
 

 

 

 

 

   التدريب خطة

 بعمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد

 بجامعة المجمعة

 

 

 
 

 

                                  



 

 المقدمة  

 

توفري البنية  على االلكرتوين والتعلم عن بعد إدارة جامعة اجملمعة ممثلة  بعمادة التعليمانطالقا من حرص      

طالهبا  وتدريب أعضاء هيئة التدريس بكافة كليات اجلامعة  تأهيلو   التحية للبيئة التعليمية االلكرتونية

تطورات التقنية برنامج التدريب ملواكبة بتطبيق  العمادةفقد بدأت  التعلمببيئة  التصاقاطالباهتا وجعلهم أكثر و 

 . التعلم االلكرتوين وتفعيله يف كليات اجلامعة  وجناح سوق

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 نظام عمل التدريب

 :األهداف -أوال 

 .ثقافة التعليم االلكرتوين وإجناحه يف العملية التعليمية يف جمال أعضاء هيئة التدريس تدريب  .1

 لرفع مهاراهتم يف التطبيقات العملية. ثقافة التعليم االلكرتوين تدريب الطالب والطالبات يف جمال  .2

 تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات يف دمج التقنية بالتعليم . .3

بالتدريب على أسلوب عمل متطور  أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات رفع مستوى األداء .4
0  

ديد أو استعمال آالت حديثة إلتباع أسلوب ج أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالباتهتيئة  .5
  يف التعليم0

عل البيئة االلكرتونية والطالب ه  وحور عملية جل أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالباتإعداد  .6
  0 ةديداجل التعليم

 تقليل العبء التدريس  على عضو هيئة التدريس . .7

  املشكالت وتطوير األفكار.تواصل أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات مع العمادة احلل  .8

 

 الفئة المستهدفة :

 كليات اجلامعة مت حتديد الفئة املستهدفة من قبل  



 

 لكال اجلنسني . الرتبية اخلاصة و قسم األحياءأعضاء هيئة التدريس لقسم   .1

 طالب وطالبات كلية الرتبية .  .2

 

 طريقة اإلعداد لبرنامج التدريب: –ثانيا 

 التخطيط للربنامج عن طريق وحدة التدريب.  .1

  التدربيبة  مجاعلى الرب  اخلطة األساسية للتدريب وضع. 

 لوضع اخلطط  وكلية الرتبية التدريب  التعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد عمادة التنسيق بني
الفرعية واليت تشمل ترتيب وتوزيع األدوار وتوجيه املتدربني خالل فرتة التدريب واملتابعة 

 والتقييم من جهات التدريب.

 .املصادقة على اخلطة التدريبية ووضع املدة الزمنية هلا 

  تعبئة النموذج االلكرتوين للجهة املستفيدة واملوجود يف موقع العمادة لتحديد احتياجاهتم
 وتقييم مهاراهتم يف احلاسب اآليل 

 . تنفيذ التدريب يف اجلهة املستفيدة حسب تقدم مهاراهتم 

 . تقييم املتدرب ملدى  اجتيازه للربنامج التدرييب 

 لتدريبتقييم املدرب لتطوير مهاراته يف تقدمي ا 

 تقييم الربنامج من قبل املتدربني لشموله على املهارات املطلوبة 

 اعتماد التعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد و  رفع تقرير كامل عن الربنامج التدرييب لعمادة
 .لكلية الرتبية  نسخة

 إرسال شهادات تقديرية للمجتازين للربنامج التدرييب 

 
 
 



 

 

 تابعة:مالتنفيذ وال

  العمادة والكليةحتديد فرتة بداية وهناية التنفيذ بالتنسيق مع. 

  وكذلك مشرف من جهة  بالكلية حتديد مشرف أكادمي  للمتدربني من القسم العلم

 . بالعمادة  التدريب

  القسم  اليت حيدده منسق التدريبجهة متابعة املتدربني خالل فرتة التدريب بصفة مستمرة بني

 ملشرف من جهة التدريب.العلم  للمتدربني وا

 

 طريقة التقييم:

  العمادة باالتفاق مع كلية الرتبيةالتقييم يكون على أساس املعايري اليت وضعتها. 

  ألداء األقسام العلمية يف تطبيق معايري التقييم. إدارة الكلية متابعة 

  سموح حلاالت الغياب عند املتدربني و اليت جتاوزت نسبة الغياب امل منسق التدريبمتابعة

 يف كل برنامج تدرييب به 

 

 

 

 



 

 

 اإلجراءات:-ثالثا 

 احلالة اإلجراء م

أو متدربين متمكنين في كل برنامج  جمع معلومات عن جهة التدريب 1
 .للمدربينمع تحديد المميزات التي يمكن منحها  تدريبي 

 مدرب إقرارنموذج  بناء

المهمة التي يساعد في تطبيق والبرامج  التدريبية الدورات  عناوين تحديد 2
 التعلم االلكتروني

تعتمد من منسوبي العمادة 
 وإدارة الكلية

 دريب من القسم العلمي بالتنسيقالمرشحون للت المتدربونتحديد قائمة  3
 .العمادة

تعتمد من منسوبي العمادة 
 وإدارة الكلية

 بناء نموذج الكتروني بناء نموذج إلكتروني للمتدربين لجمع معلوماتهم وربطه بالعمادة 4

 اختيار المتدربين للبرامج التدريبية التي تناسبهم 5

 متدرب بناء نموذج تقييم تقييم المتدرب على إجمالي المهارات المطلوبة التي يحددها المدرب 6

 مدرب بناء نموذج تقييم )اختياري للمدرب(تقييم المدرب من قبل المتدرب  7

 البرنامج بناء نموذج تقييم تقييم البرنامج من قبل المتدربين 8

تقدم وحدة التدريب تقرير شامل عن التدريب لعميد الكلية.لتطوير وتحسن  9
 البرنامج.

 منسق التدريبيعده 
 بالتعاون مع العمادة

تعده عمادة التعلم  صرف شهادات شكر وتقدير للمتدربين 10
 االلكتروني

 



 

 تحديد المهام :ال
 : على النحو التايليف هذا اجلزء يتحدد مسؤوليات كل طرف من األطراف  

 عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد : ( أ

  تنسيق الدورات مع املدربني ورسم اجلدول الزمين لذلك. 

 . توفري املعمل اخلاص للمدرب واملتدربني 

  تقرير هنائ  بعد هناية الدورات التدريبية .إعداد 

 كلية : ( ب

 معنوية ( من قبل إدارة الكلية –تدرييب ويعزز مبكافأة )مادية  نسقحتديد م . 

   املؤهل  –رقم بطاقة األحوال  –رفع أمساء أعضاء هيئة التدريس بالكلية )االسم الثالث
إىل عمادة  تدريبهمتقييم خربته باحلاسب "مبتدئ" أو " متوسط" أو "متقدم" املراد  –

 التعلم االلكرتوين .

  معنوية ( للذين حضروا الدورات التدريبية  –تعزيز أعضاء هيئة التدريس مبكافآت )مالية
. 

 . ابالغ العمادة يف حالة أي مالحظة أو خلل  يف تقدمي الدورات التدريبية 

 : التدريبمنسق  ( ت

 .  تأكيد حضور كل املتدربني للدورات التدريبية اخلاصة هبم 

 للمدرب أثناء التدريب. التدريبية  تقدمي اخلدمات 

    إىل جلنة التدريب بالعمادة  وتدقيق بيانات كشف احلضورإرسال. 

 

 
 
 
 



 

 

 القواعد التنظيمية لبرنامج التدريب:

 قواعد تتعلق بالتنفيذ والمتابعة . .1

  اليت يؤكدها املدرب املتدرب خالل فرتة التدريب بقواعد التدريبيلتزم. 

  جلنة التدريب بالعمادة ال حيق املتدرب مغادرة مكان التدريب خالل الدوام إال بعد إذن. 

 إدارة الكلية الختاذ ماعذر يعرض األمر على  بدون من أيام الدورة  % 15املتدرب  إذا جتاوز 
 .يلزم

  على تغيب املتدرب مبوجب تقرير يوضح سبب  اوافقيأن  إدارة الكلية أومنسق التدريب ميكن
 الغياب.

  الربنامج( من قبل املدرب  –املدرب  –يرفق تقرير بكشف احلضور وأوراق التقييم )املتدرب
 عمادة التعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد.جلنة التدريب  لرتفع إىل  منسق التدريبو 

 قواعد تتعلق بالتقييم. .2

  ربنامج التدرييباملشرف على الاملدرب  تعبئة استمارة تقييم متدرب من . 

  الذي –املدرب املرسل من  كشف احلضورحلضور املتدرب عن طريق   منسق التدريبمتابعة
 أو االتصال اهلاتف  فرتة الدوام.  -يعده إدارة الكلية حسب ما يتوافق معهم

  يب حبيث يشمل على التطور الذي حدث يقدم املتدرب تقرير يوضح فيه سري عمل التدر
فيما يتعلق)موقعه الوظيف  واملهام اليت يقوم هبا وعالقته باملسئولني واملشاكل اليت تعيق العمل 

 مث األفكار التطويرية اليت يرى أنه من املفيد تنفيذها(.

 قبل العمادةمن يتم إعداده  عن الربنامج التدرييب  تقدم املتدرب يف هناية الفرتة تقريرا شامال 
                            

 



 

 

 منوذج إقرار مدرب
  املتوفرة التدريبية الفرص حول اخلارجية اجلهات يف بالعمادة التدريب عن املسئولني آراء مبدئية بصفة يستهدف: النموذج هذا

 لديهم

 املدرب عن معلومات

 :املدرب جهة اسم

 :الوظيفة مسمى :دربامل اسم

 :الفاكس :اجلوال

 :االلكرتوين الربيد

 

 التدريب فرص

  مدة التدريب األيام الفرتة الدورات 

    

    

    

 

 التدريب مميزات

 :أخرى مميزات :دربللم راتب

 

 عمادة التعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد  عميد 

 د.مسلم بن وحمد الدوسري 

  



 

 

  قائمة بأمساء املتدربون

 اهلل حفظه     االلكرتوين والتعليم عن بعدالتعلم عميد عمادة  سعادة

 وبركاته،، اهلل ورمحة عليكم السالم

 .................التدريب برنامج لتنفيذاملرشحون  املتدربون أمساء لسعادتكم مرفق

 القسم رقم بطاقة األحوال املتدرب اسم م

1    

2    

3    

4    

5    

 

 .واالمتنان الشكر جزيل منا ولكم

  

 

 العمادةب التدريب وحدة

 

 

 اعده فيصل حاكم الشمري


