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 الربنامج التدرييبمهام مهسق 

 أوالً: قبل تنفيذ الربنامج التدرييب

ولوحات التأكد من جاهزية القاعة التدريبية اليت سيتم تنفيذ الربانمج التدرييب هبا من حيث: جاهزية وسائل التدريب من أجهزة وسبورات وأقالم  (1)
  .السرتاحةلعلى ادلكان ادلعد وغريها، وجتهيز الطاوالت وادلقاعد ابلشكل الذي يتطلبه الربانمج التدرييب ابلتنسيق مع ادلدرب، والتعرؼ 

 حسب طبيعة الربانمج التدرييب. -الربط اإللكرتوين مع فروع اجلامعة ادلختلفة أو شطر الطالبات (2)
للتصوير بعدد ادلشاركني يف مدة ال تقل عن أسبوع من بدء تنفيذ الربانمج  حبيث تكون جاهزةالتنسيق مع ادلدرب على تسلم ادلادة التدريبية  (3)

 .التدرييب لتجهيزها بعدد ادلتدربني
ادلناسبة )من التفاصيل العامة عنهم كادلؤهل العلمي والوصف الوظيفي ووسيلة التواصل  معدلتدربني ادلشاركني يف الربانمج التدرييب ري قائمة ابتوف (4)

 وتزويد ادلدرب بنسخة منها.، نظام التسجيل يف الدورات(
ودفرتًا وادلادة العلمية للربانمج التدرييب وأي احتياج يتطلب أتمينه بعددهم جتهيز احلقيبة التدريبية بعدد ادلتدربني ادلشاركني على أن حتمل قلًما  (5)

 .وخيص طبيعة الربانمج ادلنفذ
على خط سري الربانمج ليتم اإلعداد ادلبكر ذلا وتاليف أي التعرؼ و للربانمج التدرييب احتياجات أي التواصل ادلسبق مع ادلدرب والتعرؼ على  (6)

 .مفاجآت مل تكن يف االعتبار
ومطوية  جتهيز ادلستلزمات التنظيمية للمتدربني كاستمارة التسجيل والتقييم للربانمج وبطاقات األمساء الشخصية واألخرى ادلوضوعة على الطاوالت (7)

 .هاية واالسرتاحاتالدورة اليت توضح كامل تفاصيل الدورة وخط سريها اليومي كتوقيت البداية والن
 .لكرتوين الرمسي للمتدربني وتذكريهم بووابط حوور الدوراتالربيد اال على القبول نتائج إرسال (8)

 ثانيًا: أثناء تنفيذ الربنامج التدرييب 

 .وإمتام عملية التسجيل يف القاعة التدريبية استقبال ادلتدربني (1) 

  .رييب والرتحيب ابدلدرب وادلتدربنيالفتتاح الربانمج التد العمادة والتجهيزالتنسيق مع  (2)

  .ع استمارات التسجيل يف بداية الربانمج والتقييم يف هنايته بعدد ادلتدربني والتأكد من أن بياانت التسجيل ادلذكورة مستوفاة منهمتوزي (3)

 توفري وتقدمي مجيع اخلدمات التدريبية  للمدرب قبل وأثناء التدريب.(4)

 .داخل قاعة التدريب وادلشاركنيتوثيق تفاعالت ادلدرب مع ادلتدربني من خالل تصوير ادلدرب  (5)

 .من خالل النماذج اخلاصة ابحلوور متابعة حوور ادلتدربني يف مجيع فرتات وأايم الربانمج التدرييب (6)

 ابلتنسيق مع عامل النظافة ابلعمادة.نظافة القاعة والطاوالت وقسم اسرتاحة الشاي متابعة  (7)

  لتدرييب جلميع فرتات االسرتاحة.متابعة توفري البوفية اخلاص ابلربانمج ا (8)
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 واعتمادها من العمادة.جتهيز الشهادات التدريبية بعدد احلوور وطباعتها مبكرًا  (9)

  .أخذ صور من شهادات ادلتدربني بعد ختمها وتوقيعها لالحتفاظ هبا يف ملف الربانمج التدرييب ادلنفذ(11)  

)تقييم ادلادة التدريبية، تقييم ادلدرب، تقييم تزويد ادلتدربني ابلروابط االلكرتونية لالستمارات  – على ادلتدربني توزيع استمارات التقييم للربانمج التدرييب( 11) 
 بيئة التدريب( 

  .يبيةلشهادات بصحبة ادلدرب وأخذ صور تذكارية للمتدربني أثناء تسلم الشهادات التدر اوتسليم الختتام الربانمج ادلنفذ  مع العمادة التنسيق( 12) 

 يف حالة أي مالحظة أو خلل  يف تقدمي الدورات التدريبية. وحدة التدريب ابلعمادةإبالغ  (13) 

 ثالثًا: بعد تنفيذ الربنامج التدرييب  

استمارة التقييم من نقاط التقييم الثالثة )تقييم ادلادة التدريبية، تقييم  تومنتهتقييم ادلتدربني للربانمج التدرييب واخلروج بتقرير هنائي عما  استباانتحتليل  (1) 
 مع نسخة يف ملف الربانمج. -بنسخة من هذا التقرير وحدة التدريبادلدرب، تقييم بيئة التدريب( وتزويد 

رتوين يف اليوم الذي يلي اختتام الربانمج، ويتم إرفاؽ الصور توجيه رسالة شكر لكل من ادلدرب وادلتدربني على التفاعل يف الربانمج تصل عرب الربيد اإللك (2)
  .ادللتقطة واحلفل ادلصغر الذي كان يف آخر أايم التدريب ضمن رسالة الشكر وكشف التعارؼ إن وجد

  :وحيتوي علىللرجوع له عند احلاجة  وحدة التدريب ابلعمادةحفظه لدى و لربانمج ادلنفذ ا تقرير استكمال (3)

تسجيل ادلتدربني شاملة بياانهتم التفصيلية، )ج( كشف  بيانالربانمج التدرييب، )ب(  فيما خيص إىل العمادةوالواردة  منمن اخلطاابت الصادرة ( صور )أ
صور (النهائي ذلا، )هػ، )د( صورة من استمارات تقييم ادلتدربني للمدرب مع صورة من التحليل جلميع الفرتات حوور ادلشاركني خالل أايم الربانمج التدرييب

)ز( نسخة من احلقيبة التدريبية كاملة والعرض  القاعة التدريبية توثيقية للمدرب وادلتدربني يفمن شهادات حوور ادلتدربني للربانمج التدرييب ادلنفذ، )و( صورة 
  .فذمما يتصل ابلربانمج التدرييب ادلن ت، وغريها من الواثئق والنماذج واخلطاابCDالتقدديي على 

 


