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يالمعلمبهيضطلعالذيالدوريإن  
مفتاحوهوييمية،التعلالعمليةأركانأحديلكونهللغايةهامدوريعامبشكلالتعليمف 

اتمنيملكمايوبقدريللطالب،بالنسبةوالعلومالمعرفة بوية،العلميةالخبر أنيستطيعالفعالة،التدريسوأساليبوالبر

ييخرج
 
.ومبدعي  يمتفوقي  يطالبا

ي  
يالتعليموف   

ون  فموجهالمعلميصبححيثدوره،ويعظمالمعلمأهميةتزدادياإللكبر خاللمنالطالبمتعلعلومشر

القدرةولديه،المستجداتمواكبةعلقادريللمعرفةمنتجالطالبتجعلحديثةتعلموأساليبتعليميةمواقفخلق

اكمتعلمهدعم اتهلتبر .الحياةمدىخبر

ي يليساندهالتعلمإلدارةالموحدةالتعليممنظومةنظاموفريالجوهريالدوريبهذايالمعلميقومولك   
ومنمهامه،ازيإنجف 

لتعلمابأدواتوالتحكموالمهاماألنشطةوإنشاءإدارةلكيفيةالكاملةاالرشاداتسنقدمالمصوريالدليلهذايخالل

.التعلمإلدارةالموحدةالتعليممنظومةعلللمعلمالمتاحة

المقدمة
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كيف أصل لمدرستي على منظومة التعليم الموحدة

الموحدةالتعليملمنظومةالمدخل

الشاشة. الرئيسة1



ي يكالتال  :تتكونيالشاشةيالرئيسةيللنظاميمنيعدةيأجزاءيوه 

يالنظام: الجزء األول  
.أيقوناتيالقائمةيالرئيسةيللتنقليف 

كيف أصل لمدرستي على منظومة التعليم الموحدة

6

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 .المعبر



ي  
اإلعالناتيوالصفحاتياالجتماعيةيوالتقويميواإلحصاءات:يالجزءيالثان 

كيف أصل لمدرستي على منظومة التعليم الموحدة

7

شاشةيعرضياإلحصاءاتي
العامةيإلنجازيالمعلمي
ويمكنياالطالعيعلي

يمنيخالل تفاصيليأكبر
ميسيت)ايقونةيالتقارير

يتناولهايبالتفصيليالي
 
(حقا

يالصفحاتياالجتما  
عيةيشاشةيالمشاركاتيف 

كيأويالتعليقيعليمنشوريأويتعديليمنشوري)
(إلخ...تعليقكيالخاص

ىيشاشةيعرضياإلعالناتيالمطروحةيعليمستوي
.المدرسة



لتعليميةيصناديقيالتنبيهاتيوالرسائل،يواستعراضيآخريمستجداتياألنشطةيا:يالجزءيالثالث

.المضافةيعليالنظام

كيف أصل لمدرستي على منظومة التعليم الموحدة

8

تيتسجيليوعرضياالحداثيواإلعالنا:يالتقويم
ايباليوميواللقاءاتيعليالتقويميمعيإمكانيةيعرضه

.واالسبوعيوالشهر



يال  
 
يالمقرريالذيييقوميالمعلميباستعراضهيف  

 
ينيف فيالطالبيالمتمب   .صفحةيالرئيسةلوحةيشر

كيف أصل لمدرستي على منظومة التعليم الموحدة
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:أيقوناتيالتواصليالشي    عيل  

.لمالخدماتيالتعليميةيالخاصةيبالمع•

االطالعيعليمؤهالتيالطالب•

التجاوبيمعيأسئلةيالطالبي•

.أدواتيالتعلميالماتع•

oي  
التطويريالذانر

oاسهاماتيعلماءيالمسلمي  ي.
oقيمنايالغالية.
oنادييالقراءة.
oغرفةياأللعاب.



:البياناتيالشخصية.ي2

كيف أصل لمدرستي على منظومة التعليم الموحدة

10

ي  
بالدخوليعليشاشةيبيانانر
بإمكانكيتعديليبياناتكي

ي الشخصية،يوهذهيالبياناتيه 
سجليالتواصليالخاصيبكي
.دةعليمنظومةيالتعليميالموح

:يمالحظة
احرصيعليتدوينيالبيانات
الصحيحة؛يلضمانيالتواصل

ي الفعاليبينكيومنسونر 
مدرستكيوللحصوليعلي

.مستجداتيالنظام

يمعلميبالنقريعلي :يمكنكيالوصوليللتال 
ونيةي.ي2طالبكييييييييييييييييييييييييييي.ي1 محفظتكياإللكبر
صفحةيتعديليبياناتكيالشخصية.ي4صندوقيالرسائليالواردةييييي.ي3
يالصورةيالشخصيةيييييي.5 يكلمةيالمروريالخاصةيبكيعليالنظام.ي6تغيب  .تغيب 
.تسجيليالخروجيمنيالنظام.ي8.يييييييياالنتقاليإليبوابةيعي  ي.ي7

ahmed@Hotmail.com



ي.ي3 بيمنيخالليهذهيااليقونةييتمكنيالمعلميمنيالدخوليعليشاشةيأسماءيالطالبيوإضافةينجوميللطالي:يطالنر 

ونيةيواالطالعيعليهايوتدويني بإدخالينصييصفيلهمتزكياتلمكافئتهميعليإنجازاتهميوالدخوليعليمحافظهميااللكبر

يمقرريالمعلم  
.ويقيميوضعيالطالبيف 

كيف أصل لمدرستي على منظومة التعليم الموحدة
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يالمعلمييدونيالمالحظةيوالبر كي  
ةيف 

ونيةيللطالب المحفظةياإللكبر
ي  
لتظهريلديهيكمايهويموضحيف 

ي .الشكليالجانتر 

ةيالطالي بيللبحثيوفلبر

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

12

المجتمع التفاعلي للمدرسة

اضي:يالصفحةياالجتماعيةيللمعلم يينقلكيالنظاميافبر يإليالصفحةيعنديالضغطيعليأيقونةيالمجتمعيالمدرس 
 
ا

يوفيهاييظهريلكيجميعيمنشوراتيالمدرسةيوفصولكيومنشوراتيأصدقا ئكيالذينيالرئيسةيللمجتمعيالمدرس 
.قمتيبإضافتهم

ةالصورةيوالبياناتيالشخصي

مساحةيإضافةينصيالمنشور

(روابط،يصور،يملفات)إضافةيمرفقاتيللمنشوري

ةياالنتقاليلصفحةيالمدرس
.وصفحاتيالفصول

مكلالنتقاليلصفحتكيالشخصيةيقميبالضغطيعلياس

صفحة المدرسة 



الصفحات االجتماعية: المجتمع المدرسي

كيالنظاميعنديالضغطيعليصفحةيالمدرسةيينقل:يالصفحةياالجتماعيةيللمدرسة
يوبإمكانك إضافةيإليصفحةيالمدرسةيوتستعرضيكافةيالفصوليوالمنسوبي  

.منشوراتيعليهايوالتفاعليمعيمنشوراتيمدرجةيمسبقا

ةيالصفحاتياالجتماعي
يالمدرسة .لمنسونر 

حةيالفصليعنديالضغطيعلياسميالفصليسينقلكيالنظاميصف:يالصفحةياالجتماعيةيللفصل
يبالفصليمنيطالبيوقائديالفصليا يالمدرسةيالمعنيي   يعليهيوقائديلتستعرضيكافةيمنسونر  لمعي  

.المدرسة،يوبإمكانكيإضافةيمنشوراتيعليهايوالتفاعليمعيمنشوراتيمدرجةيمسبقا

ةيالصفحاتياالجتماعي
يالفصل .لمنسونر 

13



إضافة المنشورات والتفاعل معها: المجتمع المدرسي

إضافةيرابطإضافةيصورة

إضافةيملف

أيقونةيالمساعدة
يميتظهريلكيلتقد
يصفح  

اتيالدعميف 
ي المجتمعيالمدرس 

يالمكانيالمخصصيللمنشور.  
أضفيالنصيف  1.

أضفيالمرفقاتي. (.أويرابطpdfأويzipصورةيأويملفيي)2

ي. تحققيمنيصحةيالمشوريومرفقاتهيقبليالنشر 3.

يالمدرسة. يليصبحيالمنشوريمتاحيالطالعيجميعيمنسونر 
اضغطيعليأيقونةيالنشر 4.

خطوات النشر

14



هميومنيولتعديليالمنشوريأويالتعليقيقميبالضغطيعليأيقونةيالس
القائمةيالمنسدلةيقميباختياريالتعديليالمرغوبي

إضافة المنشورات والتفاعل معها: المجتمع المدرسي

النتيجة

ي يالمدرسةيعمليالتال  :للتفاعليمعيالمنشوريبإمكانيمنسونر 

االعجابيبمنشوريأويتعليق. 1

عدمياالعجابيبهي. 2

يالصفحاتياالجتماعية. مشاركةيرابطيالمنشوريعبر 3.

ء. اإلبالغيعنيمنشوريس  4.

إضافةيتعليقيومرفقاتي. (.،يرابطpdfأويzipصورة،يملفيي)5

راحصائياتيالتفاعليمعيالمنشوي

يمكنكياتباعينفسيالخطواتيإلضافةيمنشوريعليالصفحةيالشخصية،يأويالفصل

يالمدارسيعليصفحاتيالفصوليأويصفحاتهمي وكذلكيبإمكانكيالتفاعليمعيالمنشوراتيالمضافةيمنيمنسونر 

.الشخصية

ي التفاعل ومحفز له: تذكر 
 
.أنك قدوة ف

15



إضافة األصدقاء : المجتمع المدرسي

16

يالدخوليعليالصفحةيالشخصيةيللمستخدميالذييتريديطلبيصد اقته،يثميإرساليطلباتيالصداقةييتميعبر
.ارسال طلب صداقةالضغطيعلي

يحاليقبوليالصداقةيم  
نيستصلكيرسالةيتنبيهيةيف 

يحاليتميط.يالمستخدميالمرسليلهيطلبيالصداقة  
لبيأويف 

.ييصداقتك

بالضغطيعليأيقونةيي
أويالدخوليعليتفاصيل

يالمجطلبات الصداقة   
تمعيف 

،يبإمكانكيقبولي المدرس 
ه الطلبيأويرفضهيأويحض 

يالطلبي:يمالحظة عنديحض 
ميلنييكونيبإمكانيالمستخد
ي
ً
طلبيالصداقةيمنكيمرة
ي .أخرىيااليبعديإزالةيالحض 



إضافة األصدقاء : المجتمع المدرسي

.بعديالموافقةيأصبحيالطالبيأحدياألصدقاء

بإمكانكيأنيتحذفي
صديقيبعديإضافته
الضغطيعليقائمةي

األصدقاءيوستظهريلك
معلوماتهيوأيقونةي

.الحذف

17

صفحة المدرسة 



.إعالنإضافة-2

.الطالبعلوعرضهايلفصولهإعالناتإضافةللمعلميمكن

18

اإلعالنات المدرسية:  المجتمع التفاعلي للمدرسة

ىيللدخوليعليشاشةياإلعالناتيوإضافةياإلعالناتيعليمستوي
مناإلعالناتيالفصوليوضبطيإعداداتهاياضغطيعليأيقونةي
.ييأيقوناتيالوصوليالشيعة،يأويالقائمةيالرئيسة

بعديالضغطيعلي
ايقونةيإضافةيإعالني
ل،يعليمستوىيالفص

أدخليبياناتياإلعالن
واعداداتهيمنيتوقيت

يومرفقاتهيثم  
زمت 

.حفظاضغطيعلي



إضافة اإلعالنات والتفاعل معها : اإلعالنات المدرسية

النتيجة

كيتميإضافةياإلعالنيعليمستوىيالفصليوبإمكان
تعديلهيأويحذفهي

19

يعيسينقلكيإليصفحةيجمعرض الكلزري
يمدرست  

كياإلعالناتيالحاليةيالمطروحةيف 
.يوبإمكانكيمشاهدةيتفاصيلها



التفاعليمعيإعالناتيالمدرسةي-

ي يوسائليالتواصلياالجتماع  .يييمكنيللمعلمياإلعجابيومشاركةيرابطياإلعالنيعبر

إضافة اإلعالنات والتفاعل معها : اإلعالنات المدرسية

20



.البالغاتإدارة-3

ةمسؤوليةالمحتوىمراقبة المحتوىعلالبالغاتخدمةإنشاءتموعليهالفصولوقائديالمدرسةقياداتعلكبب 

يلتسهم  
 
يف قائديسيتعرفالدليلهذايخاللومنعليها،واالطالعالبالغاتإدارةطريقعنعليهم،العمليةهذهتيسب 

أويالمحتوىعلسواءًيبالغاتمنعليهايورديومايالدراسيةالفصولمستوىعلالبالغاتإدارةكيفيةعلالفصل

.والتعليقاتالمنشورات

ي  
.لهفصعلالمنشوريالمحتوىعلبالغبوجوديالفصللقائديتنبيهيصلالمنشوريعناإلبالغحي  يف 

ةالبالغنوعواختياريالدخوليمكنالبالغاتإدارةصفحةخاللمن .خاللهمنالتصنيفوفلبر

21

البالغات المدرسية : المجتمع التفاعلي للمدرسة

يالنظاميادخليعل  
إدارةيإلدارةيالبالغاتيعليالمحتوىيالمتوفريف 

.منيالقائمةيالرئيسةبالغاتيالفصولي

يحاليتميتعيي:يمالحظةيمهمة  
نكيإدارةيالبالغاتيستظهريلكيف 

يتقوميبتدريسها  
.ييكقائديفصليألحديالفصوليالتر

تصنيفيالبالغات،
يالتصنيفيوابحثيعن اخبر

.البالغاتيواطلعيعليها



البالغات المدرسية

22

يعل يه،يقمينصيالمنشوريالمبلغيعنهيوعدديالمبلغي  
بالغاتهبالضغطيعليهيلالنتقاليإليالمنشوريوإدارة

بإمكانكيحذفيجميعيالبالغاتيعليهذاي
.  حذفالمنشوريبالضغطيعلي



االستبيانات.4

يأمورهموأولياءالطلبةوتطلعاتأراءمعرفةإلبحاجةأنتومعلمفصلكقائدي  
الوقتلكضناياختفهنايمدرستك،ف 

.والجهد

23

االستبيانات : المجتمع التفاعلي للمدرسة

يمكنكيتحديدينوعي
المستفيدينيإماي

باستهدافيمجموعاتيأوي
ي  
يمحددينيف  مستخدمي  

النظاميعنيطريقيالبحث
يخانةي  

بأسمائهميف 
"المستفيدين"

يديإلضافةياستبيانيجد
افة إضقميبالضغطيعلي

ئةي،يقميبتعباستبيان
الخاناتيالمطلوبة

كيبعديالحفظيسيظهريل
عملياالستبيانيوبإمكانك

ي التعديليأوي:يالتال 
تالحذفيأويإضافةيالفئا



إدارة فئات االستبيان 

يصفحةيالفئاتي  
ف 

نيبإمكانكيإضافةينوعانيم
وياألسئلةييإماياختياراتيأ

ي نص 

بعدياإلضافةيبإمكانكيعمل
يعليالفئة ديليأويالتع:يالتال 

الحذفيأويإضافةياألسئلةي
ةيواالجوبةيأويتعطيليالفئ

عنديتعطيلهايلنيتظهري)
ياالست  

يف  (بيانللمستخدمي  

ي"بجانبيالفئةيمنينوعي يظهريس"ينص 
لكيزريإلضافةياألسئلةيفقط

بجانبيالفئةيمنينوعي
يسيظهريلكيزي"ياختيارات"

 
را
ةإلضافةياألسئلةيواألجوب

بيبمكانكياستخداميرأسيالسهميإلعادةيترتي
.طيعليهالفئاتيبنقلهايألعليأويألسفليبالضغ

24



إدارة فئات االستبيان

بإمكانكيإجراءيالعملياتيعلي
هايلنياألسئلةيالمضافةيفعنديتعطيل
ياالست  

يف  .بيانتظهريللمستخدمي  

يترتيب األسئلةقميباستخدامياألسهميلتغيب 

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 بياألسئلةقميباستخدامياألسهميلتغيب 
يسيظهريللمستخد) تيبياألخب  (.مي  يالبر
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نشر االستبيان واالطالع على إحصائيات اإلجابات

هيستظهري؛يعنديالضغطيعلينشر ستالحظيبعديإضافةياألسئلةيواألجوبةيسيظهريلكيزري
يسيقوميالنظاميبإرسالياالستبيانيإلنعملكيرسالةيتأكيديقميبالضغطيعلي المستخدمي  

.أويالمجموعاتيالمحددينيمنيقبل

يمدرستكيبتعبئةياالستب يسيقوميمنسونر 
يانيبعدهايبعديالنشر

يحاليأتعطيل ويزريإحصائيات اإلجاباتسيظهريلكيزري  
 
ردتيف

.إخفاءياالستبيانيعنيالمستخدمي  ي

ظهريسيإحصائيات اإلجاباتعنديالضغطيعليزري
يعنياختيارات لكياألسئلةيواألجوبةيوعددييعبر

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،ياإلجاباتيسبر

.ييإليقائديمدرستك

28



.التقويمعلىحدثإضافة-4

29

واألحداث المدرسية التقويم 

ييمكنيللمعلميإضافةيأحداثيشخصيةيأويعامةيلفصولهيعليالتقوي
 
ميوأيضا

لياستعراضياللقاءاتيواإلعالناتيالمدرسيةيالجديدةيمنيخالليالضغطيع
.منيالقائمةيالرئيسةالتقويم ايقونةي

ةياألحداثيبتحديديالنوعي بإمكانكيفلبر

منيخالليهذهياأليقونةييمكنكيإضافةيحدثي
خاصيبكيأويألحديفصولكيالدراسية



إضافة حدث على التقويم : األحداث المدرسية

30

ميقميبإدخاليتفاصيليالحدثيومنيث
ظيستالححفظ اضغطيعليأيقونةي

.إضافةيالحدثيعليتقويمكيالخاص

النتيجة



إضافة حدث على التقويم : األحداث المدرسية

يالصفحةيالرئيسة  
ديليأويولتع.يتظهرياألحداثيعليالتقويميف 

.حذفيالحدثيقميبالضغطيعليه

ليعنديقيامكيبإضافةيحدثيعاميلفص
يتظهريأحداثيالفصوليكتنبيهات  
ف 
يالمدرسة حساباتيمنسونر 

31



،يومنيخالليإرساليالرسائليوا ستالمهايالتواصليأهميأداةيللحفاظيعليالعالقاتيداخليالمجتمعيالمدرس 

يعليتواصليبشكليمستمر يالمستخدمي  
يالنظاميسيبقر  

يالتنبيهاتيف   
.وتلقر

يالنظام  
 
.ويساعديهذايالدليليالمعلميعليمعرفةيآليةيالتواصليبالوسائليالمتاحةيف

صندوقيالرسائل. 1

32

كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوقيالوارد



إرسال رسالة جديدة : كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة 

إنشاءيرسالةيجديدةيواختياريالمرسليلهم

يال  
يالمدرسةيالذينيترغبيف  .تواصليمعهمقميبتعبئةيبياناتيالرسالةيوالبحثيبأسماءيمنسونر 
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إرسال رسالة جديدة : كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة 

34

النتيجة



35

استفسارات الطالب: كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

.استفسارات الطالب الواردة من غرف المعلمين. 2

اضغطيعليأيقونةياستفساراتي
الرئيسةيأويمنيالطالبيمنيالشاشةي

القائمةيالجانبية

اتيسيعرضيالنظاميكافةياالستفساري
.الواردةيللمعلميمنيالطالب

دونياجابتكيعلياستفساري
.الطالبيوأرسلهايلهم

الطالب محمد األحمري



الرد على استفسارات الطالب: كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

36

يموضحةيبصورةيالشاشةيأعاله .ستظهرياجابتكيللطالبيكمايه 



37

صندوق التنبيهات : كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوقيالتنبيهات.ي3

يبالتفاعليمعيإضافتكيمثل يحاليقاميأحديمنسونر   
لطالبيبحليبعديأنييقوميا:يتصلكيتنبيهاتيوإشعاراتيالنظاميف 

.يالواجبيأوياإلعجابيبأحديإضافتك،يأويإلشعاركيباإلضافاتيأويالتعديالتيالجديدةيعليمدرستك

اميقميلفتحيالعنضيمنيتنبيهاتيالنظ
بالضغطيعليتفاصيليأوياألشعاري

الظاهر

تاستعرضيالتنبيها



.يمقرراتيالمعلم.ي

ييمكنكياستعراضيمقرراتكيالمسندةيلكيمنيقائديالمدرسةيوإدارةيخصائصهايمنيب  
نكياألسئلةيعنيطريقيأيقونةيمقررانر

يالخاصيبتطويريالطالبإلخ،يكمايواإلثراءاتواالختباراتيوالواجباتي  
لكليمقرريكمايهوييمكنكياالطالعيعليالتقييميالذانر

ي :ييموضحيبالشكليالتال 

يالتقييمي.ي  
.ييالذانر

38

األنشطة التعليمية

يمنيأيقونةي  
ييقوميابإمكانكيالتقييميالذانر  

لطلبةيبحلهاياالطالعيوحلياألسئلةيالتر
يمقرراتك  

.ييلتطويرينفسهميف 



المقررتوزيعخطط.3

39

خطة توزيع المقرر:  األنشطة التعليمية

لنظاميسينقلكياخطط توزي    ع المقرر بالنقريعليايقونةي
يعليخطةيالتوزي    عيالنموذجيةيالمعدةيمنيقب

 
اءيتلقائيا ليخبر

ذفيتطويريوإضافةيالدروسيإليهايوالتعديليعليهايبالح
ي  
ون  يملفكيااللكبر  

 
.واالضافةيلتحفظيف

يالعامأسابيععلالمقرريدروستوزي    ع- الدراس 



توزيع دروس المقرر على أسابيع العام الدراسي 

40

منيالخطةيستنبثقيلكيشاشةيتستعرضيأسماءيالدروسيالمتاحةيلإلضافةيضاإلضافةعنديالضغطيعليأيقونةي
يسبقيواضيفتيمظللةيباألصفر  

.وستكونيالدروسيالتر

يمنيأسبوع:يمالحظة يحاليتكرارهيعليأكبر  
يمنيمرةيف  .يمكنكيإضافةيالدرسياكبر

فيمنيخالليايق:يالخطةيبعديالتحكيم ونةييمكنكياالطالعيعليمالحظاتيالتحكيميمنيالقائديوالمشر
يأعليالخطة،يكماييمكنكيطباعتهايوحفظهايعليالجهاز  

.مالحظاتيالتحكيميف 

ي إضافةيالدروسيلخطةيالعاميالدراس 



.الدرسخطةإعدادي-

41

إعداد خطط دروس المقرر: األنشطة التعليمية

ي اءيللدخوليعليمكتبةيخططيالدروسيالمعدةيمنيقبليخبر
يوإعداديخططيجديدةيوإضاف ةيتطويريوزمالئكيالمعلمي  

يمشاركةيخطتك،يقميبالنقريعل
 
يايقونةيالدروسيإليهايوأيضا

يعلخطط دروس المقرر
 
مكتبةيوسينقلكيالنظاميتلقائيا

.الخطط



إعداد خطة الدرس 

42

واستكماليعنديالضغطيعليأيقونةيإضافةيخطةيستظهريلكيشاشةيأيقوناتيعنارصيالخطة،يبإمكانكيتتبعيالمعالج
هايلمكتبةيالدروسيالشخصيةياويالعامة.يالعنارصيإلتماميالخطة .ومنيثمينشر

فيعليالخطةيوتحكيمهايستجديالخطةيضمنيالمكتبةيمحكمةيوقديتحوليلونهاي منياللونيوبعدياطالعيالقائديوالمشر
يإلياللونياألزرقيمعيختميالتحكيم تقال  .البر

.لمزيديمنيالتفاصيليبإمكانكياالطالعيعليدليليخدمةيخططيدرسك:يمالحظة



االطالع على مالحظات المشرف بعد تحكيم خطتك النموذجية -

43

االطالع على مالحظات المشرف

فيبإمكانكيالضغطيعليايقونةي ومنيثمياتإجراءلالطالعيعليمالحظاتيالتحكيميالمدرجةيمنيقبليالقائديوالمشر
يالشاشةيالتالية  

يموضحةيف  .التحكيم،يوستظهريلكينتيجةيومالحظاتيالتحكيميكمايه 



44

بنك األسئلة  : األنشطة التعليمية

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

.  التعليمية

نيأسئلةيللدخوليإليبنكياألسئلةيواستعراضيماييحتويهيم
يدرسيمحدديأويإضافةيأسئلةيإليدروسيمحددةييمك  

نيف 
يبنكياألسئلةيالدخوليلهيبالضغطيعليايقونةي  

القائمةيف 
.ييالرئيسة

يمكنكيسؤال جديد بالضغطيعلي
يبنكياألسئلة  

.إضافةيأسئلةيف 

يالتسلسلي اخبر
يللدرسيال مراديالتعليم 
ميث.يإضافةيسؤاليفيه
اضغطيعليإدارةي

.األسئلة



.انشاء سؤال إلكتروني في بنك األسئلة

ماتيالموضحةيستظهريلكيشاشةيإضافةيالسؤال،يقميبتعبئةيكافةيالحقولياإللزاميةيبالخياراتيالمتاحةيلكيأويالمعلوي
يحافظةيأسئلتكيالشخصيةحفظلها،يثمياضغطيعليأيقونةي  

يبنكياألسئلةيوف   
.لحفظيالسؤاليف 

ي  
سيدرجيالسؤاليف 
تهيبنكياألسئلةيوحال
يي يمحكميحتر تميغب 
اي ءيتحكيمهيمنيخبر

.التخصص

مالحظةيهامة
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الواجباتلحافظةإلكترونيواجبإضافة-

46

الواجبات المدرسية : األنشطة التعليمية

ةيللدخوليعليحافظةيالواجباتيوإضافةيواجبياضغطيعليأيقون
.ييسةمنيأيقوناتياالحصائياتيالشيعة،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:ياستعرضيالسؤال•
ي:يإضافةيالسؤال•  

ون  .ليتميإضافةيالسؤاليالمختاريللواجبياإللكبر
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ي  
حدديدرجةيالسؤاليف 

الواجبيثمياضغطيعلي
.حفظايقونةي

إضافة واجب إلكتروني للطالب

48

يالضغطيعل يالواجب،يقميبتكراريالعمليةيعبر  
إضافة األسئلةيالمضافةيف 

.لحفظيأسئلةيالواجبحفظ وعندياالنتهاءيقميبالضغطيعليالسؤال 



إضافة واجب إلكتروني للطالب

لمعاينةي
الواجبي
المنشأ

بيلتعديليبياناتيالواج
أوياألسئلةيالمختارة

لحذفيالواجبيالمنشأ

رهيلتعطيليالواجبيمنياإلرساليم
ي  
اخرىيللطالبيوإلغاءيظهورهيف 

.يإعداديدروسيالحصص

الستعراضي
الواجباتي
المرسلة

إلرساليالواجبيللطالب

النتيجة

.بعديإرساليالواجبيللطالبيلنيتتمكنيمنيالتعديليعليالواجبيأويحذفه:يمالحظةيهامة
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استعراض الواجب

ته بالضغط على  استعراض الواجب   سيظهر لك الواجب بملخص معلوما
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إرسال واجب إلكتروني للطالب 

51

يسجلي  
الفعليةيالدرجاتياحتسابيدرجةيالواجبيف 

يالصفحاتيال  
.ييقادمةللمقرر،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 

.ييعنديبدايةيوقتيالواجبيلنيتتمكنيمنيحذفيالواجبيالمرسليوستالحظياختفاءيأيقونةيالحذف:يمالحظة

عند إرسال الواجب ستالحظ اختفاء زرا التعديل والحذف من أمام الواجب 
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االطالع على إجابات الطالب 

استعراض إجابات الطالب لحل الواجب

الدخوليعليالواجباتيالمرسلةي. تعراضيبالنقريعليهاييمكنكياس<ي---إجاباتيالطالبيستظهريلكيايقونةي<ي----1
.حالةيالواجباتيلدىيكافةيطالبيالمقرر

الواجباتيالمرسليحلهايمنيالطالبيُيمكنكيالنظاميمنيإضافةيمالحظاتيعليالحليكتغذيةيراجعةيتعوي. .ديللطالب2

لتحميليملفيإجاباتيالطالب

ليدونيالتغذيةيالراجعةيالمناسبةيثمياضغطيع
ايقونةيحفظيلتعوديللطالب
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ياختباريإضافة-  
ون  االختباراتلحافظةإلكبر

54

االختبارات المدرسية: األنشطة التعليمية

ونةيللدخوليعليحافظةياالختباراتيوإضافةياختبارياضغطيعليأيق
.ييسةمنيأيقوناتياالحصائياتيالشيعة،يأويالقائمةيالرئياالختبارات

يالمراديانشاءياالختباريعليه ألسئلةيالمراديوبإمكانكيتحديديا.يأدخليبياناتياالختباريوالتسلسليالتعليم 

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  لنظامضبطيإعداداتيأسئلةياالختبارياإللكبر
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إضافة اختبار إلكتروني لحافظة االختبارات

ياألعليللسماحيللمعلميبالبحثيعنيأسئلةيمنينوعيةيمحددةيأويالبحثيعنيأسئ  
يتميتظهريشاشةيالبحثيف   

لتهيالتر

يبنكياألسئلة،يومنيثمييمكنيللمعلمياستعراضيكليسؤاليواضافتهيلالختبار  
.انشائهايف 

يالمنشأةيباختياريالمعلميلألسئلةيأويإضافةي  
ون  تهيأسئلإدارةيأسئلةياالختبارياإللكبر
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إضافة اختبار إلكتروني لحافظة االختبارات

النتيجة

اريلمعاينةياالختب
المنشأ

باريأويلتعديليبياناتياالخت
األسئلةيالمختارة

لحذفياالختباريالمنشأ
اخرىيلتعطيلياالختباريمنياإلرساليمره
يإعداديدري  

وسيللطالبيوإلغاءيظهورهيف 
.يالحصص

الستعراضي
لةاالختباراتيالمرس

بإلرسالياالختباريللطالي
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إرسال االختبار للطالب 

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

58

ي  
الحتسابيدرجةياالختباريف 

سجليدرجاتيالمقرريللطالب

يالحافظةيللطالبيمراتيعدةيوبالتوقيتيالمناسبيل  
.كيوللطالببإمكانكيإرسالياالختباريالمضافيف 
قميبالضغطيعليإرسالياالختباري



االطالع على إجابات الطالب 

حليالطالبيلالختباراتيواستعراضيالنتائج

الدخوليعلياالختباراتيالمرسلةي. نكياستعراضيبالنقريعليهاييمك<ي---إجاباتيالطالبيستظهريلكيايقونةي<ي----1
.حالةياالختباريلدىيكافةيطالبيالمقرر

يمكنكيتحميليملفياإلجاباتيلكليطالبيلالطالعيعلياإلجاباتيالتفصيلية. 1.

تحميليملفيإجاباتيالطالب
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ياثراءإضافة- تعليم 

60

اإلثراءات التعليمية : األنشطة التعليمية

راءيحذفيإث/يللدخوليعليبنكياالثراءاتيوإضافةيإثراءيجديديأويتعديل
ثراءاتيموجود،يواستعراضيمايهويمتوفريمنها،ياضغطيعليأيقونةيبنكياإلي

.منيالقائمةيالرئيسة

عنديالضغطيعلي
كيسينقلعرضيالكلي

النظاميإليإثراءات
المقرراتيالمضافة
ي منيقبلكيويمنسونر 

.يمدرستك



إضافة إثراء تعليمي 

61

فيالتابعيلكيل.يحفظبعديإدخاليكافةيبياناتياالثراء،ياضغطيعليايقونةي بعدي.يتحكيمهوسيتميإرسالياألثراءيللمشر
يفسيتميإضافةياالثراءيلبنكياالثراءاتيالخاصيبالمدرسة فيبالنشر .موافقةيالمشر



تحكيم اإلثراءات من قبل المشرف 

يبنكيإثراءاتيالم  
درسةيعرضياالثراءيف 

ي فيبالنشر .يبعديموافقةيالمشر

كيميلكنيعنديتح.يبإمكانكيالتعديليعلياالثراءيالمضاف،يأويحذفه
يفلنيتتمكنيمنيتعديلهيأويح فكيبالنشر .ييذفهاإلثراءيمنيقبليمشر

62

النتيجة



تحكيم اإلثراءات من قبل المشرف 

يالبنكيللمقرر  
.استعراضياالثراءيالمضافيف 

63

نيعنديتحكيميإثراءاتكيم
فكيسيصل كيقبليمشر
قبوليتنبيهيبالرفضيأويال

ياإلثراء بنشر



يقميبالدخوليعليصفحةي  
منيمقررانر

قونةيالقائمةيالرئيسةيوالضغطيعليأي

ويللمقرريكمايهعنارصيسجليالدرجاتي

.موضحيبالصورة

يإدارةيعنارصيسجليالدرجاتي  
ف 

للمقرريستجديالدرجةيالكليةي

ليوالمحددةيمنيقبليقائديالمدرسةيلك

،يبإ
 
مكانكيمنيالعنارصيالمضافةيسابقا

يحي
 
ثيتعديليالدرجةيالمدخلةيسابقا

البيأنهايستنعكسيعليتحصيليالط

ي بعديتعديليالدرجةيقمي.يالدراس 

.حفظبالضغطيعلي

إدارة درجات مقرراتي: األنشطة التعليمية
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ييقوميالمعلميبإرسالياألنشطةيالمدرسيةيالصفيةيللط لبةيعبر

إضافةي"الدخوليمكونياألنشطةيالمدرسيةيوالضغطيعلي

".ينشاط

مدرسينشاطإعداد.1

األنشطة المدرسية : األنشطة التعليمية
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.قم بتعبئة البيانات األساسية للنشاط، وحفظ البيانات بالضغط على حفظ-

األنشطة المدرسية : األنشطة التعليمية

يالتسلسل  
ف 

ي مقرريللالتعليم 
إضافةيمكنكي
عليالنشاطي

مستوىيالمادةي
أوي

الفصل/الوحدة
.الدرسأوي

النتيجة

.يلالطالعيعليتفاصيليالنشاطياألساسية<ي------استعراضيالنشاطي
.يلتعديليالبياناتياالساسيةيللنشاط<ي-----تعديلي

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

يحاليكونهيمتاحيللجميع  
 
.المدرسةيف

.يإلرساليالنشاطيلطلبةيالفصوليالمستهدفي  ي<ي-----إرساليالنشاطي
.لالطالعيعليأنشطةيالطالبيورصديالدرجاتيلها<ي-----األنشطةيالمرسلةي
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.الماتعالتعلمأدوات-

ي يالتعلميكونلك  يهملتسوالشيقة؛المتنوعةالعنارصيمنمجموعةإضافةتمتمتعةأكبر  
 
تنميةف

يجاذبةوبأساليبالمنهجاطاريخارجالطالبمهارات :وه 

67

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  ب  

ي،يواختباري) اختباريقصب 
(طويل



إضافةيالمساراتيالتعليمية.ي1

ساريهويتخصيصيمساريبعنوانيمحدديلمجموعةيمنيالطالبييتضمنيهذايالم:يالمساراتيالتعليميةي

يتدعميتقدميتعلميالطالبيوزيادةيتحصيله  
وتفوقهيمجموعةيمنيالدروسيواألنشطةيالتعليميةيالتر

.ومرتبطةيباألهدافيالتفصيليةيللمقرر

68

المسارات التعليمية ومحتوياتها

وجيهيدروسيإلضافةيالمساراتيالتعليميةيالداعمةيلتنوي    عيالتعلميللطالبيوت
محددةيلطالبيمحددين،يأدخليعليايقونةيالمساراتيمنيقائمةي
يالتعليميةيمنيأيقوناتيالوص  

الشي    عيولياالحصائيات،ياويمنيايقونةيمسارانر
.أويمنيالقائمةيالجانبية

.إضافة مسارعليبالضغطيإلضافةيمساريقمي



إضافة المسارات التعليمية

69

تحديديقميبإدخاليالبياناتياألساسيةيللمساريووصفيالغايةيمنيالمساريوي
.الفئةيالمستهدفةيله

يقميبالضغط عليتبويبيبعديحفظيالبياناتياألساسيةيللمساريالتعليم 
يجديد .ييالمحتوياتيالتعليميةيإلضافةيمحتوىيتعليم 



للمساردروسمحتوياتإضافة.2

70

تأليف وتحكيم الدروس

ستظهريلكيمراحليإنشاءيالدرس
ومحتوياتهي

يتأليفيالدروسيبإمكانكيإعداديمحتوىيلدروسيالمقرر،يفبعديإضافةيمحت  
وىيدرسيف 

يالمسارسيكونيللمساري  
 
يف غطيعليأيقونةيقميبالض.يبإمكانكيعرضهيللطلبةيالمعيني  

إضافة محتوى تعليمي ومنيثمي.يلمساريمعي  يالمحتويات التعليمية 



تأليف وتحكيم الدروس

71

يمحتوياتهايللطالي يالخطوةياألولييجبيعليكياختياريالدروسيالمرادينشر  
ب،يومنيثميف 

.ىيللمسارسيقوميالنظاميبإضافةيالبياناتياألوليةيللمحتويحفظقميبالضغطيعلي



تأليف وتحكيم الدروس

72

؛يويتيحيىإضافة عنارص المحتو بعديإضافةيبياناتيالدرسيسيتمينقلكيإليالخطوةيالثانيةي
يعنارصيمتنوعةيمثليأسئلةيأوياثراءاتيأويم  

يالنظاميإضافةيمحتوىيللدرسييتمثليف  .حتوىينص 

الضغطيإضافتهيويقميباختيارينوعيالمحتوىيالمرادي
إضافة عنرص جديدعلي



تأليف وتحكيم الدروس

ضافةإبإمكانكيمشاهدةيثميتحديديالمحتوىيوالضغطيعلي

النتيجة

73



تأليف وتحكيم الدروس

محتوياتيبإمكانكينسخالمحتويات المشابهة بالذهابيإليتبويبي
فيالخاصيب يتميتحكيمهايمنيقبليالمشر  

يالمادةيالتر قمي.يهأحديمعلم 
نسخ،يومنيثميتحديديالعنارصيوالضغطيعلنسخبالضغطيعلي

74



تأليف وتحكيم الدروس

النتيجة

75



تأليف وتحكيم الدروس

76

البييحصليبعديإضافةيعنارصيالدرسييجبيعليكيربطهايبنسبةيتحقيقياألهداف،يبحيثيتجعليالط
يحاليأنهيأتميأداءياألنشطةيالمناطةيبهذهيالعنارص100علينسبةي  

طيعليبعديإدخاليالمجموعيالضغ.يف 
حفظ



تأليف وتحكيم الدروس

يالخطوةيالخامسةييتميهناياستعراضيجميعيالمساراتيالخاصةيبكيالمتاحةيللم  
يف   

ادةيوالتر
.محتوىيالدرسيبهايمكنيربطي

يالخطوةيالرابعةيبإمكانكياستعراضيوترتيبيعن  
ارصيف 

يأيقونةيا .يبالسحبيألعليأويألسفل121المحتوىيعبر

77



تأليف وتحكيم الدروس

6

يحاليأردتيعرضيال  
محتوىيعنديالذهابيإليالخطوةيالسادسةيستظهريلكينافذةيتأكيديف 

بوييالتابعيلكيلتحكيمهي فيالبر األساتذةياألخرونيليتمكنبالقبولللطلبةيوإرسالهيللمشر
يهذهيالحالةييتميعرضهيفقطيللطلبةالرفضاالستفادةيمنهيأوي  

.يوف 
.لنيتتمكنيمنيالتعديليأويالحذفيبعديإرساليالمحتوى:يمالحظة

منيتثميوياستعراضقميبالضغطيعليأيقونةيبعديارساليالدرسيللتحكيمي
.محتوياتيالدرسالضغطيعلياسميالمحتوىيلمشاهدةي

النتيجة النهائية

78



تأليف وتحكيم الدروس

يالتعليقاتيعليمستوىيالمساريواستعراض  
محتواياتييمكنكيالمشاركةيف 

.يالمساريوترتيبهايللعرض

النتيجةيالنهائية
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مسارات زمالئي المعلمين

يبمساراتي يظهريمكونيمساراتيالزمالءيالمعلمي  
ف يتحتوييعليمحتوياتيمحكمةيمنيقبليالمشر ي  
هايللطالي بيويمكنيياالستفادةيمنهايبنسخهايونشر

.ييالمستهدفي  ي

ومنيثم"ياستعراض"قميبالضغطيعلي
ذةي،يسيقوميالنظاميبفتحيلكيناف"نسخ"

إدارةيبياناتيالمسارياألساسيةيويمكنك
طالبيتوجيةيالمساريلفئةيمستهدفةيمنيال

80



.  يقوم دور المعلم األول بدور المشرف ويمكنه ذلك من تحكيم مخرجات معلمي مدرسته

األشراف على المعلمين

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

بالضغطيعلياأليقونةييييي
.ييمكنكيإضافةيتعليقيللمعلم

81



يقمي "ييتحكيمياإلثراءات"بالضغطيعليلتحكيميإثراءاتيالمعلمي  

،ييقوميالمعلمياألوليباستعرا"يتحكيمياإلثراءات"عنديالدخوليعلي- ضهايومنيثميتظهريقائمةيبإثراءاتيالمعلمي  

يتحكيمهايبالضغطيعلي  
يعليمستوىيالمدرسة"البتيف  يإمايأنيتكونيمقبولةييحيثيسيت"ينشر مكنيمنسونر 

.ييسينهالتحمدرسةيالمعلميمنياالطالعيعليهايوياالستفادةيمنهايأويمرفوضةيبسببييذكريوتعوديللمعلمي

األشراف على المعلمين

82

يمكنك المالحظة بأن 
ر تتبع مقراإلثرارءتبعض 

.  عامةمحدد وبعضها 

يمكنك االطالع على 
محتويات اإلثراء 

استعراضبالضغط على 

ولتحكيم اإلثراء قم 
نشر علىبالضغط على 

، ومن مستوى المدرسة
ثم اختيار حالة النشر 

عند اختيار حالة مرفوض 
عليك تعبأة سيكون إلزامياً 

التعليق، وعند الضغط على 
سيقوم النظام بإخطار ارسال

.المشرفالمعلم بالحالة وتعليق 
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األشراف على المعلمين

النتيجة

النشر والتفاعل بكتابة تعليق أوبإمكانك االطالع على محتويات اإلثراء استعراضعند الضغط على 

.  أو اإلبالغ
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تحكيم محتويات واهداف دروس المعلم

نيقميبالضغطيعلي-
ً
كيميالمحتوياتيتح"لتحكيميمحتوياتيالمساراتيالتعليمةيكخطوةيسابقةيلتحكيميالمساريكامال

"التعليمية

ً ستظهر لك جميع الدروس المنشأ ة عند الدخول افتراضيا
من المعلم والتي لم تحكم بعد، بإمكانك اختيار المقرر 

بحثوتغيير الحالة ومن ثم الضغط على 

مشاهدة محتوياتيمكنك بالضغط على استعراض 
الدروس من إثراءات وأسئلة واختبارات مساعدة 
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تحكيم محتويات واهداف دروس المعلم

بالضغط على استعراض االهداف يمكنك مشاهدة 
. توزيع نسب األهداف لكل عنصر في الدرس

تظهر 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



يمرحلةيتحكيميالمسارييبعدي  
،يوعنديمرحلةيتحكيميمحتوياتيالمساراتيتأنر

ً
حكيميت"الدخوليعليكامال

،ي"يالتعليميةالمساراتي منيثميالبتيالمعلمياألوليباستعراضهايويحيثييقوميتظهريقائمةيبمساراتيالمعلمي  

يتحكيمهايبالضغطيعلي  
".تحكيميالمسار"ف 

ي :ييكالتال 

األشراف على المعلمين

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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اللقاءات التفاعلية

.فيهاوالتفاعلوحضورهايالتفاعليةاللقاءاتإنشاء

يتعليمية؛مؤسسةأليمطلبوالتطويريالتحسي  ي يأنالمدرسةلمعلمالبديذلكيتحققوك   
يبميلتقر يمدرستهنسونر   

ف 

حتطويريأويإجراءأويقائموضعلمناقشةجماعيةأويفرديةكانتسواءًيمتعددةلقاءات عليميةتأنشطةإدارةأويمقبر

يوالصفبالمدرسةوتربوية .إلخ...الدراس 

يالمعلمالموحدةالتعليممنظومةويساعدي  
يخاللمنذلكتحقيقف  اضياللقاءاتهذهإقامةتيسب  يافبر

 
مستوىيرفعبمايا

يتخلفعدموكذلكمنهايالهدفتحقيقضمان .حضورهاعنالكثب 

يموضحهويكمايللمعلمالعامةاللقاءاتشاشةعلأدخل  
يالشكلف  :التال 

احةيللدخوليعليشاشةياللقاءاتيالعامةيواستعراضياللقاءاتيالمت
قاءاتيوإنشاءيلقاءاتيجديدةيوضبطيإعداداتهاياضغطيعليأيقونةيل

منيالمعلميمنيالقائمةيالرئيسة،يأويتنبيهاتياللقاءاتيالمنشأة
يأويالتنبيهات .ييصندوقيرسائل 

تعديلياللقاءاتي/يحذفي/يأيقونةيإضافةي
اضيةيوضبطيإعداداتها .االفبر

أيقونةياستعراضيومشاهدةيتسجيلياللقاءات
اضيةيالمنتهيةي .االفبر

اض/يأيقونةياستعراضي يةيحضورياللقاءاتياالفبر
يتميالتسجيليبهايكوصوليشي    عيلها  

.التر



التسجيل وحضور اللقاءات التفاعلية

يتسجيلةيوبعديالضغطيعليأيقون.يلقاءيمنشأيمنيقبليقائديالمدرسةيويمكنيللمعلميالتسجيليفيهيلحضوره  
،يتلقان 

يااليقونةيإلي .حضوريقوميالنظاميبنقلياللقاءيإلياللقاءاتيالمسجليبهايوتتغب 

أيقونةياللقاءاتيالمتاحيالتسجيليبهايتعرض
يتسته يوه  دفيفئةياللقاءاتيالمنشأةيمنيقبليالغب 
يأويتستهدفيالمعلميبذاتهيبدعوة المعلمي  

.ييشخصية
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التسجيل وحضور اللقاءات التفاعلية
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التسجيل وحضور اللقاءات التفاعلية

لقاعاتيسينقلكيالنظاميللتحققيمنياعداداتيمشغليالفالشيلتتمكنيمنيالدخول
اضية يتدخليالقاعة.ياللقاءاتياالفبر .ييتتبعيالمعالجيحتر

ميعمليةيالتحققيتت
مرةيواحدةيفقط،ي
ألوليمرةييتميفيهاي

ليالدخوليعليالفصوي
اضية االفبر

مالحظةيهامة
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التفاعليةاللقاءاتالتسجيل وحضور 

،يوذلكييعتمديعليشي  
يثوان   

 
اضيةيعليشاشاتكيف نتيسيتميعرضيالقاعةياالفبر عةياالنبر

.لديك

أيقوناتيالتحكميوالمشاركة

وني ةأدواتيالسبورةيااللكبر

الحضور

ي
 
مساحةيالدردشةيمعيالحضورينصيا

زمنياالجتماعيوأدواتيالتحكميبالنص

مساحةيالكتابةيوالعرضيالخاصةيبالسبورة

يحاليكونكيتديريلقاءيف  
أنتيف 

تحتاجيإليالتدربيعلي
استخداميأدواتيالقاعةي
اضية،يعل يهياليوالفصولياالفبر
يطلبيالمساعدةيم  

ديف  نيتبر
.المختصيبمدرستك

مالحظةيهامة
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إنشاء اللقاءات التفاعلية

يالشاشةيثميا  
ضغطيأدخليتفاصيلياللقاءيوفقيالبنوديالمحددةيف 

.حفظعليأيقونةي

انشاءيلقاءيجديد

92



إنشاء اللقاءات التفاعلية

انيالحظيأنيالنظامييتيحيلكيحذفياللقاءيماداميأنهيلمييحنيموعديعقده،يولكنيإذايك
ييقوميالنظاميبتعديليااليقونةيإليإخ  

فاءياللقاءياللقاءيقاميفالييمكنكيحذفهيوتلقان 
.بحيثيالييمكنيالحديرؤيتهيوالدخوليعليهيمنيالمدعوين

93



ي- الجدوليالدراس 

94

الحصص الدراسية ودروس التقوية

يوإعداديدروسيالحصصياضغطيعلي الستعراضيالجدوليالدراس 
.ييالجدول الدراسي ايقونةي

جدوليجدوليحصصيالمعلمييحتوييعليمقرراتهيوالفصوليالدراسيةيموزعةيعلياألياميوالحصص،يويستعرضيال
حيهذهيالمقرراتيوألييفصول يلشر  

تيبيالزمت  يالبر يالنظام.يالدراس   
.وهويينشأيعنيطريقيالمديريف 

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



إعداد درس الحصة 

راتيقميبالضغطيعليالمقرريإلدارةيمقرراتيالحصةيالمسندةيلك،يستظهريلكيالمقري

.يللبدء.يييييييييكتبويبيقميبالضغطيعليقميبإعداديالدرسياآلني

يس  
جليتسجيليدرجةيللدرسيف 

الدرجاتيي

.ييييسالستكماليإنشاءيالدريالتالي قميبإدخاليتفاصيليالدرسيومنيثميالضغطيعلي

95



إعداد درس الحصة 

اءيإلضافةيواجبيواختباريأوإثري
يللحصة،يقمي واحديأويأكبر
.ييبالضغطيعليزرياإلضافة

96



إضافةيواجبيللدرسي-

إعداد درس الحصة 

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

النتيجة
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إعداد درس الحصة 

يتبويبيالحصةيكدرسيتميإع  
دادهيبعديحفظيالدرسيسيظهريلكيف 

يليالدرسيوسيقوميالنظاميبإخطاريالطلبةيبالدرسيالجديد،يبإمكانكيتعد
يتقديميالدرسيللطلبة  

.ويالبدءيف 

النتيجة النهائية
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الطلبةغيابرصد-

رصد غياب الطلبة في الحصص الدراسية 

عنديبدءيوقتيالحصةيستتمكنيمنيرصديغيابيالطلبةيوتأخرهميعني

يالحصصيالدراسية،يقميبالضغطيعلييييرصديالغيابيييمنيالجدوليالدري .يياس 

نيثميقميباالختياريوكتابةيملحوظاتكيإنيوجدت،يوم

سةيسيتمكنيقائديالمدري.يحفظقميبالضغطيعلي

يأمرهيمنياالطالعيعليمايتميرصد .يهوالطالبيوول 

يبعديالرص
 
.ييدويمكنكيالنظاميمنيالتعديليأيضا

100



إنشاءيدرسي-

يمهامهأداءمنالمعلملتمكنعدةحلولالنظاميوفري  
اضيةالدروسخاصيةومنهايالظروف،كافةف  يااالفبر  

لهتتيحلتر

يجمع يفصلمنأكبر  
حلهم،الدروسوتقديمواحديوقتف  يبعديعنالدراسيةالحصةشر  

يلمحالف  الحضوريلهيتست 

.الخاصيةهذهاستخدامكيفيةالدليلهذايويوضح.إلخ...ظرفأليللمدرسة

إنشاءيدرسيجديد

راضيللدخوليعليشاشةيالدروسيوانشاءيالجديديمنهايواستع
.ييةمنيالقائمةيالرئيسدروسالمنشأ،ياضغطيعليأيقونةي

101

دروس التقوية 



إنشاء درس تقوية 

ةيبشكليمبر ي امنيمعيأدخليبياناتيالدرسيمعيانشائهيعليالطالبيوحدديماياذايكانيالدرسيسيتميالقائهيمباشر
يوقت  

ثمي.يتحددهيأنتحضوريالطالبيويتطلبيحضوره،ياويسيتميتسجيلهيوالييتطلبيحضورهيليبثيعليهميف 
.عليالتقويمإلضافةيالدرسحفظإلضافةيالواجباتيأوياإلثراءاتيأوياالختباراتيومنيثميالتالي اضغطيعليأيقونةي

102



إنشاء درس تقوية 

يالتقويم،يقميبالضغطيعلي  
وليعليالذييمنيخاللهيتتمكنيالدخرابط مقدم الدرس ستالحظيظهوريالدرسيف 

يوالبدءيببثهيأويتسجيلهيللطالب  
اض  يبدءيموعديالدرسيالمحدديلنيتتمكنيمن.يالدرسياالفبر حذفيالدرسيأويوحي  

.تعديله

103

النتيجة



ياألنشطةيالتعليميةينحويتحقيقياألهدافيال  
يتعكسيتقدمياإلنجازيف   

منشودةيواألداءيالتقاريريأحدياألدواتيالرئيسةيالتر

يهذهيالمعلوماتيلهيالتخاذيالقراراتيأويد يتوفب   
يالمتوقع،يوخدمةيالتقاريريواالحصائياتيتسانديالمعلميف  عميالتحسي  

.والتطوير

104

التقارير واالحصائيات

أضغطيعليللطالعيعليالتقاريريواالحصائياتيالتفصيليةيلإلنجازي
يالشاشةيالرئيسة  

.أيقونةيالتقاريريواالحصائياتيف 

ضياالحصائياتيستظهريالتقاريريالمتاحيعرضهايللمعلم،ياضغطيعليايقونةيالتقريريسينقلكيالنظاميبعدهايلعري
المساراتيتشمليتقاريريالمعلميإحصائياتيعنياإلثراءاتيوالدروسيوالطالبيوي.يالتفصيليةيعنيالعنضيالمختار

يوبالضغطيعليكليايقونةيستظهرياإلحصاءاتيالتفصيليةيلها  
.والتقييميالذانر



التقارير واالحصائيات

105

يإحصلالطالعيعلياحصائياتيانجازيالمعلميأضغطيعليأيقونةي  
ائيانر



التقارير واالحصائيات

106

مساراتيمثاليألحديالتقاريريالمتوفرةيللمعلم،يتقريريال
.التعليمية



يإدارةيالمدرسةيوقدييوكليبعضيالمهماتيلمنييراهميأهل  
يالعطاءيقدييحتاجيقائديالمدرسةيإليالعونيف   

ف 

.يوالمسؤولية،يوكدوريمسانديسيتمكنيالمعلميمنياالطالعيأويإدارةيبعضيمنيمكوناتيالمدرسة

األدوار المساندة 

مسندةييتظهريلكياألدواريال"ياستعراضيالمدرسةيبدور"منيالشاشةيالرئيسةيستجديقائمةي

اريوعندياختياريالدوريسينتقليدوركيمنيمعلميإليالدوريالمختالمدرسة،يمنيقائديلكي

يالشاشةيالرئيسةيعندهايستجديدليليإلدارةيالمكوناتيالمسندةيل .يكوستالحظيتغب 
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