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تسجیل جدیداضغط على 

املةقم بتعبئة بیانات التسجیل ك

)طالب(اختر نوع الحساب 

حیحاكتب بریدك االلكتروني الصالثالثي اكتب اسمك 

أعد كتابة كلمة المروركلمة مرور ضع 

حاكتب رقم جوالك الصحی

ارقام ١٠من ھویتك المكونة ادخل رقم 

ة حدد المنطقة اإلداریة التابع
لمدرستك او جامعتك

. بعد اكمال النموذج أعاله یتطلب منك توثیق حسابك من المیسر في مدرستك او جامعتك  واختیار البرنامج المناسب لك من برامج ریادي

.من المتاجر                  وذلك من خالل تنزیل تطبیق وفي حال عدم وجود میسر بإمكانك التواصل مع إدارة ریادي لتوثیق الحساب
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اضغط على تسجیل الدخول

دفي التسجیل الجدیاكتب بریدك االلكتروني الذي سجلتھ 

ادخل كلمة المرور الذي سجلتھ في التسجیل الجدید

.الى بریدك االلكتروني) 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



5 يعلى ایقونة ملفك الشخصاضغط 

6 )لوحة التحكم(اضغط على 
لیتسنى لك التفاعل مع برامج ریادي
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)احصائیات(شاشة 
تظھر لك احصائیات تفاعلك مع 

برامج ریادي

تعني انھ تم توثیق حسابك) موثق(كلمة 
)المیسر(من  

نكم وفي حال لم یتم توثیقھا من المیسر بإمكا
CChatمخاطبة إدارة ریادي عن طریق 

جیل تعني ان لدیك شركة وذلك بعد تس
)الشركات(الشركة من قسم 

ا تعني ان لدیك دورات قمت بالتسجیل بھ
)دورات(قسم وذلك بعد تسجیل الدورة من 

تعني انك قمت باالشتراك بأحد 
)المسابقات(المسابقات وذلك من قسم 

ل تعني ان لدیك أنشطة وفعالیات وذلك من خال
)المیسر(المدرسة أو الجامعة ویقوم بإدخالھا 

 یتم منح االوسمة من إدارة ریادي وذلك
عند التفاعل الممیز مع برامج ریادي

ریادي  تعني بعدد النقاط التي حصلت علیھا من خالل تفاعلك مع برامج
 سواء االلكترونیة او في المیدان، حیث أن عدد النقاط یرفع اسم

.الطالب في التصنیف كأفضل الطلبة

وذلك  عدد النقاط التي قمت بتحویلھا الى مشتریاتھا حصلت علیعدد النقاط التي 
ویل حیث یمكنك تح) متجر النقاط(من خالل صفحة 

.النقاط الى مشتریات او خصومات
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)الشركات(شاشة 
ائھاتظھر لك الشركة التي قمت بإنش

بإمكانك انشاء شركة لك او مع مجموعة من الطلبة
)أضغط ھنا ( وذلك من خالل الضغط على ایقونة  

التي  بعد تسجیلك للشركة ستظھر ھنا الشركة
قمت بإنشائھا 

من ھنا) إضافة منتج( بإمكانك 
كما یجب وضع كامل تفاصیل

المنتج مع صور ممیزة وواضحة

الخاصة بالشركة) لوحة التحكم(
، وبعد الضغط علیھا سیمكنك إدارة الشركة
حیث ستتمكن من مشاھدة احصائیات عن 

یات الشركة و المنتجات والتعلیقات والمشتر
اء التي قام العمالء بطلبھا من متجرك وأعض

الفریق معك و إضافة المنتجات واخیراً 
.التعدیل على الشركة
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)الشركات(شاشة 
ائھاتظھر لك الشركة التي قمت بإنش

اديحصولك على نقاط یرفع من تقییم سجلك لدى ری

قم بوضع صورة ممیزة 
كة وجمیلة لخلفیة ملف الشر

ھاترغب بتأسیساكتب اسم شركتك التي 

اكتب وصف تعریفي عن شركتك بحیث یكون محفز للقارئ 
.وال یتجاوز السطرین

.يستظھر للعامة و سیظھر لك سجل تجاري افتراض) عند انشاء شركتك ( معلومة ھامة 
.لذا علیك ادخال معلومات الشركة بشكل دقیق وممیز

.اكتب نشاطك التجاري بحیث ال یتجاوز السطر الواحد
.علماً انھ سیظھر بالسجل التجاري االفتراضي

قم برفع شعار لشركتك
یفضل الن یكون مقاس 
صورة الشعار في اطار 

مربع 

قم بتجمیل تطبیق                  من المتاجر 
من بعد ذلك قم بإنشاء عالمة تجاریة لكي تتمكن

لھاوضع رمز االستجابة السریعة، و التي من خال
سیتمكن االخرون من التواصل معك 

قم برفع 
رمز االستجابة السریعة
الخاصة بك او بعالمتك 

CChatالتجاریة في 

مثال

مثال

من  یمكنك اختیار أعضاء الفریق منھا ھنا، وأعضاء الفریق فقط یقتصر على الطالب
علماً انك ستكون المدیر المسؤول في النظام. نفس المدرسة او الجامعة

... )المدیر المالي او مدیر التسویق  الخ( حدد مناصب أعضاء الفریق مثل 

ھنااخرین بالضغط بعد إضافة العضو األول بإمكانك إضافة أعضاء 
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)دورات(شاشة 

تظھر لك الدورات التي قمت 
باالشتراك بھا

بإمكانك اختیار الدورة 
)أضغط ھنا ( من خالل الضغط على ایقونة 

ھنا تظھر لك الدورات التي قمت باالشتراك بھا

بقیة توضح لك النسبة المئویة المت
الجتیاز الدورة

بة عند االنتھاء وتجاوز الدورة بنجاح ستظھر لك النس
.، بإمكانك تحمیل الشھادة بشكل فوري) منتھي(
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)المسابقات(شاشة 
تظھر لك المسابقات التي قمت 

بالتسجیل بھا

بإمكانك اختیار المسابقات
)أضغط ھنا ( من خالل الضغط على ایقونة 

.ھااحدا المسابقات التي قمت بالتسجیل ب
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)النشاط والنقاط(شاشة 
 تظھر لك جمیع األنشطة التي قمت
ل بھا، حیث یحسب لك نقاط على ك

عدد النقاط التي حصلت علیھا بعد .نشاط قمت بعملھ
االنتھاء  من أحد الدورات، علماً ان عدد 

.النقاط تختلف من نشاط إلى آخر

نقاط الى حصولك على نقاط یرفع من تقییم سجلك لدى ریادي، ویمكنك من تحویل ال: معلومة
 ھلالتمشتریات او خصومات وذلك بالتعاون مع تطبیق 
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)الفعالیات(شاشة 

مت تظھر لك جمیع الفعالیات التي ق
بھا داخل المیدان، والتي یقوم 

)المیسر(بتسجیلھا 

تتنوع  حیث) المیسر( یعرض ھنا عدد الفعالیات التي قمت بھا في المیدان وذلك من خالل إضافتھا من قبل 
بإضافة ) رالمیس(علماً أنھ كلما زادت أعداد الفعالیات التي تشارك فیھا وقام . الفعالیات حسب اختیار المیسر

.اسمك ضمن الفعالیة، سیقوم النظام باحتساب النقاط لك آلیاً ومن ثم ستظھر في سجلك مباشرة



13

)تعلیقاتي(شاشة 
مت تظھر لك جمیع تعلیقاتك التي ق

بھا، حیث تظھر مدى تفاعلك مع 
.الغیر

ما ان تعرض ھنا جمیع التعلیقات التي قمت بھا ، حیث تعكس مدى تفاعلك مع الطلبة االخرین، ك
.تفاعلك یعكس مدى حرصك على متابعة الغیر و التجاوب معھم
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)مشتریاتي(شاشة 
ي تظھر لك جمیع طلبات الشراء الت

.قمت بھا

تعرض ھنا جمیع طلبات الشراء التي قمت بھا من المتاجر في ریادي، حیث سیقوم المتجر 
.بالتواصل معك لكیفیة التوصیل و الدفع
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)مشتریاتي بنقاطي(شاشة 
.اطتظھر لك جمیع مشتریاتك بالنق

ون مع في حال تحویل نقاطك الى مشتریات ستظھر ھنا طلباتك، حیث ستقوم إدارة ریادي بالتعا
ن بالتواصل معك بخصوص مشتریاتك او خصوماتك إما عن طریق االتصال او ع ھلالتتطبیق 

. ھلالتطریق تطبیق 

ھنا سیظھر
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)یةتعدیل المعلومات الشخص(شاشة 
والتي یمكنك من خاللھا تعدیل 

.معلوماتك الشخصیة
 علماً انھ بإمكانكم تغییر المرحلة
الدراسیة عند االنتقال للمرحلة 
التالیة، كم یمكنك تعدیل أي 

.معلومات أخرى



Cchatكیفیة تنزیل تطبیق 
وعمل عالمة تجاریة والمشاركة



ادخل رقم ھاتقك لتسجل 

بالتطبیق وسوف یصلك

.كود التفعیل فى رسالھ نصیة 

من المتجر یمكنك تحمیل البرنامج 

CChat :والبحث باسمبھاتفك الجوال الخاص 

الذھاب للعالمات التجاریة 12

 لتتمكن من جدیدعلى عالمة والضغط 

....إنشاء عالمة تنجاریة خاصة بك 

3

تجاریةعالمة وعمل  Cchatكیفیة تنزیل تطبیق 



یة قم بتحمل صورة الغالف لعالمتك التجار

جاریة قم بتحمل الصورة األساسیة لعالمتك الت

)الشعار( 

.أدخل أسم عالمتك التجاریة 

.اختر الدولة 

تجاریھ اختر الفئھ المناسبة لعالمتك ال

.لتجاریةفئھ فرعیة لتوضح بشكل أكثر مجال عالمتك ا

العملھ الخاصة ببلدك أختر 

. ھیمكنك كتابة وصف مختصر لعالمتك التجاری

ریة أحفظ بیانات عالمتك التجا

تجاریةعالمة وعمل  Cchatكیفیة تنزیل تطبیق 

) جدید( بعد الضغط على  - إنشاء عالمة تجاریة

سیفتح لك نافذة جدیدة  لتسجیل عالمتك التجاریة ، والتي من خاللھا 

عم، علماً ستتمكن من عرض منتجاتك و انشاء قنوات لك و انشاء قسم للتواصل او الد

.لبةان ھذه الخدمة تتناسب مع الطلبة و المدارس للتواصل مع الطلبة و عوائل الط
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یمكنك التعدیل على معلوماتك

ةالتواصل مع خدمھ عمالء العالمھ التجاری

عرض المنتجات 

ة البار كود الخاص بعالمتك التجاری
ي في استخدامھ فماقمنا بذكرة فیما سبق حیث یمكن ( 

)عتكشركتك داخل ریادي لكي یتمكن الزوار من متاب

را صور المنتجات التى قمت برفعھا مؤخ

القنوات الخاصھ بمنتجاتك 

تجاریةعالمة وعمل  Cchatكیفیة تنزیل تطبیق 

التفاعل ومشاركة العالمة التجاریة 
:من خالل عالمتك التجاریة ستتمكن من التالي

.إنشاء قناة  او عدة قنوات لشركتك او مدرستك -١

.و تقسیمھا حسب المنتج) المنتجات( داخل  كتلوجإنشاء  -٢

وھذه ) Massage( وضع قسم لخدمات العمالء او للتواصل من خالل قسم  -٣

. تمكن الزوار من التواصل معك بشكل خاص دون معرفة رقم جوالك الخاصیھ

5

المتك یمكنك تنزیل البار كود الخاص بع

ومن ثم رفعھ في ملفك  التجاریھ

ك الشخصي او شركتك في ریادي، وذل

عك لیسھل انتشار منتجك و التواصل م

.ومعرفة كل جدید عنك



تواصل المتابعین مع عالمتك التجاریھ بتطبیق ریادي على              طریقھ رفع كود  

5اضغط حفظ

1الضغط على عالمھ الرسائل

2 كتابھ اسم القناة

یمكنك اختیار 
رقمك الخاص 

ك للتواصل  ویمكن
ایضا ان تختار 
احد اصدقائك 

ل لیتلقى ھو رسائ
 المتابعین والرد
 علیھا وتستطیع

ایضا وضع كود 
سري للرسائل 

لمزید من الحمایة 
لعمالئك

3

4أختر االسم 

إضغط على صوره الكود الموجودة بعالمتك 
التجاریة 

 األول خیارنقم بالضغط على الكود وسیظھر لك 
.لتحمیلھ في البوم الصور و الثاني ارسالھ ایمی
ك بعد تنزیلھ بإمكانك وضعھ في شركتك او ملف

الشخصي في ریادي

1

2
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                  من خالل تطبیق للتواصل معنا


