
الدليل االرشادي للمتدرب



الدخول على منصة 

( رؤية صلة للتدريب اإللكتروني)

من خالل محرك البحث



صلةرؤيةمنصةفيالتسجيل



اضغط عل خانة التسجيل 

تسجيل الدخول / إلنشاء حساب

قم بإدخال البيانات المطلوبة للدخول على 

الموقع و االستفادة من خدماته



ادةواإلستفالتسجيل في الدورات التدريبية 
من الخدمات المقدمة 



يظهر زر تسجيل الخروج ومن خالل 

األيقونات الثالثة يمكن الدخول على الملف 

الشخصي للمستخدم أو الدخول على السلة 

إلضافة الدورات المرغوب بها أو الدخول 

إلى التنبيهات

من خالل الضغط على ايقونة الدورات 

التدريبية ستتمكن من االطالع على 

. الدورات ومجاالتها



.قم باختيار الدورة المناسبة , ستظهر صفحة الدورات واقسامها 



( احصل على الدورة ) بالضغط على 

تتم اضافتها الى السلة إلتمام الطلب 

(التقدم إلتمام الطلب)بالضغط على 

ستظهر صفحة تعبئة البيانات للمتدرب

1

2



يتم تعبئة البيانات والضغط على 

وإتمام الدفع ( تأكيد الطلب)

سيتم تلقي رسالة اإليصال عل البريد 

االلكتروني

3



طريقة حضور الدورة 

(غير متزامن)



يتم الرجوع للموقع والدخول على الدورة التي 

تم التسجيل بها بنفس الخطوات السابقة وعند 

(إبدا الدورة ) الدخول ستتمكن من رؤية زر

1

2

3



4
ستتمكن من ( ابدأ الدورة)بعد الضغط على زر 

التقدم في الدورة واالطالع على محتوى الدورة 

.والشرائح والنصوص المقدمة فيها

5

6 يمكن التنقل بين الدرس السابق والتالي عن طريق 

ومن خالل , االسهم في الجزء األسفل من الصفحة 

الضغط على متابعة يتم احتساب التقدم في الدورة



شرح أقسام الدورة



يمكن إيجاد وطرح 

األسئلة المتعلقة 

بالدورة عن طريق 

الضغط على عالمة 

اإلستفهام

على اإلطالعيمكن 

محتوى الدورة والتنقل 

بين الدروس عن طريق 

الضغط على أيقونة 

الخيارات هنا



من خالل قسم وصف الدورة 

على أهداف الدورة اإلطالعيمكن 

التدريبية و المرفقات والتقنيات 

المستخدمة



لمعرفة األقسام األساسية للدورة والمواضيع 

التي ستطرح فيها 

باإلضافة لوجود تقييم ذاتي نهاية كل قسم 



لمعرفة معارف ومهارات 

المدرب والمتدرب 



من خالل قسم األسئلة المتكررة 

يمكن قراءة األجوبة ألكثر األسئلة 

تكراًرا



من خالل قسم رابط الدورة يمكن إيجاد رابط الدورة و االنتقال 

إليها حيث تتم اضافة رابط الدورة قبل موعد الدورة بساعة



معلومات الدورة
و قياس رضا المتدرب 



وستتمكن من " أحصل على الدورة " سوف يظهر زر 

بها في حال كانت الدورة متاحة للتسجيل فقطاإللتحاق

للمساعدة وللمساهمة في تطوير الخدمة المقدمة 

التقييم عن طريق الضغط على زر

"تقييم قياس رضا المتدرب"

على يمين الصفحة توجد معلومات أكثر عن الدورة التدريبية 
المحاضرات-مستوى الدورة –مكان الدورة –مدة الدورة 

للوصول إلى سياسة التواصل 



سياسة التواصل



 ً لالستفسارات والتواصل, تظهر هذه االيقونة اسفل الصفحة يمينا

.اضغط هنا, مع الدعم الفني

للمحادثة والدردشة , تظهر هذه االيقونة عند الدخول على الدورة 

. الفورية 



ني يمكن توجد اكثر من طريقة للتواصل اإللكترو

االطالع عليها من هنا 





يمكن للمتدرب توجيه األسئلة 

واالستفسارات ويتم الرد عليها من قبل 

المدرب والمشاركين في البرنامج 

التدريبي 
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