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 آلية التدريب امليداني

 أوال: التدريب الميداني والئحة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا:

 على ما يلى: تنص الئحة املعهد
يؤدي الطالب التدريب امليداين الذي يقره املعهد ملدة مثانية أسابيع باملصانع واملؤسسات وذلك بعد االنتهاء من  .1

 امتحانات الفصل الدراسي الثاين باملستوي الثالث 
 يقدم الطالب تقريرا عن املوضوعات اليت تدرب عليها .2
للمستوي الرابع، وتدرج نتيجة التدريب ضمن نتيجة يؤدى الطالب امتحانا شفويا )يف بداية الفصل الدراسي األول  .3

  .الرابع امتحانات الفصل الدراسي األول للمستوي
 وال حيتسب من مقررات الرسوب (ناجح أو راسب أو غائب)درجات اعالن التدريب بدون  جيتاز الطالب .4
 التدريب امليداين اجتيازال متنح شهادة التخرج من املعهد اال بعد  .5

 التدريب الميدانيثانيا برنامج 

 :مقدمه
صمم برنامج التدريب العملي لطلبة املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة ليتضمن جمااًل واسعًا من 
التطبيقات العملية اليت هتدف إىل دعم معلومات الطلبة يف اجلوانب النظرية بالتطبيقات العملية املناسبة ذات األثر الكبري يف 

وصقل قدراهتم الذهنية والعملية وربط الطالب يف التطبيق العملي باجملتمع واملؤسسات اليت من املمكن ان يعمل فيها يف تنمية 
املستقبل وكذلك جسر الفجوة بني املادة النظرية والتطبيقية. وهلذا السبب، فقد وجد املعهد  أن من الضرورة الرتكيز على 

ت التطبيقية والعملية تساعدهم يف مهنة املستقبل، وبذلك يكون املعهد قد أوىف إكساب الطلبة قدرًا أكرب من املهارا
 خرجيني مؤهلني قادرين على االعتماد على قدراهتم الذاتية يف العطاء والبناء وتلبية مبسؤولياته بتحمل جزءًا من مهام إعداد

 . احتياجات سوق العمل

 أهداف برنامج التدريب الميداني

 :التدريب امليداين إيليهدف برنامج 
 تنمية قدرة الطلبة علي التعلم الذايت واالعتماد علي الذات -1
 تنمية قدرة الطالب علي أداء ولعب الدور بشكل فردي أو ضمن فريق عمل -2
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واالستشارية والدوائر واجلهات العامة  تعرف الطالب علي طبيعة سري العمل بالشركات واملؤسسات واملكاتب اهلندسية -3
 ذات العالقةواخلاصة 

عمال اهلندسية مبا يوفر إكساب الطالب قدرا من املهارات التطبيقية والعملية ذات العالقة املباشرة والغري املباشرة باأل -4
 خصبة لدخول سوق العمل فرص

 بناء الثقة الذاتية عند الطلبة -5
 د التقرير املتعلق بالتدريب امليداينتنمية مهارة الطالب العملية يف البحث عن املعلومات وتصنيفها وترتيبها هبدف اعدا -6
الواقع العملي ومعرفة مدي الرتابط  تطبيق الطالب للمعارف واملعلومات اليت حصل عليها خالل دراسته االكادميية يف -7

 بينهما
 تأهيل الطالب ملواجهة واقع العمل الوظيفي باكتسابه مهارات االتصال والتعامل مع زمالئه او التعامل مع اجلمهور من -8

 خالل تعامله مع موظفي املؤسسة اليت تدرب فيها
 اكتساب الطالب مهارة االنتظام والدقة والسرعة يف إجناز األعمال وكيفية معاجلة مشاكل العمل يف الواقع امليداين -9

 من البرنامج التدريبي المستهدفةمخرجات التعلم 

 بعد انتهاء التدريب يكون للطالب القدرة على:
 .املكتسبة يف جمال التدريبتطبيق املعرفة  -1
 .حتليل مشكلة، وحتديد وتعريف املتطلبات املناسبة حللها -2
 العمل بفعالية يف فرق لتحقيق هدف مشرتك -3
 .فهم األخالقية املهنية والقانونية واألمنية، والقضايا االجتماعية واملسؤوليات -4
 .التواصل بشكل فعال مع جمموعة واسعة من اجلماهري -5

 خطة التدريب

جملال ختصص املتدرب. يكون التدريب يف مصنع  الستكمال متطلبات التخرج، فإن الطالب يقضون التدريب امليداين تبعا
من املعهد ومشرف  حيددالتدريب  ادارةأو شركة ، حكومية أو خاصة. ويشرف على املتدربني اثنني من املشرفني، مشرف من 

 من قبل مؤسسة التدريب حيددمن موقع التدريب 

 :ويف هناية التدريب يتم عمل ما يلي 

  من قبل كل مشرف يعدهاتقارير منفصلة حول املتدرب. 
 يقدمه الطالب(تقريرا هندسياً عن جتربة الطالب يف التدريب(. 
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  لطالب عن مدى استفادته من برنامج التدريب وعن اقرتاحاته لتطويرهلاستبيان. 
 استبيان من مشرف املعهد عن موقع التدريب. 
 رأيه واقرتاحاته لتطوير برنامج التدريب تقييم كل متدرب وعن استبيان من مشرف موقع التدريب عن. 

 :على متابعة ما يلى كلما كان ذلك ممكنا خالل فرتة التدريب، حيرص املشرفون سواء مشرف موقع التدريب أو مشرف املعهد

 تطبيق الطالب اخللفية النظرية يف جمال التدريب. 
 ب يف فرق لصيانة املعدات وإسناد بع  أعمال الصيانة للطالبمشاركة الطال. 
 مشاركة الطالب، أو على األقل مراقبة العمل على إصالح املعدات. 
 حضور الطالب احملاضرات العلمية اليت جتري يف مكان التدريب. 
 مشاركة الطالب يف ورش العمل اليت جتري يف موقع التدريب، إن وجدت. 
  على العمل يف جمموعات، والتعامل مع اآلخرينصقل قدرة الطالب. 
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  الميدانينموذج طلب االلتحاق بالتدريب 

 

 عزيزي الطالب ، عزيزتي الطالبة :
 الرجاء تعبئة هذا النموذج وارفاق الوثائق اآلتية :

 
 السجل الدراسي للطالب 

 السرية الذاتية 

 صورة شخصية واحدة 

 أو جواز السفر )ساري املفعول( بطاقة الرقم القومي صورة من 

 )التعهد بااللتزام التام بنظم ولوائح التدريب ) مرفق 

 تسجيل التدريب الصيفي استمارة 

 موافقة خطية من جهة التدريب 

  يف حال تسجيل مادة إضافية مع التدريب املعهدموافقة خطية من عميد 
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 نموذج التحاق

 

 الرقم اجلامعي:

 االسم:

 اجلنسية:

 :التخصص

 املعدل الرتاكمي:

 الساعات املعتمدة املنجزة حىت الفصل احلايل:

 العنوان:

 :احملمولاهلاتف  هاتف املنزل:

 الربيد االلكرتوين:

 احملافظة اليت ترغب بالتدريب فيها:

 بتحقيقها إذا تعذر عليه ذلك(تفاصيل اجلهة  اليت ترغب بالتدريب لديها. )علما بأن املكتب ليس ملزما 
 اسم اجلهة:

 اسم الشخص املسؤول:
 هاتف:

 الوظيفة:
 فاكس:

 تاريخ االستالم                          مالحظات
___/__/__ 

 

 

 

 

 

 صورة

 شخصية 
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 تعهد االلتزام بنظم ولوائح التدريب

 

 :..........................بما يأتي:الكوديأتعهد أنا :.........................................الرقم 
 )االسم الكامل(

 

  كاملة وفق املواعيد احملددة يل من املؤسسة اليت سوف أتدرب هبا.  امليداينأن ألتزم حبضور فرتة التدريب 

  وكذلك املشرف امليداين على تدرييب يف املؤسسة فورا عند عدم  املعهدأن أعمل على إبالغ املشرف األكادميي يف

 أو تغييب عنه ألية ظروف كانت . وأحتمل كامل املسؤولية عن تبعات غيايب عن التدريب . امليداينظامي يف التدريب انت

  امليداينأن أبذل كل اجلهد ألكون مبستوى العمل املناط يب خالل فرتة التدريب. 

  تدرييبأن التزم بأداء واجبايت على أكمل وجه، وأن استجيب لتوجيهات املشرف امليداين على. 

 أن أحتمل مسؤولية سلوكي خالل فرتة تدرييب ، وأبرئ أيه جهة مهما كانت من هذه املسؤولية. 

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

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ                                       توقيع الطالب                                   
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 نموذج التقرير األسبوعي

 األسبوع:.......................

 إىل         /       /          م      من     /       /          م

 :الكوديالرقم  اسم الطالب:
 اسم المشرف األكاديمي: التخصص:

 المشرف الميداني:اسم  ة:باسم الجهة المدر 
 

 األعمال اليت قمت هبا خالل هذا األسبوع:

األعمال واألنشطة التي  اليوم
 عدد الساعات القسم قمت بها

    السبت

    األحد

    االثنني

    الثالثاء

    األربعاء

    اخلميس
 

 توقيع المشرف الميداني: غياب بعذر:

  غياب بدون عذر:

 التاريخ:       /       / عدد الغياب الكلي:
 

 .ميأل هذا التقرير بواسطة الطالب املتدرب وعليه تسليم التقرير يف هناية كل أسبوع اىل املشرف األكادميي 
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 نموذج متابعة التقارير األسبوعية بواسطة المشرف األكاديمي

 من الفرتة      /    /      م         ولغاية           /    /        م
 

 :الكوديالرقم  اسم الطالب:
 اسم المشرف األكاديمي: التخصص:

 اسم المشرف الميداني: ة:باسم الجهة المدر 
 

 تاريخ االستالم االستالم رقم التقرير األسبوعي
   األول
   الثاني
   الثالث
   الرابع

   الخامس
   السادس
   السابع
   الثامن

 

  التقرير النهائي
 

 

 

 األكاديمي المشرفتوقيع  التقرير 
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 نموذج تقييم الطالب للجهة المدربة 
 من الفرتة      /    /      م         ولغاية           /    /        م

 مكان التدريب: اسم الجهة المدربة:
 وظيفته: اسم المشرف الميداني:

 

 التقدير التقييم العام:
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الفترة

      جدية التدريب
      خربة التدريب

      مناسبة مكان التدريب
      خربة مسؤول التدريب
      جدية مسؤول التدريب
      الوقت املخصص للتدريب
      متابعة خطة التدريب

      مساعدة موظفي اجلهة املدربة
      االستفادة من برنامج التدريب العملي

 

 األسئلة التالية بإيجاز: نرجو اإلجابة عن
 اذكر واجباتك ومسؤولياتك. هل عملت باملشاريع؟ -1

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

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

 اذكر اإلجيابيات والسلبيات حول التدريب. -2
...............................................................................................................

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

 ام اىل التدريب؟هل كنت مستعدا استعدادا كافيا من الناحية األكادميية قبل االنضم -3
...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
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 نموذج تقييم المشرف الميداني للطالب 

 من الفرتة      /    /      م         ولغاية           /    /        م

الفاكس مباشرة اىل املشرف األكادميي مع إبقاء هذه : الرجاء تعبئة النموذج املرفق وارساله بالربيد أو عزيزي المشرف الميداني
 سرية. املعلومات

 

 :الكوديالرقم  اسم الطالب:
 اسم المشرف األكاديمي: التخصص:

 اسم المشرف الميداني: اسم الجهة المدرية:
 

 التقدير التقييم العام:
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز الفترة

      االستعداد االكادميي
      االستعداد الذهين
      حسن االستماع

      القدرة على االستيعاب
      دقة األداء

      العالقة مع الزمالء
      العالقة مع الرؤساء

      االلتزام بالقواعد واالرشادات
      االلتزام بساعات العمل

 مدى تطور قدرات الطالب
 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز 

      مهارات االتصال
      املهارات التحليلية

      مهارات التفكري اإلبداعي
      القدرة على التأقلم

      مهارات العمل اجلماعي
      مهارات احلاسب

      مهارات اللغة االجنليزية
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 استمارة تقييم المشرف األكاديمي للجهة المدربة 

 

 اسم الجهة المدربة:

 التخصص: المتدربين:عدد الطلبة 
 

 المهارات العملية التي تدرب عليها:

 التقييم

جد
 يو

ال
 

 يوجد

متاز
م

جدا 
يد 

ج
 

ول جيد
مقب

يف 
ضع

 

       برنامج التدريب المخصص لطلبة الجامعات -1
       الهيئة الفنية واإلدارية الخاصة بتدريب الطلبة -2
خطط الجهة المدربة الستقطاب الطلبة المتدربين  -3

 المتميزين لديها بعد التخرج
 

     

       متابعة الجهة المدربة للطالب المتدرب -4
 

 اقتراحات المشرف األكاديمي:

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

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

 اسم مشرف التدريب:
 يع:التوق

 التاريخ:        /      /  
 


