
نالمرالتعلممساراتفيدليل المتعلم 
المنصة الوطنية للتعليم اإللكترونيعبر 

5اإلصدار 



تعريف 
المرنالتعلم مسارات 

الوصول إلى المسار

ة تعديل االسم في الشهادالحصول على الشهادة

Courseraتغيير لغة واجهة 

للوصول السريع اضغط على العنوان 

إعادة جدولة المقرر
ررالمقفيالتسجيلإلغاء



طريقة التعلم
.للمبادرةحددةالمالفترةخاللمكانأيومنوقتأيفيالتعلميمكنكمتزامن،غيربشكل(إلكترونيتعلم)بعدعنكاملبشكلسيكونالتعلم

مدة التعلم 
.مقرركلفيالتعلمساعاتعددحسبآخرإلىتعليميمسارمنتختلف
.بنجاحالمقررإلنجازأسبوعيا  ساعات7إلى5منستحتاج

الدعم والمساندة

.لهاالتابعالجهةمعالتواصليمكنكالتعلمومدةالتعليميةوالرخصةبالمبادرةالمتعلقةلالستفسارات•
FutureXالوطنيةالمنصةموقعفيالمحادثةنافذةعبرمعناتواصلتقنيةمشاكلأيواجهتكإذا•

شهادة المسار

.edXأو كورسيرامقرر بنجاح ستحصل على شهادة إتمام المقرر من منصة التعلم ضمن حسابك في منصة التعلم مثل كلاجتيازعند•
.المساراجتياز جميع مقررات المسار بنجاح للحصول على شهادة يجب •
.FutureXضمن حسابك في المنصة الوطنية أيام،3بعد إتمام آخر مقرر بنجاح خالل منجزاتيشهادة المسار تظهر في صفحة •

ما هو مسار التعلم المرن

لتنميةيسعى،محليةأوعالميةمنصاتعبرتقنيةشركاتأوعالميةجامعاتتقدمهاالتيالتدريبيةأوالتعليميةالمقرراتمنمجموعةعنعبارةهو
.العمليةالمهاراتوتطويرالمعرفيةالقدرات

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


للوصول للصفحة الرئيسية للمنصةاضغط هنا•

FutureXاإللكتروني الوطنية للتعليم 

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

1
تسجيل الدخول. 1

http://futurex.nelc.gov.sa/


فحة بعد الضغط على الرابط السابق سيتم نقلك إلى ص

.الدخول عن طريق النفاذ الوطني

.-بوابة النفاذ الوطني -سجل الدخول عن طريق  .2

2

تسجيل الدخول. 1



تسجيل الدخول

.اكتب رقم الهوية الوطنية.3

(أبشر)ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بنفاذ .4

3

4

تسجيل الدخول. 1



تسجيل الدخول

ضع كلمة المرور المؤقتة التي سترسل إلى رقم .5

-متابعة-ثم اضغط -أبشر-جوالك المسجل في 

5

تسجيل الدخول. 1



بعد تسجل الدخول ستظهر لك لوحة التحكم الخاصة بك

:ويمكنك الوصول إلى المسار كالتالي

(المقررات والمسارات)من لوحة التحكم يتم اختيار .1

(المسارات)ثم تحديد قسم .2

(عنوان المسار)الضغط على .3

الوصول إلى المسار. 2كيف يصل الُمتعلم إلى المسار الجديد؟

2

1

3



قررات من صفحة المسار يمكن أن تبدأ في التعلم وتنهي الم

المطلوبة بالتدريج

.قررللتسجيل أو االنتقال للم( عنوان المقرر)اضغط على .4

4

الوصول إلى المسار. 2



ستظهر صفحة تفاصيل المقرر

قال إلى لالنت( التسجيل ) للتسجيل في المقرر، اضغط على زر .5

.المقرر في المنصة المستضيفة والبدء في التعلم

:  تنويه

تم ) ى زر إل( التسجيل)بعد التسجيل في المقرر سيتغير الحقا  زر 

(.االلتحاق 

5

التسجيل في المقررات. 3



وسيتم فتح ( Coursera)كورسيراسيتم نقلك إلى المنصة التعلم 

.نافذة التسجيل في المقرر

.أو التسجيلEnrollإلتمام عملية التسجيل، اضغط على زر .6

:  تنويه هام 

قد ( Coursera)كورسيراعند دخولك ألول مرة إلى منصة التعلم 

‘  (Coursera)يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية لمنصة التعلم 

ة في هذه الحالة عد إلى صفحة التسجيل السابقة في المنص

مرة أخرى وسيتم -التسجيل –واضغط على زر FutureXالوطنية 

.  فتح نافذة التسجيل في المقرر

التسجيل في المقررات. 3

6



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

لقد تم تسجيلك في المقرر بنجاح .... تهانينا 

ابدأ اآلن في التعلم

1

واجهة بدء الدورة من 
Courseraمنصة  البدء في التعلم. 4



Courseraالرئيسية في واجهة المقرر

قائمة المقرر

قائمة الملف 
الشخصي

المحتوى 
التعليمي



صفحة األسبوع التعليمي

إعالن

المواد التعليمية

اضغط على عنوان 
األسبوع 



صفحة درس التعليمي

اختيار لغة الترجمة

التعليق النصي

قائمة المواد 
التعليمية

اختيار لغة الترجمة



طريقة الحصول على الشهادة

ربعد إتمام المقرر بنجاح ستحصل على شهادة إتمام من الجهة المقدمة للمقر



طريقة الحصول على الشهادة

قائمة الملف 
الشخصي

اضغط على عنوان الدورة

اختيار اإلنجازات
Accomplishments

1

2

3



طريقة الحصول على الشهادة

4
تنزيل الشهادة

لحفظها وطباعتها



تعديل االسم في الشهادة طريقة 
Courseraفي منصة 



Courseraطريقة تعديل االسم في الشهادة في 

قائمة الملف 
الشخصي

اإلنجازات
Accomplishments

1

2

طلب تغيير االسم

3



Courseraطريقة تعديل االسم في الشهادة في 

تعبئة بيانات 
االسم كامل

4

الجديد أخيرا  العتماد االسم
 Submitاضغط 

4

بعد تنفيذ الخطوات السابقة
Accomplishmentsتظهر جميع الشهادات باالسم الجديد في صفحة اإلنجازات 



طريقة تغيير لغة واجهة 
(Coursera)كورسيرامنصة 



(Coursera)في طريقة تغيير لغة واجهة منصة 

Language
اختيار اللغة

3

قائمة الملف 
الشخصي

Setting
اإلعدادات

1

2

Save
حفظ

4



إعادة جدولة المقرر
التسجيل في المقررإلغاء



(Coursera)إعادة جدولة المقرر في 

إعادة تعيين مواعيد 
التسليم الخاصة بي 

Reset my deadlines

2

تعُلمي
My Learning

1

: تنويه
.تسمح بإعادة جدولة المقرر ولكن قد تجد بعض المقررات ال تسمح بإعادة الجدولةكورسيرامعظم مقررات منصة 



(Coursera)إلغاء التسجيل في المقرر 

إلغاء التسجيل من الدورة
Unenroll form Course

3

My Learning
تعُلمي

1

: تنويه
.  كمال المقرربإلغاء التسجيل في المقرر في أول ثالثة أسابيع وبعدها يمكنك فقط إعادة الجدولة أو إتسمح كورسيرامعظم مقررات منصة 

انقر على أيقونة
الثالث نقاط

2



شارك هذا الدليل.. فضال  

FutureXللمساعدة تواصل معنا عبر نافذة المحادثة في موقع المنصة الوطنية 

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