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يعد التد��ب الميداني من أهم ط�ق التط�يق العملي لطالب/طالبة المرحلة الجامعية حيث يتم 

من خالله ربط الطالب/الطالبة بممارسات وتط�يقات سوق العمل بشكل مباشر في جهات لها 

عالقة مباشرة بالتخصص ، حيث يقوم الطالب بالعمل في فترة زمنية محددة �إحدى الجهات في 

العملية  الخبرة  اكسابهم  في  يساهم  مما  للتخصص  المناسبة  الخاص  أو  الحكومي  القطاع 

مهمة  فرصة  الميداني  التد��ب  يعد  حيث  الميداني  والعمل  التواصل  مها�ات  وتطو�ر 

للطالب/الطالبة لتط�يق ما تعلمه نظ��ًا من خالل القيام بأعمال ومهام وأنشطة تكسبه المهارة, 

التعامل  وط�ق  الميداني  العمل  تحديات  على  والتعرف  اآلخ��ن  مع  التفاعل  على  يتدرب  كما 

معها.

مقدمة
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١. إكساب الطالب/الطالبات الخبرة العملية والتد���ية قبل الحصول على المؤهل األكاديمي.

٢. تعرف الطالب/الطالبات على سوق العمل ومتطلبا�ه بشكل مباشر.

٣. دعم جوانب الممارسة المهنية والتط�يقية والتد���ية لدى الطالب/الطالبة. 

٤. تد��ب الطالب/الطالبات على تحمل المسؤولية, والتقيد بالمواعيد واحت�ام اللوائح والقوانين.

التعامل مع  العمل ضمن مجموعات عمل, وتد��بهم على فن  الطالب/الطالبات على  تد��ب   .٥

اآلخ��ن.

٦. تمكين الجهات الحكومية واألهلية من التعرف على مها�ات الطالب/الطالبات واستقطابهم 

للتوظيف.

لتل�ية  وذلك  الد�اسية  الخطط  تحديث  ليتم  العمل,  سوق  متطلبات  على  الكليات  إطالع   .٧

االحتياجات الفعلية لسوق العمل.

٨. تع��ز التعاون وتبادل الخب�ات �ين الجامعة والكليات وجهات التد��ب. 

أهداف التد��ب الميداني
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مصطلحات وتع��فات
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وحدة التد��ب الميداني:  
أهداف  من  لها  يحدد  ما  الكليات حسب  الميداني في  التد��ب  برنامج  على  تشرف  وحدة  هي 

ومهام من صاحب الصالحية.

مشرف التد��ب الميداني بالكلية:  
مكتب �نسيقي يتبع لوكالة الكلية للشؤون التعليمية يقوم بمهام التنسيق �ين االقسام العلمية 

بالكلية وجهات التد��ب الميداني .

دليل التد��ب الميداني:  
دليل يتم إعداده من قبل الكلية بما يتوافق مع القواعد التنظيمية للتد��ب الميداني في الجامعة 

ويتم اعتماده من قبل مجلس الكلية.

جهة التد��ب:  
يقصد بجهة التد��ب كل جهة معتبرة في نظام الخدمة المدنية أو نظام و�ارة العمل سواء كانت 
حكومية أو خاصة ويكون لد�ها نشاط يتوافق مع تخصص المتدرب, كما يتم اعتماد أي جهة خا�ج 
المملكة كجهة للتد��ب بناء على توصية وموافقة من الكلية بعد أن يقدم الطالب/الطالبة طلب 

رسمي ومرفق معه خطة التد��ب لكامل الفترة.



مصطلحات وتع��فات
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خطة التد��ب:  
التد��ب  بدء  قبل  كافي  بوقت  التد��ب  وجهة  الكلية  �ين  بالتنسيق  تطو�رها  يتم  خطة  هي 

الميداني.

المشرف الميداني:  
هو احد الموظفين في جهة التد��ب الذي يكلف من قبل جهة التد��ب باإلش�اف على الطالب 

/الطالبة خالل فترة التد��ب.

المشرف األكاديمي:  
هو أحد أعضاء هيئة التد��س بالكلية الذي يكلف من قبل الكلية وبالتنسيق مع �ؤساء األقسام 
التد��ب وكذلك  القسم خالل فترة  له مهام االش�اف على مجموعة من طالب/طالبات  ويسند 

ال��ا�ات الميدانية.

المتدرب:  
وتم منحه فرصة  الميداني  التد��ب  عليه ش�وط  انطبقت  الذي  الطالب/الطالبة  بالمتدرب  يقصد 

تد��ب.

مجال التد��ب:  
أي عمل ميداني يتوافق مع تخصص المتدرب ومعتمد من قبل الكلية.



    وحدة التد��ب الميداني: هي وحدة تشـرف على برنامج التد��ب الميداني في الكليات حسـب ما
يحدد لها من أهداف ومهام من صاحب الصالحية.

    و�تلخص أهداف وحدة التد��ب بالتالي:
١. تطو�ر وتحديث اللوائح واآلليات واإلج�اءات لضبط ومتابعة ب�امج التد��ب الميداني في الكليات.
٢. التنسيق مع جهات التد��ب لتوفير فرص تد��ب ميداني نوعية ومستدامة لطالب/طالبات الجامعة

    في الكليات المعينة عن ط��ق التنسيق لتوقيع ا�فاقيات ومذك�ات تفاهم.
٣. التنسيق مـع الكـليات بكل ما يتعلق بشؤون التد��ب الميداني.

٤. اعتمـاد أدلة ونمـاذج التد��ب الميداني المطـورة في الكـليات والـتأكـد من موافقـتها للقـواعد
    التنظيمية للتد��ب الميداني.

٥. اعتماد مخطط ال��ا�ات الميدانية في الكليات على ب�امج التد��ب الميداني وعلى قوائم أعـضاء 
    هيئة التد��س المرشحين لبرنامج ال��ا�ات الميدانية المرفوعة لوكالة الجامعة للشـؤون التعليمية.
٦. تطـو�ر تقـويم أكاديمي سـنوي للتد��ب الميداني يسـاهم في توحـيد عدد من جـوانب التـد��ب

    الميداني في الكليات.
٧. �نظيم ورش عمل سنوية الستكشاف فرص التد��ب والتنسيق لدعوة الجهات المشاركة من أجل

    تطو�ر الش�اكة مع تلك الجهات بما يخدم برنامج التد��ب الميداني.
٨. تهيئة وتطو�ر بوابة التد��ب الميداني االلكت�وني بما يتوافق مع احتياجات الكليات.

٩. أي مهام ومقترحات من شأنها تطو�ر وتحسين برنامج التد��ب الميداني في الكليات.

وحدة التد��ب الميداني
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١. إعداد دليل تد��ب ميداني مناسب لمتطلبات الكلية بما يتوافق مع القواعد التنظيمية للتد��ب 

الميداني ويتم اعتماده من مجلس الكلية ويشمل :

- متطلبات وش�وط االلتحاق بالتد��ب الميداني من عدد ساعات مجتازة أو إكمال مق��ات د�اسية 

محددة.

- آلية التقديم على التد��ب الميداني لمن ينطبق عليه ش�وط االلتحاق.

التد��ب الميداني في الكلية من نماذج وتقا��ر دو��ة نهائي وكشف حضور  - قائمة بمتطلبات 

وانص�اف خالل فترة التد��ب, أي نماذج أخرى تق�رها الكلية.

- آلية االش�اف والمتابعة للطالب المتدر�ين خالل فترة برنامج التد��ب الميداني.

- آلية التق�يم للطالب/الطالبات المتدر�ين بعد استيفاء كل متطلبات التد��ب الميداني.

- تطو�ر نماذج التد��ب الميداني بما يسهم في �نظيم برنامج التد��ب الميداني ويفي بمتطلبا�ه 

ويحقق معا�ر جودة عالية في م�احل التنفيذ والمتابعة والتق�يم.

- التع��ف بما يتوافر من خدمات بوابة التد��ب الميداني االلكت�ونية.

مهام ومسؤوليات
مشرف التد��ب الميداني بالكليات
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ال��ا�ات  لبرنامج  المرشحين  المشرفين  لقائمة  الكلية شامل  الميدانية في  ال��ا�ات  تطو�ر مخطط   .٢

الميدانية والرفع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية بطلب االعتماد والتكليف.

٣. �نظيم محاض�ات وورش عمل لتهيئة الطالب/الطالبات لبرنامج التد��ب الميداني.

فترة  خالل  الطالب/الطالبة  يحتاجها  التي  المها�ات  تطو�ر  في  تساهم  تطوي��ة  دو�ات  اقامة   .٤

التد��ب الميداني.

التد��ب  وحدة  من  الصادرة  الميداني  للتد��ب  السنوي  األكاديمي  التقويم  بمواعيد  االلت�ام   .٥

الميداني. 

٦. إعداد تق��ر سنوي عن برنامج التد��ب الميداني في الكلية يشمل أعداد الطالب/الطالبات المتدر�ين 

وجهات التد��ب والتخصصات ومخرجات برنامج التد��ب مع رصد اإليجا�يات والسل�يات وذلك من وجهة 

نظر الطالب/الطالبات والمشرفين األكاديم�ين والمشرفين الميدان�ين وذلك بغرض د�استها لتحسين 

التد��ب  لبرنامج  السنوي  التق��ر  رفع  يتم  التد��ب  لها  المناسبة  الحلول  وتقديم  وتطو�ره  التنظيم 

التعليمة  للشؤون  الجامعة  بوكالة  الميداني  التد��ب  وحدة  إلى  كلية  كل  قبل  من  الميداني 

واألكاديمية من أجل الم�اجعة والتعاون في س�يل تطو�ر ب�امج التد��ب الميداني بشكل سنوي.

٧. المساهمة مع وحدة التد��ب الميداني في تطو�ر بوابة التد��ب الميداني اإللكت�ونية والتعاون 

التام في مجال تط�يقها واالستفادة مما يتاح من خدمات إلكت�ونية بوابة التد��ب الميداني.

مهام ومسؤوليات
مشرف التد��ب الميداني بالكليات

9



مـهـام ومــسؤولـيـات
جــهـات الـــتد��ــب

الذ�ن   الموظفين  من  ويكون  المتدرب  للطالب  مناسب  ميداني  مشرف  بتحديد  تد��ب  جهة  كل  تقوم 

لد�هم الخبرة الكافية في اإلش�اف على المتدر�ين ويكون للمشرف الميداني المهام التالية:

١. تع��ف الطالب/الطالبات بجهة التد��ب وأهدافها وسياستها وإج�اءا�ها.

٢. إ�احة الفرصة للطالب/الطالبات لممارسة العمل المهني واالحتكاك بالمشاكل على أرض الواقع.

٣. اإلش�اف الدائم والمتابعة المباشرة لما يقوم به الطالب من أعمال وأنشطة، وت�ويدهم بالتعليمات 

والتوجيهات الالزمة.

٤. االستعانة بمن ي�اه مناسبًا من موظفي جهة التد��ب لتنفيذ أي نشاط مع الطالب/الطالبات المتدر�ين 

وذلك تحت إش�افه ومالحظته.

٥. عقد اجتماعات بصورة منفردة مع كل طالب/طالبة وتوجيهه حسب الحاجة ومساعدته في التغلب 

على الصعوبات.

٦. متابعة كشوفات حضور الطالب/الطالبات وانص�افهم.

٧. المشاركة في تقويم أداء الطالب/الطالبات،وتقديم تق��ر عن كل متدرب طبقا آللية التقويم المعتمدة.

٨. التواصل مع المشرف األكاديمي للطالب/الطالبة، واإلبالغ عن حاالت المخالفة لألنظمة المتبعة بجهة 

التد��ب، أو عدم الت�ام الطالب/الطالبة بخطة التد��ب وما يكلف به من مهام وكذلك في حالة الغياب.

٩. اقت�اح التوصيات لدعم التعاون �ين الكلية أو الجامعة وجهة التد��ب وتقديم ال�أي نحو تطو�ر برنامج 

التد��ب الميداني.
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ضوابط التحاق الطالب
ببرنامج التد��ب الميداني

١. يلزم أن يكون الطالب/الطالبة منتظم أكاديميا. 

٢- يلزم ان يكـون الطالب/الطالبة من الذ�ن �نطبـق عـلـيهـم شـ�وط ومتطـلبات التـد��ب المـيداني

حسب التخصص.

٣. يجب أن يتوفر لدى الطالب/الطالبات المتدر�ين القدر الكافي من المعتلومات والمهـا�ات التي 

    تمكنهم من ممارسة التد��ب على أفضل وجه.

    ولكي يتحقق ذلك �وجد ضوابط مختلفة يمكن االعتماد عليها في تحديد ش�وط التحاق الطالب/

الطالبات بالتد��ب الميداني كما يلي:

١. أن يجـتاز الطالب/الطالبات عددا معـينا من المـقـ��ات التخـصصية التي تمـكـنهم من أداء مـهـام 

    وأنشطة في التد��ب �تناسب مع تخصصهم.

٢. أن يجتاز الطالب/الطالبات عددا محددا من الساعات الد�اسية للبرنامج األكاديمي قبل التحاقهم 

    بالتد��ب الميداني.
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١. التسجيل في النظام األكاديمي إذا تحققت الش�وط.

٢. حضور اللقاءات التمهيدية والدو�ات التي تعقدها الكلية للتع��ف بالتد��ب الميداني.

٣. حضور اللقاءات التي تعقدها جهة التد��ب للتع��ف بها وأهدافها وخدما�ها.

٤. اال�تظام في الحضور لجميع أيام التد��ب وفي المواعيد المحددة.

٥. حضور االجتماعات الفردية والجماعية التي �نظمها جهات التد��ب.

٦. االلت�ام بأنظمة جهات التد��ب الميداني وقواعدها وإج�اءا�ها وسياستها وعدم مخالفتها، 

والحفاظ على ممتلكات جهات التد��ب �يانات العمالء والموظفين.

٧. االستفادة من توجيهات المشرف األكاديمي والمشرف الميداني.

٨. تقديم تقا��ر المتابعة في المواعيد المحددة.

٩. حضور المناقشة في القسم بعد ا�تهاء التد��ب الميداني.

مهام الطالب المتدرب ومسؤليا�ه
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يتم تحديد أعداد المشرفين األكاديم�ين خالل فترة التد��ب بالتنسيق مع �ؤساء األقسام بحيث يكون 

التد��ب  قبل مشرف  عددهم من  يحدد  المتدر�ين  الطالب/الطالبات  لدى كل مشرف مجموعة من 

الجهات  الجغ�افي  والنطاق  األكاديمي  البرنامج  في  التد��ب  ط�يعة  على  بناء  بالكلية  الميداني 

التد��ب ويقوم المشرف األكاديمي بالمهام اآلتية خالل فترة التد��ب:

١. متابعة �نفيذ الطالب/الطالبات للتد��ب طبقا للضوابط والقواعد المعتمدة من الكلية.

٢. متابعة مباشرة الطالب/الطالبات لبرنامج التد��ب الميداني بالوقت المحدد ورفع قوائم مباشرة 

التد��ب لمشرف التد��ب الميداني بالكلية.

٣. التوجيه المستمر للطالب/الطالبات من خالل تقا��ر المتابعة الدو��ة وال��ا�ات الميدانية.

٤. التقويم المستمر للطالب/الطالبات طبقا لآللية المق�رة من الكلية.

٥. �نفيذ جدول ال��ا�ات الميدانية للطالب/الطالبات وجهات التد��ب خالل فترة التد��ب وتقديم تق��ر 

عن كل ��ارة لمشرف التد��ب الميداني بالكلية عن سير برنامج التد��ب.

٦. االجتماع بالطالب/الطالبات في جهة التد��ب ومناقشتهم ومتابعتهم ومعرفة المشكالت التي 

تواجههم وحث الطالب المقص��ن على االلت�ام ودفعهم لتحسين أدائهم.

للطالب/الطالبات  واالنص�اف  الحضور  لمتابعة  الميداني  المشرف  مع  مباشر  بشكل  التواصل   .٧

المتدر�ين.

اإلش�اف الميداني
خالل فترة التد��ب
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بجانب المتابعة واإلش�اف المستمر على الطالب/الطالبات المتدر�ين من خالل ال��ا�ات الدو��ة التي 

تق�يم  يتم  فإنه  الميداني  المشرف  مع  المباشر  التواصل  وكذلك  االكاديمي  المشرف  بها  يقوم 

الطالب/الطالبات  يقدمها  التي  الدو��ة  المتابعة  تقا��ر  خالل  من  مستمر  بشكل  الطالب/الطالبات 

للمشرف االكاديمي فترة التد��ب ويتم تقويم الطالب بناء على نموذج محدد ويحتوي على معا�ير 

واضحة للتق�يم بحسب التخصص وما يتم اعتماده في الكلية التي ينتمي إليها الطالب/الطالبة.

تق�يم الطالب الملتحقين
ببرنامج التد��ب الميداني

14



يجب على الطالب/الطالبة اال�تظام في الحضور لجميع أيام التد��ب وفي المواعيد المحددة من قبل 

جهة التد��ب ويتم توثيق حضور وانص�اف المتدرب من خالل كشف تعتمده الكلية بالتنسيق مع جهة 

التد��ب , وفي حال حدوث غياب لدى المتدرب يلزم أن يتم ا�خاذ إج�اء فوري من قبل مشرف التد��ب 

الميداني لتصحيح وضع الطالب/الطالبة وا�خاذ إج�اء مناسب بما يتوافق مع لوائح دليل الكلية للتد��ب 

الميداني.

االعتذار من مق�ر التد��ب بعد بدء التد��ب للطالب/الطالبة غير ممكن إال في حالة وجود عذر قهري جاز 

لمشرف التد��ب الميداني بالكلية التي يتبع لها الطالب/الطالبة في حاالت الض�ورة القصوى قبول 

عذر الطالب/الطالبة والسماح له باالعتذار عن مق�ر التد��ب والرفع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية .

الغياب واالعتذار عن التد��ب الميداني
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للتد��ب  السنوي  االكاديمي  التقويم  عن  باإلعالن  بالكليات  الميداني  التد��ب  مشرف  يقوم 

الميداني خالل بداية العام الجامعي ويشمل :

١- اللقاءات التمهيدية

٢- فترة ط�ح واعتماد فرص التد��ب الميداني

٣- بداية ونهاية التد��ب الميداني

٤- فترة التق�يم ورصد النتائج في النظام األكاديمي

٥- فترة رفع تقا��ر التد��ب الميداني السنوية من الكليات لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية .

التقويم األكاديمي
لبرنامج التد��ب الميداني

16





<
<
<
<
<
<
<


