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المقدمة
 SKOOLEEهو نظام إدارة معلومات المدرسة والطالب ،صمم خصيصا لتالئم متطلبات مدرسة البيان منذ عام
.2013
 SKOOLEEيحتوي على الحضور ،الدرجات ،تنبيهات ،السجالت الطبية ،والجدول األسبوعي ،النشرات اإلخبارية،
بطاقات التقرير ،الشهادات والمعلومات األخرى بين الطالب واآلباء والمعلمين ،وإدارة المدرسة.
 SKOOLEEيحتوي اللغتين :اإلنجليزية والعربية .كل موظف بما في ذلك أولياء األمور والطالب له  /لها ملف
خاص مع امتيازات مختلفة للدخول إلى  . SKOOLEEيتم إعطاء الطالب اسم مستخدم الدخول والباسورد الخاص
بهم بدءا من الصف الخامس االبتدائي.


يمكن ألولياء األمور أن :
 oالدخول إلى درجات أبنائهم من خالل الواجبات واالمتحانات
 oمراقبة سجالت أطفالهم ( الحضور  ،السلوك ).
 oعرض الجداول الدراسية األسبوعية.
 oمواكبة ومتابعة المستجدات المدرسية من خالل االعالنات واألخبار والنشاطات والعطل
المدرسية.
 oإدخال فعاليات المدرسة وتواريخها المهمة ضمن تقويمك الشخصي.
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تسجيل الدخول
على المستخدم استعمال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به للدخول إلى بوابة skoolee
يمكن ألولياء األمور الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من قسم التسجيل.
يمكن ألولياء األمور الحصول على البيانات الخاصة بهم اذا فقدوها من المسؤولين عن التطبيق.
 .1دخول الموقع https://skoolee.bbs.edu.kw/skoolee :URL
 .2أدخل اسم المستخدم وكلمة السر
 .3اضغط على زر تسجيل الدخول

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

شريط التنقل

أداة عرض
الصور

أداة اإلعالنات
والتنبيهات والنشرات
االخبارية
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زر التقويم
يمكنك العثور على زر التقويم على الجانب األيسر من الصفحة الرئيسية ل  Skooleeكما هو مبين أدناه:

التقويم المدرسي

التقويم المدرسي


اضغط على زر التقويم
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لعرض األحداث المدرسية والعطالت المدرسية كما هو مبين أدناه
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تبويب صفحة الطالب
للدخول إلى ملف الطالب  ،اتبع الخطوات التالية:
 -1اضغط على زر ” “My Children’s Profileلفتح صفحة تبويب الطالب.
 -2اضغط على صورة ابنك او ابنتك لعرض الملف الخاص بهم.

التنبيهات
الدائرة الملونة (
إلى األنواع التالية :

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

رمز لــون االخطار:
تشير األزرار الملونة إلى اخطار أو اشعار جديد .يشير كل لون إلى معنى معين كما هو مبين:

اخطار الدرجات (أزرق)
اخطار الحضور ( بنفسجي)
اخطار المستشار (أخضر)
اخطار االنضباط (أحمر)
اخطار التقرير الطبي (رمادي)
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 /Student Dashboardملف الطالب
عالمات تبويب الملف الشخصي:

تستخدم عالمة التبويب لعرض دفتر العالمات الواجبات اليومية واألسئلة والمشاريع ....الخ
مالحظة :المعلمين هم المسؤولون عن إظهار أو عد إظهار العالمات ألولياء األمور.
تستخدم عالمة التبويب لعرض أيام الحضور والغياب والتأخير المتعلقة بابنك  /ابنتك.
مالحظة :يتم تحديث الحضور والغياب كل يوم خميس.
تستخدم عالمة التبويب لعرض سجالت االنضباط المتعلقة بابنك  /ابنتك.
مالحظة :يمكنك مشاهدة أي خطاب اخطار تأديبي أو تحذيري أو خطاب تعليق دراسة في عالمة التبويب.
تستخدم عالمة التبويب لعرض الجداول األسبوعية والتي يتم نشرها كل يوم خميس من قبل معلمي مرحلة
ماقبل المدرسة والمرحلة االبتدائية والمتوسطة.
تستخدم عالمة التبويب لعرض التقارير المدرسية ،الشهادات  ،موجز تقرير النقاط المحرزة
مالحظة :يتم نشر التقارير المدرسية على االنترنت بعد توزيعها على الطلبة.
تستخدم عالمة التبويب لعرض الجدول الزمني المتعلق بابنك  /ابنتك.

تستخدم عالمة التبويب لعرض التقويم المدرسي.

تستخدم عالمة التبويب لعرض التقارير الطبية ومالحظات الزيارات الطبية اليومية والتي تنشرمن قبل
ممرضة المرحلة.
تستخدم عالمة التبويب لعرض والتسجيل والدفع في األنشطة الالمدرسية والرحالت واألحداث التي يتم
إعالنها من قبل قسم الحياة الطالبية (.)SLD
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 /Gradebookدفتر العالمات
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 .اتبع الخطوات التالية لمشاهدة العالمات المنشورة
على االنترنت.
اضغط على Gradebook
 -1اختر ”“Term Group/Detail

 -2انقر على اسم المادة المقررة لمعرفة تفاصيل العالمات الخاصة بها.
 -3انقر على أيقونة الطابعة لطباعة التقرير المخصص للمادة.

انقر فوق رمز الطابعة لطباعة تقرير
التقدم للمادة المحددة



سيتم فتح التقرير في عالمة تبويب جديدة.
يمكنك استخدام رمز حفظ لتصدير الملف إلى
Excel, Word, PDF.
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/Attendanceالحضور
تظهر قائمة الحضور مجموع عدد الغياب وحاالت التأخير عند الطالب في المرحلتين الثانوية والمتوسطة لكل مـادة .وتعرض
مجموع عدد أيام الغياب للمرحلتين االبتدائية ومرحلة ماقبل المدرسة.
زر  Show/Hide Detailsإظهار /إخفاء التفاصيل متوفر ألولياء األمور لعرض تفاصيل الحضور والغياب ألبنائهم.

 /Discipline Tabتبويب االنضباط
لعرض سجالت االنضباط والمعلومات المتعلقة باالنضباط ( ان وجدت).

 /Weekly Schedule Tabتبويب الجداول األسبوعية
عرض وتحميل الجداول األسبوعية التي تم تحميلها من قبل المعلمين  ،ليست مطبقة في المرحلة الثانوية.
 -1اضغط على المادة المراد عرض جداولها.
 -2انقر على زر ” .“Detailsأو اضغط مرتين على اسم المادة المراد.
 -3انقر على زر ” “Viewلعرض الجدول األسبوعي.
انقر المربع لرؤية الجداول
المؤرشفة

اضغط زرالتفاصيل
ثم اضغط زرعرض لرؤية
الجداول.
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 /Report Card, Transcript, Credit Earned Tabالتقارير المدرسية ،الشهادات ،تقارير
النقاط المحرزة
تستخدم عالمة التبويب لعرض اآلتي:




التقارير المدرسية للسنة الحالية وللسنوات السابقة.
الشهادات المدرسية.
موجز تقرير النقاط المحرزة للمرحلة الثانوية

اضغط هنا لعرض موجز
النقاط للمرحلة الثانوية

انقر فوق رمز الطابعة
لطباعة التقرير المطلوب

 /Activity Registration & Paymentالتسجيل في األنشطة والدفعات.
تستخدم عالمة التبويب لعرض والتسجيل والدفع في األنشطة الالمدرسية والرحالت واألحداث التي يتم إعالنها من قبل قسم
الحياة الطالبية (.)SLD
للتسجيل في أي نشاط  ،اتبع الخطوات التالية:
 -1انقر على زر Activity Registration, payment
 -2اضغط على زر  /Registerللتسجيل في النشاط المطلوب.
 لعرض المزيد من التفاصيل اضغط على زر  /Downloadتنزيل.
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إللغاء التسجيل في أي نشاط
اتبع الخطوات التالية إللغاء تسجيل النشاط.
 -1حدد النشاط الذي تود إلغائه
 -2اضغط على زر  Cancel Registrationالموجود في أسفل القائمة.

لدفع ثمن النشاط
لدفع ثمن أي نشاط  ،اتبع الخطوات التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
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انقر زر  Pay Nowالموجود بجانب النشاط المطلوب.
شاشة تأكيد ستظهر بعد الضغط على زرادفع اآلن.
اقبل البنود والشروط وذلك يتم بتحديد مربع االختيار "لقد قرأت الشروط واألحكام أعاله وأوافق عليها".
اضغط على زر متابعة.
امأل تفاصيل ال  K-Netالخاصة بك ثم اضغط ارسال.
 في حال اتمام عملية الدفع بنجاح ،سيتم انشاء ايصال لتحتفظ به كمرجع لك.
 طباعة االيصال ستكون متاحة في سكولي بعد تحديث الصفحة.

ملف الطالب Al-Bayan Bilingual School | Student Dashboard/

)2019/2020( دليل أولياء األمور لبرنامج سكولي

Al-Bayan Bilingual School | Student Dashboard/ ملف الطالب
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التواصل مع المعلمين
للتواصل مع معلمي أبناءك  ،اتبع الخطوات التالية:
 -1من أسفل يمين صفحة سكولي الرئيسية ،انقر على رابط التواصل مع المعلمين.

 -2ضع عالمة في خانة المعلم/المعلمين المراد التواصل معه.

حدد الخانة /الخانات
لتحديد المعلم /المعلمين

اكتب الموضوع

اكتب رسالتك

 -3اكتب الموضوع.
 -4اكتب الراسالة.
 -5انقر زر إرسال.
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كيفية استخدام أداة اجتماع أولياء األمور مع المعلمين )(PTC
 -1من أسفل يمين صفحة سكولي الرئيسية ،انقر على الرابط Parent Teacher Conference

 -2حدد التاريخ من قائمة تاريخ االجتماع Conference Date

 -3في صفحة  ، PTCانقر على المربعات الخضراء التي تريدها والتي سوف تحدد موعد أوقات لقائك مع المعلمين.
 لون المربعColor Coding/
 االخضر :الوقت متوفر.
 األحمر :الوقت غير متاح.
 البرتقالي :جلستك محجوزة مع المعلم.
 األزرق :وقت استراحة المعلمين.
 الرمادي :مغلق من قبل مسؤول سكولي.
 -4انقر على رز  Book Sessionsحتى يتم تخصيص الوقت المحدد لك مع المعلم.
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2

1
اضغط المربع االخضر
(الخانة المناسبة لك )

-5

ضع الماوس فوق اسم المعلم لمعرفة المادة التي يدرسها.

 -6إللغاء أي حجز ،انقر المربع البرتقالي ثم اضغط على زر .Cancel Reservation

1
حدد الوقت المراد إلغاؤه

2
انقر زر
Cancel Reservation

تنـزيل وطباعة الجـدول الخاص بك
 -1انقر زر طباعة .Print
 -2الجدول سيتم تنزيله على جهازك على شكل ملف .PDF
 -3يمكنك طباعة جدولك اذا كان جهازك متصل بطابعة أو ارسله إلى نفسك بااليميل وحتى يمكنك التقاط
صوره له بهاتفك النقال.
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معلومات العائلة
عرض معلومات العائلة
تستخدم صفحة معلومات العائلة لعرض معلوماتك.
 -1اضغط على زر ” .“Family Informationلعرض صفحة ولي األمر أو صفحة األم أو صفحة الطالب.
 -2انقر على الرابط .View/Update Family Information

 -3سوف تمكنك هذه الصفحة من التأكد من معلومات األب واألم واألبناء.
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تحديث وتعديل معلومات العائلة
اتبع الخطوات التالية لتعديل أيى من معلومات العائلى الخاصة بك:
 -1انقر زر . Family Information
 -2انقر على الرابط .View/Update Family Information
 -3اضغط على زر .Update Family Info

 -4سوف ينقلك إلى موقع بوابة العائلة الموجودة في موقع .BBS
 -5ادخل اسم المستخدم والباسوورد الخاص بك في .BBS
 -6قم بتغيير المعلومات التي تريد ثم انقر حفظ.
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تطبيق موبايل Skoolee

ابحث عن تطبيق سكولي وقم بتثبيته
من )Apple Store (iOS
أو
)Google Play (Android

الموجودة في
انقر اشارة
أعلى يمين الشاشة

اضغط على عالمة التبويب المطلوبة.
مثال :الجداول األسبوعية  ،الحضور ،
دفتر العالمات......
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اطبع اسم المستخدم الخاص
بك ويتبعه @ bbs

انقر على اسم ابنك/ابنتك
للدخول إلى ملفه

 Skooleeتطبيق موبايل | Al-Bayan Bilingual School

اضغط على شعار مدرسة
البيان ثنائية اللغة

دليل أولياء األمور لبرنامج سكولي ()2019/2020

الدعم والمساعدة

لمزيد من المعلومات أو للحصول على أي مساعدة يمكنك ارسال بريد الكتروني إلى قسم تكنولوجيا التعليم
 etm@bbs.edu.kwأو االتصال على :
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لميـاء خوري (مـدير تكنولوجيا التعليم )
o

Email: lamia.elkhoury@bbs.edu.kw

o

Tel: 2227 5000, Ext: 7855

فؤاد الشموري (مسؤول نظم تكنولوجيا التعليم)
o

Email: fouad.elchmouri@fawsec.com.kw

o

Tel: 2227 5000, Ext: 7856

رنــا الخطيب (مسؤول تكنولوجيا التعليم )
o

Email: rana.alkhateeb@fawsec.com.kw

o

Tel: 2227 5000, Ext: 7857

| Al-Bayan Bilingual School

