
 متابعة أولياء ا�مور  �بنائهم  
في نظام سكوليرا �دارة التعلم ا�لكترونى ؟

www.skolera.com



www.skolera.com
m.esawi@skolera.com2

ا�مور،  �ولياء  جد�  هام  أمر  ا�بناء  تعليم  مستوي  متابعة  إن   -
مخصصة  واجهة  بتصميم  سكوليرا  منظومة  قامت  ولذلك 
�ولياء ا�مور تساعدهم في متابعة أداء أبنائهم في المدرسة ، 
و عمًال على توفير الوقت و المجهود لهم بالتوازي مع إمكانية 

متابعة أوالدهم بكفاءة عالية .

نظام سكوليرا يتيح للمدرسين والطالب و أولباء االمور الحصول على نسخة تجريبية مجانية 
لتجربة النظام بشكل واقعي والتعرف على خصائصه وذلك من خالل الضغط هنا.

يمكنك أيضا مشاهدة فيديو شرح عملى لكيفية متابعة أولياء االمورالبنائهم� في نظام 
سكوليرا للتعليم االلكترونى .أضغط هنا لمشاهدة الفيديو.

ملحوظة : ستجد الفيديو بعنوان " كيفية متابعة أولياء االمور البنائهم في نظام سكوليرا 
للتعليم االلكترونى " في الجزء الخاص بمصادر أولياء االمور في صفحة المصادر التعليمية .

h�ps://www.skolera.com/ar/RequestDemo.aspx

h�ps://www.skolera.com/ar/RequestSupport.aspx



في  له  المخصصة  الواجهة  إلي  ا�مر  ولي  دخول  عند 
نظام سكوليرا سيتمكن من مطالعة القوائم التالية :
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١.قائمة أوالدي
• وهي القائمة التي يستطيع أولياء ا�مور متابعة تطور تعليم أبنائهم وأدائهم الدراسي من خاللها ، حيث يمكنهم الضغط علي  قائمة أوالدي 

في قائمة التصفح، ثم إختيار ا¥بن الذي يرغبون في متابعة أدائه. 

• ستعرض الصفحة (أ) رسم¯ بياني¯ يوضح أداء ا¥بن في الواجبات أو ا¥ختبارات (ب) نسبة الحضور والغياب (ج)  قائمة اعمالي الخاصة بالمهام 
الُمسندة لµبن (د) ما تم نشره عنه حديث¯ من قبل معلميه .

قائمة أوالدي

االطالع على أدائه 

نسبة الحضور و الغياب

قائمة أعمالي

أحدث المنشورات

في الواجبات و االختبارات
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قائمة الروابط السريعة
•

- التجمعات 
باالشتراك بها .

سندة  ُ - أعمالي 
إليهم بشكل عام .

- المقررات 
الدراسية و يمكنهم أيضا مشاهدة ما تحتوي عليه مقرراتهم من محتوى وواجبات دراسية و اختبارات و درجات حضور و مشاركة .

- جداول الحصص : التي تمكنهم من االطالع على مواعيد و حصص 
المقررات التي يدرسونها .

- مالحظات السلوك : و منها يستطيع كل ولي أمر أن يستقبل و 
يقرأ أي مالحظات ترد على سلوك ابنه سواء كانت إيجابية أو سلبية 

.

- التقويم
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• و يمكن �ولياء ا�مور متابعة الشارات التي يحصل عليها أبناؤهم وكذلك المقررات المسجلين بها من يسار الشاشة الرئيسية لواجهة 
أولياء ا�مور كنوع من أنواع متابعة أدائهم الدراسي .

• يستطيع أولياء  ا�مور من خالل سكوليرا متابعة  كل ما يحدث علي حساب أبنائهم بصالحية المراقبة وذلك دون الحاجة إلى الذهاب 
للمدرسة للوقوف على أداءات أبنائهم . 

الشارات التي حصل عليها ا¥بن

المقررات المسجل بها ا¥بن
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يمكنك أيضا مشاهدة فيديو شرح عملى لكيفية متابعة أولياء ا�مور �بنائهم  
في نظام سكوليرا للتعليم االلكترونى . أضغط هنا لمشاهدة الفيديو.

ملحوظة: ستجد الفيديو بعنوان " كيفية متابعة أولياء ا�مور �بنائهم  في نظام سكوليرا للتعليم 
االلكترونى " في الجزء الخاص بمصادر أولياء ا�مور في صفحة المصادر التعليمية .

تساعد منظومة سكوليرا أولياء ا�مور في متابعة نجاح أبنائهم وتفوقهم في المدرسة

h�ps://www.skolera.com/ar/RequestSupport.aspx


