
َهذف هزا انًششوع انً رحهُم ورطجُك َظبو يزكبيم نهزذسَت االنكزشوٍَ انزٌ َؼشف ة ثُئخ رفبػهُخ غُُخ ثبنزطجُمبد انًزؼًذح 

ػهً رمُُخ انحبست االنٍ وشجكبره ووسبئطه ارهًزؼذدح انزٍ رًكٍ انًزذسة يٍ ثهىؽ اهذاف انؼًهُخ انزذسَجُخ يٍ خالل رفبػهه يغ 

يًكٍ وثبلم جهذ يجزول وثبػهً يسزىَبد انجىدح يٍ دوٌ رمُذ ثذود انًكبٌ وانزيبٌ َؼشف  يصبدسهب ورنك فٍ الصش ولذ

 E-Training systemثًفهىو انزذسَت االنكزشوٍَ 

وهى َظبو انكزشوٍَ رفبػهٍ يشٌ نجًُغ انًىاد انزذسَجُخ انزٍ َهذف ثهب وَمىو ػهُهب انُظبو ثكم انًشاحم وَشًم جًُغ 

انًجبالد انًخزهفخ ولبو فشَك انجحث ثبخزُبس يسبق انُظى ثحُث رى اخزُبس انًسبق ورطجُمه ثشكم َشًم كبفخ انًىاضُغ انزٍ 

خ انخشَجٍُ حذَثب فٍ سىق انؼًم وانؼًهُبد انزذسَجُخ انزٍ َزى انحصىل ػهُهب رمهُذَب َمىو ثزحمُمهب انُظبو نكٍ َسبَذ انطهج

اضبفخ انً يسبػذرهى ػهً حم وفهى انًسبق ثبنطشق انزكُىنىجُخ انحذَثخ ثبسزخذاو رحهُم االَظًخ انًخزهفخ ثكم اَىاػهب وركًٍ 

جُمُخ وكم انىسبئط انًزؼذدح انزٍ َمىو ػهُهب انُظبو فٍ ثُبئه اهًُخ هزا انجحث فٍ اسزخذاَى انؼذَذ يٍ انىسبئم انزذسَجُخ وانزط

وانزٍ لذ ال َزىفش فٍ سىق انؼًم فٍ انحصىل ػهً يخزهف انًهبساد وانًؼشفخ فٍ انًجبالد انًخزهفخ انزٍ َزطهجهب سىق 

 انؼًم

وانًخزهفخ ثكبفخ انًجبالد  انهذف يٍ انُظبو َىفش طشَمخ يُبسجخ َؼزًذ ػهُهب ثحُث ركىٌ يسبػذح نؼشض انًىاد انزذسَجُخ

ثصىسح يزكبيهخ ويجسطخ يٍ خالل صفحخ اَزشَذ خبصخ ػهً شجكخ االَزشَذ انؼبنًُخ حُث َزى انزفبػم ثٍُ انحبسىة وانطبنت 

 فؼبنخ رزحذي ػبيهٍ انزيبٌ وانًكبٌثطشَمخ رسجه رفبػهه يغ انًذسة فٍ انًشاكز انزذسَجُخ االخشي ثشكم افضم ثطشَمخ 

خ انذساسخ فٍ ػذو وجىد َظبو انكزشوٍَ رذسَجٍ َؼًم ػهً رمذَى يىاد وثشايج رذسَجُخ رخذو انًزذسَجٍُ حُث رزهخص يشكه

وانًذسثٍُ وانًؤسسبد انزؼهًُُخ فٍ لطبع انزؼهُى وسىق انؼًم اضبفخ انً ػذو رمذَى انًؼشفخ وانًهبساد االسبسُخ انزٍ َحزبجهب 

يجبل انؼًم وػذو حصىل انًزذسثٍُ وانزٍَ َسؼىٌ نهحصىل ػهً دوساد رذسَجُخ فٍ يجبالد يخزهفخ نىجىد زذسثٍُ فٍ انً

ىس االرجبهبد انحذَثخ َحى اسزخذاو انزكُىنىجُب فٍ َذسح فٍ رمذَى انذوساد انزذسَجُخ وانزٍ َكىٌ هى ثأيس انحبجخ انُهب يغ رط

 سىق انؼًم ثًجبالره انًخزهفخ


