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أكاديمية منشآت التدريبية – دليل المستخدم فئة المتدرب

دليل المستخدم فئة المتدرب

مقدمة
أكاديمية منشآت التدريبية هي عبارة عن منصة تدريب تحتوي على برامج وملتقيات إلكترونية ودورات مباشرة في
مجاالت متنوعة تستهدف مالك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال .تم تصميم وتطوير المنصة لتزويد
المتدربين ومقدمي التدريب والمدراء بمنصة موحدة ،آمنة ومتكاملة إلدارة وتقديم التدريب للمستفيدين وتزويدهم ببيئات
صة.
تعليمية ُم َخ َّ
ص َ

 .1تسجيل الدخول
لتسجيل الدخول في أكاديمية منشآت:
ادخل موقع األكاديمية عبر الرابط ( < )https://academy.monshaat.gov.saانقر على زر تسجيل الدخول الموجود
أعلى الصفحة ،بعدها سيتم توجيهك تلقائيا ً إلى صفحة التسجيل والتي تحتوي على طريقتين للدخول أما بحساب أبشر:
 .1انقر على اضغط للدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد (حساب أبشر).
 .2ادخل بياناتك المعتمدة في النفاذ الوطني الموحد وتتبع عملية الدخول.
 .3سيتم نقلك تلقائيا ً لبوابة تدريب منشآت بعد نجاح التسجيل.
الطريقة األخرى بإستخدام حساب منشآت:
 .1ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.
 .2ادخل كلمة المرور الخاصة بحسابك في منشآت.
 .3انقر على زر تسجيل الدخول.

شكل  :1تسجيل الدخول
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 .2الصفحة الرئيسية
 2.1أبرز البرامج التدريبية
تظهر في الصفحة الرئيسية أبرز البرامج التدريبية بنا ًء على تقييم المستفيدين ،كما هو موضح في الشكل التالي:

شكل  :3أبرز الدورات التدريبية

شكل :2أبرز البرامج التدريبية

 2.2أنواع البرامج التدريبية
يلي قسم أبرز البرامج التدريبية مباشرة ً أنوع البرامج الموجودة في األكاديمية وهي كالتالي :
 -1البرامج اإللكترونية :دورات تدريبية إلكترونية مستمرة و متاحة للمتدربين دائما ً في أي وقت كتدريب ذاتي.
 -2الدورات المباشرة :دورات مباشرة مجدولة بوقت معين تقام محاليا ً (دورة محلية) أو افتراضيا ً (دورة تدريبية).
 -3الملتقيات اإللكترونية :هي ملتقيات و ندوات تبث مباشرة ً (مجدولة) أو مسجلة.
بالنقر على أحد هذه األنواع تعرض الصفحة جميع الدورات التي تنتمي للنوع المحدد.

شكل  :4أنواع البرامج التدريبية
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 2.3أحدث البرامج التدريبية
يعرض القسم أحدث الدورات التدريبية التي تم إضافتها حديثا ً للمنصة ،بإستخدام القائمة المنسدلة باإلمكان تصفية البرامج
حسب النوع أما كافة البرامج ،دورة محلية ،مادة إلكترونية ،ملتقى إلكتروني ،ملتقى إلكتروني مسجل أو دورات مباشرة
افتراضية.

شكل  :5أحدث البرامج التدريبية

 2.4تصنيفات البرامج التدريبية
يظهر في هذا القسم جميع فئات البرامج التدريبية الموجودة في المنصة كما هو موضح في الشكل التالي:

عدد الدورات في الصنف
ملخص الصنف

عرض جميع دورات
الصنف

شكل  :6تصنيفات البرامج التدريبية
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 2.5بطاقة الدورة التدريبية
تحتوي بطاقة الدورة التدريبية على معلومات مهمة تخص الدورة موضحة كالتالي:

نوع الدورة

تصنيف الدورة ،بالنقر على الصنف ستعرض
الصفحة جميع الدورات التدريبية ضمن هذا
الصنف

اسم الدورة

ملخص الدورة

مقر التدريب

تاريخ بداية و نهاية الدورة
وقت التدريب

شكل  :7بطاقة دورة مباشرة
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 2.6تفاصيل الدورة التدريبية
تتضمن صفحة تفاصيل الدورة التدريبية على معلومات تفصيلية أكثر عن الدورة مثل التاريخ ،الوقت ،مقر التدريب ،جهة
التدريب و تعريف بسيط بمحتويات الدورة  ،انقر على زر عرض التفاصيل الموجود في بطاقة الدورة.

نسخ رابط الدورة

شكل :8تفاصيل الدورة التدريبية
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 .3التسجيل في الدورة التدريبية
للتسجيل في دورة تدريبية:
 -1انقر على زر عرض التفاصيل في بطاقة الدورة التدريبية.
 -2انقر على زر سجل اآلن.
لمشاهدة مقدمة عن الدورة انقر على زر

شكل  :9التسجيل في الدورة

شكل  :10مقدمة عن الدورة
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 3.1التسجيل في دورة إلكترونية
بالنقر على زر سجل اآلن في صفحة الدورة اإللكترونية سيصل للمتدرب بريد إلكتروني يحتوي على رابط الدورة
التدريبية مع تاريخ بداية ونهاية التسجيل للدورات المحددة بتاريخ صالحية تدريب.

شكل  :11رسالة االنضمام في الدورة اإللكترونية
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 3.2التسجيل في دورة مباشرة (محلية أو افتراضية)
يتطلب االنضمام في هذا النوع من الدورات تقديم اختبار تقييم المستوى من قبل المتدرب ،وبعدها يتم مراجعة الطلب
بواسطة مدير النظام وإرسال بريد إلكتروني للمتدرب بنتيجة الطلب سواء قبول أو رفض.

شكل : 12تقديم طلب االنضمام لدورة مباشرة – الخطوة 1

شكل: 13تقديم طلب االنضمام لدورة مباشرة – الخطوة 2
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 3.3التسجيل في الملتقى اإللكتروني المجدول
يستطيع المتدرب التسجيل في الملتقى اإللكتروني مالم يصل الحد االقصى لعدد المتدربين المقبولين في الملتقى أو قبل
تاريخ إيقاف التسجيل ،بعدها سيتم إرسال بريد إلكتروني للمتدرب فور اإلنضمام في الدورة.

 3.4التسجيل في الملتقى اإللكتروني المسجل
يتم االنضمام في الملتقيات المسجلة مباشرة ً ويُرسل للمتدرب على عنوان البريد اإللكتروني رسالة التسجيل مع رابط
الملتقى المسجل ،وال يترتب على هذا النوع من البرامج الحصول على شهادة تدريبية.

14

دليل المستخدم فئة المتدرب

 .4عرض الدورة التدريبية
هناك طريقتين لعرض الدورة التدريبية ،الطريقة اإلولى:
 -1اذهب إلى الصفحة الرئيسية.
 -2انقر على زر عرض التفاصيل في دورة سبق لك التسجيل بها.
 -3انقر على زر عرض الدورة.
الطريقة الثانية:
 -1اذهب إلى الملف الشخصي.
 -2انقر على زر عرض كافة التفاصيل من قائمة دوراتي التدريبية.

منتدى النقاش
تحميل ملحقات الدورة
المفضلة

شكل  :14صفحة الدورة التدريبية
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 4.1نظرة عامة
تحتوي هذة الصفحة على التالي :
 .1المحاضرة الحالية وهي آخر صفحة تمت زيارتها من قبل المتدرب مع زر عرض التفاصيل لإلنتقال للمحاضرة.
 .2معدل اإلنجاز وهو نسبة إكمال المتدرب للدورة التدريبية بشكل عام.
 .3الملحقات جميع ملفات التحميل الخاصة بالدورة.
 .4تاريخ بدء و انتهاء التسجيل (في حالة كانت الدورة إلكترونية ومحددة بمدة صالحية تسجيل).
 .5توجيهات الدورة التدريبية يحتوي القسم على معلومات وتوجيهات عن الدورة.
 .6جدول المحتويات يحتوي على أقسام الدورة الرئيسية بالنقر على القسم يتوسع ليعرض المحتويات و األنشطة
الخاصه بالقسم مع معدل األنجاز الخاص بالقسم.

 4.2المفضلة
اإلضافة للمفضلة
يمكن للمتدرب إضافة إي درس أو نشاط من الدورة التدريبية للمفضلة بالنقر على عالمة المفضلة ال ُمشار لها في الشكل
التالي:

شكل  :15إضافة للمفضلة
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الحذف من المفضلة
لحذف صفحة من قائمة المفضلة انقر على عالمة المفضلة ثم انقر على عالمة  xبجوار عنوان الوحدة ال ُمراد حذفها.

شكل  :16حذف من المفضلة

 4.3تحميل الملحقات
للمتدرب خيارين في تحميل الملحقات:
 .1صفحة الدورة التدريبية < انقر على عالمة تحميل ملحقات الدورة (انظر شكل  ،)15وسيتم تحميل جميع
الملحقات الخاصة بالدورة .
 .2صفحة الدورة التدريبية < نظرة عامة < قسم الملحقات < انقر على عالمة السهم بجوار الملف المطلوب
تحميله.

شكل  :17تحميل الملحقات
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 4.4منتدى النقاش
تحتوي بعض الدورات على منتدى للنقاش يُمكن للمتدرب من خاللها االشتراك في مناقشة مع المدرب وباقي المتدربين
حول محاضرة معينة أو نقاش عام حول الدورة التدريبية ككل.
للوصول إلى لوحة النقاش :من صفحة الدورة التدريبية < انقر على أيقونة منتدى النقاش ال ُمشار لها في الشكل .14
إضافة رد
للمشاركة في النقاش اتبع الخطوات التالية:
 -1أنتقل إلى منتدى النقاش من ايقونة النقاش (انظر الشكل  )14ثم اختر نقاش المحاضرة أو نقاش عام.
 -2انقر على عنوان النقاش.
 -3انقر على إضافة رد أو انقر على رد متقدم للمشاركة بفيديو أو رفع ملف مع النص.
 -4انقر على إرسال.

شكل  :19نقاش عام

شكل  :18نقاش عام – إضافة رد
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 4.5دروس الدورة
في الدورات اإللكترونية يجب على المتدرب إنهاء  %80على األقل من دروس الدورة ،وينبغي عليه مشاهدة الفيديو كامالً
حتى يتم استكمال معدل اإلنجاز.

شكل :20مثال على درس في دورة إلكترونية
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 4,6الواجبات
تتضمن بعض الدورات على واجبات يتعين على المتدرب تسليمها إلستكمال الدورة بنجاح ،يستطيع المتدرب تسليم الحل
كنص أو إرفاق ملفات حسب الصيغة المطلوبة لإلجابة.
لتسليم ملف الواجب :انقر على زر أضف تسليم ثم حمل الملفات المطلوبة وانقر على زر حفظ التغييرات.

شكل  :21صفحة التسليم لنشاط الواجب

شكل  :22صفحة رفع ملفات الواجب
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 4.7اجتماع  Zoomوالبث المباشر
للدخول للملتقى المجدول:
 .1من جدول المحتويات انقر على عنوان اللقاء في الوقت المحدد مسبقا.
 .2انقر على زر انضمام إلى االجتماع.
سيتم تحويل المتدرب تلقائيا إلى الملتقى عبر برنامج .Zoom
أما للدورس التي تبث مباشرة بواسطة :YouTube live
 .1انقر على اسم الدرس من جدول محتويات الدورة في الوقت المحدد.
سيتم عرض فيديو للبث المباشر بمجرد بدء المدرب البث.

شكل  :23اجتماع Zoom
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 4.8الحضور والغياب
الستعراض سجل الحضور في الدورات أو الملتقيات المباشرة ،انقر على الحضور في قسم محتوى الدورة التدريبية.
ويجب على المتدرب حضور  %70على األقل من الدورة حتى يتمكن من تقديم االختبار البعدي ثم تقديم استبيان تقييم
الدورة ومن ثم الحصول على شهادة اجتياز البرنامج.

شكل  :24الحضور والغياب
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 4.9االختبارت
تُعد اإلختبارات أهم اجزاء الدورة التدريبية حيث يترتب عليها حصول المتدرب على شهادة اجتياز الدورة .تنقسم
االختبارات إلى عدة أنواع:
 -1اختبار قبلي لتقيم مستوى الطالب قبل تلقيه المادة التدريبية.
 -2اختبار اجتياز الوحدة لتقيم الطالب في الوحدة أو القسم بشكل خاص.
 -3اختبار بعدي لتقييم مستوى الطالب بعد حصوله على الدورة.
تتطلب الدورات اجتياز درجة معينة للنجاح في االختبار البعدي و بعدها يكون الطالب مؤهل للحصول على الشهادة.
يُسمح للطالب إعادة اإلختبار لعدد معين من المحاوالت و تُعتمد أعلى درجة حصل عليها الطالب تلقائياً .قد يختلف عدد
المحاوالت الممكنه من دورة إلى آخرى حيث يتم تحديد هذا العدد من قبل مدير النظام أو المدرب.
كل هذه المعلومات موضحة للمتدرب قبل بدء اإلختبار كما في الشكل التالي:

شكل  :25االختبار البعدي
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يظهر للمتدرب مباشرة بعد اداء االختبار الدرجة المستحقة لالختبار باإلضافة إلى وقت بدء االختبار والوقت المستغرق
وإيضا ً مع كل سؤال يتم توضيح األجابة الصحيحة و الدرجة المستحقة.

شكل  :26نتيجة االختبار

بعد اداء المحاولة األولى ستظهر في صفحة االختبار عدد المحاوالت و الدرجة المستحقة الخاصة بكل اختبار مع زر
استعراض ألستعراض نتجية االختبار.

شكل  :27صفحة االختبار  -ملخص المحاوالت
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 4.10االستبيان
يصبح االستبيان "استمارة تقييم الدورة" متاح بعد إنهاء جميع المتطلبات مثل اجتياز درجة النجاح المحددة في االختبار
البعدي ،للدورات اإللكترونية يشترط إيضا ً إتمام  %80على األقل من دروس الدورة.إما الدورات المباشرة سواء محلية أو
افتراضية والملتقيات المجدولة يشترط حضور المتدرب بنسبة  %70على األقل من الدورة.

شكل  :28االستبيان
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 4.11شهادة الدورة التدريبية
يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج بعد اتمام جميع المتطلبات وتقديم استمارة تقييم الدورة ،للحصول على شهادة
الدورة:
اذهب إلى قسم قائمة مواضيع الدورة < انقر على شهادة إتمام الدورة التدريبية > تحميل الشهادة.
أو من الملف الشخصي < طباعة الشهادة للدورة المطلوبة من قائمة دوراتي التدريبية.

شكل  :29الملف الشخصي – طباعة الشهادة

شكل  :30شهادة الدورة التدريبية
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 .5الملف الشخصي
 5.1دوراتي التدريبية
يعرض للمتدرب جميع الدورات التدريبية المسجل بها تلقائيًا ،و يمكن أيضًا تصنيف عرض الدورات على حسب حالة
اإلنجاز إلى دورات مكتملة أو دورات غير مكتملة.

شكل  :31دوراتي التدريبية

 5.2إلغاء االشتراك
يستطيع المتدرب الذي لم يحصل على شهادة الدورة التدريبية من الغاء اشتراكه عن طريق النقر على زر إلغاء االشتراك.

 5.3األحداث القادمة
في هذا القسم يتم عرض األحداث القادمة مثل مواعيد الجلسات القادمة أو مواعيد تسليم الواجبات وأي حدث مرتبط بتاريخ
قادم.
انقر على اسم الحدث لمشاهدة معلومات تفصيلية أكثر.

شكل  :32األحداث القادمة
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شكل :33معلومات تفصيلية لحدث قادم

 .6درجاتي
يمكن للمتدرب استعراض درجاته من خالل النقر على ايقونة الملف الشخصي > درجاتي > انقر على زر استعراض
للدورة التدريبية المطلوبة.
ستظهر الدرجات (الدرجة المستحقة – الدرجة الكاملة) لجميع االختبارات الخاصة بالدورة.

شكل  :34درجاتي

شكل  :35تقرير الدرجات
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 .7البحث في الموقع
يمكن للمتدرب البحث عن أي دورة تدريبية باالنتقال إلى أعلى الصفحة > انقر ايقونة البحث < ادخل اسم الدورة
التدريبية كاملة أو جزء منها < انقر على زر اإلدخال من لوحة المفاتيح.
بعد ذلك ستظهر نتائج البحث وعدد النتائج ،ويمكن الدخول للدورة مباشرة بالنقر على زر عرض التفاصيل.

شكل  :36البحث
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 .8كافة البرامج التدريبية
إلستعراض البرامج التدريبية من نوع محدد :
من القائمة الموجودة في رأس الصفحة < كافة البرامج التدريبية < اختر أحد األنواع من القائمة المنسدلة.

شكل  :37كافة البرامج التدريبية
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 .9األسئلة الشائعة
تجيب الصفحة على اإلسئلة األكثر شيوعا ً لدى المستخدمين ،للوصول للصفحة من القائمة الموجودة في رأس الصفحة انقر
على األسئلة الشائعة.

شكل  :38األسئلة الشائعة

31

دليل المستخدم فئة المتدرب

 .10تسجيل الخروج
لتسجيل الخروج انقر على ايقونة الملف الشخصي > تسجيل الخروج.

شكل  :39تسجيل الخروج
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