
كليك داتا, نظام التدريب والتعلم اإللكتروني
 الجيل الجديد للتدريب أونالين



التحدي
 إدارة الموارد البشرية في أى شركة اآلن هى أهم اإلدارات للوصول لمستوى

 أداء ُيَمكن الشركة من تحقيق أهدافها.

 التنافسية في السوق تحتاج لتطوير مستمر ودائم ألداء فريق العمل في أى
 شركة أيا كان نوعها.

 العنصر البشري هو أهم عنصر في الشركة, وبالتالي يحتاج إلى تدريب مستمر
 على أحدث طرق تنفيذ المهام المطلوبة.

 هناك تغيير مستمر في الوسائل والطرق التي يستخدمها العنصر البشري في
 أداء المهام الموكلة إليه.

 تتوفر المعلومات بصورة كبيرة عبر االنترنت ولكن من المهم للشركة أن تتأكد
 من وصول المعلومة إلى فريق العمل بالصورة المطلوبة.

 الطريقة التقليدية للتدريب ونقل المعلومات أصبحت متقادمة وتحتاج إلى تطوير
 خاصة مع انتشار االنترنت وإتاحة المعلومات بصورة كبيرة وسهلة الوصول إليها

خاصة أن النظام التقليدي للتعلم تم تطويره في عشرينيات القرن الماضي.



  الحل يتلخص في
التدريب اإللكتروني

 تتحول الشركات مع الوقت وبوتيرة سريعة إلى االعتماد على التدريب اونالين
  للوصول ألفضل طريقة لثقل مهارات فريق العمل.

 التدريب اونالين أصبح اآلن وسيلة حيوية للتأكد من نقل المعلومات إلى
 فريق العمل بطريقة فعالة وسهلة وسريعة وسوف يتم االعتماد على

 بصورة أكبر في المستقبل.

 تستثمر الشركات في حلول مبتكرة ألتمتة عملية التدريب وتكوين أكاديميات
 اونالين في صورة أنظمة للتدريب اإللكتروني لتطوير أداء فريق العمل

 وتقليل التكاليف.

 حلول التدريب اإللكتروني أصبحت اآلن أداة هامة , سهلة ومتاحة, في يد
 اإلدارة للوصول ألفضل مستوى لفريق العمل.



 التأكد من إدراك وفهم المعلومة خطوة هامة
في سبيل الوصول إلى المعرفة

حكمةفهممعرفةمعلوماتبيانات



نظام التدريب اإللكتروني من كليك داتا



البساطة
كل ما يتم تطويره منذ ما يقرب من ٣٠ سنة في كليك داتا يحتوي على عنصر هام وأساسي لدينا وهو البساطة



 “في طريق التكنولوجيا والمعرفة قمنا في كليك داتا بوضع كل خبراتنا في تكوين
 تجربة تدريب وتعلم باستخدام أفضل الطرق الممكنة في هذا المجال. خالل رحلتنا
 وصلنا إلى نجاحات مذهلة لتبسيط تدريب فرق العمل ألى شركة. سوف نستمر في

 هذا النهج للوصول إلى تطلعات عمالئنا في بناء شبكة المعرفة, كليك داتا.“
 

 إيريك بولندر
  كليك داتا

 المنتدى العالمي للتدريب والتعلم - دبى ٢٠١٩
أفضل ٥٠ مدير في ٢٠١٩

 في ديسمبر ٢٠١٩ حصلت كليك داتا على جائزة المنتدى العالمي للتدريب والتعلم كواحدة من
 أفضل ٥٠ منظمة على مستوى العالم في مجال التدريب والتعلم اإللكتروني في دبى.

 بدأت كليك داتا العمل في مجال
 التدريب التفاعلي حيث بدأت ب عدد ٤
 مقاطع فيديو تجريبية مسجلة على

شرائط فيديو تقليدية.

 حصلت كليك داتا على
 جائزة أفضل شركة
 لتعليم ميكروسوفت

إكسل.

 أول فيديو تعليمي من كليك
 داتا على اإلنترنت تم إصداره
 وعرضه ل ٤٣٥٠٠٠ شخص في
بلد تعداده ٨ مليون نسمة.

 نظام التعليم والتدريب
 اإللكتروني تم إصداره بنجاح
ليصبح اسمه ان كي 3.

 كليك داتا تصبح شركة
 عمومية محدودة لتطوير
شكل الشركة القانوني.

 تم استبدال كافة شرائط
 الفيديو التقليدية ب
اسطوانات مدمجة.

 تم إضافة خاصية إختبارات
 قياس المستوى بنجاح في

التطبيق.

 أكثر من ١٠٠٠٠ برنامج تدريبي تم
 عن طريق الشركة وتقديمه

 لعمالئنا في السويد مع تقديم
 نتائج دورية كوثيقة حصول على

الدبلومات المختلفة.

 أكثر من ٥٠٠٠٠٠ برنامج
 تدريبي تم مشاهدته
من خالل تطبيقنا.

 أكثر من 1.5 مليون
مشاهدة

 مليون فيديو تعليمي تم
 مشاهدته من خالل كليك

داتا.
 نماذج الفيديوهات
 التعليمية على كليك
 داتا تعدت ٢٤٠ فيديو.

 إطالق أضخم تطوير لفكرة
 التدريب اإللكتروني - كليك

داتا

 فازت كليك داتا بجائزة
 المنتدى العالمي للتدريب

والتعلم في دبى.  كليك داتا
بالعربي!



 شعار كليك داتا؟
كل شئ يجب أن يكون بسيط

 يجب أن يكون سهل
في طريقة البحث

 اإلعتماد على أبسط
أسس التدريس المتبعة

 تكوين واجهة مستخدم
 بسيطة بالنسبة للمتدرب
والمدير على سواء

 سهل في الوصول إليه عن
 طريق الويب أو الموبايل أو
التابلت

 المسئول عن تكوين الدورة
 التدريبية يجب أن يجد
 سهولة في تكوينها
 ببساطة لتناسب المتدرب
وتحقق أهداف الشركة

يجب تبسيط طريقة تحديد 
الكورسات التي سوف تتاح 

لموظفين محددين ويجب 
تبسيط الوصول إليها عن 

طريق المتدربين

 ابتكار طريقة سهلة
 للتذكير المتدرج
 للتأكد من عدم إهمال
 أى من جوانب التدريب
المطلوبة

 وأهم شئ يجب أن يتم
 تبسيط طريقة تقييم نشاط
 التدريب للوصول إلى العائد
 الحقيقي من االستثمار
فيه.



واجهة المستخدم



بساطة البحث
 

 البساطة في طريقة البحث عن الدورات التدريبية يجعل من
 نظام التدريب قريب من فكرة جوجل في البحث عن

 المعلومة.

 تقسيم الكورسات في صورة مربعات وإنشائها بنفس
 السهولة تقرب طريقة التدريب في كليك داتا من نت

 فليكس.

 كما توفر الطريقة البسيطة في البحث عن الدورات الوقت
 والمجهود على كل المتدربين للوصل إلى الدورة التدريبية

 المطلوبة بأسهل طريقة.

سوف تجد البساطة في كل جوانب كليك داتا.



 كليك داتا, حل للتدريب والتعلم اإللكتروني بأكثر من ٢٩ عام من الخبرة في سوق
 التدريب اونالين. تحتوي قاعدة بيانات كليك داتا على مجموعة كبيرة من الكورسات
 ودورات التدريب االونالين باالضافة إلى االختبارات لقياس المستوى في أى مجال



 في كليك داتا, الحل الذكي للتدريب اإللكتروني, سوف تتمكن الشركة
 من إنشاء أكاديميتها الخاصة للتدريب وقياس مستوى فريق العمل

لديها.



 متطلبات كل قسم داخل الشركة من خدمات التدريب تختلف عن األقسام األخرى, يمكنك من
 خالل مكتبة كليك داتا العامة اختيار ما سوف يكون متاح لكل فرد ولكل مجموعة داخل

 البرنامج التدريبي.

 مكتبة كليك داتا
المفتوحة

كورس ١ كورس ٢ كورس ٢

أكاديمية ١

 مثال ١:
 مدير األكاديمية رقم ١ سوف يتيح الدورة

 التدريبية رقم ٢ لفريق العمل  الموجود في
األكاديمية رقم ١

كورس ١

أكاديمية ٢

 مثال ٢:
 مدير األكاديمية رقم ٢ سوف يتيح الدورة التدريبية
 رقم ١ ورقم ٢ لفريق العمل الموجود في األكاديمية

رقم ٢

كورس ٢

 في مكتبة كليك داتا المفتوحة, هناك مجموعة كبيرة
 من الكورسات واالختبارات متاحة لكل العمالء.

  تناسب األقسام المختلفة في كل شركة.
 المسئول عن الحساب يمكنه تعديل وتحديد كل ما

 يعرض للمجموعات المختلفة في المنظمة, لكل
متدرب ,أو لكل مجموعة على حدى.



 في كليك داتا هناك العديد من المستويات في النظم التدريبية, يمكن للمدير المسئول
 تحديد كورسات إجبارية حيث يجب على المتدربين تنفيذها, كما يمكنه اختيار بعض الكورسات

 المقترحة للمتدربين ,وكورسات أخرى مفضلة, يفضل لكل متدرب إنجازها.



 باستخدام التكنولوجيا في التدريب اإللكتروني سوف يتمكن المستخدم من الوصول إلى نظم
 التدريب بسهولة من أى جهاز سواء من الموبايل, التابلت , أو الويب دون الحاجة إلى التواجد

 في نفس الوقت والمكان مع المتدرب في نظم التدريب التقليدية.



 في كليك داتا صفحة مصممة خصيصا للمدير المسئول عن الحساب, وصفحة
 مصممة للمتدرب, كل مستخدم له قائمة معدة خصيصا لتتناسب مع احتياجاته.



واجهة الكورسات



الوظائف



كليك داتا

 يمكن للمتدربين البحث عن أى كورس في كليك داتا وبمجرد االنتهاء من
 الكورس سوف يحصل المتدرب على شهادة إنجاز, دبلومة, أو درجة علمية

 على حسب نوع الكورس المعروض.

 داخل األكاديمية (الشركة أو المنظمة) يتوفر منهج تدريبي عن طريق
 المدير المسئول يستخدمه لعرضه على المتدربين اللذين يحددهم.

 المتدرب يتمكن من عرض وطباعة الدرجة العلمية التي حصل عليها
 بالنتيجة النهائية لتوثيق حصوله على الكورس واستخدامه كسند إنجاز

 الكورس.

 المتدرب يتمكن أيضا من إضافة أى كورس أو دورة تدريبية وإضافة محتوى
 تدريبي في أى وقت, ونشره في كليك داتا بطريقة سهلة تشبه نشر أى

شئ على منصات التواصل االجتماعي.

المتدربين



كليك داتا

 المدير المسئول عن حساب العميل يتمكن من إضافة أى متدرب جديد
 وإضافته ألكاديمية معينة أو قسم , مجموعة محددة وبالتالي يتاح له كافة
 الكورسات والدورات التدريبية التي يرغب المدير المسئول في عرضها عليه.

 المدير المسئول يمكنه أيضا إضافة مشرفين لكل أكاديمية ويعطيهم
 صالحية إضافة المحتوى سواء أكان كورس تدريبي أو اختبار أو استطالع

 رأى وإتاحتهم لكل أعضاء األكاديمية التي يشرف عليها.

 يمكن للمدير المسئول استخدام أى كورس تدريبي متاح على كليك داتا أو
 تكوين كورس جديد وإتاحته ألى مجموعة تحت إدارته.

 المدير المسئول يستطيع قياس مستوى األفراد , أو المجموعات المختلفة
 كما يمكنه تقييم مستوى الشركة ككل عن طريق إحصائيات تقييم األداء

المتاحة له.

المدير المسئول



 
 خصائص مثل الدورات التدريبية اإلجبارية, دورات

 التطوير الشخصي, أو دورات سهلة الوصول
 سوف تجعل فريق العمل لديك, سواء المدراء أو
 المتدربين, يحصلون على تجربة استخدام فريدة

 للتدريب.

 كليك داتا سوف تجعل فريق العمل يحب الوقت
 الذي يقضيه في التدريب.



المحتوى في كليك داتا
 يمكنك إضافة أى محتوى للكورس الخاص بك (فيديو تعليمي, ملفات,

 مرفقات, روابط خارجية).

  يمكنك إضافة اختبارات بصورها المختلفة (كويز, اختبار, أسئلة مقالية).

 يمكنك تقييم مستوى األداء باستخدام طرق مختلفة (التأكد من مشاهدة
 المحتوى, تقييم اإلجابات على األسئلة, الدرجة العلمية التي تحددها,

 الشهادة).

 التعليم التوافقي, حيث يمكن للمدير المسئول تحديد وقت محدد يتواجد
 فيه المتدربين مع المدير المسئول وبالتالي يتم التواصل فيما بينهم بصورة

 تفاعلية عن طريق (مقابالت زووم, وبينار, مؤتمرات, حصص تعليمية).

حل متكامل للتدريب والتعلم لكل أنواع المنظمات بصورة تفاعلية.



التدريب الترفيهي
 لقد أضفنا مزايا التدريب عن طريق اللعب باستخدام أكبر مكتبة

 مفهرسة ألسئلة االختيار من متعدد على االنترنت بمحتوى
 يقترب من ال ٥٠٠ ألف سؤال متضمنة مكتبة بها حوالي ١٠٠ ألف
 سؤال بالعربية من أسئلة االختيار من متعدد موسومة بالكامل
 بحيث يمكنك عرض كافة األسئلة المرتبطة بوسم معين ليتم

 عرض األسئلة واإلجابة عنها وبالتالي فنحن في كليك داتا قمنا
 ببناء نظام تفاعلي للتدريب عن طريق اللعب.

 
 بإضافة المتعة للتدريب اونالين نكون في كليك داتا قد قمنا

 بتيسير التدريب ألفراد الشركة دون إيجاد الضغوطات التي
 تتواجد مع نظم التدريب التقليدية, فريق العمل سوف يتعلم

 وفي نفس الوقت سوف يحب الوقت الذي يقضيه في التعلم.

 بالطبع تلك الخاصية يمكن أن يلغيها المدير المسئول إذا أراد
 في أى وقت حسب سياسة الشركة.



 بخبرة ل ثالثة عقود, كليك داتا
شريك يمكن االعتماد عليه

 بخبرة تزيد عن ٢٩ عام في نظم التدريب الرقمي, سمعتنا وخبراتنا,
 باإلضافة إلى الجوائز الدولية التي حصلنا عليها فإن كليك داتا

 شريك يعتمد عليه في ذلك المجال.

 سهولة االستخدام هى ما نعتمد عليه في كليك داتا باإلضافة
 إلى مجموعة كبيرة من المحتوى الرقمي والتركيز على العميل

 ومتطلباته هى كل ما احتجناه لبناء الثقة في شراكاتنا مع
  العمالء.

 تقديم قيمة مضافة لعمالئنا ومساعدتهم في تطوير أداء فرق
 العمل في اإلدارات المختلفة هو هدفنا األساسي في كليك داتا.



التحول من المعلومة إلى تمام المعرفة

 المحتوى؟
 ما الشئ الذي ينقصني؟ ملف
 بي دي اف, رابط خارجي, ملف
 وورد, فيديو على يوتيوب,

 ويبينار, كتاب؟

  التوثيق؟
 كيف يمكنني التأكد من أن المتدرب

 أنجز ما يجب إنجازه؟ التأكد من
 مشاهدته للمحتوى؟ مراجعة اجاباته
 على االختبار؟ الشهادة والدرجة

النهائية؟

  التقييم؟
 كيف يتم تقييم مستوى فريق

 العمل؟ معرفة الفروقات الشخصية؟
 على مستوى المجموعات؟ على

مستوى الشركة ككل؟

 محتوى الدورة التدريبية؟
 ملف, اختبار, كويز, استطالع
 للرأي, نوع األسئلة؟ من
 يمكنه الوصول إليه؟

  القوالب الجاهزة؟
 ملف, اختبار, استطالع رأى,
 أفكار, أمثلة, اختبارات عامة

لقياس المستوى؟



  كليك داتا, نظام التدريب والتعلم اإللكتروني
 

 يوفر للشركات الحل المثالي لتوفير المعرفة المطلوبة لكل فرد
 داخل الشركة, كما يوفر طرق سهلة لقياس األداء للمديرين

وألعضاء فريق العمل في اإلدارات المختلفة



دورة التدريب ”كولب“

التجربة العملية

 المالحظة
والتأمل

 التطبيق
والتعلم

التعميم

ما هذا الشي؟

 ما الذي حدث؟
ما سبب حدوث هذا الشي؟

 ما هى االستنتاجات؟
ما الذي تعلمته؟

 ما الطريقة المثالية للتعامل؟
 يجب أن أتعلم شئ

ما الذي يعنيه ما حدث؟



عملية التغذية العكسية بالمعلومات في كليك داتا

Projected Actual nceds الحاجات المطلوبة الوضع الحقيقي الحاجات المطلوبة الوضع الحقيقي

تحديد من يمكنهم الوصول الكورس
ملف + كورس + اختبار + استطالع رأى

االنتهاء من الدورة التدريبية

يقوم المدير بتعديالت

تحديد من يمكنهم الوصول الكورس
ملف + كورس + اختبار + استطالع رأى

الكورس الجديد تم االنتهاء منه

الحاجات المطلوبة الوضع الحقيقي

استبيان لقياس المستوى

مدير الحساب يضيف كورس

استبيان لقياس المستوى استبيان لقياس المستوى

يقوم المدير بتعديالت

تحديد من يمكنهم الوصول الكورس
ملف + كورس + اختبار + استطالع رأى

الكورس الجديد تم االنتهاء منه



بعض شركائنا في النجاح



تطوير المستوى المعرفي


