
 

 الى لعم اية التعلزار و 
 ة يبو ىبالقل التكنولوجياللهندسة و   الىالع ىمعهد الواد

 الميدانىى العمل التدريبل يدل – الجودة واإلعتماد ضمانوحدة 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022/2023إصدار   

 الميدانى ىملالع التدريبل يدل



 

 الى لعم اية التعلزار و 
 ة يبو ىبالقل التكنولوجياللهندسة و   الىالع ىمعهد الواد

 الميدانىى العمل التدريبل يدل – الجودة واإلعتماد ضمانوحدة 
 

 

 

 ات ىالمحتو 

 رقم الصفحة  الموضوع  م
 1 مقدمة 
 1 ة يبو ىبالقل التكنولوجيا للهندسة و  الى الع  ىلمعهد الواد واألهداف رسالة الو  رؤية ال 1
 التدريب إدارة   2

   بي التدر   إدارة رسالة  ▪
 ب يالتدر  إدارة أهداف   ▪
 ب يالتدر   إدارة   مسئوليات ▪
 الميدانى ىملعب الياألهداف العامة للتدر  ▪

 

2 
2 
2 
2 
4 

 الميدانى  ى العمل  التدريب  آلية 3
 والئحة المعهد الميدانى  ىالعمل  التدريبأواًل: 

 الميدانى   ىالعمل التدريب امج : برنثانيا 

5 
5 
7 

 الميدانى   ىالعمل   التدريب  عملية  ىشروط النجاح ف  4 
 ى ميدور المشرف األكاد ▪
 الميدانىدور المشرف   ▪
 الطالب المتدرب  ردو  ▪

10 
10 
10 
11 
 
 

 

 حق ماللا
 والتصميم الهندسة المعمارية لقسم  الميدانى  ىملالع  التدريبدرجات مادة   بيانل نموذج  (: 1حق رقم )مل
 بيئيةلقسم الهندسة المدنية وال  الميدانى  ىملالع  التدريبدرجات مادة   بيانل نموذج  (: 2حق رقم )لم
 بية لقسم الهندسة الكهر  الميدانى  ىملالع  التدريبدرجات مادة   بيانل نموذج  (: 3حق رقم )مل

 الميدانى  ىملالع  التدريبجهة  ترشيح  إستمارة (: 4ملحق رقم )

 م
 1م/
 2م/
 3م/
 4م/



 

 الى لعم اية التعلزار و 
 ة يبو ىبالقل التكنولوجياللهندسة و   الىالع ىمعهد الواد

 الميدانىى العمل التدريبل يدل – الجودة واإلعتماد ضمانوحدة 
 

 

-  3  - 

 مقدمة 
 برنامجه  كانأر  من أساسيا ركنا ة يبو ىبالقل  التكنولوجياو  للهندسة الىالع ىالواد   هد مع ىف الميدانى ىالعمل  التدريب   ليمث

ته  مسير  لتطوير سعيه إطار ىف الجودة فد هتست تىال العامة وأهدافه المعهد  رسالةو   ةرؤي  من ينبع هنأل  ؛األكاديمى
 الواقع معطيات   من مستمدة عملية بصورة الصلة ذات  المجتمع مؤسسات  مع بالتعاون  المعرفيةو   العلميةو  التعليمية

 ةاألكاديمى الدراسة  أثناء ملالع سوق  مع مازجلتبا للطلبة الفرص  وإتاحة فةالمختل والمعرفة العلم ب أنلجو  ىالعمل
 تشتمل والتى همصتخص مجاالت  ىف مهمة عملية مهارات  إكتساب  ةللطلب  الميدانى ىالعمل التدريب  يتيح إذ  ،النظرية

 بمنزلة المهارات  هذ ه وتكون   العمل، فريق ضمن ىالتخصص  العمل ومهارات  داعاإلب وإثارة العمل بقيم  لتزاماإل على
 .مديريهلعمل و ا اب ربأ ىعل عبئا تكلف ال بصورة المختلفة العمل ميادين ىف للدخول لطالب يكتسبها ا مبّكرة خبرات 

 التكنولوجيا للهندسة و   الىالع ىلمعهد الواد واألهداف الةوالرس  رؤيةال .1
 المعهد:  رؤية ▪

و ىالر  التكن  ىنولوجلتكوا  ى هندسال  التعليم  ى ف  إقليمياو   محليا  التميزادة  التقدم  رع  المتسا  ىولوجلمواكبة 
 مة.اد تسالم االتنميةجات المجتمع و إحتيا تلبيةسوق العمل و  لبات ومتط

 رسالة المعهد: ▪
ن  ي ن قادر ى ز ين متمىج مهندسى وتخر   األكاديمى  التميز  تحقيقب   التكنولوجيالهندسة و ل  الىالع  ىواد معهد ال  يلتزم
،  ىميواإلقل  ىمل المحلالع  سوق   ى فسة فالمستمر والمنا  ىوالتعلم الذات  ىماإلبداع واإلبتكار والبحث العل  على

 مة.المستدا التنميةأهداف   تحقيقلمع تجملا تطويرو   تنمية ىلفعالة فوالمشاركة ا

 المعهد: أهداف ▪
 .للمعهد ة ىتنافس  ميزةتحقق   علميةذو بصمة  ىفكر هندس ىتبن -
 ول الطالب. ة جاذبة متمحوره حيم يتعل  بيئة توفير -
 العمل.والندوات وورش المتخصص  ب دريالتلطالب با ىلد  األعمال ادة يمهارات ر  يةتنم  -
والفني ثقافوال  الرياضية)   ةيالطالب  شطةناألدة  ياز  - والمؤتمرات يوتنظ  (ةيهيوالترفة  ية  المعارض  م 

 والمسابقات.
 بالمعهد.  ىميواألكاد  ى دار رفع كفاءة الجهاز اإل -
 ته. كالمشوحل  ى صر المستدامة للمجتمع الم لتنميةااق ية لتحق يالمشاركة المجتمعدور  تفعيل -
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 التدريبإدارة  .2
ع وخدمات المجتمع، انقات المصوعال  التدريب شئون    إدارة  المعهد ب  يوجد لالئحة المعهد المعتمدة،    17وفقًا للمادة  

 س ى ر تد ال  هيئة  ءاضوأع  المعهد   ىف  ةاألكاديمى  ماألقسا   بين  التنسيقب  امهايق  خالل  من  الطلبة   تدريب   بشؤون   ةىللعنا
  لدى   التدريب   فرص   على  للحصول  يسعون   نىالذ   الطلبة  بين  كوكذل  طالبهم،  ب تدري  على  اإلشرافب  المكلفين
 المشرف   إشراف   تحت   وذلك  الطلبة  إلحاق  عن  التنسيقية  العمليات   هذه  لتسفر  ،التدريب   لفرص  الموفرة  الجهات 

 ة يجد   ا يناد يم و   ايم يكاد أ  نا راقبي  ناواللذ   ربة،المد   هة لجاب  الخاص   الميدانى  لمشرفاو   التدريب   عملية  ى عل  األكاديمى 
 . الطالب  مع ةيشخص عالقات   قامهإ عدمة  ظمع مالح اتظامهنإو  وجدواها عمليةال هذه

 :التدريب ةإدار  رسالة ▪
 ن م الميدانى ىالعمل  التدريب ب  المرتبطة ةاألكاديمىو  التعليمية أهدافه تحقيق ىف المعهد  ودعم مساعدة على العمل

 .الدراسةترة ف خالل لبةللط الفعال توجيهوال التدريب  عملية إنجاح ىف هامساإل لخال

 :التدريب إدارة فأهدا ▪

 التعليمية األهداف ودعم تعزيز خاللها من يمكن ىالت األهداف من مجموعة تحقيق الى  ب التدري  إدارة  لجنة  تسعى
 :بينها من للمعهد  ةاألكاديمىو 

   .ةىوموالحك الخاصة والمؤسسات كات لشر او  هد المع بين العالقة توثيقو  توطيد   (1
  التدريب  لفرص  الموفرة والجهات  المعهد  بين التنسيقب تدريب لل  المناسبة الفرص  توفير  (2
  .التخرج بعد  المناسبة العمل مجاالت  نحو الطالب  توجيه  (3
  .والمؤسسات  للشركات  التدريبية الفرص  معارض  تنظيم خالل من التدريبية الفرص  إيجاد  (4
ة  ى توجيهوال التعريفية اللقاءات  عقد  خالل من ظيفالتو و  التدريب ب الخاصة علومات لمبا ة طلبلا يد تزو   (5

 .لبةللط

 :التدريب إدارة مسؤوليات ▪

 :يلى فيما  الميدانى ىالعمل التدريب  إدارة لجنة مسئوليات تتمثل 
 ص الفر  توفير ىف للتعاون  اد ستعد اإل الديه ىالت والمؤسسات  بالشركات  ات بيان قاعدة إعداد  على العمل (1

 .التدريبية
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  لكل  المالئمة األماكن إيجاد  ىف والمساعدة هد بالمع التخصصات  لمختلف التدريبية  ت جاحتيااإل دراسة (2
 .تخصص 

 .بها ام القي المتوقع شطةناأل جميع تتضمن ىالتالتدريب   إدارة للجنة ةىالسنو  الخطة إعداد  (3
 .د هالمع طلبة تدريب  تخص  ىالت موراأل ىف العالقة ذات  األقسام  مع والمتابعة التنسيق (4
 .تلفةالمخ والمؤسسات  للشركات  ةالمتواصل يةالميدان ات ار زيال تنفيذ  (5
 ىالمعهد ف طلبة تدريب ل المناسبة  الفرص  إيجاد  بهدف ىالمحل المجتمع  مؤسسات  مع طيبة عالقات  تكوين (6

 .لمناسبةاو  المرموقة األماكن
التد   ومحاضرات  عمل شور  متنظي و  المعهد  زيارةل والمؤسسات  الشركات  دعوة (7 هيئة  ريس للطلبة وأعضاء 

 .بالمعهد 
 .المختلفة ات التخصص حسب  التدريب  فرص  رض امع  تنظيم (8
 .للطلبة الوظيفى توجيهوال التدريب ب المهتمة ةيالمحل ت الجها لدى المعهد  تمثيل (9

 كل فترة ةاي نه د بع تدريب لل تهاهالومؤ  قدراتها تقييم و  التدريب  لفرص  الموفرة للجهات  دوريةال المراجعة (10
 .تدريبية

 .التدريب ب دءبال قبل للطلبة ريفيةتعال اللقاءات  تنظيم (11
  لكافة  والطلبة  يينانميد الو   األكاديميين المشرفينو  التدريب  بجهات  الخاصة جوالنماذ  مات المعلو  توفير (12

 .التدريب  عملية ةيابي س نإو  همبين التواصل سهولة يضمن  بما المعنية األطراف
  إكتساب  أجل من ىاإلضاف  التدريب ب ةالطلب من الرغبة لديه لمن الحر التدريب  فرص  توفير على العمل (13

 .ات والمهار  رات الخب من مزيد ال
الذاتية إعداد  كيفية حول النهائية السنة ةلطلب عمل ورش تنظيم  (14   الفرصة  عن البحث  كيفيةو  السيرة 

 .المناسبة الوظيفية
 .المناظرة الكليات  ىف التوظيف لمعارض  هد المع لطلبة ات زيار ال تنظيم  (15
  المعهد لطلبة لقاءات  تنظيمب والمؤسسات الشركات  ىف التدريب  أو ةىالبشر  مواردلا إدارات  مع التنسيق  (16

 .لهم اسبةنم تدريبية فرص  من ملديه ما وعرض 
  تعزيز ل ا وخطط تنفيذ ال ونسبة والمنفذة المخططة شطةناأل جميع يتضمن ى الذ  ى السنو  تقريرال إعداد  (17

 .التحسينو 
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  ل الحصو  يتم ىالت معلومات ال ضوء ىف التدريب  عملية نتحسي  هاأنش من ىالت  لألقسام التوصيات  يمتقد   (18
 .التدريب  عملية ىف المشاركة  األطراف من عليها

 الميدانى ىالعمل تدريبلل امةالع األهداف ▪
  المعهد  طالب  طبر  لىإ تهدف ىتال التعليمية عمليةال من  أساسيا جزءاً  بالمعهد  الميدانى ىالعمل التدريب   يمثل

 صورة  ىف يضعها و  التدريب  عملية  تنظيم ىإل يؤدى مابو  المختصين إشراف تحت  العمل  وسوق  بالمجتمع
 :بينها من األهداف من عدد  تحقيق ىإل وصوال الطلبة، لدى عمليةوال العلمية  المهارات  تنميةل جادة

  ى ف مباشرة خراطناإل  من وتمكنهم لالعم سوق  بات متطل  مع  تتناسب  ىالت عمليةال المهارات  الطلبة إكتساب  (1
 .ةىومجد  بناءة  بصورة األعمال مجتمع

 .فريقال بروح والعمل نى ر اآلخ مع التعامل لمهارات  لطلبةا تطبيق (2
 .الوظيفى ضباطناألو  السلوك قيم الى الطلبة لوصو  (3
 .ةىبل تقمسال عمليةال بحياتهم الخاصة القرارات  إتخاذ  على تساعدهم ى الت  بالخبرات  الطلبة تزويد   (4
 .بالمعهد  الدراسية ططالخ على ايجاب ىإ نعكسي  بما األعمال عومجتم المعهد  بين العالقات  توثيق  (5
  بيئة  ىف الدراسة خالل ها إكتساب تم  ىالت النظرية لمعارفا تطبيقل المعهد  لطلبة كاملةال فرصة ال إعطاء  (6

 .الدراسة من األخيرة المرحلة أثناء حقيقية عمل
 .بنجاح مفه ال هذا تحقيقل ىوالسع العمل، سوق  جات حتياإل الطلبة فهم تطوير  (7
 الطلبة إكتساب طريق عن  مستهدفةال المهارات من مجموعة تحقيق ىف الميدانى ىالعمل  التدريب يسهمو 

 :هاومن لها، من الممارسة الكثير
 :طريق عن  هاتحقيق يتمو  ،المهنية العمل أخالقيات ب  لتزاماإل ( 1

 .العمل بساعات  لتزاماإل -
 .د ىبالمواع  يد التق -
 .اإلجتماعات  حضور -
 .حدد الم وقت ال ىف المتدرب  الطالب  بها يكلف ىالت األعمال جازنإ -
 .المختلفة المؤسسات  من عةالموضو  بالقواعد  لتزاماإل -
 .توجيهال ولقب -
 .دوريةال التقارير إعداد  -
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 :طريق عن  هاتحقيق يتم  ىالت التواصلية المهارات  إكتساب ( 2
 . ةىجاب ى إ ةىشخص إتصال مهارات  إظهار -
 . فاعليةو  ودقة ضوحو ب المعلومات  عرض   على القدرة -
 .اصلللتو  بةالمناس التقنيات  إستخدام -
 .ةالمؤسس وخارج داخل مختلفة جماهيرب  لاإلتصا على القدرة -
  المهام   إلنجاز  ىجماع   أو  مستقل  بشكل  العمل  طريق  عن  ذلك  تحقيق  يتم و   ل،العم  أداء  ىف  الكفاية -

 الطالب   به  يقوم   ى الذ   العمل  عن  ةي بالمسؤول  والشعور  الجماعة،  مع  لالعم  ءعب   وتحمل  المكلف بها،
 . لجماعةا الأعم ليالمتدرب، وتسه

 : طريق عن  هتحقيق  يتمو  المطلوبة األهداف تحقيقل هد المع درمصا إستخدام (3
 .المعهد  وخارج داخل المتاحة المصادر على رفتعال -
 .ناقدة رؤيةب  ومصادرها المعلومات  تقييم -
 . مختلفة مصادر  من المعلومات  متقييو  لتحلي -
 .ةي اإلبداع ادرات المب لخال من تتم أن يمكن ىالت العمل، لمشكالت  حلول تطوير -
 . نى آلخر ا من المساعدة وطلب  المتاحة، الفرص  إدراك -
 . ادةيالق مهارات  إكتساب و  ،عملية حلول تقديم -

 الميدانى ى العمل التدريب  آلية .3
 :عهدالم ةحئال و  الميدانى ىالعمل التدريبوال أ ▪

خارج المعهد   الميدانى  ىالعمل  التدريب   ينظم"  على  2012  عام  فى  المعتمدة  هد معال  ئحةالل  24المادة    تنص 
 : "الىالنحو الت ىعل

نسبة للطالبات  من الدراسة، أما بال  ىناالث   ى مستو ن إجتازو بنجاح اليللطلبة الذ   الميدانى  ىالعمل  التدريب   يتاح
  التدريب ، وموافقته على جهة مرألا ىة من ولىافقة كتابى مو عل لو صحال ج المعهد الطالبة خار  تدريب ل يشترطف

 األمر تدرب الطالبة داخل المعهد(.   ىدم موافقة ولحالة ع ى)وف

ب  مجلسقوم  ي - المعهد  البرنامج    تحديد إدارة    التدريب الهدف من    يحقق   بما  الميدانى  ىالعمل  التدريب مدة 
مواقع    طبيعةمع    يتالءمو  فى  ا  المتاحة  التدريب العمل  عن    يقل ال    حيث ب  ،د لمعهلطلبة  البرنامج  مدة 
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تز   أسابيع  ثمانية عشرة  د وال  على  مدة    أسابيعد  تحسب  األحوال  كل  وفى  كاملة.    ى العمل  التدريب عمل 
 ساعات معتمدة. ستةب الميدانى

 .التدريب بها   يتملكاملة المقررة فى الجهة التى الطالب المتدرب بساعات العمل ا يلتزم -

 :الىى النحو التهم علتقييمعنهم و  التقاريراد د وإع بينعلى الطلبة المتدر   افاإلشر نظام   يكون  -

من القسم    أكاديمىن طالب، مشرف  ى على عشر   يزيد ال  بما  لكل مجموعة من الطالب    يخصص  -أ
المختص، ومشرف  ا المدربة  ناميد لعلمى  الجهة  العلمى،    يعتمدهى من  ما  هبين  فيما  نقا ينسالقسم 

 أعمالهم.  تقييمو  نهمع  ريرالتقاعلى الطلبة وإعداد  اإلشراف  عمليات ب لقيتع فيما

ال  التدريب   مسيرةعن    شهريةنصف    دورية  تقارير  األكاديمىرف  المش  يعد  -ب  خالل  ات زيار من 
الطالب من    فيه  يقيمًا  تقرير الدورة    نهايةفى    الميدانىالمشرف    يعد مدربة، كما  ة للجهات الالميدانى

عى  ب دريالتفى    تظامهنإ  حيث  وقدرته  ال  ب يعاإست،  الدراسة سهإ  دىمو   ى،تطبيق الواقع  ام 
الجو   للطالب   التخصصية على  التعرف  تدرب    المهنيةو   الفنية ب  نافى  التى  ، عليهالألعمال 

اجبات العمل بو   إلتزامه، و مسؤوليات وال  الصالحيات وقدرته على فهم    اده للعمل فى جماعة،إستعد و 
 أدائه.و لضعف فى سلوكه وة واب القن اجو  الىونظامه، باإلضافة 

من  ا  الغايات   فيه  يوضحًا  تقرير   ب در تم  ال  الطالب   يعد  -ج تحققت  فى  إشترالتى  و التدريب كه    كيفية ، 
 ها. ىتالش  كيفيةنقاط الضعف و   توضيح، مع  الغايات تحقق هذه 

 :يلىبصفة خاصة ما  الميدانىالتقرير الذى يقدمه الطالب عن التدريب العملى شمل ذلك ىو 

o التدريب بها أثناء التى قام   األعمال. 
o   هذه ع  التخصصية بدراسته    مالاألععالقة  وكبصفة  بما امة،  عالقتها  مقررات  ى  ف  سهدر   ذلك 

 محددة. 
o التدريب ة لبرنامج ىة والسلبىجاب ىالنواحى اإل . 
o  من المعهد. بعد تخرجه فيها مدى رغبة الطالب فى العمل فى الجهة التى تدرب 
o  يما بعد للعمل على تالشيها ف ب بها فى الجهة التى تدر وواجهته المشاكل التى الحظها . 
o  بها. ب ر الجهة التى تد ب د جتى تو مقترحات تتعلق بحل للمشاكل اللدى الطالب من  يكون ما قد 
o  عمومًا. التدريب ترحات تتعلق ببرنامج لدى الطالب من مق يكون ما قد 
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  األكاديمى   المشرفين  تقاريرى  ًا علبناء  العملى للطالب   التدريب   تقييمالقسم العلمى المختص،    يتولى -د 
عطى  يطبقا لنموذج تقييم درجات التدريب العملى وبحيث  ساس "ناجح" أو "راسب" و على أو   الميدانىو 

وبما    علمية قرره األقسام الطبقا لم تسب  الرا  وأالطالب على الناجح    جميع ة ل ينقاط متساو   تقييملهذا ال
 .هاة ل يتاسب مع اللوائح المنطم

ة من قبل الجهة المدربة، أو المعهد  ىرمز   مكافأة  التدريب الطالب المشترك فى برنامج    نحيم   أن  وزجي -ه
 .  بين الطلبة غرض خلق روح العمل الجاد والهادفب

 وذلك بعد عدم اإلخالل بالشروط السابقة،    ة معىة مصر العربىخارج جمهور   التدريب جوز السماح بى -و
برامج    تنظيم جوز  ي القسم العلمى المختص، و على حدة وبإقتراح    مجلس إدارة المعهد لكل حالة  ةوافقم

 إشراف إدارة المعهد. تحت  ة فى الخارجيجماع  عملية تدريب 

عفى من  ي  أن يمكن  لى التدرب  على موافقة ولى األمر ع  الحاصلين  غيرب أو الطالبة  بالنسبة للطال -ز
بعض   أو  التدريب    التدريب كل  خارج ساعات  الط  يلتزم   أنعلى  ،  هد معال  العملى  أو  البة  الطالب 

  بينها من    يكون طرحها القسم العلمى و يالمقررات التى    بينمن    دراسيةلافى عدد من المواد    التسجيلب
المقررة  أن   مراعاةمع  ًا،  ى تطبيقبحثًا    يتطلب   امقرر  المعتمدة  الساعات  مجموع  المقررات   تكون  لهذه 

 ى.ارجخال الميدانى ىلمالع تدريب ة للساعات المطلوبة للىمساو 

 الميدانى ىالعمل  التدريب: برنامج ثانيا
 واسعا مجاالً  يتضمنل ةي وبيبالقل  التكنولوجيا و  للهندسة الىالع ىالواد  معهد  لطلبة الميدانى ى العمل التدريب  مجنابر  صمم

 ت اذ  ةالمناسب   عمليةال ات تطبيقبال النظرية ب ناالجو  ىف بةالطل ات معلوم دعم لىإ  تهدف ىالت عمليةال ات تطبيق ال من
 أن الممكن من ىالت  والمؤسسات  بالمجتمع  عمليا الطالب  وربط عمليةلوا الذهنية تهمراقد  وصقل تنمية ىف ريالكب ثرألا
 من أن هد المع جد و   فقد  السبب، ولهذا  .ةىتطبيقوال النظرية ناحية ال بين  الفجوة سد  وكذلك المستقبل ىف  فيها عملي

 وبذلك ،ىالمهن  بلهممستق  ىف تساعدهم عمليةوال ةى تطبيقال المهارات  من ربكأ قدراً  الطلبة إكساب  على التركيز الضرورة
 على اإلعتماد  على نى قادر   مؤهلين نيجيخر  إعداد  مهام من ومؤثراهاما    جزءاً  بتحمل همسؤولياتب أوفى قد  المعهد  يكون 

 .العمل سوق  جات إحتيا تلبيةو  والبناء العطاء ىف الذاتية قدراتهم

 الميدانى ىالعمل يبالتدر  برنامج أهداف ▪
 :إلى الميدانى ىالعمل التدريب  مجنابر  فد هي
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 .الذات  ىعل واإلعتماد  ىالذات التعلم ىعل الطالب  قدرة تنمية (1
 عمل  فريق ضمن أو ىفرد  بشكل العمل ىعل الطالب  قدرة تنمية (2
  وائروالد  ةي واإلستشار  ةيالهندس اتب والمك ت والمؤسسا بالشركات  العمل ريس طبيعة ىعل الب الط تعرف (3

 .العالقة ذات  ةاصلخوا العامة والجهات 
  األعمالب المباشرة غيروال المباشرة العالقة ذات  عملية وال قيةتطبيال المهارات  من قدرا الطالب  إكساب  (4

 .العمل سوق  لدخول خصبة فرص  وفري بما ةيندساله
 .الطلبة عند  الذاتية الثقة بناء (5
 لق المتع تقريرال إعداد  بهدف اه يبوترت  فهاني وتص مات المعلو  عن البحث  ىف عملية ال لب الطا رةمها تنمية (6

 .الميدانىالعملى  التدريب ب
 ى العمل الواقع ىف ة األكاديمى  دراسته خالل عليها حصل ىالت والمعلومات  للمعارف الطالب  تطبيق (7

 .اهم بين الترابط ىمد  ومعرفة
 التعامل  أو  زمالئه مع  عامل والت اإلتصال مهارات  به بإكسا الوظيفى  العمل واقع  لمواجهة الطالب  تأهيل (8

 .فيها تدرب  ى الت  المؤسسة ىموظف مع عاملهت خالل من هورالجم عم
 ى ف العمل مشاكل معالجة كيفيةو  األعمال جازن إ ىف والسرعة والدقة تظامناإل  مهارة الطالب  إكتساب  (9

 .الميدانى الواقع

 الميدانى ىالعمل التدريب  برنامج من التعلم مخرجات ▪
 :لىع القدرة للطالب  يكون  الميدانى ىالعمل التدريب  جبرنام   إنتهاء بعد 
 .التدريب  مجال ى ف سبةمكتلا المعرفة تطبيق (1
 .ات العصر المتوفرة بسوق العمليقنتل اوفقً  لحلها المناسبة المتطلبات  تعريفو  تحديد و  المشكلة، تحليل (2
 .كمشتر  هدف  تحقيقل  فريق ضمن  آليةبفع العمل (3
 .مسؤوليات وال اإلجتماعية القضاياو  ،األمنيةو  نيةالقانو و  المهنية خالقيات األ فهم (4
 . جماهيرال من واسعة وعةمجم مع فعال بشكل التواصل (5

 الميدانى ىالعمل التدريب خطة ▪
 الطالب    تخصص  لمجال تبعا الميدانى العملى  التدريب  يقضون  الطالب  فإن ج، التخر  متطلبات  إلستكمال

 ،نالمشرفي من نى إثن بينالمتدر  على يشرفو   خاصة أو   ةحكومي،  شركة أو مصنع ىف التدريب   يكون و   المتدرب 
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 ى وف  ب التدري سةمؤس قبل من  يحدد  التدريب  قعمو  من ومشرف المعهد  من يحدد  التدريب   إدارة من  هماد أح
 :يلى ما لمع يتم التدريب  نهاية

 .مشرف كل قبل من عد ت المتدرب  حول منفصلة تقارير -
 .(الطالب  هيقدم) التدريب  ىف الب الط  تجربة عن هندسيا اتقرير  -
 .هلتطوير  إقتراحاته عنو  التدريب  برنامج من هت إستفاد  مدى عن للطالب  بيانإست -
 .التدريب  موقع عن المعهد  مشرف من بيانإست -
 .التدريب  برنامج لتطوير قتراحاتهوإ رأيه وعن متدرب  لك تقييم عن التدريب  موقع مشرف من بيانإست -

 :يلى ما متابعة على المعهد  مشرف أو التدريب  موقع مشرف ءسوا المشرفون  ص حر ى ،ريب التد  فترة وخالل
 .التدريب  مجال ىف ةينظر لا ةيللخلف الطالب  تطبيق  -
 .للطالب  ةنياىالص أعمال بعض  اد سنإو  المعدات  ةنياىلص فرق  ىف الطالب  ةمشارك -
 .دات معال إصالح على العمل مراقبة األقل على أو الطالب، مشاركة -
 .يب التدر  كانم ىف ى تجر  ىالت علميةال المحاضرات  الطالب  حضور -
 .وجدت  نإ ،التدريب  موقع ىف ى تجر  ىالت عملال ورش ىف الطالب  مشاركة -
 .نى اآلخر  مع ملوالتعا مجموعات، ىف العمل على الب الط قدرة صقل -

 الميدانى ى العمل التدريب عملية  ىالنجاح فشروط  .4
 ىالتو  فيها المشاركة األطراف جميع بين   ةثمر الم  العالقة والجيد    تنسيق ال على التدريب  عملية نجاح توقفى

 التدريب  ولجنة ،قائمة بالتدريب  ال الجهة ىف الميدانى لمشرفوا عهد،الم ىف األكاديمى لمشرفوا  الب،الط لتشم
  .همسؤوليات و  بواجباته األطراف هذه من  طرف كل إلتزامو  وقناعة

 :األكاديمى المشرف دور ▪
 :ىف همسؤوليات  ثلوتتمى نالميدار ىالعمل التدريب  ومواقع المعهد  بين الوصل حلقة  هو األكاديمى المشرف

 ترتبط حددةم د يلمواع َوفقا ا هإلنجاز  ىنالزم ولوالجد  وأهدافها الميدانى ىالعمل  التدريب  وضوعات م تحديد  (1
 .التدريب  بجهة الميدانى المشرف مع التنسيقب ذلك يكون و  ،التدريب  دليل ىف جاء بما

 ات كانإمو  التدريب  أهداف مع فقيتوا بما للطالب  التدريبية الخطة تحديد ل لميدانىا المشرف مع التنسيق  (2
 .التدريب  جهة
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 .لمحاضرات ا حضور على مواظبةال بخصوص  المعهد  لوائح تطبيق (3
 .تواجهه ىالت والصعوبات  والعقبات  المشاكل تذليل ومحاولة الميدانى المشرف مع الطالب  قدمت  مناقشة (4
 .التسجيل إدارة إلى رسالهاوإ إلعتمادها األكاديمى  القسم إلى الميدانى ىعملال التدريب  نتائج تقديم (5
 .التدريب  ىف لمستخدمةا التقارير من نةي ع امتضمن الميدانى ىالعمل التدريب  ملف إعداد  (6

 :الميدانى المشرف دور ▪
  حيث   من  المطلوبة  الشروط  فيه   تتوافر  أن  جب ىو   الطلبة،  تدريب   فيها  يتم  ىالت  المؤسسة  يمثل  الميدانى  المشرف

بالتنسيق الجيد   يواجهونها  ىالت   المشكالت   مع  والتعامل  الطلبة  تقييم و   ب تدريو   تأهيل   على   والقدرة   الخبرة وذلك 
 :يلى فيما الميدانى رفالمش ات مسؤولي تحدد وت ،مع المعهد والجهة القائمة بالتدريب 

 أهداف   مع  يتوافق  بما  للطالب   دريبيةالت  الخطة  تحديد ل  األكاديمى   المشرف  معالمستمر    والتعاون   التنسيق  (1
 .التدريب  جهة ات انكإمو  التدريب 

 .هتدريب خطوات  كل ى ف ومناقشته الطالب  متابعة (2
 . الطالب  تدريب  خطة تواجه قد  ىالت والصعوبات  المشكالت  ةجمعال (3
 . ممكنا ذلك كان كلما األكاديمى ومشرفه طالب ال بين تتم  ىتال ت لساالج حضور (4
 .التدريب  مدة نهاية ىف للطالب  الميدانى فالمشر  تقييم نموذج ملء (5
منحها   التدريب   حضور  عدمل  إجازة  الطالب   منح  حال  ىف  علما  األكاديمى  المشرف  إحاطة (6 قبل  وذلك 

 .عليها من إدارة المعهد ة فقاتوضيح أسباب منحها للمو  للطالب مع
 

 :المتدرب الطالب دور ▪
 ت بمتطلبا وعيا يكسبه  ىالذ  النحو  على للطالب  لمية  والع  عمليةلا ت المهارا  يرتطو  إلى  التدريب  عملية تهدف
  كان م نفس ىف عمل فرصة إيجاد  ةىكان إم له يتيحو  سليمة ةىمنهج  أسس على التخصص  لممارسة ؤهلهىو  العمل

 الطالب  على يقعو   لالعم بموقع  المسؤولينو  الميدانى مشرفه إستحسانو  رضا ونال كفايته  أثبت  إذا التدريب 
 :هامن مسؤوليات و  ت واجبا
  واللوائح  قوانينبال وكذلك ،دليلال هذا ىف ورد  ما ومنها ألمرا لهذا المنظمة المعهد  ولوائح ظمبن  لتزاماإل (1

 .التدريب  جهة ىف المتبعة والنظم
 .المعهد  يعقدها ىوالذ  تدريب لل ةيلىالتأه البرامج حضور (2
 .المعهد  للوائح  َوفقا تدريب لل التسجيل (3
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 .ب اللطبا الخاصة السيرة الذاتية إعداد  (4
 .التدريب ب الخاصة نماذجال إستكمال (5
  .العمل أخالقيات ب  لتزاماإلو  التدريب  مؤسسات  لدى المعهد  لتمثي حسن (6
 .الدراسة أوقات  غير ىف التدريب  عمليةل بالتفرغ لتزاماإل (7
 .التدريب  موقع ىف عليها المتدرب  إطالع يتم ىالت المعلومات  ةى سر  على لمحافظةا (8
 .فيها التدريب  جرى ى  ىالت قساماأل ىف  هامم نم به يكلف ما تنفيذ ب اإلهتمام (9

 .المعهد  وبموافقة القصوى  الضرورة حدود  ىف إال التدريب  جهة بتغيير للطالب  يسمح ال (10
 .األكاديمى المشرف لىإ أسبوع كل نهاية ورفعها ةى األسبوع التقارير ملء (11
 .األكاديمى رفمشلل عهورف ب التدري مدة نهاية ىف المدربة للجهة الطالب  تقييم نموذج ملء  (12
 مختلف  من اإلستفادة شمولية يضمن ىالذ  النحو على التدريب  يةعملل الكامل إلنجازا على الحرص   (13

 دون  تحول ةطريقب اإلنتقاء لىإ اللجوء يتجنب و  مختلفة أقسام ىف التدريب  هايتيح ىالت الخبرات 
 .مهمة عملية وقدرات  مهارات  من اإلستفادة

 .التدريب  عملية أثناء كالت مش من يواجه د ق ماب  كاديمىاأل المشرف إبالغ  (14
 يمكن كما المعهد، ىف لزمالئه يقدم ىالنهائ ه تقرير ل ىتقديم  عرض  تحضير المتدرب من طلب ي قد   (15

 . عام بشكل المدربة جهةلا وعلى الطالب  تجربة على الطلبة إلطالع التدريب  جهة من ممثل دعوة
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 ة يبو ىبالقل التكنولوجياللهندسة و   الىالع ىمعهد الواد

 الميدانىى العمل التدريبل يدل – الجودة واإلعتماد ضمانوحدة 
 

 

1/م  

 ( 1رقم ) ملحق
 والتصميم  لمعماريةسم الهندسة اق  - مليالع يببيان درجات مادة التدر نموذج ل

 أوال: بيانات الطالب والمقرر الدراسى
  إسم الطالب:

  رقم قيد الطالب:
 التدريب المعماري   المقرر الدراسى:

   ARCH 390 كود المادة:
 ثانيا: تقييم أداء الطالب أثناء فترة التدريب فى الشركة 

ى ثمانية اسابيع بمعرفة مشرف التدريب من الشركة ومشرف التدريب من المعهد ح بين ستة الاو ى تتر فترة التدريب والت  يتم تقييم الطالب خالل
 % لكل بند وذلك على النحو التالى:10% من إجمالى درجة المقرر الدراسى وموزعة على خمسة بنود بواقع 50بواقع 

 ركةتوقيع مشرف الش توقيع مشرف المعهد  الدرجة  البند 
    اف حضور واإلنصر الاعيد اإللتزام بمو  -1
    مراعاة أخالقيات المهنة  -2
    اإلستجابة لبرنامج التدريب  -3
    المهارات المكتسبة   -4
    ب التفاعل بين المقررات الدراسية والتدري  -5

    إجمالى التقييم 
 

 الشركة خاتم  رئيس مجلس إدارة الشركة  مدير إدارة التدريب بالشركة 

           (        )          (          ) 
 

 

 ثالثا: تقييم التقرير المقدم من الطالب والمناقشة العالنية فى نهاية فترة التدريب  
كما يتم عقد  % من إجمالى درجة المقرر الدراسى بمعرفة لجنة المناقشة  10نهاية فترة التدريب بواقع    يتم تقييم التقرير المقدم من الطالب فى

 % من إجمالى درجة المقرر الدراسى وذلك بمعرفة لجنة المناقشة. 40رة التدريب تقيم بواقع  فى نهاية فت  لبللطا  مناقشة عالنية

 التوقيع  لجنة المناقشة  الدرجة  البند 
  -1  ر المقدم من الطالب التقري -1
  -2  المناقشة العالنية  -2

  -3  إجمالى التقييم 
 

 لس القسم رئيس مج
 )             ( 

 ليم والطالبد لشئون التععه ل الموكي
 )              ( 

 يعتمد 
 )             ( 
 عميد المعهد 



 

 الى لعم اية التعلزار و 
 ة يبو ىبالقل التكنولوجياللهندسة و   الىالع ىمعهد الواد

 الميدانىى العمل التدريبل يدل – الجودة واإلعتماد ضمانوحدة 
 

 

2/م  

 (2م )رق ملحق
 بيئةقسم الهندسة المدنية وال - مليالع بيان درجات مادة التدريبنموذج ل

 أوال: بيانات الطالب والمقرر الدراسى

  إسم الطالب:
  رقم قيد الطالب:

 نية الهندسة المدي ملي فتدريب ع  الدراسى:المقرر 
 CVEE 339 كود المادة:

 ثانيا: تقييم أداء الطالب أثناء فترة التدريب فى الشركة 
لى ثمانية اسابيع بمعرفة مشرف التدريب من الشركة ومشرف التدريب من المعهد يتم تقييم الطالب خالل فترة التدريب والتى تتراوح بين ستة ا 

  % لكل بند وذلك على النحو التالى:8على خمسة بنود بواقع راسى وموزعة لدقرر امن إجمالى درجة الم% 40بواقع 
 توقيع مشرف الشركة توقيع مشرف المعهد  الدرجة  البند 

    نصراف اإللتزام بمواعيد الحضور واإل  -1
    مراعاة أخالقيات المهنة  -2
    اإلستجابة لبرنامج التدريب  -3
    ارات المكتسبة  المه  -4
    ات الدراسية والتدريب ل بين المقرر اع التف -5

    إجمالى التقييم 
 

 خاتم الشركة  رئيس مجلس إدارة الشركة  مدير إدارة التدريب بالشركة 

 )                  (  (                  )  

 ى نهاية فترة التدريب  ثالثا: تقييم التقرير المقدم من الطالب والمناقشة العالنية ف
% من إجمالى درجة المقرر الدراسى بمعرفة لجنة المناقشة كما يتم عقد  10من الطالب فى نهاية فترة التدريب بواقع    تقرير المقدمالقييم  يتم ت

 المناقشة.  % من إجمالى درجة المقرر الدراسى وذلك بمعرفة لجنة50نهاية فترة التدريب تقيم بواقع   مناقشة عالنية للطالب فى
 التوقيع  قشة ناة الملجن الدرجة  البند 

  -1  التقرير المقدم من الطالب  -1
  -2  المناقشة العالنية  -2

  -3  إجمالى التقييم 
 

 رئيس مجلس القسم 
 )             ( 

 عهد لشئون التعليم والطالبوكيل الم
 )              ( 

 يعتمد 
 )             ( 
 عميد المعهد 



 

 الى لعم اية التعلزار و 
 ة يبو ىبالقل التكنولوجياللهندسة و   الىالع ىمعهد الواد

 الميدانىى العمل التدريبل يدل – الجودة واإلعتماد ضمانوحدة 
 

 

3/م  

 ( 3رقم ) ملحق
 ندسة الكهربية واإلتصاالتقسم اله -لي  عم اليب بيان درجات مادة التدر 

 أوال: بيانات الطالب والمقرر الدراسى

  إسم الطالب:
  رقم قيد الطالب:
 تدريب متخصص   المقرر الدراسى:

   CECE 489 كود المادة:
 ثانيا: تقييم أداء الطالب أثناء فترة التدريب فى الشركة 

الى ثمانية اسابيع بمعرفة مشرف التدريب من الشركة ومشرف التدريب من المعهد اوح بين ستة  تر لتى تخالل فترة التدريب وا  يتم تقييم الطالب
 لكل بند وذلك على النحو التالى: %8اقع % من إجمالى درجة المقرر الدراسى وموزعة على خمسة بنود بو 40بواقع 

 لشركةتوقيع مشرف ا توقيع مشرف المعهد  الدرجة  البند 
    اف حضور واإلنصر الاعيد بمو  اإللتزام-1
    أخالقيات المهنة  مراعاة-2
    لبرنامج التدريب  اإلستجابة-3
    المكتسبة   المهارات-4
    بين المقررات الدراسية والتدريب  التفاعل-5

    إجمالى التقييم 
 

 ركة خاتم الش رئيس مجلس إدارة الشركة  مدير إدارة التدريب بالشركة 

               (    )  (                   )  

 ثالثا: تقييم التقرير المقدم من الطالب والمناقشة العالنية فى نهاية فترة التدريب  
يتم عقد    % من إجمالى درجة المقرر الدراسى بمعرفة لجنة المناقشة كما10اية فترة التدريب بواقع  يتم تقييم التقرير المقدم من الطالب فى نه

 % من إجمالى درجة المقرر الدراسى وذلك بمعرفة لجنة المناقشة. 50تدريب تقيم بواقع  هاية فترة الن لب فىمناقشة عالنية للطا

 التوقيع  لجنة المناقشة  الدرجة  البند 
  -1  لمقدم من الطالب التقرير ا  -1
  -2  المناقشة العالنية  -2

  -3  إجمالى التقييم 
 

 القسم رئيس مجلس 
 )             ( 

 الطالبون التعليم و شئ عهد لوكيل الم
 )              ( 

 يعتمد 
 )             ( 
 عميد المعهد 



 

 الى لعم اية التعلزار و 
 ة يبو ىبالقل التكنولوجياللهندسة و   الىالع ىمعهد الواد

 الميدانىى العمل التدريبل يدل – الجودة واإلعتماد ضمانوحدة 
 

 

4/م  

 ( 4ملحق رقم )
 الميدانى ىالعمل التدريبجهة  ترشيح إستمارة

 
 .. ...................................... الكود .........................................  سم الطالب إ

 ........................................  رقم الهاتف .. . ...................................... ى لمالعسم الق
 ..... ..................................................... ........................................ التدريب جهة 

 
 ح: يمرفقات الترش

o يب التدر ة جهل ىند اإللكترو ىر الب... :....................... .............................................. 
o التدريب ة جهل ىتعريفب ىكت: ..................................................................... ..... . . 
o التدريب ة جه  سابقة خبرة أعمال :................................................................ ........ 

 
 : .../..../....خىالتار        

 شئون الطالب                                                                                                   
 
 القسم المختص افقة و م

 ...... .....................: موافق غير/  ................ موافق ..........
 

 .. .............. ............خ: يالتار  ..... ...... ................. ع:يالتوق ................ ..سم: .............إلا
 

 عتمد،،،،،،،ي
 المعهد  ميدع

 سم: ................................ إلا
 ............... . ع: ...............يالتوق
 .............. . .خ: ...............يالتار 

 
 ....... : ................اإلحاطةب ع الطالب يتوق

 ... . / ... / خ: ...يالتار 
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