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 مقدمة

 التعريف ببرنامج التدريب الميداني

وبين القطاعات الحكومية أو الخاصة من وأقسامها العلمية بين الكلية  تمالتدريب الميداني هو تعاون ي

تخصصاتهم خالل فترة الدراسة الجامعية وذلك  ُممارسةأجل تدريب الطالب من كل تخصصات الكلية على 

ويعتبر التدريب  ، تعاونةشترك من الكلية والجهة المُ حددة وإشراف مُ ابط مُ داخل بيئة عمل حقيقية تحت ضو

ويحسب في بكالوريوس المرحلة  برامجلجميع  الثالث ُمستوىالالثاني و ُمستوىال  إجباري في ُمقررالميداني 

 .كليةأو التعاونة لدى الجهة المُ  الُمتدربويعمل الطالب  ُمعتمدةالساعات العدل التراكمي بوزن المُ 

تمماً لإلطار تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب الميداني وتعتبره مُ  الزراعة جامعة عين شمسكلية 

 وحدة ضمان الجودة فيوما هذا الدليل إال جزء من جهود  ري الذي يتلقاه الطالب في الكلية ،النظ

وتمكينهم من تنمية أدائهم في تخصصاتهم  ُمستوىالطالب ورفع  ُمستوىالتدريب الميداني لالرتقاء ب

 مهاراتهم المهنية من خالل تنظيم المعلومات والمعارف النظرية واستخدامها في مواقف جديدة.

نحو النجاح والتفوق واإلبداع لما فيه من  الُمتدربيعتبر التدريب الميداني الخطوة األولى في طريق 

 الُمتدربواقعية تكسب  ُممارسةعالية و واجهة الواقع العملي والتعامل مع تفاصيله بكفاءةفرصة كبيرة لمُ 

واجهة المواقف الصعبة أو الطارئة بكل ثقة وحيوية وتضمن له تبوء ختلفة وتساعده على مُ خبرات مُ 

 ستقبل.ناسب في الحاضر والمُ المكان المُ 

،  خرجزات التزدريبرتكززات لمُ التدريب الميداني في رؤية ورسالة وأهدافاً شكلت مُ  ت الكليةوقد أعد

، واكتسزاب  تنميتهزاصة جيزدة لصزقل خبزراتهم المهنيزة و فر ُمقررفي هذا ال بأن يجد الطال الكليةأمل وت

 االتجاهات اإليجابية لبدء حياتهم المهنية.

صززيف فززي يحتززوي هززذا الززدليل علززى برنززامج التززدريب الميززداني بكافززة جوانبززه العمليززة لطلبززة الكليززة 

خرجاتزه وفترتزه ، بحيزث يشزمل كافزة أهزداف التزدريب ومُ  استهممن در الثالث ُمستوىالالثاني و ُمستوىال

نزذ التحزاقهم بهزا وحتزى هزا مُ ب، والتي تسعى الكلية لتقديمها وإكسابها لطال والتقييم ُمتابعةالالزمنية وآليات 

 ذوي كفاءة وتميز في مجال العمل المهني.ؤهلين تخرجهم أفراداً مُ 
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 الرؤية:

وتززأهيلهم فززي الجوانززب المهنيززة  هززاإلززى تنميززة قززدرات طالب شززمسكليززة الزراعززة جامعززة عززين سززعى ت

 والنهوض به. الُمجتمعواكبة سوق العمل في والعملية لمُ 

 الرسالة:

؛  المحلزى الُمجتمزع ُمؤسسزاتومزارع ومعامل ووحزدات الكليزة لتدريب في ل هاالفرصة لطالب الكليةتيح ت

لتخزريج طالزب  ، سزر الهزوة بزين النظريزة والتطبيزقوك تطبيق العملي لدراستهم النظريزةلتزويدهم بمهارات ال

 .ؤسستهقادر على اإلبداع والتميز والنهوض بمُ 

 التدريب الميداني:

عمليزة  الُمتزدربيمزارس فيهزا الطالزب  ، حزددةنظمزة خزالل فتزرة زمنيزة مُ نفذ وفق خطزة مُ نشاط عملي يُ   

 . ببرنامجه الدراسيالتدريب الميداني التدريب حيث يطبق الجوانب النظرية التي درسها لتحقيق أهداف 

 أهداف الدليل : 

ات التزدريب الميزداني لتوضزح كزل مزا يزداني إلزى إنشزاء وثيقزة خاصزة بمسزاريهدف دليل التزدريب الم  

 .الُمختلفةببرامجها كلية اليتعلق بعملية التدريب وجوانبها في 

 أهداف التدريب الميداني:

التزدريب  ُممارسزةالكفاءة العلمية والعملية عن طريق  الُمتدرب يهدف التدريب الميداني إلى إكساب  

 .الُمتاحة ُمؤسساتالالفعلي في 

كمزا عمليزة ، ذهنيزة ، عامزة  ،  قسزمة ممعرفيزةويتفرع من هذا الهدف العام األهداف التالية وهي مُ   

 يلي:

 أواًل: للطالب :

 :المجال المعرفي 

ئ والخبرات والمعلومات الالزمة النخراطهم في بالمعارف والمفاهيم والمباد بتزويد الطال .1

 سوق العمل.
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 سبق عن الكفايات المهنية المطلوبة في سوق العمل.تقديم تصور مُ  .2

 ة.ُمقررات الحتوى المسارب من مُ تمكين الطال .3

 ختلفة للتواصل والتفاعل مع اآلخرين.يطلع على طرق مُ  .4

 يكتسب القدرة على تحديد األهداف والعمل على تحقيقها. .5

 : مهارات العامةال

 تعزيز النمو المهني للطالب. .1

   في مجاالت التدريب العملي.اإلطار النظري مالمعرفة النظريةتوظيف  .2

 الُمجتمززع ُمؤسسززاتإتاحززة الفرصززة الكتسززاب مهززارات االتصززال والتواصززل والتفاعززل مززع  .3

 المحلي.

 .ياً على توثيق األنشطة والفعاليات التي ينفذها ميدان الطالبتعويد  .4

   .ُمتابعةالبآليات التخطيط والتنفيذ و الطالبد تزوي .5

 تمكين الطالب من تقييم اإلجراءات والفعاليات العملية وتقديم التغذية الراجعة. .6

 بفاعلية.ساعدة الطالب على استخدام األجهزة المعملية والوسائل التقنية مُ  .7

 المرجوة.توظيف التكنولوجيا في تحقيق األهداف  .8

 بفاعلية. الُمناسبةلوجية يستخدم الوسائل التكنو .9

 يتعامل مع القضايا المحلية بمهنية. .10

 : الذهنيالمجال 

 المحلي . الُمجتمع ُمؤسساتيقيم عالقة طيبة مع  .1

 .عالقات العمليحترم القوانين التي تنظم  .2

 يكتسب الثقة بالنفس واحترام الذات واآلخرين. .3

 يحترم خصوصية اآلخرين وسرية المعلومات. .4

 االنفعالي وقوة الشخصية.يحافظ على االتزان  .5

 يهتم بتوجيه النقد البناء / تقبل النقد واالستفادة منه. .6

 وأنظمتها ولوائحها. الُمؤسسةيحترم مواعيد العمل وتعليمات  .7

 يتبع األسلوب العملي في تناول القضايا المطروحة. .8

 يلتزم بالتدريب العملي. .9
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  .مات بروح طيبة ماألعمال اإلضافيةيتقبل التعلي .10

 لى اآلداب العامة.يحافظ ع .11

  .فاجئةرف في المواقف الطارئة مالمُ يحسن التص .12

 يهتم بمظهره العام. .13

 .الُمؤسسةيساهم في تطوير األنشطة والفعاليات داخل  .14

 يتمكن من مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين. .15

 والعاملين. الُمؤسسةيبدى درجة عالية من التنسيق والتعاون مع  .16

 المحلي. الُمجتمعو العلمي القسمو الكلية ا بينإعطاء الفرصة للشعور بالرض .17

 تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطالب. .18

أهاادا  وفيمااا يلااي عاار  جمززل أهززداف التززدريب، ويعتبززر العززرض السززابق لبهززداف بمثابززة عززرض عززام لمُ 

 :كليةال برامجمن  برنامجالتدريب الميداني الخاصة بكل 

 ثانيًا: أهداف الكلية :

 الُمختلفةه ُمؤسساتتبادلة مع وإنشاء عالقات إيجابية مُ  الُمجتمعية باندماج الكل. 

  تميز.كفاءة واقتدار مهني مُ  ومهارات طالبها لبناء طالب خريج ذصقل وتعزيز 

 أهمية التدريب الميداني :

 أوالً: أهمية التدريب الميداني للطالب:       

 .انخراط الطالب بسوق العمل 

  الميداني.ات النظرية خالل فترة التدريب لطالب في المسارالعملي لما درسه االتطبيق 

  تخصصه.اكتساب الطالب لمهارات وخبرات جديدة في مجال 

 ثانياً:  أهمية التدريب الميداني للكلية :      

 عالية.كفاءة مهنية  بكوادر جديدة ذات الُمجتمع إمداد 

 الكلية . الخبرات العملية لدى طالب ُمستوىن تحسي 
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 :  الُمستهدفةالفئة 

 الطالب  – 1

الثالزث  ُمسزتوىالالثزاني و ُمسزتوىالفي بنجاح وذلك  ُمعتمدةجتاز عدد ساعة الذي ي الُمتدربالطالب  

التززدريب  مززنج تخززرلسززاعات المطلوبززة قبززل امززن العززدد فززي حاجززة إلززى يكززون  بجميززع بززرامج الكليززة

 الميداني.

 التدريب  ُمؤسسات – 2

 الُمتدربالمحلي ذات العالقة التي سيلتحق بها الطالب  الُمجتمع ُمؤسساتومزارع ومعامل  هي كل 

تتنزوع هزذه ين واألقسام العلمية حيزث األكاديمي ينُمشرفالالكلية من خالل و الُمؤسسةالتنسيق بين  بعد

 تخصصات الكلية فمنها ما هو حكومي ومنها غير الحكومي.  بتنوع  ُمؤسساتال

 :الُمتدربمسئوليات الطالب 

سزاعده علزى فهزم الحيزاة المهنيزة أو تدرب ممزا يُ داني الكثير من المواقف للطالب للمُ يتيح التدريب المي

 ؤسسية بجميع جوانبها.المُ 

ناطزة بزه تجزاه التزدريب أن يعي المسئوليات والمهزام المُ  الُمتدربم هذه الفترة بنجاح البد للطالب ولكي تت

 من ذلك:الميداني 

  التي يتدرب فيها. الُمؤسسةااللتزام بلوائح 

 وحتى موعد االنصراف. الحضوربداية  منذاليومي الكامل  الحضورالنتظام با 

 ومزن  ُمشزرفللحدوث أي طارئ أو ضرورة تلزم التأخر أو الغياب يجب االعتذار  في حال

 .الُمؤسسةثم 

  كلف بها.الجدول اليومي وسائر األعمال واألنشطة التي يُ  الُمتدربينفذ 

 ن حيث االلتزام بآداب المهنة وأخالقهزا فزي المظهزر العزام تطبيق فلسفة الكلية تطبيقاً كامالً م

 والسلوك الجيد والقدوة الحسنة.

  في الكليزة مزن معزارف ومهزارات واالسزتفادة قزدر اإلمكزان  الُمتدربتطبيق ما تعلمه الطالب

 ساهمة في تطويرها.والمُ  الُمؤسسةمن إمكانات 
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  دة مزن خبراتزه وتوجيهاتزه سزتفااألكزاديمي والتجزاوب معزه واال ُمشزرفالالتعزاون الكامزل مزع

 العلمية.

  والعزاملين فيهزا والفئزة التزي  الُمؤسسزةوتزرك أثزر طيزب عنزد  الُمؤسسزةبناء عالقة طيبزة مزع

 .الُمؤسسةتخدمها 

 كيف تسجل مادة التدريب الميداني؟

 تسجيل التدريب الميداني كالتالي:مكن تلخيص إجراءات يُ 

 ات النظريزة ُمقزررلميداني أن يكون قزد أنهزى العلى الطالب الذي يريد تسجيل مادة التدريب ا

 سهم في فهمه للتدريب الميداني.التي تُ 

  الثالث ُمستوىال /الثاني  ستوىمُ الب آلخر فصل دراسيمنهياً أن يكون. 

 ويختار  ، ويمب البيانات كاملة ، قائمة تسجيل تدريب ميداني ، أن يقوم بفتح صفحة التسجيل

إلتاحزة الوقزت  العلمزي والكليزة في المدة التزي يحزددها القسزم ، ناسبة لمكان سكناهمُ  ُمؤسسات

 الكافي للتنسيق مع الجهات المعنية بقبوله.

 هامة: ُمالحظات

  شرط أساسي الجتياز التدريب الُمتدربدوام. 

 .تسجيل مادة التدريب الميداني في القبول والتسجيل 

 التدريب الميداني:العلمية في  م اقساأل مهام 

  التسجيل للتدريب الميداني.تحديد فترة 

  العلمي وفق المعايير التي يراها القسم ُمؤسساتالين على الُمتدربتوزيع. 

  ين.الُمتدربلقبول الطلبة  الُمتاحة ُمؤسساتالالتنسيق مع 

  ين.الُمتدرب بعلى الطال ينُمشرفالتوزيع 

 والحرص على حسن سير العمل. ينُمشرفالين والُمتدرب ُمتابعة 

  بكل جديد. وإبالغهم ينُمشرفالعقد لقاء مع 

  ين وإرشادهم بعملية التدريب الميداني.الُمتدربعقد لقاء مع الطلبة 

  الطالب. درجاتاستقبال التقارير مع نهاية كل فصل ورصد الدرجات في كشف 
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 هامة: ُمالحظات

 ب التدريب الميداني على أماكن التدريب ما يلي:يؤخذ في االعتبار عند توزيع طال

 والطالب. ُمشرفال تخصص كل من 

  التدريب. ُمؤسساتفي تحديد  ُمشرفالرغبة 

 .رغبة الطالب بتحديد المنطقة السكنية له 

  وتنزززوع مهامهزززا  الُمؤسسزززةمحسزززب حجزززم  بحزززدد مزززن الطزززالبزززالقبول بعزززدد مُ  الُمؤسسزززةرغبزززة

 وخدماتها .

 التدريب الميداني ُمشرف

مي فزي اإلشزراف علزى طزالب شزارك بجانزب عملزه األكزاديهو أحد أعضاء هيئة التزدريس بالكليزة ويُ 

 التدريب الميداني وتقييمهم خالل الزيارات الميدانية التي يقوم بها. ُمقرر

 الميداني: ُمشرفالمهام 

راعزاة مزا مُ  ُمشرفالومن ثم على  ينُمشرفالعلى  التدريب الميداني العلمي بتوزيع طالبقسم اليقوم 

 يلي: 

  بين لهم:  على أن يُمشرفالعقد اجتماع خاص للطلبة ممجموعة 

 .مسئوليات الطالب تجاه نفسه وتجاه زمالئه 

  ُالُمؤسسةدير مسئوليات الطالب تجاه م. 

  الُمؤسسةمسئوليات الطالب تجاه.. 

  والزيارات والتقييم. ُمتابعةالفي  ُمشرفالطريقة 

  وحسززن اسززتقراره وتوطيززد الثقززة بززين  ، الُمتزدربؤسسززة لالطمئنززان علززى لمُ ل ُمشززرفالزيزارة

الحظزة أال تقزل عزدد زيزارات مزع مُ  ، زالة حاجز الرهبة مزن التزدريبإل الُمتدربو ُمشرفال

مارسزته للمهنزة لتوجيهزه الواحزد أثنزاء مُ  التزدريبللمتزدرب عزن ثزالث زيزارات فزي  ُمشرفال

 وتقييمه.

   شززكلة أو مُ  ، تكززررمسززواء غيززاب مُ  الُمتززدربعززن أي خلززل يحززدث عنززد  العلمززيقسززم الإبززال

  .الُمؤسسةشكلة تتعلق بوضع أو مُ  ، سلوكية
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  ُحدد وبالكيفية التي يراها القسم.تسليم نماذج التقييم النهائية في الوقت الم 

  ُشزكلة مهنيزة واجهتزه ألي مُ خاصة أثنزاء مُ  ، لحل أي صعوبات قد تعترضه الُمتدربساعدة م

 أو إدارية.

 تابع:الُم ُمشرفال

تميزز فزي الطالزب بحيزث يكزون مزن ذوي الخبزرة وال منزهالتزي يتزدرب  القسزم العلمزييتبع  ُمشرفهو 

 وأ الكليززة داخززل الُمتززدربالطالززب خرجززات تززدريب مُ باشززر علززى ، حيززث يشززرف بشززكل مُ  مجززال تخصصززه

 حكومية أو خاصة. الُمؤسسةالتي يتدرب فيها سواء كانت  الُمؤسسة

 تابع:المُ  ُمشر المهام 

التزدريب الميززداني بالكليززة علززى المحززاور  علززىتزابع وعضززو اإلشززراف المُ  ُمشززرفاليزتم التنسززيق بززين 

 نقاط التالية:وال

 .وتشجيعهم على العمل الُمختلفةومرافقها وتسهيالتها وأنشطتها  الُمؤسسةتعريف الطالب ب .1

 والتقييم. ُمتابعةالالقيام بمهام اإلشراف و .2

الطالززب كالحضززور  ُمتابعززةاالحتفززاظ بملززف الطالززب الززذي يحتززوي علززى التقززارير وكززل مززا يتعلززق ب .3

 واالنصراف.

 التدريب الميداني بالكلية. ُمشرفووضع درجاتهم وفق ما يسنده له  تقييم طالب التدريب الميداني .4

 توضيح المهام المطلوبة من الطالب خالل فترة التدريب الميداني.  .5

 ساعدة للطالب بكل ما يحتاجونه من معلومات وخبرات.تقديم العون والمُ  .6

 .الُمؤسسةين بمرافق الُمتدربتعريف الطلبة  .7
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 خطة التدريب الميداني

نصر األبرز في تشكيل الشخصية المهنية لخريج الكلية لهذا تتمحور خطط ريب الميداني هو العُ التد

من خالل األنشطة والبرامج والمشروعات  يهلتطوير الشخصية المهنية لد الُمتدربالتدريب حول الطالب 

المحلي  الُمجتمعو ُمؤسساتالمالء وباشر على كل من العُ التي ينفذها الطالب ، إال أن للخطة مردود غير مُ 

 .األكبر الُمجتمعو

 خطة التدريب والسيناريوهات البديلة

محاور 
 التدريب

PLAN 
(A) 

PLAN 
(B) 

PLAN 
(C) 

PLAN 
(D) 

PLAN 
(E) 

PLAN 
(F) 

PLAN 
(G) 

PLAN 
(H) 

 ــ ــ + ــ + ــ + + ُمؤسساتال
 عمزار

ومعامل 
 الكلية

 ــ + ــ ــ ــ + + +

الكلية 
 والجامعة

 ــ ــ ــ + + + ــ +
 تفاصيل السيناريوهات والخطط البديلة

 نوع الخطة
 االستجابة

 الكلية والجامعة ومعامل الكلية عمزار ُمؤسساتال

PLAN (A) + + + 

 العمل الجماعي 
 ربط الموارد بالخدمات

المهنة وطرح  ُمشكالت
 الحلول

تطبيق المعارف 
 والمهارات المهنية

عمل  في الُمشاركة
 وبحث ميداني

  

وندوات و  ُمحاضرات
 ورش عمل مهنية

مارسات المُ  ُمحاكاة
 المهنية
 جمعةقوافل مُ 

PLAN (B) + + ــ 

 العمل الجماعي 
 ربط الموارد بالخدمات

المهنة وطرح  ُمشكالت
 الحلول

تطبيق المعارف 
 والمهارات المهنية

عمل  في الُمشاركة
 وبحث ميداني

 

 

PLAN (C) ــ + + 

عمل  في الُمشاركة  
 وبحث ميداني

وندوات و  ُمحاضرات
 ورش عمل مهنية
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 نوع الخطة
 االستجابة

 الكلية والجامعة ومعامل الكلية عمزار ُمؤسساتال

مارسات المُ  ُمحاكاة  
 المهنية
 جمعةقوافل مُ 

PLAN (D) + ــ + 
 العمل الجماعي 

 ربط الموارد بالخدمات
المهنة وطرح  ُمشكالت

 الحلول
تطبيق المعارف 
 والمهارات المهنية

وندوات و  ُمحاضرات 
 ورش عمل مهنية

مارسات المُ  ُمحاكاة
 المهنية
 جمعةقوافل مُ 

PLAN (E) ــ ــ + 
وندوات و  ُمحاضرات   

 ورش عمل مهنية
مارسات المُ  ُمحاكاة

 المهنية
 جمعةقوافل مُ 

PLAN (F) + ــ ــ 

 العمل الجماعي 
 ربط الموارد بالخدمات

المهنة وطرح  ُمشكالت
 الحلول

تطبيق المعارف 
 والمهارات المهنية

  

PLAN (G) ــ + ــ 

عمل  في الُمشاركة  
 وبحث ميداني

 

PLAN (H) ــ ــ ــ 

    

 الخطط المقترحة للتدريب الميداني
 النشاط المحور

 العمل الجماعي ؤسسيالمُ 
 الُمجتمعب الُمؤسسةربط 

 ربط الموارد بالخدمات
 المهنة وطرح الحلول ُمشكالت

 تطبيق المعارف والقيم والمهارات المهنية

 العمل في الُمشاركة مزارع ومعامل الكلية
 بحث ميداني
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 النشاط المحور

 وندوات ُمحاضرات امعةالكلية والج
 ورش عمل

 تجارب مهنية ُمحاكاة
 تنوعةسابقات مُ مُ 

 التواصل المحور اإللكتروني
 جمع المعلومات
 كتابة التقارير

 مراحل الخطة

 طالعة التجارب السابقة في التدريب الميدانيمُ  -1 التمهيد
 جماعية لوضع خطة التدريب الميداني ُمناقشات -2
 إعداد كتاب خطة التدريب -3
 سات العامة للتدريبوضع السيا -4
 تحديد وتوزيع الطالب -5
 تقسيم العملية التدريبية إلى قطاعات -6
 على التدريب ينشرفمُ اللقاء وتدريب  -7
 تأسيس الهيكل التنظيمي للتدريب -8
 شاركينتحديد المهام والحقوق والواجبات للمُ  -9

 تسليم خطابات التدريب والتأكد من االستالم -1 التنفيذ

 ب الميدانيتسكين الطالب في أماكن التدري -2

 تقديم تقرير ميداني عن التدريب أسبوعيا   -3

 خالفيننتظمين أو الم  تنفيذ جلسات إرشاد أكاديمي للطالب غير الم   -4

 تقديم السيرة الذاتية لموقع التدريب في نهاية التدريب -5

 تنفيذ الخطة الرئيسية للتدريب -6

تابعةال -1 التقويم  الدورية لتنفيذ الخطة م 
تابعةال -2  المهنية الذاتية للقيادة م 
تابعة -3  ميدان التدريب وجودة األداء م 

 خطط التنفيذ

 وسائل التقييم األنشطة الهدف

تقديم رؤية نقدية . 1

بالتركيز على الشق المهني 

 والفني

. عمل تقرير مهني عن السيرة 1

 الذاتية للم ؤسسة

. تقديم رؤية نقدية مع التقرير عن 2

 الم ؤسسةنقاط القوة والضعف ب

ناقشات. عقد 3 تتابعة الستخالص  م  م 

 م شرفالأهم النتائج مع 

. تصويب التقرير المهني واستكماله 1

 حال نقصه

ناقشة جماعية بين الطالب 2 . عمل م 

 للتوصل إلى تقرير أكثر فاعلية

تمكين الطالب من . 2

وصف أهمية دور 

 التخصص في التدريب

. التعرف على الدور الموصوف 1

على للوقوف والمتوقع والواقعي 

 الفجوة بين األدوار الثالثة

قترحات التي تسهم في 2 . تقديم الم 

. عقد جلسات استماع مع الطالب 1

لتحديد مدى معرفتهم بطبيعة الدور 

 المهني

ناقشاتعقد  .2 جماعية لتحديد  م 
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 وسائل التقييم األنشطة الهدف

زيادة التطابق بين األدوار الموصوفة 

 توقعة والواقعيةوالم  

تابعة. 3 التوصيات بما يضمن  م 

 قدر الم ستطاع الم ؤسسةتنفيذها داخل 

الطالب على تقدير الموقف قدرات 

 الم ؤسسةالمهني داخل 

تعريف الطالب بالعالقة . 3

 شتركةبين مهنته والمهن الم  

. قيام الطالب بتقديم رؤية نقدية 1

 لمثال عن التكامل المهني

. تكليف الطالب بعمل بحث عن 2

 أهمية العمل الفريقي في المجال

تقرير عن أشكال التعاون تقديم . 1

 التي تحد من التكامل م شكالتوال

 . أخرى2

تمكين الطالب من . 4

وصف وتحديد أهم 

التي تحد من  م شكالتال

مارسةفاعلية ال في مجال  م 

 التدريب

. تمكين الطالب من رصد 1

 بدقة م شكالتال

. تكليف الطالب بتحليل م شكلة 2

 للوقوف على أسبابها

ن وضع الحلول . تمكين الطالب م3

ناسبة  لتلك الم شكلة الم 

ناقشة الطالب في مدى جدية تلك 4 . م 

 الحلول

ناقشاتال. 1  الجماعية م 

 . جلسات استماع2

 . اجتماعات تشاورية3

تمكين الطالب من . 5

استخدام وتطويع المعارف 

 المهنية في مجال التدريب

. تكليف الطالب بعمل بحث عن 1

 لالمعارف النظرية في المجا

ناقشة ما توصل إليه البحث من 2 . م 

 نتائج مع األقران

. تمكين الطالب من تطبيق تلك 3

المعارف المهنية مع العمالء في 

  الم ؤسسة

. تصويب البحث والوقوف على 1

 نقاط القوة والضعف

ناقشة الجماعية2  . الم 

. تقديم مقالة تطويع المعارف المهنية 3

 الم ؤسسةفي 

مهنية . صقل المهارات ال6

التي تمكن الطالب من األداء 

التي  الم ؤسسةالمهني في 

 يتدرب فيها

كون المعرفي النظري . تدعيم الم  1

 تعلمةعن المهارة الم  

. زيادة شعور الطالب بأهمية 2

مارسةتعلمة في تفعيل الالم  المهارة   م 

 المهنية

. تدريب الطالب على استخدام 3

تعلمة مع العمالء  المهارة الم 

تابعة. 1  منهجية لتطبيقات الطالب م 

 . تصويب تقرير المهارات2

ناقشات. ال3  الجماعية م 

. صقل مهارات الطالب 7

في دراسة وتحليل 

 االحتياجات الفعلية للعمالء

. صقل مهارات الطالب في تقدير 1

 الحقيقية للعمالءاالحتياجات 

. تدريب الطالب على وضع 2

 األولويات وتحديد األهم فالم هم من

 االحتياجات

. تمكين الطالب من ربط 3

بالخدمات والموارد االحتياجات 

تاحة  الم ؤسسةب الم 

ناقشة الجماعية1  . الم 

 . جلسات االستماع2

 م الحظات. دليل ال3
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 وسائل التقييم األنشطة الهدف

. تدريب الطالب على الطريقة 4

ثلى لتقديم الخدمة بشكل م   رضي الم 

 للعميل

. تنمية قدرات الطالب 8

على تطبيق المهارات 

نية مع العمالء في المه

 الم ؤسسة

 الم شاركة. تمكين الطالب من 1

نضبطة في تقديم الخدمات للعمالء  الم 

. تبصير الطالب بمناطق القوة 2

 والضعف في استخدامه للمهارة

. تمكين الطالب من استخدام 3

 المهارة المهنية في حياته العملية

 م الحظات. دليل ال1

ناقشات. ال2  الجماعية م 

ية قدرات الطالب . تنم9

وتمكينه من دراسة 

العمالء  م شكالتوتشخيص 

مع اقتراح خطوط وخطط 

 عالجية لها

العمالء على  م شكالت. عرض 1

الطالب بطريقة م نضبطة تراعي 

 الخصوصية

ناقشة الطالب في أهم أسباب تلك 2 . م 

وترجيح العوامل البينية  م شكالتال

 الذاتية في الم شكلة

على التوصل إلى  . م ساعدة الطالب3

 االنطباعات التشخيصية عن الم شكلة

ناقشة خطوط وخطط العالج 4 . م 

قترحة مع الطالب  الم 

ناقشات. ال1  الجماعية م 

 . االجتماعات2

قابالت3  . الم 

. صقل القدرات 11

التقويمية لدى الطالب بما 

مكنه من تقييم برامج ي  

 الم ؤسسةوخدمات 

ير . تمكين الطالب من بناء معاي1

 موضوعية للتقويم

. رصد الطالب لمناطق القوة 2

 الم ؤسسةوالضعف في 

تمكين الطالب من التعرف على . 3

الفرص والتهديدات التي تحيط 

 الم ؤسسةب

. مساعدة الطالب على التوصل إلى 4

عالجة نقاط الضعف  قترحات لم  أهم الم 

 الم ؤسسةوتدعيم نقاط القوة ب

ناقشات. ال1  الجماعية م 

 ات استماع. جلس2

عدل االنتماء 11 . زيادة م 

لدى الطالب من خالل 

في  الم شاركةتمكينه من 

 واجهة قضية م جتمعيةم  

ية الم جتمع. تحديد أهم القضايا 1

لحة والتي تؤثر  بالسلب على الم 

من خالل التعرف على  الم جتمع

 م عدالت انتشارها وأسبابها

. تدعيم م ستويات وصور م شاركة 2

 م شكالتالحد من تلك ال الطالب في

. التعرف على الخبرات والتجارب 3

 م شكالتالسابقة لحل تلك ال

ية الم جتمع م ؤسساتال. االتصال ب4

تابعة. 1  الطالب أثناء التنفيذ م 

 الم شاركة. تقديم تقارير دورية عن 2

 تماع. عقد جلسات اس3

ناقشات. 4  جماعية م 
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 وسائل التقييم األنشطة الهدف

مكن من الم ساعدة في تدعيم التي ت  

عالجة الم شكلة  دور الطالب م 

. تنمية الذوق والمشاعر 12

النبيلة لدى الطالب من خالل 

في  الم شاركةتمكينه من 

المعارض الفنية ذات 

 االرتباط المهني

في  الم شاركة. تمكين الطالب من 1

تعددة المعارض والحمالت المهنية  الم 

على أن يتم التركيز على الشأن 

 المهني

وتمكن الطالب من . عقد الم سابقات 2

فيها بما يضمن م شاركة  الم شاركة

 فعلية في هذا الشأن

. إقامة م عسكرات مهنية تسهم في 3

تحسين الذوق العام وتنمية المشاعر 

 الجمالية واالنتمائية لدى الطالب

تابعة. 1  األداء م 

. عقد ورش عمل لقياس القدرات 2

 بانتظام

قابالت واالجتماعات التقييمية3  . الم 

  أخرى

 

 قواعد العملية التدريبية

ستجدات والتطورات التي لحقت بواقع مهنة المهندس الزراعي و تتم العملية التدريبية في ضوء المُ  
تطلبات سوق العمل في األوقات الراهنة وفي إطار التراكم المعرفي والخبرات والتجارب المهنية في واقع مُ 

 رته الالئحة التنفيذية للكلية.مجال التدريب الميداني وفي تقنين ما أق
منهاية امتحانات  يتم تقسيم التدريب إلى قطاعات وفقاً لمجاالت برامج الكلية لمرحلة البكالوريوس -1

التي يتدرب فيها الطالب  الُمؤسسةوطبيعة  الثالث  ُمستوىالالثاني و ُمستوىالفصل الدراسي الثاني لل
 كلف بها.يعة المهام المُ على أن يكون لكل قطاع هيكل تنظيمي يناسب طب

يتم عمل أجندة تظهر أوقات التدريب الميداني وتوزيع الخطة التدريبية ومواعيد االجتماعات  -2
 نفذة.والدورات التدريبية وغيرها من األنشطة المُ 

وتنفيذ األنشطة  يةاإلشرافناسبة بالكلية لعقد الدورات التدريبية واالجتماعات يتم تخصيص أماكن مُ  -3
 تفق عليها في الخطة التدريبية.المُ  تنوعةالمُ 

ستمر في تطوير من جدوى التدريب المُ  انطالقاً تنفذ خطة تدريبية لهيئة اإلشراف والقيادات الفنية  -4
تخصصين العملية التدريبية على أن تنفذ الحقيبة التدريبية من قبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس المُ 

 بالدورة التي حصل عليها. ُمعتمدةشهادة  الُمتدربمنح في التدريب الميداني على أن يُ 
على التدريب من القيادة الذاتية بتقرير أسبوعي عن واقع العملية التدريبية وفي حالة  ُمشرفاليتقدم  -5

وفقاً لما فيه صالح العملية  اإلشراقيةعدم تسلم التقرير الدوري يتم اتخاذ إجراءات تجاه الهيئة 
 التدريبية.

رشاد األكاديمي من نخبة من أعضاء هيئة التدريس تتولى توجيه وإرشاد الطالب لما تشكل لجنة اإل -6
 فيه صالح العملية التدريبية.

تخصصة تهدف إلى تأهيل تخصصة من أعضاء هيئة التدريس تنفذ حقيبة تدريبية مُ تشكل لجنة مُ  -7
 شاركين في العملية التدريبية.وتدريب المُ 
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 :الُمتدربالطالب  (1

سخة إلكترونية عبر البريد اإللكتروني أو ورقية من الخطة التدريبية أو من مكتب يتسلم الطالب ن -1
 .ُمشرفالالتدريب الميداني على أن يلتزم الطالب بتطبيق الخطة مع 

وصى به في الئحة الكلية على أن تطبق الجزاءات الجامعية الالزمة سجل الطالب آلياً وفقاً لما هو مُ يُ  -2
 لتزم بأخالقيات المهنة.تغيب أو غير المُ أو المُ نضبط على الطالب غير المُ 

الكلية وحال تعذر تسلم التكليفات من قبل  ُمشرفسلم الطالب المهام والتكليفات بطريقة دورية عبر يُ  -3
 القطاع لالطالع على المهام. ُمشرفمن القيادة الذاتية إلى  سةالُمؤس ُمقررالكلية يلجأ  ُمشرف

اعات تدريبية فأكثر إلى جلسة إرشاد أكاديمي مع أحد أعضاء   س11يخضع الطالب الُمتغيب م  -4
باستبعاد الطالب  في تقرير رسمي هيئة التدريس ملجنة اإلرشاد األكاديمي  على أن توصي الجلسة

أو إعادة اندماجه في العملية التدريبية مرة أخرى بدون عقوبات أو توقيع عقوبة تناسب ما اقترفه 
 دة التدريب مقرونة بالحيثيات.ة أسبوعياً أثناء مُ الطالب على أن تعقد اللجن

 الكلية: ُمشر  (2

سم القيتم اعتماد هيئة اإلشراف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أن يتم التكليف من قبل  .1
 مكتب التدريب الميداني.العلمي أو 

 ريب.الذاتية للطالب في بداية التداته انببي الُمؤسسةيتقدم الُمدرب من خارج  .2
  من أعضاء هيئة التدريس في مجال التخصص بيانات وُمخرجات الُمدرب الخارجي 3يراجع م .3

 التدريب من عدمه.ب قيامه ُمستقبالً  على أن يوصى بجواز قبول/ عدم قبول تكرار
مكتب  القسم العلمي أو نسخة إلكترونية عبر اإليميل الشخصي أو باليد في ُمشرفالدرب أو سلم المُ يُ  .4

 الميداني بعد أسبوع من العملية التدريبية على أن يلتزم بالتنفيذ بما يدعم العملية التدريبية. التدريب
بتعليمات مكتوبة بما يستجد من مهام وأنشطة طوال فترة العملية  ُمشرفاليتم إخطار الُمدرب أو  .5

 التدريبية كما ُيخطر رسمياً بمواعيد االجتماعات أو الدورات التدريبية.
درب على ُمكافأة مالية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن على أن ُيمنح شهادة خبرة يحصل المُ  .6

 وتوصية بضرورة تواصله للتعاون مع الكلية في مجاالت أخرى. ُمعتمدة
الُمدرب في العملية التدريبية االنتظام في حضور االجتماعات والدورات التدريبية  الستمرارُيشترط  .7

 من جهات رسمية والتي تضمن تطور األداء المهني للُمدرب. ُمعتمدةية أو الالتي تنظمها الكل
للقواعد الجامعية المعمول بها فيما يخص اإلنجاز في األداء أو التقصير  ُمشرفاليخضع الُمدرب أو  .8

 في المهام الُمكلف بها أثناء العملية التدريبية.
 التدريبية: الُمؤسسة (3

التدريبية بهذا  الُمؤسسةي العملية التدريبية آلياً بعد ُمخاطبة التدريبية ف الُمؤسسةيتم تسجيل  .1
ين واإلشراف وأوقات العملية التدريبية الُمتدرببخطاب ُمعتمد من الكلية يوضح أسماء الخصوص 

 والخطة التدريبية أثناء الزيارة.
غير  الُمؤسسةاد التدريبية حال تعاونها مع هيئة اإلشراف على أن يتم استبع الُمؤسسةُيكتمل تسجيل  .2

 ُمشرفالُمتعاونة أو ُمخاطبتها رسمياً بخطاب رسمي يتم من خالله التحقق من صحته من قبل 
 القطاع وُيعتمد من ُمدير التدريب أو من ينوب عنه في هذا الشأن.

 :الُمؤسسة ُمشر  (4

لتدريب التدريبية ومنسق الكلية للوقوف على القيمة الُمضافة من ا ُمؤسساتاليتم التنسيق بين  .1
 وتوافقها مع ُمتطلبات التدريب 
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 رابعًا اللجان الُمعاونة

 لجنة انتقاء الُمدربين .1
تشكل من عضو هيئة تدريس عن كل قسم علمي بدرجة أستاذ تختص اللجنة بالتوصية بقبول المدربين 

 من خارج وداخل الكلية للُمشاركة في العملية التدريبية.
 لجنة اإلرشاد األكاديمي .2

مجموعة من أعضاء هيئة تدريس كل قسم علمي على أن تعقد جلسات دورية مع الطالب تشكل من 
 أثناء العملية التدريبية بما يمكن الطالب من االندماج في العملية التدريبية.

 لجنة تدريب الُمدربين .3
تشكل اللجنة من نخبة من أعضاء هيئة التدريس عن كل قسم علمي تكون مهمتها تدريب هيئة اإلشراف 
والُمدربين وتزويدهم بالمهارات والخبرات والتجارب المهنية التي تمكنهم من تحسين األداء في العملية 

 التدريبية.
 اإلشرا  ُمتابعةلجان  .4

والتقويم على أن تشكل من نخبة من أعضاء هيئة التدريس  ُمتابعةالتختص اللجنة بعملية الُمراقبة و
 الُممثلين لبقسام العلمية بالكلية.

 النشاط: لجان .5
تتشكل من مجموعة من المهنيين الُمتخصصين في ُمختلف األنشطة التي تفيد العملية التدريبية وتسأل 
 اللجنة عن عملية تدريب الطالب على األنشطة التي ترتبط بالعمل المهني سواء في الكلية أو خارجها.

 

 دريبيةيمكن لمكتب التدريب استخدام لجان نوعية تسهم في تطوير العملية الت
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 تنفيذ برامج التدريب الميدانيآلية 

 لطلبة مرحلة البكالوريوس

مجب نااشا جتنااش مجالااشألقجام اااشمجاألالاعااةجاألاانعااةجهاامجرسامااكج اا  جاااش قجااا ج ااكج ااش
األثشألا جستعامجاحاارجب ناشا ججُاااتسىاألاألثشنمجسججُااتسىقداهجب قعهجأللتاألتد عبجاألاعدانمجاألذيج

جاألتد عبجاألاعدانم.

 عبجاألاعدانمجا جام اشمجاألاانعةجتقسمجبسعمجخطةجتنفعذعاةجأللب ناشا جت  كجأللنةجأللتد
جت اكج:

جاألثشأل (.جُااتسىاألاألثشنمجسججُااتسىاألاتسعع ج)تحدعدجالشالتجاألتد عبجأللطحبجهمجاألاُج -1
االتصشكجبل شتجاألتد عبجألتحدعدجب نشا جاألتد عبجساألااةجاالااتعاشبعةجألل اةجاألتاد عبج -2

خاااحكجب تس اااسكجتااااشس جباااع جاأل لعاااةجسل اااةججساألتاااا عحتجاألتااامجتقااادا شج اااكجل اااةجاااا 
جاألتد عبج)إ جرا  (.

 آألعةجاإل  افج لىجاألطحبجخحكجهت ةجاألتد عبجستقسعمجاألطحب. -3

 عقدمج كجطشألبجتق ع ًاج اشجتمجإنلشزهجهمجاألتد عبجاألاعدانم. -4

ام اشدعاعع ج لاىجاألتاد عبج ا ججع ُا ا هاألتل يجااتبعشنشتجأللطاحبجسل اةجاألتاد عبجسج -5
 ا جاألتد عبمجساألصاسبشتجاألسالبجاألتغلبج لع شجسا ت احشتجاألتحاع .آ ام مجهمجاألب نش

 تعمجأللنةجاألتد عبجبادجتحلعكجاالاتبعشنشتجاإلل اءاتجاألتصحعحعة. -6

جاألُانشااابةتقااسمجام اااشمجاألالاعااةجاألاانعااةجبشألتاااشس جااامجإدا ةجاأل لعااةجهاامجسعاامجاألحلااسكج -7
 ألسعمجاإلل اءاتجاألتصحعحعةجاسعمجاألتنفعذ.

عا ًاجاانسعًشجهامجبداعاةج اكجهصاكجد ااامج)اابتاب (ج ااشجتامجإنلاشزهجعقدمج اكجب ناشا جتق ج -8
 ستسععرجاإلعلشبعشتجساألالبعشت.
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 (داخل الكليةنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني ) 

 -------------------------------:مكان التدريباسم  ----------------------/ة:الُمتدرباسم 

 م22م           تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       22/      تاريخ بدء التدريب:    /   

  ---------/ ة:المعاوناسم  ----------------------: مسئول التدريب الميدانياسم 

 عنـــاصــر التقـــويــم م

 

 تقدير الدرجة 

04 

 الشخصية العامة  أوالً : 

 2     يتمتع بمظهر الئق وأخالقيات راقية  .1

 2  ويمكن االعتماد عليه      تستجيب للعمل يتمتع بشخصية   .2

 ثانياً : الجانب العملي والمهني

 3   الكليةاالنضباط في الحضور واالنصراف واحترام أنظمة   .3

 2    التدريب نطاق في وتفعيلهااستيعاب التعليمات   .4

تدربدرة ق  .5  6  واكتساب مهاراته التدريبمدخالت  االستفادة منعلى  الم 

في مجال التخصص والعلوم  الكمبيوتريجيد مهارات استخدام برامج   .6

  المرتبطة

 4 

 5  إعداد وكتابة التقاريريجيد مهارات   .7

 2  التنظيميجيد مهارات   .8

 2  االجتماعات وتحضير اليجيد مهارات االستقبال و  .9

 3  تصميم( –تعديل  –د مهارات استخدام النماذج اإلدارية )استخدام يجي  .11

 2  زمالئه أثناء التدريبالتعامل مع التواصل ويجيد مهارات   .11

 2  الفاعلة والنقاش البناء الم شاركةيجيد مهارات   .12

تدربمن  المنظومة التدريبية للبرنامجاستفادة   .13  5   الم 

 04  المجموع الكلي

--------------------------------------------------------------: ول التدريبمسئ ُمالحظات 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 المعاونين ...................                        توقيع مسئول التدريب .............يع توق

 
 

 % للحضور عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور مدة التدريب
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 (خارج الكليةنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني ل )

 -------------------------------:مكان التدريباسم  ----------------------اسم الطالب/ة:

 م22م               تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       22/    /     تاريخ بدء التدريب:    

  ----------------------:المعاونيناسم  ----------------------: التدريب / ة ُمشر اسم 

 تقدير الدرجة عنـــاصــر التقـــويــم م 

04 

 أوالً :  الشخصيـة العامـة 

 3     يتمتع بمظهر الئق وأخالقيات راقية  .1

 3  . النقاش الفعالالقدرة على   .2

 3  للمتدرب ومدى االلتزام والمواظبة  السلوك العام  .3

 ثانيـاً : الجانب المهني للمتدرب

 3  و استخدام األجهزة الحديثة . والعمل الجماعيتنظيم اليجيد مهارات   .4

 3  يطبق عمليا  المهارات والقدرات الالزمة ألداء العمل.   .5

 3  التدريبوالعمل  يشارك بفاعلية في  .6

7.  
على اكتساب المهارات االستفادة من مدخالت التدريب والعمل 

 الم ستهدفة

 
3 

تاحةوفق اإلمكانيات  التدريبقدم تصورا  لتطوير   .8  3  الم 

 4  بالتدريبالتقارير الخاصة  تحسينات على بعض نماذجاقتراحات قدم   .9

 4  التدريبتحسينات على مدخالت وعمليات ومخرجات اقتراحات قدم   .11

 3  في األعمال و تولي مهام متنوعة .  الم شاركةالرغبة في التعلم و  .11

 11  على مواعيد التدريب ةالمواظب .12

 15  تقرير التدريبإعداد وكتابة  .13

 04  المـجمـوع الكلـي

 

   المعاونين ............                 توقيع مسئول التدريب ..........................ع توقي

 % للحضور عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور مدة التدريب
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 ( الُمؤسسةنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني ) خاص ب

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 م22م           تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       22تاريخ بدء التدريب:    /    /     

 

 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 عنـــاصــر التقـــويــم م
 تقدير الدرجة

04 

 أوالً :  الشخصيـة العامـة 

 2     بموضوع التدريبيهتم   .1

 3  .  م الحظاتيتقبل النقد البناء والتوجيه وال  .2

 2  القدرة على إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرين .  .3

 ثانيـاً : الجانب المهني للمتدرب

 3  و استخدام األجهزة الحديثة . وإدارة الوقتظيم تناليجيد مهارات   .4

 3  ينجز العمل في الوقت المحدد .   .5

 3  يطبق المهارات والقدرات الالزمة ألداء العمل.   .6

 3  التدريبمخرجات ويدرك تفاصيل اليحدد مدخالت وعمليات   .7

تاحةوفق اإلمكانيات  التدريبقدم تصورا  لتطوير   .8  3  الم 

 3   التدريبتحسينات على ت لاقتراحاقدم   .9

 3  تولي مهام متنوعة . وفي األعمال  الم شاركةالرغبة في التعلم و  .11

 3  جراءات وأنظمتها.اإلااللتزام ب  .11

 3  القدرة على فهم بيئة العمل والتكيف معها وتقديم األفكار والمقترحات .  .12

 3  التغلب على صعوبات العمل .على قدرة ال  .13

14.  
يد خطوات العمل والبرنامج الزمني والمراجعة القدرة على تحد

 والتدقيق.

 
3 

 04  المـجمـوع الكلـي

المدير:  ُمالحظات

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

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

           توقيع المسئول /ة      

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 
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 (ُمشرفالنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني )خاص ب

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 م22م            تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       22تاريخ بدء التدريب:    /    /     

 

 

 ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 نـــاصــر التقـــويــمع م
 تقدير الدرجة

02 

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 3     بموضوع التدريبيهتم  .1

 3  . ُمالحظاتيتقبل النقد البناء والتوجيه وال .2
 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 15  المواظبة علي مواعيد التدريب وأوقاته. .3

 5  . ألثناء التدريبلمكلفة له مدى قيام الطالب بالمهام ا .4

 10  فاعلية الطالب في كتابة التقارير وكتابة التقرير النهائي . .5

والحصول علي االستفسارات  ُمشرفالالطالب مع  ُمتابعةمدى  .6
 الخاصة بالتدريب.

 4 

مدى التزام الطالب بتطبيق التنبيهات والتعليمات التي يتلقاها من  .7
 . ُمشرفال

 4 

 4  منفعة بأقل التكاليف .الرة الطالب علي التطوير ومقد .8
 4  أفكار ومقترحات الطالب نحو التحديث. .9

 4  أثناء التدريبتعاونه مع فريق العمل  .10
 4  اإلنتاج  -الدقة -السرعة -العمل واإلنتاج ماإللمام العام .11

 02  المــجمـــوع الكلــي

 

   ُمشر التوقيع 

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 
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 (الُمؤسسةالب /ة في التدريب الميداني )خاص بنموذج تقيم الط

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 م22   م             تاريخ انتهاء التدريب:     /    /    22تاريخ بدء التدريب:    /    /     
 
 
 
 

 ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 تقدير الدرجة عنـــاصــر التقـــويــم م

02 
    

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 3     يببموضوع التدريهتم  .1
 2  ومؤثرة.يتمتع بشخصية قوية  .2

 3  .ُمالحظاتواليتقبل النقد البناء والتوجيه  .3

 2  اآلخرين.القدرة علي إقامة اتصاالت عمل فعالة مع  .4
 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 5  التدريب.المواظبة علي مواعيد وأوقات  .5
 2  .أثناء التدربله الطالب لبعمال المكلفة  إنجازمدى  .6

 3  . التدريبيةفي العملية  اتكنولوجيالمدى فاعلية الطالب في توظيف  .7
 2  منه.مقدرة الطالب علي كتابة التقارير المطلوبة  .8

 2  كتابة.الفاعلية الطالب في  .9
 2  توثيق.المقدرة الطالب علي  .10

 2  ضغط.العمل تحت  .11

 2  .من المصادر المتعددة  علي المعلوماتول الحص فيقدرة الطالب  .12
 2  .أثناء التدريبمنفعة المقدرة الطالب علي التطوير و .13

 2  قواعد وأنظمتها.المدى التزام الطالب ب .14

 2  .أثناء التدريبالزمالء والرؤساء فاعلية الطالب في التعامل مع  .15

 2  .منهافادة واالستالمعلومات  ترتيبمقدرة الطالب علي  .16

 2  . جوانب التدريب الميدانيمدى قدرة الطالب علي تغطية  .17
 02  المــجمـــوع الكلــي

المدير:  ُمالحظات
...........................................................................................................  

 توقيع المسئول /ة

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 
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 (الُمؤسسةطالب /ة في التدريب الميداني )خاص بنموذج تقيم ال

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------/ ة : براسم المد

 م22     م              تاريخ انتهاء التدريب:     /    /  22تاريخ بدء التدريب:    /    /     
 
 

 
 

 ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 عنـــاصــر التقـــويــم م
 تقدير الدرجة

02 

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 3     بموضوع التدريبيهتم  .1
 2  يتمتع بشخصية قوية ومؤثرة . .2

 3  .ُمالحظاتواليتقبل النقد البناء والتوجيه  .3
 2  اآلخرين.القدرة علي إقامة اتصاالت عمل فعالة مع  .4

 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 5  المواظبة علي مواعيد التدريب . .5

 2  .التدريبمدى التزام الطالب بأنظمة وقواعد  .6
 3  .منه ةمقدرة الطالب علي كتابة التقارير المطلوب .7

 2  الطالب لبعمال المكلفة له. إنجازمدى  .8

 2  .التحريركتابة والفاعلية الطالب في  .9
 2  . التدريب داخلياً وخارجياً مدى قدرة الطالب علي تغطية فعاليات  .10

 2  طارئة .ضغط في ظل األحداث المتغيرة والالعمل تحت  .11
 2  الطالب.مدى توفر روح المبادرة والمهارة في التنفيذ لدى  .12

 2  .أثناء التدريبمنفعة المقدرة الطالب علي التطوير و .13
 2  .فاعلية الطالب في تنفيذ الزيارات الميدانية المكلفة له .14

 2  .هأعمال إلنجاز الكمبيوترمهارة الطالب في استخدام  .15

 2  .التعامل مع مرؤوسيه وزمالئهدرة الطالب علي مق .16
 2  والمقترحاتالقدرة علي فهم بيئة العمل والتكيف معها وتقديم األفكار  .17

 02  المــجمـــوع الكلــي
المدير:  ُمالحظات

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

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 
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 (الُمؤسسةو ُمشرفالنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني )خاص ب

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------مسئول المباشر/ ة:اسم ال ----------------------اسم المدير / ة :

 م22م                تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       22تاريخ بدء التدريب:    /    /     
 
 

 
 

 ----------------------شر/ ة:اسم المسئول المبا ----------------------اسم المدير / ة :

 عنـــاصــر التقـــويــم م
 تقدير الدرجة

02 

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 5     بموضوع التدريبيهتم  .1

 5  . المحيطينجريء ويتمتع بعالقة جيدة مع  .2
 5  .ُمالحظاتواليتقبل النقد البناء والتوجيه  .3

 بثانيــا : الجانب المهني للمتدر

 5  واالنصراففي الحضور  االنضباط .4

 5  المبادرة في تقديم المساعدة .  .5
 5  القدرة على التحليل والتفكير بشكل منهجي علمي . .6

 5   الُمؤسسةعلى مقدرات  الُمتدربيحافظ  .7
 تتمالتي  للعملياتعلى إجراء التقييم المناسب تبعا  الُمتدربقدره  .8

 الُمؤسسةب
 5 

 5  د مهارات التدخل ويطبقها بشكل صحيح يجي .9
 5   الزمالء والرؤساء باحترام وتقديرالتعامل مع  .10

 02  المــجمـــوع الكلــي
 :األكاديمي عن الطالب/ـة ال يتجاوز خمسة أسطر ُمشر التقرير  

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

........................................................................................................... 
 وقيع المسئول /ةت

 

 (ُمشرفالنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني )خاص ب

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 
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 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------مسئول المباشر/ ة:اسم ال ----------------------اسم المدير / ة :

 م22م               تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       22تاريخ بدء التدريب:    /    /     
 
 

 
 

 ----------------------ر/ ة:اسم المسئول المباش ----------------------اسم المدير / ة :

 تقدير الدرجة عنـــاصــر التقـــويــم م

02 

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 5     بموضوع التدريبيهتم  .1

 5  . المحيطينجريء ويتمتع بعالقة جيدة مع  .2

 5  .ُمالحظاتواليتقبل النقد البناء والتوجيه  .3
 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 5  على االنضباط في الحضور واالنصراف الُمتدربقدرة  .4

 5  على استيعاب التعليمات وتنفيذها الُمتدربقدرة  .5

 5  ودافعيته للعمل الُمتدربحماس  .6
 5  مموظفين وعمالء  على التعامل مع اآلخرين الُمتدربقدرة  .7

 5  تطوير الطالب ألدائه .8
 5  الكمبيوترامج يجيد مهارات استخدام بر .9

 5  الصيانةيجيد مهارات  .10

 10  الُمؤسسةعن أدائه في  الُمتدربتقرير  .11

 02  المــجمـــوع الكلــي
 

   ُمشر التوقيع 
 

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 
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 (الُمؤسسةنموذج تقيم الطالب /ة في التدريب الميداني )خاص ب

 ---------------------/ الُمتدرباسم الطالب 

  ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 م22م           تاريخ انتهاء التدريب:     /    /       22تاريخ بدء التدريب:    /    /     
 
 

 
 

 ----------------------اسم المسئول المباشر/ ة: ----------------------اسم المدير / ة :

 تقدير الدرجة عنـــاصــر التقـــويــم م

02 

 أوال : الشخصيـــة العامـــة

 5     بموضوع التدريبيهتم  .1

 5  والعاملين فيها.  الُمؤسسةمع إدارة  الُمتدربعالقة  .2
 ثانيــا : الجانب المهني للمتدرب

 5  على االنضباط في الحضور واالنصراف. الُمتدربقدرة  .4
 5  على استيعاب التعليمات وتنفيذها. الُمتدربقدرة  .5

 5  التطبيق العملي للمعرفة النظرية للمتدرب. .6
 5  لكل ما يوكل إليه من عمل. الُمتدربانجاز  .7

 5  القدرة على العمل في فريق.. .8

 5  ترالكمبيويجيد مهارات استخدام برامج  .9
 5  الصيانة يجيد مهارات .10

 02  المــجمـــوع الكلــي
المدير:  اتُمالحظ

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

 
 توقيع المسئول /ة      
 

 

 

 

 

 عدد أيام الغياب عدد أيام الحضور الفعلي الحضورعدد أيام 
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