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سياسة الحضوراالفتراض ي للتدريب االلكتروني
املادة األولى :التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية  -أينما وردت في هذه السياسة -املعاني املوضحة أمام كال منها ما لم يقتض ي السياق
خالف ذلك.

املصطلح

التعريف

التدريب االلكتروني

نمط من أنماط التدريب الذي يعتمد على استخدام التقنيات كالحواسيب أو األجهزة
املحمولة ويتم عبراالنترنت.

منصة التدريب االلكتروني

بيئة تفاعلية تقوم بتوظيف التقنيات املختلفة املرتبطة بالويب لتيسير التدريب
وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة املحتوى وبين شبكات التواصل املختلفة.

اللقاء التزامني

تواصل املدرب مع املتدرب افتراضيا عبراالنترنت في آن واحد باستخدام التقنية.

اللقاء غيرالتزامني

تواصل املدرب مع املتدرب افتراضيا عبر االنترنت باستخدام التقنية دون وجود قيود
زمانية.

املادة الثانية -نطاق التطبيق:
يخضع ألحكام هذه السياسات جميع املتدربين في املركز.

املادة الثالثة :التدريب االلكتروني في مركز التدريب العدلي
يقدم مركزالتدريب العدلي عددا من البرامج والدورات بنمط التدريب االلكتروني حيث إنه طريقة فعالة لتدريب
املتدربين من أجل زيادة فاعليتهم و انتاجيتهم وتزويدهم باملعارف واملهارات التي يحتاجونها .ويتميزهذا النمط من
ّ
التدريب بمرونته حيث يمكن املتدربين من الحصول على التدريب في أي وقت ومن أي مكان مع مراعاة الفروق الفردية
للمتدربين باعتباره نمطا يحفزالتعلم الذاتي.

يتم تقديم الدورات االلكترونية عن بعد من خالل منصات التدريب االلكترونية بطريقة تزامنية أو غيرتزامنية.
• تعتمد الدورات املقدمة في املركز على اللقاءات التزامنية وغير التزامنية حيث يتم تحديد أوقات اللقاءات التزامنية
واإلعالن عنها للمتدرب ليلتزم بحضورها في وقتها املحدد من خالل الفصول االفتراضية ،في حين يتم رفع املحتوى التدريبي
الرقمي (ملفات نصية ،أو مقاطع فيديو ،أو أنشطة تدريبية أو غيرها) على منصة التدريب االلكتروني ويمكن للمتدرب
الوصول إليها وأداء األنشطة واملهام حسب الوقت املتاح له.

املادة الرابعة :سياسة الحضور في املركز
• تقوم سياسة مركزالتدريب العدلي باحتساب الحضوراملتزامن من خالل الفصول االفتراضية معادال للحضور
االعتيادي.
• يقوم املتدرب بأداء االختبارات االلكترونية عبرمنصة التدريب االلكتروني من خالل الحضورللمركز.

املادة الخامسة :أعداد املتدربين في الدورة التدريبية
• تقوم سياسة املركزعلى االلتزام بأال يزيد عدد املتدربين عن  25متدرب لكل مدرب في الفصول االفتراضية املتزامنة
للدورات التأهيلية والتطويرية.
• ُيسمح بزيادة عدد املتدربين بمقدار %25في الفصل االفتراض ي املتزامن بناء على:
 .1نوع الدورة التدريبية،
 .2األنشطة والتفاعل
 .3خبرة املدرب في تقديم التدريب اإللكتروني.
• في حال زاد عدد امللتحقين بالبرنامج ما بين  50 - 26متدرب فإن املركزيلتزم بتوفير ّ
ميسرللتدريب يعمل كمساعد
للمدرب األساس ي.
• وفي حال زيادة العدد عن  50متدربا يتم احتساب ّ
ميسرللمدرب األساس ي لكل  50متدربا ،وال ُيسمح بأي زيادة ألي
نسبة بعد استيفاء زيادة  %25عن العدد األساس ي للمتدربين.

