
Donec Quis Nunc 

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, 
rhoncus tempor fermentum, enim integer ad vestibulum 
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim 
nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam 
maecenas ligula nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in 
integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, 
dolor sociis mauris, vel eu libero cras.  

Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor 
class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat nec 
pellentesque leo, temporibus scelerisque nec. Ac dolor ac 
adipiscing amet bibendum nullam, lacus molestie ut libero 
nec, diam et, pharetra sodales, feugiat ullamcorper id tempor 
id vitae. Mauris pretium aliquet, lectus tincidunt.
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اتــاحــة خــدمــة الــتــســجــيــل عــلــى املــوقــع لــألعــضــاء, ســواءً مــتــدربــي أو 
مـشـرفـي, هـذه الـعـضـويـة تـتـيـح مـجـمـوعـة مـن الـصـالحـيـات لـلـمـتـدربـي مـن 

ضمنها: 

ارسـال مـعـلـومـات تـفـصـيـلـيـة مـرتـبـطـة بـعـمـلـيـة بـنـاء قـاعـدة بـيـانـات تـسـتـخـدم 
ف تنفيذ جدولة مهام جلميع االعمال املطلوبة الحقاً لكل متدرب 

رفـع جـمـيـع الـطـلـبـات عـلـى املـوقـع مـثـل خـطـة الـتـدريـب, الـسـيـرة الـذاتـيـة 
مـسـودة الـتـقـريـر والـتـقـريـر الـنـهـائـي, بـحـيـث تـدرج ف قـاعـدة الـبيـانـات لـكـل 

متدرب بشكل آلي 

وبـالـنـسـبـة لـلـمـشـرفـي فـخـدمـة الـعـضـويـة تـسـاهـم بـشـكـل كـبـيـر ف تـسـهـيـل 
عـمـلـيـة املـتـابـعـة والـتـقـيـيـم املـسـتـمـر ألداء املـتـدربـي عـلـى امـتـداد فـتـرة 

التدريب

خدمات موقع التدريب التعاوني

تسجيل حساب لكل عضو

Sign Up



عرض لجميع متطلبات التدريب ميـكـن االطـالع بـشـكـل مـبـاشـر عـلـى جـمـيـع مـتـطـلـبـات الـتـدريـب 
الـتـعـاونـي عـبـر املـوقـع, ممـا يـســاعـد ف تـوفـيـر الـوقـت, وتـسـهـيـل 

عملية التواصل بي املتدرب واملشرف 

هـذا الـعـرض الـتـفـصـيـلـي يـسـاهـم بـشـكـل كـبـيـر ف تـنـظـيـم وقـت 
املـتـدربـي واملـشـرفـي عـلـى حـد سـواء, فـاجلـمـيـع لـديـه جـدول مـهـام 
مـعـروض عـلـى املـوقـع ومـحـدد فـيـه تـفـاصـيـل هـذه املـهـام املـطـلـوبـة 

وتواريخ تنفيذها

ارسال السيرة الذاتية والتقارير

رفـع جـمـيـع مـتـطـلـبـات الـتـدريـب الـتـعـاونـي املـرتـبـطـة بـاملـتـدربـي, 
مـثـل الـسـيـرة الـذاتـيـة, بـيـانـات الـتـواصـل لـلـمـشـرفـي, اخلـطـة 

التدريبية, مسودة التقرير, والتقرير اخلتامي

تنفيذ عمليات التقييم

امـكـانـيـة تـقـيـيـم املـتـدربـي مـبـاشـرة عـن طـريـق االعـضـاء املـشـرفـي لـدى 
اجلهات احلاضنة للتدريب التعاوني 

مـن خـالل قـاعـدة الـبـيـانـات ف املـوقـع, ميـكـن لـكـل مـشـرف داخـلـي, الـوصـول 
لـنـمـاذج الـتـقـيـيـم املـرتـبـطـة بـاملـتـدربـي املـنـتـمـي جلـهـتـهـم الـتـدريـبـيـة, وتـقـيـيـم 

كل متدرب وفق آلية موضحة ف نفس منوذج التقييم 

نتيجة التقييم تدرج بشكل آلي ف جدول تقييمات املتدربي



املـوقـع لـديـه امـكـانـيـة تـصـمـيـم مـرنـة جلـدول الـزيـارات, بـحـيـث ميـكـن لـلـمـشـرف الـعـام جدولة الزيارات
عـلـى املـتـدربـي حتـديـد أوقـات الـزيـارة املـنـاسـبـة جلـدول أعـمـالـه, خـالل كـامـل الـفـصـل 

التدريبي, على صفحة مخصصة حلجز مواعيد الزيارة 

هـذه الـصـفـحـة مـتـاحـة فـقـط لـألعـضـاء املـشـرفـي, وهـم مـن يـحـدد الـوقـت املـنـاسـب 
لزيارة جهاتهم التدريبية من قبل املشرف العام من الكلية التقنية 

اخـتـيـارات أوقـات الـزيـارة مـن قـبـل املـشـرفـي, تـخـزن ف قـاعـدة الـبـيـانـات, وتـربـط بـنـظـام 
آلي عبر رسائل تذكيرية لكلى الطرفي, املشرف الزائر واجلهة التدريبية
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عرض الجهات التدريبية االطالع على جميع اجلهات التدريبية املشاركة ف التدريب التعاوني 

امـكـانـيـة عـرض بـيـانـات املـشـرفـي واملـتـدربـي لـكـل جـهـة تـدريـبـيـة, سـواء كـانـت 
شركة أو مؤسسة حكومية 

حـفـاظـاً عـلـى اخلـصـوصـيـة, الـوصـول لـبـيـانـات املـتـدربـي واملـشـرفـي مـتـاح 
فقط لألعضاء املسجلي ف املوقع
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