
 وزارة التعليم                                                                                                              
 اإلدارة العامت للتعليم مبنطقت مكت املكرمت                                                                                 

 املعلوماثإدارة تقنيت       

 إعداد
 سوسن عبدالرمحن الكباوي

 مجيع احلقوق حمفوظت إلدارة تقنيت املعلوماث مبكت املكرمت  



يهدف ترًاهج حّسي إلً التعرف تشكل عام علً هستىي إتقاى الطالب  

والطالثات لوهارات الوىاد التي تدرس لهن ورفع هستىاهن عي طريق تراهج 

عالجية تتن إضافتها لهن تحسة الحاجة ، وهي ثن وضع األسالية اإلشرافية 

الوٌاسثة للوعلويي والوعلوات تٌاًء علً هستىي الطالب والطالثات في 

 .   الوهارات التي يدرسىى 





 :كٔف  تظَس صفح٘ بسىامر حّطً 

ٗ املدزض٘ ّمً الكاٜن٘ السٜٔطٔ٘ ، ىكْو /مً صفح٘ قاٜد-

 .باليكس علٙ الصؤٌّ التعلٔنٔ٘  

لتظَس صفح٘ الصؤٌّ التعلٔنٔ٘ ّمً الكاٜن٘ الظاٍسٗ -

 .ىكْو باليكس علٙ اإلشساف 

 .تظَس صفح٘ اإلشساف ، ىكْو باليكس علٙ بسىامر حطً -

تظَس صفح٘ بسىامر حطً ، ىكْو باليكس علٙ -

 .التكٔٔنات  



 :التكٔٔنات 

 ٘  :تكٔٔه ىتبع التالٕ إلضاف

 .أضفل خٔازات البحح بعد ظَْز صفح٘ التكٔٔنات ، ىكْو باليكس علٙ إضاف٘ -

تازٓذ التكٔٔه ، ثه ،ثه حندد بتحدٓد الكطه التكٔٔنات ىكْو تظَس صفح٘ -

اليت مت اضياد ٗ  /ّمً ثه املعله ّالفصل، اليظاو الدزاضٕ ، ّالصف ّاملادٗ، 

 .  ثه اليكس علٙ حفظ ، العالقات التدزٓطٔ٘ هلا بَرا الفصل 

٘ بيذاح ... لتظَس زضال٘ -  متت عنلٔ٘ اإلضاف

 :مالحظ٘ ٍام٘ 

ٗ يف /عيد عدو ظَْز املعله

تكٔٔنات مادٗ خمتازٗ ، 

ٓته التأكد مً اضياد 

العالقات التدزٓطٔ٘ بَرِ 

 .املادٗ ّبَرا الفصل 



 :إىصاٛ عٔيات الطلب٘ 

ٓظَس اضفل التكٔٔه احملفْظ ثالخ آكْىات ، ىكْو باليكس علٙ إىصاٛ عٔيات الطلب٘، تظَس صفح٘ -

 .عٔيات الطلب٘ 



تظَس صفح٘ العٔيات الفصل احملدد -

بالتكٔٔه ، ىكْو باليكس علٙ املسبع ظْاز 

يف  املْاد يف العنْد الجاىٕ لتظَس عالم٘ 
 .ٗ ، ّمً ثه اليكس علٙ حفظ /صف كل طالب

متت عنلٔ٘ احلفظ ... تظَس زضال٘ -

 .بيذاح 



 :مالحظ٘ 

 :ٗ /ملعله تكٔٔه حلرف 

مً عنْد اخلٔازات ىكْو باليكس علٙ حرف -

ٍل أىت متأكد مً حرف ... ، تظَس زضال٘ 

التكٔٔه ،ىكْو باليكس علٙ ىعه ، تظَس 

 .زضال٘ تعلنيا بيذاح عنلٔ٘ احلرف  

يف حال ّدْد طالب أّ طالبات مستبطني 

بالتكٔٔه املساد حرف٘ ، لً ىتنلً مً حرف 

 .التكٔٔه ّتظَس زضال٘ تعلنيا برلم 

 

 :حلرف عٔيات الطالب

مً عنْد اخلٔازات  ىكْو باليكس علٙ -

عٔيات الطالب ، تظَس صفح٘ العٔيات ، مً 

عنْد اخلٔازات ىكْو باليكس علٙ حرف يف 

...  حرفُ تظَس زضال٘ ٗ املساد /صف الطالب 

عٔي٘ الطالب، ىكْو ٍل أىت متأكد مً حرف 

 .باليكس علٙ ىعه 



 :إغالق دزدات التكٔٔه 

ٗ بتكٔٔه مجٔع طالب أّ طالبات العٔي٘ املدتازٗ اليت قنيا بإضافتَا ىتنلً مً إغالق  /بعد أٌ ٓكْو املعله

دزدات التكٔٔه ،حٔح ٓكْو اليظاو باحتطاب دزداتَه بصلل آلٕ ّعسض مطتْاٍه ّفكًا ملطتْٓات الدزدات  

 .اليت ٓكْو مدٓس بسىامر حّطً يف الْشازٗ بتعسٓفَا 

ٍل أىت متأكد مً إغالق دزدات  التكٔٔه ، ىكْو  ... باليكس علٙ إغالق دزدات التكٔٔه ، تظَس زضال٘ -

 .باليكس علٙ ىعه 

 .تظَس زضال٘ تعلنيا بيذاح العنلٔ٘ -

 :مالحظ٘ 

يف حال مل ٓته تكٔٔه مجٔع طالب أّ طالبات العٔي٘ بعد ، لً ىتنلً مً إغالق دزدات التكٔٔه ّتظَس زضال٘  

 .تعلنيا برلم 



 :مالحظ٘ 

حال مل ٓته تكٔٔه مجٔع طالب أّ طالبات العٔي٘ بعد ، لً يف -

 .ىتنلً مً إغالق دزدات التكٔٔه ّتظَس زضال٘ تعلنيا برلم 

 .التعدٓل  علٙ اإلدخال الدزدات متاح إىل أٌ ٓته اإلغالق -



 :جلي٘ السصد 

الطالب أّ الطالبات حتدٓد جلي٘ السصد املطؤّل٘ عً زصد دزدات عٔي٘ ميلييا مً خالل ٍرِ الصفح٘ 

 ...ٗ املدزض٘ بتحدٓدٍه ّذلم  /قاٜد ألٖ مً التكٔٔنات اليت قنيا بإضافتَا ، حٔح ٓكْو 

 .جلي٘ السصد حتْٖ ددل ظنٔع معلنني أّ معلنات املدزض٘ تظَس صفح٘ جلي٘ السصد، علٙ باليكس -

 .ٗ املدتاز ثه بعد ذلم اليكس علٙ حفظ  /املسبع اجملاّز للنعلهىكْو باليكس علٙ -

 .متت عنلٔ٘ احلفظ بيذاح ... تظَس زضال٘ -

 :مالحظ٘ 

جلَي٘ السصد ٍٕ املطؤّل٘ عً زصد دزدات العٔي٘ ، ّعٔي٘ الطالب أّ الطالبات ال تظَس  إال جلي٘ السصد  

 .ٗ املدزض٘ /فكط احملددٗ مً قبل  قاٜد



َقٌو يٍ خالل ىره انصفحح 
تسصد دزجاخ طالب أً طانثاخ 

املدزسح ج /قائدانؼينح انيت قاو 
، ًذنك خاص تاملادج  تإضافتيا 

يف اسناد انؼالقاخ ،  نك املضافح 
حيث تقٌو تإدخال دزجاخ 
انطالب أً انطانثاخ يف مجيغ 

 .احملددج تانتقييىامليازاخ 



 :زصد دزدات التكٔٔه 

املدزض٘  ٗ /قاٜد ىكْو مً خالل ٍرِ الصفح٘ بسصد دزدات العٔي٘ اليت قاو 

، حٔح ىكْو  (  جلي٘ السصد ) ٗ /التكٔٔنات املضاف٘ للنعلهمً بإضافتَا 

بإدخال دزدات  الطالب أّ الطالبات يف مجٔع املَازات املضاف٘ للنادٗ املطيدٗ  

 .ٗ /للنعله

باليكس علٙ بسىامر حطً ، تظَس صفح٘ بسىامر حطً حتْٖ قاٜن٘ ّاحدٗ -

 .فكط ٍّٕ زصد دزدات التكٔٔه 

باليكس علٙ زصد دزدات التكٔٔه ، تظَس صفح٘ زصد دزدات التكٔٔه  -

 .حتْٖ ددّل  

 .مً عنْد اخلٔازات  ، ىكْو باليكس علٙ زصد دزدات التكٔٔه -



 :زصد دزدات التكٔٔه 

تظَس صفح٘ زصد دزدات  -

ٗ /التكٔٔه  ، ىكْو باختٔاز الطالب 

، تعسض الكاٜن٘ مجٔع طالب أّ 

طالبات العٔي٘ املضاف٘ مً قبل  

 .املدزض٘ ٗ /قاٜد

ىكْو بإدخال  ّشٌ اللفآ٘ للل  -

مَازٗ ، علٙ أٌ ال تصٓد عً  

دزداتَا العظنٙ املنجل٘ بـ ّشٌ 

 .املَازٗ ، ثه اليكس علٙ حفظ 

تظَس زضال٘ تعلنيا بيذاح  -

العنلٔ٘ ّٓظَس السابط املدصص 

 .إلضاف٘ الربامر العالدٔ٘ 



 :مالحظ٘ 

عنْد الغٔاب مفعل ىكْو  ٓظَس التكٔٔه  ٗ ، يف ددّل /يف حال٘ غٔاب الطالب

 .باليكس علٙ كلن٘ غاٜب ظْاز مجٔع املَازات الظاٍسٗ يف اجلدّل  



 :مالحظ٘ 

ٓلٌْ ّشٌ اللفآ٘ أقل مً  ّشٌ ملَازٗ تتيصط الربامر العالدٔ٘ لٔته عيدما 

 .إدخال الربىامر العالدٕ للنَازٗ املدفك٘ 



 :األضالٔب إشسافُٔ 

ٗ  /ٗ تعسض الصفح٘ قاٜن٘ باألضالٔب اإلشسافٔ٘ اليت قاو املصسف/مً صفح٘ املعله-

ٗ علٙ التكٔٔه املدتاز ، ّذلم باليكس علٙ األضالٔب  /الرتبْٖ بإضافتَا للنعله

 .اإلشسافٔ٘ ، تظَس مجٔع األضالٔب اإلشسافٔ٘ املضاف٘ ّميلً طباعتَا 

ٗ الرتبْٖ بإضاف٘ األضالٔب اإلشسافٔ٘ ، تظَس الصفح٘  /يف حال مل ٓكه املصسف-

 .فازغ٘ 



تؼد أٌ َقٌو تسصد دزجاخ تقييى  
مجيغ طالب أً طانثاخ انؼينح ، يقٌو 

ج انرتتٌُ تاالطالع ػهَ /املشسف
يستٌٍ انطالب أً انطانثاخ انرُ  

يقٌو اننظاو تاحتساتو تشكم آيل ًفقاً 
نهدزجاخ انيت قًنا تإدخاهلا نكم 

ينيى ، ًيٍ ثى يقٌو تإضافح األسانية  
ج ، حيث  /اإلشسافيح املناسثح نهًؼهى

َقٌو يٍ خالل ىره انصفحح تاالطالع  
 .ػهييا ًطثاػتيا 



 :أضالٔب إشسافُٔ 

ٓكْو مدٓس بسىامر حّطً يف الْشازٗ  

باختٔاز األضالٔب اإلشسافٔ٘ اليت ضٔته  

اضتددامَا يف بسىامر حّطً ، حٔح  

ٗ مً إضاف٘ أٖ ميَا /ٓطتطٔع  املصسف

ٗ املدزض٘  /ٗ الرٖ قاو مدٓس/للنعله

بإغالق دزدات تكٔٔنُ ، ّذلم ّفكًا  

ملطتْٚ الطالب أّ الطالبات يف التكٔٔه  

 .الرٖ قاو اليظاو باحتطابُ آلًٔا 

ٗ تسبْٖ /الدخْل علٙ صفح٘ مصسف-

ثه اليكس علٙ بسىامر التعلٔه، مبلتب 

 .حطً مً الكاٜن٘ السٜٔطٔ٘ 

تظَس صفح٘ بسىامر حّطً ، ىكْو  -

 .باليكس علٙ التكٔٔنات 

تظَس صفح٘ التكٔٔنات ، ّبَا -

مجٔع املدازس اليت مت إضافتَا مً قبل 

ددّل حيْٖ مجٔع ّٓظَس ٗ، /املصسف

التكٔٔنات اليت مت اغالقَا مً قبل  

ٗ املدازس ، ّٓظَس مطتْٚ الطلب٘  /قاٜد

ّتفعل عنْد اخلٔازات ،  اإلغالق  بعد

 .ىكْو باليكس علٙ أضالٔب  إشسافُٔ 



 :أضالٔب إشسافُٔ 

تظَس صفح٘ أضالٔب إشسافُٔ ، تعسض الصفح٘  -

ٗ املستبط بالتكٔٔه املدتاز كأمس٘  /بٔاىات املعله

ّالصف ّاملادٗ اليت ٓدزس ، كنا تعسض الصفح٘  

 .قاٜن٘ باألضالٔب األشسفٔ٘ 

ٗ الرتبْٖ باختٔاز األضلْب اإلشسايف  /ٓكْو املصسف-

 .املياضب ، ثه اليكس علٙ حفظ 

 .متت عنلٔ٘ اإلضاف٘ بيذاح ... تظَس زضال٘ -

 :مالحظ٘ 

 .ٗ /ميلً إضاف٘ عدٗ أضالٔب إشسافٔ٘ للنعله-

كنا ميلً حرف أٖ أضلْب إشسايف مضاف ّذلم -

 . باليكس علٙ حرف 

 وفق اهلل الجميع


