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 المستخدمون
 

واإلدارة  المدرسةو واالباء المستخدمون يشملون الطالب والمعلم والفصل 
ي  الذين التعليمية

 
كل لتحقيق اعىل مستويات التعليم لإطار شامل يعملوا ف

لتخدم هناك صفحات مختلفة لكل نوع من المستخدمي   ، البلط
 .همأهداف

Users 
 
Users include the student, teacher, class, parent, school and district 
who work within a comprehensive framework to achieve higher levels 
of education for each student. There are different pages for each type 
of users to serve their goals. 

 الطالب
  

ي تعلم ي   الراغبمن  الطلبةيتباين 
 
اللغة أو محو االمية اىل  أساسيات ف

ي الراغبون 
 
ي يختلف الطلبة اللغة المتاحة عىل الموقع،  مهاراتتعلم كل  ف

 
 وف

ي  ي   حتى المتقدمالكفولة المبكرة و من المرحلة العمرية 
 
بعض السن، ف

جديدة الكلمات الزيادة حصيلة و اليومية لمحادثة الطلبة مهتمون بتعلم ا
مهتمون بتعلم قواعد اللغة مثل الرصف والنحو والبالغة، البعض االخر و 

اللغات المتحدثي   بوالبعض من المتحدثي   باللغة العربية من بعض الطلبة 
ي وطن يتحدث الطلبة العديد من االجنبية، 

بعضهم العربية و اللغة يعيش ف 
ي المهاجر لبالد اجنبية ومنهم من 

ي مناطق  يعان 
 .يواءاإل حروب و الف 

 
بالشكل  لفهم والتعبي  باللغة العربيةا لتحسي   الموقع  لطلبةايستخدم 

إثراء يستخدموا الموقع و  م،وظروف حياته موامكانياته مالمناسب ألهدافه
مات اإلنسانية ثقافته العربية من حيث المصطلحات اللغوية والمعلو 

اث الموقع للحفاظ عىل الهوية يساعد ، كما الحضاريةو ة يوالثقاف  . واليى
 
 

The Student 
  
Students vary from students wishing to learn the basics of the 
language or working on their illiteracy problem to students wanting to 
learn all the language skills available at the website sciences. Students 
differs in the age group from early childhood and up to the elderly. 
Some students are interested in learning the daily conversation and 
increasing their new vocabulary and some others are interested in 
learning the language sciences such as derivatives, grammar, and 
eloquence. Some students are Arabic native speakers and some are 
non-native speakers. Many of whom live in the homeland of Arabic-
speaking nations, some of whom are immigrants a foreign country, 
and some of them are suffering in war zones and shelter areas. 
 
Students use the website to improve the comprehension and the 
expression in the Arabic language as appropriate for their goals, 
potential, and the circumstances of their lives .They use the website to 
enrich their Arabic culture in terms of linguistic terminology, and 
humanitarian, cultural and civilizational knowledge. In addition, the 
website helps with preserving the identity and the heritage. 

 المعلم
 

ي المدرسة
ي البيت نالوالدا ،المعلم هو المدرس ف 

الذي يعرف  قلصديا أو  ،ف 
ح الدروسالمعلم  ،عن اللغة العربية أكير من الطالب ، يراقب التقدم، يشر

عىل ويشجع  ،يحدد ويتابع خطة التعليم ،األخطاء ويصحح يعطي النصائح 
ي الدروس

 . التقدم ف 
 

ي دوات األ يمنح الموقع 
 ،تساعد المعلم عىل مراجعة أنشطة الطالبالتى

، التاليةللخطوات الطالب ه وتوجي ،الطالب تحديد نقاط قوة وضعف
ي 
يستطيع المعلم مراجعة المعلومات التدريسية الخاصة بكل درس التى

ح الدرس صفحة ، كما عىل صفحة التوجيهات توضح أفضل الطرق لشر
ح مستويات التوجيهات  وكيفية  للدرس تدريبلكل الصعوبة الخمسة تشر
ليتعرف ، يستطيع المعلم مراجعة تقارير عن الطالب والفصل استخدامها 

المعلم يستطيع ، بكل طالل مشاكلالمعالجة و  عىل الموقف التعليمي 
التعليم او المادة  منهجيةمن حيث  اكتساب قدرات جديدة بشكل مستمر 

 . عن طريق مراجعة المعلومات المتاحة عىل الموقعالتعليمية 
 

The Mentor 
 
The mentor is a teacher at the school, parents at home, a friend who 
knows about the Arabic language more than the student. The teacher 
explains lessons and watching the progress, gives tips and corrects 
errors, identifies and tracks the education plan, and encourages 
making progress of lessons. 
 
The website offers tools that help the mentor to review student 
activities, identify the student’s strengths and weaknesses, and guide 
the student to the next steps. The mentor can review the instructional 
information for each lesson, which explains the best ways to explain 
the lesson on the directions page. In addition, the directions page 
explains the five levels of difficulty for each lesson practice and how to 
use them. The mentor can review the student and class reports to 
know the educational situation and address the problems of each 
student. The mentor can gain new abilities on an ongoing basis in 
terms of the education methodology or the educational material by 
reviewing the information available on the website. 

  



Users       المستخدمون 
 

2 
 

 الفصل
 

مع  لتعلم منهج محدد الفصل هو مجموعة من الطلبة الذين يعملون معا 
ي مدرسة محددة، 

 
 معلم محدد ف

 
نامج،  ئ لتحاق بفصليستطيع الطالب االعىل موقع الير ، المعلم ينشر

به لتسهيل عملية التوجيه من المعلم  لاللتحاق ويدعو الطالبالفصل 
، وللحصول الفصل الواحد  التواصل بي   طالب وليسهل عمليةللطالب، 

 عىل التقارير المجمعة عن كل فصل. 
 

 التحاق الطالب بالفصل اختياري، حيث يمكن للطالب 
 
مع  ان يتعلم منفردا

 معلم او بدون معلم. 

The Class 
 
The class is a group of students who are working together to learn a 
specific curriculum with specific mentor in a specific school. 
 
On the program site, students can enroll, the teacher creates 
separation and calls for students to join him to facilitate the routing 
process from the teacher to the students, and to facilitate 
communication between students per class operation, and for the 
combined reports for each chapter. 
 
Student enrollment in a class is optional, where students can learn 
alone with a mentor or without a mentor. 

 المدرسة
 

بخصوص  ، وتخاطب الوالدينالمعلمي   تعي   ، تنظم الفصولالمدرسة 
ان تكون او  حكوميةتتبع إدارة تعليمية يمكن ان المدرسة  ،ابنائهمتعليم 

  . مركز تعليمي حر 
 

مما يتيح مقارنة  تقارير مراجعة عن طريق  الطالبالمدرسة أنشطة  تراجع
هذه التقارير تساعد ، وفصل ومعلم عىل حدةطالب كل لوتقييم األداء 

عداد خطط لتحسي   وإ مراقبة وتحسي   العملية التعليمية عىلالمدرسة 
 . داء األ 
 

ة للمعلمي   وإصدار وتوجيه تدريب يساعد الموقع عىل  ، شهادات الخير
تستطيع المدرسة مراجعة تقارير المعلمي   لتقارن بي   مستوى أداء 

تستطيع المدرسة مراجعة ، المعلمي   عن طريق مقارنة أداء فصولهم
ي لصفحة الجوائز لكل طالب ومعلم 

المناسبات تمنح هذه الجوائز ف 
المختلفة للمدرسة، تساعد الجوائز عىل تحفي   الطلبة والمعلمي   لألداء 

 .األفضل

The School 
 
The school organizes classes, hire mentors, communicate with 
parents, parents about their children education . The school can follow 
a government district or be an independent educational center. 
 
The school review the student’s activities through reviewing reports, 
which allow comparing and evaluating the performance of each 
student, class, and teacher individually. These reports help the school 
to monitor and improve the educational process and preparing plans 
to improve the performance. 
 
The website helps to train, guide, certify teachers. The school can 
review the teachers 'reports to compare the teachers' performance by 
comparing the performance of their classes. The school can review the 
award page of each student and teacher to give prizes in the school 
various events. Prizes help to motivate students and teachers to 
perform better. 

 

 اإلدارة التعليمية
 

ومعايي  التقدم والتفوق، تراقب اإلدارة التعليمية تحدد المناهج التعليمية 
 . العملية التعليميةللتأكد من كفاءة ونجاح المدارس  اإلدارة التعليمية

 
المدارس تقارير عىل متابعة الموقع أدوات تساعد اإلدارة التعليمية يقدم 

فرد تابع لهذه اإلدارة التعليمية أي والحصول عىل معلومات تفصيلية عن 
ي 

 بمركزية المعلومات. مما يسمح بشكل لحط 

The District 
 
The district determines the curriculum and the standards of progress 
and excellence. The district monitors the schools to ensure the 
efficiency and success of the education process. 
 
The website offers tools to help the district to monitor school reports 
and to get detailed information about any individual belonging to the 
district program instantly allowing the centrality of information. 

 


