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 امللخص
معينة وفيه يقوم الطالب بالعمل متفرغا لفترة  يف التعليم اجلامعيهو أحد اجلوانب التعليمية األساسية  امليداينالتدريب 

خربة عملية يف جمال ختصصه وإيصاله إىل املعايري االحترافية  الكتسابهوذلك أو اخلاصة احلكومية  اجلهاتبإحدى الشركات أو 
 املهارةلقيام بأعمال ومهام تكسبه نظريًا من خالل التطبيق ما تعلمه وذلك طالب لل مهمة فرصة امليداين يعترب التدريب. املتميزة
ريب امليداين أيضًا يعترب التد. مع اآلخرين والتعرف على املشاكل الواقعية وكيفية حلهاوالتواصل التفاعل  ويكتسب مهارةواخلربة 

أهدافها يف إعداد خرجيني متخصصني ومؤهلني لسوق العمل ملؤسسات التعليم العايل لقياس مدى حتقيق ة يأحد الفرص احلقيق
حيث يعترب ذلك حمك أساسي بني خمرجات مؤسسة التعليم العايل وسوق العمل وبالتايل جيب أن يعود التدريب بنتائج ملموسة 

التدريب امليداين فقد ختتلف مؤسسات التعليم العايل يف تسمية . لتحسني وتطوير العملية التعليمة ككل وتطوير اخلطط الدراسية
هتتم جهات التقومي واالعتماد األكادميي بالتدريب امليداين . ُيطلق عليه التدريب الصيفي؛ أو التطبيق امليداين؛ أو اخلربة امليدانية

. وتطلب توصيف وتقرير للتدريب امليداين وتوفر مناذج خاصة لذلك كما تتطلب إجراء استبيانات للطالب عن التدريب امليداين
تفتقر العديد من مؤسسات التعليم العايل إىل وجود رؤية واضحة وأهداف للتدريب امليداين وطرق للمتابعة والتوجيه والتقييم 

 األنشطة، وتنوع التدريب جهات لتعدد  نظرًا. وآليات لتنظيم التدريب امليداين وخاصة يف ختصصات علوم وهندسة احلاسب
 متخصصني إىل حيتاج أنه كما األخرى التخصصات من أعقد احلاسب وهندسة علوم ختصصات يف امليداين التدريب تنظيم يعترب
جتربة عملية لتنظيم التدريب امليداين لتخصصات علوم وهندسة احلاسب مت تطبيقها على  سنقدميف هذا البحث  .لتنظيمه اجملال يف

مت عمل دراسة ميدانية للتنظيم املقترح ومن  .طالب علوم وهندسة احلاسب يف جامعة سلمان بن عبدالعزيز ملدة أربعة أعوام متتالية
ا  كمًا وكيفًا ومت االستفادة من التذذية الراجعة لتحسني العملية خالل االستبيانات والتقارير تبني أنه قد حفز الطالب على اإلجن

يعترب خطوة أوىل حنو تطوير نظام آيل لتنظيم وإدارة التدريب امليداين حيث يعترب ذلك التنظيم مبثابة جتميع التنظيم هذا  .التعليمية
 .املتطلبات للنظام ويلي ذلك تصميم وتنفيذ النظام
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 مقدمة
 التعليمية اجلوانب أحد هو امليداين التدريب

حتقيق  ويهدف إىل اجلامعي التعليم يف مرحلة األساسية
 مؤسسات التعليم العايلخرجيي مؤهالت التوافق بني 

 الطالب يقوم يف التدريب امليداين .متطلبات سوق العملو
 اجلهات احلكومية أو ىبإحد معينة لفترة متفرغًا بالعمل
 ختصصه جمال يف عملية خربة سابهإلك وذلك األهلية
 امليداين التدريب يعترب. املتميزة االحترافية املعايري إىل وإيصاله
 خالل من نظريًا تعلمه ما لتطبيق وذلك للطالب هامة فرصة
العملية اليت ال  واخلربة املهارة تكسبه ومهام بأعمال القيام

يف مؤسسات أثناء الدراسة عمليًا  وأ ا نظريًا مساهبميكن اك
 اآلخرين مع على التفاعلالطالب كما يتدرب التعليم العايل 

 .حلها كيفيةيتدرب على و الواقعية املشاكل على تعرفوي
 ةياحلقيق الفرص أحد امليداين التدريب يعترب

التعليمية  أهدافها حتقيق مدى لقياس ملؤسسات التعليم العايل
 حيث العمل لسوق ومؤهلني متخصصني خرجيني عدادإل

 مؤسسات بني خمرجات أساسي حمك التدريب امليداين يعترب
 التدريب يعودجيب أن  وبالتايل العمل وسوق التعليم العايل

 التعليمة العملية وتطوير ملموسة لتحسني بنتائجامليداين 
 اخلطط تطوير خالل من التعليم العايل ؤسسةيف م ككل

 .املوجودة أو استحداث برامج دراسية جديدة الدراسية
 ما بينها يففي مؤسسات التعليم العايل ختتلف

ؤسسات بعض امل عليه طلقت فقد امليداين التدريب تسمية
نظرًا ألن التدريب دائمًا يكون يف  الصيفي التدريباسم 

بعض وقد تطلق عليه  ؛الطالب متفرغًاكون لالصيف 
 . امليدانية اخلربة أو امليداين التطبيقاسم املؤسسات 

الوطنية  األكادميي واالعتماد التقومي هيئات هتتم
 توصيف وتطلببشكل خاص  امليداين بالتدريب والعاملية
 خاصة مناذجله يف العادة  توفركما  امليداين للتدريب وتقرير

 .امليداين التدريب عن للطالب استبيانات إجراء تطلبو
منطقي حيث للتدريب امليداين دور كبري يف  شيءوهذا 

 لالحتكاكقياس خمرجات التعليم للربامج األكادميية نظرًا 
  .املباشر للطالب مع سوق العمل

 مشكلة الدراسة
العايل وخاصة  مؤسسات التعليم من العديد تفتقر

 واضحة رؤية وجود إىل يف جماالت علوم وهندسة احلاسب
 للمتابعة طرقكما تفتقر إىل  امليداين للتدريب وأهداف
 بوجه امليداين التدريب لتنظيم وآليات والتوجيه والتقييم

 :ما يليمنها هلذا التقصري ووهناك أسباب كثرية . عام
اعتقاد املتخصصني يف جماالت علوم وهندسة احلاسب  .1

أن تنظيم التدريب امليداين يعترب جانب تربوي وجيب 
 أن يقوم به املتخصصني التربويني، 

للتدريب امليداين يف  اهلامعدم إدراك البعض للدور  .2
 التكوين اجليد لشخصية الطالب، 

اليت وجود أسباب تتعلق باستجابة اجلهات اخلارجية  .3
  يتم تدريب الطالب هبا،

عدم وجود جهة حمددة وهيكل تنظيمي واضح يف  .4
 مؤسسات التعليم العايل لتنظيم التدريب امليداين، 

متخصصني يف عدم إسناد تنظيم التدريب ألشخاص  .5
  .بالتدريب امليداينمهتمني علوم وهندسة احلاسب و

العديد من  ذلك اجملال جيد أن والباحث يف
على أسلوب واحد تقريبًا تعتمد  التعليم العايلؤسسات م

 بأن يتدرب يف جهة مالطالب ل السماح يف التدريب وهو
وتتم التدريب  ينتهي منإىل أن أثناء التدريب  وال تتابعه

ه يف التدريب دون إعطاؤه برنامج للتدريب أو تناقشم
جدير بالذكر أن تنظيم  .أثناء التدريب وإرشادهتوجيهه 

التدريب امليداين يف جماالت علوم وهندسة احلاسب أصعب 
يف كثري من األحول من غريه من اجملاالت نظرًا لتعدد 
وتنوع جهات التدريب وكذلك تعدد وتنوع األنشطة 

تبدأ بالصيانة سواء اليت يتم تنفيذها أثناء التدريب واليت 
النظم، وتطوير للربجميات أو العتاد، وكذلك جمال حتليل 

وتصميم وتطوير الربجميات، وتطوير قواعد البيانات، 
صفحات اإلنترنت، والتحكم يف النظم اهلندسية، وتركيب 
وصيانة وإدارة الشبكات، والعمل على نظم التشذيل 

كل عملية وإجراء البحوث النظرية حللول مشا، املختلفة
 .يف جهات التدريب بذرض تطوير نظم برجمية جديدة
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 اهلدف من الدراسة
تنظيم متكامل  تقدمييتم  سوفهذه الدراسة  يف

أعوام  أربعةوهذا التنظيم مت تطبيقه ملدة  ،للتدريب امليداين
علوم  :واليت تشمل علوم وهندسة احلاسب اتختصص على

احلاسب، وهندسة احلاسب، ونظم املعلومات، وهندسة 
أو كما ُيطلق عليها يف  الربجميات، وتكنولوجيا املعلومات
ولقد مر هذا التنظيم  .بعض األحيان بتقنية املعلومات

مبراحل إىل أن وصل هلذا الشكل املتكامل وحقق التناسق  
هذا يعتمد . والتكامل بني األطراف املختلفة يف التدريب

التنظيم على أسس منها حتديد األطراف املشتركة يف إدارة 
التدريب وحتديد األدوار واملسؤوليات، ووجود برنامج 

عن املؤهالت العلمية  هذة خمتصرنبللتدريب حمدد به 
للطالب وكذلك األنشطة املختلفة للتدريب وطرق ووسائل 
 تنفيذ تلك األنشطة وكذلك حمدد به املهارات اليت جيب أن

يشمل هذا التنظيم أيضا . يكتسبها الطالب من التدريب
على آليات واضحة ملتابعة الطالب وتوجيههم وإرشادهم 
أثناء التدريب وذلك من خالل ثالثة تقارير دورية حبيث 

من . من مدة التدريب% 25يكون هناك تقرير بعد مرور 
أهم اجلوانب اليت مت مراعاهتا يف هذا التنظيم هو التقييم 

ستمر ووجود معايري واضحة وحمددة للتقييم وهذا كان له امل
للعمل جبد يف  دور كبري يف  يادة الدافعية لدى الطالب

غري حمدد  شكاوى الطالب نتيجة التقييم اختفتو التدريب
 . املعايري

 :راحل كما يليمتت الدراسة يف عدد من امل
 .تدريب امليداينالتصميم االبتدائي لتنظيم ال .1
حيث مت تطبيق التصميم االبتدائي يف إدارة التنفيذ  .2

هـ لطالب 1432التدريب امليداين خالل صيف عام 
 .كلية هندسة وعلوم احلاسب

حتسني التنظيم حيث مت اكتساب خربات خالل مرحلة  .3
التنفيذ واستنتاج نقاط الضعف والسلبيات ومت حتسني 

  .املقترح التنظيم
لعديد من دراسة اخلربات والتجارب اليت مرت هبا ا .4

 .اجلامعات السعودية واإلقليمية

وتطبيقه خالل التدريب امليداين يف الفترة تطوير التنظيم  .5
 .هـ1435هـ إىل عام 1432من عام 

استبيانات الطالب وجهات التدريب وذلك لدراسة  .6
 .مدى قبوهلم للتنظيم املقترح

 أمهية الدراسة
النظام الذي مت تقدميه يف هذا البحث مت تطبيقه 
بشكل عملي على ختصصات علوم وهندسة احلاسب بكلية 
هندسة وعلوم احلاسب جبامعة سلمان بن عبدالعزيز ملدة 

أعوام ومت حتسينه وقد حقق النظام قبواًل كبريا من  أربعة
الطالب ومجيع األطراف املشتركة يف التدريب وهم 

والقائمني واملشرف األكادميي للتدريب،  املشرف امليداين،
لقد وفر النظام برنامج  .ومنسق التدريبعلى الزيارات، 

واضح للتدريب، ودليل واضح للطالب، ودليل تنظيمي 
، متكامل لكل من منسق التدريب واملشرف األكادميي

ومعايري الختيار جهات التدريب واملفاضلة بينها، ومعايري 
ستخالص التذذية الراجعة ت الآلياو ،التقييم للطالب

لتحسني كل من تنظيم التدريب امليداين واخلطة ( املرتدة)
، كما مت تصميم باملؤسسة التعليمية الدراسية بوجه عام

 .منوذج لتنظيم إجراءات التدريب امليداين 22حوايل 
بشكل كبري يف هذا التنظيم ميكن االستفادة من 

اهلندسة املدنية،  تنظيم التخصصات اهلندسية األخرى مثل
واهلندسة الكهربائية، واهلندسة امليكانيكية وغري ذلك من 
ختصصات اهلندسة نظرا لوجود أوجه تشابه كبرية بني تلك 
اجملاالت وجماالت علوم وهندسة احلاسب وإن كان تنظيمه 

نظرا لتنوع  جملاالت علوم وهندسة احلاسب أكثر تعقيدًا
ًا يعترب هذا التنظيم أيض. جهات التدريب وتنوع األنشطة

مرحلة أوىل حنو تطوير نظام آيل إلدارة التدريب حيث 
ميع جل بالنسبةسيوفر الوقت واجلهد إلدارة التدريب 

أيضًا من خالل هذا التنظيم  .األطراف املشتركة يف التدريب
ومن خالل التجارب العملية اليت مر هبا هذا التنظيم 

واخلربة املكتسبة من تطبيق أعوام متتابعة  أربعةوالتطبيق ملدة 
جيد نظيم مت التوصل إىل أسس ومعايري تصميم تنظيم هذا الت

  .جهاتللاجلذرايف باعد للتدريب وإدارته عن بعد نظرا للت
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يف جمال  لتدريب امليدايناحلايل لواقع الدراسة 
 هندسة وعلوم احلاسب

خالل البحث يف عدد كبري جدًا من اجلامعات 
يف  تعليمية ةؤسسم وجودأنه من النادر  تبني واإلقليميةاحمللية 
تنظيم واضح للتدريب توفر  علوم وهندسة احلاسبجمال 

أفكار خمتلفة تعمل هبا اجلهات  هيحاليًا املتوفر امليداين و
أشخاص مهتمون  واملتاح هباامليداين املهتمة بتنظيم التدريب 
معظم املؤسسات تعتمد على منط . بتنظيم التدريب امليداين

هو إرسال الطالب إىل وواحد يف تنظيم التدريب امليداين 
جهات معينة خيتارها الطالب مث يقضون فترة التدريب دون 
متابعة من املؤسسة التعليمية ويف بعض األحيان ترسل 
املؤسسة التعليمية أعضاء هيئة تدريس لزيارة الطالب مرة أو 

التدريب يقدم الطالب  انتهاءمرتني أثناء التدريب مث بعد 
د أعضاء هيئة التدريس بتقييم تقرير عن التدريب ويقوم أح

الرغم من ندرة التنظيم من على  .من خالل التقاريرالطالب 
حيث املبدأ للتدريب امليداين يف الكثري من املؤسسات 
التعليمية يف جمال هندسة وعلوم احلاسب إال أنه توجد 
مؤسسات تعليمية يتم فيها تنظيم التدريب امليداين بشكل 

 :ومن تلك املؤسساتجيد 
 جبامعة املعلومات وتكنولوجيا احلاسوب علم كلية .1

عترب من حيث ت[ 1]التطبيقية اخلاصة باألردن  العلوم
 ايوجد هبواملهتمة بتنظيم التدريب اجلهات أفضل 
نة لتنسيق التدريب وجل امليداين التدريبخاص ب مكتب

توفر الكلية . امليداين ومنسق خاص للتدريب امليداين
علومات عن التدريب وتشمل شرط إلكتروين به مموقع 

ساعة معتمدة  02القبول يف التدريب وهو النجاح يف 
وأن التدريب يستمر ملدة مثانية أسابيع ويف  على األقل

ساعات  مثانيةكل أسبوع مخسة أيام ويكون الدوام ملدة 
أيضًا حيتوى . وجيب تفرغ الطالب للتدريب يف اليوم

قائمة بالشركات واجلهات اليت ميكن  املوقع على
التدريب هبا ووسائل االتصال، النماذج املستخدمة يف 

النماذج . تنظيم التدريب، والتعليمات اخلاصة بالتدريب
تشمل منوذج  اليت يتم استخدامها لتنظيم التدريب

التقرير األسبوعي للطالب، والتقرير النهائي للطالب، 
ومنوذج تقييم املشرف ، بنيومنوذج البيانات للمتدر

األكادميي، ومنوذج تقييم املشرف امليداين، ومنوذج 
يتم تقسيم . الزيارة امليدانية، ومنوذج املمتحن الداخلي

ملشرف % 25للمشرف األكادميي و% 25الدرجة إىل 
 .لالختبار% 25للتقرير النهائي و% 25التدريب و

التدريب جلنة بني كل من  متشابهللتدريب امليداين نظام  .2
الصيفي لكلية احلاسب جبامعة القصيم باململكة العربية 

إدارة التدريب الصيفي بوبرنامج  [2]السعودية 
امعة امللك جبعمادة شؤون الطالب بالتدريب امليداين 

قع امن خالل املو. [3] فهد للبترول واملعادن
متامًا يف  متطابقتنيهلاتني اجلهتني جند أهنما  ةاإللكتروني

مدة التدريب مثانية أسابيع ويشترط تفرغ . التنظيم
. كما توفر اللجنة دليل بسيط للطالب الطالب للتدريب

ا  الطالب شروط التسجيل للتدريب امليداين هي أن جيت
أن ال يكون ساعة معتمدة كما يشترط  22بنجاح 
موقوف عن الدراسة وأن يستويف أي شروط الطالب 
توضح اإلجراءات املتبعة  .م العلميالقس يضعهاأخرى 

مع بداية الفصل الدراسي الثاين بأن الطالب يسعى 
ويف حال  ،هبالحصول على موافقة من جهة للتدريب ل

توفر جهات لدى اللجنة فإنه يتم اإلعالن عنها 
 ىحدإإذا حصل الطالب على موافقة من . للطالب

التدريب الصيفي للقسم  اجلهات فإنه يقدمها ملنسق
فرصة عرف بُييف منوذج  العلمي التابع له الطالب

للتدريب امليداين مرفقا به خطاب تعريف للطالب حيث 
للجنة  ال املوافقةبإرس التدريب بالقسم يقوم منسق

عند موافقة اللجنة على جهة . التدريب الصيفي للرأي
التدريب يقوم املنسق بإرسال مناذج التسجيل للجنة 
حيث تتوىل اللجنة تنفيذ إجراءات التسجيل مع قسم 

يقوم الطالب قبل تنفيذ التدريب . شؤون الطالب
امليداين باستالم خطاب رمسي ومناذج التدريب ليقدمها 

ثناء التدريب يقدم الطالب منوذج أ. جلهة التدريب
االتصال للجنة ويشمل منوذج االتصال مجيع بيانات 
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أيضا  .االتصال املتعلقة جبهة التدريب ومشرف التدريب
يقوم الطالب بتعبئة ثالث تقارير مرحلية حيث يكون 

 6أسابيع والتقرير الثاين بعد مرور  3األول بعد مرور 
 انتهاءر النهائي بعد أسابيع من بداية التدريب والتقري

. التدريب وجيب أن يوقع مشرف التدريب على التقارير
التدريب يستلم الطالب منوذج تقييم جهة  ةيف هناي

التدريب يف ظرف مذلق ويسلمه للجنة يف بداية الفصل 
مع بداية . الدراسي التايل للفصل الذي مت فيه التدريب

ويسلمه العام الدراسي يتوجه الطالب إىل منسق القسم 
طالب ويتم التنسيق التقارير املرحلية ومنوذج تقومي ال

 .الختبار شفهي
وحدة التدريب الصيفي بكلية النموذج الثالث هو  .3

[. 4]احلاسبات واملعلومات جبامعة امللك عبدالعزيز 
تتويل الوحدة مهام التنسيق مع الشركات واملؤسسات 
للحصول على فرص لتدريب الطالب هبا كما تتيح 
الفرصة للطالب بالبحث عن جهات مناسبة بشرط أن 

 222يقوم الطالب بالتدريب ملدة . توافق عليها الوحدة
ساعة خالل الصيف وال ميكن للطالب التسجيل يف 
مقررات يف الفصل الصيفي أثناء التدريب ويشترط أن 

ساعة للتسجيل يف  02  يكون الطالب قد اجتا
كون الطالب موقوفًا كما جيب أن ال ي التدريب امليداين

يتم حتديد مشرف على التدريب ويقوم . عن الدراسة
بتنظيم إجراءات قبول الطالب للتدريب كما يقوم 
باستالم التقارير الدورية والنهائية عن طريق الربيد 

يتم تقييم الطالب من خالل ثالثة تقارير . اإللكتروين
الطالب  يقدمهدورية والتقرير النهائي والعرض الذي 

يتم إعداد خطة للتدريب وذلك  .التدريب انتهاءبعد 
خالل األسبوع األول من التدريب وهي عبارة عن 
جدول يتم فيه حتديد وصف العمل الذي يتم خالل 

يقوم . كل أسبوع واملدة الزمنية واملشرف على العمل
املشرف بتقييم تقارير املتابعة كما يوجد عدد من 

منوذج لتقييم مشرف النماذج لتنظيم التدريب ويوجد 
 .التدريب للطالب

يتم تطبيقه يف يوجد تنظيم جيد إىل حد ما للتدريب  .4
توفر [. 5] امعة فلسطنيجب املعلومات تكنولوجياكلية 
دليل للتدريب امليداين موضحا به اجلوانب  الكلية

املختلفة للتدريب وشروط التسجيل وعدد ساعات 
وأدوار ومسؤوليات التدريب وإجراءات التدريب 

وطرق تقييم املتدربني وبعض  القائمني على التدريب
اجلوانب التفصيلية مثل األنشطة اليت ميكن القيام هبا يف 

يوجد أيضا بعض النماذج البسيطة وتشمل . التدريب
كشف توقيع احلضور ومنوذج تقييم مشرف التدريب 

يتم حتديد مشرف أكادميي . وطلب التقدم للتدريب
التدريب ويوجد مشرفني أكادمييني مساعدين  لتنظيم

ملتابعة الطالب املتدربني من خالل الزيارات وتقدمي 
يتم تقييم الطالب من . تقارير إىل املشرف األكادميي

 وااللتزام% 25خالل تقرير املشرف امليداين بنسبة 
والتقرير النهائي الذي يقدمه % 25بالدوام بنسبة 
  %.25ة بنسبة واملناقش% 25الطالب بنسبة 

كلية علوم احلاسب ببرنامج التدريب التعاوين  .5
امعة األمري سلطان وهي مؤسسة أهلية جبواملعلومات 

يعترب هذا الربنامج من أقوى األساليب . [6] غري رحبية
حيث يتم تدريب الطالب امليداين املوجودة يف التدريب 

. ساعات معتمدة 12أسبوع وهذا يعادل  22ملدة 
يوجد تنظيم جيد ودقيق هلذا الربنامج حيث يوجد موقع 
إلكتروين به دليل للطالب للتدريب وكذلك نسخ 
. إلكترونية من النماذج املستخدمة يف تنظيم التدريب

إلدارة التدريب بشكل جيد يتم حتديد منسق للتدريب 
امليداين يقوم بعملية تنظيم التدريب امليداين بشكل عام 

رفني أكادمييني ملتابعة الطالب أثناء كما يتم حتديد مش
التدريب حبيث يتابع كل مشرف أكادميي أربعة طالب 

 . مقرر دراسيول املشرف كويتم احتسابه يف جد
هذه النماذج اخلمسة تعترب من أفضل مؤسسات 
التعليم العايل من حيث تنظيم التدريب امليداين ولكن بالطبع 

جودة التنظيم، حيث يعترب ختتلف فيما بينها من حيث 
كلية علوم احلاسب واملعلومات جبامعة أفضلها هو منوذج 
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وهذا بالطبع يرجع إىل اعتبار التدريب امليداين  األمري سلطان
 (ساعة دراسية 22)تقريبًا  هبا مبثابة عام دراسي كامل

 للتدريب وحمدد د تنظيم واضحووبالتايل من الطبيعي وج
من ذلك، يوجد عدد من العيوب وبالرغم . امليداين هبا

 :املشتركة بني تلك النماذج كما يلي
للتدريب يوضح املستوى  حمددعدم وجود برنامج  .1

العلمي للطالب املتدرب وكذلك األنشطة اليت ميكن 
من الطالب تنفيذها واملهارات اليت جيب أن يكتسبها 

حتقق نتائج التدريب مدى ليتم قياس وذلك التدريب 
 .بناًء على هذا الربنامجامليداين 

للحصول على التذذية  اتال يوجد يف التنظيم آلي .2
وذلك لتحسني  واستخالص السلبيات (املرتدة)الراجعة 

 .التدريب واخلطط الدراسية يف املؤسسة التعليمية
، ال يف بعض األمور التالية باستثناء النموذج اخلامس .3

يوجد أي دور للمشرف األكادميي على التدريب أثناء 
أثناء وتوجيه للطالب  وعدم وجود متابعةالتدريب 

دليل  وعدم توفرالتدريب من جانب املؤسسة التعليمة 
معايري جيدة للتقييم وكذلك ال  وعدم وجودللطالب 

يوجد العدد الكايف من النماذج املنظمة إلجراءات 
ايري الختيار جهات التدريب وال يوجد مع التدريب

دليل تنظيمي كامل للتدريب حيدد األطراف  وعدم توفر
 .ومسؤوليات كل طرف وإجراءات تنظيم التدريب

من البحث سيبدأ الشق اخلاص يف البنود التالية 
البداية . بوصف أسس تنظيم التدريب امليداين املقترح

ستكون بتحديد أهداف التدريب امليداين حيث جيب أن 
عمل مؤسسات التعليم العايل على تنظيم التدريب امليداين ت

 .حىت حيقق التدريب امليداين األهداف املرجوة منه
 أهداف التدريب امليداين

يعود بالنفع فهو  ،للتدريب امليداين أهداف عديدة
وجهة  م العايلمؤسسة التعليعلى كل من الطالب و

 :فيما يلي أهم أهداف التدريب امليداين. التدريب
 .قبل التخرج يةلخربة العملية والتدريبساب الطالب لاك .1
والتعرف عن قرب  بيئة العملب احتكاك الطالب املباشر .2

 .على سوق العمل
لدى الطالب من خالل التطبيق  لتخصصاتعميق  .3

العملي ملا مت دراسته نظريًا والتدريب على األنظمة 
 .وكتابة التقارير الفنية

 ولية والتقيد باملواعيدؤعلى حتمل املستدريب الطالب  .4
 .والقوانني اللوائحواحترام 

تدريب الطالب على العمل ضمن جمموعات عمل  .5
 .حسن التعامل مع اآلخرينوتنمية مهاراهتم و

متكني املؤسسات اخلاصة والعامة من التعرف على  .6
 .م للتوظيفاستقطاهبوطالب لامهارات 

مبتطلبات سوق العمل  مؤسسات التعليم العايلإطالع  .2
 .يتم حتديث اخلطط الدراسية والعملية التعليمية وبالتايل

اخلربات وفتح قنوات التعاون بني  لتبادلإتاحة الفرصة  .2
 .وجهات التدريباملؤسسات التعليمية 

 التدريب امليداينب االلتحاق شروط
ليس مقررًا نظريًا يتم فيه تلقني التدريب امليداين 

الطالب معلومات بل هو عملية تفاعلية يقوم الطالب فيها 
 بأداء مهام وتكليفات يف جهة التدريب يف جمال ختصصه

املباشر ببعض األنظمة الربجمية  االحتكاكباإلضافة إىل 
لذا جيب أن يكون لدى الطالب املتدربني . والعمل عليها

لومات واملهارات اليت متكنهم من القدر الكايف من املع
ولكي يتحقق ذلك . ممارسة التدريب على أفضل وجه

ميكن االعتماد عليها يف حتديد شروط  خمتلفة أساليبيوجد 
 :الطالب بالتدريب امليداين التحاق

من املقررات التخصصية معني أن جيتا  الطالب عدد  .1
يتميز  .اليت متكنهم من أداء مهام تتناسب مع ختصصهم

هذا األسلوب بأن الطالب ميكنهم اجتيا  التدريب قبل 
من مجيع مقررات اخلطة الدراسية وبالتايل يتم  االنتهاء

أيضًا . من مقررات اخلطة الدراسية االنتهاءمع خترجهم 
يزيد هذا األسلوب من حتفيز بعض الطالب للدراسة 

الدافعية لدي بعض الطالب   يادةوالتميز حيث لوحظ 
من التدريب امليداين نظرًا ملا ملسوه يف  نتهاؤهمابعد 

تلك التجربة من أمهية للمعلومات اليت درسوها نظريًا 
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واملهارات اليت اكتسبوها أثناء دراستهم يف احلياة 
عيب  وقد يرى البعض أن يف هذا األسلوب .العملية
أن الطالب قد يواجهون بعض املشاكل أثناء  وهو

مهم ببعض املعلومات أو التدريب نظرًا لعدم إملا
فيما بعد عند دراستهم باقي  اسيكتسبوهناملهارات اليت 

باملمارسة العملية وجدت أن . مقررات اخلطة الدراسية
ليس مؤثرًا إىل حد ما حيث ميكن التذلب عليه بأن  ذلك

يعود الطالب إىل أساتذهتم ويستشريوهنم فيما حيتاجون 
يتجهون الطالب أن إليه من معلومات ونصائح كما 

راجع والبحث املوالقراءة يف  منفسهأعلى  االعتمادحنو 
من حل ما  واليتمكن معلى اإلنترنت لزيادة معلوماهت

. علمية يف التدريب من صعوبات ومشاكل تواجههم
ومن وجهة نظري يعترب ذلك أسلوب جيد حيث يعتمد 
الطالب على أنفسهم يف التعلم كما يوضح هلم أمهية 

ا وبالتايل تزيد من هنرات قبل أن يدرسوبعض املقر
أيضا  .رغبتهم ودافعيتهم حنو التميز يف تلك املقررات

أشري إىل أن التدريب ليس كله تطبيق علمي ملا يدرسه 
علمية الالطالب بل يوجد فيه الكثري من األنشطة غري 

منها التعرف على اهليكل التنظيمي واإلداري 
دمة العمالء للمؤسسات واللوائح والقوانني وخ

ومهارات التواصل يف التعامل بني الزمالء يف العمل 
يف املواعيد والسلوك وغري ذلك من املهارات  واالنضباط

 .اليت ليس هلا ارتباط إىل حد ما باجلانب العلمي
أقل أن جيتا  الطالب عدد معني من الساعات الدراسية  .2

من عدد الساعات الدراسية املعتمدة للخطة الدراسية 
القدر الكايف من  اليت تضمن أن يكون لدى الطالبو

نهم من العمل بشكل جيد كاملعلومات واملهارات اليت مت
 يتشابه معوهذا األسلوب  أثناء التدريب امليداين

 .األسلوب األول يف املميزات
أن جيتا  الطالب مجيع املقررات يف اخلطة الدراسية  .3

بالتدريب امليداين وهذا قد يضر  التحاقهمللربنامج قبل 
وخاصة إذا كان ببعض الطالب نظرًا لتأخري خترجهم 

الفصل الدراسي األخري ال يوجد به مقررات مؤثرة 

مميزات  االجتاهوقد يكون هلذا  .بشكل فعال يف التدريب
حيث من خالله تضمن املؤسسة التعليمة حصول 

تويها الطالب على مجيع املعلومات واملهارات اليت حت
 بكفاءةاخلطة الدراسية وبالتايل يؤدي الطالب تدريبهم 

يف اخلرجيني توظيف  يؤدي ذلك إىلعالية كما قد 
وميكن ضم فترة منه  االنتهاءجهات التدريب بعد 

 .التدريب إىل فترة خدمتهم
  يف التدريب امليداين املشتركةاألطراف 

يعترب الطالب هو احملور الرئيسي يف التدريب 
امليداين ولكن لتنظيم التدريب امليداين بشكل جيد جيب أن 
يكون هناك أطراف أخرى يكون هلا مهام ومسؤوليات 

ولكي نضمن تنظيم التدريب امليداين على أفضل . واضحة
 :وجه جيب توفر األطراف التالية

أو مشرف منسق املؤسسة التعليمية للتدريب امليداين  .1
عضو هيئة تدريس وهو التدريب باملؤسسة التعليمة 

باملؤسسة يقوم بالتنسيق بني األقسام األكادميية املختلفة 
يقوم  .باملؤسسة حىت يكون نظام التدريب موحد

والتوجيه حنو التدريب إجراءات تابعة تنفيذ املنسق مب
إعداد ، واحلصول على موافقات من جهات للتدريب

لتدريب والقاء حماضرات متهيدية للطالب امللتحقني با
استالم طلبات التقدم للتدريب والتحقق من امليداين، و

ل واستكمال ملفات الطالب للتدريب، شروط التسجي
 حل املشاكل اليت تظهر أثناء تنفيذ التدريب والردو

سجيل نتائج على استفسارات الطالب واملشرفني، وت
إعداد التقارير ، والطالب يف مقرر التدريب امليداين

، ؤولني عن الربامج األكادمييةالنهائية ورفعها للمس
إعداد يف وتقرير مقرر التدريب امليداين، وإعداد توصو

تطوير نظام وحتديث دليل الطالب للتدريب امليداين، و
 .التدريب امليداين نظرًا للمستجدات

وهو عضو هيئة على التدريب املشرف األكادميي  .2
يقوم باإلشراف األكادميي  ؤسسة التعليميةتدريس بامل

 .الطالب وذلك أثناء التدريبعدد معني من  على
متابعة للمشرف األكادميي على التدريب مسؤولية 
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، طبقًا آللية املتابعةقواعد لالضوابط ولتنفيذ الطالب 
 يارة جهات والتحقق من تنفيذ برنامج التدريب و

، لتدريبا اتالتدريب والتعرف على مشريف جه
تتحقق فيهم  نب الذيللطالمتابعة إلذاء التدريب و

، طبقًا لآللية املقررة تقييم الطالب، وشروط اإللذاء
 .للتدريبتسليم النتائج ملنسق املؤسسة التعليمية و

مشرف جهة التدريب أو املشرف امليداين وهو أحد  .3
موظفني جهة التدريب ويكون عادًة متخصص يف 

تدريب جبهة قسم أو وحدة ال إىل التدريب وينتمي
للمشرف امليداين دور كبري  .إذا توفر هبا ذلك التدريب

تعريف الطالب يف تنظيم التدريب امليداين حيث يقوم ب
وأهدافها وسياستها وإجراءاهتا، وتوفري  هة التدريبجب

اجلو النفسي املالئم هلم الذي يساعدهم على أداء 
شرح املهام اليت يقوم ، ويعملهم املهين بصورة صحيحة

، باملؤسسة بشكل تفصيلي قرنائهم من املتخصصنيهبا 
، وعليه الفرصة للطالب ملمارسة العمل املهين ويتيح

واملتابعة املباشرة ملا يقوم به الطالب  الدائماإلشراف 
من أعمال وأنشطة، وتزويدهم بالتعليمات 

ضوء برنامج التدريب  وذلك يف والتوجيهات الال مة
مع كل بصورة منفردة عقد اجتماعات فق عليه، واملت

طالب وتوجيهه حسب احلاجة ومساعدته يف التذلب 
على الصعوبات اليت تعيق استفادته من اخلربات 

 متابعة تنفيذ، واملهين تطورهالتعليمية، ومتابعة أدائه و
وإجراء التعديالت املناسبة واليت تعود  التدريب برنامج

بالتعاون مع املشرف  بالنفع على الطالب وذلك
، ومتابعة حضور وانصراف الطالب، األكادميي

وتقدمي تقرير عن كل املشاركة يف تقييم أداء الطالب و
التواصل مع املشرف األكادميي للطالب ، وطالب

واإلبالغ عن حاالت املخالفة لألنظمة املتبعة جبهة 
يف التدريب  التدريب أو سوء سلوكه أو عدم انضباطه

اقتراح التوصيات لدعم التعاون املتكرر، و أو الذياب
بني املؤسسة التعليمة وجهة التدريب وتقدمي الرأي 
لتطوير وحتسني التدريب امليداين وحتديث اخلطط 

الدراسية بناء على السلبيات اليت ظهرت نتيجة ممارسة 
ضمان سالمة الطالب واحلد من املخاطر ، والتدريب
توفري ال خطرة، وهم منها وعدم تعرضهم ألعمومحايت

املصادر الال مة لتدريب الطالب من أجهزة وبرامج 
 .ووسائل مساعدة

هيئة تدريس باملؤسسة  وعض ووه ةالقائم بالزيار .4
التعليمية ويقوم بزيارة جهات التدريب أثناء تنفيذ 

إعداد تقرير عن كل  يارة وعليه مسؤولية  التدريب
االجتماع ، ووضحًا مدى تناسب اجلهة مع التخصصم

بالطالب يف جهة التدريب ومناقشتهم ومتابعتهم 
ومعرفة املشاكل  اليت تواجههم كما يتم حث الطالب 

، االلتزام ودفعهم لتحسني أدائهم املقصرين على
التواصل بشكل مباشر أثناء الزيارة مع املشرف و

امليداين وذلك ملعرفة اجلوانب اإلجيابية والسلبية لدى 
 .النفع على حتسني العملية التعليميةالطالب مبا يعود ب

املشرف من األفضل أن تكون الزيارة امليدانية من مهام 
 .األكادميي للتدريب

 مهام ومسؤوليات الطالب يف التدريب امليداين
من  بشكل أساسيالطالب هو املستفيد  يعترب

إدراك وفهم أمهية التدريب،  وجيب عليه امليداين التدريب
التسجيل يف واليت تتركز يف  يف التدريبمسؤولياته  ومعرفة

، النظام األكادميي وذلك يف حالة حتقيقه لشروط التسجيل
 ؤسسة التعليميةامل يت تعقدهاال ةالتمهيدي اللقاءاتحضور و
 اتعقدهاليت  اتحضور اللقاء، ولتدريب امليداينالتعريف بل

االنتظام يف ، ووأهدافها وخدماهتا اللتعريف هب جهة التدريب
مناقشة ، ولتدريب ويف املواعيد احملددةاميع أيام جلاحلضور 

املشرف  وإطالعبرنامج التدريب مع املشرف امليداين 
إجنا  ، ويف الربنامجمقترحة أي تعديالت األكادميي على 

برنامج التدريب يف مجيع األعمال واألنشطة واملهام املهنية 
اإلشرافية الفردية حضور االجتماعات ، واملتفق عليه

العمل على االستفادة إىل ، وواجلماعية واالستفادة منها
خربات و أقصى حد ممكن من الفرص التدريبية املتاحة

 جهة التدريبااللتزام بأنظمة وقواعد وإجراءات ، واملشرفني
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املتابعة مع املشرف األكادميي ، ووسياساهتا وعدم خمالفتها
تقدمي تقرير هنائي وملف ، وطبقًا آلليات املتابعة املقررة

حضور االختبارات ، واإلجنا ات بعد هناية فترة التدريب
 .الشفوية إن طلب منه ذلك

 امليداين للتدريب اتجه توفري
يعترب احلصول على موافقات من جهات لتدريب 
الطالب هبا من أهم العقبات اليت تواجه املؤسسات التعليمية 

ات مثل لتخصصبعض ااملناسبة لوذلك نظرًا لندرة األماكن 
و يادة أعداد الطالب املتدربني وخوف  تطوير الربجميات،

هناك . جهات التدريب من تبعيات مالية لتدريب الطالب
 :أساليب خمتلفة لتوفري جهات للتدريب كما يلي

يف احلصول على  اطالهبل ؤسسة التعليميةامل مساعدة .1
اليت  وذلك بتجهيز قائمة من اجلهاتجهات تدريب 

ميكن تدريب الطالب هبا مث تقوم املؤسسة مبراسلة تلك 
اجلهات لتوفري عدد من فرص التدريب يتناسب مع عدد 

ولكن نظرًا للعدد الكبري للمتدربني . الطالب املتدربني
ذلك قد يكون عبء كبري على املؤسسة التعليمة  فإن

وخاصة أن جهات التدريب يف الذالب ال تتعاون مع 
لتعليمية يف هذا اجملال وغالبًا ما ترفض املؤسسات ا

 .التدريب أو تتأخر يف الرد على املراسالت
أن تطلب املؤسسة التعليمية من الطالب السعي  .2

للحصول على موافقات من جهات للتدريب هبا وذلك 
وميكن للمؤسسة . قبل بداية فترة التدريب مبدة كافية

توفر على  التعليمية توفري قائمة باجلهات املناسبة حىت
 .جهات قد تكون غري مناسبة يفالبحث مشقة الطالب 

الدمج بني األسلوبني األول والثاين وذلك بأن توفر  .3
لبحث الطالب لاملؤسسة بعض اجلهات للتدريب ويترك 

عن جهات تدريب إضافية ويتم تو يع الطالب على 
 .اجلهات املتوفرة بناء على شروط مفاضلة

 :التدريب كما يليمعايري اختيار جهات 
 اأو إداراهت هاأقسام أحدأن يكون نشاط اجلهة أو  .1

 .ختصص الطالبتعمل بشكل جيد يف جماالت 
اإلمكانيات املادية والبشرية أن يتوفر لدى اجلهة  .2

 .الطالب مة للتدريب يف جماالت ختصص الال
أن يتوفر يف اجلهة مركز متخصص للتدريب ومدربني  .3

 .مؤهلني
 .النطاق اجلذرايف للطالبأن تكون اجلهة يف  .4
 .متنح اجلهة مكافئة مالية للطالب املتدربني قد .5
خارج  اهمسكن للطالب يف حالة وقوعاجلهة ر توفقد  .6

 .النطاق اجلذرايف لسكن الطالب
يعترب األسلوب األمثل يف توفري جهات للتدريب  

مع عدد من اجلهات  مؤسسات التعليم العايلهو أن تتعاقد 
بشكل سنوي وبذلك تضمن  فيهااملناسبة لتدريب الطالب 

من األماكن لتدريب الطالب ويتم  كايف عدد رياملؤسسة توف
تو يع الطالب على تلك األماكن طبقًا لشروط مفاضلة 

ويف حالة  يادة عدد الطالب عن األماكن احملددة . معينة
  .لتدريب لديهاللتدريب يقوم الطالب بالبحث عن جهات ل

 التدريب امليداين تنظيمالعامة لراح  امل
بوجه ميكن تقسيم مراحل تنظيم التدريب امليداين 

. ثالث مراحل حيث يكون لكل مرحلة طبيعتهاإىل عام 
ما قبل التدريب وفيها يتم حصر مرحلة وهذه املراحل هي 

الطالب الراغبني يف التدريب وتوفري عدد مناسب من 
جهات التدريب وإعداد الطالب للتدريب وتوجيه ملفات 
التدريب للجهات وتو يع الطالب على املشرفني 

املرحلة الثانية هي مرحلة تنفيذ . األكادمييني للتدريب
ل يف جهة التدريب التدريب ويتم تقسيمها إىل فترة االستقبا

وفيها يتعرف الطالب على املشرف امليداين وجهة التدريب 
واللوائح والقوانني والقيادات واهليكل اإلداري ومتثل هذه 

من فترة التدريب مث يليها فترة املمارسة % 22الفترة حوايل 
األنشطة العلمية وذلك طبقًا لربنامج يتم تنفيذ وفيها 
يب يقوم كل من املشرف خالل تنفيذ التدر. التدريب

ه هاألكادميي ومشرف التدريب مبتابعة الطالب وتوجي
وتقييمه بشكل مستمر وإعطاؤه التوجيهات الال مة يف 

املرحلة األخرية وهي  .األداء الوقت املناسب بذرض حتسني
يتم استالم التقارير النهائية من الطالب ما بعد التدريب 

ويف حالة وجوب . للطالبوتقارير تقومي املشرفني امليدانني 
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مناقشة الطالب يف التدريب امليداين يتم حتديد مواعيد 
بعد ذلك . اقشة وتوفري مناقشني ومناذج تقييم للمناقشةاملن

جتميع الدرجات للطالب وتسجيلها يف النظام يتم 
يف هذه الفترة يتم جتميع اآلراء واملقترحات . األكادميي

والسلبيات واإلجيابيات يف تنظيم التدريب وذلك من وجهة 
واملشرفني امليدانني  األكادميينينظر الطالب واملشرفني 

وذلك بذرض دراستها وحتسني وتطوير التدريب وكذلك 
 .ير املطلوبة يف أنظمة اجلودةإعداد التقار

 داينيامل التدريباليت يتم تنفيذها أثناء نشطة األ
التكليفات املقصود بأنشطة التدريب هي املهام و

أثناء التدريب وكذلك الطالب اليت جيب أن يقوم هبا 
دمات اليت جيب أن تقدمها جهة التدريب ملساعدة اخل

يلي عرض فيما . بيئة العملعلى الطالب على التعرف 
 :التدريبتنفيذ فترة ل لألنشطة املناسبة تبعًا

% 22جيب أن ال تزيد عن واإلعداد و االستقبال فترة .1
يف بداية  من فترة التدريب ومن الطبيعي أن تكون

 هتكون األنشطة حمددة وخاص الفترةيف هذه . التدريب
بإعداد الطالب للتدريب وتعريفهم جبهة التدريب 

على أنشطة مثل  الفترةوتوجيههم وقد تشمل تلك 
 جهة خدمات من املستفيدين العمالء فئة دراسة

 جلهة واإلداري الفين اجلها  دراسةوالتدريب، 
 مبجال عالقة ذات نظرية أحباث إجراءوالتدريب، 
 العمل تنظيم وقوانني لوائح على االطالعوالتدريب، 

 عن الصادرة والكتيبات النشرات قراءةوالتدريب،  جبهة
 وأهدافها وتطورها نشأهتا توضح واليت التدريب جهة

 على التعرفوفيها،  املتبعة واإلجراءات وسياساهتا
عليها،  والتدرب املستخدمة واالستمارات النماذج

 التدريب جهة تربط اليت العالقات طبيعة على التعرفو
 على التعرفوواخلاصة،  احلكومية املؤسسات من بذريها

 تقوم اليت السنوية أو سنوية النصف أو الشهرية األنشطة
 نوعية على التعرفووجد،  إن التدريب جهة هبا

 أدوار على التعرفوللمستفيدين،  تقدم اليت اخلدمات
 على سواء املؤسسة يف املتخصصني ومسؤوليات ومهام

 اجملتمع أو اجلماعات أو األفراد مع العمل مستوى
 جهة خدمات تقدمي إجراءات على التعرفوككل، 

 املستخدمة الربجمية النظم على التدريب، والتعرف
 والتقارير السجالت على التعرفوعليها،  والتدرب
 .املستخدمة والوثائق

وفيها تكون األنشطة ختصصية العملية املمارسة  فترة .2
. الذي ينتمي إليه الطالب ومرتبطة بالقسم األكادميي

فمثاًل بالنسبة لتخصص علوم احلاسب ميكن أن تكون 
برجميات،  تطوير يف أنشطة املمارسة مثل املشاركة

 يف املشاركةوبيانات،  قواعد تصميم يف املشاركةو
 أو صيانة يف املشاركةوشبكات،  صيانة أو تركيب
 اخلدمات بعض أداءووصيانة برجميات، أجهزة،  تركيب
 بعض تنظيم يف واملسامهةالتدريب،  جهة لعمالء

 حلوالربجمية،  النظم حتليلوالتدريب،  جبهة األعمال
، وتدريب والربجميات التشذيل بنظم املتعلقة املشاكل

بعض املوظفني يف جهة التدريب على أنظمة برجمية، إىل 
 .غري ذلك من األنشطة املرتبطة بتخصص الطالب

 امليداين التدريبنشطة أتنفيذ  بيلاأس
يتم لكل نشاط يتم حتديده أثناء التدريب جيب أن 

هبا تنفيذ هذا النشاط واملدة الزمنية  ميكنالطريقة اليت  حتديد
. هلذا النشاط حىت يتم تنظيم فترة التدريب بشكل جيد

رى أن يترك حتديدها أبالنسبة للمدة الزمنية لتنفيذ النشاط 
مع مالحظة أنه ليس  للمشرف امليداين نظرًا لتقديره

بالضرورة تنفيذ كل األنشطة اليت يتم حتديدها يف برنامج 
أن يكون هناك تنوع يف  التدريب ولكن يفضل دائمًا

تنفيذ نشاط معني يف األنشطة أثناء التدريب وال يستمر 
فيما يلي أهم األساليب اليت ميكن إتباعها . ل التدريباطو

 :لتنفيذ أنشطة التدريب
ث يقوم مشرف التدريب أو أحد موظفي حي اضرةاحمل .1

جهة التدريب بتجميع الطالب املتدربني ويقوم بشرح 
أشياء معينة للمتدربني سواء كانت تلك األشياء علمية 

 .مات تتعلق جبهة التدريبيف جمال التخصص أو معلو
حيث يتم جتميع الطالب يف قاعة مناسبة  نقاشال حلقة .2
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مع املشرف امليداين أو أحد موظفي جهة التدريب ويتم 
 وهنا يتفاعل اجلميع يف احلوار يع معينةضامناقشة مو

ويتبادلون  وتتدفق املعلومات بني املشاركني يف النقاش
 .وجهات النظر

حيث جيتمع عدد من املتخصصني يف جمال معني  ندوةال .3
وتكون هناك منصة ويف الندوة تتدفق املعلومات من 
املنصة للحاضرين مع وجود فرصة لتبادل اآلراء 
ووجهات النظر أيضا ولكنها تدار بشكل رمسي خبالف 

 .حلقة النقاش
حيث جيتمع الطالب مع املشرف امليداين  حالة دراسة .4

دريب ملناقشة حالة علمية معينة أو أحد موظفي جهة الت
 .كأن جيتمعون لدراسة حتليل أحد األنظمة الربجمية

 تايقوم الطالب بعمل تطبيق ثيح عمليال تطبيقال .5
 .خلا ... ةنايصلا وأمثل تصميم قاعدة بيانات  ةمعين

معرفة كيف  حيث ميكن للطالب مثاًل باشرةاملالحظة امل .6
يتم خدمة العمالء من خالل املالحظة املباشرة ملوظفي 

 .جهة التدريب أثناء خدمتهم للعمالء
وهو األسلوب الذي يتبعه الطالب  واالطالعالبحث  .2

ملعرفة بعض اللوائح والقوانني جلهة التدريب أو البحث 
 .عن موضوع علمي معني يكلفهم به مشرف التدريب

قد تكون هناك أساليب أخرى ترى املؤسسة التعليمية أو 
مشرف التدريب أو الطالب أهنا مناسبة لتنفيذ أنشطة معينة 

 .أمثلة للمساعدةإال هي ما فما مت سرده أعاله 
 امليداين املهارات املكتسبة من التدريب

يتم تقسيم املهارات املكتسبة بالنسبة لتخصصات 
مهارات : وهي إىل ثالثة أنواع  علوم وهندسة احلاسب

معرفية وذلك بأن يتعلم الطالب أو يتعرف أو يفهم 
أن يكتسب وهي مهارات إدراكية ، ومعلومات معينة

الطالب مهارة تركيب أشياء معينة أو صيانة برامج أو 
ذلك، إىل غري  أو حلول مشاكل أجهزة أو تطوير برامج

بأن يتأقلم  وليةؤواملس مع اآلخرينمهارات العالقات و
الطالب مع بيئة العمل أو يتعامل مع الزمالء أو يعمل بروح 

 .الفريق إىل غري ذلك

 امليداين برنامج التدريب
خطة عبارة عن التدريب امليداين هو برنامج  

لكل  هكون متاحا مؤسسة التعليم العايل وتتضعهإرشادية 
التدريب واملشرف األكادميي وذلك  ومشرفمن الطالب 

. لتحقيق أهداف التدريب امليداين وتنفيذه بشكل جيد
 :يتكون برنامج التدريب من البنود التالية

البيانات األساسية حيث يوضح التخصص الذي  بند .1
يندرج حتته هذا الربنامج وعدد أسابيع التدريب وعدد 

اليت وغري ذلك من البيانات ساعات التدريب يف اليوم 
 .يراها القسم ضرورية للربنامج

هذا  ع يفوضيمؤهالت الطالب املتدربني حيث  بند .2
املهارات واملعارف اليت اكتسبها نبذة خمتصرة عن البند 

الطالب خالل دراسته حىت تتعرف جهة التدريب على 
اخللفية العلمية للطالب وتتمكن من توجيههم بالشكل 

طاقتهم وال الصحيح فال يكلفوهنم بأعمال تفوق 
وهذا األسلوب  .أعمال أقل من مستواهم العلمي

أفضل من أن يقدم الطالب صورة من السجل 
جلهة التدريب األكادميي باملقررات اليت مت اجتيا ها 

ن املطلع على السجل ال ميكنه معرفة املهارات أحيث 
اليت اكتسبها الطالب من خالل  دراكيةاملعرفية واإل

 .تاملقررابأمساء قائمة 
أنشطة التدريب حيث يتم عرض أنشطة مقترحة  بند .3

ممارستها أثناء  نياملتدرب البمن القسم ميكن للط
ويتم توضيح األسلوب الذي ميكن إتباعه  التدريب

يفضل االشتراك مع  .ومدة تنفيذ النشاط لتنفيذ النشاط
جهة التدريب خبصوص هذا البند حيث تتوقف أنواع 
األنشطة على طبيعة جهة التدريب ومدى توفر 

 .تنفيذمتطلبات ال
املهارات اليت جيب أن يكتسبها الطالب من خالل بند  .4

التدريب وتشمل املهارات املعرفية واإلدراكية 
حيث يوضح  هامهذا البند  .وعالقات مع اآلخرين

لعام لألنشطة اليت ميكن أن ميارسها الطالب يف اإلطار ا
وبالتايل إذا أرادت جهة التدريب تذيري  .جهة التدريب
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ندرج تأن  مراعاةعليها جيب  هفإنأنشطة يف الربنامج 
 .ي نشاط حتت تلك املهاراتالتعليمية أل اتخرجامل
 املستمر املتابعة والتوجيه والتقييم اتآلي

ملؤسسات التعليمية يف التدريب ا بعضتعتمد 
امليداين على ترك الطالب أثناء التدريب بدون متابعة أو 

التدريب يتم مناقشة الطالب ويقدمون  انتهاءتوجيه وبعد 
ينطوي على هذا األسلوب . تقريرا عن التدريب يتم تقييمه

كثري من العيوب حيث ال يوجد متابعة للمؤسسة التعليمة 
يوجد توجيه ويترك الطالب جلهة التدريب  على طالهبا وال

توجهه كيف تشاء وبالتايل ال تضمن املؤسسة التعليمة 
حتقيق األهداف املرجوة من التدريب امليداين وخاصة أن 
الكثري من جهات التدريب ال تعتين بتدريب الطالب بشكل 

ل فترة التدريب أو قد ام بدون عمل طوهنجيد وقد يتركو
قسام خدمة العمالء أاألقسام وخاصة يوجهوهنم إىل أحد 

أيضًا قد . بالكامل التدريب فترةويقضي فيها الطالب 
فعند  ،يترتب على هذا األسلوب مشاكل يف تقييم الطالب

من عند الكثري من الطالب  التقصريمناقشتهم يظهر بعض 
وجهة نظر املناقشني فيكون رد الطالب بأن هذا أقصى ما 

أحد  مهيوجهمل  بأنه اهتممربر ملديهقد يكون أمكننا فعله و
 .هذا التقصري وايتجنبحبيث أثناء التدريب  مهويرشد

أما يف حالة متابعة املؤسسة التعليمية عن طريق 
وذلك عن  اكلاملشرف األكادميي فسيتم جتنب تلك املش

بأن يذريوا من أنشطة  املتدربنيطريق حث الطالب 
. التدريب ويستفيدون من التدريب على أفضل وجه ممكن

بالطبع تعترب املتابعة املستمرة للطالب املتدربني وتوجيههم 
من خالل املشرف األكادميي سيكون هلا تأثري كبري على 

بشكل جيد وحتقيق أهدافه وخاصة عندما تطبيق التدريب 
وجهه من املؤسسة التعليمة نظرًا جيد الطالب من حيفزه وي

هبا كما سيتم حل مجيع املشاكل اليت تواجه  الرتباطه
وتتم  .بأول وكذلك الرد على استفساراهتم الطالب أواًل

دورية يقدمها متابعة املتابعة املستمرة من خالل تقارير 
الطالب كل فترة حيث يوضح يف تلك التقارير ما مت من 

املتابعة  بالنسبة لفترة تقرير. راجنا ات خالل فترة التقري

يث يتاح حب من فترة التدريب% 25يفضل أن تكون 
 . خالل تلك الفترة للطالب فرصة تنفيذ عدد من األنشطة

يفضل أيضًا أن يكون هناك منوذج حمدد للتقرير 
حبيث يسهل على الطالب كتابة التقرير كما يسهل على 

ما يضمن النموذج بأن املشرف األكادميي متابعة الطالب ك
يوجد . تكون املعلومات متكاملة ومعروضة بشكل منظم

الدوري والتقرير النهائي املتابعة نوعني من التقارير مها تقرير 
رساله ثالث مرات إالدوري سيتم املتابعة حيث أن تقرير 

أثناء التدريب بينما يتم ارسال التقرير النهائي مع هناية 
وحىت يسهل تقييم الطالب ومتابعتهم  فإنه من . التدريب

الدورية أو املتابعة األفضل أن ال حتتوي التقارير سواء 
وهلذا فإنه من األفضل . النهائي على تفاصيل حول األنشطة

جنا ات يضع فيه توفري ملف منفصل يسمى ملف اإل
يف . الطالب كل التفاصيل واألدلة ملا مت تنفيذه من أنشطة

املتابعة تقرير  لكل من البند التايل سوف أوضح منوذج
 .بالتفصيل ومكوناهتموالتقرير النهائي وملف اإلجنا ات 

توجه للطالب التابعة وامل االستمرار يف جبانب 
املتدربني فإنه يتم تقييمهم بشكل مستمر وذلك من خالل 

اليت يقدمها الطالب والتقرير النهائي الدورية املتابعة تقارير 
ويتميز التقييم املستمر بأن الطالب . للمشرف األكادميي

يتعرفون على مستواهم أوال بأول وذلك من خالل تقييم ما 
بتنفيذ أكرب قدر  الطالبتزم جيب أن يل. مت اجنا ه من أنشطة

تدريب ألن التقييم يتم بناًء على برنامج الأنشطة ممكن من 
يضاف كما مهارات من حتقق مت تنفيذه من أنشطة وما ما 

أيضًا يوجد . وسلوكهالعمل يف الطالب  انضباطللتقييم 
 الطالعهيداين وذلك شرف املجزء يف التقييم يقوم به امل

يف  وانضباطهماملباشر على الطالب وأداءهم وسلوكهم 
ميكن تقسيم درجات التدريب حبيث يكون . العمل

من الدرجة ويتم تو يعها حبيث % 52للمشرف األكادميي 
% 12 يكون لكل تقرير من تقارير املتابعة الدورية الثالثة

أما . للتقرير النهائي وملف اإلجنا ات%  22ويتم ختصيص 
لالنضباط يف % 12اقي الدرجات، فيتم ختصيص بالنسبة لب

 .لتقرير املشرف امليداين% 42احلضور واالنصراف و
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 الدوري املتابعة تقرير
الدورية هي األداة املناسبة للمتابعة املتابعة تقارير 

ولسهولة . والتوجيه والتقييم املستمر للطالب أثناء التدريب
إعداد التقارير يقوم الطالب بتسجيل األنشطة اليت متت 

يف تقرير وبشكل يومي واملهارات املكتسبة أواًل بأول 
 .مدة التقريرتم إرساله مكتماًل مع هناية ي ومن مثاملتابعة 

 :الدوري من البنود التاليةاملتابعة يتكون منوذج تقرير 
 التدريب ورمز رقم ويشملبند البيانات األساسية  .1

ي للطالب، الرباع مالدراسي، االس امليداين، والعام
التدريب، وعنوان جهة  اجلامعي، واسم جهة والرقم

، وعنوان إدارة التدريب، التدريب التدريب، وإدارة
الوظيفي ملشرف  التدريب، واملسمى مشرف واسم

 أيام عدد، وفترة تنفيذ التقرير، وتقريررقم الالتدريب، و
 .التقرير فترة خالل الذياب

األنشطة اليت مت تنفيذها وهو عبارة عن يتضمن  بند .2
يتكون اجلدول . جدول حمدد يتم تكراره لكل نشاط

 لتنفيذ امُلتبع الزمنية، واألسلوب من اسم النشاط، واملدة
واإلجنا ات،  النشاط، واملسامهات النشاط، ونبذة عن

 واملهاراتوبيان عن األدلة املرفقة إن وجدت، 
 .املكتسبة من النشاط

تقييم املشرف األكادميي ومالحظاته حيث يتم تقييم  بند .3
 :بناء على املعايري التاليةكل تقرير دوري 

  االلتزام باملواعيد، التدقيق اللذوي والتنسيق، اكتمال
 درجات 3له  البيانات

  اإلجنا ات له املسامهات واإلجنا ات باألدلة يف ملف
 درجات 4
 بط بني العمل والربنامج، مستوى التقدم يف الترا

 درجات 3له  األنشطة، املهارات املكتسبة
 التقرير النهائي
كل األنشطة اليت لالتقرير النهائي على بيان حيتوي 

من بنود ضمتت خالل التدريب واملهارات املكتسبة كما يت
ولسهولة إعداد التقارير يقوم الطالب بتسجيل  .أخرى

تقرير الاألنشطة اليت متت واملهارات املكتسبة أواًل بأول يف 

تم إرساله مكتماًل مع ي ومن مث النهائي منذ بداية التدريب
من البنود  النهائييتكون منوذج التقرير  .التدريبمدة هناية 
 :بالترتيب التالية

 التدريب ورمز رقمبيانات مقرر التدريب وتشمل  .1
اليوم،  يف التدريب ساعات الدراسي، عدد امليداين، العام

 .التدريب أسابيع عدد، التدريب فترة
 للطالب وتشمل االسم، الرقم الشخصية البيانات .2

 .اإللكتروين األكادميي، اجلوال، الربيد اجلامعي، القسم
التدريب، العنوان،  التدريب وتشمل جهة جهة بيانات .3

 .الكتروين بريد، فاكس، الربيدي، هاتف العنوان
، (القسم) التدريب وتشمل اإلدارة( قسم) إدارة بيانات .4

 بريد، فاكس، الربيدي، هاتف العنوان، العنوان
 .لكتروينإ

 كامل، املسمى التدريب وتشمل االسم مشرف بيانات .5
 .اجلوال رقم، اإللكتروين الوظيفي، الربيد

 القسم، كامل االسموتشمل  األكادميي املشرف بيانات .6
 .والاجل رقم، اإللكتروين الربيد، األكادميي

 وقعاملو اجلهة شعار تشملو التدريب جهة عن نبذة .2
 بتخصصات ارتباطها وطبيعة وأقسامها ونشاطها

 يف وذلك أخرى معلومات وأي املؤسسة التعليمية
 .صفحةال حدود

 التدريب أنشطة مجيعحيث يتم سرد  التدريب أنشطة .2
 لكل الزمنية واملدة التدريب خالل فعال حتقيقها مت واليت
 .النشاط حتقيق يف املتبع واألسلوب نشاط

 املكتسبة املهارات توضيح املكتسبة وفيه يتم املهارات .0
 تعلمت) املعرفية املهارات وتشمل التدريب فترة خالل

 صيانة – تركيب) اإلدراكية واملهارات...(  تعرفت –
 اآلخرين مع العالقات ومهارات...(  تطوير –

 – الزمالء مع التعامل – بيئةال مع التأقلم) واملسئولية
 ....(. تطوير يف الفريق بروح العمل

التدريب حيث  أثناء واإلجنا ات املسامهات أهم .12
 واجنا اته مسامهاته أهم نقاط صورة يوضح الطالب يف

 ،بيانات قاعدة اعداد يف املسامهةمثل  التدريب خالل
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 ،األعطال بعض إصالح يف املسامهة ،عمالءال مع التعامل
 .وهكذا...  برجمي نظام تطوير يف املسامهة

 مثل لتقريرا مرفقات املرفقات حيث يتم سرد قائمة .11
 نظام عن فين تقرير أو التدريب جهة من تقدير شهادات

 تركيب أو بيانات قاعدة تطوير أو تطويره يف املسامهة مت
 أو حقيقة بيانات ذكر بدون) التدريب جبهة شبكة
 جبهة العمل سرية على حفاظا الربنامج من نسخة إرفاق

 غري أو( التدريب مشرف رأى أخذ وميكن التدريب
 التدريب، خالل واإلجنا ات للمسامهات توثيق من ذلك
 يف اجلدية على القوية األدلة من املرفقات وتعترب

 .التدريب
الدراسي حيث  الربنامج يف امليداين التدريب أمهية .12

 التدريب وتأثري أمهية هنظر وجه منيصف الطالب 
 همستوا لتحسني هوتشجيع هخربات تنمية يف امليداين
 .العلمي

 املعوقات ذكرحيث ي التدريب برنامج تنفيذ معوقات .13
 تنفيذ على تأثري هلا وكان التدريب أثناء هواجهت اليت

 .التدريب برنامج عناصر بعض
 مجيعحيث يذكر  والتحسني للتطوير اقتراحات .14

 .امليداين التدريب وحتسني لتطوير مقترحاته
تقييم املشرف األكادميي ومالحظاته حيث يتم تقييم  .15

نفس معايري تقييم بوملف اإلجنا ات  التقرير النهائي
 .الدورياملتابعة تقرير 

 ملف االجنازات
تعترب االجنا ات املسامهات اليت يقدمها الطالب 
أثناء التدريب امليداين هي الثمرة املرجوة من التدريب 

املهارات اليت يهدف  اكتسابامليداين حيث يترتب عليها 
وحيث أن اإلجنا ات حتتاج إىل تفاصيل . بيإليها التدر

وأدلة حيت يتم توضيحها وبالتايل يؤكد الطالب على تنفيذه 
لألنشطة فإنه من األفضل فصل تلك التفاصيل واألدلة عن 

واهلدف من ذلك هو أن يكون ملف . تقارير املتابعة الدورية
تقرير املتابعة الدوري بسيط وحمدد وبالتايل يسهل على 

ألكادميي تقييمه ومراجعته مع التقارير السابقة املشرف ا

للطالب حىت ال يكون هناك تكرار لألنشطة يف التقارير 
أيضًا من . وكذلك ملالحظة مدى تقدم الطالب يف األنشطة

أهداف فصل ملف اإلجنا ات عن تقرير املتابعة الدوري هو 
أن الطالب يقوم بتحديث ملف اإلجنا ات مع كل تقرير 

ايل مع هناية التدريب يكون الطالب قد قام دوري وبالت
بتجميع كل ما مت من إجنا ات ومسامهات وتفاصيل وأدلة 

وبتقدمي التقرير النهائي يف هناية . تؤكدها يف ملف واحد
التدريب مع ملف اإلجنا ات مكتمل يكون بذلك لدى 
املشرف األكادميي أدلة تبني ما قام الطالب بتنفيذه من 

. ريب وتفاصيل وأدلة حول تلك األنشطةأنشطة أثناء التد
هذا امللف ميكن استخدامه كأحد مؤشرات األداء اليت يتم 
تقدميها يف ملفات اجلودة للتأكيد على أداء الطالب وحتقيق 

يتكون ملف اإلجنا ات  .مستويات تعليمية معينة
واملسامهات من البنود التالية مع مالحظة وجود منوذج يف 

 : اتامللحق مللف اإلجنا
 فترةوالتدريب،  ورمز بيانات عامة وتشمل رقم .1

 القسمواجلامعي،  الرقموكامل،  االسموالتدريب، 
التدريب،  جهةواإللكتروين،  الربيدواألكادميي، 

 .التدريب مشرفوالتدريب،  إدارةوالعنوان، و
 اليت واإلجنا ات املسامهات نبذة عن امللف حيث تعترب .2

 على األدلة أهم من امليداين التدريب أثناء الطالب حيققها
 أداء يف الطالب وجناح ألهدافه امليداين التدريب حتقيق

 املسامهات أمثلة من. جيد بشكل امليداين التدريب
 تصميمو نظام، برجمةو برجمي، نظام تصميم: واإلجنا ات

 عتاد، وتشذيل تركيبو نظام، حتليلو بيانات، قاعدة
 أداءو أجهزة، صيانةو شبكة، وتشذيل تركيبو

 نظم على املوظفني بعض تدريبو للعمالء، خدمات
 التقرير هذا يف. اخل...  أنظمة، على التدريبو برجمية،
 إجنا ات من مت ملا تفصيلي عرض بتقدمي الطالب يقوم

 .أثناء التدريب ومسامهات
جدول يتم تكراره لكل نشاط حيث حيتوى اجلدول  .3

 فريق عددوباإلجنا ،  التعريفوعلى اسم اإلجنا ، 
والوسائل  اإلجنا ، حتقيق كيفيةومدة التنفيذ، والتنفيذ، 
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والتنفيذ،  لإلجنا  تفصيلي شرحو املستخدمة يف التنفيذ،
 .أخرى بنود إضافة ميكن

 بعدمع كل تقرير متابعة  االجنا ات ملففضل إرفاق ألمن ا
 .يف هناية التدريب النهائي التقرير مع مكتماًل يرفقو حتديثه

 ملف التدريب
ملف التدريب هو جمموعة النماذج اليت يتم  

منوذج بيانات  :اهلا جلهة التدريب ويشمل التايلإرس
منوذج ، وصورة شخصية 2عدد ، وصورة اهلوية، والطالب

، وتقرير برنامج التدريب، وتوقيع احلضور واالنصراف
 .استبيان جهة التدريبمشرف التدريب، و

 تقرير املشرف امليداين
للمشرف امليداين دور كبري يف متابعة الطالب  

وتوجيههم وكذلك تقييمهم حيث أنه يتابعهم بصورة 
يتم ختصيص منوذج لتقييم مشرف التدريب حيث . مباشرة

بند خاص ببيانات الطالب املتدرب وبيانات  حيتوى على
مشرف التدريب مث يتم حتديد معايري وجهة التدريب 

من % 42شرف امليداين كما سبق، حيدد للم. التقييم
الدرجة ويتم تقسيم هذه الدرجات بالتساوي علي املعايري 

 :التالية لتقييم الطالب
 .مواعيد العمل واحترامحسن السري والسلوك  .1
 .التعليمات واللوائح والقوانني اتباع .2
 .واملوظفني والعمالء الزمالءمع  التعاون .3
 .على االستيعاب والتواصل مع اآلخرين القدرة .4
 .على تنفيذ ما ُيسند إليه من مهام القدرة .5
 .على العمل ضمن فريق عمل القدرة .6
 .على العمل بصورة مستقلة القدرة .2
 .يف العمل اإلتقان واإلبداع .2

  احلضور واالنصراف
يعترب االلتزام يف احلضور واالنصراف للطالب  

الواجب التحقق منها  اهلامةأثناء التدريب امليداين من األمور 
وذلك لضمان التزام الطالب وميكن إجراء ذلك من خالل 

 :وسائل خمتلفة كما يلي
الذي يتم إعداده وإرساله يف ملف  طريقة الكشف .1

التدريب ويقوم الطالب بالتوقيع فيه ويتم إعادته يف هناية 
 .التدريب مع تقرير املشرف امليداين

لدى جهة التدريب وهذا يف حالة توفرها  طريقة البصمة .2
مع تقرير  نسخة مطبوعة من حتضري الطالبيتم إرسال و

 .التدريبفترة يف هناية  املشرف امليداين
 الزيارات امليدانية

للطالب  املؤسسة التعليميةتعترب املتابعة املباشرة من  
أثناء التدريب من األشياء املطلوبة ولكن من الصعب 

تنظيمها عن طريق القيام ميكن وحتقيقها بشكل متواصل 
بزيارة أسبوعيًا أو كل أسبوعني أو على األقل مرة واحدة 

يقوم بالزيارة املشرف األكادميي وإن مل . خالل التدريب
تتوفر اإلمكانيات لذلك ميكن حتديد عضو هيئة تدريس 

يتم إعداد تقرير عن كل  يارة ويوجد . للقيام بالزيارات
م فيه توضيح بيانات جهة منوذج حمدد لتقرير الزيارة يت

كما يوجد منوذج لتقرير هنائي  التدريب وتقييم للجهة
يتم يف الزيارة االجتماع بالطالب ومناقشتهم . للزائر

ومتابعتهم ومعرفة ما تواجههم من مشاكل كما يتم حث 
. الطالب املقصرين على االلتزام ودفعهم لتحسني أدائهم

اشر أثناء الزيارة أيضًا جيب العمل على التواصل بشكل مب
اإلجيابية والسلبية  شرف امليداين وذلك ملعرفة اجلوانبمع امل

 .لدى الطالب مبا يعود بالنفع على حتسني العملية التعليمية
 منه الغاء التدريب امليداين واحلرمان

يتم الذاء التدريب امليداين للطالب وُيعد راسبًا يف  
 :احلاالت التالية

عدم االلتزام يف التعامل مع جهة التدريب أو االساءة  .1
 .عمالئهالحد موظفيها أو ألليها أو إ

عدم تقدمي التقارير الدورية الثالثة أو التقرير النهائي يف  .2
 .املواعيد املقررة أو عدم حضور املناقشة إن ُطلب منه

أحد الزيارات مكان التدريب أثناء جده يف تواعدم  .3
، وإذا حدثت ظروف احلضوربامليدانية مع وجود توقيع 

جتربه على االنصراف جيب أن يقدم ملشرف التدريب 
 .عذر مكتوب

ُيعد الطالب حمرومًا إذا تذيب عن احلضور يف التدريب  .4
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من مدة التدريب بدون أعذار % 25مدة تزيد عن 
الذي ينصرف مقبولة مع مالحظة عدم احتساب اليوم 

 .ه قبل املوعدفي
  لتدريب امليداينالطالب لدلي  

جيب إعداد كتيب خمتصر يوضح فيه املعلومات 
األساسية واليت حيتاج إليها الطالب لكي يؤدى التدريب 

يف الدليل جيب وضع أهداف التدريب . بشكل جيد
وشروط القبول وإجراءات التسجيل واألطراف املسؤولة 

كل طرف وآليات  عن تنظيم التدريب ودور ومسؤولية
املتابعة والتقييم  وبرنامج التدريب كما يتم وضع النماذج 
اليت حيتاج إليها الطالب أثناء تنفيذ التدريب وموضح به 

أيضا يوجد بالدليل اإلرشادات الال مة . كيفية تعبئة التقارير
لتوجيه الطالب لالستفادة من فترة التدريب بشكل جيد 

 .فة باجلهةوالتعامل مع األطراف املختل
 امليداين لتدريبإلدارة اكام  الالتنظيمي دلي  ال
لتدريب امليداين إلدارة ادليل كامل جيب أن يتوفر  

يستفيد منه كل األطراف املشاركة يف التدريب وتشمل 
هذا . املنسق واملشرف األكادميي واملشرف امليداين والطالب

التدريب امليداين الدليل يعترب مبثابة الئحة داخلية هتتم بتنظيم 
جيب أن حيتوى  .وحتديد املسؤوليات والنماذج املستخدمة

الدليل الكامل للتدريب امليداين كل البنود الواردة يف هذا 
 :التقرير ما عدا البندين الثاين والثالث ومها

الواقع احلايل للتدريب امليداين يف جمال هندسة وعلوم  .1
 .احلاسب يف اجلامعات الوطنية واإلقليمية

دراسة حاالت جيدة لتنظيم التدريب امليداين يف جمال  .2
 .علوم وهندسة احلاسب

 امليداين اجلدول الزمين لتنظيم التدريب
مع بداية كل عام دراسي جيب العمل على إعداد  

جدول  مين لتنظيم إجراءات التدريب امليداين موضحا هبذا 
اجلدول اإلجراءات اليت سيتم إجراؤها والتاريخ احملدد هلا 

عتمد هذا جيب أن ُي. واملسؤولني عن هذه اإلجراءات
اجلدول وأن يتوافق مع التقومي اجلامعي وذلك لضمان 

اإلجراءات ولضمان عدم حدوث تداخل أو انضباط سري 

تأخري يف اإلجراءات نظرًا لكثرة العمليات اليت تتم قبل 
وأثناء وبعد التدريب وتداخل أطراف خمتلفة يف تنفيذ 

جيب مراعاة الفترات الزمنية احملددة يف اجلدول  .التدريب
لتنفيذ اإلجراءات حىت يتمكن املسؤولني عن هذه 

بالنسبة إلجراء احلصول على  ثاًلفم. اإلجراءات تنفيذها
موافقات من جهات لتدريب طالب هبا جيب أن يبدأ هذا 
اإلجراء قبل بداية التدريب حبوايل أربعة أو مخسة شهور 
 .حىت يتم انتقاء اجلهات املناسبة وتبادل اخلطابات رمسيًا

يفضل تقسيم اجلدول الزمين إىل مراحل ثالثة وهي مرحلة 
لة تنفيذ التدريب ومرحلة ما بعد ما قبل التدريب ومرح

. التدريب ويوضح يف كل مرحلة اإلجراءات التفصيلية هلا
هذا التقسيم سيمكن األطراف املختلفة املشتركة يف 

 .اجلدول بسهولة متابعةالتدريب من 
 استبيان الطالب
ثالث ختصصات النظام املقترح على لتطبيق ًا نظر

 الختالف نظرًافقد مت استخدام ثالثة استبيانات خمتلفة، 
ستبيان على ل اكحيتوى . خمرجات التعلم من ختصص آلخر

 : أجزاءثالثة 
 وهو مشترك بني أسئلة عامة  عبارة عن اجلزء األول

نظام األسئلة املتعلقة ب ويتركز فيه التخصصاتكل 
كلها وسؤال مذلق اإلجابة  أحد عشر ويوجدالتدريب 

 12و  0مرتبط بنظام التدريب ما عدا السؤالني رقم 
  (.1)كما باجلدول رقم 

  اجلزء الثاين يف االستبيان عبارة عن أسئلة حول
خمرجات التعلم للتدريب ويرتبط هذا اجلزء بالتخصص 

 . الذي ينتمي إليه املتدرب وكذلك رقم التدريب
 ا اجلزء الثالث وهو عبارة عن مخسة أسئلة مفتوحة كم

وهي مشتركة بني مجيع ( 2)باجلدول رقم 
التخصصات وتستكمل هذه األسئلة االستفسار عن 
رأي الطالب حول جهات التدريب املناسبة واملقررات 
اليت ميكن اقتراحها لالستفادة من التدريب وأهم 
املهارات املكتسبة أما السؤال الثالث فهو املرتبط 

 .بتنظيم التدريب
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 األسئلة العامة يف استبيان الطالب( 1)جدول رقم 
 

أوافق  السؤال م
 بشدة

أرفض  أرفض حمايد أوافق
 بشدة

      .برنامج التدريب كان واضحًا ويتناسب مع مدة التدريب 1
      .تتناسب قدرايت ومهارايت مع برنامج التدريب 2
وتوفرت متطلبات  التدريب مع ختصصي جهةتناسب ت 3

 .التدريب
     

      . التدريب منظم بشكل جيد 4
      .استفدت من االشراف األكادميي وأدى دوره يف التوجيه 5
      .استفدت من االشراف امليداين وأدى دوره يف التوجيه 6
      .على الدراسة باإلجياباستفدت من التدريب مبا ينعكس  2
      .باإلجيابجتربة التدريب امليداين أثرت يف رؤييت للتخصص  2
      .بشكل جيد من املقررات اليت درستها قبل التدريب استفدت 0
      .أتاح يل التدريب فرصة احلصول على وظيفة مستقبلية 12
      .بوجه عام أنا راضي عن التدريب امليداين 11

 
 يف استبيان الطالب األسئلة املفتوحة( 2)جدول رقم 

 السؤال م
 تتناسب أكثر مع قدراتك وختصصك؟ أخرىهل تقترح جهات تدريب  1
 هل تقترح مقررات ميكن أن تفيدك للحصول على معارف أو مهارات حتتاج إليها يف التدريب؟ 2
 .هل تقترح تعديالت يف تنظيم إجراءات التدريب؟ إذا وجد فضاًل أذكرها 3
 .ا مناسبة لتحسني وتطوير التدريبترى أهنمالحظات أخرى  4
 .من وجهة نظرك ماهي أهم املهارات اليت اكتسبتها يف التدريب 5

 
 جهة التدريباستبيان 

 فاعلية حول مالحظاهتمآراء املشرفني و معرفة إىلاملشرفني امليدانيني أو ما يعرف باستبيان  جهة التدريباستبيان  يهدف
نظام التدريب امليداين كما يهدف إىل التعرف على آرائهم حول القدرات العلمية لتطوير وحتسني ذلك و التدريب برنامج

 :ينقسم االستبيان إىل جزئيني. للمتدربني
 .اجلزء األول عبارة عن بيانات حول جهة التدريب وأعداد الطالب املتدربني لديها وختصصاهتم .1
يوضح تلك ( 3)واجلدول رقم  أسئلة خيتار فيها اإلجابة وأربعة أسئلة مفتوحةمنها مخسة اجلزء الثاين عبارة عن تسعة أسئلة  .2

 .األسئلة
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 األسئلة يف استبيان جهات التدريب( 3)جدول رقم 
 أرفض بشدة أرفض حمايد أوافق أوافق بشدة لسؤالا م
      .تتناسب مدة التدريب مع برنامج التدريب 1
      .برنامج التدريب تتناسب إمكانيات ومهارات املتدرب مع 2
      .جمال التدريب يتناسب مع ختصص املتدرب 3
اذج التدريب املتوفرة تنظم التدريب بشكل منآليات و 4

 .مرضي
     

 نظم املعلومات هندسة احلاسب علوم احلاسب ما هو التخصص املناسب للتدريب لديكم؟ 5
 

 على لحصولل املتدرب تفيد نأ ميكن مقررات تقترح هل 6
 ؟العمل جمال ليهاإ تاجحي مهارات وأ معارف

 

 تجماال يه ما املتدرب، لقدرات تقييمك ضوء يف 2
 ؟مستقباًل املناسبة الوظيفة/العمل

 

 جمال من نوع يأ تقترح هل الكلية لربامج معرفتكم بعد 2
 ؟املستقبل يف الكلية مع التدرييب وأ البحثي التعاون

 

ترى أهنا مناسبة لتحسني وتطوير  أخرى مالحظات 0
 :التدريب

 

 
 

 الدراسة امليدانية للنظام املقترح
التنظيم املوضح يف هذه الدراسة مت جتربته ملدة أربع أعوام متتالية يف التدريب امليداين لطالب كلية هندسة وعلوم احلاسب 

تدريب هؤالء الطالب يف عدد كبري من اجلهات مت بتخصصاهتم املختلفة علوم احلاسب وهندسة احلاسب ونظم املعلومات و
يوضح أعداد ( 4)هـ واجلدول رقم 1434مت استطالع أراء الطالب املتدربني يف صيف عام . واملؤسسات احلكومية واألهلية

 :الطالب املستبني منهم وتو يعهم على التخصصات الثالثة مع مالحظة أن هناك تدريبني لكل ختصص
 

 الطالب املستبني منهمتو يع ( 4)جدول رقم 
 نظم املعلومات هندسة احلاسب علوم احلاسب 

التدريب  اإلمجايل
 األول

التدريب  التدريب الثاين
 األول

التدريب 
 الثاين

التدريب 
 األول

 التدريب الثاين

 701 24 22 12 26 4 0 العدد
 

مت  ،واستبعاد النماذج غري املكتملةاملعبئة فر  االستبيانات  وبعد االستبيانات املستخدمة عن طريق مستشارين يف اجلودةمت حتكيم 
 (.5)كما باجلدول رقم نتائج بالنسبة للجزء األول وهى األسئلة املذلقة املرتبطة بنظام التدريب الالبيانات وحتليلها وكانت  تفريغ
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 نسب اإلجابة على األسئلة العامة يف استبيان الطالب( 5)جدول رقم 

 السؤال م
أوافق 
 بشدة

 أرفض حمايد أوافق
أرفض 
 بشدة

أوافق 
+  بشدة
 أوافق

برنامج التدريب كان واضحًا ويتناسب مع مدة  1
 %21 %2 %2 %21 %71 %24 .التدريب

 %26 %2 %2 %24 %00 %26 .تتناسب قدرايت ومهارايت مع برنامج التدريب 2
وتوفرت متطلبات  التدريب مع ختصصي جهةتناسب ت 3

 %24 %2 %6 %22 %74 %32 .التدريب

 %26 %1 %2 %21 %77 %35 . التدريب منظم بشكل جيد 4
استفدت من االشراف األكادميي وأدى دوره يف  5

 .التوجيه
74% 34% 14% 4% 2% 22% 

 %26 %2 %2 %14 %70 %36 .استفدت من االشراف امليداين وأدى دوره يف التوجيه 6
على  باإلجياباستفدت من التدريب مبا ينعكس  2

 .الدراسة
32% 74% 16% 4% 2% 22% 

جتربة التدريب امليداين أثرت يف رؤييت للتخصص  2
 %22 %2 %4 %10 %20 %74 .باإلجياب

بشكل جيد من املقررات اليت درستها قبل  استفدت 0
 .التدريب

12% 44% 32% 12% 2% ---- 

 ---- %5 %13 %77 %21 %22 .أتاح يل التدريب فرصة احلصول على وظيفة مستقبلية 12
 %23 %1 %5 %21 %74 %25 .بوجه عام أنا راضي عن التدريب امليداين 11

 
أن  دمبالحظة ذلك يف اجلدول جن. مت حتديد أكرب نسبة إجابة يف كل سؤال وجعل اخلط أسود ثقيل( 5)يف اجلدول رقم 

 على نسبة موافقة بشدةحصال الن اسؤ وهناككانت نسب اإلجابة الكربى باملوافقة 12و  0باستثناء السؤالني  معظم األسئلة 
مت جعل خطها مائل ووضع خط ) النسبأعلى أيضًا نالحظ أن النسب اليت تلي %. 42نالحظ أن معظم النسب أعلى من كما 
األخري مت جتميع نسب اإلجابة لكل من موافق بشدة وموافق وكما هو عمود اليف  .أو موافقةتأيت يف اإلجابة باملوافق بشدة  (حتتها

التنظيم الذي مت اتباعه قد وجد قبواًل واضحًا كل ذلك يوضح أن و% 22ووصلت إىل % 25تتراوح بني واضح جند أن النتائج 
 .الطالب لدى

بالطبع فإن خمرجات التعلم . امليداين م للتدريبيأيضًا يقيس اجلزء الثاين يف استبيان الطالب مدى حتقق خمرجات التعل 
ولكن بالتحليل اإلحصائي العام . ك فسوف يكون من الصعب توضيح ذلك يف هذه الدراسةلختتلف من برنامج إىل آخر ولذ

 م جند أن النسب العليا تتركز يف موافق بشدة وموافق وهذا يعتربيإلجابات الطالب يف األسئلة املذلقة حول حتقيق خمرجات التعل
 .كبري على رفع نسبة خمرجات التعليم للتدريبدليل على أن تنظيم التدريب قد ساهم بشكل 
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يوجد جزء آخر يف االستبيان عبارة عن أسئلة  
مفتوحة وذلك الستكمال احلصول على املعلومات املطلوبة 

هذا يف . لتحسني تنظيم التدريب ولتحسني العملية التعليمية
 :اجلزء وضع سؤالني مها

هل تقترح تعديالت يف تنظيم إجراءات التدريب؟ إذا  .1
 .وجد فضاًل أذكرها

 .مالحظات أخرى ترى أهنا مناسبة لتحسني التدريب .2
لسؤالني وجدنا أن نسبة اإلجابات بال لبتحليل البيانات 

وجاءت معظم التعليقات % 25كانت على السؤال األول 
الباقية بعيدة عن مضمون السؤال حيث ركز الطالب على 

وهذا بالطبع تقليلها  يريدونفترة التدريب باألمور املتعلقة 
أيضًا جاءت . تنظيم التدريببمرتبط بالئحة الدراسة وليس 

بعض التعليقات لتخفيض تقارير املتابعة أو إلذاؤها وهذا 
يب حيث سيفقد بند املتابعة بالطبع سوف يضر بالتدر

 نوبالرغم م. والتوجيه وهذا من أهم إجراءات التدريب
ذلك فقد جاءت بعض التعليقات اجليدة اليت يصعب 

 :تطبيقها ولكن إذا مت تطبيقها فسيكون هلا تأثري جيد ومنها
بتوفري فرص مناسبة لتدريب  ةأن تقوم املؤسسة التعليم .1

الطالب وعدم ترك الطالب يسعون للحصول على 
فرص للتدريب وهذا بالطبع أمر يصعب تطبيقه يف ظل 

 .العدد الكبري للطالب وندرة الفرص التدريبية املناسبة
أن يتم االتفاق بني جهة التدريب واملؤسسة التعليمية  .2

ن على برنامج التدريب وهذا بالطبع أمر جيد ولك
تنفيذه صعب لعدم وجود مراكز أو أقسام أو أفراد 

 .متخصصني يف التدريب يف معظم جهات التدريب
أن يتم أمتتتة عمليات وإجراءات التدريب وخاصة فيما  .3

يتعلق بالتقارير وهذا بالطبع أمر مطلوب ولكن جيب 
اتباع األساليب العلمية احملددة يف هندسة الربجميات 

 .وذلك لتطوير هذا النظام
اخلطة الدراسية وهذا  انتهاءأن يتم تدريب الطالب بعد  .4

سيؤدي إىل تأخري خترج بالفعل أمر جيد ولكن 
 .الطالب

من الوسائل اليت مت استخدامها أيضًا لقياس مدى حتقيق 

تنظيم التدريب امليداين ألهدافه هي تقارير املشرفني 
حيث مت وضع جزء بعد تقييم املشرف يطلب  امليدانيني

رأي املشرف من حيث إجيابيات وسلبيات واقتراحات 
ر من سلبيات وفيما يلي أهم ما ورد يف التقاري للتحسني

 :تنظيم التدريب لتحسنيوإجيابيات ومقترحات 
تتناسب إمكانيات ومهارات املتدربني مع برنامج  .1

 .امليداين التدريب
 .مع ختصص املتدربني جمال التدريب يتناسب .2
 .مت تنظيم التدريب بشكل جيد .3
التنسيق املسبق مع جهة التدريب لتوفري املكاتب جيب  .4

 .واألجهزة والتصاريح الال مة قبل بداية التدريب
تنمية اجلانب العملي نظرًا حلاجة سوق جيب العمل على  .5

 .العمل أكثر من النظري
 .مسبقًااالتفاق على برامج التدريب وجدولتها جيب  .6

كما سبق التوضيح أن الزيارة امليدانية هي واحدة 
من إجراءات التدريب واليت يتم اتباعها للوقوف على جدية 

أثناء تنفيذ التدريب امليداين . تنفيذ التدريب بشكل مباشر
هيئة تدريس  أعضاءمتبعني هذا التنظيم مت بالفعل حتديد 

ك الزيارات تبعًا لتلللقيام بالزيارات امليدانية ومت عمل تقارير 
لبنود عديدة وخمتلفة التقرير بالطبع يتعرض . لنموذج حمدد

لضمان التأكد من تنفيذ التدريب ومعلومات عن املتدربني 
 تقارير القائمني على الزياراتأيضًا قدم . وجهات التدريب

معلومات حول  اهوضح هبمتقارير الزيارة و امرفق هب ةهنائي
لتحسني وتطوير تنظيم  ممقترحاهت وا مجيعًاالزيارات وقدم

 :عملية التعليمية وجاء منها ما يليالتدريب وال
اإلجراءات املتبعة إلدارة التدريب كافية لتنظيم التدريب  .1

 .بشكل جيد
عملت إجراءات املتابعة والتوجيه على حتسني أداء  .2

 .الطالب أثناء التدريب
 .املتابعةالعمل على  يادة عدد مرات الزيارة لتحسني  .3

ومنسق  نيكادميياأل نيشرفامل ًا يأيت دورأخري
خالل مت مالحظة عدد من األمور لتدريب امليداين حيث ا

تعديل وتطوير واليت كان هلا بالغ األثر يف تنفيذ التدريب 
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التنظيم وهذا أمر منطقي حيث أن التجربة العملية دائمًا 
 ان يتمك. يكون هلا أثر كبري يف حتسني األفكار النظرية

أن حيقق التنظيم أهداف التدريب وأن يكون هناك  مراعاة
معايري واضحة للتقييم حبيث يتم القضاء على ظاهرة 

عدم املصداقية يف  نتيجةألعوام السابقة يف اشكاوى الطالب 
وبالفعل من خالل التجربة انتهت متامًا ظاهرة . التقييم

تقييمه الطالب متابعًا ل وذلك لكونالشكوى من التقييم 
ط ضعفه مما يتيح له الفرصة نقاب وعلى علم باستمرار

 .أداءه نلتحس
 النتائج

دراسة التدريب امليداين بشكل يف هذا البحث مت 
 التعليممرحلة  يف التدريب لتنظيم آلية ميقدمتكامل وت

ونظرًا الرتباط التدريب امليداين بالتخصص  ،اجلامعي
 وهندسة احلاسبفسوف يتم االهتمام بتخصصات علوم 

واليت تشمل علوم احلاسب، ونظم املعلومات، وهندسة 
وغري ذلك احلاسب، وتقنية املعلومات، وهندسة الربجميات، 

 .من التخصصات املرتبطة هبذا اجملال
النظام املوضح يف هذه الدراسة يركز على أن 
حيقق التدريب امليداين أهدافه كما يوجد بالنظام آليات 

احلصول على التذذية الراجعة اليت لضمان تطويره وضمان 
يعترب الطالب . تساعد على تطوير وحتسني العملية التعليمة

ين احملور الرئيسي يف التدريب امليداين، ولتنظيم التدريب امليدا
بشكل جيد جيب أن يكون هناك أطراف أخرى يكون هلا 

ولكي نضمن تنظيم التدريب . مهام ومسؤوليات واضحة
 :امليداين على أفضل وجه جيب توفر األطراف التالية

منسق املؤسسة التعليمية للتدريب امليداين أو مشرف  .1
التدريب باملؤسسة التعليمة وهو عضو هيئة تدريس 

يق بني األقسام األكادميية املختلفة باملؤسسة يقوم بالتنس
 .باملؤسسة حىت يكون نظام التدريب موحد

هيئة تدريس  أعضاء مللتدريب وه نياألكادميي نياملشرف .2
باإلشراف على الطالب  ونباملؤسسة التعليمية يقوم

املتدربني أثناء التدريب وتقييمهم وتوجيههم من خالل 
 .تقارير املتابعة الدورية

التدريب  اتجهيتبعون موظفني  موه نيامليداني نياملشرف .3
إىل  ريب وينتمونيف التد نيعادًة متخصص ونويكون

التدريب إذا توفر هبا  اتالتدريب جبه اتم أو وحداقسأ
املتدربني الطالب مبتابعة  نيامليداني نييقوم املشرف. ذلك

 .يف تقييم الطالب ونبشكل مباشر ويومي ويشترك
وهم أعضاء هيئة تدريس من القائمني بالزيارات  .4

املؤسسة التعليمية يقومون بزيارة الطالب يف جهات 
التدريب وذلك للوقوف على أحواهلم ومدى مالئمة 
جهات التدريب لتخصصات الطالب وميكن أن يقوم 

 .املشرفني األكادمييني هبذا الدور إذا أمكن ذلك
تضع املؤسسة التعليمية برنامج التدريب حبيث 

صص برنامج حمدد ويضع هذا الربنامج القسم يكون لكل خت
الربنامج عبارة عن خطة إرشادية لكل من . األكادميي

الطالب ومشرف التدريب واملشرف األكادميي للتدريب 
وذلك لتحقيق أهداف التدريب امليداين وتنفيذه بشكل 

واملقصود بكونه خطة إرشادية هو أنه ليس فرض . جيد
تاح فرصة مشاركة جهات على جهة التدريب بل جيب أن ت

ه مبا يتوافق مع ريالتدريب الرأي يف إعداد الربنامج وتذي
الصاحل العام لكل من املؤسسة التعليمية والطالب وتبعًا 

حيتوى الربنامج على نبذة . إلمكانيات جهة التدريب
خمتصرة عن مهارات ومؤهالت الطالب املتدرب حىت 

للطالب تتعرف جهة التدريب على املستوى العلمي 
املتدرب كما يوجد بالربنامج األنشطة اليت يقترحها القسم 
العلمي واليت ميكن جلهة التدريب األخذ هبا أو تطبيق أنشطة 
أخرى تراها مناسبة وذلك لتحقيق أهداف التدريب امليداين 

متر إجراءات التدريب امليداين  .وتنمية املهارات املكتسبة
طبيعتها وذلك بثالث مراحل حيث يكون لكل مرحلة 

 :إلمتام التدريب بشكل جيد
مرحلة ما قبل التدريب وتأيت هذه املرحلة بصورة  .1

متقدمة قبل فترة التدريب بعدد مناسب من األسابيع 
وذلك إلجراء حصر الطالب الراغبني يف التدريب 
وجتميع بياناهتم ووسائل االتصال هبم وتوفري عدد 

ذلك يف مناسب من جهات التدريب وإعداد الطالب و
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صورة لقاءات وحماضرات تعريفية وتوجيه ملفات 
الطالب املقبولني للتدريب إىل جهات التدريب وحتديد 

 .املشرفني األكادمييني للتدريب وتو يع الطالب عليهم
مرحلة تنفيذ التدريب وهي املرحلة اليت يتم فيها تنفذ  .2

التدريب امليداين وتوجيه الطالب جلهات التدريب 
 الصيف نظرًا لضرورة تفرغ الطالب وعادة تكون يف

تنقسم مرحلة التنفيذ إىل فترتني ومها فترة . للتدريب
االستقبال واإلعداد حيث يتعرف الطالب على املشرف 
امليداين وتتم مناقشة برنامج التدريب واالتفاق على 
األنشطة العملية اليت سيتم تنفيذها والتعديل فيه إن 

ا يتوفر لدى اجلهة من تطلب األمر وذلك بناًء على م
أيضًا يتم يف . متطلبات ومبا يتوافق مع ختصص الطالب

تلك الفترة التعرف على جهة التدريب والعمالء 
واللوائح والقوانني واخلدمات اليت تقدمها جهة التدريب 
واهليكل اإلداري للجهة والتعرف على القيادات 

تنفيذ بعد ذلك تبدأ فترة املمارسة وفيها يتم . واملوظفني
خالل . األنشطة العلمية وذلك طبقًا لربنامج التدريب

تنفيذ التدريب يقوم كل من املشرف األكادميي 
للتدريب ومشرف التدريب مبتابعة الطالب وتوجيهه 
وتقييمه بشكل مستمر وإعطاؤه التوجيهات الال مة يف 

 .الوقت املناسب بذرض حتسني األداء
تالم التقارير النهائية مرحلة ما بعد التدريب وفيها يتم اس .3

. من الطالب وتقارير تقومي املشرفني امليدانيني للطالب
ويف حالة وجوب مناقشة الطالب يف التدريب امليداين 
يتم حتديد مواعيد املناقشة وتوفري مناقشني ومناذج 

 .تقومي
د آليات ويتميز التنظيم املوضح يف الدراسة بوج

ضمان تطوير لضمان حتسني التنظيم وكذلك وسائل و
ضمن أيضًا اشتراك تهذه اآلليات والوسائل . العملية العلمية

تنظيم التدريب وكذلك يف تطوير بالرأي مجيع األطراف 
فبالنسبة للطالب يوجد استبيان . العملية التعليمية ككل

 بندحيقق هذا الذرض وبالنسبة للمشرفني امليدانيني مت حتديد 
ك كل من املشرفني التقرير اخلاص هبم وكذلك يشتريف 

أيضًا يتميز . األكادمييني واملنسق يف عملية تطوير التنظيم
وهي التنظيم يف هذه الدراسة بوجود عدد كبري من النماذج 

يتم استخدامها يف تنظيم إجراءات التدريب منوذج  10
 .وإدارته بشكل جيد

مت تطبيق هذا التنظيم إلدارة التدريب امليداين 
 :التطبيق ما يليوأظهرت نتائج 

النتائج املستخلصة من استبيان الطالب عن أظهرت  .1
ارتياح كبري لدى الطالب حيث اختفت  وجود

شكاوى الطالب من أسلوب تقييمهم يف التدريب كما 
أن مجيع الطالب راضني عن وجود معايري واضحة 
لتقييمهم ووجود برنامج واضح للتدريب والتقييم 

ية هلم وتوجيههم يف حالة واملتابعة املستمرة من الكل
وجود خلل يف األداء وعدم االنتظار إىل هناية التدريب 
للتقييم وعقاهبم عن التقصري يف األداء أثناء التدريب 
وهذا غالبًا يكون بدون قصد من الطالب أو جهة 

 .التدريب
من الوسائل اليت مت استخدامها أيضًا لقياس مدى حتقيق  .2

افه هي تقارير املشرفني تنظيم التدريب امليداين ألهد
يف امليدانيني حيث مت وضع جزء بعد تقييم املشرف 

من حيث رأيه املشرف فيه  التقرير اخلاص به حيدد
للتحسني وقد جاءت  هسلبيات واقتراحاتالجيابيات واإل

 .التعليقات يف جمملها إجيابية وتشيد بالتنظيم احملدد
 ،يم قيد الدراسةبالنسبة لتقارير الزائرين فيما يتعلق بالتنظ .3

التدريب  يفاإلجراءات املتبعة التعليقات إىل أن أشارت 
إجراءات املتابعة ية لتنظيم التدريب بشكل جيد وأن كاف

 .حتسني أداء الطالب يف التدريب أدت إىلوالتوجيه 
لتدريب ني ومنسق اكادميياأل نيشرفمالحظات املأخريًا  .4

شكاوى من أفادت بانتهاء امليداين خالل تنفيذ التدريب 
كما أفادت بتحسن أداء  عدم املصداقية يف التقييم

الطالب أثناء التدريب كما مت االستفادة من التدريب 
يف حتسني العملية التعليمية واخلطط بشكل كبري 

 .الدراسية
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 مميزات التنظيم املقترح
 .ما وكيفًا اثناء التدريبحتفيز الطالب على اإلجنا  ك .1
سوء التقييم وعدم  نتيجةشكاوى الطالب  احلد من .2

 .وجود معايري واضحة
ل وجه يب على أكماستذالل الطالب لفترة التدر .3

 .نتيجة التوجيه املستمر
احلصول على التذذية الراجعة لتحسني العملية التعليمية  .4

 .واخلطط الدراسية
االختيار اجليد جلهات التدريب وذلك نظرا لوجود  .5

منسق التدريب والذي يعمل معايري للجهات ووجود 
على توجيه الطالب للجهات األفضل واملناسبة 

القائمني بالزيارات والذين  للتخصص كما يوجد
يقفون بشكل مباشر على مدى مناسبة اجلهات 

 .لتخصصات الطالب املتدربني
 التوصيات

يف مؤسسات التعليم العايل االهتمام بالتدريب امليداين  .1
وحتديد  ددة لتنظيمهووجود إجراءات واضحة وحم

 .األطراف املسؤولة عن تنظيمه وأدوارهم ومسؤولياهتم
مؤسسات االهتمام مبتابعة وتوجيه الطالب املتدربني من  .2

 .امليداين أثناء التدريب التعليم العايل
ويفضل  إعداد برنامج واضح لتنظيم التدريب امليداين .3

اشتراك كل من جهات التدريب ومؤسسات التعليم 
 .العايل يف وضع الربنامج

ضرورة وجود أدلة تنظم التدريب وذلك يف شكل دليل  .4
 .للطالب وكذلك دليل تنظيمي متكامل

وجهات  مؤسسات التعليم العايلعقد اتفاقيات بني  .5
 .حكومية وأهلية لتوفري فرص مناسبة لتدريب الطالب
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Abstract 
Field training is one of the basic educational aspects in the university education where the 

student is working full-time for a certain period in a public or private sectors for acquisition of 

practical experience in his field and getting to the excellent professional standards. Field training is 

an important opportunity for students to apply what they have learned theoretically by carrying out 

tasks to gain skills, experience, learn how to interact appropriately with others, and to identify real 

problems and how to solve them. The field training is a wealth of opportunities for the institutions of 

higher education to measure its objectives in the preparation of specialists and qualified students for 

the job market, since field training is the essential test between the educational institutions and the 

job market; and therefore it should lead to improve the educational process as a whole through the 

development of its curriculums. Educational institutions differ in the naming of field training; some 

call it summer training; field application; or field experience. Institutions of assessments and 

academic accreditation are interested in field training and requests certain documents like 

specification, annual report, and students questionnaires for field training. Many of educational 

institutions are in need for a clear vision, objectives, methods for monitoring, assessment, guidance, 

and mechanisms to regulate the field training especially in the disciplines of Computer Science and 

Engineering. Due to the multiplicity of training organizations and diversity of training activities, the 

regulation of field training in the disciplines of Computer Science and Engineering is more complex 

than other disciplines as it needs specialists in the field to regulate it. In this research, we will 

provide a practical experience for the regulation of field training for Computer Science and 

Engineering disciplines, which have been applied to students of Computer Science and Engineering 

at the University of Salman bin Abdulaziz, since 1432H. The questionnaires and reports to the field 

study of proposed regulation show that the students' achievement are stimulated in both quantity and 

quality and have also been benefiting from the feedback to improve the educational process. This is 

the first step towards development of an integrated automated system for organizing and managing 

the field training. This organization is considered as a compilation of the requirements to the system 

and follows the design and implementation of the system. 
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