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مـزايـــــا
اخلدمة

املعلّم/ـة

تخصيص اسم الدخول وكلمة املرور حسب رغبة املدرسة / أو املستخدم .
مالئمة تصفح النظام من أي جهاز إلك�و� متصل با�ن�نت .

التصفح من الويب أو من تطبيق الهاتف الذكي .
استعادة كلمة املرور عند نسيانها باستخدام ا�مييل أو رسالة نصية .

تسجيل الدخول املوحد
£ نظام كالس¢ا

و¥ ا¤مرالطالب/ـة

اكتمال اخلاصية

±≥µ

≤¥

انتقل لـ رابط كالس¢ا
www.me.classera.com

ادخل كلمة املرور
اخلاصة بك

أدخل اسم املستخدم 
اخلاص بك

ميكنك تسجيل الدخول:
       بحسابك £ جوجل

       أو بحساب مايكروسوفت
       أو بالتحقق ببصمة الوجه

انقر على
(تسجيل الدخول)

الدخول املوحد

الدخول من أي
�جهاز إلك�و
أو هاتف ذكي

متصل با�ن�نت
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قبسات من مميزات كالس�ا
العملية  أطراف  كل  يجمع  ومتنوع  شامل  نظام  كالس�ا 
التقنية  فيه  متتزج  فريد  بأسلوب  واحد  مكان   � التعليمية 
 � نوعية  نقلة  �حداث  ا�بداعات  وإطالق  التحفيز  بأساليب 

العملية التعليمية.
الستعراض  و�تصرة  سريعة  جولة   � سنأخذك  يلي  فيما 

عدد من اخلصائص الفريدة التي ستخدمك � كالس�ا.



اخلدمات العامة لك كالس¢ا
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صندوق
الµيد

منظومة
كالس¢ا
إنسباير

النقاط

التقومي
الدراسي

مكتبات
املصادر

التشاركية
الشهادات
واخلطابات

االستبيانات
والتقييمات

والنماذج

نظام
املسابقات
ا�لك�ونية

اجلداول
الدراسية

نظام
ا¤وامر

نظام الصوتية
املهام

اخملصصة
Multitasking

نظام املوارد
البشرية

ملف
ا�جناز

تطبيق اجلوال
Android / IOS 

احملادثة
النصية



خدمات و¥ ا¤مر £ كالس¢ا
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متابعة تفاعل
ا¤بناء والبنات
 £ املدرسة

نظام استدعاء
Child ا¤بناء والبنات

Calling

نظام التواصل
مع املعلمني

وا�دارة

تقارير سلوك
ا¤بناء والبنات

تقارير غيابات
ا¤بناء والبنات

نظام
ا�شعارات

نظام سائق
ا¤سرة

حساب موحد
لكل ا¤بناء والبنات

حضور الفصول
الذكية



خدمات أبنائك/بناتك
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خدمة
رفيقك
الذكي

 االختبارات
والواجبات استعراض العناصر

التعليمية الرقمية

اخلطة
ا¤سبوعية

الواجهة
البسيطة

تقارير
السلوكيات

نظام ا¤وسمة
والشارات

الكتب
املدرسية
ا�لك�ونية

ملف
ا�جناز

نظام ا¤لعاب
واملسابقات

ا�لك�ونية

الفصول
الذكية

إحصائيات الغياب
واحلضور اليومي

جدول
احلصص



نظام االختبارات
والواجبات إلك�ونية

أو ورقية

احملتوى
التعليمي
الرقمي

نظام حتليل
إحصاءات
ا�ختبارات

اخلطط
ا¤سبوعية

رصد
الغياب واحلضور

اليومي

حتض¢
الدروس
Íإلك�وني

جدول
احلصص

رصد
السلوكيات

إدارة
احملتوى

احملادثة
النصية

الفصول
الذكية
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خدمات معّلم/ـة أبنائك/بناتك



و¥ ا¤مر

مـزايـــــا
اخلدمة

تخفيف ا¤عباء الورقية مثل طباعة اخلطة ا¤سبوعية .
ربط املصادر التعليمية الرقمية والواجبات وا¤نشطة باخلطة ا¤سبوعية .

عرض اخلطة ا¤سبوعية للطالب أيضا 
عرض اخلطة ا¤سبوعية لÑسبوع السابق واحلا¥ والقادم

عرض الطلبة/ و¥ ا¤مر لعناصر اجلدول الدراسي حيث ميكنه استعراض جدول احلصص،
وكذلك استعراض اخلطة ا¤سبوعية اخلاصة مبتطلبات الدرس وفق جدول احلصص اليومي

اخلطة ا¤سبوعية

تسجيل الدخول
اكتمال اخلاصيةلنظام كالس¢ا

±≥µ

≤¥

من الشاشة الرئيسية من 
القسم اخلاص باالبن/االبنة 

انتقل ملتابعة حسابه 
/ها بالنقر على (تفاصيل 

امللف)

تظهر قائمة اخلطة 
ا¤سبوعية حلصص ا¤سبوع 

احلا¥

اخ� ( اخلطة ا¤سبوعية ) 
أعلى منتصف واجهة 

الشاشة

ميكنك عرض تفاصيل 
اخلطة ا¤سبوعية لكل 

حصة والتنقل بني ا¤سبوع 
احلا¥ وا¤سبوعني التا¥ 

والسابق

للعودة للشاشة العامة 
حلسابك انقر على 

(الرئيسية)



و¥ ا¤مر

مـزايـــــا
اخلدمة

هي قاعات إلك�ونية تتيح التفاعل املباشر بني املعلم والطلبة
من خالل عرض كامل للمحتوى التعليمي للفصل الذكي عµ ا�ن�نت

وبث مناقشات تفاعلية بني الطالبـ/ـة واملعلمـ/ـة.

املرونة £ اختيار الوقت واملادة التعليمية للمعلمـ/مة 
والطالبـ/ـة.

التواصل مع معلم أو متعلمني آخرين £ مناطق جغرافية 
متعددة

املساعدة على حل بعض معيقات التعلم مثل حاالت تعليق 
الدراسة

تقدمي دروس املراجعة النهائية

توجيه الدعوة حلضور الفصل الذكي (قائد املدرسة / أولياء ا¤مور
/ املشرف ال�بوي/مدعوين)

Øاكاة الفصل الدراسي التقليدي بشكل إلك�و� منز¥ .
يستطيع املعلم £ الفصل الذكي تنويع خواص الشرح والتعليم، مثال ميكنه  استخدام 

خاصية الفيديو / املصادر / الصوت / اخلرائط .. الخ
تسجيل الفصل ا�ف�اضي ليتمكن الطلبة من إعادة عرض التسجيل .

ال�كيز مع املعلم حيث ال يشعر الطالبـ/ـة تداخالت مشتتة من اÜخرين. اÜخرين.

الفصول االف�اضية - و¥ ا¤مر

تسجيل الدخول
اكتمال اخلاصيةلنظام كالس¢ا

±≥µ

≤¥

من الشاشة الرئيسية من 
القسم اخلاص باالبن انتقل 
ملتابعة حسابه بالنقر على 

(تفاصيل امللف)

£ املوعد احملدد للفصل 
االف�اضي قم بالنقر على 

(بدء) لفتح الفصل 
االف�اضي

من الشاشة الرئيسية 
انتقل لتبويب ( الفصول 

االف�اضية)

التفاعل £  الفصل 
االف�اضي باستخدام 
أدوات مثل (الفيديو / 

الصوت / العرض املباشر 
/ مشارك سطح املكتب )

بعد انتهاء الفصل 
االف�اضي ميكن مشاهدة 

التسجيل



و¥ ا¤مر

مـزايـــــا
اخلدمة

كل املصادر التعليمية ا�لك�ونية التي يضيفها املعلم داخل مقرره 
كي يستفيد منها الطلبة الحقÍ £ استيعاب وفهم دروسه

رفع أمناط متنوعة من مصادر التعلم الرقمية ( فيديو – أوراق عمل – ملفات صوتية – عروض تقدميية – صور - دروس تفاعلية ..)  .
تقييم (الطالب/قائد املدرسة / مشرف املادة ) ملستوى جودة املصدر التعليمي .

إضافة الطالب/ـة لـ (سؤال / تعليق) عن Øتوى املصدر التعليمي الرقمي .
عرض املصدر التعليمي بشكل مباشر بدون احلاجة لتحميله .

حتميل املصدر التعليمي الرقمي . 
أسئلة تقوميية عن املصدر .

املصادر التعليمية الرقمية - و¥ ا¤مر

تسجيل الدخول
اكتمال اخلاصيةلنظام كالس¢ا

±≥µ

≤¥

من الشاشة الرئيسية من 
القسم اخلاص بالطلبة 

انتقل ملتابعة حسابه بالنقر 
على (تفاصيل امللف)

تظهر نسبة إجناز االبنـ/ـة لـ 
(مشاهدة عناصر املكتبة 

الرقمية ) وكذلك إشعار 
بالعناصر اجلديدة املضافة 

£ كل مكتبة

من الشاشة الرئيسية 
تظهر تبويبات املكتبات 

الرقمية وفق النوع

ميكنك الضغط على 
ا�شعار اجلديد لعرض 

الرقمي اجلديد أو عرض 
الكل : لعرض كل عناصر 

املكتبة

£ شاشة العرض ميكنك : 
-عرض املصدر ، - كتابة 

تعليق -كتابة سؤال – تقييم 
املصدر



تسجيل الدخول
لنظام كالس¢ا

و¥ ا¤مر

مـزايـــــا
اخلدمة

ا¤نشطة املنزلية التي يعدها املعلم/ـة ، ويقوم الطالبـ/ـة بحلها منزليÍ بعد الدرس،
للتدريب على إتقان املهارات املكتسبة للدرس.

تصحيح إلك�و� بطريقة فورية عقب انتهاء الطالبـ/ـة من ا�جابة على االختبار بدون تدخل املعلمـ/ـة . 
يقدم النظام إحصائيات حتليلية دقيقة وشاملة لنتائج كل طالبـ/ـة.

ربط ا¤سئلة بوحدة أو عنصر تعليمي Øدد وفق أهداف الدرس .
التأكد من حل طالبـ/ـة للواجب بنفسه عن طريق خاصية التحقق بالوجه .

خدمة رفيقك الذكي SmartMate  تساعد على توجيه واجبات آلية äصصة للطلبة .

الواجبات ا�لك�ونية

اكتمال اخلاصية

±≥µ

≤¥

من الشاشة الرئيسية من 
القسم اخلاص بالطلبة 
انتقل ملتابعة حسابه 
بالنقر على (تفاصيل 

امللف)

تظهر نسبة إجناز (الواجبات 
) وكذلك إشعار بالواجبات 

اجلديدة املطلوب حلها

اخ� قسم
( الواجبات )

ميكنك الضغط على 
ا�شعار اجلديد لعرض 
الواجب اجلديد أو عرض 

الكل : لعرض كل الواجبات 
السابقة واحلالية

£ شاشة العرض ميكنك 
عرض عناصر الواجب (اسم 

الواجب/ الدرجة الكلية / 
عدد التسليمات )



و¥ ا¤مر

مـزايـــــا
اخلدمة

سهولة عرض حاالت حضور الطالب|ـة وفق (املادة / اليوم / احلصة) .
تظهر التقارير £ سجل (و¥ أمر الطالب) . 

تخفيف ا¤عباء الورقية مثل طباعة تقرير ورقي حلضور الطالب/ـة .
إشعار الطالب/ـة بتخطيه نسبة حضور حددتها املدرسة .

إطالع و¥ ا¤مر على حاالت (احلضور/ الغياب / التأخر / االستئذان) للطالب/ـة أثناء احلصة
وعلى مدار اليوم الدراسي

تسجيل الدخول
اكتمال اخلاصيةلنظام كالس¢ا

±≥

≤

من الشاشة الرئيسية من 
القسم اخلاص باالبن انتقل 
ملتابعة حسابه بالنقر على 

(تفاصيل امللف)

تظهر تقارير حاالت (احلضور 
/ الغياب ) لالبن £ (ا¤يام / 

احلصص)

من أيقونة (االنضباط 
والسلوك) اخ� تبويب 

احلضور

احلضور اليومي 



الطالب/ـة

مـزايـــــا
اخلدمة

تخفيف ا¤عباء الورقية مثل طباعة اخلطة ا¤ سبوعية .
ربط املصادر التعليمية الرقمية والواجبات وا¤نشطة باخلطة ا¤سبوعية .

عرض اخلطة ا¤سبوعية لو¥ ا¤مر أيضا 
عرض اخلطة ا¤سبوعية لÑسبوع السابق واحلا¥ والقادم

عرض الطلبة لعناصر اجلدول الدراسي حيث ميكنه عرض جدول احلصص، وكذلك عرض
اخلطة ا¤سبوعية اخلاصة مبتطلبات الدرس وفق جدول احلصص اليومي

تسجيل الدخول
اكتمال اخلاصيةلنظام كالس¢ا

±≥

≤

من الشاشة الرئيسية 
انتقل إå تبويب( اخلطة 

االسبوعية)

ميكنك عرض تفاصيل 
اخلطة ا¤سبوعية لكل حصة

تظهر قائمة اخلطة 
ا¤سبوعية حلصص 

ا¤سبوع احلا¥

اخلطة ا¤سبوعية



الطالب/ـة

مـزايـــــا
اخلدمة

هي قاعات إلك�ونية تتيح التفاعل املباشر بني املعلم/ـة  والطالب من خالل
عرض كامل للمحتوى التعليمي للفصل الذكي عµ ا�ن�نت وبث

مناقشات تفاعلية بني الطلبة واملعلم.

املرونة £ اختيار الوقت واملادة التعليمية للمعلمـ/ـة وللطالبـ/ـة.
يتمكن املتعلمون املتواجدون £ الصف االف�اضي من التواصل 

مع معلم/ـة أو متعلمني آخرين £ مناطق جغرافية متعددة
املساعدة على حل بعض معيقات التعلم مثل حاالت تعليق 

الدراسة
تقدمي دروس املراجعة النهائية

توجيه الدعوة حلضور الفصل الذكي (قائد املدرسة / أولياء ا¤مور
/ املشرف ال�بوي/مدعويني)

Øاكاة الفصل الدراسي التقليدي بشكل إلك�و� منز¥ .
يستطيع املعلم/ـة £ الفصل الذكي تنويع خواص الشرح والتعليم، مثال ميكنه 

استخدام خاصية الفيديو / املصادر / الصوت / اخلرائط .. الخ
تسجيل الفصل ا�ف�اضي ليتمكن الطالب من إعادة عرض التسجيل .

ال�كيز مع املعلم\ـة حيث ال يشعر الطالب تداخالت مشتتة من الطالب اÜخرين.

الفصول االف�اضية - الطالب/ـة

تسجيل الدخول
اكتمال اخلاصيةلنظام كالس¢ا

±≥µ

≤¥

من الشاشة الرئيسية 
انتقل لتبويب ( الفصول 

االف�اضية)

التفاعل £  الفصل 
ا�ف�اضي باستخدام أدوات  

مثل (الفيديو / الصوت / 
العرض املباشر / مشارك 

سطح املكتب )

£ املوعد احملدد للفصل 
االف�اضي قم بالنقر على 

(بدء) لفتح الفصل 
االف�اضي

املشاركة £ أنشطة 
ختامية مثل (التصويت 

/الغرف اجلانبية)

بعد انتهاء الفصل 
االف�اضي ميكن مشاهدة 

التسجيل



الطالب/ـة

مـزايـــــا
اخلدمة

كل املصادر التعليمية ا�لك�ونية التي يضيفها املعلم/ـة داخل مقرره 
كي يستفيد منها الطلبة الحقÍ £ استيعاب وفهم دروسه

رفع أمناط متنوعة من مصادر التعلم الرقمية ( فيديو – أوراق عمل – ملفات صوتية – عروض تقدميية – صور - دروس تفاعلية ..)  .
تقييم (الطالب/ـة /قائد املدرسة / مشرف املادة ) ملستوى جودة املصدر التعليمي .

إضافة الطالب/ـة لـ (سؤال / تعليق) عن Øتوى املصدر التعليمي الرقمي .
عرض املصدر التعليمي بشكل مباشر بدون احلاجة لتحميله .

حتميل املصدر التعليمي الرقمي . 
أسئلة تقوميية عن املصدر .

املصادر التعليمية الرقمية - الطالب/ـة

تسجيل الدخول
اكتمال اخلاصيةلنظام كالس¢ا

±≥µ

≤¥

من الشاشة الرئيسية 
تظهر تبويبات املكتبات 

الرقمية وفق النوع

ميكنك الضغط على ا�شعار 
اجلديد لعرض الرقمي 
اجلديد أو عرض الكل : 

لعرض كل عناصر املكتبة

تظهر نسبة إجناز 
(مشاهدة عناصر املكتبة 

الرقمية ) وكذلك إشعار 
بالعناصر اجلديدة 

املضافة £ كل مكتبة

£ شاشة العرض ميكنك : 
- عرض املصدر - كتابة 

تعليق - كتابة سؤال – 
تقييم املصدر

£ شاشة العرض ميكنك 
حتميل املصدر



الطالب/ـة

مـزايـــــا
اخلدمة

سهولة عرض حاالت حضور الطالب/ـة  وفق (املادة / اليوم / احلصة) .
تظهر التقارير £ سجل (و¥ أمر الطالب) . 

تخفيف ا¤عباء الورقية مثل طباعة تقرير ورقي حلضور الطالب/ـة .
اشعار الطالب/ـة  بتخطيه نسبة حضور حددتها املدرسة .

رصد املعلمـ/ـة حلاالت (احلضور/ الغياب / التأخر / االستئذان) للطالب أثناء احلصة

تسجيل الدخول
اكتمال اخلاصيةلنظام كالس¢ا

±≥

≤

من الشاشة الرئيسية
اخ� تبويب ( احلضور)

يستطيع الطالب عرض 
قوائم احصائيات نسب غياب 
( ا¤يام – احلصص – ملخص 
الغيابات – ملخص غيابات 

املواد )

يظهر تقارير نسب
حضور الطالب

حضور احلصص



@RiyadhNajed95

www.riyadhnajed.com
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