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 تعريف الربنامج :

يعتبر من أهم وأشهر البرامج المستخدمة في التحكم  Net Support Schoolبرنامج  
دارة الفصول الدراسية و المختبرات الحاسوبية .  وا 

 كيفية عمل الربنامج :

  يتيح البرنامج للمعلم التحكم في أجهزة الطالب وذلك من خالل 

 على أجهزة الطالب .عرض شاشة المعلم  -1
 مراقبة اجهزة الطالب اثناء العمل . -2
 عرض شاشة احد الطالب على جهاز المعلم وايضا علة أجهزة الطالب . -3
 التحكم في فتح مواقع االنترنت المسموح بها فقط من قبل المعلم . -4
 التحكم في تشغيل بعض التطبيقات التي يسمح بها المعلم . -5
 للشبكة لجميع الطالب مثل الطابعات وغيرها . االستفادة من الموارد المتاحة -6
 سهولة اعداد االسئلة الصفية و النقاشية خالل الدرس بشكل جذاب ومفيد . -7
 سهولة اعداد االختبارات االلكترونية  وتصحيحها بسهولة ويسر . -8

 حتميل الربنامج :

لكن ما يجب البرنامج له إصدارات متعددة تعكس التطور المستمر في امكانيات البرنامج و  
 أن نوضحه هنا أن البرنامج له عدة نسخ مختلفة منها 

 نسخة المعلم  -1
 نسخة الطالب  -2
 نسخة المعلم المساعد  -3
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 تشغيل الربنامج :

يتم تشغيل البرنامج من خالل األيقونة الخاصة بالبرنامج و الموجودة  
على سطح المكتب لجهاز المعلم فقط حيث ال تظهر هذه األيقونة على 

  أجهزة الطالب .
 

 الشاشة الرئيسية للربنامج : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتتكون الشاشة الرئيسية من أربع مناطق وهي 
 شريط القوائم . -1
 شريط االدوات األفقي . -2
 شريط االدوات الراسي . -3
 منطقة إظهار أجهزة الطالب . -4
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 أهم امكانيات الربنامج :

 عند تشغيل البرنامج تظهر في البداية الشاشة التالية  
و التي توضح أن النسخة  الخاصة 

بالمعلم توجد بها غرفة واحدة افتراضية 
( بينما النسخ الخاصة Eval وهي ) 

بالطلبة ال توجد هذه الغرفة االفتراضية 
بل تكون الغرفة االفتراضية لكل طالب 
هي اسم الفصل الدراسي الموجود به 
وعليه يجب على كل معلم إضافة 

الفصول الدراسية التي يعمل بها وذلك 
 3د11او 10/4ثم أضافة الفصل الذي يدرسه مثل  جديدمن خالل الضغط على زر 

وعند بداية العمل يقوم المعلم بالضغط المزدوج على اسم الفصل الدراسي ليقوم  2ع12او
ظهارهم على شاشة المعلم  البرنامج بالبحث على اجهزة الطالب الموجودين معه بالغرفة وا 
بشرط أن تكون جميع االجهزة متصلة بشبكة واحدة مع المعلم والتي يجب أن تكون شبكة 

 . (12345678)كون كلمة المرور الخاصة بها هي وي   Moestudentالمدرسة وهي 
 
 
 
 
 

 في الشكلين السابقين يوضحان طريقة عرض اجهزة الطلبة على شاشة المعلم .
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 أداة القائمة عرض :

تحتوي هذه االداة على خمسة   
اوامر  تستخدم جميعها في التحكم فيما 

 سيعرض على أجهزة الطلبة وهي بالترتيب:

 -أمر عرض: -1
 لعرض سطح المكتب للمعلم على اجهزة الطالب .يستخدم 

 -أمر عرض الفيديو : -2
 عرض فيديو محدد من جهاز المعلم  للطالب من خالل مشغل فيديو خاص بالبرنامج

 -أمر عرض اإلعادة :  -3
 عرض ملف إعادة قام المعلم بإعداده مسبقا على اجهزة الطالب .

 -عرض التطبيق : -4
 على أجهزة الطلبة . تشغيل تطبيق معين من جهاز المعلم

 -إظهار : -5
 إظهار شاشة أحد الطالب على أجهزة الطلبة .

 

 

  -أداة نقل امللفات :

تستخدم هذه االداة لنقل بعض الملفات من جهاز  
 المعلم إلى أجهزة الطلبة المحددة .

او توزيع بعض الملفات من جهاز المعلم على جميع أجهزة 
 الطلبة في وقت واحد .
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  -أداة أرسال وجتميع العمل :

 تحتوي هذه االداة على ثالث اوامر وهي  
 إرسال عمل . -1

إرسال مجموعة ملفات إلى مجلد محدد    
 على أجهزة الطالب .

 تجميع عمل . -2
 تجميع ملفات من اجهزة الطالب .   

 إرسال / تجميع . -3
ارسال وتجميع مجموعة ملفات من جهاز المعلم إلى أجهزة الطالب و العكس في خطوة    

 واحدة .
 

 -أداة قفل / تشغيل / تعتيم الكل: 

تستخدم  هذه االدوات من قبل المعلم عندما 
أحد  نيريد بدء حوار نقاشي مع طالبه وال يريد م

االنشغال بالجهاز فيقوم المعلم باختيار االمر تعتيم 
في وقت واحد واذا ما انهى حواره معهم و اراد تشغيل لكل بمعنى غلق جميع شاشات الطالب ا

االجهزة يختار االمر تشغيل بينما االمر قفل يستخدم فقط في حالة عقاب وحرمان احد الطالب 
 من العمل بتحديد جهازه وقفله وهو وحده .
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 أداة الوصول إىل الويب :

 

 

 

 

 

للطالب الوصول لألنترنت من خالل ما يسمح به المعلم طبقا لما يراه تتيح هذه االداة 
 -مناسبا من خالل األوامر االربعة الموجودة بالقائمة وهي :

 غير المحظور .  -1
 تتيح للطالب االستخدام الكامل لجميع مواقع االنترنت .    

 المسموحة فقط . -2
 بل المعلم .تتيح للطالب فقط الدخول للمواقع المسموح بها من ق    

 منع المحظورة . -3
 تتيح للطالب الدخول لجميع المواقع ماعدا المحظور من قبل المعلم .    

 حظر الكل . -4
 تمنع الطالب نهائيا من الوصول لألنترنت .    

 -اداة التصفح املشرتك :

تستخدم هذه األداة لمشاركة الطالب المعلم في تصفح موقع ما او 
حظر التصفح للطالب واالكتفاء فقط بمشاهدة ويمكن للمعلم عدة مواقع 

 المعلم .
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 -أداة إدارة :

هذه االداة تستخدم كما هو من القائمة 
المنسدلة منها في تشغيل أجهزة الطالب أو إيقاف 
تشغيلها أو إعادة تشغيلها مرة أخرى وايضا دخول 
الطالب على شبكة الفصل وانضمامهم للمعلم او 

 تسجيل خروجهم منها.

 -اتصال : اداة

تستخدم هذه االدوات لعمل تواصل كامل بين المعلم 
وطالبه من خالل عدة خيارات فاالختيار االول محادثة يتيح 
حوار نقاشي بين المعلم وطالبه ويمكن دعوة اخرين إلبداء 

الراي اثناء الحوار وذلك حسب االعدادات التي يعدها المعلم 
 سابقا .

رسالة الي الطالب  اما االختيار الثاني وهو إرسال
المحددين فقط  ام االختيار الثالث يستخدم إلرسال اعالن الي 

 الطالب المحددين كذلك االختيار الخامس ارسال رسالة سريعة لعميل محدد مسبقا .

اما االختيار الرابع وبها رسائل سابقة الضبط يعدها المعلم مسبقا 
 لحين استخدامها .

 -أداة طلب املساعدة :

هذه االداة تساعد الطالب في طلب مساعدة من معلمه او ارسال 
رسالة خاصة لمعلمة تظهر على شاشته بشرط السماح من المعلم 

 على سطح مكتب الطالب .شريط أدوات الطالب  بإظهار
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 -أداة سطح مكتب الطالب :

تستخدم هذه االداة مثل 
سابقيها في التحكم في سطح 
دد المكتب الخاص بالطالب المح

ظهار فقط من خالل فتح قائمة ابدأ او اغالق كافة التطبيقات الموجودة  على سطح المكتب وا 
 سطح المكتب للطالب أو قفل شاشة الطالب نهائيا.

 -أداة تشغيل سريع :

تستخدم هذه االداة لتشغيل احد التطبيقات أو المواقع التي يحددها المعلم 
 . على أجهزة الطلبة المحددة بسرعة وسهولة

  -شريط االدوات الراسي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 . أداة لعرض اسماء االجهزة المتصلة مع المعلم 

   لمراقبة شاشات الطلبة .أداة 

 .  من االسئلة و االجوبة لتدير االسئلة الصفية في الفصلمجموعة أداة لعرض 

   لمراقبة االصوات الصادرة على أجهزة الطلبة .أداة 

 .  مواقع االنترنت التي يزورها الطالب أداة لعرض 

  التطبيقات التي يشغلها الطالب و التحكم فيما هو مسموح أو محظورأداة لعرض 

. 
 .  إلدارة استفتاءات الطالب أداة 

 .  إلدارة طباعة الطالب أداة 

 .  إلدارة المحادثات الفورية مع الطالب أداة 

 .   CDو  USBالتحكم في الوصول ألجهزة الصوت و أداة 

 .  استخدام لوح  معلومات تفاعلي بين المعلم و الطالب أداة 
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 -تصميم االختبارات:

لبدء تصميم االختبارات  
نختار االمر ) مصمم االختبارات 
( من قائمة ) مدرسة ( لتظهر 
النافذة التالية ونكتب فيها اسم 

وايضا كلمة  adminالمستخدم 
ثم نختار بين   adminالمرور 

 قائمة إعداد اسئلة أو إعداد امتحان .

نبدأ اوال بخطوات إعداد امتحان ألنها تحتوي بداخلها على خطوات إعداد االسئلة فتظهر النافذة 
التالية 
وبها 

بعض 
القوائم 

اء تستخدم لبدء اعداد االمتحان الظاهرة امامنا وفيها محرر االسئلة إلعداد االسئلة  و االمر إنش
بينما االمر تحرير يستخدم لتعديل في صيغة االسئلة و االمر حذف يستخدم لحذف األسئلة بينما 
االمر معاينة يستخدم لمعاينة االمتحان بعد انتهائه و االمر نشر يستخدم لنشر االمتحان بحفظ 

 لمستخدم .  نسخة منه داخل مجلد البرنامج أو في أي مكان اخر يحدده ا

 -بدء االختبار على اجهزة الطالب :

) وحدة التحكم يتم توزيع االمتحان المعد مسبقا وذلك باستخدام االمر    
باالختبارات ( الموجود بقائمة مدرسة ثم نحدد الطالب المشاركين في االختبار 
 فتظهر نافذة وحدة االختبار نحدد منها االختبار المراد توزيعه ثم الضغط على

 زر انهاء لبدء االختبار .
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 -خطوات إنشاء اختبار خطوة خبطوة :

 بعد الدخول لنافذة مصمم االختبارات وظهور شريط االوامر نختار االمر إنشاء 

 

 

 

تظهر بعده نافذه نحدد فيها عنوان 
االختبار   ووصف بسيط لالختبار  

 وايضا تحديد زمن االختبار

 

لتظهر نافذة  nextعدها نضغط الزر ب
بها زر جديدة بعنوان اسئلة االمتحان 

إنشاء سؤال جديد بالضغط عليه تظهر 
ايضا نافذه اخرى بعنوان إنشاء سؤال 
حيث تحتوي على نوعية االسئلة التي 

يمكن للمستخدم  االختيار منها 
ضافة االسئلة المراد إنشائها . وبعد  وا 

االنتهاء من إعداد جميع االسئلة نرجع 
 ة الرئيسة التالية للنافذ
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ونبدأ االن باختيار االسئلة التي ستضاف إلى االختبار وذلك بالضغط السهم باللون االزرق 
 Finishإلضافة السؤال المحدد لالختبار إلى أن ننتهي من إضافة جميع االسئلة نضغط على زر 

 يصبح االختبار جاهز للنشر و العرض على أجهزة الطالب .

 

 


