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في إطار سعي الجامعة االفتراضية السورية ألن تكون من ضمن الجامعات المصنفة 
للجامعة  العلمية  البنية  الحياة ضمن  التدريب والتعلم مدى  عالميًا، تم إحداث مركز 
.٢٠١٧ لعام   /٩٩/ رقم  بالقرار  الصادرة  الداخلية  الالئحة  في  المحددة  االفتراضية 

The Syrian Virtual University seeks to be among the universities that 
are globally ranked, and a pioneer in the field of E-learning in the 
region. Therefore, Lifelong Learning Center (LFL) was established by 

the decision Nº. /99/ in the year 2017.
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الرؤيــــــــة    
يسعى مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة ألن يحتل موقعًا متقدمًا في مجال التدريب والتأهيل على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. وأن 
يكون رائدًا لمسيرة التدريب عمومًا والتدريب االفتراضي واإللكتروني والتدريب عن بعد على وجه الخصوص مستندًا إلى الخبرة التي راكمها في مجال 
التعليم االفتراضي والتقانات المرتبطة به لتأهيل الموارد البشرية بشكل ينسجم مع المتطلبات المهنية العالمية وُيلبي حاجات سوق العمل في مجاالت 

متنوعة.

الرسالــــة
وضع األسس لتطوير الموارد البشرية واألعمال وإعداد كوادر علمية متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل في جميع المجاالت، وتوفير بيئة 
التدريبية بالشكل الذي  التدريبية الفعلية للمؤسسات واألفراد، وتبني طرق جديدة في توصيل الخدمات  تدريبية متطورة من خالل تحديد االحتياجات 

ُيمكنهم من اإلبتكار واإلبداع مما ينعكس بشكل إيجابي على تطور المجتمع.

القيــــــم
• التميز بمجال التدريب االفتراضي واإللكتروني والتدريب عن بعد باإلضافة لتقديم تدريب تقليدي متميز في المجاالت التي تختص بها الجامعة.

• التركيز على العمالء (الطالب، الشركات، األطفال، مختلف األفراد الراغبين بالتدريب).
• اإلبداع والتطوير المستمر بأساليب التدريب من خالل استخدام منصة تدريب متميزة وأدوات تدريبية وتعليمية جديدة.

• التعاون مع مراكز تدريبية وجامعات على كافة المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

Vision
As part of the efforts of the Syrian Virtual University to become one of the world-class universities, the University's Lifelong Learning Center seeks 
to take a leading position in training and qualification at the national, regional and global levels. And to be a pioneer in training generally, and 
virtual, electronic and distance training in particular, based on the experience accumulated in the field of virtual education and related technolo-
gies to qualify human resources in line with the global professional requirements and to meet the needs of the labor market in various areas.

Message
Establishing the foundations for the development of human resources and business, preparing distinguished scientific workforce capable of 
competing in the labor market in all fields, providing an advanced training environment by identifying the actual training needs of institutions and 
individuals and adopting new methods of delivering training services in a manner that enables them to innovate and create which shall positively 
reflect on the development of society.

 Values
• Excellence in the field of virtual and electronic training and distance training in addition to provide distinctive traditional training in the areas 
   of the specialization of the university.
• Focusing on clients (students, companies, children, various individuals who wish to train).
• Innovation and continuous development of training methods through the use of a distinguished training platform and new training and
    educational tools.
• Cooperation with training centers and universities at all national, regional and global levels.
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األهــــداف

واالتصاالت المعلومات  تقانات  باستخدام  التدريبية  الخدمات  توصيل   •
   الحديثة وبما يساعد في تجاوز حدود الزمان والمكان. 

العمل لألفراد  والعلوم وحاجات سوق  للمهن  السريعة  التغيرات  • متابعة 
   والمؤسسات وتلبيتها من خالل الدورات التدريبية.

المتطورة العلمية  والخبرة  والقدرة  المعارف  تمتلك  تدريبية  فرق  إعداد   •
التدريب بيئة  خالل  من  التدريبية  للعملية  الدعم  تقديم  في  لُتسهم    

    االفتراضي.
المسؤولية    في  الجامعة  دور  من  كجزء  المجتمع،  احتياجات  متابعة   •
الحياة للتعلم مدى     االجتماعية، والمساهمة في توفير فرص متساوية 

   لشرائح مختلفة من المجتمع وبما يساهم في تطوره.
في يساعدهم  بما  المهنية  كفاءتهم  ورفع  المتدربين  مهارات  تطوير   •
   االنطالق نحو أسواق العمل أو امتالك المقدرة على تأسيس مشاريعهم  
   الخاصة  بهدف تنمية المجتمع والرقي ببيئة األعمال المحلية والمحيطة.

التخصصات  مختلف  في  والعلمية  والمهنية  الفنية  االستشارات  تقديم   •
   التقانية واإلدارية والتدريبية.

Objectives

• Delivering training services using modern Information and Communications  
Technology (ICT) to help overcome time and   space limits.
• Following up on the rapid changes in professions, sciences and labor market 
needs of individuals and institutions and meeting them through training 
courses.
• Preparing training teams with advanced knowledge, capacity and scientific  
expertise to contribute to supporting the training process through the virtual 
training environment.
• Following up on the needs of the community, as part of the university's role  in 
social responsibility, and contributing to provide equal opportunities for lifelong 
learning for different segments of society which in turn shall contribute to its 
development.
• Developing the skills of the trainees and raising their professional competence 
to help them head out to the labor markets or to have the ability to establish 
their own projects for the purpose of developing the community and improving 
the local and surrounding business environment.
• Providing technical, professional and scientific consultations in various 
technological, administrative and training fields.
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البرامج التدريبية

يقدم المركز أنماط البرامج التدريبية التي تتناسب مع حاجات سوق العمل ومتطلبات المجتمع:

١ - برامج/ دورات تدريبية تخصصية موجهة لكل من:
- الطالب: دورات تدريبية في مجموعة من المهارات التي تسهل دخولهم إلى سوق العمل.

- مدرسين ومدربين: دورات تدريبية في مجموعة من المهارات التي تساهم برفع كفاءة وجودة 
العملية التعليمية والتدريبية.

- األفراد: دورات تدريبية في مجموعة من المهارات التي تسهل دخولهم إلى سوق العمل أو 
تطور معارفهم ومهاراتهم بحسب اختصاصاتهم وبما يتناسب مع تطور متطلبات سوق العمل.

في  والعاملين  والشركات  للمؤسسات  تخصصية  تدريبية  دورات  برامج/   - ٢
القطاعات المختلفة:

- دورات تدريبية في مجموعة من المهارات لتطوير معارفهم ومهاراتهم وبما يتناسب مع تطور 
متطلبات سوق العمل.

٣ - نوادي علمية:
(نادي معلوماتية-نادي الروبوتيك) لمختلف األعمار بما يخدم المسؤولية االجتماعية للجامعة 

تحقيقًا لرسالة الجامعة التي صاغها مرسوم إحداثها.

Training Programs

The Center offers training programs tailored to the needs of the labor market and 
the needs of the community:

1- programs/ Specialized directed training courses for:
Students: Training courses in a range of skills that facilitate their entry into the labor 
market.
Teachers and trainers: Training courses in a range of skills that contribute to raising the 
efficiency and quality of the educational and training process.
Individuals: Training courses in a range of skills that facilitate their entry into the labor 
market or the development of their knowledge and skills according to their specialties 
and in accordance with the evolution of the requirements of the labor market.

2- programs/ Specialized training courses for companies, institutions and 
workers in different sectors:
Training courses in a range of skills to develop their knowledge and skills in line with the 
development of the requirements of the labor market.

3- Scientific clubs: 
(Information club, robotics club, etc.) for different ages to serve the social responsibility 
of the university in order to achieve the mission of the university formulated by the 
decree that established it.
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الدورات التدريبية

ينظم مركز التدريب والتعلم مدى الحياة دوراته التدريبية في المجاالت التالية:
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Training Courses 

 أمن المعلومات     اللغات      اإلدارة        التقانات
البرمجة

لألطفال واليافعين

The Lifelong Learning Center organizes several courses in variety of fields such as the following

Information
Security Languages Management Technologies

 

Programming for
Children and Youth

:



Areas of cooperation
 Learning Center organizes several cooperation agreements with academic universities and arabic, foreign and educational
.institutions to offer training programs that meet the needs

نشاطات المركز التدريبي:

مجاالت التعاون:
ينظم مركز التدريب والتعلم مدى الحياة عدة اتفاقيــــــات تعاون مع جامعات أكاديمية ومؤسسات تعليمية عربية وأجنبية لتقديم برامج تدريبية تلبي 

االحتياجات.
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Activities & Cooperation 
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النشاطات والتعاون

Syrian Collegiate Programming Contest (SCPC)     • Kids Programming Marathon (KPM) •• المسابقة السورية البرمجية للكليات الجامعية               • المارثون البرمجي لألطفال واليافعين.               • مسابقة المحتوى الرقمي. •  Digital Content Competition.
 

Activities
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