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 المقدمة
  

  SKOOLEE عام منذ مدرسة البيان متطلبات لتالئم خصيصا صمم والطالب، المدرسة معلومات إدارة نظام هو 

2013. 

SKOOLEE  اإلخبارية، النشرات األسبوعي، والجدول الطبية، السجالت تنبيهات، الدرجات، الحضور، يحتوي على 

 .وإدارة المدرسة والمعلمين، واآلباء الطالب بين األخرى والمعلوماتالشهادات  التقرير، بطاقات

  SKOOLEE  ملف  لها/  له والطالب األمور أولياء ذلك في بما موظف كل. والعربية اإلنجليزية: اللغتينيحتوي

يتم إعطاء الطالب اسم مستخدم الدخول والباسورد الخاص  .SKOOLEE دخول إلى لل امتيازات مختلفة مع خاص

 بهم بدءا من الصف الخامس االبتدائي.

 أن ولياء األمورأل يمكن : 

o الواجبات واالمتحاناتدرجات أبنائهم من خالل  إلى دخولال 

o .) مراقبة سجالت أطفالهم ) الحضور ، السلوك 

o .عرض الجداول الدراسية األسبوعية 

o  عطل النشاطات والخبار واألعالنات وخالل االمواكبة ومتابعة المستجدات المدرسية من

 مدرسية.ال

o .إدخال فعاليات المدرسة وتواريخها المهمة ضمن تقويمك الشخصي  
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  تسجيل الدخول
   skooleeاسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به للدخول إلى بوابة  استعمالعلى المستخدم 

 ألولياء األمور الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من قسم التسجيل.يمكن 

 (.بهم اذا فقدوها من المسؤولين عن التطبيق  البيانات الخاصة على لحصولألولياء األمور ايمكن )

 URL : https://skoolee.bbs.edu.kw/skoolee دخول الموقع . 1

 السر كلمةو المستخدم اسم أدخل. 2

 الدخول تسجيل زر على اضغط. 3

 

 تسجيل الدخول ألول مرة
 .تغيير الباسوردسوف يطلب منك النظام  ولى التي تقوم بها بالدخول إلى سكوليالالمرة ا

 .أرقامويتضمن  capitalعلى األقل مع حرف  خانات 9مكون من يكون الباسورد  يجب أن

  نسيان الباسورد الخاص بك

 باسورد.إلعادة تهيئة ال                            يمكنك الضغط على  الباسورد الخاص بك، اذا نسيت

 ا هو مبين أدناه.شاشة جديدة ستظهر لك كم 

 ملف المدرسة ثم اضغط على  ارسال والمستخدم في الخاص بك  بريد اإللكترونيأدخل الSend 

 

 

 

 للطالب
 الدخول عن طريق جوجل

 

الباسوردنسيان   

 الدخول

 اسم المستخدم والباسورد

https://skoolee.bbs.edu.kw/skoolee
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 الصفحة الرئيسية

 

 أزرار التنبيهات والتقويم
 كما هو مبين أدناه: Skooleeيمكنك العثور على زر التنبيهات والتقويم على الجانب األيسر من الصفحة الرئيسية ل 

 

 التنبيهات
 التقارير الطبية واالنضباط.، تظهر أزرار التنبيهات سجالت الحضور 

 التنبيهات لعرض    التنبيهات زرانقر على 

 معايير تنبيهات الحضور
 المرحلة المتوسطة/ المرحلة الثانوية 

o :غياب أو أكثر بدون عذر في المادة.  3عندما يصل الطالب لعدد  تبيه الغياب 

o  :محددة مادةفي  أو أكثر ـاخير 3الطالب عدد  عندما يصلتنبيه التأخير. 

 المرحلة االبتدائية  

o   :في المدرسة )جميع المواد(غياب أو أكثر بدون عذر  3عندما يصل الطالب عدد تنبيه الغياب. 

o  :تأخير أو أكثر في  جميع المواد. 6عندما يصل الطالب عدد تنبيه التأخير 

 

 

 يستخدم هذا الشريط ل:
 الخروج-
 تغيير كلمة السر-
 العودة للصفة الرئيسية-

 شريط التنقل

التنبيهات وأداة 

 أداة االعالن واالخبار التصويت

يم أداة العرض
قو

لت
وا

ت 
ها

بي
تن
ال

 

ف  معلومات العائلة
مل

ي
الد

أو
 

 المفضل

 التنبيهات

 التقويم المدرسي
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 التقويم المدرسي
 لعرض األحداث المدرسية والعطالت المدرسية كما هو مبين أدناه       زر التقويم  اضغط على 

 

 زر المفضلة

 كما هو مبين أدناه: Skooleeيمكنك العثور على زر المفضلة على الجانب األيمن من الصفحة الرئيسية ل 

 

 

   المفضلة
 المفضلة لديك:اتبع الخطوات التالية حتى تقوم بتحديد الصفحات  

 األطفال. >>اختر الصفحة التي تود أن تكون هي الصفحة المفضلة لديك. مثال: معلومات العائلة  .1

 اضغط على زر المفضلة  .2

 ستفتح ويظهر اسم الصفحة المختارةشاشة جديدة  .3

  Saveاضغط على  .4

الصفحة الرئيسية كما هو  وجود علىيمكنك الوصول إلى الصفحة المطلوبة من خالل الضغط على االختصار الم 

 مبين باألسفل.

 

 

 

Favorite 
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 تبويب صفحة الطالب
 

  للدخول إلى ملف الطالب ، اتبع الخطوات التالية:

 لفتح صفحة تبويب الطالب.   ”My Children’s Profile“ اضغط على زر -1

 اضغط على صورة ابنك او ابنتك لعرض الملف الخاص بهم.  -2

 

 التنبيهات
 

تشير إلى وجود اخطار جديد من المدرسة ، واللون يشير  الموجودة تحت الصورة الشخصية للطالب ، (  الدائرة الملونة  )  

  إلى  األنواع التالية :

 

 )أزرق(   اخطار الدرجات
 ) بنفسجي( اخطار الحضور

 )أخضر( المستشار اخطار 
 )أحمر( اخطار االنضباط

 ()رمادي اخطار التقرير الطبي
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 ملف الطالب

 العالماتدفتر 

 دفتر العالمات: أداه الكترونية تساعد المعلم على ادخال عالمات الطالب من التقييم ، أسئلة واالمتحانات لكل فصل دراسي.

 يمكن ألولياء األمور رؤية عالمات أبنائهم إذا المعلم سمح بإظهار العالمات. لمشاهدة تقرير العالمات اتبع الخطوات التالية:

  Gradebook اضغط على  -1

 Term Group اختر  -2

 Term Detail اختر  -3

 Search انقر على  -4

 (.اسم المادة ، رقم المادة واسم المعلم انقر على المادة لرؤية الدرجات ) قائمة المادة تظهر  -5

 
 ( 5خطوة: )  المادةعنوان تبين الدرجات بعد الضغط على  الصورة. 

 
 

 

 التقرير عرضأو  طباعة يعطيك خيار                زر 
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 التالي النحو على جديدة، تبويب عالمة في التقرير فتح سيتم   : 

 
 

 إلى الملف لتصدير رمز حفظ  استخدام مكنكي word , Excel,  PDF  

 /Attendance الحضور 

 .تظهر قائمة الحضور الغياب وحاالت التأخير عند الطالب
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Counselor Tab تبويب المستشار / 

 وجدت( المستشار )ان تظهر تقارير

 

 

Discipline Tab  تبويب االنضباط / 
 وجدت( )ان تظهر تقارير االنضباط

 

 

Weekly Schedule Tabتبويب الجداول األسبوعية / 

 تظهر الجداول األسبوعية التي تم تحميلها من قبل المعلمين ، ليست مطبقة في المرحلة الثانوية.

 

 مالحظة:

 Details جل الذي تريد فتحه )تحديده( ثم اضغطيمكنك الضغط على الس: (4خطوة رقم )او  (3)بخطوة رقم يمكنك القيام 

 view اضغط على :(5خطوة رقم )
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Student Timetable /األسبوعي  الطالب جدول 

 يظهر الجدول األسبوعي للطالب.

 

School Calendar Tab تبويب التقويم المدرسي / 
 .والعطل الرسميةتظهر األحداث المدرسية 

 

 : يمكنك فلترة وتحديد الفئة من خالل اختيار نوع الفئة المرادة ) نشاطات، عطل، أكاديمي(.  (4) خطوة مالحظة:
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Medical Tab تبويب التقارير الطبية / 
 )ان وجدت(. تبين التقارير اليومية الطبية والحوادث

 

Material   تبويب المصادر والمواد  / 
 المحملة ) ان وجدت ( تظهر الموارد

 

Map Reportتقرير قياس التقدم األكاديمي / 

 )سيتم اإلعالن عنها الحقا(   SKOOLEEسوف توضع على  نموذج تحديد أهداف الطالبنتائج 

 

Report Card Tab تبويب التقارير المدرسية / 

   .مع خيار الطباعة المدرسية غير الرسيمة تظهر التقارير

 وزيع التقارير المدرسية الرسمية.على برنامج سكولي بعد تالمدرسي غير الرسمي  وضع التقريرسيتم 
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 معلومات العائلة
 

 صفحة معلومات العائلة اتبع الخطوات التالية: لعرض

 لعرض صفحة ولي األمر أو صفحة األم أو صفحة الطالب. .”Family Information“اضغط على زر  .1

 

 

 الخاصة بك : لتعديل أي من معلومات العائلة

 اضغط على    .1

 .”Profile Update Login“أعاله صفحة سوف يأخذك اللينك المبين  .2

من قسم التسجيل (، ثم قم بتعديل معلوماتك  الحصول عليهأدخل اسم المستخدم والباسورد الخاص بك الذي تم ) .3

 الخاصة.
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 األعطال اصالح 
 متعلقة باسم المستخدم والباسورد الخاص بك. في حالة مواجهة أي مشاكل  ”forgot password“استخدام  .1

 

 

 

 

 

الذي تم استخدامه في قسم التسجيل. حيث سيتم ارسال اسم المستخدم  البريد اإللكتروني يجب أن تستعمل نفس عنوان

 .بريد اإللكترونيوالباسورد إلى نفس ال

المستخدم ، إذا لم يكن البريد اإللكتروني مطابق للبريد  لن يتم عمل تغيير للباسورد وارساله إلى مالحظة: 

 برنامج سكولي. ملف اإللكتروني المستخدم في

 عمل مسح لمتصفح اإلنترنت مهم عند اجراء عملية تحديث رئيسية على )تطبيق( برنامج سكولي. .2

 خطوات عمل مسح لمتصفح كروم:

 افتح Google Chrome 

  لمستخدميWindows  اضغط :CTRL + Shift + Delete 

  لمستخدميMac  اضغط :CTRL + Command + Delete 

 :سوف تظهر شاشة جديدة كما هو مبين أدناه 

 

 

 ثم قم باختيار الباسورد  باستثناء ضع عالمة على كل العناصر الموجودةthe beginning of time  من القائمة

 كما هو مبين في الصورة أعاله.

  اضغط على زرClear browsing data. 

 أغلق متصفح كروم ثم اعد تسجيل الدخول إلى سكولي. 
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 الدعم والمساعدة
 

 

 لمزيد من المعلومات أو للحصول على أي مساعدة يمكنك االتصال بالتالي:

 Ms. Lamia El-Khoury   لمياء خوري  (Learning Management Systems Coordinator)  

o lamia.elkhoury@bbs.edu.kw Email: 

o Tel: 2227 5000, Ext: 804 

 Mr. Fouad El-Chmouri   ريوفـؤاد الشم  (System Administrator)  

o fouad.elchmouri@fawsec.com.kw Email: 

o Tel: 2227 5000, Ext: 812 

 Ms. Rana Al-Khateeb   رنـا الخطيب (LMS Coordinator Assistant) 

o itcassistant@fawsec.com.kw Email: 

o Tel: 2227 5000, Ext: 808 

mailto:lamia.elkhoury@bbs.edu.kw
mailto:fouad.elchmouri@fawsec.com.kw
mailto:itcassistant@fawsec.com.kw

