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 دليل التدريب امليداني

 المقدمة

يف املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا ركنا أساسيا من أركان برناجمه األكادميي؛ ألنه ينبع من رسالة  امليداينميثل التدريب 
تستهدفان اجلودة يف إطار سعيه لتطوير املسرية التعليمية والعلمية واملعرفية لديه بالتعاون مع  اناملعهد وأهدافه العامة اللت

تمدة من معطيات الواقع العملي جلوانب العلم واملعرفة املختلفة وإتاحة الفرص مؤسسات اجملتمع ذات الصلة بصورة عملية مس
للطلبة بالتمازج مع سوق العمل أثناء الدراسة األكادميية النظرية، إذ يتيح التدريب العملي للطلبة اكتساب مهارات عملية 

مهارات العمل التخصصي ضمن فريق العمل، مهمة يف جماالت ختصصاهتم تشتمل على االلتزام بقيم العمل وإثارة اإلبداع و 
 .وتكون هذه املهارات مبنزلة خربات مبّكرة للدخول يف ميادين العمل املختلفة بصورة ال تكلف عبئاً على أرباب العمل ومديريه

 مكتب التدريب الميداني

األكادميية يف املعهد وأعضاء  األقسامأنشأ املعهد مكتباً خاصاً للعناية بشؤون تدريب الطلبة من خالل قيامه بالتنسيق بني 
طلبتهم، وكذلك بني الطلبة الذين يسعون للحصول على فرص التدريب لدى  اهليئة التدريسية املكلفني باإلشراف على تدريب

اجلهات املوفرة لفرص التدريب، لتسفر هذه العمليات التنسيقية عن إحلاق الطلبة وذلك حتت إشراف املشرف األكادميي علي 
 ملية التدريب واملشرف امليداين اخلاص باجلهة املدربة، واللذين يراقبان أكادمييا وميدانيا جدية هذه العملية وجدواها وانتظامهاع

 رسالة المكتب:

العملي من خالل اإلسهام يف  العمل على مساعدة ودعم املعهد يف حتقيق أهدافه التعليمية واألكادميية املرتبطة بالتدريب
 .ة التدريب والتوجيه الفعال للطلبة خالل الدراسةإجناح عملي

 أهداف المكتب:

يسعى املكتب إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن من خالهلا تعزيز ودعم األهداف التعليمية واألكادميية للمعهد من 
 :بينها

 .توطيد وتوثيق العالقة بني املعهد والشركات واملؤسسات اخلاصة واحلكومية -1
 توفري الفرص املناسبة للتدريب بالتنسيق مع املعهد واجلهات املوفرة لفرص التدريب -2
 .توجيه الطالب حنو جماالت العمل املناسبة بعد التخرج -3
 .إجياد الفرص التدريبية من خالل تنظيم معارض الفرص التدريبية للشركات واملؤسسات-4
 .والتوظيف من خالل عقد اللقاءات التعريفية والتوجيهية للطلبةتزويد الطلبة باملعلومات اخلاصة بالتدريب  -5
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 دور مكتب تدريب الطلبة

 .العمل على إعداد قاعدة بيانات بالشركات واملؤسسات اليت لديها االستعداد للتعاون يف توفري الفرص التدريبية -1
 .إعداد اخلطة السنوية للمكتب اليت تتضمن مجيع النشاطات املتوقع القيام هبا -2
 . تنفيذ الزيارات امليدانية املتواصلة للشركات واملؤسسات املختلفة -3
 .دعوة الشركات واملؤسسات لزيارة املعهد وتنظيم ورش عمل وحماضرات -4
 .تنظيم معارض فرص التدريب حسب التخصصات املختلفة -5
 .تزويد املعهد بأمساء اجلهات املوفرة لفرص التدريب جلميع الطلبة قبل بدء التدريب -6
املراجعة الدورية للجهات املوفرة لفرص التدريب وتقييم قدراهتا ومؤهالهتا للتدريب. بعد هناية كل مدة تدريبية بالتنسيق مع  -7

 .املعهد وحتديد اجلهات غري الصاحلة للتدريب
 .تنظيم اللقاءات التعريفية للطلبة قبل البدء بالتدريب بالتنسيق مع املعهد -8
احلر ملن لديه الرغبة من الطلبة بالتدريب اإلضايف من أجل اكتساب املزيد من اخلربات  العمل على توفري فرص التدريب -9

 .واملهارات
 .تنظيم ورش عمل لطلبة السنة األخرية حول كيفية إعداد السرية الذاتية وكيفية البحث عن الفرصة الوظيفية املناسبة -11
 .البلد تنظيم الزيارات لطلبة املعهد ملعارض التوظيف يف خمتلف أحناء -11
التنسيق مع إدارات املوارد البشرية أو التدريب يف الشركات واملؤسسات بتنظيم لقاءات لطلبة املعهد وعرض ما لديهم من  -12

 .فرص تدريبية مناسبة هلم
 املخططة واملنفذة ونسبة التنفيذ مبا يف ذلك اإلشارة إىل الزيارات نشطةإعداد التقرير السنوي الشامل الذي يتضمن مجيع األ -13

 .اليت مت القيام هبا
 الميدانياألهداف العامة للتدريب 

عددا من األهداف العامة  املعهدلكي يعرف الطالب الغاية من التدريب العملي لكثري من التخصصات األكادميية حدد 
باجملتمع وسوق  املعهدميثل التدريب العملي باملعهد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية اليت هتدف إىل ربط حيث واخلاصة له، 

العمل حتت إشراف املختصني ومبا يؤدي إىل تنظيم عملية التدريب ويضعها يف صورة جادة لتنمية املهارات العلمية والعملية 
 :لدى الطلبة، وصوال إىل حتقيق عدد من األهداف من بينها

 .حتقيق أهداف املعهد والقسم األكادميي من عملية التدريب -1
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هارات العملية اليت تتناسب مع متطلبات سوق العمل وكمكنهم من االرخرا  مباشرة يف جمتمع اكتساب الطلبة امل -2
 .األعمال بصورة بناءة وجمدية

 .تطبيق الطلبة ملهارات التعامل مع اآلخرين والعمل بروح الفريق -3
 .وصول الطلبة إىل قيم السلوك واالنضبا  الوظيفي -4
 .اختاذ القرارات اخلاصة حبياهتم العملية املستقبلية تزويد الطلبة باخلربات اليت تساعدهم على -5
 .توثيق العالقات بني املعهد وجمتمع األعمال مبا ينعكس إجيابياً على اخلطط الدراسية  -6
إعطاء الفرصة الكاملة لطلبة املعهد لتطبيق املعارف النظرية اليت مت اكتساهبا خالل الدراسة يف بيئة عمل حقيقية أثناء  -7

 .األخرية من الدراسةاملرحلة 
 .تطوير فهم الطلبة الحتياجات سوق العمل، والسعي لتحقيق هذا الفهم بنجاح -8

 :يف حتقيق جمموعة من املهارات املستهدفة عن طريق اكتساب الطلبة الكثري من املمارسة هلا، ومنها امليداينويسهم التدريب 

 :طريقااللتزام بأخالقيات العمل املهنية، ويتم حتقيقها عن  .1
 .بساعات العمل االلتزام -
 .التقيد باملواعيد -
 .االجتماعاتحضور  -
 .إجناز األعمال اليت يكلف هبا الطالب املتدرب يف الوقت احملدد -
 .بالقواعد املوضوعة من املؤسسات املختلفة االلتزام -
 .قبول التوجيه -
 .إعداد التقارير الدورية -

 :عن طريقإظهار الكفايات االتصالية، اليت يتم حتقيقها   .2
 .إظهار مهارات اتصال شخصية إجيابية -
 .القدرة على عرض املعلومات بوضوح ودقة وفاعلية -
 .استخدام التقنيات املناسبة لنقل الرسائل االتصالية املعلوماتية واإلقناعية -
 .القدرة على االتصال جبماهري خمتلفة داخل وخارج املؤسسة -
طريق: العمل بشكل مستقل أو مجاعي إلجناز املهام املكلف هبا، الكفاية يف أداء العمل، ويتم حتقيق ذلك عن  -

وحتمل عبء العمل مع اجلماعة، والشعور باملسؤولية عن العمل الذي يقوم به الطالب املتدرب، وتسهيل أعمال 
 .اجلماعة
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 :استخدام مصادر املؤسسة لتحقيق األهداف املطلوبة، وهنا يتم حتقيقه عن طريق  .3
 .در املتاحة داخل وخارج املؤسسةالتعرف على املصا - -
 .تقومي املعلومات ومصادرها برؤية ناقدة - -
 .حتليل وتقييم املعلومات من مصادر خمتلفة - -
 .تطوير حلول ملشكالت العمل، اليت ميكن أن تتم من خالل املبادرات اإلبداعية - -
 .إدراك الفرص املتاحة، وطلب املساعدة من اآلخرين - -
 .واكتساب مهارات القيادةتقدمي حلول عملية،  - -
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 شروط النجاح في عملية التدريب

يتوقف جناح عملية التدريب على تنسيق العالقة بني مجيع األطراف املشاركة فيها اليت تشمل الطالب، واملشرف األكادميي 
 .األطراف بواجباته ومسؤولياتهيف املعهد، واملشرف امليداين يف اجلهة املدربة، ومكتب التدريب وقناعة والتزام كل طرف من هذه 

 :دور مكتب وتدريب الطلبة

 .إعداد قواعد بيانات بأمساء وعناوين اجلهات املدربة وحتديثها دورياً  .1
 .دراسة االحتياجات التدريبية ملختلف التخصصات باملعهد واملساعدة يف إجياد األماكن املالئمة لكل ختصص .2
 .العالقة يف األمور اليت ختص تدريب طلبة املعهد التنسيق واملتابعة مع املعهد واألقسام ذات .3
طلبة املعهد يف األماكن املرموقة  تكوين عالقات طيبة مع مؤسسات اجملتمع احمللي هبدف إجياد الفرص املناسبة لتدريب .4

 .واملناسبة
 .كمثيل املعهد لدى اجلهات احمللية املهتمة بالتدريب والتوجيه الوظيفي للطلبة .5
 . إعداد سريهم الذاتية بالشكل املالئم لتقدميها إىل جهات التدريبمساعدة الطلبة يف  .6
توفري املعلومات والنماذج اخلاصة جبهات التدريب واملشرفني األكادمييني وامليدانيني والطلبة لكافة األطراف املعنية مبا   .7

 .يضمن سهولة التواصل بينهم وانسيابية عملية التدريب
من شأهنا حتسني عملية التدريب يف ضوء املعلومات اليت يتم احلصول عليها من األطراف  تقدمي التوصيات لألقسام اليت .8

 .املشاركة يف عملية التدريب
 :دور المشرف األكاديمي

 :املشرف األكادميي هو حلقة الوصل بني املعهد ومواقع التدريب العملي وتتمثل مسؤولياته يف

الزمين إلجنازها َوفقا ملواعيد حمددة ترتبط مبا جاء يف دليل التدريب، حتديد موضوعات التدريب وأهدافها واجلدول  .1
 .ويكون ذلك بالتنسيق مع املشرف امليداين جبهة التدريب

 .التنسيق مع املشرف امليداين لتحديد اخلطة التدريبية للطالب مبا يتوافق مع أهداف التدريب وإمكانات جهة التدريب .2
 املواظبة على حضور احملاضراتتطبيق لوائح املعهد خبصوص  .3
 .مناقشة تقدم الطالب مع املشرف امليداين وحماولة تذليل املشاكل والعقبات اليت تواجهه .4
 .التسجيل تقدمي نتائج التدريب العملي إىل القسم األكادميي العتمادها وإرساهلا إىل إدارة .5
االعتماد األكادميي متضمنًا عينة من التقارير ألغراض  -كبقية املساقات األخرى   -إعداد ملف التدريب العملي   .6

 .املستخدمة يف التدريب
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 :دور المشرف الميداني

املشرف امليداين ميثل املؤسسة اليت يتم فيها تدريب الطلبة، وجيب أن تتوافر فيه الشرو  املطلوبة من حيث اخلربة والقدرة 
 .اليت يوجهوهناعلى تأهيل وتدريب وتقييم الطلبة والتعامل مع املشكالت 

 :وتتحدد مسؤوليات املشرف امليداين فيما يأيت

التنسيق والتعاون مع املشرف األكادميي لتحديد اخلطة التدريبية للطالب مبا يتوافق مع أهداف التدريب وإمكانات  -1
 .جهة التدريب

 .متابعة الطالب ومناقشته يف كل خطوات تدريبه -2
 .تواجه خطة تدريب الطالبمعاجلة املشكالت والصعوبات اليت قد  -3
 .حضور اجللسات اليت تتم بني الطالب ومشرفه األكادميي كلما كان ذلك ممكنا -4
 .يف هناية مدة التدريب  ملء منوذج تقييم املشرف امليداين للطالب -5
 إحاطة املشرف األكادميي علماً يف حال منح الطالب إجازة عدم احلضور إىل التدريب. -6

 :دور الطالب المتدرب

هتدف عملية التدريب إىل تطوير املهارات العملية للطالب على النحو الذي يكسبه وعيا مبتطلبات العمل ويؤهله ملمارسة 
التخصص على أسس منهجية سليمة ويتيح له إمكانية إجياد فرصة عمل يف نفس مكان التدريب إذا أثبت كفايته ونال رضا 

 لعمل،واستحسان مشرفه امليداين واملسؤولني مبوقع ا

 :وهذا يرتب على الطالب واجبات ومسؤوليات منها 

االلتزام بنظم ولوائح املعهد املنظمة هلذا األمر ومنها ما ورد يف هذا الدليل، وكذلك بالقوانني واللوائح والنظم املتبعة يف  .1
 .جهة التدريب

 .حضور الربامج التأهيلية للتدريب والذي يعقدها املعهد واملكتب .2
 .للتدريب َوفقاً للوائح املعهدالتسجيل  .3
 .حتضري السرية الذاتية اخلاصة بالطالب وميكن االستعانة ألجلها مبكتب التوجيه الوظيفي وتدريب الطلبة  .4
 .استكمال النماذج اخلاصة املعدة للتدريب  .5
 .حسن كمثيل املعهد لدى مؤسسات التدريب وااللتزام بأخالقيات العمل .6
 .تدريب يف غري أوقات الدراسةااللتزام بالتفرغ لعملية ال .7
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 .احملافظة على سرية املعلومات اليت يتم إطالع املتدرب عليها يف موقع التدريب .8
 .االهتمام بتنفيذ ما يكلف به من مهام يف األقسام اليت جيرى التدريب فيها .9
 .ال يسمح للطالب بتغيري جهة التدريب إال يف حدود الضرورة القصوى ومبوافقة املعهد .11
 .تقارير األسبوعية ورفعها الكرتونياً يف هناية كل أسبوع إىل املشرف األكادمييملء ال .11
 .الكرتونياً  يف هناية مدة التدريب للمشرف األكادميي ورفعه  ملء منوذج تقييم الطالب للجهة املدربة .12
خلربات اليت يتحها احلرص على اإلجناز الكامل لعملية التدريب على النحو الذي يضمن مشولية االستفادة من خمتلف ا .13

 .التدريب يف أقسام خمتلفة ويتجنب اللجوء إىل االنتقاء بطريقة حتول دون االستفادة من مهارات وقدرات عملية مهمة
 .إبالغ املرشد األكادميي مبا قد يواجه من مشكالت أثناء عملية التدريب .14
املعهد، كما ميكن دعوة ممثل من جهة  يفلتقريره النهائي يقدم لزمالئه  قد يطلب من املتدرب حتضري عرض تقدميي .15

 التدريب إلطالع الطلبة على جتربة الطالب وعلى اجلهة املدربة بشكل عام.
 


