
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمدرب اإلرشادي الدليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

للتدريب يقدم   العايل  العطاء  رواد  للتدريب   معهد  معنا  استفادة  أفضل  لتحقيق  شاماًل  دلياًل 

املختلفة   بأمناطه  إلكتروين  بشكل  والتدريب  والدعم  متزامن( اإللكتروين  زغري  )متزامن 

 للمدربني. 

 

 

 

 ؟ معهد رواد العطاء العايل للتدريب فية الدخول على منصة  كي  ❖

 وتسجل اسم املستخدم وكلمة املرور اخلاصة بك.   اضغط هنا الدخول على رابط  -1

 انقر تسجيل الدخول.-2

بعد ذلك ميكن الدخول على مقررات ودوراتك التدريبية من خالل قائمو نظام التعلم اخلاصة 

 للتدريب   رواد العطاء العايلعهد  مب

 ؟ معهد رواد العطاء العايل للتدريب كيفية الدخول على منصة   ❖

 الدخول لنظام التعلم مث مسافات، مث أضف جديد. -1

 إضافة دروس "حماور" للربنامج. -2

 إضافة مواضيع "جلسات" للربنامج.   -3

 إمكانية إضافة املهام واسئلة التقييم عن طريق إضافة اختبار جديد   -4

 بالربنامج.إضافة صورة خاصة -5

 اضغط على حتيث ونشر. -6

 الدخول مرة أخري على نظام التعلم امللفات مث اختار امللف املراد حتريره. -7

 من -8

 

 مقدمة

واد العطاء العالي للتدريبمعهد رلدليل االرشادي لمنصة ا  

https://fahadalhammad.wiziqxt.com/authentication/login


 

 

وإضافة الوسائط   حتريرهصفحة امللفات يتم  

مستند فيديو  "مقطع  باملوضوع   - اخلاصة 

PDF   ملفات صوت ..... اخل" وذلك من أضف ملفات وسائط.   –صور 

 حتديث.ضغط على ال  -9

 ومدى تقدمي التحميالت  املوضوع،من االعداادت يتم تفعيل زر مواد    -10

الواجب "إن وجد"وصيغة الواجب وحجم ملفه، والنماط املحددة له، ونوع التقييم،   -11

 وعدد املحاوالت يف حتميل الواجب. 

 

 كيف ميكنين الوصول للوحة التحكم الذايت ؟  ❖

 قائمو الرئيسية مباشرة يف اجلبهة اليسري وتسمح بالوصول لوجة التجكم موجودة أسفل ال

إيل املحتويات وبداية جلسة جديدة وكافة األدوات يف التعلم ، والرسائل الشعارت ، وامللفات 

 الشخصية واملجموعات. 

 

 اختبار ؟ كيف ميكنين إضافة   ❖

 الدخول على نظام التعلم "االختبارات" ، مث إضافة جديد. -1

 صفحة االختبار مث كتابة عنوان االختبار ونص تعريفي بسيط له.  تبويب مة من عال-2

 كما ميكن وضع صورة خاصة باالختبار من تعيني الصورة البارزة.   -3

 ب املصمم مث الضغط على عالمة + سؤال جديد. الدخول لتبوي -4

 يتم كتابة عنوان السؤال مث إضافة. -5

 لضغط على السهم. يتم تعديل السؤال من القائمة املنسدلة با-6

 يتم اختيار نوع السؤال. -7

 يتم اختيار الدرجة املقررة للسؤال من نقطة. -8

 يتم التعديل وإدخال نص اإلجابة وحتديد اإلجابة الصحيحة -9



 

 

من سؤال اإلعدادات يتم الرسائل املراد -10

ظهورها يف حالة صحة اإلجابة او خطأها او 

 التلميح. 

 الضغط على حتديث ونشر   -11

قبل بدء االختبار يتم ارسال االختبار على املتدربني املشتركني من دخوهلم مجيعا   -12

 لالختبار. 

 ميكن االطالع على تقرير نتائج االختبار مث اختبار املساق مث التقرير.   -13

 

 كيف ميكنين مشاهدة قائمة املتدربني املسجلني يف الدورة؟  ❖

 اجللسات يف الرئيسية. االنتقال اىل جلسة جديدة من خالل بند  -1

 جدولة اجللسة. -2

 بدأ اجللسة وسيظهر لك كافة التفاصيل اخلاصة واألساليب والتحكم يف إدارة اجللسة. -3

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كيف ميكنين طلب املساعدة ؟  ❖

يف حالة واجهتك مشكلة عدم دخول للنظام، -1

 جيب التأكد أوال أنه مت تسجيلك وإضافة براجمك يف املنصة . 

واألنشطة   -2 األدوات  أحد  مع  أو  التدرييب  الربنامج  مع  التعامل  يف  مشكلة  واجهتك  إذا 

 املستخدمة داخل النظام ، ميكنك التواصل مع قسم التدريب اإللكتروين.

 

 

املتدرب( من   –يتعهد قسم التعليم االلكتروين بتقدمي املساعدة والدعم للمستفيدين )املدرب  

توفري  مت  حيث  املطلوبة؛  املساعدات  جلميع  املستمرة  واملعاجلة  واإلرشاد  التدريب  خالل 

حمتوي مقروء ومواد بوسائط وأشكال خمتلفة ، باإلضافة إىل معلومات تفصيلية رووابط 

أشكال   بعض  االلكترونية إىل  املنصة  استخدام  كيفية  ارشادية عن  ادلة  مثل:  املساعدة 

 والتعامل معها ، شرح االختبارات والواجبات، استخدام نظام إدارة الفيديوهات .... وغريها. 

 

 

اخلدمات اليت تتم بشكل فوري يتم تنفيذها طوال أيام األسبوع ويف أي وقت مثاًل يف حال: 

 ساب ، أو عدم ظهور الربامج التدريبية. توقف احل

فيما عدا ذلك التكاليف واملحاضرات املباشرة يتم تنفيذها خالل ساعات العمل الرمسية من 

 مساًء.   6صباحًا إيل يوم اخلميس الساعة   10أيام العمل ابتداء من يوم األحد الساعة  

 

 

                   

 

 

 قسم التدريب اإللكتروني

 أوقات التنفيذ

 قنوات الدعم الفني



 

 

 معهد رواد العطاء العايل للتدريب 

 اضغط هنا 

 

 

 خطة تدريب املدربني

إدارة   للتدريبحترص  العايل  العطاء  رواد  للمدربني   على   معهد  واإلرشاد  التوجيه  تقدمي 

 املشتركني بتقدمي الدورات التدريبية عرب النظام وبذلك بالطرق التالية:

  

 

للمدربني املستخدمني للنظام اجتماع تعريفي بالنظام   معهد رواد العطاء العايل للتدريب يقدم  

ظام املنصة اإللكتروين والتأكد من تفعيل اسم املستخدم وكلمة التدرييب والتعلم والتعرف بن

 املرور حلساب املدرب. 

 

 

" Pdfأدلة إرشادية منشورة يف موقع املركز"مستندات    معهد رواد العطاء العايل للتدريبيوفر  

مفصل للمدربني عن كيفية الدخول اإللكترونية والتعامل مع مكوناته وأدواهتا " تتضمن شرح  

االختبارات   – إنشاء التكاليف واملهام وتقييمها    – حضور املحاضرات املباشرة    – تسجيل الدخول  

 ...اخل"  -اإللكترونية 

 

 مهارات التعليم والتدريب عن بعدموقع دورة  -1

 اضغط هنا                              

 رابط الدورة                              

 اضغط هنا                               

 الخطة التدريبية للمتدرب

 أوالً: أسبوع التهيئة التعريفي

 ثانياً: األدلة االرشادية

 ثالثاً: الدورات التدريبية لدعم المدربين

https://rwad.edu.sa/page/Technical-support-channels
https://www.watan-vision.edu.sa/?doing_wp_cron=1633365994.5783669948577880859375
https://www.watan-vision.edu.sa/online-learning-skills/?doing_wp_cron=1633365989.1529569625854492187500
https://www.watan-vision.edu.sa/online-learning-skills/?doing_wp_cron=1633365989.1529569625854492187500
https://www.watan-vision.edu.sa/online-learning-skills/?doing_wp_cron=1633365989.1529569625854492187500


 

 

التمارين   -2 اعداد  دورة  موقع 

 واألنشطة االلكترونية 

 اضغط هنا                             

 رابط الدورة                            

 اضغط هنا                               

 

 

 اللقاء  اهلدف   التدريب  

 

 

 تفعيل اسم املستخدم 

 وكلمة املرور 

وكلمة   املستخدم  اسم  ارسال  يتم 

ويتم   بيوم  الدورة   بدء  قبل  املرور 

من   الربنامج  من  يوم  أول  من  التأكد 

 املدربني حلساهبمتفعيل مجيع 

 

 

املنصة عرب   /   التعليم   حضوري 

 اإللكتروين 

 

استخدام أساسيات املنصة 

 اإللكترونية 

استخدام   بكيفية  املدربني  تعريف 

واألدوات   األساليب  بكل  املنصة 

 املتوفر يف املنصة.

 

املنصة عرب    التعليم   حضوري/ 

 اإللكتروين 

التدريبية  اجللسات 

واألنشطة  والتمارين 

 وهناية كل دورة تدريبية

اجللسات   مبواعيد  املدربني  تعريف 

واألنشطة   االلكترونية  التدريبية 

املنصة  يف  الدورة  وهناية 

 اإللكترونية. 

 

 عهد  اجتماع اسبوعي مع املدربني بامل

 حضوري / عرب املنصة 

 

التدريب  وساسيات  نظام 

نظام  وشرح  والتعليم 

 الدورات التدريبية 

التعليم  تعريف   بنظام  املدربني 

املسندة  الدورات  ونظام  االلكتروين 

 اليهم كالتايل:

 ات واإلجراءاتالسياس  -

 ألية احلضور والغياب -

 الدورة التدريبية ومدهتا  -

 

 

بامل املدربني  مع  اسبوعي  عهد  اجتماع 

 حضوري / عرب املنصة 

 

 خطة التدريب للمدربين

https://www.watan-vision.edu.sa/?doing_wp_cron=1633365994.5783669948577880859375
https://www.watan-vision.edu.sa/online-activities-and-exercises/?doing_wp_cron=1633366190.3981180191040039062500

