
 

 

 منصة التعليم اإللكتروني علىخطة تدريب املتدرب 

 معهد التدريب اإلداري العالي

الدعم تقديم  علىبمعهد التدريب اإلداري العالي التدريب اإللكتروني  يحرص قسم

رامج الدبلوم والدورات التأهيلية والتطويرية املستجدين بب املستمر للمتدربين واإلرشاد

للمتدرب  استفادةخطة تدريبية تضمن تحقيق أقص ي  د املعهد عليحيث يعتم بعد،عن 

 من خالل التحاقه ببرامج التدريب باملعهد كالتالي: 

 أسبوع التهيئة  -1

بنظام  املستجدين لتعريفهمباملتدربين  االجتماعيتم خالله  أسبوعاملعهد  يخصصجيث 

ة العامة للتدريب التقني واملنهي، وتعريفهم طريقة الدراسة وأنظمة وقوانين املؤسساملعهد و 

من تفعيل حساب املتدرب علي املنصة من  للمعهد والتأكداإللكتروني  بمنصة التعليم

 خالل تأكيد إسم املستخدم وكلمة املرور لحساب املتدرب.

 

 

 



 األدلة اإلرشادية  -2

 
 
نصة مفصال مل تيسيرا علي املتدرب يقدم املعهد األدلة اإلرشادية التي تتضمن شرحا

املتدرب  والدخول لحسابباملنصة، وكيفية التسجيل  خالل التعريفمن تعليم عن بعد ال

 .والتقييم االختبارات، وطريقة االفتراضيةواتمام الدروس والحضور للفصول 

هنا من علي األدلة اإلرشادية  االطالعويمكن 
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 عن بعد خطة التدريب 

منصة التعليم اإللكتروني، وفقا للخطة  علىتدريب املتدربين الجدد مع بداية كل ربع دراس ي يتم 

 التدريبية اآلتية: 

 التدريب األهداف االنعقادان ك وقت وم

 األسبوع التعريفي

 وم.زو ، وعن بعد من خالل برنامج حضوري بمقر املعهد

األسبوع التعريفي يتم التأكد من تفعيل  األول منخالل اليوم 

 ين،جميع الحسابات للمتدرب

ب علي املقرر الدراس ي الخاص به من قبل إضافة املتدر  من خالل

املستخدم  اسمإرسال إيميل للمتدرب  يتضمن و ، مدرب املادة

 وكلمة املرور

 تفعيل حساب املتدرب

كلمة  –املستخدم  اسم) 

 املرور(

 

 األسبوع التعريفي

 وم.زو ، وعن بعد من خالل برنامج حضوري بمقر املعهد

بعد إضافة كترونية لاإل استخدام املنصةب تعريف املتدربيتم 

 ررات الدراسية وذلك من خالل:قامل

 الدخول للمقرر الدراس ي 

  املحاضرة  على االفتراضيةللفصول طريقة الدخول

 املباشرة

  النص املكتوب للدرس الخاص  على االطالعطريقة

 باملحاضرة

 حل الواجباتو  التحضير  طريقة 

  لالختباراتطريقة الدخول 

  طريقة التواصل مع مدرب املقرر 

 طريقة التواصل مع قسم الدعم الفني 

 

 

استخدام املنصة 

 اإللكترونية

 األسبوع التعريفي

 وم.زو ، وعن بعد من خالل برنامج حضوري بمقر املعهد

الدراسية، جداول الطريقة الحصول علي باملتدرب تعريف 

.اإللكترونية في املنصة االختباراتو   

 

الجداول الدراسية، 

 االختباراتوجداول 

 األسبوع التعريفي

 وم.زو ، وعن بعد من خالل برنامج حضوري بمقر املعهد

دريب عن بعد بمعهد التدريب سياسات التب تعريف املتدرب

امللتحق بها  ، والنظام الدراس ي للبرامج التدريبيةاإلداري العالي

 املتدرب مثل:

 اإلجراءات والسياسات 

 آلية الحضور والغياب والحرمان 

  تفاصيل البرنامج التدريبي  من حيث املدة، وتوزيع

 الدرجات، ونسبة النجاح

ح سياسات التدريب ر ش

عن بعد باملعهد، 

والنظام الدراس ي للبرامج 

 التدريبية

 


