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:صفحة تسجيل الدخول

يتم فيها تسجيل اسم المستشار وكلمة ال) مرور 1
.اذا كان قد تم تسجيله من قبل 

اما اذا كان ) االطالع فيمكنه مستخدما جديدا 2
.على شروط العضوية والموافقة عليها
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:صفحة تسجيل الدخول

لضغط يقوم المستشار بادخال البيانات المطلوبة ثم ا
وعند التأكد من صحة" فتح حساب بالمنصة"على 

د بياناته يقوم النظام بارسال رسالة على البري
ه في االلكتروني للمستشار تفيد بقبول تسجيل

.المنصة



:الصفحة الرئيسية

بيانات المستشار ووظيفته ومعلومات ) .لالتواص1

ملفات فيديو للمستشار يتم ربطها مع موق) ع 2
YouTube.

حالة الطقس في ) .مدينة المستشار3

نماذج لبعض المشاريع الخيرية من ) خير ال"موقع 4
".الشامل

تقويم زمني يمكن من خالله اضافة المواعيد) 5
.للمستشارالمهمة 

أعداد الزوار لصفحة المستشار ) 6.

القائمة الرئيسية للتنقل في الموقع) 7.
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(الزمنيالخط : )الخط الزمني

على جميع المشاركات التي وضعها تحتوي 
على المنصة وتعليقات المستشارون األصدقاء 

.عليهااآلخرين المستشارين

مع ) وضع تعليق من المستشار علىإمكانية 1
.المشاركة

بالضغط على هذه االيقونة        تظهر الشاش) ة 2
اركة تسمح للمستشار بنشر مشالتي التالية 

.  جديدة على الخط الزمني للمنصة
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(الصور): الخط الزمني

تحتوي على جميع الصور التي وضعها ) 1
.المستشار على حسابه
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(المشاركات): الخط الزمني

تحتوي على جميع المشاركات التي طرحها ) 1
ى المستشار على المنصة وعدد التعليقات عل

كل منها وعدد مرات قرائتها من األعضاء 
.االخرين

بالضغط على صورة المستشار أعلى الصفحة) 2
تظهر الروابط التالية
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:الرسائل

تحتوي هذه الصفحة على الرسائل المرسلة ) 1
للمستشار لالطالع عليها دون األعضاء من 

.نشرها على الخط الزمني

بالضغط على الرسالة يظهر نص الرسالة ) 2
.رسالهاإوإعادة الرد عليها إمكانية مع أسفلها 

بالضغط على هذه ) يظهر مربع األيقونة       3
.دةحواري يسمح للمستشار بكتابة رسالة جدي
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:المحادثة

إلجراء ) المستشارين أحد محادثة شخصية مع 1
.بالمنصةاألعضاء 

كما ) م للمحادثة لتتآخر مستشار مكن إضافة ت2
من خالل الضغط على رابطأشخاص بين ثالثة 

".إضافة إلى المحادثة"
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:الرأياستطالع 

يمكن طرح استطالع رأي على المستشارين ) 1
بالضغط على رابط استطالع الرأي فياآلخرين 

القائمة الجانبية من خالل كتابة نص حول 
.حولهاألسئلة موضوع االستطالع وطرح بعض 

كما يمكن تحديد قائمة ) ن المستشاريبأسماء 2
الذين سوف يرسل اليهم االستطالع دون 

.غيرهم
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:المستشارون

تتضمن هذه الصفحة قائمة ) جميع بأسماء 1
نوا أكاسواء بالمنصة، المستشارين المسجلين 

. المضافين عند المستشار صاحب الحساب أم 
وذلك من خالل ظهور بطاقة معلومات 

وجواله وبريده المستشار، تعرض اسمه 
.عنهموجزة إلى لمحة اإللكتروني، باإلضافة 

من خالل تبويب ) يمكن البحث عن " بحث"2
اسمه في خانة إدخال المستشار من خالل 

.البحث

بالضغط على ) ظهر يمين بطاقة المستشار تأعلى 3
و ، أاألصدقاءالمستشار إلى قائمة إضافة روابط 

.الدخول على صفحته الشخصية
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:اإلخباريالتبادل 

التي قام األخبار في هذه الصفحة ظهر ت1)
ويظهر مع كل المستشارون اآلخرون، بنشرها 

.خبر اسم المستشار صاحب الخبر

من خالل تبويب ) يمكن " إرسال الخبر"2
.ناآلخريخبر للمستشارين إرسال للمستشار 

2 1



:الملف الشخصي

يظهر في هذه الصفحة تفاصيل أكثر حول ) 1
دراسة، وعمل، وجوائز، من المستشار؛ 

.تواصلومعلومات 

يمكن للمستشار ) تضمّ مجموعات أن يشكّل 2
اختياره، بحيث مستشارين حسب سماء أ

المشاركات إلى و أإرسال األخبار عليه يسهل 
.الوقت نفسهمجموعة من المستشارين في 

يظهر في ) بطاقة معلومات المستشار أعلى 3
رابط اسم المركز األسري الذي يعمل به 
حة المستشار وبالضغط عليه يقوم بفتح صف

خارطة "المركز االسري على تطبيق 
".المنظومات األسرية
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:مواضيع النقاش

تسمح هذه الصفحة للمستشار ) موضوعطرح ب1
للنقاش على مجموعة من المستشارين 

الموضوع ويظهر رأيه، ليكتب كل منهم 
.والتعليقات عليه لآلخرين

وبعد كتابة نص الموضوع يقوم بالضغط على) 2
.لنشره" انشاء موضوع"رابط 

ويمكن الضغط على رابط ) مواضيع مطروحة "3
ها كل بالقائمة الجانبية لتظهر صفحة ب" للنقاش

ات مع التعليقطُرحت سابقا، التي الموضوعات 
.الموضوعُكتبت حول التي 
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