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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لصالح شركة لينك للبرمجيات.2015 ©

بأي حال من األحوال ما خال  ملفال يجوز نسخ، أو إعادة طباعة، أو نشر، أو تحميل، أو تحويل أو استخدام محتوى هذا ال

لعمل مشتق ما خال  غير التجاري. ويتعيّن االمتناع عن تغيير أو تعديل أو اقتباس أي جزء منه ،لالستخدام الخاص

شركة لينك غير التجاري. ويتطلب أي استخدام مغاير لما ورد آنفا موافقة خطية مسبقة من  ،لالستخدام الخاص

 للبرمجيات.
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 سجل المستند

 مالحظات المراجع المنشئ/ المحرر تاريخ اإلصدار رقم اإلصدار

01 12-11-2015 
فريق التحرير التقني بشركة 

 لينك للبرمجيات
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 المحتويات

 4 ______________________________________________ مصر لمدارس اإللكترونية البوابة عن

 4 ______________________________________________________ المستند محتوى عن نبذة

 4 ___________________________________ بالمدرسة المعلومات تكنولوجيا لمختص الُمسندة المهام

 4 _________________________________________________ للمدرسة موقع إنشاء طلب تقديم

 5 ___________________________________________ بالمدرسة الخاص اإللكتروني الموقع إدارة

 6 _________________________________________ بك الخاصة العمل مساحة إلى الدخول تسجيل

 7 ____________________________________________ بالمدرسة الخاص الموقع إدارة في البدء

 7 __________________________________________________________ جديد خبر إضافة

 8 _______________________________________________ الخبر محتوى في صورة إدراج

 9 ________________________________________________ للخبر البارزة الصورة تعيين

 10 _______________________________________________ الشرف للوحة جديد عضو إضافة

 12 ________________________________________________________ جديد نشاط إضافة

 13 _____________________________________________________ لحصصا جدول إضافة

 15 ____________________________________________________ المقررة المواد إضافة

 16 ________________________________________________________ صور بومأل إضافة

 19 ______________________________________________________ الموقع صفحات إدارة

 19 ___________________________________________________ بنا اتصل صفحة إدارة

 20 ________________________________________________ المدرسة عن صفحةال إدارة

 22 _________________________________________ بالمدرسة الخاصة االجتماعي مواقع إضافة
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 عن البوابة اإللكترونية لمدارس مصر

تحقيق معايير الجودة وفي إطار تطوير منظومة العمل الحكومي تم إنشاء البوابة اإللكترونية لمدارس مصر حرصاً على  

المعلومات واإلتصاالت في العملية التعليمية و تحقيق التواصل بين  ورفع الكفاءة عن طريق تفعيل إستخدام تكنولوجيا

 بالعملية التعليمية المعلمين والطلبة وأولياء األمور بهدف تحقيق التكامل و اإلرتقاء

  نبذة عن محتوى المستند

مدرسة على مستوى تم إعدد هذا الدليل خصيصاً لكافة المسؤولين المعنيين بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بكل 

جمهورية مصر العربية و ذلك للتوعية بكيفية استخدام النظام الخاص بالبوابة اإللكترونية بمدارس مصر وللتعرف على كافة 

المهام التي يتعين على كل موظف القيام بها إلدارة الموقع الخاص بالمدرسة. كما يعرض الدليل عدداً من الشاشات 

 رحا تفصيلياً للخطوات التي يتعين على كل موظف اتباعها للتعامل مع تلك الشاشات.التي تتعلق بهذا النظام وش

 المهام الُمسندة لمختص تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة

 فيما يلي عرض لكافة المهام التي يتعين على مختص تكنولوجيا المعلومات القيام بها داخل كل مدرسة:

 المهام الُمسندة اسم الموظف

 لوجيا المعلوماتمختص تكنو

 تقديم طلب إنشاء الموقع الخاص بالمدرسة .1
 إدارة الموقع الخاص بالمدرسة .2

o إضافة خبر جديد 

o إضافة عضو جديد إلى قائمة الشرف 

o إضافة نشاط جديد 

o إضافة جدول الحصص 

o إضافة المواد الُمقررة 
o إضافة ألبوم الصور 

o إدارة صفحات الموقع 

o  إدارة صفحة إتصل بنا 

o  المدرسةإدارة صفحة عن 

o  إضافة مواقع التواصل االجتماعي الخاصة
 بالمدرسة

 إنشاء موقع للمدرسةتقديم طلب 

 بيانات المدرسة من خالل موقع البوابة اإللكترونية يتيح النظام لمختص تكنولوجيا المعلومات بكل مدرسة إمكانية تسجيل

 مدارس مصر. علي بوابة المتاحةلمدارس مصر بإدخال بيانات المدرسة األساسية من خالل إستمارة التسجيل التي 

 حتى تتمكن من إدخال البيانات الخاصة بالمدرسة:

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

تسجيل الصفحة أدخل العنوان الخاص بموقع البوابة اإللكترونية لمدارس مصر لفتح في المتصفح الخاص بك  .1

 .مدرسة
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 : تسجيل بيانات مدرسة1الشكل 

 ، أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المتاحة كما هو موضح بالجدول التالي:تسجيل مدرسةفي الصفحة  .2

 الخطوات الحقول المتاحة

 اكتب اسمك اسم المسجلمربع النص 

 البريد اإللكترونيمربع النص 
المسؤولين المعنيين اكتب البريد اإللكتروني الخاص بك حتى يتمكن 

 بالوزارة التواصل معك

 اكتب اسم المدرسة التي ترغب في إنشاء موقع خاص بها اسم المدرسةمربع النص 

 انقر فوق المحافظة التي تتبعها المدرسة اختر المحافظةالقائمة المنسدلة 

 البيانات التفصيلية لعنوان المدرسةاكتب  عنوان المدرسةمربع النص 

 انقر فوق المرحلة التعليمية التي سيتضمنها الموقع المرحلة التعليميةالقائمة المنسدلة 

 انقر فوق نوع المدرسة مثل )بنين، أو بنات( نوع المدرسةالقائمة المنسدلة 

 اكتب نبذة عن المدرسة  عن المدرسةمربع النص 

إرسال الطلب . يتم سجل اآلنلتقديم طلب إنشاء موقع خاص بالمدرسة، انقر فوق عقب إدخال البيانات المطلوبة  .3

 إلى المسؤولين المعنيين بالوزارة.

 إدارة الموقع اإللكتروني الخاص بالمدرسة

ويتم إخطارك برسالة عبر يتم الموافقة على طلب إنشاء موقع خاص بالمدرسة من قِبَل المسؤولين المعنيين بالوزارة 

 البريد اإللكتروني الخاص بك.
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 يتضمن محتوى البريد اإللكتروني الذي يتم إرساله لك:

 إخطار بالموافقة على إنشاء الموقع 

 رابط المدرسة 

  اسم المستخدم وكلمة المرور التي يمكنك من خاللها تسجيل الدخول إلى مساحة العمل الخاصة بك للبدء في

 القيام بكافة المهام الُمسندة لك.إدارة الموقع و

 تسجيل الدخول إلى مساحة العمل الخاصة بك

حتى تتمكن من البدء في إدارة الموقع يتعين عليك أوالً تسجيل الدخول إلى مساحة العمل الخاصة بك بصفتك مختص 

 تكنولوجيا المعلمومات بالمدرسة.

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

لفتح الصفحة الخاصة بتسجيل  wp-adminأدخل العنوان الخاص بالمدرسة ثم اكتب المتصفح الخاص بك، في  .1

 الدخول إلى مساحة العمل الخاصة بك.

 

 : الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول لمساحة العمل2الشكل 

، اكتب اسم المستخدماسم في الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول لمساحة العمل الخاصة بك، في مربع النص  .2

 .المستخدم الخاص بك والذي تم تعيينه وإرساله لك عبر البريد اإللكتروني

 الخاصة بك والتي تم تعيينها وإرسالها لك عبر البريد اإللكتروني. كلمة المرورفي مربع النص  .3

 انقر فوق دخول لفتح صفحة مساحة العمل الخاصة بك. .4
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 بالمدرسةالبدء في إدارة الموقع الخاص 

 من خالل مساحة العمل الخاصة بك بصفتك مختص تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة، يمكنك القيام بما يلي:

 إضافة خبر جديد 

 إضافة عضو جديد إلى قائمة الشرف 

 إضافة نشاط جديد 

 إضافة جدول الحصص 

 إضافة المواد الُمقررة 

 إضافة ألبوم الصور 

 إدارة صفحات الموقع 

  بنا إدارة صفحة إتصل 

 إدارة صفحة عن المدرسة 

 إضافة مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة 

 إضافة خبر جديد

يتيح لك النظام إمكانية إضافة خبر جديد يتعلق بالمدرسة ونشره على الموقع الخاص بها حتى يتمكن كافة زواره من 

 االطالع على أحدث األخبار.

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

ن صفحة مساحة العمل الخاصة بك، في القائمة التي تعرض كافة المهام التي يمكنك القيام بها، انقر أقصى يمي .1

 لفتح صفحة جديدة تعرض قائمة بكافة األخبار السابقة التي تم نشرها. أخبارفوق 

 

 : قائمة األخبار3الشكل 

 .أضف خبر جديدلفتح الصفحة في الصفحة التي تعرض قائمة األخبار السابقة، انقر فوق  .2
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 :إضافة خبر جديد4الشكل 

 ، اكتب عنوان الخبر.اضف خبر جديدأعلى الصفحة  .3

 في المساحة المخصصة لكتابة نص، اكتب البيانات التفصيلية للخبر الذي ترغب في إضافته. .4

 يتم عرض الخبر في الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع كما هو موضح بالشكل التالي: نشرانقر فوق  .5

 

 : عرض األخبار على الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع5الشكل 

 إدراج صورة في محتوى الخبر

 .إدراج صورة في محتوى الخبر الذي ترغب في إضافتهيمكنك 

 تنفيذ الخطوات التالية ابدأ في 

 .أضف وسائطلفتح الصفحة  ، انقر فوق أضف خبر جديدفي الصفحة  .1
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 تعيين صورة للخبر الجديد :6الشكل 

، يمكنك اسحب الصورة التي ترغب في تحميلها ثم رفع ملفات، في عالمة التبويب أضف وسائطفي الصفحة  .2

 وابحث في جهازك عن الصورة التي ترغب في إضافتها للخبر. ملفاتتحديد أفلتها أو انقر فوق 

 يتم إضافة الصورة للخبر. إدراج في المقالةانقر فوق  .3

 تعيين الصورة البارزة للخبر

 يمكنك تعيين الصورة التي تظهر بجانب عنوان الخبر "الصورة البارزة".

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

 .الصورة البارزةلفتح الصفحة  تعيين صورة بارزةانقر فوق  ،أضف خبر جديدأسفل الصفحة  .1

 

 :تعيين الصورة الباروة7الشكل 

، يمكنك اسحب الصورة التي ترغب في تحميلها ثم رفع ملفات، في عالمة التبويب الصورة البارزةفي الصفحة  .2

 وابحث في جهازك عن الصورة التي ترغب في إضافتها. تحديد ملفاتأفلتها أو انقر فوق 
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 .تعيين صورة بارزةانقر فوق  .3

 إضافة عضو جديد للوحة الشرف

 بصفتك مختص تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة، يمكنك إضافة أسماء أعضاء قائمة الشرف.

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

مة التي تعرض كافة المهام التي يمكنك القيام بها، انقر أقصى يمين صفحة مساحة العمل الخاصة بك، في القائ .1

 لفتح صفحة جديدة تعرض قائمة بكافة األعضاء. قائمة الشرففوق 

 

 : قائمة أعضاء لوحة الشرف 8الشكل 

 .جديد عضوأضف لفتح الصفحة ، انقر فوق األعضاءفي الصفحة التي تعرض قائمة  .2

 

 إضافة عضو جديد لقائمة الشرف :9الشكل 

 .اسم عضو لوحة الشرف، اكتب جديد عضواضف أعلى الصفحة  .3

 الذي ترغب في إضافته. لعضو لوحة الشرففي المساحة المخصصة لكتابة نص، اكتب البيانات التفصيلية  .4
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 اتمالحظ

  لتعيين الصورة الخاصة بعضو قائمة الشرف الذي ترغب في إضافته، برجاء
مع مراعاة اختالف الصفحات وعناصر  "تعيين صورة خاصة بالخبرمراجعة القسم " 

 واجهة المستخدم.

  " تعيين الصورة البارزة لتعيين صورة بارزة للوحة الشرف برجاء مراجعة القسم
 " مع مراعاة اختالف الصفحات وعناصر واجهة المستخدم. للخبر

على الموقع الخاص بالمدرسة كما  هو موضح بالشكل العضو الجديد في لوحة الشرف يتم عرض  نشرانقر فوق  .5

 التالي:

 

 الموقع الخاص بالمدرسةعلى : لوحة الشرف 10الشكل 
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 إضافة نشاط جديد

 يمكنك من خالل هذه الصفحة إضافة كافة األنشطة المختلفة للمدرسة )رياضية،فنية، تعليمية(.

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

أقصى يمين صفحة مساحة العمل الخاصة بك، في القائمة التي تعرض كافة المهام التي يمكنك القيام بها، انقر  .1

 لفتح صفحة جديدة تعرض قائمة بكافة األنشطة. األنشطةق فو

 

 قائمة األنشطة:11الشكل 

 .جديد نشاطأضف لفتح الصفحة في الصفحة التي تعرض قائمة األنشطة السابقة، انقر فوق  .2

 

 : إضافة نشاط جديد12الشكل 

 .اسم النشاط، اكتب جديد نشاطاضف أعلى الصفحة  .3

 الذي ترغب في إضافته. للنشاطفي المساحة المخصصة لكتابة نص، اكتب البيانات التفصيلية  .4
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 مالحظات

  " لتعيين الصورة الخاصة بالنشاط الذي ترغب في إضافته، برجاء مراجعة القسم
 "تعيين صورة خاصة بالخبر

  " تعيين الصورة البارزة للخبرلتعيين صورة بارزة للنشاط برجاء مراجعة القسم  "
 مع مراعاة اختالف الصفحات وعناصر واجهة المستخدم.

 يتم عرض النشاط الجديد على الموقع الخاص بالمدرسة كما  هو موضح بالشكل التالي: نشرانقر فوق  .5

 

 : عرض األنشطة على الموقع الخاص بالمدرسة13الشكل 

 إضافة جدول الحصص

 لمقررة.يمكنك إدخال جدول الحصص الخاص بكل مرحلة ولكن يتعين عليك أوالً إضافة المواد ا

 مالحظة
إضافة المواد للمزيد من المعلومات عن كيفية إضافة المواد المقررة، برجاء االطالع على القسم "

 "المقررة

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

أقصى يمين صفحة مساحة العمل الخاصة بك، في القائمة التي تعرض كافة المهام التي يمكنك القيام بها، انقر  .1

 .الجداول المتاحةلفتح صفحة جديدة تعرض قائمة بكافة  جدول الحصصفوق 
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 : قائمة الجداول المتاحة14الشكل 

 .جديد جدولأضف لفتح الصفحة في الصفحة التي تعرض قائمة الجداول السابقة، انقر فوق  .2

 

 : إضافة جدول جديد15الشكل 

 .عنوان الجدول، اكتب جديد جدولاضف أعلى الصفحة  .3

 )وفقاً لليوم الدراسي(: ، اخترتسعة حصصأسفل  .4

o في حالة رغبتك في إضافة تسعة حصصنعم ، 

o في حالة رغبتك في إضافة سبعة حصصال ، 

 انقر فوق اليوم الذي ترغب في تحديد جدول الحصص الخاص به. .5

 ، اختر:أجازةأسفل  .6

o إذا كان هذا اليوم عطلة رسميةنعم ، 

o إذا كان هذا اليوم أحد األيام الدراسيةال ، 

 المواد لكل حصة من حصص اليوم الدراسي من خالل القوائم المنسدلة:قم بتعيين  .7

o الحصة األولى 
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o الحصة الثانية 

o الحصة الثالثة 

o الحصة الرابعة 

o الحصة الخامسة 

o الحصة السادسة 

o الحصة السابعة 

، يتم عرض الجدول، في القسم الخاص بجدول الحصص على الموقع الخاص بالمدرسة كما هو نشرانقر فوق  .8

 بالشكل التالي:موضح 

 

 : عرض جدول الحصص على الموقع الخاص بالمدرسة16الشكل 

 إضافة المواد المقررة

 حتى تتمكن من إعداد جدول الحصص الخاص بكل مرحلة، يتعين عليك أوالً إضافة المواد المقررة.

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

أضف المهام التي يمكنك القيام بها، أسفل  تعرض ، في القائمة التيديدأضف جدول جأقصى يمين الصفحة  .1

 .موادلفتح الصفحة  مادة، انقر فوق جدول جديد

 

 :إضافة مادة جديدة17الشكل 



  

 

 2015نوفمبر  16 صفحة  المستخدمدليل 

 

 ، اكتب اسم المادة التي ترغب في إضافتها.االسم، في مربع النص أضف مادة جديدة، أسفل موادفي الصفحة  .2

 ، اكتب البيانات التفصيلية عن المادة التي ترغب في إضافتها.الوصففي مربع النص  .3

 .انقر فوق  .4

 إضافة ألبوم صور

تحميل كافة الصور والفيديوهات الخاصة بالمدرسة واألنشطة المتعلقة بها ونشرها  ألبوم الصوريمكنك من خالل القسم 

 على الموقع.

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

أقصى يمين صفحة مساحة العمل الخاصة بك، في القائمة التي تعرض كافة المهام التي يمكنك القيام بها، انقر  .1

 لفتح صفحة جديدة تعرض قائمة بكافة الصور السابقة. ألبومات الصورفوق 

 

 : قائمة األلبومات السابقة18الشكل 

 .صور ألبومأضف لفتح الصفحة  األلبومات السابقة، انقر فوقفي الصفحة التي تعرض قائمة  .2



  

 

 2015نوفمبر  17 صفحة  المستخدمدليل 

 

 

 : إضافة ألبوم جديد19الشكل 

 ، اكتب عنوان األلبوم الذي ترغب في إنشائه.أضف البوم صورأعلى الصفحة  .3

 .اختار الصورلفنح الصفحة  أضف الصور، انقر فوق صور األلبومأسفل  .4

 

 : تحميل صور األلبوم20الشكل 

يمكنك اسحب الصورة التي ترغب في تحميلها ثم ، رفع ملفات، في عالمة التبويب اختار الصورفي الصفحة  .5

 وابحث في جهازك عن الصورة التي ترغب في إضافتها لأللبوم. ملفاتالتحديد أفلتها أو انقر فوق 

 صورة لأللبوم.يتم إضافة ال اختار الصورانقر فوق  .6

األلبوم في القسم الخاص بعرض األلبومات على الموقع يتم عرض  نشر، انقر فوق أضف ألبوم صورفي الصفحة  .7

 الخاص بالمدرسة كام هو موضح بالشكل التالي:



  

 

 2015نوفمبر  18 صفحة  المستخدمدليل 

 

 

 : عرض ألبوم الصور على الموقع الخاص بالمدرسة21الشكل 

  



  

 

 2015نوفمبر  19 صفحة  المستخدمدليل 

 

 إدارة صفحات الموقع

 اتصل بنايمكنك من خالل قسم الصفحات بمساحة العمل الخاصة بك، تعديل البيانات التي قمت بإدخالها في الصفحات 

 .عن المدرسةو 

حتى تتمكن من عرض تفاصيل الصفحات اتصل بنا وعن المدرسة، يتعين عليك أوالً الوصول إلى الصفحة التي تعرض 

 قائمة الصفحات المتاحة.

 اليةابدأ في تنفيذ الت 

  أقصى يمين صفحة مساحة العمل الخاصة بك، في القائمة التي تعرض كافة المهام التي يمكنك القيام بها، انقر

 لفتح صفحة جديدة تعرض قائمة بكافة الصفحات المتاحة. صفحاتفوق 

 

 : قائمة الصفحات المتاحة22الشكل 

 إدارة صفحة اتصل بنا

 بيانات االتصال بالمدرسة والتي قمت بإدخالها أثناء تقديم طلب إنشاء موقع خاص بها.يمكنك تحديث 

 يمكنك تحديث البيانات التالية:

 العنوان 

 رقم الهاتف 

 اإليميل 

 الموقع على الخريطة 

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

لفتح صفحة جديدة تعرض بيانات  تصل بنافي الصفحة التي تعرض الصفحات المتاحة على الموقع، انقر فوق ا .1

 االتصال بالمدرسة.



  

 

 2015نوفمبر  20 صفحة  المستخدمدليل 

 

 

 : إدارة الصفحة اتصل بنا23الشكل 

 في الصفحة التي تعرض بيانات االتصال بالمدرسة، قم بتحديث البيانات كما هو موضح بالجدول التالي: .2

 الخطوات الحقول المتاحة

 أدخل العنوان العنوانمربع النص 

 أدخل رقم الهاتف  رقم الهاتفمربع النص 

 اكتب البريد اإللكتروني الخاص بالمدرسة ايميلمربع النص 

 قم بتحديد موقع المدرسة على الخريطة الموقع على الخريطةمربع النص 
 

موضح ، يتم تعديل البيانات وعرضها في القسم اتصل بنا على الموقع الخاص بالمدرسة كما هو تحديثانقر فوق  .3

 بالشكل التالي:

 

 : تحديث بيانات االتصال بالمدرسة24الشكل 

 إدارة الصفحة عن المدرسة

 يمكنك تغيير بيانات المدرسة التي قمت بإدخالها أثناء تقديم طلب إنشاء موقع خاص بها.



  

 

 2015نوفمبر  21 صفحة  المستخدمدليل 

 

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

لفتح صفحة جديدة تعرض بيانات  عن المدرسةعلى الموقع، انقر فوق  في الصفحة التي تعرض الصفحات المتاحة .1

 المدرسة.

 

 : إدارة الصفحة عن المدرسة25الشكل 

 في المساحة المخصصة لكتابة نص، قم بتعديل بيانات المدرسة. .2

 مالحظات

  " مع مراعاة  "تعيين صورة خاصة بالخبرإلضافة صورة، برجاء مراجعة القسم
 اختالف الصفحات وعناصر واجهة المستخدم.

  " مع مراعاة  تعيين الصورة البارزة للخبرلتعيين صورة بارزة برجاء مراجعة القسم "
 ستخدم.اختالف الصفحات وعناصر واجهة الم

 يتم تحديث الصفحة على الموقع الخاص بالمدرسة كما هو موضح بالشكل التالي: تحديثانقر فوق  .3

 

 : تحديث الصفحة عن المدرسة على الموقع الخاص بها26الشكل 



  

 

 2015نوفمبر  22 صفحة  المستخدمدليل 

 

 إضافة مواقع االجتماعي الخاصة بالمدرسة

و يتيح لك النظام إمكانية إضافة كافة مواقع التواصل الجتماعي الخاصة بالمدرسة مثل الفايس بوك، وتويتر، و لينكد إن، 

 جوجل بلس.

 ابدأ في تنفيذ الخطوات التالية 

أقصى يمين صفحة مساحة العمل الخاصة بك، في القائمة التي تعرض كافة المهام التي يمكنك القيام بها، انقر  .1

 .إعدادات مدارس مصرالصفحة لفتح  ارس مصرمدفوق 

 

 : إضافة مواقع التواصل االجتماعي27الشكل 

اكتب عناوين مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة في مربعات النص في الصفحة إعدادت مدارس مصر،  .2

 التالية:

o فيسبوك 

o تويتر 

o لينكد إن 

o جوجل بلس 

 .التغييراتحفظ انقر فوق  .3

  



  

 

 2015نوفمبر  23 صفحة  المستخدمدليل 

 

 األشكال

 5 __________________________________________________ مدرسة بيانات تسجيل :1 الشكل

 6 ___________________________________ العمل لمساحة الدخول بتسجيل الخاصة الصفحة :2 الشكل

 7 ________________________________________________________ األخبار قائمة :3 الشكل

 8 ______________________________________________________ جديد خبر إضافة:4 الشكل

 8 _______________________________ بالموقع الخاصة الرئيسية الصفحة على األخبار عرض :5 الشكل

 9 ________________________________________________ الجديد للخبر صورة تعيين :6 الشكل

 9 ___________________________________________________ الباروة الصورة تعيين:7 الشكل

 10 ______________________________________________ الشرف لوحة أعضاء قائمة : 8 الشكل

 10 ___________________________________________ الشرف لقائمة جديد عضو إضافة :9 الشكل

 11 ___________________________________ بالمدرسة الخاص الموقع على الشرف لوحة :10 الشكل

 12 ______________________________________________________ األنشطة قائمة:11 الشكل

 12 ___________________________________________________ جديد نشاط إضافة :12 الشكل

 13 __________________________________ بالمدرسة الخاص الموقع على األنشطة عرض :13 شكلال

 14 ________________________________________________ المتاحة الجداول قائمة :14 الشكل

 14 __________________________________________________ جديد جدول إضافة :15 الشكل

 15 _____________________________ بالمدرسة الخاص الموقع على الحصص جدول عرض :16 شكلال

 15 ___________________________________________________ جديدة مادة إضافة:17 الشكل

 16 ________________________________________________ السابقة األلبومات قائمة :18 شكلال

 17 ___________________________________________________ جديد ألبوم إضافة :19 الشكل

 17 _________________________________________________ األلبوم صور تحميل :20 الشكل

 18 _______________________________ بالمدرسة الخاص الموقع على الصور ألبوم عرض :21 الشكل

 19 _______________________________________________ المتاحة الصفحات قائمة :22 الشكل

 20 _______________________________________________ بنا اتصل الصفحة إدارة :23 الشكل

 20 __________________________________________ بالمدرسة االتصال بيانات تحديث :24 الشكل

 21 _____________________________________________ المدرسة عن الصفحة إدارة :25 الشكل

 21 ______________________________ بها الخاص الموقع على المدرسة عن الصفحة تحديث :26 الشكل

 22 _________________________________________ االجتماعي التواصل مواقع إضافة :27 الشكل

 


