتوى واالطالع 
.عليه

داخل وخارج المدرسة مقبول أو
أي بإمكان جميع معلمي المدارس 

.االستفادة منه
يجب عليك الرفض وفي حالة

.  إدخال مالحظاتك للمعلم
حفظبعدها قم بالضغط على 

عندها سيقوم النظام بإخطار 
.  المعلم بنتيجة التحكيم



الدخول على كامالً، وعند مرحلة تحكيم محتويات المسارات تأتي مرحلة تحكيم المسار بعد 

المعلم األول حيث يقوم تظهر قائمة بمسارات المعلمين، " التعليميةتحكيم المسارات "

".تحكيم المسار"باستعراضها ومن ثم البت في تحكيمها بالضغط على 

تحكيم المسارات التعليمية 

المسار تحكيموبالضغط على 
قم التحكيم، لك نافذة تظهر 

:المسار التعليميباختيار حالة 
داخل مقبول إما أن يكون 

أي بإمكان فقط معلميالمدرسة 
مدرسة المعلم االستفادة من 

.واالطالع عليهالمسار 
داخل وخارج المدرسة مقبول أو

أي بإمكان جميع معلمي 
.المدارس االستفادة منه

يجب عليك الرفض وفي حالة
.  إدخال مالحظاتك للمعلم

حفظبعدها قم بالضغط على 
عندها سيقوم النظام بإخطار 

.  المعلم بنتيجة التحكيم
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قم بالضغط على -

18

اإلشراف على خطط توزيع 
المقرر

قم باختيار رغباتك في محددات البحث ومن 
.بحثبالضغط على ثم قم 



19

اإلشراف على خطط توزيع المقرر

عين لالطالع على الخطة وبإمكانك طباعتها أيضاً األيقونة           قم بالضغط على 

تحكيم لتحكيم الخطة، ستظهر لك حالة الخطة غير محكمةاأليقونة            قم بالضغط على 

في حال توزيع الخطة جيد ومناسب " مناسب بدون تعديل"الخيار األول 
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اإلشراف على خطط توزيع المقرر

أن خطة توزيع هذا يعني " مناسب بعد التعديل من قبل المحكم"في حالة الخيار الثاني 
ولكن تعاد إلى المحرر بعد اختيار األخطاء لتعديلهاالمقرر مناسبة 

غير هذا يعني أن خطة توزيع المقرر " غير مناسب ، ويعاد للمحرر"الثالث في حالة الخيار 
.المحررعليك اختيار األخطاء ليتم إرسالها إلى مناسبة ويجب 

لمالحظاتك واألخطاء المرصودة ستجد السجل التاريخي " المالحظات السابقة"في خانة 
. في حال وجدت



قم بالضغط على -
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األشراف على خطط دروس المقرر

قم باختيار رغباتك في محددات البحث ومن ثم 
.بحثبالضغط على قم 
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األشراف على خطط دروس المقرر

.قم بالضغط على األيقونة عين لالطالع أو العديل على خطة الدرس
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األشراف على خطط دروس المقرر

يجب " نتيجة التحكيم"قم بالضغط على األيقونة تحكيم لتحكيم خطة الدرس، في القائمة المنسدلة 
:ففي حالة اختيار. عليك االختيار

للمحرر، عندها يجب مناسبة وتم إعادتها الدرس غير يعني أن خطة "للمحررمناسب ويعاد غير "-
. عليك اختيار األخطاء المرصودة

وقد تم إجراء تعديالت عليها من الدرس مناسبة أن خطة يعني "المحكممن قبل التعديل بعد مناسب "أو -
. تالفيهاوالمرصودة ليتمكن المحرر االطالع عليها يجب عليك اختيار األخطاء وايضاً . المحكمقبل 

.الدرس مناسبة وال تحتاج إلى التعديليعني أن خطة "تعديلبدون مناسب "-



: صندوق الرسائل-1

ي ومن خالل ارسال الرسائل واستالمها وتلقبين المشرف ومعلميه، التواصل أهم أداة للحفاظ على العالقات 

.التنبيهات في النظام سيبقى المستخدمين على تواصل بشكل مستمر

.معرفة آلية التواصل بالوسائل المتاحة في النظامالمشرف على ويساعد هذا الدليل 
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التواصل مع المعلمين

صندوق الوارد

لالطالع على الرسائل
.التي قمت بإرسالها

لالطالع على الرسائل 
.المرسلة إليك
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التواصل مع المعلمين

إنشاء رسالة جديدة واختيار المرسل لهم

ممعهم وقبيانات الرسالة وحدد منسوبي المدرسة الذي ترغب في التواصل قم بتعبئة
.إرسال الرسالةبالضغط على 

طريقة اإلرسال إما أن تكون عبر 
.حيث سيتم إرسال الرسالة على البريد اإللكتروني للمعلم: البريد

سيتم إرسال الرسالة لصندوق الرسائل الخاص به: تنبيهات النظامأو
.على النظام



صندوق التنبيهات -2

منشأة من معلميك ويتطلب إثراءاتتنبيهات النظام تظهر لك في حال وجود محتويات درس أو 

. مثل حذفها أو تعديل محتواها من قبل المعلماإلثراءاتتحكيمها أو إخطارك بتحديث جديد على 
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التواصل مع المعلمين

عرض التنبيهات

ط إشعارات النظام التنبيهية قم بالضغ
عليها لالطالع على المحتوى  



. يتيح النظام لك االطالع على تقارير واحصائيات المعلم لمتابعة تقدم المنهج الدراسي له-
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التقارير واالحصائيات




