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كلمة وكالة اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية

للتدري��ب املي��داين دور مه��م يف العملي��ة التعليمي��ة وخا�ص��ة يف املرحل��ة اجلامعي��ة حيث يتف��رغ الطالب 

للعم��ل باإح��دى جه��ات القط��اع العام اأو اخلا�ص لف��رتة زمنية حمددة، ولذلك لكت�ص��اب اخلربة العملية 

يف جمال التخ�ص�ص، وبلوغ املعايري الحرتافية املتميزة. ونلحظ اأن هناك اهتمامًا متزايداً يف اجلامعات 

ال�ص��عودية بالتدري��ب املي��داين، حي��ث يع��د اأحد الركائ��ز الرئي�ص��ية للتنمية الب�ص��رية الالزم��ة للتحول 

نحو القت�صاد املعريف نظراً لدوره يف تاأهيل الطالب للمناف�ص��ة يف �ص��وق العمل، و�ص��د الفجوة بني ن�ص��بة 

اخلريجني ون�ص��بة البطالة. وقد اأدركت جامعة الأمري �ص��طام بن عبد العزيز ذلك منذ ن�ص��اأتها، فاأولت 

اهتمام��ًا كب��رياً لتدري��ب الط��الب تدريب��ًا متقدم��ًا وباأ�ص��كال خمتلف��ة م��ع الرتكيز عل��ى التطبي��ق العملي 

م��ن خ��الل التدري��ب املي��داين وتوفري فر�ص نوعي��ة للتدريب املي��داين يف اجلهات احلكومي��ة واخلا�صة. 

وانطالق��ًا م��ن ذل��ك تاأت��ي ه��ذه القواع��د التنظيمي��ة والت��ي اأعدته��ا وكال��ة اجلامع��ة لل�ص��وؤون التعليمي��ة 

والأكادميي��ة بجامع��ة الأمري �ص��طام بن عب��د العزيز، وذلك بغر���ص تنظيم التدري��ب امليداين يف جميع 

كليات اجلامعة؛ حيث ت�صتمل هذه القواعد على املعايري وال�صروط وال�صوابط والآليات الالزمة لتنظيم 

التدريب امليداين لكي  ي�صهم يف تنمية وتطوير املهارات التخ�ص�صية ومهارات العمل امليداين لدى طالب 

اجلامعة وتهئيتهم ل�ص��وق العمل لتكون جامعة الأمري �ص��طام بن عبدالعزيز  م�ص��اهمة وب�ص��كل فاعل يف 

�ص��د احتياج��ات الوطن من الكودار ال�ص��عودية املوؤهل��ة  يف خمتلف التخ�ص�صات.

                                                                                                              

الدكتور / عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري 

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
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مقدمة

يع��د التدري��ب املي��داين من اأهم اأ�ص��اليب التطبي��ق العملي للطال��ب يف املرحلة اجلامعية؛ نظ��راً ملا فيه من 

ممي��زات ل توج��د يف الأ�ص��اليب التعليمية الأخرى، وذلك لأن الطال��ب يعمل يف التدريب امليداين خارج 

قاعات الدرا�ص��ة واجلامعة يف جهات لها عالقة مبا�ص��رة بالتخ�ص�ص. يف التدريب امليداين يقوم الطالب 

بالعم��ل متفرغ��ًا يف ف��رتة زمني��ة حم��ددة باإح��دى اجله��ات يف القط��اع احلكوم��ي اأو اخلا���ص  املنا�ص��بة 

لتخ�ص�صه  كذلك  ي�ص��اهم يف اإك�ص��اب الطالب  اخلربة العملية وتطوير مهارات التوا�صل والعمل امليداين 

. حي��ث يع��د التدري��ب املي��داين فر�صة مهم��ة للطالب لتطبيق م��ا تعلمه نظريًا من خ��الل القيام باأعمال 

ومهام واأن�ص��طة تك�ص��به املهارة واخلربة املهنية ، كما يتدرب على التفاعل مع الآخرين ، والتعرف على  

حتدي��ات العمل امليداين وط��رق التعامل معها .

1. اإك�صاب الطالب  اخلربة العملية والتدريبية قبل التخرج.

2.  تعرف الطالب على �صوق العمل ومتطلباته ب�صكل مبا�صر.

3. دعم الدرا�صة النظرية لدى الطالب من خالل التطبيق العملي، والتدريب وكتابة التقارير.

4. تدريب الطالب على حتمل امل�صوؤولية، والتقيد باملواعيد واحرتام اللوائح والقوانني.

5. تدريب الطالب على العمل �صمن جمموعات عمل، وتدريبهم على فن التعامل مع الآخرين. 

6. متكني اجلهات احلكومية والأهلية من التعرف على مهارات الطالب وا�صتقطابهم للتوظيف.

7. اإطالع الكليات على متطلبات �صوق العمل، ليتم حتديث اخلطط الدرا�صية وذلك لتلبية    الحتياجات 

الفعلية ل�صوق العمل .

8. تعزيز التعاون وتبادل اخلربات بني اجلامعة والكليات وجهات التدريب.

اأهداف التدريب امليداين 
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م�صطلحات وتعريفات 

وحدة التدريب امليداين:
اإح��دى الوح��دات الإداري��ة يف وكال��ة اجلامع��ة لل�ص��وؤون التعليمي��ة والأكادميي��ة وامل�ص��رفة عل��ى  برنامج 

التدري��ب املي��داين يف الكلي��ات ح�ص��ب مايحدد لها من اأه��داف ومهام من �صاح��ب ال�صالحية. 
    

جلنة التدريب امليداين بالكلية:
جلن��ة تتك��ون م��ن رئي���ص وممثل��ني لالأق�ص��ام العلمي��ة يف الكلي��ة  للقي��ام بكام��ل امله��ام اخلا�ص��ة مبق��رر 
التدريب امليداين. يتم  ت�صكيل اللجنة  �صنويًا بقرار من عميد الكلية على اأن تتبع وكالة الكلية لل�صوؤون 

التعليمي��ة والأكادميية.

دليل التدريب امليداين:
  دلي��ل يط��ور ويح��دث �ص��نوًي  م��ن قب��ل جلن��ة التدري��ب املي��داين يف كل كلي��ة مب��ا يتواف��ق م��ع القواع��د 
التنظيمية للتدريب امليداين يف وكالة اجلامعة لل�ص��وؤون التعليمية والأكادميية  ويتم اعتماده من قبل 

جلن��ة التدري��ب املي��داين يف الكلية ومن جمل���ص الكلية.

جهة التدريب:
يق�ص��د بجه��ة التدري��ب كل جه��ة معت��ربة يف نظ��ام اخلدم��ة املدني��ة اأو نظ��ام وزارة العم��ل �ص��واء   كان��ت 
حكومي��ة اأو خا�ص��ة ويك��ون لديه��ا ن�ص��اط يتواف��ق م��ع تخ�ص�ص املت��درب، كما يت��م اعتم��اد اأي جهة خارج 
اململك��ة كجه��ة للتدري��ب بن��اًء عل��ى تو�صي��ة وموافقة من جلن��ة التدريب املي��داين بالكلية بع��د اأن يقدم 

الطال��ب طل��ب ر�ص��مي ومرف��ق معه خط��ة التدريب لكام��ل الفرتة.

خطة التدريب:
هي خطة يتم تطويرها بالتن�صيق بني الكلية وجهة التدريب بوقت كايف قبل بدء التدريب امليداين 

امل�صرف امليداين: 
ه��و اأح��د املوظف��ني يف جه��ة التدريب الذي يكلف من قب��ل جهة التدريب  بالإ�ص��راف على الطالب خالل 

فرتة التدريب. 
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امل�صرف الأكادميي : 
ه��و اأح��د اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���ص بالكلي��ة الذي يكلف م��ن قبل  جلن��ة التدريب بالكلية وبالتن�ص��يق مع روؤ�ص��اء 

الق�ص��ام وي�ص��ند ل��ه مه��ام ال�ص��راف عل��ى جمموع��ة م��ن طالب الق�ص��م خ��الل ف��رتة التدري��ب وكذل��ك الزيارات 

امليدانية

املتدرب: 
يق�صد باملتدرب الطالب الذي انطبقت عليه �صروط التدريب امليداين ومت  منحه فر�صة تدريب. 

            

جمال التدريب: 
اأي عمل ميداين يتوافق مع تخ�ص�ص املتدرب ومعتمد من قبل جلنة التدريب امليداين يف الكلية.

مراحل التدريب امليداين

مير التدريب امليداين بثالثة مراحل حيث يكون لكل مرحلة متطلبات حمددة من اأجل تنفيذ برنامج 

تدريب ميداين مكتمل وذو خمرجات .

اأوًل: مرحلة ما قبل التدريب امليداين.
تاأتي هذه املرحلة ب�صورة متقدمة قبل فرتة التدريب وذلك لإجراء التايل: 

1. ح�صر الطالب الراغبني يف التدريب وجمع بياناتهم وو�صائل الت�صال بهم.

2. توفري عدد منا�صب من جهات التدريب �صواء عن طريق الكلية اأو عن طريق الطالب.

3. تهيئ��ة الط��الب وذل��ك ع��ن طري��ق عق��د لق��اءات وحما�ص��رات تعريفي��ة م��ع امل�ص��وؤولني ع��ن تنظي��م 

التدري��ب املي��داين يف الكلي��ة، بغر���ص اإعطائه��م فك��رة متكامل��ة ع��ن التدري��ب املي��داين والإج��راءات 

والنم��اذج امل�ص��تخدمة.  

4. تزويد جهات التدريب بقوائم الطالب املقبولني للتدريب امليداين  لدى كل جهة

تدريب .

5. حتديد امل�صرفني الأكادمييني للتدريب وتوزيع الطالب املتدربني على امل�صرفني بناء على التخ�ص�ص 

وعدد الطالب وجهات التدريب. 
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ثانيًا: مرحلة تنفيذ التدريب امليداين
هي املرحلة التي يتم فيها تنفيذ التدريب امليداين وتنق�صم هذه املرحلة اإىل فرتتني:

1. فرتة مبا�صرة التدريب :  حيث يبا�صر الطالب التدريب لدى جهة التدريب يف الوقت املحدد  بخطاب 

املبا�ص��رة.   يلزم كل كلية التن�ص��يق مع جهات التدريب ل�صمان  ربط كل طالب  مب�ص��رف  تدريب ميداين  

م��ن اج��ل  مناق�ص��ة الطال��ب  بخط��ة التدريب التي �ص��يتم تنفيذها وذل��ك بناء على ما يتوف��ر لدى اجلهة 

م��ن متطلب��ات، ومب��ا يتواف��ق مع تخ�ص�ص الطال��ب. اأي�صًا يتم يف تلك الفرتة التع��رف على جهة التدريب 

واللوائ��ح والقوانني واخلدمات  وانظمة ومتطلبات ال�ص��المة يف جهات التدريب.

2.  ف��رتة التدري��ب املي��داين:  الف��رتة الفعلي��ة  لب��دء التدري��ب املي��داين وفق��ًا خلط��ة التدري��ب املح��ددة 

م�ص��بقا وه��ي ف��رتة  لتقل عن 8 اأ�ص��ابيع  مبعدل 40 يوم تدريب ميداين. خ��الل  فرتة التدريب  امليداين 

يق��وم كل م��ن امل�ص��رف الأكادمي��ي وبالتع��اون م��ع امل�ص��رف املي��داين مبتابع��ة الطال��ب م��ن خ��الل الزيارات 

امليدانية  والتقارير الدورية  للتاكد من التزام اطراف التدريب بخطة التدريب املعتمدة  والعمل على 

ح��ل و ت�ص��هيل اي عقب��ات  توؤث��ر على برنامج التدري��ب امليداين  .

ثالثًا: مرحلة ما بعد التدريب امليداين
تاأتي هذه املرحلة بعد انتهاء فرتة التدريب وذلك لإجراء التايل:

1. حتدي��د  اآلي��ة وموع��د لطالب الكلية نحو ت�ص��ليم الط��الب  للجنة التدريب املي��داين بالكلية  ملتطلبات 

اإكماللتدريب امليداين من تقرير نهائي وعر�ص مرئي ومناذج ا�ص��تبيان وك�ص��ف ح�صور وان�صراف  واأي 

متطلب��ات اأخ��رى حتددها جلنة التدريب امليداين ح�ص��ب مايرد يف دليل التدريب امليداين للكلية.

2. يق��دم امل�ص��رف الأكادمي��ي  يف الكلي��ة للجن��ة التدري��ب امليداين  التقاري��ر الدورية  وتقاري��ر الزيارات 

امليداني��ة ونتائ��ج تقيي��م الط��الب خالل فرتة التدري��ب امليداين ح�ص��ب مايحدد له من اآلية م�ص��بقة من 

قب��ل جلنة التدريب املي��داين بالكلية.

3. ت�ص��كل جلن��ة  التدري��ب املي��داين بالكلي��ة  بالتن�ص��يق م��ع روؤو�ص��اء الأق�ص��ام العلمي��ة  بالكلي��ة جل��ان 

ومواعي��د مناق�ص��ة الط��الب م��ن اأج��ل مناق�ص��ة الط��الب املتدرب��ني ور�ص��د  وت�ص��جيل  النتائ��ج. 

 4. تن�ص��ق جلن��ة التدري��ب املي��داين بالكلي��ة عملي��ة اإكم��ال وجم��ع   ا�ص��تبيانات تقيي��م برنام��ج التدريب 

املي��داين م��ن وجه��ة نظر الط��الب وامل�ص��رفني الأكادميي��ني وامل�ص��رفني امليداني��ني وذلك بغر�ص درا�ص��تها 

لتح�ص��ني التنظي��م وتطوي��ره وتق��دمي احللول املنا�ص��بة له. 
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وحدة  التدريب امليداين بوكالة اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية

وح��دة التدري��ب املي��داين ه��ي اإح��دى  الوح��دات الإداري��ة يف وكال��ة اجلامع��ة لل�ص��وؤون التعليمي��ة 

والأكادميي��ة وامل�ص��رفة عل��ى  برنام��ج التدري��ب امليداين يف الكليات ح�ص��ب مايحدد لها م��ن اأهداف ومهام 

م��ن �صاح��ب ال�صالحي��ة.  ترتب��ط الوح��دة تنظيمي��ًا بوكال��ة اجلامع��ة لل�ص��وؤون التعليمي��ة والكادميية. 

وتتلخ���ص اأه��داف وح��دة التدري��ب بالت��ايل:     

1. تطوير وحتديث اللوائح والآليات والإجراءات ل�صبط ومتابعة برامج التدريب امليداين يف الكليات.

2. التن�ص��يق م��ع جه��ات التدري��ب لتوف��ري فر���ص تدريب مي��داين نوعية وم�ص��تدامة لط��الب اجلامعة يف 

الكلي��ات املعنية عن طريق التن�ص��يق لتوقيع اتفاقي��ات ومذكرات تفاهم.

3. التن�ص��يق م��ع جل��ان التدري��ب املي��داين يف الكلي��ات م��ن خ��الل ممثل��ي الكلي��ات اأع�ص��اء اللجن��ة ب��كل م��ا 

يتعل��ق ب�ص��وؤون التدري��ب امليداين.

4. اعتم��اد اأدل��ة ومن��اذج التدريب املي��داين املطورة يف الكليات والتاأكد من موافقته��ا للقواعد التنظيمية 

للتدريب امليداين.

5. اعتم��اد خمط��ط الزي��ارات امليداني��ة يف الكلي��ات عل��ى برام��ج التدري��ب املي��داين وعل��ى قوائ��م اأع�ص��اء 

هيئ��ة التدري���ص املر�ص��حني لربنام��ج الزي��ارات امليداني��ة املرفوع��ة لوكال��ة اجلامع��ة لل�ص��وؤون التعليم��ة 

والأكادميي��ة.

6. تطوير تقومي اأكادميي �صنوي للتدريب امليداين ي�صاهم يف توحيد عدد من جوانب التدريب امليداين 

يف الكليات. 

7. تنظيم ور���ص عمل �ص��نوية ل�صتك�ص��اف فر�ص التدريب والتن�ص��يق لدعوة اجلهات امل�ص��اركة من اأجل 

تطوير ال�ص��راكة مع تلك اجلهات مبا يخدم برنامج التدريب امليداين. 

8. تهيئة وتطوير بوابة التدريب امليداين الإلكرتوين مبا يتوافق مع احتياجات الكليات.

9. اأي مهام ومقرتحات من �صاأنها تطوير وحت�صني برنامج التدريب امليداين يف الكليات.
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 مهام وم�صوؤوليات جلان التدريب امليداين بالكليات

يتم ت�ص��كيل جلنة التدريب امليداين يف الكليات �ص��نويًا  بقرار من عميد الكلية وتتبع تنظيمًا اىل وكالة 

الكلية لل�صوؤون التعليمية والأكادميية ويكون للجنة املهام التالية: 

1. تطوي��ر دلي��ل تدري��ب ميداين منا�ص��ب ملتطلب��ات الكلية مبا يتوافق م��ع القواع��د التنظيمية للتدريب 

املي��داين ويت��م اعتم��اده م��ن قب��ل جلن��ة التدري��ب املي��داين يف الكلي��ة وم��ن جمل���ص الكلي��ة ويت��م تزوي��د 

وح��دة التدري��ب املي��داين بوكالة اجلامعة لل�ص��وؤون التعليمية والأكادميية بن�ص��خة م��ن الدليل املعتمد.

2. يجب ان ي�صمل دليل التدريب امليداين يف الكليات على الآتي:

- اأهداف التدريب امليداين.

- متطلب��ات و�ص��روط اللتح��اق بالتدري��ب املي��داين م��ن ع��دد �ص��اعات جمت��ازة اأو اإكم��ال مقررات درا�ص��ية 

حمددة.

- اآلية التقدمي على التدريب امليداين ملن ينطبق عليه �صروط اللتحاق .

- اعتماد وتوزيع الفر�ص ب�صكل تفا�صلي يعتمد على املعدل الرتاكمي.

- اآلية توجيه الطالب للمبا�صرة يف مقر التدريب امليداين. 

- قائم��ة مبتطلب��ات التدري��ب املي��داين يف الكلي��ة م��ن من��اذج وتقاري��ر دوري��ة وتقري��ر نهائ��ي وك�ص��ف 

ح�ص��ور وان�ص��راف خ��الل ف��رتة التدري��ب واأي من��اذج اأخ��رى تقرره��ا جلن��ة التدري��ب املي��داين. 

- اآلية ال�صراف واملتابعة للطالب املتدربني خالل فرتة برنامج التدريب امليداين. 

- اآلية التقييم للطالب املتدربني بعد ا�صتيفاء كل متطلبات التدريب امليداين.

 - تطوي��ر من��اذج التدري��ب املي��داين مب��ا ي�ص��هم يف تنظي��م برنام��ج التدري��ب املي��داين ويف��ي مبتطلبات��ه 

ويحق��ق معاي��ر ج��ودة عالي��ة يف مراحل التنفي��ذ واملتابع��ة والتقييم. 

-  التعريف مبا يتوفر من خدمات بوابة التدريب امليداين الإلكرتونية.

3. تطوي��ر خمط��ط الزي��ارات امليداني��ة يف الكلي��ة �ص��امل لقائم��ة امل�ص��رفني املر�ص��حني لربنام��ج الزي��ارات 

امليداني��ة والرف��ع لوكال��ة اجلامعة لل�ص��وؤون التعليمي��ة والأكادميية بطلب العتم��اد والتكليف.

4. تنظيم حما�صرات وور�ص عمل لتهيئة الطالب لربنامج التدريب امليداين.



10

5. اقام��ة دورات تطويري��ة ت�ص��اهم يف تطوي��ر امله��ارات الت��ي يحتاجه��ا الطال��ب خ��الل ف��رتة التدري��ب 

امليداين.

6. اللت��زام مبواعي��د التق��ومي الأكادمي��ي ال�ص��نوي للتدري��ب املي��داين ال�ص��ادرة م��ن وح��دة  التدري��ب 

املي��داين بوكال��ة اجلامع��ة لل�ص��وؤون التعليمي��ة والأكادميي��ة. 

7. تع��د جلن��ة التدري��ب املي��داين بالكلي��ة تقري��ر �ص��نوي ع��ن برنام��ج التدري��ب املي��داين يف الكلي��ة 

ي�ص��مل اأع��داد الط��الب املتدربني وجه��ات التدريب والتخ�ص�ص��ات وخمرجات برنام��ج التدريب مع ر�صد 

الإيجابي��ات  وال�ص��لبيات وذل��ك م��ن وجه��ة نظ��ر الط��الب وامل�ص��رفني الأكادميي��ني وامل�ص��رفني امليداني��ني 

وذل��ك بغر���ص درا�ص��تها لتح�ص��ني التنظي��م وتطوي��ره وتق��دمي احلل��ول املنا�ص��بة له��ا التدري��ب. يتم رفع 

التقري��ر ال�ص��نوي لربنام��ج التدري��ب املي��داين م��ن قب��ل كل كلي��ة اإىل وح��دة التدري��ب املي��داين   بوكال��ة 

اجلامع��ة لل�ص��وؤون التعليم��ة والأكادميي��ة م��ن اأجل املراجع��ه والتعاون يف �ص��بيل تطوير برام��ج التدريب 

امليداين ب�ص��كل �ص��نوي.

8.  امل�ص��اهمة م��ع وح��دة التدري��ب املي��داين بوكال��ة اجلامع��ة لل�ص��وؤون التعليمي��ةو الأكادميي��ة يف تطوير 

بوابة التدريب امليداين الإلكرتونية والتعاون التام يف جمال تطبيقها وال�صتفادة مما يتاح من خدمات 

اإلكرتوني��ة يف بوابة التدريب امليداين

9. تزوي��د جلن��ة التدريب امليداين يف وكالة اجلامعة لل�ص��وؤون التعليم��ة والأكادميية باأي   مقرتحات من 

�صانها تطوير وحت�صني برنامج التدريب امليداين يف الكليات.
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تق��وم كل جه��ة تدري��ب بتحدي��د م�ص��رف مي��داين منا�ص��ب للطال��ب املت��درب ويك��ون م��ن املوظف��ني الذين 

لديه��م اخل��ربة الكافي��ة يف الإ�ص��راف عل��ى املتدربني ويك��ون للم�ص��رف امليداين امله��ام التالية: 

1. تعريف الطالب بجهة التدريب واأهدافها و�صيا�صتها واإجراءاتها.

2. اإتاحة الفر�صة للطالب ملمار�صة العمل املهني والحتكاك بامل�صاكل على اأر�ص الواقع.

3. الإ�ص��راف الدائ��م واملتابعة املبا�ص��رة مل��ا يقوم به الطالب من اأعمال واأن�ص��طة، وتزويده��م بالتعليمات 

والتوجيهات الالزمة.

4. ال�ص��تعانة مبن يراه منا�ص��بًا من موظفي جهة التدريب لتنفيذ اأي ن�ص��اط مع الطالب املتدربني وذلك 

حتت اإ�صرافه ومالحظته. 

5. عق��د اجتماع��ات ب�ص��ورة منفردة م��ع كل طالب وتوجيهه ح�ص��ب احلاجة وم�ص��اعدته يف التغلب على 

ال�صعوبات.

6. متابعة ك�صوفات ح�صور الطالب وان�صرافهم.

7. امل�صاركة يف تقومي اأداء الطالب، وتقدمي تقرير عن كل طالب طبقًا لآلية التقومي املعتمدة.

8. التوا�ص��ل م��ع امل�ص��رف الأكادمي��ي للطال��ب، والإب��الغ ع��ن ح��الت املخالف��ة لالأنظم��ة املتبع��ة بجه��ة 

التدري��ب، اأو ع��دم الت��زام الطال��ب بخط��ة التدري��ب ومايكل��ف ب��ه م��ن مه��ام وكذل��ك يف حال��ة الغي��اب. 

9. اق��رتاح التو�صي��ات لدع��م التعاون بني الكلي��ة اأو اجلامعة وجهة التدريب وتق��دمي الراأي نحو تطوير 

برنامج  التدريب امليداين.

مهام وم�صوؤوليات جهات التدريب
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�صوابط التحاق الطالب بربنامج التدريب امليداين

1. يلزم اأن يكون الطالب منتظم اأكادمييًا .

2. يلزم اأن يكون الطالب متفرغًا ب�صكل كامل للتدريب امليداين وغري م�صجل يف اأي مقرر اأكادميي 

خالل فرتة التدريب.

3. يجب اأن يتوفر لدى الطالب املتدربني القدر الكايف من املعلومات واملهارات التي متكنهم من ممار�صة 

التدريب على اأف�صل وجه. ولكي يتحقق ذلك يوجد ظوابط خمتلفة ميكن العتماد عليها يف حتديد 

�صروط التحاق الطالب بالتدريب امليداين كما يلي: 

1. اأن يجتاز الطالب عدداً معينًا من املقررات التخ�ص�صية التي متكنهم من اأداء مهام واأن�صطة يف 

التدريب تتنا�صب مع تخ�ص�صهم.

2. ان يجتاز الطالب عدداً حمدداً من ال�صاعات الدرا�صية للربنامج الأكادميي قبل التحاقهم بالتدريب 

امليداين.

مهام الطالب املتدرب وم�صوؤولياته  

1. الت�صجيل يف النظام الأكادميي اإذا حتققت ال�صروط..

2. ح�صور اللقاءات التمهيدية والدورات التي تعقدها الكلية للتعريف بالتدريب امليداين.

3. ح�صور اللقاءات التي تعقدها جهة التدريب للتعريف بها واأهدافها وخدماتها.

4. النتظام يف احل�صور جلميع اأيام التدريب ويف املواعيد املحددة. 

5. ح�صور الجتماعات الفردية واجلماعية التي تنظمها جهات التدريب. 

6. اللت��زام باأنظم��ة جه��ات التدري��ب املي��داين وقواعده��ا واإجراءاته��ا و�صيا�ص��تها وع��دم خمالفته��ا، 

واحلف��اظ عل��ى ممتل��كات جه��ات التدري��ب وبيان��ات العم��الء واملوظف��ني.

7. ال�صتفادة من توجيهات امل�صرف الأكادميي وامل�صرف امليداين.

8. تقدمي تقارير املتابعة يف املواعيد املحددة.

9. ح�صور املناق�صة يف الق�صم بعد انتهاء التدريب امليداين.
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الإ�صراف امليداين خالل فرتة التدريب

يت��م حتدي��د اأع��داد امل�ص��رفني الأكادميي��ني خ��الل ف��رتة التدري��ب م��ن قب��ل جلن��ة التدري��ب املي��داين 

بالتن�ص��يق م��ع روؤو�ص��اء الأق�ص��ام  بحي��ث يك��ون ل��دى كل م�ص��رف جمموع��ة م��ن الط��الب املتدرب��ني يحدد 

عدده��م م��ن قب��ل جلن��ة التدريب املي��داين بالكلية بن��اء على طبيع��ة التدري��ب يف الربنام��ج الأكادميي 

والنط��اق اجلغ��رايف جله��ات التدري��ب ويق��وم امل�ص��رف الأكادمي��ي بامله��ام الآتي��ة خ��الل ف��رتة التدري��ب : 

  1. متابعة تنفيذ الطالب للتدريب طبقًا لل�صوابط والقواعد املعتمدة.

2. متابع��ة مبا�ص��رة الط��الب لربنام��ج التدري��ب املي��داين بالوقت املح��دد ورف��ع قوائم مبا�ص��رة التدريب  

للجن��ة التدريب املي��داين بالكلية. 

3. التوجيه امل�صتمر للطالب من خالل تقارير املتابعة الدورية والزيارات امليدانية.

4.  التقومي امل�صتمر للطالب طبقًا لالآلية املقررة.

5.   تنفي��ذ ج��دول الزي��ارات امليداني��ة للط��الب وجهات التدري��ب  خالل فرتة التدري��ب وتقدمي تقرير 

عن كل زيارة  للجنة التدريب امليداين بالكلية عن �ص��ري برنامج التدريب.

6.  الجتم��اع بالط��الب يف جه��ة التدري��ب ومناق�ص��تهم ومتابعته��م ومعرف��ة امل�ص��كالت الت��ي تواجهه��م 

وح��ث الط��الب املق�صري��ن على اللت��زام ودفعه��م لتح�ص��ني اأدائهم.

7. التوا�صل ب�صكل مبا�صر مع امل�صرف امليداين ملتابعة احل�صور والن�صراف للطالب املتدربني.  
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تقييم الطالب امللتحقني بربنامج التدريب امليداين 

بجان��ب املتابعة والإ�ص��راف امل�ص��تمر عل��ى  الطالب املتدربني من خالل الزي��ارات الدورية اللتي يقوم بها   

امل�صرف الكادميي  وكذلك التوا�صل املبا�صر مع  امل�صرف امليداين  فاإنه يتم تقييم الطالب ب�صكل م�صتمر 

اأي�ص��ًا وذل��ك م��ن خالل تقاري��ر املتابعة الدوري��ة التي يقدمها الطالب للم�ص��رف الأكادمي��ي . بعد انتهاء 

ف��رتة التدري��ب ي�ص��كل جمل���ص الق�ص��م جلنة ملناق�ص��ة الط��الب املتدرب��ني. يقوم اأع�ص��اء جلنة املناق�ص��ة 

بالق�صم بالطالع على العر�ص والتقرير النهائي الذي قدمه الطالب بعد التدريب ويتم تقومي الطالب 

بناء على منوذج حمدد للجنة املناق�ص��ة ويحتوي على   معايري وا�صحة للتقييم. اجلدول التايل  يو�صح 

مق��رتح لتوزي��ع درج��ات تقيي��م الطالب ويحق للق�ص��م اإع��ادة توزيع الدرجات بعد التن�ص��يق  امل�ص��بق مع 

جلن��ة التدري��ب املي��داين بالكلي��ة  عل��ى اأن يت��م ت�صم��ني ذل��ك يف دلي��ل التدري��ب املي��داين للكلي��ة ويطلع 

علي��ه الطالب قبل ف��رتة التدريب بوقت كايف:

بوجه عام يجب اأن تكون مناذج التقييم اخلا�صة بامل�صرف الأكادميي وامل�صرف امليداين وجلنة املناق�صة  

مبنية على  معايري وا�صحة  ومبا يحقق اآلية تقييم عملية ودقيقة.
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الغياب والعتذار عن التدريب امليداين

يج��ب عل��ى الطال��ب النتظ��ام يف احل�ص��ور جلمي��ع اأي��ام التدري��ب ويف املواعي��د املح��ددة م��ن قب��ل جه��ة 

التدري��ب ويت��م توثي��ق ح�ص��ور وان�ص��راف الطالل��ب م��ن خ��الل ك�ص��ف تعتمده جلن��ة التدري��ب امليداين 

بالكلي��ة. ويف ح��ال ح��دوث غي��اب ل��دى الطالب املتدرب يل��زم  اأن  يتم اتخاذ اإجراء ف��وري من قبل جلنة 

التدري��ب املي��داين لت�صحي��ح و�ص��ع الطال��ب واتخ��اذ اأج��راء منا�ص��ب  مب��ا يتواف��ق م��ع لوائ��ح دلي��ل الكلي��ة 

للتدري��ب املي��داين. العت��ذار م��ن مق��رر التدري��ب  بع��د ب��دء التدري��ب للطال��ب غ��ري ممك��ن ال يف حالة 

وج��ود ع��ذر قه��ري ج��از للجن��ة التدري��ب املي��داين بالكلي��ة الت��ي يتب��ع له��ا الطال��ب يف ح��الت ال�ص��رورة 

الق�صوى قبول عذر الطالب وال�صماح له بالعتذار عن مقرر التدريب والرفع لوكالة اجلامعة لل�صوؤون 

التعليمي��ة والأكادميي��ة.

 التقومي الأكادميي لربنامج التدريب امليداين

تق��وم جل��ان التدري��ب املي��داين بالكلي��ات بالإع��الن ع��ن التق��ومي الأكادمي��ي ال�ص��نوي للتدري��ب املي��داين 

خالل بداية العام اجلامعي وي�ص��مل كل املواعيد املهمة للتدريب مما ي�ص��اهم يف توحيد عدد من جوانب 

التدري��ب املي��داين يف الكلي��ات مث��ل اللق��اءات التمهيدية وفرتة ط��رح واعتماد فر���ص التدريب امليداين 

للط��الب وكذل��ك بداي��ة ونهاي��ة التدريب امليداين وف��رتة التقييم ور�ص��د النتائج يف النظ��ام الأكادميي 

وف��رتة رف��ع تقاري��ر التدري��ب املي��داين ال�ص��نوية م��ن الكلي��ات لوكال��ة اجلامع��ة لل�ص��وؤون التعليمي��ة 

والأكادميي��ة.
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