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نبذة عن منصة التدريب:
انطالقا من رؤية المملكة  2030للتحول نحو التعليم الرقمي أطلقت تيتكو منصة سماء التعليم لتنمية
مهارات و قدرات القوى العاملة وإكسابهم المهارات الوظيفية الالزمة من خالل الدورات التدريبية اإللكترونية
التي توفرها المنصة.

كيفية الدخول للموقع:
يتم الدخول للمنصة من خالل النقر على الرابط https://samaaedu.tetco.sa/login

أوال :أقسام الصفحة الرئيسية:
َ
الوصف

األيقونة

تحتوي الصفحة الرئيسية على مزايا المنصة والدورات التدريبية.
يحتوي على نبذة تعريفية وأهدافها عن المنصة.
يحتوي قسم تصفح الدورات على الدورات المتاحة للتدريب في الموقع.
يحتوي على اللقاءات وورش العمل التعليمية
يحتوي قسم األسئلة الشائعة على األسئلة الشائعة و أجوبتها.
يحتوي قسم الدعم الفني على نموذج لتعبئة طلب حل مشكلة ورقم
االتصال
الشكل ( )1-1جدول األشكال
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الشريط العلوي:
ويحتوي على أقسام المنصة

الشكل (  ) 1-2الصفحة الرئيسية

َ
ثانيا :مزايا المنصة:
 .1التدريب عبر االنترنت

.2لغة التدريب

 .3تصميم الدورات

الشكل ( )2مزايا المنصة

ثالث َا :تصفح الدورات:

حقل البحث والذي من
خالله يتم إدخال عنوان
الدورة
انقر على أيقونة الدورة لالنتقال
الى صفحة الدورة التدريبية

الشكل ( )3-1تصفح الدورات
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وتحتوي على الدورات المتاحة للتدريب وتاريخ إقامة كل دورة.
انقر على الكل
الستعراض جميع
الدورات المتاحة أو
انقر على عنوان
الدورة التدريبية
المطلوبة
الشكل ( )3-2عرض الدورات التدريبية

يمكن النقر على الكل لعرض جميع الدورات التدريبية المتاحة أو التخصيص من خالل النقر على عنوان الدورة
من الشريط األزرق.

سجل للتسجيل
انقر على ّ
في الدورة التدريبية
فيديو توضيحي
للدورة التدريبية

معلومات الدورة
التدريبية

.
الشكل ( )4نبذة عن الدورة التدريبية
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للتسجيل في المنصة يتطلب تعبئة البيانات التالية:
 .1اسم المستخدم
 .2البريد اإللكتروني
 .3الرمز السري
 1-3الصفحة الرئيسية:

لإلطالع على

إلخفاء معلومات

معلومات الدورة

الدورة

الشكل (  )5-1الصفحة الرئيسية للدورة

 2-3الدورة:
الستعراض

انقر هنا لبدء

أقسام الدورة

الدورة

الشكل ( )5-2محتوى الدورة
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 1-2-3التقويم (القبلي -البعدي):

انقر على أحد الخيارات
التي تمثل مستواك
المعرفي
الشكل ( )5-3التقويم

-

انقر على

إلرسال التقويم.

 2-2-3الفيديو:
شريط انتقالي بين
محتويات الدورة

انقر هنا إلضافة
عالمة مرجعية
للمحتوى

لتشغيل الفيديو
الشكل ( )5-4الفيديو
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 2-2-3المحتوى العلمي (:)PDF

انقر هنا لتنزيل المحتوى

انقر هنا لطباعة المحتوى

الشكل ( )5-5المحتوى العلمي

 3-2-3التمارين واإلختبارات:

انقر على

انقر حفظ بعد

الخيار

إختيار االجابات

الصحيح

انقر إرسال إلرسال
اإلجابة

الشكل ( )5-6التمارين واالختبارات

هناك انتقال مشروط عند نهاية كل وحدة ،حيث ال يمكن االنتقال للوحدة األخرى إال عند إتمام الوحدة الحالية وذلك باإلجابة

 4-2-3التقييم:

على سؤال االنتقال عند نهاية الوحدة.
على المتدرب الحصول على  %75في اإلختبار النهائي للحصول على شهادة الدورة.
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انقر على مستوى
الدورة

انقر هنا
إلرسال

الشكل ( )5-7التمارين واالختبارات

التقييم

انقر هنا لعرض
النتائج
على المتدرب تقييم الدورة التدريبية للحصول على شهادة الدورة.

 3-3الدرجات:

يوضح الرسم البياني تقدمك
في الدورة التدريبية

الشكل ( )5-8الدرجات
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رابع َا :أسئلة شائعة:

انقر على السؤال
لتظهر اإلجابة

الشكل ( )6األسئلة الشائعة

تحت قسم األسئلة الشائعة تندرج العديد من األسئلة الشائعة و عند النقر على السؤال تظهر اإلجابة.

خام َ
سا :الدعم الفني:

أدخل األسم و
البريد اإللكتروني
إختر تصنيف

و رقم الهاتف

المشكلة من

أدخل عنوان

القائمة المنسدلة

االستفسار
الشكل () 7-1طريقة طلب الدعم الفني

من خالل قسم الدعم الفني يمكن للمستخدم إرسال طلب لحل أي مشكلة قد تواجهه ،على المستخدم تعبئة
الحقول بالمعلومات المطلوبة من ثم النقر على إرسال.
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أدخل
الوصف
المناسب
للمشكلة

انقر على
مربع آلية
التحقق

انقر على إرسال إلرسال الطلب
الشكل ( )7-2إرسال طلب للدعم الفني

سادس َا :الشريط السفلي:
يحتوي على وسائل التواصل االجتماعي ومعلومات االتصال:

شكل ( )8-1وسائل التواصل في المنصة

عند النقر على احدى األيقونات يتم نقل المستخدم مباشرة لحسابات المنصة في وسائل التواصل االجتماعي
مثل تويتر ،يوتيوب و لينكد إن.
كما يوجد البريد اإللكتروني الخاص بالمنصة:

و كذلك الرقم الخاص بالمنصة:
920033988
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و عند النقر عليه يتم اإلتصال مباشرة على الرقم.

روابط سريعة:
انقر على الرابط
المطلوب لإلنتقال
السريع

شكل ( )8-2الروابط السريعة

يمكن الضغط على أي من الروابط السريعة المطلوبة لإلنتقال مباشرة إليها.

التحقق من الشهادة:

أدخل الرقم
التعريفي في الحقل
المخصص
انقرعلى مربع آلية

انقر على أيقونة التحقق
الشكل ( )8-3التحقق من الشهادة

التحقق

من خالل رابط التحقق من الشهادة يمكن للمستخدم إدخال الرقم التعريفي للشهادة للتحقق منها.
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