
آليــــة الحصــــــول علـى اســــم
المستخدم في منصة مدرستـي

قم بتسجيل حسابك في توكلنا

٢

قم باختيــار "�يانات منصــة مدرستــي" 
من القائمــــة الجان�ية

٣
سيتم ظهور اسم حساب الدخول لمنصة مدرستـــي/ اسماء 
حسابات الدخول للتابعين.النقر على ايقونــة الحصــول على 
كلمـــة الم�ور للحساب المختـار. (مالحظة: اليمكن ارســــال 

كلمة الم�ور اكثر من مرتين في اليوم لكل حساب)

٤

ستصلك رسالة على رقم الجـوال المسجل في 
موقع توكلنـــــا �تضمن كلمــة الم�ور الخاصـة 

بالمستخـــــدم المختار

٥

الدخــول لموقـــع توكلنــــــا من خــــــالل 
ال�ابـــط :

https://tawakkalna.sdaia.gov.sa

١



آلية الحصول علـى �يانات المستخدم
عن ط��ــــق قائــــــــــــد المدرســـــــــة

يســتطيع القائــد تصد�ــر �يانــات اســم المســخدم و كلمــة المــ�ور لطالبــه 
المســجلين بمدرســته، باســتخدام الخطــوات التاليــة والتــي عــن ط��قهــا 

سيتم إرسال رسالة لولي األمر.

يختــــــار من القائمــــــة الرئيسيـــة"إدارة 
الطالب"

٢
حســابه  علــى  دخــول  القائــد  يســجل 

في مدرستي :
https://madrasati.sa

١

القائمــة  يختــار  الطــالب  إدارة  مــن 
الفرعية "إدارة �يانات الطالب"

٣
ــب"  ــات الطال ــل �يان ــد "تعد� ــار القائ يخت

(أيقونة القلم )

٤

يضغــط علــى أيقونــة "عــرض كلمــة 
الم�ور االفت�اضية"

٥
ــد المعلومــات الظاهــرة  يســتخدم القائ
ــي  أمامــه إلرســال رســالة شــخصية لول
األمــر باســم المســتخدم وكلمــة المــ�ور 

الخاصة بالطالب.

٦



آلية تفعيل حساب مايك�وسفت
Microsoft Office 365

عنــد حصولــك علــى حســابك فــي منصــة مدرســتي و عنــد التســجيل ألول مــرة 
إذا كنت قائدًا أو معلمًا أو مشرفًا أو طالبًا �رجى ا�باع الخطوات التالية:

ــتخدام  ــول باس ــجيل الدخ ــم بتس ق
Microsoft office حساب

لــه حســاب مايك�وســوفت  ليــس  ولــي األمــر 
فــي  الموجــودة  ب�يانا�ــه  الدخــول  ويســتطيع 

حساب نور

مالحظة: 

ــود  ــتخدم الموج ــاب المس ــل حس أدخ
في توكلنا في الخانة أعاله

١٢

أدخــل كلمــة المــ�ور التــي حصلــت 
عليهــا فــي الرســالة المرســلة مــن 

تط�يق توكلنا

عنــد التســجيل ألول مــرة ســوف تظهــر 
لــك الشاشــة أعــاله و التــي تطلــب 
قــم  اإلضافيــة.  المعلومــات  بعــض 

Next باختيار

٣٤

فــي الشاشــة أعــاله يطلــب تأكيــد 
ــوال أو  ــم الج ــال رق ــاب إدخ الحس

الب��د اإللكت�وني أو كليهما:
ــوال  ــم الج ــف رق ــار تع�� ــم باختي ق

  set it up now  واضغط

االختيار من القائمة رمز الدولة 
( المملكة العر�ية السعودية 966+)
ثم ادخال رقم الجوال ابتداء من 5 

وبدون إضافة الصفر

٥٦

علــى  للحصــول   text me اختــر 
رسالة برمز التفعيل

 ادخل رقم التفعيل المستلم بالرسالة 
  verify المرسلة على جوالك ثم اختر

٧٨
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ــت  ــو أحبب ــت حســابك باســتخدام رقــم الجــوال فيمــا ل ل ــك تكــون قــد فعَّ بذل
يمكنك عمل الط��قة نفسها �إدخال الب��د اإللكت�وني.

finish عنــد ظهــور الرســالة أعــاله فهــذا يعنــي إذا ا�تهيت من التفعيل اختر
ــب  ــه بنجــاح ويطل ــم تفعيل أن حســابك ت

منك اإلذن للبقاء متصال ًلمدة طويلة.
ينصــح هنــا باختيــار Yes وذلــك  لتفــادي  

الدخول  المتك�ر 

٩
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