
دليل المتعلم 
في مسارات التعلم المرن

1اإلصدار 



المتدرب/ المتعلم عزيزي 

فيلمشاركةاالجهاتمعبالشراكةاإللكترونيللتعليمالوطنيالمركزمبادراتأحدالمرنالتعلممساراتمبادرةفيبكنرحبأنيسعدنا
تعليميلمسارانضمامكخاللمن،2030المملكةرؤيةمعيتوافقمشرقلمستقبلمهاراتكتطويرإلىتهدفوالتي.المبادرةهذه

اإللكترونيمالتعليعبرتقديمهايتمحيثالعالمية،والشركاتالجامعاتأشهرمنمقدمةالتدريبية،الدوراتمنمجموعةيضممتخصص،
.FutureXاإللكترونيللتعلمالوطنيةالمنصةخاللمن،(بعدعن)

ما هو مسار التعلم مرن؟ 

عليمللتالوطنيةالمنصةخاللمنكبرى،تقنيةشركاتوعالميةجامعاتتقدمهاالتيالمقرراتأوالدوراتمنمجموعةعنعبارةهو
.محددةاراتمهوتطويرمعينةتدريبيةأوتعليميةمخرجاتلتحقيقبناءهتمومحلية،عالميةمنصاتمعبالشركةFutureXاإللكتروني

ستحصل عليهاالمزايا التي 

.والمهنيةالشخصيةمهاراتكتطوير•
.عالميةشركاتأوجامعاتمنإتمامشهادات•



طريقة التعلم

.للمسارحددةالمالفترةخاللمكانأيومنوقتأيفيالتعلميمكنكمتزامن،غيربشكل(إلكترونيتعلم)بعدعنكاملبشكلسيكونالتعلم

مدة التعلم 

أسابيع8إلى4منالغالبفيلكندورة،أومقرركلومدةعددحسبآخرإلىمسارمنتختلف
بنجاحالمسارإلنجازأسبوعيا  ساعات6إلى4منستحتاج
.لهاتتبعالتيالجهةمناالستفساريمكنكأوالمساروصففيالمعلوماتهذهتجدأنيمكن

الدعم والمساندة

.لهاالتابعةالجهةمعالتواصليمكنكالتعلمومدةالتعلموطريقةوالمقرراتبالمساراتالمتعلقةلالستفسارات•
.هناالضغطخاللمندعمتذكرةأرسلتقنيةمشاكلأيواجهتكإذا•

https://futurex.nelc.gov.sa/ar/contact


تسجيل الدخول
عن طريق الرابط الذي وصل 

إلى بريدك اإللكتروني

إنهاء المسار
والحصول على شهادات اإلنجاز

البدء في التعلمالوصول إلى المسار

رحلة المتعلم في 
المرنمسارات التعلم 

المقرراتالتسجيل في 



تسجيل الدخول 
نية للتعليم صة الوطعزيزي المتعلم بعد بناء المسار المرن من الجهة التي تتبع لها ستصلك رسالة إشعار إلى بريدك اإللكتروني للبدء في التعلم من المن

اإللكتروني، كل ما عليك هو الضغط على الرابط في الرسالة ثم إكمال بقية خطوات الدخول التالية



صفحة بعد الضغط على الرابط السابق سيتم نقلك إلى ال

.الرئيسية للمنصة الوطنية للتعليم اإللكتروني

.أعلى الشاشة-الدخول-سجل الدخول عن طريق  .1

1

تسجيل الدخول. 1



فحة بعد الضغط على الرابط السابق سيتم نقلك إلى ص

.الدخول عن طريق النفاذ الوطني

.-بوابة النفاذ الوطني -سجل الدخول عن طريق  .1

1

تسجيل الدخول. 1



تسجيل الدخول

.اكتب رقم الهوية الوطنية.4

(أبشر)ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بنفاذ .5

4

5

تسجيل الدخول. 1



تسجيل الدخول

رقم سترسل إلى ضع كلمة المرور المؤقتة التي .5

-أبشر-جوالك المسجل في 

6

تسجيل الدخول. 1



بعد تسجل الدخول ستظهر لك لوحة التحكم الخاصة بك

:ويمكنك الوصول إلى المسار كالتالي

(المقررات)من لوحة التحكم يتم اختيار .1

(المسارات)ثم تحديد قسم .2

(عرض)الضغط على .3

1
3

2

لجديد؟كيف يصل الُمتعلم إلى المسار ا الوصول إلى المسار. 2



قررات الموتنهي في التعلم بدأ تيمكن أن من صفحة المسار 

المطلوبة بالتدريج

لالنتقال إلى المقرر في ( بدء التعلم)اضغط على .4

.المنصة المستضيفة والبدء في التعلم

4

الوصول إلى المسار. 2



ستظهر صفحة تفاصيل المقرر

التسجيلللتسجيل في المقرر، اضغط على .5

5

التسجيل في المقررات. 3



سيتم نقلك إلى المنصة العالمية أو المحلية

Enrollالتسجيل أو إلتمام عملية التسجيل، اضغط على .3

6

6

التسجيل في المقررات. 3



تظهر لك courseraعند الدخول ألول مرة في منصة 

courseraرسالة تتعلق بحسابك في منصة 

I'm)حدد الخيار األول .1 a new Coursera user.)

(Continue) ثم اضغط على  .2

1

2

التسجيل في المقررات. 3



افذة بعد تحديد خيار حسابك في الخطوة السابقة قد تظهر لك ن

.Courseraالدخول عن طريق منصة 

Log) اضغط على .3 in with FutureX.)

3

التسجيل في المقررات. 3



تظهر لك رسالة تتعلق بحسابك في edXفي منصة 

edXمنصة 

(.استمرار ) اضغط على .1

5

6
71

التسجيل في المقررات. 3



تظهر لك رسالة  موافقة على مشاركة بياناتكedXفي منصة 

FutureXالخاصة بعملية التعلم الخاصة بك على منصة 

Yes, Continueحدد مربع تأشير الموافقة ثم اضغط على .2

2

التسجيل في المقررات. 3



Start) أو ( البدء) أخيرا  اضغط على زر .1 Course)

لقد تم تسجيلك في المقرر بنجاح .... تهانينا 

1ابدأ اآلن في التعلم

1

واجهة بدء الدورة من 
Courseraمنصة 

واجهة بدء الدورة من 
edXمنصة 

البدء في التعلم. 4



شارك هذا الدليل.. فضال  

.شارك هذا الدليل مع زمالئك وجميع المهتمين

الضغط هنا في حال وجود مالحظة أو استفسار حول محتوى هذا الدليل تواصل معنا من خالل 

https://futurex.nelc.gov.sa/ar/contact

