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 دليل التدريب
ي 
يمثل التدريب واحدا من أهم وسائل مساعدة الطالب ف 

يحسن و  تطبيقيةالنواحي ال عىلالمعرفة و  اسقاط المعلومات

ي مختلف المستوياتو  من أدائه
كما يساعده   . تحصيله العلمي ف 

ي  عىل ي المراحل و  االنتقال التدريج 
مج من بيئة التعليم ف  المب 

ي يعتمد بيئة المر  السابقة لدراسته الجامعية اىل
حلة الجامعية الت 

ي اتخاذ قراراته
 تحديد تخصصهو  فيها الطالب عىلي نفسه ف 

 . السلوكي و  تطوير مستواه العلمي و 

 

 : رؤيةال

 

ات الميدانيةو  اعداد طالب ممب   مسلح بالعلم تفهمه و  الخب 

 العمل. لمتطلبات سوق 
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  : رســـالــةال

هيئة عضو و  التدريب هو وسيلة تفعيل العالقة بي   الطالب

 عىلتهدف اىلي التعرف . و سوق العملو  المدربي   و  التدريس

يتم و  المشاكل الموجودة لدي الطالب من النواحي التطبيقية

 تمنح الطالب مهارات مهنيةو  حلها من خالل التدريب

ة تساعده و   . التفوق بسوق العمل عىلخصائص ممب  

 

  : األهداف

 هلتنمية مهاراتاالستفادة منها و  الباكتشاف قدرات الط -

 عىلالتعرف  عىلمساعدته و  تدعيم ثقته بنفسهو 

 . الضعفو  جوانب القوة

تعليمه كيفية االستفادة من الموارد و  توجيه الطالب -

 . المتاحة له

الربط بي   التعليم األكاديمي والتطبيق العمىلي مما يؤدي  -

 .  إىل رفع كفاءة التحصيل األكاديمي

 سوق العملو  المدربي   و  توثيق العالقة بي   الطالب -

 . اتخاذ الطريق الصحيح أثناء دراسته عىلمساعدته و 
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ة الدراسة بالمعهد  ي فتر
 
 : برامج التدريب ف

امج يتم  الكفيلة بتطوير مهارات الطالب التدريبية تنظيم الب 

امج لتدريب الطالب  بشكل عام، مع تحديد بعض الب 

 . ي المعهد اىل تنقسم برامج التدريبو المتفوقي  
ربعة أقسام أ ف 

 :  كما يىلي

ي االجباري:  -1
ي يتم هذا التدريب و  التدريب الميدان 

ف 

فصل الصيف. ويعتب  أحد المقررات اإلجبارية 

نظام طالب لطالب نظام الساعات المعتمدة، أما 

الفرقة الثانية بعد  تدريبهمالفصول الدراسية فيتم 

ئية اال شهادته النها ىلال يحصل الطالب عو ، والثالثة

ي بعد اجتياز التدريب. ويكون التدريب لمدة 
شهر ف 

 فصل الصيف. 

ي االختياري:  -2
يقوم أعضاء هيئة  التدريب الميدان 

ي مجاله بالتنسيق مع 
 سوق العملالتدريس كل ف 

ي مجال معي   
لتلبية بعض طلبات الطالب للتدريب ف 

ن يميل اليه الطالب. وال يخضع هذا التدريب لالمتحا

 أو التقييم من جانب المعهد. 
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ي  -3
استخدام  عىل المتفوقي   للطالب  : التدريب االضاف 

ي الصناعة
مجيات المستخدمة ف   . الب 

كثب  من المقررات الدراسية   ميدانية: الزيارات ال -4

ي الميدان لتنمية
تطوير و  تتطلب زيارة مواقع العمل ف 

 . مهارات الطالب

 

 : لجنة التدريب

ي بداية العام الدراسي 
تتكون من مدير، و لجنة التدريب تشكل ف 

موظف و  ،من كل قسمهيئة معاونة عضو و وعضو هيئة تدريس 

 . داريإ

 

 : مهام لجنة التدريب

ي مكان التدريب أو المواقعتقوم  -
 بمتابعة الطالب ف 

اف  -  تعليمات التدريبو  تطبيق اجراءات عىلاالشر

ي جداول للطالبو 
 . اعالن ذلك ف 

 . تعريفهم بهمو  المدربي    عىلتوزي    ع الطالب  -
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 : مهام المدربي   

يقوم المدرب بالتقييم المستمر للطالب عن كيفية  -

ي يقدم و  تقدمه ىمدو  مستواهو  ادائه للتدريب
ذلك ف 

 . تقرير 

استخدام و  الخاصة بالتدريب االلمام بالمعلومات -

 . الطرق المختلفة لتوصيلها للطالب

اعداد ملف له و  االحتفاظ بمعلومات عن الطالب -

 . متابعته إلمكانية

 مهامه أثناء التدريبو  تعريف الطالب بمسئولياته -

 . تقييمه بإجراءاتكذلك و 

ي و  متابعة التحصيل العلمي  -
 . أداء الطالبو  التطبيق 

ي حالة مالحظة و  استدعاء الطالب -
 تأخرهلفت انتباهه ف 

ي التحصيل
ي تسببت  العمل عىلو  ف 

حل المشكالت الت 

ي ذلك
 . ف 

محاولة و  الطالب متكرري الغياب التعرف عىل -

ي التغلب 
 . أسباب الغياب المتكرر  عىلمساعدتهم ف 

ي  -  تعريف الطالب بمتطلبات سوق العمل الخارح 

التطوير من نفسه من خالل اكتساب  مساعدته عىلو 
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التوافق مع و  المهارات المطلوبة لتحقيق رغباته

 . متطلبات سوق العمل

ي و  زرع مبادئ -
همية العمل الجماعي أو  قيم التعلم الذان 

ورة العمل عىلو  الطالب ىلد  . االرتقاء بها  ض 

به نقاط و  كل طالب  إلنجازاتاعداد التقرير الختامي  -

 . نقاط ضعفه لمعالجتها و  لتعزيزها قوته 

 

 : دور الطالبو  مسئولية

يتحمل الطالب كامل المهام المطلوبة منه أثناء  -

 . التدريب

 دليل التدريب للمعهد من خالل موقع االطالع عىل -

ي  المعهد 
ون   . االلكب 

ي حالة وجود إو  تنفيذ توصيات المدرب -
ي أخطاره ف 

ات من قبل الطالب  . تغيب 

تتم عملية التقييم من  : التدريبو  المدربتقييم عمل  -

الذي و  التدريبو  خالل االستبيان الخاص بالمدرب

ي نهاية التدريب
 . يقوم الطالب بتعبئته ف 
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حات لتحسي     : تفعيل دور المدربو  مقتر

اف  يتوىلأن  -  عدد أقل من الطالب عىلالمدرب االشر

 . أفضلذلك لضمان الوصول اىلي نتائج و 

ي  الطالبو  المدربي   مساعدة  -
 . همية التدريبأو  إدراكف 

اتو  توفب  نسخ من دليل التدريب -  . المحاض 

 . رشيح المدرب المتمب   لجائزة أفضل مدربت -

كة للطالب مع وكيل المعهد  - مناقشة المشاكل المشب 

 . الطالبو  لشئون التعليم

 

 : التدريبلية آ

افاعداد وحدة  - تضم مدير و  التدريب عىل لإلشر

من وعضو هيئة معاونة عضو هيئة تدريس  –الوحدة 

اف و  داريموظف إ –كل قسم   عىلمهمتهم االشر

 . التدريبمنظومة 

ي مكان التدريب من  -
قبل اعضاء يتم متابعة الطالب ف 

ويمكن االستعانة ببعض أعضاء هيئة التدريس  الوحدة

 والهيئة المعاونة. 
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ي  -
تقرير رسال إالتدريب ب تقوميطلب من الجهة الت 

ي التفاعل مع برنامج للطالب  ها تقييمدوري عن 
ف 

  التدريب. 

نامج  - م الطالب بإعداد تقرير تفصيىلي عن الب  يلب  

 . ي  التدريت 

بمعرفة أعضاء مناقشة الطالب تقوم األقسام العلمية ب -

ممثلي   عن جهة ويفضل حضور هيئة التدريس 

ي المناقشة.  التدريب
 ف 

 تتم مناقشتهم،  استبيانيوزع  -
ً
بعد عىل الطالب وأيضا

للوقوف عىل مدى االستفادة من  ،انتهاء التدريب

عىل نظام التدريب بشكل  ممالحظاتهبرنامج التدريب و 

 عام. 

نقاط  ةلمعالج كاديمي األ يتم عمل تقرير للمجلس  -

 . الضعف ان وجدت وتعزيز نقاط القوة
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 : التدريبفاعلية 

كان من   ه،وتعظيم الفائدة المرجوة منرفع فاعلية التدريب ل

وري   : تنفيذ بعض اإلجراءات، مثلالض 

المدربي   و  عمل مقابالت مع أعضاء هيئة التدريس -

بالنواحي كذلك االهتمام و  التدريب بأهميةلتوعيتهم 

 . الطالب ىالتطبيقية لد

كيفية و  تعريفهم بنظام التدريبو  توعية الطالب -

يتم و  عرض المشاكل عليهمو  التواصل مع المدربي   

 . ذلك بعمل ندوة تثقيفية للطالب
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