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 آلية التدريب عن بعد
 
 

Course Name:  ________________________                          St. Date:       ____________________  
 

Trainer Name:  ________________________             End Date:     ____________________ 

 

 القسم المهام 

 القسم األكاديمي اختيار المدرب واالتصال به 

 مقابلة المدرب و إستالم التالي: 

 القسم األكاديمي
 
 ITقسم 

نبذة عن 
 المدرب

 الهوية السيرة الذاتية
الشهادات 
 المكتسبة

 رقم الحساب وبياناته

     

محاور 
 الدورة 

إرسال نموذج 
PP للمدرب 

Material List بوربوينت المنهج 
جودة إنترنت 

 المدرب

      

االتفاق على 
 المبلغ

 عقد المدرب
جودة 
أدوات 
 المدرب

Center 
Background 

DEMO  

قبل بدأ 
 الدورة

إرسال تعليمات سير العمل على 
منصة زوم من القسم األكاديمي 

 األكاديميالقسم  )الواتساب(
 

 قسم الجودة

      

 ( للمدرب لوضعها قبل بدأ الدورة وفي وقت االستراحةPDFإرسال "نبذة عن المعهد" ) 

 + الوقتتاريخ بداية الدورة : تحديد 

 تجهيز جدول الدورة وإرساله للموظفين 

 ITقسم  وإستبيان وعمل روابط لكٍل منهم إنشاء استمارة تسجيل للدورة وكشف الشهادات 

 إرسال محاور الدورة لقسم التسويق 
 قسم التسويق

 والتأكد من األعداد )لقسم التسويق(  excel sheetمتابعة قائمة  

 قسم الملفات استالم جميع الوثائق الخاصة بفتح ملف في المعهد 

 قسم المالية إنشاء قائمة تسجيل بالدورة لمعرفة أعداد المتدربين 

 للمتدربين وإدخالهم للمنصة بربع ساعة من بداية الدورة  ID Zoom Accountإرسال  

 الى المتدرب PDFإرسال المنهج   خدمة الطالب

 
 زمة في التدريب المتابعة المتدرب من قبل الموظفة المسؤولة عن القسم وإعطاء جميع اإلرشادات ال

 في أول يوم للدورة. عن بعد

 قسم الجودة يوم للدورة وتقييمهمتابعة المدرب في أول  

 ITقسم  المسؤولة واالستبيان الخاص بجودة الدورة والمدربكشف الشهادات للموظفة  إرسال 

 الشؤون الحكومية رصد الدرجات ورفعها للوزارة المتدربين على نظام المؤسسةإدخال  

 تسلم المشاريع إن وجدت للمدرب من المتدرب 
 القسم األكاديمي

 متابعة تسليم المشاريع من قبل القسم األكاديمي 

 ITقسم  من قبل المدرب / الموظفة   google driveرفع جميع أعمال المتدربين على  
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Process of hiring new teacher 

Check Tasks Department 

 Choose trainer after screening CVs for online interview 

Academic 

Trainer Online Interview 

Evaluation 
Form 

Hour Rate Materials Internet Drawing Lighting 
Cameras 
Set-up 

       

Follow-up with Trainer  

Materials 
list  

Course 
Booklet 

Course 
Outline 

Account 
Info 

Certificates ID Demo 1 

       

Preparing 
Contract 

Trainer 
intro 

PPT 
Course  

Center 
Intro 

Zoom 
Instructions 

Center 
Background 

Demo 2 

Academic 

 Setting date and time of the course 

 Preparing the schedule and send to staff and trainer 

 Sending Outlines to Marketing to prepare the brochure 

 Sending Material’s List and brochure to sales 

 Everyday Follow up with the trainer   

 
Create a course registration form, certificate list, questionnaire, and make links 
to each of them 

IT Dept. 

 
Follow up the excel sheet (for marketing department) and make sure of 
registered numbers 

Sales Dept. 

 Receiving all documents for opening a file  Filing Dept. 

 Preparing the registration list 
finance 

department 

 Making the WhatsApp group 

Trainee’s 
Service 

 Sending Zoom ID monthly 

 Sending schedules 

 Sending Handouts 

 Attending the first day of each new course. Quality Dept. 

 Sending surveys to the whom is responsible to send to students IT Dept. 

 Enter the names of the new students into TVTC or Ministry of Education 
Governmental 

Affairs 

 Receiving projects, grades, checklists at the end of each course. 
Academic 

Dept. 

 Save all trainees’ projects in google drive. IT Dept. 

 


