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 مدارس بيتسبرغ العامة 
 

هاز  باستخدام ج  الوصول إلى تطبيقات التعلم

 آيباد توفره المنطقة التعليمية 
 

 
 ومايكروسوفت تيمز    كليفر، وسكولوجي،

 
  



  
 2 الصفحة 

   تسجيل الدخول إلى كليفر

 على األقل. .iOS 9.5.3 يجب تحديث أجهزة اآليباد إلى*متطلبات نظام التشغيل: 
 لن يعمل مع كليفر. iOS 9أي نظام تشغيل أقل من  

 
 على جهاز اآليباد الخاص بك. " PPS Clever" كليفر لمدارس بيتسبرغ العامة اختر تطبيق .1

  
ملحوظة: يجب أن يكون تطبيق "كليفر" العادي موجوًدا لكي تعمل وظيفة كلمات المرور المحفوظة، ولكن سيُطلب منك 

 (. PPSباستخدام طريقة ال يدعمها كليفر لمدارس بيتسبرغ العامة )تسجيل الدخول 
 (.PPS Cleverسيتم توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول إلى كليفر لمدارس بيتسبرغ العامة ) .2

 
 علومات الصحيحة لتسجيل الدخول:اختر الم

o الموظفين بمدارس بيتسبرغ   
 (. jdoe1@pghschools.org :البريد اإللكتروني: )مثال  
  (Active Directoryكلمة المرور: كلمة مرور بريدك اإللكتروني للدليل النشط )  

o  :طالب مدارس بيتسبرغ 
 (stjdoe1 :اسم المستخدم: )مثال 
  كلمة مرور الطالب  

  بيتسبرغ العامة  ةرس : كلمة المرور الخاصة بك لمد١٢ - ٣ •

   ppspkقبل الروضة:  •

   ppskالروضة:  •

• 1 :pps1  

• 2 :pps2  

 

  بعد تسجيل الدخول إلى كليفر، اختر عنوان التطبيق الذي تريد استخدامه للوصول إلى المورد.  .3
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 3 الصفحة 

  تسجيل الدخول إلى سكولوجي 
 

يمكن للطالب والموظفين تسجيل الدخول إلى سكولوجي باستخدام إصدار سكولوجي على شبكة اإلنترنت أو إصدار تطبيق  

 سكولوجي على جهاز اآليباد.
 

 سكولوجي على شبكة اإلنترنت نسخة 
بعد تسجيلك الدخول إلى كليفر باستخدام اإلرشادات المذكورة أعاله، اختر أيقونة سكولوجي في أعلى الشاشة وسيُعاد توجيهك  

 حاجة إلى تسجيل الدخول مرة أخرى.إلى سكولوجي دون ال

 

 
 
 

 نسخة تطبيق سكولوجي  
أو أعلى. أرسلت مدارس  iOS 11تطبيق سكولوجي متاح فقط على أجهزة اآليباد التي تستخدم   متطلبات نظام التشغيل:

التطبيق إلى جميع أجهزة اآليباد المتوافقة. إذا كان جهاز اآليباد الخاص بك يستخدم نظام التشغيل   (PPSبيتسبرغ العامة )

iOS 11 عدة. أو أعلى ولم يظهر لك التطبيق، فيرجى االتصال بمكتب المسا 
 

 

 

 اختر تطبيق سكولوجي على جهاز اآليباد الخاص بك. 

 انتقل إلى حقل "ابحث عن مدرستك أو مجالك" للبحث عن مؤسستك.



  
 4 الصفحة 

 

استخدم لوحة المفاتيح إلدخال اسم مدرستك. أثناء الكتابة، ستظهر لك خيارات  
 المطابقة في القائمة. 

 
العامة بكلمة "بيتسبرغ". اضغط على  يبدأ العنوان الرسمي لجميع مدارس بيتسبرغ 

 اسم مدرستك، وقم بتسجيل الدخول. 

ملحوظة: بمجرد اختيار فرع مدرسة بيتسبرغ العامة، سيتم توجيهك إلى الموقع  

 الصحيح عند تسجيل الدخول. 

 انقر فوق اسم مدرستك وسيتم توجيهك إلى شاشة تسجيل دخول كليفر. 

 

  ول:اختر المعلومات الصحيحة لتسجيل الدخ
  الموظفين بمدارس بيتسبرغ  

 (.jdoe1@pghschools.org :البريد اإللكتروني: )مثال 
كلمة المرور: كلمة مرور بريدك اإللكتروني للدليل النشط   

(Active Directory )  
  طالب مدارس بيتسبرغ: 

 (stjdoe1 :)مثالاسم المستخدم:  
  كلمة مرور الطالب  

بيتسبرغ   ةرس : كلمة المرور الخاصة بك لمد١٢ - ٣ •

  العامة 

   ppspkقبل الروضة: •

   ppskالروضة: •

• 1 :pps1   

• 2 :pps2   
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 5 الصفحة 

 

سكولوجي الرئيسية االفتراضية  بمجرد تسجيل الدخول، سيتم توجيهك إلى صفحة 

 الخاصة بك.

للتعرف على كيفية التنقل في سكولوجي على   شاهدوا هذا الفيديو المفيدالطالب، 

 جهاز اآليباد الخاص بكم!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسجيل الدخول إلى مايكروسوفت تيمز على جهاز اآليباد  

 

https://youtu.be/tj0aNbrlYX8


  
 6 الصفحة 

افتح تطبيق تيمز، وقم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد اإللكتروني لمدرسة بيتسبرغ العامة واختر "تسجيل  .1

 الدخول"

 stjdoe1@students.pghschools.org مثال:

 
 
 
 
 

 إعدادات اإلشعارات واألمان.بمجرد تسجيل الدخول، سيُطلب منك اختيار  .2

 السماح لتيمز بالوصول إلى اإلشعارات والميكروفون والكاميرا للحصول على أفضل النتائج.  ملحوظة: يُرجى 

    
انتقل إلى كل صفحة فريق باستخدام القائمة الموجودة أسفل الشاشة. .3

 



  
 7 الصفحة 

 خيارات القائمة. على في القائمة للكشف عن المزيد من اسحب إلى األ *نصيحة:

 

 

 

 
 

  الدعم

 
كليفر أو  أي مشكالت في تسجيل الدخول إلى كإذا واجهت support@pghschools.org يُرجى التواصل مع مركز االتصال على

    سكولوجي أو مايكروسوفت تيمز أو أي تطبيقات داخل كليفر.
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