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يمكن الدخول وفقاً ألسم م المسمممم دل ال اك في فل الد يد اإللكم ونل  ،ويمكني الدخول مداشم م
للمنصممم من خالل ال افط ، https://lms-pp.com :وفل حال نسممناك ملمم الم وي يمكن اسمممها منا من
خال ايقونم " هل نسنت اس المسم دل أو ملمم الم وي؟ أو اضغط هنا مداش .

فهد مسجنل الدخول فل منصم أما يمنم الننافم الهامم ،يمكني الوصول على حقندم نظال االمصاالت اإل اييم من
خالل المالل:
 .1اخمناي المدويب ال ئنسل
(ف امج المدييب الذامل)
 .2اخمناي المدويب الف عل

 .3ق فاخمناي الد نامج المدييدل مما هو فالصوي أ ناه.
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 .4يظن فدايم الد نامج الفنديو الدعائل المه يفل عن الد نامج المدييدل ،قدل الددء فه.

 .5يمكن الددء فالضغط على زي افدأ الدوي .
 .6يظن الش يط هنا فحالم الممدع لنسدم إممال
الد نامج المدييدل ،حنث يمكن مجزئمه وفقاً
للوقت المماح لي.
 .7مظن هذه المساحم للمهلنق على الد نامج
المدييدل وافداء ال أي حوله ،ث الضغط على
زي أضف يأي.
 .8يمكني مقنن مسموى جو

الد نامج المدييدل

من هنا ،ث الضغط

مالحظم منمم جداً :محقق من مفهنل خاصنم النوافذ المندثقم فل اطاي جديد من الممصفح ال اك في فل جناز
الحاسب أو ضدط االعدا ات من جناز الجوال.

فهد اسمه اض الد نامج المدييدل فل نافذ مندثقم يمكني المنقل فل محمويات الد نامج المدييدل فدءً
من اج اء االخمداي القدلل ث اسمه اض أهداف الد نامج ث أهداف مل وحد مدييدنم ،فهد ذلي يمكني
اسمه اض محموى الما

الهلمنم فالحقندم فم ملف الوسائط الممهد

ث اج اء االخمداي ننايم مل وحد

مدييدنم ،ويكوك االنمقال للوحد المالنم حال محقنق نسدم ال مقل عن  ،%80وصوالً لالخمداي الننائل
(الدهدي) ،ويش ح الفنديو المالل آلنم المنقل فنن شاشات الد نامج المدييدل:
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 -1ال مظن الشنا

طالما ل يحقق الممديب مسموي اإلنجاز المطلوب وفقا ل طم المدييب

 -2فمج وصول الممديب الل مسموي اإلنجاز الم طط له مظن ايقونم الشنا

يظن فكل شنا

المهد ملقائنا من خالل النظال و القافلم للطداعم

صا ي من أما يمنم الننافم الهامم اإللكم وننم مو خاك فالشنا  ،ويكوك المحقق من مل شنا

من خالل

مسح الكو الظاه فالشنا  ،أو زياي ال افط ال اك من عالمم مدويب (ال دمات اإللكم وننم – خدمم المحقق من الشنا ات)
وممافم ال مز الظاه فالشنا .

يمكن االطالع على األسئلم الشائهم الممهلقم فمنصم أما يمنم الننافم الهامم من خالل الضغط هنا

يمكن المواصل مع الدع الفنل ال اك
فمنصم أما يمنم الننافم الهامم اإللكم وننم عد

academy@pp.gov.sa
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