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مزايا برنامج االنكليزية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يتم اعطاء الدروس من قبل مدرسين امريكيين اصحاب اللغة االم
الدروس خاصة وال يوجد معكم طالب اخرين ضمن الدرس
يمكنكم اخذ الدروس عن طريق برنامج السكايب وانتم في منزلكم – مكان عملكم – سيارتكم او اي مكان يكون
فيه انترنت متوفر.
بعد كل درس يكون هناك تقرير من المدرس عن الدرس وكل درس يسجل صوتيا وينزل على صفحة الدرس .
الوقت  :يمكنكم اختيار الوقت لدرسكم اليومي بين الساعة  6صباحا الى الساعة  1ليال بتوقيت السعودية وفي
حال اردتم تغيير الوقت الحقا يمكنكم ذلك .
ايام الدراسة  5 :ايام في االسبوع من يوم االثنين الى يوم الجمعة ( السبت واالحد عطلة ) .
يمكنكم عمل تأجيل للدروس في االيام التي تكونون مشغولين فيها حيث لديكم  15تاجيل مع اشتراك ال 3شهور
و  30مع اشتراك ال 6شهور و  45مع اشتراك ال 9شهور
في حال لم تاجلوا درسكم واتصل المدرس في وقت الدرس ولم تجاوبوا على االتصال يظهر زر في صفحة
الدرس اسمه زر الميسد كول يمكنكم الضغط عليه واخذ موعد جديد لدرسكم في نفس اليوم وفي وقت الحق .
يمكنكم تجميد دروسكم لمرة واحدة ولمدة تصل الى الشهرين كأقصى حد.
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 .1الدخول الى صفحة الطالب
يتم الدخول الى صفحة الطالب عن طريق الرابط التالي :
/http://student.alingliziah.com/www/home

يتم ادخال اسم المستخدم في الخانة
يتم ادخال الرقم السري في الخانة

Kullanıcı Adı

Şifre

ثم نضغط على الزر االصغر Giriş

 .2قوائم صفحة الطالب :
.a

: Sechedule

وهو عبارة عن جدول دروسكم حسب التاريخ لكل درس ورقم الدرس ورقم المستوى
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االلوان تمثل االتي  :االزرق  :هي الدروس التي لم يحن تاريخها بعد
االخضر  :هي الدروس التي حان تاريخها وتم حضور الدرس
االحمر  :وهي الدروس التي حان تاريخها ولم يتم حضورها
بالنسبة للدروس يتم الضغط على درس محدد فتفتح صفحة الدرس :

نالحظ في صفحة الدرس من االعلى يوجد التاريخ و اوقات الدخول الى صفحة الدرس ووقت االتصاالت من قبل المدرس
كما يوجد على متن الصفحة  10كلمات جديدة مع كل درس لتساعدكم في تكوين بنك من الكلمات (يمكن ترجمة الكلمة بالضغط على
السهم واختيار الترجمة من موقع ) google translate
ايقونة  Change of time / teacher :تمكنك من تغيير وقت الدرس والمدرس :

:
يتم اختيار وقت الدرس الجديد من يسار القائمة مثال  :بين الساعة  8:30 – 8:00ثم نضغط Make a list
ستظهر لدينا قائمة في االسفل كما في الشكل اعاله تحتوي على جميع المدرسين المتوفرين مع الوقت المتوفر ضمنه
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يتم اخنيار احد الخيارات ستظهر رسالة في االعلى نضغط على زر Tamam

على يمين الصفحة يوجد صفحة الدرس لليوم وتحتها تسجيل صوتي لتمرين في الصفحة
يتم الضغط على الرابط تحت الصفحة لفتح الدرس

Click to view today's lesson.

بعد انتهاء الدرس سيقوم المدرس بكتابة تقرير عن الدرس على صفحة الدرس
كما ستجد التسجيل الصوتي في الربط االزرق فوق الكلمات العشرة
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 : Books .bيحتوي على الكتب كاملة لجميع المستويات بصيغة PDF

.c

 :Supportقائمة الدعم وتحتوي عدة ايقونات
 : Online Support Videos .1تحتوي فيديوهات تعليمية الستخدام الموقع

 : Technical Support .2تظهر فيها االجابات على الرسائل التي تم ارسالها من قبلكم الى الدعم عن
طريق Submit a ticket
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 : Submit a ticket .dيمكنك من ارسال رسالة الى قسم الدعم بالضغط في االسفل يمكن اختيار الموضوع حيث سيظهر مكان لكتابة
الرسالة ثم نقوم بكتابة الرسالة و send

 : Postpone Class .eيمكنك من تأجيل الدرس ويمكنك التاجيل في اي وقت قبل الدرس بساعتين ( اي عندما يبقى ساعتين على
وقت الدرس ال يمكنكم التأجيل )

يتم تحديد تاريخ الدرس المراد تأجيله في جدول التاريخ كما في الشكل ثم نضغط زر  postpone itفيتم تاجيل الدرس
على اليمين نالحظ عدد التاجيالت الممكتة والتاجيالت المستخدمة
وفي حال الرغبة في الغاء تاجيل الدرس وحضوره يمكنكم ذلك بالضغط على زر العودة لتاريخ الدرس المؤجل
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.f

: Missed call
في حال لم تجاوبوا على اتصال المدرس في وقت الدرس الي سبب كان فانه سوف يظهر لديكم زر  Missed Callفي صفحة
الدرس وذلك بعد انتهاء وقت الدرس وسيبقى موجودا لمدة  40دقيقة يمكنكم خاللها اخد موعد جديد للدرس بنفس اليوم بوقت الحق

نختار الوقت الجديد من اليسار كما في الشكل ادناه ثم من الييمين نضغط زر Make a list

سيظهر لدينا مجموعة من الخيارات وهم االساتذة المتوفرون خالل الوقت الذي قمت بتحديده نختار احد الخيارات ثم نضغط
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.g

: Great Ebooks
تحتوي على المئات من الكتب باللغة االنكليزية لتساعدكم في القراءة والترجمة وتقوية لغتكم

.h

: Cartoon
رسم كرتوني مع جملة معبرة يتغير كل يوم
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.i

: Must Read
عشرات المقاالت المفيدة باللغة االنكليزية

.j

: Cross Word
لعبة كلمات متقاطقة تساعدكم على تقوية المفردات لديكم

.k

: Irregular Verbs
تصاريف االفعال الشاذة باللغة االنكليزية مصنفة حسب االحرف االبجدية ومشروح معانيها باللغة االنكليزية
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.l

: Idioms
تحتوي على المصطلحات التعبيرية ومصنفة حسب االحرف االبجدية و مشروح معانيها باللغة االنكليزية

: Phrasal Verbs .m
تحتوي على المصطلحات التعبيرية المؤلفة من مقطعين كلمة و حرف جر ومصنفة حسب االحرف االبجدية و مشروح معانيها
باللغة االنكليزية
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