
طريقة الدخول والتسجيل ملنصة
واالتعلم اإللكرتوين التابع لإلسك

دليل الدخول للمتدرب 

إحصائيات النوع اإلجتماعي 

Email :info@mowa.pna.ps



الدخول والتسجيل 

ط يتم الدخول إلى منصة التعلم اإلكتروني من خالل الراب•
/https://elearning.unescwa.org: ادناه

او الصفحة المباشرة للتسجيل •

•https://elearning.unescwa.org/user/register

https://elearning.unescwa.org/
https://elearning.unescwa.org/user/register


معلومات عن التسجيل والدخول 

ى الشهادة تسجيل الدخول االسم باللغة العربية كما هو مناسب لطباعتة عل•
اتمام الدورة 

إدخال المعلومات الشخصية والتأكد من صحة المعلومات مثل الجنس•
وذلك والفئة العمرية والجنسية واسم المنظمة ونوعها وجميع البيانات ،
علم الستخراج قيد دقيق لكل من هذه المتغيرات إلبراز مستخدمي الت

اإللكتروني واألخذ في االعتبار في المستقبل 

يمكن اجراء اي تصحيح للمعلومات الشخصية في أي وقت وخالل •
مة  الموجودة بالقائ"تعديل الصفحة الشخصية "التدريب عن طريق 

لى االلكترونية عالرسالة ان لم يتم تسليم  Junk Boxيجب مراجعة ال •
Inboxصندوق 



انشاء حساب وادخال البيانات الشخصية



بعد االنتهاء من عملية التسجيل والدخول



اإللتحاق بالدورات



معلومات مهمه عن الدورة 

الموجودة على "إحصاءات النوع االجتماعي "تتألف دورة •
ة  كل من خمسة وحدات تدريبي"التعليم اإللكتروني "منصة 

شريحة من ضمنها التمارين ويتم 33-16وحدة تدريبية 
.االختبار عن بعد من منصة المنصة المجهزة لذلك 

مدة كل تدريب من ساعة الي ساعتين •

ظام سوف يقوم الن.اي لحظة في يمكن التوقف عن الدراسة •
ن اجل  ممما يشكل سهولة العودة , بالحفظ بشكل اوتوماتيكي 

.اكمال التدريب بشكل سهل 



اإللتحاق بالدوراتاكمال 



ابدأ التدريب 



اطالق التدريب 



معلومات عن عرض التدريب 



معلومات عن االختبار 

ارات تتكون كل وحدة تدريبية من ثالثة مجموعات من االختب•

االختبار الجتياز ادنى كحد % 80،عالمة النجاح هي 
،يتكون االختبار من عدد من االسئلة المتنوعة عددها 

سؤال ،وبإمكان المتدرب ان يكرر كل وحدة 19الى-9من

.ل وحدة تدريبية عدة مرات قبل البدء في االختبار الخاص لك

ن اعادة تكرار دراسة الوحدة في حال عدم التمكن مباإلمكان •
.الوصل لعالمة النجاح 



الشهادة 

م طلب عند االنتهاء من الوحدات التدريبية الخمسة بنجاح ، يت•

وني وذلك الشهادة من الصفحة الرئيسية لمنصة التعلم اإللكتر

د تم ترسل الشهادة عن طريق البري"شهادة "عن طريق زر 
االلكتروني باللغة العربية 

بدء تطبع على الشهادة االسم كما تم تدوينة بأي لغة عند ال•
بالتسجيل 

يمكن طباعة الشهادة عدة مرات وفي أي وقت •



الشهادة 


