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معلومات عامة
ما هو برنامج دروبNano-؟
ا
ُ َّ
ر
ر
ر
ون "دروب"
برنامج
ون مقدم من صندوق تنمية الموارد البشية "هدف" متمثًل بالمنصة الوطنية للتدريب اإللكب ي
تدريب إلكب ي
ري
ُّ
بالتعاون مع  Googleيهدف إىل تطوير كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتتوافق مع احتياجات وتوجهات سوق العمل
السعودي.

من هم الفئة المستهدفة من برنامج دروبNano-؟


موظفو القطاع الخاص.



الباحثون عن العمل.

ر
ُ
مكان ما؟
هل جميع متطلبات ر
البنامج إلكبونية أم يتطلب الحضور إىل بعض المحاضات يف ٍ
ر
البنامج وال يتطلب الحضور.
ون لجميع محتويات ر
التدريب إلكب ي

ر
الب يمكن االلتحاق بها يف برنامج دروبNano-؟
ه ال ربامج التدريبية ي
ما ي

هIT Support - UX Design - Data Analytics - Project Management :
ال ربامج التدريبية ي

يب؟
ما المدة المتوقعة إلنهاء ر
البنامج التدر ر ي
ُّ
البنامج ا
بناء عىل رسعة أداءه وقدراته.
مدة التدريب شهرين ويمكن للمتدرب التقدم يف ر

ر
الب يحق للمتدرب التسجيل بها؟
كم عدد ر
البامج التدريبية ي
يمكن للمتدرب التسجيل يف برنامج واحد فقط بما يتناسب مع اهتمامه وتطلعاته ومصلحته العلمية والعملية.

ر
مب سيتم إطالق برنامج دروبNano-؟
االجتماع
للبنامج عىل منصة دروب ومن خالل حسابات التواصل
البنامج من خالل الصفحة الرئيسية ر
سيتم اإلعالن عن تاري خ بدء ر
ي
ر
ً
البنامج آليا من خالل النظام والتحقق من استيفاء ضوابط االلتحاق.
لمنصة دروب ( ،)DoroobSAوسيكون البشيح يف ر

البامج التدريبية رلبنامج دروبNano-؟
ما اللغة المستخدمة يف ر
ُ ّ
قدم جميع ال ربامج التدريبية باللغة اإلنجلبية.
ت
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التسجيل ر
والبشيح
اه ررسوط التسجيل يف برنامج دروبNano-؟
م ي

●
●
●
●
●
●

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.
أن يكون المتقدم/ة حاصل عىل شهادة ثانوية عامة فأعىل.
البنامج :اإلنجلبية).
أن يكون مستوى اللغة اإلنجلبية متوسط (لغة تقديم ر
البامج المقدمة.
يحق للمتدرب التقديم عىل برنامج واحد من ر
المقاعد محدودة ،وسيتم ر
ا
البشيح ً
ر
آليا من خالل النظام بناء عىل توفر المقاعد واستيفاء الشوط.
لموظف القطاع الخاص والباحثي عن عمل.
األولوية
ي

النهان؟
يعب القبول
هل التسجيل يف ر
ي
البنامج ي
البنامج ال يعب القبول النهان ،حيث سيتم فرز المتقدمي ً
البنامج بعد عملية
آليا وترشيح المقبولي يف ر
التسجيل يف ر
ي
ي
التقديم.

ر
البنامج؟
ماه الفبة المتاحة للتسجيل يف ر
ي
البنامج والذي سيتم اإلعالن عنه من خالل المنصة الرئيسية "دروب" وحسابات التواصل
يتاح التسجيل من تاري خ إطالق ر
ً
االجتماع التابعة لدروب DoroobSAوسيتم أيضا توضيح آخر موعد للتسجيل.
ي

بالبنامج؟
هل هناك عدد محدود لاللتحاق ر
ُ َّ
حدد من المتقدمي وذلك وفق استيفاء ر
الشوط وعدد المقاعد المتوفرة.
نعم ،سيتم قبول عدد م

للبنامج؟
هل يتوجب دفع أي رسوم لالنضمام ر
للبنامج.
ال يتوجب دفع أي رسوم لالنضمام ر

يمكنب االنضمام رلبنامج دروب Nano-دون التسجيل يف منصة دروب؟
هل
ي
ال يمكن ذلك ،يجب التسجيل يف منصة دروب لتحقيق ضوابط التسجيل واالستفادة من الخدمات المطروحة.

هل يمكن يب االنسحاب بعد االنضمام رلبنامج دروبNano-؟
نعم يمكنك االنسحاب قبل بدأ التدريب.
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يمكنب التسجيل يف برنامج دروبNano-؟
كيف
ي
التاىل:
عب الرابط
يمكنك التسجيل يف منصة دروب ر
ي
https://doroob.sa/ar/

ً
البنامج؟
يف حال كنت مسجل مسبقا يف منصة دروب ،هل يجب إجراء تسجيل آخر لالستفادة من ر
ال ،يمكنك الدخول عىل منصة دروب واتباع الخطوات التالية:
ر
ون/كلمة المرور)
● سجل دخولك عىل منصة "دروب" ر
(البيد اإللكب ي
التاىلhttps://doroob.sa/ar/ :
عب الرابط
● ثم الدخول عىل الصفحة الرئيسية المخصصة له ر
ي
● الضغط عىل أيقونة (التسجيل) ومن ثم قم بإتمام إجراءات التسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة.

ُ
عب الرابط ولم أتمكن من ذلك؟
مب تأكيد القبول خالل ثالثة أيام ر
ماذا أفعل يف حال طلب ي
يعتب الرابط منته الصالحية وسيتم استبعادك ً
اليا.
إذا مضت ثالثة أيام دون تأكيد القبول ر
ي
كيف يمكنب معرفة نتيجة ر
البشيح؟
ي
ر
ر
البنامج.
ون أو رقم الجوال الذي تم التسجيل به يف ر
ستصلك رسالة من منصة دروب بنتيجة البشيح عن طريق ر
البيد اإللكب ي
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التدريب
عب الهاتف المحمول؟
هل
البنامج ر
يمكنب الدخول إىل ر
ي
عب تحميل التطبيق الخاص ب :Coursera
نعم ،يمكنك ذلك ر
App Store
https://apps.apple.com/app/apple-store/id736535961
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.coursera.android

ر
يمكنب البدء بالتدريب؟
مب
ي
ر
ا
ون بعد قبولك ،والذي تم اإلعالن عنه يف حسابات
يمكنك البدء بالتدريب
ابتداء من التاري خ المرسل لك ر
عب بريدك اإللكب ي
االجتماع للمنصة @.DoroobSA
برامج التواصل
ي

التدريب؟
اه متطلبات اجتياز ال ربنامج
ري
م ي
ر
والب تظهر
متطلبات إتمام واجتياز ال ربنامج
ه موضحة يف صفحة التعريف بال ربنامج ي
التدريب تختلف من برنامج إىل آخر و ي
ري
النهان.
لك بعد قبولك
ي
ّ
يب؟
عىل أي منصة سيكون المحتوى التدر ر ي
عب منصة .Coursera
سيكون التدريب ر
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شهادة االجتياز
ر ُ ِّ
الب تقدم شهادة االجتياز؟
ماه الجهة ي
ي
ُ َّ
ر
ون  Courseraبشعار .Google
تقدم الشهادة من منصة التدريب اإللكب ي

ر
مب يمكن للمتدرب الحصول عىل الشهادة؟
يمكن للمتدرب الحصول عىل الشهادة بعد اجتياز كافة المتطلبات الخاصة بالدورة التدريبية.

اسم عىل الشهادة؟
يمكنب تعديل
هل
ي
ي
البنامج.
ال يمكنك ذلك ،لذا يفضل التأكد من إدخال بياناتك بالشكل الصحيح عند التسجيل يف ر

يمكنب الحصول عىل الشهادة؟
كيف
ي
ر
ون .Coursera
يمكنك الحصول عىل الشهادة من خالل منصة التدريب اإللكب ي

قنوات التواصل

ر
أسئلب يف األسئلة الشائعة؟
ماذا أفعل إذا لم أجد اإلجابة عىل
ي
ر
التاىل:
عب الرابط
يرج فتح تذكرة يف النظام من خالل صفحة (اتصل بنا) ر
ي
https://www.doroob.sa/ar/individuals/contact

ر
شهادن؟
واجهتب مشكلة يف موقع  Courseraأو لم استلم
ماذا أفعل إذا
ي
ي
الفب لموقع  Courseraمن خالل الرابط:
يمكنك التواصل مع الدعم ي
https://learner.coursera.help/hc/ar
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