MHS Al-Dhaid Web school.
كيف يمكنني الحصول على تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بي ؟
ستستلم االسم و كلمة المرور من خالل البريد اإلليكتروني المسجل لدى المدرسة ،ولكن في حالة عدم استالمه يجب عليك أن تقوم بإرسال رسالة إلى البريد اإلليكتروني ()mhsaldhaid@sabis.net
تذكر فيه اسم الطالب والرقم العسكري والمستوى ،بعد ذلك ستحصل على االسم وكلمة المرور الخاص بك .

?*How Can I get my login details
You will receive a username and password to your E-mail you submitted to the school in case you didn’t receive it then you should send an
E-mail to ( mhsaldhaid@sabis.net) with the student name, military number and your section then you will receive the username and password.
?How to Login to the web school
كيفية تسجيل الدخول إلى موقع المدرسة ؟
أكتب اإلسم وكلمة المرور في الخانة المخصصة على الشاشة .
Go to: https://www.webschool.sabis.net

Write your username and password

?*How can i check the weekly exam material and my subject work sheets
-Go to Download and you will find your subject work sheets with and without answer keys
كيف يمكنني التحقق من مادة اإلمتحان األسبوعية وأوراق العمل ؟
أدخل إلى كلمة  Download.الموضحة في الرسم وستجد أوراق العمل مع أو بدون الحل

?*Can i do my prep list at home
-Yes you can do your prep list at home and that will help you to improve
Just click on prep list icon to check prep list questions.
يمكن أن أفعل قائمتي اإلعدادية في المنزل ؟
نعم يمكنك أن تقوم بالتعرف على قائمة األسئلة االخاطئة وحلها بالمنزل وذلك سيساعدك في التطور
فقط قم بالضغط على أيقونة  prep listولتتحقق من األسئلة
مالحظة هامة:
Prep list
هي قائمة األسئلة التي قام الطالب بحلها بطريقة خاطئة وغالبا ما تكون هامة
فهي تبقى معه إلى أن يقوم بمحاولة حلها مرة أخرى إلى أن يصل لإلجابة الصحيحة
فهي تركز على نقاط الضعف للطالب بحيث تمكنه من التغلب عليها والتطور إلى األفضل

كيف يمكنني التحقق من متوسط نتائج اإلختبار؟
.  الموضحة في الرسمProgress overview اضغط على كلمة

*How can i check my average and exam results?
-Click on Progress overview displayed in the image.

كيف يمكنني التحقق من نتائج جميع اإلختبارات ؟
.  الموضحة في الرسمProgress overview بعد الضغط على كلمة
 ستظهر جميع التفاصيلAcademic اضغط على كلمة
*How can I check my results with all exams results showing?
After clicking on Progress overview, click on Academic , all details will be displayed.
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