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كيف أقوم بتسجيل الدخول؟
 .1اذهب إلى .www.globalnetplatform.org/nesa
 .2إذا لم تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتك المفضلة ،قم بتحديد اللغة التي ترغب بها.
أ .قم بالنزول إلى أسفل الصفحة.
ب .في الزاوية اليُمنى في األسفل ،سترى قسما بعنوان " GLOBALNETالدعم".

ت .اختر اللغة من القائمة المنسدلة.

(تابع في الصفحة التالية)

(تتمة من الصفحة السابقة)

 .3انتقل إلى أعلى الصفحة .في الزاوية العلوية اليسرى ،أدخل البريد اإللكتروني وكلمة المرور.

 .aالبريد اإللكتروني :استخدم عنوان البريد اإللكتروني الذي قدمته أثناء التسجيل في برنامج  NESAالذي
قمت بالتسجيل فيه.
 .bكلمة المرور( !Password1234 :ستقوم بتغييرها بعد تسجيل الدخول).
*إذا واجهتك أي مشكلة في تسجيل الدخول ،يُرجى التواصل معنا على admin@nesa-center.org
 .4انقر على "تسجيل الدخول".

(تابع في الصفحة التالية)
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(تتمة من الصفحة السابقة)

 .5اقرأ الشروط واألحكام ،ثم انقر على مربع االختبار "موافق" وانقر على "تأكيد".

مربع االختيار

أنقر على تأكيد
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كيف أقوم بتغيير كلمة المرور الخاصة بي؟
 .1في الشاشة التالية ،سترى رسالة تأكيد باللون األخضر مفادها" ،انقر هنا للوصول إلى خانة المعلومات األساسية" في
ملفك الشخصي .انقر "هنا" لتغير كلمة المرور الخاصة بك.

انقر "هنا"

 .2ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة ملفك الشخصي .انقر فوق خانة "اإلعدادات" ،ثم انقر فوق "تغيير كلمة المرور".

انقر على االعدادات

انقر عىل تغيير كلمة المرو رر

(تابع في الصفحة التالية)
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(تتمة من الصفحة السابقة)

 .3أدخل كلمة المرور الحالية ( ،)!Password1234ثم أدخل كلمة المرور الجديدة وأكدها .يجب أن تكون كلمة المرور
كما يلي:
أ .تحتوي على رقم واحد على األقل.
ب.
ت.
ث.
ج.

ال تتطابق مع آخر  8كلمات مرور.
يجب أن ال تكون أقل من  8أحرف.
أن تحتوي على عالمة ترقيم واحدة على األقل (ليست مسافة فارغة أو أبجدية رقمية).
تحتوي على حرف كبير واحد على األقل.

إدخل كلمة المرور الحالية
)!(Password1234

أدخل وأكّد كلمة المرور الجديدة
أمثلة:
(Mam@sa6u$, h1Ghy3||0w@,
)p30P?ecA

أنقر حفظ
 .4انقر "حفظ".
 .5سترى رسالة تأكيد باللون األخضر بعد تغيير كلمة المرور الخاصة بك بنجاح.
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كيف أقوم بتحديث معلومات حسابي الشخصي؟
 .1انقر فوق " "My GlobalNETفي الزاوية اليمنى في أعلى الصفحة .سيأخذك إلى صفحة ملفك الشخصي.

انقر على My GlobalNET

انقر على تعديل ملفي
الشخصي واإلعدادات

 .2انقر على "تعديل ملفي الشخصي واإلعدادات" على الجانب األيسر من الصفحة.
 .3انقر على خانة "المعلومات األساسية".

انقر على المعلومات األساسية

(تابع في الصفحة التالية)
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(تتمة من الصفحة السابقة)

 .4أضف صورة للملف الشخصي بالنقر على "اختيار ملف" ضمن خيار "تحميل صورة" (غير مطلوب).

انقر على اختيار ملف لتحميل
صورة شخصية

 .5قم بالنزول إلى أسفل الصفحه إلدخال المسمى الوظيفي والمؤسسة (غير مطلوب) .بعد ذلك ،حدد "البلد الذي ت ُمثّله" في
القائمة المنسدلة (مطلوب).

اختر بلدك

انقر حفظ
 .6انقر "حفظ".
7

كيف يمكنني الوصول إلى صفحة الندوة الخاصة بي ؟
 .1انقر على " "My GlobalNETفي الزاوية اليمنى في أعلى الصفحة .سوف يأخذك المحرك إلى صفحة ملفك
الشخصي.
 .2انقر على خانة "الدورات".

انقر على My GlobalNET

انقر على خانة الدورات

 .3ضمن خانة الدورات ،سترى قائمة بالدورات الخاصة بك .انقر فوق الدورة التي تريد الذهاب إليها.

انقر على عنوان الدورة
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كيف أتنقل في صفحة الندوة الخاصة بي؟
بمجرد النقر فوق عنوان الدورة ،يُمكنك استعراض صفحة الدورة التي تتضمن عنوان ووصف الدورة ،والروابط الموصى بها ،وجدول
أعمال الدورة ،والمسؤولين عن الدورة وموظفي الدعم وأعضاء هيئة التدريس ،والمنشورات والمشاركين ،وال ُمقدمين والملفات (مواد
الدورة التدريبية) وجلسات الدورة.

الروابط الموصى بها

عنوان الدورة

وصف الدورة

(تابع في الصفحة التالية)
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(تتمة من الصفحة السابقة)

منهاج الدورة

جدول أعمال الدورة

المسؤولين عن الدورة

جلسات الدورة

(تابع في الصفحة التالية)
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(تتمة من الصفحة السابقة)

انقر فوق كل جلسة لعرض جدول أعمال كل يوم.

(تابع في الصفحة التالية)
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(تتمة من الصفحة السابقة)

أعضاء هيئة التدريس المساندون

فريق دعم الدورة

خانة المنشورات

(تابع في الصفحة التالية)
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(تتمة من الصفحة السابقة)

خانة المشاركين

خانة ال ُمقدّمين

(تابع في الصفحة التالية)
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(تتمة من الصفحة السابقة)

خانة الملفات

خانة "الملفات" هي المكان الذي ستجد فيه مواد الدورة ،بما في ذلك جدول أعمال الدورة والقراءات والكتيبات ،باإلضافة إلى عروض
المتحدثين.

انقر فوق مجلد اللغة الخاصة بك ،ثم قم بتحميل الملفات الموجودة في هذا المجلد والتي ترغب في تحميلها.
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ماذا لو احتجت إلى مساعدة للتنقل في أو استخدام منصة GLOBALNET؟
 .1انقر على "مساعدة" في الزاوية اليمنى في أعلى الصفحة .في صفحة المساعدة ،يمكنك العثور على قائمة باألسئلة
المتداولة والشائعة حول كيفية استخدام منصة  GlobalNETأو التنقل فيها .إذا لم يكن سؤالك ُمدرجا ،فال تتردد في
التواصل معنا هنا في مركز نيسا للحصول على المساعدة.

انقر على مساعدة
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