
بوصفها برامج رائدة من برامج إدارة الفصول الدراسية، 
فقد وضعت برامج LanSchool تقنية هادفة بين أيدي 

المدرسين الشغوفين منذ أكثر من 30 عاماً. إننا نعمل على 
تمكين المعلمين من إنشاء تجارب تعلم هادفة باستخدام 

األجهزة الفردية.

LANSCHOOL

ه التعلم في الفصول الدراسية وِجّ
عزز إعادة التوجيه اإليجابي عبر آلية المراسلة الخاصة بين الطالب والمدرس وراقب شاشات األجهزة بفضل وظائف 

Website Limiting )تقييد التصفح( وBlank Screen )الشاشة الفارغة(.

حقق أقصى استفادة من وقت الحصة الدراسية
تمّكن من إدارة أنشطة فصول دراسية متعددة من منصة واحدة بسيطة وخصص إعداداتك ليتسنى لك الوصول بسهولة 

إلى الميزات المستخدمة بوتيرة متكررة.

عزز مشاركة اآلخرين
شارك شاشتك بسهولة مع الفصل الدراسي لتوزيع المواد وبادر بإدارة االختبارات واالستقصاءات وسلَط الضوء على 
العمل المتميز الذي يقوم به الطالب. يدعم التعلم عن بعد إللهام كل طالب داخل الفصل الدراسي أو في المنزل لتحقيق 

أفضل النتائج.
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 الميزات

 Thumbnail and Full Screen Monitoring 
 )عرض الصور المصغرة وعرض ملء الشاشة( 

تسهل طريقة العرض رؤية ما يعمل عليه الطالب وتحديد الحاالت التي يحتاجون فيها إلى مساعدة 
إضافية أو تشجيع للعودة إلى أداء مهامهم

 Blank Screen )الشاشة الفارغة( 
حينما تصبح التقنية األداة غير المناسبة لتسهيل التعلم، فيمكنك تأمين شاشة كل طالب وعرض 

رسالة مخصصة بنقرة زر. كما ستؤمن هذه الميزة لوحة مفاتيح وفأرة الطالب.

اإللكتروني( للموقع  التزامني  )التشغيل   Push Website
شغّل صفحة الويب نفسها فوراً على كل جهاز في الفصل الدراسي، األمر الذي يسهم في تقليل 

الحاجة إلى إعادة كتابة عنوان URL أو تصحيحه أو التجول لمساعدة الطالب على االنتقال إلى 
العنوان الصحيح.

Limit Web )تقييد التصفح( 
تحافظ هذه الميزة على أمان الطالب وتركيزهم عن طريق تقييد تصفح الويب ليقتصر على المواقع 
اإللكترونية المعتمدة بإدراجها على القائمة البيضاء أو حجب المواقع اإللكترونية غير المرغوب بها 

بإدراجها على القائمة السوداء أو تعطيل التصفح عند إجراء االختبارات.

Messaging )الرسائل( 
أرسل رسالة إلى الفصل بأكمله وتلَق أسئلة من الطالب أو دردش مع المتعلمين كل على حدة. تسّهل 

ميزة Messaging )الرسائل( تقديم التشجيع أو التوجيه أو إعادة توجيه التركيز.

Broadcast Screen )بث الشاشة( 
انَس الشاشات ذات الحجم الكبير وأجهزة العرض! فبفضل أداة broadcast screen )بث الشاشة(، 

يمكن للمدرسين والطالب مشاركة شاشتهم مباشرة مع أجهزة الحاسب للطالب اآلخرين في الوقت 
الفعلي. يتحصل جهاز الطالب أو المعلم الذي تُبث شاشته على تحكم كامل في الشاشة وتأمين لوحات 

المفاتيح والماوس لدى الطالب اآلخرين في أثناء مشاهدتهم بوضع ملء الشاشة. مع معلم البث، يتمتع 
المعلمون أيًضا بخيار مشاركة شاشتهم كنافذة قابلة لتغيير حجمها حتى يتمكن الطالب من مواصلة العمل 

أثناء عملهم.

 يقدم LanSchool مزايا إدارة الفصول الدراسية األكثر شمولية لمساعدة المدرسين على ابتكار تجارب دراسية مفيدة على أي جهاز. المزايا الست األكثر طلباً:

 Windows 10-32/64و Windows 8.x-32/64و Windows 7-32/64و Windows Vista-32/64 يدعم أي مجموعة من أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام 
 iPhonesو iPad و10.8 و10.9 و10.10 و10.11 وأجهزة Mac OS 10.7 ،و2008 و2012، واألجهزة غير الحاسوبية Windows Terminal Server 2003و

التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9 أو أعلى، ونظام التشغيل Android 4.4 حتى 7.0، وأجهزة Chromebook ) التي تعمل بنظام التشغيل Chrome 49 أو أعلى(

 اإلبالغ المركزي عن نشاط الطالب وتنبيهات الكلمات المفتاحية لتعزيز 
مستوى أمان الطالب.

متوفرة في أكثر من 75 بلداً 12 مليون مستخدٍم 
حول العالم

متوفرة بـ 14 لغة

Lanschool نبذة عن 
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