
 

 

 

 

 

 

 دروب منصةدليل المستخدم ل

 
 2022ديسمبر  – 3النسخة

  



 

 ( /https://www.doroob.sa/arلمنصة دروب )   الصفحة الرئيسية •

 

o  :المستطيل األول يحتوي عىل 

 . الصفحة الرئيسية .1

 . مقدمة عن دروب .2

 خدمة تحقق لتأكد من صحة الشهادات.  .3

 . األسئلة المتكررة عن دروب .4

 . تفاصيل االتصال بدروب .5

o  :ي يحتوي عىل
 المستطيل الثان 

ونية  .1 امج التدريبيةالبجميع قائمة  وتحتويالدورات اإللكبر ي المنصة بر
 . المتاحة ف 

 الجلسات التفاعلية وتحتوي عىل البث المباشر والمسجل عىل المنصة.  .2

ي مجال محدد  برامج تدريبيةحتوي عىل عدة تمسارات التدريب و  .3
 . يجمعها مسار واحد لتقوية المهارات وتعزيزها ف 

كاء  .4 . جهات حكو بالتعاون مع برامج تدريبية وتحتوي عىل دورات الشر  مية وهيئات وقطاع خاص أو غبر ربحي

امج النوعية وتحتوي عىل برامج تدريبية متخصصة المقدمة من خالل منصات عالمية.  .5  البر

 التسجيل  •

 . ثم اضغط عىل )إنشاء حساب(  (/https://www.doroob.sa/arقم بالدخول عىل موقع منصة دروب ) .1
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 ستنتقل لخدمة نفاذ وعليك استكمال المعلومات المطلوبة.   .2

 سيتم إعادتك مرة أخرى عىل موقع دروب بعد التحقق من معلوماتك.  .3

 

 تسجيل الدخول •

 (. تسجيل الدخولثم اضغط عىل )( /https://www.doroob.sa/ar)قم بالدخول عىل موقع منصة دروب  .1

 ستنتقل لخدمة نفاذ وعليك استكمال المعلومات المطلوبة.  .2

 سيتم إعادتك مرة أخرى عىل موقع دروب بعد التحقق من معلوماتك.  .3

o تسجيل الدخول كمستخدم طاقات 

 طاقات ومن ثم اختار برنامج دروب. قم بالدخول عىل موقع  .1

 سيتم نقلك إىل موقع دروب بعد التحقق من معلوماتك.  .2
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 الملف الشخصي  •

 توجد طريقتي   لتحديث البيانات الشخصية عىل منصة دروب 

 باتباع الخطوات التالية:  لمستخدمي طاقاتالطريقة األوىل وهي  •

 دروب ثم انقر عىل "اسم المستخدم". قم بتسجيل الدخول لمنصة  .1

 

2.  ." ي الشخصي
 بعد النقر عىل اسم المستخدم قم باختيار "ملف 

 

 ستظهر لك الصفحة التالية قم بالنقر عىل "تحديث البيانات من طاقات" ليتم التحديث.  .3

ي دروب.  .4
ي طاقات لتنعكس عىل حسابهم ف 

 تنويه: عىل جميع مستخدمي طاقات أن يحدثوا بياناتهم ف 

 

 



 

 

 باتباع الخطوات التالية:  لغبر مستخدمي طاقاتالطريقة الثانية وهي  •

 قم بتسجيل الدخول لمنصة دروب ثم انقر عىل "اسم المستخدم".  .1

 

2.  ." ي الشخصي
 بعد النقر عىل اسم المستخدم قم باختيار "ملف 

 

 ستظهر لك الصفحة التالية قم بالنقر عىل "تحديث البيانات من النفاذ الموحد".  .3

 

 م تحويلك إىل "النفاذ الموحد" قم بتسجيل الدخول ليتم التحديث. سيت .4



 

 

 

ي الملف الشخصي  •
 
 استكمال بيانات المستخدم ف

" أعىل الصفحة سيتاح للمستخدم تعديل الحقول التالية: المنطقة   .1 المدينة    –بعد الضغط عىل أيقونة "تعديل الملف الشخصي

ي  –التخصص األكاديمي   – المعلومات الوظيفية وهي : ) المستوى التعليمي  –
  – سنة التخرج  – اسم الجامعة  –الوضع الوظيف 

  – اسم جهة العمل    –المهن    – المجاالت    –المهارات المستهدفة    –المهارات المكتسبة    –التقدير    –الفصل الدراسي للتخرج  

ي 
 تاري    خ ابتداء العمل(   –الراتب  –المسم الوظيف 

ي عليها )*( .2
ات" واالنتقال    تنيويه: جميع الحقول التر بياناتها حتر يمكنك الضغط عىل أيقونة "احفظ التغيبر البد من إدخال 

 للصفحة الرئيسية للمنصة

 

 



 

ي منصة دروب ا •
 
امج التدريبية ف  لبر

o  امج التدريبية  استعراض البر

ونية( الستعراض  .1 امج التدريبيةالاضغط عىل )الدورات اإللكبر  . بر

 

امج ال ستظهر لك .2  استعراضها جميًعا.   حسب التخصصات كما يمكن مقسمة  التدريبيةبر

 



 

برامج دريب( ستظهر مجموعة من المسارات، كل مسار يحتوي عىل عدة تعند الضغط عىل )مسارات ال .3

ي مجال محدد.  تدريبية
 و ف 

ا
ي إتمام جميع الللحصول عىل شهادة المسار كامل

امج التدريبية، ينبغ  الموجودة   بر

 فيه. 

 

كاءعند الضغط عىل ) .4 امج التدريبية( ستظهر دورات الشر اكة مع جهات أخرى.  البر  بالشر

 

o  ي
 
 امج التدريبية بر الالتسجيل ف

ي المرغوب.  .1 نامج التدريتر  اضغط عىل البر

 

 
 



 

 . ن(اضغط عىل )سجل اآل .2

نامج  *مالحظة:  ي الصورة التالية تظهر المعلومات الخاصة بالبر
ي وعدد الساعات التدريبية المقدرة  ف  التدريتر

نامج ) ي المثال:  . (الجهد المقدرإلنهاء البر نامج التدريتر ي الصورة التالية  بر
ساعات متصلة أو متفرقة   5تطلب يف 

 إلنهائها، كما يمكنك إنهائها بمدة أقل من ذلك. 

 

امج التدريبيةستظهر صفحة ال .3 ي الالمسجل فيها، اضغط عىل )ابدأ اآل بر
ي ن( للبدء ف  نامج التدريتر  . بر

 

ي ستظهر صفحة معلومات ال .4 نامج التدريتر  ، اضغط عىل )اذهب إىل الدورة(. بر



 

 

ي  .5 نامج التدريتر ،  أي يمكنك االنتقال إىلو سيظهر فهرس البر ي
اضغط عىل )ابدأ درس معير  أو إىل االختبار النهائ 

ي تصفح 
نامج التدريالدورة( للبدء ف  ي البر  . تر

 

o  ي استعراض   برنامج تدريبر
 
 ا مسجل فيه مسبق

 اضغط عىل )اسم المستخدم( أعىل يسار الصفحة، ثم اضغط عىل )الدورات المسجل فيها(.  .1



 

 

امج التدريبية ستظهر صفحة ال .2  بر
ً
ي )ابدأ اآلا، اضغط عىل المسجل فيها مسبق

ي ن( للبدء ف  نامج التدريتر   البر

 المطلوب. 

 

 



 

o امج التدريبية بر التنقل داخل ال 

ي ال .1
ي بعد البدء ف  نامج التدريتر ي أعىل الصفحة مؤشر التنقلبر

نامج ، سيظهر ف  ي البر
لالنتقال إىل ، )السابق( ف 

( لالنتقال إىل الصفحة السابقة و  . الصفحة التالية)التاىلي

 

o أسئلة التقييمات 

امج التدريبيةتحتوي ال .1 ة وتقييم والجلسات التفاعلية عىل  بر . تقييمات قصبر ي
 نهائ 

ي هذه التقييمات  .2
يمكن اختيار أكبر من إجابة  بير  أسئلة تحتمل عدة إجابات صحيحة ) تتنوع األسئلة ف 

ي الصورة ك(  صحيحة 
ي الصورة  ة كوأسئلة تحتمل إجابة صحيحة واحد ،التاليةالسؤال األول ف 

ي ف 
السؤال الثائ 

 . تاليةال

 



 

  ها دي حدعدد المحاوالت المتاحة لإلجابة تم ت  .3
ً
ي نهاية األسئلة لإلجابة ا مسبق

ي الصورة    ستظهر لك ف 
كما ف 

 . التالية

ي حال است
ي  جميع المحاوالت  خدمتف 

تزويدك بمحاوالت جديدة  ولم تتمكن من اإلجابة الصحيحة وترغب ف 

  لإلجابة
ً
ي  ، يرجر مجددا

 . من خالل )اتصل بنا(رفع طلب للدعم الفت 

ي يرفع الطلب باسم ال)*مالحظة:   نامج التدريتر ي ورابط صفحة  ،بر نامج التدريتر ي المسجل  ،البر
وئ  يد اإللكبر والبر

ي دروب 
 . (صيل الطلباتفمع  ف 

 

ي نهاية ال .4
ي ف  نامج التدريتر  الضغط عىل )إرسال(. ، يرجر تعبئته ثم ، سيظهر استبيان الستطالع رأي المتدرب بر

 



 

 اتطباعة الشهاد •

o امج التدريبية طباعة شهادات ال  بر

ي المتطلبات لطباعة الشهادة بعد إتمام  .1 نامج التدريتر المطلوبة، اضغط عىل صفحة   االجتياز نسبة وتحقيق  بر

ي )النتائج( داخل ال نامج التدريتر  . بر

ي بالنسبة لمتطلبات تأكد من إتمامك  .2 نامج التدريتر ي  البر
. ف  ي

ي تكون موضحة بجانب الرسم البيائ 
المطلوبة والتر

ي هي  نامج التدريتر ي هذ البر
 %. 70الصورة التالية يتبير  أن نسبة النجاح المطلوبة ف 

 %، لذلك هو مستحق للشهادة الجتيازه نسبة النجاح المطلوبة. 100( المتدرب totalكما يتبير  أن مجموع ) .3

 . اضغط عىل )اطلب الشهادة( .4

 

 عىل )معاينة الشهادة(. اضغط  .5

 



 

 . اضغط عىل )اطبع الشهادة( ليتم طباعة شهادتك .6

 

o طباعة شهادات المسارات 

1.  
ا
( للحصول عىل شهادة المسار كامل ي امج   اضغط عىل )شهادة إتمام المسار التدريتر بعد إتمام جميع البر

ي 
 . المسار  التدريبية الموجودة ف 

 



 

 التواصل مع خدمة العمالء •

o  ي حال
 
 التواصل معنا، يرجر أو كان لديك أي استفسارت واجهتك أي مشاكلف

 . اضغط عىل )اتصل بنا( أعىل يسار الصفحة .1

خالل أوقات الدوام   قنوات التواصل الموضحة عىل الرابطيمكنك التواصل مع ممثىلي خدمة العمالء عبر  .2

 .  الرسمي

 


