
 

 
 

  

 

 

 

          LMS.elearning.edu.sa   
 

                  بوابة التدريب اإللكرتوني 
  

 

 

         tvtc.gov.sa/rayat.html 
 

 
 

 Microsoft Outlook   تطبيق الربيد اإللكرتوني

 رقم المتدرب  tvtc.edu.sa@ اسم المستخدم:

ي رايات  كلمة المرور:
 
 نفس كلمة المرور ف

 

  365لالستفادة من حزمة برامج األوفيس   

 لكل متدرب( جمانية نسخ 5)  عن طريق املوقع  
 

www.office.com 
 

 

 

 
 

bit.ly/TVTCemail  اإللكرتوني مباشرة  لتسجيل الدخول إىل بريدك 

bit.ly/officeTVTC 
 أون الين   365واستخدام أوفيس  لتسجيل الدخول  

 OneDrive أو لتحميل الربامج أو للتخزين يف 

www.netacad.com  أكادميية سيسكو للشبكات وقع  م 

www.cti.edu.sa   املوقع اإللكرتوني لكلية االتصاالت واملعلومات 

 للمساعدة
 

ELEARNING@CTI.EDU.SA 

 

 مركز التدرب اإللكرتوني ومصادر التدريب 
 

 الدور الثاني   – ۳ مبنى  العنوان/ 

  رقم المتدرب اسم المستخدم : •

 كلمة المرور : رقم الهوية الوطنية  •

 يعملمع مالحظة أن تطبيق الجوال ال 

 

 

 

  رقم المتدرب اسم المستخدم : •

  المرسلة إلى جوالككلمة المرور:  •

 بالك بورد 
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ةـب ي استخدام البالك بورد ) اقة المستجدين للمقاطع القصير
 
 أقل من دقيقة( كل فيديو مدة  ف

ي من داخل البالك بورد  ٨ الدخول عىل البالك بورد  ۱
ون   ارسال بريد إلكير

  إنشاء مدونات والتفاعل معها داخل المقرر ٩ استعراض المقررات التدريبية ٢

ي التقويم الخاص بك  ۱۰ استخدام قائمة التنقل العامة ٣
 
 إنشاء حدث ف

ي البوابة  ۱۱ تسليم الواجبات والتقارير  ٤
 
 ضبط اإلعدادات لحساب المتدرب ف

ي  ۱٢ أداء االختبارات  ٥
ي لطلب الدعم الفن 

 استخدام أداة ساعدن 

ي  ۱٣ أداء االستطالعات  ٦ ي المنتدى ولوحة نقاش المقرر التدرين 
 
 المشاركة ف

 تغيير حجم النص عند استعراض البوابة  ۱٤ استخدام حلقات نقاش الكلية ۷

 

ي 
ون  وحات استخدام بوابة التدرب اإللكير  للمتدرب Blackboardأدلة وشر

ي يحتاجها المتدرب  ۱
وشور  بروشور التطبيقات النر  رابط البر

 مشاهدة الفيديو  طريقة انضمام المتدرب لجلسة التدريب عن بعد  ٢

يد إىل الدخول ل -دليل المتدرب   ٣ ي لي 
ون   الملف االطالع عىل اإللكير

  مشاهدة الفيديو  د عي  البالك بور  لواجبالمتدرب ل تسليم يةكيف  ٤

 مشاهدة الفيديو  وتسليمه  د لالختبار عي  البالك بور أداء المتدرب  يةكيف  ٥

ح كيف  ٦  مشاهدة الفيديو  الغياب ونسبة  االختبارات والواجبات ية االطالع عىل درجاتشر

ي إىل طريقة  ۷
ون   مشاهدة الفيديو  عي  البالك بورد  المدربإرسال بريد الكير

 مشاهدة الفيديو  كيفية دخول المتدرب عىل جلسات المقرر المسجلة عىل البالك بورد  ٨
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 Rayat.tvtc.gov.saدليل استخدام نظام رايات 

 الفيديو  مشاهدة لعرض وطباعة الجدول التدريب    ۱

٢   
ون   الفيديو  مشاهدة للتقدم بطلب إلكتر

 الفيديو  مشاهدة مستمرين(تسجيل الجدول ) للمتدربي   ال ٣

 الفيديو  مشاهدة الستعراض بيانات الحضور والغياب  ٤

 مشاهدة الفيديو  لالطالع عىل سجلك التدريب    ٥

 مشاهدة الفيديو  لالستعالم عن درجاتك  ٦

 مشاهدة الفيديو  لالطالع عىل بياناتك الشخصية  ۷

 االطالع عىل الدليل تية لخدمات الذالدليل الشامل لا ٨

 أسئلة وأجوبة شائعة 

۱ 

؟   الكلية، ماذا عىل  أن أفعل لتسجيل جدول  للفصل الحال 
 
 أنا متدرب ف

 إن كنت مستجًدا في الكلية، فسيسجل لك جدول محدد تلتزم به وتستطيع االستعالم عنه عبر الشبكة العالمية )اإلنترنت(.

الحرص على تسجيل جدولك من المقررات المحددة لك مع مراعاة الحد األدنى  إن كنت مستمًرا في الكلية، فعليك 

 واألقصى لساعات التسجيل، وذلك عبر الخدمة المقدمة على الشبكة العالمية )اإلنترنت(
 

٢ 

 كيف أستعلم عن جدول  التدريب   المسجل ؟ 
 

  التسجيل معلومات عرض       للمتدربين الذاتية التسجيل خدمة نظام خدمة       المتدربون نافذة      صفحة رايات 

 حاليا  المسجل جدولك  بيانات لك ستظهر التدريبي حسابك بيانات أدخل     

٣ 

؟    الكلية، كيف ل  تسجيل جدول  للفصل الحال 
 
 أنا متدرب مستمر ف

 

     المقررات في التسجيل      للمتدربين الذاتية التسجيل  خدمة نظام خدمة      المتدربون نافذة     صفحة رايات 

 في نافذة التخطيطات.   متابعة      الحالي الفصل     

 
 ستظهر لك مقررات محددة عليك االختيار منها مع مراعاة الحد األدنى واألقصى للساعات حسب خطة تخصصك. 

٤ 
 ماه  بيانات حساب الدخول؟

 

 التدريبي وكلمة المرور هي المرسلة إلى رقم جوالك رقم المستخدم هو رقمك 
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