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المدخل لنظام إدارة التعلم 

الشاشة الرئيسة. 1.

5

مكيف اصل لمدرستي في نظام إدارة التعل



:تتكون الشاشة الرئيسة للنظام من عدة أجزاء وهي كالتالي

.أيقونات القائمة الرئيسة للتنقل في النظام: الجزء األول

كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم

6

أيقونات التنقل السريع في أعلى الشاشة

االنتقال 
للصفحة
الرئيسة

التنبيهات

دليل صندوق الوارد
االستخدام

مغادرة 
النظام

في زاوية نوافذ مساعدةأيقونة 
النظام عبارة عن شرح مبسط 
لفهم وظيفة صفحات النظام

سة أيقونات القائمة الرئيسة والتي تتيح لقائد المدر
مية التنقل بين شاشات النظام إلدارة األنشطة التعلي

.واالطالع على تقدم اإلنجاز وتعلم الطالب

ية إلخفاء األيقونات واالكتفاء بالصور الرسوم

.المعبرة عنها



اإلعالنات والصفحات االجتماعية والتقويم واإلحصاءات: الجزء الثاني

كيف اصل  لمدرستي على  نظام إدارة التعلم

شاشة عرض اإلعالنات المطروحة على 
مستوى المدرسة

شاشة عرض اإلحصاءات العامة 
على مستوى المدرسة ويمكن 

االطالع على تفاصيل أكثر من
سيتم )خالل ايقونة التقارير

(تناولها بالتفصيل الحقاً

7

شاشة المشاركات في الصفحات
ور التعليق على منش)االجتماعية 

أو التفاعل معه أو التعديل على
(إلخ...المنشورات 



الوصول السريع إلدارة مكونات النظام وعرض آخر اإلضافات في األنشطة التعليمية: الجزء الثالث

كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم 

تسجيل وعرض االحداث : التقويم
ها التقويم مع إمكانية عرضواإلعالنات على 

.باليوم واالسبوع والشهر

الفصول، المعلمين، الطالب، )شريط الوصول السريع إلدارة عناصر المجتمع المدرسي االفتراضي 
(.اللقاءات، البالغات، اإلعالنات

8

/ استعراض آخر نشاط تم تنفيذه 

إدراجه ضمن المكونات المعروضة في 

أة، الدروس المنش)المربعات التفاعلية 

االثراءات المرفوعة، االختبارات 

المعدة، الواجبات المسندة للطالب، 

(الرسائل الواردة، التنبيهات



:تعديل البيانات الشخصية. 2

كيف اصل لمدرستي على نظام إدارة التعلم 

:يمكنك الوصول للتاليقائد المدرسة بالنقر على 
صفحة تعديل البيانات.   2صندوق الرسائل الواردة        .  1
تغيير كلمة المرور الخاصة بك على .   4تغيير الصورة الشخصية        .  3

النظام
الخروج من النظام   . 6االنتقال إلى بوابة عين           .  5

ي بالدخول على شاشة بيانات
بإمكانك تعديل بيانات 

التواصل والصورة 
وهذه البيانات . الشخصية

هي سجل التواصل الخاص 
.بك على نظام إدارة التعلم

: مالحظة
احرص على تدوين البيانات
الصحيحة؛ لضمان التواصل

بي الفعال بينك وبين منسو
مدرستك والحصول على 

.مستجدات النظام

9



حتى يتمكن المستفيدين من استخدام المدرسة بشكل كامل وممارسة األنشطة التعليمية االفتراضية 

اسناد التفاعلية البد من ضبط اعدادات المدرسة وتهيئتها بتحديد الفصول الدراسية بها، وتحديد المعلمين و

المقررات الدراسية لهم، وتعيينهم على فصول المدرسة، وكذلك تحديد طالب المدرسة وتوزيعهم على 

.إلخ...الفصول الدراسية المنشأة 

.وذلك كله يتطلب إعداد مسبق من قائد المدرسة وهذه المهارات هي ما سيتم تناوله في هذا الدليل

إضافة الفصول الدراسية للمدرسة. 1.

:قم بالدخول على شاشة إدارة الفصول عن طريق الضغط على أحد االيقونات التالية

10

ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

للدخول على شاشة إضافة الفصول وضبط اعداداتها اضغط على
من أيقونات الوصول السريعة، أو أيقونةإدارة الفصول أيقونة 

. في القائمة الرئيسةالفصول المدرسية 

ة للبدء بإضافإضافة فصل مدرسي اضغط على ايقونة 
الفصول



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

11

، المرحلة، الصف، الفصل الدراسي، اسم الفصل)نقوم بإدخال بيانات الفصول الدراسية للمدرسة 

.، كرر هذه العملية حتى تنتهي من إنشاء فصول المدرسة كاملة(وصف الفصل، عدد المقاعد

:بعد انشاء الفصل سيظهر لك اعداداته والمتاحة في الشريط التالي

ديلتعالفصل المنشأ بالخطأ، كما يمكننا حذفمن خالل األيقونات الموضحة في الشريط يمكننا 

مي من أحد معل( رائد الفصل)تعيين قائد للفصل بيانات الفصل المدخلة سابقاً، وكذلك يمكننا 

ل الفصل، وكذلك يمكننا إضافة الطالب والمعلمين للفصول، أيضاً إدارة الجدول الدراسي للفص

.وهذا ما سيتم توضيحه في الصفحات التالية



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

ل لتعيين قائد الفص
ى نقوم بالضغط عل

ايقونة

اختر أحد معلمي الفصل 
ليكون قائد للفصل ثم

حفظاضغط على ايقونة 

ستالحظ كنتيجة 
نهائية أنه تم ظهور 
أسماء القادة التي تم 
تعينهم للفصول في

شاشة إدارة الفصول 
.الدراسية

الناتج

تعيين قادة للفصول المدرسية.2
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ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إضافة الطالب للفصول المدرسية.3

كرر العملية نفسها لباقي الفصول 

حتى تستكمل إضافة جميع طالب 

المدرسة للفصول الدراسية

13

للبدء بإضافة طالب 
المدرسة وتسكينهم على 
الفصول قم بالضغط على

.إضافة طالبثم على 

ستظهر لك أسماء 
الطالب الذين يمكنك 

إضافتهم على هذا 
الفصل، أو يمكنك 

البحث عن طالب بأرقام 
هوياتهم أو ببياناتهم 
الدراسية المدخلة في 

.النظام

حدد الطالب المراد 
اضافتهم لهذا الفصل 
واضغط على ايقونة 

.إضافة الطالب المحددين



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إضافة المعلمين للفصول المدرسية.4

ة للبدء بتعيين معلمي المدرس
على الفصول الدراسية اضغط

على ايقونة                     
.إضافة معلمثم على أيقونة 

ستظهر لك أسماء المعلمين
الذين يمكنك إضافتهم على

هذا الفصل، حددهم 
وكذلك حدد مقرراتهم 
التي سيقومون بتدريسها 

ثم اضغط على. لهذا الفصل
إضافة المعلمين أيقونة 

.المحددين

أو يمكنك البحث عن 
معلمين بأرقام هوياتهم أو 

ببياناتهم المدخلة في 
.النظام

قبل البدء بهذه 
الخطوة يتحتم 
عليك إدارة 

بيانات المعلمين 
ً واضافة  أوال
المقررات لهم

مالحظة هامة

14

بعد إضافة الطالب
والمعلمين لن 

تتمكن من تعديل 
البيانات الدراسية

.  للفصل

مالحظة هامة



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إدارة الجدول المدرسي للفصول .5

15

ينبغي عليك إدارة إعدادات 
الجدول الدراسي باألول ليظهر 

قم بالذهاب . لك جدول الفصل
من إعدادات الجدول الدراسيإلى 

.  القائمة الرئيسة



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

16

بعد إدارة إعدادات الجدول الدراسي ومن ثم الذهاب إلى                             الخاص بالفصل

.  قم بتعبئة الحصص بمقررات معلمي الفصل. ستالحظ ظهور الجدول الدراسي الخاص بالفصل

ستالحظ عند اختيار المقرر 
ظهور اسم المعلم بأسفل المقرر

قم بإدخال فترة الراحة، وبعد 
.  حفظاالنتهاء قم بالضغط على 

.  انعكاس الجدول المدخل من قائد المدرسة في حساب المعلم

الجدول الدراسي وإعداداته ال تظهر لجميع المدارس تظهر خاصية: مالحظة هامة

.حسب االتفاق مع مدير النظام مسبقا  



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إدارة بيانات المعلمين.6

تمكن أيقونة إدارة بيانات 
:  المعلمين قائد المدرسة من

توزيع المقررات على •
.معلمي المدرسة

تسكين المعلم في •
.الفصول

تعديل بيانات المعلم •
.الشخصية

إعادة تعيين كلمة •
.المرور للمعلم إذا نسيها

تعطيل معلم من •
.المدرسة

االطالع على تقارير أداء •
.المعلم

ط للدخول على شاشة إدارة بيانات المعلمين وضبط اعداداتها اضغ
عة، من أيقونات الوصول السريإدارة بيانات المعلمين على أيقونة 

. أو القائمة الرئيسة

إضافة المقررات واسناد 
المعلم  للفصول

لتعديل بيانات المعلم 
المدخلة سابقاً في النظام

لالطالع على تقرير إنجاز 
المعلم في األنشطة التعليمية إرسال رسالة للمعلم

تعطيل المعلم من الدخول للنظام

17

االطالع على جدول المعلم



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

كرر العملية نفسها 

لكافة معلمي 

.المدرسة

إلضافة المقررات للمعلم

ات للبدء بتعيين المقرر
الدراسية للمعلمين 
اضغط على ايقونة 

.إدارة المقررات

اختر البيانات 
الصحيحة للمقرر 
وفق التسلسل الذي

سيظهر لك في 
م القوائم المنسدلة ث
اضغط على ايقونة 

.إضافة

ة ستالحظ كنتيجة نهائي
وهي ظهور المقرر مع 

الفصول المضافة في 
النظام، بإمكانك تحديد 

الفصل إلضافة المعلم 
لهذا الفصل بالمقرر 

المحدد

الناتج
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ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

ةتعديل بيانات المعلم األساسي
:وهي تشمل

البريد اإللكتروني•
الجوال•
تفعيل المحرر الرياضيات •

.لمعلمي الرياضيات والعلوم

المحرر الرياضي أحد األدوات 
مدفوعة الرخصة يوفرها 

النظام لتمكين المعلمين من 
إضافة المعادالت الرياضية 

.والرموز الخاصة

تعديل بيانات المعلم

19

يمكن لقائد المدرسة في حال فقدان أي معلم لكلمة المرور الخاصة به للدخول للنظام أن يقوم بإعادة 
بإدخال كلمة مرور جديدة وترسل للمعلم على بريده تغيير كلمة المرور تعينها من خالل أيقونة 

.الموضح في الشاشة

.في حال طلب ارسالها على بريد آخر البد من تعديل البريد في صفحة بيانات المعلم: مالحظة هامة



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

مشاهدة تقرير 

المعلم

ض حيث تستعرتقارير المعلم يمكن لقائد المدرسة االطالع على تقارير اإلنجاز للمعلم من خالل أيقونة 

قدمه ، وت(بناء أسئلة، إضافة اثراءات، بناء اختبارات إلكترونية)جهوده في اثراء المحتوى الرقمي التعليمي 

ة تقديم دروس افتراضية، إسناد واجبات إلكتروني)في توظيف مكونات النظام في األنشطة التعليمية 

.  إلخ( ...للطالب

20



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إدارة بيانات الطالب. 7

للدخول على شاشة إدارة بيانات الطالب وضبط اعداداتها اضغط 
، من أيقونات الوصول السريعةإدارة بيانات الطالب على أيقونة 

. أو القائمة الرئيسة

تمكن أيقونة إدارة بيانات 
: الطالب قائد المدرسة من

تعديل بيانات الطالب •
.وولي أمره األساسية

تعديل بيانات الطالب •
.الدراسية

االطالع على مقررات •
يجب أن يكون . الطالب

الطالب مسند لفصل 
لتظهر لك أيقونة 
المقررات الخاصة 

.بالطالب
إعادة تعيين كلمة •

المرور للطالب في حال 
.نسيانها

االطالع على تقارير تقدم•
.الطالب

تعطيل الطالب من •
. الدخول إلى المدرسة

رصد السلوكيات •
.  للطالب

21

م بإمكانك فلترة الطالب أو البحث باس
أو رقم طالب محدد 



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

تعديل بيانات الطالب 

لبقم بالضغط على أيقونة التعديل للطا

فحات التنقل السريع لأليقونات بين الص
الخاصة بالطالب

بإمكانك تعديل البيانات الدراسية للطالب 
فقط عندما ال يكون مسند لفصل 

يمكن لقائد المدرسة إعادة تعينن 
كلمة المرور في حال فقدانها من 

تغيير كلمة المرور خالل أيقونة 
بإدخال كلمة مرور جديدة وترسل 

.على بريده الموضح في الشاشة

في حال طلب ارسالها : مالحظة هامة
على بريد آخر البد من تعديل 

.البريد في صفحة بيانات الطالب

تقارير إنجاز 
الطالب 

السلوكيات 
المرصودة 

للطالب
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ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

.اكتمال البيانات الدراسية و األساسية لكافة طالب المدرسة/ تحقق من تعديل 

بعد إضافة الطالب للفصل لن تتمكن من تغيير البيانات الدراسية اال بعد حذفه من : مالحظة

. الفصل

تعديل بيانات الطالب الدراسية

ف لتسكين الطالب على الصفو
الدراسية يجب أوالً ضبط 

البيانات الدراسية الصحيحة 
للطالب، اضغط على ايقونة 

ر واختتعديل البيانات الدراسية 
الب، تسلسل الصف الصحيح للط

.حفظثم اضغط على أيقونة 

تحقق من بيانات الطالب
كاملة، وبإمكانك 

تعديل البيانات التالية
:فقط

.البريد اإللكتروني•
.رقم الجوال•
.الجنس•

يةتعديل بيانات الطالب األساس



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

تعديل بيانات ولي األمر

يمكن لقائد المدرسة 
تعديل بيانات ولي أمر 

:الطالب التالية
البريد اإللكتروني•
رقم الجوال•

يمكن لقائد المدرسة في 
حال فقدان أي طالب أو 
ولي أمره لكلمة المرور 

الخاصة به للدخول للنظام 
أن يقوم بإعادة تعيينها من 

تغيير كلمة خالل أيقونة 
بإدخال كلمة مرور المرور 

جديدة وترسل للطالب أو 
ولي االمر على بريده 

.الموضح في الشاشة

تغيير كلمة المرور للطالب ولولي األمر

في حال طلب ارسالها
على بريد آخر البد 
من تعديل البريد في
ب صفحة بيانات الطال

.او ولي األمر

مالحظة هامة

24



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

25

مشاهدة تقرير 

الطالب

حيث تقرير الطالب يمكن لقائد المدرسة االطالع على تقارير تقدم تعلم الطالب من خالل أيقونة 
تستعرض إنجازه في األنشطة التعليمية المسندة له



تسجيل المعلمين والطالب . 8

بالدخول على صفحة التسجيل كما هو موضح بإمكانك تسجيل مجموعة من المعلمين 

.والطالب عبر تعبئة او تصدير بياناتهم في الملفات الموفرة لك

ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

عملية تسجيل الطلبة والمعلمين تكون عن طريق إضافة منسوبي المدرسة 
ي بتصدير ملف نور أو عن طريق ادخال أرقام الهوية والبريد اإللكتروني الشخص

. لنموذج إدارة التعليم ومن ثم رفعها على النظاماألكسللكل مستخدم في ملف 



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

28

:إضافة منسوبي المدرسة عن طريق نظام نور-

عرضقم بالضغط على 



. على جهازك الشخصيExcelستظهر بيانات منسوبي المدرسة قم بحفظها كملف -

ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

قم برفع الملف عبر 

choose Fileالضغط على 
.

قم بتحديد كلمة المرور 
االفتراضية لجميع 

.  المستخدمين المضافين

ظ حفبعد االنتهاء قم بالضغط على 
.  ليقوم النظام بمعالجة الملف



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

م قم  بتحميل الملف وتعبئته برق
.الهوية والبريد اإللكتروني

:إضافة منسوبي المدرسة بتعبئة نموذج مدرسة إدارة التعلم-

قم برفع الملف عبر 

choose Fileالضغط على 
.

قم بتحديد كلمة المرور 
االفتراضية لجميع 

. المستخدمين المضافين
والبريد اإللكتروني في حال 

.  لم يتوفر بريد المستخدم

.  حفظبعد االنتهاء قم بالضغط على 

بعد الحفظ سيقوم النظام بمعالجة الملف، وستالحظ ظهور نتائج 
ك المعالجة باألسفل حيث بإمكانك االطالع على التقرير الذي سيوضح ل
. حالة المستخدمين هل تم تسجيلهم بنجاح أو تم رفضهم ألسباب أخرى



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

األدوار المساندة . 8

30

تحتاج المدرسة إلى أدوار عدة إلنجاز المهام اإلدارية او 
التعليمية فيها، ويوفر النظام لقائد المدرسة إمكانية

إنشاء دور جديد وإسناده ألحد المعلمين من خالل أيقونة 
. األدوار المساندة

إلضافة دور، او تعديل دور منشأ
.مسبقاً، أو حذف دور

إلضافة مستخدم، او تعديل 
ل مستخدم منشأ مسبقاً، أو تعطي

.مستخدم

، األدوار المساندةإلضافة دور، ادخل أوالً على مكون 
.ومن ثم اضف دور على النظام



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

31

إلضافة صالحيات للدور الذي تم 
إنشائه، اختر الصالحيات وسيتم 

.حفظها للدور بشكل تلقائي



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

32

، لتعيين أحد منسوبي المدرسة على الدور المنشأ
وفي حال رغبتك تعييناضغط على أيقونة 

بإضافة عضو جديد للمدرسة لتولي الدور اضغط
.على أيقونة إضافة مستخدم



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إعدادات سجل الدرجات والمقررات. 9

يقوم  قائد المدرسة بإعداد سجل الدرجات  على مستوى 
.  إعدادات سجل الدرجاتالمدرسة وذلك من خالل أيقونة 

ر يقوم قائد المدرسة بوضع وزن لكل تقدير وذلم من خالل النقر على كل خليه للتعديل ثم النق

على حفظ  



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إعدادات درجات المقرر. 10

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

م ث، ستظهر كافة المقررات ، يقوم قائد المدرسة بإختيار البيانات التعليمية ثم النقر على بحث
الحضور، اختبارات، واجبات)النقر على التفاصيل  ليقوم بتوزيع  الدرجات لكل ملحقات المقرر 

ثم النقر على حفظ  (   الخ ... واإلنصراف 



ضبط إعدادات المدرسة إلكترونيا  

إعتماد سجل الدرجات. 11

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

عتماد سجل النهائي وذلك عن طريق النقر على  ا
.من القائمة الرئيسةالدرجات 

ى يقوم قائد المدرسة باعتماد جميع اإلعدادات التي قام بها  على مستوى المدرسة والمقرر بالنقر عل

حفظ

بعد حفظ هذه الخطوة ال 

يمكن لقائد المدرسة التعديل

على اي درجة من الدرجات 

التي تم اعدادها على مستوى 

المدرسة و المقرر

مالحظة هامة



اضغط على ايقونة المجتمع المدرسي

اضياً عند الضغط على أيقونة المجتمع المدرسي ينقلك النظام افتر: الصفحة االجتماعية لقائد المدرسة
.إلى الصفحة الرئيسة للمجتمع المدرسي

ةالصورة والبيانات الشخصي

مساحة إضافة المنشورات

إضافة مرفقات للمنشور 
(روابط، صور، ملفات)

االنتقال لصفحة المدرسة 
.وصفحات الفصول

رض التفاعل بين منسوبي المدرسة أحد األدوات التي يوفرها نظام إدارة التعلم حيث يتيح للقائد المدرسي ع

فاعل إعالنات عامة على مستوى المدرسة والفصول وكذلك نشر منشورات تثقيفية أو تعليمية ويسمح للت

.من خاللها، كما يمكنه إضافة أحداث على التقويم المدرسي

.يساعد هذ الدليل اإلجراءات التوضيحية التي تساعد القائد على تنفيذ ذلك

إضافة المنشورات والتفاعل معها في المجتمع المدرسي. 1.

:قم بالدخول على شاشة المجتمع المدرسي كما هو موضح في الشكل التالي

36

المجتمع التفاعلي للمدرسة

لالنتقال لصفحتك الشخصية قم بالضغط على اسمك



37

المجتمع التفاعلي للمدرسة

ى عند الضغط على صفحة المدرسة ينقلك النظام إل: الصفحة االجتماعية للمدرسة
.صفحة المدرسة وتستعرض كافة الفصول والمنسوبين

الصفحات االجتماعية 
.لمنسوبي المدرسة

حة عند الضغط على اسم الفصل سينقلك النظام صف: الصفحة االجتماعية للفصل
فصل الفصل لتستعرض كافة منسوبي المدرسة المعنيين بالفصل من طالب وقائد ال

.المعين عليه وقائد المدرسة

الصفحات االجتماعية 
.لمنسوبي الفصل



38

المجتمع التفاعلي للمدرسة

إضافة رابطإضافة صورة

إضافة ملف

أيقونة المساعدة
تظهر لك في 

الصفحات 
االجتماعية 

لتقديم الدعم 
في أغلب 
الصفحات

أضف النص في المكان المخصص للمنشور. 1.

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

تحقق من صحة المنشور ومرفقاته قبل النشر. 3.

اضغط على أيقونة النشر ليصبح المنشور متاح الطالع جميع منسوبي المدرسة. 4.

خطوات النشر
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

النتيجة

:للتفاعل مع المنشور بإمكان منسوبي المدرسة عمل التالي
االعجاب بمنشور. 1
عدم االعجاب به. 2
مشاركة المنشور عبر الصفحات االجتماعية. 3.
اإلبالغ عن منشور سيء. 4.

إضافة تعليق ومرفقات . راحصائيات التفاعل مع المنشو(.، رابطpdfأو  zipصورة، ملف )5

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

وكذلك بإمكانك التفاعل مع المنشورات المضافة من منسوبي المدارس على صفحات 

.الفصول أو صفحاتهم الشخصية

.أنك قدوة في التفاعل ومحفز له: تذكر 

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



40

التفاعل في المجتمع المدرسي

د إرسال طلبات الصداقة يتم عبر الدخول على الصفحة الشخصية للطالب أو المعلم أو قائ
.ارسال طلب صداقةالمدرسة الذي تطلب صداقته، ثم الضغط على 

.لبستظهر رسالة نجاح في أعلى الشاشة تفيد بإرسال الط

ستصل رسالة تنبيه للمستخدم المرسل له طلب
الصداقة

تفاصيلبالضغط على 
طلبات الصداقة في أو 

في المجتمع المدرسي، 
بإمكانك قبول الطلب أو

رفضه أو تجاهله 

عند تجاهل : مالحظة
الطلب لن يكون بإمكان

المستخدم طلب الصداقة
.منك مرةً أخرى
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التفاعل في المجتمع المدرسي

.بعد الموافقة أصبح الطالب أحد األصدقاء

إذا أردت أن تحذف صديق 
بعد اضافته بإمكانك 

الضغط على اسمه من 
قائمة األصدقاء وستظهر 

لك معلوماته وأيقونة 
.الحذف



.إضافة اإلعالن. 2

42

المجتمع التفاعلي للمدرسة

ط للدخول على شاشة إدارة اإلعالنات وإضافة اإلعالنات للتقويم وضب
ة، من أيقونات الوصول السريعاإلعالنات إعداداتها اضغط على أيقونة 

. أو القائمة الرئيسة

غط قائمة الفصول المدرسية، وإلضافة إعالن على مستوى الفصل قم بالض
.  إعالن على مستوى الفصلعلى اسم الفصل سيظهر لك زر إضافة 

بعد الضغط على 
إعالن زر إضافة 

على مستوى 
، أدخل المدرسة

بيانات اإلعالن 
وإعداداته من 
توقيت زمني 
ومرفقاته ثم 

.حفظاضغط على 
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

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

احصائيات التفاعل مع اإلعالن 

النتيجة

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

سينقلك إلى عرض الكل زر 
صفحة جميع اإلعالنات المطروحة 

في مدرستك والتي بدأ وقتها 
وبإمكانك مشاهدة تفاصيلها   



المجتمع التفاعلي للمدرسة

ستالحظ عند بداية وقت إعالن المدرسة ظهوره على شاشة إعالنات المدرسة في الصفحة الرئيسة
للمدرسة

إعالنات المدرسة ستظهر 

أما . لجميع منسوبي المدرسة

إعالنات الفصول ستظهر فقط

لطلبة الفصل وأولياء أمورهم

.ومعلمين الفصل

مالحظة هامة

بإمكانك كقائد مدرسة 

التعديل على إعالنات معلمي 

مدرستك بما تراه مناسباً أو 

.حذفها

مالحظة هامة

44



.إضافة حدث على التقويم. 2

45

المجتمع التفاعلي للمدرسة

بالضغط على 
اسم أحد 

ر الفصول سيظه
لك أيقونة 
ل اإلضافة للفص

المختار         

من خالل هذه 
األيقونة يمكنك 

إضافة حدث شخصي

من خالل هذه 
األيقونة يمكنك 
إضافة حدث على 
مستوى المدرسة

إلضافة حدث على التقويم يمكنك الضغط على ايقونة 
.من القائمة الرئيسةاالحداث 



قم بإدخال تفاصيل الحدث ومن ثم اضغط على أيقونة 
.ستالحظ إضافة الحدث ضمن قائمة االحداثحفظ 

46

المجتمع التفاعلي للمدرسة

أحداث المدرسة ستظهر •
. لجميع منسوبي المدرسة

أما أحداث الفصول ستظهر 
اء فقط لطلبة الفصل وأولي
.أمورهم ومعلمين الفصل

بإمكانك كقائد مدرسة •
التعديل على أحداث معلمي 
مدرستك بما تراه مناسباً 

.أو حذفها

مالحظة هامة
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

.تظهر األحداث على الصفحة الرئيسة

تظهر األحداث كتنبيهات في 
حسابات منسوبي المدرسة



.إدارة البالغات. 3

مراقبة المحتوى مسؤولية كبيرة على قيادات المدرسة والمعلمين وعليه تم إنشاء خدمة البالغات على

ا المحتوى لتسهم في تيسير هذه العملية عليهم، عن طريق إدارة البالغات واالطالع عليها، ومن خالل هذ

.الدليل سيتعرف قائد المدرسة على كيفية إدارة البالغات

.في حين اإلبالغ عن المنشور يصل تنبيه لقائد المدرسة بوجود بالغ على المحتوى

.من خالل صفحة إدارة البالغات يمكن الدخول واختيار نوع البالغ وفلترة التصنيف من خالله

48

المجتمع التفاعلي للمدرسة

رة إداإلدارة البالغات على المحتوى المتوفر في النظام ادخل على 
.من القائمة الرئيسة أو من أيقونات الوصول السريعالبالغات 

تصنيف البالغات،
اختر التصنيف وابحث عن 

.البالغات واطلع عليها
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المجتمع التفاعلي للمدرسة

نص المنشور المبلغ عنه 
وعدد المبلغين عليه 

بإمكانك حذف جميع البالغات 
على هذا المنشور أو اإلثراء 

.  حذفبالضغط على 

ستظهرمشاهدةبعد الضغط على 
لك جميع بالغات منسوبي 

.مدرستك على العنصر المختار



ين مع لتحقيق التميز في مخرجات التعليم البد أن تكون أساليب واستراتيجيات التعلم التي يبذلها المعلم

الطالب متجددة ومتنوعة، ويقف على عاتق قائد المدرسة متابعة هذا األمر وحث المعلمين على التنافس 

عليه، ولذلك متابعة هذا اإلنجاز يتطلب وجود أدوات تيسر ذلك على القائد وهذا ما يوفره له نظام إدارة 

.التعلم

دم ويساعد هذا الدليل قائد المدرسة على التعرف على األدوات التي تساعده في متابعة انجاز المعلمين وتق

.الطالب في األنشطة التعليمية اإللكترونية على النظام

الواجبات اإللكترونية المنشأة. 1

:أدخل على أيقونة الواجبات من القائمة الرئيسة كما هو موضح في الشكل التالي

50

األنشطة التعليمية

للدخول على الواجبات المنشأة من قبل المعلمين واستعراضها
من القائمة المقررات الدراسية يتم الضغط على ايقونة 

.الرئيسة ستجد المقررات التي قمت بإضافتها مسبقا

قم بالنقر على ايقونة الواجبات سيتم عرض الواجبات 
المنشأة من قبل المعلمين وبإمكان القائد االطالع على 

.تفاصيلها من خالل الضغط على أيقونة استعراض
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األنشطة التعليمية

يتحميل ملف حل الطالب التفصيل

.أسماء الطالب الذين قامو بحل الواجب

عرض إجابات كافة الطالب على 
.الواجب

استعراض الواجب االطالع 
.على محتوياته



االختبارات اإللكترونية المنشأة. 2

:أدخل على أيقونة االختبارات من القائمة الرئيسة كما هو موضح في الشكل التالي

52

األنشطة التعليمية

عرض اجابات كافة الطالب على 
.االختبار

استعراض االختبار و االطالع
.على محتوياته

للدخول على االختبارات المنشأة من قبل المعلمين 
ن مالمقررات الدراسيةواستعراضها يتم الضغط على ايقونة 

.بقاستجد المقررات التي قمت بإضافتها مس. القائمة الرئيسة

قم بالنقر على ايقونة االختبارات سيتم عرض االختبارات
المنشأة من قبل المعلمين وبإمكان القائد االطالع على 

.تفاصيلها من خالل الضغط على أيقونة استعراض



تعديل اإلثراءات/ إضافة . 3

53

األنشطة التعليمية

عند الضغط 
عرض على 
سينقلك الكل 

النظام إلى 
إثراءات

المقررات 
المضافة من 
قبلك ومن 

معلمي 
. مدرستك

حذف / وإضافة إثراء جديد أو تعديلاالثراءاتللدخول على بنك 
إثراء موجود، واستعراض ما هو متوفر منها، اضغط على أيقونة 

.بنك اإلثراءات من القائمة الرئيسة
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األنشطة التعليمية

.االثراءاتوسيتم إضافة االثراء لبنك . حفظبعد إدخال كافة بيانات االثراء، اضغط على ايقونة 
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األنشطة التعليمية

.عرض االثراء في البنك

.بإمكانك التعديل على االثراء المضاف، أو حذفه
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األنشطة التعليمية

.استعراض االثراء المضاف في البنك



.  المقررات الدراسية. 4

األنشطة التعليمية

من مكون المقررات الدراسية يمكنك االطالع على جميع مقررات 
المراحل واختباراتها، وواجباتها، واإلثراءات والدروس المتزامنة 

. الخاصة بها و التقويم الذاتي التابع لكل مقرر

هر ستظ. بحثقم باختيار التسلسل التعليمي، ومن ثم الضغط على 
. لك المقررات المحددة

57



األنشطة التعليمية

االطالع على الدروس اإلفتراضية المنشأة من قبل المعلمين . 5

:أدخل على المقررات الدراسية من القائمة الرئيسة

58

قم بالضغط على صورة المقرر سيقوم النظام بنقلك إلى صفحة 
. بإمكانك االطالع على تفاصيل الدرس وحضوره. الدروس اإلفتراضية



األنشطة التعليمية

االطالع على التقييم الذاتي. 6

:أدخل على المقررات الدراسية من القائمة الرئيسة

59

بة بإمكانك االطالع وحل األسئلة التي يقوم الطلالتقييم الذاتي من 
. بحلها لتطوير نفسهم في مقرراتهم



األنشطة التعليمية

االطالع على كتب المقرر. 7

:أدخل على المقررات الدراسية من القائمة الرئيسة

.بإمكانك االطالع على جميع المقررات الخاصة بالمادةكتب المقرر من 



األنشطة التعليمية

االطالع على أدلة المعلم. 8

:أدخل على المقررات الدراسية من القائمة الرئيسة

.بإمكانك االطالع على جميع أدلة المعلم الخاصة بالمادةأدلة المعلم من 



األنشطة التعليمية

االطالع على األنشطة المدرسية. 8

:أدخل على المقررات الدراسية من القائمة الرئيسة

ام  بإمكانك االطالع على جميع األنشطة التي قاألنشطة المدرسية من 
.المعلم بإضافتها لكل المقرر



األنشطة التعليمية

ادارة األنشطة المدرسية

:أدخل على تصنيفات األنشطة المدرسية والمشاريع من القائمة الرئيسة

ات من مكون األنشطة المدرسية والمشاريع يمكنك انشاء التصنيف
.  المطلوبة على جميع مقررات المراحل لكل مقرر

ر ستظه. تعبئة الالزم ثم حفظقم باختيار اضافة تصنيف، ومن ثم 
سيقوم المعلم بدوره بتغذيتها .  التصنيفات المحددة لكل مقرر

.والقائد يقوم باالطالع على النتائج 



.أدوات التعلم الماتع للطالب. 7

لكي يكون التعلم أكثر متعة تمت إضافة مجموعة من العناصر المتنوعة والشيقة؛ لتسهم في تنمية

و مهارات الطالب خارج اطار المنهج وبأساليب جاذبة ويتمكن المعلم من توظيفها في التخطيط للدرس أ

:المسارات التعليمية وهي

64

األنشطة التعليمية

مجموعة فيديوهات تساعد 
القائد / المعلم / الطالب

المدرسي على تطوير ذاته في
.مجاالت متعددة ومتنوعة

من خاللها نستعرض اسهامات 
علمية بطرق جاذبة ومتنوعة

مجموعة من القيم التربوية 
تعرض على شكل مسلسل 
.كرتوني باسم فواز ونورة

مجموعة من الكتب المتاحة 
المعلم لينهل من / للطالب 

محتواها المتنوع

ةمجموعة ألعاب تعليمية مشوق

اختبارات قياس مهارتي القراءة
ية واالستماع في اللغة اإلنجليز

اختبار قصير ، واختبار )
(طويل



األنشطة التعليمية

.تحكيم خطط توزيع المقرر. 8

65

تجويدها بإمكانك لالطالع على خطط توزيع املقررات للمعلمين وتحكيمها وتدوين امللحوظات عليها ل
.الدخول عليها من ايقونة تحكيم خطط توزيع املقرر 

قونة بإمكان استعراض الخطة قبل تحكيمها، وباستخدام أي( العين)باستخدام أيقونة 
حالة الخطة يمكنك تحكيم الخطة ووضع مالحظاتك عليها، بعد التحكيم ستتحول ( املطرقة)

.من غير محكمة إلى محكمة

اختر اسم املعلم الذي ترغب باالطالع على خططه
.فيهأو اسم املقرر الذي ترغب باالطالع على الخطط املعدة

(بحث)ثم اضغط على ايقونة 



األنشطة التعليمية

.تحكيم خطط توزيع المقرر. 8

66

.بإمكانك اختيار نتيجة التحكيم،  ومن ثم تحديد األخطاء وتدوين املالحظات ، ومن ثم حفظها



األنشطة التعليمية

.تحكيم خطط الدروس. 9

67

بإمكانك لالطالع على خطط الدروس للمعلمين وتحكيمها وتدوين امللحوظات عليها لتجويدها
.الدخول عليها من ايقونة تحكيم خطط الدروس

قونة بإمكان استعراض الخطة قبل تحكيمها، وباستخدام أي( العين)باستخدام أيقونة 
حالة الخطة يمكنك تحكيم الخطة ووضع مالحظاتك عليها، بعد التحكيم ستتحول ( املطرقة)

.من غير محكمة إلى محكمة

اختر اسم املعلم الذي ترغب باالطالع على خططه
.فيهأو اسم املقرر الذي ترغب باالطالع على الخطط املعدة

(بحث)ثم اضغط على ايقونة 



األنشطة التعليمية

.تحكيم خطط الدروس. 9

68

.ن ثم حفظهابإمكانك اختيار نتيجة التحكيم،  ومن ثم تحديد األخطاء وتدوين املالحظات ووضع التقييم ، وم



سوبي التحسين والتطوير مطلب ألي مؤسسة تعليمية؛ وكي يتحقق ذلك البد لقائد المدرسة أن يلتقي بمن

مدرسته في لقاءات متعددة سواءً كانت فردية أو جماعية لمناقشة وضع قائم أو اجراء أو تطوير مقترح 

.إلخ...أو إدارة أنشطة تعليمية وتربوية بالمدرسة 

ً بما يرفع مستوى ضمان  ويساعد نظام إدارة التعلم القائد من خالل تيسير إقامة هذه اللقاءات افتراضيا

.تحقيق الهدف منها وكذلك عدم تخلف الكثير عن حضورها

إنشاء اللقاءات التفاعلية وحضورها والتفاعل فيها. 1.

:قم بالدخول على شاشة المجتمع المدرسي كما هو موضح في الشكل التالي

69

لقاءات تفاعلية

للدخول على شاشة إدارة اللقاءات العامة وضبط إعداداتها 
اضغط على أيقونة اللقاءات العامة من أيقونات الوصول 

. السريعة، أو القائمة الرئيسة

تعديل اللقاءات / حذف / أيقونة إضافة 
.االفتراضية وضبط إعداداتها

أيقونة استعراض ومشاهدة تسجيل اللقاءات 
.االفتراضية المنتهية 

حضور اللقاءات / أيقونة استعراض 
االفتراضية التي تم التسجيل بها كوصول

.سريع لها



70

اللقاءات التفاعلية

أدخل تفاصيل اللقاء وفق البنود المحددة في الشاشة ثم 
.حفظاضغط على أيقونة 



71

اللقاءات التفاعلية

الحظ أن النظام يتيح لك حذف اللقاء مادام أنه لم يحن موعد عقده، ولكن 
ة إذا كان اللقاء قام فال يمكنك حذفه وتلقائي يقوم النظام بتعديل االيقون
.إلى إخفاء اللقاء بحيث ال يمكن الحد رؤيته والدخول عليه من المدعوين



72

اللقاءات التفاعلية

حضور اللقاءات

ت سينقلك النظام للتحقق من اعدادات مشغل الفالش لتتمكن من الدخول لقاعا
.  تتبع المعالج حتى تدخل القاعة. اللقاءات االفتراضية

عملية التحقق تتم
مرة واحدة فقط، 
ألول مرة يتم فيها

الدخول على 
يةالفصول االفتراض

مالحظة هامة



73

اللقاءات التفاعلية

عة سيتم عرض القاعة االفتراضية على شاشاتك في ثواني، وذلك يعتمد على سر
.االنترنت لديك

أيقونات التحكم والمشاركة

يةأدوات السبورة االلكترون

الحضور

مساحة الدردشة مع الحضور نصياً

زمن االجتماع وأدوات التحكم بالنص

مساحة الكتابة والعرض الخاصة بالسبورة

في حال كونك تدير 
لقاء فأنت تحتاج إلى 
التدرب على استخدام 

أدوات القاعة والفصول 
رد االفتراضية، عليه ال تت
في طلب المساعدة من 

.المختص بمدرستك

مالحظة هامة



التقارير أحد األدوات الرئيسة التي تعكس تقدم اإلنجاز في األنشطة المدرسية نحو تحقيق األهداف 

ه المنشودة واألداء المتوقع، وخدمة التقارير واالحصائيات تساند قائد المدرسة في توفير هذه المعلومات ل

.التخاذ القرارات أو دعم التحسين والتطوير

74

التقارير واالحصائيات



التواصل أهم أداة للحفاظ على العالقات داخل المجتمع المدرسي، ومن خالل ارسال الرسائل واستالمها 

.وتلقي التنبيهات في النظام سيبقى المستخدمين على تواصل بشكل مستمر

.ويساعد هذا الدليل قائد المدرسة على معرفة آلية التواصل بالوسائل المتاحة في النظام

صندوق الرسائل. 1

75

كيف أتواصل مع منسوبي 
المدرسة

صندوق الوارد



كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

إنشاء رسالة جديدة واختيار المرسل لهم

.بيانات الرسالة وحدد منسوبي المدرسة الذي ترغب في التواصل معهمقم بتعبئة

76



كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

ستظهر لك شاشة تحديد المعلمين حيث أنك اخترت فئة المعلمين، حدد المقرر الذي 
.ترغب في ارسال رسالة له

77



كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

78
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كيف أتواصل مع منسوبي المدرسة

صندوق التنبيهات. 2

اتفتح رسائل التنبيه

عرض التنبيهات



كقائد مدرسة أنت بحاجة إلى معرفة أراء وتطلعات الطلبة والمعلمين في مدرستك، فهنا اختصرنا لك 

.الوقت والجهد

80

االستبيانات 

يمكنك تحديد نوع 
المستفيدين إما 

باستهداف مجموعات أو 
مستخدمين محددين 
في النظام عن طريق 
البحث بأسمائهم في 

"المستفيدين"خانة 

إلضافة استبيان جديد
ة إضافقم بالضغط على 

، قم بتعبئة استبيان
الخانات المطلوبة

بعد الحفظ سيظهر 
لك االستبيان 
وبإمكانك عمل 

التعديل أو : التالي
الحذف أو إضافة 

أسئلة ) الفئات
(االستبيان



إدارة فئات االستبيان 

في صفحة الفئات 
بإمكانك إضافة نوعان 

من األسئلة  إما 
اختيارات أو نصي 

بعد اإلضافة بإمكانك عمل
ل التعدي: التالي على الفئة

أو الحذف أو إضافة 
األسئلة واالجوبة أو 

لها عند تعطي)تعطيل الفئة 
ي لن تظهر للمستخدمين ف

(االستبيان

بجانب الفئة من نوع 
سيظهر لك زر " نصي"

إلضافة األسئلة فقط

بجانب الفئة من نوع 
سيظهر لك " اختيارات"

زراً إلضافة األسئلة 
واألجوبة

بمكانك استخدام رأس السهم 
لى إلعادة ترتيب الفئات بنقلها ألع

.أو ألسفل بالضغط عليه
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إدارة فئات االستبيانات 

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

(للمستخدمين في االستبيان

بإمكانك استخدام رأس السهم إلعادة ترتيب
فل أسئلتك بنقل السؤال ألعلى أو إلى األس

الترتيب األخير سيظهر )بالضغط عليه 
(.للمستخدمين

بعد إضافة الفئة يتم 
إضافة السؤال، قم بالضغط

، قم إضافة سؤالعلى 
بكتابة السؤال ومن ثم 

حفظالضغط على 

الناتج
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