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 مقدمة 

 وأهدافها   رسالة الجامعةتحقيق  يمثل التدريب العملي إضافة مهمة للبرنامج األكاديمي لطلبة الجامعة، إذ يصب هذا التدريب في  

املجتمع مؤسسات  مع  بالتعاون  التعليمية  املسيرة  تطوير  تستهدف  أثناء   ،التي  العمل  سوق  على  باالنفتاح  للطلبة  الفرص  وإتاحة 

كما  الدراسة التدريب  ،  مهارات  يتيح  اكتساب  للطالب  وتطبيق  مهمة  العملي  العمل  بقيم  االلتزام  على  تشتمل  التخصص  مجال  في 

 اإلبداع ومهارات القيادة والعمل من خالل الفريق. 

 : رؤية الجامعة

القاسمية منارة أكاديمية متميزة متعددة الثقافات، ترتقي بالعلوم واآلداب وقيم الحوار، وتسترشد في كل ما   تقوم به  "الجامعة 

 على العالم أجمع "  ةبأسس اإلسالم السمح وتعاليمه املنفتح 

 : رسالة الجامعة

" تعمل الجامعة القاسمية على تكوبن مجتمع أكاديمي متميز في التعليم العالي والبحث العلمي ومشاركة املجتمع يجذب الطلبة  

ويعدهم للمساهمة الفعالة   رز القبم اإلسالمية واإلنسانية،ويذودهم بمستوى تعليمي تنافس ي يب   والباحثين من جميع أنحاء العالم،  

 من التوافق بين شعوب العالم كافة"   قدر جل تحقيق أكبر أ في تطوير مجتمعاتهم واملساهمة الفعالة في املجتمع العاملي، من 

الطلبة من  الكوادر  تخريج  على  الحرص  في  الجامعة  رسالة  الدين    ؛تتمثل  تعاليم  من  الجامعة  في  تعلموه  بما  سفراء  ليكونوا 

 االسالمي الحنيف، ولينقلوا هذه التعاليم إلى شتى بقاع العالم. 

 أهداف الجامعة القاسمية  

والتكنولوجية للمجتمع. ويتحقق ذلك من   واالجتماعية املساهمة بفاعلية في التطورات االقتصادية    إلىتهدف الجامعة القاسمية  

وهيئة  خالل   واألساتذة  املحاضرين  يشمل  بما  للجامعة  املكونة  العناصر  جميع  في  املوجود  لإلبداع  املالئمة  املناسبة  البيئة  توفير 

 التدريس والطالب والشركاء. 

 والعناصر التالية من شأنها املساهمة في تحقيق أهداف الجامعة:

 حياة ومنهج عمل.  طريقة   من حيث كونه لإلسالمابراز الوجه الحقيقي  .1

، وتدريبه على اإل  .2
ً
 متوازنا

ً
سالمية واملنهج  فادة من مصادر املعرفة اإل اعداد الطالب وتأهيله في علوم الدين والدنيا تأهيال

 العلمي.

 سالمي. العناية بالبحث والدراسات العليا وخاصة البحوث املتخصصة في شؤون العالم اإل  .3

4.  
 
 بناء فعال لشخصية صحيحة نفسي سهم فيتوفير األنشطة الطالبية التي ت

ً
 . ا

الطالب وهيئة التدريس بما يدعم  من  الشاملة التي يتعاون ويتكامل وينصهر فيها جميع العاملين  توفير البيئة الجامعية   .5

 إيجاد مجتمع علمي متميز. 

 توفير الخدمات االستشارية والفنية والبحثية والتقنية للمؤسسات املختلفة.  .6

 مها والتعريف بتراثها وانجازاتها. يسالمية وقباالنتماء إلى الحضارة اإل تنمية الشعور  .7

دمج التطور املستمر في النشاطات والبرامج املقدمة لتأمين توفير كوادر ذات كفاءات وقدرات عالية وتنافسية تخدم   .8

 سالمي خاصة.نسانية عامة واملجتمع اإل املجتمعات اإل
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 القيم األساسية للجامعة     

ساسية  القيم األ  ومنها   ، ليات املختلفةمن خالل تطبيق اآل تهدف الجامعة القاسمية إلى إنجاز مهامها وطموحاتها ورؤيتها

 التالية: 

 :الطالب محور العملية التعليمية

والتقدير التام   تدادتلبي الجامعة االحتياجات الطالبية من خالل االستجابة السريعة للظروف املتغيرة ومن خالل االع 

 ملعتقداتهم وأخالقياتهم وثقافاتهم. 

 : احترام الجميع  •

، فال تميز بين شخص  ينومراعاة واهتمام شديد ،تعامل الجامعة القاسمية الجميع باحترام وتقدير وخصوصية وسرية

 وأخر على أساس عرقي أو مذهبي أو طائفي أو شكلي أو غير ذلك.

 السالمة  •

 ولية.ؤ ير األخالق املؤسسية وتحمل املستتعهد الجامعة بتوفير معاي

 الجودة والتميز  •

 تتعهد الجامعة بالحفاظ على معدالت متميزة من تقديم الخدمات التي من شأنها إرضاء الجميع. 

 االلتزام تجاه قطاع األعمال واملجتمع  •

مشاركة املعرفة واملهارات  تلبي الجامعة بشكل مثمر وفعال جميع احتياجات ومطالب قطاع العمل واملجتمع من خالل  

 باإلضافة إلى املؤسسات التعليمية األخرى. ،مع الطالب وعائالتهم واملجتمع املحيط

 اإلبداع والتجديد  •

  ، أحد أهم عناصر النجاح، فتقدم الجامعة فرص التحديبوصفه  تحترم الجامعة القاسمية التجديد، وتقدر اإلبداع  

 على اتخاذ القرارات.  وتنمية املبادرات والقدرة  ،وحل املشاكل

 اإلثمار والفاعلية  •

   ، داء وجودة اإلنتاجتقدم الجامعة بيئة إيجابية وممتعة للعمل، تضمن حسن األ 
ً
فعالة لتأسيس    افالجامعة تطبق طرق

سهم في إنجاز  أو إنجاز األهداف ومواجهة التحديات، بما يضمن تحقيق تلك األهداف والطموحات ويقدر ويحترم كل من  

 النجاح. 

 لتنوع ا •

والخلفيات الجنسيات  مختلف  من  والطالب  املوظفين  القاسمية  الجامعة  و تجذب  والتفاعل  تشج  ،  الثقافي  التنوع  ع 

 اإليجابي بهدف إثراء البيئة التعليمية. 

 

 األهداف العامة للتدريب العملي 

القاسمية جزءً  بالجامعة  العملي  التدريب  تهدف    ا يمثل  التي  التعليمية  العملية  من   
ً
بمجتمع  إأساسيا الجامعة  ربط  لى 

املختصين إشراف  تحت  العمل  وسوق  يؤدي    ، الفعاليات  جادةإوبما  في صورة  ويضعها  التدريب  عملية  تنظيم  لتنمية    ؛لى 

 لى تحقيق األهداف اآلتية: إاملهارات العلمية والعملية لدى الطلبة، وصوال 

 والكلية و القسم من عملية التدريب.تحقيق أهداف الجامعة  ✓
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وتمكنهم من االنخراط مباشرة في مجتمع   ،إكساب الطلبة املهارات العملية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل ✓

 األعمال بصورة بناءة ومجدية. 

 املستقبلية. حياتهم العملية بتزويد الطلبة بالخبرات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الخاصة  ✓

 على الخطط الدراسية.  ✓
ً
 توثيق العالقات بين الجامعة ومجتمع األعمال بما ينعكس إيجابيا

إعطاء الفرصة الكاملة لطلبة الكليات لتطبيق املعارف النظرية )التي تم اكتسابها خالل الدراسة( في بيئة عمل   ✓

 حقيقية أثناء املراحل األخيرة من الدراسة. 

 الطالب الحتياجات سوق العمل، والسعي لتحقيق هذه التوقعات بنجاح.تطوير فهم  ✓

 سهم التدريب العملي في تحقيق مجموعة من املخرجات املستهدفة عن طريق إكساب الطلبة املهارات التالية: وي    

 بأخالقيات العمل املهنية، ويتم تحقيقها عن طريق:  االلتزام  -1

 االلتزام بساعات العمل    ▪

 التقيد باملواعيد.  ▪

 حضور االجتماعات.  ▪

 عمال املكلف بها في الوقت املحدد. إنجاز األ  ▪

 االلتزام بالقواعد املوضوعة من قبل املؤسسات املختلفة.  ▪

 قبول التوجيه.  ▪

 تقديم التقارير الدورية. ▪

 إظهار الكفاءة االتصالية، ويتم تحقيقها عن طريق:  -2

 ل شخصية إيجابية.إظهار مهارات اتصا ▪

 القدرة على عرض املعلومات بوضوح ودقة وفاعلية. ▪

 القدرة على استخدام التقنيات املناسبة لنقل الرسائل االتصالية املعلوماتية واالقناعية.  ▪

 . وخارجها القدرة على االتصال بجماهير مختلفة داخل املؤسسة ▪

 

 الكفاءة في أداء العمل، ويتم تحقيقها عن طريق:  -3

 العمل بشكل مستقل ومن خالل الفريق إلنجاز املهام املكلف بها.  ▪

 تحمل عبء العمل مع الجماعة.  ▪

 الشعور باملسؤولية عن العمل الذي يقوم به. ▪

 تسهيل أعمال الجماعة.  ▪

 استخدام مصادر املؤسسة لتحقيق األهداف املطلوبة، ويتم تحقيقها عن طريق:  -4

 . وخارجها التعرف على املصادر املتاحة داخل املؤسسة  ▪

 تقويم املعلومات ومصادرها برؤية ناقدة. ▪

 تحليل وتقييم املعلومات من مصادر مختلفة.  ▪

 تطوير حلول ملشكالت العمل، ويتم تحقيقها عن طريق:  -5
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 املبادرات اإلبداعية.  ▪

 إدراك الفرص املتاحة.  ▪

 طلب املساعدة من اآلخرين. ▪

 تقديم حلول عملية.  ▪

 اكتساب مهارات القيادة. ▪

 العملية التدريبية: طراف أ

الطالب، ومكتب    : يتوقف نجاح عملية التدريب على تنسيق العالقة بين جميع األطراف املشاركة بالتدريب والتي تشمل

املدربة(،   املؤسسة  )داخل  امليداني  واملشرف  الجامعة(،  )داخل  األكاديمي  واملشرف  الطلبة،  وتدريب  الوظيفي  التوجيه 

 باته ومسؤوليته، وفيما يلي توضيح ملهام ومسؤوليات كل منهم:وقناعة والتزام كل منهم بواج

 دور مكتب التدريب 

▪ .
ً
 عمل قواعد بيانات بجهات التدرب الداخلية والخارجية وتحديثها دوريا

 دراسة االحتياجات التدريبية ملختلف التخصصات بالجامعة وإيجاد األماكن املالئمة لكل تخصص. ▪

 . وخارجها الكليات واألقسام لكافة الشؤون املتعلقة بتدريب طلبة الجامعة داخل الدولةالتنسيق واملتابعة مع   ▪

تكوين عالقات طيبة مع مؤسسات املجتمع املحلي والدولي بهدف إيجاد الفرص املناسبة لتدريب طلبة الجامعة في  ▪

 األماكن املرموقة واملناسبة. 

 املية املهتمة بالتدريب. تمثيل الجامعة لدى الجهات املحلية واإلقليمية والع ▪

 مساعدة الطالب في إعداد سيرته الذاتية بالشكل املالئم لتقديمه إلى جهات التدريب.  ▪

توفير املعلومات والنماذج الخاصة بجهات التدريب واملشرفين األكاديميين وامليدانيين والطلبة لكافة األطراف املعنية   ▪

 ة التدريب. وبما يضمن سهولة التواصل بينهم وانسيابية عملي

 إرسال رسالة شكر رسمية إلى جهات التدريب بعد انتهاء عملية التدريب.  ▪

تقديم التوصيات للكليات واألقسام التي من شأنها تحسين عملية التدريب في كل منها بناًء على تحليل تقارير التقييم   ▪

 الواردة من كافة األطراف املعنية بالتدريب.

 

 : دور املشرف األكاديمي

التدريب. ويمثل املشرف األكاديمي حلقة الوصل بين   التدريس املتخصص في مجال  املشرف األكاديمي هو عضو هيئة 

الجامعة وأماكن التدريب في تنظيم عملية تدريب الطلبة بها بالتنسيق مع مكتب التوجيه الوظيفي وتدريب الطلبة. وتتحدد  

 مسئولياته فيما يلي: 

فيها الطالب من القائمة املرسلة من مكتب التدريب أو اقتراح جهة غير مدرجة في   اختيار املؤسسة التي سيتدرب ▪

 قاعدة البيانات الخاصة باملكتب.

وفقا ملواعيد محددة ترتبط بما جاء في دليل  ، يحدد موضوعات التدريب وأهدافها والجدول الزمني إلنجازها ▪

 تدريب.التدريب. ويكون ذلك بالتنسيق مع املشرف امليداني بجهة ال

تزويد مكتب التدريب بالجامعة بالخطة التفصيلية لتدريب الطالب، )البرنامج التدريبي املقترح( حتى يقوم بإرساله   ▪

 لى املؤسسة في حال عدم وجود برنامج تدريبي خاص لديها. إ
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التدريب وإمكانات جهة  التنسيق مع املشرف امليداني لتحديد الخطة التدريبية للطالب وبما يتوافق مع أهداف  ▪

 التدريب. 

وذلك بتزويدهم باملعلومات حول مساق التدريب وأهدافه   ،يتولى عملية تأهيل الطلبة خالل الفترة السابقة للتدريب ▪

وأهم النقاط التي يجب التركيز عليها خالل عملية التدريب وموعد بدء التدريب بالتنسيق مع مكتب تدريب الطلبة في 

 هذا الشأن. 

 وقع التدريب بشكل دوري، ويمأل نموذج متابعة التقارير األسبوعية للمتدرب. يزور م ▪

 الطالب.  مناقشة املشرف امليداني حول تقدم الطالب ومحاولة تذليل الصعوبات واملشكالت التي تواجه ▪

االستفادة    يقدم تقريرا نهائيا في آخر مدة التدريب متضمنا األنشطة املختلفة واألعمال التي قام بها الطالب ومدى ▪

 التي حققها الطالب من التدريب. 

بشأن ممارسات مهنية معينة على النحو الذي يضمن جودة األداء في هذا   واستفساراتهم  سئلة الطلبةأ ن يجيب ع ▪

 املجال. 

يوافي الكلية ومكتب تدريب الطلبة بتقارير تفصيلية حول عملية التدريب بما يتيح للكلية واملكتب الوقوف على مدى   ▪

وحدود استفادتهم واكتسابهم لخبرات ومهارات عملية في مجال تخصصهم. كما يحدد من خالل تلك    ،ام الطلبةانتظ

وتوصياته حول كيفية استثمارها في  ،التقارير الدروس املستفادة من عملية التدريب في نهاية الفصل الدراس ي

 ضمان األداء األفضل في الفصول الدراسية القادمة. 

ل امللف الخاص بالطالب املتدرب من حيث نموذج متابعة التقارير األسبوعية، ونموذج تقييم  التأكد من اكتما ▪

 ونموذج تقييم املشرف امليداني للطالب والتقرير النهائي الذي يعده الطالب. ،الطالب للجهة املدربة

 ل. اعتماد نتائج التدريب العملي بالتنسيق مع الكلية إلرسالها الى إدارة القبول والتسجي ▪

 : دور املشرف امليداني

يمثل املشرف امليداني املؤسسة التي يتم فيها تدريب الطلبة، ويجب أن تتوافر فيه الشروط املطلوبة من حيث الخبرة 

وتتحدد مسؤوليات املشرف امليداني فيما    ، جهونهاواوالقدرة على تأهيل وتدريب وتقييم الطلبة والتعامل مع املشكالت التي ي

 يلي: 

لتحديد الخطة التدريبية للطالب بما يتوافق مع أهداف التدريب وإمكانات جهة   ؛كاديميالتنسيق مع املشرف األ ▪

 التدريب. 

 كاديمي إلنجاح خطة تدريب الطالب.التعاون الوثيق مع املشرف األ ▪

 ة. يمتابعة الطالب في كل خطوات تدريب ▪

 مناقشة الطالب في كل موضوع يقوم باالنتهاء منه.  ▪

 معالجة املشكالت والصعوبات التي قد تواجه خطة تدريب الطالب.  ▪

 كاديمي كلما أمكن.حضور الجلسات التي تتم بين الطالب ومشرفة األ ▪

 نموذج تقييم املشرف امليداني للطالب في نهاية فترة التدريب. ءمل ▪

 

 : دور الطالب املتدرب 
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التدريب   عملية  ويؤهله  إتهدف  العمل  بمتطلبات  وعيا  يكسبه  الذي  النحو  على  للطالب  العملية  املهارات  تطوير  لى 

  ، إذا أثبت كفاءة نفسه ن التدريب  ويتيح له إمكانية إيجاد فرصة عمل في مكا   ،ملمارسة التخصص على أسس منهجية سليمة

 وتتحدد مسؤوليات الطالب فيما يلي:  ، ا واستحسان مشرفه امليداني واملسؤولين بموقع العملضونال ر 

 

 شورة في دليل التدريب ناملولوائحها  االلتزام بنظم الجامعة  -

 االلتزام بالقوانين واللوائح والنظم املتبعة في جهة التدريب.  -

 البرنامج التأهيلي للتدريب والذي يعقد داخل الكلية. حضور  -

 للوائح الجامعة.  -
ً
 التسجيل للتدريب وفقا

 االستعانة بمكتب تدريب الطلبة. ه تحضير السيرة الذاتية ويمكن -

 توقيع النماذج املعدة للتدريب.  -

 حسن تمثيل الجامعة لدى مؤسسات التدريب وااللتزام بأخالقيات العمل.  -

 بالتفرغ لعملية التدريب في غير أوقات الدراسة. االلتزام  -

 املحافظة على سرية املعلومات التي يتم إطالع املتدرب عليها في موقع التدريب.  -

وكذلك    ،وفي حال التغيب بسبب مرض ي يجب إخبار الجهة املدربة ،عدم التغيب عن التدريب ألي سبب -

 . على الفور املشرف األكاديمي 

 ف به من مهام في األقسام التي يجري التدريب فيها.ما يكلاالهتمام بتنفيذ   -

ال يسمح للطالب بتغيير جهة التدريب إال في حدود الضرورة القصوى وبموافقة مكتب تدريب الطلبة  -

 والكلية. 

نظام   بر و ع ألكتروني البريد اإلأسبوع للمشرف األكاديمي عبر   كل نهاية وإرسالها التقارير األسبوعية  ءمل -

 .)كانفاس(

البريد في نهاية فترة التدريب للمشرف األكاديمي عبر  وإرساله نموذج تقييم الطالب للجهة املدربة ءمل -

 .لكترونياإل

 إعداد التقرير النهائي وتسليمه للمشرف األكاديمي.  -

 إعداد رسالة شكر للجهة املدربة بعد انتهاء فترة التدريب.  -

ة التدريب على النحو الذي يضمن شمولية االستفادة من مختلف الحرص على اإلنجاز الكامل لعملي -

الخبرات التي يتيحها التدريب في أقسام مختلفة ويتجنب اللجوء إلى االنتقاء بطريقة تحول دون االستفادة  

 من مهارات وقدرات عملية مهمة. 

 . ملية التدريبما يواجهه من مشكالت أثناء ععلى املرشد األكاديمي أو امليداني بالعرض املبكر  -

يقدم لزمالئه في الكلية،   للطالب املتدرب  للتقرير النهائيقد يطلب من جهة املتدرب تحضير عرض تقديمي  -

 املدربة بشكل عام. كما يمكن دعوة ممثل من جهة التدريب الطالع الطلبة على تجربة الطالب وعلى الجهة  

 : مساق التدريب   

 .إطار الخطة الدراسية للكليةتم تخصيص مساق للتدريب العملي في 

 .عالماإل اسم املساق: التدريب امليداني في 

 0402490رقم املساق : 

 : املتطلبات السابقة للتدريب

 .(قلعلى األ)( ساعة معتمدة 90نجز )أ  قدان يكون الطالب  ✓
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 امليداني.  أن يكون الطالب قد انتهى من دراسة مجموعة من املساقات املؤهلة له كي يستفيد من عملية التدريب  ✓

 : املدة الزمنية للتدريب

، فيمكن تنفيذ  ثناء العطالت الفصليةأ  وفي بعض الحاالت ،الدراس ي الصيفيعادة ما تتم عملية التدريب العملي خالل الفصل 

 األول و الثاني أو أثناء الفصل الدراس ي.   :التدريبي بين الفصلين الدراسيينالبرنامج 

( أسابيع يتم احتسابها  6( ساعة فعلية في مكان التدريب بمدة أقصاها )120ن يقض ي الطالب )أ مساق التدريب امليداني   يتطلب

املؤسسات اإلعالمية تحت إشراف املشرف   بناء على ساعات الدوام في موقع التدريب. ويقض ي الطالب فترة تدريب متواصلة في

 امليداني وبالتنسيق مع املشرف األكاديمي. ويقوم الطالب بإنتاج مواد إعالمية تثبت تفاعله مع بيئة التدريب.

 

 أماكن التدريب  

 .مؤسسة الشارقة لإلعالم ✓

 مدينة الشارقة لإلعالم )شمس(.  ✓

 معهد الشارقة للتراث.  ✓

 مؤسسة دبي لإلعالم. ✓

      تلفزيون وإذاعة الفجيرة.هيئة  ✓

     للطباعة والنشر. دار الخليج مؤسسة  ✓

 . القيادة العامة لشرطة الشارقة ✓

 . مطار الشارقة الدولي ✓

 .لشارقةبااالقتصادية   دائرة التنمية ✓

 . األسرة لشؤونعلى  املجلس األ املكتب اإلعالمي ب ✓

   

 : االت وموضوعات التدريبجم

 التالي:يمكن تحديد املهارات املطلوب تحقيقها من مساق التدريب العملي 

 الصحفية. مصادر املعلومات أساليب صياغة األخبار والتقارير  ▪

 .ذاعي والتلفزيونينتاج اإل اإل  ▪

 . عالناإل العالقات العامة و  ▪

 .لكترونيعالم اإلاإل  ▪

 . عالميةالحمالت اإل  ▪

 . املتعددةالتصميم الجرافيكي والوسائط  ▪

 . الحمالت اإلعالنية ▪

 ت اإلعالمية. إنتاج املطبوعاتصميم و  ▪

 : تدريبتسجيل  إجراءات

 التقدم بطلب التدريب 

يجب أن يمأل الطالب املؤهل للتدريب النموذج املخصص لذلك ويتم توقيعه من املرشد األكاديمي وذلك في    

 الوقت املخصص للتسجيل. 
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 التسجيل في مساق التدريب 

 بعد موافقة املرشد األكاديمي يقوم املرشد بالتسجيل للطالب في مساق التدريب.

 اختيار موقع التدريب 

  ، بتحديد مكان التدريب لكل طالبتقوم الكلية 
 
 قبل بدء التدريب بأسبوعين على األقل.م  ل  ع  وت

ً
 ه به رسميا

 تأهيل الطالب للتدريب 

يتم تدريب الطالب في األسبوع األول داخل الكلية )التأهيل للتدريب( بمعرفة املرشد األكاديمي واملشرف امليداني  

 الذي تخصصه الكلية للطالب.

 موقع التدريب التدريب في 

حيث ينفذ برنامجه التدريبي حسب الخطة املتفق عليها ومن خالل النماذج   ،ينتقل الطالب إلى موقع التدريب 

 املعدة لذلك. 

 

 تقويم أداء الطالب

 :تقويم املشرف األكاديمي للطالب •

منح           األكاديمي  املشرف  د60يتولى  من  النهائي  %  التقرير  وملف  التقييم  لنماذج   
ً
وفقا املساق                     ملساق رجة 

 التدريب امليداني.

 :    تقويم املشرف امليداني للطالب •

 لنماذج التقييم.20يتولى املشرف األكاديمي منح        
ً
 كاديمي.ومتابعة املشرف األ % من درجة املساق وفقا

 :   التقويم النهائي للطالب •

األكاديمييتم         واملرشد  امليداني  املرشد  بمعرفة  لذلك  املعد  النموذج  على  للطالب  النهائي  التي  التقويم  منح    واللجنة  تتولى 

تقديم  (  %20)  الطالب النهائية    .التدريب  طالبل  النهائي    التقديمي  ضالعر بعد  الدرجات   التقديرات وفق  ويتم حساب    نظام 

 و) راسب( . أ)ناجح( 

 : عملية التدريبتقويم 

 : التقويم من وجهة نظر الطالب

يقوم الطالب بتعبئة نموذج التقويم والذي يهدف إلى معرفة وجهة نظر الطالب في التدريب من حيث التنظيم  

التطوير املستمر لعملية التدريب والتغلب  املعوقات او التحديات    هم أ والسلبيات و والجدوى واإليجابيات   بهدف 

 السلبيات. على 

 :التقويم من وجهة نظر الجامعة

ومن لهم عالقة بالتدريب بتعبئة النموذج    ،األكاديميإدارة الكلية واملشرف    :يقوم املسؤولون في الجامعة مثل

على   الوقوف  بهدف  لذلك  و اإل املخصص  وتحدياتوكذلك  سلبيات  اليجابيات  بهدف    معوقات  التدريب  عملية 

 وتطويرها املستمر. يمها و قياسها وتق

 :التقويم من وجهة نظر التدريب 

 . طرق تقويم الطلبة:                  

 االسبوع  التقييم  الرقم 

 بداية التدريب  كاديمي( ولى ملكان التدريب) املشرف األالزيارة األ  1

 ساعة 50بعد  تقرير الطالب األول  2

 ساعة 80بعد  األكاديمي(الزيارة الثانية ملكان التدريب )املشرف   3
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 نهاية التدريب  تقرير الطالب النهائي  4

 نهاية التدريب  تقييم مشرف التدريب في مكان التدريب  5

 نهاية التدريب  من الطالب    عرض تقديمي 6

 نهاية التدريب  أداء الطالب  7

  املجموع 

 

  : مثل  ، الذي يهدف إلى معرفة رأيهم في نقاط، و النموذج الخاص بذلك  بتعبئة موقع التدريب  ؤولين في  سيقوم املشرف امليداني وامل

 لتحسين وتطوير عملية التدريب.  واقتراحاتهم  ،ومعدالت أدائهم أثناء فترة التدريب ،مستوى الطلبة املتدربين ومهاراتهم
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 النماذج املستخدمة في عملية التدريب 



13 
 

 

 نموذج طلب االلتحاق بالتدريب العملي

 

  عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة: 

        :*الرجاء تعبئة هذا النموذج وإرفاق الوثائق التالية 

  

         

 السجل الدراس ي للطالب 

  السيرة الذاتية 

  صورة شخصية واحدة 

  صورة عن جواز السفر )ساري املفعول(، أو خالصة القيد للمواطنين 

 لتعهد بااللتزام التام بنظم ولوائح التدريب )املرفق(توقيع ا 

 إشعار تسجيل مساق التدريب الصيفي 

  موافقة خطية من جهة التدريب 

  موافقة خطية من عميد الكلية في حال تسجيل مادة إضافية مع التدريب 

 * لن ينظر في الطلبات غير املكتملة.

 

 

 

 

 

 

صورة 

 شخصية 
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 الرقم الجامعي:

 االسم:

 الجنسية: 

 التخصص:                         الكلية:

 املعدل التراكمي: 

 الساعات املعتمدة املنجزة لغاية الفصل الحالي: 

 هل تقيم في السكن الجامعي؟              نعم            ال

 ال إذا كانت إجابتك بنعم، فهل تحتاج لتأمين مواصالت إلى مواقع التدريب؟        نعم            

 العنوان:

 هاتف املنزل:                             الهاتف املتحرك: 

 البريد اإللكتروني: 

 اإلمارة التي ترغب بالتدريب فيها:

 ذلك(                                               هتفاصيل الجهة التي ترغب بالتدريب لديها، )علما بأن املكتب ليس ملزما بتحقيقها إذا تعذر علي
 اسم الجهة: 

 اسم الشخص املسؤول: 

 البريد االلكتروني:

 هاتف:

 الوظيفة : 

 الفاكس: 

 الستعمال مكتب تدريب الطلبة فقط: 

 تاريخ االستالم                                      مالحظات   

 ــــ/ــــ/ــــــ   
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 تعهد االلتزام بنظم ولوائح التدريب 

 

 بما يأتي:.......................  الرقم الجامعي:                           ................................  أتعهد أنا:

 )االسم الكامل(

 

  .أن ألتزم بحضور فترة التدريب العملي كاملة وفق املواعيد املحددة لي من املؤسسة التي سوف أتدرب بها 

   أن أعمل على إبالغ املشرف األكاديمي في الجامعة وكذلك املشرف امليداني على تدريبي في املؤسسة فورا عند عدم انتظامي في

 عن تبعات غيابي عن التدريب. كاملة التدريب العملي أو تغيبي عنه ألية ظروف كانت، وأتحمل املسؤولية 

 الل تواجدي في مقر املؤسسة املدربة.أن ألتزم بالعادات والتقاليد العربية واإلسالمية خ 

 ط بي خالل فترة التدريب العملي. و أن أبذل كل الجهد ألكون بمستوى العمل املن 

  .أن أمثل الجامعة القاسمية بشكل الئق ومشرف 

  .أن ألتزم بأداء واجباتي على أكمل وجه وأن أستجيب لتوجيهات املشرف امليداني على تدريبي 

  خالل فترة تدريبي، وأبرئ أية جهة مهما كانت من هذه املسؤولية. ان أتحمل مسؤولية سلوكي 

 ... أن أتفهم وأتعهد بااللتزام بكل ما جاء في هذا اإلقرار وعليه أوقع 

 

 

ـــــــــــ  ـــــــــ ـــــــــــــ        ـــــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــ

 التاريخ                     توقيع الطالب     
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 نموذج موافقة ولي األمر

 الرقم الجامعي: اسم الطالبة: 

 التخصص:  الكلية: 

 رقم الهاتف املتحرك:  رقم هاتف املنزل: 
 

 مكان نشاطها:  اسم املؤسسة املدربة: 

 اسم املشرف امليداني:  اسم املشرف األكاديمي:

 تاريخ بدء التدريب:  مدة التدريب: 

 أيام التدريب أسبوعيا:  التدريب املحددة بالساعة:أوقات 

 موقع التدريب:   (من وإلى) وسيلة انتقال الطالبة 

 

 إقرار ولي األمر / أو الزوج )في حالة الطالبة املتزوجة( 

 

 اقر أنا ولي أمر/ أو زوج الطالبة املذكورة أعاله بما يلي: 

  املذكورة أعاله. املوافقة على تدريب ابنتي / زوجتي في املؤسسة 

  .أدرك وأفهم أهمية إكمال فترة التدريب العملي ملتطلبات التخرج 

 .أوفر وسيلة مواصالت البنتي/ زوجتي أثناء فترة التدريب العملي 

   / أؤكد تضامني مع ابنتي / زوجتي تضامنا تاما في كل التبعات الناتجة عن تدريبها في املؤسسة املدربة واملشمولة بإقرار ابنتي

 جتي املدون أعاله. زو 

  .أتفهم وأتعهد بااللتزام بكل ما جاء في هذا اإلقرار 

 

 

ــــــــ ـــــ ــ ــ ــــــ         ـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــــــــ           ـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ  ـــ

 التاريخ         توقيع ولي األمر                         اسم ولي األمر /الزوج   

 

  



17 
 

 

 

 

 نموذج التقرير األسبوعي 

 ..................  األسبوع: 

 /        /             م          إلى/          /           م                        من

 اسم الطالب:  الرقم الجامعي:

 التخصص:  اسم املشرف األكاديمي:

 اسم الجهة املدربة: املشرف امليداني: اسم 

 

 األعمال التي قمت بها خالل هذا األسبوع: 

 اليوم األعمال واألنشطة التي قمت بها  القسم  الساعات  عدد

 السبت    

 األحد   

 االثنين    

 الثالثاء   

 األربعاء   

 الخميس    
 

 غياب بعذر:  توقيع املشرف امليداني: 

 غياب بدون عذر: 

 عدد الغياب الكلي: التاريخ:       /           /
 

 *يمأل هذا التقرير بواسطة الطالب املتدرب، وعليه تسليم التقرير في نهاية كل أسبوع إلى املشرف األكاديمي. 

 

 



18 
 

 

 نموذج متابعة التقارير األسبوعية بواسطة املشرف األكاديمي 

 /       م   من الفترة:    /     /    م  ولغاية:     /    

 

 الرقم الجامعي: اسم الطالبة: 

 التخصص:  الكلية: 

 اسم املشرف امليداني:  اسم الجهة املدربة:

 

 تاريخ االستالم  االستالم رقم التقرير األسبوعي 

   األول 

   الثاني

   الثالث 

   الرابع

   الخامس 

   السادس

   السابع

   الثامن 

 

   التقرير النهائي

 

 توقيع املرشد األكاديمي: التقدير: 
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 نموذج تقييم الطالب للجهة املدربة 

 :    /     /    م  ولغاية:     /      /       م من الفترة                     

 مكان التدريب:  اسم الجهة املدربة:

 وظيفته:  اسم املشرف امليداني: 

 

 التقدير  التقييم العام:        

 ضعيف مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز الفترة 

      جدية التدريب 

      خبرة التدريب 

      مناسبة مكان التدريب 

      خبرة مسؤول التدريب 

      جدية مسؤول التدريب 

      الوقت املخصص للتدريب 

      متابعة خطة التدريب 

      املدربةمساعدة موظفي الجهة 

      االستفادة من برنامج التدريب العملي

 

 سئلة التالية بإيجاز:نرجو اإلجابة عن األ 

 

 اذكر واجباتك ومسؤولياتك. هل عملت باملشاريع؟ -1
 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 اذكر اإليجابيات والسلبيات حول التدريب.  -2
 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 من الناحية األكاديمية قبل االنضمام إلى التدريب؟  -3
ً
 كافيا

ً
 استعدادا

ً
 هل كنت مستعدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ي[   نموذج تقييم املشرف امليداني للطالب
ر   ] س 

 :    /     /    م  ولغاية:     /      /       م من   الفترة              

الرجاء تعبئة النموذج املرفق وإرساله بالبريد أو الفاكس مباشرة إلى املشرف األكاديمي مع إبقاء هذه    امليداني:عزيزي املشرف 

 املعلومات سرية. 

 الرقم الجامعي: اسم الطالب: 

 التخصص:  الكلية: 

 اسم املشرف امليداني:  اسم الجهة املدربة:

 

 التقدير  التقييم العام:        

 ضعيف مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز الفترة 

      االستعداد األكاديمي

      االستعداد الذهني 

      حسن االستماع 

      القدرة على االستيعاب 

      دقة األداء 

      العالقة مع الزمالء 

      العالقة مع الرؤساء 

      االلتزام بالقواعد واإلرشادات 

      االلتزام بساعات العمل 

 

 تطور قدرات الطالب: مدى 

 ضعيف مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز 

      مهارات االتصال 

      املهارات التحليلية 

      مهارات التفكير اإلبداعي 

      القدرة على التأقلم 

      مهارات العمل الجماعي 

      مهارات الحاسوب 

      مهارات اللغة اإلنجليزية 
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 املشرف األكاديمي للجهة املدربة استمارة تقييم 

 

 اسم الجهة املدربة:

 التخصص:  عدد الطلبة املتدربين: 
 

 املهارات العلمية التي تدرب عليها:

 التقييم 

جد 
يو

ال 
 

 يوجد 

از
مت

م
دا  

ج
د 

جي
 

يد 
ج

ط 
س

تو
م

ف 
عي

ض
 

       برنامج التدريب املخصص لطلبة الجامعات  .1

       بتدريب الطلبةالهيئة الفنية واإلدارية الخاصة  .2

خطط الجهة املدربة الستقطاب الطلبة  .3

 املتدربين املتميزين لديها بعد التخرج

      

       متابعة الجهة املدربة للطالب املتدرب  .4

 

 اقتراحات املشرف األكاديمي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 اسم مشرف التدريب: 
 التوقيع: 

 التاريخ:          /              / 

 


