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 من ا�سهل بالنسبة � التواصل

مع ط� منذ استخدام شو

%90
 شو يساعد� ع� تتبع

 و الط�ب وتقدمهم

%98
 شو من السهل تنفيذه

واستخدامه � الفصول الدراسية

%97
 شو يساعد� ع� تقديم

التغذية الراجعة التكوينية لط�

%92
 شو يساعد� ع� تعليم ط�

 ا�هارات التكنولوجية �ساعدتهم

ع� ا�ستعداد للمستقبل

%95
 شو يساعد� تنظيم مهام

الفصول الدراسية والتطبيقات

مسح 2018

نجاح ا�علم مع شو

 ا�علمون الذين يستخدمون شو يحبون 

 كيف يحول هذا ال¤نامج الصفوف إ� بيئات

تعلم فعالة و منظمة وتعاونية.ة

 � شهر يناير لعام 2018 قمنا ¬عاينة  8،985  معلª ممن

 يستخدمون برنامج شو � جميع أنحاء العا¯ �عرفة

 كيف يؤثر  شو ع� فصولهم. تلقينا ما يقرب من 700

 ردا وأظهرت النتائج أن ا�علم´ الذين يستخدمون شو

 قد شاهدوا فوائد ملحوظة نتيجة �ستخدام هذا

ال¤نامج.ش



http://www.franchiserecordpool.com/

www.showbie.com     القيام به لفصولك،يرجى زيارة �عرفة ما «كن شو

 شو يجمع ب´ جميع ا�دوات ا�ساسية للمهام، التغذية

 الراجعة، وا�تصا�ت � برنامج واحد سهل ا�ستخدام.

 بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه، شو يعمل من

 أجلك. شو تشجع التغذية الراجعة التكوينية، ويعزز

 التعاون � الوقت الحقيقي، ويخلق الفرص ÃÄاك اÁباء

�  � تعلم طالبهم. يستخدم أكÉ من 30،000 معلم شو

جميع أنحاء العا¯ Äدارة فصولهم الدراسية. ا

نجاح ا�علم مع شو

 شو هو سهل ا�ستخدام، يحفظ ع� الورق،

 ويسمح � لتقديم تغذية راجعة ذات مغزى و�

الوقت ا�ناسب. ا�طفال يحبونه وهكذا أنا!و

 شو زاد التعلم � الفصول الدراسية وجعله

 ممتع. فإنه يجعل من ا�سهل أن نرى التقدم

وننظر إ� الوراء ع� العمل السابق.ق

 أنا ¯ أفقد أبداً أي أوراق مع شو. أنا أحب أن

 الط�ب وأنا نستطيع أن نعمل معا �راجعة ا�واد

 والحصول ع� ذلك من خ�ل �سة بسيطة من

 إصبع. الدرجات سهلة. واحدة من ا�دوات

 ا�فضلة لدي هي القدرة ع� ترك الرسائل

 الصوتية مع ا�قÔاحات بد� من ا�ضطرار إ�

كتابتها.ا

 ما مدى إحتªل أن توÕ شو �علم / مدير و / أو مدير

منطقة آخر؟
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 كم من الوقت � ا�سبوع  وفر لك شو من خ�ل عدم الحاجة

Éإ� تصوير وتوزيع أوراق العمل، من خ�ل جعل ا�تصا�ت أك 

كفاءة، وتصحيح أÚع، وما إ� ذلك؟

الوقت ا�حفوظ � ساعات


