
 

 

 
 

 استخدام التقنیة:  
قبل بدایة الدورة یقوم أحد ممثلي الدعم الفني بالدخول مع المدرب الى المنصة التعلیمیة   •

لشرحھا لھ وتوضیح كیفیة التعامل مع األدوات التقنیة واستخدامھا لتقدیم الدروس بالشكل 
 المطلوب بحسب المواصفات المھنیة والتقنیة بالمركز. 

تعریف المدرب بعملیة تسجیل الدخو • بعد تزویده ببیانات الدخول  ل الى الموقع  یتم أیضاً 
ومن ثم االنتقال الي التطبیقات الوسیطة المستخدمة في البیئة التعلیمیة والتأكد من أنھ قادر  

 على العمل بھا بكل سھولة ویسر. 
كجھاز الحاسب   مثالیة،یمتلك األدوات الالزمة لتقدیم الدورة بصورة  المدرب  نتأكد من أن   •

 والمیكروفون والسماعة.   بھ،المستخدم وسرعتھ والذاكرة الموجودة 
یتم استعراض شرائح العرض الخاصة بالدروس مع المدرب وتوضیح عملیة التنقل بین   •

وإعطاؤھم   المتدربین  الى  األسئلة  وتوجیھ  الحضور  كشف  مراجعة  وكیفیة  الصفحات. 
م األسئلة  وطرح  الدرس  في  للمشاركة  بالبرنامج.  فرص  الموجودة  الید  عالمة  خالل  ن 

 وكیفیة فتح المیكروفون للتحدث او قفلھ.  
 أدناه تعلیمات یتم تزوید المدرب بھا لیكون على درایة تامة بالمسؤولیة الموكلة لھ:   •

 
 

 إرشادات للمدربین:
 

 أخي المدرب: 
لتحقیق أھداف الحقیبة التدریبیة والتحقق  المھمة التي تقوم بھا مھمة كبیرة تتطلب منك بذل جھود ضخمة  

من انتقال أثر التدریب إلى المتدربین بأكمل صورة، لذا نأمل منك مراعاة اإلرشادات اآلتیة التي ستساعدك 
 بإذن هللا عز وجل على تحقیق أھداف البرنامج التدریبي: 

التدریبیة وإدارتك لجلسات التدریب قراءة الحقیبة بشكل جید وتفحص كل محتویاتھا یزید من كفاءتك  •
 ویجنبك الكثیر من الحرج في قاعة التدریب. 

اصطحب الحقیبة التدریبیة دائما متى ما كنت في قاعة التدریب ألنك تحتاج دائماً إلى محتویاتھا التي   •
 أعدت لمساعدتك. 

 موضوعة لكل  مراعاة الزمن في البرنامج بدقة والحرص على استثمار الوقت كامالً وفق الخطة ال •
 
 
 



 

 
 
 

 جلسة عامل مساعد في تحقیق أھداف البرنامج.     
 عطاء النشاطات التدریبیة حقھا كامالً من الزمن یحقق أھدافھا.إ •
للحوار والنقاش داخل القاعة؛   • تفعیل دور المتدرب في البرنامج بحیث یكون المدرب منسقاً ومدیراً 

 یجعل البرنامج التدریبي أكثر أثراً وتشویقاً. 
المج • المتدربین تشكیل  حیویة  على  الحفاظ  في  یسھم  تدریبیة  جلسة  كل  بعد  بشكل عشوائي  موعات 

 واالستفادة من خبرات متنوعة؛ إال إذا اقتضى النشاط تشكیل مجموعات متجانسة بحسب التخصص مثالً. 
 الحرص على التقویم التكویني أثناء عملیة التدریب یساعد المتدرب في بلوغ أھداف الجلسة التدریبیة.  •
تلخیص عمل المجموعات بعد العرض والنقاش ووضعھ على شكل نقاط على السبورة أو الشفافیة أو   •

السبورة الورقیة وتوجیھھ نحو الھدف من المھارات التدریبیة المھمة جداً التي تستثمر نتائج التدریب بشكل  
 فاعل.

متحقق یسھم في تأكید الحرص على الوصول في نھایة كل جلسة تدریبیة إلى تحدید خالصة للتعلم ال •
 التعلم.

على المدرب أن ال یتجاوز خطوة أو مرحلة في الحقیبة ما لم یتأكد من الحد األدنى من التمكن لدى  •
 جمیع المتدربین. 

باإلمكان اختزال وقت التنفیذ لخطوة ما أو مرحلة ما عند تأكد المدرب من تمكن المتدربین منھا احتراماً  •
 . إلمكاناتھم وخبراتھم

 
 تطویر المحتوى االلكتروني:  

 
لترقیة المحتوى المقدم في كل  نسعى دائماً  كان البد لنا أن    المجال،مع تعدد المنصات التعلیمیة العاملة في ھذا  

 . الدورات بحیث یتماشى مع متطلبات سوق العمل في عصرنا الحالي
ھو جدید بخصوص ما یتم تقدیمھ    نقوم بتحدیث محتوى الدورة من وقت آلخر والتأكد من تقدیم كل ما •

الخاصة بالمنھج المقدم. بالتنسیق مع الفریق  للمتدربین. وایضاً التأكد من المحاور واالھداف والوسائل  
 األكادیمي الخاص بالمركز والمدرب الذي سوف یقدم الدورة.

ال • المنھج  أن  والتأكد  عالمیاً  المعروفة  المھنیة  الدورات  كل  من  بالتحقق  ایضاً  لكل  نقوم  مقدم مطالب 
 المعاییر الدولیة والمحلیة الموجودة. 

التأكد من تصمیم محتوى باختیار سناریوھات محددة لتوصیل المعلومة بشكل دقیق للمتدربین وتحدید   •
األھداف السلوكیة المروجة واختیار مصادر التعلم المالئمة وتحدید التقنیات والوسائل المناسبة والتي  

 م ھذا المحتوى.  سوف تلبي الحاجة لتقدی 
 
 
 



 

 
 
 
 
للسناریو   • العملي  وإلنتاج مصادر    الذيالتنفیذ  المحتوى  لكتابة  التصامیم  برامج  واستخدام  تم وضعھ 

 ووسائط التعلم وفقاً لرؤیة المركز.  
 
 

 مھارات التدریس:  
إلى نسق من   درب المویحول عمل    دربیستبعد سـمات االرتجالیة والعشوائیة التي تحیط بمھام الم   •

 .التعلیمیة المصممة لتحقیق األھداف  المترابطة،الخطوات المنظمة 
الیومي دون   درسالتي ترجع إلى الدخول في ال  المحرجة،الكثیر من المواقف الطارئة    درب المیجنب   •

 .واضحوضع تطور  
بخبرات العملیة والـمھنیة بصفة دوریة ومستقرة، وذلك لمروره    دربالمیؤدي ذلك إلـى نمو خبرات   •

 . متنوعة في أثناء القیام بتخطیط الدروس
السابقة وأھداف   المتدربین إذ یساعد على تحدید دقیق لخبرات    ، دربالمیؤدي إلى وضـوح الرؤیة أمام   •

 . التعلیم الحالیة
  ،بالتدریسواء ما یتعلق باألھداف أو المحتوى أو طرق    المنھج؛على اكـتشاف عیوب    دربالمیساعد   •

ویساعده عـلى تحسین المنھج بنفسھ أو عن   تالفیھا،ومن ثم یمـكنھ من العمل على   قویم،الت أو أسالیب 
 .المعنیة للجھاتطریق تقدیم المقترحات الخاصة بذلك 

فرصـة االستزادة من الـمادة والتثبیت منھا وتحري وجوه الصواب فیھا عن    دربلملیتیح التخطیط   •
 .المختلفةطریق رجـوعھ إلى المصادر 

 .وتحدید مقدار المادة الذي یناسب الزمن المخصص  الـمادة،على التمكن من  دربالمیساعد  •
 .مالئم على تنظیم أفكاره وترتـیب مادتھ وإجادة تنظیمھا بأسلوب   دربالمیساعد  •
التخطیط  ی  • تشوق    درب المكشف  تثیر  تعلیمیة  إلـیھ من وسائل  یحـتاج  ، وتوضح   المتدربین ما  إلیھا 

 . محتوى الدرس وتشجـع على المشاركة اإلیجابیة فیھ
، وھذا السجل  المتدربین ، أم    دربالمیعد التخطیط سجالً ألنشطة التـعلیم سواء أكان ذلك من جانب   •

، كما یمكن أن یذكره فیمـا بعد  الدورةھ إذا نسى شیئاً في أثناء سیر  إذ یمـكن الرجـوع إلی   درب المیفید  
 . دراستھا في الموضوع  بالنقاط التي تمت تغطیتھا أو 

 .عملیة المراجعة والتعدیل إذا وجد ضرورة لذلك دربالمییسر التخطیط على  •
 

  



 

 
 
 

 التفاعل في التعلیم االلكتروني : 
 

المتزامن، والتفاعل غیر المتزامن، ویمكن   لھما: التفاعفي التعلیم اإللكتروني على نوعین،  ینقسم التفاعل 
 توضیح ذلك فیما یأتي: 

 :  Synchronous Interaction  التفاعل المتزامن
وأقرأنھ في  ب أو المدرالمتدرب ویعني التفاعل الحي الذي یتم في الوقت ذاتھ ویتم فیھ التواصل بین 

أو التعلم التزامني    Live e-learningاللحظة ذاتھا وھو ما یطلق علیھ التعلیم اإللكتروني الحي  
Synchronous learning المتدربین م سؤاالً فیقو المتدربین على   المدرب، ومن صور ذلك أن یطرح  

التي تستخدم في   Applicationsأو التطبیقات   Toolsباإلجابة عنھ في التو، من خالل عدد من األدوات 
واللوحة البیضاء التشاركیة    Chat Roomsشبكات الحاسب اآللي إلتمام ھذا التفاعل كغرف المحادثة 

Shared White Board   ومؤتمرات الفیدیوVideo Conferences    أو المؤتمرات السمعیةaudio 
Conferences  . 

 :  Asynchronous Interactionالتفاعل غیر المتزامن 
واألقران بشكل غیر متزامن أي أنھ ال یتم في نفس    المدرب والمتدرب وھو ما یتم فیھ التواصل بین 

وبین تلقیھ رداً علیھا،    المتدربإلى   المدرباللحظة، بمعنى أنھ یوجد فاصل زمني بین الرسالة التي یبعثھا 
رسالة یطلب منھ اإلجابة عن سؤال معین فیقوم الطالب بالرد علیھا   المتدربینإلى أحد  المدربكأن یبعث 

التي تستخدم إلتمام التفاعل غیر   Applicationsوالتطبیقات  Toolsفي وقت الحق، ومن بین األدوات  
 News، ومجموعة األخبار Mailing Listsریدیة  والقوائم الب   e-mailالتزامني، البرید اإللكتروني  

Group  واستخدام الوسائل السمعیة والمرئیة كالفیدیو والصوت. ، ولوحات النقاش اإللكترونیة 

 
  



 

 
 

 : التدریبينظم إدارة المحتوى 
بشكل أكثر فاعلیة. ویكون ذلك   التدریبيالقدرة على إنشاء وتطویر وتعدیل المحتوى  یتم منح المدربین 
المحتوى الممكن.   لجمیع Learning Object   العناصر التعلیمیة یحوي repositoryبوضع مستودع 

بحیث یسھل التحكم فیھا وتجمعیھا وتوزیعھا وإعادة استخدامھا بما یناسب عناصر العملیة التدریبیة من  
 مدرب ومتدرب ومصمم تعلیمي وخبیر للمقرر. 

الباً أن یوجد بالمحتوى تفاعلیة تضفي شيء من المتعة على التدریب وتحث المتدرب على  ویفضل غ 
االستمرار وتقیس ما أكتسبھ من مھارات، وبنفس الوقت یمكن استقراء ھذه التفاعلیة من المتدرب أو المتعلم  

ة المحتوى تتیح  . كما أن بعض أنظمة أدارلمحتوى بما یناسب أداء المتدربلكي یتمكن المصمم من تعدیل ا
 بینھم. حتى للمتدربین أو المتعلمین اإلضافة للمحتوى وتبادل المعارف  

 
 Virtual Classroomالفصول االفتراضیة:  

 
 
 
 

 
من نشر الدروس واألھداف   المدربھي أدوات وتقنیات وبرمجیات على الشبكة العالمیة " اإلنترنت" تمكن 

ووضع الواجبات والمھام الدراسیة واالتصال بطالبھ من خالل تقنیات متعددة، كما أنھا تمكن الطالب من  
في ساحات النقاش والحوار  قراءة األھداف والدروس التعلیمیة وحل الواجبات وإرسال المھام والمشاركة 

  االفتراضیة فيوتتشكل الفصول  علیھا، واالطالع على خطوات سیره في الدرس والدرجة التي حصل 
 الغالب من المكونات التالیة: 

 
  

 فصل افتراضي تزامني



 

 
 
 

 فقط أو بالصوت والصورة) (بالصوت خاصیة التخاطب المباشر  •
 Text Chatالكتابي  التخاطب  •
 e-Boardالسبورة االلكترونیة   •
أنفسھم)   المتدربین أو بین  والمتدربین   المدربالمشاركة المباشرة لألنظمة والبرامج والتطبیقات (بین  •

Application Sharing 
 المدرب والمتدربین. إرسال الملفات وتبادلھا مباشرة بین  •
 في آن واحد   المتدربین على حدة أو لمجموع  متدربوتواصلھ مع كل  المدرب متابعة  •
 PowerPoint Slidesخاصیة استخدام برامج العرض االلكتروني   •
 Video Clipsخاصیة استخدام برامج عرض األفالم التعلیمیة   •
 Ban Usersخاصیة السماح لدخول أي طالب أو إخراجھ من الفصل  •
 Clear Talkخاصیة السماح أو عدمھ للكالم  •
 Lecture Recordingالمحاضرة (الصوتیة والكتابیة)   خاصیة تسجیل •
 

  



 

 
 
 

 الدخول الى منصة مركز األلفیة الثالثة للتدریب اإللكتروني: 
 mil.com-https://online.3rdمن خالل فتح الرابط التالي: 

 بالصورة التوضیحیة والضغط على رمز القفل اعلى یسار الموقع كما ھو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بعد ذلك نقوم بتسجیل الدخول عن طریق ادخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمدرب: 

 

  

https://online.3rd-mil.com/


 

 

 

 یتم اختیار اسم الدورة المطلوبة (عن طریق الضغط علیھا): 

 
 االفتراضیة): بعد ذلك یظھر لنا أسماء المشاركین بالدورة (ثم نقوم بالضغط على إدارة الحصص 

 
 

 



 

 

 

 ثم نختار الیوم التدریبي الذي نریده:

 
 ثم نختار المتابعة من خالل المستعرض (في حال عدم تثبیت التطبیق على الجھاز الخاص بالمدرب) 

 . Teamsعلما بأنھ یمكنك تحمیل وتثبیت التطبیق ثم اختیار فتح تطبیق 

 

 

 

 



 

 

 
 

یتم تحویلك الى القاعة االفتراضیة كما ھو واضح في  بعد اختیار الفتح من المتصفح او الفتح من التطبیق 
 الصورة التالیة ویتم ظھور جمیع األدوات التالیة:

 . ظھور أسماء المتدربین •
 . الرسائل والحادثاتظھور مكان  •
 رائح العرض. عرض ش •
 . إمكانیة التحكم في المیكروفون الخاص بالمتدربین من إغالقھ وتشغیلھ •
 إعطاء الصالحیة للمتدربین لعرض مناقشاتھم وعرض التمارین والمشاركات الخاصة بھم.  •
 إمكانیة انشاء اكثر من فریق وتوزیع المتدربین على شكل مجموعات.  •
 ھ وتظل موجودة داخل حسابات المدربین والمتدربین. جمیع دوراتنا مسجل •
 إمكانیة انشاء تحضیر یومي لكل متدرب.  •

 

 

 

 


