
 : حقيبة املعلم تطبيق

 
اً بأي تعدٌل .. ٌّ  الشرح حصري وخاص بمراكز مصادر التعلم بإدارة التعلٌم بمحافظة بٌشة وٌسمح بالنقل والنشر .. وال ٌسمح قطع

 بيق :التعريف بالتط

تطبيق الكتروني لألجيزة الموحية يحتوي عمى أدلة المعمم لممقررات  
الدراسية في المممكة العربية السعودية، وحقائب المعمم لألنشطة الصفية 

 . وأدلة التقويم، لجميع المراحل الدراسية



 
 

 : مزايا التطبيق

 أدلة المعممين لكافة المراحل الدراسية 
 دليل معمم 077أكثر من  
 أدلة مقررات المدارس السعودية بالخارج 
 حقائب العموم والرياضيات 
 إمكانية تحميل كتب المقررات الدراسية وتصفحيا الكترونيا   
 إمكانية تحميل أدلة وحقائب المعممين وتصفحيا إلكترونيا   
؛ لتيسير الوصول السريع  حفظ خيارات المعمم في مكتبة مستقمة 

 لمكتب التي تم تحميميا



 إضافة عالمات القراءة وتحديد النص إمكانية 

 



 
 : واالستفادة منو ىذا التطبيق اقتناءخطوات 



اآليباد  ios ألجيزة نظام  app storeيجب تحميل التطبيق من  /  1
ألجيزة األندرويد الجالكسي  google play واأليفون وايضا  من متجر

 وغيره .. يوجد في آخر ىذا التقرير رابط لمتجرك ..



 



ذا أنت عين  التسجيل ببوابةلكي تستفيد من التطبيق البد عميك  /   2 وا 
يتم ، إذا كان الدخول ألول مره .. أما  من ىنامنتسب ومسجل سابقا  

وبعد إتمام  وأتباع خطوات التسجيل بوضوح .. من ىنا التسجيل من جديد
الذي سجمت بو تحتوي اسم  اإليميلخطوات التسجيل ستصل رسالة عمى 

 ستخدم وكممة المرور الخاص بحسابك ..مال

 
ويوجد بأعمى صفحة البدء ثالث  .. فتح التطبيق وبدء التحميل/  3

  تصنيفات ) المقررات ، األدلة ، مكتبتي ( ومنيا تختار ما ترغب

https://auth.ien.edu.sa/auth/login
https://auth.ien.edu.sa/auth/Register?Length=4




 



 



 



                            

 

 









 



وبنفس الخطوات في تحميل المقررات ) الكتب ( يمكن أن نختار 
 أدلة المعممين عن طريق خانة ) األدلة (تحميل 

 

 

 



 

 



 
  التطبيق : مجاني

 16و قوقل بالي  2716ر فبراي 4آخر تحديث لمتطبيق  : أب ستور 
 2710ر  يناي
 MB 31.6جم: الح

 المطور : شركة تطوير لمخدمات التعميمية
 كتبالتصنيف : 

وعمى الشركة تالفي خروج أحيانا  لمتطبيق أثناء  ممتاز التقييم :
 االستخدام



 التوافق :  اآلي فون واآلي باد وأجيزة األندرويد
 

 حمٌل التطبٌق أضغط على صورة متجرك الخاص بجهازك :لت

  

 

 أضغط ىنااااااااااااااااااااااموقع عين بوابة التعميم الوطنية 

 أضغط ىناااااااااااااااااالتطبيق موقع مطور ا

  أضغط ىناااااااااااااااااا عبر اإليميل لمراسمة الشركة المطورة

 أضغط ىناااااااااااااااااا الموقع لمتواصل مع الشركة عبر

 

 .. وهللا ٌرعاكم ،،، تظرونا بشرح تطبٌق تعلٌمً آخر فٌما بعدان
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