
 
 
 
 
 

 

 التعلم اإللكرتوني واملسئوليات لوحدةاألدوار 
 السعودي املتخصص العايل للتدريب باملعهد 

 

 البند األول:
تنشأ بالمعهد وحدة للتعليم اإللكتروني وتعنى بتطوير التعليم اإللكتروني واإلشراف عليه 

 المهام التالية.وتتولي 

 توظيف تقنيات المعلومات واالتصال الحديثة لنشر حلول التعليم اإللكتروني  -1

 إيجاد بيئة مناسبة لتطبيق معايير الجودة الفنية وتعزيز تطبيقات التعليم اإللكتروني -2

تنمية مهارات المدربين في مجال تقنية التعليم وتطوير المقررات اإللكترونية مع  -3

 الفني واالستشاري لهم.توفير الدعم 

التنسيق بين الجهات المختلفة داخل مرافق المعهد وخارجها فيما يختص بنظم  -4

 وحلول التعليم اإللكتروني وتقديم برامجه.

 تحديد االحتياجات التدريبية للمدربين في التعلم اإللكتروني  -5

 تدريب المتدربين على استخدام نظام التعلم االلكتروني -6

 تجهيزات وتقنيات التعليم والتدريب في المعهد.االشراف على  -7

 االشراف على محتوي الموقع االلكتروني للمعهد وتطويره وتحديثه. -8

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 البند الثاني:
  :التوضيحي التاليوفقًا للشكل  لوحدة التعليم االلكترونييشكل الهيكل التنظيمي 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 الوحدةالمشرف العام على 

 مدير المعهد

 

 التنفيذي للوحدةالمشرف 

 مشرف برامج التدريب

منسق المتابعة 

 والمراجعة

منسق تكنولوجيا  منسق التدريب

 المعلومات

 مساعد إداري



 
 
 
 
 

 

 البند الثالث:

 :للوحدةالتنفيذي  املشرفاختصاصات ومهام 
 ووضع اإلطار العام وإعداد خطط العمل بالوحدة يه واإلشراف على العاملين التوج

 التنفيذية 

   التكليف بالمهام المختلفة 

  د من والتأك اليومية،ومتابعة إنجاز األعمال  بالوحدة،اإلشراف على نظام العمل

 الوحدة.مطابقتها لخطة أعمال 

   العمل  الوحدة عن تطوروالمشرف العام على  المعهدتقارير دورية لمدير تقديم

 والمشاكل التي تواجه قيامه بمهامه.  به،وفقاً للمهام المنوطة بالوحدة 

  الوحدة تصدرهامتابعة تنفيذ القرارات التي  

  ًعقد االجتماعات دوريا 

    المستفيدين.على  الوحدةتقديم وعرض تقارير  

 له كافة الصالحيات الالزمة لتسيير العمل التنفيذي بمـا  مركزالتنفيذي لل المشرف
وذلك في إطار الصالحيات  ،بالمعهدقسام العلمية واإلداريـة في ذلك االتصال باأل

   .وحدة التعليم االلكترونيإليه من المشرف العام على  الموكلة

  :الرابعالبند 
  :للوحدةالتدريب اختصاصات ومهام منسق 

  تحديد االحتياجات التدريبية وآليات التنفيذ 

  :إعداد الخطط التدريبية للموضوعات التالية 

 بشكل عام التعليم االلكترونيثقافة  -          

 إعداد توصيف المقررات -         

 إعداد تقرير المقررات -         

 التدريبيةتوصيف البرامج  -        

 التدريبيتقرير البرنامج  -       

 والعاملين بالتدريب القائمين من%  60-%  50 من لتدريب عمل خطة وضع  ً   سنويا

 المطبوعات تجهيز  

 التدريبية الخطط تنفيذ ومتابعة تفعيل  



 
 
 
 
 

 

 الالزمة النماذج إعداد مع التدريبية البرامج أداء تقويم  

 للمعهد تدريبية بيانات قاعدة عمل 

 المجتمعية المشاركة وتحسين لتحديث خطط وضع  

 للوقوف التدريبية البرامج وتطوير تحديث في األعمال رجال أراء مع للتفاعل آلية وضع 

 المجتمع احتياجات على

 المتابعة تقارير إعداد  

 المعهد. مدير على للعرض تقرير إعداد 

 أخرى مهام من إليه يسند ما  

 

  :اخلامسالبند 
 :املعلومات للوحدةاختصاصات ومهام منسق نظم 

 من: بكالً  الخاصة البيانات جمع ونماذج االستبيانات إعداد  

 – المتدربين – والمكتبية والمعملية والمادية البشرية اإلمكانيات – المتدربين متابعة

 – المجتمعية الخدمات – بالتدريب القائمين – اإلدارة وأساليب هيكل – التدريبية البرامج

   الجودة نظم فاعلية

 االستمارات وتجميع بتوزيع الخاصة اآلليات تنفيذ  

 البيانات قواعد واستخراج النتائج وتحليل العينات تحديد   

 مصدرها يكون بيانات قواعد إنشاء 

 الزيارات – المقننة الشخصية المقابالت – المختلفة االستبيانات –بالمعهد  المسجلة الوثائق

 للتدريب التعاوني المختلفة للمواقع الميدانية

 معهم االستمرار إلمكانية المتدربين عن شاملة بيانات قاعدة تصميم 

 والسنوية الدورية التقارير إعداد  

 .تحديث بيانات الموقع والمحتوي العلمي للبرامج التدريبية 

 توفير الدعم الفني للمتدربين على كيفية استخدام منصة التعلم االلكتروني للمعهد 

 بالوحدة خاصة أخرى مهام من إليه يسند ما  

 
 



 
 
 
 
 

 

  السادس:البند 
 :واملراجعة للوحدةاختصاصات ومهام منسق املتابعة 

  التدريبيةوتقرير المقررات وتوصيف البرامج  التدريبيةمتابعة عمليات توصيف المقررات 

 وتقرير البرامج. 

  تشمل:عمل تقييم لالمتحانات  

 واقتراح التقييم وأساليب االختبارات االلكترونية نظم لتقييم الالزمة الدراسات إجراء 

 .للتطوير الالزمة الضوابط

 االختبارات االلكترونية بالمعهد. ولوائح قوانين إتباع من التأكد 

 الدرجات توزيع ووضع التصحيح قوانين إتباع. 

  بالنسبة لمنصة التعلم االلكتروني وكافة جوانب عملية التعلم تحديد القصور واقتراح التطوير

 االلكتروني بالمعهد

  خطة العمل للتطوير 

 أخرى مهام من إليه يسند ما 

  السابع:البند 
 :اإلداري للوحدةاختصاصات ومهام منسق املساعد 

  إعداد سجالت آلية للصادر والوارد 

 إعداد الملفات وتصنيفها وحفظها 

 تنظيم االجتماعات وورش العمل 

 أجراء االتصاالت بالجهات المختلفة 

  األعمالفي جميع الوحدة  مشرفمساعدة 

  القيام باألعمال اإلدارية والحاسب اآللي 

 بالوحدة خاصة أخرى مهام من إليه يسند ما 


