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املقدمة:
لقـد أحــدال التطــورات الـيت شــهدتها الــاالت تقنيـة املعلومــات واالتصــاالت نقلـة نوعيــة أو مــا يعـرف بــالتحوالت العامليــة الـيت أاــرت يف
العملي ـ ــات التعليمي ـ ــة وعاص ـ ــة م ـ ــا يتعلـ ـ ـ بطرائـ ـ ـ الت ـ ــدري

يــع

وأ ـ ــاليب الت ـ ــدريب.

حيــأ أدت هــلت التحــوالت إىل ظهــور آليــات حديكــة يف ملــرف اكتســات املعــارف واملهــارات ويف و ــائل نقلــها وا ــرتاتي يات توليــدها .وأصــب مــن
السهولة مبكان توظيف تقنيـة االتصـاالت واملعل ومـات وتطويعهـا للحـد مـن هـوة الفـوارف االةتماعيـة والكقافيـة ي و طـي قيـود النمـان واملكـان
وندرة املوارد البشرية.
و إميانا مبدى أهمية التـدريب و فعاليتـيف يف

يـع الـاالت التـدريب االلكرتونـي و مل ــا يقدمـيف للمتـدرت و املـدرت و امتمـع علـى حـد ـوا مـن

خدمات التدريب عيارات متعددة ذات ةودة عالية ُتسـهم يف تلبيـة االحتياةـات التدريبيـة

ميـع منسـوبي الـوزارة وضقـ الرضـا لـدى كافـة

املستفيدين ي تعتنم اإلدارة العامة للتطوير اإلداري بالتعاون مع شـركة تطـوير للخـدمات التعليميـة يف ا ـتكمار التـدريب اإللكرتونـي و إتاحـة
العديد من فـر

التـدريب لكافـة املـوظفنيي وذلـ

لل رقـي مبسـتوى امـدمات التدريبيـة والوصـول بهـا إىل أعلـى مهـارات اإلتقـان وفـ املعـاي

العاملية املتمينة علم ًا بأن هلت املرحلة هي األوىل لتدريب املوظفني واملوظفات إلكرتونية عن بعد .
واهلل املوف ييي.
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري.
http://www.tatweir.net
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تعريف التدريب اإللكرتوني
االلكرتوني:

يُعــرف التــدريب االلكرتونــي بأنــيف هــو تقــديم الــربامج التدريبيــة والتعليميــة عــرب و ــائط الكرتونيــة متنوعــة تشــمل األقــرا

املدالــة و شــبكة

االنرتنيل بأ لوت متنامن أو غـ متـنامن و باعتمـاد مبـدأ التـدرت الـلاتي أو التـدرت مبسـاعدة مـدرت .كمـا يعـرف التـدريب علـى أنـيف عمليـة تدريبيـة
تستخدم االنرتنيل ( شبكة حملية أو عاملية ) لعرض تقديم احلقائب االلكرتونية أو التفاعل مـع املتـدربني ـوا كـان بشـكل متـنامن أو غـ متـنامن
أو بقيــادة املــدرت أو بــدون املــدرت أو مــنيج بــني ذلـ

كلــيف .والتــدريب االلكرتونــي مــنود ببيئــة تعليميــة بــدون مشــرفني  .وهــلا يعـ مشــاركة أككــر و

محا ة أككر و جناح تعليمي ًا أكرب و أخ ا تأ يسا صحيحا يوالتدريب االلكرتوني هو العملية اليت تتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبــيقات
املعتمدة على تقنية احلا ب اآللي و شبكاتيف و و ائطيف املتعددة اليت متكن املتدرت من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعلها مـع مصـادرها
ي و ذل

يف أقصر و قل ممكـن و بأقل ةهد مبلول و بأعلى مستويات ا ودة من دون تقيد حبدود املكان والنمان.
التــدريب االلكرتونــي هــو عمليــة تدريبيــة تهــدف اىل تقــديم احملتــوى التــدرين مــن خــالل أي و ــيط مــن آليــات االتصــال احلديكــة مــن أةهــنة

حا وت وشبكة األنرتنيل لتخــطي املسافة ا غرافية بني املتدرت و املدرت ي فهو التدريب اللي خيتار فييف املتدرت من يتدرت و مـن يـدرت و أيـن يتـدرت
و مـاذا يتــدرت ضــمن حــدود ممكنــة ي كمــا أن التخطـيط لــيف

يعــد يــتم مبعــنل عــن توةهـات الدولــة وخططهــا التنمويــة املختلفــةي ال ــيما أن أن مــة

التـدريب املسـتقبلية أن مـة مفتوحــة يسـاهم فيهـا امتمـع احمللــى .ويـدخل ضـمن التخطــيط ملن ومـة التـدريب أيضـاً تقـدير احلاةــة إىل التـدريب
اإللكرتونيي وضديد األهداف العامة واماصة ليف.
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أهداف التدريب اإللكرتوني
االلكرتوني:

بنا املعرفة ذاتيا.

التدريب يف أي مكان و زمان.
زيادة اقة املتدرت يف نفسيف.
مساعدة املتدربني على ا تخدام تقنية املعلومات واالتصال والشبكات املتاحة للتعلم االلكرتوني لدرا ة الربامج واملناه يف و
املقرات التدريبية و مراةعتها.
إعداد املتدربني للحياة يف عصر الكقافة املعلوماتية.
التغلب على مشكالت أ اليب التدريب التقليدية .
تصميم برامج التدريب و مناهج و مقرراتيف بطريقة رقمية.
معرفـة األ

و املعاي اليت ميكن من خالهلا إةرا التعديالت لتطوير من ومة التدريب.
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آلية التحول من التدريب التقليدي إىل التدريب االلكرتوني:
التخطيط لن ام التدريب :
إن عملية التخطيط لن ام التدريب هي مسؤولية العديد من ا هات املستفيدة منيف يف املقام األول ي و يس تل

العملية

املتخصصني يف التدريب و يدخل ضمن التخـطيط ملن ومة التدريب أيضا تقدير احلاةة اىل التدريب االلكرتوني و ضديد
األهداف العامــة و اماصة بيف .

تنفيل التدريب :
و يقصد بيف الكيفية اليت يتم من خالهلا تر

ة السيا ات و اال رتاتي ــيات و اإلةرا ات اليت مت وصفها يف مرحلة التخطيط

لتحقي األهداف املوضوعة للتدريب .و يتم تنفيل التدريب االلكرتوني يف بيئة افرتاضية تتي نوعا من املرونة و احلرية يف
اختيـار مكان التدريب و زمانيف  .و يتطلب ذل

جتهين مواقع التدريب مبتطلبات من من ومة التدريب االلكتـروني وو ائطها

اليت تشمل  :االنرتنل ي الو ائط املتعددة ي الفصول اللكية ي برامج التـدريب االلكرتوني املنا بة  .باإلضافة إىل ذل ي يتم
اختيار رئي

لفري التدريب تكون لدييف القدرة والكفا ة إلدارة مكل هلا الن ام.

تقويم التدريب االلكرتوني:
تستند عملية تقويم التدريب على عدد من األ

واملعاي و املؤشرات اليت ميكن من خالهلا إةرا التعديالت لتطوير ن ام

التدريب ي و ر م ا رتاتي ياتيف املستقبلية .
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عناصر التدريب عن بعد
عناصر التدريب عن
املتدرت .بعد:
مهارات مركن التدريب.
اإلدارة للتنسي .
املختصون املساعدون.
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فوائد التدريب االلكرتوني
عناصر التدريب عن

تقليل تكلفة التدريب و رفع كفا ة املتدربني .

بعد:التدريب االلكرتوني عالقة تفاعلية بني املتدربني واملدربني .
ينشئ
ميكن للمتدرت أن يصل اىل احلقيقة التدريبية يف أي وقل ومن أي مكان.
يقلل من تكلفة السفر للمدرت و املتدرت.
يش ع املتدربني على تصف االنرتنل من خالل ا تخدام الروابط التشعبية للوصـول إىل املعلومات اإلضافية حول موضوع
الدرس .

يطور قدرة املتدرت على ا تخدام احلا ب و اال تفادة من االنرتنل مما يساعد مهنتيف املستقبلية.
يش ع املتدرت على االعتماد على النف

و الوصول اىل مرحلة البنا .

8

اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة التدريب

إجيابيات التدريب االلكرتوني
التحرر مـن قيـود النمـان و املكـان  :فالعمليـة التدريبيـة ميكـن أن تـتم يف أي وقـل و مكـان يوةـد فيـيف املتـدربني يوذلـ
متعددة مكل املادة املطبوعة و األشرملة السمعية والربيد االلكرتوني و احلا وت وغ ذل

با ـتخدام و ـائط تدريبيـة

بدال من االعتماد على مصـدر واحــد كمـا هـو احلـال

يف التدريب التقليدي.
اختصار وقل التدريب :ويقدر التوف يف الوقل بأنيف يرتاوح ما بني  %20و %80و يفسر ذل

بأن املتدرت يتحكم يف تدف املـادة حيـأ ميكنـيف

طـي

األةنا غ الضرورية والرتكين على األقسام اليت حيتاةها .
مراعاة الفروف الفردية بني املتعلمني والسماح للمتعلم بامطو اللاتي .
تقدم تقنيات االنرتنل كال من أدوات التعليم املتنامن و غ املتنامن .
من منايا التدريب االلكرتوني أنيف يتم مبعنل عن اآلخرين حبيأ مين املتـدربني الفرصـة للت ربـة بامطـأ يف ةـو مـن امصوصـية دون أي شـعور
باحلرج.
توف أ اليب وو ائط تعليمية مغايرة لتل

املستخدمة يف املؤ سات التدريبية التقليدية .

تطوير القدرات اللاتية لألفراد للتكيف مع املتغ ات يف إملار التعليم والتدريب املستمر.
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آلية العمل يف بوابة عني
للتدريب اإللكرتوني
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آلية العمل يف بوابة عني للتدريب اإللكرتوني

الدخول على الرابط لل ميع (مدربني ومتدربني) (. ) https://ienadt.t4edu.com/login/index.php
التس يل يف املوقع.
ار ال امييل يفيد بالتس يل يف املوقع ويطلب ترقية حسابيف للمدرت oalotaibi@t4edu.com :أو . aaalshehri@t4edu.com
ترقية حسات املدربنيي حبيأ تكون لدييف القدرة على انشا دورة تدريبية أو أككر.
تدريب

يع املدربني على إنشا الدورات وعلى الربنامج املستخدمة.

مالح ة :
( تبقى احللقة مس لة ميكن العودة هلا يف أي وقل )
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احللقات
والورش

الدورات
التدريبية
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احللقات

والورش
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حلقات النقاش اإللكرتونية (  ) webinarsالتطوير اإلداري

م

عنوان اللقا

املدرت

1

التدريب عن بعد

عبيدان مسفر العتين

2

أن مة السالمة املدر ية

د .ماةد عبيد احلربي

3

املسؤولية االةتماعية

نوال التيسان

4

مؤشرات وتقييم األدا االداري

د .منصور عد فرغل

الوظائف العامة

فيصل إبراهيم العكمان

الوظائف
التنفيلية

عبداهلل غرمان العمري

وظائف التخطيط
والتطوير

د .عبد العنين الشهري

الوظائف
التنفيلية

1437/6/13هـ

يع الوظائف

1437/6/20هـ

 29مارس2016م

1437/6/27هـ

 5إبريل2016م

 12- 10صباحاً

1437/7/5هـ

 12إبريل 2016م

 12- 10صباحاً

6

واملالي
مفهوم التطوير االداري الواقع
واملأمول

7

تطوير املن مات املتعلمة

8

الل ان وفرف العمل

9

دليل املرا الت

مريم ح ي

10

التضخم الوظيفي
والتن يمي

د .حممد عبداحلليم
االخرت

موضي املوي

الفئة املستهدفة اليوم

1437/4/30هـ

 9فرباير2016م

 12- 10صباحاً

0503993300

1437/5/ 7هـ

 16فرباير 2016م

 12-10صباحاً

0505104633

يع الوظائف

1437/5/14هـ

 23فرباير 2016م

 12- 10صباحاً

0548882147

1437/5/21هـ

 1مارس2016م

 12- 10صباحاً

0505314037

1437/5/28هـ

 8مارس2016م

 12- 10صباحاً

011/2640717

1437/6/6هـ

 15مارس2016م

 12- 10صباحاً

0504706050

 22مارس2016م

12- 10صباحا

0507680775

 12- 10صباحاً

0505926525
0505697730
0565989241

يع املدربني على
الن ام
منسوبي السالمة
املدر ية

وظائف السكرتارية
ـ الوظائف العامة
الوظائف
املتخصصة

الكالاا

5

ملرف مكافحة الفساد اإلداري

الوقل

ا وال

التاريخ
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة التدريب

الدورات
التدريبية

15

اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة التدريب

برامج التدريب اإللكرتوني
برامج تستهدف القادة.
برامج

صصية تُعنى بفئة معينة .

برامج تستهدف الوظائف العامة .

16

اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة التدريب

الربامج اليت تستهدف القادة :
م

ا م الربنامج

املستهدفون

املدرت

التاريخ

األيام

ا ن

1

مهارات العرض والتقديم

وظائف التخطيط – وظائف القادة

عبد الرمحن محيد الدبياني االانني 1437/5/13هـ

 22فرباير 2016م

رةال

2

اعادة هند ة العمليات االدارية

وظائف (التن يم ـ القادة ـ العامة )

يا ر صاحل النناوي

االانني 1437/5/20هـ

 29فرباير 2016م

رةال

3

فن اةرا املقابالت

وظائف القادة – الوظائف العامة

أ  /هاشم ةوهر

االانني

1437/6/12هـ

 21مارس 2016م

رةال

4

ادارة املشاريع والربامج

وظائف القادة – الوظائف العامة

أ .عبد الرحيم الساملي

االانني

1437/6/19هـ

 28مارس 2016م

رةال

5

التفويض

وظائف القيادات والتن يم

د .منصور عد فرغل

االانني

1437/7/4هـ

 11إبريل 2016م

رةال

6

ا اذ القرارات ومعا ة املشكالت

وظائف القادة

خالد النفيسة

األربعا

1437/7/6هـ

 13إبريل 2016م

رةال/نسا

7

القيادة االدارية

وظائف القادة

د .منصور عد فرغل

األربعا

1437/7/27هـ

 4مايو 2016م

رةال /نسا

8

ضفين املوظفني

وظائف القادة

األربعا

1437/8/11هـ

 18مايو 2016م

نسا

عائشة بنل يعقوت
تركستاني
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة التدريب

الربامج التخصصية اليت ُتعنى بفئة معينة :
م

ا م الربنامج

املستهدفون

املدرت

األيام

ا ن

التاريخ

1

تطوير اإلةرا ات والنماذج اإلدارية

وظائف (التن يم ـ املراةعة ـ
العامة)

بهية عبدالعنين الشليل

األربعا

1437/5/8هـ

 17فرباير 2016م

نسا

2

السكرتارية وادارة املكاتب

وظائف السكرتارية

رية األنصاري

األربعا

1437/6/7هـ

 16مارس 2016م

نسا

3

إدارة امللفات واألرشفة اإللكرتونية

حنان عاري

األربعا

1437/6/21هـ

 30مارس 2016م

نسا

4

اعداد الدرا ات والبحوث يف االدارة

الوظائف التخصصية

د  /عود احلاراي

االانني

1437/6/26هـ

 4إبريل2016م

رةال

5

تن يم املستودعات

امنا املستودعات

الفل حممد حسن هريدي

األربعا

1437/6/28هـ

 6إبريل 2016م

نسا

6

التنسي االداري

جنال مطل العتين

االانني

1437/7/11هـ

 18إبريل 2016م

نسا

7

ادارة ا ودة

عب امحد شعين

االانني

1437/7/25هـ

 2مايو2016م

نسا

8

اعداد التقارير واملرا الت

مريم ح ي

االانني

1437/8/2هـ

 9مايو 2016م

نسا

وظائف السكرتارية والوظائف
العامة

وظائف التن يم والتخطيط
والرقابة وا ودة
وظائف القيادات – وظائف اخصائي
ا ودة
وظائف االخصائيني
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة التدريب

الربامج اليت تستهدف الوظائف العامة :
م

ا م الربنامج

املستهدفون

املدرت

التاريخ

األيام

ا ن

1

ضفين املوظفني

الوظائف العامة

عد عيد الرفاعي

االانني

1437/5/6هـ

 15فرباير 2016م

رةال

2

االبداع اإلداري

الوظائف العامة

عب بن صدي

االربعا

1437/5/15هـ

 24فرباير 2016م

نسا

3

لوكيات الوظيفة العامة

الوظائف العامة

الفل حممد هريدي

االربعا

1437/5/22هـ

 2مارس2016م

نسا

4

ادارة الوقل

الوظائف العامة

أ  /عبدالفتاح معروف

االانني

1437/5/27هـ

 7مارس 2016م

رةال

5

مهارات االتصال

مريم ح ي

االربعا

1437/5/29هـ

 9مارس 2016م

نسا

6

ادارة خدمات املستفيدين

وظائف التعامل مع
ا مهور

جنال مطل العتين

االربعا

1437/6/14هـ

 23مارس 2016م

نسا

7

مهارات التفاوض

الوظائف العامة

أ  /عبداهلادي الشيخ

االانني

1437/6/5هـ

 14مارس 2016م

رةال

8

ادارة النناع يف بيئة العمل

الوظائف العامة

د .أ امة ليمان القكمي

األربعا

1437/7/13هـ

 20إبريل 2016م

رةال /نسا

9

هند ة الن اح

وظائف القيادات العليا ـ
الوظائف العامة

حصة ناصر املسعود

االانني

1437/7/18هـ

 25إبريل 2016م

نسا

10

التخطيط التنفيلي

الوظائف العامة

د .حممد عبداحلليم االخرت

األربعا

1437/7/20هـ

 27إبريل 2016م

رةال /نسا

11

االبداع واالبتكار

الوظائف العامة

أ /هـاشـم ةـوهــر

األربعا

1437/8/4هـ

 11مايو 2016م

رةال /نسا

12

حقوف وواةبات املوظف

الوظائف العامة

هنا الغامدي

االانني

1437/8/9هـ

 16مايو 2016م

نسا

يع الوظائف

19

اململكة العربية السعودية
وزارة التعـ ـ ــليـ ـ ـ ــم

وكالة التخطيط والتطوير
االدارة العامة للتطوير االداري
إدارة التدريب

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري
http://www.tatweir.net
http://departments.moe.gov.sa/ManagementDevelopmet
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