أهال وسهال بكم في موقع وزارة التربية والتعليم ،موقع واحد يخدم الطالب ويلبي ما يحتاجه جميع افراد المجتمع المعرفي ،بطريقة
مبتكرة ذات تنافسية عالمية ،عبر تقديم الخدمات والمعلومات والبيانات التي يحتاجها المتصفح ،من كافة الفئات العمرية.
يتميز موقع وزارة التربية والتعليم ،بتطبيق أعلى معايير االبتكار ضمن مؤشرات عالمية ،تضمن تحقيق تجربة مستخدم سهلة في
التصفح والوصول إلى المعلومة والخدمة التي يريدها ،وتراعي فئات المجتمع المختلفة وأصحاب الهمم.
 -1الصفحة الرئيسية

تعرض لك الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التربية
والتعليم ،جولة إرشادية ،تأخذك في رحلة استكشافية
لميزات الموقع بشكل عام ،وتوضح للمتصفح نقاط
االبتكار وميزاته.
أنقر على هذه األيقونة ،وتنقل في جولة سريعة على
أبرز قوائم وخدمات الموقع ،التي تشرح لك سهولة
الوصول المباشر إلى الصفحات المهمة ،وآلية التحكم
بخصائص الموقع ،كتغير اللغة واأللوان واالستماع إلى
الملفات الصوتية ،وطرق البحث في الموقع ،باستخدام
تقنيات الفلترة والتعبئة الذاتية.

 -2الجولة الإرشادية

كما ترشدك الجولة على سهولة تصفح الموقع كامال من خالل القائمة الرئيسية التي توصلك إلى عدة خيارات بشكل مباشر.
باإلضافة لتصفح جميع خدمات الموقع االلكترونية ،وقراءة بطاقات
الخدمة مباشرة.

 -3اخر الاخبار

وللمهتمين باإلعالنات
الصادرة عن وزارة التربية
والتعليم والفعاليات يمكنهم
متابعتها أوال بأول على
الوقع .باألضافة آلخر أخبار
الوزارة اليومية ،كما يمكنك
الموقع من عرض أرشيف
أخبار الوزارة كامال.

 -4مؤشر السعادة

كما يمكنك من مشاركة انطباعكم العام عن
موقع الوزارة عبر أيقونة مؤشر السعادة.

 -5خارطة الموقع

إذا رغب المتصفح أو المستخدم،
بالتعرف على كامل اجزاء الموقع ،ما
عليه سوى النقر على زر خارطة الموقع
لينقلك إلى جميع محتويات وروابط
الموقع من صفحة واحدة ،ما يوفر على
المستخدم عناء التنقل بين صفحات
مختلفة.

 -6امكانية الوصول

يراعي موقع وزارة التربية والتعليم امكانيات
الوصول المختلفة مع امكانية حفظ التفضيالت
لألفراد ،مما يوفر تجربة تصفح سهلة ومريحة ،من
خالل الضغط على زر إعدادات إمكانية الوصول،
من هذه االعدادات واالمكانيات:
 -1تغيير حجم الخط بشكل أكبر أو أصغر.
 -2تبديل ألوان الموقع بما يتناسب مع ضعاف
البصر.
 -3باإلضافة إلى اختيار اللغة التي ترغب بها
لتصفح الموقع ضمن أكثر من  ١٠٠لغة
عالمية ,باالعتماد على تقنيات غوغل
للترجمة.
 -4امكانية حفظ جميع إعدادات إمكانية الوصول ،ضمن تفضيالتك في ملف المستخدم الشخصي.
 -5امكانية تصفح الموقع بتباين عالي لمساعدة فئة ضعاف
البصرلقراءة اسهل للموقع ,وايضا يمكن استخدامها للقراءة
الليلية.
كما يمكن للمستخدم الذي يملك حسابا خاصا به على موقع الوزارة،
حفظ تفضيالته جميعها وحفظ الصفحات او الخدمات التي تهمه على
موقع الوزارة ،والعودة إليها في أي وقت يريد.

 -7اتصل بنا

توفر هذه الصفحة جميع المعلومات الالزمة للمتعامل للوصول او للتواصل مع وزارة التربية والتعليم ،حيث توفر الصفحة االجزاء
التالية:
 -1عرض لجميع بيانات مراكز سعادة المتعاملين في الدولة وبيانات
التواصل الخاصة بها كاملة:
 .aمعلومات االتصال الرئيسية للمراكز.
 .bاالحداثيات.
 .cاوقات العمل وساعات الدوام مع عرض حالة المركز االن
اذا كان مفتوح او مغلق.
 .dاتجاهات السير (مربوطة بخرائط غوغل)
 .eالموقع على الخريطة.
 -2عرض قنوات التواصل مع الوزارة.
 -3نموذج للتواصل المباشر مع الوزارة.
 -4واستخدام تقنية التصوير  ٣٦٠درجة لموقع الوزارة.

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم ،التواصل مع الوزارة
من خالل  ١٠وسائل اتصال مختلفة ،منها االتصال
المباشر ونظام المحادثة ،والبريد االلكتروني ،كما يتيح
التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك وتويتر
ويوتيوب وانستغرام.

 -8الاسئلة الاكثر شيوعا

إذا كان لدى المستخدم أي سؤال أو استفسار،
يمكنه زيارة رابط الموقع "األسئلة األكثر
شيوعا" وتصفح تلك األسئلة ،يمكنك البحث
عن سؤالك واالستفادة أيضا من خاصية
البحث التلقائي عبر كتابة جزء من السؤال،
وستظهر لك عدة خيارات حسب الكلمات
المفتاحية.

 -9اخر الاخبار

يتم عرض آخر األخبار بطريقة مبتكرة ،من خالل جدول
زمني ،يسمح للمتصفح اختيار السنة والشهر ،الستعراض
األخبار التي نشرت ،كما يمكنك الضغط على أيقونة األرشيف،
واستعراض جميع األخبار.

-10معرض الصور

في المقابل يعرض الموقع مكتبة للصور والفيديو
وأرشيف آلخر األخبار والنشاطات والمبادرات.

-11

معرض الخدمات

أما معرض الخدمات ،فيمكنك بكل سهولة ،الوصول إلى الخدمات االلكترونية ،بنقرة زر واحدة فقط .فقد تم إعداد معرض الخدمات
بطريقة مبتكرة ،تمكن المستخدم
من الوصول أو اختيار أي
خدمة تقدمها الوزارة ،مدعومة
بجولة إرشادية لتعريف
المتصفح عن طبيعة الخدمة.

يوفر المعرض ميزات وخصائص تثري تجربة المستخدم في الوصول الى الخدمة المطلوبة ،من هذه الخصائص:
 -1توفر جولة ارشادية على معرض الخدمات تعرض اهم اجزاء ومميزات المعرض.
 -2آلية البحث التلقائي ،التي تساعد المستخدم بالوصول إلى الخدمة من خالل الخيارات التي يعطيها الموقع بناء على كلمة
البحث األولى.
 -3امكانية تقليص النتائج عبر نظام الفلترة أو التصفية الموجود في الصفحة (تعليم عام او تعليم عالي).
 -4امكانية الفلترة االضافية باستخدام كلمات مفتاحية مربوطة بالخدمات.
 -5امكانية تغيير طريقة عرض الخدمات بطريقة قوائم أو أيقونات.

-12بطاقة الخدمة

يقدم موقع وزارة التربية والتعليم طريقة عرض ابتكارية لبطاقة الخدمة ،حيث تحتوي على الميزات التالية:
 -1توفر جولة ارشادية على بطاقة
الخدمة تعرض اهم اجزاء ومميزات
البطاقة.
 -2يزودك برسوم توضيحية لخطوات
تقديم الخدمة.
 -3عرض الفئة المستهدفة ،وشرح
مختصر عن طبيعة الخدمة ،وتكلفة
الخدمة والمستندات المطلوبة.
 -4امكانية مشاهدة الفيديو الخاص
بالخدمة ،والذي يقدم للمستخدم،
خطوات تقديم الخدمة بالتسلسل.
 -5قراءة الملف المرفق والذي يشرح
الخطوات أيضا مع صور توضيحية
الستخدام الخدمة.

-13تجربة المستخدم في تصفح الصفحات الداخلية للموقع

تم تجهيز الموقع بميزات مبتكرة تسهل على المتصفح تجربة استخدامية الموقع وتصفحه ومن هذه الميزات:
 -1نوع الخط والحجم المستخدم باالضافة الى اون الخط االسود مع خلفية بيضاء لتوفير اسهل تجربة قراءة.
 -2امكانية طباعة محتوى الصفحة التي يريدها من خالل الضغط على أيقونة الطابعة فقط.
 -3امكانية االستماع إلى محتوى الصفحات من خالل القارئ اآللي ،لمن يفضل االستماع بدل القراءة ،من خالل النقر على
شكل السماعة.
 -4امكانية مشاركة إحدى صفحات موقع وزارة التربية والتعليم عبر وسائل التواصل االجتماعي المختلفة عن طريق أيقونة
المشاركه على وسائل التواصل االجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام وغوغل وغيرها.

 -5ويسمح الموقع للزائر أو المستخدم تقييم صفحات الموقع عموما ،وإضافة تعليق أو مقترح يراه مناسبا لتطوير محتوى
الصفحة.

-14الصفحة 404

في حال واجه المستخدم أي خطأ أو صفحة غير موجودة أو وجود خطأ فني ،فإن الصفحة مزودة ومجهزة برسالة واضحة المعنى
بطريقة ابتكارية ،تسمح لك بامكانية التبليغ عن الخطأ ,كما تقوم الصفحة بعرض مجموعة من الصفحات االكثر بحثا على الموقع.

-15الاحداث

وللمهتمين باألحداث وال فعاليات التربوية والوطنية التي تقيمها وزارة التربية والتعليم ،فقد تم تخصيص صفحة لعرض قائمة
الفعاليات والنشاطات ،من خالل عرضها بحسب التسلسل الزمني األقرب ،مع العد العكسي لموعد الفعالية القادمة.

-16المبادرات

تم تخصيص صفحة خاصة بالمبادرات ،التي يقدمها مجتمع المعرفة والتعليم ،مثل عام القراءة وعام الخير ،ويتم عرض تلك
المبادرات بطريقة الجدول الزمني ،لتسهل على المتصفح قراءتها بشكل أفضل وبتسلسل مرن .ويمكنك أن تكون جزءا من
المبادرات عبر اقتراح مبادرتك من خالل
بوابة االقتراحات.

 -17البيانات المفتوحة

كما يتيح موقع الوزارة ،من خالل تصميم صفحة خاصة بالبيانات المفتوحة ،بطريقة ابتكارية ،تمنح المتصفح قراءة البيانات على
شكل رسوم بيانية ،وخرائط توضح للمستخدم جميع المعلومات بشأن المدارس في الدولة وعدد صفوفها وعنوانها ،وبياناتها
الرئيسية.
ويمكنك أيضا استعراض الملفات
والبيانات المفتوحة ،بعدة صيغ تم تزويد
الموقع بها.

-18البحث والبحث المتقدم

ويتميز موقع الوزارة بخاصية البحث المتطورة ،إذ يساعد الموقع المستخدم في البحث داخل جميع صفحات الموقع المختلفة
والمتنوعة ،من خالل صندوق البحث ،مع توفير خدمة دقيقة للوصول إلى ما ترغب في البحث عنه.
ويمكنك أيضا استخدام خاصية البحث المتقدم
والمبتكرة ،مع وجود أدوات تسمح للمستخدم بتصفية أو
فلترة كلمات البحث االفتتاحية ،مثل التاريخ أو نوع
النتيجية أو الخدمة ،كما يقدم البحث المتقدم خيارات
آلية يعرض فيها أهم وأبرز العبارات والكلمات التي
يستخدمها زوار ومستخدمو الموقع ،خالل بحثهم عن
معلومات وخدمات في موقع الوزارة.
كما يسهل الموقع عملية البحث ،بتوفير إمكانية االطالع
على محتوى نتائج البحث أو الصفحة دون النقر عليها.

