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- ُيعد المحتوى التعليمي الركيزة ا�ساسية و أهم 
المعلم  يقوم  الذي  الدراسي  المقرر  مكونات 
بتدريسه للطالب فُيعرف المحتوى بأنه مجموعة 
التي يتم وضعها من ِقبل  المعارف والعلوم  من 
بوضعه  قام  الذي  المنهج  لبناء  وفق�  المعلم 
التنظيم  بها  هادف�  مسبق�  التربوي  المشرف 
تحقيق  وكذلك  المقرر  لتدريس  الجيد  والتخطيط 

ا�هداف التعليمية لكل جزء من أجزاء المحتوى .

نظام سكوليرا يتيح للمدرسين والطالب و أولباء 
االمور الحصول على نسخة تجريبية مجانية لتجربة 

النظام بشكل واقعي والتعرف على خصائصه وذلك 
من خالل الضغط هنا.

 https://www.skolera.com/ar/RequestDemo.aspx



١. من الصفحة الرئيسية للمعلم قم باختيار مقرراتي ، ثم اختر المقرر الذي ترغب  
   في نشر المحتوى التعليمي خالله .

٢. اختر " محتوى " من القائمة الرئيسية .
٣. في يسار الشاشة قم باختيار " محتوى جديد " .

٤. بعد ذلك ستجد الصفحة الخاصة بم° بيانات المحتوى الذي ترغب في نشره .

- و فيما يلي استعراض للخطوات الخاصة بكيفية رفع المعلم لملفات كل مقرر :

١. اختر المقرر

٣. اختر "محتوى 
جديد"

٢. اختر " محتوى " 
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ها
اكتب اسم المحتوى .

اختر موضوع المحتوى .
اختر الموضوع الفرعي .

اختر اسم الدرس .
قم بالتأشير على مشاركة المحتوى في حال الرغبة 

في نشر المحتوى داخل فصل دراسي معين .
قم بالضغط على " الخطوة التالية " .
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٥. قم بكتابة واختيار البيانات التالية :

ا. اكتب اسم المحتوى

ب. اختر موضوع المحتوى

ج. اختر الموضوع الفرعي

د. اختر اسم الدرس

و. قم بالضغط على " 
الخطوة التالية "

ا
ب
ج

ها

د

و

• اختر مشاركة المحتوى 
في حال رغبة المعلم 

في نشره مباشرة داخل 
الفصل الدراسي 



٦. في الخطوة التالية ستجد اننا في مرحلة رفع ملفات المحتوى التعليمي ومن خالل تلك الخطة سنقوم 
باالختيار بين " رفع " وتعني اختيار الملف التعليمي من الكمبيوتر الخاصة بنا أو " ملفاتي " وُيقصد بها اختيار 

الملفات من سحابة التخزين .

٧. قم باختيار " رفع " ملف ، ثم " تسليم " لتكتمل خطوات عملية رفع الملفات التعليمية .
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• قم بالتأشير هنا في حال 
الرغبة في رفع الملفات 

على سحابة التخزين .

•خيارات رفع ملفات 

المحتوى

. اختر رفع ملف لتحميل 
ملفات المحتوى

. قم بالضغط على تسليم 
الكتمال الخطوات

ُيتيح نظام سكوليرا للمعلم أن يقوم بتخزين ملفات خاصة به من الكمبيوتر إلى  
سحابة التخزين في حال رغبته بذلك .

يمكن  حينها   " ملفاتي  إلى  إضافة   " خيار  فسيظهر   " رفع   " على  الضغط  عند 
للمعلم التأشير بوضع عالمة بجانبه ليتم حفظ الملف تلقائي� بسحابة التخزين  .
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االلكتروني  للتعليم  سكوليرا  منصة  ستظل   -
تواصل العمل من أجل النهوض بالعملية التعليمية 

وتطويرها بما يعود بالنفع على كافة أطرافها .

استخدام  مع  الدائم  باالستمتاع  يقين  على  كن 
منصة سكوليرا للتعليم االلكتروني .

يمكنك أيضا مشاهدة فيديو شرح عملى لكيفية 
إدارة المحتوى التعليمي من واجهة المعلم في 

منصة سكوليرا .أضغط هنا لمشاهدة الفيديو.

https://www.skolera.com/ar/RequestSupport.aspx

ملحوظة: ستجد الفيديو بعنوان " كيفية إدارة المحتوى التعليمي في منصة سكوليرا £دارة التعلم 
للمدارس " في الجزء الخاص بمصادر المعلم في صفحة المصادر التعليمية .


