
دليل المتعلم 



تسجيل الدخول 
ستصلك رسالة إشعار إلى بريدك اإللكتروني للبدء في التعلم من المنصة الوطنية للتعليم اإللكتروني، كل ما عليك هو الضغط على الرابط في الرسالة ثم 

إكمال بقية خطوات الدخول التالية:



بعد الضغط على الرابط السابق سيتم نقلك إلى الصفحة 

الرئيسية للمنصة الوطنية للتعليم اإللكتروني. 

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



بعد الضغط على الرابط السابق سيتم نقلك إلى صفحة 

الدخول عن طريق النفاذ الوطني. 

سجل الدخول عن طريق  - بوابة النفاذ الوطني - 1.

سوف يظهر لك خيارين للدخول
1

1. تسجيل الدخول



إما عن طريق تطبيق نفاذ  4.

أو عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور (اكتب 5.

كلمة المرور الخاصة بنفاذ (أبشر)
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1. تسجيل الدخول



ضع كلمة المرور المؤقتة التي سترسل إلى رقم 6.

جوالك المسجل في -أبشر-
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1. تسجيل الدخول



بعد تسجيل الدخول سيظهر لك: 

إما الصفحة الرئيسية ومن ثم عليك اختيار ملفك الشخصي 

أو سيظهر لك ملفك الشخصي بشكٍل مباشر

2. الوصول إلى المساركيف يصل الُمتعلم إلى المسار الجديد؟



 من خالل لوحة التحكم الخاصة بك يمكنك الوصول إلى 

المسار كالتالي: 

من لوحة التحكم يتم اختيار (المقررات) 1.

ثم تحديد قسم (المسارات) 2.

الضغط على (عرض)3.
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2. الوصول إلى المساركيف يصل الُمتعلم إلى المسار الجديد؟



من صفحة المسار يمكن أن تبدأ في التعلم وتنهي المقررات 

المطلوبة بالتدريج 

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

المنصة المستضيفة والبدء في التعلم.
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2. الوصول إلى المسار



ستظهر صفحة تفاصيل المقرر 

للتسجيل في المقرر، اضغط على التسجيل5.
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3. التسجيل في المقررات



سيتم نقلك إلى المنصة العالمية أو المحلية 

Enroll 6. إلتمام عملية التسجيل، اضغط على التسجيل أو

3. التسجيل في المقررات
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عند الدخول ألول مرة في منصة coursera تظهر لك 

   coursera رسالة تتعلق بحسابك في منصة

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

.2 ( Continue )  ثم اضغط على
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3. التسجيل في المقررات



بعد تحديد خيار حسابك في الخطوة السابقة قد تظهر لك نافذة 

 .Coursera الدخول عن طريق منصة

.3.( Log in with FutureX ) اضغط على
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3. التسجيل في المقررات



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

تهانينا .... لقد تم تسجيلك في المقرر بنجاح  

ابدأ اآلن في التعلم 

1
واجهة بدء الدورة من منصة 

Coursera

4. البدء في التعلم



Coursera واجهة المقرر الرئيسية في

قائمة المقرر

قائمة الملف 
الشخصي

المحتوى 
التعليمي



إعالن

المواد التعليمية

اضغط على 
عنوان األسبوع 

صفحة األسبوع التعليمي



اختيار لغة الترجمة

التعليق النصي

قائمة المواد 
التعليمية

اختيار لغة الترجمة

صفحة درس تعليمي



قائمة الملف 
الشخصي

اضغط على عنوان الدورة

اختيار اإلنجازات
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طريقة الحصول على الشهادة



4
تنزيل الشهادة 

لحفظها وطباعتها

طريقة الحصول على الشهادة



عند وجود مشكلة تقنية:
initiatives@nelc.gov.sa أرسل (رقم الهوية وصورة من المشكلة) عبر اإليميل


