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 أھداف الخطة التدريبیة 
 

 عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد يف:للمتعلم� يف تتمثل أهداف الخطة التدريبية 

توفري الدورات التدريبية والتأهيلية الالزمة للمتعلم� للتعامل مع بيئات وأنظمة التعلم  -
 اإللكرتوني.
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 لمتعلمیناتدريب منھجیة 
 

تعتمد عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد عىل التدريب اإللكرتوني االفرتايض بشكل  -
خاص لتدريب املتعلم� وتأهيلهم للتعامل مع األنظمة اإللكرتونية، والتعرف عىل بيئات 

تؤهلهم الستخدام الحاسب أيضا دورات تدريبية إلكرتونية وتتيح لهم التعلم اإللكرتوني، 
 وتطبيقاته األساسية، وتعلم اللغات األجنبية املختلفة.
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 للمتعلمینالخطة التدريبیة 
 

 للمتعلم� بعمادة التعلم اإللكرتونيالخطة التدريبية  عنوان الخطة

 :وصف الخطة

الطالب لاللتحاق بربامج بتوفري املتطلبات الالزمة لتهيئة  تعنى هذه الخطة
األنظمة وبيئات التعلم والتعامل مع ، التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد

من خالل قنوات الدعم  للمتعلم�وتقديم الدعم الفني الالزم اإللكرتوني، 
 .املختلفة

 املخرجات مؤرشات األداء األنشطة التفصيلية أنشطة التنفيذ

تحديد االحتياجات 
التدريبية للطلبة يف 
مجال التعلم اإللكرتوني 
والتعليم عن بعد من 

التدريب خالل منصة 
الذاتي للطلبة عىل 
مهارات استخدام نظام 
ادارة التعلم االلكرتوني 

 البالكبورد

إجراء دراسة مسحية  -
للتعرف عىل االحتياجات 
التدريبية للطلبة يف مجال 

والتعليم التعلم اإللكرتوني 
 عن بعد.

توفري منظومة تفاعلية  -
أعضاء لتحديد احتياجات 

يف والطلبة  هيئة التدريس
التعلم اإللكرتوني مجال 

 .التعليم عن بعدو

إتاحة منصة التدريب  -
 اإللكرتوني للمتعلم�.

الدورات  عدد -
التدريبية التي 

 .يحتاجها الطلبة

مجموعة من الدورات  -
التدريبية للطلبة تلبي 
احتياجاتهم التدريبية يف 

 مجال التعليم عن بعد

تصميم برامج تدريبية 
متخصصة للمتعلم� يف 

 مجال التعليم عن بعد

تصميم وتطوير دورات  -
التدريب االلكرتوني وفق 

 احتياجات املتعلم�.

تصميم دورات تدريبية  -
الكرتونية تفاعليه 
باستخدام تقنيات 

 املحاكاة.

عدد الدورات  -
ية التدريب

اإللكرتونية 
التفاعلية تم 

 تصميمها.

مجموعة من الدورات  -
التدريبية التفاعلية التي 
يحتاجها املتعلم� يف مجال 

 التعلم والتعليم عن بعد



 للمتعلمینالخطة التدريبیة 

 ٦ 

اتاحة الدورات 
 التدريبية

عقد الدورات التدريبية  -
االفرتاضية للمتعلم� يف 
مجاالت التعلم االلكرتوني 
والتعليم عن بعد وفق 

 االحتياجات التدريبية.

التدريب الذاتي تفعيل  -
للطلبة عىل مهارات 
استخدام نظام ادارة 
التعلم االلكرتوني 

 .البالكبورد

عدد الدورات  -
االفرتاضية التي تم 

 عقدها.

رضا املتعلم�  -
التدريب عن منصة 

الذاتي للطلبة عىل 
مهارات استخدام 
نظام ادارة التعلم 

االلكرتوني 
 .البالكبورد

التدريب تفعيل منصة  -
الذاتي للطلبة عىل مهارات 
استخدام نظام ادارة التعلم 

 .االلكرتوني البالكبورد

تفعيل منصة التدريب 
 االلكرتوني

التصميم الرقمي  -
 للدورات التدريبية.

إدارة منصة التدريب  -
 اإللكرتوني

متابعة األداء التدريبي  -
عىل منصة التدريب 

 اإللكرتوني

الدورات عدد  -
املقدمة من خالل 
منصة التدريب 

 اإللكرتوني.

منصة تدريب إلكرتوني  -
متخصصة للطالب وأعضاء 

 هيئة التدريس.

 تقييم الربامج التدريبية 

 متابعة األداء. -

جمع اإلحصائيات  -
املختلفة املرتبطة بالربامج 

 التدريبية.

قياس رضا املتعلم� عن  -
 .الدورات التدريبية

ء نسبة إيفا
الدورات التدريبية 
للحاجات التدريبية 

 للمتعلم�.

دورات تدريبية متنوعة تفي  -
 باحتياجات املتعلم�.
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