
توظيف الحوسبة السحابية في التدريب
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نبذة عن المقدم 
مدرب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  .

 حاصل على العديد من   الشهادات االحترافية .

 عام في كليات ومعاهد المؤسسة ومتابعة التدريب األهلي واإلشراف 21خبرة
. على جهات قيادية 

 سنوات 6عميد الكلية التقنية بخيبر سابقا لمدة .

حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي

 
ً
 وخارجيا

ً
. حاصل على العديد من الدورات التطويرية في التدريب داخليا

 مهتم في تطوير األعمال عبر استخدام التقنية الحديثة .

 مدرب في برامج المؤسسة  العامة للتدريب التقني والمهني المختلفة .

 مدرب في معاهد التدريب األهلي .

مقدم للعديد  من الدورات التدريبية التطوعية في مجال هندسة الحاسب اآللي صالح بن سعود الرشيدي . م
@ssaleh_9
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؟ما هي الحوسبة السحابية 



الحوسبة السحابية 

الحوسبةمصطلحاستخدامبدأ

دولقالستينيات،أواخرفيالسحابية

السحابيةالحوسبةمصطلحاستلهم

يستخدمكانالذيالسحابةرمزمن

ت،اإلنترنلتمثيلاألحيانمنكثيرفي

الحوسبةتطبيقاتأنإال
بشكلتظهرلمالسحابية

بدايةفيإالفعلي
شركةقامتعندما(2000)عام

وممفهبتوسيعمايكروسوفت
خاللمنالبرمجياتاستخدام

دبعتبعتهاالتيالويبشبكة
أنإالالشركات،منالعديدذلك
 لعبتالتيالشركاتأكثر

ً
ادور

ا
ً

الحوسبةمجالفيهام
((Googleشركةهيالسحابية

منالعديدبإطالققامتالتي
خاللمنتعملالتيالخدمات
السحابيةالحوسبةمفهوم



مفهوم الحوسبة السحابية

مجموعةعنعبارةهي

وكافةوالخدمات،والشبكات،األجهزة،من

نالتياألوجه
ّ
الحوسبةتقديممنتمك

متقديالسحابيةالخدماتوتشملكخدمة

نترنتاإلعلىوالتخزينالتحتية،البنيةبرامج

بناء(كاملةمنصةأومنفصلةكمكونات)

.المستخدمطلبعلى

بشبكةمتصلةوبرامجأجهزةعبرتتمالتيالخدمات

تضمنافتراضيةسحابةفيبياناتهاتحملخوادم

مختلفة،أجهزةمعانقطاعدوندائمبشكلاتصالها

الذكيةالهواتفلوحي،جهازكالحاسوب،تقدم

اتعريفهايمكنناكماوغيرها،
ً

لنقلاعمليةبأنهاأيض

عبرخوادمأجهزةإلىالمستخدمجهازمنوالمعالجة

ليستطيعهناكالمستخدمملفاتوحفظاإلنترنت،

جالبرامولتصبحجهاز،وأيمكان،أيمنإليهاالوصول

أوواجهةمجردالمستخدموحاسوبخدمات،مجرد

ارقمية،نافذة
ً
الخادمةاألجهزةتستخدمماوغالب

مينمستخدلعدةللسماحاالفتراضيةاألوساطتقنيات

.الخدمةنفسباستخدام



أنواع الحوسبة السحابية  



أنواع  الحوسبة السحابية 

البنية. Infrastructureكخدمةالتحتية1 as a Service "IaaS"

نكخدمةالتحتية،البنيةتقدم
ّ
عنالبرامجوالتحتية،التقنيةالبيئةإدارةمنالمؤسسةوتمك

ة،مكلفبياناتمراكزلديهمتكونأنإلىالحاجةدونوآمنةسهلةبطريقةاإلنترنتطريق

بنيةالمكوناتومراقبةصيانةمنالمؤسساتوإعفاءالخدمات،مناالستفادةإلىباإلضافة

وشبكةتخزينووحداتخوادممنالتحتية



أنواع  الحوسبة السحابية 

المنصة كخدمة. 2:Platform as a Service "PaaS"

مكن تقدم منصة الحوسبة كخدمة، وتكون أداة البرمجة نفسها مستضيفة على السحابة، وي

ء الوصول إليها من خالل المتصفح، ويتيح هذا النوع من الخدمات للمبرمجين تطوير، وبنا

تطبيقات اإلنترنت دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج أو أدوات على أجهزتهم، ونشر هذه 

.والشبكات التطبيقات بدون الحاجة إلى مهارات في إدارة األنظمة 



أنواع  الحوسبة السحابية 

Softwareكخدمةالبرمجيات3. as a Service "SaaS“

وكذلكتطبيقات،حزمةخاللمن"Google"شركةتقدمهاكالتيكخدمة،البرمجياتتقدم

ةشركمنوالبريدوالتقويم،النصوص،تحريربرنامجتشملالتي”Gmail“البريدبرامجحزمة

متاحةالتطبيقاتتكونحيثكخدمةالمكتبسطحمفهومإدراجويمكنمايكروسوفت،

اولكنللمستخدم،
ً

ايكوننفسهالجهازأيض
ً
ل،التشغينظامذلكفيبماكخدمةمتاح

.المكتبوسطح



أنواع  الحوسبة السحابية 

SAASPASSIASS



أنواع  الحوسبة السحابية 
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أنواع  الحوسبة السحابية 
موارد الخدمات والتوفير مجموعة من إلى الحوسبة السحابية تهدف أن لنا يتضح 

:شبكة اإلنترنت مثلعبر 

برمجيات
سحابية

توفير مساحة
تخزينية 

إمكانية النسخ
االحتياطي 

خدمات الطباعة 
السحابية 



برامج الحوسبة في التدريب 



برامج الحوسبة في التدريب 

.EdApp 1

EdAppامجانيإنهبل،االفتراضيةالتدريببرامجأفضلأحدفقطليس
ً

تخدامباس.أيض
سهلفالتأليتطبيقخاللمنبكالخاصةالتدريبيةالدوراتتأليفيمكنك،التطبيقهذا

.رضالعأنواعمننوعأيفيتعملرائعةإلكترونيةتعليميةموادينتجالذياالستخدام
دوراتإنشاءتسهلوالتي،للتخصيصالقابلةقوالبهEdAppلـالمميزةالسماتبينمن

منيدالعدلديكوليسقصيروقتلديككانإذا.تجاريةعالمةوذاتللنظرالفتةتدريبية
افيمكنك،جانبكمنالمتاحةالموارد

ً
مكتبةنموتحريرهاالتدريبيةالدوراتاستيرادأيض

اذلكوكل،المحتوى
ً
الموضوعاتمنمتنوعةمجموعةفيالحاليةالدوراتتتوفر.مجان

لهاشكفياستخدامهاويمكنالمستداماألكلإلىالسيبرانياألمنمنتتراوحالتي
االمتعلمونسيحب.للتخصيصتحريرهاأواألصلي

ً
المحمولللهاتفEdAppتصميمأيض

امكانأيمنالتعليميةالبرامجبإكمالالمشغولينللموظفينيسمحوالذيأوالً
ً
تقريب

.الذكيةهواتفهمعبر

https://www.edapp.com/
https://www.edapp.com/
https://www.edapp.com/


برامج الحوسبة في التدريب 

المناقشاتميزاتEdAppيتضمن،الصغيرةالتدريبيةالدوراتفيالمشاركةعنالنظربصرف
جربةتلتوفيرالمناقشاتميزةتصميمتم.الفوريوالتوجيهالتدريبتدعمالتيوالواجبات
التدخلينللمدربيمكن.بالمنتدىالشبيهةالمناقشاتخاللمنوتفاعليةديناميكيةتعليمية
”اتالواجب“ميزةتسمح،نفسهالوقتوفي.الرئيسيةاالستجاباتحولثاقبةنظرةلتقديم

اهناك.بسهولةوتصنيفهامراجعتهايمكناستجاباتبإرسالللمتعلمين
ً

Virtualميزةأيض
Classroomجدولةعلىالقدرةلكيوفر.افتراضيبشكلاالتصالمنفرقكتمكنالتي

MicrosoftوZoomخاللمنالتطبيقداخلالفيديومؤتمرات Teams،تعيينهايمكنكوالتي
.بكالخاصةالتعليميةالدورةفيكدرس



برامج الحوسبة في التدريب 

360رافين.2

Ravenهياألخرىاالفتراضيةالتدريبمنصة اآلخرينعننفسهيفصلالمنتجهذا.360
اكلدي.الفرديينللمتعلمينالمحتوىتقديمفيلديكالذيالتحكممقدارخاللمن

ً
أيض

كذللكيتيح.مقابلهاالمتعلمينمنرسومتحصيليمكنكدوراتإنشاءعلىالقدرة
Ravenمعواحدةمشكلة.بكالخاصةالتعليميةالموادمناإليراداتتدفقعلىالحصول

بعضضعيفةالواجهةأنهي،ذلكمنالرغمعلى،الناسإليهايشيروالتي360
.الشيء



برامج الحوسبة في التدريب 
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3. Kajabi

Kajabiكنكيمدوراتإلىمعرفتكبتحويللكيسمح.االفتراضيللتعلمأخرىمنصةهي
موقعامتالكمثل،عملكجوانبجميعمعيتعاملإنه.مختلفةطرقبعدةاستثمارها

أنهيطرحهاتمالتيالمشكالتإحدىفإن،ذلكومع.مجتمعوبناءوالتسويقويب
معرفةنمالتدريبيةالدورةمنشئويتمكنحتىالتحسينتستخدمأنيمكنالمقاييس

.جمهورهمعنالمزيد



برامج الحوسبة في التدريب 



برامج الحوسبة في التدريب 

4. WizIQ

WizIQيةتجريبنسخةعلىيحتوي.متاحاالفتراضيةالدراسيةللفصولآخربرنامجهو
ايقدم.الفورعلىاختبارهفيالبدءمنتتمكنحتىمجانية

ً
ياتأساسمنللعديددعم

LMS،ولوحةواالختباراتالرأيواستطالعاتاإلنترنتعبرالمعلوماتلوحةذلكفيبما
بعضعلىيحتويفإنه،ذلكومع.منصةأيعلىجيدبشكليعملأنهكما.القيادة

عندالدعموجودعدمبالذكرالجديرومن.منهاالمستخدموناشتكىالتيالمشكالت
.القضاياظهور

https://www.wiziq.com/
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فيدامو. 5

Vedamoية هي عبارة عن منصة افتراضية أخرى للفصول الدراسية إلدارة الفصول الدراس
م على يركز على التدريس عبر اإلنترنت ويستخدم فصل دراسي افتراضي قائ. عبر اإلنترنت

ي معه يحتوي على الكثير من األدوات التي تأت. المستعرض ال يتطلب أي مكونات إضافية
لى عالوة ع. ، مثل السبورة البيضاء على اإلنترنت ، وغرف االستراحة ، ومشاركة الشاشة

ومع ذلك ، فإن إحدى  .Moodleو  Googleو  Canvasذلك ، يتكامل بشكل جيد مع 
ا عند تقديم ميزات جد

ً
.يدةالمشكالت التي تمت اإلشارة إليها هي أن األخطاء تظهر غالب



برامج الحوسبة في التدريب 



شكرًا لكم


