إرشادات التسجيل اإللكتروني
 -1يقوم ولي األمر أوالً بالتسجيل في الموقع عن طريق الرابط بالقائمة (.القبول والتسجيل > تسجيل كولي امر ).
بحيث يتم إنشاء حساب و ُتدخل البيانات المطلوبة لكي يتمكن بعد ذلك من الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور يستخدمهما
في الدخول على صفحته في الموقع.

 -2اليمكن لولي األمر التسجيل أكثر من مرة في النظام.
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 -3يجب أن يتوفر لدى ولي األمر بريد الكتروني ليتمكن من إكمال التسجيل.
 -4بعد التسجيل  ،تصل رسالة إلى البريد اإللكتروني المدخل فيها رابط تفعيل وذلك لتفعيل الحساب
 -5بعد التفعيل ،يستطيع ولي األمر استخدام اسم المستخدم ( البريد االلكتروني ) وكلمة المرور للدخول من خالل رابط
الدخول( القبول والتسجيل > الدخول ).

 -6بعد التسجيل والدخول البد من تأكيد رقم الجوال عن طريق ادخال الكود المرسل ،يمكن لولي األمر إضافة أبناؤه من
خالل أيقونة (الطالب > إضافة طالب ) حيث يقوم بتعبئة النموذج الخاص بإضافة طالب ،ويجب تعبئة النموذج كامال كما
هو مطلوب.
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مثال:

 -7بعد إضافة الطالب ،تظهر معلومات ذلك الطالب المُضاف في قائمة الطالب لدى ولي األمر.
مثال

 -8من خالل أيقونة ( طلبات التسجيل > إضافة طلب تسجيل ) ،يتمكن ولي األمر من تسجيل الطالب الذين قام بإضافتهم
والنقر على زر حفظ.
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 -9بعد ذلك تصل رسالة إلى ولي األمر على البريد اإللكتروني ورقم الجوال تفيد باستالم الطلب.
مثال:

 -10فيما بعد ،تصل رسالة لولي األمر تفيد بموعد المقابلة الشخصية للتسجيل في المدارس.
 -11يمكن لولي األمر الدخول على حسابه الذي قام بإنشائه واالطالع على حالة الطلب للطالب الذين قام بتسجيلهم.
 -12في حال قبول طلب التسجيل ،تصل رسالة إلى ولي االمر تفيد بمراجعة اإلدارة العامة للمدارس إلكمال اإلجراءات.
-13في حال لم تصل الرسائل إلى البريد ،يمكن لولي األمر االطالع على البريد غير الهام.
 -14من قائمة السداد ،يستطيع ولي األمر االطالع على الفواتير التابعة ألبناءه المسجلين .يمكن لولي األمر تسديد الفاتورة عن
طريق إرفاق إبصال الدفع.
 -15في حال حصول أي مشكلة ،الرجاء مراسلتنا عبر صفحة اتصل بنا.
http://fursanaljazira.edu.sa/ContactUs
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