
VR-SOP

www.qatarsop.comيتم الدخول على موقع البرنامج األولمبي المدرسي 

من القائمة ويتم اختيار منافسات البنين ثم اختيار تسجيل 
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Registerحالة وجوده وفي حالة عدم وجوده يتم إنشاء حساب جديد بالضغط على فىيتم الدخول على صفحة تسجيل الحساب 

يوجد باليمين عداد توقيت تنازلي بالميعاد األخير للتسجيل 

:بعد تسجيل حساب جديد  او الدخول سيتم تحويلك الى الصفحة الخاصة بك والتي تشمل مرحلتين 

Registration Athleteالمرحلة األولي يتم تسجيل الالعبين والطالب من خالل 

تعبئتها في هذه المرحلة يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالمدرسة  والالعب ومدرس التربية البدنية وكل الحقول الزامية يجب

من قبل مدرس التربية البدنية  

يتم تكرار العملية السابقة في حالة وجود اكثر من طالب يجب تسجيلهم 

يتم الموافقة على ان الالعب الئق طبياً ومستعد للقيام بالنشاط وتحمل المسئولية كاملة على ذلك 

ة التسجيل فقط عن طريق مدرس التربية البدني
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جيلالوقت المتبقي لنهاية التس
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ها للتأكد منها بعد االنتهاء من التسجيل يتم استالم بريد الكتروني بتأكيد تسجيل الالعب وأيضا معلومات الالعب التي تم إدخال

ة التسجيل فقط عن طريق مدرس التربية البدني

بعد اغالق التسجيل االلكتروني سيتم تحديد مدة للمنافسات 

على الجوال ويجب ان يكون حسابة عام ليتم متابعة النشاط  STRAVAيقوم الالعب بتحميل برنامج 

والمسافة تكون بالكيلو متر كل ذلك يتم من خالل اعدادات البرنامج 

يقوم الالعب بربط البرنامج بساعة ذكية او ممارسة النشاط بالجوال 

جة عبارة عن عند االنتهاء من المسافة الواجب قطعها يتم مشاركة نتيجة النشاط من قبل الالعب مع مدرس التربية البدنية والنتي

صورة ورابط للنشاط

لممارسة وبدء النشاط الخاص به وأيضا تحديد نوع النشاط سواء دراجة  Startومن ثم  Recordيقوم الالعب بالضغط على 

او مشي او جري 
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ة التسجيل فقط عن طريق مدرس التربية البدني

Submit Resultsالمرحلة الثانية من التسجيل هي ادخال النتائج على النظام من خالل 

مفعال  Submit Resultsيقوم مدرس التربية البدنية بالدخول على حسابة ومن ثم سوف يجد زر 

طريق يقوم باختيار الالعب المراد ادخال النتائج له وهي وقت المنافسة وأيضا الرابط وتلك المعلومات تم اخذها من الطالب عن

المشاركة 

 HH:MM:SSيجب ادخال وقت المنافسة بالصيغة اآلتية 

00:15:00دقيقة يتم كتابتها بالشكل اآلتي  15مثال على ذلك العب انجز سباقة في 
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اإللكتروني عند االنتهاء يتم االنتظار حتي فرز النتائج وبعد ذلك يستطيع الطالب أو اي شخص معرفة النتائج من خالل الموقع

تظهر النتائج مع إمكانية معرفة الترتيب لالعب وفوزه 

يتم إصدار شهادة مشاركة أيضا لكل العب يستطيع تحميلها من صفحة النتائج 
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محرك بحث عن البيانات

تحميل شهادة المشاركة 

1

2
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الخ...جميع اللوائح والقوانين والشروط والمواعيد 

سيتم وضعها علي موقع البرنامج  األولمبي 

في حالة وجود أي استفسار او مشكلة 

تتعلق بالتسجيل والنظام الرجاء مخاطبة

محمد صبري / السيد 

 74086952:هاتف رقم 


