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  الدخول الى أطلس للمرة االولى

ابحث في صندوق بريدك االلكتروني عن رسالة دعوة من  .1

Atlas Curriculum Management  و بعنوان

“Welcome to Atlas”  ثم أضغط الرابط االلكتروني

 داخله للبدء.في 

للمرة االولى فقط، النظام سيطلب منك التسجيل. معلوماتك  .2

ستكون مضافة مسبقاً من قبل االولى  ةفي الحقول الثالث

ادارة مدرستك عندما انشئوا حسابك في أطلس. أدخل كلمة 

 ها، ثم ادخلها مرة اخرى للتأكيد. بالسر التي ترغب 

 .Submitأضغط  .3

بعد الدخول الى أطلس، تستطيع حفظ هذه الصفحة كمرجع  .4

Bookmark 

  
 الى أطلس الدخول

  

كتروني ثم في صفحة الدخول الى اطلس، اكتب بريدك االل .1
 . Nextأضغط 

  .Nextأدخل كلمة السر ثم أضغط  .2

 ?Forgot passwordاذا نسيت كلمة السر، أضغط  .3
الستالم بريد الكتروني يحتوي على رابط العادة تعيين 

 كلمة السر.

اذا كنت غير قادر على فتح بريدك االلكتروني، أتصل  .4
على  راسلنابادارة مدرستك او 

atlashelp@rubicon.com 
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  أطلس باللغة العربية
 المتواجد بجانب اسمك  My Settingsرابط  أعلى الصفحة واضغط علىالى  توجه .1

  

 Save Myقائمة المنسدلة ثم اضغط اختر اللغة العربية من ال Language Preferences صندوق في .2

Settings 
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 أطلستعّرف على 

 

 

: توفر هذه الواجهة لوحة معلومات ديناميكية وقابلة للتخصيص الضافة المراجع، التقارير، والدورات My Atlasواجهة 

  ك المحفوظة. المنسدلة تسمح لك بالوصول الى مالحظاتك، وحداتك المفضلة، وتقارير My Atlasالمهمة. قائمة 

تناول تفي داخل كل الوحدات التدريسية عن كلمات او مواضيع رئيسية اليجاد اي من هذه الوحدات هنا : تستطيع البحث بحث

  هذا الموضوع.

  : النشاء وتطوير دروسك التي تقوم بتدريسها.تطوير

حسب المدرسة، الصف،  : لعرض اي درس او وحدة تدريسية في مدرستك. تستطيع تصفية الدروس لعرضهااستعراض

  الموضوع، اسم الدرس، اسم المعلم، والسنة الدراسية. 

  تحليل المعايير. تقرير عمودية وافقية، وتقارير : النشاء و حفظ التقارير التحليلية لمنهجك، تقارير المدى والتتابع، تقارير

  . التخطيط المنهاجي والمزيد: للوصول الى مراجع المدرسة االلكترونية، ومراجع عالمية بخصوص مراجع

  : تعّرف واستكشف خارج حدود نظامك في أطلس، تستطيع التواصل مع تربويين من كل انحاء العالم. مجتمعات

 اتّصل بفريق دعم روبيكون، وشاهد فديوهات تدريبية. تعّرف على مدراء نظامك،  : معلومات
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 لنبدأ العمل! 

 

اعدتك على البدء بأستخدام ُصّممت من اجل مسالمنسدلة،  معلوماتقائمة  في Atlas Academyاو  أكاديمية أطلس

ستتعلّم كيفية انشاء تقويم وحدة تدريسية. في الدرس الثاني سنبدأ  Navigating Atlasفي الدرس االول في قسم أطلس. 

وكيفية الوصول الى  استعراضبشرح كيفية البدء بتطوير وحدة تدريسية وادخال معلومات المنهج. الدرس االخير سيتحدث عن 

  المدرسة. منهج زمالئك في 

يوفر مجموعة من المصادر مثل فديوهات، مقاالت، وويبينارات لمساعدتك للتعرف على  Curriculum Basicsقسم 

  وعناصر النهج التخطيطي "التخطيط للفهم" وما هو الغرض منه. خصائص 

  

 

تطوير مهني اخرى، ندعوكم  للمزيد من المصادر باللغتين العربية واالنكليزية، مصادر تشمل مقاالات، ويبينارات ووسائل

 .باللغة العربية دليل تنسيق النظامو كذلك تصفح  www.Rubicon.com لزيارة موقعنا 


