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 برامج قانون العمل تطبيقات 

  فترايٌة تختص بتوفٌر الخدمات التدرٌبٌة اإل ات التًشركلل التمدٌمإعالن عن 

ة فً العراق عن حاجته الى شركة متخصصة تموم بتطوٌر منص   العمالً علن مركز التيامنٌ  

ً بأنهللتدرٌب من خالل الشبكة االلكترونٌة/ األنترنت سٌشارن فً هذا البرنامج التدرٌبً  . علما

 العمل.  وانٌنعامل سٌتلمون التدرٌب على ل022

تمدٌم بواسطة البرٌد األلكترونً )األٌمٌل( الأدناه المحددات والتفاصٌل لهذا البرنامج. ٌرجى 

بتارٌخ ادناه ٌوم ٌرجى تمدٌم العروض      r.orginfo@solidaritycente-Iraqوإرساله الى : 

اي عرض ٌتم سٌهمل الساعة الخامسة مساءا بتولٌت بغداد و 02/6/0202االثنٌن المصادف 

 .ارساله بعد هذا الموعد

 

 التطبيق/ التعليم األلكتروني:

مد مٌن التطبٌك أو المولع االلكترونً على األنترنت )سٌتم إختٌار المنص ة األفيل  وذلن من بٌن الم 

بعد تحلٌل كافة المتطلبات المطلوبة( ٌجب أن تعكس الهدف الذي سٌتم بنائها على أساسه والذي 

 سبك وأن تم ذكره أعاله. 

 بشكل عام، سٌكون التطبٌك بالشكل التالً: 

 :غٌة إستخدامهام شخص م ستخِدم جدٌد بتنزٌل وتنصٌب التطبٌك ب  ٌلعند 

 التطبٌك ٌجب أن تظهر شرائح ممد مة عن التطبٌك والتً تعتبر شرحبتشغٌل عند البدء  -

 عن ما هو هذا التطبٌك ) هذه الممد مة سٌتم توفٌرها من لبل الزبون(. وتويٌح

 

 التالٌة: بدائلند إنتهاء الممد مة تظهر شرٌحة على الشاشة بأحدى الع -

 )الدخول )إذا كان الم ستخِدم لدٌه حساب فع ال 

 ِدم حساب فع ال(خالتسجٌل للدخول )إذا لم ٌكن للم ست 

 

 ، تظهرشاشة بأحد البدائل التالٌة: من الفمرة السابمةبناء على إختٌار الم ستخدم  -

 ب إسم الم ستخِدم وكلمة السر. لللدخول تظهر شاشة بط 
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 لطلب بإدخال المعلومات بموجبها ا للتسجٌل على الدخول تظهر شاشة للتسجٌل  وسٌتم

 التالٌة  لتسجٌل م ستخِدم جدٌد:
 

 إسم الم ستخِدم

 العمر

 رلم الهاتف الجوال )الموباٌل(

 المدٌنة

 مجال العمل

 أو ال ،هل الم ستخِدم عيو بأي نمابة

 دةكلمة السر الجدٌ

 

 تأكٌد كلمة السر الجدٌدة غٌر مطلوب 

 ِدم الدخول على التطبٌك بإدخال رلم هاتفه الجوال فمط دون الحاجة الى خٌمكن للم ست

 إدخال كلمة السر. 

 

 

 معرفة الُمستخِدم

)سٌتم  راحلم 22-8ن لكل منها هنا للمعرفة وفً ستوٌاتستكون هنان ثالثة م

 .ار األولً(بعلى أساس الدرجة التً ٌحصل علٌها الم ستخِدم فً اإلخت المستوىتمرٌر

 

 الثالث كما ٌلً:  ستوٌاتوستكون هذه الم 

 

 (3-2المبتدئٌن )للذٌن حصلوا فً اإلختبار األولً على درجة ستوى م -

 (7-4)ٌن سطوالمت مستوى -

 (22-7الخبراء ) ستوىم -
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 التدريب

أولً بعد أن ٌتم تسجٌل الم ستخِدم ودخوله )ها( الى التطبٌك، سٌخيع الم ستخِدم الى إختبار 

 لتحدٌد مستوى معرفته )ها(.

بناًء على الدرجة التً ٌحصل )تحصل( علٌها فً اإلختبار  خِدمٌتم تحدٌد مستوى معرفة الم ست

 األولً. 

 

 

 اإلختبار األولي

ف غرض ابسٌط ل ارسٌكون إختب -  ِدمتخعلى مستوى معرفة الم سلتعر 
 سٌشمل اإلختبار على عشرة أسئلة أو أكثر -
بناًء على الدرجة التً ٌحصل علٌها المستخدم سٌتم إعالمه )ها( بالمستوى المخصص له  -

 )ها(.
 ست ظهر الشاشة الدورة التعلٌمٌة المناسبة للم ستخِدم.  -

 

 المستويات )المبتدئين، المتوسطين، الخبراء(

 سٌتشمل على عدة مراحل.كل مستوى  -
عن  بما ال ٌزٌدبعد أن ٌ كمل الم ستخِدم كل مرحلة سٌخيع )تخيع( الى إختبار لصٌر  -

 . فً المرحلة خمسة أسئلة لمجرد التذكٌر بالموايٌع التً تم تعلمها
بعد إتمام كافة المراحل للمستوى الواحد، سٌخيع الم شترن الى إختبار شامل ونهائً  -

 مٌٌم. لغرض الت ،للمستوى
كون فً هذا اإلختبار النهائً بالحد األدنى للنجاح على األلل لكً ٌ حعلى الم ستخِدم النجا -

 إلنتمال الى المستوى التالً. مؤهالً ل
 إن لم ٌنجح الم ستخِدم فً اإلختبار النهائً فعلٌه )ها( إعادته لحٌن النجاح. -
 بعد النجاح بالمستوى سٌتم منح الم ستخِدم شهادة.  -
دمٌن الذٌن ٌنجحون بكافة المستوٌات فٌمكن أن ت خصص لهم هدٌة )سٌتم خة للم ستبالنسب -

 من يمن نطاق التطبٌك(. تعتبر تهٌئتها من لبل اإلدارة مع الطلبة حٌث أنها 
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 محتوى )مضمون( التطبيق

سٌتم توفٌر المحتوى للتطبٌك من لبل مركز التيامن العمالً. وأدناه المتطلبات التً ٌجب 

 للمحتوى لٌ مكن إستعماله فً التطبٌك .توفرها 

 سٌموم مركز التيامن العمالً بتوفٌر المحتوى وكما ٌلً: 

ٌجب تمسٌم المحتوى الى ثالث مستوٌات  ومن ثم الى مراحل يمن كل مستوى لٌتسنى  -

 للشخص المسؤول تلخٌص األسئلة لكل مرحلة.
التيامن العمالً الى الجهة سٌتم تسلٌم المحتوى )الميمون( المكتوب من لبل مركز  -

 ( لٌمكن تحدٌثها بالنظام بإستمرار. soft copyالمنف ذة على شكل نسخة الكترونٌة )

 

 (Backend System) ساندمُ الالُمشرف/ النظام 

ساند كامل اإلدارة الى مركز التيامن العمالً، كما وأنه سٌكون مالالم شرف/سٌعطً النظام 

 ٌر المطلوبة أدناه: نظام جٌد ولوي لتمدٌم التمار

لوا فً التطبٌك.  -  كم طالب )ة( سج 
 كم من الم ستخدمٌن لد أنهوا كل مستوى و/أو مرحلة.  -
لوا إال أنهم ٌستخدموا التطبٌك أو الحيور بأي من الدورات لحد اآلن.  -  كم من الطلبة سج 
 معدَّل الولت إلكمال كل مستوى أو مرحلة.  -

   

 ( توفير النقاط التالية في النظام: IT)على شركة التقنيات المعلوماتية 

 ( الى النظام.Data Entryإدخال البٌانات ) -

 وأن هذه اإلتفالٌة لابلة للتمدٌد.  ،صٌانة النظام لمدة سنة واحدة -

(، slidesما ٌلً فً النظام: الشرائح ) ( توفٌرITعلى شركة التمنٌات المعلوماتٌة ) -

إتفمنا على الكلفة،  ذا(، أفالم الفٌدٌو إinfo graphicمخططات المعلومات البٌانٌة )

 (. textوالنصوص )


