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 ستمارة تعريف ببرنامج تدريبيا
  بيانات المدرب

ا ية: سم ر   باللغة العر

ية:  نجل ا باللغة      سم ر

وس       ماجست            دكتوراه               الدرجة العلمية:       الور         ب

  معيد          محاضر أستاذ مساعد         أستاذ مشارك     أستاذ      املرتبة العلمية :     

لية:                                                     القسم:             التخصص:               ال

  :داخ  :محمول اتف 

ا (إرفاق  ية ال قمت بتقديم م صور من الدورات التدر ا املدرب، وأ امج ال قدم م ال ب املعتمدة، وأ ادات التدر ش

شطة أخرى): ا، وأي وثائق أل امج ال حضر   ال

1( ......................................................................................................................................................  

2( ...................................................................................................................................................... 

3( ......................................................................................................................................................  

  بيانات البرنامج التدريبي

ح: نامج التدر املق   عنوان ال

نامج:                    متقدم   متوسط                 مبتدئ                        مستوى ال

دفة:              الفئة املس

   س يئة تدر  طالب دراسات عليا    طالب    موظفون       رجال -أعضاء 

   س يئة تدر  طالبات دراسات عليا    طالبات    موظفات      سيدات -أعضاء 
  

ية املناسبة:        مدرج معمل حاسب           قاعة                         القاعة التدر

ات أخرى:    تج

ن6عدد الساعات ال يتجاوز ست ( ية ع يوم   ) ساعات تدر

نامج:                  ية                        لغة ال ية                 العر    نجل

نامج   س            محور ال ارات تدر ارات عامة بحث عل              تكنولوجيا معلومات       م   م
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  لمن هذا البرنامج؟  
ا باملتدرب؟ (إن وجدت). ارات واملعارف السابقة ال يجب توفر نامج؟ وما  امل دفة بال   ما  الفئة املس

  

  

  وصف البرنامج التدريبي
د عن خمسة أسطر ميته فيما ال يز نامج وأ   وصف تفصي عن ال

  

  

  

  

  أهداف البرنامج    
نامج: عد حضور ال ن  ا املتدر س داف خاصة وال سيك نامج وا دف عام لل   تحديد 

  أوال: الهدف العام:
  

  ثانياً: األهداف الخاصة:
1-  

2-  

3-  

4-  
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  نواتج التعلم المستهدفة
جب   مختصرة. نقاط يئة ع تكون  أن و

 :  ع
ً
نامج أن يكون قادرا اية ال   يتوقع من املتدرب مع 

1-  

2-  

3-  

4-  

  االنشطة
نامج ية املصاحبة واملساعدة  تقديم ال شطة التدر   التطبيقات العملية و

  

  المراجع
تم ال املراجع واملصادر نامج ستعانة س   ا  اعداد وتصميم ال

  

  

  

  عناصر العرض التقديمي    
)(بيان أل  نامج التدر سية والفرعية لل ن الرئ   م العناو

  

  

  

  


