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 المقدمة  .1

ل)بوابة التثقيف واإلرشاد المهني  ب  هي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية،  ( س 

تهدف البوابة إلى تمكين السعوديين من طالب وباحثين عن عمل وموظفين إلى اتخاذ مجاالت  

خدمات التثقيف  وخيارات مهنية تناسب قدراتهم وميولهم عن طريق منظومة متكاملة من 

 . بوابةالتحتوي هذه الوثيقة على شرح تفصيلي الستخدام خدمات  . واإلرشاد المهني

 بدء االستخدام  .2

ل  من  /https://subol.sa للبدء في استخدام النظام، اذهب إلى الرابط خالل المتصفح المفضَّ

بعد الدخول عبر الرابط سوف  (. جربة مستخدم أفضللت Google Chromeننصح باستخدام )لديك 

 . تظهر لك الصفحة الرئيسة وبإمكانك استعراض المحتوى عن طريقها

 الصفحة الرئيسة .2.1

 ولكنللمستخدم المسجل والمستخدم الزائر، جميع خدمات بوابة سبل تعرض الصفحة الرئيسة 

الواجهة   1صورة توضح  . هناك بعض الخدمات التي تتطلب تسجيل الدخول لالستفادة منا

تغيير  خيار و للبوابةيحتوي على الروابط األساسية من الصفحة  العلوي الجزءالرئيسية للبوابة، 

https://subol.sa/
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على جميع    يحتوي أيضا    كما  . العام في جميع محتوى البوابة  البحث  ةيق ألوان الموقع وخانوتنس

 . يليها فيديو تعريفي عن البوابة . (2.2سيتم ذكرها بالتفصيل في القسم رقم )خدمات سبل 

طالب   (2طالب ثانوي ، (1األربعة وهي على رحالت المستخدم  ةكما تحتوي الصفحة الرئيس

التي تأخذه في جولة على جميع خدمات الموظفون،    (4الباحثون عن عمل،   (3الدبلوم،  / الجامعة

يمكن الوصول لها من الصفحة   آخر أخبار البوابة كذلك  .  2صورة بوابة سبل كما هو موضح في 

 (. 4صورة ) إلعداد السيرة الذاتية اة، وأد(3صورة )الرئيسية 

يحتوي على رابط صفحة هدف على مواقع التواصل   ةالجزء السفلي من الصفحة الرئيسي

 . االجتماعي، ورقم االتصال الموحد، والسياسات واألحكام

 
 . القسم العلوي – الصفحة الرئيسية لبوابة سبل : 1صورة 
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 . رحالت المستخدم المسجل  -الصفحة الرئيسة  : 2صورة 
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 . األخبار -الصفحة الرئيسية لبوابة سبل  : 3صورة 

 

 
 . أداة بناء السيرة الذاتية -الصفحة الرئيسة  : 4صورة 
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 خدمات سبل .2.2

 : توفر بوابة سبل الخدمات التالية لكل من المستخدم الزائر والمسجل

 مقياس الميول .2.2.1

إجراء اختبار اكتشاف الميول المهني عن طريق الدخول على يمكن للمستخدم المسجل من 

صورة )  "اذهب إلى صفحة االختبار"صفحة الميول المهني من الشريط العلوي ثم الضغط على زر  

 . ى التسجيل لالستفادة من هذه الخدمةإليحتاج م الزائر أما المستخد (. 5

تم حفظ  سي اختبار اكتشاف الميول المهني المستخدم المسجل في كل مره يأخذ  : مالحظة

 . نتائج االختبار في ملفه الشخصي على البوابة ويمكنه استعراضها في أي وقت
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 . صفحة مقياس الميول : 5صورة 

 المسار الوظيفي .2.2.2

للمستخدم المسجل والزائر من االطالع على المسارات المهنية حسب التصنيف العربي يمكن 

التصنيف السنغافوري من خالل الدخول على صفحة المسار الوظيفي من الشريط حسب و

 . العلوي في الصفحة
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 . صفحة المسار الوظيفي  : 6صورة 

 التصنيف العربي . 3.2.3.1

المستوى  (1م الزائر والمسجل استعراض مهن التصنيف العربي حسب يمكن للمستخد

 . المجال التعليمي (3سنوات الخبرة،  (2التعليمي، 



 

9 
 

 دليل المستخدم 9

 
  (1 : وفلترتها حسب كما يمكن المستخدم الزائر والمسجل البحث في مهن التصنيف العربي 

 . (7صورة انظر إلى ) التخصص (4المجال التعليمي،  (3سنوات الخبرة،  (2التعليمي،  ىالمستو

ويمكن للمستخدم المسجل  . استعراض تفاصيل كل مهنه، ومقارنة المهن كما يمكنه أيضا  من

عند الضغط على عالمة النجمة بجانب اسم   مهن إلى قائمة المهن المفضلة لهفقط إضافة ال

 . المهنة
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 . نتائج البحث في المهن : 7صورة 

من خالل الضغط على   (ثالث مهن على األقل)كما يمكن للمستخدم المسجل من مقارنة المهن  

بأسفل    "نتائج المقارنة"، ومن ثم الضغط على زر  7صورة  كما في    بجانب اسم المهنة  "مقارنة"زر  

 .8صورة الصفحة لعرض نتائج المقارنة كما في 
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 . نتائج مقارنة المهن : 8صورة 

 التصنيف السنغافوري . 3.2.3.2

 (1 : وفلترتها حسب السنغافوريالبحث في مهن التصنيف الزائر والمسجل يمكن للمستخدم 

 . استعراض تفاصيل كل مهنه وكما يمكنه أيضا  ، التخصص (2مجال المهنة، 
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 . نتائج البحث في التصنيف السنغافوري  : 9صورة 

 التخصصات .2.2.3

يمكن للمستخدم المسجل والزائر من استعراض المجالت المهنة والتخصصات في الجامعات  

  . في شريط خدمات سبل  " التخصصات"الضغط على زر من خالل  10صورة السعودية كم في 

والتخصصات في كل مجال للبكالوريوس والدبلوم في كل  تعرض المجاالت العلمية  11صورة 

 .12صورة تخصص كما في 
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 التخصصات  : 10صورة 
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 المجاالت العلمية : 11صورة 
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 التخصصات –المجالت العلمية  : 12صورة 

من   ( الحكومية والخاصة)ائمة الجامعات السعودية كما أيضا، يمكن للمستخدم من استعراض ق

التي ستعرض قائمة بالجامعات كما  10صورة في  "الجامعات والكليات"خالل الضغط على زر 

اسم   يمكن االطالع على قائمة التخصصات في أي جامعة من خالل الضغط على  . 13صورة  في  

 .14صورة الجامعة كما في 
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 ة الجامعات والكليات السعودي : 13صورة 
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 قائمة التخصصات  -الجامعات  : 14صورة 

 المستقبلمهن  .2.2.4

على  يمكن للمستخدم المسجل والزائر من االطالع على قائمة مهن المستقبل من خالل الضغط  

لى كما يمكن البحث واالطالع ع  . 15صورة  في قائمة خدمات سبل كما في    "مهن المستقبل"زر  

   . تفاصيل كل مهنة وإضافتها إلى قائمة المهن المفضلة
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 . مهن المستقبل : 15صورة 
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 أدوات اإلرشاد المهني .2.2.5

االستفادة من خدمات اإلرشاد المهني من خالل الضغط يمكن للمستخدم المسجل والزئر من 

ت المقدم للمستخدم الزائر الخدما . في شريط خدمات سبل  "أدوات اإلرشاد المهني"على زر 

 : هي

 . مجموعة الفيديوهات لقصص نجاح في مجاالت مختلفة : القصص التشجيعية -1

 . مقال إرشادي إلعداد السيرة الذاتية : مهارات إعداد السيرة الذاتية -2

 . مقاالت تثقيفية  -3

 . مقال إرشادي للمقابالت الشخصية : مهارات المقابلة الشخصية -4

 . اإلرشاد المهني لبوابة سبلاالنضمام لشبكة  -5

 . قائمة بمعايير التثقيف واإلرشاد المعني -6

توعية الطلبة في المرحلة الثانوية بالمسارات المهنية لصندوق تفاعلي    : أسبوع المهنة -7

 . المختلفة والمهارات الالزمة للنجاح بها ومهارات ريادة االعمال واإلرشاد

 . روابط لشهادات تطوير المرشدين المهنيين -8



 

20 
 

 دليل المستخدم 20

 
 المستخدم الزائر -أدوات اإلرشاد المهني  : 16صورة 

التواصل   كما أن هناك خدمات إضافية تقدم فقط للمستخدم المسجل الباحث عن العمل وهي 

 : مع المرشد المهني وتحتوي على

 . حجز جلسة إرشاد مهني مع مرشد مهني في أحد فروع هدف -1

 . الهاتف مع مرشد مهنيحجز جلسة إرشاد مهني عبر  -2

 . فتح تذكرة إرشاد مهني -3
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 . اإلرشاد المهني للمستخدم المسجل : 17 صورة
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 التواصل مع مرشد مهني  : 18 صورة

 : حجز جلسة مع المرشد المهني -1

سيتم االنتقال إلى صفحة الحجز   "حجز جلسة مع المرشد المهني"عند الضغط على 

يجب أن يكون التاريخ بعد يومين عمل  ) لتحديد الغرض من االستشارة المكان، والتاريخ 

من ثم اختيار وقت الجلسة المناسب من القائمة كما    . 19  صورةكما في    (من تاريخ الحجز

ليتم مراجعتها من  ؛ 21 صورةمن ثم تأكيد معلومات الحجز كما في  . 20 صورةفي 

 .22 صورةواعتمادها كما في 

 : حجز اتصال مع المرشد المهني -2
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سيتم االنتقال إلى صفحة الحجز   "المهني  دالمرش مع  اتصال حجز"عند الضغط على 

يجب أن يكون التاريخ بعد يومين عمل من تاريخ  )لتحديد الغرض من االستشارة، والتاريخ 

لمناسب من القائمة كما في  من ثم اختيار وقت الجلسة ا . 23 صورةكما في  (الحجز

 .25 صورةمن ثم سيتم مراجعتها من واعتمادها كما في  . 24 صورة

 : فتح تذكرة مع المرشد المهني -3

سيتم االنتقال لصفحة التذكرة كما   "المرشد المهني فتح تذكرة مع"عند الضغط على 

الرد عليها من  ، عند تعبئة جميع الحقول اإللزامية وإرسال التذكرة سيتم 26 صورةفي 

 (. ف الشخصي للمستخدمسيكون الرد متوفر في المل)قبل المرشد المهني 
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 . الجزء االول  -حجز جلسة إرشاد مهني  : 19 صورة
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 . الجزء الثاني  -حجز جلسة إرشاد مهني  : 20 صورة
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 . الجزء الثالث  -حجز جلسة إرشاد مهني  : 21 صورة
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 . الجزء الرابع  -حجز جلسة إرشاد مهني  : 22 صورة
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 . الجزء األول -حجز اتصال مع مرشد مهني  : 23 صورة
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 . الجزء الثاني  -حجز اتصال مع مرشد مهني  : 24 صورة
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 . الجزء الثالث  -مهني حجز اتصال مع مرشد  : 25 صورة
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 . فتح تذكرة إرشاد مهني  : 26 صورة

 تسجيلعملية ال .2.3

من الشريط العلوي، ومن ثم   "تسجيل دخول" للتسجيل في بوابة سبل يتم الضغط على 

من  . 28 صورةإدخال رقم الهوية وتاريخ الميالد كما في من ثم  . 27 صورةكما في  "تسجيل"

ثم إكمال باقي بيانات التسجيل المطلوبة كما في 
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نفس  واستخدامصحيح كتروني وبريد إلرقم جوال  استخداميجب أن يتم  : مالحظة) . 29 صورة

 . (لربط الدورات التدريبة في دروب مع منصة سبل  المستخدم في منصة دروب  البريد اإللكتروني
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من ثم تأكيد رقم الجوال بإدخال رمز التحقق، وتفعيل البريد اإللكتروني بفتح الرابط المرسل 

 . على البريد المسجل

 
 . تسجيل جديد : 27 صورة
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 . المرحلة األولى من تسجيل في البوابة : 28 صورة
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 . المرحلة الثانية من التسجيل : 29 صورة
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 . المرحلة الثالثة من التسجيل : 30 صورة

 أداة السيرة الذاتية .2.4

ر بوابة سبل أداة إعداد السيرة الذاتية والتي يمكن الوصول إليها من خالل الصفحة  وفت

يمكن إعداد السيرة  . 4صورة كما في  "أداة السيرة الذاتية"ومن ثم الضغط على زر  ةالرئيسي

إعداد السيرة الذاتية يكون على خمس  . 31 صورةباللغة العربية أو اإلنجليزية كما في االتية 

 : مراحل

 . (32صورة ) المعلومات الشخصية -1

 . (33صورة ) المؤهالت العلمية -2
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 . (34صورة ) الشهادات -3

 . (35صورة ) الخبرات العملية -4

 (. 36صورة ) Wordأو  pdfتصدير السيرة الذاتية بصيغة  -5

 
 المرحلة األولى –السيرة الذاتية  :  31 صورة
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 الثانية المرحلة –السيرة الذاتية  : 32صورة 
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 الثالثة المرحلة –السيرة الذاتية  : 33صورة 

 
 الرابعة المرحلة –السيرة الذاتية  : 34صورة 
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 الخامسة المرحلة –السيرة الذاتية  : 35صورة 
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 السادسة المرحلة –السيرة الذاتية  : 36صورة 
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 للمستخدم المسجلالملف الشخصي  .2.5

الملف "يمكن للمستخدم المسجل الدخول على ملفه الشخصي عن طريق الضغط على زر 

يعرض الملف الشخصي جميع بينات المستخدم  . في الشريط العلوي بالصفحة "الشخصي

 : المسجل من

 . المهن والتخصصات المفضلة -1

 . على منصة دروب بهاالدورات التدريبية المسجل  -2

 (. مقر هدفب)ة الورش المسجل -3

 . نتائج اختبار الميول المهني -4

 (. ةالعربية واإلنجليزي)السيرة الذاتية  -5

 . التذاكر المفتوحة والمغلقة -6

تذاكر اإلرشاد المهني، مواعيد حجز جلسة أو اتصال مع مرشد )خدمات اإلرشاد المهني  -7

 (. مهني

 . البيانات الشخصية لمستخدم المسجل -8
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 ملف الشخصي ال : 37صورة 


