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 دليل التدريب الميداني

 المقدمة

سالة ر ميثل التدريب امليداين يف املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا ركنا أساسيا من أركان برناجمه األكادميي؛ ألنه ينبع من 
سات ستهدفان اجلودة يف إطار سعيه لتطوير املسرية التعليمية والعلمية واملعرفية لديه بالتعاون مع مؤسي اناملعهد وأهدافه العامة اللذ

اجملتمع ذات الصلة بصورة عملية مستمدة من معطيات الواقع العملي جلوانب العلم واملعرفة املختلفة وإتاحة الفرص للطلبة بالتمازج 
العمل أثناء الدراسة األكادميية النظرية، إذ يتيح التدريب العملي للطلبة اكتساب مهارات عملية مهمة يف جماالت ختصصاهتم مع سوق 

تشتمل على االلتزام بقيم العمل وإثارة اإلبداع ومهارات العمل التخصصي ضمن فريق العمل، وتكون هذه املهارات مبنزلة خربات 
 .مل املختلفة بصورة ال تكلف عبئاً على أرباب العمل ومديريهمبّكرة للدخول يف ميادين الع

 التدريب  لجنة

األكادميية يف املعهد وأعضاء هيئة  للعناية بشؤون تدريب الطلبة من خالل قيامه بالتنسيق بني األقسام خاصة جلنةأنشأ املعهد 
يسعون للحصول على فرص التدريب لدى اجلهات م، وكذل  بني الطلبة الذين طالهب املكلفني باإلشراف على تدريب التدريس

املوفرة لفرص التدريب، لتسفر هذه العمليات التنسيقية عن إحلاق الطلبة وذل  حتت إشراف املشرف األكادميي علي عملية التدريب 
 .نتظامهاإواملشرف امليداين اخلاص باجلهة املدربة، واللذين يراقبان أكادمييا وميدانيا جدية هذه العملية وجدواها و 

 :لجنةرسالة ال

من خالل اإلسهام يف إجناح  امليداىن العمل على مساعدة ودعم املعهد يف حتقيق أهدافه التعليمية واألكادميية املرتبطة بالتدريب
 .عملية التدريب والتوجيه الفعال للطلبة خالل الدراسة

 :لجنةأهداف ال

 :إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن من خالهلا تعزيز ودعم األهداف التعليمية واألكادميية للمعهد من بينها لجنةسعى الت

 .توطيد وتوثيق العالقة بني املعهد والشركات واملؤسسات اخلاصة واحلكومية -1
 ريباملعهد واجلهات املوفرة لفرص التد بنيتوفري الفرص املناسبة للتدريب بالتنسيق  -2
 .توجيه الطالب حنو جماالت العمل املناسبة بعد التخرج -3
 .إجياد الفرص التدريبية من خالل تنظيم معارض الفرص التدريبية للشركات واملؤسسات-4
 .تزويد الطلبة باملعلومات اخلاصة بالتدريب والتوظيف من خالل عقد اللقاءات التعريفية والتوجيهية للطلبة -5
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                       تدريب ال لجنة مسؤليات

 .ةستعداد للتعاون يف توفري الفرص التدريبيالشركات واملؤسسات اليت لديها اإلالعمل على إعداد قاعدة بيانات ب .1
 .حتياجات التدريبية ملختلف التخصصات باملعهد واملساعدة يف إجياد األماكن املالئمة لكل ختصصدراسة اإل .2
 .املتوقع القيام هبا األنشطةاليت تتضمن مجيع  لجنةإعداد اخلطة السنوية لل .3
 .التنسيق واملتابعة مع األقسام ذات العالقة يف األمور اليت ختص تدريب طلبة املعهد .4
 . تنفيذ الزيارات امليدانية املتواصلة للشركات واملؤسسات املختلفة .5
اكن املرموقة لتدريب طلبة املعهد يف األم تكوين عالقات طيبة مع مؤسسات اجملتمع احمللي هبدف إجياد الفرص املناسبة .6

 .واملناسبة
 .دعوة الشركات واملؤسسات لزيارة املعهد وتنظيم ورش عمل وحماضرات .7
 .تنظيم معارض فرص التدريب حسب التخصصات املختلفة .8
 .متثيل املعهد لدى اجلهات احمللية املهتمة بالتدريب والتوجيه الوظيفي للطلبة .9
 .تدريبية رتةفبعد هناية كل  تقييم قدراهتا ومؤهالهتا للتدريبت املوفرة لفرص التدريب و املراجعة الدورية للجها .11
 .تنظيم اللقاءات التعريفية للطلبة قبل البدء بالتدريب .11
توفري املعلومات والنماذج اخلاصة جبهات التدريب واملشرفني األكادمييني وامليدانيني والطلبة لكافة األطراف املعنية مبا يضمن  .12

 .ولة التواصل بينهم وانسيابية عملية التدريبسه
العمل على توفري فرص التدريب احلر ملن لديه الرغبة من الطلبة بالتدريب اإلضايف من أجل اكتساب املزيد من اخلربات  .13

 .واملهارات
 .حول كيفية إعداد السرية الذاتية وكيفية البحث عن الفرصة الوظيفية املناسبة النهائيةتنظيم ورش عمل لطلبة السنة  .14
 .الكليات املناظرةتنظيم الزيارات لطلبة املعهد ملعارض التوظيف يف  .15
التنسيق مع إدارات املوارد البشرية أو التدريب يف الشركات واملؤسسات بتنظيم لقاءات لطلبة املعهد وعرض ما لديهم من  .16

 .تدريبية مناسبة هلمفرص 
 .إعداد التقرير السنوي الذي يتضمن مجيع األنشطة املخططة واملنفذة ونسبة التنفيذ وخطط التعزيز والتحسني .17
تقدمي التوصيات لألقسام اليت من شأهنا حتسني عملية التدريب يف ضوء املعلومات اليت يتم احلصول عليها من األطراف  .18

 .املشاركة يف عملية التدريب
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 األهداف العامة للتدريب الميداني

اجملتمع وسوق العمل املعهد بطالب ميثل التدريب العملي باملعهد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية اليت هتدف إىل ربط      
يؤدي إىل تنظيم عملية التدريب ويضعها يف صورة جادة لتنمية املهارات العلمية والعملية لدى الطلبة،  وماحتت إشراف املختصني 

 :وصوال إىل حتقيق عدد من األهداف من بينها

اكتساب الطلبة املهارات العملية اليت تتناسب مع متطلبات سوق العمل ومتكنهم من االخنراط مباشرة يف جمتمع األعمال  -1
 .وجمديةبصورة بناءة 

 .تطبيق الطلبة ملهارات التعامل مع اآلخرين والعمل بروح الفريق -2
 .وصول الطلبة إىل قيم السلوك واالنضباط الوظيفي -3
 .تزويد الطلبة باخلربات اليت تساعدهم على اختاذ القرارات اخلاصة حبياهتم العملية املستقبلية -4
 .إجيابياً على اخلطط الدراسيةتوثيق العالقات بني املعهد وجمتمع األعمال مبا ينعكس   -5
إعطاء الفرصة الكاملة لطلبة املعهد لتطبيق املعارف النظرية اليت مت اكتساهبا خالل الدراسة يف بيئة عمل حقيقية أثناء املرحلة  -6

 .األخرية من الدراسة
 .حتياجات سوق العمل، والسعي لتحقيق هذا الفهم بنجاحتطوير فهم الطلبة إل -7

 :داين يف حتقيق جمموعة من املهارات املستهدفة عن طريق اكتساب الطلبة الكثري من املمارسة هلا، ومنهاويسهم التدريب املي

 :التزام بأخالقيات العمل املهنية، ويتم حتقيقها عن طريقاإ .1
 .لتزام بساعات العملاإل -
 .التقيد باملواعيد -
 .جتماعاتاإلحضور  -
 .الوقت احملددإجناز األعمال اليت يكلف هبا الطالب املتدرب يف  -
 .لتزام بالقواعد املوضوعة من املؤسسات املختلفةاإل -
 .قبول التوجيه -
 .إعداد التقارير الدورية -
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 :اليت يتم حتقيقها عن طريق إكتساب املهارات التواصلية  .2
 .تصال شخصية إجيابيةإظهار مهارات إ -
 .القدرة على عرض املعلومات بوضوح ودقة وفاعلية -
 .للتواصلاستخدام التقنيات املناسبة إ -
 .تصال جبماهري خمتلفة داخل وخارج املؤسسةالقدرة على اإل -
 العمل بشكل مستقل أو مجاعي إلجناز املهام املكلف هبا، وحتمل عبء طريقالكفاية يف أداء العمل، ويتم حتقيق ذل  عن  -

 .الطالب املتدرب، وتسهيل أعمال اجلماعةالعمل مع اجلماعة، والشعور باملسؤولية عن العمل الذي يقوم به 
 :يتم حتقيقه عن طريقؤسسة لتحقيق األهداف املطلوبة و مصادر امل إستخدام .3

 .التعرف على املصادر املتاحة داخل وخارج املؤسسة -
 .تقومي املعلومات ومصادرها برؤية ناقدة -
 .حتليل وتقييم املعلومات من مصادر خمتلفة -
 .اليت ميكن أن تتم من خالل املبادرات اإلبداعيةتطوير حلول ملشكالت العمل،  -
 .إدراك الفرص املتاحة، وطلب املساعدة من اآلخرين -
 .كتساب مهارات القيادةتقدمي حلول عملية، وإ -
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 شروط النجاح في عملية التدريب

املشرف األكادميي و  يتوقف جناح عملية التدريب على تنسيق العالقة بني مجيع األطراف املشاركة فيها اليت تشمل الطالب،
 .ياتهالتدريب وقناعة والتزام كل طرف من هذه األطراف بواجباته ومسؤول جلنةيف املعهد، واملشرف امليداين يف اجلهة املدربة، و 

 :دور المشرف األكاديمي

 :املشرف األكادميي هو حلقة الوصل بني املعهد ومواقع التدريب العملي وتتمثل مسؤولياته يف

موضوعات التدريب وأهدافها واجلدول الزمين إلجنازها َوفقا ملواعيد حمددة ترتبط مبا جاء يف دليل التدريب، ويكون ذل  حتديد  .1
 .بالتنسيق مع املشرف امليداين جبهة التدريب

 .لتدريباالتنسيق مع املشرف امليداين لتحديد اخلطة التدريبية للطالب مبا يتوافق مع أهداف التدريب وإمكانات جهة  .2
 تطبيق لوائح املعهد خبصوص املواظبة على حضور احملاضرات .3
 .مناقشة تقدم الطالب مع املشرف امليداين وحماولة تذليل املشاكل والعقبات اليت تواجهه .4
 .إىل القسم األكادميي العتمادها وإرساهلا إىل إدارة التسجيل امليداىنتقدمي نتائج التدريب  .5
 .ألغراض االعتماد األكادميي متضمناً عينة من التقارير املستخدمة يف التدريب ىنامليداإعداد ملف التدريب   .6
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 :دور المشرف الميداني

املشرف امليداين ميثل املؤسسة اليت يتم فيها تدريب الطلبة، وجيب أن تتوافر فيه الشروط املطلوبة من حيث اخلربة والقدرة على تأهيل 
 :وتتحدد مسؤوليات املشرف امليداين فيما يأيت ،املشكالت اليت يوجهوهناوتدريب وتقييم الطلبة والتعامل مع 

التنسيق والتعاون مع املشرف األكادميي لتحديد اخلطة التدريبية للطالب مبا يتوافق مع أهداف التدريب وإمكانات جهة  -1
 .التدريب

 .متابعة الطالب ومناقشته يف كل خطوات تدريبه -2
 .اليت قد تواجه خطة تدريب الطالبمعاجلة املشكالت والصعوبات  -3
 .حضور اجللسات اليت تتم بني الطالب ومشرفه األكادميي كلما كان ذل  ممكنا -4
 .يف هناية مدة التدريب  ملء منوذج تقييم املشرف امليداين للطالب -5
 إحاطة املشرف األكادميي علماً يف حال منح الطالب إجازة عدم احلضور إىل التدريب. -6

 :المتدربدور الطالب 

هتدف عملية التدريب إىل تطوير املهارات العملية للطالب على النحو الذي يكسبه وعيا مبتطلبات العمل ويؤهله ملمارسة التخصص 
على أسس منهجية سليمة ويتيح له إمكانية إجياد فرصة عمل يف نفس مكان التدريب إذا أثبت كفايته ونال رضا واستحسان مشرفه 

 :الطالب واجبات ومسؤوليات منهالعمل. ويقع على واملسؤولني مبوقع اامليداين 

لتزام بنظم ولوائح املعهد املنظمة هلذا األمر ومنها ما ورد يف هذا الدليل، وكذل  بالقوانني واللوائح والنظم املتبعة يف جهة اإل .1
 .التدريب

 .حضور الربامج التأهيلية للتدريب والذي يعقدها املعهد .2
 .تدريب َوفقاً للوائح املعهدالتسجيل لل .3
 .السرية الذاتية اخلاصة بالطالب إعداد  .4
 .لتدريبباستكمال النماذج اخلاصة إ  .5
 .حسن متثيل املعهد لدى مؤسسات التدريب وااللتزام بأخالقيات العمل .6
 .لتزام بالتفرغ لعملية التدريب يف غري أوقات الدراسةاإل .7
 .إطالع املتدرب عليها يف موقع التدريباحملافظة على سرية املعلومات اليت يتم  .8
 .هتمام بتنفيذ ما يكلف به من مهام يف األقسام اليت جيرى التدريب فيهااإل .9
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 .ال يسمح للطالب بتغيري جهة التدريب إال يف حدود الضرورة القصوى ومبوافقة املعهد .11
 .ملء التقارير األسبوعية ورفعها هناية كل أسبوع إىل املشرف األكادميي .11
 .للمشرف األكادميي ورفعه يف هناية مدة التدريب منوذج تقييم الطالب للجهة املدربة ملء .12
التدريب  تيحهاياحلرص على اإلجناز الكامل لعملية التدريب على النحو الذي يضمن مشولية االستفادة من خمتلف اخلربات اليت  .13

 .تفادة من مهارات وقدرات عملية مهمةيف أقسام خمتلفة ويتجنب اللجوء إىل االنتقاء بطريقة حتول دون االس
 .األكادميي مبا قد يواجه من مشكالت أثناء عملية التدريب املشرفإبالغ  .14
لتقريره النهائي يقدم لزمالئه يف املعهد، كما ميكن دعوة ممثل من جهة التدريب  قد يطلب من املتدرب حتضري عرض تقدميي .15

 دربة بشكل عام.إلطالع الطلبة على جتربة الطالب وعلى اجلهة امل
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 آلية التدريب الميداني
 أوال: التدريب الميداني والئحة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا:

 على ما يلى: تنص الئحة املعهد
متحانات ن إباملصانع واملؤسسات وذل  بعد اإلنتهاء م يؤدي الطالب التدريب امليداين الذي يقره املعهد ملدة مثانية أسابيع .1

 الدراسي الثاين باملستوي الثالث. الفصل
 .يقدم الطالب تقريرا عن املوضوعات اليت تدرب عليها .2
يجة التدريب وتدرج نت ،واخلامس ملستوي الرابعلكل من ا متحانا شفويا يف بداية الفصل الدراسي األوليؤدى الطالب إ .3

 .انات الفصل الدراسي األولمتحضمن نتيجة إ
 .عالن درجات )ناجح أو راسب أو غائب( وال حيتسب من مقررات الرسوبإجيتاز الطالب التدريب بدون  .4
 .جتياز التدريب امليداينإال بعد ال متنح شهادة التخرج من املعهد إ .5

 ثانيا برنامج التدريب الميداني

 :مقدمه
صمم برنامج التدريب العملي لطلبة املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة ليتضمن جمااًل واسعًا من التطبيقات 
 مالعملية اليت هتدف إىل دعم معلومات الطلبة يف اجلوانب النظرية بالتطبيقات العملية املناسبة ذات األثر الكبري يف تنمية وصقل قدراهت

 الناحيةالفجوة بني  دسباجملتمع واملؤسسات اليت من املمكن ان يعمل فيها يف املستقبل وكذل   عملياً لية وربط الطالب الذهنية والعم
النظرية والتطبيقية. وهلذا السبب، فقد وجد املعهد  أن من الضرورة الرتكيز على إكساب الطلبة قدرًا أكرب من املهارات التطبيقية 

خرجيني مؤهلني قادرين  ، وبذل  يكون املعهد قد أوىف مبسؤولياته بتحمل جزءاً من مهام إعدادمستقبلهم املهينوالعملية تساعدهم يف 
 . احتياجات سوق العمل عتماد على قدراهتم الذاتية يف العطاء والبناء وتلبيةعلى اإل
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 أهداف برنامج التدريب الميداني

 :يهدف برنامج التدريب امليداين إيل
 .عتماد علي الذاتطالب علي التعلم الذايت واإلقدرة التنمية  -1
 بشكل فردي أو ضمن فريق عمل العملتنمية قدرة الطالب علي  -2
عامة واخلاصة ستشارية والدوائر واجلهات الواإلتعرف الطالب علي طبيعة سري العمل بالشركات واملؤسسات واملكاتب اهلندسية  -3

 .ذات العالقة
املهارات التطبيقية والعملية ذات العالقة املباشرة والغري املباشرة باألعمال اهلندسية مبا يوفر فرص خصبة إكساب الطالب قدرا من  -4

 .لدخول سوق العمل
 .بناء الثقة الذاتية عند الطلبة -5
 .داينتدريب امليعداد التقرير املتعلق بالعلومات وتصنيفها وترتيبها هبدف إتنمية مهارة الطالب العملية يف البحث عن امل -6
 .ط بينهماكادميية يف الواقع العملي ومعرفة مدي الرتابت اليت حصل عليها خالل دراسته األتطبيق الطالب للمعارف واملعلوما -7
ن خالل و التعامل مع اجلمهور مسابه مهارات اإلتصال والتعامل مع زمالئه أكلب ملواجهة واقع العمل الوظيفي بإتأهيل الطا -8

 .اليت تدرب فيهاتعامله مع موظفي املؤسسة 
 .نتظام والدقة والسرعة يف إجناز األعمال وكيفية معاجلة مشاكل العمل يف الواقع امليداينإكتساب الطالب مهارة اإل -9

 

 مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج التدريبي

 نتهاء التدريب يكون للطالب القدرة على:بعد إ
 .تطبيق املعرفة املكتسبة يف جمال التدريب -1
 .شكلة، وحتديد وتعريف املتطلبات املناسبة حللهاملاحتليل  -2
 ق لتحقيق هدف مشرتكيفر  ضمنالعمل بفعالية  -3
 .جتماعية واملسؤولياتالقانونية واألمنية، والقضايا اإلاملهنية و  فهم األخالقيات -4
 .التواصل بشكل فعال مع جمموعة واسعة من اجلماهري -5

 خطة التدريب

جملال ختصص املتدرب. يكون التدريب يف مصنع أو شركة ،  فإن الطالب يقضون التدريب امليداين تبعاستكمال متطلبات التخرج، إل
ب دارة التدريب حيدد من املعهد ومشرف من موقع التدريإثنني من املشرفني، مشرف من تدربني إحكومية أو خاصة. ويشرف على امل

 .حيدد من قبل مؤسسة التدريب
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 :ما يلي ويف هناية التدريب يتم عمل

 تقارير منفصلة حول املتدرب يعدها من قبل كل مشرف. 
 يقدمه الطالب( تقريرا هندسياً عن جتربة الطالب يف التدريب(. 
 قرتاحاته لتطويرهلطالب عن مدى إستفادته من برنامج التدريب وعن إستبيان لإ. 
 ستبيان من مشرف املعهد عن موقع التدريبإ. 
 عن تقييم كل متدرب وعن رأيه واقرتاحاته لتطوير برنامج التدريبستبيان من مشرف موقع التدريب إ. 
 
 :على متابعة ما يلى كلما كان ذل  ممكنا خالل فرتة التدريب، حيرص املشرفون سواء مشرف موقع التدريب أو مشرف املعهدو 

  النظرية يف جمال التدريب للخلفيةتطبيق الطالب. 
  وإسناد بعض أعمال الصيانة للطالبمشاركة الطالب يف فرق لصيانة املعدات. 
 مشاركة الطالب، أو على األقل مراقبة العمل على إصالح املعدات. 
 حضور الطالب احملاضرات العلمية اليت جتري يف مكان التدريب. 
 مشاركة الطالب يف ورش العمل اليت جتري يف موقع التدريب، إن وجدت. 
 امل مع اآلخرينصقل قدرة الطالب على العمل يف جمموعات، والتع. 
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 لتحاق بالتدريب الميداني نموذج طلب اإل

 

 :عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة
 :رفاق الوثائق اآلتيةالنموذج وإا الرجاء تعبئة هذ

 
 السجل الدراسي للطالب. 

 السرية الذاتية. 

 صورة شخصية واحدة. 

 )صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر )ساري املفعول. 

  مرفق(زام التام بنظم ولوائح التدريب )لتباإلالتعهد. 

 ستمارة تسجيل التدريب الصيفيإ. 

 موافقة خطية من جهة التدريب. 

 موافقة خطية من عميد املعهد يف حال تسجيل مادة إضافية مع التدريب. 
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 لتحاقنموذج إ

 الرقم الجامعي:

 

 سم:اإل

 الجنسية:

 التخصص:

 التراكمي: المعدل

 الساعات المعتمدة المنجزة حتى الفصل الحالي:

 العنوان:

 اهلاتف احملمول: هاتف المنزل:

 لكتروني:اإل البريد

 المحافظة التي ترغب بالتدريب فيها:

 تفاصيل الجهة  التي ترغب بالتدريب لديها. )علما بأن المكتب ليس ملزما بتحقيقها إذا تعذر عليه ذلك(

 الجهة:سم إ
 سم الشخص المسؤول:إ

 هاتف:

 الوظيفة:
 فاكس:

 ستالم                          مالحظاتتاريخ اإل
___/__/__ 

 

 

 

 

 

 

 صورة

 شخصية
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 لتزام بنظم ولوائح التدريبتعهد اإل

 

 أتعهد أنا :.........................................الرقم الكودي:..........................بما يأتي:
 الكامل(سم )اإل

 

 .أن ألتزم حبضور فرتة التدريب امليداين كاملة وفق املواعيد احملددة يل من املؤسسة اليت سوف أتدرب هبا 

  أن أعمل على إبالغ املشرف األكادميي يف املعهد وكذل  املشرف امليداين على تدرييب يف املؤسسة فورا عند عدم انتظامي

 روف كانت . وأحتمل كامل املسؤولية عن تبعات غيايب عن التدريب .يف التدريب امليداين أو تغييب عنه ألية ظ

 .أن أبذل كل اجلهد ألكون مبستوى العمل املناط يب خالل فرتة التدريب امليداين 

 أن التزم بأداء واجبايت على أكمل وجه، وأن استجيب لتوجيهات املشرف امليداين على تدرييب. 

  تدرييب ، وأبرئ أيه جهة مهما كانت من هذه املسؤوليةأن أحتمل مسؤولية سلوكي خالل فرتة. 

 أن أتفهم وأتعهد بااللتزام بكل ما جاء يف هذا اإلقرار وعليه أوقع. 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 التاريخ                            توقيع الطالب                                                                 
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 سبوعياإلنموذج التقرير 

 سبوع:.......................اإل

 إىل         /       /          مو    من     /       /          م

 الرقم الكودي: سم الطالب:إ
 سم المشرف األكاديمي:إ التخصص:

 سم المشرف الميداني:إ سم الجهة المدربة:إ
 

 األعمال اليت قمت هبا خالل هذا األسبوع:

األعمال واألنشطة التي  اليوم
 عدد الساعات القسم قمت بها

    السبت

    األحد

    االثنني

    الثالثاء

    األربعاء

    اخلميس
 

 توقيع المشرف الميداني: غياب بعذر:

  غياب بدون عذر:

 التاريخ:       /       / عدد الغياب الكلي:
 

  ميي.ىل املشرف األكادعليه تسليم التقرير يف هناية كل إسبوع إميأل هذا التقرير بواسطة الطالب املتدرب و 
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 سبوعية بواسطة المشرف األكاديميمتابعة التقارير اإلنموذج 

 /    /        موإىل           من الفرتة      /    /      م         
 

 الرقم الكودي: سم الطالب:إ
 سم المشرف األكاديمي:إ التخصص:

 سم المشرف الميداني:إ المدربة:سم الجهة إ
 

 ستالماإلتاريخ  ستالماإل رقم التقرير األسبوعي
   األول
   الثاني
   الثالث
   الرابع

   الخامس
   السادس
   السابع
   الثامن

 

  التقرير النهائي
 

 

 

 توقيع المشرف األكاديمي التقرير 
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 نموذج تقييم الطالب للجهة المدربة 
 /    /        موإىل           من الفرتة      /    /      م         

 مكان التدريب: سم الجهة المدربة:إ
 وظيفته: سم المشرف الميداني:إ

 

 التقدير التقييم العام:
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الفترة

      جدية التدريب
      خربة التدريب

      مناسبة مكان التدريب
      خربة مسؤول التدريب
      جدية مسؤول التدريب

      الوقت املخصص للتدريب
      متابعة خطة التدريب

      مساعدة موظفي اجلهة املدربة
      االستفادة من برنامج التدريب العملي

 

 نرجو اإلجابة عن األسئلة التالية بإيجاز:
 باملشاريع؟ذكر واجبات  ومسؤوليات . هل عملت أ -1

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

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

 ذكر اإلجيابيات والسلبيات حول التدريب.أ -2
...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
 ستعدادا كافيا من الناحية األكادميية قبل االنضمام اىل التدريب؟هل كنت مستعدا إ -3

...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
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 يداني للطالب نموذج تقييم المشرف الم

 /    /        م           وإىلمن الفرتة      /    /      م         

: الرجاء تعبئة النموذج املرفق وارساله بالربيد أو الفاكس مباشرة اىل املشرف األكادميي مع إبقاء هذه عزيزي المشرف الميداني
 املعلومات سرية.

 

 الرقم الكودي: سم الطالب:إ
 المشرف األكاديمي:سم إ التخصص:

 سم المشرف الميداني:إ سم الجهة المدرية:إ
 

 التقدير التقييم العام:
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الفترة
      ستعداد االكادميياإل
      ستعداد الذهيناإل

      حسن االستماع
      القدرة على االستيعاب

      دقة األداء
      العالقة مع الزمالء
      العالقة مع الرؤساء

      لتزام بالقواعد واالرشاداتاإل
      لتزام بساعات العملإلا

 مدى تطور قدرات الطالب
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز 

      تصالمهارات اإل
      املهارات التحليلية

      مهارات التفكري اإلبداعي
      القدرة على التأقلم

      العمل اجلماعيمهارات 
      مهارات احلاسب

      مهارات اللغة االجنليزية
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 ستمارة تقييم المشرف األكاديمي للجهة المدربة إ
 

 سم الجهة المدربة:إ

 التخصص: عدد الطلبة المتدربين:
 

 المهارات العملية التي تدرب عليها:

 التقييم

جد
 يو

ال
 

 يوجد

متاز
م

جدا 
يد 

ج
 

ول جيد
مقب

يف 
ضع

 

       برنامج التدريب المخصص لطلبة الجامعات -0
       الهيئة الفنية واإلدارية الخاصة بتدريب الطلبة -7
خطط الجهة المدربة الستقطاب الطلبة المتدربين  -3

 المتميزين لديها بعد التخرج
 

     

       متابعة الجهة المدربة للطالب المتدرب -4
 

 قتراحات المشرف األكاديمي:إ

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

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

 اسم مشرف التدريب:
 يع:التوق

 التاريخ:        /      /  
 
 


