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مقدمة
برنامج باور سكوول هو نظام معلومات يخص الطالب ( )SISويبقي اآلباء على اطالع كامل بأداء ابنائهم بأي وقت ،وبأي
مكان .برنامج باور سكوول يساعد اآلباء واألمهات بتحقيق ما يلي:


مراقبة تقدم الطالب والتواصل مع المعلمين.



تنبيه اآلباء إلى أي درجات جديدة ،الحضور والغياب وأي إعالن أو تذكير من الفصل بنفس وقت حدوثها.



التقويمات التفاعلية/الرزنامة توفر لألهل الحصول على رؤية كاملة للواجبات والمهام المطلوبة من الطالب خالل
السنة مما يعطي االهل فرصة لتوجيه ابناءهم في كيفية تنظيم وقتهم فتساعد الطالب على البقاء على المسار الصحيح
وإدارة وقتهم.



يوفر لألهل سهولة االطالع على وثائق هامة مثل خطة العمل الفردية لكل طالب كما يوفر وسيلة تواصل خاصه
ومباشره مع المعلم.
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إنشاء حساب لألهل
يسمح لك الحساب الرئيسي باالطالع على معلومات أبنائك .كما يمكنك أيضا من اختيار ما تفضل االطالع عليه.
ستساعدك الخطوات التالية في إنشاء حسابك الشخصي:
 -1قم بالدخول الي هذا الموقع https://bis.powerschool.com/public
 -2اضغط على تبويب "إنشاء حساب"

 -3اضغط على زر "إنشاء حساب"
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 -4أدخل المعلومات التالية:
أ) االسم – االسم األول واسم العائلة
ب) البريد اإللكتروني  -إخطارات الطالب والمراسالت المتعلقة بك سيتم إرسالها إلى هذا البريد.
ت) االسم الذي ترغب باستخدامه  -اسم المستخدم الخاص بك يجب ان يكون فريدا وغير مكرر.
ث) كلمة السر  -يجب أن تتكون كلمة السر من  7أحرف على األقل.
ج) إعادة إدخال كلمة السر  -تأكيد كلمة المرور الخاصة بك.

ح) معلومات الوصول للطالب  -معلومات عن طالب واحد على األقل ،بما في ذلك:
 اسم الطالب
 هوية الدخول:
(يجب التواصل مع االدارة لمعرفة هوية الدخول
للحساب)

 كلمة مرور الدخول:
(يجب التواصل مع االدارة لمعرفة كلمة المرور للحساب)

 عالقتك بالطالب
خ) اضغط على زر "الدخول"
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 -5بعد الضغط على زر "الدخول" ،سوف يوجهك باورسكوول إلى صفحة تسجيل الدخول:
أ) أدخل اسم المستخدم
ب) ادخل كلمة السر
ت) اضغط على "تسجيل الدخول"

 -6لقد أتممت جميع الخطوات الالزمة إلنشاء حسابك وأصبح بإمكانك االطالع على أداء ابنك/ابنتك
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أزرار بوابة التصفح
الدرجات والحضور
تعرض صفحة الدرجات والحضور معلومات شاملة عن درجات الطالب وحضوره وغيابه بالفصل الدراسي الحالي
ومرفق بالصفحة الرموز الدالة على الحضور والغياب وغيرها مع معانيها.
 .1تحت صفحة الدرجات والحضور والغياب يمكنك االطالع على ما يلي:
 الحضور يوميا ،الغياب والتأخير
 معلومات بشأن المعلم وبريده اإللكتروني
 العامود الخاص بعالمة الفصل ،الفصل األول ،الفصل الثاني :للمزيد من التفاصيل اضغط على "الدرجات".
 اجمالي الغياب والتأخير
 عرض الصفوف الملغاة
 .2صفحة درجات المعايير (لطالب المرحلة االبتدائية) :تعرض الصفحة معلومات عن درجات ومالحظات المدرسين
للفصل الحالي ،ستظهر فقط الفصول الحالية للطالب.
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سجل الدرجات
استخدم هذه الصفحة لالطالع على درجات الفصل وسجل الدرجات للطالب .سيتم ظهور الفصل الدراسي ،العالمات والنسبة
المئوية ،السلوك ،والساعات المعتمدة لكل فصل

سجل الحضور والغياب
تعرض صفحة سجل الحضور معلومات حول حضور وغياب الطالب للفصل الحالي .يعرض الشريط في أسفل الصفحة
الرموز ومعانيها.
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إشعار البريد اإللكتروني
توفر لك الصفحة إشعارات البريد اإللكتروني وإمكانية التصرف بالبريد اإللكتروني لحسابك الرئيسي حسب ما تفضل ،بما في
ذلك ماهية المعلومات التي ترغب في الحصول عليها وكم مرة ترغب في تلقي المعلومات ،وأية عناوين بريد إلكتروني
إضافية ترغب في ان يتم التواصل معك عبرها .قد يتم تطبيق اختياراتك في البريد اإللكتروني على طالب واحد أو جميع
الطالب المرتبطين بحسابك االصلي

مالحظات المعلم
تعرض صفحة مالحظات المعلم أي مالحظة ادخلها المعلم بخصوص الطالب ،مثل إنجازاته أو سلوكه.

الصفحة | 8

دليل استخدام برنامج باورسكول
شهادة الطالب
نشرة المدرسة

تستخدم لعرض شهادة الطالب

تستخدم لنشرة المدرسة (إعالنات،
أحداث الخ )...

تسجيل الفصل
استخدام صفحة تسجيل الفصل
في برنامج باورسكوول حيث يمكن
للطالب واولياء االمور التصرف بمتطلبات
المقرر
(غير متوفر حاليا)

جدولي
هناك طريقتان لعرض جدول الطالب :العرض األسبوعي ويعرض جدول الطالب لألسبوع الحالي .والعرض الشامل ويعرض
جدول الطالب للفصل الحالي على شكل رسم بياني
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معلومات المدرسة
تعرض صفحة معلومات المدرسة العنوان وكيفية االتصال بالمدرسة وموقعها على الخريطة

االختيارات المفضلة للحساب
توفر لك صفحة "اختيارات الحساب" إمكانية إدارة معلومات الحساب األصلي ،بما في ذلك اسمك واسم المستخدم وكلمة
المرور وعنوان البريد اإللكتروني .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكنك إضافة جميع الطالب الذين ينتسبون اليك ولديك الحق القانوني
بهم في حسابك من أجل عرض المعلومات الخاصة بهم .لتعديل أو إزالة طالب مرتبط بحسابك ،اتصل بإدارة المدرسة.
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تطبيق باور سكول على األجهزة النقالة
يعمل التطبيق على سهولة الوصول إلى معلومات الطالب في وقتها مثل الدرجات ،والواجبات ،والحضور والغياب ،كما إنه
يزيد من تفاعل أولياء االمور والطالب.


سهولة الوصول إلى أهم بيانات الطالب مع واجهة المستخدم المحدثة ،وواجهة االعداد ،وتحسين بنية التطبيق.



استخدام قطع واجهة االعداد للوصول السريع إلى المعلومات الهامة بما في ذلك :المعدل ،الواجبات المستحقة،
الواجبات المنتهية ،الحضور ،نشرات المدرسة ،رصيد الوجبات ،والرسوم.



تخصيص واجهة التطبيق عن طريق إعادة ترتيب أو إخفاء القطع لتحديد أولويات المعلومات األكثر اهميه لك



الوصول إلى معلومات الفصل والدرجات ومعرفة الواجبات ،والحضور ،والمعايير



عرض تعيينات الطبقة لألسبوع أو الشهر في طريقة عرض التقويم الجديد ،والحفر إلى أسفل تفاصيل المهمة



إدارة اإلخطارات دفع والبريد اإللكتروني ،ومالمح الطالب ،والوصول إلى المعلومات المدرسية ،وأكثر من
ذلك.

مالحظة هامة :للدخول إلى تطبيق باور سكول ،يجب عليك استخدام رمز المدرسة (انظر للشاشة) باإلضافة لمعلوماتك
األساسية.

استخدام رمز
المدرسة للدخول
إلى التطبيق

استخدم هذه األزرار
لتحميل التطبيق
المحمول من المتجر
أو تطبيقات جوجل
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الدخول إلى تطبيق باور سكول لألجهزة النقالة

أدخل رمز المدرسة هنا.
تحقق من رمز المدرسة
(أنظر فوق)
أدخل اسم المستخدم
وكلمة السر

اضغط زر
"تسجيل الدخول"

بعد تسجيل الدخول
سوف تحصل على
هذا رسالة.
اضغط على زر
"نعم"
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لوحة التحكم في تطبيق األجهزة النقالة

اضغط على هذه النقاط
الثالث لمعرفة المزيد من

اضغط هنا لتغيير إعدادات
العرض
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اضغط هنا لعرض

اضغط هنا للعودة

شروط إعداد التقارير

إلى لوحة التحكم

دليل استخدام برنامج باورسكول

الدعم والمساعدة

لمزيد من المعلومات أو أي دعم ،استخدم أحد جهات االتصال التالية:


السيد باسل العلي (مسؤول نظم المعلومات)
o

البريد اإللكترونيbasel.alali@bis.edu.kw :

 oهاتف ، 22052822 :داخلي8208 :
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