
تدريب المعلمين

الحصإبراهيم / المدرب 
مدير وحدة التدريب والجودة

كالسيرا الشرق األوسط
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تدريب المعلمين

تعليمات عامة

اِحط نفسك بسياج من التركيز وابتعد كل المشتتات-1

جهز دفتر وقلم لكتابة المالحظات-2

جوالك على وضع الصامت -3

بالحضور في الموعد ومتابعة التدريباإللتزام-4

(اسمك األول/اإلدارة)سجل الدخول في القاعة بـ -5



اسم البرنامج التدريبي

قبل التدريب

بناء 

خطة التدريب

منالعتمادهاالشاملةالتدريبخطةارسال-

.المدارس
كالسيرا

منمعتمدمدرب)األساسيالمدربتكليف-

(كالسيرا
كالسيرا

المدارس.للتدريبالزمنيةالخطةاعتماد-

المدارسمعهلالتواصووسائلالتدريبمنسقتحديد-

المدارسهوأهميتالتدريببموعدالمتدربيناشعار-

إعدادات القاعة التدريبية

المكيفات واإلضاءة + مناسبة سعة 1.

ميجا8شبكة إنترنت سرعة 2.

أجهزة حاسب ألي أو البتوب لكل 3.
.متدرب

سماعات/ ميكروفون / جهاز داتاشو 4.

وصالت وتمديدات كهرباء5.

)أقالم وأوراق)أدوات التدريب 6.
المدارس

ساعة12قبلاألجهزةصالحيةمنالتأكد-

.التدريبمن
المدارس

إعدادات النظام

كالسيرا(كالسيرانظام)العملبيئةتجهيز-

كالسيرا.صحيحبشكليعملالنظامأنمنالتأكد-

هملحساباتالمتدربيناستالممنالتأكد-

.الرسمية
المدارس

عند )ام توزيع الحسابات التجريبية لالستخد-



اسم البرنامج التدريبي

أثناء التدريب

إدارة التدريب

كالسيراواالنصرافالحضورتوقيعكشف-

المدارس(التدريبقاعةعناصر)منالتأكد-

المدارس.والمتدربينالمدرببينالتواصل-

المدارساالستئذانحاالتتنظيم-

التدريب

ددالمح-التدريبمنسق)معالتنسيق-

(المدارسمن
كالسيرا

pdfبشكلالتدريبيةالحقيبةتوزيع-

النظامداخل
كالسيرا

كالسيراالنظامداخلpdfبشكلاالستخدامدليل-

كالسيراتخدمالمسلحسابتوضيحيةفيديوهات-

يبالتدربعدالمتدربينمعالتواصل-

استفساراتألي
كالسيرا

تقييم المتدربين

كالسيرا.طةلألنشالمتدربينتطبيقتقييم-

كالسيراالنهائيالتقييمياالختبار-

:(التدريبانجاز)شهادةاصدار-
%80بنسبةاالختباراجتياز-
.التقييمياالستبيانتعبئة-
.سميالرحسابهفيالتدريباتتطبيق-

كالسيرا



اسم البرنامج التدريبي

بعد التدريب

شهادة 

الحضو

ر

رمدي)النظامفيالمتدربينلحساباتتضاف

.(النظام

.واالنصرافالحضوركشف-

المدارس

م تقيي

التدري

ب

كالسيرا(المتدربين)تفصيلياستبيان-

كالسيرا(المدرب)تفصيلياستبيان-

رالتقري

48ـبالتدريببعد)التدريبعنشاملتقرير-

(ساعة

(التوصيات-بالخطةااللتزام–الحضور)

كالسيرا



تدريب المعلمين

جداول التدريب بالتعاون مع كالسيرا 



اسم البرنامج التدريبي

( 1الجلسة)الخطة التدريبية 

المجموع األسئلة الشرح العنصر

5 - 5 افتتاح التدريب

5 - 5 عرض كالسيرا

10 - 10 الواجهة الرئيسية+الدخول حساب المعلم 

5 - 5 (التزامني) عرض حساب الطالب 

5 0 5 1
البريد /أدوات التواصل  أ

10 0 10 غرف النقاش

15 5 10 2
السلوك/جـ|الغياب/ب|الجدول/أالحصةإدارة 

15 5 5 المكتبات العامة

15 5 10 تحضير الدروس

25 10 15
3

رفع المصادر التعليمية

(فيديو/ مرفقات )



اسم البرنامج التدريبي

(2الجلسة) 2الخطة التدريبية

المجموع األسئلة الشرح العنصر

5 - 5 افتتاح التدريب

15 15 0 1رد على أسئلة في الجزء 

45 15 30 (االختبارات/ الواجبات )األنشطة 

45 15 30 يةاالجتماعات االفتراض/ الفصول الذكية

15 0 15 أسئلة ومناقشة



تدريب المعلمين
9

التدريب -1
المباشر

قنوات -2
يوتيوب  
كالسيرا 
الرسمية 
للتدريب

أدلة -3
المستخدم

منصة -4
اإلبداع 
للتعليم 
اإللكتروني

لقاءات -5
مسؤولي 
التفعيل 
كالسيرا

تعاون -6
فريق 
المدرسة

كيف سنتعلم مع كالسيرا 
؟

Classera Training channel
https://www.youtube.com/channel/UCYvRsmf

C90itDLukU5dNmKQ

Classera ME channel
https://www.youtube.com/channel/UCCcs1CW

8Fk46ayVkFDQhKiA

منصة اإلبداع

https://elearning.classera.com/

https://www.youtube.com/channel/UCYvRsmfC90itDLukU5dNmKQ


تدريب المعلمين

مهام المعلم اإللكتروني

(1)
التواصل 

(2)
المهام 
اإلدارية

(3)
التعلم 
غير 

المتزامن

(4)
التعلم 
المتزامن

(5)
تقويم 
التعلم

البريد 

اإللكتروني

الفترة الزمنية

جدول الحصص

(ملف)مرفقات المادة/أ
محاضرات الفيديو/أ

(تسجيل الفصل المباشر)

Teams

واجب

تحضير الدرس

اختبار

غرف 

النقاش

/  أفكار / اراء / نقاشات 

صور / خبرات 

أسئلة محددة

Zoom

رصد الغياب

الدردشة



تدريب المعلمين
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قبل الحصة-الفصول الذكية

التأكد من حساب 
تيمز

التأكد من سرعة 
اإلنترنت

تجهيز بيئة المعلم 
التعليمية

التأكد من إعدادات 
الجهاز

ارسال مصادر تعلم 
الفصل )غير متزامن
(مقلوب

الحضور قبل 
الطالب وتجهيز 

العرض



تدريب المعلمين
الجزء األول 12

تسجيل 
الحصة

غلق /فتح
الكاميرا 

غلق /فتح
الصوت 

مشاركة 
الشاشة

الشات

مشاركة 
الطالب 

الكتابة على 
السبورة

أثناء الفصل–الفصول الذكية 



تدريب المعلمين
الجزء األول

cera126t 0032moc.ftosorcimno.sloohcslautriv@



تدريب المعلمين

بكالسيراربط الوان درايف 

على الوان درايفاإلفتراضىتسجيل الفصل 

بالحصة على كالسيرااإلفتراضىربط تسجيل الفصل 



تدريب المعلمين
الجزء األول 15

رفع التسجيل 
على مكتبة 
محاضرات 

الفيديو

رصد الغياب والسلوك

التعلم غير 
المتزامن

بعد الحصة–الفصول الذكية 



اسم البرنامج التدريبي

(الوكيل/ المشرف / حساب المدير )الخطة التدريبية 

العنصر 
الزمن

(النظري) 

الزمن 

(التطبيق)
المجموع

505عرض عن كالسيرا

505لوحة التحكم الرئيسية

5510(البريد)أدوات التواصل 

5510(قائمة الطالب/الغياب/السلوك/اإلدارية )التقارير 

متابعة المعلمين

(المعلم البديل/األنشطة/المصادر/التحضير)
10515

5510احصائيات المعلمين

5510اإلعالنات

5510الزيارة الصفية

االجتماعات عقد / حضور فصول المعلم )التعلم عن بعد 

(االفتراضية
102030

10-10األسئلة



تدريب المعلمين
الجزء األول 17

التدريب -1
المباشر

قنوات -2
يوتيوب  
كالسيرا 
الرسمية 
للتدريب

أدلة -3
المستخدم

منصة -4
اإلبداع 
للتعليم 
اإللكتروني

لقاءات -5
مسؤولي 
التفعيل 
كالسيرا

تعاون -6
فريق 
المدرسة

تطوير المحتوى

Classera Training channel
https://www.youtube.com/channel/UCYvRsmf

C90itDLukU5dNmKQ

Classera ME channel
https://www.youtube.com/channel/UCCcs1CW

8Fk46ayVkFDQhKiA

منصة اإلبداع

https://elearning.classera.com/

https://www.youtube.com/channel/UCYvRsmfC90itDLukU5dNmKQ


تدريب المعلمين
الجزء األول 18

قائمة الحسابات اإلدارية

مدير 
المدرسة

الوكيل

المشرف 
التربوي

المرشد 
الطالبي

مسؤول 
العيادة

رائد 
النشاط

الموظف

مالك 
المدارس

المحاسب

المدير 
العام

المشرف 
العام

شريك 
التعلم

مسؤول 
التسجيل

السائق 
الخاص



تدريب المعلمين
الجزء األول

الحسابات 
اإلدارية

مدير 
القائد/

المشرف الوكيل
التربوي

/  المرشد الطالبي
النفسي

كل الطالب

كل 
المعلمين

بعض الطالب

بعض 
المعلمين

بعض 
(مادته)المعلمين

الطالب 

مدير 
النظام



تدريب المعلمين
الجزء األول 20

مهام 
المشرف /الوكيل/القائد

في كالسيرا

التواصل مع 
المستخدمين

البريد -
اإللكتروني

رسائل على -
الجوال 

متابعة 
المستخدمين

/  المعلم )
(الطالب

تقارير 
النظام

التقارير )
/  اإلدارية 
تقارير 
(المعلمين

اإلجتماعات 
اإلفتراضية 

الزيارات 
الصفية

(اإللكترونية)



تدريب المعلمين
الجزء األول 21

مراقب /مهام المرشد الطالبي
الدور 

في كالسيرا

التواصل مع 
المستخدمين

البريد -
اإللكتروني

رسائل على -
الجوال 

متابعة الطالب
(الطالب)

حاالت 
اليو)الغياب

(م الكامل

تقارير 
النظام

احصائيات )
(وتقرير

اإلجتماعات 
اإلفتراضية 



اسم البرنامج التدريبي

( تهيئة بيئة النظام–حساب مدير النظام )الخطة التدريبية 

المجموع العملي النظري العنصر

5 - 5 افتتاح التدريب

5 - 5 عرض كالسيرا

5 - 5 األكتف ديركتوري / أوال تجهيز ملفات المدرسة 

15 5 10
1

الفصول الدراسية/ إضافة األعوام 

20 5 15
2

الفصول المدرسية/الصفوف / إضافة المراحل 

25 10 15
3

إضافة المواد

30 10 20
4

التعامل مع الحسابات

30 10 20
5

إضافة الجدول الدراسي

10 5 5 الدعم الفني 

30 10 20 األسئلة واالستفسارات



تدريب المعلمين
الجزء األول 23

التدريب -1
المباشر

قنوات -2
يوتيوب  
كالسيرا 
الرسمية 
للتدريب

أدلة -3
المستخدم

منصة -4
اإلبداع 
للتعليم 
اإللكتروني

لقاءات -5
مسؤولي 
التفعيل 
كالسيرا

تعاون -6
فريق 
المدرسة

مهارات التدريب اإللكتروني

Classera Training channel
https://www.youtube.com/channel/UCYvRsmf

C90itDLukU5dNmKQ

Classera ME channel
https://www.youtube.com/channel/UCCcs1CW

8Fk46ayVkFDQhKiA

منصة اإلبداع

https://elearning.classera.com/

https://www.youtube.com/channel/UCYvRsmfC90itDLukU5dNmKQ


تدريب المعلمين
الجزء األول 24

(1)
إعدادات العام 

الدراسي 
الحالي 
والفصول 
الدراسية

(2)
إعدادات 

الصف/المراحل
وف

(3)
إعدادات 
المواد

(4)
إعدادات 
الحسابات

(5)
إعدادات 
الجدول 
الدراسي

إضافة المراحل
إضافة 

الصفوف

إضافة 

الفصول

إضافة العام الدراسي
إضافة الفصل 

الدراسي

تعيين الفصل 

الدراسي الحالي

إضافة المادة
تعيين قالب 

المادة

إضافة الحسابات
تصدير 

الحسابات

إدارة  

الحسابات

ربط الحصص
الجدول 

اإللكتروني
إدارة الجداول

تهيئة بيئة 
النظام



تدريب المعلمين
الجزء األول 25

مهام مدير النظام

متابعة التفعيل

تق ارير عن النظام

مساندة المستخدمين

التواصل مع مسؤول  
التفعيل

الخدمات النوعية  
/  تقرير الدرجات  )

الدورات  / الشهادات
العيادة  /التدريبية  

الخ... المدرسية

تشغيل النظام



تدريب المعلمين
الجزء األول

اسم التدريب

:  العدد:القسمالفئة المستهدفة

إلى            :          من        : الساعة2021:       /    / اليومتوقيت التدريب

:

:  مكان التدريب

(واضح ثالثي)االسم 
تخصص 

المادة

االنصرافالحضور
مالحظات

توقيعوقتتوقيعوقت

::المدرب

::منسق التدريب

1::
2

::
3

::
4

::
5

::


