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 هقتزحاستوارة تعزيف ببزًاهج 
 أخزي...... (  )      هحاضزة   )  ( ًدوة     )  ( بزًاهج تدريبي    )  ( ورشت عول (  )

 /الوحاضزبياًاث الودرب

 باللغت العربيت: رباعيالالاسم 

ت: الالاسم    رباعي باللغت الاهجليًز

 ماجستير                          ةدهتىرا الدرجت العلميت:      

          مداضر أستاذ مساعد         أستاذ مشارن     أستاذ      املرجبت العلميت :     

 التخصص:                 الكليت:                                                     اللسم:                                  

 التدىيلت: -ركم الهاجف ركم الجىال :

د إلالكترووي:  البًر

الدوراث التدريبيت التي كمت بتلدًمها )إرفاق صىر من شهاداث التدريب املعتمدة، وأهم البرامج التي كدمها املدرب، وأهم 

 البرامج التي خضرها، وأي وجائم ألوشطت أخري(:

1) ...................................................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................................................... 

 بياًاث البزًاهج 

 عىىان البرهامج امللترح:

 متلدم   متىسط                 مبتدئ                        مستىي البرهامج:                 

 إهاث   ذهىر     (                                  )                       اسم الجهت والفئت املستهدفت: 

 أخري:..........                      مدرج معمل خاسب           كاعت                         اللاعت التدريبيت املىاسبت:     

 ججهيزاث أخري: 

 امللترخت للبرهامج:عدد الساعاث 

ت                 العربيت                        لغت البرهامج:                    الاهجليًز

 مدىر البرهامج 

   دًجي            اجتماعي      يبدث             جلجي      جربىي  مالي             مهاراث عامت     ................أخري 
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 لوي هذا البزًاهج؟  

 ؟ )إن وجدث(./املستفيدبالبرهامج؟ وما هي املهاراث واملعارف السابلت التي ًجب جىفرها باملتدربما هي الفئت املستهدفت 

 

 

 وصف البزًاهج 

 رأهميته فيما ال ًزيد عن خمست أسطوصف جفصيلي عن البرهامج و 

 أهداف البزًاهج  

 بعد خضىر البرهامج: /املستفيدًنهداف خاصت والتي سيكتسبها املتدربينأجددًد هدف عام للبرهامج و 

 أوال: الهدف العام:

 

 ثاًيًا: األهداف الخاصت:

1- 

2- 

3- 

4- 
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 ًىاتج التعلن الوستهدفت

 ويجب أن جكىن على هيئت هلاط مختصرة.

 على:  /املستفيدًتىكع من املتدرب
ً
 مع نهاًت البرهامج أن ًكىن كادرا

1- 

2- 

3- 

 االًشطت

 إن وجدث.. -املصاخبت واملساعدة في جلدًم البرهامجالتطبيلاث العمليت وألاوشطت 

 

 الوزاجع

 التي سيتم الاستعاهت بها في اعداد وجصميم البرهامج  املراجع واملصادر

 

 

 إى وجد -عٌاصز العزض التقديوي  

 )بيان ألهم العىاوين الرئيسيت والفرعيت للبرهامج(

 

 

 

 على موقع العمادة -سفع المقتشحاث مع السيشة الزاتيت المختصشة على سابط تقذيم المقتشحاث للبشامج ويتميتم إكمال هزا النمورج إلكتشونيًا 

 


