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 االجراءات :
من اي متصفح (  )jolearn.jo(منصة التعلم األردنية -منصة التعلم األردنية )  جوليرنرابط قم بالدخول على  -1

 سوف تظهر لك شاشه الدخول كما هو ادناه :

  

قم بالضغط على تسجيل الدخول للمنصة سوف تظهر لك شاشه مايكروسوفت قم بادخال اسم  -2

 المستخدم وهو عباره عن :

 

 @رقمك الوطنيjolearn.jo :في حال كانت جنسيتك اردنيه سوف يتكون من  -1

 

 غيراردنيه سوف يتكون من :في حال كانت جنسيتك  -2

 jolearn.joالتعريفي الخاص ب اوبن ايميس @ رقمك 

 

 

 : قم بإدخال الرقم السري الخاص بك كما هو ادناه -3

https://jolearn.jo/
mailto:jolearn.jo@%20رقمك
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 .  ثم اضغط على تسجيل الدخول  -4

 

 سوف تظهر لك الشاشه الرئيسيه كما هو ادناه : النتيجة :

 

 على المنصه : لمدير المدرسة  هحيلي الصالحيات الممنووفيما 



                               

           

Page | 4 
 

 الصفوف اإلفتراضية : -1
 

للدخول للصفوف االفتراضية يرجى الضغط على ايقونة الصفوف االفتراضيه في القائمة 

 لرئيسية على يمين الشاشة  ا

 

  تسجيل الدخول للبرنامج 
 

 /https://jolearn.joانقر على الرابط التالي  •

 

 

 على زر تسجيل الدخول إلى المنصةانقر  •
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 ستكون بيانات الدخول كالتالي : •

 9895963210رقمه الوطني مثال :احد المستخدمين  :     

 ستكون معلوماته للدخول للحساب كاالتي :  

 jolearn.jo@9632109895بريده اإللكتروني :  

 Moe@09895 كلمة المرور :

 (Capital letterحرف كبير ) Mمع األخذ بعين االعتبار أن 

 و حيث أن األرقام في كلمة المرورهي آخر خمسة أرقام من الرقم الوطني للمعلم.

 

 . تغيير إعدادات الحساب4
 

 النقر على أيقونة حساب المستخدم المحددة بالصورة التالية 

  اختيار األمر الذي تود تغيير إعداداته من القائمة المنسدلة 
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 Microsoft Teams. تغيير اللغة في برنامج 5
 

  النقر على اإلعداداتsetting . فتظهر الشاشة التالية 

 النقر على القائمة المنسدلة التي تحتوي العديد من خيارات اللغة واختيار اللغة العربية 

 

 العربية .النقر على القائمة المنسدلة التي تحتوي العديد من خيارات اللغة واختيار اللغة  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

           

Page | 7 
 

 

 

 التعرف على أجزاء البرنامج وواجهته

 

 

 إدارة الصفوف االفتراضية والتعامل معها

 والتعلم من خالل انشاء فرق تمثل الصفوف التي يدرسها المعلم للتعليم مصممة خاصة قدرات الفرق توفر

على ارض الواقع لتتحول الى صفوف افتراضية يتمكن من خاللها من إدارة الصف والتعامل بكل سالسة  

 .وسهولة مع الطلبة 
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 إنشاء المحادثات النصية
 

 بدء المحادثة

 " رسالإ، ثم اختر فريق وقناة، و اكتب رسالتك، وانقر " ( Teams)للمحادثة مع الفريق بأكمله ... انقر فوق 
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  جديدةدردشة للمحادثة مع شخص أو مجموعة... انقر فوق (New Chat)   -  اكتب اسم

 "إرسالواكتب رسالتك، ثم انقر "  (To)إلى الشخص أو المجموعة في الحقل 
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 اجراء حصة افتراضية باستخدام المكالمات الصوتية والفيديو  

 مكالمات" انقر على مكالمة فيديو او الطالب من خالل الخيار   لالتصال بطالب واحد أو جميع"

مكالمة صوتية كما بالصورة بعد تحديد المراد إجراء الحصة االفتراضية معهم سواء بشكل فردي 

، ولطلب رقم انقر فوق ايقونة "اضافة الى الطلب السريع" وأدخل رقم   او من خالل مجموعة

 . الهاتف ثم انقر على الزر اضافة

 
 

 حادثة الخاص بفريق صفك االفتراضي والنقر على زر االجتماع الظاهر أو من خالل مربع الم

بالصورة التالية بحيث يستند هذا االتصال وفقا للمحادثة التي أُجري من خاللها النقر عل زر 

االجتماع ، بعد ذلك اذا اراد المعلم اضافة اشخاص اخرين فبإمكانه إدخال اسم لالجتماع ثم يتم 

 .الجتماع بهدف اكمال الحصة االفتراضيةاضافة أي طالب لهذا ا

 
 

 مشاركة ملف   

  لمشاركة ملف مع طالبك بنفس مربع المحادثة انقر على الزر ارفاق ملف فتظهر الخيارات المبينة

بالصورة لتحديد موقع الملف ايتنادا على الخيارات ، الخيارات التي تظهر تتضمن تحميل نسخة 

   لطرق اخرى للمشاركةمن الملف او مشاركة رابط اضافة 
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  متابعة األنشطة 

  يمكنك متابعة أنشطتك أوال ً بأول من خالل النقر على أيقونة نشاط التي تعرض موجز بجميع

اإلشعارات وما يحدث في القنوات التي تديرها وتتابعها وذلك عندما يكون الخيار المفعل من موجز 

 "موجز" ، 

 صة بك تختار "النشاط الخاص بي ".  ولمتابعة اإلشعارات حول المهام الخا 
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 التعامل مع الملفات 
 

يمكنك مشاركة المفات والتعامل معها والعمل عليها مع طالبك كما يمكنك مشاهدة جميع الملفات التي تشاركهها 

 مع طالبك ، وذلك من خالل :

 الصفية ،" في الشريط الموجود اعلى اي قناة من قنوات فرقك ملفات" النقر على 

  ثم النقر بزر الفأرة األيمن على الملف فتظهر القائمة الظاهرة بالصورة التي تتيح لك عدة خيارات

 تمكنك من معرفة ما يمكنك القيام به مع هذا الملف. 

 كما يمكن للمعلم ان يستخدم هذا الملف للشرح عليه امام الطالب اثناء عقد الحصة االفتراضية
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  جديدة للقناة اضافة عالمة تبويب

  انقر على النقاط ) ... (  الموجودة في شريط المحادثة 

 .ثم اختر التطبيق الذي تريد اضافته ليتم اضافته 

  هناك طريقة اخرى وهي البحث عن اسم التطبيق في مربع البحث الموجود باعلى شاشةMicrosoft 

Teams  ثم اضافته. 

 

  

 

 

 منصة درسك : -2

 
   للدخول لمنصة درسك يرجى الضغط على ايقونة درسك في القائمة الرئيسية على يمين الشاشة
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 اللياقة البدنية : -3
للدخول الى اللياقه البدنية يرجى الضغط على ايقونة اللياقة البدنية الموجوده في القائمة  ** 

 سوف تظهر لك الشاشة التالية :الرئيسية  يمين الشاشة 

 

 

 عدد الطالب الفئة المستهدفة سوف تظهر لك الشاشة التالية :** لعرض 
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 ** لعرض الطلبة المشاركين سوف تظهر لك الشاشة التاليه :

 

 

 

 ** لعرض قياسات الطول والوزن سوف تظهر لك الشاشة التالية :

 

 

 

 ** لعرض نتائج اإلمتحانات القبلية يرجى الضغط على ايقونة االختبارات القبلية
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  ** لعرض نتائج اإلمتحانات البعدية يرجى الضغط على ايقونة االختبارات البعدية

 

 

 الضغط على ايقونة لجنة المدرسة سوف تظهر لك الشاشة التالية :** لتشكيل لجنة المدرسة يرجى 

 

 

 

 اعلى يسار الشاشة سوف تظهر لك الشاشة التالية : ** انقر اضافة 
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 ** قم بتعبئة جميع الحقول ثم انقر اضافة  

 

 : إلنشاء تقاير اللياقة البدنية قم بإختيار تقارير اللياقة سوف تظظهر لك الشاشة التالية 

 

 

 ** قم بإختيار التقرير المراد انشاءة وقم بتعبئة جميع البيانات 

 انشئ التقرير   ,  excel , pdf** بإمكانك طباعة التقرير 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة : -4
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الموجودة يمين الشاشة في القائمة الرئيسية  قم بالضغط على المدرسة ** 

 ، سوف تظهر لك الشاشة التالية :

 

  

 عند الدخول لملف المدرسة سوف تظهر لك الشاشة التالية :** 
 

 
 

 

 

 

 

 

 :سوف تظهر لك الشاشة التالية  قم بالضغط على اإلشارة الموجودة يسار الشاشة ** 
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 اعلى يسار الشاشة  من خالل النقر على  PDFبإمكانك طباعة بيانات المدرسة ** 

 

 لعرض جميع صفوف المدرسة سوف تظهر لك الشاشة التالية : ** 

 

 

 

 

 سوف تظهر لك الشاشة التالية : اضغط على اإلشاره الموجودة يسار اسم المدرسة ** 
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 اعلى يسار الشاشة  خالل النقر علىمن   PDFبإمكانك طباعة صفوف المدرسة  ** 

 

 الموظفون :  -5
 

لعرض ملفات الموظفين قم بالضغط على الموظفون في القائمة الرئيسية يسار الشاشة ** 

 سوف تظهر لك قائمة بجميع موظفين المدرسة كالتالي : 

 

 من خالل النقر على  EXCELبإمكانك طباعة ملفات الموظفين ** 

حقيبتي قم بالضغط على اضافة اعلى يسار الشاشة سوف تظهر لك لرفع ملف على ** 

 الشاشة التالية :
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اضغط اضافة  اعلى يمين الشاشة ثم ادخل وصف الملف واختار المرفق المراد تحميلة **  

 ثم انفر اضافة 

 إلضافة مهمه سوف تظهر لك الشاشة التالية :** 

 

 يرجى الضغط على اضافة يسار الشاشة سوف تظهر لك الشاشة التالية : ** 

 

 

 الطلبة : -6

 
للدخول لملف الطلبة يرجى الضغط على ايقونة الطلبة الموجوده في القائمة الرئيسية ** 

 سوف تظهر لك الشاشة التالية : يمين الشاشة 
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 لعرض ملف الطالب سوف تظهر لك الشاشة التالية : ** 

 

 

 

 لعرض بيانات طالب معين يرجى الضغط على اإلشارة الموجودة يسار الشاشة ** 

 

الموجودة في  عالمات لعرض العالمات يرجى الضغط على ال** 

 االقائمة الرئيسية يمين الشاشة ، سوف تظهر لك الشاشة اآلتية :
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 سوف تظهر لك الشاشة اآلتية : ** اختر الصف 

 

 

 

الشهادات المدرسية يرجى الضغط على الشهادات المدرسية ، سوف لعرض و اضافة ** 

 تظهر لك الشاشة التالية :
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  يسار الشهادة  لطباعة شهادة مدرسية يرجى الضغط على 

  يسار الشهادة  لعرض شهادة مدرسية يرجى الضغط على 

  يسار الشهادة  لحذف شهادة مدرسية يرجى الضغط على 

  اعلى يسار الشاشة سوف تظهر إلضافة شهادة مدرسية يرجى الضغط على اضافة شهادة

 لك الشاشة التالية :

 

 . يرجى تعبئة جميع الحقول والنقر على انشاء شهادة 

 

 

 ** لعرض الواجبات البيتية سوف تظهر لك الشاشة اآلتية :
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 اإلمتحانات اإللكترونية : -7

   في القائمة  إلضافة امتحان إلكتروني يرجى الضغط على

 الرئيسيه يمين الشاشة لتظهر لك الشاشة التاليه :

 

 

 

 ** إلضافة سؤال سوف تظهر لك الشاشة التاليه الرجاء ادخال جميع البيانات و عمل اضافة 
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 ** إلضافة امتحان يرجى اختيار االمتحانات لتظهر لك الشاشة التاليه:

 

 سوف تظهر لك الشاشة التاليه : **الرجاء الضغط على اضافة اعلى يسار الشاشة 
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 ** الرجاء ادخال جميع البيانات بجميع المراحل وعمل انهاء 

 

 المصادر التعليمية :-8

لعرض المصادر التعليمية يرجى الضغط على المصادر التعليمية في القائمة الرئيسية يمين الشاشة 

 ع المصادر التعليمية على المنصة :لتظهر لك جمي 
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 ادارة البوابة المدرسية :-9
إلضافة اإلعالنات واألخبار و األجندة يرجى الدخول الى ادارة البوابة المدرسية ** 

الموجودة في القائمة الرئيسية يمين الشاشة سوف تظهر لك  

 الشاشة التالية : 

 

 اإلعالن :  -1

 تظهر لك الشاشة التالية :إلضافة اعالن سوف ** 
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سوف تضهر لك الشاشة التاليةيرجى الضغط على اضافة الموجودة اعلى يسار الشاشة ** 

 : 

 

 

  تعبئة جميع الحقول ثم اضغط اضافةيرجى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األجندة : -2

 

 : إلضافة اجندة سوف تظهر لك الشاشة التالية 
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 اعلى يسار الشاشة سوف تضهر لك الشاشة التالية : يرجى الضغط على اضافة 

 

  قم بتعبئة جميع الحقول ثم اضغط اضافة 

 

 

 األخبار :  -3

 

 : إلضافة اخبار سوف تضهر لك الشاشة التالية 
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  قم بالضغط على اضافة اعلى يسار الشاشة سوف تظهر لك الشاشة التالية 

 

  قم بتعبئة جميع الحقول ثم اضغط اضافة 
 

 

 الرسائل : 

  لعرض صندوق الرسائل يرجى الضغط على ايقونة الرسائل اعلى يسار الشاشة 

 لتظهر لك قائمة بجميع الرسائل في البريد الوارد كالتالي : 
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شوف تظهر لك  ** إلرسال رسالة يرضى الضغط على انشاء رسالة 

 الشاشة التالية :

 

 

الرسال رسالة من خالل مجموعاتي يجب عمل مجموعة خاصه بالمستخدم من خالل ** 

 لتظهر لك الشاشة التاليه : الضغط على مجموعاتي يمين الشاشة 

 

 

 اضغط على اضافة يسار الشاشه وقم بتعبئة الحقول التالية :** 
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و اختيار  الرسال رسالة لمستخدم معين يرجى الضغط على مستخدمين ** 

 المستخدم المراد ارسال رساله له 

و اختيار  ** الرسال رسالة من خالل مجموعات يرجى الضغط على مجموعات 

 المجموعه المطلوبه وعمل حفظ  

 

 يمين الشاشة  ** لعرض البريد الصادر يرجى الضغط على 

 

 يمين الشاشة  ** لعرض المسودات يرجى الضغط على 

 

ن او عدة رسائل او مجموعة رسائل معينه من خالل الضغط على لحذف رسالة معي** 

 الموجوده اعلى الرسائل  

 

  لعرض جميع االشعارات يرجى الضغط على اشارة الجرس الموجوده اعلى يسار الشاشة

 لتظهر لك شاشة االشعارات التاليه :
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	الاجراءات :

