
 Canvasحولمقدمة 
~97Dألولیاء األمور في المدرسة اإلعدادیة ~ 

2020أغسطس، 13

!مرحبًا
!یرجى مشاركة مستوى طفلك الدراسي في المحادثة



) Chromebooks بوككروم أجھزة(

1:1نحن مدرسة تستخدم جھاز كروم بوك لكل طالب ●
م یتم تخصیص جھاز كروم بوك لكل طالب ألغراض التعل●

المدرسیة فحسب
ومن المتوقع أن یحافظ الطالب على جھاز كروم بوك ●

مشحونًا لیكونوا مستعدین للتعلم



؟)برنامج كانفا( Canvasھوما 

.برنامج كانفا ھو النظام الخاص بنا إلدارة عملیة التعلم●
وینصب تركیز برنامج كانفا على المھام ومعلومات●

الفصل
تواریخ االستحقاق○
مواد الدورة○
یمكنھ تسلیم بعض المھام وجمع التعلیقات○



تجربة الطالب



ابیانات وصول الطالب إلى منصة كانف

عنوان الموقع اإللكتروني ●
ھو97Dالخاص ببرنامج كانفا 

op97.instructure.com
)canvas.comولیس (

برجاء حفظھ في العناوین ●
!المفضلة

یستخدم الطالب:تسجیل الدخول●
اسم المستخدم وكلمة المرور 

)التي توفرھا المدرسة(



استعراض القائمة

لكي ترى" استعراض القائمة"استخدم ●
ومالفروض التي یتم التكلف بھا كل ی○
التقییمات○
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التقویم

ول إلى الطریقة الرئیسیة التي یمكن للطالب من خاللھا الوص●
.الفروض ھي باستخدام التقویم

اریخ عندما یتم نشر الفروض، فإنھا تظھر في التقویم في الت●
.المحدد
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تقدیم الفروض

تحتوي إما على مربع نص أو خانة فروض سیكون لدى الطالب ●
.إلرسال الملف، والذي یمكن أن یتضمن مستندات جوجل أو وسائط

.ھناك أیًضا اختبارات ومناقشات●
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التعلیقات

یمكن للطالب مشاھدة التعلیقات على عملھم الذي قدموه●
على لوحة التحكم الخاصة بھم○
في فروضھم نفسھا○
اتفي صندوق البرید الوارد الخاص بھم، إذا قاموا بتمكین اإلشعار○



تجارب الوالدین



فاتسجیل دخول اآلباء إلى برنامج كان

اآلباء قادرون على إنشاء حساب●
مراقبة لبرنامج كانفا

حول كیفیة ھناك معلومات إضافیة●
إعداد حساب ُمراقب لبرنامج 
كون كانفا، سیتم مشاركتھا عندما ت
نامج بیانات تسجیل الدخول إلى بر
دیدكانفا متاحة للعام الدراسي الج



) PowerSchoolباور سكول(
●) PowerSchoolھو نظام معلومات المدارس الخاص )باور سكول

).SIS(بنا 
.یُركز برنامج باور سكول على معلومات الطالب●

الجدول الزمني للفصول الدراسیة○
الدرجات○
الحضور○
رصید حساب الغداء○
المصروفات○



كانفا وباور سكول
الفروض●

تواریخ االستحقاق●

اییر مع(دلیل التقییم ●
)الدرجات الدراسیة

مقاالت، (مواد الدورة ●
)مقاطع فیدیو، إلخ

یمكن تسلیم الفروض ●
وإجراء التقییمات 

اتوالحصول على التعلیق

الدرجات●

الجدول الزمني ●
ةللفصول الدراسی

الحضور●

المصروفات●

طلب مواد اختیاریة ●
)في الربیع(



استعراض اآلباء عبر برنامج كانفا
قم بإجراء محادثات منتظمة مع طالبك حول عملیة تعلمھم، ●

یحققوا وتقدمھم في المدرسة، وربما المجاالت التي یحتاجون إلیھا ل
التحسن

انفابمجرد مشاركة المعلومات، قم بإعداد حساب اآلباء في برنامج ك●
فروض یتم إخطار حساب المراقب بتقدم عملیة التعلم وال

الُمكلف بھا
بمجرد مشاركة المعلومات، قم بإعداد حساب باور سكول لآلباء ●

للبقاء على اطالع دائم بمعلومات الطالب ودرجاتھ



فاخانة المساعدة في برنامج كان

رسالة برنامج كانفا، البرید اإللكتروني= المعلمون 

helpdesk@op97.org-القضایا التقنیة العامة 

من شجع الطالب على طرح األسئلة وطلب المساعدة أثناء التعلم المتزا* 
!وغیر المتزامن

mailto:helpdesk@op97.org
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!شكًرا لك



االعتمادات

:شكر خاص لكل من شارك في صنع وإطالق ھذه الموارد الرائعة مجانًا
SlidesCarnivalنموذج العرض من -
Unsplashالصور من موقع -
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