


:تعريف التدريب اإللكتروني

علىيحتويبحيثنترنتاإلشبكةطريقعنيتمالذيالتعليمأشكالمنشكلهو

والصوتالرسوماتذلكفيبماالمتعددة،الوسائطعناصرمنمتنوعةمجموعة

متصفحمنجميعهاإليهاالوصوليمكنوالتي،Linksالويبوروابطوالفيديو

.يديةالتقلالدراسيةالفصولمكوناتمنبدلاًالعناصرهذهوتستخدماإلنترنت،



:تطور التدريب اإللكتروني

علىعتمديبدايتهفيكانحيثالزمان،منعقدخاللاللكترونيالتدريبمفهومتطور

يثةالحداألجهزةتطورمعلكنمدمجة،اسطوناتعبرأوالحواسيبعلىثابتةبرامج

الشبكةمنرالمباشالتعلمإلىالمفهومتوسعكبيربشكلاإلنترنتشبكةسرعةوزيادة

.المحاكاةبرامجخاللمنأومدربمنكانسواء



:نيتطور التدريب اإللكترو

اًكانحيثالمحتوىناحيةمناإللكترونيالتدريبتطوركما لىعيعتمدسابقا

,PDFمنالجامدةوالنصوصالفيديوهات PowerPointاًالمحتوىأصبحأنإلى حاليا

طوروابوإنفوجرافيكمتعددةوسائطمنمجتمعةالعناصرمنمجموعةعلىيحتوي

.تفاعلية



:تطور التدريب اإللكتروني

يعطيونياإللكترالتدريبأصبحوالمحتويات،التعليميةالموادعرضإلىباإلضافة

ختباراتواإلاألسئلةطريقعنوالمشاركةاآلراءوتقديمالحيالتفاعلفرصةلمتدربينل

اًوالمتدربينالمدرببينالتفاعلويجرى.والمسابقاتالقصيرة وسائلاللخمنأيضا

اصلالتوأشكالمنوغيرهااإللكتروني،والبريدوالمدونات،النقاشات،:مثلأخرى؛

.اإلنترنتشبكةعلى



للمؤسسةاإللكترونيالتدريبأهمية:أولا 

العاملين،وقتاعضيتكلفةمنالتقليلبالتاليوللمتدربين،التنقلتكلفةتخفيض-

.اإلنتاجوتكلفة

التيعالميةالالبرامجفيهابماالتدريبيةالبرامجأفضلعلىالحصولوسهولةإمكانية-

.الدولةخارجمنمدربينيديرها

:اإللكترونيمزايا وفوائد التدريب 



حيثسة،المؤسفروعمختلففيالموظفينلجميعوإيصالهاالتدريبعمليةتعميم-

أيومنتوقأيًّفيالتدريبيالبرنامجنفسوفقالتدّربالموظفينكلبإمكان

.مكان

فيملةالشاالجودةعناصروفقالتدريبية،للبرامجالمستمروالتطويرالتحديث-

.التدريب

:اإللكترونيمزايا وفوائد التدريب 



ا  للمتدرباإللكترونيالتدريبأهمية:ثانيا

.والمالوالجهدوقتالتوفير-

.وقتأيفيالمتدربينوبينالمدربمعالمباشروالتفاعلالتواصلةوفعاليًّسهولة-

.زمانومكانأيفيالتدربإمكانية-

.التدريبيةالدوراتفيالكبيرةاألعدادقضيةعلىالتغلب-

:اإللكترونيمزايا وفوائد التدريب 



التدريب اإللكتروني 

("IACPA)محاسب دولي عربي قانوني معتمد "لمؤهل 



االقتصاد االدارة المالية 1المحاسبه  2المحاسبه التدقيق

وزن كل دورة ضمن البرنامج

IACPAبرنامج 

ةعمليولتسهيلورقات؛ثالثمنالبرنامجيتكون

دوراتلخمسالورقاتتقسيمتملدوراتتحويلها

:التاليبالشكل

:الورقه الولى 

دورتيًالقتصادًوالدارهًالماليه

:الورقه الثانيه

2+1دورتيًالمحاسبهً

:الورقه الثالثه

التدقيق

24.44

13.33

26.67

13.33
22.22



:البرنامجضمن دورات ةالمستخدمالعناصر نواع أ



الشريك التقني الشركاء

منصة تدريب اون الين



نحنمن 

ومجموعةالدوليةأبوغزالهطاللمجموعةتقدمهارقميةمنصةهي"أونالينتدريب"
المهنيينوللطالبالمهنيالتدريبمستوياتزيادةإلىالمنصةهذهتهدفللتعليم،المتحدة

تدريب"ةمنصتعرض.المجالتمختلففيالعمليةوخبراتهمقدراتهموتعزيزوالمتعلمين
لمستوياتمقسمةالنترنتعلىالمتخصصةالدوراتمنمتنوعةمجموعة"أونالين
يالتالمهاراتاكتسابعلىالعالمأنحاءجميعفيالمهنيينلمساعدةمختلفة،ومراحل

الوطنيفوالمعرفةوالتدريبالتعليمقطاعوتطويرالمهنيالعالمفيللنجاحيحتاجونها
لمدربينواالخبراءأفضلقبلمنالمنصةعلىدورةكلوتدريسوضع،اعداد،يتم.العربي

لتعليماوطرقالتفاعليةاألدواتأحدثوباستخدامالعالمفيالمهنيةالمؤسساتأفضلمن
.التدريبيةالتجربةجوانبمنجانبكللتعزيزالمبتكرةاللكتروني



لمعاييراأعلىوفقالعاليةالجودةذاتوالتعليميةالمهنيةالخدماتمنمتكاملةسلسلةتقديم

.مالعالمستوىعلىوالثقافيةوالجتماعيةالقتصاديةالتنميةفيوالمساهمةالدولية

رسالتنا



مميزات المنصة التعليمية تدريب اون لين

واختباراتصور)أنواعهابشتىالتعليميةالعناصرإضافةنيةاوامكللدوراتاثرائيمحتوىإضافة•

العناصرالىباإلضافة…/doc/pdfوملفاتونصوصوأصواتوأنفوجرافيكوفيديوهات

HTML5التفاعلية widgets،العلميبالمحتوىتنوعيعنيوهذا(....أخرىومصادرروابطو

.الواحدةللدورة

رقطودعمالمنصةعلىالمحتوىبناءبسهولةتمتازمتكاملبشكلالنظامإلدارةتحكملوحة•
.الدورةلبناءمتنوعة



معالمنصةقتوافتكماتعديلاوحذفاوإضافةحيثمنبسهولةالرئيسيةبالشاشةللتحكمإمكانية•

.(موبايل/لوحيةأجهزة/كمبيوتر)العرضأجهزةمختلف

راتاإلختباوتصحيحالطالبتقييمواألسئلةمنأنواععدةوتوفراإلختباراتنشاءإسهولة•

اًوالواجبات .إلكترونيا

تعريفإلىباإلضافةالدورةومواضيعالدراسيةالخطةوتوفيرستمرار،إزرعلىبالضغطوذلك•

الذيلموضوعاتمييزمنالمستخدمتمكينوالتعلمنتاجاتوأهمالدورةعنتقديميوفيديوبالمحاضر

اًبدراستهالطالبيقومالذيالدرسعنوانعلىتضليلجوديوبسهولةمنهإنتهى .حاليا

مميزات المنصة التعليمية تدريب اون الين



توفيرو(معتمدةلشهادةتابعةالدوراتمنحزمة)الدبلوماتنظاموالمصنفهالدوراتمنعددتوفير•

.المنصةعلىالمتواجدةالدوراتعنوسريعةسهلةبحثليةآ

تعليقاتكتبوانالذيبالزوارقائمةإنشاءودورةلكلوالمدربالمتدربينبينللتواصلالمنتدياتتوفر•

.(....وتعديلهاأأوحذفهاعليهابالموافقةللمسؤولصالحياتإعطاء)المدونةفي

التحديثاتفيروتوالتعليميةللعمليةالجيدةواإلدارةالمتابعةسهولةوتعديلها/المنصةتطويرسهولة•

.المستمرةاألمنية

مميزات المنصة التعليمية تدريب اون الين



Self-Learningةتفاعليةتدريبيتحويل البرنامج لدورات 



:الدورة التدريبة التفاعلية

ثريةتعلمبيئةالدوراتهذهوتعد،(Self-Learning)الذاتيالتعلمبأسلوبمقدمةرقميةتدريبيةدورات
اراتواإلختبواإلنفوجرافيك،التفاعلية،والعناصروالصورة،الصوتبينمصادرهافيتنوعت

مععاونتبالومميز،عملوفريقعالية،بكفاءةتعليميينمصممينقبلمنأعدتحيثاإللكترونية،
.التدريبمجالفيالريادةلهممحتوىوخبراءمدربين،

:التفاعليةالدوراتمميزات

بتقديموتقوممعهايتفاعلبحيثالمتدربتجذبمتنوعهاثرائيهتعليميهعناصرتحتويدورات•
.هادفتعليميتفاعلياطارفيالمعلومات

.ومكانزمانايفيالمعلومهعلىالحصولالمتدربيستطيع•

.خاضهاالتيللدوراتمعتمدهحضورشهاداتعلىالحصولالطالبيستطيع•

:تعريف الدورة التدريبة التفاعلية و مميزاتها 



خطوات النتاج بالتعاون بين مدربين المجمع والشركه المتحده

تحليل المحتوى وكتابة السيناريو

المدربين تدقيق السيناريو واعتماده وتصوير الفيديوهات من قبل

انتاج العناصر التعليميه المتنوعه

تجميع الدورة ورفعها على المنصه

اعتماد الدورة من قبل المدربين

المدربين

المدربين



يةدورات تدريب5ل  IACPAتقسيم برنامج 

القتصاد: ولىالدورة األ

دارة الماليةاإل: ةالدورة الثاني

1ة المحاسب: ةالدورة الثالث

2ةالمحاسب: ةالدورة الرابع

التدقيق: ةالدورة الخامس

0 5 10 15

التدقيق

2المحاسبه

1المحاسبه

الدارة المالية

القتصاد

عدد الوحدات



خطواتًانتاجًالعنصرًالتعليمي

العديدالتعليميالعنصرانتاجعمليةتشمل

ينمؤهلموظفينبهايقومالتيالمراحلمن

يقتطبمجالفيعاليةبخبرةونيتمتع

إنتاجنلضما،ونظرياتالتعليمتكنولوجيا

ورةبصالمستهدفةللفئةالمطلوبةالمواد

.ومبتكرةواضحة

.

.

.

التصميمً
التعليمي

كتابةً
السيناريو

اعتمادً
السيناريو

التدقيقً
اللغوي

التسجيلً
الصوتيً
تصويرً
الفيديوهاتً

المونتاج

التصميمً
الجرافيكي

التحريك

الرسم

البرمجه

ضبطً
الجودةً
النهائي

اعتمادً
العميل

العناصر التعليمية

vid/الفرضية الأساسية لاعداد القوائم المالية/index.html


الصف  نوع العنصر

تزامنًيقومًبشرحًالمعلوماتًبصوتًالمدربًمةالشاشفيديوًالمدربًمعًانفوجرافًظاهرًعلىً

ةمعًصورًتوضيحي Video live with INFO

راويًيقومًبشرحًالمعلوماتصوتًمعًةيعرضًصورًتوضيحيانفوجرافًمتحركً video infographic

ةالشاشبتفاعلًالطالبًمعًالعنصرًالظاهرًعلىمعًصوتًراويًةمعلومعنصرًتفاعليًيعرضً hotspot (interactive)

وحدةًنهايةًكلًفيًةفقراتًاختباري Assessment

ةالعلميالمادةًلشرحًالمادةًمنًةتوضيحينصوصً TEXT

وًأللمدربًقدًتكونًضمنًالفيديوًمعًوجودًصوتًشرحةنواعًمختلفأبللطالبًةمتنوعةامثلحلً

بوربوينتضمنًفيديوًيستعرضًملفاتًوًأشرحًلحلًالمثالًعلىًاللوحًالضوئيً

EXAMPLE

جانواع العناصر المستخدمه ضمن دورات البرنام
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video infographic interactive Assessment EXAMPLE

اجمالي اعداد العناصر التي تم انتاجها ضمن دروات البرنامج
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االقتصاد  االدارة الماليه 1المحاسبه  2المحاسبه التدقيق
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دروات البرنامجضمن العناصر التي تم انتاجها توزيع 

Video live with INFO video infographic interactive TEXT EXAMPLE



صور متنوعه للعناصر ضمن الدورة 



العنصر التفاعليفيديو االنفوجراففيديو المدرب

األمثله

حل المثال من خالل فيدو المثال من خالل فيدو لوح ضوئي حل 
حل المثال من خالل عرض بوربوينت

vid/د.جمال.mp4
vid/د.جمال.mp4
vid/انفوجراف.mp4
vid/انفوجراف.mp4
vid/الفرضية الأساسية لاعداد القوائم المالية/index.html
vid/الفرضية الأساسية لاعداد القوائم المالية/index.html
vid/الفرضية الأساسية لاعداد القوائم المالية/index.html
vid/ppt.mp4
vid/ppt.mp4


تقييم الدورات واعتمادها



المحتوىالجودة واعتماد ضبط 

خبيربلقمنالنتاجمراحلمنمرحلهكلفيوفنياعلمياالعناصرجودةضبطعمليةتتم
معاينةمهمةوسيتولىللمنتجاتالجودةضبطخطةبوضعيقوموالفحص،الجودةمجالفي

باراختعلىوالشرافللعميلالمقدمةوالخدماتالعملمعاييرمعالعنصرمطابقةمدى
علىزالتركيوسيتمللعميل،مقدمةخدمةأومنتجلكلمحددةمعاييروفقالمطورالمحتوى

سريةوالالستخداموسهولةالتصميمأوالبرمجةفيأخطاءوجودوعدمالهدفتحقيقناحية
.المنتجبجودةالمتعلقةاألمورمنوغيرهاوالتوافريةوالتكامل

دارةإولفنياالفريققائدقبلمنوفنياعلمياكاملهللدورةنهائيهجودةضبطعمليةتتمكما
.للعميلتسليمهاقبلالمشاريع



علىانتاجهاتمالتيالعناصرباعتمادالمحتوىخبيريقوم:المحتوىإعتمادعنماأ
:مراحل

اًدتهجوبضبطوذلكالنتاجبدءقبلاولاًالتعليميالسيناريوبإعتماديقومحيث ووضععلميا
البدءلقبمالحظاتهتطبيقمنوالتأكداإلعتباربعينألخذهاالمحتوىعلىالمالحظاتأهم

.باإلنتاج

معدلالمجالإتاحةعلىنعملحيثاإلنتاج،مناإلنتهاءبعدكاملةالدورةبإعتماديقومثم
خاصتخدممسواسمالدورةبرابطبتزويدهالمنصةعلىالدورةعلىباإلطالعليقومالمحتوى

.اإلعتمادأوراقوتوقيعالدورةلمراجعةبه

المحتوىالجودة واعتماد ضبط 



ةمعاييرًتقييمًدور



نموذج تقييم دورة


