شروط واجراءات آلية التدريب
 شروط قبول عملية التسجيل بالدورات التدريبية وورش العمل:يلزم التنويه اىل أولوية قبول التسجيل يف الدورات التدريبية وورش العمل ستكون وفق الضوابط التالية :
 التسجيل بالدورة أو ورشة العمل على رابط التسجيل يف املوقع احملدد يف اخلرب
 اختيار دورة إىل دورتني
 اختيار الدورة املقامة يف مقر عمل املتدرب .
 أن يرفع امسها بشكل رمسي يف املتدربني املرفقة مع اخلطاب الوارد من ادارة الكلية اليت تعمل هبا إىل
عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد
 االختيار يكون حسب املقاعد املخصصة والتاريخ .

آلية التسجيل :أوال  :التأكد من تسجيل الكرتونيا على رابط التسجيل أو يف املوقع احملدد يف اخلرب
ثانيا :أن يوافق على تسجيله من قبل مشرف /رئيس القسم.
ثالثا :رفع خطاب من الكلية مع موافقة رمسية من العميد أو من ينوبه بإرفاق امساء املتدربني الواردة يف النموج
املرفق من كليتها إىل العمادة  .وإرسال نسخة الكترونية إلى بريد التدريب
البريد االلكتروني
E-TRAINING@MU.EDU.SA
رابعا  :سيتم تبليغ املتدرب يف حال قبول تسجيل بالدورة التدريبية أو ورشة العمل وتأكيده عرب رسالة بريد
الكرتوين أو رسالة جوال نصية .
خامسا  :أن يكون وفق الفرتة احملددة يف التسجيل

نموذج الترشيح للمشاركة :
االسم الثالثي للمرشحة

عنوان (الدورة  /ورشة العمل)

رقم اجلوال

الربيد اإللكرتوين

جدول الدورات :
عنوان البرنامج التدريبي  /ورشة العمل
دورة تدريبية ( :تصميم الوحدات التعليمية
التفاعلية باستخدام برنامج ارتيكوليت
) Articulate
دورة تدريبية ( :تصميم االختبارات اإللكرتونية )
ورشة عمل
(التصميم التعليمي للمقررات)
دورة تدريبية ( :تصميم االختبارات اإللكرتونية )
دورة تدريبية ( :تصميم مقرر الكرتوين باستخدام
برنامج الكورس الب ) ) Course Lab
ورشة عمل ( :مهارات استخدام السبورة الذكية
التفاعلية )
ورشة عمل ( :استخدام تطبيقات ويب  2يف
التعليم )
دورة تدريبية ( :تصميم حمتوى تعليمي أون الين
باستخدام موقع كويك ليسون QUICK
) LESSON
دورة تدريبية (تصميم حمتوى تعليمي باستخدام
برنامج ليكشر ميكر
) Lecture Maker
ورشة عمل ( :استخدام تطبيقات ويب  2يف
التعليم )
دورة تدريبية عن ( :تصميم اإلختبارات
اإللكرتونية )

تاريخ التنفيذ

مقر االنعقاد

نص مقترح لرسالة القبول :
يسر عمادة التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد ابالغك بقبول ترشيحك للدورة التدريبية  /ورشة العمل :
( )................................ودعوتك حلضورها يف يوم  ....................املوافق 1434 / /ه ـ
يف كلية ....................
أو نص آخر
نفيـدك بأنه مت قبول طلبك حلضور الدورة التدريبية أو ورشة العمل
()............................................
اليت تقيمها عمادة التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد يف كلية  .................بتاريخ
.........................
وملزيد من املعلومات يرجى التواصل مع وحدة التدريب النسائي بالعمادة .
نص مقترح لرسالة االعتذار :
تقدم عمادة التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد اعتذارها عن قبول تسجيلك حلضور الدورة التدريبية  /ورشة العمل
( ).................................................و تتشرف مبشاركتك يف دورات قادمة مبشيئة اهلل
صيغة البانر:
بدء التسجيل يف الدورات التدريبية للفصل الثاين بأقسام الطالبات يف الكليات

