
د مركز جسور للتعليم والتدريب عن بع

المزيد

دورات أونالين في جميع المجاالت 

ية التنموية والتقنية واللغوية والدراس

مكان واحد يجمع لك المعرفة والتميز واالحتراف

شهادة معتمدة

دروس مسجلة

كادر 
احترافي



من نحن

كانت الفكرة في إيجاد مكان واحد يجمع لك كل 

ما تحتاج إليه من معلومات في أغلب المجاالت 

مركز جسور للتعليم والتدريب ” لذا تم إنشاء 

بهدف تقديم خدمات تعليمية ” عن بعد

وتوظيف التقنيات الحديثةوتدريبية متطورة 

.إلتمام عملية التدريب والتعليم 



الرؤية

تقديم خدمات تعليمية متميزة 
من خالل التقنيات الحديثة في 
التعليم والتدريب عن بعد وفقا 

.للمعايير العالمية للجودة

القيمالرسالة

اإللتزام-الشفافية واألمانة 
األخالق أساس -والدقة 
الفكر الُمتجدد هو -التعليم 

والتطوير اإلبتكارأساس 

التميز و الريادة في 
ممارسات التعليم والتدريب 
االلكتروني محليا واقليميًا 

ودوليًا 



خدماتنابعض من 

تنمية المهارات

كن القيام ببرامج تدريبّية متطّورة، تم
الشباب للدخول في سوق العمل 

.وتطوير مسيرتهم المهنية

البرامج التدريبية

القيام بدورات تدريبية لتنمية المهارات 
للموظفين واإلداريين في المدارس 

.والجامعات والمراكز الحكومية 

دورات عامة 

اقامة دورات في المجاالت التقنية 
.والتنموية واللغوية 

ة إنتاج الحقائب التدريبية االلكتروني
.بالتعاون مع مدربي المركز

الحقائب التدريبية

ة تأجير قاعات افتراضيتنظيم المؤتمرات عن بعدالمناهج الدراسية



كيف يتم التدريب 
.يتم التدريب من خالل منصة زووم

إذا كان المتدرب من سوريا يجب أن يفتح كاسر بروكسي او في بي ان قبل فتح برنامج زووم

األسئلة الشائعةبعض من 

هل الجلسات مسجلة

.ال تقلق فجميع الجلسات مسجلة ويتم رفعها تلقائيا على درايف وارسال الرابط للمتدرب

ما هي أوقات التدريب

.يتم االتفاق بين المتدربين والمدرب على أوقات الدورة وهو مرن حيث هناك أوقات صباحية وأوقات مسائية 

هل هناك شهادة بعد التدريب ؟

.نعم بعد كل تدريب هناك شهادة معتمدة من المركز ومصدقة من وزارة العمل  والخارجية في سوريا

هل يحق لي نشر الدورة ألي شخص أو عبر أي وسيلة الكترونية 

.ال يجوز للمشاركين في البرامج نشر الجلسات المسجلة بأي طريقة ومن يخالف ذلك يكون عرضة للمسائلة القانونية



العنوان والهاتف
القصور مقابل مبنى الكتب المدرسية-حماة -سوريا 

تواصل معنا 

االيميل ووسائل التواصل االجتماعي

info@jusooronline.com

جسور اونالين

0330267465600963957983366

تعلم أينما كنت ومتى شئت

www.jusooronline.com


