مرحلة مهمة وضرورية لمستخدمي أنظمة أونكس برو لمنحهم معرفة كافية بوظائف األنظمة التي
سيستخدمونها ومهارات تحقيق أفضل استفادة منها ،ويقدم التدريب بثالثة طرق:
 1حضووووووور برنامج تدريبي في أقرب فرع للعميل يدرس فيها المسووووووتخدم  02سووووووا ة
تدريبية في المتوسوووووط لما يجب أن يتعلمه في أنظمة أونكس برو ،وفق الصوووووالحيات
التي سوووووووتمنن لووه لتنفيووظ مهووامووه الوظيفيووة ،ويتم التوودريووب في مع واموول وواليووة التجهي
وبواسطة مدربي أونكس برو المحترفين.
 2التوودريووب في مقر العميوول ،ويتم من خالل خوودمووة تنفيووظ أنظمووة أونكس برو ،ويمكن
التعرف لى تفاصيلها من الرابط التالي :تنفيظ األنظمة لدى العمالء
 3التدريب المسوووووتمر بت ويد العميل بالمعلومات والمهارات الال مة لتحسوووووين أدائه ند
تقديم الد م الفني ،ويمكن التعرف لى من الرابط :خدمة الد م الفني

منهجية تدريب أنظمة أونكس برو:
 1يعتبر كل نظام من أنظمة أونكس برو وحدة موضوو ية ومعلوماتية مستقلة تقدم للمتدربين
في جلسات تدريب مستقلة أو ضمن برنامج تدريبي لعدد من األنظمة ،مثل األنظمة المالية،
أو أنظمة الموارد البشرية ،أو غيرها... ،وهكظا.
 2لكل برنامج تدريبي خطة تدريب تحتوي العناصووور الكاملة لتخطيط التدريب لى مسوووتوى
كل موضوووووووع فيها ،مثل :الهدف ،التمهيد ،والخطوات المرحلية ،الوسوووووويلة المسووووووتخدمة،
المشاركة ،ال من المحدد ،أدوات قياس استفادة المتدربين.
 3كل جلسوووووة تدريبية تحتوي لموضوووووو ها ثالثة أج اء :النظري والعملي والتطبيقي ،بحي
يكتسب المتدرب المعرفة والمهارة الال مة في موضوع التدريب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 4تحفي المتدربين من خالل أسووووولوب التدريب واألداء التشووووواركي أثناء التدريب لى التعلم
الظاتي واستخدام التعليمات المتوفرة في النظام والموارد المعرفية األخرى.
 5يتطلب حصوووول المتدرب لى وثيقة انهاء برنامج تدريبي لمسووووتخدمي أنظمة أونكس برو
واجا ة االنتقال لمهامهم في أنظمة أونكس برو في مقر العمل ،تحقيق حضوووور  %02من
من البرنامج التدريبي ،ونسوبة مشواركة ال تقل ن  %02في أنشطة الجلسات التدريبية،
وتجاو اختبار البرنامج التدريبي بمستوى ال يقل ن  %02بقسميه النظري والعملي.

آلية تنفيذ التدريب:


ند شراء العميل أنظمة أونكس برو يتضمن العقد تدريب العدد المتفق ليه من كوادر العميل.

 يحرر العميوول طلبووا بتوودريووب موظفيووه لفرع أو وكيوول منطقتووه يحتوي البيووانووات الال مووة ن
المرشحين للتدريب وفق النموظج المعتمد لظلك في برامج تدريب أنظمة أونكس برو.
 منسوووووووق تودريوب أنظموة أونكس برو يتولى الترتيوب م المتودربين والعميل حول من التدريب
ومكوناته ومتطلباته ومتابعة تنفيظ البرنامج التدريبي م موظفي العميل.
 ينفظ البرنامج التدريبي لعدد من المتدربين خالل فترة منية يحددها مرك تدريب أنظمة أونكس
برو في منطقة العميل ،ويحصل المتدرب لى نسخة الكترونية من المادة التدريبية.
 يخضوووووو تنفيظ البرنامج التدريبي تجراءات ضووووووبط يومي تتعلق بالت ام المتدربين بالحضووووووور
والمشاركة في أنشطة التدريب.
 يحق لكل متدرب الحصور لى شهادة انهاء موضو ات برنامج تدريبي وفق البند الخامس من
منهجية تدريب أنظمة أونكس برو.
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