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المقدمة
إن بوابة خدمات التسمية عبارة عن خدمة متوفرة عبر اإلنترنت تعمل على تبسيط وتسهيل الطريقة التي تجري بها األطراف المتعاقدة (السجالت
وأمناء السجالت) أعمالها مع منظمة  .ICANNوقد تمت إعادة تصميم النظام مع تركيز قوي على المرونة واألمان وقابلية التوسع لتحقيق تجربة
أفضل للمستخدم.

تسجيل الدخول إلى بوابة خدمات التسمية

1
1.1

اإلعداد األولي لتسجيل الدخول

قبل البدء ،حدد البريد اإللكتروني الترحيبي في بريدك الوارد بعنوان " ".Get Started with ICANN’s Naming Services portalلضمان
عدم ذهاب هذا البريد اإللكتروني إلى مجلد الرسائل غير المرغوبة ،أضف  no-reply@icann.orgإلى قائمة المرسلين اآلمنين.
تنتهي صالحية رسالة التنشيط المرسلة عبر البريد اإللكتروني في غضون سبعة أيام .إذا كان بريدك اإللكتروني الخاص بالتنشيط أقدم من سبعة أيام،
فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى  globalsupport@icann.orgلتلقي بريد إلكتروني آخر للتنشيط.

مالحظة :قد تكون اللغة الفعلية
مختلفة قليالً عن هذه العينة.

1
2

 .1انقر فوق رابط التنشيط المدمج إلعداد كلمة المرور باستخدام المصادقة متعددة العوامل.
 .2أضف إشارة مرجعية للرابط  https://portal.icann.orgلتسجيل الدخول مباشرة إلى البوابة.
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1.2

إعداد المصادقة متعددة العوامل

بعد النقر فوق الرابط المذكور في الخطوة  1أعاله ،قم بإعداد مصادقة متعددة العوامل على هاتفك الذكي.
 .1على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،قم بإنشاء كلمة مرور جديدة ،وحدد سؤال نسيت كلمة المرور ،واختر صورة أمان .عند االنتهاء ،انقر
فوق .Create My Account
 .2في الشاشة التالية ،انقر فوق ( Setupاإلعداد) تحت الطريقة المطلوبة للمصادقة متعددة العوامل إلعدادها .يمكنك االختيار من بين ثالثة
خيارات:
Google Authenticator
Okta Verify
المصادقة عن طريق االتصال الصوتي
 .3اختر النظام األساسي المناسب المطابق لجهازك ( Androidأو  Appleأو  )Blackberryوانقر فوق .Next
 .4على هاتفك الذكي :في حالة استخدام تطبيق  Google Authenticatorأو  ،Okta Verifyقم بتنزيل التطبيق من متجر تطبيقات
الهاتف وافتحه واستخدم وظيفة  Scan barcodeلمسح الباركود واستالم رمز التحقق.
مالحظة :إذا اخترت المصادقة عن طريق االتصال الصوتي ،فستتلقى مكالمة هاتفية إلبالغك بالرمز.
 .5على جهاز الكمبيوتر ،أدخل رمز التحقق من التطبيق إلكمال اإلعداد.
بمجرد االنتهاء من عملية اإلعداد ،سيتم توجيهك إلى البوابة حيث ستظهر نافذة منبثقة ببنود استخدام بوابة خدمات التسمية .يجب أن توافق على شروط
استخدام الموقع هذه.

1.3

تسجيل الدخول

 .1على جهاز الكمبيوتر ،افتح متصفحًا وانتقل إلى .https://portal.icann.org
 .2أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق ( Sign Inتسجيل الدخول).
 .3أدخل الرمز من تطبيق المصادقة متعدد العوامل ( Google Authenticatorأو  )Okta Verifyعلى هاتفك الذكي .إذا اخترت
مصادقة المكالمات الصوتية ،فأدخل الرمز الذي حصلت عليه من االتصال الهاتفي .يكون هذا مطلوب في كل مرة تقوم فيها بتسجيل
الدخول.
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محول الصفة الشخصية (السجل/أمين السجل/خدمة بيانات
المنطقة المركزية)

إذا كان للمستخدم الخاص بك امتيازات حساب سجل أو أمين سجل أو خدمة بيانات المنطقة المركزية ،أو امتيازاتهم جميعًا ،فإن أعلى الركن األيسر من
الشاشة يحتوي على زرين مستديرين لالختيار يتيحان لك التبديل بين الوظائف دون تسجيل الدخول وتسجيل الخروج .وتعتمد الحسابات المعروضة
والوظائف المتاحة على الصفة المختارة .على سبيل المثال ،عندما يتم تحديد شخصية أمين السجل ،فلن ترى أي حسابات للسجل وال تستطيع تنفيذ
إجراءات التسجيل.
إذا كان لك حق الوصول إلى نوع واحد فقط من الحسابات ،فلن ترى أي أزرار اختيار مستديرة.

السجل ،أمين السجل ،وCZDS

للحصول على إرشادات تفصيلية حول كيفية استخدام بوابة أمين السجل ،يرجى زيارة:
.https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registrars-2018-03-26-en
للحصول على إرشادات تفصيلية حول كيفية استخدام بوابة السجل ،يرجى زيارة:
.https://www.icann.org/resources/pages/registry-resources-2017-09-22-en
للحصول على إرشادات تفصيلية حول كيفية استخدام بوابة خدمة بيانات المنطقة المركزية ودليل مستخدم خدمة بيانات المنطقة المركزية للسجالت،
زُ ر.https://www.icann.org/resources/pages/czds-2014-03-03-en :
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إدارة حساب المستخدم

يؤدي النقر فوق القائمة المنسدلة السم المستخدم في الزاوية العلوية اليسرى إلى عرض خمسة خيارات ،Home :و ،My Infoو Document
 ،Libraryو ،Supportو .Logout
تعرض الصفحة المقصودة البريد اإللكتروني األساسي ورقم الهاتف األساسي ورقم الهاتف الثانوي.

3.1

الصفحة الرئيسية

توجهك إلى الصفحة الرئيسية في بوابة خدمات التسمية.

3.2

( My Infoمعلوماتي)

يسرد بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك األساسيين .يمكنك أيضًا عرض أي عناوين بريد إلكتروني وحسابات ذات صلة.
( My Accountsحساباتي)  -يعرض جميع الحسابات التي يمكن للمستخدم الدخول إليها (السجل ،أمين السجل ،خدمة بيانات
المنطقة المركزية).
( My Email Addressesعناوين بريدي اإللكتروني)  -وتسرد عناوين البريد اإللكتروني المختلفة ذات الصلة بالحساب.
مالحظة :ال يمكنك تحديث المعلومات في ( My Accountsحساباتي) أو ( My Email Addressesعناوين بريدي
اإللكتروني) .قم بإنشاء حالة جديدة إلجراء أية تغييرات.

3.3

( Document Libraryمكتبة المستندات)

قم باستعراض وتنزيل المستندات المتاحة لجميع مستخدمي البوابة (على سبيل المثال؛ دليل المستخدم في بوابة خدمات التسمية ألمناء السجالت،
واألسئلة المتداولة ،إلخ) .حدد طريقة العرض المناسبة للقوائم لرؤية جميع الوثائق ذات الصلة بهذه المجموعة (على سبيل المثال؛ مستندات أمين السجل
في طريقة عرض القائمة جميع أمناء السجالت.

3.4

الدعم

توفر لك إمكانية الوصول إلى أرقام هاتف المركز العالمي للدعم وخيار تغيير إعدادات حسابك (كلمة المرور ،ونوع المصادقة متعددة العوامل).

3.5

( Logoutتسجيل الخروج)

حدد هذا الخيار عندما تنتهي من جلسة العمل الخاصة بك للخروج بأمان من البوابة.
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أضف مستخد ًما معتمدًا إلى حسابك

يمكن لجهات االتصال الرئيسية للسجل أو أمين السجل وحدهم المطالبة بإضافة مستخدمين معتمدين إلى الحساب .أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى
 ، globalsupport@icann.orgوسوف يرد عليك فريق الدعم العالمي في منظمة  ICANNبالمعلومات الالزمة من أجل معالجة الطلب.
أي مستخدم معتمد تتم إضافته إلى حسابك يحظى بوظيفة كاملة لبوابة خدمات التسمية من أجل الحساب (الحسابات) المعتمدة بما في ذلك -على سبيل
المثال ال الحصر -ما يلي:
إنشاء الحاالت.
إدارة األدوار وجهات االتصال.
استعراض جميع الحاالت بما في ذلك المرفقات ورسائل البريد اإللكتروني والتعليقات ذات الصلة بالحاالت.
معرف  IANAأو .TLD
عرض تفاصيل ِّ
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روابط مفيدة
فريق  ICANNلالمتثال التعاقدي:

compliance@icann.org

البريد اإللكتروني لجهة اتصال الدعم العالمي في ICANN

globalsupport@icann.org

دليل  ICANNلمستخدم بوابة خدمات األسماء بخصوص
خدمة بيانات المنطقة المركزية

https://www.icann.org/resources/pages/czds-201403-03-en

صفحة تسجيل الدخول في NSp

https://portal.icann.org

صفحة تحديث جهات اتصال أمين السجل

https://www.icann.org/resources/pages/registrarcontact-updates-2015-09-22-en
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