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 المعمارية الهندسة   بقسم الميداني بالتدريب  الخاصة  التدريبية الخطة  اعداد   منهجية

 : معهد أكتوبر العالي للهندسة و التكنولوجيا

  :مقدمة

 ومما . العالم دول مختلف  في االقتصادية التنمية في فعاال دورا   المعمارية ة الهندس بقسم نالمهندسو يلعب

 الهندسية واالستشارات المقاوالت مجال في  عالية مهارة ذوى المهندسين العمل سوق احتياج ذلك  يؤكد

 . العمل بسوق  المتاحه المشكالت لشتىء  متقدمة حلول  أيجاد مع والتعامل

 معارف تنمية إلى تهدف والتي المنظمة التدريبية واألنشطة بالبرامج وسعالت زيادة  من البد  كان لذلك

 تخطيط على  تساعدهم والتي وانتاجيتهم أدائهم  مستوى رفع  يضمن بما المهندسين واتجاهات ومهارت

 خطيطالت في تساعدهم  التي االيجابية والقيم  باالتجاهات تزويدهم إلى  إضافة ، أعمالهم  وتقويم وتنفيذ

 مهامهم تأدية من لتمكينهم األفضل نحو المهني سلوكهم وتغيير العمل في رغبتهم وزيادة والتنفيذ

 السلوك وتطوير  الشخصية  الثراء األساسية المداخل أحد يمثل فالتدريب  . عالية وفاعلية بكفاءة وواجباتهم

 يشهدها التي عةالمتسار ييراتالتغ ومع ، والجماعي الفردي  المستويين على األداء  متطلبات يقابل بما

 يكون ولكي . المعلومات تكنولوجيا ثورة  معطيات و الجودة  معايير مع يتفق  والذي  المعاصر المجتمع

 التدريب فاعلية وتحقيق  جهة من التدريبية البرامج فاعلية في ومؤثرا   ناجحا   التدريبية االحتياجات تحديد

 يتم والتي التدريبية االحتياجات بتحديد  دأتب وعملية ميةعل خطوات وفق  يتم أن ينبغي ،  أخرى جهة من

 التدريبية األساليب  واختيار ، التدريبية االحتياجات تلك لتلبية المالئمة التدريب  أنواع تحديد ضوئها على

 ، أهدافها تحقيق في نجاحها مدى من والتأكد التدريبية العملية تقويم ثم ، االحتياجات تلك تشبع التي

 . عليها التغلب على والعمل التدريبية العملية واجهتها التي وبات الصع عن تغذية وتوفير
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 دليل التدريب الميدانى 

   :القسم ورسالة يةؤراوال :  

 والعلمية العملية الجوانب في وتأهيلهم القسم بطالب  الخاصة المهارت  وتعزيز  تطوير  الى القسم يسعى ۔

 مهاراتهم لتنمية الميداني التدريب لطالبه  القسم يتيح كما  . االتكنولوجي بةومواك العمل بسوق المستحدثة

 متنوعه فرصا   القسم ويوفر  . العمل  سوق متطلبات تلبية على  وقدرتهم  تنافسيتهم وزيادة والجماعية الفردية

 بها سيعمل التي بمؤسسته  للنهوض  واالبداع التميز على قادر مهندس الخراج  للتدريب 

 

  :الميداني بالتدري أهمية : ثانيا  

 لسوق  المتطلبة المهارات بعض  الطالب  أكساب  و  العمل  بسوق  المباشر  حتكاكاإل على الطالب مساعدة  • 

 .العمل

 .ومتطلباته العمل سوق مستجدات  معرفه •

 والجهات والدوائر الهندسية والمكاتب والمؤسسات بالشركات العمل سير  طبيعة على الطالب تعرف •

 .عالقةلا ذات  والخاصة العامة

 الدراسه  خالل اكتسبوها التي النظرية المعرفه  تطبيق على  الطالب مساعدة •

 . الطالب عند  الذاتية الثقة بناء •

 في العمل مشاكل معالجة وكيفية  األعمال إنجاز في والسرعة  والدقة االنتظام مهارة الطالب اكتساب •

 الميداني  الواقع

 المتعلق التقرير إعداد بهدف ، وترتيبها وتصنيفها المعلومات عن البحث في ليةالعم الطالب مهارة تنمية •

 . الميداني بالتدريب

و السوفت   احتكاك الطالب ببعض المجاالت ات الصلة التى تؤهلة لسوق العمل مثل برامج الكمبيوتر •
 . وير 
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   الميدانى  خطة التدريب

  :الميداني العملي للتدريب المتبعة اإلجراءات

 درجة على للحصول اإلجبارية المتطلبات منالمستوى االول و الثانى   الميداني بدري الت يعتبر ۔ 
 الطالب ويؤدى و يكون تحت اشراف اكاديمى من المعهد   الهندسة كلية في  العمارة لتخصص البكالوريوس

 نيالثا المستوى  في األول  التدريب  , تدريبين على ومقسم  الدراسه مقررات من كجزء الميداني التدريب 
 خالل الدراسة من الثالث المستوى في  يتم الثالث  والتدريب الثاني الدراسي الفصل خالل الدراسة  من

 . الثاني الدراسي  الفصل

  1ميداني تدريب

 يوم) على ان  يوم 14 ولمدةالمعهد ب الثاني المستوى  لمقررات استكماله بعد ميدانيا   تدريبا   الطالب يقضي 

 خالل التدريب  فترة  خالل اكتسبها التي والعملية المهنية المهارات  هار ظا الطالب  وعلي اسبوع كل من
و يتم تقيمة من خالل لجنة مكونة من مجموعة من اعضاء هيئة التدريس   األكاديمي المشرف مع المنافسة

 .داخل المعهد ومن مجموعة من المتخصصين و االستشاريين خارج المعهد

  2 ميدانى  تدريب

 أربعة ولمدة الهندسية المؤسسات حدبأ الثالث  المستوى لمقررات استكماله بعد ميدانيا   تدريبا   الطالب  يقضى

 وعليه عليها تدرب التي للعمليات كامل وصف به موضحا   التدريب نهاية في تقريرا   بعد أن  وعلى أسابيع

 تقييم ويتم  رقري الت مناقشة لخال التدريب فترة خالل اكتسبها التي والعملية المهنية المهارات يظهر أن

 احتبار لوضع  التدريبي والمكان المعهد من مختصه لجنة طريق  عن  ,الترم نهاية خالل الميداني التدريب 

 الوضع وكذلك والدراسي الترم  خالل التدريب  من الطالب استفاده  مدى  لبيان للطالب  وتحريري شفوي

 . الصيفي الترم  خالل

   الورش التدريبية

داخل  و خارج المعهد التى تؤهل الطالب الى سوق العمل و تجعلة يحتك  رش التدريبيةتوفير الو  •
 بالمجاالت و التكنولوجيا الحديثة 

ية التدريب خالل الورش و  توفير الوسائل و المواقع الميدانية التى تسهل على الطالب عمل •
 التدريب. 
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   الموارد المتاحة للعملية التدريبية 

 ائل المرئية و المسموعة  لمزودة  بالوسالمتنوعة و ا قاعات التدريب  -1

 المعامل التنوعة اضافة الى المعمل الرقمى المزود بماكينة الليزر لالستخدام بالعمارة البارمترية -2

 الميدانية.المواقع    إلىوسائل االنتقال من و-3

 منهجية اختيار شركات التدريب  

 ب المقدمة  تياجات التدرياسبها مع االح البرامج التدريبية المقدمة و تن تنوع •

 مواكبة البرامج التدريبية الحتياجات سوق العمل من حيث التطورات الحديثة و التكنولوجيا  •

 وجود فريق عمل من المهندسين و المختصين المؤهلين للتعامل مع الطالب فى المرحلتين   •

     التدريب و  من خالل لجنة ا و مراجعتها تقديم جدول دراسى و برامج تدريبية واضحة يمكن اعتماده•

 مجلس القسم  

 التدريب  مجاالت- 

 بحيث الميداني التدريب  ولجنة األكاديمي قسمه مع بالتنسيق له المناسبة التدريب جهة الطالب  يختار - 

 أو الصناعية والشركات الهندسية والشركات  المكاتب مثل الميداني التدريب أهداف له  تحقق أن يمكن
 على الجهة هذه من الطالب  يحصل بحيث الطالب  معرفة و مهارة  من تزيد والتي ،  رهاوغي أو تجاريةال

  .فقط  الجهة مع تحديدها يتم التي فترة أثناء التدريب ويكون فيها للتدرب موافقة

  :للتدريب المتابعة آليات 

 مدي يشمل دوري  بشكل بعةمتا نمودج  األكاديمي المشرف بتسليم  التدريب فترة خالل الطالب  يقوم  ۔ 
 . التدريبيه الفترة خالل  اليه الموكلة  للمهام انجازه

 فترة  خالل  للطالب ميدانية رات  زيا وعمل التدريب جهات مع بالتواصل األكاديمي المشرف يقوم : 

 بالقواعد التزامة ومدى التدريب فترة خالل ومواظبته الطالب  نشاط  على للتعرف  األمر لزم  آن التدريب 
 .األكاديمي المشرف  قبل من أو المؤسسة قبل من ء سوا اإلرشادات و

 لكي ، بأول  أوال عليها حصل  التي والمعلومات المالحظات بتدوين التدريب  فترة خالل الطالب  يقوم • .

  .التدريب انتهاء من أسبوع خالل األكاديمي مشرفه إلى تدريبه عن نهائيا تقريرا   الطالب يقدم 
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 لجنة مع  المناقشة موعد  تحديد  ويتم ، التقارير تلك لمناقشة النهائي وعد الم األكاديمي المشرف  يحدد •

 . الغرض لهذا القسم مجلس يشكلها

 الميداني التدريب بجانب بالكليه له  الدراسيه الفترة  خالل االقل  على تدريبين استكمال الطالب  على•

 .االجبارى

  :الميداني التدريب من  االنسحاب شروط  

 بذلك  القسم في التدريب  مشرف  إبالغ الميداني التدريب مادة  ب بسح  الراغب  لىع • 

  .القسم ومجلس بالتسجيل المختصة الجهات موافقة أخذ ضرورة التدريب جهة تغيير الطالب  رغب إذا  - 

 .القسم مجلس يقبله  بعذر  اال التدريب  أستكمال يحقله ال (% 25) تنعدل بنسبه الطالب  تغيب إذا •

  .بها يتدرب التي المؤسسة وتعليمات الكلية بتعليمات التدريب فترة اءأثن الطالب زميلت • 

  :الميدانى للتدريب  بالنسبة  القسم مهام

 .الدراسى للجدول تبعا التدريب مواعيد تنسيق •

  .للتدريب المختلفه الطالبية االحتياجات دراسة•

 . التدريبية العملية سير  حسن متابعة  •

  :الميداني التدريب في الطالب ات ومسؤولي مهام

 مسؤولياته ومعرفة ، التدريب أهمية فهم عليه ويجب الميداني التدريب من المستفيد هو  الطالب  يعتبر ۔ 
 : التدريب المتعلقة المهام أهم  يلي وفيما التدريب تجاه

 التدريب  في التسجيل  :أوال 

 . األكاديمي النظام  في  التسجيل.1 

 . الميداني بالتدريب  المتعلقه الكلية تعقدها تيلا التعريفية تاللقاءا  حضور  .2 

 . التدريب ولوائح بنظم  بااللتزام التعهد.3 

  :التدريب أثناء  الطالب  من  يتطلب  ما  :ثانيا   

 . وخدماتها واهدافها بها للتعريف التدريب  جهة تعقدها التي اللقاءات حضور .1 

 . المحددة  عيدالموا وفي  ريبالتد أيام لجميع الحضور  في اإلنتظام.2

 . التدريب وبرنامج المهنية والمهام واألنشطة  االعمال جميع إنجاز.3
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 . بالكلبه الخاصه االستبيانات خالل من التدريب  جهة ومحاضر مشرف تقييم .4 

 .مخالفتها وعدم وسياساتها التدريب  جهة وقواعد بأنظمة االلتزام  .5 

 :ني يداالم للتدريب ياألكاديم  المشرف ومسؤوليات  مهام

 . الميداني للتدريب التمهيدية محاضرات والقاء عداد-1

 المختصة  الجهات من الموافقات على والحصول  التدريب  أجراءات تنفيذ متابعة -2

 . التدريب  ملفات  واستكمال التسجيل شروط من التحقق -3

 . التدريب تجها ومشرفي ب الطال استفساارت على والرد  التدريب  أثناء تظهر  التي المشاكل  حل -4

 . التدريب  وتقارير التوصيف وملفات  النهائية التقارير  إعداد  -5 

 المتابعة آللية طبقا  الميداني التدريب  وقواعد  لضوابط الطالب  تنفيذ متابعة -6

 .التدريب جهات مشرفي  على والتعرف التدريب  جهات وزيارة التدريب برنامج تنفيذ  من التحقق  -7 

 . اإللغاء شروط فيهم تتحقق الذين للطالب الميداني بالتدري إلغاء متابعة -8

  :الميداني التدريب لجنة ومسؤوليات   مهام 

 . دوريا وتحديثها والخارجية الداخليةجهات التدريب من الشركات المختلفة وبيانات قواعد  إعداد.1

 . تخصص لكل مةالمالئ ألماكنا وإيجاد  بالكلية التخصصات لمختلف التدريبية جاتيااالحت دراسة .2

 . بالتدريب منها االستفادة للطالب يمكن التي والشركات  بالمصانع خاصه  للطالب بيانات قاعدة أعداد.3

  الطلبه بتدريب المتعلقة الشؤون  كافة حول األقسام مع والمتبعة والتنسيق  بالتنظيم القيام  ..4

 بالتدريب  المهتمة والمؤسسات تاالجه لدى المعهد  تمثيل ..5

       على بناء وذلك  منها كل في  التدريب عملية تحسين شأنه من والتي المختلفة  لالقسام التوصيه تقديم ..6 
  . بالتدريب المعنية الطراف  كافة من  الواردة التقييم تقارير تحليل

 

  -(:المادة ودكتور  قسم كل  من لجنة  األقسام) في  التقييم لجنة  ومسؤوليات  مهام

 ئيالنها التقرير  تقييم -1

  .المتدربين الطالب  لمناقشة المناقشة  مواعيد  عن اإلعالن -2
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 . المتدربين للطالب  المقدمة العروض  تقييم -3

 .األكاديمي للمشرف وتسليمه الطالب درجة رصد  -4

 

   توثيق التدريب

معاونة حضور و غياب  الطالب عن طريق المتابعة من خالتل اعضاء هيئة التدريس و الهيئة ال -
 . ف االكاديمى ()المشر

 التقارير الدورية و النهائية الخاصة  بالمواد العلمية و الزيارات الميدانية   -

االمتحانات النصف نهائية و النهائية التى تقييم من خالل لجنة الممتحنين المشكلة من اعضاء هيئة و   -
 يب  الهيئة المعاونة و الهيئة االستشارية المشكلة من شركة التدر

ة بتقييم اعضاء هيئة التدريس و اعضاء الهيئة المعاونة لمسيرة عملية التدريب داخل  ات  خاصاستبيان -
 الشركة  

 استبيانات خاصة بتقييم  الطالب لمسيرة العملية التدريبية داخل الشركة   -

 الشهادات التدريبة التى تقدم للطالب و تحدد مستوى اجتيازة للعملية التدريبية .  -

 

  دريبياس مردود التق

   :التدريب نهاية في الطالب تقييم 

  :يلي لما طبقا التدريب  عملية نهاية في  الطالب تقييم  يتم ۔

 .والمعهد التدريبه الجهة خالل من االجبارية التدريب  مواد في الطالب  تقييم يتم. 1

 هافيذ لتن الطالب ليال  توكل بأعمال خاصه الدرجات  من % 50 يكون بحيث  الدرجات تقسيم  يتم ..2 

 الفترة نهاية في امتحان خالل من تكون الدرجات  وباقي التدريبية الفترة منتصف  في وامتحان وحضورة 

 بالتدريب  الخاص النهائي والتفرير  التدريبة

 عليها تدرب  التي الموضوعات يتضمن  مطبوع تقرير باعداد ، التدريب عملية انتهاء بعد الطالب  يقوم .3

 . .(%25 ) البند هذا لتقييم خصص وقد  ، األكاديمي للمشرف يسلم ، التدريب  فترة  خالل  الطالب
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 للمشرف باإلضافة  ، العملي التدريب  لجنة من عضوين من مشكلة  لجنة قبل من الطالب مناقشة  يتم.4 

 وقد ،  منه المقدم التقرير في  الطالب لمناقشة  ، القسم مجلس  من مختص عضو  وبرئاسة األكاديمي

  . عالمة ( 25% ) دالبن هذا  قييملت خصص 

  : درجة وتوزع كالتالى ---درجة فقط  (50)  من الميدانى التدريب النهائية الدرجة تحتسب

 الدرجة  القائم بالتقييم 
عدد  

 االستمارات 
 مالحظات 

 تقييم اعمال السنه  1 - مدير المؤسسة  -1

المشــــرف الفنــــي ) عضــــو  يئــــة  -2

 التدريس(
 تقيم أعمال السنه  1 -

تحان اخر العام ية لتقييم املجنة ثالث  -3

 ) عضو  يئة تدريس(
- 3 

تقييم التدريب الميدانى أخر  

 الفصل الدراسى . 

 

  :الميداني التدريب تقرير  حتويات م

 التدريب تقرير  إعداد  بهدف  وذلك  التدريب  عملية خالل التالية النقاط مراعاة المتدرب  الطالب  على ۔ 

 : التالية النقاط ليتضمن الميداني

 :التدريبي التقرير  مقدمة. 1 

 . عملها وطبيعة وأهدافها عملها طبيعة تبين الطالب بها تدرب التي المؤسسة عن عامة فكرة  وتشمل 

 : التقرير مضمون  .2 

 . التدريب فترة أثناء الطالب بها قام التي لألعمال وشرح  وصف  

  : التقرير خالصة  .3

 | كفاءة بتنمية تتعلق ارحات انت أية وبيان عمليل ا التدريب من الطالب  إستفادة مدى بيان وتتضمن

 . الميداني التدريب 

 الفنية والتقارير  المستندات من  صور نماذج  إرفاق ، ممكنا ذلك كان كلما الطالب على التقرير  مالحق .4 

  . التقرير  نهاية في بها قام  التي واألنشطة واألعمال
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  : معماريةال  الهندسة لقسم مستقبليةال  التدريبية اجات ياالحت تحديد

 وباالخص عموما التكنولوجيا على  الطارئه المستجدات على بناء التدريبية االحتياجات تحديد يتم . 

 وتوزيع المستجدات  تلك تحديد  المختص القسم خالل من سنويا   ويتجدد المعمارية الهندسة بقسم  الخاصه

 لكي اختياره سيتم  الذي  وما للطالب  المستجدات تلك مالئمة دىم للنظرالى القسم  داخل للطالب استبيانات

 . للتدريب الالزمة والمؤسسات والشركات التدريب اختيارنوع في مراعاته يتم

  :القسم خالل من  توفير ا يتم التي  التدريب  جهات 

   ابراهيم  مختار المصرية  المقاوالت شركة-1

  سكاناإل و  البحوث لمركز التابع  الحرفى  المركز  -2

   العبد  المصرية المساهمة شركة -3

 (  التدريب و  لالستشارات برفكت  بى شركة   - الهندسية لالستشارات  ايهاف شركة) االستشارية المكاتب -4

 ى التعليمي األبنية هيئة-5

 مرفقات العملية التدريبية : 

العملية تم  انجازة ب بمعيار التعليم و التعلم كتوثيق لما 5-3يرفق ملف تدريب مكتمل بمرفقاتة ببند  

 . 2019 -2018يبية التدر

 اعتماد الخطة التدريبية  

يتم اعتماد الخطة التدريبية بشكل سنوى من خالل مجلس القسم و يتم التعديالت طبقا للمالحظات المقدمة  

 هذا  من مجلس القسم 

وعة و هذا فى مجم الى و يتم عمل تدريب صيفى للطالب باالجازات الصيفية بحد ادنى مرتين و باالضافة

 شارية و المقاوالت . ت االستمن الشركا
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 خطاب ترشيح الطالب للشركات  
 

 ..................................................... الســـيد األستاذ الفاضل مدير مؤسسة /  

 تحيــة طيبــة وبعد ،،،،، 

م سيييا ا م بايييمنة  مييد  إلتوييي   سيي     نحيي س ايي م علم ً بييم  د نيي  إلييي رإلييى مؤسس ييما ً يية إلجااييسلم م بيي إل   ؤ يي م 
إلايييييييييم ............................ / م . إلييييييييي  . ........................ ي  ييييييييي   .  م تيييييييييم ة   وكياييييييييي  رم سلك     يييييييييم إلييييييييي 

.............. ......................... )ماب ع م  ( /   تم     .م جمإلتي .............. 

 بالرجــاء التكرم بموافـاتنا بموافقة سيادتكم على ذلك . 

 -وعليه فإن الطالب المرشحين للتدريب الميدانى طرفكم بالمؤسسة هم : 

-الرجاء اتخاذ الالزم نحو تسهيل مهمتهم علماً بأن المشرف على تدريبهم :   

...... ....................................... األستاذ المشرف / ..............   
 المعيـد المقيـــم / ............................................................. 

 مع خالص شكرى وتقدير إدارة الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم  م  االسم  م 

1  4  

2  5  

3  6  
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 ........./ ........... كشف حضور وغياب التدريب الميداني للعام الجامعي ..

 ...... مؤسسة ......................... شهر................. ........المستوى  

                                                                                     

                                                                                                                                                            

 توقيع المشرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسـم الطـالب  م 
 التاريخ:   /    /  التاريخ:   /    /  التاريخ:   /    /  التاريخ:   /    / 

 انصراف  حضور  انصراف  حضور  انصراف  حضور  انصراف  حضور 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

     العضو المقيم  
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 كشف درجات أعمال السنة لمادة التدريب الميداني 

 

 المشرف المقيم للعام الجامعي .........../ ........... 
 ................ .............................................................................................................. الفرقة /
 ............................................................................................................................  القسـم /

 ............................ ............................................................................................... /المؤسسة 
 ...................................................................................................    المشرف المقيم بالمؤسسة /

 

 ريب الميداني المقيم مشرف التد 

 االســم: ............................. 

 التوقيع: ............................ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم الطالب  م 
 الدرجة 

درجة (  ---)  
 الدرجة بالحروف كتابة 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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 ........... ) اعمال السنة(   لبرنامج استمارة رصد درجات الطالب في التدريب الميداني   
 ............. للعام الجامعي .............. / 

 ........................... رقم الجلوس /  ............................................................................... االسم /
  .................. ( /----الدرجة الكلية من )  .................................................................. المؤسسة /

 

تقويم مرحلة ال  القائم بالتقويم   
الدرجة  

 الكلية 

الدرجة  

 باألرقام
 الدرجة بالحروف 

    مرحلة المشاهدة المشرف  

    منتجات الطالب من مصادر التعلم  المشرف 

    االنشطة المدرسية والمكتبية  المشرف  

    انجاز الطالب  تقرير  ملف المشرف  

    التزامهم  وتفاعلهم حضور الطالب و  مدير المؤسسة 

 جة إجمالى الدر  
   

 

 

 المشرف عضو  يئة التدريس 

 االســم: ............................. 

   

 التوقيع: ............................  

 

 

 

 مجلس القسم                                                           لجنة التدريب      

 التابعة لوحدة ضمان الجودة                                                                       
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 2023/2022-2021/2020الخطة الجديدة لسنة  اجراءات اتباع  

 ) و يتم تغيير ا سنويا طبقا  الى مستجدات (

يا   تحسبا  لما قد يحدث مستقبل باساليب التعليم عن بعد الطالب اوال   : نظرا لمستجدات فيروس كرونا فقد تم االهتمام بدعم 

 البرامج التى سوف يتم تنفيذها فى الخطة الجديدة هى   اولويات لهذا كان 

و  الطالب نهاية العام الدراسى القديم و قبل بداية العام الدراسى الجديد  لمعرفة احتياجات  ثانيا  : تم توزيع استبيانات فى 

 ت المتبعة . مرفق لسيادتكم التحليل و النتيجة و االجراءا 

  

                 بالتدريب الخاصة التدريبية التعامل مع جائحة فيروس كورونا فى اعداد الخطة منهجية   -اوال  :     

  ندسة التشييد والبناء بقسم الميداني 

  :مقدمة

الدراستيل  « بظاللهتا عىتا البى تل الدتان يي  فتن الستنل19-خيمت تداعيات فيروس كورونا المستجدد ككوفيتد       

مجخرجي  حديثاً، بأن حرنت الفئل األولا ن  فرصل الجدريب ال مىن الذي يُمك  البى ل ن  الجخرج األخيرة وكذلك ال

فن وقت نحدد، إلا جانب حرنان الخريدي  ن  إنكانيل الجدرب ضم  ننشتتت وو نسسستات تترت ا باخجااصتاته  

 .لىحاول عىا فرصل عمل الحقاً 

از فجترة الجتدريب المبىوبتل لىجخترج ت جمتد عىتا المشتاري   تدالل نندتبرح ندموعتل نت  الوقانت لدنل الجدريب ب

الدانب ال مىتن الميتدانن، فيمتا بتير  خريدتون ون فرصته  لاللجحتا   والج ىي  ع  ب د بحيث تكون بديل ع   ال حثيل  

وفتاً نت  عتتدو  بشتركل وو نسسستل لىجتدريب عىتتا ورا الواقت  دت ة ن دونتتل فتن تتل انجتراةات االحجرازيتتل خ

 . وصاً المداالت الدراسيل ال ىميل والمهنيل الجن ال تجوافق ن  الجدريب ع  ب د )االفجراضن(ككورونا«، وخا

 وتتمثل االجراءات المتبعة فيما يلى :

 اسجخدام الج ىي  ع  ب د فا عمل نحاضرات الجدريب الميدانا . •

 Googleبرنانج  – zoomاسجخدام برانج الج ىي  ع  ب د نثل ) برنانج زووم  •

•  class room .) 

تاوير فيديوهات ن  المواق  الجدري يتل المجاحتل لكتا تستاعد البتالب عىتا استجي اب الم ىونتات والاستجفادة نت   •

 الجدريب .

التتمام البتتالب ب متتل تقتتارير عتت  نتتا تتت  دتترحة ختتالل الجتتدريب وتقديمتتل عىتتا نناتتل الج ىتتي  االلكجرونتتا نثتتل  •

MODLE  . 

 ي  ع  ب د ن  البالب لجأكيد االسجفادة ن  نحجو  الجدريب .ات الشفويل ع ر برانج الج ىاسجخدام المناقش •

المام دركات الجدريب ب مل بث ن ادر عىتا بترانج الج ىتي  عت  ب تد نت  نواقت  الجتدريب الميتدانا احنتاة الشترح  •

 لبالب الجدريب الميدانا.
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 ( 2و)  ( 1) قياس مردود التدريب الميدانى  استبيان نموذج 

   3220-2020الهندسة المعمارية قسم 
 

وكياي  م بتبما ي  دقايم م   ميد   ق يم  إلي  ر  م سييا ا م باييمنةبويي    مندتبي  مايسبيق   إلام م وكيا  م بتبما   دم بتويي 
وعية فى التـدريب الميـدانىو ونرجـو أن تكـون ااجابـات مو ـ البن إلى التعرف على إحتياجات الطيهدف هذا االستبيا  / دم بتوي  

كن. وسوف يفيد التعرف على آرائكم فى إحتياجاتكم التدريبية للتدريب الميدانى. نود التأكيد على ما يلـى: ودقيقة إلى أكبر حد مم
 (فى االعتبار ذالحرية الكاملة فى كتابة إحتياجاتكم والتأكد أنها ستؤخ)

 الفرقة: اسم الطالب اختيارى:    :قسم

 مستوى التقييم ـــــــــان البــيـــــــــــــــــــــ م

  نوافق غير   

 ً  تمانا
 غير 

 نوافق 
 نوافق  نا  حد إلا 

  نوافق

 ً  تمانا

(0 ) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) 

 %30 %20 %40 %5 %5   .فنية مراكز  أو فنية  ورش  داخل التدريب  في ترغب  هل 1

 الفترة الدراسية مالئمة للمحتوى العلمى  2

 
10% 10% 40% 20% 20% 

 ة التدريب . ية وا حة ومعلنة منذ بداياالهداف التدريب 3

 ؟
7 % 3% 5% 15% 70 % 

 أهداف التدريب ذات قيمة وظيفية فى تنمية مهارات المتدربين   4

 

1% 6% 3% 10% 80 % 

 % 55 %15 %10 %10 %10 . بعد  عن التعلم طريق عن التدريب  فتره بقضاء ترغب  هل 5

 مداها  محتوى المادة التدريبية مرتبط بأهداف التدريب ويغطى  6

 

4% 6% 10% 10% 70 % 

7 
المو وعات منظمة ومسلسلة بطريقة تساعد على استيعاب   

 المعلومات وتنمية المهارات الفعلية الالزمة 
 

7 % 3% 10% 10% 70 % 

المادة التدريبية تشمل ما يستخدم أثناء التدريب من شرائح وحاالت  8
 وتمارين وغيرها 

13% 7 % 60% 10% 10% 

لى استخدامها فى العمل  خرجة بشكل يساعد عالمادة التدريبية م 9
 الميدانى  

7 % 3% 15% 50% 25% 

 طريقة اعالمك بالدورات التدريبية للشركات المختلفة مناسبة  10

 

10% 6% 4% 8% 72% 

مساحة قاعات التدريب مالئمة وتساعد على تحقيق الهدف من   11
 التدرب 

5% 5% 10% 12% 68 % 

بين على التركيز فى الذى يساعد المتدر مكان التدرب مريحا بالقدر  12
 التدريب 

 

7 % 3% 10% 10% 70 % 

 تتوافر الوسائل المساعدة من أجهزة عرض بصرية وسمعية  13

 

5% 5% 2% 13% 75% 

14 
الفترة الزمنية للتدريب مناسبة لتغطية جميع مو وعات التدريب سواء  

 من الناحية النظرية او التطبيقية 

 

57% 3% 5% 15% 10% 
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 كافية بالخلفية النظرية لمو وع التدريب  المدرب على دراية 15

 

5% 5% 60% 10% 20% 

 المدرب على دراية كافية بالمهارات العملية لمو وع التدريب  16

 

7 % 3% 55% 10% 5% 

 يستخدم المدرب استراتيجيات تدريبية فعالة اثناء التدريب  17

 

6% 4% 68% 10% 12% 

18 
م مع ظروف الموقف  ب التدريب بما يتالئينوع المدرب فى أسالي

 مجموعات عمل (   –التدريبى )مناقشات وعصف زهنى 

 

15 % 5% 10% 12% 63% 

 % 70 %10 %10 %3 % 7 يشارك المدرب المتدربين فى اداء تطبيقات عملية للمادة التدريبية  19

ينوع المدرب فى استخدام الوسائل التعليمية وفقأ لطبيعة الموقف  20
 التدريبى 

 

1% 3% 5% 20% 71% 

 لغة المدرب وا حة ومفهومة للمتدربين  21

 

2% 3% 75% 10% 10% 

 المدرب قادر على توصيل المعلومات وتنمية المهارات لدى المتدربين  22

 

7 % 3% 61% 9% 20% 

 يلتزم المدرب بالتوقيتات المعلنة للتدريب  23

 

2% 6% 12% 15% 65% 

 نفجوحل  وسئىل
 

 نظرك؟   وجهه  من   هميةال  حسب تقترحها تي ال التدريبات ماهى
 ................................................................................... ................................................................................................................... 

 .................... ................ ............................................... ................................................................................................................... 
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 تحليل االستبيان

العناصر التي تحققت إلي حد كبير  

 from 78.34% toومطلوب تعزيزها  

100% 

  العناصر التي تحققت إلي حد ما ومطلوب 

 from 55.67% to 78.33%تحسينها 

العناصر التي لم تتحقق وتعتبر من نقاط  

 from 0 % toالضعف المطلوب معالجتها 

55.66% 

االهــــــداف التدريبيـــــــة وا ـــــــحة  -1
 ومعلنة منذ بداية التدريب .

أهـــــــداف التـــــــدريب ذات قيمـــــــة  -2
ــارات  ــة مهـــ ــى تنميـــ ــة فـــ وظيفيـــ

 المتدربين 

محتــوى المــادة التدريبيــة مــرتبط  -3
  لتدريب ويغطى مداهابأهداف ا

طريقــــــــة اعالمـــــــــك بالـــــــــدورات  -4
التدريبيـــــة للشـــــركات المختلفـــــة 

 مناسبة

مكان التدرب مريحا بالقدر الذى  -5
ــى التركيــز  ــدربين عل يســاعد المت

 فى التدريب 

تتــوافر الوســـائل المســـاعدة مـــن  -6
 أجهزة عرض بصرية وسمعية

ــاليب  -7 ــى أســــ ــدرب فــــ ــوع المــــ ينــــ
التــدريب بمــا يــتالئم مــع ظــروف 

يبى )مناقشـــــات الموقـــــف التـــــدر 
مجموعـــــات  –زهنـــــى وعصـــــف 
 عمل (

ــدربين فـــى  -8 ــدرب المتـ ــارك المـ يشـ
ــادة  ــة للمـــ ــات عمليـــ اداء تطبيقـــ

 التدريبية

ينـــــوع المـــــدرب فـــــى اســــــتخدام  -9
الوســائل التعليميــة وفقــأ لطبيعــة 

 الموقف التدريبى

يلتزم المدرب بالتوقيتات المعلنة  -10
 للتدريب 

 فنيــة ورش داخــل التدريب   في  ترغب   هل  -1
 نيةف مراكز أو
 راسية مالئمة للمحتوى العلمىالفترة الد - 2

ــة  -3 المو ــوعات منظمــة ومسلســلة بطريق
ــة  ــات وتنميـ ــتيعاب المعلومـ ــى اسـ ــاعد علـ تسـ

 المهارات الفعلية الالزمة

المادة التدريبية تشمل ما يستخدم أثنــاء   -4
 التدريب من شرائح وحاالت وتمارين وغيرها 

ــة مخرجــة بشــكل يســاع -5 د المــادة التدريبي
 العمل الميدانى  على استخدامها فى

ــة  -6 ــة بالخلفيــ ــة كافيــ ــى درايــ المــــدرب علــ
 النظرية لمو وع التدريب 

المـــدرب علــــى درايـــة كافيــــة بالمهــــارات  -7
 العملية لمو وع التدريب 

ــتراتيجيات تدريبيـــة  -8 يســـتخدم المـــدرب اسـ
 فعالة اثناء التدريب 

 لغة المدرب وا حة ومفهومة للمتدربين -9

لمعلومــات ب قــادر علــى توصــيل االمدر   -10
 وتنمية المهارات لدى المتدربين

 

 عــن التــدريب   فتــره  بقضــاء  ترغــب   هل -1
  .بعد عن التعلم طريق

الفتـــــرة الزمنيـــــة للتـــــدريب مناســـــبة  -2
ــدريب  ــوعات التـ ــع مو ـ لتغطيـــة جميـ
ــة او  ــة النظريــــ ــن الناحيــــ ــواء مــــ ســــ

 التطبيقية
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   تقرير توصيات لمردود التدريب و االجراءات المتخذة من قبل لجنة التدريب

وجد ان عدد كبير من الطالب قد دون فى خانة  المالحظات والمقترحات عن التدريب الميدانى طلب اضافة   -1

 كجزء من مادة التدريب الميدانى   softwareبرامج 

 

 االجراء المتبع

لدراسى  ضمن الشركات المطروحة فى العام ا  softwareهو اضافة الشركات التى تقدم تدريب يتضمن برامج  

 دالجدي
 
 

 عن البند الذى يشمل عدم كفاية الفترة التدريبية واالحتياج الى زيارات مواقع اكثر  -2

 

 االجراء المتبع

زيادة عدد مرات الزيارات الميدانية بالشركات مع تعزيز ادارة المعهد بعدد من الزيارات الميدانية الخاجية  

ديدة وتطبيق هذه الزيارات العام الدراسي االدارية الجبالتعاقد مع جهات وشركات آخرى مثل جهاز العاصمة 

 الجديد

 

 عن البند الخاص باعتراض نسبة كبيرة من الطالب علىالتعليم عن بعد  -3

 

 االجراء المتبع

تزويد الطالب ببرامج التعليم عن بعد وكيفية استخدامها حتى اليمثل عائق لهم فى التعليم وتطبيقها من العام  

 الدراسى الجديد 

 

لى لجنة التدريب تقوم باالستطالع عن كل ما هو جديد من برامج التدريب وانواع المشاريع ا باالضافة اهذ -4

 المختلفة وعليه تقوم بتعزيز الخطة التدريبية كل عام . 
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) و يتم تغيير ا سنويا طبقا  الى مستجدات( حيث اننا  بصدد تغيير الالئحة   2023 -2020الخطة الجديدة لسنة  

 ة بالمعهد لخاصا

العملي   تدريب  ال   خطة   

المستوى االول     لطالب   
3202/    2020  الدراسى   للعام  

الطالب   أسم  م  التدريب   مكان   أسم   التدريس   هيئة   عضو   أسم   المقيم   المعيد   أسم    
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

40% 
 من اعداد الطالب 
 طبقـاً الختيار الطالب 

المركز الحرفى  
لتقديم الدعم  

الخاص بالمواقع و  
يمكنها  رش و  الو 

 التواصل اونالين 

هنداوى  سمر /د القسم  لترشيح طبقا     

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

30 % 
 من اعداد الطالب 

 طبقـاً الختيار الطالب 

الشركات التى  
تقدم برامج السوفت  

 ووير و المواقع  
لتقديم الدعم  

 الخاص بالمواقع و 
 ...software  

مثل) شركة بى  
بيرفكت او كاد  

 ماستر( 
اصل  و يمكنها التو 

ونالين ا   

 

صبحى  سماح /  د القسم  لترشيح طبقا     
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

30 % 
 من اعداد الطالب 
مركز البحوث و   طبقـاً الختيار الطالب 

البناء لتقديم الدعم  
الخاص بالمواقع و  

يمكنها التواصل  
 اونالين 

 القسم  لترشيح طبقا   كشيك الفت/  د

 

العملي   تدريب  ال   خطة   

المستوى الثانى     لطالب   
3202/    2020  الدراسى   للعام  

الطالب   أسم  م  التدريب   مكان   أسم   التدريس   هيئة   عضو   أسم   المقيم   المعيد   أسم    
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

20 % 
 من اعداد الطالب 
 طبقـاً الختيار الطالب 

 

المركز الحرفى  
لتقديم الدعم  

الخاص بالمواقع و  
الورش و يمكنها  
 التواصل اونالين  

م  القس   طبقـاً لترشيح  د/ سمر هنداوى    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

50 % 
 من اعداد الطالب 
 طبقـاً الختيار الطالب 

ركات التى  الش 
تقدم برامج السوفت  

 ووير و المواقع  
لتقديم الدعم  

 الخاص بالمواقع و 
 ...software  

مثل) شركة بى  
بيرفكت او كاد  

 ماستر( 
و يمكنها التواصل  

 طبقـاً لترشيح القسم  د / سماح صبحى  
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 اونالين 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

30 % 
 من اعداد الطالب 
مركز البحوث و   طبقـاً الختيار الطالب 

البناء لتقديم الدعم  
الخاص بالمواقع و  

يمكنها التواصل  
 اونالين 

 طبقـاً لترشيح القسم  د / الفت كشيك  
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 و فيما يلى صور و توثيق للتدريبات السابقة
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 الصفحة  الموضوع 

 3 منهجية اعداد الخطة التدريبية

 4 دليل التدريب الميدانى

 5 خطة التدريب الميدانى  

 7 مهام القسم بالنسبة للتدريب الميدانى 

 7 الب في التدريب الميداني مهام ومسؤوليات الط

 9 قياس مردود التدريب

 11 تحديد االحتياجات التدريبية المستقبلية لقسم الهندسة المدنية  

 12 م2020ـــ  2019خطة التدريب الميدانى

 14 نموذج خطاب ترشيح الطالب للشركات

 15 نموذج كشف حضور وغياب التدريب الميداني 

 16 نة لمادة التدريب الميداني نموذج كشف درجات أعمال الس

 17 نموذج استمارة رصد درجات الطالب في التدريب الميداني 

   التدريبيـــة الخطـــة

   لمعماريةالهندسة ا  ببرنامج  الميداني بالتدريب الخاصة

 معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا  

 2017 - 2020 

 المحتويات  قائمة
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 المعمارية الهندسة   بقسم الميداني بالتدريب  الخاصة  التدريبية الخطة  اعداد   منهجية

 : معهد أكتوبر العالي للهندسة و التكنولوجيا

  :مقدمة

 ومما . العالم دول مختلف  في االقتصادية التنمية في فعاال دورا   المعمارية الهندسة  بقسم المهندسون يلعب

 الهندسية واالستشارات المقاوالت مجال في  عالية مهارة ذوى المهندسين العمل سوق احتياج ذلك  يؤكد

 . العمل بسوق  المتاحه المشكالت لشتىء  متقدمة حلول  أيجاد مع والتعامل

 معارف تنمية إلى تهدف والتي المنظمة التدريبية نشطةواأل بالبرامج التوسع زيادة  من البد  كان لذلك

 تخطيط على  تساعدهم والتي وانتاجيتهم أدائهم  مستوى رفع  يضمن بما المهندسين واتجاهات ومهارت

 التخطيط في تساعدهم  التي االيجابية والقيم  باالتجاهات تزويدهم إلى  إضافة ، أعمالهم  وتقويم وتنفيذ

 مهامهم تأدية من لتمكينهم األفضل نحو المهني سلوكهم وتغيير العمل في رغبتهم وزيادة والتنفيذ

 السلوك وتطوير  الشخصية  الثراء األساسية المداخل أحد يمثل فالتدريب  . عالية وفاعلية بكفاءة وواجباتهم

 يشهدها التي المتسارعة التغييرات ومع ، والجماعي الفردي  المستويين على األداء  متطلبات يقابل بما

 يكون ولكي . المعلومات تكنولوجيا ثورة  معطيات و الجودة  معايير مع يتفق  والذي  المعاصر مجتمعال

 التدريب فاعلية وتحقيق  جهة من التدريبية البرامج فاعلية في ومؤثرا   ناجحا   التدريبية االحتياجات تحديد

 يتم والتي التدريبية جاتاالحتيا بتحديد  تبدأ وعملية علمية خطوات وفق  يتم أن ينبغي ،  أخرى جهة من

 التدريبية األساليب  واختيار ، التدريبية االحتياجات تلك لتلبية المالئمة التدريب  أنواع تحديد ضوئها على

 ، أهدافها تحقيق في نجاحها مدى من والتأكد التدريبية العملية تقويم ثم ، االحتياجات تلك تشبع التي

 . عليها التغلب على والعمل التدريبية العملية واجهتها التي الصعوبات  عن تغذية وتوفير
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 دليل التدريب الميدانى 

   :القسم ورسالة يةؤراوال :  

 والعلمية العملية الجوانب في وتأهيلهم القسم بطالب  الخاصة المهارت  وتعزيز  تطوير  الى القسم يسعى ۔

 مهاراتهم لتنمية الميداني التدريب لطالبه  سمالق يتيح كما  . التكنولوجيا ومواكبة العمل بسوق المستحدثة

 متنوعه فرصا   القسم ويوفر  . العمل  سوق متطلبات تلبية على  وقدرتهم  تنافسيتهم وزيادة والجماعية الفردية

 بها سيعمل التي بمؤسسته  للنهوض  واالبداع التميز على قادر مهندس الخراج  للتدريب 

 

  :الميداني التدريب أهمية : ثانيا  

 لسوق  المتطلبة المهارات بعض  الطالب  أكساب  و  العمل  بسوق  المباشر  حتكاكاإل على الطالب ساعدة م • 

 .العمل

 .ومتطلباته العمل سوق مستجدات  معرفه •

 والجهات والدوائر الهندسية والمكاتب والمؤسسات بالشركات العمل سير  طبيعة على الطالب تعرف •

 .العالقة ذات  والخاصة العامة

 الدراسه  خالل اكتسبوها التي النظرية المعرفه  تطبيق على  الطالب مساعدة •

 . الطالب عند  الذاتية الثقة بناء •

 في العمل مشاكل معالجة وكيفية  األعمال إنجاز في والسرعة  والدقة االنتظام مهارة الطالب اكتساب •

 الميداني  الواقع

 المتعلق التقرير إعداد بهدف ، وترتيبها يفهاوتصن المعلومات عن البحث في العملية الطالب مهارة تنمية •

 . الميداني بالتدريب

و السوفت   احتكاك الطالب ببعض المجاالت ات الصلة التى تؤهلة لسوق العمل مثل برامج الكمبيوتر •
 . وير 
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   الميدانى  خطة التدريب

  :الميداني العملي للتدريب المتبعة اإلجراءات

 درجة على للحصول اإلجبارية المتطلبات منمستوى االول و الثانى ال  الميداني التدريب يعتبر ۔ 
 الطالب ويؤدى و يكون تحت اشراف اكاديمى من المعهد   الهندسة كلية في  العمارة لتخصص البكالوريوس

 الثاني المستوى  في األول  التدريب  , تدريبين على ومقسم  الدراسه مقررات من كجزء الميداني التدريب 
 خالل الدراسة من الثالث المستوى في  يتم الثالث  والتدريب الثاني الدراسي الفصل لخال الدراسة  من

 . الثاني الدراسي  الفصل

  1ميداني تدريب

 يوم) على ان  يوم 14 ولمدةالمعهد ب الثاني المستوى  لمقررات استكماله بعد ميدانيا   تدريبا   الطالب يقضي 

 خالل التدريب  فترة  خالل اكتسبها التي والعملية هنيةالم  المهارات  اظهار  الطالب  وعلي اسبوع كل من
و يتم تقيمة من خالل لجنة مكونة من مجموعة من اعضاء هيئة التدريس   األكاديمي المشرف مع المنافسة

 .داخل المعهد ومن مجموعة من المتخصصين و االستشاريين خارج المعهد

  2 ميدانى  تدريب

 أربعة ولمدة الهندسية المؤسسات حدبأ الثالث  المستوى لمقررات تكمالهاس بعد ميدانيا   تدريبا   الطالب  يقضى

 وعليه عليها تدرب التي للعمليات كامل وصف به موضحا   التدريب نهاية في تقريرا   بعد أن  وعلى أسابيع

 تقييم ويتم  التقرير مناقشة خالل التدريب فترة خالل اكتسبها التي والعملية المهنية المهارات يظهر أن

 احتبار لوضع  التدريبي والمكان المعهد من مختصه لجنة طريق  عن  ,الترم نهاية خالل الميداني لتدريب ا

 الوضع وكذلك والدراسي الترم  خالل التدريب  من الطالب استفاده  مدى  لبيان للطالب  وتحريري شفوي

 . الصيفي الترم  خالل

   الورش التدريبية

هد التى تؤهل الطالب الى سوق العمل و تجعلة يحتك داخل  و خارج المع توفير الورش التدريبية •
 بالمجاالت و التكنولوجيا الحديثة 

ية التدريب خالل الورش و  توفير الوسائل و المواقع الميدانية التى تسهل على الطالب عمل •
 التدريب. 
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   الموارد المتاحة للعملية التدريبية 

 المرئية و المسموعة  قاعات التدريب المتنوعة و المزودة  بالوسائل  -1

 المعامل التنوعة اضافة الى المعمل الرقمى المزود بماكينة الليزر لالستخدام بالعمارة البارمترية -2

 الميدانية.المواقع    إلىوسائل االنتقال من و-3

 منهجية اختيار شركات التدريب  

 مقدمة  البرامج التدريبية المقدمة و تناسبها مع االحتياجات التدريب ال تنوع •

 مواكبة البرامج التدريبية الحتياجات سوق العمل من حيث التطورات الحديثة و التكنولوجيا  •

 وجود فريق عمل من المهندسين و المختصين المؤهلين للتعامل مع الطالب فى المرحلتين   •

     ريب و  تقديم جدول دراسى و برامج تدريبية واضحة يمكن اعتمادها و مراجعتها من خالل لجنة التد•

 مجلس القسم  

 التدريب  مجاالت- 

 بحيث الميداني التدريب  ولجنة األكاديمي قسمه مع بالتنسيق له المناسبة التدريب جهة الطالب  يختار - 

 أو الصناعية والشركات الهندسية والشركات  المكاتب مثل الميداني التدريب أهداف له  تحقق أن يمكن
 على الجهة هذه من الطالب  يحصل بحيث الطالب  معرفة و مهارة  من تزيد والتي ،  وغيرها أو التجارية
  .فقط  الجهة مع تحديدها يتم التي فترة أثناء التدريب ويكون فيها للتدرب موافقة

  :للتدريب المتابعة آليات 

 مدي يشمل دوري  بشكل متابعة نمودج  األكاديمي المشرف بتسليم  التدريب فترة خالل الطالب  يقوم  ۔ 
 . التدريبيه الفترة خالل  اليه الموكلة  للمهام انجازه

 فترة  خالل  للطالب ميدانية رات  زيا وعمل التدريب جهات مع بالتواصل األكاديمي المشرف يقوم : 

 بالقواعد التزامة ومدى التدريب فترة خالل ومواظبته الطالب  نشاط  على للتعرف  األمر لزم  آن التدريب 
 .األكاديمي المشرف  قبل من أو المؤسسة قبل من سواء  واإلرشادات 

 لكي ، بأول  أوال عليها حصل  التي والمعلومات المالحظات بتدوين التدريب  فترة خالل الطالب  يقوم • .

  .التدريب انتهاء من أسبوع خالل األكاديمي مشرفه إلى تدريبه عن نهائيا تقريرا   الطالب يقدم 
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 لجنة مع  المناقشة موعد  تحديد  ويتم ، التقارير تلك شةلمناق النهائي الموعد  األكاديمي المشرف  يحدد •

 . الغرض لهذا القسم مجلس يشكلها

 الميداني التدريب بجانب بالكليه له  الدراسيه الفترة  خالل االقل  على تدريبين استكمال الطالب  على•

 .االجبارى

  :الميداني التدريب من  االنسحاب شروط  

 بذلك  القسم في التدريب  مشرف  إبالغ ميدانيال التدريب مادة  بسحب  الراغب  على • 

  .القسم ومجلس بالتسجيل المختصة الجهات موافقة أخذ ضرورة التدريب جهة تغيير الطالب  رغب إذا  - 

 .القسم مجلس يقبله  بعذر  اال التدريب  أستكمال يحقله ال (% 25) تنعدل بنسبه الطالب  تغيب إذا •

  .بها يتدرب التي المؤسسة وتعليمات الكلية تعليماتب التدريب فترة أثناء الطالب يلتزم • 

  :الميدانى للتدريب  بالنسبة  القسم مهام

 .الدراسى للجدول تبعا التدريب مواعيد تنسيق •

  .للتدريب المختلفه الطالبية االحتياجات دراسة•

 . التدريبية العملية سير  حسن متابعة  •

  :الميداني التدريب في الطالب ومسؤوليات  مهام

 مسؤولياته ومعرفة ، التدريب أهمية فهم عليه ويجب الميداني التدريب من المستفيد هو  الطالب  يعتبر ۔ 
 : التدريب المتعلقة المهام أهم  يلي وفيما التدريب تجاه

 التدريب  في التسجيل  :أوال 

 . األكاديمي النظام  في  التسجيل.1 

 . الميداني بالتدريب  المتعلقه الكلية تعقدها التي التعريفية اللقاءات حضور  .2 

 . التدريب ولوائح بنظم  بااللتزام التعهد.3 

  :التدريب أثناء  الطالب  من  يتطلب  ما  :ثانيا   

 . وخدماتها واهدافها بها للتعريف التدريب  جهة تعقدها التي اللقاءات حضور .1 

 . المحددة  المواعيد وفي  التدريب أيام لجميع الحضور  في اإلنتظام.2

 . التدريب وبرنامج المهنية والمهام واألنشطة  االعمال جميع نجازإ.3
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 . بالكلبه الخاصه االستبيانات خالل من التدريب  جهة ومحاضر مشرف تقييم .4 

 .مخالفتها وعدم وسياساتها التدريب  جهة وقواعد بأنظمة االلتزام  .5 

 :الميداني  للتدريب األكاديمي المشرف ومسؤوليات  مهام

 . الميداني للتدريب التمهيدية محاضرات قاءوال عداد-1

 المختصة  الجهات من الموافقات على والحصول  التدريب  أجراءات تنفيذ متابعة -2

 . التدريب  ملفات  واستكمال التسجيل شروط من التحقق -3

 . التدريب جهات ومشرفي الطالب  استفساارت على والرد  التدريب  أثناء تظهر  التي المشاكل  حل -4

 . التدريب  وتقارير التوصيف وملفات  النهائية التقارير  عداد إ -5 

 المتابعة آللية طبقا  الميداني التدريب  وقواعد  لضوابط الطالب  تنفيذ متابعة -6

 .التدريب جهات مشرفي  على والتعرف التدريب  جهات وزيارة التدريب برنامج تنفيذ  من التحقق  -7 

 . اإللغاء شروط فيهم تتحقق الذين للطالب الميداني التدريب إلغاء متابعة -8

  :الميداني التدريب لجنة ومسؤوليات   مهام 

 . دوريا وتحديثها والخارجية الداخليةجهات التدريب من الشركات المختلفة وبيانات قواعد  إعداد.1

 . تخصص لكل المالئمة األماكن وإيجاد  بالكلية التخصصات لمختلف التدريبية جاتيااالحت دراسة .2

 . بالتدريب منها االستفادة للطالب يمكن التي والشركات  بالمصانع خاصه  للطالب بيانات قاعدة عدادأ.3

  الطلبه بتدريب المتعلقة الشؤون  كافة حول األقسام مع والمتبعة والتنسيق  بالتنظيم القيام  ..4

 بالتدريب  المهتمة والمؤسسات تاالجه لدى المعهد  تمثيل ..5

       على بناء وذلك  منها كل في  التدريب عملية تحسين شأنه من والتي المختلفة  قساملال التوصيه تقديم ..6 
  . بالتدريب المعنية الطراف  كافة من  الواردة التقييم تقارير تحليل

 

  -(:المادة ودكتور  قسم كل  من لجنة  األقسام) في  التقييم لجنة  ومسؤوليات  مهام

 النهائي التقرير  تقييم -1

  .المتدربين الطالب  لمناقشة المناقشة  مواعيد  عن اإلعالن -2
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 . المتدربين للطالب  المقدمة العروض  تقييم -3

 .األكاديمي للمشرف وتسليمه الطالب درجة رصد  -4

 

  توثيق التدريب

حضور و غياب  الطالب عن طريق المتابعة من خالتل اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  -
 )المشرف االكاديمى (. 

 التقارير الدورية و النهائية الخاصة  بالمواد العلمية و الزيارات الميدانية   -

االمتحانات النصف نهائية و النهائية التى تقييم من خالل لجنة الممتحنين المشكلة من اعضاء هيئة و   -
 الهيئة المعاونة و الهيئة االستشارية المشكلة من شركة التدريب  

عضاء هيئة التدريس و اعضاء الهيئة المعاونة لمسيرة عملية التدريب داخل  استبيانات  خاصة بتقييم ا -
 الشركة  

 استبيانات خاصة بتقييم  الطالب لمسيرة العملية التدريبية داخل الشركة   -

 الشهادات التدريبة التى تقدم للطالب و تحدد مستوى اجتيازة للعملية التدريبية .  -

 

   قياس مردود التدريب

   :التدريب نهاية في لبالطا تقييم 

  :يلي لما طبقا التدريب  عملية نهاية في  الطالب تقييم  يتم ۔

 .والمعهد التدريبه الجهة خالل من االجبارية التدريب  مواد في الطالب  تقييم يتم. 1

 لتنفيذها الطالب اللي توكل بأعمال خاصه الدرجات  من % 50 يكون بحيث  الدرجات تقسيم  يتم ..2 

 الفترة نهاية في امتحان خالل من تكون الدرجات  وباقي التدريبية الفترة منتصف  في حانوامت وحضورة 

 بالتدريب  الخاص النهائي والتفرير  التدريبة

 عليها تدرب  التي الموضوعات يتضمن  مطبوع تقرير باعداد ، التدريب عملية انتهاء بعد الطالب  يقوم .3

 . .(%25 ) البند هذا لتقييم خصص وقد  ، كاديمياأل للمشرف يسلم ، التدريب  فترة  خالل  الطالب

 



 

 وزارة التعليم العالي              
 معهد أكتوبر العالي للهندسة و التكنولوجيا 

       ينة السادس من أكتوبر مد            
 وحدة ضمان الجودة                

  Page 10 of 19 

 

 

 للمشرف باإلضافة  ، العملي التدريب  لجنة من عضوين من مشكلة  لجنة قبل من الطالب مناقشة  يتم.4 

 وقد ،  منه المقدم التقرير في  الطالب لمناقشة  ، القسم مجلس  من مختص عضو  وبرئاسة األكاديمي

  . عالمة ( 25% ) البند هذا  لتقييم خصص 

  : درجة وتوزع كالتالى ---درجة فقط  (50)  من الميدانى التدريب النهائية الدرجة تحتسب

 الدرجة القائم بالتقييم 
عدد  

 االستمارات 
 مالحظات 

 تقييم اعمال السنه  1 - مدير المؤسسة -1

ــة  -2 المشــــرف ال)نــــي ئ ع ــــو  ي ــ

 التدريس(
 تقيم أعمال السنه  1 -

اخر العام ئ لجنة ثالثية لتقييم امتحان    -3

 ع و  ي ة تدريس(
- 3 

تقييم التدريب الميدانى أخر  

 ال)صل الدراسى .

 

  :الميداني التدريب تقرير  حتويات م

 التدريب تقرير  إعداد  بهدف  وذلك  التدريب  عملية خالل التالية النقاط مراعاة المتدرب  الطالب  على ۔ 

 : التالية النقاط ليتضمن الميداني

 :دريبيالت التقرير  مقدمة. 1 

 . عملها وطبيعة وأهدافها عملها طبيعة تبين الطالب بها تدرب التي المؤسسة عن عامة فكرة  وتشمل 

 : التقرير مضمون  .2 

 . التدريب فترة أثناء الطالب بها قام التي لألعمال وشرح  وصف  

  : التقرير خالصة  .3

 | كفاءة بتنمية تتعلق ارحات نتا أية وبيان العملي التدريب من الطالب  إستفادة مدى بيان وتتضمن

 . الميداني التدريب 

 الفنية والتقارير  المستندات من  صور نماذج  إرفاق ، ممكنا ذلك كان كلما الطالب على التقرير  مالحق .4 

  . التقرير  نهاية في بها قام  التي واألنشطة واألعمال
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  : ةمعماريال  الهندسة لقسم المستقبلية التدريبية اجات ياالحت تحديد

 وباالخص عموما التكنولوجيا على  الطارئه المستجدات على بناء التدريبية االحتياجات تحديد يتم . 

 وتوزيع المستجدات  تلك تحديد  المختص القسم خالل من سنويا   ويتجدد المعمارية الهندسة بقسم  الخاصه

 لكي اختياره سيتم  الذي  وما للطالب  المستجدات تلك مالئمة مدى للنظرالى القسم  داخل للطالب استبيانات

 . للتدريب الالزمة والمؤسسات والشركات التدريب اختيارنوع في مراعاته يتم

  :القسم خالل من  توفيرها يتم التي  التدريب  جهات 

   ابراهيم  مختار المصرية  المقاوالت شركة-1

  اإلسكان و  البحوث لمركز التابع  الحرفى  المركز  -2

   العبد  المصرية المساهمة شركة -3

 (  التدريب و  لالستشارات برفكت  بى شركة   - الهندسية لالستشارات  ايهاف شركة) االستشارية المكاتب -4

 ى التعليمي األبنية هيئة-5

 مرفقات العملية التدريبية : 

بمعيار التعليم و التعلم كتوثيق لما تم  انجازة بالعملية  5-3يرفق ملف تدريب مكتمل بمرفقاتة ببند  

 . 2019 -2018 التدريبية

 اعتماد الخطة التدريبية  

يتم اعتماد الخطة التدريبية بشكل سنوى من خالل مجلس القسم و يتم التعديالت طبقا للمالحظات المقدمة  

 هذا  من مجلس القسم 

الى و يتم عمل تدريب صيفى للطالب باالجازات الصيفية بحد ادنى مرتين و هذا فى مجموعة  و باالضافة

 شارية و المقاوالت . ستمن الشركات اال 
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العملي   تدريب  ال   خطة   

ثانية  ال   الفرقة   لطالب   
0202/    1920  الدراسى   للعام  

الطالب   أسم  م  التدريب   مكان   أسم   التدريس   هيئة   عضو   أسم   المقيم   المعيد   أسم    
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العملي   تدريب  ال   خطة   

ثالثة   ال   الفرقة   لطالب   
0202/    1920  الدراسى   للعام  

الطالب   أسم  م  التدريب   مكان   أسم   التدريس   هيئة   عضو   أسم   المقيم   المعيد   أسم    
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 خطاب ترشيح الطالب للشركات  
 

 ......................................... ............ الســـيد األستاذ ال)اضل مدير مؤسسة / 

 تحيــة طيبــة وبعد ،،،،، 

نحيي س ايي م علم ً بييم  د نيي  إلييي رإلييى مؤسس ييما ً يية إلجااييسلم ميبييلإليد ؤىيييمب ميسييياتو ميب يييمنة ي يي   إل  ييي   سييل ي 
............ ي ييييييييييل    مي يييييييييمية ي  كيايييييييييق رميسلكليلى يييييييييم إلييييييييي  إلايييييييييم ............................   مي يإليييييييييق   ............ 

 ..............  .......................... )مابلع م  (   ي  م  ميجمإل ي .............  

 بالرجــاء التكرم بموافـاتنا بموافقة سيادتكم على ذلك . 

 -وعليه فإن الطالب المرشحين للتدريب الميدانى طرفكم بالمؤسسة هم : 

-تهم علماً بأن المشرف على تدريبهم : الرجاء اتخاذ الالزم نحو تسهيل مهم   

 األستاذ المشرف / ........................................................... 
 المعيـد المقيـــم / ............................................................. 

 مع خالص شكرى وتقدير إدارة الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 كشف ح ور وغياب التدريب الميداني للعام الجامعي .........../ ........... 

 ال)رقة .............. مؤسسة ......................... شهر................. 

 االسم  م االسم  م
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 توقيع المشرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسـم الطـالب م 
 التاريخ:   /    /  التاريخ:   /    /  التاريخ:   /    /  التاريخ:   /    / 

ر ح و  انصراف  ح ور  انصراف  ح ور  انصراف  ح ور  انصراف  
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3          

4          

5          
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     الع و المقيم  
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 كشف درجات أعمال السنة لمادة التدريب الميداني 

 

 المشرف المقيم للعام الجامعي .........../ ........... 

 ....................................................................................................................... ....... ال)رقة /
 ............................................................................................................................  القسـم /

 ...........................................................................................................................  /مؤسسة ال
 .. .................................................................................................   المشرف المقيم بالمؤسسة /

 

 مشرف التدريب الميداني المقيم 

 االســم: .............................

 التوقيع: ............................

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب  م 
 الدرجة

درجة (  ---ئ  
 الدرجة بالحروف كتابة 
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 اني لقسم ........... ئ اعمال السنة( استمارة رصد درجات الطالب في التدريب الميد 
 للعام الجامعي .............. / ............. 

 ........................... رقم الجلوس /  ............................................................................... االسم /
   .................. ( /----الدرجة الكلية من ئ  .................................................................. المؤسسة /

 

 مرحلة التقويم  القائم بالتقويم 
الدرجة  

 الكلية 

الدرجة  

 باألرقام 
 الدرجة بالحروف 

    مرحلة المشاهدة المشرف 

    منتجات الطالب من مصادر التعلم  المشرف 

    االنشطة المدرسية والمكتبية  المشرف 

    انجاز الطالب  تقرير  ملف المشرف 

    حضور الطالب والتزامهم  وتفاعلهم  مدير المؤسسة 

 إجمالى الدرجة  
   

 

 

 المشرف ع و  ي ة التدريس 

 االســم: ............................. 

   

 التوقيع: ............................  

 

 

 

 لجنة التدريب                                         مجلس القسم                        

 التابعة لوحدة ضمان الجودة                                                                       
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