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 االلكتروني:  التدريبمن خالل   التدريبآلية 

 العزيز:  المتدربنرحب بك أيها 

، ففيها جودة عالية ، وتواصل  التدريب للحقبة القادمة من هو عنوان ، عن بعد   االلكتروني التدريب 

 التقليدي. التدريب بآليات تشابه 

 االلكتروني   التدريب  آليةااللكتروني، تعالو بنا نتعرف على  التدريب قبل البدء في شرح كيفية وآلية 

 .التدريب لمقر  المتدرب االلكتروني ، وبدون حضور  التدريب  •

لمركز من داخل وخارج الوطن، الكترونيا او ورقيا من خالل موقع االنترنت  المتدرب يقبل  •

 ج الوطن. المعتمدة داخل وخار التدريب ، او من خالل زيارة أحد مقرات التدريب 

 ، او بالتحويل المباشر. الدورات تسجيل ليتم الدفع الكترونيا ببطاقات االعتماد  •

 حية افتراضية تفاعلية  غرفااللكتروني وتشمل   التدريب بآليات  المتدرب يتم تدريس  •

 وغيرها  الحية االفتراضيةتفاصيل الجداول والغرف  المتدرب يعطى  •

 لمركز التدريب الحضور  معتمدة رسميا داخل وخارج الوطنيتم تأدية االمتحانات في مقرات  •

او أحد مقراتها المعتمدة لالمتحانات وتأدية االمتحان بشكل ورقي او حاسوبي مباشر بعد 

 .المتدرب التأكد من هوية 

تحان بشكل محوسب الحضور الحد المقرات المتعاقد معها المعتمدة لالمتحانات وتأدية االم •

 المتدرب كامل بعد التأكد من هوية 

 لة صمواد التدريبية متاحة للمتدرب على غرف خاصة مفتكون كافة ال •

 الخطوات الالزمة:

 أوال االلتحاق والقبول: 

، امثلة و/أوفيلم فيديو عن  التدريب آليه  و الدورات المطروحةالموقع لفهم  المتدرب يتصفح  .أ

 االلكتروني والية الدفع  التدريب ب التدريب 

 الدخول الكترونيا للتسجيل البسيط بنموذج بسيط   .ب 

  متدرب اصدار قبول مبدئي واعطاء كلمة سر ورقم  .ت 

، ببطاقات االعتماد، او المطلوبةيتم الدفع الكترونيا لطلب االلتحاق المفصل ولتحميل الوثائق  .ث 

المعتمدة  والتحويل المباشر او الدفع في المقرات أ ،التدريب تحويل او نقدي، عن طريق موقع 

 لرسوم طلب االلتحاق  

لمركز من داخل وخارج الوطن، الكترونيا او ورقيا من خالل موقع االنترنت  المتدرب يقبل  .ج

 المعتمدة داخل وخارج الوطن.  التدريب ، او من خالل زيارة أحد مقرات التدريب 

 .الدورات يتم اصدار القبول النهائي والسماح بتسجيل  .ح

للدورات المختلفة التي سجل بها  ، والتقويم مدربهباسم وتفاصيل  المتدرب يتم ابالغ  .خ

 المتدريب. 
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 بساعاته ومقسماً:   التدريبييتم اصدار الجدول  .د 

 الفصول االفتراضية  •

 شر او مسجل( بث مبا –على االنترنت   المركز التدريبيالبث المباشر )لقناة  •

 ية المباشرة الحية ومواعيدها ش النقاالساعات  •

 داخل او خارج الوطن   التدريب مقرات االمتحانات في واوقات  •

 

 مثال لجدول تدريبي: 

 

 


