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األهالي و من إلى 
أجل المعرفة 

 للمعلمين على الموقع

 
 

التعلم عن بعد. وسائلالموضوع: معلومات   

 
ال نعلمكم بأن  Istituto Comprensivo.  وفي بعض الحاالت ستالمهاإأوروبا يستخدم وسائل اتصال متعددة مع العائالت إلسناد المهام و 

 عمل دروس فيديو التي من خاللها يتم تقديم بعض اإلقتراحات حول كيفية اإلستخدام.

 

1. REGISTRO ELETTRONICO (مدرسة ثانوية) 

a. AGENDA 

b. DIDATTICA 

 
 

2. ACCOUNT GOOGLE (جميع صفوف المدرسة الثانوية والمدرسة اإلبتدائية) 

a. E MAIL 

b. CLASSROOM 

c. MEET di HANGOU ةللدروس اإلفتراضي   

 
 إجراءات تحميل المهام التعليمية للسجل اإللكتروني وفيما بعد إرسال للمعلمين مهام منفذة

 

:المواد هو عن طريق الكمبيوتر إلىالمفضل  وصولاإلشارة أن التجدر    
 

مسح ضوئي أو ةيتم تحميلها يتم تفيذ المهام ومن ثم يتم حفظ الملف, أو يتم عمل صورة للمهمة سواء ورقي compiti بالضغط على    

SCEGLIFILEيتم إختيار  COMPITI di DIDATTICAإلعادة إرسالها يتم الرجوع إلى قسم  ومن ثم   CARICA 

 عمل مجلد يحتوي الملفات المتعددة لذلك الواجبمن هذه اللحظة ذلك الواجب يختفي. ليس من الممكن تحميل أكثر من ملف الحل هو 

(.doc .jpg .pdf( .مضغوط من الممكن تحميله بينما مجلد عادي فال. مجلد  التي بعد ذلك عليكم ضغطها  

Desktoأنصحكم بحفظ المجلد على    أسرع ن أجل إعادة العثور عليها م   
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Smartphoneيمكن الوصول أيضا عن طريق  يكون أكثر تعقيدا لكن تحميل وإرسال الواجبات سوف  

 DIDATTICAعلى المادة المحملة مباشرة من قسم  APPيمكن الدخول مباشرة من ال 

DIDATTICAإلى المادة المحملة مباشرة في قسم  APPيمكن الوصل مباشرة من  واجبات لكن بإتباع المسار من   ClassevivaWeb: 

سجيل اضغط على الثالثة شخطات في األعلى على اليسار(القائمة الرئيسية في األعلى على اليسار)بمجرد أن يفتح الت  

 ClassViva Webاختيار الصوت 

 Didatticaاختيار 

Compitiاختيار في األعلى على اليمين الصوت  ( )بمساعدة الزوم  

في مجلد تحميل للهاتف( للمواد المعينة بالضغط على األسهم ذات الصلة و إيجاد بعد ذلك في هاتفك الملفات المحملة)عادة downloadعمل ال   

 بإعادة البحث عن الملفات في هاتفك SCEGLI I FILE CARICAمن الممكن بعد ذلك تحميل ملفات اإلجابة من :

 

 L’ACCOUNT GOOGLEإجراءات من أجل إستخدام 

 من حسابات جوجل الممكنة E MAIإستقبال و إرسال 

CLASSROOMمن أجل التسجيل في دورات  على التسعة مربعات في األعلى على اليمين اعلى حسابكم واضغطو االمعلمين ادخلوالمفعلة من   

على  اتنفتح ستارة مع عدة أيقونات, اضغطو CLASSROOM على +  ابمجرد دخولكم اضغطو  

إلكترونيالرمز الذي تم إبالغكم به من المعلمين عن طريق اإليميل أو عن طريق تسجيل  اواستعملو iscrivirti al corsoومن ثم   

 

 سوف تتبعون بعد ذلك اإلرشادات التي سيعطيكم إياها معلموكم داخل كل دورة مفعلة
إلى حسابكم في الوقت المحدد, من أجل متابعة الدروس عبر اإلنترنت عليكم الدخول   

 الضغط على التسعة مربعات السوداء في األعلى على اليمين

 MEETو من الستارة الضغط على األيقونة 
في إجتماع اشترك  

 الذي سيتم نقله إليكم من المعلمين nicknameأدخلوا الرمز/

 

الذي سيعاد طلب ذلك منكم الكاميرا في الوقت وقفواتذكروا أن ت  

 

 فيما يلي بعض الروابط التي يمكن إستخدامها من أجل قيادة الدخول ونشاط الطالب

 
● Utilizzare Classroom (للطالب)  

 

● Lezioni a distanza: Come attivare Google Classroom da casa - Webinar 

 

حيازة دخول أكثر أمانا على الويب, إذهبوا لتفعيل في حساب األطفال  إذا أردتم Safesearch طالما الحساب فعال ) يعني توجد .
 النقطة الملونة مع الحرف( الفلتر يعمل والبحوث تحت السيطرة.

إلزالتهفعّلوه عندما هم ال يكونوا متواجدين, احتمال, بذلك نكون آمنين لن يذهبوا   

 

 

رف الطفل الملون في األعلى على اليمين. ثم اختاروااضغطوا على ح Gestisci il tuo account Google" 

 "Dati e personalizzazioneفي القائمة على اليسار 

 Preferenze generali per il Webمرروا حتى المربع قبل األخير

 Impostazioni di ricerca Impostazioni quali risultati privati e SafeSearch هناك اضغطوا على عدسة التكبير

 

Filtri SafeSearchفي الصفحة التي تفتح بعنوان  فعلوا الفلتر الظاهر   Attiva safeSearch. ثم انزلوا حتى النهاية واضغطوا حفظ   

 
 

األهالي أن يجعلوا األبناء يشاركون باألنشطة التي يتم اقتراحها وجعلهم يقومون بجميع الواجبات الموكلة لهم.يطلب من   

F.to digitalmente 

La Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Raffaella Valgimigli) 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ
https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs
https://www.google.com/preferences?hl=it&amp;authuser=2
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