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جهزة على األالمعلم،يثبتمجاني و سهل االستخدام سواء للطالب أو تطبيق 
والدين من يستطيع المعلم إنشاء فصل افتراضي ثم يقوم بدعوة أحد الالذكية  

فيه شارك خالل تسجيل بريده اإللكتروني، ليقوم بعدها بإنشاء فصل دراسي ي
مات الوالدين كل قصص الطالب في الفصل بكل سهولة بالصور و المعلو

ائهم أو أداء دليطلع عليها اآلباء، فضال عن تقييم الطالب و إنشاء رسوم بيانية أل
.الفصول التي يقوم المعلم بتدريسها

تعريف مبسط عن برنامج كالس 

دوجو



خدمات البرنامج

الرائعة هي قدرة الوالدين على التواصل المباشر مع المعلم من خالل  class dojoمن خدمات •

.م األولىالمعلم و الوالدين على حد سواء خاصة في مراحل التعليالتطبيق، مما يسهل التواصل مع 

تابعة هذه التطبيقات و غيرها تجعل من العملية التعليمية أسهل للوالدين، من خالل القدرة على م

.اآلباء المشغولين جداألؤلئكأبنائهم و مناهجهم، و خاصة 



مميزات البرنامج

:دوجوأبرز مميزات كالس •

.ال تحتاج المعلمة إلى أوراق وكشوف متابعة ووسائل تعزيز للسلوك : اقتصادي-1•

.ال يحتوي على تعقيدات كبيرة : سهولة االستخدام-2•

.سرعة مالحظة التحسين المتوقع لسلوك الطالبة : تحسين السلوك -3•

.لتسهيل التعامل مع واجهة ونوافذ التطبيق : يدعم اللغة العربية -4•

).آيبادجوال أو (يمكن تحميله على أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة الذكية -5•



دوجومتطلبات برنامج كالس 

(  ايباد-جوال) جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي -1

ورتحميل التطبيق من المتاجر  قوقل بالي او ابل ست-2

شبكة اتصال انترنت -3



:اهداف البرنامج•

.classdojoبحث إمكانية تقوية أواصر الترابط بين أولياء األمور والمعلمين والطالب من خالل برنامج / 1

.استقالل اإلمكانيات التقنية المتاحة في رفع مستوى الطالب /2

.ياء األمورالمفاضلة بين تطبيقات األجهزة اللوحية من ناحية سهولة وفاعلية التواصل مع الطالب وأول/ 3

.رصد التحديات التي تواجه المعلمين في التواصل االلكتروني مع الطالب وأولياء األمور/ 4



كيفية الدخول للبرنامج
:دوجوالدخول إلى موقع كالس •

•https://www.classdojo.com/

في محرك البحث Class Dojoدوجوأو كتابة كالس •



•
كالسدوجومهمة 

جميع لتوحيد المجتمعات وتزويدها باألدوات واألفكار والطاقة لتحسين التعليم ل•

.األطفال

اء نسعى لتطوير التعليم لجميع األطفال في كافة أنحClassDojoنحن في •

، أولياء لنحقق ذلك بسرعة لدينا خطة بسيطة تكمن في توصيل المعلمين. العالم

ي وأن نعمل معهم يومياً لك. األمور والطالب معاً في كافة الصفوف الدراسية

.نلهمهم بأفضل األفكار في صفوفهم

ساعدة كل بم. هي الطريقة التي نعتقد أننا قادرون على تحويل التعليم فيها معاهذه •

ها المعلمين والوالدين والطالب في العالم من أجل إنشاء فصول ال تصدق جميع

.تخصهم



حقائق سريعة•

180في الواليات المتحدة و  K-8من جميع مدارس % 95يستخدم بشكل نشط في •

دولة

ترجمة جميعيمكن ،كالسدوجومليون طفل عقلية النمو والتعاطف مع 15تعلم •

لغة تلقائيًا35الرسائل إلى 

.رسالة أسبوعيًا في الواليات المتحدة270،000يقوم المدرسون بترجمة •

•



دوجوملخص تطبيق كالس 

ياإللكترونالواقعمجاراةهوواألهموسلس،سهلإلكترونيقالبفيذلكوكل

عالمةباإليجابيالسلوكعنيعبرفالتطبيقاأليام،هذهالطالبيعيشهالذي

“Like”السلبيللسلوكالسلبيةالعالمةو“dislike”،ةالسلبيالنقطاحتسابويتم

تشملأنهاأساسعلىللطالبمنحهابعدالصف،داخلللطالبواإليجابية

.الصفيللسلوكوالجزاءاتالمكافآت

يقة من داخل كما يتم تدبير الغياب والحضور و االستئذان بطريقة سهلة وسريعة ودق

ائبين أو التطبيق، حيث يتم تحضير الطالب دفعة واحدة ومن ثم اختيار أسماء الغ

ها ضمن المستأذنين بلمسة واحدة، ويتم توثيق الحصة الدراسية تلقائيا ووضع

.البيانات اإلحصائية للصف الدراسي، وكذلك لكل طالب بشكل مستقل



اإلدارة الصفية

ها الصفية هي عبارة عن عملية هدفها إيجاد تنظيم فعال داخل الغرف الصفية، يقوم باإلدارة •

حصول على المعلمون لتوفير الظروف المناسبة للعملية التعليمية وتحقيق األهداف الخاصة بها، وال

. التعليم الفعال والمتميز



عناصر اإلدارة الصفية

ضع الخطط يقوم هذا العنصر على و: التخطيط: العديد من العناصر التي تقوم عليها اإلدارة الصفية وهيهناك •

الالزمة والشاملة للعملية الدراسية، 

ير الحاجات وهي القدرة على إيجاد الدافع القوي داخل الطلبة للعملية التعليمية، باإلضافة إلى توف: القيادة•

.  األساسية لهم، مع القدرة على تحمل الملل والضجر أثناء العملية الدراسية

متناهية، بحيث يعد من العناصر المهمة في اإلدارة الصفية، ويقصد به القدرة على تنظيم الوقت بدقة: التنظيم•

. يتمكن المعلم من إعطاء دروسه بشكل منظم ودون تقصير في ذلك

.الحياةوهو القيام بتعديل وتغيير في السلوك، من أجل الحصول على مهارات جديدة ومفيدة في: التقويم•



اهداف اإلدارة الصفية

العمل : اإلدارة الصفية هناك العديد من األهداف التي تسعى إلى تحقيقها اإلدارة الصفية وهياهداف •

ة من أي أضرار إيجاد بيئة تعليمة آمنة وخالي. على توفير الظروف والمناخ التعليمي المناسب للطلبة

تساعد . لها أهمية كبيرة في أنها تساعد الطلبة على الحصول على مستوى تحصيل أعلى. أو مخاطر

.لمينتحقق النمو المتكامل بين المع. في إيجاد المبادئ والقيم واالتجاهات وترسيخها في الذهن



قنيات إدارة الصفية اإللكترونية أثناء وقت الحصة مهمة ليست صعبة اليوم في ظل توافر الت•

.في للطالبوالتطبيقات الحديثة التي سهلت على المعلم إدارة الوقت وكذلك التحكم في السلوك الص



قرارات بر هذه عناصر ومعايير السلوكين السلبي واإليجابي مع إمكانية اإلضافة والتعديل، وتعتهذه •

نظام، الضبط والمحافظة على ال: مهمة على المعلم حسمها في الصف، فهي على عاتقه بكل تأكيد

(3. )ومراقبة حضور الطلبة وغيابهم، وتوجيه الطلبة وإرشادهم



من هو المعلم الناجح في المعلم الناجحإن•

عمله هو إداري ناجح 

ه في صفه، وسر نجاح

كه ال يُعزى إلى ما يمل

من مهارات تعليمية 

فقط بل إلى قدراته 

ومهاراته في إدارة 

مثل: صفه بفاعلية

مهارة التوجيه 

واإلرشاد ومهارة إثارة 

الدافعية من خالل 

درجة المشاركة 

اإليجابية في الموقف

(1. )التعليمي

https://www.new-educ.com/comment-reussir-en-tant-que-professeur


ا  ق  سوي  طب 
ا ن  اةهن  لمن 

ع ت 
ما


