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:انذساسخ وثذاَخ انُظبو السزخذاو

www.seu.englishtown.com:نهًىقغ أدخم1.

.انًشوس كهًخ و انًسزخذو اسى أدخم2.

.Login اضغظ3.
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سزظهش نك انىاجهخ انشئُسُخ نهًىقغ حُث رزضًٍ األدواد 

:األسبسُخ انزبنُخ 

(.Course)قبئًخ انجشَبيج انذساسٍ  -1

(.Classroom)قبئًخ انفصىل انذساسُخ  -2

(.  Need help)قبئًخ انًسبػذح  -3

.أَقىَخ انذخىل انًجبشش ػهً انفصىل االفزشاضُخ -4

أَقىَخ رسجُم انخشوج وانذخىل ػهً  انحسبة  -5

.انشخصٍ
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(Course) انذساسٍ نجشَبيجا قبئًخ -1

:رحزهب وَُذسج

Online) االنكتزونيح اندراسح .أ study)

: يهي ما تتضمن

My) انذساسٍ انجشَبيج -1 course)

My) انًحشص  انزقذو -2 Progress)

Study) انمساعدج اندراسح أدواخ .ب tools)  

: يهي ما وتتضمن

 انقىاػذ - انقىاػذ يخزجش - يزشجى - يفكشح

 ثإداسح خبصخ سسبئم - انُطق يخزجش - انهغىَخ

. ثبنجشَبيج انخبص iPad  رطجُق - االػًبل
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نهجذء ثحم األَشطخ وانزًبسٍَ أَقش ػهً

(My course).



Myانذساسٍ انجشَبيج فٍ وحذح كم courseٌػهً رحزى 

 أخشي إنً يهبسح يٍ االَزقبل ثبسزطبػزك و يهبساد أسثغ

. األسثؼخ انصىس يٍ أٌ ػهً انُقش خالل يٍ



.ػُذ انجذء ثأٌ يهبسح اضغظ ػهً أَقىَخ أثذأ



 وأجت انزؼهًُبد ارجغ قصُش، فُهى َظهش يهبسح كم ثذاَخ فٍ

   انزبنٍ ػهً اضغظ ثى انشبشخ ػهً نك رظهش انزٍ األسئهخ ػهً

Next.



(Classroom) االفتزاضيح انفصول قائمح -2

:اآلتي وتتضمن

English) انمحادثح نغح طالقح اختثارأ- Fluency test)  

.سبػخ 24 قجم يسجق نحجض َحزبج االخزجبس نهزا وانذخىل       

Group) االفتزاضي انفصم     - ة class).

       

Student) انطانة كتاتح      -ج writing)

نًسزىي رقُُى ػهً انحصىل خالنه يٍ انطبنت َسزطُغ      

. انكزبثخ يهبسح



( :Group class)انفصول االفتزاضيح 

 كم ثذاَخ يغ انًجبششح االفزشاضُخ انفصىل حضىس ًَكُك•

  .األسجىع يذاس وػهً انُىو يٍ سبػخ َصف

 ثبإلضبفخ أقصً كحذ  طالة ثًبَُخ االفزشاضُخ انفصىل رضى•

.انًؼهى إنً

Enter اَقىَخ ػهً اَقش انًحذد انىقذ ػُذ• class نذخىل  

.االفزشاضٍ انفصم



(?Need help)قائمح اندعم انفني   -3

:  وتتضمن اآلتي 

(Live help)انمساعدج انمثاشزج أ-

وًَكٍ يٍ خالنهب رقذَى انًسبػذح انفىسَخ وانًجبششح        

.ػٍ طشَق انًحبدثخ انُصُخ انًجبششح

(  Contact us)انتواصم تانثزيد ب-

وَزى فُه رقذَى انًسبػذح ػٍ طشَق انجشَذ االنكزشوٍَ          

.حُث َزى انشد ػهً جًُغ انطهجبد فٍ غضىٌ َىو ػًم واحذ

(  Self help centre)انمساعدج انذاتيح ج-

.وَزىفش فٍ هزا انقسى أجىثخ ػٍ يؼظى األسئهخ انشبئؼخ        



ًَكُك رغُُش انهغخ يٍ خالل انُقش ػهً أَقىَخ انهغخ فٍ أسفم 

.  انصفحخ انشئُسُخ



 انخشوج انًزؼهى ػهً َُجغٍ انذساسخ يٍ االَزهبء ػُذ

   أَقىَخ ػهً انُقش طشَق ػٍ ورنك انُظبو يٍ

Logout.


