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داللة األيقونات املستخدمة في البوابة
األيقونة

الهدف
تسجيل الدخول للبوابة
تسجيل الخروج من البوابة
التواصل مع فريق البوابة عبر خدمة تواصل معنا
الوصول السريع لحساب البوابة على اليوتيوب
الوصول السريع لحساب البوابة على تويتر
الوصول السريع لحساب البوابة على الفيسبوك
الوصول للوحة معلوماتك والتي من خاللها تستطيع االستفادة من الخدمات
املقدمة لك في البوابة.
ً
بالضغط على الشعار ستتحول تلقائيا إلى الصفحة الرئيسة للبوابة.
لتحميل التطبيقات التالية( :حقيبة عين  ،حقيبة املعلم ،مصحف عين) من متجر
.Google Play
لتحميل التطبيقات التالية( :حقيبة عين  ،حقيبة املعلم ،مصحف عين) من متجر
.ITunes
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األيقونة

الهدف
لتحميل الدروس كنسخة إلكترونية بامتداد PDF
عدد املشاهدات للكائن التعليمي املعروض.
ملشاركة الكائن التعليمي عبر الشبكات االجتماعية والبريد اإللكتروني.
بالضغط على أيقونة أضف إلى حقيبتي سيتم إضافة الكائن التعليمي الذي
تستعرضه لحقيبتك الخاصة لتسريع الوصول إليه.
ً
تقييم الكائن التعليمي ايجابيا.
ً
تقييم الكائن التعليمي سلبيا.
استعراض الكائن التعليمي التالي.
استعراض الكائن التعليمي السابق.
لإلبالغ عن أي كائن تعليمي مخالف (ذي محتوى خاطئ – موقعه خاطئ – مادته
العلمية قديمة ...إلخ)
املحادثة املباشرة لتقديم الدعم الفني.
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خطوات بسيطة الستخدام أمثل
قد تظهر البوابة بشكل غير مقبول ولتحديث الصفحة قم بالضغط على (.)Ctrl + F5

حدث بياناتك وأضف مقرراتك الدراسية (انظر صفحة  )8كي تستفيد من خدمات البوابة
بسهولة  ،وتأكد من تدوين بريدك اإللكتروني والهاتف الجوال بشكل صحيح؛ لتصلك
الرسائل من البوابة.

الحسابات املتوفرة في البوابة

طالب

معلم

مشرف تربوي

محرر محتوى علمي

قائد مدرسة

ولي أمر

محكم محتوى علمي

زائر
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تسجيل الدخول للبوابة

إذا كانت هذه هي املرة األولى التي تزور فيها

إذا كان لديك حساب سابق في البوابة ،قم
بإدخال رقم هويتك املكون من  10أرقام

البوابة فاضغط على رابط

وكلمة املرور خاصتك ،ثم اضغط على

مستخدم جديد

ايقونة
دخول

في حال نسيانك كلمة املرور األمر بسيط،
قم فقط بالضغط على عبارة نسيت
كلمة املرور وأدخل رقم هويتك وبريدك
اإللكتروني ستصلك رسالة تذكير بها.

أو تواصل معنا بأحد قنواتنا لتقديم
الدعم لك.

أدخل بياناتك وأدخل رمز التحقق املرئي ،ثم
اضغط على ايقونة تسجيل ،سيصلك بريد فيه
كلمة املرور ،بعد هذه الخطوة قم بالدخول على
6

البوابة

كما يمكنك التسجيل في البوابة عن طريق حساباتك الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي:
التويتر ،الفيسبوك ،جوجل بلس.
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خطوات اختيار املقررات الدراسية في صفحة بياناتي
في حال تم تسجيل الدخول ألول مرة ستظهر لك صفحة " مقرراتي " ،قم بإدخال بياناتك
الدراسية ،الجدول التالي يوضح طريقة اختيار وإضافة البيانات الدراسية الخاص بك:

الخاصية

الرقم
1
2
3
4
5
6

إلضافة املقرر الدراس ي اضغط على أيقونة "إضافة".
في أعلى النافذة الخاصة بإضافة املقررات تظهر التبويبات التي تتيح لك خدمات
البوابة حسب الصالحيات املمنوحة لك (املرحلة الدراسية -ولي أمر -املقرر-
التخصص) .يمكنك التنقل بين التبويبات بالضغط على اسم التبويب.
قم باختيار البيانات الدراسية في كل تبويب.
اضغط على أيقونة "حفظ" لحفظ البيانات.
ستظهر لك املقررات الدراسية التي قمت بإدخالها ،ويمكن تحديد أحد املقررات
الدراسية كمقرر افتراض ي.
قم باملوافقة على شروط وسياسة املشاركة في بوابة عين واضغط على أيقونة
"موافق" لحفظ جميع التعديالت واإلضافات في صفحة مقرراتي.
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 .1شاشة إضافة املقررات لحساب ولي األمر:

 .2شاشة إضافة املقررات لحساب الطالب وألي حساب آخر له صالحية االطالع على خدمة
التقويم الذاتي لتحديد املقررات:
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 .3شاشة إضافة املقررات لحساب املعلم لتحديد املقررات التي تظهر في خدمتي بنك
األسئلة والتخطيط اإللكتروني:

 .4شاشة إضافة املقررات لحساب املشرف لتحديد التخصص الذي يشرف عليه ،وبالتالي
يتم اظهار كافة املقررات املعنية بالتخصص.

مالحظة هامة:
لتتمكن من مشاهدة التعديالت البد لك من تسجيل الدخول مرة أخرى للبوابة.
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ً
سابقا ،يمكنك بعد تسجيل الدخول
وللتعديل على املقررات الدراسية التي قمت بإضافتها
الضغط على "مقرراتي" من قائمة لوحة التحكم كما هو موضح في الصورة التالية:

خدمات البوابة

التنقل بين الخدمات في البوابة
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 .1حساب الطالب

يستعرض الطالب مقرراته والتي تم تحديدها من خالل اختيار املرحلة الدراسية في شاشة مقرراتي
بواسطة أيقونة "إضافة" في حقل مجموعة املقررات املحددة.
يستعرض الطالب مقرراته واإلثراءات والصفحات التي تم تفضيلها من خالل أيقونة حقيبتي.
يستعرض الطالب الدروس االفتراضية التي ُ
ستعقد خالل األسبوع الحالي.
ُيمكن للطالب استعراض اإلثراءات التفاعلية واملرئية التي تتضمنها مقرراته من خالل أيقونة املصادر واإلثراءات.
ُيمكن للطالب أن يقيم نفسه في املقررات الدراسية بواسطة قيم نفسك.
الستعراض املقررات في املراحل الدراسية وأنواع التعليم األخرى يمكنك الضغط على أيقونة املقررات الدراسية.
لالستمتاع بالتعلم وإثراء املعرفة من خالل الضغط على أيقونة التعليم الحر.
اختبارات ملستوى اللغة اإلنجليزية من خالل أيقونة اختبارات اللغة اإلنجليزية.

12

خدمات الطالب

يمكن للطالب الدخول إلى خدمة برمجة األجهزة اإللكترونية من خالل أيقونة برمجة األجهزة الذكية.
يمكن للطالب االشتراك والتفاعل في املجتمعات االفتراضية من خالل خدمة مجتمعات التعلم االفتراضية.
يمكن للطالب التواصل مع املعلم واألعضاء في مجتمعه من خالل خدمة مجتمع الطالب.
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 .2حساب املعلم

يستعرض املعلم مقرراته والتي تم تحديدها من خالل اختيار املقرر في شاشة مقرراتي بواسطة زر
"إضافة" في حقل مجموعة املقررات املحددة.
يستعرض املعلم مقرراته واإلثراءات والصفحات التي تم تفضيلها من خالل أيقونة حقيبتي.
يستعرض املعلم الدروس االفتراضية التي ُ
ستعقد خالل األسبوع الحالي.
ُيمكن للمعلم استعراض اإلثراءات التفاعلية واملرئية التي تتضمنها مقرراته من خالل أيقونة املصادر واإلثراءات.
ُيمكن للمعلم استعراض األسئلة املتوفرة له في بنك األسئلة والخاصة بمقرراته من خالل الضغط واستعراض
قائمة بها.
الستعراض املقررات في املراحل الدراسية وأنواع التعليم األخرى يمكنك الضغط على أيقونة املقررات الدراسية.
لالستمتاع بالتعلم وإثراء املعرفة من خالل الضغط على أيقونة التعليم الحر.
اختبارات ملستوى اللغة اإلنجليزية من خالل أيقونة اختبارات اللغة اإلنجليزية.
الستعراض أدلة السالمة املرورية.
لالطالع على أوراق العمل للسالمة املرورية وتحميلها.
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ً
ُيمكن للمعلم إعداد خطة درس للمقررات الدراسية الخاصة به إلكترونيا من خالل أيقونة خطط درسك.
ُيمكن للمعلم استعراض األسئلة املتوفرة له في بنك األسئلة والخاصة بمقرراته من خالل الضغط على أيقونة بنك
األسئلة سيقوم النظام بتقديم إحصائية عن عدد األسئلة املوجودة في كل درس واستعراض قائمة بها،
كما يمكنه إضافة أسئلة وأهداف خاصة بمقرراته.

يمكن للمعلم االشتراك والتفاعل في املجتمعات االفتراضية من خالل خدمة مجتمعات التعلم االفتراضية.

يمكن للمعلم استضافة ودعوة طالبه أو من لهم مصلحة في تجمعهم في مكان واحد ملمارسة بعض األنشطة
التعليمية والتواصل بينهم من خالل خدمة مجتمع الطالب.

يمكن للمعلم تسجيل الطالب واملعلمين ملدرسته من
خالل خدمة تسجيل الطالب واملعلمين.
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تواصل معنا لنقدم لك الدعم
ً
لتستفيد من خدمات البوابة ال تتردد أبدا في التواصل معنا على أحد القنوات التالية:

1

عبر أيقونة تواصل معنا التي تظهر في أسفل الشاشة على
موقع البوابة ،ثم قم بإدخال بياناتك بشكل صحيح

لنتمكن من التواصل معك واملشكلة التي تواجهها.

2

3

أو عبر مركز االتصال على الرقم (الخط األرض ي):
8004422220
أو بإرسال رسالة على البريد اإللكتروني:
IEN@t4edu.com or websupport@t4edu.com

املحادثة املباشرة مع أحد ممثلي خدمة الدعم الفني
للمستفيدين ()live support chat
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