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 مدارس بيتسبرغ العامة 

 

 الوصول إلى تطبيقات التعلم  

  باستخدام جهاز الحاسوب الشخصي

 
 وسكولوجي كليفر، 

 

  



 
 2صفحة  ال   

 
 

   تسجيل الدخول إلى كليفر

أو كروم  Edgeأو ايدج /  Firefoxيجب على المستخدمين استخدام فايرفوكس /  متصفح:ال*متطلبات 
/ Chrome.  

 
 قم بتنزيل امتداد كليفر   .1

هذه عملية   حتى تتمكن من الوصول إلى موارد كليفر اإلضافية بمجرد دخولك.  االمتدادستحتاج لتحميل 
 لمرة واحدة.  

 
 تعليمات لجوجل كروم

   تعليمات لموزيال فايرفوكس
 دج  تعليمات لمايكروسوفت إ

 
 ر في الزاوية العليا من المتصفح.  فلي إذا رأيت أيقونة صغيرة لك طبق كليفر م   امتدادستعرف أن لديك  

 
طلب منك مرة ثانية عند محاولة تسجيل الدخول إلى أي  سي  فكليفر،  امتداد إذا فشلت في تطبيق  :مالحظة*

 ية. لتعليم يتطلب كلمة مرور المنطقة اتطبيق  
 

وقم   قدمالم   رفيكلامتداد  رابط، فقط انقر على ذلك منك بل  ط   إذا مرور كلمات أي بتحديث تقمال 
الوصول إلى   ستئناف ال  الدخول تسجيل، ارجع إلى صفحة  متداد. بعد تنزيل اال متدادل اال يبتنز

 التطبيق. 
 

 
 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/clever/nopfnnpnopgmcnkjchnlpomggcdjfepo
https://chrome.google.com/webstore/detail/clever/nopfnnpnopgmcnkjchnlpomggcdjfepo
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027935/microsoft-edge-add-or-remove-browser-extensions
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027935/microsoft-edge-add-or-remove-browser-extensions
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027935/microsoft-edge-add-or-remove-browser-extensions


 
 3صفحة  ال   

 

  Find itبسرعة /  اعثر عليهافي قائمة  كليفر اخترو www.pghschools.org انتقل إلى .2
Fast  

 

 
    www.pghschools.org/cleverيمكنك أيضا االنتقال مباشرة إلى 

أدوات قائمة تحت   mypps.sharepoint.comلى كليفر على إأيضا الوصول  للموظفينيمكن 
 . الويب

 
   كليفر لمدارس بيتسبرغ العامة.دخول سيتم توجيهك إلى صفحة تسجيل  .3

 
 اختر المعلومات الصحيحة للتسجيل: 

o  مدارس بيتسبرغ:بالموظفين   
  (.jdoe1@pghschools.orgالبريد اإللكتروني: )مثال   
  البريد االلكتروني للدليل النشط  وررمال: كلمة وررمكلمة ال  

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

  ر الخاصة بك لمدارس بيتسبرغ العامةمرو: كلمة ال١٢ – ٣ •
  ppspkقبل الروضة:  .1
  ppskالروضة:  .2
3. ١ :pps1  
4. ٢ :pps2  

  .للوصول إلى المورد تريد استخدامه ذيى كليفر، اختر عنوان التطبيق البعد تسجيل الدخول إل .4

http://www.pghschools.org/clever
http://www.pghschools.org/clever
http://www.pghschools.org/clever
https://mypps.sharepoint.com/
https://mypps.sharepoint.com/
https://mypps.sharepoint.com/
mailto:jdoe1@pghschools.org
mailto:stjdoe1@pghschools.org
mailto:stjdoe1@pghschools.org
mailto:stjdoe1@pghschools.org


 
 4صفحة  ال   

  Schoologyتسجيل الدخول إلى سكولوجي / 
 

، اختر أيقونة  يةلتعليم لمحمول الذي توفره المنطقة احاسوبك ابعد تسجيلك الدخول إلى كليفر باستخدام  .1
  مرة الدخول تسجيل إلى   الحاجة دونعاد توجيهك إلى سكولوجي وسي  سكولوجي في أعلى الشاشة 

 . أخرى
   
 

 
 

ة *إذا تمت مطالبتك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور على صفحة سكولوجي، يرجى إرسال تذكر
   ية إلعادة تعيين كلمة المرور لسكولوجي الخاص بك.لتعليماتصال المنطقة اإلى مركز 

 
 

  تسجيل الدخول إلى مايكروسوفت تيمز
  .  portal.office.comيمكنك استخدام أي متصفح لالنتقال الى 

 
 ".NEXT"التالي /  واخترلكتروني لمدرسة بيتسبرغ العامة اإٍل بريد ال ادخل .1

   

https://portal.office.com/


 
 5صفحة  ال   

   لمدرسة بيتسبرغ العامة الخاصة بك. وررم إدخال كلمة ال سي طلب منكثم  .2
 

 
   ". Teamsيقونة "تيمز / أ اختر .3

 

 
 
 

  الدعم
إذا واجهتك أي مشكالت في   support@pghschools.org يُرجى التواصل مع مركز االتصال على

    سكولوجي أو مايكروسوفت تيمز أو أي تطبيقات داخل كليفر.كليفر أو   تسجيل الدخول إلى
 

mailto:support@pghschools.org

