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 قيبطتلا تيبثت  1  

  Edulog Parent" قيبطت نع ثحبا
Portal" وأ لجوج تاقيبطت رجتم يف  

  اضيأ كنكمي .هتيبثتل لبأ تاقيبطت رجتم
  دوزملا ةعيرسلا ةباجتسالا زمر مادختسا
. #2  مقر ةقيثو يف

 ةعيرسلا ةباجتسالا زمر  2

 

  رز ىلع طغضا ،قيبطتلا تيبثت درجمب
  ليجست ةشاش يف  "Sign Up" ليجستلا
 .  "Login Screen" لوخدلا

  ليجستلا  3

  لخدأ .ريخألاو لوألا كمسا لخدأ
  . ينورتكلإلا ك ديرب
  اهلاخدإ دعأ مث رورملا ةملك لخدأ
  رز ىلع كلذ دعب طغاض .اهديكأتل
 .  "Sign Up" ليجستلا

  ققحتلا  4

 ةيلمع حاج ن:كفتاه ىلع ةلاـــسر ىقلتتـــس
  ! ليجستلا
 ربع ينورتكلإلا دـيربلا نم ققحتلا ىجري
support@edulog.cloud   طبارلا اذه
 صاخلا ينورتكلإلا ديربلا ناونع نم دكأتلل 
 . كب

 لوخدلا ليجست  5

  .رورملا ةملك لخدأ .ينورتكلإلا كديرب لخدأ
  "Sign In " لوخدلا  ليجست رتخا

  بالطلا  6

  Student" بالطلا لقن تانايب رهظت نل
Transportation" ةــلحرملا هذــه يف.  

 Student" بالطلا فــــشك ىلإ لـقتنا
List"

 
  ةـهجاو لـفــــسأ ةدوزمل اةـمئاـقل ايف 

  مـــس اةفاـــضإ ىلع طـغــضا م ث،قيبطتلا
   ."Add Student" بلاطلا

 

 
   

 

 

 

ُ

 

ً

 

  بلاطلا مسا ةفاضإ  7 

  ىلع طغضا ،بلاطلا تانايب ىلإ عوجرلل
  لقنلا لودج رتخا مث     عوجرلا مهس

" Transportation Schedule"  

 داليملا خيرات  8

   ؟Where’s my Bus "" رتخا
 Student" بلاطلا تانايب يف   

Detail"
 

  فقومو ةسردملا عقوم رهظيس 
  بلاطلل ةصخصملا ةلفاحلا عقومو تالفاحلا

  ةلحرلا تانايب رهظتس امك ،ةطيرخلا ىلع
 . ةطيرخلا لفسأ

  دامتعالا  9

  رايتخا دنع ليصفتلاب بلاطلا تانايب رهظت
  رارزألا .بالطلا فشك نم بلاطلا مسا
  خيراتو بلاطلا ةيوهو بلاطلا مساب ةصاخلا
  لودجو ةلفاحلاو ةسردملا عقومو داليملا
 . لقنلا

  بلاطل اتانايب  10

  "دمتعم"  "Approved" ةملك رهظتس
  يف دامتعالا ضفري .بلاطلا  مسا بناجب

  تانايبلل ةقباطم ريغ تانايب لاخدإ لاح
  . عاطقلا ىدل ةحاتملا
 . ةسردملاب لاصتالا

  ؟يتلفاح نيأ  11

 "DOB"   ةلدسنملا ةمئاقلا يف داليملا خيرات ددح
  . Apple iOS  ماظنب لمعي فتاهلا ناك اذإ

  دعب طغضا ديوردنأ ماظن يف ةنسلاو مويلا ددح
  .  "Done" "مت" رز ىلع كلذ
 . لاحلا يف دامتعالا متي

  لودج  12

  صاخلا ريخألاو لوألا مسالا لخدأ
  ثحبا وأ ةسردملا مسا لخدأ .بلاطلاب
  . ةطيرخلا ةنوقيأ ىلع طغلضاب اهنع

  بلاطلا ةيوه كلذ دعب لخدأ   
 . هداليم خيراتو
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 لودج 13

 لودج رز ىلع طغضلاب
 تقوو ناكم كل رهظيس ،لقنلا

  "Pickup" ةلفاحلا بوكر
   " Drop-off" اهنم لوزنلاو

  بلاطلا تالحر 14

  ةلفاحلا بوكر نكامأ لودج ةذفان يف
  تانايبلا ضرع رتخا ،اهنم لوزنلاو

"View Details" نم ديزملا ضرعل 
   .تامولعملا

  تالحر الهاتبيتن 15

 ذةفلناا ذه هفي راتاشعإل ادعدا إكنكمي
  .  ونةقألي ا هذهلىع طضغبال

  لعيف لتيلوح الترز على  ذلكعد بطاضغ
  . تراعاشإل ايةصخا

  بيه التنقةطنم 16

 حتى تالحرل اةذف نالفسأل قلنتا
  رز مخدستا .طبضل اطخ رهوظ
  .نبيهلت انمز ددح م ث.طبض لللقانتالا

  بيه التننزم 17

 ايةه نتقو وبيهالتن ةداي بتقو ددح
  لخود تاراعش إاماللهخ قىتللت هبيالتن

  طضغ ا.ةددحالم ةقطمن الفي فلةحالا
  . "Done" "م"ت رز على  ذلكعدب

  سيةئير الةحفالص 18

  طضغ ا،ةسيئير الائمةقلا ىل إعجورلل
  ضرعت     .عوجرل امهس لىع
  يةلالت اةلحر التاان بيسيةرئي الةحفصلا

  . دةرلوا السائرلوا

 

  

    

      

  
  تاعدادإلا 19

  ىعل طضغ ا،ةسيئيرلا مةائقال يف
  نكمك ي."Settings" تعداداإلا
  طبض ورورالم ةمكل رييغت
 رختيااو ةغلل اديدحوت تارعاشإلا
  ديثاتح التنع حث والبقللنا تحداو

  . مسقل ااذ هفي

 ررو المةكلم 20

 رروالم ةملك ر تغييرختا
"

Change 
Password

"
  لمةك ريلتغي تادعداإلا في 

  . "Submit" رز لىع طغض ام ث،رورمال
   هذارعب ونيرلكتإل اكدري بن مققحت
  support@edulog.com. طابرال

  تارشعاإلا 21

  ىعل طضغ بالتارعاشإل العيف تعليك
  ىإل  ذلكعد بقلنتست .حويللتا رز
   .فاتاله تارعاش إتداادعإ

  تالحرل اتاهنبي تقطمنا 22

 تهابي تنةقطمن راتشعا إلىع طغضلاب
  قاتوأو قطامن طبض كنمك ي،تالحرلا

 في بينةمل اتءاراجإل اعاتب بابيهالتن
  . الهعأ 15-17  اتوطخال

  غةللا  23

  تادادعإل افي ةغلل ارز لىع طضغا
  رز على طضغ ام ثغةلال دديحلت
  . "Save" ظفح

  تاحدولا 24

  شةاش يف قلالن تادح وعلى طغضلاب
 ألميال اددع دديح تكنكم ي،تادادعإلا
  رز على طضغل ام ثتارمتولالكيو
  . "Save" ظفح
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