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من أهم أهدافنا توفير التجربة األسهل 
 واألفضل

 To use the app, you need to sign in using username 
and password of your Edunation account that  
Was provided by your school. 

.  



 قائمة بالمهمات والوظائف البيتية القادمة وكذلك السابقة

 مهمات ووظائف

عرض قائمة بكافة العالمات المنشورة من قبل 

.المدرسة بوضوح  

 عالمات

بعرض بشكل مفصل بيانات الحضور والغياب، 

 .المالحظات السلوكية خالل الدرس وعدة بيانات أخرى

 السلوك واالنضباط

السابقةوكذلك باالمتحانات القادمة قائمة   

 امتحانات

 تصفح جميع تقارير العالمات والشهادات يتيح لك 

 .بمجرد نشرها من قبل المدرسة

 شهادات

أوفى ستجد أيقونات مختلفة تساعدك في الحصول على معلومات 

إلى اليسار أو اليمين لمزيد  اسحب الشاشة ، بسهولة ابنائك عن 

.من المعلومات  

 الصفحة الرئيسية

; ابنتك في صفحة واحدة/ كافة المعلومات عن ابنك  
 صفحة ولي األمر



 تغيير كلمة السر
 نوصيك بتغيير كلمة المرور االفتراضية بالنقر فوق خيار تغيير كلمة المرور

 أبلغ عن مشكلة
.في حال واجهتك أي مشكلة نود أن نعرف عنها  

 
 

...المزيد  
.سترى المزيد من الخيارات فيما يتعلق بإعدادات حسابك  

 اللغة
 قم باختيار اللغة

 اإلعدادات

! 



 مالحظات إيجابية

 مالحظات حيادية

 مالحظات سلبية

 اضغط للمزيد

 صفحة السلوك واالنضباط

صفحة السلوك واالنضباط، ستتمكن من رؤية جميع المالحظات في 

تم والسلوكية المتعلقة بالطالب، بما في ذلك التاريخ والفئة التي تم تعيينها 

اإليجابية لتصفية / الحيادية / اختيار المالحظة منها، اضغط على السلبية 

 .هذه المالحظات ورؤيتها بشكل أوسع

 السلوكيات
 لمتابعة يومية



Positive comments 

Neutral comments 

 صفحة الشهادات

تنشرها التي الشهادات يمكنك الوصول إلى جميع ، الشهاداتفي صفحة 

 .pdf ملف في صيغة المدرسة على الفور وتنزيلها على 

 شهادات
 الشهادة في متناول اليد فوًرا ودائًما



Positive comments 

Neutral comments 

Negative 
comments 

Click for more 
details 

 جميع التفاصيل متوفرة اآلن

تعرض لك صفحة العالمات ملخًصا لجميع العالمات والتقييمات التي 

حققها الطالب ،مصنفة حسب آخر العالمات التي نشرتها المدرسة ، 

ى علأعاله الصفحة للحصول " عالمات"ويمكنك دائًما النقر على كلمة 

 .اضافيةمعلومات 

 صفحة العالمات
ابنتك/ معلومات وافية حول تقييم أبنك  



Positive comments 

Neutral comments 

Negative 
comments 

Click for more 
details 

 المهام القادمة

تنقسم هذه الصفحة إلى قسمين، التبويب األول يعرض قائمة بجميع 

االختبارات القادمة للطالب ، بينما التبويب الثاني يعرض / الواجبات 

 .الواجبات السابقة/ جميع االختبارات 

 الوظائف والصفحة الرئيسية
 متابعة  الوظائف اليومية



 المرتبطة لسابقة او يعرض جميع االمتحانات القادمة 

.بالمقرر  

 امتحانات
 القادمة  المهام والوظائفيعرض جميع 

.بالمقرر المرتبطة لسابقة او  

 مهام

الملف تنزيل/ فتح لانقر ، المقررمكتبة ملفات   

 ملفات

 قائمة االعالنات المرتبطة بالمقرر المختار

 اعالنات

 المعلمينشرها التي قائمة العالمات يعرض 

 عالمات

أوفى تخص المقرر التعليميتساعدك في الحصول على معلومات مختلفة رموًزا ستجد  مقررات تعليمية، انقر على عالمة تبويب   

 صفحة المقرر
 متابعة تقدم المقرر في عدة مجاالت

 مكتبة لمقاطع الفيديو التي اضيفت للمقرر

 مقاطع فيديو

التفاصيلعرض خطط الدروس وغيرها من   

 حصص



Positive comments 

على تواصل إبقى -الرسائل  
 Livetopتطبيق  خاللالمدرسة مباشرة من  وطاقمالتواصل مع المعلمين 

سترى  بشكل فوري وافتراضي،

أسماء جميع المعلمين الذين يعلمون 

كقائمة جهات اتصال  ابنتك/ ابنك

.مقترحة  

بحسب قوانين المدرسة*  

لكتابة رسالة جديدة، اضغط على 

 أيقون القلم



2018-2019 

!بالنجاح للجميع  


