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 الئحة التدریب المیدانى

 مقدمھ

تھدف جامعة فاروس إلى النھوض بالمستوى العلمى و العملى لخریجیھا و ذلك عن طریق تحفیز الطالب على االلتحاق بفرص 
مع مجتمع التدریبیة  ذات مستوى متمیز تساعد الطالب على تنمیھ و تطویرمھاراتھم و معارفھم وتمكن خریجیھا من خدمة 

 التعلیمیة والبحثیة والتطبیقیة. مھارات تحقیق التكامل بین ال

بین جامعة فاروس و سوق العمل حیث تحرص الجامعة على  مثمر تحقیق تكامل یعد التدریب المیدانى احد العوامل المھمھ فى 
ة و تطبیق و ممارسة ما تم دراستھ فى بیئ إعطاء طالبھا القدر الكافى من الخبرة التطبیقیة التى تساھم فى رفع مستوى تأھیلھم

عمل حقیقیة مما یزید من مھارتھم و ینمى خبراتھم و یمكنھم من النجاح فى المواقع الوظیفیة المختلفة فى المستقبل كما یتیح 
للمؤسسات المختلفة التعرف على الطالب الختیار االنسب منھم فى المواقع الوظیفیة المختلفة بعد تخرجھم و یساھم ھذا فى رفع 

 .معدل توظیف خریجى الجامعة

ولت اھتماما كبیرا ببرنامج التدریب أوحرصا من جامعة فاروس على توفیر القدر الكافى من الخبرة المیدانیة لطالبھا فقد 
لیھ محددة للتأكد من تحقیق األھداف آبإشراف و متابعة من الجامعة وفق  المیدانى بالتنسیق مع قطاعات العمل المختلفة

 .طبقا للوائح الكلیات الداخلیةو تاكیدا على ذلك فان التدریب المیدانى اجبارى  المنشودة.

 المادة االولى : التعاریف

في  وفقا لالئحھ میدانىالتدریب ال الطالب جتازیو یجب ان ھو أحد المتطلبات األساسیة للتخرج :میدانى التدریب ال -١
 . ذات العالقة بتخصصھ خارج الجامعة  ھات التدریباحدي ج

امعة لشؤون على التدریب المیدانى للطالب بالجامعة برئاسة نائب رئیس الج: مركز یشرف مركز التدریب المیدانى -٢
 البیئةتنمیة خدمة المجتمع و

رئیس  من نائب ھجامعة یتم ترشیحھیئة التدریس من الالمدیر التنفیذى لمركز التدریب المیدانى : ھو  احد اعضاء  -٣
 .الجامعة 

 علىالمكلف من قبل عمید الكلیة  باالشراف و: ھو أحد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة  المیدانى التدریب  وحدةمدیر  -٤
 ومتابعتھ التدریب المیدانى بالكلیة 

الخبرة في  وكفاءة إداریة مناسبة  ھلدی من داخل الكلیة و یفضل من  داريا: ھو موظف  میدانىإداري التدریب ال -٥
 .التعامل مع الطالب 

ومشرف خارجى الكلیة و الھیئة المعاونة القسم /  أعضاء ھیئة التدریسمشرف داخلى من  علي التدریب : نوالمشرف -٦
 .جھات تدریبھم من

حسب تخصص الطالب  التدریب المیدانى التي تتولي تدریب الطالب خالل فترة الخارجیة جھة التدریب : ھي الجھة  -٧
 بالكلیة. میدانىالتدریب ال وحدةویتم الموافقة علیھا من قبل 

 وتم ترشیحھ للتدریب  الطالب المتدرب: ھو أحد الطالب الذین ینطبق علیھم شروط التدریب -٨

 

 



 جامعة فاروس باألسكندریة
 مركز التدریب المیدانى                                                                                             

2 

 

                          

 
 میدانىالثانیة: أھداف التدریب ال المادة
ترسیخ المفاھیم والمعارف والعلوم والمھارات المختلفة التى تم دراستھا فى المقررات للطالب واسقاطھا بشكل تكاملى  .١

 فى موقف عملى یحقق الھدف العام من البرنامج 

 منح الطالب فرصة الكتساب الخبرة العملیة فى االدوار المختلفة الى وظیفة قبل التخرج .٢

 ات في جھة العمل ومعرفة كیفیة مواجھتھا.اإللمام بالعقبات والصعوب   .٣

 التعرف علي التجھیزات والمعدات الموجودة في موقع العمل وربط ذلك بما یتم تعلمھ في الكلیة.  .٤

 إتاحة الفرصة للطالب للتعرف علي جھات العمل المختلفة الختیار جھات العمل المناسبة لھ . .٥

 الحلول العلمیة المالئمة وذلك من خالل األبحاث والتقاریر.العملیة و  إتاحة الفرصة للطالب للتعرف علي المشكالت  .٦

إعطاء الكلیة فكرة واضحة عن حاجة سوق العمل ومتطلباتھ المختلفة مما ینعكس ایجابیا علي الكلیة سواء من ناحیة   .٧
التدریس المشرفین تطویر مناھجھا أو فتح تخصصات جدیدة وذلك بناء علي مایرد من اقتراحات من قبل أعضاء ھیئة 

 علي تدریب الطالب.

عضاء ھیئة التدریس والجامعة من أفتح قنوات اتصال بین سوق العمل وطلبة الجامعة من ناحیة, وبین سوق العمل و .٨
باالمكانیات ناحیة اخرى , و ما یحققھ ذلك من تطویر خطط الدراسة فى كل تخصص , وتعریف جھات التدریب 

 المتاحة بالجامعة 

 ات التدریب لطلبة الجامعة مما یحقق فرصة افضل فى االختیار عند التوظیفف جھتعری .٩

 میدانىالتدریب ال مركز المادة الثالثة : 
 الھیكل التنظیمي اوال :

 -علي النحو التالي:  میدانىیتكون الھیكل التنظیمي إلدارة التدریب ال
 مجلس ادارة مركز التدریب المیدانى من: -١

 المیدانى : نائب رئیس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئھ.رئیس مركز التدریب  .أ
 المجتمع لشؤون خدمةمیدانىبالجامعة یرشح من نائب رئیس الجامعة التدریب الالتنفیذى لمركزمدیر ال .ب

 .من رئیس الجامعة ھوتنمیة البیئھ ویصدر قرار بتعین
 . بالكلیاتمیدانىالتدریب ال ىوحداتمدیر .ج

 خبراء من الصناعھ ةخمس .د
 على ان یتم صرف بدل حضور جلسة مكافى لحضور مجلس الكلیھ.

 .التدریب المیدانى بالكلیة ومشرف -٢

  .وسكرتاریة وحدة التدریب المیدانى بالكلیة سكرتاریة مركز التدریب المیدانى بالجامعھ -٣

 :وتتلخص كما یلى مھامثانیا : ال
 :مركز التدریب المیداني في الجامعھ مھام  -١

 الخطھ التنفیذیھ والموازنھ السنویھ . اعتماد -١

 .اعتماد خطھ التدریب المیداني بالكلیات  -٢

 على مجلس الجامعة.ھ اعتماد التقریر السنوى تمھیدا لعرض -٣

 . اعتماد بروتوكالت التعاون فى مجال التدریب -٤
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 :مركز التدریب المیداني في الجامعھمھام رئیس مجلس إدارة -٢

 وضع الخطة التنفیذیة  -١

 عقد اإلتفاقیات  -٢

 متابعة تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة -٣

 

 : مركز التدریب المیداني في الجامعھالمدیر التنفیذى لمھام  -٣

 فیذیة بما یكلف بھ من رئیس مجلس إدارة المركز تنات الءإتخاذ األجرا -١

 التنسیق مع مدیرى وحدات التدریب المیدانى بالكلیات لتنظیم الملتقى التوظیفى تحت إشراف عمید الكلیة  -٢

 

 المیدانى بالكلیھ : التدریب وحدهمدیر  مھام -٤

تحدید الجھات التي سیتم التواصل معھا لتدریب  ةلكل تخصص بما یسھل عملیتحدید أھداف التدریب في الكلیھ  -١
 الطالب.

تحدید متطلبات التدریب المیداني لكل  ةمتضمن ب السنویة على مجلس الكلیة إلعتمادھاخطھ التدری عرض -٢
 الجامعھ.فنیة,....) ورفعھا سنویا الى مركز التدریب المیداني ببرنامج علمي (اداریھ,مالیة,

 .العلمیةعلى جھات التدریب بالتنسیق مع األقسام و توزیعھم  تحدید الطالب الذین لھم حق التدریب -٣

ارشادیھ للطلبھ المتدربین, ومناقشتھم لوضع  أھیل الطالب للتدریب و ذلك من خالل عقد دورات و ندواتت -٤
أھداف تدریبیھ مناسبھ لكل مجموعھ من الطلبھ بحسب المكان الذي سیتدربون فیھ, وبیان آلیھ متابعھ الجامعھ لھم, 

 ھا خالل فتره التدریب.وكیفیھ كتابھ التقریر النھائي للمھام التي تم انجاز

 ضل والتنسیق مع مشرفي جھات التدریب لیساعد في عملیھ توجیھ التدریب نحو األف مشرفى التدریبتحدید  -٥

 المیدانىتحدید اجمالى عدد ساعات العمل التطبیقیة فى فترة التدریب تحدید مدة التدریب المیدانى مع  -٦

 االشراف االدارى على نتائج التدریب المیدانى  -٧

الطالب وانتھاء وضع الیة لطریقة التواصل مع جھات التدریب مع تحدید مراحل التدریب المیدانى ابتداء بتوزیع  -٨
 بالتقییم النھائى

 التدریب. أنشطة وحدةعنإعداد التقریر السنوي  -٩

 یقوم بوضع توصیف للتدریب المیدانى على نموذج الھیئة لكل مجال تدریب بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة  -١٠

 یقوم بتحدید االھداف التعلیمیة للتدریب المیدانى لكل مجال تدریب بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة  -١١

 .لعمید الكلیة إلعتمادھا التدریب المیدانى ا سماء الطالب الذین اجتازویقوم بارسال قوائم بأ -١٢

 

 :للطالب الداخلى المیدانىالتدریب مشرفمھام -٥
 المعاونة یكلف من القسم /الكلیة. ھو عضومن  ھیئة تدریس و الھیئة -١

 .طالب ٢٠موعة من الطالب بحد اقصى یقوم باالشراف على مج -٢

 .مناقشةمستویالطالبومعرفةنقاطالقوةوالضعف -٣

 .التأكدمنحضورالطالبوالتزامھببرنامجالتدریب -٤

 .ثناءفترةالتدریباتقدیمالنصحواإلرشادللطالب -٥

 .یقوم بتقیم الطالب من خالل استمارة محددة لذلك -٦

 ى قام بھا خالل التدریب المیدانى.االعمال الت عنمن الطالب  یااسبوع یتسلم تقریرا  -٧

 . Presentationطالب لمشرف التدریب بعد نھایة فترة التدریب كل  یعرض -٨

 .یتسلم استمارة بیانات التدریب من الطالب للتسجیل -٩

المتابع~~~ھ االلكترونی~~~ھ م~~~ع المش~~~رف الخ~~~ارجى او  یقومالمش~~~رفعنكلمجموعةطالببزیارةجھةالتدریبمرةواحدةعلىاالقل -١٠
 .لضمانجدیةسیربرنامجالتدریبالمیدانىللتریب المیدانى 



 جامعة فاروس باألسكندریة
 مركز التدریب المیدانى                                                                                             

4 

 

                          
 ء م~ن الت~دریب ، واس~تكمال الن~واقصم~ن الط~الب بع~د االنتھ~ا لمیدانىاستقبال تقاریر التدریب ا   -١١

 .اد كافة النماذج الالزمة للتقویموإعد

 بعد اتمام التدریب.المخصصة إلدارة التدریب النھائیھ منح الدرجة  -١٢

 

 المراسل) -( مدخل البیاناتمیدانى إداري التدریب ال مھام -٦
إعداد الخطابات الموجھة لجھات التدریب بخصوص إتاحة فرص تدریبیة لطالب الكلیة، ومتابع~ة ھ~ذه الخطاب~ات  -١

 لضمان سرعة الرد.

وجمعھا في الوق~ت من الكلیة التدریب  مشرفىتجھیز استمارات طلب التدریب في الوقت المناسب وتوزیعھا علي  -٢
 المالئم.  

التأكد من انطباق شروط التدریب كاملة علي ك~ل طال~ب وأحال~ھ جمی~ع النم~اذج الت~ي التنطب~ق علیھ~ا الش~روط إل~ي  -٣
 ب .التخاذ اإلجراء المناس میدانى مدیر إدارة التدریب ال

 الرد علي استفسارات الطالب بخصوص أماكن تدریبھم ، وتسجیل مالحظات الطالب  -٤

متابع~~ة إدخ~~ال البیان~~ات ف~~ي الحاس~~ب اآلل~~ي ، س~~واء المتعلق~~ة بالجھ~~ات أو بمعلوم~~ات الط~~الب المطلوب~~ة أو بتوزی~~ع  -٥
 . لمیدانى الطالب علي أماكن التدریب علي مشرفي التدریب ا

العتمادھ~ا  لمی~دانىأخرة ذات األعذار وعرضھا علي المش~رف  عل~ي إدارة الت~دریب ااستقبال طلبات التدریب المت -٦
 وتوزیعھا علي الفرص التدریبیة التي لم تشغل.

وعرض~~ھا عل~~ي المش~~رف عل~~ي إدارة الت~~دریب الص~~یفي التخ~~اذ  لمی~~دانىاس~~تقبال طلب~~ات االعت~~ذار ع~~ن الت~~دریب ا -٧
 .لمیدانىاإلجراءات النظامیة طبقا لالئحة التدریب ا

 إعداد خطابات الشكر للجھات المتعاونة في تدریب الطالب.   -٨

متابعة الجھات التي لم ترسل نماذج تقویم الطالب وحثھا علي سرعة إرسالھا تمھیدا الستكمال إج~راءات تص~حیح  -٩
 التقاریر.

 الحاجة. االھتمام بأرشیف التدریب والعنایة بھ واالحتفاظ بالتقاریر المتمیزة وتبویبھا للرجوع إلیھا عند -١٠

 إرسال التقاریر الي مكتبة الكلیة حتي یطلع علیھا الطالب. -١١

 .میدانى تقدیم تقریر مفصل عن درجات كل طالب  الي مدیر إدارة التدریب ال -١٢

 إعداد جدول زمني لفعالیات التدریب خالل العام الدراسي ، -١٣

لمناس~بة الت~ي تكف~ل اس~تالم ك~ل طال~ب یقوم بالتنسیق للمحاض~رة التوجیھی~ة العام~ة ، كم~ا یق~وم باتخ~اذ اإلج~راءات ا -١٤
 لخطابة التوجیھي.

عداد إعالنات التدریب المختلفة ومتابعة توزیعھا علي األقسام المعنیة وكذلك متابعة نشرھا علي لوحات إعالنات إ -١٥
 الكلیة المختلفة.

 .میدانى الإعالن نتائج افرادیة للطالب الذین أنھوا التدریب واعتمادھا من المشرف علي إدارة التدریب  -١٦

 .لمیدانىإعداد النشرات التعریفیة ذات العالقة بالتدریب ا -١٧

متابع~~~ة الجھ~~~ات بخص~~~وص إرس~~~ال بع~~~ض الكتیب~~~ات التعریفی~~~ة والمطوی~~~ات المتعلق~~~ة بنش~~~اطات ھ~~~ذه الجھ~~~ات  -١٨
 وتخصصاتھا.

 وخطابات الشكر للطالب. میدانىإعداد شھادات التدریب ال -١٩

 .تصحیح التقاریر إعداد قوائم نتائج الطالب بعد االنتھاء من -٢٠

 إرسال بیان للمرشد األكادیمى لكل طالب بعدد ایام التدریب المجتازه و نسخة من التقییم النھائى لكل تدریب -٢١
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 : التسلسل اإلداري: ثالثا 

 .ھاإلداري المعمول بطبقا للھیكل  كیل الكلیةو میدانى التدریب ال وحدةتتبع  -١

 التدریب ورؤساء األقسام مباشرة. مدیر وحدةتتم المخاطبات بین  -٢

 التدریب وأعضاء ھیئة التدریس عن طریق رؤساء األقسام المعنیة. مدیر وحدةتتم المخاطبات بین  -٣

 وإدارات الجامعة المختلفة عن طریق عمید الكلیة أو من ینیبھ. میدانىالتدریب ال وحدةمخاطبات بین تتم ال -٤

 المراسلة عن طریق عمید الكلیة أو من ینیبھ.بخصوص خطابات الفرص التدریبیة فتتم  -٥

 :مجاالت التدریب المیدانى : رابعة المادة ال

من وجود تنوع فى جھات  یراعىوبین الجامعة والجھات الخارجیة  بروتوكوالت  یمكن ان یكون خالل التدریب المیدانى 
 التدریب وفقا لموصفات الخریج  وتنقسم ھذه المجاالت الى مجموعتین 

 المجموعة االولى :

 : على سبیل المثال القطاع الحكومى ویشمل  ·

 الوزارات  ·

 الھیئات والمؤسسات والشركات فى القطاع العام و المختلط ·
 

 المجموعة الثانیة :

 القطاع الخاص ویشمل على سبیل المثال  : ·
 

 شركات انظمة المعلومات والبرمجیات  · الشركات الصناعیة ·
 التجاریة البنوك · الشركات التجاریة  ·
 المستشفیات والمراكز الصحیة · الشركات الھندسیة  ·
 شركات السیاحة والفنادق · الشركات الخدمیة  ·
 التلیفزیون الصحف · شركات البترول ·
شركات االدویة ومصانع االدویة  ·

 والصیدلیات

المشاریع التى تمولھا وتشرف علیھا  ·
 الھیئات والمنظمات المحلیة والدولیة 

 شركات االتصاالت · شركات التامین  ·
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 :الحصول على فرص التدریب واالشراف وتقیم البرنامج التدریبى : ة خامسالمادة ال

 الحصول على فرص التدریب   -١

الطالب و ولى امره مسئولون ع~ن ت~وفیر ف~رص الت~دریب الالزم~ة للطال~ب و عن~د ت~وافر ف~رص ت~دریب ل~دى المرك~ز س~وف ی~تم 
 توزیعھا على الطالب المتمیزین و بأولویة المعدل التراكمى 

العام السابق ، حیث یمكن إضافة جھات جدی~دة أو  بالكلیة التدریب وحدةیتم مراجعة قوائم الجھات الموجودة لدي  -١
 أو حسب وجھة نظر إدارة  التدریب.  میدانىحذف بعض الجھات بناء علي تقاریر مشرفي التدریب ال

مل إج~راء التوقی~ع علیھ~ا م~ن قب~ل كویست بالكلیھ التدریب وحدةتم إعداد الخطابات للجھات المالئمة من قبل مدیر ی -٢
ع~ة إرس~الھا  للجھ~ات متاب مرك~ز الت~دریب بھ وكذلك إرفاق النماذج المطلوبة ثم یتولي مدیر عمید الكلیة أو من ینی

 .المعنیة

 تتم ھذه المراسالت قبل وقت كافي من بدء التدریب. -٣

متابعة ھذه الخطابات س~واء ھاتفی~ا أو ع~ن طری~ق الف~اكس أو بخطاب~ات تعقیبی~ھ  بالكلیة التدریب وحدةیتولي مدیر  -٤
 لإلسراع في الحصول علي إجابات ھذه الجھات في الوقت المناسب 

 .یتم توزیع الطالب علي أماكن التدریب حسب تخصصاتھم -٥

 بمایلي: ونفیقوم اخرىیب لدي جھات التدرفى أما بالنسبة للطلبة الذین یرغبون 

التدریب مبینا رغبتھ في التدریب لدي جھة معینة موضحا كافة البیان~ات المطلوب~ة  وحدة الى  الطالب بطلبیتقدم  -١
 التدریب من صحة المعلومات) وحدةعن الجھة ( علي أن تتأكد 

 لھذه الجھة مرفقا بھ النماذج المطلوبة لتعبئتھا من قبل الجھة بالكلیة التدریب وحدةیتم إعداد خطابات من قبل  -٢

 الخطیة وتعبئتھا للنماذج المرسلةالیتم توجیھ الطالب لھذه الجھة إال بعد ورود موافقتھا  -٣

 -عدم الموافقة علي أي عروض من أي جھة طبقا لمایلي: میدانىیجوز للمشرف علي التدریب ال -٤
 .بالكلیة میدانىالتدریب ال وحدةإذ لم یتم التنسیق المسبق مع   -أ

كافی~ة لجمی~ع الط~الب ، بالكلیة می~دانىالت~دریب ال وح~دةإذا كانت عدد الفرص التي تم الحصول علیھ~ا م~ن قب~ل -ب
وك~ان ف~~ي تق~~دیر المش~~رف عل~~ي الت~دریب إن إتاح~~ة الفرص~~ة للط~~الب للحص~~ول عل~ي مقاع~~د معین~~ة ف~~ي جھ~~ة ماق~~د 

 ریب الطلبة.التدریب بالجھات التي أبدت موافقتھا علي تدوحدةینعكس سلبا علي عالقة 
جــ  ـ إن الجھة التي طلبھا الطالب غیر مناسبة لتدریب~ھ إم~ا لص~غر حجمھ~ا أو لض~عف إمكانیاتھ~ا أو لكث~رة الطلب~ة 

 الموجھین للتدریب فیھا.

 :التدریب طلب  -٢

 التالیة :  توحدة التدریب المیدانى بالكلیة بطلب التدریب وفق الخطوالیتقدم الطالب 

 .وتوزیعھا على الطالبتجھیز استمارة التدریب  -١

 .یحدد فى االستمارة اخر موعد لقبول طلبات التدریب -٢

 )١طبقا لالستماره (ت تم اعتمادھا من المرشد االكادیمى.االستمارة بالبیانات المطلوبة وی ءیقوم كل طالب بمل -٣

تقبل االستمارات حین تسلیمھا قبل الموعد النھائى وال تقبل اىاستماره بعد ذلك اال بعذر مقنع یقبلھ المش~رف عل~ى ادارة  -٤
 .التدریب 
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 %٤٠ان یك~ون الطال~ب ق~د اجت~از على  یتم التاكد من انطباق شروط التدریب على الطلبة المتقدمین -٥

 الدراسى الخاص بھ. من اجمالى الساعات المعتمده للبرنامج

تعلن اسماء الطلبة المقبولین للتدریب بعد اسبوعین من اخر موعد لقبول طلبات التدریب وعلى الطالب ال~ذین ل~م تعل~ن  -٦
 التدریب لمعرفة اسباب عدم قبول طلباتھم  وحدةھم مراجعة ؤاسما

ك~ل المحاض~رات التأھلی~ة وال یس~مح بب~دء  وا حض~روا ق~د یجب على الطالب المقب~ولین ف~ى الت~دریب المی~دانى ان یكون~ -٧
 حضور ھذه المحاضرات .بعد اال  لتدریبا

 

 االعتذار عن التدریب: -٣

ئي للطالب ویجوز أن یتقدم خطیا بطلب االعتذار عن التدریب وذلك خالل أسبوعین من إعالن نتائج القبول المبد -١
سوف  لمیدانىعدم قبول االعتذار إذا كانت األسباب غیر مقنعة أو أن حذف التدریب ا المیدانىالتدریب  للمشرف علي

 یؤثر سلبا علي تخرج الطالب .

الثبوتیة ویقبلھ المشرف مدعم بالمستندات  رسمىالیحق للطالب االعتذار عن التدریب بعد بدء التدریب اال بتقدیم عذر  -٢
 .المیدانى التدریب  علي

 )٢. طبقا لالستماره (تلحذف اسمھ من قائمة الطلبة المتدربین  وحدة التدریب المیدانى بالكلیھ تبلغ  -٣

 

 -عن التدریب: االشراف  -٤

عضاء ھیئة التدریس و الھیئ~ھ المعاون~ة لتكل~یفھم أم من ئتقوم وحدة التدریب المیدانى فى الكلیات بتخصیص  العدد المال
 باالشراف على تدریب الطلبة وتقییمھم

عداد الطالب  وعدد جھ~ات أمن قبل وحدة التدریب بالكلیة على جھات التدریب مع مراعاة  مشرفى التدریبیتم توزیع 
 .التدریب لكل مشرف 

قبل بدایة التدریب یقوم المشرف االكادیمى على التدریب بعمل زیارات میدانیة للجھ~ات الت~دریب الت~ى سیش~رف علیھ~ا 
ھ~~داف البرن~~امج المق~~ر ف~~ى أوتع~~دیل برن~~امج الت~~دریب بم~~ا یتناس~~ب م~~ع ظ~~روف الجھ~~ة وللتع~~رف علیھ~~ا والتنس~~یق معھ~~ا 

 .الجامعة
مھمة االشراف وفقا للبرنامج المتفق علی~ة ب~ین جھ~ة الت~دریب ووح~دة الت~دریب المی~دانى بالكلی~ة  مشرف التدریبیتولى 

 اتة على كل طالب بشكل منتظم ) واثبات مالحظلخارجىوعقد لقاءات مع مشرف التدریب بجھة التدریب (المشرف ا
 

 للتدریب المیدانى لطالبا تأھیل:سادسة لالمادة ا
ف~ى الت~دریب المی~دانى وتحتس~ب م~ن اجم~الى ای~ام الت~دریب  وتش~مل محاض~رات  ءیتم تاھیل الطالب بالكلیة لم~دة اس~بوع قب~ل الب~د

 ارشادیة على سبیل المثال :
 .المیدانىكیفیة الحصول علي المعلومات من جھة التدریب وتبویبھا لالستفادة منھا في كتابة تقریر التدریب  -١
 كیفیة كتابة التقریر وأبواب وفصول التقریر ونوعیة المعلومات المطلوبة وطرق تسلسلھا. -٢
كیفیة اعداد السیرة الذاتیة و عم~ل مقابل~ھ شخص~یھ واالداب والس~لوكیات الت~ى یج~ب ان یتحل~ى بھ~ا المت~درب ف~ى مك~ان  -٣

 .ھذه المحاضرات عن طریق مركز االعداد المھنى وریادة االعمال بالجامعة  تقدیم العمل ویتم 

 

 : بدء التدریبالسابعة المادة 
 .الدراسى من اجمالى الساعات المعتمدة للبرنامج % ٤٠بدء التدریب المیدانى بعد االنتھاء من 
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 : حضور التدریبالثامنةالمادة
الم~دة فتتخ~ذ بحق~ھ  تل~ك  م~ن ثب~ت غیاب~ة أكث~ر م~ن. م~ن فت~رة الت~دریب %٢٠الیحق للطال~ب الغی~اب أكث~ر م~ن 

 -اإلجراءات النظامیة التالیة:
 فى العام القادم  اإلعادةیلغي لھ التدریب ویطلب منھ إذا كان غیابة بدون عذر   -١
 ویوضع ضمن قائمة االحتیاط  إذا كان الغیاب بعذر مقبول فیحذف لھ التدریب -٢
 .التقیم في االعتبار عند تلك المدة الطالب الذي تغیب اقل من المدة المذكورة أعاله بعذر أو بدون عذر تؤخذ  -٣

 

 : مدة التدریبالتاسعةالمادة 
عم~ل ع~ون ی~وم بعمل للبرامج التعلیمیة التى م~دتھا خم~س س~نوات دراس~یة و خمس~ة و ار یوم ستون تبلغ فترة التدریب 

 أو طبقا للوائح الكلیات الداخلیة بشرط اال تقل عن ثالثة اسابیع .ربع سنوات دراسیةللبرامج التعلیمیة التى مد تھا أ
 

 الطالب: التزامات العاشرة المادة 
 )٣طبقا لالستماره (ت .المیدانى بالكلیة التدریب وحدةبالمواعید المحددة من قبل  التعھد بااللتزام -١

 بالكلیة. میدانىالتدریب ال وحدة ءات التي تعقدھا حضور المحاضرات واللقا -٢

 قبل نھایة المدة المحددة للقسم المختص بتدریبھ. میدانىالالتدریب  وحدةلوتسلیمھ  میدانى تقدیم تقریر التدریب ال -٣
 .میدانىاللمعرفة اإلجراءات التي تمت علي تقریر التدریب  المیدانى بالكلیة التدریب وحدةالمراجعة المستمرة ل -٤

 )٤فترة التدریب المیدانى. طبقا لالستماره (ت عن استبیان عن مدى رضائھ یقوم الطالب بملء -٥

 

 میدانىالتدریب ال النھائىتقریرال -:ةعشر لحادیةالمادة ا
التقریر مكتوبا بلغ~ة ص~حیحة وواض~حة یس~رد المواض~یع الت~ي ت~درب فیھ~ا الطال~ب أثن~اء فت~رة الت~دریب یجب أن یكون  -١

 ویكون بصیاغة الطالب الشخصیة.
 .یتراوح ما بین خمس الى عشر صفحات یجب أن یكون التقریر مختصرا ومركزا في موضوع التدریب ویفضل أن  -٢
قرب مایمكن بعد ذكرھا في المتن ، وترقم تسلس~لیا م~ع أغرافیة في الجداول والصور الفوتوتوضع الرسومات البیانیة و -٣

 كتابة الرقم والعناوین تحت الصورة والرسومات وأعلي الجدول.
 توضع المالحق في نھایة التقریر وكذلك الخرائط والجداول التي لیست أساسیة مع كتابة األسماء والعناوین الالزمة. -٤
 إلجراء التعدیالت المطلوبة. كترونیاالیجب أن یكون التقریر منسوخا علي  -٥

 یحق للطالب في حالة وجود الصعوبات في كتابة التقریر مراجعة المشرف علي التدریب لمناقشة التقریر. -٦

 
 الطالب خالل فترةالتدریب المیدانىیم :_تقةعشر ثانیةالمادة ال

 كما یلىییم الطالب یتم تق

 )٥طبقا لالستماره (تالخارجى). (مشرف التدریبلجھة التدریب مخصصھ درجة ٤٠  -١

 )٦طبقا لالستماره (تالتدریب الداخلى. مشرفل مخصصھ درجات ٣٠ -٢
 )٧طبقا لالستماره (ت مخصصھ للتقریر النھائى .درجة  ٣٠  -٣
ف~ى  % ٣٠على اال تقل درجات الطالب عن من اجمالى الدرجات  %٦٠فترة التدریب تكون  زة اجتیاجالحد االدنى لدر -٤

 )٨طبقا لالستماره (ت .التقریر النھائى) –الداخلى شرفمال –عناصر التقیم الثالثة ( جھة التدریب عنصر من كل 
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 میدانى ب الیالتدر وحدةوسائل االتصال بین الطلبة و-:ثالثة عشر الالمادة 
 -یتم االتصال بإحدى الوسائل التالیة:

 لوحات اإلعالنات داخل الكلیة. -١

 بالطالب إذا كان ذلك ضروریا.االتصال الھاتفي  -٢

 .البرید االلكترونى للطالب -٣

 

 التدریب مركز  لیھ اعتماد آ-:الرابعة عشر المادة 
یقوم المشرف على التدریب بتسلیم قائمة باسماء الط~الب ال~ذین اجت~ازوا الت~دریب موض~حا بھ~ا ع~دد ای~ام الت~دریب ال~ى  .١

 .بالكلیة المیدانى التدریب مدیر وحدة 
وارس~الھا ال~ى مرك~ز الت~دریب  لكلیة بتجمیع كل القوائم واعتمادھا م~ن عمی~د الكلی~ھوحدة التدریب المیدانى بایقوم مدیر  .٢

 .المیدانى بالجامعة

یقوم مركز التدریب المیدانى بالجامعة باعتماد نتیجة التدریب المیدانى وارسالھا الى شؤون الطالب بالجامعة فى بدای~ة  .٣
 .فصل الخریف لكل عام دراسى

 .د عدد ایام التدریب فى سجل الطالبصرل   ITوم شؤون الطالب بالجامعة بالتنسیق مع مركز ال یق .٤

 
 الماده الخامسھ عشر: اصدار شھادة اجتیاز التدریب المیدانى 

 ٢٠١٦/٢٠١٧یتم تطبیق ھذه الالئحھ اعتبارا من العام الجامعى  .١
یق~~وم المرك~~ز باعتم~~اد جھ~~ات وم~~دة الت~~دریب واص~~دار ش~~ھادات اجتی~~از الت~~دریب المی~~دانى لخریج~~ى الع~~ام الج~~امعى (أ)  .٢

٢٠١٧/ ٢٠١٦  
للبرن~امج  %٥٠سنوات &  للبرنامج الدراسى الخمس %٦٦ریب (یقوم المركز باعتماد جھات التدریب ومدة التد(ب) 

  ٢٠١٨/ ٢٠١٧الدراسى االربع سنوات ) لخریجى العام الجامعى 
للبرنامج الدراس~ى  %٢٥للبرنامج الدراسى الخمسھ سنوات &  %٣٣یقوم المركز باعتماد جھات ومدة التدریب ((ج) 

  ٢٠١٩/ ٢٠١٨االربع سنوات ) لخریجى العام الجامعى 
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 اإلستمارات
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