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الدخول على الرابط التالي

املةقم بتعبئة بیانات التسجیل ك

)میسر(اختر نوع الحساب 

حیحاكتب بریدك االلكتروني الصالثالثي اكتب اسمك 

أعد كتابة كلمة المرورضع كلمة مرور 

حاكتب رقم جوالك الصحی

ارقام ١٠ادخل رقم ھویتك المكونة من 

ة حدد المنطقة اإلداریة التابع
جامعتكأو لمدرستك 

:حسابك حسب التسلسل التالي بعد اكمال النموذج أعاله یتطلب منك توثیق 

.یتم توثیق حساب الخبیر من إدارة ریادي -١

.یتم توثیق حساب المنسق من الخبیر -٢

.یتم توثیق حساب المیسر من المنسق أو الخبیر -٣

.یتم توثیق حسابات الطالب من قبل المیسر -٤

وذلك من التواصل مع إدارة ریادي لتوثیق الحسابلم یتم توثیق حسابك یمكنك حال وفي 

المتاجر، ومن ثم التواصل مع قناة ریادي من                   تنزیل تطبیق خالل 

.لیتم تفعیل حسابكم CChatداخل تطبیق 

3

registeremployer_com/riyaadi.https:// 

مكتب التعلیمحدد اإلدارة التعلیمیةحدد 
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اضغط على تسجیل الدخول

دفي التسجیل الجدیاكتب بریدك االلكتروني الذي سجلتھ 

في التسجیل الجدیدسجلتھا ادخل كلمة المرور الذي 

.بریدك االلكترونيإلى ) استعادة كلمة المرور (في حال لم تتذكر كلمة المرور بإمكانكم الضغط على 

.من المتاجر ثم محدثة الدعم الفني في قناة ریادي                  من خالل تنزیل تطبیق وفي حال عدم استالمك لكلمة المرور بإمكانكم التواصل معنا

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 

www.riyaadi.com



5 يعلى ایقونة ملفك الشخصاضغط 

6 )لوحة التحكم(اضغط على 
ةمتابعة تفاعل الطلبة داخل المدرسلیتسنى لك 

7

)احصائیات المدرسة(شاشة 
بة تفاعل الطلتظھر لك احصائیات 

مع برامج ریادي

حسابكتعني انھ تم توثیق ) موثق(كلمة 
إدارة  مخاطبةتوثیقك بإمكانك  وفي حال لم یتم 

CChatریادي عن طریق 

.یةطالبعدد المنتجات  داخل الشركات تعني .عدد الشركات الطالبیة المسجلةتعني 

ابقاتتعني عدد الطلبة المشتركین بالمس

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 

قاتتعني عدد الطلبة الفائزین بالمساب

تعني عدد الطلبة المشتركین في 
الھا األنشطة ولفعالیات، التي قمت بإدخ

.كمیسر للطلبة

 بإمكانك الضغط على اسم المدرسة لیظھر لك
صفحة المدرسة
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)الطالب(شاشة 
 أسماء الطلبة التابعینتظھر لك 

لنفس المدرسة او الجامعة

نا بإمكانك توثیق حساباتھم من ھ(
) لیتسنى لھم التفاعل مع ریادي

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 

تم توثیقھ

تم توثیقھ

اضغط على  –لم یتم توثیقھ 
لیتم توثیقھ) توثیق(

تم توثیقھ
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)الفعالیات(شاشة 
تي الفعالیات واألنشطة التظھر لك 

.قمت بإدخالھا

)مالحظة(
ن عند إدخال فعالیة او نشاط یجب أ
تقوم باختیار أسماء الطلبة من 
القائمة، كما یجب رفع الشواھد 
.بشكل ممیز ألنھا ستظھر للعامة

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 

نھا مدخلھ أتعني ) جدید(
حدیثًا

 صورة من الصور التي تم رفعھا في
ور لذا یجب أن تكون الص. قسم الشواھد

.مناسبة حیث ستظھر للعامة

.ارھاتعني نوع الفعالیة التي تم اختی

من قبل  تعني اسم الفعالیة التي تم كتابتھا
.المیسر

.تصنیف الفعالیة التي تم اختیارھا

م في تعني عدد الطالب الذین قمت بإضافتھ
.الفعالیة

ھنا یظھر اسمك كمیسر و یظھر اسم 
.المدرسة

)ة فعالیةفي الصفحة التالیة شرح عن كیفیة إضاف(إلضافة فعالیة جدیدة اضغط ھنا 
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)الفعالیات(شاشة 
ي الفعالیات واألنشطة التتظھر لك 

.قمت بإدخالھا

)مالحظة(
:ھنا شرح لكیفیة عمل فعالیة

ب عند إدخال فعالیة أو نشاط یج -١
ن أن تقوم باختیار أسماء الطلبة م
القائمة، كما یجب رفع الشواھد 
.بشكل ممیز حیث ستظھر للعامة

دخال أي فعالیة سیتم إفي حال  -٢
أن  احتساب نقاط تشجیعیة للطلبة حیث

.عدد النقاط یرفع أداء الطلبة والمدرسة

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 

اضغط ھنا لرفع صورة 

اختر نوع الفعالیةاختر تصنیف الفعالیة

اكتب مكان الفعالیةاكتب اسم الفعالیة

اكتب وصف الفعالیة

 بالفعالیةاكتب الطلبة المشاركین 
)الرقم باإلنجلیزي(

قالفعالیة بالدقائاكتب مدة 

حدد السنة للفعالیة

ةالمشاركین بالفعالیقم بتحدید واختیار الطلبة 

 PDfأو ملف  الفیدوھاتیجب رفع الشواھد بشكل ممیز من الصور أو 
.وللعلم سوف تظھر للعامة

یمكنك حذف الصورة

بإمكانك الضغط ھنا لرفع صوره أخرى

لرفع فیدیواضغط ھنا 

 PDFاضغط ھنا لرفع ملف 

.لتقوم برفعھا وإظھارھا) إرسال( اضغط 

ستظھر بھذا ) ارسال(بعد الضغط على 
ن الشكل لدیك ولدى كل الطلبة المشاركی

.في الفعالیة
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)المنتجات(شاشة 
ي المنتجات الطالبیة التتظھر لك 

ة تم إدخالھا ضمن الشركات التابع
.لھم

)مالحظة(
ان بإمكانك إیقاف المنتج في حال ك
غیر مناسب أو ال یتوافق مع 

.النشاط
كما یمكنك حذف المنتج في حال 

ًصا  و یتضمن صورا او نأكان سیئاً 
.مخالف

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 

)افإیق(كمیسر إیقاف المنتج بالضغط على بإمكانك 

)حذف(بإمكانك كمیسر حذف المنتج بالضغط على 
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)الشركات(شاشة 
 تظھر لك الشركات الطالبیة التي

عین تم انشائھا من قبل الطلبة التاب
.لمدرستك او جامعتك

)مالحظة(
لى یتوجب علیك كمیسر الضغط ع

اسم الشركة و تصفح الشركة 
.ومنتجاتھا

كات كما یتوجب علیك تفعیل الشر
جاتھم لیتسنى للطلبة اكمال رفع منت

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 

)تفعیل(شركة تحتاج لتفعیل، اضغط على 

 ً .شركة تم تفعیلھا مسبقا

.اضغط على اسم الشركة لیتسنى لك تصفح الشركة ومنتجاتھا

:مالحظة
.یرجى تحفیز الطلبة على اختیار اسم ونشاط للشركة بشكل جید -١
وعمل عالمة تجاریة ومن ثم  CChatنشاء حساب في ایرجى تحفیز الطلبة على  -٢

داخل شركتھم لیتسنى  CChatالخاص بعالمتھم التجاریة بـ  الباركودیقوموا برفع 
. لألخرین التواصل معھم مباشرة

یفیة یوجد دلیل استخدام ریادي للطلبة في موقع ریادي، كما یوجد بھ شرح لك -٣
. CChatانشاء عالمة تجاریة في 
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)المسابقات(شاشة 
تي تظھر لك المسابقات الطالبیة ال

تم اشتراك الطلبة بھا من خالل 
.قسم األولمبیاد

)مالحظة(
لطلبة یتوجب علیك كمیسر تحفیز ا
راك بمتابعة قسم األولمبیاد لالشت

.في المسابقات

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 
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)التعلیقات(شاشة 
تظھر لك تعلیقات الطلبة على 
برامج ریادي بشكل عام و 

.تعلیقاتك كمیسر

)مالحظة(
تعلیق ننصح بتحفیز الطلبة على ال

في برامج ریادي من خالل حقول 
كل التعلیق، مما یخلق تفاعل بش
.خاص للمدرسة و وللجمھور

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 
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)تعدیل المدرسة(شاشة 
ھذه الشاشة تمكنك من وضع عدد 
طالب المدرسة بشكل عام، لكي 

بة یستطیع نظام ریادي معرفة نس
 تسجیل الطلبة في برامج ریادي
.مقارنة بعددھم داخل المدرسة

)مالحظة(
 وضع عدد طالب المدرسة یختلف

ظام عن عدد الطلبة المسجلین في ن
 وھذه فقط لمعرفة نسبة(ریادي 

)تفاعل طلبة المدرسة

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 

اضف عدد الطلبة بالمدرسة بشكل عام

في تطبیق) عالمة تجاریة ( ارفع كود المدرسة وذلك بعد عمل 

:مالحظة 
سیمكن المدرسة من التواصل مع الطلبة و  CChatعمل عالمة تجاریة في تطبیق  -١

تسھل  CChatأولیاء امورھم اذا رغبت بذلك، حیث أن العالمة التجاریة داخل تطبیق 
.رسةعملیة التواصل و تصفح قنوات المدرسة وھي بمثابة موقع إلكتروني كامل للمد

آلیة  +آلیة عمل عالمة تجاریة للمدرسة + یوجد في ھذا الدلیل آلیة تحمیل التطبیق  -٢
آلیة تصفح الطلبة للمدرسة ومشاھدة اخبارھا عبر + تواصل الطلبة مع المدرسة 
.قنواتھا في عالمتھا التجاریة
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)ةتعدیل المعلومات الشخصی(شاشة 
من ھنا یستطیع المیسر تعدیل 

.معلوماتھ الشخصیة

)مالحظة(
وضع عدد طالب المدرسة یختلف 
 عن عدد الطلبة المسجلین في نظام

وھذه فقط لمعرفة نسبة (ریادي 
)تفاعل طلبة المدرسة

)المیسر ( لوحة التحكم الخاصة بـ 

في تطبیق) عالمة تجاریة ( ارفع كود المدرسة أو الكود الخاص بك كمیسر وذلك بعد عمل 

:مالحظة 
.یفضل رفع الكود الخاص بالمدرسة -١

فھذا یعني أن التواصل سیكون على رقم جوالك،  CChatفي حال وضع الكود الخاص بحسابك الشخصي في  -٢
.ولمزید من المعلومات یوجد في ھذا الدلیل آلیة ذلك



vماذا یعني المیسر؟ وما ھو دوره ؟
.المیسر یمثل المدرسة أو الجامعة، والدور الرئیسي لھ ھو إدارة تفاعل الطلبة المشاركین في برامج ریادي

vھل یتوجب علي كمیسر توثیق حسابي؟ وكیف یتم التوثیق؟
             طبیق یمكنك التواصل مع إدارة ریادي عبر تتوثیق حسابك وفي حال عدم المنسق أو الخبیر، نعم یتوجب علیك توثیق حسابك من خالل 

.لتفعیلھ

vكیف یمكن للمیسر التواصل مع الطلبة ؟
.أفضل طریقة للتواصل ھي عن طریق متابعتھم في لوحة التحكم الخاصة بالمیسر -
).ذلكیوجد اسفل شرح ل(للمدرسة على تطبیق              ومن ثم تحفیز الطلبة على متابعة العالمة التجاریة )  Brand( انشاء عالمة تجاریة  -

vكیف یمكن للمیسر تحفیز الطلبة؟
الب للعامة حیث أن ھم البرامج التحفیزیة وذلك من خالل المنافسة بالمشاركات والفعالیات والتي تنعكس على سجل كل طأیعتبر برنامج ریادي أحد  -

.النظام یظھر بشكل مباشر المراكز األولى للطلبة وللمدارس على حسب تفاعلھم والنقاط المكتسبة
ا أن سجل الطالب لھ في ریادة االعمال بشكل خاص وفي الفعالیات واألنشطة والدورات بشكل عام، كم) السیرة الذاتیة(سجل الطالب یعتبر بمثابة  -

میزه عن یعتبر تراكمي حیث انھ ینتقل معھ من مرحلة دراسیة إلى أخرى لحین تخرجھ من الجامعة، وسیظل تاریخ نشاطھ موجود للعامة بحیث ی
.الطلبة االخرین بوجود رصید من األنشطة في برنامج ریادي

الطلبة بین كل  وخصومات، ویتوجب على كوبوناتتحت قطافي حیث یمكن الطلبة من تحویل نقاطھم إلى ) متجر النقاط ( یوجد قسم بموقع ریادي  -
.فترة استعراض المتجر إلمكانیة تحویل النقاط

فة منتجات حیث أن یتوجب على المیسرین تحفیز الطلبة بالمشاركة في الفعالیات والمسابقات والدورات وانشاء شركات طالبیة افتراضیة وإضا -
.جمیع ما یقوم بھ الطالب من مشاركة ستحسب لھ على شكل نقاط

)المیسر ( أسئلة عامة بـ 



vھل النظام یسمح ألكثر من میسر على نفس المدرسة أو الجامعة؟ وكیف سیتم التفریق بینھم؟
.نعم النظام یسمح ألكثر من میسر على نفس المدرسة أو الجامعة -
ت مھ و تكون ادخاالیقوم النظام آلیا بفرز الفعالیات المدخلة من قبل المیسرین، بمعنى أن كل میسر قام بإدخال فعالیة ستسجل كفعالیة تحت اس -

)الشكل التالي یوضح الفرق( . الفعالیات من قبل المیسرین أو أكثر تحت المدرسة

)المیسر ( أسئلة عامة بـ 

:نالحظ ان 
)فعالیات(قام بإدخال ستة أنشطة ) محمد ناصر التركي: (المیسر األول  
)فعالیات(نشاط واحد قام بإدخال ) الكینانيعادل محمد : (الثانيالمیسر  

اما بالنسبة للطالب والمنتجات والشركات والمسابقة فإنھا تظھر للجمیع،
.كما ان المیسرین سواء اثنان او اكثر یمثلون المدرسة وجمیعھم مسؤول عن توثیق طلبة المدرسة

.علماً ان كل میسر یستطیع تعدیل المعلومات الشخصیة الخاصة بھ دون تأثر المیسر االخر



Cchatكیفیة تنزیل تطبیق 
وعمل عالمة تجاریة والمشاركة



تحمیل یمكنك
 المتجر منالبرنامج

الجوالالخاص بھاتفك 
CChat :باسموالبحث 

1

ریادي والتواصل معھاو الوصول لحسابات  CChatكیفیة تنزیل تطبیق 

من خالل ریادي یمكنك 

تصفح قنوات ریادي

و المنتجات أوأ

الضغط على الرسائل   

4

قم بالضغط على

الباركودصورة  

وسیظھر لك خیارین  

الصورة على جھازك فظ ح

 ارسالھا عبرأو  لتشاركھا 

..البرید اإللكتروني 

5  ھاتقك رقم ادخل

بالتطبیق للتسجل

 عیلالتف كود یصلك وسوف 

 نصیة رسالھ فى

لتتمكن من الوصول2

لى حساب ریاديإ

اضغط على أیقونة 

العالمات التجاریة أو قم 

بالبحث في العالمات 

 التجاریة باسم ریادي ثم

المة اضغط علیھ لتصفح الع

.التجاریة لریادي

3



) .للمیسرین (  CChatكیفیة إنشاء حساب لمدرستك على تطبیق 

.) جدید( بعد الذھاب  للعالمات التجاریة والضغط على  -) Brand(عالمة تجاریة حسابإنشاء 

)  مدرستك ( سیفتح لك نافذة جدیدة  لتسجیل عالمتك التجاریة 

حسب  علىقنوات عرض االخبار والفعالیات واألنشطة وإنشاء والتي من خاللھا ستتمكن من 

لیاء المدارس وأوو تمكن الطلبة ھذه الخدمة أن الدعم، علماً أو قسم للتواصل نشاء إاألقسام و 

. األمور من التواصل المستمر

1

2

المدرسةأكتب أسم 

حدد الدولة

حدد فئة التصنیف الرئیسیة

التصنیف الفرعیةحدد فئة 

ختر العملة الخاصة بالبلدا

أكتب نبذة مختصرة عن المدرسة او الجامعة

اضغط حفظ لمشاھدة صفحة المدرسة

اضغط ھنا لتحمیل صورة كغالف للمدرسة

اضغط ھنا لتحمیل شعار المدرسة



) .للمیسرین (  CChatعلى تطبیق واقسام دعم فني لمدرستك قنوات ومنتجات كیفیة إنشاء 

)+(وذلك بالضغط على عالمة بإمكانك انشاء اكثر من قنات 
)+(بإمكانك وضع تصنیف لمنتجاتك وذلك بالضغط على عالمة 

بإمكانك التصفح و إضافة أخبار عن المدرسة عن طریق كتابة الرسالة 
و عن طریق السھمین لكي تكون كمقالھ حیث تمنحك وضع صورة مع نصأ

)+(بإمكانك انشاء أقسام للدعم وذلك بالضغط على عالمة 
كما یمكنك تحدید أشخاص مسؤولین عن الدعم باختیار اسم من ترغب

ك بإمكانك نشر قنات
من خالل الكود

كما یفضل وضعھ 
في ریادي في 
صفحة المدرسة



www.riyaadi.com

                  من خالل تطبیق للتواصل معنا


