Skoolee App
يشمل تطبيق سكولي عدة مميزات أكاديمية واجتماعية تساعدك في:

االطالع على واالنخراط في تعليم أبنائك بصورة أفضل!
تعليمات دخول البرنامج:
تطبيق سكولي يعمل على جميع األجهزة المحمولة  IOS, Androidالخ.

 .1ابحث عن تطبيق  Skooleeفي  Apple storeأو  Play storeثم قم بتحميل التطبيق .
 .2قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق من خالل إدخال اسم المستخدم الخاص بك متبوعا ب  @bbsمثال f00004@bbs :ثم أدخل كلمة
المرور الخاصة بك وانقر على ” “Loginكما هو مبين أدناه.

مالحظة:




إذا تم تغيير كلمة المرور على موقع سكولي اإللكتروني فإنه يحتاج إلى  24ساعة حتى تستطيع استخدامه في تطبيق سكولي على جهازك المحمول.
يقوم أولياء األمور بالدخول إلى تطبيق سكولي الخاص بالهواتف المحمولة من خالل اسم المستخدم الخاص بالعائلة  ،مثال  f12345:وهو الرمز
الذي يـدل على هـوية األب والمرتبط باسـم األب .إذا أرادت األم الحصول على اسـم المستخدم الخـاص بها  ،الرجاء التواصل معنا على ايميـل
 ls-support@bbs.edu.kwوطلب اسم المستخدم الخاص باألم.

Page 1 of 5

مميزات التطبيق:

المميزات األكاديمية
انقر على أيقونة سكولي حتى تنتقل إلى
بوابة صفحة أولياء األمور

 اضغط على شعار  BBSلعرض
معلومات الطالب
 الحضور
 تقارير االنضباط
 الجداول األسبوعية
 الجدول الزمني للطالب
 التقارير الطبية
 دفتر العالمات

مميزات التواصل االجتماعي

لمشاهدة المزيد من
الخيارات مثل :الملف
الشخصي ،المتابعين ..الخ
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لعرض االشعارات
والتنبيهات الجديدة

للتواصل مع متابعيك
ضمن بيئة التواصل
االجتماعي الخاصة بك

البحث وايجاد أشخاص جدد
وبدء الحديث معهم

الرجوع للشاشة الرئيسية
واالطالع على األخبار
الجديدة
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Social Media Features:



/ Newsfeedمصادر األخبار :عرض لوحة الرسائل ومحادثات التواصل االجتماعي التي يبدأها الفرد أو المجموعة المتبوعين من
المستخدم.



/ Discoverاستكشف  :عرض قائمة بجميع أعضاء المدرسة الحاليين مثل الموظفين الحاليين وأولياء األمور والطالب والتي من
خاللها يمكن للمستخدم إرسال رسالة له.



/ Messagesالرسائل :تسمح لك بالتواصل مع الجهات الخاصة بك .من أجل البدء في محادثة مع شخص أو مع مجموعة تحتاج إلى
أن تكون ضمن إطار بيئته الخاصة للتواصل االجتماعي وهو بدوره يجب أن يكون ضمن إطار بيئتك الخاصة بك ( )followوإال فلن
يكون إرسال الرسائل مفعال ّ لتستخدمه.
مالحظة :يمكنك إنشاء حظر للمستخدم أو للمجموعة  ،إذا لم تكن ترغب في استالم رسائل منهم  .لمزيد من المعلومات انظر صفحة .4



/ Notificationsإشعارات :يظهر على شاشة جهازك المحمول عندما ُتحمل الجداول األسبوعية ،الحضور والغياب ،تقارير االنضباط
والتقارير الطبية.



 / Moreإضافات :تعرض قائمة تحتوي على ميزات إضافية والتي يمكن للمستخدم استعمالها مثل :الوصول للملف الخاص بالمستخدم،
عرض األعضاء الذين يكونون من ضمن بيئة التواصل االجتماعي الخاصة به وعرض االشخاص الذين تم رفضهم ،إنشاء حدث جديد،
إنشاء مجموعة جديدة  ،إرسال دعوات  ،عرض وتغيير إعدادات التطبيق ،إغالق التطبيق.
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 / Eventsاألحداث :يمكن للمستخدمين إنشاء حدث ودعوة جميع أو بعض األعضاء التابعين لهم.
/Invitationsالدعوات :يمكن للمستخدمين التحقق من األحداث التي تم دعوتهم إليها.
/ Profileالملف الشخصي :يمكن للمستخدمين إضافة تعليقات ونشر صور أو فيديو ومشاركتهم مع األعضاء التابعين
لهم لمزيد من المعلومات أنظر صفحة .4

لنشر موضوع على ملفك الشخصي:
اضغط على  Moreثم اختر  Profileمن القائمة .ستظهر الشاشة الموضحة باألسفل
اضغط على  Publish something newاضغط على أيقونة إرفاق ملف  attachment iconالموضحة بالسهم األحمر.
ثم اختر صورة أو فيديو أو صوت لنشره.

لعمل حظر لمستخدم:




اضغط على  Moreثم اضغط على  Followersمن القائمة.
اضغط على صورة المستخدم التي ترغب في عمل حظر
له كما هو مبين في الصورة أدناه.



اضغط على السهم الدائري الموضح باألسفل ثم
اختر  block this userكما هو مبين.
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