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بوابة روافد التعليمية
تعتبــــر بوابــــة روافــــد التعليميــــة الموقــــع التعليمــي األول فــــي فلســــطين والتــــي تحتــــوي
علــــى المناهــــج الدراسية والمواد التعليميــــة لكافــــة المراحــــل الدراســــية ،فــــي بيئــــة إلكترونيــــة
مرنــــة وســـهلة االســـتخدام ،وتعمـــل علـــى تحســـين ّ
تعلـــم الطلبــة وتواصلهـــم مـــع المعلميـــن
ّ
والمشـــرفين التربوييـــن ،ونشـــر الــدروس التعليميــة ُ
التعلــم واالختبــارات
المصــوّ رة وبطاقــات
اإللكترونيــة والكتـــب التفاعليـــة للمناهــج الدراســـية ،فيمــا يحقــق أهــداف وزارة التربيـــة والتعليـــم
العالـــي فـــي فلســـطين ،ويدعـــم عملتــــي التعليــــم والتعلــــم النوعيــــة.
سنتناول في هذا الدليل:
التعرف على بوابة روافد التعليمية.
طريقة تسجيل الدخول لحسابك على البوابة.
صالحيات إدارة المحتوى التعليمي.
رفع المواد التعليمية الخاصة بالمواد التي تقوم بتدريسها.
إضافة اختبارات إلكترونية للطالب.
متابعــة المــواد التعليمــة التــي يقــوم بإضافتهــا المعلميــن مــن قبــل المشــرفين التربوييــن.

دائرة التعليم اإللكتروني
اإلدارة العامة للتقنيات التربويّة

2022-04-18
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ً
أوال :التعرف على بيئة روافد التعليمية:
للدخول إلى بوابة روافد التعليمية ،قم بإضافة الرابط التالي داخل متصفحك:

rawafed.edu.ps
ستظهر لك شاشة روافد الرئيسية كما في الصورة التالية:

تحتوي الشاشة الرئيسية للبوابة على:
الشريط العلوي :يحتوي على مجموعة من األيقونات هي:
) :للبحــث عــن مــادة تعلميــة أو معلــم داخــل بوابــة روافــد

صنــدوق البحــث (
التعليميــة.

) :للدخول إلى موقع قناة روافد التعليمية.

أيقونة (
أيقونة (

) :لتسجيل الدخول للبوابة.

أيقونة (

) :لعمل حساب جديد.

شريط القوائم :يحتوي على أزرار التنقل بين صفحات البوابة وهي:
ّ
التعلــم الموجــودة داخــل البوابة،
الصفحــة الرئيســية ( ) :تحتــوي علــى أزرار التنقــل بيــن مصــادر
ّ
وآخــر الــدروس التعليميــة ُ
التعلــم اإللكترونــي وغيرهــا مــن
المصــوّ رة ،واالنتقــال إلــى مكتبــة
المصــادر.
البطاقــات التعليميــة (

ّ
التعلــم
) :تحتــوي علــى البطاقــات التعليميــة التــي تســتخدم فــي

الذاتــي لــكل المراحــل الدراســية.
دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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الــدروس ُ
المصــوّ رة (

) :تحتــوي علــى الــدروس التعليميــة ُ
المصــوّ رة التــي تنتجهــا قنــاة

روافــد التعليميــة لــكل المراحــل الدراســية.
) :تحتــوي علــى المــواد التعليميــة لــكل المراحــل الدراســية والتــي

المــواد التعليميــة (

تشــمل المــواد اإلثرائيــة الوزاريــة والمــواد اإلثرائيــة للمعلميــن.
) :تحتــوي علــى الكتــب الدراســية لــكل المراحــل الدراســية

الكتــب الدراســية (
بفصليهــا األول والثانــي.
الصفــوف االفتراضيــة (

) :تحتــوي علــى معلومــات حــول الصفــوف االفتراضيــة

وتعليمــات التســجيل فيهــا وضوابــط اســتخدامها وطريقــة الدخــول لهــا مــع قائمــة مــن
الروابــط المســاعدة للتعامــل مــع الصفــوف االفتراضيــة.
اتصــل بنــا (

) :تحتــوي علــى نمــوذج للتواصــل فــي حــال توفــر أي اقتــراح ،استفســار ،أو دعــم

فنــي مرفقــة مــع معلومــات التواصــل الخاصــة بدائــرة التعليــم االلكترونــي.

الصفحة الرئيسية:
تحتوي الصفحة الرئيسية لبوابة روافد التعليمية على األقسام التالية:
ً
أوال :المصادر التعليمية:

تحتوي الصورة السابقة على روابط المصادر التعليمية داخل البوابة وهي:
البطاقات التعليمية.

المواد التعليمية.

الدروس المصورة.

الكتب الدراسية.
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مالحظات:
أتاحــت بوابــة روافــد بحلتهــا الجديــدة إمكانيــة تغييــر طريقــة عرضهــا مــن خــال األيقونــة
(

) حســب التالــي:
المصــادر التعليميــة :بحيــث يتــم عــرض المحتــوى حســب (البطاقــات التعليميــة ،الــدروس
المصــورة ،المــواد التعليميــة ،الكتــب الدراســية).
الصفــوف التعليميــة :يتــم عــرض المحتــوى حســب المراحــل الدراســية ،وعنــد اختيــار المرحلة
ّ
التعلــم الخاصــة بهــا ،كمــا فــي الصــورة التالية:
الدراســية يتــم عــرض جميــع مصــادر

ثانياً :منصة روافد التعليمية

يحتوي هذا القسم على تعريف بمواقع منصة روافد وهي:
بوابة روافد التعليمية.
قناة روافد التعليمية.
الصفوف االفتراضية.

دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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رابعاً :آخر الدروس والمراجعات ُ
المصوّ رة:

يحتــوي هــذا القســم علــى آخــر المــواد التعليميــة ُ
المضافــة للبوابــة ،ولعــرض جميــع المــواد
التعليميــة للبوابــة انقــر زر (

) لالنتقــال إلــى الصفحــة التجميعيــة الخاصــة بالمــواد

التعليميــة.
ثالثاً :آخر المواد التعليمية:

يحتوي هذا القسم على:
المصــوّ رة والمراجعــات ُ
تبويبــان همــا (الــدروس ُ
المصــوّ رة) وعنــد النقــر علــى الفيديــو
الموجــود ســيتم نقلــك إلــى صفحــة الــدرس.
) للذهاب إلى صفحة الدروس ُ
المصوّ رة.

زر (
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ّ
التعلم اإللكتروني
خامساً :مكتبة

يحتوي هذا القسم على ثالث أقسام فرعية:
مكتبــة الطالــب :تحتــوي علــى فيديوهــات ومــواد تعليميــة لمســاعدة الطــاب علــى
اســتخدام الصفــوف االفتراضيــة واإلجابــة عــن استفســاراتهم وتســاؤالتهم.
مكتبــة المعلــم :تحتــوي علــى المــواد التدريبيّــة الخاصــة بالمعلميــن والمشــرفين إلدارة
واســتخدام الصفــوف االفتراضيــة وأدوات التعلــم اإللكترونــي.
ّ
اإللكترونــي
التعلــم
إبداعــات :لعــرض إنجــازات المعلميــن والمشــرفين فــي توظيــف
ّ
والت ّ
َ
علــم عــن بُعــد فــي عمليــة التعليــم.

مالحظات:
أتاحــت بوابــة روافــد بحلتهــا الجديــدة إمكانيــة تغييــر طريقــة عرضهــا مــن خــال األيقونــة
(

) حســب التالــي:
المصــادر التعليميــة :بحيــث يتــم عــرض المحتــوى حســب (البطاقــات التعليميــة ،الــدروس
المصــورة ،المــواد التعليميــة ،الكتــب الدراســية).
الصفــوف التعليميــة :يتــم عــرض المحتوى حســب المراحــل الدراســية ،وعند اختيــار المرحلة
ّ
التعلــم الخاصــة بهــا ،كما فــي الصــورة التالية:
الدراســية يتــم عــرض جميــع مصــادر

دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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إنشاء حساب جديد على بوابة روافد التعليمية:
خطوات إنشاء حساب جديد:
مــن خــال الصفحــة الرئيســية للبوابــة انقــر زر (

) الموجــود فــي الشــريط العلــوي

ســتظهر لــك شاشــة تســجيل حســاب جديــد ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:

حــدد نــوع الحســاب الــذي ترغــب فــي إنشــائه ،بحيــث تتيــح لــك البوابــة اختيــار الحســاب الــذي
تريــده كالتالــي:
مشرف تربوي-معلم.
طالب.
إداري.
ولي أمر.
حساب جديد – مشرف تربوي:
إلنشاء هذا الحساب ،قم بالخطوات التالية:
انقــر زر (مشــرف تربــوي – معلــم) ،ســيظهر لــك حقــل جديــد إلدخــال رقــم الهويــة الخــاص بــك،
قــم بإدخالــه ثــم انقــر موافــق ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:
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سيظهر لك نموذج إلدخال بياناتك ،كما في الصورة التالية:

تحتوي الصورة السابقة لنموذج اإلدخال على مجموعة من الحقول وهي:
•االسم رباعياً باللغتين العربية واإلنجليزية.
•تاريخ الميالد.
•رقم الهوية.
•الجوال.
•الجنس.
•المنطقة التعليمية.
•المديريات.
•البريد االلكتروني.
•كلمة المرور وتأكيدها.
•تحديد الحساب (مشرف تربوي /معلم)
عنــد االنتهــاء مــن تعبئــة النمــوذج ،انقــر زر (

) ،ليتــم إنشــاء حســابك الخــاص علــى

بوابــة روافــد.

دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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مالحظات:
جميع الحقول الموجود التي تحتوي (*) هي حقول إجبارية التعبئة.
عنــد اختيــارك لحســاب (مشــرف تربــوي) ،ســتظهر لــك قائمــة جديــدة لتحديــد المراحــل
والمباحــث والصفــوف الدراســية التــي تقــوم باإلشــراف عليهــا ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:

الصالحيــات اإلشــرافية الممنوحــة لــك كمشــرف تتــم بنــاءً علــى مــا قمــت بإدخالــه فــي
عمليــة التســجيل ،لــذا تحــرى الدقــة فــي اختيارهــا.
عنــد تســجيل دخولــك بنجــاح ســيظهر لــك فــي الصفحة الرئيســية
للبوابــة أزرار خاصــة بحســابك فــي الشــريط العلــوي وهــي كالتالي:
•أيقونة (

) :لعرض اإلشعارات.

•أيقونة (

) :للدخول إلى لوحة التحكم.

•أيقونة (

) :لتسجيل الخروج.

•عنــد النقــر علــى اســم المســتخدم أو صــورة المســتخدم (

) ســتظهر

صفحــة الملــف الشــخصي.

14

دليل استخدام بوابة روافد التعليمية

لوحة التحكم الخاصة بالمشرف التربوي في بوابة روافد التعليمية:

لمشــاهدة ملفــك الشــخصي يمكنــك النقــر علــى (

)ســتظهر لــك صفحتــك

بياناتك الشخصية التي قمت بإضافتها للبوابة.
معلومات إضافية:
•عدد المشاهدات للملف الشخصي
•عدد الملفات المرفوعة
•عدد الملفات المفضلة
•اخر ظهور لك في البوابة
•عدد المتابعين لك.
المواد اإلثرائية التي قمت بإضافتها للبوابة.
للدخول للوحة التحكم انقر على (

) من الشريط العلوي:

تحتوي الصورة السابقة لوحة التحكم على:
الملف الشخصي:
يمكنــك مــن خــال هــذا الــزر الدخــول إلــى ملفــك الشــخصي وإجــراء التعديــات علــى بياناتــك
الشــخصية مــع ضــرورة كتابــة كلمــة المــرور وتأكيدهــا ثم النقــر علــى زر تعديل الملف الشــخصي
ســتتجه إلــى صفحــة لوحــة التحكــم مــرة أخــرى فــي حــال تمــت التعديــات كمــا يجــب.
ملفاتي:
للوصــول إلــى الملفــات المنشــورة الخاصــة بــك ،وعنــد النقــر عليهــا ســيظهر لــك جــدول يحتوي
علــى ملفاتــك المنشــورة ،كمــا فــي الصــورة التالية:
دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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من خالل الصورة السابقة يمكنك القيام بالتالي:
•عرض الملف المرفوع من خالل النقر على اسم الملف باللون األخضر.
•تعديل الملف من خالل األيقونة(

).

•حــذف أي ملــف مــن خــال االيقونــة(
الحــذف ثــم انقــر

) ســتظهر لــك نافــذة لكتابــة ســبب

 ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:

•يمكنــك الوصــول إلــى الملفــات المحذوفــة مــن خــال الــزر (
الجــدول مــع إمكانيــة التراجــع عــن الحــذف أو الحــذف نهائيــاً.

) أعلــى

صالحيات اإلشراف:
تحتوي صالحيات اإلشراف على عنصرين:
1.المواد التعليمية بانتظار الموافقة:
عنــد اختيــار المــواد التعليميــة بانتظــار الموافقــة يمكنــك الوصــول إلى
المــواد التعليميــة التــي قــام برفعهــا المعلميــن فــي مديرتــك وتحــت
إشــرافك .يمكنــك النقــر علــى اســم الملــف فــي الخانــة األولــى مــن الجــدول لمعاينــة الملــف
المرفــوع .ويمكنــك مــن باقــي الخانــات معرفــة تفاصيــل الملــف.
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لديك صالحيتان يمكنك تنفيذهما على هذه الملفات وهما:
)لموجــود فــي عمــود

•قبــول الملــف ونشــره مــن خــال النقــر علــى زر (

اإلجــراءات لينتقــل الملــف إلــى قائمــة الملفــات المنشــورة التــي يمكنــك الوصــول إليهــا
مــن خــال قائمــة صالحيــات اإلشــراف وســيظهر إشــعار للمعلــم بالملــف المنشــور.
•إرجــاع الملــف للمعلــم الــذي قــام بنشــره مــن خــال النقــر علــى زر (

)الموجــود

فــي عمــود اإلجــراءات ســتظهر لــك نافــذة تكتــب مــن خاللهــا ســبب اإلرجــاع

والــذي ســيظهر هــذا الســبب للمعلــم الناشــر كمالحظــات عنــد النقــر علــى موافــق
ســيظهر إشــعار للمعلــم بالملــف المرجــع وســبب اإلرجــاع .ســوف يختفــي الملــف مــن
قائمــة الملفــات بانتظــار الموافقــة لديــك.
2.الملفات المنشورة:
عنــد اختيــار الملفــات المنشــورة يمكنــك الوصــول إلى ملفــات المعلميــن التي قمــت بالموافقة
علــى نشــرها .يمكنــك مــن خــال هــذا الجــدول عــرض الملــف مــن خــال النقــر علــى اســمه فــي
الخانــة األولــى مــن الجــدول ويمكنــك أيضــاً إرجــاع الملــف مــن خــال أيقونــة اإلرجــاع فــي عمــود
اإلجــراءات وســتظهر لــك نافــذة لكتابــة ســبب اإلرجــاع وســيصل للمعلــم إشــعار بالملــف
المرجــع وســبب اإلرجــاع .وســوف يختفــي الملــف مــن قائمــة الملفــات بانتظــار الموافقــة
لديــك.
3.إحصائياتي:

يظهــر فــي هــذه القســم أرقــام إحصائيــة لــكل مــن الملفــات المنشــورة الخاصــة بــك والملفات
بانتظــار موافقتــك والملفــات التــي قمــت بحذفها.

دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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حساب جديد معلم:
إلنشاء هذا الحساب ،قم بالخطوات التالية:
انقــر زر (مشــرف تربــوي – معلــم) ،ســيظهر لــك حقــل جديــد إلدخــال رقــم الهويــة الخــاص بــك،
قــم بإدخالــه ثــم انقــر موافــق ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:

سيظهر لك نموذج إلدخال بياناتك ،كما في الصورة التالية:

تحتوي الصورة السابقة لنموذج اإلدخال على مجموعة من الحقول وهي:
•االسم رباعياً باللغتين العربية واإلنجليزية.
•تاريخ الميالد.
•رقم الهوية.
•الجوال.
•الجنس.
•المنطقة التعليمية.
•المديريات.
•البريد االلكتروني.
•كلمة المرور وتأكيدها.
•تحديد الحساب (مشرف تربوي /معلم)
عنــد االنتهــاء مــن تعبئــة النمــوذج ،انقــر زر (

) ،ليتــم إنشــاء حســابك الخــاص علــى

بوابــة روافــد.
18
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مالحظات:
جميع الحقول الموجود التي تحتوي (*) هي حقول إجبارية التعبئة.
عنــد اختيــار ك لحســاب(معلم) ،ســتظهر لــك قائمــة جديــدة لتحديــد المدرســة التــي تعمــل
فيهــا حاليــاً والمراحــل الدراســية والصفــوف والمباحــث الدراســية ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:

الصالحيــات الممنوحــة لــك كمعلــم تتــم بنــاءً علــى مــا قمــت بإدخالــه فــي عمليــة التســجيل،
لــذا تحــرى الدقــة فــي اختيارهــا.
عند تسجيل دخولك بنجاح سيظهر لك في الصفحة الرئيسية للبوابة أزرار خاصة بحسابك في
الشريط العلوي وهي كالتالي:

•أيقونة (

) :لعرض اإلشعارات.

•أيقونة (

) :للدخول إلى لوحة التحكم.

•أيقونة (

) :لتسجيل الخروج.
) ســتظهر صفحــة

•عنــد النقــر علــى اســم المســتخدم أو صــورة المســتخدم (
الملف الشــخصي.

دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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لوحة التحكم الخاصة بالمعلم في بوابة روافد التعليمية:
بعــد تســجيل الدخــول إلــى حســابك علــى منصــة روافــد التعليميــة للوصــول إلــى لوحــة التحكــم
انقــر علــى زر لوحــة التحكــم فــي الشــريط العلــوي (

)ســتذهب إلــى لوحــة التحكــم والتــي تحتــوي

علــى هــذه األزرار:

الملف الشخصي:
يمكنــك مــن خــال هــذا الــزر الدخــول إلــى ملفــك الشــخصي وإجــراء التعديــات علــى بياناتــك
الشــخصية مــع ضــرورة كتابــة كلمــة المــرور وتأكيدهــا ثم النقــر علــى زر تعديل الملف الشــخصي
ســتتجه إلــى صفحــة لوحــة التحكــم مــرة أخــرى فــي حــال تمــت التعديــات كمــا يجــب.
إلضافة ملف:
انقــر علــى األيقونــة (

)فــي أســفل يســار الشاشــة ســتظهر لــك أزرار اإلضافــة اختــر الــزر

األول ،كمــا فــي الصــورة المجــاورة:

سيتم نقلك لنموذج تعبئة بيانات الملف الذي ترغب في رفعه ،كما في الصورة التالية:

20

دليل استخدام بوابة روافد التعليمية

عينة لبيانات رفع ملف من الجهاز سواء ملف صورة أو صوت أو  pdfأو :word

مالحظات:
يمكنــك إضافــة أكثــر مــن ملــف للمــادة التعليميــة مــن خــال النقــر علــى زر (

)ســيظهر

لديــك حقــان جديــدان للملــف الثانــي يمكنــك إضافــة ملفــات أكثــر بالنقــر علــى نفــس الــزر.
فــي حــال أردت التراجــع عــن إضافــة أي ملــف منهــا انقــر علــى الــزر (

) الــذي يقابــل الملــف

الــذي تراجعــت إضافتــه .عنــد االنتهــاء انقــر علــى زر حفــظ .فــي حــال كانــت بياناتــك صحيحــة
ســتظهر لــك رســالة تفيــد بأنــه تمــت عمليــة إضافــة المــادة التعليميــة بنجــاح.

أقصــى حجــم للملــف المســموح برفعــه هــو  25ميجابايــت ويفضــل تجزئــة الملــف إلــى عــدة
ملفــات بحجــم أقــل لتســهيل عمليــة الرفــع.
ســتنتقل مادتــك التعليميــة التــي قمــت بإضافتهــا إلــى قائمــة ملفاتــي
بانتظــار الموافقــة الموجــودة فــي قســم ملفاتــي .ســتنتظر نشــرها أو
إ رجاعهــا بعــد موافقــة مشــرفك التربــوي عليهــا.

دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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مالحظة:
عنــد الموافقــة علــى ملفاتــك ُ
المضافــة أو إرجاعهــا مــن طــرف المشــرف ،ســيظهر لــك
إشــعاراً بذلــك ،تجــده أعلــى يســار الشاشــة ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:

ملفاتي:
عنــد النقــر علــى القائمــة تظهــر لــك قائمــة منســدلة تمكنــك مــن
الوصــول إلــى:
1.ملفاتي المنشورة:
لعــرض ملفاتــك المنشــورة والتــي تمــت الموافقــة علــى نشــرها مــن قبــل مشــرفك التربــوي،
كمــا فــي الصــورة التاليــة:

يمكنك من خالل هذه الصفحة القيام باإلجراءات اآلتية:
•معاينــة ملــف المــادة التعليميــة (أو ملفــات) مــن خــال النقــر علــى االســم فــي العمــود
األول.
•تعديل الملف من خالل زر (

) الموجود في عمود اإلجراءات..

•حــذف الملــف مــن خــال زر (

) الموجــود فــي عمــود اإلجــراءات عنــد النقــر عليه ســتظهر

نافــذة لكتابــة ســبب الحــذف .بعــد إجــراء الحــذف ســتظهر لــك رســالة تفيــد بأنــه تــم حــذف
الملــف بنجــاح.
22
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•الوصــول إلــى الملفــات المحذوفــة مــن خــال زر (

) الموجــود أعلــى الجــدول.

فــي ســلة المحذوفــات يمكنــك:
•معاينة الملف المحذوف من خالل النقر على االسم في العمود األول.
•التراجع عن الحذف بالنقر على زر (
•الحــذف النهائــي بالنقــر علــى زر (

) الموجود في عمود اإلجراءات.
) الموجــود فــي عمــود اإلجــراءات بعــد اســتخدام

هــذا اإلجــراء ال يمكنــك التراجــع عــن الحــذف.
2.ملفاتي بانتظار الموافقة:
 :لعرض ملفاتك التي تنتظر الموافقة من قبل المشرف التربوي والتي لم تنشر بعد.

يمكنك من خالل هذه الصفحة القيام باإلجراءات اآلتية:
•معاينــة ملــف المــادة التعليميــة (أو ملفــات) مــن خــال النقــر علــى االســم فــي العمــود
األول.
•تعديل الملف من خالل زر (

) الموجود في عمود اإلجراءات.

•حــذف الملــف مــن خــال زر (

) الموجــود فــي عمــود اإلجــراءات عنــد النقــر عليه ســتظهر

نافــذة لكتابــة ســبب الحــذف .بعــد إجــراء الحــذف ســتظهر لــك رســالة تفيــد بأنــه تــم حــذف
الملــف بنجــاح.
•الوصــول إلــى الملفــات المحذوفــة مــن خــال زر (

) الموجــود أعلــى الجــدول.

فــي ســلة المحذوفــات يمكنــك:
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•معاينة الملف المحذوف من خالل النقر على االسم في العمود األول.
•التراجع عن الحذف بالنقر على زر (
•الحــذف النهائــي بالنقــر علــى زر (

) الموجود في عمود اإلجراءات.
) الموجــود فــي عمــود اإلجــراءات بعــد اســتخدام

هــذا اإلجــراء ال يمكنــك التراجــع عــن الحــذف.
3.ملفاتي المرجعة:
لعــرض الملفــات المرجعــة مــن قبــل المشــرف التربــوي والتــي تصلــك إشــعارات بهــا ،مــع
عــرض ســبب اإلرجــاع فــي عمــود مالحظــة علــى الملــف.

يمكنك من خالل هذه الصفحة القيام باإلجراءات اآلتية:
•معاينــة ملــف المــادة التعليميــة (أو ملفــات) مــن خــال النقــر علــى االســم فــي العمــود
األول.
•تعديل الملف من خالل زر (

) الموجود في عمود اإلجراءات..

•حــذف الملــف مــن خــال زر (

) الموجــود فــي عمــود اإلجــراءات عنــد النقــر عليه ســتظهر

نافــذة لكتابــة ســبب الحــذف .بعــد إجــراء الحــذف ســتظهر لــك رســالة تفيــد بأنــه تــم حــذف
الملــف بنجــاح.
•الوصــول إلــى الملفــات المحذوفــة مــن خــال زر (

) الموجــود أعلــى الجــدول.

فــي ســلة المحذوفــات يمكنــك:
•معاينة الملف المحذوف من خالل النقر على االسم في العمود األول.
•التراجع عن الحذف بالنقر على زر (
•الحــذف النهائــي بالنقــر علــى زر (

) الموجود في عمود اإلجراءات.
) الموجــود فــي عمــود اإلجــراءات بعــد اســتخدام

هــذا اإلجــراء ال يمكنــك التراجــع عــن الحــذف.
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4.إحصائياتي:

يظهــر فــي هــذه القســم أرقــام إحصائيــة لــكل مــن الملفــات المنشــورة الخاصــة بــك والملفات
بانتظــار موافقــة المشــرف التربــوي والملفات المرجعــة والملفــات المحذوفة.
حساب جديد  -طالب:
إلنشاء هذا الحساب ،قم بالخطوات التالية:
انقر زر (طالب) ،ليظهر لك نموذج إلدخال بياناتك ،كما في الصورة التالية:

تحتوي الصورة السابقة لنموذج اإلدخال على مجموعة من الحقول وهي:
•االسم رباعياً باللغتين العربية واإلنجليزية.

•المنطقة التعليمية.

•تاريخ الميالد.

•المديريات.

•رقم الهوية.

•المدارس.

•الجوال.

•البريد االلكتروني.

•الجنس.

•كلمة المرور وتأكيدها.

عنــد االنتهــاء مــن تعبئــة النمــوذج ،انقــر زر (

) ليتــم إنشــاء حســابك الخــاص علــى بوابــة

روافــد مــع صالحيــات الطالــب.
دليل استخدام بوابة روافد التعليمية

25

لوحة التحكم الخاصة بالطالب في بوابة روافد التعليمية:
بعــد تســجيل الدخــول إلــى حســابك علــى منصــة روافــد التعليميــة للوصــول إلــى لوحــة التحكــم
انقــر علــى زر لوحــة التحكــم فــي الشــريط العلــوي (

)ســتذهب إلــى لوحــة التحكــم والتــي تحتــوي

علــى هــذه األزرار:

الملف الشخصي:
يمكنــك مــن خــال هــذا الــزر الدخــول إلــى ملفــك الشــخصي وإجــراء التعديــات علــى بياناتــك
الشــخصية مــع ضــرورة كتابــة كلمــة المــرور وتأكيدهــا ثم النقــر علــى زر تعديل الملف الشــخصي
ســتتجه إلــى صفحــة لوحــة التحكــم مــرة أخــرى فــي حــال تمــت التعديــات كمــا يجــب.
حساب جديد  -ولي أمر:
إلنشاء هذا الحساب ،قم بالخطوات التالية:
انقر زر (ولي أمر) ،ليظهر لك نموذج إلدخال بياناتك ،كما في الصورة التالية:
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تحتوي الصورة السابقة لنموذج اإلدخال على مجموعة من الحقول وهي:
•االسم رباعياً باللغتين العربية واإلنجليزية.

•المنطقة التعليمية.

•تاريخ الميالد.

•المديريات.

•رقم الهوية.

•البريد االلكتروني.

•الجوال.

•كلمة المرور وتأكيدها.

•الجنس.
عنــد االنتهــاء مــن تعبئــة النمــوذج ،انقــر زر (

) ليتــم إنشــاء حســابك الخــاص علــى بوابــة

روافــد مــع صالحيــات ولــي األمــر.
حساب جديد  -إداري:
إلنشاء هذا الحساب ،قم بالخطوات التالية:
انقر زر (إداري) ،ليظهر لك نموذج إلدخال بياناتك ،كما في الصورة التالية:

تحتوي الصورة السابقة لنموذج اإلدخال على مجموعة من الحقول وهي:
•االسم رباعياً باللغتين العربية واإلنجليزية.

•المنطقة التعليمية.

•تاريخ الميالد.

•المديريات.

•رقم الهوية.

•البريد االلكتروني.

•الجوال.

•كلمة المرور وتأكيدها.

•الجنس.
عنــد االنتهــاء مــن تعبئــة النمــوذج ،انقــر زر (

) ليتــم إنشــاء حســابك الخــاص علــى بوابــة

روافــد مــع صالحيــات إداري.
دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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الدخول لبوابة روافد التعليمية:
لتســطيع الدخــول إلــى البوابــة يجــب أن تمتلــك حســاباً علــى البوابــة ،وللدخــول لحســابك انقــر زر
(

) فــي الشــريط العلــوي لتظهــر لــك الصفحــة التاليــة:

من خالل الصفحة السابقة ،يمكنك تسجيل الدخول للبوابة بطريقتين هما:
تسجيل الدخول باستخدام حسابك على روافد:
تســتطيع تســجيل الدخــول بهــذه الطريقــة بعــد قيامــك بإنشــاء حســاباً علــى بوابــة روافــد
بالخطــوات التــي تــم شــرحها ســابقاً ،وذلــك مــن خــال الخطــوات التاليــة:
•ادخل البريد اإللكتروني داخل حقل ( البريد اإللكتروني).
•ادخل كلمة المرور داخل حقل (كلمة المرور).
).

•انقر زر (

تسجيل الدخول باستخدام حسابك على:
•نظام الدخول الموحد.
•حســابك علــى جوجــل :وســتظهر لــك شاشــة تســجيل حســاب جديــد قــم باتبــاع
الخطــوات التــي ذكرناهــا ســابقاً فــي عمليــة تســجيل حســاب جديــد.

مالحظات:
فــي حــال كانــت بياناتــك صحيحــة ســيتم إدخالــك إلــى الصفحــة الرئيســية لمنصــة روافــد مــع
وجــود أزرار التحكــم الخاصــة بحســابك.
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مالحظات:
)لتظهــر لــك صفحــة إعــادة

فــي حــال نســيت كلمــة المــرور ،انقــر زر (
ضبــط كلمــة المــرور ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:

) ليصلــك بريــد إلكترونــي

أدخــل بريــدك اإللكترونــي وانقــر زر(

برابــط يمكنــك مــن خاللــه تعييــن كلمــة مــرور جديــدة ،ثــم قــم بتســجيل الدخــول مــرة أخرى.
انقــر علــى المربــع بجــوار كلمــة تذكرني(

)ليتــم حفــظ بيانــات تســجيل حســابك

علــى منصــة روافــد عنــد تســجيل الدخــول مــرة أخــرى.
إذا لم يكن لديك حساباً بالفعل على منصة روافد انقر زر (

دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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ً
أوال :البطاقات التعليمية:

هــي عبــارة عــن بطاقــات للتعلــم الذاتــي ُتعدهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي تلخــص المحتــوى
التعليمــي للمناهــج الدراســية ،ولالنتقــال إليهــا مــن خــال الصفحــة الرئيســية أو مــن شــريط
القوائــم الموجــود أعلــى الصفحــة ،وعنــد النقــر علــى البطاقــات التعليميــة ،ســتظهر لــك
الصفحــة الخاصــة بالبطاقــات كمــا فــي الصــورة التاليــة:

تحتوي الصورة السابقة لصفحة البطاقات على:
قائمة المراحل الدراسيّة:
تحتوي علــــى جميع المراحــــل الدراســــية مصنفــــة إلــــى :المرحلــــة األساسية ،مرحلة الحــــادي
عشــــر ،مرحلة الثانــــي عشــــر ،كمــا فــي الصــــورة التاليــة:

مالحظة هامة:
تحتــوي مرحلتــي الحــادي عشــر ،والثانــي عشــر على الفروع التالية:
العلمـي ،العلـوم اإلنسانية ،الشـرعي ،الصناعـي ،الزراعـي ،التجــاري.
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آخر البطاقات التعليمية:
يتــم فيهــا عــرض آخــر البطاقــات التعليميــة المضافــة لجميــع المراحــل الدراســية ،كمــا فــي
الصــورة التاليــة:

وعنــد اختيــارك لصــف مــن قائمــة المراحــل الدراســية ســيتم عــرض آخــر البطاقــات التعليميــة
الخاصــة بالصــف الــذي قمــت باختيــاره ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:

ولعرض جميع البطاقات التعليمية لهذا الصف انقر زر (عرض كل المصادر).
يمكنك مالحظة تفاصيل بيانات البطاقة التعليمية الواردة كما يلي:
1.عدد األشخاص الذين قاموا بتنزيلها.
2.عدد األشخاص المعجبون بمحتوى البطاقة.
3.تاريخ إضافة البطاقة.
4.عدد مشاهدات البطاقة.
5.اسم الجهة التي قامت بإضافة البطاقة التعليمية (
6.الصــف التابــع للبطاقــة التعليميــة (

)

) وعنــد النقــر علــى الصــف ســتنتقل الــى صفحة

كل مصــادر التعلــم التابعــة لهــذا الصف.
) وعنــد النقــر علــى المــادة ســتنتقل الــى صفحــة

7.المــادة التعليميــة (

مصــادر التعلــم لهــذه المــادة بهــذا الصــف.
8.تظهــر أيقونــة (

)عنــد النقــر عليهــا تظهــر لــك نافــذة بمحتــوى البطاقــة ،وقــد يتوقــف

وجــود هــذه األيقونــة علــى الصالحيــة الممنوحــة لــك.

دليل استخدام بوابة روافد التعليمية
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عنــد النقــر علــى البطاقــة التعليميــة ســيتم نقلــك لصفحــة البطاقــة لعــرض جميــع محتوياتهــا،
كمــا يظهــر بالصــورة التاليــة:

تحتوي الصفحة الخاصة بالبطاقة التعليمية على التالي:
القسم األيمن يحتوي على التالي:
أهــداف البطاقــة :عنــد النقــر علــى الــزر ســتظهر لــك األهــداف

1.

الخاصــة بالبطاقــة التعليميــة.

) :لتحمل البطاقة تلقائياً على جهازك.

2.زر (
3.زر (

):لعرض محتوى البطاقة التعليمية.

4.زر (

) :لعرض الدرس ُ
المصوّ ر الخاص بالبطاقة التعليمية.
) :لعــرض روابــط أخــرى لهــا صلــة بالبطاقــة التعليميــة مثــل أوراق

5.زر (
عمــل.

القسم األيسر ويحتوي على:
1.ويحتــوي علــى التفاصيــل الخاصــة بالبطاقــة التعليميــة مثــل ( :المــادة التابعــة لهــا
البطاقــة ،تصنيــف المــادة ،إعدادهــا ،تاريــخ اإلضافــة ،عــدد المشــاهدات ،التنزيــات ،عــدد
التفضيــات).
2.مشــاركة محتــوى البطاقــة التعليميــة علــى مواقع
التواصــل االجتماعــي ،كمــا فــي الصــورة المجاورة:
3.زر اإلبــاغ :يمكنــك القيــام باإلبــاغ عــن الملــف مــن خــال النقــر علــى
الــزر لتظهــر لــك قائمــة منســدلة مــن خاللهــا تســتطيع تحديــد
ســبب اإلبــاغ كمــا فــي الصــورة المجــاورة:
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مالحظة هامة:
عنــد النقــر علــى أســباب أخــرى ســيظهر لــك حقــل جديــد لكتابــة ســبب البــاغ كمــا فــي
الصــورة التاليــة:

ثانياً :الدروس المصورة:
يحتــوي هــذه الصفحــة عــل جميــع الــدروس التعليميــة المصــورة التــي أنتجتهــا قنــاة روافــد
التعليميــة ،وللوصــول إليهــا مــن خــال الصفحــة الرئيســية أو مــن شــريط القوائــم الموجــود
أعلــى الصفحــة ،وعنــد النقــر علــى الــدروس المصورة ،ســتظهر لــك الصفحــة الخاصــة بالدروس
كمــا فــي الصــورة التاليــة:

تحتوي الصورة السابقة لصفحة الدروس على:
قائمة المراحل الدراسيّة:
تحتوي علــــى جميع المراحــــل الدراســــية مصنفــــة إلــــى :المرحلــــة األساسية ،مرحلة الحــــادي
عشــــر ،مرحلة الثانــــي عشــــر ،كمــا فــي الصــــورة التاليــة:
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قسم الدروس التعليمية:
يوجــد أســفل قائمــة المراحــل الدراســية ،ويتــم عــرض آخــر الــدروس المصــورة المضافــة
لجميــع الصفــوف كمــا فــي الصــورة التاليــة:

عنــد اختيــارك لصــف معيــن مــن المراحــل الدراســية ،ســوف تظهــر لــك آخــر الــدروس
المصــورة لهــذا الصــف.

تحتوي بطاقة الدرس المصور على مجموعة من التفاصيل كما يلي:
1.عنوان الدرس المصور.
2.تاريخ إضافة الدرس المصور.
3.عدد األشخاص الذين قاموا باإلعجاب بالدرس المصور.
4.عدد مشاهدات الدرس.
5.اسم الجهة التي قامت بإضافة البطاقة التعليمية (
6.الصــف التابــع للــدرس ُ
المصــوّ ر (

).

) وعنــد النقــر علــى الصــف ســتنتقل الــى صفحــة

كل مصــادر التعلــم التابعــة لهــذا الصــف.
7.المــادة التعليميــة (

) وعنــد النقــر علــى المــادة ســتنتقل الــى صفحــة

مصــادر التعلــم لهــذه المــادة بهــذا الصــف.
8.تظهــر أيقونــة (

)عنــد النقــر عليهــا تظهــر لــك نافــذة بمحتــوى الــدرس ُ
المصــور ،وقــد

يتوقــف وجــود هــذه األيقونــة علــى الصالحيــة الممنوحــة لــك.
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عنــد النقــر علــى درس مــن الــدروس المصــورة ســينتقل إلــى الصفحــة الخاصــة بالــدرس
المصــور ،كمــا يظهــر بالصــورة التاليــة:

تحتوي الصفحة الخاصة بالدرس ُ
المصوّ ر على التالي:
القسم األيمن:
ويحتــوي علــى الــدروس التعليميــة ُ
المصــورة لهــذا الــدرس مصنفــة إلــى أهــداف ،بحيــث يتــم
عــرض درس مصــور لــكل هــدف.
القسم األيسر ويحتوي على:
1.ويحتــوي علــى التفاصيــل الخاصــة بالــدرس ُ
المصــوّ ر مثــل( :المــادة التابــع لــه الــدرس ،تصنيف
المــادة ،إعدادهــا ،تاريــخ اإلضافة ،عــدد المشــاهدات ،عــدد التفضيالت).
2.مرفقات المادة التي يمكن للطالب االستفادة منها.
3.مشــاركة الــدرس ُ
المصــوّ ر على مواقــع التواصل
االجتماعــي ،كمــا فــي الصــورة المجاورة:
4.زر اإلبــاغ :يمكنــك القيــام باإلبــاغ عــن الملــف
مــن خــال النقــر علــى الــزر لتظهــر لــك قائمــة منســدلة مــن خاللهــا
تســتطيع تحديــد ســبب اإلبــاغ كمــا فــي الصــورة المجــاورة:
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ثالثاً :المواد التعليمية
يعــرض هــذا المصــدر التعليمــي المــواد التعليميــة التــي يتــم رفعهــا مــن وزارة التربيــة والتعليــم
العالــي ،والملفــات التــي قــام المعلمــون برفعهــا كذلــك بعــد خضوعهــا لمراجعــة وموافقــة
جهــة إشــرافية للتدقيــق فــي ســامة وجــودة المحتــوى التعليمــي ،وتتنــوع هــذه المــواد مــا
بيــن ملفــات وورد وملفــات  pdfوملفــات صوتيــة وأي ملــف آخــر يرغــب المعلمــون فــي نشــره
للطــاب ،وتظهــر صفحــة المــواد التعليميــة مقســمة الــى قســمين كالتالــي:

تحتوي الصورة السابقة لصفحة المواد التعليمية على:
قائمة المراحل الدراسيّة:
تحتوي علــــى جميع المراحــــل الدراســــية مصنفــــة إلــــى :المرحلــــة األساسية ،مرحلة الحــــادي
عشــــر ،مرحلة الثانــــي عشــــر ،كمــا فــي الصــــورة التاليــة:

قائمة المواد التعليمية:
أســفل قائمــة المراحــل التعليميــة تظهــر آخــر المــواد التعليميــة مقســمة إلى قســمين قســم
يظهــر فيــه آخــر المــواد االثرائيــة الوزاريــة المعتمــدة مــن وزارة التربيــة والتعليــم والقســم
الثانــي يظهــر فيــه آخــر المــواد االثرائيــة للمعلميــن التــي قــام برفعهــا معلميــن أو مشــرفين
علــى الموقــع يظهــر ذلــك فــي الصــورة التاليــة:
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تحتوي بطاقة المادة التعليميةعلى مجموعة من التفاصيل كما يلي:
1.عدد األشخاص الذين قاموا بتنزيل هذه المادة التعليمية.
2.عدد األشخاص الذين أعجبوا بمحتوى المادة التعليمية.
3.تاريخ إضافة المادة.
4.عدد مشاهدات المادة.
5.اسم الجهة التي قامت بإضافة المادة التعليمية وإن كانت من إعداده أم ال.
6.الصــف التابعــة لــه المــادة التعليميــة (

) وعنــد النقــر علــى الصــف ســتنتقل الــى

صفحــة كل مصــادر التعلــم التابعــة لهــذا الصــف.
) وعنــد النقــر علــى المــادة ســتنتقل إلــى صفحــة

7.المــادة التعليميــة (

مصــادر التعلــم لهــذه المــادة بهــذا الصــف.
8.تظهــر أيقونــة (

)عنــد النقــر عليهــا تظهــر لــك نافــذة بمحتــوى المــادة التعليميــة ،وقــد

يتوقــف وجــود هــذه األيقونــة علــى الصالحيــة الممنوحــة لــك.
تفاصيل المادة االثرائية:
عنــد النقــر علــى أحــد المــواد االثرائيــة ســواء الوزاريــة أو للمعلميــن ســتظهر صفحــة تفاصيــل
المــواد االثرائيــة التــي تحتــوي علــى عــدة ملفــات بأنــواع مختلفــة كمــا يظهــر فــي القســم
اليميــن فــي الصــور التاليــة:
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1.أن تكون المادة االثرائية عبارة عن فيديو يوتيوب كما في الصورة:

2.أن تكــون المــادة االثرائيــة عبــارة عــن ورقــة عمــل (

) علــى صــورة  pdfكمــا فــي

الصــورة عنــد النقــر علــى ملــف (:)1

يظهــر محتــوى الملــف فــي الصنــدوق الــذي بالمنتصــف ،وعنــد
النقــر علــى تنزيــل الملــف ســيتم تنزيــل الملــف تلقائيــاً علــى
جهــازك ،كمــا فــي الصــورة المجــاورة:
3.أن تكــون المــادة االثرائيــة عبــارة عــن ملــف صوتــي كمــا فــي الصــورة عنــد النقــر علــى ملــف
(:)2
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4.أن تكــون المــادة االثرائيــة عبــارة عــن اختبــارات الكترونيــة مــن  Microsoftاو  Googleتظهــر
عــن النقــر علــى زر رابــط االختبــار كمــا فــي الصــورة التاليــة:

القسم األيسر ويحتوي على:
1.يظهــر فــي هــذا القســم تفاصيــل متعلقــة بهــذا الملــف اســم المــادة ،الصــف ،تاريــخ
اإلضافــة ،عــدد المشــاهدات ،تقييــم محتــوى المــادة االثرائيــة عنــد النقــر علــى النجــوم .
) وعنــد النقــر علــى الصــف ســتنتقل الــى صفحــة

2.الصــف التابعــة لــه المــادة اإلثرائيــة (
كل مصــادر التعلــم التابعــة لهــذا الصــف.
3.المــادة التعليميــة (

) وعنــد النقــر علــى المــادة ســتنتقل إلــى صفحــة مصــادر

التعلــم لهــذه المــادة بهــذا الصــف.
4.إضافــة هــذه المــادة االثرائيــة للمفضلــة لديــك لتســهيل الوصــول اليهــا الحقــا وذلــك عنــد
النقــر علــى زر (

).

5.مشــاركة المــادة اإلثرائيــة علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،كمــا فــي الصــورة المجــاورة:
6.زر اإلبــاغ :يمكنــك القيــام باإلبــاغ عــن الملــف مــن خــال النقــر
علــى الــزر لتظهــر لــك قائمــة منســدلة مــن خاللهــا تســتطيع
تحديــد ســبب اإلبــاغ كمــا فــي الصــورة المجــاورة:
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رابعاً :عرض كل المصادر:
لعــرض جميــع مصــادر مرحلــة معينــة داخــل بوابــة روافــد التعليميــة ،اختــر زر (الصفــوف
الدراســية) الموجــود فــي شــريط القوائــم ،لتظهــر لــك نافــذة تعــرض جميــع المراحــل الدراســية
كمــا فــي الصــورة التاليــة:

عنــد اختيــارك ألحــد الصفــوف ســتظهر لــك صفحــة تعــرض جميــع مصــادر التعلــم المتعلقــة
بهــذا الصــف :بطاقــات تعليميــة ،دروس مصــورة ،المــواد التعليميــة والكتــب الدراســية ،كمــا
فــي الصــورة التاليــة:

تحتوي صفحة عرض كل المصادر على التالي:
ّ
التعلم للصف:
قسم مصادر
ويمكنــك مــن خاللــه عــرض جميــع المصــادر لهــذا الصــف أو
اختيــار مصــدر تعلــم معيــن تريــد مشــاهدة محتــواه (بطاقــات
تعليميــة ،دروس ُمصــوّ رة ،المــواد التعليميــة ،الكتــب
الدراســية) ،كمــا فــي الصــورة لمجــاورة:
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قسم المباحث الدراسية ويحتوي على:

1.أيقونــة (

) لعــرض جميــع الصفــوف الدراســية والتنقــل بينهــا لعــرض مصــادر التعلــم

للصــف الــذي تقــوم باختيــاره.
2.جميع المباحث الدراسية لهذا الصف.
ّ
التعلــم ويتــم فيــه عــرض محتويــات المصــدر الــذي تقــوم باختيــاره ،كمــا
قســم محتويــات مصــادر
فــي الصــورة التاليــة:

مالحظة هامة:
يتــم تغييــر محتويــات مصــادر التعلــم حســب المصــدر الــذي تقــوم باختيــاره ،والمبحــث
الدراســي الــذي تقــوم باختيــاره.
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ّ
التعلــم لمبحــث معيــن ،اختــر المبحــث (
لعــرض مصــادر

) مــن قائمــة المباحــث ،ليتــم

عــرض محتــواه ،كمــا فــي الصــورة التاليــة:

ّ
التعلــم حســب الوحــدات
مــن خــال الصــورة الســابقة يمكنــك عــرض محتــوى مصــادر
والــدروس للمبحــث.
لعــرض محتــوى درس معيــن انقــر علــى الوحــدة الدراســية التــي تريدهــا ،لتظهــر لــك قائمــة
منســدلة تحتــوي علــى الــدروس الخاصــة بهــا ،ثــم انقــر علــى الــدرس الــذي تريــده ليتــم عــرض
محتــواه كمــا فــي الصــورة التاليــة:
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