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 )منظرة التعلیمیةمنصة (
 م الوارد للفریق المركزي المشكلة / التحدي اإلجراء / الحلالتوضیح أو 

ات ا بالتنسیق مع دائرة تقنیة المعلومءتھترقیة اإلنترنت بالمدرسة ورفع كفاالعمل على  -
بالمحافظة حیث یمكن االستفادة من االعتمادات المالیة المخصصة للمدرسة في ترقیة 

وإدارات المدارس في نظام القائمة البیضاء للتصفح  كما تم إضافة المعلمین .اإلنترنت
نوفمبر وأكتوبر من خالل اإلنترنت المجاني لكل خدمات التعلیم عن بعد خالل شھري 
 الخاص بالھاتف الشخصي عبر شریحة الھاتف النقال.

  1 .بھدف استخدام المنصةضعف تغطیة خدمة اإلنترنت في المدرسة 

  مروركلمة التم منح صالحیات استرجاع یسترجع الرقم السري بواسطة المدرسة، حیث 
استرجاعھا بواسطة  لمدرسیة.مدیر المدرسة ومساعد المدیر وأخصائي األنظمة ال

لدى مدیر المدرسة ومساعد  كلمة المرورتم منح صالحیات استرجاع المدرسة، حیث 
 المدیر وأخصائي األنظمة المدرسیة.

 .2 كثرة فقدان الرقم السري من قبل الطالب والمعلمین وأولیاء األمور 

  البوابة  تغیر الدور فيھناك ربط آلي مباشر بین البوابة التعلیمیة والمنصة وعلیھ فإن
قد یؤدي إلى تغیر الدور في المنصة وعلیھ یجب التأكد من أن الدور االفتراضي في 

 . )معلم(البوابة ھو دور 

  دور الخاص الخر غیر آعند الدخول للمنصة تظھر المعلمة بدور
 3 كمعلمة. بھا

  لحصة على اسم االربط للحصة المتزامنة یوجد في الجدول الموجود بالمنصة وفور النقر
نقل ة وعلیھ تنتظھر للطالب شاشة یوجد بھا كلمة (اضغط ھنا) للوصول للحصة المتزام

المنصة الطالب إلى میكروسوفت تیمز وعلیھ أن یقوم بإدخال االیمیل الخاص بھ وكلمة 
 .المرور ألول مرة وحفظھا بھدف سھولة فتح الحصص في المرات التالیة

  صة یواجھون صعوبة للوصول إلى منالبعض الطلبة بعد دخولھم
 4 رابط الدرس المتزامن.

 یجب توزیع المعلم على المادة الدراسیة  لذلكربط آلي مباشر یعمل بشكل یومي و أجري
وربطة بالطلبة من خالل الجدول المدرسي في البوابة التعلیمیة أو شاشة الربط وعلیھ 

 .ة بصورة یومیة إلى المنصةستقوم البوابة بإجراء عملیة التدریب اآللیة المباشر
 5 .المنصةفي  عدم ظھور كل الصفوف لدى المعلمین، والطلبة 

 لجانبھذا ا فیما یخص عملیة الربط التقنیة بین البوابة التعلیمیة والمنصة أجریت. 
وابة لب في البوابة وعلیھ ستقوم الباویجب أن یتم إدخال البرید االلكتروني الخاص بالط

 .طالب إلى المنصة آلیا في التحدیث الذي یتم في المنصة بشكل یوميالتعلیمیة بنقل ال

  ةإلى الحكومی ةالخاصالمدارس كیفیة إضافة الطلبة المنتقلین من 
 6 .في المنصة

  ّأن تتحدّدإلى  حالی�ا ل استخدام جھاز الب توب أو دسك توب لتصفح المنصةیفض 
 .قبًال جاھزیة تشغیل التطبیق الذكي للمنصة التعلیمیة مست

  عندروابط الواجب بعض فتح على عدم قدرة بعض الطالب 
 7 دخولھم من الھاتف.
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  توجد ھذه الخاصیة في المنصة ویمكن تنفیذھا داخل المدرسة من خالل ربط المعلمات

األوائل بالمعلمات األخریات وعلیھ یمكن للمعلمات األوائل متابعة أداء المعلمات عبر 
 .المنصة مباشرة.

 8 .لمعلمة األولى للمعلمات داخل المنصةمتابعة ا 

 اع افتراضي) ثم ستطلب یجب على المعلمة عند تحدید موعد الحصة اختیار (اجتم
د لكتروني وكلمة المرور، وبعالمنصة منھا الدخول لمیكروسوفت تیمز بإدخال البرید اإل

ة صالدخول للبرنامج سیتم إنشاء موعد الحصة االفتراضیة، وعلیھ فإن رابط الح
 االفتراضیة مقترن بتسجیل الدخول للبرنامج.

  ال یظھر رابط میكروسوفت تیمز في الجدول المدرسي في المنصة
 9 .عند إعداد المعلم لموعد الحصة المتزامنة

 .على المعلم اختیار البرامج التي تتناسب مع المنصة والطالب 
 .استخدام تطبیقات مناسبة ومتاحة لتطبیق األنشطة للطلبة 
 ن مزامنة بعض التطبیقات الخاصة بالواجبات التفاعلیة مع المنصة من خالل وضع یمك

 .الروابط الخاصة بھا في المنصة وإرسالھا للطلبة

 اجن تحتوالمعلم التي یرسلھاة یتدریب ملفاتالروابط أو ال بعض 
 10 بأجھزة الطلبة.ال تتوافر إلى برامج وتطبیقات  لفتحھا

 ة التعلیمیة والمنصة، في حالة اختیار دور طالب في البوابة ھناك ربط مباشر بین البواب
(الدور السابق للمعلمة أثناء دراستھا المدرسیة) تقوم المنصة بسحب ھذا الدور مباشرة، 

 (معلم). ھو وعلیھ یجب التأكد من أن دور المعلمة في البوابة الدور االفتراضي
 .11 ظھور دور طالب لمعلمة في منصة منظرة 

 بیعي أن تؤثر عیوب الصوت أو الكامیرا على األداء وعلیھ یفضل استخدام من الط
 .جھاز یحمل خصائص فنیة متوافقة مع المنصات التعلیمیة

  الصوت أو سماع مثل مكونات  بعض األجھزةوجود عیوب في
 12 .یرا قد تؤثر على استخدام المنصةالكام

  المعلم االستعداد للحصص المشاكل الطارئة قد تحدث في مثل ھذه الحاالت وعلى
دریب الت مستوى، ویمكن االستفادة من فریق الدعم الفني بالمدرسة أو زیادة المباشرة

للمعلمین الذین یحتاجون للدعم في ھذا الجانب ویمكن التنسیق مع المدیریة لرفع مستوى 
 .تدریب المعلمین أو المدارس

 رئة أثناء عدم قدرة بعض المعلمین على حل المشاكل الفنیة الطا
 13 .مالحصص المتزامنة مما یفقد الطالب أجزاء كبیرة من زمن التعلّ 

  یمكن االستفادة من أدلة االستخدام التي تم إعدادھا لشرح خدمات المنصة، كما یتم
ویقترح تبادل الخبرات بین  التعرف على إمكانیات المنصة من خالل الممارسة.

ن من مدارس أخرى لدیھم ون آخرویقدمھا معلم المعلمین أو تنفیذ برامج تدریب عن بعد
خبرة أكبر في مجال تفعیل المنصة، أو التنسیق مع المدیریة في ھذا الجانب لزیادة 

 فرص التدریب الرقمي للمعلمین.

  عدم معرفة البعض بإمكانیات المنصة وكیفیة االستفادة القصوى
 14 .التعلمیّة منھا في خدمة العملیة التعلیمیة
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 خدمستالتخصصي ویبقى على الم عھدوتدریبھم من قبل الم ستخدمینل المتم تأھی 

 أو طلب مزید من التدریب بالتعاون مع معلمین التقنیة. ھاالستزادة والبحث وتنمیة قدرات
كما تم إعداد دلیل خاص  آخرین ذوي خبرة أو التنسیق مع المدیریة في ھذا الجانب.

واجھة  لىعع علیھ في صفحة التعلیم المدمج طالعن برنامج میكروسوفت تیمز یمكن اال
 البوابة التعلیمیة.

  على استخدام بعض ممیزات االجتماع  ستخدمینالمبعض عدم قدرة
عض الخلفیة التقنیة لدى ب تفاوتالمرئي مثل كتم الصوت للجمیع، و

 بشكل عام. ستخدمینالم
15 

 مكن س التعلیمیة ویتم تدشین قناة مورد على الیوتیوب التي تضم الكثیر من الدرو
للمعلمین اختیار الدروس المناسبة لھم ومشاركة رابط الدرس للطلبة بھدف االستفادة 

 من الدروس التعلیمیة في قناة مورد بصورة متواصلة.

  فھناك إدراج الدروس في المنصة قبل عرضھا للطالب یفضل
 16 صعوبة في دخول كل الطالب للحصص المتزامنة

 جدول الخاص بالحصص المتزامنة بین المعلمین بھدف على المدرسة ضبط ال
استقرارھا على نحو جید، أما الحصص غیر المتزامنة فیتم أرشفتھا في المنصة ویمكن 

وتضم منصة منظرة میزة وجود الجدول المدرسي وال تقبل  الرجوع إلیھا في أي وقت.
 خصائص المنصة حجز حصة افتراضیة في نفس الموعد.

 قد متزامنة الیر غداول الحصص المتزامنة وصعوبة استقرار ج
وحرمان الطلبة إضاعة العدید من الحصص المتزامنة  یؤدي إلى

 منھا.
17 

  ھذه المیزة توجد في منصة منظرة حیث تم ترمیز كافة الوحدات الدراسیة وكافة الدروس
الخاصة بالحلقة األولى وعلى المعلمات تتبع خط سیر الدروس من خالل نشر 

 ات أو الواجبات الخاصة بھا. المحتوی
 18 ھ.على النحو نفس جمیع الموادبالنسبة ل توحید خطوات سیر الدروس 

  الجدول المدرسي في البوابة التعلیمیة بیعتمد وجود الطلبة على ما تقوم بھ المدرسة
حیث أن دمج أو قسمة الشعب في الجدول المدرسي سیؤدي إلى ظھورھا كما ھي في 

وعلیھ یجب على المدرسة التأكد من ضبط الجدول المدرسي الخاص  المنصة التعلیمیة
 أو الغاء فصل الشعب المدرسیة في البوابة. بھا

 في الشعبة الواحدة لدى بعض المعلمین  من الطالب وجود عدد كبیر
 19 بسبب دمج الشعب.

 مكان إلاظھور الطالب في صفین یعود إلى الجدول المدرسي في البوابة التعلیمیة وب
البوابة التعلیمیة وعلیھ ستقوم المنصة بإجراء  فيإخراج الطالب من أحد الفصول 

 .التحدیث اآللي الیومي لھا بصورة دوریة
 .20 ظھور صفین من نفس المادة للطالب في المنصة 

 سي وفي الجدول المدر التأكد من تحدیث بیانات المعلم والطالب في البوابة التعلیمیة
صورة آلیة ب اعد البیانات یتم وفقا للتحدیث الذي یتم في الجدولحیث أن التحدیث في قو

 وفي كل یوم.

 ي ف ظھور صفحة فارغة أثناء تسجیل الدخول للمنصة التعلیمیة
 21 بعض األحیان.
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 ط لكتروني الخاص بمیكروسوفت وربفتح الحصة المتزامنة یتطلب استخدام البرید اإل

 إلى نسبة استخدام عالیة في ھذا الجانب ذلك مع میكروسوفت تیمز وتشیر اإلحصائیات
وعلیھ نقترح أن یتم توضیح الخطوات من قبل المعلمات للطلبة بصورة واضحة أو تتبع 

 توضح الخطوات الخاصة بھذا الجانب.التي أدلة االستخدام التي تم نشرھا و

  22 .عدم فتح الحصة المتزامنة لبعض الطالب في منصة منظرة 

 دى المعلمة حیث یمكنھا فتح الخدمة أو إغالقھا حیث أن إغالق توجد ھذه الخاصیة ل
 23 .عدم فتح خاصیة المشاركات من قبل الطلبة في منصة منظرة  ھذه الخاصیة ال تسمح بالمشاركات من قبل الطلبة.

  تم منح الخدمة للمدارس منذ بدایات تشغیل المنصة وھي عملیة سھلة للغایة وال تحتاج
 24 لمة المرور في منصة منظرة.إعادة ك  لوقت طویل.

  فعال ھذا الجانب موجود وھناك ربط مع میكروسوفت تیمز وبمجرد ضغط الطالب على
الحصة المتزامنة یتم نقلة للدخول إلى میكروسوفت تیمز عبر المتصفح أو عبر البرنامج 

 الموجود الذي تم تنزیلھ في الجھاز.
 25 منظرة. ربط المنصة بمیكروسوفت تیمز مباشرة في منصة 

 او بمشاركة روابط للمحتویات التعلیمیة داخل المنصة  یتم عمل المحتوى من قبل المعلمة
، وھي من تقوم بوضع الواجب وخاصیة الواجب تعمل بشكل جید وإرسالھا للطلبة

 وھناك عدد كبیر جدا منھا في المنصة یتم تنفیذه من قبل المعلمات.
 26 نصة لعدم وجود محتوى.ال یمكن للمعلمة تنزیل واجب في الم 

 لضغط من خالل ا وتفعّل توجد ھذه الخاصیة في منصة منظرة في قسم المحتوى التعلیمي
 27 ال یوجد لدى المعلمة خاصیة تحمیل محتوى في منصة منظرة.  على رابط إضافة محتوى.

  ساحة المشاركات خاصة بمشاركات الطلبة، وإضافة المحتوى یتم في قسم المحتوى
 ھابیمي في المنصة، كما تضم الصفحة الرئیسیة للمنصة كافة الخدمات الرئیسیة التعل

 إلیھا. الطلبةتسھیل وصول بھدف 
 .28 الصعوبة في نشر المحتوى في ساحة المشاركات في منصة منظرة 

 

 وهللا ولي التوفیق،،،

 


