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 الفصل األول 

 مقدمة عامة عن الدليل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقدمة 1-1
الخبرة العملية في مجال  إلكساب الطلبة  ووسيلتها    ،املهنيةأحد الركائز الرئيسية للتنمية    واالمتياز  يعد التدريب امليداني

املعارف  في تطبيق  امليداني واالمتياز  يسهم التدريب  ، و والكفاءات املرتبطة بالجانب املنهياملهارات    تنميةخالل    وذلك من   ،تخصصهم

 التي اكتسبها الطالب خالل فترة  واملهارات  
ً
 عمليا

ً
ومتطلبات سوق    ات احتياجو دراسته    تمتحقيق املوائمة بين ما  ل،  دراسته تطبيقا

 . لحياته املهنية املستقبليةوتهيئته الطالب  عداد وإ، العمل

 جامعة الحدود الشمالية  ولقد أولت  
ً
    اهتماما

ً
اإلستراتيجية  بالتدريب امليداني واالمتياز من خالل مبادرات الخطة  كبيرا

بدعم الجوانب العملية في البرامج األكاديمية، وتهيئة الطلبة لسوق العمل، وتأسيس مركز للتوظيف املنهي    2025  -2020للجامعة  

وجعل عملية    ،املنهيملستقبلهم    هم وتأهيل  همعدادإللمساهمة في    للطلبة، وانشاء مكاتب التدريب امليداني واالمتياز بكليات الجامعة 

 .التدريب امليداني واالمتياز تجربة متميزة
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 من ذلك  و 
ً
إلىللشؤون األكاديمية    الجامعة وكالة    حرصت انطالقا يهدف  امليداني    بإعداد دليل  التدريب  رسم سياسات 

ايير موحدة لجميع  ومع  بمواصفات   واالمتياز   يدانيامل تدريب  ال  واالمتياز بالجامعة، ووضع معايير وإجراءات وآليات إلدارة عملية

تحقيق  الزم لضمان  الوتقديم الدعم    ، بشكل دقيق  واالمتياز  مليدانيالتدريب ا  ملتابعة تنفيذوكذلك    بالجامعة،  البرامج األكاديمية 

 األهداف واملخرجات التعليمية املستهدفه منه. 

 لجميع    ، الجامعةبالعلمية  عداد هذا الدليل فريق عمل من مختلف التخصصات  إولقد قام على  
ً
 شامال

ً
برامج  ليكون دليال

املتضمنة  واالمتيازل  الجامعة  امليداني  على  ، لتدريب   
ً
و   مشتمال واآلليات السياسات  والضوابط  لتنظيم    املعايير والشروط  الالزمة 

التدريب  يتناول    الثاني  :ويتكون هذا الدليل من فصلين،  وبرامج الجامعة كافة  مرجعية كلياتليكون  التدريب امليداني واالمتياز،  

  أشارة  واإل ،  والسياسات للعملية التدريبية  هميته والضوابطأامليداني و 
ً
  . التنظيمي   وهيكله   ،مكتب التدريب امليداني في الكلية  ى لإيضا

 . خالل فترة التدريب ليات التقديم والتقييمآو  ،هدافهوأوأهميته،  االمتياز تدريب  عن  فيتحدث الثالث،الفصل   أما  

 الدليل: أهمية   1-2
كونه  تت في  الدليل  هذا  أهمية   ضح 

ً
 مرجعي  إطارا

ً
    ا

ً
للكافة  موحدا املتضمنة  األكاديمية  الجامعة  امليداني    لتدريب برامج 

 ملجاالت    واالمتياز
ً
 ، و التعلم باإلطار الوطني للمؤهالتلتحقيق املخرجات التعليمية املستهدفة وفقا

ً
 إجرائي  دليال

ً
هام ومسؤوليات  مل  ا

حيث    ، املشرفين األكاديميين واملشرفين امليدانيين والطلبة املتدربين، ومهام  بالكلياتامليداني واالمتياز  وواجبات مكاتب التدريب  

،  واالمتياز  التدريب امليداني  وتنفيذ وتقويم وتحسينتخطيط  ليات الالزمة لاملعايير والشروط والضوابط واآلو القواعد    علىشتمل  ي

بما    عملية التدريب امليداني واالمتيازفي  بين طلبة الجامعة في كافة التخصصات  تكافؤ الفرص  مبدأ    قيحقكما يساعد الدليل في ت

 للبرامج األكاديمية.يضمن االيجابية والفعالية التعليمية 

  :الدليلأهداف   1-3
   -لتحقيق األهداف التالية:  هذا الدليلتسعى وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية من خالل 

 التدريب امليداني واالمتياز.التعليمية املستهدفة من خرجات امل  تحقيقالتي تضمن   واألنظمةتوضيح اللوائح   ▪

 الجامعة. وبرامج   كليات كافة التدريب امليداني واالمتياز بإجراءات  تنظيم   ▪

بمهامهم ومسؤولياتهم وواجباتهم    ، وجهات التدريبواالقسام العلميةامليداني واالمتياز بالكليات،  مكاتب التدريب    تعريف ▪

 في التدريب امليداني واالمتياز.

 . فترة التدريب امليداني واالمتيازخالل  الطلبة ومسؤوليات تحقوق وواجباتوضيح  ▪
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 جودة التدريب امليداني واالمتياز. تحسين والفاعلية و تحقيق الكفاءة  ▪

 

  : الدليلمصطلحات   1-4
  خالف السياق    يفترضكل منها ما لم    تحت املعاني املبينة    ذه الوثيقة أينما وردت في ه  اآلتيةوالعبارات    باأللفاظيقصد  

 .ذلك

 (:NQF) للمؤهالت اإلطار الوطني  •

للمؤهالت  عدي   الوطني  وتصميمها   اإلطار  املؤهالت  لتسكين  تستخدم  تنظيمية  من    وتطويرها،هيكلية  ملجموعة  وفًقا 

 .السعوديةواالعتراف بها في اململكة العربية املعايير  

 مجاالت التعلم  •

الذي يحتاجه املتعلم من   التعلم  فـــي تصف  الـمـتـعـلـم  يـكـتـسـبـهـا  أن  ع 
ّ
يتوق التي  والـمـهـارات، والقيم  والـــفـــهـــم،  الـــمـــعـــرفـــة 

 .التعلم في ضوئها مخرجات/نواتجمـسـتـوى تأهيلي محدد، وتبنى 

 الخبرة امليدانية •

امليداني أو  العمل  املهنية  التدريب  العيادية  واملهام  أو  العيادات(  في  من  )املنفذة  ذلك  وغير  امليداني    أشكال،  التعلم 

 .األكاديميوالتطبيقي الذي هو جزء من املنهج في إطار البرنامج  

 التدريب امليداني  •

بحيث    ،حد مجاالت املمارسةأو ضمن  أضمن إطار مؤسس ي  ةبإلي الطلمجموعة من املهارات والخبرات التي يتم تقديمها 

املتدربين من مستوي املعرفة املحدودة من حيث املهارات واالتجاهات والفهم    الطلبةساب املعرفة بشكل مقصود بهدف نقل  كإيتم  

 لى مستوى التمكين من املمارسة بشكل مستقل في املستقبل. إ

 

 

 التدريب السريري  •
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العلوم الطبية    -الصيدلة    –التمريض    -الطب  الكليات الصحية )  طلبةيمارس فيه  ، حيث  يشتمل على فترة التعليم الطبي

 .تحت إشراف ممارس صحيالتدريب السريري في املؤسسات الصحية  (طب األسنان أو غيرهم  -التطبيقية 

 االمتياز  تدريب •

تعتبر هذه الفترة  و   ،اإللزامية التي يقضيها الطالب الذي أنهى متطلبات التخرج املقررة بنجاحالتدريب السريري  هي فترة  

 لدراسة  
ً
 مكمال

ً
 ملمارسة    طب األسنان(  -العلوم الطبية  -الصيدلة  -التمريض  - الطبالبرامج الصحية )جزءا

ً
وال يعتبر الطالب مؤهال

 .هنة إال بعد اتمامه هذه الفترة بنجاحامل

 :االمتياز/التدريب امليدانيمكتب  •

ويعمل على    السريرية/تبع وكالة الكلية للشؤون األكاديميةيو ،  كليات الجامعةبكافة    االمتياز / امليداني  بمكتب التدريينشأ  

 . شراف واملتابعة للعملية التدريبية وقياس مدى االلتزام والتطبيق للضوابط واللوائح الخاصة بالتدريب امليداني واالمتيازاإل 

 جهة التدريب:  •

أو   كل جهة حكومية  التدريب  بجهة  تيقصد  تخصص  تو أهليه  مع  املتدربافق  للطالب  األكاديمي  يتم  ،  البرنامج  حيث 

بعد ترشيحها من قبل  بالكلية  االمتياز / التدريب امليداني  مكتبعلى توصية من  الكلية بناءً  مجلس  اعتمادها كجهة تدريب من قبل

 القسم املختص. مجلس 

 خطة التدريب:  •

ويتم    إقرارها من قبل املجالس املختصة،   يتمو   يتم بناءها من خالل توصيف الخبرة امليدانية/ التدريب السريري،خطة  

 . االمتياز بالكلية  / امليداني  من خالل مكاتب التدريبوذلك    بوقت كاف قبل بدء التدريب امليداني  عليها  جهة التدريب  واطالع التنسيق  

 :بالبرنامج منسق التدريب امليداني •

عملية  سند إليه  ويمثل البرنامج كعضو في مكتب التدريب امليداني بالكلية، وي  بالبرنامج،هو أحد أعضاء هيئة التدريس  

 ي املختلفة مع الطلبة املتدربين. ومكتب التدريب امليداني بالكلية، وكذلك تنسيق مهام التدريب امليدان العلمي  بين القسم التنسيق

 املشرف األكاديمي: •

ويسند له    ، قبل فترة كافية من بدء التدريب  ،مجلس القسم املعنيمن قبل    يكلف،  بالكليةهو أحد أعضاء هيئة التدريس  

امليدانية  الزيارات  من    علىشراف  اإل و   مهام  التدريب العلمي  القسم    طلبة مجموعة  فترة  التدريب    خالل  تنفيذ خطة  من  للتأكد 

 . املعتمدة
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 املشرف امليداني  •

التدريب يمثل   الطلبة،    جهة  تدريب  فيها  يتم  تكليفه  التي  التدريب  ويتم  الطلبلمن قبل جهة  فترة    ة إلشراف على  خالل 

والتعامل  يم الطلبة  يالخبرة والقدرة على تأهيل وتدريب وتقو   التخصص،  ويجب أن تتوافر فيه الشروط املطلوبة من حيث  ،التدريب

 .مية التي سيتحصل عليها الطالبعن الدرجة العل أال تقل درجته العلميةو   ،هان و جهايو مع املشكالت التي 

 املتدرب يقصد بالطالب أو   •

املتدرب   أو  ـــــا  / انطبقت عليهالتي  / الذي  الطالبة   أو   الطالب  به  قصد ي  الطالب  امليداني وتم منح  ــ التدريب  ـــــا شروط  ــ ــ ـ  ه/ 

 تدريب. الفرصة 

 االمتياز  /التدريب امليداني مدير مكتب  •

يصدر له قرار إدارة مكتب التدريب امليداني/ االمتياز من قبل عميد الكلية، ويختص    ،تدريس بالكليةهو عضو هيئة  

 التابعة لبرامج الكلية.  االمتيازبإدارة كافة أنشطة التدريب امليداني/ 
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14 

 

 

 

 : مقدمة 2-1
اكتساب  امليدانيالتدريب  يساعد   امليدا  الطلبة  على  الف نية  الخبرات  السمات  نيواملهارات  تعديل  إلى  باإلضافة  ة 

النميبحيث    ، ملديه   الشخصيةت  كياوالسلو  في  كبير  بشكل  ذلك  النظرية بين    الربط من خالل    املنهي  وساهم  والتطبيق    املعرفة 

اإل  ،العملي إلى  ا باإلضافة  بتوصيف    لتاملتزام  املتضمنة  التدريبية  امليدانيةبالخطة  تنفيذهاالخبرة  ويتم  تدريب  في    ،  جهات 

فه،  أهدا، و أهمية التدريب امليدانيويتناول هذا الفصل بمزيد من التفصيل    .أكاديمي وميدانيوجود إشراف  ضرورة  مع    متخصصة

آليات  ، و املهام واملسؤولياتو ، الهيكل التنظيمي ملكاتب التدريب امليداني بالكليات، و البرامج التعريفية والتأهيلية للتدريب امليدانيو 

توجيهات ، و للخبرة امليدانية  تقرير الخبرة امليدانية والتقرير السنوي ، و مراحل التدريب امليداني، و وضوابط مقرر التدريب امليداني

 التقويم العام لعملية التدريب وخطة التطوير.، و رشادات للمتدربينإو 

    :أهمية التدريب امليداني 2-2
، مما  لتطبيق املعارف واملهارات والكفاءات في بيئة العمل الحقيقيةفي كونه فرصة للطلبة  امليدانيالتدريب  أهمية  تتمثل   

مجال  دارية في  بعض الخبرات املهنية واإل ل  إكسابهم   لىإباإلضافة    ،من برامجهم األكاديميةوها  اكتسب  التي  مخبراته يساعد على تطوير  

 ي اإليجاب من الشعور    ل  عا  مستوى الطلبة  العمل ويمنح  ذوي الخبرة في مجال  املدربين  مع  ن  و ل والتعاع الفرصة للتفا  يتيحالعمل، كما  

املهنة نحو  كما    والرض ى  بتخصصاتهم،  التدريباملرتبطة  املهنيةامليداني    يساعد  املتطلبات  إكتشاف  على  املرتبطة    الطلبة 

 التوظيف في سوق العمل. ، مما يؤدي إلى زيادة فرص بالتخصص

   :التدريب امليداني أهداف 2-3
 يهدف التدريب امليداني إلى:

 . تطبيق املعارف واملهارات والكفاءات في بيئة العمل قبل التخرج −
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بفاعلية  مع اآلخرين التواصل و لعمل ضمن فريق واحد، واتحمل املسؤولية، بعض الكفاءات األساسية ك الطلبةاكساب   −

  
ً
 وشفهيا

ً
 .استخدام وسائل التقنية الحديثة بفاعليةو  ،كتابيا

واحترام خصوصية   واالستفادة منه  ههتمام بتوجيه النقد البناء وتقبلواال  على تقبل التعليمات بروح عالية   الطلبةتدريب   −

 .اآلخرين وسرية املعلومات

 واستقطابهم للتوظيف.  بةمهارات الطلهلية من التعرف على تمكين الجهات الحكومية واأل  −

من معارف    املهنية  املتطلباتتلبية  و اجة،  االحتكاك املباشر بسوق العمل، لتحديث الخطط الدراسية وتطويرها عند الح −

 ومهارات وكفاءات. 

 تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعة وجهات التدريب. −

 : بالكليات  تب التدريب امليدانيامك 2-4
 اهليكل التنظيمي  2-4-1

عد إنشاء مكاتب التدريب امليداني بكليات الجامعة    - 2020  لجامعة الحدود الشماليةحد مبادرات الخطة االستراتيجية  أي 

 ألهمية توحيد الهيكلة الخاصة بتلك  ،  بأنشطة التدريب امليداني املختلفة   هتمامم، تكون مهمتها الرئيسية اإل 2025
ً
،  املكاتبونظرا

ب  ملكاتبتها  دفع وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية لتضمين هيكلمما   امليداني  ( يوضح 1الجامعة، والشكل رقم )كليات  التدريب 

بالكلي امليداني  التدريب  مكاتب  خالل  ات  ارتباط  من  األكاديمية  للشؤون  الجامعة  الكليةبوكالة  للشؤون    عميد  الكلية  ووكيل 

من،  األكاديمية امليداني  التدريب  مكتب  اإلداري  املكتب،  مدير    ويتكون  امليداني  واملنسق  التدريب  منسقي  وهم  املكتب  وأعضاء 

ويرتبط   ،للقيام بكامل املهام الخاصة بمقرر التدريب امليداني  التي تتضمن برامجها مقرر التدريب امليداني، وذلكالعلمية  باألقسام  

ويتم تشكيل املكتب ، ين للتدريب امليداني بمكاتب التدريب امليداني من خالل منسقي التدريب امليداني بالبرامجياملشرفين األكاديم

إلقراره، ويرفع القرار للجنة الدائمة    بعد عرض تشكيل املكتب على مجلس الكلية  عميد الكليةمن سعادة  بقرار    وتحديد مديره

 . للتدريب امليداني واإلمتياز بوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية
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 الهيكل التنظيمي ملكاتب التدريب امليداني بالكليات  :( 1شكل ) 

 : مكاتب التدريب امليداني بالكلياتمهام  2-4-2

األقسام   − من  التدريب  قوائم  في    العلمية، استقبال  والتنوع  التخصص  مراعات  مع  التدريب  أماكن  على  الطلبة  وتوزيع 

 املناطق الجغرافية وحاالت الطلبة.

اقتراح   − لفتح قنوات تدريب تخصصية من خالل  التدريبالسعي  للتواصل معها   جهات  داخل وخارج املنطقة،    املمكنة 

إل التوصل  يتم  ما  األكاديمية لى  إيه  ويرفع  للشؤون  الجامعة  بوكالة  اإلمتياز  وتدريب  امليداني  للتدريب  الدائمة    للجنة 

 .
ً
 العتمادها نظاما

األقسام   − مع  نماذج    العلمية التنسيق  املعتمد،    األداءتقييم  لتصميم وتطوير  امليدانية  الخبرة  لتوحيدها وفق توصيف 

. التدريب امليداني بعد تقييم الستخدامها في 
ً
 اعتمادها نظاما

القتراح آلية تقييم واضحة تتوافق ومتطلبات املقرر وذلك من واقع الخطة الدراسية وما    العلميةالتنسيق مع األقسام   −

 ، والرفع بها عبر املجالس املختصة إلقرارها وتطبيقها. العلمييقرره القسم 

وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية 

عميد الكلية

مية وكيل الكلية للشؤون األكادي

مكتب التدريب الميداني

منسق التدريب 
....الميداني بقسم

منسق التدريب 
....الميداني بقسم

منسق التدريب 
....الميداني بقسم

منسق التدريب 
....الميداني بقسم
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 مراعاة طبيعة التخصص.  توحيد إجراءات العمل في التدريب امليداني في األقسام املختلفة مع −

 تقديم االستشارات اثناء التدريب امليداني لجميع القائمين عليه. −

 متابعة تطبيق معايير التدريب وااللتزام بتعليماته.  −

وربطها   − املعتمدة  االلكترونية  التعليم  أدوات  عبر  املنطقة  وخارج  داخل  للمتدربين  االلكتروني  والتقييم  املتابعة  تفعيل 

 .العلميةاديميين باألقسام باملشرفين األك 

 والرد على االستفسارات من جهات التدريب والطلبة. بالتنسيق مع وحدة اإلحصاء  جمع وتحليل البيانات واالستبيانات  −

 األقسام العلمية. منسقي التدريب امليداني برفع كفاءة  −

أثناء    موحقوقه   ماجباته و و   م مسؤولياته لتعريفهم باملسجلين بالتدريب امليداني    لبةللط  ةوإرشادي ة  تعريفي  ات لقاء  قديمت −

 .البدء بالتدريب امليداني  للطلبة قبلإجراءات االمن والسالمة وتأمين بيئة العمل ، و ريبفترة التد

أثنلللمشرفين األكاديميين    ةوإرشادية  تعريفي  ات لقاء  عقد − اء فترة التدريب  تعريفهم بمسؤولياتهم وواجباتهم وحقوقهم 

 كيفية التنسيق مع جهات التدريب واملشرفين امليدانيين.   ، و امليداني

القسم   − قبل  من  املعدة  التدريب  خطة  التدريبالعلمي  مناقشة  جهات  مع  بالتنسيق  استعراض    ،املختص  يتم  حيث 

 . وتحديد املوضوعات التي سوف يتدرب عليها كل طالب ، إمكانيات كل جهة

 العلمي منسق التدريب امليداني بالقسم مهام  2-4-3

 خالل املهام التالية:  من العلميالقسم منسق التدريب امليداني بات تحدد مسئوليت

 . املشرفين األكاديميينلتقارير املعدة من قبل  ااستالم  −

 املقدمة من الطلبة.  التدريب امليداني تقاريرتشكيل لجان مناقشة  −

 ، ورفع النتائج لرئيس القسم العتمادها. املقر لطلبة باستخدام نموذج التقييمالتدريب امليداني لمناقشة تقارير  −

 دور القسم العلمي يف دعم التدريب امليداني  2-4-4
 : والتي نوجزها فيما يلي  ،التدريب الميدانيدوراً مهماً في دعم لقسم العلمي ل

 شراف واملتابعة املستمرة للتدريب امليداني. اإل  −

 ستعداد والجاهزية والتهيئة للبدء بالتدريب امليداني. ضمان اإل  −

 جتماعات التي يتطلبها التدريب امليداني.إل عقد الورش التدريبية وا  −
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 املتابعة والتنظيم لجميع مراحل التدريب امليداني. −

 األكادميي مهام املشرف  2-4-5
 تحدد مسئوليته من خالل املهام التالية: ت

  .الجامعة/بالكلية  التدريب امليداني مكتب   ايعقدهوورش العمل التي  ةالتنسيقي  ات جتماعحضور اإل  −

 ة منها.أو صورة مختوم امليداني مباشرة التدريب  ماذجالتأكد من استالم ن −

والتأكد من وجود مشرف ميداني محدد طوال   ،القيام باملهام املوكلة لهمالتأكد من توفر مكان مناسب للطلبة يتيح لهم  −

 فترة التدريب والتواصل معه. 

عندما يكون ذلك مناسبا للتأكد من املهام    ، عقد اللقاءات الفردية واملشتركة مع املتدربين واملشرف امليداني ومدير الجهة −

 . امليداني واملسؤوليات املوكلة إليهم، وكذلك لالستماع إلى أي مالحظه تخص عملية التدريب

تابعة  ملاباإلضافة إلى تقارير    ،التقنية وتطبيقاتهااملتدربين خارج املنطقة عن طريق الوسائل    الطلبة  يكون اإلشراف على −

التعذر  االستفسارات والتساؤالت األكاديمية وحل املشكالت خالل فترة التدريب امليداني، وفي حال  واإلجابة عن    دوريةال

 التدريب من خالل رفع تقرير حول ذلك.مكتب  إشعار  يتعين

 من الطلبة املتدربين في األوقات املحددة وتقييمهم.  دوريةاستالم التقارير ال −

 . املعتمدحسب النموذج  امليداني التدريب   كتب متقييم أداء املتدربين وتقديم النتائج إلى  −

 .التدريب امليداني عن جهة التدريب وتعبئة نموذج تقييم املشرف للجهة التدريبيةمكتب  رفع تقرير نهائي الى    −

 

 مهام جهات التدريب  2-4-6

  ويكون للمشرف   ،اف على املتدربينلديهم الخبرة الكافية في اإلشر   ممنتقوم كل جهة تدريب بتحديد مشرف ميداني مناسب  

 امليداني املهام التالية: 

 وإجراءاتها.  ، وسياساتها ، وأهدافها ، التدريببجهة   ةالطلبتعريف  −

 على أرض الواقع. بكافة املواقف املهنيةواالحتكاك   ،مارسة العمل املنهيمل ةلبإتاحة الفرصة للط −
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 من أعمال وأنشطة، وتزويده بالتعليمات والتوجيهات الالزمة.   ةالطلبملا يقوم به  ،واملتابعة املباشرةاإلشراف الدائم  −

 من   −
ً
 تحت إشرافه ومالحظته.   وذلك  ين،املتدرب  الطلبةلتنفيذ أي نشاط مع  منسوبيها،  االستعانة بمن تراه الجهة مناسبا

 في التغلب على الصعوبات.  م ومساعدته ،حسب الحاجة موتوجيهه  ينباملتدر الطلبة عقد اجتماعات دورية مع   −

 . بيناملتدر الطلبة   وانصرافمتابعة كشوف حضور  −

  م ه، وتقديم تقرير عن بيناملتدر الطلبة  املشاركة في تقويم أداء  −
ً
 ويم املعتمدة.التقآلليات  طبقا

، واإلبالغ عن حاالت املخالفات لألنظمة املتبعة بجهة التدريب، أو  ملتدربللطالب االتواصل مع املشرف األكاديمي   −

 كذلك في حالة الغياب.و بخطة التدريب وما يكلف به من مهام،  تدرباملالطالب عدم التزام  

 اقتراح التوصيات لدعم التعاون بين الكلية وجهة التدريب وتقديم الرأي نحو تطوير برنامج التدريب امليداني. −

 ف امليداني مهام املشر  2-4-7
 

 الخبرة امليدانية. من  املرجوة   الطلبة املتدربين وفق الخطة التدريبية، لتحقيق النتائجللبرنامج التدريبي الخاص ب  تنفيذ .1

أداء  .2 نهاية فترة التدريب  ين املتدربالطلبة    تقييم  ا  ،عند  املعايير    ملوضوعة داخل كل قسم بناءوفقا للخطة  على بعض 

 : بالتدريب امليداني من حيث املتدربالطالب بنموذج تقييم الهامة املدرجة 

   .فترة التدريبخالل  لتزام بأوقات الحضور واالنصرافاال •

 .والعمل بروح الفريقتعاون ال •

 . اإلنتاجية وجودة العمل •

 . بجهة التدريب لخطة التدريبية املهام املطلوبة منه وفق لتنفيذ  •

 اإللتزام بآداب وأخالقيات املهنة.  •

 مهام الطالب املتدرب  2-4-8

 . )متطلبات التسجيل( التسجيل في النظام األكاديمي إذا تحققت الشروط −

 حضور اللقاءات التمهيدية والدورات التي يعقدها مكتب التدريب امليداني بالكلية للتعريف بالتدريب امليداني.  −

 االجتماعات التي تنظمها جهات التدريب. أو حضور اللقاءات  −

 االنتظام في الحضور لجميع أيام التدريب وفي املواعيد املحددة.  −
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االلتزام بأنظمة جهات التدريب امليداني وقواعدها وإجراءاتها وسياستها وعدم مخالفتها، والحفاظ على ممتلكات جهات   −

 .مور السرية التي تتبع جهة التدريبوكافة األ  ،وبيانات العمالء واملوظفين ،التدريب

 االستفادة من توجيهات املشرف األكاديمي واملشرف امليداني.  −

 تقديم تقارير املتابعة في املواعيد املحددة. −

 .بعد انتهاء التدريب امليدانيالعلمي  في القسم  ريرامناقشة التق ومواعيد  اإللتزام بمتطلبات  −

 . النماذج التي يتطلبها التدريب امليداني )مالحق الدليل(االلتزام بتعبئة جميع  −

 ومراحل(ليات وضوابط  آ )   جراءات التنظيمية للتدريب امليدانياإل 2-5
 االجراءات التنظيمية للتدريب امليداني:   2-5-1

 .وفق الخطة الدراسية للبرنامج األكاديمي  الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في التدريب امليداني  الطلبةتحديد أسماء   -1

ل  تدريب ال  اتهجتحديد   -2 للبرنامج،  تخصصلاملناسبة  املعايير  ،  والحصول على موافقة مبدئية  العلمي  املطلوبة وتحقق 

 لتدريب.ل

،  بوكالة الجامعة للشؤون االكاديمية   متياز الدائمة للتدريب امليداني واال نة  إلى اللج املقترحة    التدريب   اتجه رفع قائمة ب -3

   تهايتم مخاطبل، ومجلس الكلية بالكلية امليداني مكتب التدريب القسم و  بعد اعتمادها من مجلس
ً
 . رسميا

 . املوافقة من قبل جهة التدريب  بعد ذج الخاص بالعملية التدريبيةابتعبئة النم الطلبةيقوم  -4

امليداني   -5 األكاديمي واملشرف  املشرف  بين  لقاء  لتعريف    والطلبة يتم عقد  بآليات املتدربين وذلك  في    الطلبة  املتابعة ومسؤولياتهم 

 التدريب. 

 لنموذج املتابعة(قبل املشرف األكاديمي للتدريب  الطلبة منتتم متابعة  -6
ً
 . )وفقا

 للخطة  مكتب  ل  التنسيق واملتابعة من قب -7
ً
التدريب مع املشرف األكاديمي واملشرف امليداني للتأكد من سير التدريب وفقا

 .الطلبةالدراسية وتذليل أي عقبات تواجه 

 األكاديمي. من قبل جهة التدريب واملشرف  الطلبةيتم تقييم   -8

 يم األكادميي لربنامج التدريب امليداني ولتقا 2-5-2
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التدريب   مكتب  التقيقوم  عن  باإلعالن  بالكلية  العام  و امليداني  بداية  خالل  امليداني  للتدريب  السنوي  األكاديمي  يم 

مثل    ،مما يساهم في توحيد عدد من جوانب التدريب امليداني في الكليات  ،امليداني  ويشمل كل املواعيد املهمة للتدريب  ،الجامعي

ورصد    ،وفترة التقييم  ،وكذلك بداية ونهاية التدريب امليداني  ،للطلبةاللقاءات التمهيدية وفترة طرح واعتماد فرص التدريب امليداني  

 عميد الكلية. مكتب التدريب إلى وي من وفترة رفع تقارير التدريب امليداني السن ،النتائج في النظام األكاديمي

 تسجيل مقرر التدريب امليداني يف النظام األكادميي  2-5-3

مسؤولية   هو  األكاديمي  النظام  في  الذاتية  الطلبة التسجيل  الخدمة  نظام  خالل  النظام    ،من  فتح  يتم  عندما  وذلك 

  ، الذين لهم الحق في تسجيل مقرر التدريب امليداني  الطلبةللتأكد من أن جميع  تهم  متابع  للطلبةللتسجيل، وعلى املرشد األكاديمي  

 خالل الفترة املحددة، على أن يتم التسجيل في مقرر التدريب امليداني قبل بداية الفصل الدراس ي 
ً
وفق    قد قاموا بالتسجيل فعليا

 .التقويم األكاديمي

 : يتوجب على الطالب المتدرب القيام بما يلي

 .(١نموذج رقم )لتدريب الميداني من خالل اطلب تسجيل تقديم  −

  .تسجيل الطالب المتدرب مقرر التدريب الميداني −

 .جميع متطلبات التدريب الميداني التأكد من إتمام الطالب المتدرب  −

 التفرغ التام للتدريب الميداني والتأكد من عدم وجود أي تعارض بجدول الطالب المتدرب.  −

 . (٣) نموذج رقموفق توقيع الطالب المتدرب خطياً على استمارة التعهد  −

االلتزام بجميع سياسات وإجراءات التدريب الميداني التي وردت في دليل التدريب الميداني بجامعة الحدود  −

 الشمالية.

 االلتزام والجدية للطالب المتدرب في التدريب الميداني.  −

 . (٤نموذج رقم ) وفق لحضور واالنصراف خالل فترة التدريب الميداني على نموذج اااللتزام بالتوقيع    −

 . (٩نموذج رقم )يوميات الطالب الذي يحدد المهام األسبوعية أثناء فترة التدريب وفق االلتزام بتعبئة   −

 . (١٠نموذج رقم )استبيان خبرة الطالب وفق  االلتزام بتعبئة الطالب المتدرب  −

 حتديد جهات التدريب امليداني   2-5-4
 هناك طريقتان يستطيع الطالب من خاللهما الحصول على مقعد في جهة التدريب: 

  :
ً
خالل  أوال التدريب  من  بالكلية  مكتب  العلمي  يقترح  حيث    ، العلميةسام  االق  معبالتنسيق  امليداني  الجهات  القسم  بعض 

،  والتي تتوافق مع تخصص الطالب لكي تحقق األهداف ومخرجات التعلم املرجوة من عملية التدريب ،املناسبة للتدريب
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بالكلية امليداني  التدريب  مكتب  مع  التنسيق  التدريب    ،وبعد  ملكتب  ورفعها  العلمية  األقسام  مجالس  من  إقرارها  يتم 

بوكالة الجامعة    للجنة الدائمة للتدريب امليداني واإلمتياز   ارها والرفع بهاالذي يرفعها ملجلس الكلية إلقر   ، امليداني بالكلية

 . للشؤون األكاديمية إلقرارها

: أن يقوم الطالب بالبحث عن جهات تدريب مناسبة
ً
على    ة بخطاب املوافقوالتقدم    ، وذلك قبل بداية التدريب بفترة كافية  ، ثانيا

ختيار الجهة  ال   امليداني بالكلية  بالتنسيق مع مكتب التدريب   ، الذي يقوم بدراستها العلمي  للقسم  التدريب   جهةالتدريب من  

 التي تتناسب مع طبيعة تخصص الطالب واألهداف ومخرجات التعلم املرجوة من عملية التدريب. 

 راحل التدريب امليدانيم 2-6
حيث يكون لكل مرحلة متطلبات محددة من أجل تنفيذ برنامج تدريب ميداني مكتمل    ،يمر التدريب امليداني بثالثة مراحل

 متميزة.تعليمية وذو مخرجات 

 عداد للتدريب امليداني: مرحلة اإل 2-6-1
 وذلك إلجراء التالي: ،تأتي هذه املرحلة بصورة متقدمة قبل فترة التدريب

 . بوقت كاف   فترة التدريب قبل الطلبة التي تنطبق عليهم شروط التدريب امليداني حصر  -1

التدريب امليداني بالكلية بالتنسيق مع األقسام العلمية    امليداني  لتدريبلتحديد املشرفين األكاديميين   -2 من قبل مكتب 

النطاق الجغرافي  املتوفرة، و   وجهات التدريبعلى التخصص    بناءً   ،املتدربين على املشرفين  بةالطلأعداد  وتوزيع  املختصة،  

   .بلجهات التدري

 . بةعن طريق الكلية أو عن طريق الطل توفير عدد مناسب من جهات التدريب سواءً  -3

عن طريق عقد لقاءات ومحاضرات تعريفية مع املسؤولين عن تنظيم التدريب امليداني في  للتدريب امليداني    بةتهيئة الطل -4

 واإلجراءات والنماذج املستخدمة. الكلية، بغرض إعطائهم فكرة متكاملة عن التدريب امليداني 

 .ومشرفهم األكاديمي املقبولين للتدريب امليداني الطلبة  تزويد جهات التدريب بقوائم -5

 مرحلة تنفيذ التدريب امليداني:  2-6-2

 لى فترتين: إوتنقسم هذه املرحلة  ،هي املرحلة التي يتم فيها تنفيذ التدريب امليداني

 فرتة بدء التدريب:   •

 تم التالي:  يوفي تلك الفترة  ، املرشح إليها الطلبة وفق الخطة الدراسية  جهة التدريبالتدريب امليداني بهي فترة بدء 
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تدريب   − بمشرف  طالب  كل  ربط  لضمان  التدريب  جهات  مع  بالتنسيق  بالكلية  امليداني  التدريب  مكتب  يقوم 

 . ميداني

املحدد   الطلبة متابعة مباشرة   − بالوقت  امليداني  التدريب  مل   ، لبرنامج  التدريب  امليداني    كتب ورفع قوائم مباشرة  التدريب 

 بالكلية. 

بات، وبما  على ما يتوفر لدى الجهة من متطل  بخطة التدريب التي سيتم تنفيذها، وذلك بناءً   ةلبالط  مناقشةيتم   −

 . ةيتوافق مع تخصص الطلب

 على اللوائح والقوانين والخدمات وأنظمة ومتطلبات السالمة في جهة التدريب.   ةيتم في هذه الفترة تعريف الطلب  −

  

   تنفيذ التدريب:فرتة  •

 هي  
ً
التدريب املحددة مسبقا  لخطة 

ً
امليداني وفقا التدريب  وهي فترة تحدد حسب توصيف الخبرة    ،الفترة الفعلية لبدء 

 
ً
 تلك الفترة يتم التالي:خالل . للتقويم واالعتماد األكاديمي املركز الوطني  لنماذجامليدانية لكل برنامج طبقا

املتد  − للطالب  املستمرة  و املتابعة  امليدانية  الزيارات  خالل  من  من    الدورية،  التقاريررب  خطة    تنفيذللتأكد 

 للضوابطالتدريب  
ً
  ( 7وفق النموذج ) . املعتمدةوالقواعد  طبقا

 من خالل تقارير املتابعة الدورية والزيارات امليدانية.  للطلبةالتوجيه املستمر  −

امليدانية   − الزيارات  جدول  التدريبب  للطلبةتنفيذ  املقرة    ريرا تقالوتقديم    ،جهات  التدريب    كتبملوالنماذج 

 امليداني بالكلية. 

 .بالتنسيق مع املشرف امليداني املتدربين للطلبةمتابعة الحضور واالنصراف  −

املشكالت  سير العملية التدريبية وفق الخطة املوضوعة، وتذليل    لتعرف علىاملتدربين ل  عقد اجتماعات بالطلبة −

 . لتعظيم اإلستفادة من الخطة التدريبيةالتي تواجههم 

 لآللية املقررة.  للطلبةالتقويم املستمر  −
ً
 طبقا

 . ( ٩وفق نموذج رقم ) التأكد من مدى التزام الطلبة املتدربين من تعبئة يوميات الطالب بشكل منتظم  −

 مرحلة التقييم للتدريب امليداني:  •
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 وذلك إلجراء التالي:  ،تأتي هذه املرحلة بعد انتهاء فترة التدريب

 .( ٦لنموذج رقم ) حسب ا، كاديميللمشرف األل تقارير املتابعة الدورية من خالاملتدربين  الطلبةتقييم  يتم  -1

عرض مرئي  و نحو تسليم عدد من املستندات في نهاية فترة التدريب ومنها تقرير نهائي  للطلبة املتدربينتحديد آلية وموعد  -2

حسب ما يرد في دليل   ،وأي متطلبات أخرى يحددها مكتب التدريب امليداني  ،ونماذج استبيان وكشف حضور وانصراف

 التدريب امليداني بالتنسيق مع املشرف األكاديمي وجهة التدريب. 

ونتائج تقييم الطلبة    ،وتقارير الزيارات امليدانية  ،لكلية التقارير الدوريةبايقدم املشرف األكاديمي ملكتب التدريب امليداني   -3

 .( ٨النموذج رقم ) وفق  خالل فترة التدريب امليداني

و ممثل  أعلى أن يكون مدير  مناقشة الطلبة    امليداني لجانتشكل األقسام األكاديمية بالكلية بالتعاون مع مكتب التدريب   -4

 وتسجيل النتائج. رصد ل الطلبةمواعيد مناقشة   وتحدد أعضاءها.امليداني أحد  مكتب التدريب 

التدريب، ويتم تقويم   -5 الطالب/ـة بعد  الذي قدمه  النهائي  املرئي والتقرير  العرض  املناقشة بتحكيم  يقوم أعضاء لجنة 

 . ( ٥نموذج رقم ) بناء على نموذج محدد للجنة املناقشة ويحتوي على معايير واضحة للتقييم  الطلبة

واملشرفين    ، الطلبة   عملية إكمال وجمع استبيانات تقييم برنامج التدريب امليداني من وجهة نظر ينسق مكتب التدريب امليداني بالكلية   -6

 . وذلك بغرض دراستها لتحسين عملية التدريب امليداني وتطويره وتقديم الحلول املناسبة له   ، واملشرفين امليدانيين   ، األكاديميين 

  النهائي للطالب املتدرب   لتدريباتقرير   2-7
خالل فترة التدريب. وبصفة عامة، يتضمن   الطلبة التي اكتسبها  املعارف واملهارات والكفاءات الهدف من كتابة التقرير النهائي هو توثيق  

إعداد  التقرير وصف العمل الذي تم إنجازه، والتقنيات املستفادة من قبل الطالب أثناء فترة التدريب. وعالوة على ذلك، فإن تدريب الطالب على  

  مما يدعم كفاءته في    ، الكتابية للطلبة   هارات امل يساعد على تحسين  وفق القواعد املنظمة لكتابة التقرير الفني  التقرير النهائي  
ً
التواصل كتابيا

 . بفاعلية 

 

 لكتابة التقرير  اإلرشادات العامة 2-7-1
 على املبادئ التالية:  بناءً  امليداني تقديم تقرير حول تجربتهم أثناء التدريب  الطلبةيطلب من جميع 

 على أن يحفظ التقرير النهائي املعتمد في ملف الطالب.  امليداني  يقدم الطالب تقرير كامل عما تم خالل ساعات التدريب -1

 .امليداني تجربة التدريب عند كتابة التقرير ينبغي على الطالب تسليط الضوء على الدروس املستفادة طوال  -2
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 يجب االنتباه إلى التنظيم واللغة واإلمالء أثناء الكتابة.  -3

، وشرح تجربة التدريب بالتفصيل، واملهارات  التدريبوطبيعة  عن جهة التدريب ونوع  ة  يجب أن يحتوي التقرير على مقدم -4

 الجديدة املكتسبة، واإلنجازات الرئيسية بعد فترة التدريب. 

 التي جيب على الطالب مراعاتها يف كتابة التقرير النقاط  2-7-2

1-  
ً
 تنظيما

ً
 منظما

ً
  يجب إعداد تقريرا

ً
 بحيث يكون من السهل على القارئ قراءة وفهم جميع أجزاء التقرير.  جيدا

  يجب أن يؤخذ في االعتبار تنسيق املوضوعات والوضوح أثناء كتابة التقرير وكذلك التركيز على الجانب العملي املكتسب من  -2

 التدريب. 

 يجب كتابة التقرير بلغة الدراسة. -3

 يمكن دعم التقرير بالجداول واألرقام والرسومات البيانية إذا لزم األمر، ويمكن استخدام التسمية والترقيم املناسبين.  -4

 . امليداني  يجب أن يتضمن معلومات كافية تبين األنشطة واملهام التي قام بها الطالب، خالل فترة التدريب  -5

 ت تقرير التدريبحمتويا 2-7-3
التقرير،   -1 عنوان  يتضمن  الغالف:  الطالب ا صفحة  الجامعي   سم  والسنة  ا ،  ورقمه  والدرجة،  والقسم،  والكلية  الجامعة  سم 

 . امليداني   الدراسية وجهة التدريب 

التدريب -2 الجزء الشكر والتقدير ملن قدموا املساعدة واملشورة خالل فترة  أو كتابة    /امليداني  شكر وتقدير: يظهر هذا 

 التقرير. 

جدول املحتويات: قوائم العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية حسب الترتيب في صفحات التقرير على أن يكون كل من   -3

 صفحة الغالف وجدول املحتويات غير مرقمين في القائمة )يستخدم الترقيم الروماني(.

 ستخدمة في التقرير واملعنى الكامل لها. جدول االختصارات: يحتوي على جميع االختصارات امل  -4

بحيث تشتمل  صفحتين،  تزيد عن    ، وال ينبغي أن امليداني  هو إعطاء ملحة عامة عن طبيعة التدريب   هامقدمة: الغرض من -5

 : على العناصر التالية

 جهة التدريب: وصف واضح وموجز لطبيعة عمل جهة التدريب والخدمات املقدمة للمتدربين. .أ

 وصف عام للمهام التي أوكلت للطالب من قبل جهة التدريب أثناء فترة التدريب.مهام الطالب:  .ب

 أهداف التدريب: وصف أهداف التدريب.  .ج
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االستنتاج: جميع النتائج املتعلقة بالتدريب، بما في ذلك العمل املنجز، التكنولوجيا املستفادة، أهمية وفوائد التدريب،   -6

 حات للتدريب. اإليجابيات والسلبيات، وتعليقات واقترا

( في الصفحة األولى من التقرير ويستمر الترقيم في جميع الصفحات، على أن يكون  1ترقيم الصفحات: يجب أن تبدأ ب ) -7

 ترقيم الصفحة في منتصف أسفل الصفحة. 

 

 ضوابط كتابة التقرير  2-7-4

يقدم التقرير بما يحتويه من نص ومعادالت وجداول باستخدام معالجات النصوص والكلمات على أن ال تقل عدد صفحات   -1

واملرفقات   واالهداء واملراجع  والشكر  املحتويات  الغالف وجدول  استثناء صفحة  )املتن( عن عشرة صفحات بعد  ن  إ التقرير 

 وجدت. 

(  One and half Space(. بينما تكون مسافة ونصف ) One Spaceواحدة فقط ) تكون املسافة بين األسطر عبارة عن مسافة   -2

مات واألشكال واالختصارات والرموز  و وكذلك لصفحة الشكر والتقدير، أوراق قوائم الجداول، الرس   ، للعناوين وبين الفقرات 

 واملراجع. 

لفصول واألجزاء والقوائم والرسومات  يستعمل نفس نوع الخط لكتابة النص األساس ي للتقرير: ويسمح بكتابة عناوين ا -3

 بخط مغاير للخط املستعمل في النص األساس ي. 

سم(  2.5سم( ومن األسفل )2.5الحواش ي: يترك للحواش ي في الصفحات املسافات التالية من أطراف الورقة: فمن األعلى ) -4

 سم(. 2سم( ومن اليسار ) 3ومن اليمين )

ستخدم نصها الكامل  ا طلحات العلمية داخل النص بعد أن يكون قد  االختصارات: يسمح باستخدام اختصارات املص  -5

 ه من اصطالح علمي. نيأول مرة وعلى أن تورد هذه االختصارات في قائمة منفصلة تشير إلى املختصر وما يع

 . A4يتم طباعة التقرير على ورق أبيض قياس  -6

 إذا تطلبت طبيعة الخبرة امليدانية اعتماد آليات ومقاييس آخري فال مانع من ذلك.   -7
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 ضوابط تغيري جهة التدريب امليداني  2-8
فعليه سرعة   املطلوبة،حقق األهداف  ت تدريب ال  ال  جهةال يسمح للطالب بتغيير جهة التدريب بعد تعيينه فيها. وإذا تبين أن   .1

امليداني   التدريب  مكتب  مع  والتنسيق  األكاديمي  مرشده  مع  األمر  على  بالكلية  مناقشة  الحصول  أو  الوضع،  لتصحيح 

 موافقتهما على تغيير الجهة إذا تعذر إيجاد حل للمشكلة.

إلى الجهة التي سينتقل  التدريب    دم االستمرار فيع   توضيح سببفي حال املوافقة على تغيير الجهة التدريبية، فإنه يتوجب   .2

 ، قبل أن يقوم مكتب التدريب امليداني   بتوجيهه إلى الجهة الجديدة. الطالب  منها

 الغياب أو االعتذار عن التدريب امليداني  2-9

ويتم توثيق حضور    ،يجب على الطالب االنتظام في الحضور لجميع أيام التدريب وفي املواعيد املحددة من قبل جهة التدريب .1

 التدريب امليداني بالكلية.  نموذج يعده مكتب من خالل  لطلبةاوانصراف  

يلزم أن يتم اتخاذ إجراء فوري من قبل مكتب التدريب امليداني لتصحيح وضع    ،ي حالة حدوث غياب لدي الطالب املتدربف .2

 جراء مناسب بما يتوافق مع لوائح التدريب امليداني.االطالب واتخاذ 

ممكن   .3 غير  للطالب  التدريب  بدء  بعد  التدريب  التدريب  إ االعتذار عن مقرر  ملكتب  في حالة وجود عذر قهري، فيجوز  ال 

التدريب والرفع لوكالة  امليداني بالكلية ف ي حاالت الضرورة القصوى قبول عذر الطالب والسماح له باالعتذار عن مقرر 

 الكلية للشؤون األكاديمية بذلك التخاذ اإلجراء النظامي. 

 في    يعد  .4
ً
مرة    يداني امل   ، وعليه إعادة فترة التدريب دون عذر   غاب ما مجموعه خمسة أيام عمل   مقرر التدريب امليداني إذا الطالب محروما

 خري. أ 

 املخالفات واجلزاءات  2-10
إذا أخل طالب التدريب امليداني بواجباته أو التزاماته املهنية أو صدر منه أي مخالفة سلوكية أو أخالقية تخل بأخالقيات  .1

التدريب بجهة  املطبقة  املهنية  والصحة  والسالمة  األمن  بإجراءات  التزامه  عدم  تبين  أو  مكتب    ،املهنة  على مشرف  فيتعين 

للطالب  ، امليدانيالتدريب   بالتنسيق مع املشرف األكاديمي  الحالة  بالكلية لدراسة  امليداني    ،تشكيل لجنة تحقيق  واملشرف 

بالتوصيات الكلية  لعمادة  الرفع  ثم  ومن  التدريبية،  فترة  ،بالجهة  على  الطالب  تقويم  عند  االعتبار  في  ذلك  يأخذ  أن  على   .
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خري  أيتطلب في بعد الحاالت بناًء علي قرار لجنة التأديب بالكلية رسوب الطالب بمقرر التدريب وإعادته مرة    التدريب. وقد

 بجهة تدريب مختلفة. 

 بجامعة الحدود الشمالية. الطلبةتسري على طلبة التدريب امليداني إجراءات وأنظمة الئحة تأديب   .2

 

 تقرير اخلربة امليدانية والتقرير السنوي  2-11
 لنماذج   العلمي بالقسمامليداني  يقوم منسق التدريب

ً
بالتنسيق مع املشرفين األكاديميين بإعداد تقرير الخبرة امليدانية طبقا

يقوم ، الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، وبناًء على تقرير الخبرة امليدانية ونتائج تحليل جميع استبانات التدريب امليداني املركز 

 حصاء ووحدة الجودة بالكلية بإعداد خطة التطوير. قسام العلمية املختصة ووحدة اإل ألبالتنسيق مع ا امليداني مكتب التدريب 

التدريب مكتب  يقوم  األامليداني    كما  مع  للتدريببالتنسيق  السنوي  التقرير  بإعداد  العلمية  بيانات    يتضمن  ،قسام  كل 

لضمه للتقرير    ،كاديميةتم رفعة لوكالة الكلية للشؤون األي، و توغرافية أثناء التدريبو حصائية والصور الفالتدريب والتحاليل اإل 

 إلعداد التقرير السنوي للجامعة.   ،السنوي للكلية
ً
 استعدادا

 ملتدربي للطلبة اتوجيهات وارشادات  2-12

   الطالب واجبات  •
 باملظهر الشخص ي وأخالقيات املهنة. االهتمام  −

 وخارجها. االلتزام الخلقي التام داخل املؤسسة  −

  إظهار صفات الحماس والتعاون والقيادة الصحيحة  −
ً
 .والتخلي عن بعض العادات الغير مقبولة اجتماعيا

 .أن يتسم باملرونة واملوضوعية والدقة والرغبة في التجديد واإلبداع −

ويستفسر عن كل ما هو خاص بالتدريب امليداني ويلتزم   امليداني،/األكاديمي  فات املشر ن يلتزم بتعليمات وإرشادأ −

 بمالحظات املشرف واحترام زمالءه واملشرفين عليه. 

 حنو برنامج التدريب امليداني  الطالب واجبات  •

تعميمات في بداية كل دورة  من ما يصدر و  ،امليداني  مكتب التدريب  احترام قواعد العمل والتعميمات الصادرة عن •

 . تدريبية
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 من مهام ومسؤوليات  له  وتعليماتها وفعالياتها وما يوكل  التدريب جهة االلتزام بقوانين  •

 .لى املؤسسة التدريبية بدقةإااللتزام بمواعيد الحضور واالنصراف من و  •

 توجيهاته. واالستفادة من  يدانياللتزام بتوجيهات املشرف املا •

 العام لعملية التدريب وخطة التطوير.  التقويم 2-13
إحصائيات ورسومات بيانية لنتائج الطالب بمقرر التدريب بعد    االحصاء بعمل يقوم مكتب التدريب بالتنسيق مع وحدة   -1

 اعتماد النتائج من الجهات املختصة.

واستبانة املشرف األكاديمي واملشرف امليداني وتعميمها  يقوم مكتب التدريب بإعداد استبانة خبرة الطالب ملقرر التدريب امليداني   -2

 تحليل نتائج االستبانات. ل اء  ص ح على الطالب واملشرفين األكاديميين وامليدانيين. ثم يقوم مكتب التدريب بالتنسيق مع وحدة اإل 

نتائج   -3 بناًء على تحليل  التدريب  بإعداد  و   الطلبةيقوم مكتب  امليداني  التدريب  امليدانية وخطة  استبانات  الخبرة  تقرير 

 التطوير.
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 االمتياز  تدريبمفهوم   3-1
الطالب   تعلمه ما و يتم ذلك بتطبيق ،الكليات الصحية طلبة   خبرات  صقل يتم فيها   التي الفترة التدريبية هو  االمتياز تدريب

 أماكن في به ومعترف مستقل بذاته صحي كممارس ملزاولة املهنة وتهيئة الخريج الصحية الكليات وبإشراف  الدراسة  سنوات خالل

وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي بطريقة مخططة ومنظمة وذلك  والعملية  ةاملهني  ة والخبرةاملهار هدف رفع مستوى  ، ب العمل

  .
ً
 لتأهيله مهنيا

 االمتياز  تدريبة  أهمي 3-2
تدريبي   التخرج    االمتياز  عد   من شروط 

ً
أساسيا  

ً
برامج  شرطا الصحيةفي  يقض ى    ،الكليات  الفترة    االمتيازطالب  حيث 

جزء من  تدريب االمتياز  الساعات املعتمدة للخطة الدراسية، أو أنعدد كماله إسواء بعد  ،حسب متطلبات التخصص التدريبية

 من شروط  االمتياز  اجتياز تدريب  ساعات البرنامج املعتمدة. ويعتبر  
ً
امتحان مزاولة املهنة  خريجي الكليات الصحية    دخول شرطا

 ، وأحسب متطلبات هيئة التخصصات الصحية السعودية
ً
 الحق في االلتحاق بأحد برامج التخصصات الصحية.  هتعطي يضا

 االمتياز  تدريب أهداف 3-3
 .بيئة العمل في الصحي املمارس  مهنة  أخالقياتب االلتزام −

 . والتطبيقي    العملي باملستوى  واالرتقاء السريرية تاملهارازيادة  −

 .القرار اتخاذ القدرة على، و الذات على واالعتمادل،  العم في االستقاللية على االمتيازطالب  قدرة  تنمية −

 األجيال املختلفة. وأهمية تبادل الخبرات بين  ، الواحد الصحي الفريق ضمن العمل روح تنمية −
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 . التعرف  على القدرات واملهارات التي يتميز بها االمتياز بطال تمنح −

 وأخالقية. بطريقة مهنية  ومرافقيه  املريض  مع  التعاملمهارة  االمتياز  بطالاكساب   −

 االمتياز بالكليات الصحية تدريب  تب  ااهليكل التنظيمي ملك  3-4
 ألهمية توحيد الهيكلة الخاصة  

ً
الكليات الصحية ملكاتب    ةتضمين هيكلتم  ،  االمتياز بالكليات الصحيةتدريب  بمكاتب  نظرا

  بالكليات بوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية  تدريب االمتيازيوضح ارتباط مكاتب  ، الذي  (1-3الشكل رقم )كما ب  االمتياز   تدريب

املكتب وأعضاء  مدير    ويتكون من   ، ةالسريرياألكاديمية/ وكالة الكلية للشؤون    االمتياز  ب ويتبع مكتب تدري.  من خالل عميد الكلية

 بالكليات الصحية باإلضافة إلى ممثل األقسام السريرية  قبل  ما يتم ترشيحه من  وذلك وفق    ةالسريريالدورات  منسقي    وهم  ،املكتب

بالكلية، وذلك  من اإلداري  الخ  الجهاز  املهام  بكامل  مديره،  االمتياز  بتدريب  اصةللقيام  املكتب وتحديد  من  بقرار    ويتم تشكيل 

اإلمتياز و عرض تشكيل املكتب على مجلس الكلية إلقراره، ويرفع القرار للجنة الدائمة للتدريب امليداني بعد  ،عميد الكليةسعادة 

 .بوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الصحية بالكليات االمتياز تدريب ( الهيكل التنظيمي ملكاتب 1-3شكل ) 

وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية 

عميد الكلية

وكيل الكلية للشؤون
السريرية/األكاديمية

ازمكتب تدريب االمتي

.....منسق دورة .....منسق دورة .....منسق دورة .....منسق دورة
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 املهام واملسؤوليات  3-5

 االمتيازتدريب مهام مكتب  3-5-1
الصحية  تدريب    مكتب بالكليات  واإلدارية االمتياز  والتعليمية  التدريبية  الشؤون  جميع  ببرنامج   يدير  تدريب  املتعلقة 

 :تيةاملهام األ ليه إوتوكل االمتياز 

 .االمتياز بالجامعةالسعي الختيار بيئة مثالية للتدريب والتعليم بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للتدريب امليداني وسنة   −

بالترتيبات اإلدارية املتعلقة بدورات    طلبةيكون املكتب مسئوال عن كل ما يخص تدريب   − القيام    التدريب، االمتياز مثل 

 وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم.  املتدربين،ومتابعة 

ة ملتابعةالصحية   كحلقة وصل أساسية بين املديرية العامة للشؤوناملكتب    يعمل − كل ما يتعلق    ،والكليات الصحية املعنيَّ

 .  االمتياز تدريب ببرنامج

حول أدائهم للبت    الشكاوى وترفع إليه جميع    ، االمتياز  طالبيشرف مكتب االمتياز على جميع املشكالت التي تعترض عمل   −

 تدريبهم. فيها، كما يستقبل املكتب جميع املشكالت واملالحظات والتظلمات التي يرفعونها أثناء فترة 

 .االمتياز تدريباالمتياز خالل  طلبة د خطابات التدريب ومتابعة تقييم عداإ −

 الطب. مهنة  الالزمة ملمارسة  السريرية  وإكسابهم املهارات،  االمتياز طلبةالتي تساهم في تثقيف    ورش العملتنفيذ  −

 .ووضع الخطط التطويريةخالل فترة تدريب االمتياز،    التدريب العمليعملية  إصدار التقارير واالحصائيات الدورية لسير   −

من جهات   التدريبية  الدوراتمراجعة تقييمات  بعد    االمتياز بعد االنتهاء من فترة التدريب  تدريبإصدار شهادات إتمام   −

 االمتياز. تدريب  كمالاصدار شهادة إ سوغات مكل والتأكد من اكتمال   ،املختلفةالتدريب  

 : االمتياز تدريب ي منسقمهام  3-5-2
 ليه املهام التالية: إتوكل و  ،بالكليةاالمتياز تدريب  عضاء مكتب أهو عضو هيئة تدريس وأحد تدريب االمتياز  منسق 

 .معايير مكافحة العدوى ملعايير السالمة املهنية و االمتياز  الحرص على اتباع طالباإلشراف و  −

 . وحثه على اتباعها  لطالب االمتياز ةااللتزام بأخالقيات املهن أهمية توضيح  −

 . ممارسة املهنة تحت االشراف املباشر من املختص املنهي حثه علىو  ، متيازطالب اال تطور املهارات املكتسبة لمتابعة  −
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العمل  و   ،التدريبية مباشرة  الدورةاالمتياز من كل قسم في نهاية    واالطالع على نتائج التقييم التى حصل عليها طالباملتابعة   −

 اتخاذ ما يلزم من اجراءات ملتابعة عملية التقييم. على تحليلها و 

 : االمتياز مشرف تدريبمهام  3-5-3
االمتياز   التى يقض ى فيها طالب    هو مشرف تدريب  تابع لوحدة معينة داخل املؤسسة الصحية  ممارس صحى ذو خبرة 

 ويقوم باملهام التالية:، االمتياز فترة التدريب

 متابعة حضور وانصراف طالب االمتياز.  −

 .التدريب خالل فترة مستمروتقديم املشورة والنقاش العلمي بشكل  على طالب االمتياز املالحظة املباشرة  −

 . ينوب عنه بشكل فعلي التدريب أو من يكون أي عمل يقوم به طالب االمتياز تحت إشراف مباشر من مشرف  −

 تدريب االمتياز ليات  آو واجراءات شروط 3-6

 االمتياز تدريب على  الطلبة لية تقديم آ 3-6-1
 :يليالقيام بما  يتوجب على الطالب

 االمتياز.    تدريب قرر متسجيل  −

 على استمارة التعهد. هتوقيعو  ، تدريبتسجيل ال طلبالخاص ب ( 1نموذج رقم )تعبئة  −
ً
 خطيا

 جميع متطلبات تدريب االمتياز. االمتياز  طالب  التأكد من إتمام   −

 FORM (2) INTERNSHIP APPLICATIONنموذج على التوقيع الخطي  −

وإجراءات   − سياسات  بجميع  الحدود   ،االمتيازتدريب  االلتزام  بجامعة  واالمتياز  امليداني  التدريب  دليل  في  وردت  التي 

 الشمالية. 

 . ( ٣نموذج ) وفق االمتياز  تدريب إتمام مسوغات  −

 شروط بدء تدريب االمتياز 3-6-2

اذا كان التدريب جزء   ، االمتيازلبرنامج تدريب   متطلبات التسجيل استيفاء  أو  الصحيةإنهاء متطلبات التخرج من الكلية   −

 .يةالدراس والخطة  من البرنامج
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 . تعبئة استمارة طلب تدريب االمتياز −

  ،واختبارات الدم لألمراض املعدية  ، إكمال الفحوصاتمثل    ، استيفاء متطلبات جهات التدريب بما يتوافق مع كل كلية −

 دورة مكافحة العدوى.، و واكمال دورة املحافظة على سبل الحياة

 موعد بدء تدريب االمتياز 3-6-3
ة، وعند بدء التدريب في غير هذا   يتم تحديد موعد بدء تدريب االمتياز على حسب ما هو محدد بدليل امتياز الكلية املعنيَّ

 . املوعد فتعتبر بداية التدريب من بداية أقرب شهر ميالدي

 فرتة تدريب االمتيازمدة  3-6-4

وللكليات  ،  فترات تدريب اختيارية، و لزاميةإوتقسم على فترات تدريب  ،  مدة تدريب االمتياز تختلف حسب الكلية الصحية

 الصحية تحديد الفترات حسب ما تراه مناسبا.

  االمتياز  لسنة اجلهات التدريبية 3-6-5

 برامج شهادة االختصاص السعودية في جميع مناطق اململكة. تتم فترة تدريب االمتياز في املستشفيات املعترف بها في  −

االمتياز    طلبة ن تكون املفاضلة بين  أ يمكن  االمتياز، و   ماكن التدريب على الرغبات املقدمة من طالبألية اختيار  آتعتمد   −

 . خرى تعتمدها الكليات املعنيةأوأي طرق   ، في االختيار حسب الفرص املتاحة داخل املستشفيات املعتمدة

 متطلبات اجتياز فرتة تدريب االمتياز  3-6-6

 .بنجاح دون اإلخالل بأخالقيات املهنة التدريبية إكمال جميع الفترات  −

األقل في    على  60%  نسبة  على الحصول  الفترات التدريبية و كل  على األقل من مجموع درجات    75%الحصول على معدل   −

 .كل فترة تدريبية

 حسب الدليل في كل كلية.   املعنية بإقراره على طلبة االمتياز  الصحية  إكمال ما تقوم الكلية −

 

 ليات تقييم فرتة االمتيازآ 3-6-7

 . لبرامج الكليات الصحية لتدريب الخبرة امليدانية التقييم حسب التوصيف املعتمد  فييتم اتباع ما هو منصوص عليه  −
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تدريب طالب   بعد انتهاء فترة  ،القسم باملستشفىرئيس  من  عليه    ةصادقوامل  وتوقيعه  على مشرف التدريب إعداد تقرير −

القسم في  ذلك عن طريق  ،االمتياز  املعنية  ويتم  الكلية  من  معتمد  التي قضاها   ويرفق   ،نموذج  الفترة  مناوبات  جدول 

 .بالقسم املعنيالطالب 

 .مكتب االمتياز بالكلية املعنيةيجب إرسال التقارير عن أداء طلبة االمتياز إلى  −

تدريب  ملكتب  يحق نهإف  ،بقسم معين الفترات التدريبية أحدفي تدريبه في 60% إذا حصل طالب االمتياز على تقدير دون  −

يأ   االمتياز ب  ىوص ن  االمتياز  التي قضاها طالب  التدريب  فترة  أو  الهذا  بإعادة  املدة    ،منها جزءيعيد  قسم  تقل  أال  على 

التدريب  مشبين  اجتماع  عقد  ويتم    ،التعويضية عن شهر  التقرير  طالب   ورف  بحث  و   ،االمتياز الطالعه على مضمون 

 .ءدااأل فرص تحسين 

بعض أو جميع    ن يعيدأ  عليه  عينفإنه يت  ،في مجموع الفترات التدريبية75% إذا حصل طالب االمتياز على درجة دون   −

 . االمتياز مكتب الفترات التدريبية التي قضاها حسب توصية 

 

 

 متياز ارشادات عامة لطالب اال 3-7

 . للتدريب السريري االمتياز بعد استكمال جميع اإلجراءات النظامية تدريب بالتقديم على  االمتيازطالب يبدأ   −

 واعتمادها. االلتزام بالجهة التدريبية التي تمت املوافقة عليها   −

 االلتزام بحضور جميع اللقاءات واالجتماعات التي يتطلبها تدريب االمتياز.  −

 االمتياز حسب املواعيد املحددة للجهة التدريبية.  خالل فترةاالنتظام في الحضور  −

 االلتزام بأنظمة ولوائح جهة التدريب وسياستها وعدم مخالفتها. −

 . االهتمام باملظهر الشخص ي وأخالقيات املهنة −

 االمتياز. االلتزام بإنجاز جميع األعمال واألنشطة واملهام املهنية التي يتطلبها تدريب  −

 املحافظة على سرية وخصوصية املعلومات املتعلقة بجهة التدريب. −
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 االمتياز تدريب  احلقوق والسياسات يف   3-8

 االمتيازحقوق وواجبات طالب  3-8-1

 واجبات طالب االمتياز  •

 .ب فيهيتدر يتم الالذي  املركز/واملستشفى في القسم نصراف للحضور واإل املتبعة  باألنظمةاالمتياز   يجب أن يلتزم طالب −

 حسبمع    اسبوعي أالذى يؤديه طالب االمتياز  أن يتماثل العبء   −
ً
 عبء املمارس الصحي املماثل له في التخصص، موزعا

 .أنظمة القسم الذي يتم فيه التدريب

 موأن يكون    ، القسم الذي يتدرب فيهالتى يغطيها  ناوبات  املة في  يفاعلبيجب أن يشارك طالب االمتياز   −
ً
  بصفة دائمة   تواصال

 .مع مشرف التدريب وباقي فريق العمل املناوب

 رك اش يكون ميجب على طالب االمتياز أن   −
ً
    وأإجازة عيد الفطر  ثناء  أناوبات  امل  أحد في    ا

ً
توزيع العمل   لجداول األضحى وفقا

الرسمية، فإن طالب االمتياز   القسم ال يعمل في األعياد  .فإن كان،املصلحة داخل املستشفىباألقسام حسب ما تقتضيه  

 بالعمل في األعياد الرسميةكذلك 
ً
 . ليس ملزما

 وكيل وزارة الصحةت من  التى صدر تعاميم  الوزارة الصحة واملذكور في  بواسطة  تمد  ذى اعااللتزام بارتداء الزي الرسمي ال −

مظهر    تى تحددال هذا الخصوصفي  من تعاميم    تبعهوما    ،هـ1414/7/23وتاريخ  26/2996/48 للشؤون التنفيذية رقم  

 الصحي.املمارس 

 حقوق طالب االمتياز  •

 .توفر بيئة تدريبية تعليمية مناسبة مع التدريب تحت إشراف تعليمي مؤهل −

 .والندوات حسب أنظمة اإلجازاتتاحة حضور املؤتمرات  إ −

 .حسب أنظمة وزارة التعليمالتى تعطى لطالب االمتياز شهرية  الكافأة املالحصول على   −

 .إجراء تقييم لكل دورة أو مرحلة تدريبية −

م  لتقيي لقبول  العدم   االعتراض في حالة  ورفع  ،مناقشته فيهاتتم  معرفة التقييم الخاص به بعد كل دورة أو مرحلة تدريبية و  −

 .سبوع من نهاية الفترة التدريبيةأخالل ويتم ذلك  ،فترة تدريبية معينةفي 
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   حسب الالئحة املعتمدة. حصوله على اإلجازات  −

   اإلجراءات املناسبة حسب الالئحة.مع اتخاذ  إمكانية االنقطاع أو تأجيل التدريب −

 

 جازة يف تدريب االمتياز سيــــاسة التأجيل واإل 3-8-2
 ثناء فرتة االمتياز أ سياسة التبديل  •
 . ال يتم السماح بتغيير الدورات التدريبية بعد صدور جداول التوزيع −

لطالب − يحق  اإل   ال  من  االمتياز  قبول  على  الحصول  بعد  املستشفى  أو  التخصص  تغيير  أو  التدريبية  الفترة  عن  عتذار 

 .االمتيازإال بأسباب قهرية وبعد موافقة مكتب تدريب  ، املستشفى

ويحق له التقديم فقط  ، ال يجوز لطالب االمتياز التقديم ألكثر من مستشفى في نفس الوقت لقضاء دورة تدريبية معينة −

 بعد اعتذار املستشفى لعدم وجود فرص.

موافقة رؤساء  لة وجود البديل و ال في حا، إقسام بعد صدور قوائم توزيع طلبة االمتيازال يسمح بتغيير الوحدات داخل األ −

 الوحدات املعنية. 

 

 اإلجـــــازات خالل فرتة تدريب االمتياز  •
 عتيادية اإلجازة اإل ▪

  تدريبية   عشرة أيام طيلة فترة التدريب على أال تزيد عن ثالثة أيام عمل في أي فترةجازة اعتيادية  إيحق لطالب االمتياز   −

اإل  التجسير يجب  ةبطلو  التدريب  أيام    خمسةعتيادية عن  اإل جازات  أال تزيد   فترة  أيوال تزيد عن يومين فى  طيلة فترة 

 . تدريبية

اإل  − زادت  ثالثة  اذا  عن  االمتياز  أجازة  لطالب  التجسيرأيام  لطالب  يومين  عن  في    ، و  الفترة  تعويض  العمل  أفيجب  يام 

 الرسمية. 

 جازة  تاريخ بدء اإل  بوع من سأ على طالب االمتياز التقدم بطلب االجازة قبل فترة ال تقل عن  −

 جازة في نفس الوقت.إكثر من  أ ال يحق للطالب الجمع بين  −

 جازة الطارئة اإل ▪
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 . تدريبية  وأال تزيد عن يومي عمل في أي فترة،  أيام طيلة فترة التدريب  ثالثةعن    الطارئة  يجب أال تزيد إجازات طالب االمتياز −

ذا زادت عن ذلك  ، وإس الفترة التدريبيةفوال تزيد عن يوم فى ن  ،يومينعن    لطارئةتزيد االجازات ا التجسير يجب أال  طالب −

 فيجب التعويض. 

 جازة العيدين إ ▪

   ذلك  ويخضع،  أيام  ربعةأملدة    حصل على إجازة في أحد العيدينن يأيحق لطالب االمتياز   −
ً
للنظام املتبع بالقسم الذي    أيضا

 .فترة التدريب  الطالب يقض ي فيه 

 التعليميةجازة اإل ▪

فترة  الخمسة أيام في   عناملدة  زيد  تال  على أحضور دورة أو مؤتمر أو مقابلة أو امتحان  جازة لإخذ  أطالب االمتياز    من حق −

ملشرف    يه علو ،  االمتياز  لتدريب الكاملة   يقدم  يثبت  تدريب  مكتب  أن  ما  و  االمتياز  ،  املؤتمر  لذلك  حضورهتسجيله 

 .إلى أيام حسب الحاجة ترتب على ذلك، كما يمكن أن تجزأ املدةتال تتحمل أي أعباء مالية الجامعة  و 

 والكلية بعد مراجعة البرنامج العلمي الخاص باملؤتمر.   موافقة جهة التدريبخذ أيجب  −

 لى مكتب االمتياز. إرسال نسخة من شهادة حضور املؤتمر إ على طالب االمتياز  −

 جازة املرضيةاإل ▪

 مركز  أو من  ،حكومي  مستشفىأي  بتقرير طبي معتمد من  مشفوعة  حصول على إجازة مرضية  لطالب االمتياز اليحق   −

إذا    ،المتيازفترة ا كماليتم تعويض هذه املدة قبل الحصول على شهادة إ و الحدود الشمالية،  ة بجامعة  صحيالخدمات ال

 .عن ثالثة أيام بالجامعةة  صحيالخدمات المركز زادت مدة اإلجازة املرضية املعتمدة من  

 

 

 جازة االمومة إ ▪

ترتيب الجدول  عد  يجب عليها استئناف العمل بو   ، شهرمدة  توقف برنامجها التدريبي وبحد أقص ى  ن  أيحق لطالبة االمتياز   −

 .جازة األمومة إوتعويض فترة  التدريبيمن برنامجها   ملا تبقى  الزمني
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 تظلموال  قواني اجلزائيةال 3-8-3

  ة املمارسب   منه أي مخالفة سلوكية أو أخالقية تخل  تصدر اذا  تزامات املهنية أو  لاجبات أو االالو االمتياز بإذا أخل طالب   −

بالكليةتدريب    مكتبفيتعين على مشرف    ،ةالصحي تحقيق  الحالة   االمتياز تشكيل لجنة  يتم  لدراسة  التنسيق مع  و 

 .ومن ثم الرفع لعمادة الكلية بالتوصيات يتدرب فيه الطالب قسم الذى مشرف التدريب بال

 . الئحة تأديب الطالب بجامعة الحدود الشمالية املتبعة فىجراءات اإل تسري على طلبة االمتياز   −
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 التدريب امليداني مناذج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب امليداني 
 ( 1)   منوذج رقم 

 ميداني منوذج طلب تدريب  
 

 

 بيانات الطالب املتدرب 
 اسم الطالب   الرقم الجامعي          

 املستوى   الفصل الدراس ي 
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 التخصص  البريد اإللكتروني  

 هاتف ثابت          1 0 الجوال         5 0

 العنوان البريدي  ص.ب                           املدينة                                الرمز البريدي 

 فترة التدريب املقترحة من:        /      /            هـ    إلى:        /       /             هـ   عدد ساعات التدريب املقترحة 

 

 للشؤون األكاديمية                                                    حفظه للا  ..........سـعادة وكيـل كليـة 
 

 

 ،،، وبعد وبركاته ،السالم عليكم ورحمة للا 

 

نفيد سعادتكم أن القسم يرغب في حصول الطالب املوضح بياناته أعاله على التدريب امليداني خالل الفترة املشار إليها أعاله في 

 : لتاليةجهة التدريب ا

 

 اسم جهة التدريب  

 العنوان  

 جوال :          5 0 جوال آخر          5 0

 هاتف ثابت         1 0 الفاكس          1 0

 

افاتنا بالرد ليتسنى لنا استكمال الالزم.  ، نأمل من سعادتكم التكرم بمخاطبة جهة التدريب املشار إليها  ومن ثم مو

 

 شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم الدائم،،،،،، 

 

 رئيس قسم .......................... 
                                                       

 االسـم: 

 التـوقيع: 

 

 

 

 

 

 التدريب امليداني 
 ( 2منوذج رقم ) 

 على طلب تدريب ميداني الطالبة  منوذج موافقة ويل أمر  
 

 

 املوقر،،،،                      املكرم ولي أمر الطالبة /                                                                        
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 السالم عليكم ورحمة للا وبركاته ،،،، وبعد 

التي يتطلب على كل طالبة اجتيازها إلنهاء الساعات الدراسية املطلوبة لنيل درجة    الدراسيةتعتبر مادة التدريب امليداني إحدى املقررات  

وذلك بتدريبهن في هيئات حكومية أو مؤسسات    ،ويهدف هذا املقرر إلى إعداد الطالبات بعد تخرجهن بإذن للا تعالى لسوق العمل  ........................،

                                                                      قسم.بالهيئة التدريس  أعضاءأهلية تحت إشراف  

افقتكم من خالل إكمال النموذج أدناه والتوقيع عليه مع إرفاق صورة من بطاقة الهوية  افاتنا بمو  الوطنية. عليه نأمل مو

افقتكم، سوف تتحمل الطالبة مسؤولية   تأخير تخرجها من الكلية.** مع العلم بأنه في حالة عدم مو

 والتقدير، ولكم كل التحية  

 ................... قسم  رئيس

 االســـم:
 التوقيع: 

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

 
 

 

 بيانات الطالبة المتدربة 

 االسم الرباعي   الرقم الجامعي             

 هاتف ثابت        1 0 الجوال          5 0

 عنوان الطالبة  

 العنوان البريدي ص.ب                          المدينة                                 الرمز البريدي 

 فترة التدريب المقترحة  هـ    إلى:        /       /             هـ  من:        /      /            عدد ساعات التدريب المقترحة  

 

 الموقر      .................................................................. / قسم  رئيس سعادة  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،، وبعد 

 

  هـ  14/       /      نوافق على تدريب ابنتنا الموضحة بياناتها أعاله في 

 

   :ال نوافق على تدريب ابنتنا لألسباب التالية

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

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

 ، التقدير ،،ولكم كل التحية و
 

 ويل أمر الطالبة  
 االســـم:
      التوقيع:

 التدريب امليداني 
 ( 3منوذج رقم ) 

 تعهد الطالب على التدريب امليداني 
 أتعهد أنا 

           الرقم الجامعي   اسم الطالب 

 موافقة ولي األمر 
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 بما يلي:

افقة بشكل رسمي.  •  عدم تغيير جهة التدريب امليداني بعد الحصول على املو

كاملة وفق املواعيد املحددة ملقرر التدريب امليداني مع العلم بأن تكرار    امليدانيااللتزام بحضور فترة التدريب   •

 الغياب قد يؤدي إلى الحرمان من املقرر. 

 االلتزام باملظهر والسلوك الالئقين خالل تواجدي في مقر الجهة التدريبية.  •

 ف. تمثيل جامعة الحدود الشمالية بشكل الئق ومشر  •

 االلتزام بأداء واجباتي على أكمل وجه، وأن استجيب لتوجيهات املشرف امليداني على تدريبي.  •

 الرسمي. االلتزام بالزي  •

 استخدام الجوال في موقع التدريب امليداني.  ساءهإعدم  •

 الحفاظ على سرية املعلومات التي تستوجب هذا اإلجراء. •

 
 وعليه أوقع على ما جاء في هذا التعهد 

 

 ........... ...........................التاريخ: .............         :  ................................الطالب توقيع 
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 التدريب امليداني 
 ( 4منوذج رقم ) 
 نصراف توقيع احلضور واإل 

 
 

 الرقم الجامعي:  سم الطالب:ا

 نصراف اإل توقيع  توقيع الحضور  التاريخ  م
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
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29    
30    

 
 
 

 التدريب امليداني 
 ( 5منوذج رقم ) 

 املناقشة تقييم جلنة  
 :بيانات الطالب  املتدرب 

          الرقم الجامعي   سم الطالب ا

  الفصل الدراس ي  املستوى 

  رمز ورقم املقرر 

  جهة التدريب

 هـ         /                  /      إلى :                                              هـ             /                /        من:     فترة التدريب املقترحة
 

 الدرجة املتحصل عليها  الدرجة الكاملة  معايير تقييم تقرير التدريب 

  2 العلميمدي وضوح محتوي التقرير ومستواه 

  2 التقرير  ألجزاءالترتيب املنطقي 

  2 جوانب التدريبشمولية التقرير لكافة 

  2 مستوى اللغة املستخدمة

  2 التقرير  إخراج

  10 املجموع
 

 الدرجة املتحصل عليها  الدرجة الكاملة  معايير تقييم مناقشة  الطالب 

وضوح الكالم، تنظيم األفكار، (العرض الجيد للتقرير على اللجنة  

 الثقة بالنفس(

2  

التدريب   أثناء  املكتسبة  للمعرفة  الفعال  التوظيف  على  القدرة 

 ستفسارات اال امليداني لإلجابة على 

2  

وتفسير   وتحليل  التجارب  عرض  خالل  من  املهارات  اكتساب 

 البيانات لألجهزة

2  

  2 ستوي املعرفي املكتسب من التدريبامل

  2  للطالبالتقييم العام 

  10 املجموع
 

 الدرجة املتحصل عليها  الدرجة الكاملة  مي للطالبيالعرض التقد معايير تقييم 

  2 مي ومستواه العلميي مدي وضوح محتوي العرض التقد

  2 مييالعرض التقد ألجزاءالترتيب املنطقي 

  2 لكافة جوانب التدريب مي يالعرض التقدشمولية 

  2 مييفي العرض التقد مستوى اللغة املستخدمة

  2 مييعرض التقدال إخراج

  10 املجموع 
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 التدريب امليداني 
 ( 6) رقم  منوذج  

 منوذج تقييم الطالب خالل فرتة التدريب 
 امليداني يعبأ من قبل املشرف  

 

 املتدرب  بيانات الطالب  اسم الطالب   الرقم الجامعي          

 التخصص 

 فترة التدريب   /    /       هـ إلى:     /    /        هـ    من:   عدد ساعات التدريب  

 بيانات جهة التدريب  جهة التدريب   القسم  

  املدينة عرعر  الهاتف         الفاكس         

  املشرف املباشر على التدريب  وظيفته   الهاتف 

                    ال                      محدد؟ هل كلف الطالب بعمل   نعم 
 

 أ

 

 

تفاصيل  

 التدريب

 

 
 في حالة اإلجابة بنعم ما هو نوع وصف هذا العمل

 

 
 ب املجاالت التي تم تدريب الطالب عليها بالتفصيل ما هي 

 

 
 ج ما هي توصياتكم لتحسين مستوى التدريب لدى الطالب 

1 

 )ضعيف(

2 

 )مقبول(

3 

 )جيد( 

4 

 )
 
 )جيد جدا

5 

 )ممتاز(
  معايير التقييم

 

 

 

 

 تقييم أداء الطالب 

 التزام الطالب بأوقات الحضور واالنصراف       

 اهتمام الطالب بالتدريب ومدى حماسها للعمل      

 تعاون الطالب مع اآلخرين      

 اإلنتاجية وجودة العمل      

 حرص الطالب على تدوين يوميات التدريب     

 استخدام الطالب للمعلومات النظرية      

 فترة التدريب الحضور خالل      

 تقويم العام لتدريب الطالبال     

 درجة(..............مجموع الدرجات )من  
 

 التدريب جهة  اعتماد مدير إدارة 

 التوقيع:                                                                         االسم:  

 التاريخ  التوقيع  عضو لجنة التقييم اسم   (30املجموع الكلي للمشرف  األكاديمي  ) 

 سري للغاية     
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ــــــالخت                                                                                التاريخ:   ـــــ  م: ـ

 التدريب امليداني 
 ( 7منوذج رقم ) 

 على التدريب امليداني األكادميي  منوذج متابعة املشرف  

 
    بيانات الطالب املتدرب 

 : اسم الطالب  الرقم الجامعي         

 التخصص   الدراس ي الفصل  

 رمز ورقم املقرر   املشرف على املقرر  

 جهة التدريب  

 فترة التدريب        إلى:       /      /              هـ           - من:       /     /                هـ                         

 
 

1  
 )ضعيف( 

2  
 )مقبول( 

3  
 )جيد( 

4 
 جيد جداً( )

5  
 )ممتاز( 

 معايير التقييم ألداء الطالب 

 الطالبمستوى املهارات العلمية التي اكتسبها       

 مستوى الخبرة العملية التي اكتسبها الطالب      

 مدى مناسبة برنامج التدريب للتخصص      

 نوعية التقنية املستخدمة في موقع التدريب      

 مستوى التواصل بين الطالب واملشرف خالل فترة التدريب      

 التقييم العام ألداء الطالب     

 درجة(         مجموع الدرجات )من   
 

 

 ،،، يعتمد

 رئيس قسم:                                                                  للمقرر:   املشرف األكاديمي 

  

 :م ــــــــاالس                                                                             :االســـــــــم

 

 :التوقيع                                                                                             :التوقيع 
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 التدريب امليداني 

 ( 8منوذج رقم ) 
 النهائي للتدريب امليداني استمارة التقييم  

 
 بيانات الطالب املتدرب 

 اسم الطالب  الرقم الجامعي         

 التخصص   الفصل الدراس ي  

 رمز ورقم املقرر   املشرف على املقرر  

 جهة التدريب  

 فترة التدريب        إلى:       /      /             هـ             -من:       /     /           هـ                         

 
 

 املجموع الكلي  تقييم جهة التدريب  تقييم لجنة املناقشة  تقييم املشرف 

 )مائة( 100     

    

 
 

 رئيس القسم                   املشرف األكاديمي للتدريب                                       

 م: ــــــــــاالس                   م :                                                       ـــــــــــــــاالس

 التوقيع:      التوقيع :                                                                              

 

 : مــــــــــــالخت                                :               اريخـــــــــــالت
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 التدريب امليداني 

( 9)   رقم منوذج    

 يوميات الطالب  

Trainee's Information:                                                                     :معلومات المتدرب 

ID الرقم الجامعي: ........................................... 

Starting Date :تاريخ بدء التدريب 

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

Name  االسم: ......................................................................... 

Institution  Name   جهة التدريب  اسم   :  

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

  :Supervision Information                                                               :معلومات االشراف  

 

 Academic supervisor for training                    المشرف األكاديمي على التدريب                    

Name:……………………….…………………..Tel:…………..……………………   E-mail:…………........…………… 

   Field trainer :                                                              درب الميداني )من جهة التدريب(   الم

Name:……………………………….…………..Tel:…………..……………………   E-mail:…………........…………… 

 Field Training Unit Supervisor              التدريب الميداني                                مكتب مشرف  

Name: …………………………………………Tel: …………….…………..        E-mail: ……………………………….. 
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Assigned Task:                                                                               : المهام المسندة 

* Filled by trainee and signed by supervisor                    المشرف*يعبأ من قبل المتدرب ويوقع من  

Weeks 

 األسابيع

Weekly Tasks 

 المهام األسبوعية 

Supervisor's 

Signature 

 توقيع المشرف

st1 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 
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▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

Weeks 

 األسابيع

Weekly Tasks 

 المهام األسبوعية 

Supervisor's 

Signature 

 المشرفتوقيع 

nd2 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 
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▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

Weeks 

 األسابيع

Weekly Tasks 

 المهام األسبوعية 

Supervisor's 

Signature 

 توقيع المشرف

rd3 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 
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▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

Weeks 

 األسابيع

Weekly Tasks 

 المهام األسبوعية 

Supervisor's 

Signature 

 توقيع المشرف

th4 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 
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▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

Weeks 

 األسابيع

Weekly Tasks 

 المهام األسبوعية 

Supervisor's 

Signature 

 توقيع المشرف

th5 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 
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▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

Weeks 

 األسابيع

Weekly Tasks 

 المهام األسبوعية 

Supervisor's 

Signature 

 توقيع المشرف

th6 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 
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▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

Weeks 

 األسابيع

Weekly Tasks 

 المهام األسبوعية 

Supervisor's 

Signature 

 توقيع المشرف

th7 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 
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▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

Weeks 

 األسابيع

Weekly Tasks 

 المهام األسبوعية 

Supervisor's 

Signature 

 توقيع المشرف

th8 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

…….........................................................................................................… 

▪ ………………………………………………………………..…………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………..……………..

…….........................................................................................................… 

▪ ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 Academic supervisor for training                    المشرف األكاديمي على التدريب                    

Signature:…………………………………………….....…………….………………………………… :   التوقيع  
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 التدريب امليداني 

    (   10منوذج رقم ) 

 ت(   10)  منوذج رقم 
 

تشمل اخلربة امليدانية مجيع الفعاليات امليدانية واملهام املهنية أو القيادية والتدريب وغري ذلك من صور التعلم 

.األكادميييف إطار الربنامج  الدراسياملنهج  امليداني والتطبيقي الذي هو جزء من  

 اوال: بي ـ ان ـــــــــ ات اولي ـــــــــــــــــ ة   : 

القسم / اإلدارة –الكلية  اسم عضو هيئة التدريس اسم ورمز مقرر اخلربة امليدانية  املؤسسة التعليمية 

    

 اسم مؤسسة التدريب املستوى  الفصل الدراسي السنة

    

 ة : ــــــــ رة الميداني ــــــ ذ الخب ــــــ ثانيا : تنفي 

  ⚫  األسئلة التالية بتعبئة الدائرة اليت متثل اجابتكالرجاء تعبئة اإلجابة عن  

 اوال 
صحيح لحد   اوافق  اوافق بشدة  العبارات 

 ما 
ال  

 اوافق 
  ال اوافق 
 بشدة 

شر
امل

 ب
صة

خا
ة 

ئل
س

ا
 

يف أول اجتماع مفهوم التدريب االكادميي  وضح لي املشرف  .1

 امليداني وأهميته وأهدافه.
     

فكرة واضحة عن مؤسسة التدريب  االكادميياعطاني املشرف   .2

 واللوائح واألنظمة اخلاصة بالتدريب قبل النزول للمؤسسة.
     

      التدريب إملام كامل مبحتوى التدريب.لدى مشرف   .3

      باحلضور يف الوقت احملدد.شرف  االكادميي ملتزم امل  .4

ت الساعات املكتبية للرجوع أوقا االكادميي يفيتواجد املشرف   .5

 اثناء احلاجة.إليه 
     

      أسبوعيًا يف املؤسسة.املشرف االكادميي تواجد . ي6

الفرصة لرتمجة املعارف إىل ممارسات املشرف االكادميي لي  اتاح  .7

 الواقعية.عمليه واختيار املفاهيم النظرية يف ضوء املواقف 
     

      مبدى تقدمي ونضجي املهين. كان املشرف االكادميي مهتم  .8

      تساعدني على تطوير ذاتي.املشرف االكادميي مالحظات  كان  .9

على استخدام التقنية مبا خيدم املشرف االكادميي شجع ي  .10

 الربنامج التدرييب.
     

 امليدانياستبيان خربة الطالب بالتدريب 
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وعة اجتماعات مجاعية مع جمماملشرف االكادميي عقد ي  .11

خالل األسبوع ومناقشة  التدريب بهدف استعراض ما قام به الطلبة

 الصعوبات اليت تواجههم.

     

ل طالب اجتماعات فردية مع كاملشرف االكادميي عقد ي  .12

املهين   لدورهملساعدته وتزويده باملعلومات اليت تسهم يف أدائه 

 .ة سجالتهومراجع

     

اجتماعات تتبعيه مع جمموعة املشرف االكادميي عقد ي  .13

 التدريب بهدف متابعة تنفيذ اخلطة ومناقشة التعديالت الضرورية.
     

نظر بني على تقريب وجهات الاالكادميي شرف املساعد ي  .14

 إذا حدث اختالف  يف ذلك. جمموعة التدريب واملشرف امليداني
     

اوافق   العبارات  ثانيا 
 بشدة 

اواف 
 ق 

صحيح لحد  
 ما 

ال  
 اوافق 

  ال اوافق 
 بشدة 

يب
ري

تد
ال

ج 
ام

ربن
ال

 ب
صة

خا
ة 

ــــــ
لـــــ

سئ
ا

 

      .خطة التدريب امليداني هي ترمجه ملا متت دراسته نظريًا  .15

      العلمية خالل فرتة التدريب امليداني.اكتسبت العديد من املعارف   .16

      اكتسبت املهارات الفنية للعمل امليداني.  .17

      .اكتسبت مهارات العمل يف فريق  .18

      لدي القدرة على حتليل املواقف املهنية اثناء فرتة التدريب امليداني.  .19

      امليداني على صقل شخصييت.التدريب ساعدني   .20

      كان حمتوى الربنامج التدرييب مناسب لفرتة التدريب امليداني.  .21

. كان تصحيح وتقييم واجباتي وأنشطيت ومواقف العمل التدرييب 22

 .ومناسبًا عاداًل
     

درستها والتدريب . استطعت حتقيق التكامل بني املعارف النظرية اليت 23

 امليداني يف املكان احملدد له.
     

 العبارات  ثالثا 
اوافق  
 بشدة 

اواف 
 ق 

صحيح لحد  
 ما 

ال  
 اوافق 

  ال اوافق 
 بشدة 

ب
ري

تد
ال

ة 
س

س
مبؤ

ة 
ص

خا
ة 

ئل
س

ا
 

ي
ان

يد
امل

ف 
شر

امل
و

 

يوجد لدى مؤسسة التدريب االمكانيات اليت تساعدني على إمتام   .24

 التدريب حسب اخلطة.
     

ميكن االستفادة من مرافق مؤسسة التدريب للقيام باألنشطة   .25

 والربامج.
     

تسعى مؤسسة التدريب إىل توفري جو مالئم يساعدني على أداء عملي   .26

 بصورة صحيحة.
     

      أشعر بالرضا التام اثناء تواجدي مبؤسسة التدريب.  .27

      ماهر يف عمله و كفاءة عالية. ياملشرف امليدان. كان 28

      متعاون وحسن السلوك. ي. كان املشرف امليدان29

      إملام كامل مبحتوى التدريب. ياملشرف امليدانلدى   .30

      باحلضور يف الوقت احملدد.ملتزم  ياملشرف امليدان  .31
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الفرصة لرتمجة املعارف إىل ممارسات  ياملشرف امليدانلي  اتاح  .32

 عمليه واختيار املفاهيم النظرية يف ضوء املواقف الواقعية.
     

      مبدى تقدمي ونضجي املهين. مهتم ياملشرف امليدانكان   .33

      تساعدني على تطوير ذاتي. ياملشرف امليدانمالحظات  كان  .34

على استخدام التقنية مبا خيدم الربنامج  ياملشرف امليدانشجع ي  .35

 التدرييب.
     

حة 
تر

مق
ة 

ئل
س

أ
 

 ا هي الصعوبات التي واجهتك أثناء التدريب امليداني؟ م  

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

......... 

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

......... 

 

  

  

  

 ما االقتراحات التي لديك لتحسين التدريب امليداني؟   

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

......... 

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

......... 
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 تدريب االمتياز  مناذج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدريب االمتياز 
 ( طلب تدريب 1)نموذج 

 

 م 20/       هـ                              الموافق:    /   14تاريخ تقديم الطلب: يوم                        التاريخ:      /      /   

  الرقم الجامعي   االسم 

  رقم السجل المدني   رقم الجوال 

  المستشفى المطلوب التدريب فيه    البريد اإللكتروني  

 م 20لى  :     /     /      إ                          م20ابتداء من :  /    /     فترة اإلمتياز 

 الـدورات التي تم إنـهـاؤهـا 

 المكان التاريخ   الدورة 
 إلى  من 

    

    

 ً  الدورات التي أرغب قضائها حاليا
ط    

( 
بل

 ق
ن
 م

بأ
تع

ب
ال

/ 
ط

بة
ال

 
از

تي
إلم

 ا
)
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 تعهد وإقــرار:                              

 خالف ذلك. أن جميع البيانات المذكورة أعاله صحيحة وتحت مسئوليتي وإلدارة الكلية الحق في اتخاذ اإلجراء الالزم إذا وجد أتعهد  -1

 يجب أن أتقدم بطلبي هذا قبل بدء الدورة بثالثة أشهر. -2

 يجب أن تكون المستشفيات والتخصصات المذكورة أعاله معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. -3

 .التدريبية في حال وصول رد القبولال يحق لي أن أعتذر عن قضاء الفترة  -4

   .الفترة التدريبية بعد اعتماد هذا النموذج من صاحب الصالحية ومخاطبة الجهة المعنيةال يحق لي تغيير  -5

   .أو عن طريق البريد االلكتروني لمكتب اإلمتياز يحب تقديم الطلب يدوياً  -6

 أتعهد باإلطالع على دليل االمتياز بالكلية، واتباع أخالقيات المهنة.  -7

 هـ   14التاريخ:    /     /       ..........................................  التوقيع: .......................................................................................االسم :

 تدريب االمتياز 
FORM (2)  INTERNSHIP APPLICATION  

DATE OF SUBMISSION OF THE APPLICATION:      /            / 
 

 ID  NAME  

 PHONE NUMBER  NATIONAL ID 

 E-MAIL  TRAINING CENTER 
NAME 

 
Start on   
End on   

 
INTERNSHIP 

 

The courses I need 
TRAINING CENTER End on Start on courses 

    

    

از 
تي
إلم

 ا
ب

كت
م

 

 

 الموقر ...................................................................................................................................سعادة :

 نفيدكم بأن طالب اإلمتياز أعاله هو أحد طلبة اإلمتياز بجامعة الحدود الشمالية ويرغب بقضاء فترة التدريب الموضحة تفاصيلها  

 آملين من سعادتكم التكرم بالموافقة .  ، بعاليه في مستشفاكم العامر 

 هـ 14....../....../.......التاريخ :     :.....................الختم  ....................... التوقيع :...........................................  االسم :

ز  
رك

 م
دة

فا
إ

ب 
ري

تد
ال

 

 لسعادة رئيس مكتب أطباء اإلمتياز                                                                     الموقر مع التحية  

          عدم الموافقة بالموافقة                    نفيد سعادتكم بما يلي :

 الموافقة.....................................................................  سبب عدم

 هـ 14......./......./......التاريخ : ...........................الختم :...............................  التوقيع : ..............................االسم :  
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 Undertaking and approval: 

1. All the above data are correct and under my responsibility and the college administration has the 
right to take the necessary action if found otherwise . 

2. I must submit this application three months before the start of the training . 
3. The above mentioned hospitals and specialties must be accredited by the Saudi Commission for 

Health Specialties . 
4. I do not have the right to apologize for spending the training period if the acceptance response 

arrives . 
5. I am not entitled to change the training period after adopting this form by the authorized person 

and contacting the concerned authority. 
6. The application must be submitted manually or by e-mail to the internship office. 
7. I pledge to review the College’s Internship Manual, and follow the ethics of the profession. 

Name:                                                           Signature                             Date:                                        

 تدريب االمتياز 
 االمتياز تدريب ( مصوغات 3) نموذج

 

 

 

 الرقم الجامعي

Student ID  

 االسم   

Name of student  

 رقم ملف الطالب  

File NO   

 رقم الجوال   

Mobil NO 

 

 مالحظات  ال نعم االمتياز  تدريبمصوغات  م

    االمتياز بالكلية  بتدريب تعبئة النماذج المطلوبة الخاصة 1

    تقبل السجالت االلكترونية(. إرفاق السجل األكاديمي أو صورة منه )ال 2

    شهر. 12صورة من الهوية سارية المفعول بحد أدنى  3

    شهر.  12صورة من جواز السفر  سارية المفعول بحد أدنى  4

IN
TE

R
N

SH
IP

 O
FF

IC
E

 

 

His Excellency Dean…………………………………………………………………………………………………… the respected 

We inform you that the above mentioned student is one of the internship students at the Northern 
Border University and wants to spend the training period detailed Above, in your full-fledged hospital, 
we hope your Excellency your kind approval. 

The name : ....................... Signature: ................ Stamp: ........... ............. Date: .......... 14       A.H. 

TR
A

IN
IN

G
 C

EN
TR

E
 

 

Greetings to His Excellency the distinguished supervisor of the internship Office: 

We inform you of the following:      Approval            Non-approval    The cause: ……………. 

The name : ........................ Signature: ...................... Stamp: ................ Date: .......... 14       A.H. 

IN
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N
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P
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    صورتين شمسيتين.  5

ة صحة و اكتمال /تحمل الطالبية و  / الطالبتعبأ االستمارات من قبل   6

 البيانات. 

   

    االمتياز بالكلية . مكتب تقدم االستمارة مع المرفقات في ملف إلى  7

    اآليبانرقم الحساب البنكي و صورة من  8

 

 : اعضاء مكتب االمتياز

 هـ....... / ........ / .......  التاريخ ............................. : التوقيع............................................... : االســم

 هـ ......... /........ / ........  التاريخ ............................. : التوقيع ............................................... : الســم

 هـ......... / ....... / .......  التاريخ ............................. : التوقيع ............................................... : الســم

 هـ......... / ........ / .......  التاريخ ............................. : التوقيع ............................................... : الســم

 هـ......... / ....... / .......  التاريخ ............................. : التوقيع ............................................... : الســم

  

 الغير مكتملة تدريب االمتياز  أبد لن ينظر في طلبات

 

                  هـــ144التاريخ :    /    /    ----------------------التوقيع:  ----------------------------: مشرف مكتب االمتياز  سما  

       

 يعتمد                                        عميد/ة الكلية

 

 

 تدريب االمتياز 
 ( طلب تأجيل  فترة االمتياز4نموذج )

 م     20هــ     الموافق   /   /          144تاريخ    /   /         ----------------تاريخ تقديم الطلب :     يوم        

          Date of application: ---------------- the date of    /     /   144     H corresponding to    /      / 20  

  

  Name of student   االسم   Student ID  الرقم الجامعي 

 Mobil NOرقم الجوال     File NO-رقم ملف الطالب 

 االمتياز تأجيل  فترة م      20هــ    الموافق       /    /         144ابتداء  من:      /     /    

Period post pond 

internship       /     /      : م      20هــ    الموافق       /    /         144الي 

 البديلة لالمتياز بعد التاجيل الفترة  م      20/         هــ    الموافق       /    144ابتداء  من:      /     /    

Time start internship        /     /      : م      20هــ    الموافق       /    /         144الي 
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 تعهد و اقرار 

اتخاذ االجراء الالزم إذا وجد  دارة  الكلية الحق في  إلعاله صحيحة وتحت مسئوليتي وأأن جميع البيانات المذكورة أتعهد  (1

 . ف ذلكالخ

   .شهربمدة  التأجيليجب أن أتقدم بطلبي هذا قبل بدء  (2

 االمتياز بعد اتمام الموافقات  تدريبفي حال عدم وصول رد القبول فإنني على علم بأنني سوف يتم اعتماد بدء  (3

 . من مكتب االمتياز دون عذر مقبول  هتمت الموافقة عليعن قضاء الفترة التدريبية في حال  االعتذار سحب  كال يحق ل (4

 حية ومخاطبة الجهة المعنيةالبعد اعتماد هذا النموذج من صاحب الص المدة المراد تاجيلها ال يحق لي تغيير  (5

 

         هـــ  144التاريخ :    /    /        -----------------------التوقيع:     -----------------------------:السم ا            

 موافقة                                            عدم الموافقة       

 

 --------------------------------------------------------------------------------- :اسباب عدم الموافقة          

 

 : عضاء مكتب االمتيازأ

 

 هـ....... / ........ / .......  التاريخ ............................. : التوقيع............................................. : االســم

 هـ........ /........ / ........  التاريخ ............................. : التوقيع ............................................ : الســما

 هـ......... / ....... / .......  خالتاري ............................. : التوقيع ............................................. : الســما

 هـ........ / ........ / .......  التاريخ ............................. : التوقيع ............................................. : الســما

 هـ......... / ....... / .......  لتاريخا ............................. : التوقيع ............................................. : الســما

                   

 يعتمد                                             عميد/ة الكلية  

 

 تدريب االمتياز 
Holiday Request Form (medical colleges)           ( طلب اجازة 5نموذج )  

Interns are allowed the following leaves: 

1. Urgent 5days 

2. Educational 5days 

3. Sick 3days 

4. 10 Days regular 

5. Official Eid 4 days 

 - االتية :  جازاتباإل طالب االمتياز يسمح له 

 أيام اضطرارية  3 .1

 أيام تعليمية  5 .2

 أيام مرضيه  3 .3

 يام اعتيادية أ 10 .4

 يام اعياد رسمية أ 4 .5

 

INTERN’SINFORMATION  االمتياز بيانات طالب  

Name:   االسم 
Computer 
No:   الرقم الجامعي 

Mobile No:    رقم الجوال 
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Leave type: 

    Urgent      Educational     
Sickness 
 
    Regular       Eid   

اضطرارية         تعليمية      مرضية     

 

 اعتيادية             رسمية       
 

 

 
  

ة جازنوع اإل  

Duration: Days مده االجازه  ايام 
Start date:    تاريخ بدايتها 

FOR OFFICEUSE 

FOR USE OF TRAINING SUPERVISOR 

Institution \ Hospital: :الجهة/ المستشفى 

Supervisor’s Name:  :اسم المشرف 

 

D

a

t

e

: 

S
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g
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e     

 

r

e

r

e 

 

   
الختم                         

    

 التاريخ:  

 

 التوقيع: 

 

 

 الستخدام جهة التدريب 

Current 
balance 

Urgent………Educational…

……Sick… 

Regular………Eid……… 
 

 

 
 

اضطرارية......... تعليمية........مرضيه........     

 اعتيادية............ اعياد...........  
 الرصيد 

Requested: Days المطلوب  ايام 

Remaining: Urgent………Educational…

……Sick… 

Regular………Eid……… 

اضطرارية......... تعليمية........مرضيه........     

 اعتيادية............ اعياد...........   
 المتبقي 

FINAL APPROVAL  الموافقة النهائية  

Internship's Supervisor 
 

Dr. …………………………….. 
 

Date:                   signature:  

Dean of College 
 

Dr. …………………………..  
 
Date:                   signature: 

 

Holidays are confirmed only after final approval by faculty internship office. 

Educational: certificate of attendance is required for approval. 

Sick: medical report is required for approval. 

 


