
   

 

 

 

 

 

 

 :أسلوب التدريبرابعاً: 

    ورشة عمل                ☐  ☐  تدريب نظري

ةدراسة حال               ☐                      ☐  تدريب عملي   

             ☐    تدريب ميداني          ☐   مناقشة       

 

 

 

 

 أوالً: معلـــومـــــات جهة الطلب:

 اســـم جهة الطلب :      

  رقم الجوال        ممثل جهة الطلب         

  رقم فاكس الجهة   البريد اإللكتروني               

 ثانياً: معلومات حول مقدم ورشة العمل/ الدورة التدريبية::

  : االسم ) ثالثي(

 معيد   محاضر      أستاذ مساعد        أستاذ مشارك       أستاذ             الدرجة العلمية

  الرقم الوظيفي

  التخصص :

 الدورة التدريبية:ثالثاً: معلومات حول ورشة العمل / 

عنوان الورشة المطلوب إقامتها 

 : 
 

  التاريخ المقترح النعقادها: 

 مسائي                          صباحي                              وقت انعقاد الورشة :             

  المكان المقترح النعقادها : 

  عدد الساعات اإلجمالي :

  المقترحة :مدة الورشة 

  الفئة المستهدفة من الورشة:

 إناث                                       ذكور                     المتوقع : العدد المستهدف

        القطاعات المستفيدة من الدورة :خامساً : 

 ☐قطاعات خيرية  ☐عسكرية        ☐ عامة                

 ☐  قطاع خاص  ☐ التعليم العام     ☐تعليم عالي           

 ☐    أخرى       ☐   حكوميةقطاعات 

  منشط /ورشة عمل أو دورة تدريبية إقامة طلبنموذج 



   

 

 

 

 

 عاشراً: موافقة الجهة:
:الكلية  عميد  

:   االسم  التوقيع  : 

 من خارج الجامعة ) إن وجد ( ينالجهات واألشخاص المتعاونسادساً: 

  االسم :

  العنوان:

  التعاون:نوعية 

  رقم الجوال:

  البريد اإللكتروني:

  مدرب معتمد:

  أهم الدورات التي قدمها:

  المدرب المقترحة:رسوم 

 أهم الجهات التي تم تقديم

 الدورات لها:

 

 بيانات منسق الدورة: سابعاً:

الدورة:منسق  :قسمالرئيس    

 االسم  :  االسم:

 التوقيع  : التوقيع:

/     /               التاريخ :  التاريخ  :         /     /       

   :طرق التسويق واإلعالن المقترحةثامناً: 

عالنطرق اإل طرق التسويق  

  

  

 اإلمكانات التي يمكن أن تقوم بها جهة الطلب: تاسعاً :
 جزئيا  ) حدد ( :        ال              نعم                       الدورة التدريبية:                                    /توفير مكان مجهز إلقامة الورشة 

 جزئيا  ) حدد ( :               ال      نعم                                                                      تجهيز الحقائب التدريبية ) المادة العلمية(

 جزئيا  ) حدد ( :               ال      نعم                                                                          )ان كان مطلوباً( توفير سكن للمدربين 

 جزئيا  ) حدد ( :                ال      نعم                                                                    تغطية مستحقات المدربين  

 جزئيا  ) حدد ( :                ال      نعم                                         ) تصوير فوتوغرافي وفيديو ( توثيق الدورة :

 جزئيا  ) حدد ( :                ال      نعم                        تغطية الدورة إعالمياً  



   

:التاريخ     

 

 

 الدورة التدريبية: /حادي عشر : محاور الورشة 
1.  .............................................................................. ................................... 

2.  .................................................................................................................  

 الدورة التدريبية: /ثاني عشر: أهم األهداف المرجوة من إقامة الورشة
1.  .................................................................................................................  

2.  .................................................................................................................  

3.  .................................................................................................................  

 :ثالث عشر : أنشطة مصاحبة مقترحة 
1. . ................................................................................................................  

2.  .................................................................................................................  

  ملحوظة: -

 تمنح وثيقة حضور للدورات التي تشتمل على مستويات. -

 بامتحان.تمنح وثيقة اجتياز للدورات التي تنتهي  -

 كامال.تمنح الشهادة لمن يجتاز برنامجا  -

 قرار عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمررابع عشر: 

 ةالموافق عدم  ☐              بتعديالت الموافقة  ☐الموافقة             ☐

 األسباب: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
 

 

 

 
 

 

 
 

خدمة اجملتمع والتعليم املستمر عميد  

عمر علوان عقيل  /د  


