
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة منوعة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/other                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة منوعة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/other1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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365كيفية تفعيل حساب 

مدرسة المنذر االبتدائية للبنين

السماهيجيحسنمحمد.أ:المدرسةمدير



.. 365في حال عدم استطاعة الطالب الدخول على التيمر بايميل ...مالحظة هامة ...أولياء األمور األعزاء
يتوجب عليه تفعيل حساب الطالب عبر الخطوات

www.office.comأفتح المتصفح . 1.

 sign inاضغط على كلمة . 2.

أدخل ايميل الطالب اسم المستخدم. 3.

أدخل كلمة المرور. 4.
 More information requireيظهرلك نافذة تفعيل و تأمين الحساب 

nextمعلومات مطلوبة اضغط كلمة  التالي 

سيطلب منك تأمين الحساب عبر  إضافة رقم هاتف او كتابة ايميل ٱخر  او كتابة سؤال. 5.
م اضغط اضف البلد أدخل رقم الهاتف ث...اضغط على الخيار األول لتأمين الحساب عبر إضافة رقم الهاتف 

أرسل لي /  text meكلمة   
 Verify...   ستصلك رسالة بها رقم كود اكتب رقم الكود ثم اضغط زر تفعيل 

و يمكن الدخول على التيمز.... و بذلك يكون يكون الحساب تم تفعيله 

http://www.office.com/


1-الخطوة 

www.office.com

سجل الدخول في المتصفح
على الرابط التالي

ثم اضغط 
Sign in

http://www.office.com/


2-الخطوة 

@moe.bh 

اكتب ايميل الطالب الرسمي
الذي يحتوي على 

ثم اضغط 
Next

@moe.bh 



3-الخطوة 
اكتب الباسوورد الذي 
حصلت عليه مع االيميل

ثم اضغط 
Sign in



4-الخطوة 

اضغط على التالي

إلضافة المعلومات 
المطلوبة لتفعيل الحساب 



5-الخطوة 

اضغط على الخيار األول 
وهو إضافة رقم هاتف

اضغط على 
Set it up now



6-الخطوة 
اختر البلد  ثم اكتب رقم 

الهاتف و اضغط 
Text me

ستصلك رسالة فيها رقم 
Code

اكتبه في الخانة األخيرة ثم 
اضغط 
verify

1

2code

رقم التلفون



و بذلك يكون حساب الطالب قد تفعل


