
 ادخل على الرابط الخاص بالمدرسه1-

 كلمه السر+ قم بأدخال اسم المستخدم 2-

 مالحظه

 قم بتظليل على تذكرنى فى حاله اذا كان هذا الجهاز خاصتك

 سوف تقوم بأدخال . مع العلم ان فى حاله تسجيل خروج  

 كلمه السرعند التسجيل مره اخرى+اسم المستخدم 



 عند نسيان كلمه السر اضغط على نسيان كلمه السر

 ستجد صفحه اخرى قم بأدخال 

االيميل+اسم المستخدم   

 سيتم ارسال رساله على االيميل تفحصها وقم بتغيير كلمه السر

 مالحظه

فى حاله عدم احتواء الملف الشخصى عل ايميل لن تتمكن من 

 استرجاع كلمه السر و يرجى الرجوع للمدرسه
 



 يمكن تغير اللغة عن طريق أختيار من اللغات المتاحة



 قسم االباء

 اختيار اللغه-1

 دردشه مباشره-2

 ملف الشخصى -3

 ابنائى-4

فى حاله عدم ظهور احد االبناء يرجى الرجوع لشئون الطلبه 

 لربط باقى االبناء بولى االمر

 لوحة التحكم  -5

 الفصول االفتراضيه المباشره الخاصه باالبناء -6



 

ملفى الشخصى -1  

واذا لم يكن هناك ايميل متاح سيظهر جرس حيث ان من  -2

 الضرورى ادخال االيميل 

تعديل كلمه السر -3  

 



 تعديل كلمه السر

ادخال كلمه السر القديمه -الضغط على القفل  

تحديث –ادخال كلمه السر الحديثه   

 



 تعديل االيميل -

 تحديث –كتابه االيميل -يرجى الضغط على الجرس -

 البيانات الشخصيه-

من الممكن تغيرالبينات الشخصية عن طريق العالمه التى -

 بجوار البينات

فى حاله ظهور الساعه الرمليه يعنى تم تحديث المعلومات 

 وفى انتظار موافقه شئون الطلبه

 

 

 



 لرفع صوره البطاقه الشخصيه

 و تحديث بياناته  

الطلبهلشئون ثم ارسال   

 لتحديث بيانات العنوان   

 يرجى اختيار عالمه التعديل

 وكتابه التعديل والضغط على ارسال

 



 لتحديث الصوره الشخصيه

رفع الصوره من ملف الصور -  

تظبيط ابعاد الصوره  -  

زووم على الصوره  لتتوسط المكان -  

الضغط على تحديث -  

 



 فى حالة الرغبه فى تغير بينات الطالب يجب 

اختيار احد الطالب -  

الطالباظهار قائمه الخاصه باحد -  

 – اختيار صفحه الملف الشخصى للطالب 

لتغيير صوره الطالب نتبع االجراءات  السابقه فى الصفحه  -

 السابقه تغيير صوره االب



 لوحه التحكم عند ولى االمر

صوره االبناء -1  

الوقت المتبقى فى الترمات الدراسيه -2  

تواريخ بدايه ونهايه كل ترم دراسى والمتبقى من الوقت -3

 فى كل ترم

الرسائل المستلمه-4  

المواد الدراسيه ويمكن اختيار ماده دراسيه محدده او نوع -5

 محدد

االشعارات ويمكن تحديد االشعارات المستلمه-6  

التقويم الميالدى -7  

ملفات او رابط مهم من المدرسه -8  

منشورات -9  

ملخص الغياب -10  



احدث مستجدات المواد الدراسيه -1  

جوائز-2  

لوحات الشرف -3  

الواجبات والدروس المتاحه خالل هذا االسبوع-4  

 يمكن الرجوع للخلف او التقدم لالمام فى المناهج والواجبات

ملخص الغياب-5  

المنشورات المستلمه-6  

الملفات والرابط المستلم-7  

احدث المواد الدراسيه-8  



 - الرسائل

الرسائل الوارده -1  

جديدة رسالةكتابه -2  

الرسائل المستلمه -3  



 - عالمات الرساله

اذا اضغط على النجمه فقد ميزت الرساله بنجمه -1  

اذا اضغط على المربع فقد حددت الرساله فى -2  

 الرسائل المهمه

رسائل مستلمه-3  

رد الرساله -4  

ارسال -5  

حذف-5  

سله المحذوففى حاله حذف رساله النظام سيحتفظ بيها   



 - كتابه رساله

اختار اسم المدرس او المشرف -1  

ارسال نسخه كربونيه يرجى اختيار اسم المدرس او -2

 المشرف

ملفات 10رفع ملف بحد اقصى -3  

التوقيع  -4  

 التوقيع يتم بشكل تلقائى  من خالل البرنامج

......والد الطفل فالن   

 



- 

 عند اختيار اسم المدرس 

 يجب كتابه اسمه مثل 

 الهام واختيار المدرس المطلوب



 -قائمه الطالب

لوحه التجكم -1  

التقويم الميالدى -2  

الحضور-3  

المواد الدراسيه-4  

الجدول البث المباشر-5  

الجدول-6  

المهام-7  

التقارير -8  

الملفات-9  

الملف الشخصى-10  

اسئله واجوبه -11  



المهام االسبوعيه-1  

 يمكن التطلع لالمام او الخلف على حسب المهام االسبوعيه

الواجبات -2  

الخطه الدراسيه االسبوعيه-3  

المهام المطلوب تنفيذها-4  

النشاط -5  
 



 -المواد الدراسيه

اضغط على المادة الدراسيه التى تريدها  -1  

الخطه الدراسيه  -2  

باالسهم لعرضض يمكن الرجوع للخلف او التقدم لالمام 

 المناهج والواجبات لالسابيع المختلفة

الدراسى و المواد العلميهالمحتوى  -3  

االختبارات -4  

الواجبات -5  

السلوك  -6  
 



 - المواد الدراسيه

اختيار المحتوى الدراسى الموجود بداخله الماده التعليميه -1  

 ان ويمكن سيظهر امامك الخطه بالمحتوى للماده التعليميه 

فى المستوى االول او الثانى او الثالث على حسب تظهر 

المادةاعدادات   

تحت هذا تم رفعها العدد بجوار الدرس تعنى كام ماده تعليميه 

 الدرس

العالمه الخضراء تعنى تم تغطيه الدرس  -2  

عالمه الطالب تعنى يمكن رؤيتها من قبل الطالب واالب-3  

 عالمه االب تعنى يمكن رؤيتها من قبل االب فقط



 -الدعم

 تشبه ارسال ايميل

انت تقوم بأرسال الموضوع وعلى حسب الموضوع تستلمها 

 االداره المختصه فى المدرسه

 


