
 وحدة التدريبإدارة 

يسعى مركز التدريب بالعمادة إىل تكوين اسرتاتيجية تدريبية متخصصة يف جمال تطبيقات التعليم 
تقوم إىل تقدمي خطة تدريبية ورسم الربامج التدريبية واحتياجاهتا على أن االلكرتوين يف التعليم اجلامعي 

والطالب سوا  كانت داخل اجلامعة أو على نطاق وىل ألعاا  ييةة التدري  فصلية توجه بالدرجة األ
 اجلامعات االخرى.

 :الرؤية

يف جمال التعليم  الريادة على مستوى مؤسسات التعليم العايل يف تأييل املتدربني معرفيًا ومهارياً 
 وفق أحدث نظريات التعليم والتدريب  االلكرتوين

 الرسالة:

املسامهة الفاعلة يف تطوير مهارات أعاا  ييةة التدري  والطالب جملال التعليم االلكرتوين وتقدمي 
 اخلدمات التدريبية ملؤسسات اجملتمع بأعلى مستويات اجلودة يف النظرية والتطبيق . 

 االيداف والقيم:

 الدراسي ملدة فصلني دراسني . امعداد خطط اسرتاتيجية تدريبية على مدار العإ 
 تأييل املدربني معرفيا ومهاريا يف جمال التعليم االلكرتوين 
  تأسي  مركز للتدريب والتطوير بأعلى مواصفات االحتياجات واجلودة 
  تأسي  فريق عمل تدرييب مكون من مدربني حمرتفني قادرين حتسني مستوى املدربني

 يف كل كليات اجلامعة. ومتخصصني يف جمال التعليم االلكرتوين
  الربامج التدريبية  جودة خمرجاتتطبيق  املسامهة يف تعزيز إرجاع أثر التدريب والتأكد من  

 :ثالث خطط اسرتاتيجية ويرسم مركز التدريب 

يسعى مركز التدريب بالعمادة إىل رسم خطة تدريبية يف كل فصل  االولى استراتيجية الخطة الدائمة:
دراسي تبدأ باختيار الربامج التدريبية املتجددة واملتاحة يف عامل التقنية والتعليم مستفيدين من كل ما يو 



جديد يف التعليم االلكرتوين ويوافق عليه يف جمل  العمادة لرفعه إىل معايل مدير اجلامعة العتماده 
 يذ التدريب بعد ذلك .وتنف

يف حال نشأ احتياج جديد من أحد الكليات بالتدريب على  :مستعجلةاستراتيجية الخطة ال الثانية
يف أثنا  تنفيذ اخلطة   تقنية معينة خاصة يف التعليم االلكرتوين كالتدريب على السبورات التفاعلية

من حيث االحتياجات التدريبية ورفعه جملل   يقوم إدارة التدريب بدراسة طلب الكلية  التدريبية الفصلية
 للتوجيه.  ورفعه ملعايل مدير اجلامعة  العمادة للموافقة عليه

إن العصب الربجمي الذي يقوم عليه التعلم الثالثة استراتيجية البرامج المتخصصة والمنفذة: 
يف ( فإنه حيتاج LMS)  learning Management Systemااللكرتوين ونظامه املعرف 

 ةحال تدشينه أو توسيع نشر ثقافة التطبيقات التعليمية فيه إىل جمتمع اجلامعة إىل خطة اسرتاتيجي
 وبرنامج دوري مرافق له وذلك كل اسبوع .فصلية 

 
 


