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 المقدمة  .1

 National Geographicتدريب لمنصة الوإدارته  المشرف المكلف من قبل المؤسسةكيفية إعداد حساب الدليل يشرح هذا 

Learning Online Practice  . 

 المحتويات  .2

 : ثالثة أنواع من الحساباتعلي   Online Practiceتدريب  تشتمل منصة ال

 المشرف المكلف من قبل المؤسسة .أ

 : من )المسؤول( المشرف المكلف من قبل المؤسسةكن تمي

 دوراتالإدارة  -

 إدارة المستخدمين )المعلمين والطالب( -

 ارها.صدإوالمعلمين و دوراتوالالطالب تقاريرإدارة  -

 إدارة الرسائل -

 لكل مؤسسة. فقط واحد شرافي يمكن أن يكون هناك حساب إ

 المعلم .ب

 دور المعلم هو:

 إدارة المهام -

 إدارة تقدم الطالب ودفتر الدرجات -

 هاارصدإو دوراتوالإدارة تقارير الطالب  -

عبر  المتوفرة   (Classroom Presentation Tool)الوصول إلى أداة عرض الفصل الدراسي -

 واستخدامهااإلنترنت 

 التواصل مع أولياء األمور / الطالب  -

 معلم واحد فقط. دورة لكل  عين في وقت واحد، ومع ذلك، ي دوراتاليستطيع المعلمون تدريس العديد من 

 الطالب/ولي األمر .ج

 يستطيع الطالب/ولي األمر أن: 

 تفاعلية وتشاركية مخصصة لألجهزة المحمولة (UI)يكمل أنشطة وألعابًا مع واجهة مستخدم  -

 يربح الجوائز بناًء على التقدم واألداء  -

 في دفتر الدرجات الطالبتتبع تقدم  -
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 متطلبات النظام   .3

 الحد األدنى من متطلبات النظام الستخدام المنتج هي: 

 

 نظام التشغيل: 

•  Windows  (64  )10 / 8.1 / 8 / 7بت فقط 

• Mac OS 10.13  أو أحدث 

• Ubuntu 18.04 أو أحدث 

 المتصفح:

    WINDOWS 

 Chrome● أحدث إصدار من 

 FireFox● أحدث إصدار من 

 Edge● أحدث إصدار من  

    MAC 

 Safari● أحدث إصدار من  

 

 ميغابايت في الثانية  2 سرعة اإلنترنت: 

 غيغابايت  4 العشوائي:ذاكرة الوصول 

 ميغابايت  100المساحة الخالية هي  المساحة في القرص الصلب:

 أبعاد الشاشة:

 بكسل لالستخدام األفقي 1024 * 768 ●

 بكسل لالستخدام العمودي 750 * 1334 ●

في اإلعدادات <  النطاق والتخطيط % قسم 100 إلىشاشة العرض الخاصة بك مقياس  بتغيير لضمان تحقيق أفضل النتائج، قم  

 النظام < جهاز العرض: 
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 الخطوات األولى  .4

، سوف  المشرف المكلف من قبل المؤسسةباعتبارك  Online Practice National Geographic Learningمنصة الستخدام 

لك بحيث تتمكن من إدارة دوراتك التدريبية ومستخدميك    ا إشرافياحسابنشئ  ت أن    National Geographic Learningتحتاج أوالً من  

 بالمؤسسة. 

 

 .ل الدخوليسجقم بتو learn.eltngl.comانتقل إلى  ،National Geographic Learningالمقدمة من  بيانات االعتماد باستخدام و

 لك رسالة تطالبك بتغيير كلمة المرور.عند تسجيل الدخول ألول مرة، سوف تظهر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learn.eltngl.com/
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 الرئيسية   دوراتالإعداد  .5

سيتم   حيث الرئيسية التي تتبناها مدرستك او مؤسستك.  الدوراتأو مستخدمين، سوف تحتاج إلى إضافة  دوراتوقبل أن تتمكن من إنشاء 

 الرئيسية.  الدورات تلك  بناًء علىتحت إشراف المعلم وذلك التي دورات الإنشاء دورات الدراسة الذاتية و

 .وانقر فوق   رئيسية ال الدوراتقائمة رئيسية، انتقل إلى  دورة وإلضافة 

 

ن مفتاح أو رمز    National Geographic Learningالرئيسي )المقدم من  الدورةسوف تظهر نافذة جديدة ستحتاج فيها أن تضم ِّ

 لمؤسستك(: 

 
 الرئيسية:  راتالدواآلن في قائمة الجديدة وسوف تظهر  دورةالحفظ قم ب
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 دورة الإدارة  .6

 .  وإصدار التقارير المتعلقة بهاومتابعتها إنشاء التدريبات وتحريرها  دورةالإدارة  يتيح لك قسم 

يكون جزًءا من فصل  أو تحت إشراف معلم وذلك للطالب الذي يريد أن  - للطالب الذين سيدرسون بأنفسهم  - ذاتية  الدورةيمكن أن تكون 

 دراسي يتم اإلشراف عليه بواسطة معلم. 

 

في فصل االثنين الصباحي وفي فصل الثالثاء   1: المستوى مثال ) دورةمع مختلف الطالب في كل  الدوراتإذا كان المعلم يقود العديد من 

 بشكل منفصل. جميعا يجب تحديدها ف الصباحي وفي فصل االثنين المسائي(،

 .  منصة للتسجيل والوصول إلى ال دورةالريب قبل أن يستطيع الطالب التسجيل ألنهم جميعًا يحتاجون إلى مفتاح يجب إنشاء التد

 التي تم إنشاؤها وتفاصيلها.  الدوراتتُظهر الشاشة الرئيسية لك قائمة بجميع 

 . التعليميةاالسم الممنوح للدورة : الدورةاسم  -

 . الدورة: التاريخ الذي تم فيه إنشاء تاريخ اإلنشاء  -

بواسطة معلم، يظهر اسم الشخص في هذا العمود. سوف يتم التعبير عن دورات  الدورة: عندما يتم اإلشراف على المعلم  -

 . الدراسة الذاتية بواسطة أيقونة  

 . الدورة: عدد الطالب المسجلين في الطالب -

 وسيكونون قادرين على بدء التعلم. لدورات االتاريخ الذي سيرى فيه الطالب  : تاريخ البدء -

 .الدورةنتهي فيه ي: التاريخ الذي  تاريخ االنتهاء  -

 

 
النتائج   تصفية   أو كلمة يشتمل عليها االسم في شريط البحث. يمكنك أيًضا دورةالبعينها بكتابة اسم  دورةاسم البحث عن يمكنك بسهولة 

 إشراف معلم: ذاتية الدراسة أو تحت  دوراتباختيار 
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 المنسدلة: أيقونة   علييمكنك أيًضا فرز المعلومات في قائمة حقول العمود التالي بالنقر 

 الدورةاسم  -

 تاريخ اإلنشاء  -

 تاريخ البدء  -

 تاريخ االنتهاء  -

 
 

 دورةإنشاء  .أ

تظهر نافذة جديدة ستحتاج فيها إلى تعبئة معلومات  وسوف    زر ، انقر فوق  دورة  إلنشاء 

 التالية: الدورة 

 الذي سيراه المعلمون. الدورة اسم : الدورةاسم  ■

 .  حفظالجديدة بعد النقر فوق الدورة : سيتم إنشاؤه تلقائيًا بواسطة النظام بمجرد إنشاء الدورةمفتاح  ■

 التعلم. ليبدأ الطالب الدورة تاريخ افتتاح  : تاريخ البدء ■

 .الدورة: التاريخ الذي تنتهي فيه تاريخ االنتهاء  ■

 حرف.  400اكتب حتى  معلومات إضافية:  ■

 : ذاتية أو تحت إشراف معلم. الدورةنوع  ■

 (. 1المستوى  Look(: مثالالرئيسية المراد استخدامها )الدورة حدد الرئيسية: الدورة  ■

. بالنسبة لدورات الدراسة كل دورةاحد فقط تدريس . يستطيع معلم والدورةحدد المعلم الذي سيقود المعلم:  ■

 الذاتية، ال تحدد ُمعلًما.

 

 جديدة في قائمة التدريبات.  دوراتوسوف تظهر  حفظ انقر فوق 
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 ة واحدةدفعجديدة  دورات عدة إنشاء .ب

. انقر فوق  دورات عدة  إنشاءإلنشاء العديد من التدريبات في وقت واحد، هناك خيار تعبئة نموذج 

 واتبع التعليمات لتنزيل النموذج ورفعه. 
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 حقول النموذج التي يجب تعبئتها هي: 

 الرئيسية*   دورةالرمز  •

 *الدورةاسم  •

 ( 2019يناير   1سنة )-شهر-تاريخ البدء: الرجاء استخدم التنسيق يوم  •

 ( 2019يناير  1سنة )-شهر-تاريخ االنتهاء: الرجاء استخدم التنسيق يوم  •

 معلومات إضافية  •

 تحت إشراف معلم  الدورة تمعلم )اسم المستخدم(: يشتمل على اسم المستخدم للمعلم إذا كان •

 

 . csvة ملف .عليها مطلوبة. يجب تحميل القالب في صيغ (*)مالحظة: الحقول التي تم وضع عالمة نجمية 

 

 

 

 الستيراد الملف: المتصفح اسحب النموذج وأفلته في المنطقة المحددة، أو انقر فوق  

 
 لتحميل المستخدمين.  إرسالانقر فوق  

 واإلبالغ عن حالة التحميل.  CSVسيقوم النظام األساسي بمعالجة ملف 

 

 األحمر: إذا كانت هناك أخطاء في القالب، سيظهر التحذير التالي باللون 
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التي   الدوراتإذا كانت هناك تدريبات في القالب بالفعل في النظام، سيظهر تحذير باللون البرتقالي لتعريفك بعدد 

 سيتم تحديثها. 

 

 

 

 الدورةتفاصيل  الحصول علي .ج

.  التي تم إنشاؤها واستخالص المعلومات، انقر فوق   الدوراتقائمة بجميع  لحصول عليل

 : كما يلي  csvفي مستند بصيغة . كافة المعلومات الحصول عليسيتم 

 الرئيسية  دورةال -

 الدورةاسم  -

 الدورةمفتاح  -

 تاريخ البدء  -

 تاريخ االنتهاء  -

 معلومات إضافية  -

 اسم المستخدم للمعلم -

 الدورةتقارير دفتر درجات  الحصول علي .د

 .  وانقر فوق أيقونة   الدورةبعينها، قم بالتمرير فوق   دورةدفتر درجات الطالب ل لحصول عليل

 الدورةتحديث/تحرير/حذف  .ه

 قلم رصاص.   وسوف تظهر أيقونة   الدورة، قم بالتمرير فوق الدورةلتحديث 



 01/01/2020اإلصدار                                                                                      
 

12 
 

        

 
 تغييراتك: احفظ  . قم بتحرير أية معلومات مطلوبة من هناك ثم الدورةانقر فوقها وسوف تظهر نافذة جديدة بتفاصيل 

 
 

 . ، انقر فوق أيقونة  الدورةلحذف 

 إدارة المستخدم  .7

 ين(.)حسابات الطلبة والمعلم واستقبالهم وارسالهم  إنشاء المستخدمين الجدد وتحريرهم   إدارة المستخدم  يتيح لك قسم 

 .الدورةإدارة واحدة في قسم  دورةإلنشاء مستخدم جديد، يجب عليك أوال إنشاء ما ال يقل عن 

 وتُظهر الشاشة الرئيسية لك قائمة بجميع المستخدمين الذين تم إنشاؤهم والتفاصيل التالية: 

 

 للمعلم أو الطالب. واألخير االسم األولاالسم:  -

 . المنصة لوبًا للدخول إلى سوف يكون هذا الحقل مطاسم المستخدم:  -

 : معلم أو طالب.دورال -
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التي يُشرف عليها   الدورات: في هذا العمود، عندما يكون المستخدم معلًما، سيظهر في شكل عدد الدورة )الدورات( التدريبية -

إشراف المعلم أو في دورة  تحت  دورة  هذا المعلم. وعندما يكون المستخدم طالبًا، سيظهر ما إذا كان هذا الطالب مسجالً في

 ذاتية الدراسة.

 تحت إشراف المعلم. دورة : يمثل  -

 ذاتية الدراسة للطالب.  دورة : يمثل  -

 . الدورةالتاريخ الذي تم فيه إنشاء تم اإلنشاء في:  -

 إذا كان المستخدم نشطًا.يظهر مع عالمة االختيار  نشط:  -

 

 
 

 سهم القائمة المنسدلة.   لعرض مزيد من تفاصيل المستخدم انقر فوق  

 ضمن تفاصيل دور المعلم سوف تجد: 

 عنوان البريد اإللكتروني للمعلم  -

 آخر تسجيل دخول  -

 الدوراتا -

 دورةتاريخ البدء واالنتهاء لكل  -
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 ضمن تفاصيل دور الطالب سوف تجد: 

 عنوان البريد اإللكتروني للطالب  -

 خول آخر تسجيل د -

 اسم المعلم -

 التي تم تسجيل الطالب بها  دوراتال -

 الدورة تاريخ البدء واالنتهاء من  -
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النتائج حسب نوع المستخدم )طالب   تصفية  عن اسم مستخدم محدد من خالل كتابته في شريط البحث. يمكنك أيًضاالبحث يمكنك بسهولة 

 : المعلمين أو  الطالب أو معلمون( بالنقر فوق زر 

 

 القائمة المنسدلة:  أيقونة   علييمكنك أيًضا فرز المعلومات في حقول العمود التالي بالنقر 

 االسم  -

 اسم المستخدم -

 الدور -

 تم اإلنشاء في  -

 
 

 دورةإنشاء مستخدم جديد والتسجيل في  .أ

نافذة جديدة. قم بتعبئة   وسوف تظهر مستخدم جديد جديد، انقر فوق زر  إلنشاء مستخدم 

 معلومات المستخدم التالية: 

 

 االسم األول ■

 االسم األخير  ■

 . المنصة سوف يكون هذا الحقل مطلوبًا للدخول إلى اسم المستخدم:  ■

 : معلم أو طالبدورال ■

 البريد اإللكتروني  ■

 . المنصةللدخول إلى سوف يكون هذا الحقل مطلوبًا كلمة المرور:  ■

 أعد كتابة كلمة المرور ■

سيتم دائًما تعيين كل من المعلمين والطلبة   قم بالتسجيل في التدريب/تعيين إلى الدورة )الدورات( التدريبية:  ■

 بعينها. يمكن للطلبة التسجيل في تدريبات ذاتية أو تحت إشراف معلم. دورةل

 

 .الدوراتوسوف يظهر مستخدم جديد في قائمة إنشاء انقر فوق 
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 عليها مطلوبة.  (*)مالحظة: الحقول التي تم وضع عالمة نجمية 

 

 هناك حقول إضافية: كون سيعند إنشاء حساب معلم 

وتصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك   تحميل صورة أفاتارخيار تحميل صورة أفاتار. انقر فوق منطقة  -

 للبحث عن صورة أفاتار وافتحها بحيث تظهر في ملف المعلم الشخصي:

   
ل خيار تحميل صور أفاتار بالنسبة إلى المعلمين.  -  حدد ما إذا كنت ستمك ِّن أو تعط ِّ
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 عليها مطلوبة.  (*)وضع عالمة نجمية مالحظة: الحقول التي تم 

 ة واحدةإنشاء مستخدمين جدد دفع .ب

وحدد ما   مرة واحدة، انقر فوق زر القائمة المنسدلة في إلنشاء العديد من المستخدمين الجدد 

   معلمين: م أطالب ل إنشاء حسابات إذا كنت تريد 

 

 
المستخدمين الذين تريد  بيانات تعبئته ب بعدمرة أخرى  رفعه سوف تظهر شاشة جديدة يمكنك منها تحميل النموذج ثم 

 إنشاءهم.  
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 حقول النموذج التي يجب تعبئتها هي: 

 اسم المستخدم* •

 االسم األول*  •

 االسم األخير*  •

 البريد اإللكتروني  •

 *دورةالمفتاح  •

 رمز الوصول* •

 

 . csvعليها مطلوبة. يجب تحميل القالب في صيغة ملف . (*)مالحظة: الحقول التي تم وضع عالمة نجمية 

 

 الستيراد الملف: المتصفح اسحب النموذج وأفلته في المنطقة المحددة، أو انقر فوق  

 
 لتحميل المستخدمين.  إرسالانقر فوق  

 مفتاح من مفاتيح التدريب لكل معلم. 20 حتي  يمكنك إضافة للمعلمين. و  دوراتيمكن أن يتم تعيين العديد من ال
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 إذا كانت هناك أخطاء في القالب، سيظهر التحذير التالي باللون األحمر: 

 
إذا كان القالب يحتوي على مستخدمين بالفعل في النظام، فسوف يظهر التحذير التالي باللون البرتقالي مما يتيح لك  

 ستخدمين الذين سيتم تحديثهم. معرفة عدد الم
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 تفاصيل المستخدمين الحصول علي .ج

. ثم حدد أي البيانات  تفاصيل المستخدمين، انقر فوق الزر "تصدير"   لحصول عليل

 أم بيانات المعلمينب الالط ها: جميعها، بيانات الحصول عليالتي تريد 

 
 بالحقول التالية:   csvسيتم تنزيل ملف . 

 المستخدماسم  •

 االسم األول •

 االسم األخير  •

 البريد اإللكتروني  •

 الدورةمفتاح  •

 رمز الوصول •

 تقارير دفتر درجات الطالب الحصول علي .د

تقرير دفتر الدرجات لمستخدم بعينه، قم بالتمرير فوق الطالب الذي تريد إنشاء تقريره وانقر فوق   لحصول عليل

 التصدير.   أيقونة  

 تحديث/تحرير/حذف المستخدم .ه

 لتحديث مستخدم، قم بالتمرير فوق المستخدم وسوف تظهر األيقونات التالية: 

 . 
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القلم الرصاص وسوف تظهر نافذة جديدة بتفاصيل المستخدم. حرر أي معلومات مطلوبة من انقر فوق أيقونة  

 تغييراتك:  لحفظحفظ هناك بإعادة الكتابة في أي حقل. بمجرد االنتهاء من تغييراتك، انقر فوق 
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 إعادة تعيين كلمة مرور المستخدم .و

وسوف تظهر نافذة   l إلعادة تعيين كلمة مرور المستخدم )الطالب أو المعلم(، انقر فوق أيقونة القلم الرصاص

إذا كنت متأكدًا من  عما وسوف تظهر رسائل تحذير إعادة تعيين كلمة المرور جديدة بتفاصيل المستخدم. ثم انقر فوق 

 إعادة تعيين كلمة المرور:أنك تريد 

 
إعادة تعيين   تم وسوف تتحول كلمة المرور الجديدة إلى اللون األخضر ويظهر عندئذ نص يقول:   موافقانقر فوق 

 كلمة المرور بنجاح! 

 

 
 

 Nationalكلمة المرور االفتراضية للمؤسسة المقدمة من بسيكون المستخدم عندئذ قادًرا على تسجيل الدخول  

Geographic Learning   تحديث كلمة المرور الخاصة بهم. لطلب ثم بعد الدخول تظهر قائمة منبثقة 
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االفتراضية  هي كلمة المرور  المستخدمين الحاليةتصبح كلمة مرور عند إعادة تعيين كلمة المرور، مالحظة: 

أحرف من بينها رقم  8. يجب أن تشتمل كلمات المرور على ما ال يقل عن والمقدمه لهم مسبقا من قبل المؤسسة

 .يجب أن تكون كلمة المرور باألبجدية اإلنجليزية  وحرف كبير وحرف صغير. 

 إزالة مستخدم .ز

 الحذف.إلزالة مستخدم، قم بالتمرير فوق المستخدم وحدد أيقونة  

 
 سوف تظهر رسالة تأكيد: 

 

 
 إللغاء العملية.  الإلزالة المستخدم أو  نعمحدد 
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 تقدم الطلبة اإلطالع علي مستوي .ح

 التشغيل.  تقدم الطلبة، قم بالتمرير فوق المستخدم وحدد أيقونة     إلطالع علي مستويل

 
 من هذه الرؤية، سوف ترى نسبة التدريب المئوية التي اكتملت وعدد األنشطة التي اكتملت من اإلجمالي: 

 

 
 

 وحدة، وكذلك المعلومات التالية بالنشاط: أيًضا، سوف تجد قائمة بكل األنشطة المحددة لهذا الطالب لكل 

 المهمة -

 تاريخ آخر تعديل  -

 النتيجة  -

 المحاوالت -

 الوقت المستغرق -

 اعرض تقدم الطالب في وحدة أخرى بالنقر فوق القائمة المنسدلة للوحدة وحدد الوحدة التي تريد رؤيتها. 
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 اإلعدادات  .8

 يمكن تعريف ما إذا كانت:  اإلعداداتمن قسم 

الطالب التواصل عبر  /  أولياء األمورمسموح بها في مؤسستك. حدد مربع االختيار لتتيح للمعلمين و الدوراتفي  المراسلة  •

 تغييراتك.    احفظثم  الدوراتالرسائل في 

. وبالنقر فوق زر "دعم العمالء"، سوف يتم إعادة  المشرفينالمعلمين ولكل من الدخول عند تسجيل دعم العمالء يظهر زر  •

 ". National Geographic Learningم نحو موقع "دعم العمالء لـ توجيه المستخد

 دفتر درجات الطلبة. إنشاء هي إجراء متاح للمعلمين. وبشكل افتراضي، سوف يتيح النظام للمعلمين  درجاتال  الحصول علي  •
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 حسابي  .9

من طريقة العرض هذه، يمكنك تعديل اسم المستخدم والبريد اإللكتروني وتعيين  والحساب.  للوصول إلى حسابك، انقر فوق أيقونة  

 .الدورةمنصة كلمة المرور الخاصة بك. يمكنك أيًضا تغيير لغة 
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 الدعم  .10

 للدعم، يرجى النقر فوق زر "دعم العمالء" في الجانب السفلي األيمن: 

 

 
 ، يرجى زيارة الموقع لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بممثل المبيعات أو  

.support.eltngl.com/onlinepractice 


