وزارة التربية
بوابة الكويت التعليمية
دليل اإلستخدام – المتعلم
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1.الصفحة الرئيسية

تحتوي هذه الصفحة على مجموعة من الوظائف الخاصة بالطالب :

األنشطة والفعاليات
تظهر هذه الوظيفة األنشطة والفعاليات بالمدرسة بالتاريخ والوقت وهي متاحة لكل مستخدمي البوابة.

الخطوات:
 .إضغط على رابط األنشطة والفعاليات لعرض كافة النشاطات المدرسية
 .إضغط على الحدث لعرض تفاصيله

إعالنات المدرسة
تظهر هذه الوظيفة االعالنات العامة بالمدرسة وهي متاحة لكل مستخدمي البوابة

الخطوات :
.إضغط على إعالنات المدرسة لعرض كافة اإلعالنات–
 .إضغط على الحدث لتظهر شاشة تحتوي على تفاصيل لهذا اإلعالن  ،حيث يختفي االعالن بانتهاء
بمجرد انتهاء مدة صالحيته. -

صندوق األقتراحات
 .إضغط على رابط إضافة اقتراح.

-4-

 .سوف تظهر شاشة إضافة اقتراح  ،أدخل البيانات في الحقول مع مراعاة عدم ترك حقل فارغ بجانبه
عالمة حمراء.
 .حدد الشخص المرسل له االقتراح.
 .بعد إدخال جميع المعلومات في الحقول المطلوبة  ،إضغط على زر اإلضافة  ،وذلك لكي يتم اضافة
االقتراح بنجاح.

قائمة أعمالى
 .إضغط على رابط اضافة عنصر جديد
 .أدخل جميع البيانات في الحقول
 .إضغط على زر حفظ
 .اخر الشخصية

تقرير الحضور والغياب
هي وظيفة تظهر للطالب تقرير الحضور والغياب حسب األسبوع
الخطوات:
 .إضغط على تقرير الحضور والغياب
 .تظهر شاشة تحتوي على ايام الحضور والغياب

البيانات الشخصية
هي وظيفة تظهر البيانات الشخصية للطالب.
الخطوات:
.إضغط على زر البيانات الشخصية  ،سوف تظهر شاشة تحتوي على معلومات الطالب األساسية

قائمة المعلمين
هي وظيفة تظهر أسماء المعلمين للمواد التي يدرسها الطالب.
الخطوات:
.إضغط على قائمة المعلمين
 .تظهر شاشة تحتوي على جميع معلمي الطالب

شهادات المتعلم
هي وظيفة تقوم بمشاهدة شهادات المتعلم

التقييم السلوكى
هي وظيفة يقوم من خاللها الطالب بمشاهدة سجله السلوكي لكل المواد والتي يدخلها معلمو الفصول
الدراسية.
الخطوات:
.إضغط التقييم السلوكي
 .تظهر الشاشة التي تحتوي على التقييم السلوكي للطالب
 .إضغط على زر الطباعة  ،وذلك لطباعه التقييم السلوكي

أجندة اإلختبارات
هي وظيفة تقوم بعرض مواعيد االختبارات بالتاريخ والوقت على مستوى المدرسة.
 .إضغط على أجندة االختبارات
 .األخبار التعليمية RSS
 .إعالنات المدرسة
 .إضغط على إعالنات المدرسة لعرض كافة اإلعالنات
 .إضغط على الحدث لتظهر شاشة تحتوي على تفاصيل لهذا اإلعالن  ،حيث يختفي االعالن بانتهاء
بمجرد انتهاء مدة صالحيته

خدمات عامة
الجدول الدراسي للمتعلم
وظيفة تظهر الجدول الدراسي للطالب
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الخطوات :
 .اضغط على زر الجدول الدراسي للطالب–
 .تظهر الشاشة التي تحتوي على الجدول الدراسي الخاص بالطالب
 .اضغط على زر طباعة  ،وذلك لطباعة الجدول الدراسي

واجباتى المدرسية
 .إضغط على واجباتي المدرسية
 .بعد اختيار احد الواجبات المدرسية  ،إضغط على زر تحميل الواجب
 .إضغط على زر تسليم الواجب  ،وذلك من اجل تقديم حل الواجب المدرسي
 .اختر الملف المراد تحميله من القرص الصلب
 .إضغط على زر تقديم  ،إلرسال الحل الخاص بالواجب للمعلم
 .تظهر الشاشة لعرض جميع الواجبات حسب الحالتان التاليتان :
 .لم يتم التسليم  ،وذلك لألسباب التالية
 .الطالب لم يقم بتسليم الواجب
 .المعلم لم يقبل الواجب الذي تم حله ولم يقم بتجميعه بسبب تأخر الطالب في التسليم
 .حدوث خطأ أثناء تحميل الملف ) الواجب الذي تم حله(
 .تم التسليم

سمة العرض
 .وظيفة يقوم الطالب من خاللها بتغيير التصميم العام للصفحة

البحث والبحث المتقدم
هي وظيفة تتيح للطالب البحث في كل صفحات البوابة ومن خالل استخدام عدد من المحددات.
الخطوات
 .أكتب النص المراد البحث عنه
 .اضغط على زر البحث ،وسوف تظهر النتائج
 .اضغط على رابط البحث المتقدم في اعلى الصفحة ،وذلك في حالة البحث المتقدم
 .أدخل محددات البحث
 .اضغط على زر البحث ،وسوف تظهر النتائج

تغير الحالة
هي وظيفة تمكن الطالب من تغيير نص الحالة الخاص به كما في برامج التواصل االجتماعي
الخطوات
 .ادخل النص في الحقل
 .اضغط على رابط تغيير الحالة
--

تغيير الصورة الرمزية
 .هي وظيفة تتيح للطالب تغيير الصورة الرمزية له كما في مواقع التواصل االجتماعي
الخطوات
 .اضغط على تغير الصورة الرمزية
 .اضغط على رابط القرص الصلب لتحمليها من القرص
 .اضغط على رابط مكتبة الصور لتحميلها من المكتبة

أخر التحديثات
هي آخر التحديثات التي تمت على البوابة بشرط أن يكون المستخدم له صالحية مشاهدتها

تغيير لغة العرض

.هي وظيفة تتيح تغيير لغة العرض في البوابة من اللغة العربية إلى اللغة االنجليزية وبالعكس
الخطوات :
 .إضغط على الرابط لتحويل اللغة إلى اللغة اإلنجليزية

 RSSاخر اخبار وتعليمات
) ) RSS Feed .تتيح هذه الوظيفة مشاهدة أخبار من مواقع خارجية بتقنية
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.2البريد االلكتروني
يظهر هذا التبويب صفحة البريد االلكتروني للمستخدم
الخطوات :

 .بالضغط على Office 365
يقوم بتوجيهك على صفحة البريد اإللكتروني حيث تقوم بأدخال أسم المستخدم الخاص بالبوابة متبوعا
بـــــs ***********@moe.edu.kw
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.3الفصول الدراسية
هي صفحة تعرض ايقونات المواد الدراسية الخاصة بالطالب والتي تذهب به الى صفحة مشتركة مع طالب
الفصل لهذه المادة ومعلم الفصل

حائط الفصل
هي مساحة تتيح لطالب الفصل اجراء دردشة نصية مع بعضهم ومع معلمهم

أنشطة وفعاليات الفصل
هي صفحة تعرض ايقونات المواد الدراسية الخاصة بالطالب والتي تذهب به الى صفحة مشتركة مع طالب
الفصل لهذه المادة ومعلم الفصل
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 .اضغط على أنشطة وفعاليات الفصل الفصل لعرض األنشطة

الخدمات العامة
قائمة الزمالء
هي وظيفة تتيح للطالب مشاهدة قائمة أسماء زمالئه في الفصل.

القيم التربوية
هي المساحة التي تحتوي على ملفات القيم التربوية على مستوى الفصل الدراسي والمسئول عن اضافتها هو
المعلم.
 .إضغط على زر القيم التربوية ،سوف تظهر الشاشة التي تحتوي على القيم التربوية

ملفات الفصل
هي مساحة تحتوي على ملفات أوراق العمل أو التي يرغب برفعها المعلم والمسئول عن اضافتها هو معلم
الفصل فقط.
 .إضغط على رابط الملف المطلوب لعرضه او تنزيله

إعالنات الفصل
هي وظيفة تعرض اعالنات على مستوى الفصل والمسئول عن اضافتها هو المعلم فقط
 .إضغط على أحد اإلعالنات ،وذلك لعرض تفاصيل هذا اإلعالن

أجندة االختبارات
هي وظيفة تعرض مواعيد االختبارات على مستوى الفصل الدراسي بالتاريخ والوقت والمسئول عن اضافتها هو
معلم الفصل فقط.
 .إضغط على رابط أجندة االختبارات
 .تظهر كافة اإلختبارات المسجلة في األجندة  ،قم باختيار احد اإلختبارات
 .إضغط على اإلختبار لعرض التفاصيل

الخطط الدراسية
هي مساحة تحتوي على ملفات الخطط الدراسية على مستوى الفصل الدراسي والتي يقوم بادخالها معلم الفصل فقط.

 .إضغط على رابط الخطة الدراسية المطلوبة لعرضها او تنزيلها

.4المواد الدراسية
هي صفحة تعرض ايقونات المواد الدراسية مع فرزها الى ) الخاصة بالمعلم ،المواد الدراسية األخرى(
الخطوات:
 .إضغط على رابط المواد الدراسية
 .تظهر قائمة بجميع المواد الدراسية  ،قم باختيار احد المواد
 .تظهر صفحة المادة الدراسية التي تم اختيارها
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أجندة المادة الدراسية
 .إضغط على رابط أجندة المادة الدراسية ،وذلك لعرض األحداث المسجلة في االجندة

وصالت المادة الدراسية
هي مجموعة روابط للمادة الدراسية والمسئول عن اضافتها هو الموجه الفني للمادة الدراسية فقط.
 .إضغط على الوصلة وسوف تقوم بنقلك الى الموقع اإللكتروني ذات العالقة

ملفات المادة الدراسية
إضغط على رابط الملف المطلوب لعرضه او تنزيله

اعالنات المادة الدراسية
هي وظيفة تعرض اعالنات على مستوى المادة الدراسية لجميع الطالب الذين يأخذون هذه المادة  ،والمسئول عن
اضافتها هو رئيس القسم للمادة الدراسية فقط.
 .اضغط على أحد اإلعالنات ،وذلك لعرض تفاصيل هذا اإلعالن

خطط المادة الدراسية
هي مساحة تحتوي على ملفات الخطط الدراسية على مستوى المادة الدراسية والمسئول عن اضافتها هو المعلم فقط.

 .إضغط على رابط خطة المادة الدراسية المطلوبة لعرضها او تنزيلها

حائط المادة
هي مساحة تتيح لطالب المادة الدراسية اجراء دردشة نصية مع بعضهم ومع معلمي المادة الدراسية.

خدمات عامة
الملفات المرئية للمادة الدراسية
هي مساحة تحتوي على الملفات المرئية التي يرغب برفعها رئيس القسم على مستوى المادة الدراسية والمسئول
عن اضافتها هو رئيس القسم للمادة الدراسية.
الخطوات:
 .إضغط على زر الملفات المرئية للمادة الدراسية  ،سوف تظهر الشاشة التي تحتوي على الملفات المرئية

صور المادة الدراسية
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هي وظيفة تتيح لرئيس القسم للمادة الدراسية فقط اضافة صور متعلقة بالمادة الدراسية
الخطوات:
 .إضغط على زر صور المادة الدراسية  ،سوف تظهر الشاشة التي تحتوي على صور المادة

.5صفحة المدرسة
هي صفحة عامة تظهر كل مستخدمي البوابة التعليمية على مستوى المدرسة وبه عدد من الوظائف يتحكم بها فقط
االدارة المدرسية

حائط المدرسة
هي مساحة تتيح اجراء دردشة نصية بين المستخدمين

األنشطة والفعاليات
هي وظيفة تعرض األنشطة والفعاليات بالتاريخ والوقت على مستوى المدرسة ويشاهدها كل مستخدمي البوابة
على مستوى المدرسة.
 .إضغط على رابط األنشطة والفعاليات لعرض كافة االحداث المدرسية

ملفات المدرسة
هي مساحة تحتوى على ملفات يتم اضافتها بواسطة االدارة المدرسية.
 .إضغط على رابط ملف المدرسة المطلوب لعرضه او تنزيله

إعالنات المدرسة
هي وظيفة تعرض االعالنات على مستوى المدرسة والتي يتم اضافتها بواسطة االدارة المدرسية فقط.
 .اضغط على إعالنات المدرسة لعرض كافة اإلعالنات

القيم التربوية
هي مساحة تحتوى على ملفات القيم التربوية والتي يتم اضافتها بواسطة االدارة المدرسية.
 .إضغط على رابط القيم التربوية المطلوب لعرضه او تنزيله
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