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 كلية اآلدابواألهداف ل رسالةالرؤية و ال
                                                                                                                                               الرؤية 
     اوعاملي ًّ اوإقليميًّ احملي ًّ اإلنسانية العلوم يف التميز

                                                                                                             Vision   

Excellence in the Humanities: locally , regionally and globally . 

 الرسالة

 شراكة ضمن باهلوية واالعتزاز بالقيم االلتزام مع ،دةاجلو معايري وفق البحثية القدرات وتنمية التعليمية الربامج تقديم

    جمتمعية

Mission   
Provide quality educational programs, while developing research capabilities in accordance with 

international quality standards and a commitment values , identity and community partnerships . 
 

 األهداف  

 .التخصصيةالربامج التعليمية وإعداد الكفاءات املتميزة وتأهيلها للتنافس يف اجملاالت  تطوير ▪

 .العصرالبحث العلمي وحتديث أولوياته وفق حاجة اجملتمع ومتطلبات  تشجيع ▪

 .واألنشطةاهلوية اإلسالمية العربية من خالل الربامج  تعزيز ▪

 .األكادمييةلة بالتخصصات شراكات جمتمعية ذات ص تفعيل ▪

 
Goals 
Develop academic programs which prepare qualified professionals that can effectively compete in their 

field of specialization.  

Encourage scientific research and continually assess and update priorities according to the needs of the 

community and emergent requirements . 

Foster and develop an Islamic and Arab identity through various programs and activities. 

Initiate community partnerships relevant to the college's academic disciplines. 

 القيم

 .املسؤولية االجتماعية ،اإلبداع ،التنوع ،ةفافيالش ،روح الفريق ،اإلتقان ،االنتماء

Values 

 

Loyalty, Excellence, Teamwork, Transparency, Diversity, Creativity and Social Responsibility 
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 المقدمة :

 

 الهاحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد وعلى 

 ان إىل يوم الدين.ن تبعهم بإحسوأصحابه، وم

 
يستهدف هذا الدليل املختصر وضع تصور لتطبيق برنامج التدريب امليداني لربامج كلية 

ية اليت من املفرتض أن اآلداب وخطته؛ إذ يشكل التدريب امليداني نصف العملية التعليم

 .تتعلمها وتتقنها الطالبات؛ لتأهيلهن لسوق العمل

 
مجيع املشاركني يف العملية التدريبية )الطالب هذا التصور استفادة وقد روعي عند إعداد 

ومشريف املؤسسات( منه، وروعي أيض ا يف إعداده اختالف  – ومشريف الكليات واألقسام  –

هنية، إضافة إىل اختالف سياسات التدريب امليداني اليت تعمل طبيعة جماالت املمارسة امل

من أجل أن تتضح معامل التدريب امليداني للطالب بها أقسام كلية اآلداب وبراجمها؛ 

تدريب يف املؤسسات املختلفة، واملشرفني املتدربني، ومن هم على وشك التدريب، ومشريف ال

هلذا النوع من التعليم، وحيقق الراحة األكادمييني؛ مبا يهيئ االستعداد املطلوب 

 واالستعداد النفسي أثناء التدريب.

 
يداني، مبا يف ذلك أهدافه وخمرجاته وآلياته برنامج التدريب امل وقد أوضح هذا الدليل

املتبعة والتقويم، ولكون اخلربة امليدانية متثل اجلانب التطبيقي بوصفها الفرصة املناسبة 

تعلمته الطالبة من موارد نظرية وعملية داخل الفصول الدراسية؛ فإنه لتطبيق مجيع ما 

مليدانية، وتوضح فيه األهداف املرجوة منه من خالل ال بد من وضع دليل يوحد اخلربة ا

شرفة األكادميية واملشرفة امليدانية توضيح أسلوب اإلشراف، ومهام كلٍّ من الطالبة وامل

 .حقيق األهداف املرجوةوواجباتهن، واملهام التدريبية لت
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 كلمة عميدة الكلية :

 
ة ملتبعة إلكساب الطالبات اخلربة العملييعد التدريب امليداني أحد اإلجراءات ا

وإيصاهلم إىل املعايري االحرتافية املتميزة، اليت تؤهلهم للعمل  باملؤسسات 

 املختلفة اليت تعمل على  تنمية قدراتهن املهنية . 

ببيئة العمل   و للتدريب امليداني أثر كبري يف حياة الطالبة وهي حتتك مباشرة  

املسؤولية،  و  العمل  وأخالقياته ، فيسهم يف  حتملهاوتتعرف عن قرب إىل سوق 

االلتزام  باملواعيد واحرتام اللوائح والقوانني، وتنمية  روح العمل ضمن 

موعات، وحسن التعامل مع اآلخرين ، كما ميّكن التدريب  املؤسسات العامة اجمل

لع مهارات  الطالبات واستقطابهن  للتوظيف، ويطواخلاصة من التعرف إىل  

بذلك يف تطوير اخلطط  الدراسية  اجلامعة على  متطلبات سوق العمل ، فيسهم

 ، اليت تليب متطلبات سوق العمل واالحتياجات اجملتمعية.

   

وبناء على أهمية التدريب امليداني ، فقد ُأعد هذا الدليل؛ ليكون مرجعًا خاصًا    

 لية اآلداب .التدريب امليداني يف الربامج األكادميية لكمبقررات  

ويقف الدليل على املتطلبات اليت يتوجب على الطالبات االلتزام بها لضمان 

جتاوز املقرر بنجاح ، فيشرح واجبات الطالبة يف مقرر التدريب امليداني داخل 

 مؤسسة التدريب ، ويوضح مسؤولياتها، ويتضمن خمتلف مناذج املتابعة

 األكادميية واإلدارية اخلاصة باملقرر.   

وال يسعين إال أن أشكر سعادة وكيلة الكلية لشؤون التدريب د. إميان املدرع ولكل 

من أسهم  يف إعداده  ، والتوفيق لكل عمل وجهد نرى يف نتاجه خريا ومكانة 

 للكلية واجلامعة والوطن .

 
 
 

 ميدة كلية اآلدابع                                                           

 

 عل بنت علي العكليمشاد.   
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 :برنامج التدريب امليداني

 

الطالبة جتربة تطبيقية لواقع بيئة العمل قبل التخرج  لتمنحوجهات التدريب اآلداب كلية  ما بنيهو برنامج مشرتك 

ومعرفية للطالبة يسهم يف بناء قاعدة علمية وذلك متكنها من تطبيق الواقع النظري املكتسب يف الفصول الدراسية، 

بواقع الوظيفية املتاحة. وهو مقرر أكادميي إلزامي من ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة  ركة للفرصجتعلها مد

أسبوع ا، وُينفَّذ خالل العام الدراسي يف سبعة ( 15، ومدة التدريب )للطالبةث ساعات معتمدة يف السجل األكادميي ثال

 و التالي:من برامج كلية اآلداب وهي على النح

 .اإلسالمية الدراسات قسم بكالوريوس برنامج -1

 .العربية اللغة قسم بكالوريوس برنامج -2

 .اجلغرافية املعلومات ونظم اجلغرافيا قسم بكالوريوس برنامج -3

 التاريخ. قسم بكالوريوس برنامج -4

 .واملعلومات املكتبات قسم بكالوريوس برنامج -5

  االجتماع. علم برنامج: االجتماعية ةواخلدم االجتماع علم قسم بكالوريوس برنامج -6

 : اإلعالم وتقنية االتصال قسم بكالوريوس برنامج -7
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 :أهداف التدريب امليداني

 
ليت تتناسب ورفع مستوى مهارات االتصال الفعًّال ا ،املهارات العملية الكتسابإتاحة الفرصة أمام الطالبات  -1

 .ة من خالل التدريب امليداني قبل التخرجمع متطلبات سوق العمل الفعلي

اكتسبوها يف الدراسة اجلامعية يف بيئة عمل علمية، إتاحة الفرصة للطالبات لتطبيق املعرفة النظرية اليت  -1

 وإعدادهم لالنتقال من بيئة التعليم إىل بيئة العمل.

 هلياتآالعمل و بأدواتاإلملام وصقل قدراتهن، تدريب الطالبات على املهام الوظيفية يف سوق العمل من خالل  -2

 أنواعه.يف مجيع 

من حتمل  مستوى الئق ىلإللوصول ؛ هإجراءاتوالتقيد جبميع  ،الطالبات على احرتام أنظمة العملتدريب  -3

 .الثقة بالنفسمسؤولياته وتعزيز 

  .خرجياتهاالكلية و جيابية عنإمتكني جهات التدريب والطالبات من التواصل املستمر مبا يدعم بناء صورة  -4

 وقدراتها.  مكانياتهاإ تطوير يف يسهم ما متدربة، وهذا كل لدى والضعف القوة مواطن معرفة من التمكن -5

 إتاحة الفرصة للطالبات إلعداد تقارير علمية ختصصية وصياغتها. -6

الفرصة حلصول  وذلك من خالل إتاحة ،مع متطلبات سوق العمل للربنامجالربط بني خمرجات التعليم  -7

 ب.بعد انتهاء التدري بن فيهادرتى وظيفة مناسبة يف اجلهات اليت لبات املتدربات علالطا

إتاحة الفرصة للكيانات اخلارجية لتحديد نواتج مميزة لكلية اآلداب واليت ميكن أن تضيف إىل تطوير  -8

 العمل من خالل تعيني طالب بعد التخرج.
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 الواجبات واملسؤوليات

 

 الكلية:ر دو

تكمن مسؤولية الكلية يف توفري الفرص مبا يتوافق مع أهداف برامج الكلية ومعايريها، وتوجيه الطالبة بعد ذلك 

 : وللعملية عدة أطراف هلا أهدافها ومهامها اخلاصةإليها، واإلشراف عليها خالل مدة التدريب وتقييمها. 

 

 أوًلا: وكالة الكلية لشؤون التدريب:

 التدريب امليداني مع القسم املختص، وإعداد اللقاء التعريفي للتعريف بالتدريب التسجيل يف تنسيق عملية -1

 ومتطلباته وآلياته.

اإلشراف على عملية سري التدريب، بداية من تسجيل الطالبة، ومرور ا مبرحلة التهيئة والتدريب، ونهاية  -2

 بتسليم التقييم ومناقشة التقرير النهائي.

 ة ثم توزيعها على الطالبات وفق معايري حمددة.ريبيالتدتوفري الفرص  -3

 إجياد قنوات تعاون ثابتة مع املؤسسات العلمية واملراكز إلشراكها يف عملية التدريب والتعليم املستمر. -4

 عقد االتفاقيات وبناء شبكة عالقات مع الشركات واملؤسسات لضمان توفري بيئة تدريبية مناسبة. -5

 لتوفري أماكن مناسبة معتمدة لتدريب الطالبات. تلفةاملخخماطبة جهات التدريب  -6

 تنظيم عملية توزيع الطالبات خالل أوقات التدريب املختلفة على خمتلف جهات التدريب. -7

حل املشكالت التدريبية أو أي إشكاليات تواجه الطالبات بالتعاون مع املشرفات األكادمييات واجلهات  -8

 التدريبية.

 كن التدريب املختلفة بالتنسيق مع األقسام العلمية يف الكلية.أما ت يفمتابعة تدريب الطالبا -9

 إعداد دليل الكلية للتدريب امليداني وحتديثه دوريًّا. -10

صياغة املهارات التدريبية بالتنسيق مع األقسام العلمية لتكون يف متناول الطالبة وعضو هيئة التدريس  -11

 وجهة التدريب.

 ملختص.ع القسم االتدريب موضع معايري اختيار جهات  -12

 عقد لقاءات تهيئة للطالبات مع القسم املختص. -13

 عقد ندوة تعريفية جلهات التدريب مع القسم املختص. -14

 توحيد النماذج واجلداول اخلاصة بالتدريب مع القسم املختص. -15

  التحسني. إعداد تقرير نهائي للتدريب يشمل اإلجيابيات والسلبيات واملخاطر ونقاط القوة والضعف وسبل -16

 

 ثاني ا: املشرفة األكادميية:

األكادميية هي صاحبة االختصاص األكادميي، وهي املرجع النظري األكادميي الذي تسرتشد به املشرفة 

املتدربة يف حقل ختصصها، وهي املصدر الذي حيفز املتدربة على تقييم أدائها يف ضوء اكتشاف العالقة بني 

 النظرية والتطبيق. 

 تها يف النقاط التالية:ومسؤوليا ال مهامهاوميكن إمج

 

 املهام واملسؤوليات: 

 تقديم اجلزء النظري من التدريب امليداني للطالبة بداية الفصل الدراسي. -1

للطالبة وخطة التدريب ومعايري  portfolioملف حمفظة الطالب إرسال دليل التدريب امليداني ودليل  -2

 التقييم عرب البالك بورد.

 واالنعكاسات الذاتية والتغذية الراجعة. portfolioف حمفظة الطالب لمتدريب الطالبة على  -3

 لتجميع أعمال السنة وآلياتها. portfolioحمفظة الطالب تدريب الطالبة على أهداف استخدام  -4

٩ 
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املتدربة واملشرفة امليدانية زيارة املتدربة يف مقر التدريب، وعقد اللقاءات الفردية واملشرتكة مع الطالبة  -5

 سب ا.سؤول يف اجلهة عندما يكون ذلك مناوامل

 اإلشراف واملوافقة على خطة عمل املتدربة بالتنسيق مع جهة التدريب واملتدربة. -6

متابعة التدريب من ناحية األهداف واملهام ومدى حتقيقها باملتابعة مع جهة العمل من خالل تسلُّم تقارير  -7

 ملتدربة.دورية تقدمها ا

 وبني املشرف امليداني من جهة أخرى.بني املتدربات من جهة،  تشكل املشرفة حلقة الوصل -8

 مساعدة املتدربة يف حل أي مشكلة تواجهها يف بيئة العمل، وتشجيعها على حتقيق االستفادة من التدريب. -9

 رفع تقرير إىل القسم املختص توضح فيه سري عملية التدريب. -10
 

 :املختص القسم: ثالث ا

 امليداني.ذة يف القسم ملقرر التدريب توزيع احملاضرات على األسات -1

 اعتماد توصيف مقرر التدريب امليداني وتطويره. -2

 اعتماد التكليفات املطلوبة للمقرر. -3

صحة الشرقية التابع تسجيل طالبات قسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية )اجملال الطيب( يف موقع  -4

 للمديرية العامة للشؤون الصحية.
 

 م:رابع ا: جلنة التقيي

جلنة التقييم من عضو هيئة تدريس أو أكثر من القسم العلمي نفسه الذي تنتمي إليه الطالبة؛ إذ تكلف تتكون 

شة التقرير النهائي وتقييمه وفق الضوابط العلمية املعتمدة يف التقييم، ووفق دليل سياسات اللجنة مبناق

 اءاته. التقويم واالختبارات جلامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل وإجر

 

 

 خامس ا: اجلهة التدريبية:

 مهام املسؤول يف اجلهة: 

 التدريب امليداني.استقبال املتدربات، ومد يد العون هلن أثناء  -1

 تعريف املتدربات باجلهة التدريبية ومرافقها وتسهيالتها وأنشطتها املختلفة. -2

 املتدربات. ختصيص مشرف ميداني يف برنامج التدريب امليداني يشرف على عملية تدريب -3

االحتفاظ مبلف املتدربة الذي حيتوي على )كشف حضور وغياب، منوذج إشعار غياب، خطاب توثيق جهة  -4

 لتدريب للمتدربة، التقويم( وُيرسل إىل القسم املختص يف نهاية التدريب بالتنسيق مع املشرفة األكادميية.ا

 

 معايري اختيار جهة التدريب:

ق خمرجات التعلم املستهدفة، وُتقوَّم فاعليتها يف ة اليت لديها القدرة على حتقيُتختار أماكن اخلربة امليداني

 حدَّد معايري عامة الختيار اجلهات وفق عدة حماور جلهات التدريب املستهدفة:تطوير ذلك التعلم، وعليه ُت

 نة.ورؤية ورسالة وأهداف معل ،األول: الكفاءة املؤسسية مع وجود هيكل تنظيمي واضح احملور -

 والسالمة.من ر التجهيزات والتعليمات الالزمة لتحقيق األوتوفُّ ،الثاني: أمن اجلهة وسالمتها احملور -

 هستهدفيو هطلبا يتلتزم اجلهة بتلبية االحتياجات التدريبية وفًقا مل ؛ إذالثالث: وحدة التدريب يف اجلهة احملور -

 الربنامج والكلية.

 واد واألدوات الالزمة يف اجلهة للتدريب.در واملر املصاالرابع: توفُّ احملور -

 .هتدرييب املطلوب وتنفيذاخلامس: وجود نظام إلدارة الربنامج ال احملور-

السادس: وجود مشرفني على دراية بفلسفة التعليم والتدريب املطلوب واألنظمة واللوائح يف الربنامج  احملور -

 تالي:لوفق ا هات التدريبوعليه ميكن حتديد معايري اختيار ج؛ والكلية

١٠ 
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واملكتبات واملراكز والوزارات املختلفة معايري جهات التدريب يف )اهليئات واجلمعيات  •

 باختالف التخصصات واملسارات( ُتحدَّد وفق احملاور السابق ذكرها.

 

 وفق احملاور التالية: معايري  جهات التدريب يف املؤسسات التعليمية )املدارس( •

 ة املختارة وموقعها:يدرس: البيئة املاحملور األول

 

 حتياجات اخلاصة.ارية مناسبة للطالب ذوي االتتميز املدرسة مببنى وجتهيزات معم •

 املدرسة يف النطاق اجلغرايف القريب من موقع الكلية. •

 احملور الثاني: فعالية اإلدارة املدرسية:

 .مع الطالب املعلمنيوفعًّاًلا  اجيد  تعامًلاتتعامل اإلدارة  •

 املتدربات.لدى مدير املدرسة قدر مناسب من املعرفة مبجال منهج  •

 احملور الثالث: مسات مشرفات اجلهة:

 .ميتلك كفايات اإلرشاد املهين لتقدميها للطالب املعلم والطالبات املتدربات •

ات الرغبة الشخصية يف اإلسهام يف تدريب الطالب املعلمني والطالبأن يكون من مسات مشرفات اجلهة  •

 املتدربات.

 لتخصص اجلغرافيا ومواقعه:معايري جهات التدريب امليداني 

نظر ا لتنوع جماالت اجلغرافيا نفسها، فمعايري اختيار مواقع  هاتتنوع معايري اختيار مواقع التدريب وجهات

ى النحو لعالتدريب يف اجلغرافيا الطبيعية ختتلف عن معايري اختيار مواقع التدريب يف اجلغرافيا البشرية 

 التالي:

التدريب للجوانب الطبيعية )فروع اجلغرافيا أوًلا: معايري اختيار جهات 

 الطبيعية(:

 ُتختار مواقع التدريب امليداني اليت يسهل الوصول إليها وتكون أكثر أمان ا. -1

ق ُتختار مواقع ميدانية تتنوع فيها الظواهر الطبيعية واألشكال اجليومورفولوجية، حبيث ميكن تطبي -٢

مناخ .....   – نبات  – تربة  – جيومورفولوجيا الفروع الطبيعية )التدريب امليداني ألكثر من فرع من 

 وغيرها(. 

وتطبيق طرق القياس ومجع العينات  ،هافيجراء القياسات والتجول امليداني إختار مواقع ميدانية يسهل ُت -3

 بسهولة.

 .اهر واألشكال الطبيعيةوظختار مواقع ميدانية تتميز بوضوح األثر البشري يف الُت -4

ايري اختيار جهات التدريب للجوانب البشرية )فروع اجلغرافيا ثاني ا: مع

 البشرية(:

 ،ختار مواقع للتدريب تكون هلا عالقة وطيدة مبا تدرسه الطالبة يف جمال اجلغرافيا بصفة عامةُت -1

 البشرية بصفة خاصة.اجلغرافيا و

د خترجهن من الشركات بعرية أن تقدم للطالبات بعض الوظائف ختار مواقع للتدريب حيتمل بنسبة كبُت -2

 املنطقة.يف الكربى 

 . Land Useها مظاهر االستخدامات األرضية فيختار مواقع للتدريب امليداني تتنوع ُت -3

١٠ 
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جراء إوإليها حبيث يسهل الوصول  ،يفضل أن تكون مواقع التدريب قريبة وتتوفر هلا اخلرائط واملرئيات -4

   داني.العمل املي

 .اهليئات اليت تستخدم نظم املعلومات اجلغرافية والتطبيقات املختلفة هلا ولالستشعار عن بعدل بعض فضَّت -5

 معايري جهات التدريب امليداني لتخصص التاريخ آثار ومواقعه:

ليه إشريطة أن يكون املوقع يسهل الوصول  ،هيئة الرتاثيف ختار مواقع التدريب بالتنسيق مع قطاع اآلثار ُت -1

 ا.ويكون آمن 

 أو مادية عالية التكليف. ةوال يتطلب جمهودات بدني ،سهل عملية املسح واحلفر األثريتختار موقع ممهد لُي -2

ه كبعثة فيويفضل العمل  ،من البعثات احمللية واألجنبية ه أيٌّفيوال تعمل  ،ختار موقع بكر خاص بالقسمُي -3

 هيئة الرتاث.يف مشرتكة مع قطاع اآلثار 

ثار الدمام أو املنطقة الشرقية مشرفني متخصصني من مفتشي اآليف رع هيئة الرتاث( جهة التدريب )فوفر أن ت -4

 .همللتعاون مع أعضاء هيئة التدريس يف تدريب الطالب وتقييم ؛املوقعيف 

 معايري جهات التدريب امليداني لتخصص التاريخ /سياحة ومواقعه:

، فمنها احلكومي، ومنها القطاع اخلاص، ومنها هومواقعسياحة /  تاريختتعدد جهات التدريب امليداني لتخصص ال

نواع أخاصة لكل نوع من  ىخرأرشاد السياحي، وهلذا توجد معايري عامة ومثل اإل Freelanceعمال احلرة األ

 ، وهي على النحو التالي:تلك اجلهات

 متخصصة ذات عالقة مبجال السياحة والضيافة. .1

 .ها بعد خترجهافييف العمل تتفق مع رغبة الطالبة  .2

 األمان وسهولة الوصول والسمعة الطيبة يف السوق. .3

 .دارة هلا عالقة وثيقة بالسياحة والضيافةإو أبد أن تتدرب الطالبة يف قطاع  الفلقطاع احلكومي ا أما .4

 بالعمل.ن تكون جهة التدريب معتمدة ومرخص هلا أبد  لقطاع اخلاص اليف ا .5

 .جنوم 4ال يقل تصنيف الفندق عن أويفضل  ،قامةأماكن اإلدق ولفنايف االتصنيف ى يراع .6

و اهليئة الوطنية أالشركات السياحية  ىحدإن يكون التدريب حتت مظلة أبد  الفالسياحي  أما اإلرشاد .7

 للسياحة والرتاث.

و يف يديليو الفأ ،اديوس يف شركات الطريانممثل األ ،ا بها يف التدريبملؤسسات اليت تتبع نظام ا خاصًّا يف .8

 شهادة بنجاحها يف الربنامج التدرييب.ى ن جتتازه الطالبة وحتصل علأبد  و غريها، الأالفنادق 

 لكرتوني ووسائل اتصال واضحة للجهة التدريبية.إن يكون هناك موقع أبد  ال .9
 

 سادس ا: املشرف امليداني: 

املتدربة  طالبة والذي توكل إليه مهمة مساعدةاجلهة التدريبية اليت تلتحق بها الامليداني هو املشرف يف املشرف 

 يوميًّا ومباشرًة، وإكسابها مهارات العمل والقدرة على التكيف.

  مسؤولياته:

 مساعدة املتدربة على التأقلم مع وضعها اجلديد يف جهة التدريب. -1

 تعريف املتدربة باجلهة التدريبية وطبيعة نشاطها. -2

 .وجيه املتدربة إىل سري عمل التدريبت -3

إعطاء الفرصة للمتدربة للقيام بعملية التدريب أو املشاهدة، وإطالعها على خطة العمل بكاملها، ومناقشتها  -4

 يف نهاية عملية املشاهدة.

 . التعاون مع املشرفة األكادميية لضمان حتقيق الطالبة املتدربة أهداف اخلطة التدريبية للكلية وتوقعاتها -5

١١ 
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 ية الراجعة املناسبة.هين للمتدربة بإعطائها التغذالقيام مبتابعة تطور النمو امل -6

التعاون مع املشرفة األكادميية واملسؤول يف اجلهة يف متابعة املتدربة أو العمل كفريق متناغم التوجهات؛ من  -7

 أجل إجناح عملية التدريب.

اية التدريب، وتعبئة ملف التقويم املستمر للمتدربة يف مجيع مراحل التدريب، وملء منوذج التقويم النهائي يف نه -8

 املتدربة وتسليمها إىل املشرفة األكادميية. 

 إطالع املشرفة األكادميية ومدير اجلهة بتقدم املتدربة بانتظام. -9

 سابع ا: الطالبة املتدربة:

 املتدربة:الطالبة  واجبات

 احملافظة على حسن املظهر ولطف السلوك أثناء التدريب. -1

 وتسليم اجلهة امللف اخلاص بالتدريب.دد يف التدريب امليداني، احلضور للجهة يف التاريخ احمل -2

االلتزام بالتدريب لدى اجلهة مدة التدريب كاملة، وبالدوام الكامل مبا يف ذلك احلضور الصباحي واالنصراف عند  -3

مع إبالغ املشرفة الدوام الرمسي، والتنسيق املستمر مع املشرفة امليدانية بشأن أي استثناءات يف هذا اجملال،  نهاية

 األكادميية بهذا الشأن. 

 االلتزام بأنظمة اجلهة التدريبية خالل مدة التدريب. -4

 باجلهة التدريبية.االلتزام بأخالقيات املهنة السليمة، واحملافظة على سرية مجيع املعلومات املتعلقة  -5

 جيب على الطالبات االلتزام ببنود التدريب وقواعد اجلهة. -6

 يساعدها على التأقلم مع البيئة اليت تعمل فيها.ع اآلخرين بشكل التصرف مبرونة م -7

 تقبُّل النقد، وعدم إبداء االنزعاج أو القلق عندما يوجه إليها النقد من اآلخرين. -8

 املشاركة الفعَّالة. -9

 رفة األكادميية على اطالع بالتطورات املهمة واملشكالت إن وجدت.إبقاء املش -10

  

 يلي: على ماثالث مراحل،  إىل الباتالط قوم بهتينقسم الدور الذي 
 قبل بداية التدريب.   -1

 أثناء التدريب.  -2

 بعد انتهاء التدريب. -3

 
 :قبل التدريب

 

البنود التوصيف وومراجعة أثناء مدة التسجيل النظام  إىل، عن طريق الدخول تسجيل مقرر التدريب •

 .والشروط الالزمة

)تسجيل اجلهة( )خطاب للجهة( التدريب  وكالةيف  دارية كافةجراءات األكادميية واإلجناز اإلإ •

 وتسجيل مكان جهة التدريب.

 يتعلق بربنامج التدريب. مع أساتذة املقرر حضور اجتماع متهيدي  •

تضمن االلتزام أو إلكرتونية عرب رابط حمدد لذلك تلى موافقة خطية التوقيع ع الطالباتجيب على  •

 الكلية. بشروط برنامج التدريب يف

 التهيئة اليت تقدمها وكالة الكلية لشؤون التدريب.اضرة حضور حم •

 تعبئة االستبانات املطلوبة.  •

 يف اجملال الطيب على الطالبة احلصول على دورة اإلسعافات األولية. •
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   :أثناء التدريب

 

 ذبأستا يرتبطلكرتوني لبدء التدريب يف األسبوع األول من التدريب إتعبئة منوذج  ى الطالباتجيب عل •

 .املقرر

 ا.لكرتوني ًّإ األسبوعي(تقرير التقدم )تعبئة  الطالباتيتعني على  •

 جهة التدريب.ة التدريب بأكملها يف مدمتام إالتقدم و ىظهار مستوإ لطالباتينبغي ل •

 املرتبط بالتدريب امليداني. portfolioيتعني على الطالبات االلتزام بأداء ملف حمفظة الطالب  •

 

 

 :ببعد انتهاء التدري

 

 تنفيذ ما يلي:  الطالباتبعد انتهاء التدريب جيب على  •

، وتقدميه إىل وكالة الكلية لشؤون من أي التزامات الطرفخالء بإ جهة التدريبدارات إمطالبة  •

 .التدريب

 إىل القسم العلمي عند نهاية مدة التدريب.نهائي مفصل  إلكرتوني تقرير تقديم •

 ص ...(.)انظر أسبوعني من انتهاء مدة التدريب(  دميه قبل)جيب تق portfolioملف حمفظة الطالب  •

التدريب  جهةيصف فيه العمل املنجز يف  ص ...(عداد عرض )انظر إ ة يف بعض األقسام إىلتاج الطالبحت •

تكون مدة العرض و ،لقاء هذا العرضإجلنة التدريب أن تقرر تاريخ  علىيتعني وة التدريب التعاوني. مدطيلة 

، وعلى الطالبة االلتزام هانجابة عق تالية لطرح األسئلة واإلدقائ 10-5دقيقة مع ختصيص  15املقرتحة هي 

 ايري التقييم املطلوبة منها يف كل قسم.مبع

 تعبئة االستبانات املطلوبة. •
 

 

 املبادئ العامة لتقديم التكليفات:

 

 : )منوذج(املبادئ العامة لكتابة التقرير

 

ا مع التدريب وفًق نتجربتهلكافة تقديم تقرير  امليدانيلتجربة التدريب  نخيضع الالتي الطالباتيتعني على  

 :العامة التاليةللمبادئ 

ولكن جيب احلفاظ على اتساق هذه ، احلرية يف اختيار أي صيغة ، وللطالباتتقريرلال يوجد منوذج حمدد ل .1

 .الصيغة يف جوانب التقرير كافة

 ذ املقرر.سيتوفر معايري تقييم للتقرير من أستا .2

 بعد انتهاء التدريب.التدريب تقديم تقرير كامل يتضمن جتربة أسابيع  اتالطالب ىجيب عل .3

يداع التقرير املعتمد يف نهاية الفصل إولكن ال بد من  ،جراء مراجعات بعد تقديم التقرير أول مرةإيقبل  .4

  .الدراسي عقب انتهاء التدريب

 ذلك.دد لكادميية ويف الوقت احملإىل مشرفة التدريب األجيب تقديم التقرير  .5

الضوء  نيأن يلق الباتيجب على الطف ؛تقرير التدريب ىحمتو ىلإمتام متطلبات التدريب يستند إنظر ا ألن  .6

 ها من قبل. نقد اكتسب نَّكعلى الدروس املستفادة طيلة هذه التجربة واليت مل ي

 فاهيم أو أفكار جديدة. مع تقديم أمثلة حمددة امل ،جيب كتابة التقرير بشكل موضوعي .7

 بها وافلِّأو شعورهم عن املهام اليت ُك ،للوقت الذي قضاه الطالب اشخصيًّ اأن يقدم التقرير سرد  جيب .8

 )االنعكاسات الذاتية(. 

  .ينبغي أن يقدم التقرير مالحظات بشأن سري واقع العامل اخلارجي .9
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التجربة يف توسيع مدركات سهمت هذه أوكيف  ،يقوم على أساس التقريرالتدريب اإليفاء مبتطلبات  إن .10

من خالل  جديد ومثري ءم شيظهر التقرير للقارئ تعلُّال بد أن ُيو ،يقعوراء نطاق أداء عمل واالبات الط

جراء مراجعات إاللجنة املختصة  نأن تطلب منه اتأن يتوقع الطالبأيض ا جيب وتقديم أمثلة حمددة، 

 للتقرير.

 إىللذا ال بد من االنتباه  ؛portfolioملف حمفظة الطالب الدائم يف امللف من  ايصبح هذا التقرير جزء  .11

خطاء مطبعية أو أ ىالتقرير الذي حيتوي علوتنظيم التقرير وطريقة تركيب اجلمل، اهلجاء والطباعة، 

جيب على الطالب أن حيصلوا على توقيع مشرفهم املختص ، ولغوية كثرية أو تنسيق غري متقن ال يقبل

 .قبل تقدميه همن مراجعة التقرير وتنقيح تحققلل

ختص  ى، وأي تفاصيل أساسية أخرجهة التدريبمقدمة عن حيوي جيب أن حيتوي التقرير على ملخص،  .12

لة )إن وجدت(، وخامتة واألعمال املقبورسوم جرافيك وجداول، وأشكال، وبيانات مطلوبة، و، جتربة التدريب

املهارات اجلديدة و، امليدانييب تفاصيل عامة عن برنامج التدريب لتدرجتربة ا)جيب أن تتضمن وواملراجع. 

 األهداف األكادميية واألهداف املستقبلية.يف جنازات، وتأثري ذلك أهم اإلواملطلوبة، 

 

 :احلد األدنى من متطلبات تنسيق التقرير

 

 :األجزاء التاليةو، الصفحات ىدنأ دٍّحبتقرير، الجيب أن حيتوي 

الدرجة األكادميية، واهلوية وعنوان الكلية، واسم الطالب، وتتضمن عنوان التقرير، لغالف: صفحة ا - 1 

 .القسم، والسنة الدراسيةو

صح للطالب نجباري يوضح الشكر والتقدير ملن قدم املساعدة أو الإشكر وتقدير )اختياري(: وهو جزء غري  - 2 

 ير.ة التدريب و/أو أثناء كتابة التقرمدخالل 

ظهر به يف صفحات يي ذالنفسه جدول احملتويات: يتضمن قوائم بعناوين رئيسة وعناوين فرعية بالرتتيب  -  3 

 .التقرير

 إن وجد. الكامل هلا ىواملعن ،جدول االختصارات: حيتوي على االختصارات املستخدمة يف التقرير كافة - 4 

على جيب أال حيتوي وأكمله، قرير بجز للتوهي عبارة عن ملخص مو ،ملخص: يتألف من صفحة واحدة -  5 

 .أي جداول أو رسوم بيانية

جيب أال يتعدى هذا و ،عطاء نظرة عامة شاملة لطبيعة التدريبإىل إمقدمة: يهدف هذا اجلزء من التقرير  -   6 

 :من اناجلزء أكثر من صفحتني، تتكون

 ،ب عليهادرَّف اليت ُيظائالووالتدريب، وطبيعة العمل،  جلهةالتدريب: وصف واضح وخمتصر  جهة أ(  

 واإلدارات.

 .معايري التقييمليه حسب إواملهام املوكلة  ،الطالب ملهاممهام الطالب: وصف عام  ب( 

 لطالب أن حيققها من التدريب.من اوصف لألهداف واملرامي املتوقع  :أهداف التدريب (ج  

مع تقديم  ،أو على شكل أقسام خمتلفة ،شكل فصول ىما علإاألجزاء الفنية: جيب أن يأتي هذا اجلزء  - 7 

 .تفاصيل وصف شامل لربنامج التدريب بأكمله

األساليب املستفادة، واخلامتة: تشمل النتائج ذات الصلة بالتدريب كافة، مبا يف ذلك األعمال املنجزة،  - 8 

 امليداني.تدريب أي تعليقات أو اقرتاحات ختص الوجيابيات والسلبيات، اإلوئد، الفواوأهمية التدريب، و

 مع توثيق مالئم لكل مرجع. ،املراجع: وهي قائمة تضم املراجع املستخدمة يف التقرير كافة-9 

 من التقرير )وليس يف الصفحات يف الصفحة األوىل (1)لرتقيم برقم اترقيم الصفحات: جيب أن يبدأ  - 10 

جيب وضع أرقام الصفحات و ،املراجع تمهيدية( ويستمر الرتقيم على الصفحات كافة، مبا يف ذلك صفحةال

 .يف أسفل الصفحة

 

 

ىل جدول إقواعد تقييم التقارير النهائية لربنامج التدريب اليت يقدمها الطالب استناد ا 

15 

 :املبادئ العامة لتقديم العروض
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بوصف  من أعضاء هيئة التدريس، عةجمموتقديم عرض عن جتربة التدريب أمام ب البةقوم الطتمن املتوقع أن 

دقيقة، ختصص  20دقائق و 10بني تستغرق هذه العروض بصفة عامة وبرنامج التدريب،  تقييممن ذلك جزء ا 

 ودقائق لطرح األسئلة. ،للعرضمنها  175%

 

 

 :ئي للتدريبإلعداد العرض النهااملبادئ العامة 

من  التأكدنه جيب عليهم إالرغم من ذلك ف ىوعل ،لشرائحاحلرية يف اختيار أي صيغة لعرض ا الباتللط -1 

من املستحسن وقادرين على االنتهاء منها يف الوقت احملدد،  نوجود عدد مالئم من شرائح العرض حبيث يكونو

 .فال تزيد على أربعة أسطرحتديد عدد السطور يف كل شرحية 

جلهة النشاط  وصفو ،ن تلقي التدريبالتعريف بأماك الباتعند بدء تقديم العرض جيب على الط -2 

   اليت يتلقون فيها التدريب. التدريب

يف حال تزويد و ،ة التدريبمدأثناء  الباتالط اكلف بهيت تهام أو الواجبات الجيب أن حيدد العرض امل - 3

 ر.اختصاذلك ب إىلشارة به اإل ىن من املوصإبتدريب أو برامج تعليمية، فالبات الط

 ،ة التدريبمداتهم أثناء بجناز مهامهم أو واجإحالة لكيفية قدرة الطالب على رض م عيقدتجيب  - 4 

 وكيف تعاملوا مع تلك املشكالت أو التحديات. ،خالل عملهم أي مشكالت ةواجهمو

املستفادة  ةالشاملة مع التدريب من خالل حتديد الدروس الرئيس الباتجيب أن يصف العرض جتربة الط - 5 

 ب.ة التدريمدخالل 

 .ة التدريب واملنهج اجلامعيمدكتسب خالل مجيب أن يربط هذا العرض بني أي تعلم  -6

على حبيث ميكن هلذا املنهج أن يساعد الطالب  ،يتعني أن يتضمن العرض أي اقرتاحات لتحسني املنهج - 7 

 فضل للتدريب.األالستعداد ا

 .التدريبزاء حتسني برنامج إجيب أن يقدم هذا العرض أي اقرتاحات  - 8 

 

عن طريق عضو )أعضاء  الباتقدمها الطتالعروض النهائية اليت  مقيَُّت :تقييم العرض

 ( املقاييس التقييم ختضع لتغيريات طفيفة()ن بناء على اجلدول وهيئة تدريس خمتلف

 

  portfolio studentاملبادئ العامة ملحفظة  أداء  الطالب 

ه جمموعات هادفة من األدلة اليت يستخدمها الطالب أن على portfolioحمفظة الطالب مصطلح يعرف 

جمموعة من الطرق املعاصرة لتقويم  portfolioحمفظة الطالب تقدم ، والتعلم نواتجتوثيق والتأمل يف لل

حمفظة مواءمة  ، تهدف إىلداء والتقدم األكادميي للطلبة بدقة يف ضوء معايري عاملية يف التعليم العالياأل

رتيها التقوميية والتسويقية يف صوفظة احمل، واألكادمييمع نواتج تعلم الربنامج  portfolioالطالب 

تشتمل على املكونات الثالثة الرئيسة للمحفظة )األدلة، االنعكاسات الذاتية، التغذية الراجعة(، واليت تعد 

 . Linkedinلنكدإن وأ swy و أالبالك بورد  عرببطريقة إلكرتونية 

 فظة أداء الطالب هي:ن أهم املبادئ حملوبناء  على ذلك فإ

ب من أستاذ املقرر على كل من )امللف اإللكرتوني، حمتويات احملفظة، االنعكاسات احلصول على تدري •

 الذاتية(.

 اإللكتروني من أستاذ المقرر. portfolioحمفظة الطالب الحصول على دليل  •

 لوقت المحدد.وتقديمها في ا portfolioحمفظة الطالب االلتزام بتنفيذ  •

 المقرر.الحصول على تغذية راجعة من أستاذ  •
 

 امليداني: معايري تقويم طالب التدريب

مليداني، إال أنها االعلمية يف تقويم أداء طالبها يف مادة التدريب  الربامجختتلف معايري التقويم اليت تعتمد عليها 

 نلخصها يف التالي: تتفق على جمموعة من املعايري األساسية

4 
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 ا: السلوك املهين والشخصي:أوًل

 حتمل املسؤوليات املهنية بدافع ذاتي.-1

 االتزان وضبط النفس يف املواقف املختلفة.-2

 اإلجيابية والفاعلية يف التعامل مع اآلخرين.-3

 صي.املظهر الشخ-4

4 
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 قسم الدراسات اإلسالمية:

 اخلطة املطورة:

 

 
 
 
 
 

 املستوى رقم املقرر اسم املقرر بقاملتطلب السا

عدد 

الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر نواتج تعلم الربنامج

 السابع SLM 454 امليدانيالتدريب  يوجد ال

60 

نظري 

 وعملي

املهارات اإلدراكية: بعد االنتهاء من -1

برنامج الدراسات اإلسالمية يكون 

تكر احللول الطالب قادر ا على أن: يب

للمشكالت بناء على املعارف النظرية 

 واخلربات العملية.

مهارات التعامل مع األشخاص  -2

االنتهاء من وحتمل املسؤولية: بعد 

برنامج الدراسات اإلسالمية يكون 

الطالب قادر ا على أن يشارك يف 

املشاريع والقضايا مشاركة فاعلة 

 فرديًّا ومجاعيًّا.

املعلومات قنية مهارات االتصال وت -3

بعد االنتهاء من  :واملهارات احلسابية

 :على أن االربنامج يكون الطالب قادر 

يف يستخدم التقنيات احلديثة  -

 اجملال التعليمي والبحثي واحلسابي.

 ايتواصل بفعالية مع اآلخرين شفهي ًّ -

 إلكرتونًّيا.و اوكتابي ًّ

 :املعارف-1

 شرح احلقائق واملفاهيم يف التخصص.

 املهارات املعرفية: -2

تطبيق معارف جماالت التخصص  -

 املختلفة.

مهارات العالقات الشخصية وحتمل  -3

 املسؤولية:

 ؤولية الفردية واجلماعية.حتمل املس -

مهارات التواصل واملهارات التقنية  -4

 واملهارات العددية:

 التواصل شفهي ًّا وكتابي ًّا وإلكرتونيًّا.  -

 احلركية:املهارات النفسية  -5

 .ال ينطبق -

درجات لتقييم  10اخلطابة واإللقاء  -1

شخصية الطالبة من خالل معايري 

 حمددة.

لتقييم درجات  10العمل اجلماعي  -2

الطالبات من خالل معايري حمددة على 

 مهارات معينة.

درجة تقييم جهات التدريب من  65 -3

 خالل معايري حمددة .

درجة لتقييم تقرير الطالبة  15 -4

يدانية، وملف إجناز أداء للخربة امل

 . portfolioالطالب 
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 قسم التاريخ:

   اخلطة املطورة:

املتطلب 

 السابق

 املستوى رقم املقرر اسم املقرر

عدد الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر نواتج تعلم الربنامج

تدريب  يوجد  ال

ميداني 

 )سياحة(

TOUR411 4 الثامن 

 

يسرتجع احلقائق واملفاهيم  ١-١

والنظريات يف ختصص التاريخ 

العامة واآلثار والسياحة واملواد 

 واملساعدة.

يشرح حلقات املعرفة التارخيية  ٢-١

واملفاهيم واملصطلحات املتعلقة 

باآلثار والرتاث والسياحة يف ضوء 

مع الرتكيز على  ،الدراسات احلديثة

 البيئة احمليطة.

األدنى  ضارات الشرقمييز بني ح ١-٢

وحضارة اجلزيرة العربية القدمية 

 عرب عصورها التارخيية.

يطبق أحدث األساليب يف توثيق  ٢-٢

 هالرتاث الثقايف والطبيعي وتسجيل

 .تهوإدار

يصمم الربامج السياحية  ٣-٢

 .وكيفية إدارتها وتسويقها

 .الذاتييتحمل مسؤولية التعلم  ١-٣

 ضمن الفريق يعمل بفاعلية ٢-٣

 موعة.وقيادة اجمل

شكال املختلفة حيدد األ ١-١

للهياكل التنظيمية للشركات 

السياحية والطريان وتصنيفها، 

ودور كل قسم  ،وأقسامها الداخلية

 وقواعد العمل به.

ا متكامًلا رناجًما سياحيًّد بيع ١-٢

السياحة الداخلية  ىمستو ىعل

 والدولية.

عمل بفاعلية ضمن الفريق ي ١-٣

 وقيادة اجملموعة.

ا يتواصل بفاعلية شفهي ًّ ١-4

 ا.وكتابي ًّ

نشطة املهنية الالزمة ميارس األ 5-1

للعمل يف األقسام الداخلية مطبًقا 

اليب التكنولوجية الالزمة األس

ظمة احلجز صة أنوخبا ،للعمل

 .لكرتونيةاإل

 :األنشطة اآلتيةتشمل عملية التقويم 

درجات لتقييم أداء الطالب مهنيًّا وسلوكيًّا،  3

ومدى حتمله لضغوط العمل احلقيقية، 

وحسن تعامله مع املشكالت الطارئة أثناء 

مدير يف وهو عبارة عن تقرير يكتبه  التدريب،

 .العمل يشمل درجة التقييم الكلية

، portfolioملف إجناز أداء الطالب درجات  3

 .ويقيمه أستاذ املقرر

درجة لالختبارات التحريرية القصرية،  20

 .ويقيمه أستاذ املقرر

درجات لالختبار الشفهي، ويقيمه أستاذ  10

 .املقرر

درجات للتقرير النهائي للتدريب الذي  10

 .يكتبه الطالب، ويقيمه أستاذ املقرر
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يلتزم باملعايري األخالقية  ٣-٣

 واألمانة العلمية.

ا يتواصل بفاعلية شفهيًّ ١-4

 ا.وكتابيًّ

يستخدم مصادر املعلومات  ٢-4

 املختلفة يف إعداد املهام والتكليفات.

ينفذ تصميم الربامج السياحية  ١-٥

وكيفية إدارتها وتسويقها باستخدام 

 .والتقنيات احلديثةالطرق 

يستخدم الطرق احلديثة يف   ٢-٥

املسح والتنقيب والرتميم والتسجيل 

والتوثيق والرسم األثري واملعماري 

 .للقطع واملباني الرتاثية

تدريب  ال يوجد

 دانيمي

 ) آثار(

ARCHL413 4 الثامن 

تدريب 

ميداني 

)نظري 

 وعملي(

 واملفاهيم احلقائق يسرتجع١-1١

 التاريخ ختصص يف والنظريات

 العامة واملواد والسياحة واآلثار

 .واملساعدة
رح حلقات املعرفة التارخيية يش٢-١

واملصطلحات املتعلقة واملفاهيم 

باآلثار والرتاث والسياحة يف ضوء 

ت احلديثة، مع الرتكيز على الدراسا

 .البيئة احمليطة

 األدنى الشرق حضارات بني مييز ١-٢

 القدمية العربية اجلزيرة وحضارة

 .التارخيية عصورها عرب

 توثيق يف األساليب أحدث يطبق ٢-٢

تسجيله و الرتاث الثقايف والطبيعي

 .وإدارته

 السياحية الربامج يصمم ٣-٢

 .وتسويقها إدارتها وكيفية

يشرح األساليب العلمية  -1-2

والعملية احلديثة يف التنقيب عن 

 .اآلثار
اللقى   خصائصمييز بني -2-2

واملعثورات األثرية عرب العصور 

 .املختلفة

يعمل بفاعلية ضمن فريق  -3-2

 .العمل اجلماعي

يلتزم باملعايري األخالقية  -3-3

 .العلميةواألمانة 

ا يتواصل بفاعلية شفهيًّ -4-1

 .اوكتابي ًّ

يستخدم الطرق احلديثة يف  -5-2

التوثيق والتسجيل األثري والرفع 

 .اريوالرسم املعم

تشمل عملية تقويم الطالب التقويم البنائي 

التكويين املبين على تقييمات اجلهة اليت 

يتدرب فيها الطالب، ويكون مفيد ا يف تقديم 

التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم على أن 

 :تشمل معايري التقويم التكويين
 :السلوك املهين والشخصي-1

 .حتمل املسؤوليات املهنية بدافع ذاتي-2

 .االتزان وضبط النفس يف املواقف املختلفة-3

اإلجيابية والفاعلية يف التعامل مع -4

 .اآلخرين

 :عملية التقويم الرمسي، وتشمل

درجة لتقييم أداء الطالب أثناء التدريب من  20

الناحية األكادميية، على أن تشمل أيض ا 

السلوك املهين والشخصي وضبط النفس يف )

 .(املواقف املختلفة

درجة للتقارير اليومية والعروض  20

والتكليفات من الناحية األكادميية، على أن 

 حتمل املسؤوليات املهنية )تشمل أيض ا 
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 .الذاتي التعلم مسؤولية يتحمل ١-٣

 الفريق ضمن بفاعلية يعمل ٢-٣

 .اجملموعة وقيادة

 األخالقية باملعايري يلتزم ٣-٣

 .العلمية واألمانة

 اشفهيًّ بفاعلية يتواصل ١-4

 .اوكتابيًّ

يستخدم مصادر املعلومات  ٢-4

 .املختلفة يف إعداد املهام والتكليفات

 السياحية الربامج تصميم ينفذ ١-٥

 باستخدام وتسويقها إدارتها وكيفية

 .احلديثة والتقنيات الطرق

 يف احلديثة الطرق يستخدم ٢-٥

 والتسجيل والرتميم والتنقيب املسح

 واملعماري األثري والرسم والتوثيق

 .ني الرتاثيةواملبا للقطع

 

 

بية والفاعلية يف التعامل مع واإلجيا

 (. اآلخرين

 درجة لالختبارات التحريرية. 20

 درجة لالختبارات العملية. 20

 . portfolioملف إجناز أداء الطالب  10

 درجات للتقرير النهائي للتدريب. 10
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 قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية:

 اخلطة املطورة:

 

 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

عدد الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر نواتج تعلم الربنامج

 :ارفاملع-1 2 السابع GEOG 401 دراسة ميدانية ال يوجد

 لفروع األساسية املفاهيم تعرف-1

 .املختلفة اجلغرافيا
 والعالقات املكانية األمناط تفسر-2

 اليت والدورات األنظمة بني املتبادلة

 والطبيعية البشرية اهروالظ تشكل

 (.ا)ميدانيًّ األرض سطح على
 ونظم اخلرائط دور تستنتج-3

 عن رواالستشعا اجلغرافية املعلومات

 بني والربط التحليل يف تهابعد وأهمي

ميدانيًّا  والبشرية الطبيعية اهروالظ

 ومكتبيًّا.

 املهارات:-2

 معرفتهن الطالبات تعلل -

الطبيعية  اجلغرافيا مبفاهيم

 حتديد على ومقدرتهن ها،ونظريات

 الطبيعية األشكال أو للمالمح أمثلة

 ويف امليدان. اخلريطة على

 بشريةلا األنشطة بني ُتميز -

 على املكاني وتباينها وخصائصها

 ،والعاملي واإلقليمي احمللي املستوى

 .املستدامة التنمية يف وأثرها

 الكمية األساليب تستخدم -

 املعلومات ونظم واخلرائط

تعرف ماهية العمل امليداني  -1

وإجراءاته وأهميته للدراسات 

 .اجلغرافية

متيز بني ما درسته ميدانيًّا ونظري ًّا،  -2

مع استخدام أساليب اجلمع امليداني 

 املناسبة.

عداد إ تستخدم تقنيات املعلومات يف -3

 ها.مجاعية وتقدميتقارير ميدانية 

مع حتمل  ،تقدر العمل ضمن فريق -4

 .فردية ومجاعية املسؤولية

 

 اختبار حتصيلي نصفي. -

تقييم الواجب الفردي )حبوث  -

 دانية(.مي

تقرير ) واجب مجاعيتقييم  -

 تقدميية(.عروض -ميداني 

ملف إجناز أداء الطالب تقييم  -

portfolio - تقييم املناقشات 

 الصفية.
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 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

عدد الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر نواتج تعلم الربنامج

 املعلومات حتليل يف اجلغرافية

 .وتفسريها املكانية

 التقليدية بالطرق اخلرائط ُتعد -

 نظم برامج باستخدام واآللية

 عن واالستشعار اجلغرافية ماتعلوامل

 .املستجدة والتقنيات بعد

 اجلغرافية علم مكانياتإ تظهر -

 املعلومات نظم باستخدام التحليلية

 املشروعات لتنفيذ اجلغرافية

 .اجملتمع وخدمة البحثية،

 واملعملي امليداني العمل ُتؤدي -

 واخلرائط األجهزة باستخدام

 .لباملستقب والتنبؤ والتحليل للتفسري
 :الكفاءات -3

املشرتك والذاتي ُتقدر العمل  -

 .واملسؤولية اجملتمعية واملواطنة

 

 GEOG 414 اخلربة امليدانية ال يوجد
 املعارف.-1 2 الثامن

 .املهارات املعرفية-2

األشخاص مهارات التعامل مع -3

 .املسؤوليةوحتمل 

 مهارات االتصال وتقنية املعلومات -4

 .واملهارات احلسابية

 املعارف:-1

ربط اجلانب النظري باجلانب العملي 

 .للجغرافيا
علية أكرب أثناء ربط ما تعلمه بفا

 تنفيذ مهام عمل حقيقية.

  :املهارات-2

 حصائيةاإل الربامج تستخدم -

 اجلغرافية املعلومات نظم وبرامج

 واإلحصاءات شكالواأل اخلرائط إلعداد

 .العلمي البحث الستكمال املختلفة

 لنظم التحليلية اإلمكانيات تظهر -

 املشروعات لتنفيذ اجلغرافية املعلومات

 .البحثية

 تقييم املشاريع. 

 املالحظة امليدانية.

 املناقشة.

 عن التدريب. لتقييم املشرف املسؤو
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 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

عدد الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر نواتج تعلم الربنامج

 واملشاريع امليداني العمل يتؤد -

 نظم برامج باستخدام املطلوبة

 .اجلغرافية املعلومات

 :الكفاءات -3

 واملسؤولية والذاتي املشرتك العمل ُتقدر

 .واملواطنة اجملتمعية
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 تبات واملعلومات:املكقسم 

 اخلطة املطورة:

 

 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

عدد 

الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر نواتج تعلم الربنامج

التدريب  يوجد ال

 امليداني
LIBR408 

 

 4     السابع

 ساعات

 
االنتهاء من دراسة املقرر  بعد املعارف:      

               لطالبة قادرة على أن:ن اتكو

تعرف املفاهيم األساسية للتدريب امليداني، 

أخصائي املعلومات يف مؤسسات  ودور

 املعلومات.

بعد االنتهاء من دراسة  املعرفة:املهارات 

 املقرر تكون الطالبة قادرة على أن:
تطبيق العمليات األساسية يف املكتبات 

خدمات  -ية تزويد عمليات فن -ترفيف )

 ل تعليم(.وسائ-مرجعية 

مهارات التعامل مع األشخاص وحتمل 

تهاء من دراسة املقرر بعد االن: املسؤولية

 :تكون الطالبة قادرة على أن

 .تتحمل املسؤولية اجلماعية والفردية

 

مهارات االتصال وتقنية املعلومات واملهارات 

بعد االنتهاء من دراسة املقرر  :احلسابية

 :طالبة قادرة على أنتكون ال

تستخدم تقنيات التعليم يف إعداد التقارير 

  وتقدميها.

 

نهاية دراسة الربنامج يكون  املعارف: يف

 الطالب قادر ا على أن:

دد احلقائق واملفاهيم يف العلوم املختلفة حي

-العربية اللغة  -اإلسالمية  )الدراسات

المهارات األساسية  –اإلعالم  - التاريخ

 المكتبات –اآللي واإلنترنت للحاسب 

 (.واملعلومات

يوضح أدوات حصر اإلنتاج الفكري، وأدوات 

التزويد االسرتجاع املختلفة ألغراض 

 واالختيار وتيسري سبل إتاحة املعلومات.

يشرح التطورات املختلفة يف تكنولوجيا 

املعلومات وتطبيقاتها يف املكتبات ومراكز 

واملشكالت  املعلومات، وتأثرياتها املختلفة

 والصعوبات يف اجملال.
اإلدراكية: يف نهاية دراسة  املهارات

 على أن:  االربنامج يكون الطالب قادر 

 املختلفة. العلوم جماالت معارف مييز

يطبق تقنيات الضبط الببليوغرايف ألوعية 

املعلومات وإدارة موارد وخدمات املعلومات 

 وتقوميها يف البيئة اإللكرتونية.

مع األشخاص وحتمل  التعاملمهارات 

هاية دراسة الربنامج يكون املسؤولية: يف ن

 ا على أن:الطالب قادر 

 .ة الفردية واجلماعيةسؤوليتحمل املي

تقييم الطالبة من املؤسسة بنسبة .  1

ل : احلضور والتعاون وحتم20%

 وااللتزام بزمن التدريب.  ةاملسؤولي

. وتقييم من املشرفة األكادميية 2

: التواصل والقدرة على %60بنسبة 

العمل وإجناز املهام وااللتزام 

 باألخالق املهنية. 

. وأيض ا نقيم بالواجبات على 3

الطالبة وإعداد تقارير موضوعية يف 

موضوعات خمتارة من موضوعات 

  %15التدريب 

هائي للتدريب التقرير الن 5%. 4

مليداني فيه تكتب الطالبة تقرير ا ا

 شامًلا عن كل ما سبق التدريب عليه.

 
داء الطالب أدرجة ملف إجناز 

portfolio . 
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 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

عدد 

الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر نواتج تعلم الربنامج

مهارات االتصال وتقنية املعلومات واملهارات 

احلسابية: يف نهاية دراسة الربنامج يكون 

 على أن: االطالب قادر 

بل يف تيسري س املعلومات يوظف تقنية

 ىل املعلومات وإتاحتها.الوصول إ

يستخدم تقنية املعلومات يف املكتبات 

 ومراكز املعلومات املختلفة.

احلركية: يف نهاية دراسة  يةهارات النفسامل

 الربنامج تكون الطالبة قادرة على أن:

 .ال ينطبق 
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 قسم االتصال وتقنية اإلعالم

 اخلطة املطورة:

 

 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

الوحدات عدد 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر جم الربنامنواتج تعل

 ال يوجد

تدريب عملي يف 

املؤسسات 

 الصحفية

MEDIA409 8 الثامن  

 :(املعارف1

وسائل االتصال  أن تعرف أهمية 1.1

التنمية الوطنية  ودورها يف

القضايا  ومعاجلة ،املستدامة

 املعاصرة.
ساسية األ املفاهيمتعرف أن  2.1

يف  يثةات احلدوالتقنيوالنظريات 

 اإلعالم.وتقنية  جمال االتصال

  :املهارات(2
على توظيف مفاهيم  أن تقدر 1.2

وتقنية اإلعالم  هاالتصال ونظريات

 ها.وتطبيقاتها واستخدام
 على تطبيق املهاراتأن تقدر  2.2

اإلعالمية يف جمال االتصال 

 .وتقنية اإلعالم
أن تستخدم   احلاسب اآللي  3.2

االتصال  اليف جموتطبيقاته 

حصاء اإل )مهاراتوتقنية اإلعالم 

 البيانات(.وحتليل 

اإلنتاج أن تطور مهارات  4.2

 واإلخراج(. )التحرير اإلعالمي
 

 :(الكفاءات3
أن تقدر على العمل بروح  1.3

 املسؤولية.الفريق الواحد وحتمل 

 :املعارف 1.1

 

إكساب الطالبات اخلربات  1.2

امليدانية الالزمة للممارسة 

العملية الصحفية، ومترينهن 

على كيفية إنتاج الصحف 

 لكرتونية وإخراجها.الورقية واإل

 املهارات:  2.0

تستخدم الطالبات التقنيات  2.1

احلديثة يف إنتاج العمل يف الصحف 

مع الورقية واإللكرتونية وإخراجه، 

القدرة على إبداء الرأي يف جودة 

 العمل وانتقاء األفضل منها.

القدرة على استخدام تقنية  2.2

املعلومات يف ممارسة العمل 

 الصحفي.

 :الكفاءات 3.0

تنمية روح العمل بنظام الفريق  3.1

والقدرة على حتمل  ،املهين الواحد

 

 :املعارف 1.0
1. 1  

 جهة التدريب ألداء الطالبات.تقييم  -

تقييم مشرف التدريب على أداء  -

 . الطالبات

عروض التقدميية والتقارير املكتوبة ال -

 ة التدريب.مدعن  الباتالط تقدمهااليت 
 :املهارات 2.0
2.1  

 جهة التدريب ألداء الطالبات.تقييم  -

تقييم املشرف على التدريب ألداء  -

 .الطالبات

مكتوبة  تقاريربتقديم  الطالباتتكليف  -

 ة التدريب.مدعن وعروض تقدميية 
2.2  

يف استخدام  الطالباتتقييم مهارات  -

احلاسب اآللي يف إخراج املواد الصحفية 

 .هاوحترير

  portfolioملف إجناز أداء الطالب  -

 جهة التدريب ألداء الطالبات.تقييم  -

اء تقييم املشرف على التدريب ألد -

 .الطالبات

٢8 
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 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

الوحدات عدد 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر جم الربنامنواتج تعل

أن تقدر على ممارسة العمل  2.3

بفعالية من منطلقات  اإلعالمي

 عية.نية واجتماخالقية ومهأ

والتعامل مع  ،املسؤولية الفردية

 قية.القضايا املهنية واألخال

مكتوبة  تقاريربتقديم  الطالباتتكليف  -

 التدريب.ة مدعن وعروض تقدميية 

 

 :الكفاءات 3.0
3.1 

 جهة التدريب ألداء الطالبات.تقييم  -

تقييم املشرف على التدريب ألداء  -

 .الطالبات

مكتوبة  تقاريربتقديم  الطالباتتكليف  -

 ة التدريب.مدعن وعروض تقدميية 
 

 

 ال يوجد

 عملي يفتدريب 

مؤسسات 

العالقات العامة 

 النواإلع

MEDIA420 8 الثامن 

 :(املعارف1

وسائل االتصال  أن تعرف أهمية 1.1

التنمية الوطنية  ودورها يف

القضايا  ومعاجلة ،املستدامة

 املعاصرة.
ساسية األ تعرف املفاهيمأن  2.1

يف  والتقنيات احلديثةوالنظريات 

 اإلعالم.وتقنية  جمال االتصال

 :املهارات(2
توظيف مفاهيم على  أن تقدر 1.2

وتقنية اإلعالم  هونظرياتاالتصال 

 ها.وتطبيقاتها واستخدام
 على تطبيق املهاراتأن تقدر  2.2

اإلعالمية يف جمال االتصال 

 .وتقنية اإلعالم
أن تستخدم   احلاسب اآللي  3.2

االتصال  يف جمالوتطبيقاته 

 :املعارف 1.0
لبات اخلربات أن تكتسب الطا 1.1

امليدانية الالزمة للممارسة العملية 

 .للعالقات العامة

 

 

 

 :املهارات 2.0
ى أن تكون الطالبات قادرات عل 2.1

استخدام التقنيات احلديثة ة كيفي

يف إنتاج مواد العالقات العامة 

 والنصوص اإلعالنية.
القدرة  نأن تكون الطالبات لديه 2.2

يف على استخدام تقنية املعلومات 

 ممارسة عمل العالقات العامة.
 :الكفاءات 3.0

 :املعارف 1.0
1.1 

 دريب.تقييم الطالبات من جهة الت

 لتدريب.تقييم الطالبات من املشرف على ا
تكليف الطالبات بتقديم عروض تقدميية 

 ة التدريب.مدوتقارير مكتوبة عن 

 :املهارات 2.0
2.1 

 تقييم املؤسسات ألداء الطلبة.
 تقييم املشرف على التدريب ألداء الطلبة.

تكليف الطالبات بتقديم عروض تقدميية 

 ة التدريب.مدوتقارير مكتوبة عن 

2.2 

 . portfolioملف إجناز أداء الطالب  -
 تقييم الطالبات من جهة التدريب.

 تقييم الطالبات من املشرف على التدريب.
 تقرير يقدمه الطالبات يف نهاية التدريب.

٢٩ 
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 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

الوحدات عدد 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر جم الربنامنواتج تعل

حصاء اإل )مهاراتوتقنية اإلعالم 

 البيانات(.ليل وحت

اإلنتاج أن تطور مهارات  4.2

 واإلخراج(. )التحرير اإلعالمي
 

 :(الكفاءات3
أن تقدر على العمل بروح  1.3

 املسؤولية.الفريق الواحد وحتمل 
أن تقدر على ممارسة العمل  2.3

بفعالية من منطلقات  اإلعالمي

 خالقية ومهنية واجتماعية.أ

أن تنمى روح احلوار والنقاش،  3.1

واالختالف اإلجيابي بني الطالبات. 

خذ آراء الطالبات يف طرق وتؤ

على ابتكار  نالتقويم، وتشجيعه

 طرق جديدة.

 

 :الكفاءات 3.0
3.1 

 لبات.االطداء تقييم املؤسسات أل
 لبات.اتقييم املشرف على التدريب ألداء الط

تكليف الطالبات بتقديم عروض تقدميية 

 ة التدريب.مدعن  وتقارير مكتوبة
تقييم مهارات الطالبات يف استخدام 

احلاسب اآللي يف النشر والتحرير للعالقات 

 العامة.
تقييم مهارات الطالبات يف استخدام 

قة مبجال األنظمة والتطبيقات املتعل

 العالقات العامة.
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 قسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية:

 ج اخلدمة االجتماعية:اخلطة املطورة: برنام

 

 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

عدد الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر نواتج تعلم الربنامج

 

 

 

املهارات املهنية 

للخدمة  

 االجتماعية

SW 303 
 

 

 

 

تدريب 

 (1ميداني )

 

 

 

SW 310 

 

 

 

 السادس

 

 

 

معتمدة +  ساعات 6

 صالات ساعة 12

يوضح نشأة أهداف اخلدمة االجتماعية  -

 بها.وجماالتها والعلوم املرتبطة  هاوتطور
حيدد احلقائق واملبادئ واملفاهيم  -

واملقومات املعرفية واالجتاهات النظرية 

 االجتماعية.للخدمة 
يطبق املهارات املهنية للخدمة  -

)فرد. االجتماعية مع وحدات املمارسة 

 (.جمتمع أسرة. مجاعة. منظمة.
ه ومهارات العلمييستخدم طرق البحث  -

 االجتماعية.دراسة الظواهر واملشكالت  يف
واجلماعية يتحمل املسؤولية الفردية  -

التكليفات يف اخلدمة االجتماعية  جتاه

 التعليمية.أثناء العملية 
يظهر السلوك األخالقي والقيمي يف  -

 تها.تعلم اخلدمة االجتماعية وممارس
نظمة ات واأليستخدم تقنية املعلوم -

لالطالع على  حصائية احلديثةوالربامج اإل

ا ا وكتابيًّيًّهيتواصل شف، ومصادر املعلومات

 .ستاذ املقررأا مع إلكرتونيًّ

يوضح املفاهيم املرتبطة مبيادين  -

 التدريب امليداني.
للنشاط  انفذ خطًطُيُيصمم و -

 .اجلماعي
عداد األنشطة إيتعاون مع زمالئه يف  -

 ها.معية وتنفيذاجلماعية واجملت
املعلومات احلديثة يستخدم تقنية  -

إلعداد وسائل أو موضوعات تعليمية 

 مرتبطة بالتدريب.
 

 %10: اجتماع إشرايف -

 %5: عرض -
 

 :portfolioملف إجناز أداء الطالب  -

30%    
 وتشمل:  
واجب السجل واملهارات اإلدراكية  -1 

(10 )% 

االنعكاسات الذاتية )تقييم املؤسسة  -2

 (%20ية الطالبة( )لشخص

 
 %15: حبث -

 %20 اختبار شفهي: -

تدريب ميداني 

(1) 

SW 310 

 

 

 

تدريب 

 (2ميداني )

 

 

 

SW 404 

 

 

 

 السابع

 

 

 

 12ساعة معتمدة +  6

 اتصال ساعة

يوضح نشأة أهداف اخلدمة االجتماعية  -

 بها.وجماالتها والعلوم املرتبطة  هاوتطور
حيدد احلقائق واملبادئ واملفاهيم  -

واملقومات املعرفية واالجتاهات النظرية 

 االجتماعية.للخدمة 

يشرح املفاهيم االجتماعية املرتبطة  -

 مبيادين التدريب امليداني.
يستنبط مهارات تصميم خطط  -

مع أنساق  هاللتدخل املهين وتنفيذ

 العمالء.
يستنتج البدائل املتاحة حلل  -

 مشكالت العمالء.

 %10: اجتماع إشرايف -

 %5: عرض -

ملف إجناز أداء الطالب  -

portfolio :30%    
 وتشمل:  
واجب السجل واملهارات اإلدراكية  -1 

(10  )% 
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 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

عدد الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر نواتج تعلم الربنامج

يطبق املهارات املهنية للخدمة  -

)فرد. االجتماعية مع وحدات املمارسة 

 جمتمع(. أسرة. مجاعة. منظمة.
ه ومهارات العلمييستخدم طرق البحث  -

 االجتماعية.دراسة الظواهر واملشكالت  يف
واجلماعية مل املسؤولية الفردية يتح -

التكليفات يف اخلدمة االجتماعية  جتاه

 التعليمية.أثناء العملية 
يظهر السلوك األخالقي والقيمي يف  -

 تها.تعلم اخلدمة االجتماعية وممارس
نظمة يستخدم تقنية املعلومات واأل -

حصائية احلديثة لالطالع على والربامج اإل

 ت.مصادر املعلوما
ا مع ا إلكرتونيًّا وكتابيًّيًّهشفيتواصل  -

 .ستاذ املقررأ

يتفاعل مع احلاالت الفردية يف  -

 .املدارس
يانات عن اجملال املدرسي من جيمع ب -

 .خالل وسائل التكنولوجيا

االنعكاسات الذاتية )تقييم  -2

 (%20املؤسسة لشخصية الطالبة( )

 
 %15: حبث -

 %20 اختبار شفهي: -
 

تدريب ميداني 

(2) 

SW 404 

 

تدريب 

ميداني 

(3) 

SW 413 
 الثامن

 12ساعة معتمدة +  6

 ساعة اتصال

يوضح نشأة أهداف اخلدمة االجتماعية  -

 بها.وجماالتها والعلوم املرتبطة  هاوتطور
حيدد احلقائق واملبادئ واملفاهيم  -

واملقومات املعرفية واالجتاهات النظرية 

 االجتماعية.للخدمة 
املهارات املهنية للخدمة يطبق  -

)فرد. االجتماعية مع وحدات املمارسة 

 جمتمع(. أسرة. مجاعة. منظمة.
ه ومهارات العلمييستخدم طرق البحث  -

 االجتماعية.دراسة الظواهر واملشكالت  يف
واجلماعية يتحمل املسؤولية الفردية  -

التكليفات يف اخلدمة االجتماعية  جتاه

  التعليمية.أثناء العملية 

حيدد املبادئ وعمليات الدراسة  -

 .لحاالت الفرديةوالتشخيص والعالج ل
يستنبط البدائل املتاحة حلل  -

 مشكالت العمالء.
عداد األنشطة إيتعاون مع زمالئه يف  -

 .هااجلماعية واجملتمعية وتنفيذ
املعلومات احلديثة يستخدم تقنية  -

إلعداد وسائل أو موضوعات تعليمية 

 .مرتبطة بالتدريب
 

 

 

 

 %10: اجتماع إشرايف -

 %5: عرض -

ملف إجناز أداء الطالب  -

portfolio :30%    
 وتشمل:  
واجب السجل واملهارات اإلدراكية   -1 

(10  ) % 

االنعكاسات الذاتية )تقييم  -2

 (%20املؤسسة لشخصية الطالبة( )

 
 %15: حبث -

 %20 اختبار شفهي: -
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 املستوى رقم املقرر اسم املقرر متطلب سابق

عدد الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر نواتج تعلم الربنامج

يظهر السلوك األخالقي والقيمي يف  -

 تها.تعلم اخلدمة االجتماعية وممارس
نظمة يستخدم تقنية املعلومات واأل -

حصائية احلديثة لالطالع على والربامج اإل

 .املعلوماتمصادر 
ا مع ا إلكرتونيًّا وكتابيًّيًّهيتواصل شف -

 .ستاذ املقررأ
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 قسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية:             

 طة املطورة: برنامج علم االجتماع:اخل
 

متطلب 

 املستوى رقم املقرر اسم املقرر سابق

عدد الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر الربنامجنواتج تعلم 

 

 

 

مدخل إىل 

علم 

 االجتماع

SOC 202 

 

 

 

تدريب ميداني 

(1) 

 

 

 

SOC 
306 

 

 

 

 اخلامس

 

 

 

 تانساع

 4+  تانمعتمد

 تصالا ساعات

قدددائدق حيددددد  - يدم و)احلد فددداهد بدددادئ واملد املد

سددس االجتماعية االجتاهات النظرية  -واأل

  بالتخصص(.الرئيسة احلديثة واملعاصرة 

 ،أهميتهو ه،)نشأة العلم وتطور يوضًّح -

، وعالقته بالعلوم االجتماعية األخرى

 أبرز الرواد(.و

 يطبق مناهج البحث االجتماعي. -

بداعي مهارات التفكري الناقد واإليطبق  -

 .يف حل املشكالت االجتماعية

 البحوث االجتماعية العلمية. يصمم -

بدددإجدراء - قدوم  بدحدوث  يد لد يدددة ا مددداعد تد االجد

 العلمية.

سدددؤولية الفردية واجلماعية  - يتحمل امل

 جتاه التكليفات يف جمال التخصص.

بددق  - طدد يدددة يدد قدد خددال يددم األ قدد لدد يددري وا عدددا ملدد ا

سدددددددات اجملتمع  سددددد سدددددلوك املهين مع مؤ لل

 احمللي.

يدة امل - سدددددتخددم تقن علومدات واألنظمدة ي

ثددة لال حلدددي يددة ا صدددددددائ طالع والربامج اإلح

 .على مصادر املعلومات

التواصل االجتماعي لتبادل  يستخدم وسائل

اخلربات العلمية والتطبيقية مع نظرائهم 

 يف اجلامعات األخرى.

ُيعًّرف الطالب طبيعة العمل  -

املؤسسات والتنظيمات يف االجتماعي 

االجتماعية احلديثة واملفاهيم 

  ووظائفها.  والعمليات اإلدارية

 اليت واملعلومات البيانات حيلل -
 العمل أنساق من عليها حيصل

 .االجتماعية املؤسسات املختلفة يف

 عند مهنية بفاعلية يتصرف -
العاملني  وخاصة اآلخرين مع التعامل

 .معه

يستخدم وسائل التواصل  -

االجتماعي لتبادل اخلربات العلمية 

هم يف اجلامعات ئوالتطبيقية مع نظرا

 األخرى.

 %10اجتماع إشرايف:  -

 %5عرض:  -
 

: portfolioملف إجناز أداء الطالب  -

30%    
 وتشمل:  
واجب السجل واملهارات اإلدراكية  -1 

(10  )% 

االنعكاسات الذاتية )تقييم املؤسسة  -2

 (%20لشخصية الطالبة )

 
 %15حبث:  -

 %20اختبار شفهي:  -
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السعودية اململكة العربية  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

                                                                     
  
 
  

 

متطلب 

 املستوى رقم املقرر اسم املقرر سابق

عدد الوحدات 

 التدريبية

 معايري التقييم نواتج تعلم املقرر الربنامجنواتج تعلم 

 

 

تدريب 

 (1ميداني )

SOC 
306 

 

 

تدريب ميداني 

(2) 

 

 

SOC 
313 

 

 

 دسالسا

 

 تانساع

 4+  تانمعتمد

 اتصال ساعات

قدددائدق حيددددد  - يدم و)احلد فددداهد بدددادئ واملد املد

سددس االجتماعية االجتاهات النظرية  -واأل

  الرئيسة احلديثة واملعاصرة بالتخصص(.

 ،أهميتهو ه،)نشأة العلم وتطور يوضًّح -

، وعالقته بالعلوم االجتماعية األخرى

 لرواد(.أبرز او

 يطبق مناهج البحث االجتماعي. -

مهارات التفكري الناقد واإلبداعي يطبق  -

 .يف حل املشكالت االجتماعية

 البحوث االجتماعية العلمية. يصمم -

بدددإجدراء - قدوم  يدددة  يد مددداعد تد بدحدوث االجد لد ا

 العلمية.

سدددؤولية الفردية واجلماعية  - يتحمل امل

 جتاه التكليفات يف جمال التخصص.

بددق  - طدد يددميدد قدد لدد يددري وا عدددا ملدد يدددة  ا قدد خددال األ

سدددددددات  سددددد سدددددلوك املهين مع مؤ اجملتمع لل

 احمللي.

يدة املعلومدات واألنظمدة  - سدددددتخددم تقن ي

ثددة لال حلدددي يددة ا صدددددددائ طالع والربامج اإلح

 .على مصادر املعلومات

يستخدم وسائل التواصل االجتماعي  -

لتبادل اخلربات العلمية والتطبيقية مع 

 نظرائهم يف اجلامعات األخرى.

بنية النظم يصف احملتوى املعريف ل -

جتماعية املؤسسات االيف اإلدارية 

املختلفة، وأساليب النمو الذاتي والدافعية 

الذاتية والتفاعل االجتماعي اإلجيابي يف 

 جمال ختصصه.

يطبق أسس البحث العلمي  واملمارسة  -

امليدانية يف إجراء البحوث االجتماعية  

 املؤسساتية.

يتصرف بفاعلية مهنية عند مقابلة  -

ني وفًقا لألساليب املنهجية املبحوث

 عليها يف علم االجتماع. املتعارف

يوّظف التقنية يف ممارساته املهنية  -

للتواصل مع طالب الدراسات 

وخمتلف اهليئات  السوسيولوجيا

االجتماعية وأولياء األمور واجملتمع 

 احمللي.

 %10اجتماع إشرايف:  -

 %5عرض:  -

ملف إجناز أداء الطالب  -

portfolio :30%    
 وتشمل:  
واجب السجل واملهارات اإلدراكية  -1 

(10  )% 

االنعكاسات الذاتية )تقييم املؤسسة  -2

 (%20لشخصية الطالبة( )

 
 %15حبث:  -

 %20اختبار شفهي:  -
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 مناذج التدريب التعاوني:

 

القسم قائمة بالنماذج املختلفة كافة املطلوبة لإليفاء مبتطلبات التدريب يتضمن هذا 

ي، وإن من املهم أن يتأكد الطالب من استيفاء النماذج كافة وتقدميها يف الوقت التعاون

 احملدد كما هو موضح يف األقسام السابقة من هذا الدليل.
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 مناذج عامة 
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 (1النموذج رقم )

 التزامات الطالبة

 الطالبةبيانات 

 الجامعي: الرقم  اسم الطالبة:

 تاريخ مباشرة التدريب: القسم: 

سند إليها التدريب: 
ُ
 موقع جهة التدريب:  الجهة امل

 

 التزامات الطالبة 

 عند االلتحاق ببرنامج التدريب، أوافق أنا املوقع أدناه على أن ألتزم بالتالي:

تسجيلي في   من أن بالتأكدليها التدريب إهة التدريب املسند جبل مغادرتي يجب أن أقوم بعد انتهاء هذا الفصل الدراس ي وق .١

 ت أو املوقوفات. فصوال البات املضمن الطمن  لست املقرر معتمد، وأنني 

 .جهة تدريبي في التاريخ املحدد إلىا قدم تقرير  أن أ يجب   .٢

 لب )محفظة أداء الطالب( في التاريخ املحدد. يجب أن أقدم ملف إنجاز الطا .٣

ويحظر أن أغير مكان   ،جهة تدريبيفي  متواصلاملطلوبة مني للتدريب وفق جدول التدريب وبشكل دة امليتعين أن أقض ي   .4

 ووكالة شؤون التدريب في الكلية.تصريح مسبق من جهة التدريب ى حصل علأالتدريب ما لم 

مسؤول تصريح من  ى تدريب دون الحصول علوال يجوز أن أغادر أماكن ال ها،مؤسسة التدريب ولوائحاعي قوانين أر ن أ يجب   .٥

 التدريب في الجهة.

 األسبوع األول من تدريبي. خالل أستاذ املقرر  ىلإ  (نموذج مباشرة التدريب)دم أق أنينبغي  .6

 يب على التوالي.كل أسبوع من التدر  خطة الزمنية لذلك يجب أن أقدم تقارير اإلنجاز حسب ال  .7

 . فور انتهاء األسبوع األخير من تدريبي أستاذ املقرر  ىلإيب املختوم أتحمل املسؤولية عن تقديم سجل التدر  .8

 .في التدريب  ييميتق فينجاز، وتقرير التقييم سيؤثر اإل ملف أتفهم أن أي تأخير في تقديم تقارير  .9

 . حينما تواجنهي أي مشكلةأستاذ املقرر بالوسائل املتاحة أتواصل مع  .١0

 ن بعملية التدريب. التحلي بحسن السيرة والسلوك مع القائمي .١١

  التجاوب مع املسؤولين عن التدريب وتنفيذ التعليمات بدقة. .١٢

وفي حال عدم التقيد بما ذكر أعاله من قواعد تنظيم السلوك واملواظبة أثناء مدة التدريب امليداني، أتحمل مسؤولية اتخاذ 

 ت القانونية بحقي. اإلجراءا

 التاريخ:  التوقيع:

 ل هذا النموذج وتقديمه إلى أستاذ املقرر قبل املغادرة لتلقي تدريبها. *يجب على الطالبة استكما 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
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 (2النموذج رقم )

 

                                                                           STARTING DATمباشرة التدريب                                                       

 information to be provided by studentبمعرفة الطالبة                                                               بيانات تعبأ  

 Student Name  اسم الطالبة  

 Student ID  الرقم الجامعي 

 Major  التخصص 

 Mobile Phone  الهاتف الجوال 

 E-mail  البريد اإللكتروني 
 

 information to be provided by Training Supervisorبواسطة املشرف على التدريب              بيانات تعبأ 

 Company Name  اسم جهة التدريب 

 Supervisor Name  التدريب اسم املشرف على  

 Position  اسم الوظيفة  

  Training staring date  تاريخ بدء تدريب الطالبة

 Phone  الهاتف 

 Mobile Phone  الجوال  الهاتف

 E-mail  البريد اإللكتروني 

 Address  العنوان 
 

 توقيع الطالب: توقيع املشرف: 

 التاريخ:  التاريخ: 

 

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
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 (3النموذج رقم )

 

 إنــــــذار

 

 . مكان التدريب: ...................................اسم الطالبة: ....................................................املستوى: ............................

 

 عدم االلتزام بضوابط التدريب امليداني املتمثل في: ى لإا نظر  

   .رر الغياب املتك  .١

 عدم االلتزام بالتعليمات. .٢

 .ات التدريب امليدانيمسؤولياإلهمال والتقصير في  .٣

   .نسؤولياإلخالل بنظام املؤسسة وسوء العالقات مع امل .4

ر املتكرر في الحضور للمؤسسة.التأ .٥  خُّ

عرضة  فإننا نلفت انتباهك إلى وجوب االلتزام بضوابط التدريب مع توضيح أسباب التقصير حتى ال تكوني 

 للحرمان أو الرسوب. 

 ....................التوقيع: .........          ........................................................................ :اسم الطالبة

 .......................................................           التوقيع: ............................. :اسم مشرفة التدريب

 .........................................................................................           التوقيع ......... :أستاذة املقرر  

 ..............................................................            التوقيع: ................................. :رئيسة القسم
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 (4النموذج رقم )

 

 منوذج استمارة الغياب للطالبة املتدربة

 

 ...................................:..........................................       الرقم الجامعي.......................... :اسم الطالبة

ـــم ـــ ـــــ ـــ ــ ـــــو  :القسـ ـــ ـــــ ـــ ــ  ...................................ى:...................................................................        املستــ

ــــــــــة: ............................................................... ــ  املؤسســ

 

 رأي املوجهة  سبب الغياب اليوم والتاريخ 
رأي لجنة التدريب  

 امليداني 
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 مناذج التقييم 
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 (1النموذج رقم )

 

 الطالبـة يف التدريب امليداني ييموذج تقمن

 املدرسةديرة خاص مب

 
 

 ..........................................................التخصص:..................................: ارقمه : ..............................اثالثي   ةاسم الطالب

 .................................................................والعنوان:............ اسم املدرسة

 .......................................... تاريخ انتهاء التدريب: ................................تاريخ بدء التدريب: ...................

     ................................................................... :اسم املديرة

 يميعناصر التق الرقم 
 تقدير الدرجة

1 2 

   .املظهر العام والقدوة .1

   .ونهايتها حضور الطابور الصباحي وااللتزام ببداية الحصة الصفية .2

   .االلتزام بالدوام املدرس ي من بدايته إلى نهايته .3

   .اباالنتظام بالحضور اليومي وعدم الغي .4

    .الطالبات  و عالقة املتدربة مع زمالء العمل  .5

   .تشترك في األنشطة املدرسية  .6

ائح واألنظمة املدرسية .7    .االلتزام باللو

  درجة 14املجموع من 

 الكلية بالحروفالدرجة 
 

 :أخرى مالحظات 

١. ..................................................................................................................................... 

٢. ..................................................................................................................................... 

٣. ..................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................... 

 توقيع مديرة املدرسة     

       ................................... 
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 (2النموذج رقم )

 

 الطالبـة يف التدريب امليداني ييموذج تقمن

 

 املعلمةخاص ب

 

  ...............................الرقم الجامعي:         ............................. اسم الطالبة املتدربة:

 الفصل الدراس ي: ........................................   .............املدرسة وعنوانها: .....................

 انتهاء التدريب: ..................................تاريخ    تاريخ بدء التدريب: ................................

 اسم املوجهة املشرفة: ....................................................

 تقديــــــــر الدرجــــــــــــة 
 م التقــــــــــــــييــــــــــــــــــم عنـــــــــــــــاصر 

1 2 3 

 ١ تهتم بمظهرها العام، وتتمتع بشخصية قوية ومؤثرة.   

 ٢ تتقبل النقد البناء وتتعلم منه.   

 ٣ متمكنة من محتوى املبحث الذي تقوم بتدريسه.   

 4 هداف التعليمية للدرس بوضوح، وتتأكد من تحقيقها.تحدد األ    

 ٥ واجبات منزلية(. –وسائل وتمرينات  –أسئلة  –تستخدم وسائل التقويم املختلفة )مناقشات عامة    

تحسن استخدام الوسائل التعليمية املستخدمة في الخطة بما فيها السبورة ووسائل اإليضاح الحديثة    

 واملتطورة.
6 

 7 تلخيص(. –تطبيق  –عرض  –زم بخطوات السير في الدرس )تمهيد تلت   

 8 وضوح الصوت وااللتزام باللغة الفصحى في الدرس.   

 9 تنوع أساليب التدريس عامة )مثل: استخدام االستقراء، االستنتاج، التحاور(.   

 ١0 تنوع في أساليب التعزيز اللفظي واملادي.   

 ١١ يئة املحيطة وإمكانية تطبيقه في الحياة والبيئة املحيطة.املنهج والبتربط بين    

 ١٢ تطرح األسئلة التي تنمي التفكير.   

 ١٣ تشرك أكبر عدد ممكن من الطالبات في التفاعل الصفي.    

 ١4 تنتهي من الدرس في الوقت املحدد للحصة.   

 ١٥ والتخطيط الجيد له.تهتم بالتحضير املكتوب املسبق للدرس    

 ١6 تلتزم بمواعيد التدريب وتعتذر عندما تغيب.   

 ١7 تهتم بدعم القيم الدينية واألخالقية من خالل الدروس واألنشطة التربوية.   

 درجة ٥١املجموع الكلي من  
 

                                                                                         ...........................................................اسم املعلمة املشرفة: 

 ختم املدرسة: 

 ................................................................................ التوقيع:
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 (3النموذج رقم )

 

 االسالمية (تقييم الطالبة املتدربة على العمل الدعوي أو اإلداري) قسم الدراسات 

 
بيانات  اسم الطالبة  الرقم الجامعي         

الطالبة 

 املتدربة

 مدة التدريب املقترحة /     /           هـ                   إلى:       /      /           هـ     من:   

بيانات  جهة التدريب  القسم  

جهة 

 التدريب 

 ةاملدين  الهاتف         الفاكس        

 املشرف املباشر على التدريب  وظيفته   الهاتف 

               نعم هل كلفت الطالبة بعمل محدد؟ ال  

 أ

 

 

تفاصيل 

 التدريب 

 في حالة اإلجابة بنعم ما نوع هذا العمل وصفته؟ 

 ب ما املجاالت التي تدربت عليها الطالبة بالتفصيل؟ 

 ج ب لدى الطالبة؟ما توصياتكم لتحسين مستوى التدري 

 معايير التقييم  التقييم

تقييم 

أداء 

 الطالبة

 . االنضباط بأوقات الدوام الرسمي.١  ٥

 . التطبيق العملي للمعرفة العلمية.٢  ٥

 . القدرة والحماس والجدية في التعلم.٣  ٥

 . اإلنتاجية وجودة العمل.4  ٥

 . االلتزام بأنظمة جهة التدريب.٥  ٥

 . العمل ضمن فريق العمل.6  ٥

 بطريقة إبداعية.. العمل 7  ٥

 . الثقة بالنفس واالستقاللية واملظهر العام.8  ٥

 . القدرة على حل املشكالت واتخاذ القرارات.9  ٥

 .التواصل مع اآلخرين ١0  ٥
 

 .اإيجابي   تواصال

 .الحرص  على تدوين يوميات التدريب.١١  ٥

عّدل من سلوكها وممارساتها. ،د والتوجيه.تتقبل النق١٢  ٥
ُ
 وت

.تلتزم باملواعيد وتعتذر عندما تغيب قبلها بوقت كاف ١٣  ٥

ا على انتظام العمل والتدريب.  حرص 

 درجة( 6٥)من مجموع الدرجات  

 

  : الختم                                   :مدير جهة التدريب                                          اسم املوجهة املشرفة:   
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 (4النموذج رقم )

 

 درجة( 40خاص مبشرف/ة املؤسسة ) :للطالبة  معايري تقييم التدريب امليداني

 

 ....................................................اسم الطالبة: ................

 

 الدرجة مستوى األداء ياراملع

 (3ممتاز )

 درجات( 4) 

 

 (2جيد )

 درجات( 2,7)

 (1يحتاج إلى تحسين )

 درجات( 1,3)

الوزن  النسبي    ×
أداء الطالب

𝟑
 

الدرجة املخصصة   × 

االلتزام بالحضور 

واالنصراف في املواعيد 

 املحددة للتدريب

 درجات(4) 10%

ا تلتزم بالحضور   دائم 

واعيد واالنصراف في امل

 .املحددة للتدريب

ا تلتزم بالحضور أ  حيان 

واالنصراف في املواعيد 

 املحددة 

 .للتدريب

ا   تلتزم بالحضور ما نادر 

 املواعيدواالنصراف في 

 .املحددة للتدريب

 

في  التعاون مع اآلخرين

 املؤسسة 

 درجات(4) 10%

ا تتعاون مع اآلخرين  دائم 

 املؤسسةفي 

ا تتعاون مع اآلخرينأ  حيان 

 املؤسسة في

ا  تتعاون مع ما نادر 

 املؤسسةفي اآلخرين 

 

تحمل املسؤولية والقيام 

 بما يسند إليها من أعمال

 درجات(4) 10%

ا تتحمل املسؤولية  دائم 

والقيام بما يسند إليها 

 من أعمال

ا تتحمل املسؤوليةأ  حيان 

والقيام بما يسند إليها 

 من

 أعمال

ا  تتحمل ما نادر 

 املسؤولية

 ما يسند إليهاوالقيام ب

 من أعمال

 

ز املبادرة واالبتكار في إنجا

 األنشطة

 درجات(4) 10%

ا مبادرة ومبتكرة في  دائم 

 األنشطةإنجاز 

ا مبادرة ومبتكرة في أ
حيان 

 إنجاز

 األنشطة

ا  مبادرة ما تكون نادر 

 ومبتكرة

 في إنجاز األنشطة

 

 االلتزام بالوقت املحدد في

 إنجاز املهام

 درجات(4) 10%

ا تلتزم بالوقت دا ئم 

 املحدد في إنجاز املهام

ا تلتزم بالوقت أ حيان 

 املحدد في 

 إنجاز املهام

 بالوقتتلتزم ما ا در  ان

 املحدد في إنجاز املهام
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 الدرجة مستوى األداء ياراملع

 (3ممتاز )

 درجات( 4) 

 

 (2جيد )

 درجات( 2,7)

 (1يحتاج إلى تحسين )

 درجات( 1,3)

الوزن  النسبي    ×
أداء الطالب

𝟑
 

الدرجة املخصصة   × 

التواصل والتفاعل 

 اإليجابي مع املشرفة

 درجات(4) 10%

ا تتواصل وتتفاعل دائم  

 بإيجابية مع املشرفة

ا تتواصل وتتفاعلأ  حيان 

 مع املشرفة بإيجابية

ا تتواصل  ما نادر 

 وتتفاعل

 بإيجابية مع املشرفة

 

التمتع باالتزان االنفعالي 

اقف املختلفة  في  املو

 درجات(4) 10%

ا تتمتع باالتزان دائم  

االنفعالي في املواقف  

 املختلفة 

ا تتمتع باالتزان أ حيان 

 االنفعالي 

 في املواقف املختلفة 

ا  تتمتع باالتزان ما نادر 

ي في املواقف  االنفعال

 املختلفة 

 

 املشاركة الفعالة في إعداد

 هاالبرامج وتنفيذ

 درجات(4) 10%

تشارك بفاعلية في ا دائم  

 هاإعداد البرامج وتنفيذ

ا تشارك بفاعلية فيأ  حيان 

 هاإعداد البرامج وتنفيذ

ا  تشارك ما نادر 

 بفاعلية

في إعداد البرامج 

 هاوتنفيذ

 

 االلتزام بأنظمة مؤسسة

  التدريب

 درجات(4) 10%

ا تلتزم بأنظمة دائم  

 مؤسسة التدريب

ا تلتزم بأنظمة أ حيان 

 مؤسسة

 التدريب 

ا   تلتزم بأنظمةما نادر 

 مؤسسة التدريب

 

 القدرة على اكتشاف

 الحاالت ودراستها

 درجات(4) 10%

 ا لها القدرة على دائم  

اكتشاف الحاالت  

 ودراستها

 
 
ما يكون لها القدرة   احيانا

لحالت  على اكتشاف ا

 ودراستها

لها ما يكون  انادر  

القدرة على اكتشاف 

 الحاالت ودراستها

 

  درجة(  40درجة الطالبة الكلية )

 

 ة في املؤسسة: ـ/ـبيانات املشرف •

 ة:ـ/ـاسم املشرف/ة امليداني -

 اسم جهة التدريب: -

   التوقيع والختم: -
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 (5النموذج رقم )

 

 منوذج تقييم جهة التدريب

 

 أستاذ املقرر(  )ُيمأل بمعرفة

 الفصل الدراس ي/العام الجامعي: : الرقم الجامعي :اسم الطالبة

  اسم الشركة:

 :التاريخ :التوقيع اسم األستاذ:

 

 

 غير موافق بشدة غير موافق إلى حد ما  محايد  موافق إلى حد ما  موافق بشدة  ُيرجى وضع دائرة حول الرقم 

 ١ ٢ ٣ 4 ٥ التعاوني ُيكلف الطالب بمهام هادفة خالل مدة التدريب

 ١ ٢ ٣ 4 ٥ صلة باألعمال األكاديميةتكليفات التدريب ذات 

 ١ ٢ ٣ 4 ٥ تكليفات التدريب امليداني ذات الصلة باهتمامات الطالب

 ١ ٢ ٣ 4 ٥ يتلقى الطالب تدريبه تحت إشراف منتظم وإرشاد من مشرف

 ١ ٢ ٣ 4 ٥ املشرف و / أو أحد املوظفين موجود للرد على أسئلة الطالب 

 ١ ٢ ٣ 4 ٥ يحصل الطالب على فرصة تعلم معارف جديدة  

 ١ ٢ ٣ 4 ٥ بيئة العمل في الشركة مالئمة لبرنامج التدريب  

4 
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ا آخرين بالتدرُّب في هذه الجهة؟  وص ي طالب 
ُ
 هل ت

 محايد  ال  نعم

 

 

 تعليقات إضافية )إن وجدت( 

 

  :لىإ لكترونيإرساله بالبريد اإل اوأيض   ،وتقديمه إلى وكالة التدريب التعاوني ،ارةيجب على الزائر تعبئة هذا النموذج عند كل زي

CA.FTU@iau.edu.sa 
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 (6النموذج رقم )

 

 منوذج تقييم جهة التدريب

 

 )ُيمأل بمعرفة الطالب(

 الفصل الدراس ي/العام الجامعي: الرقم الجامعي: الطالبة: اسم 

  جهة التدريب:اسم 

 التاريخ:  طالبة:توقيع ال

 

افق بشدة ُيرجى وضع دائرة حول الرقم افق إلى حد ما مو افق إلى حد ما محايد مو افق بشدة غير مو  غير مو

لفت بمهام هادفة خالل مدة التدريب التعاوني
ُ
 1 2 3 4 5 ك

 1 2 3 4 5 تكليفات التدريب ذات صلة باألعمال األكاديمية

 1 2 3 4 5 ت الصلة باهتماماتيتكليفات التدريب امليداني كانت ذا

 1 2 3 4 5 تلقيت تدريبي تحت إشراف منتظم وإرشاد من مشرفي

 1 2 3 4 5 كان مشرفي و / أو أحد املوظفين موجوًدا للرد على أسئلتي 

 1 2 3 4 5 تعلمت معارف ومهارات جديدة في التدريب التعاوني الذي تلقيته

افق واملوارد املتاحة ف  1 2 3 4 5 ي الجهة كيف تقيم املر

 1 2 3 4 5 كيف تتعامل الجهة مع األفكار الجديدة؟

5٠ 
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وص ي  
ُ
ا آخرين بالتدرُّب في هذه الجهة؟ هل ت  طالب 

 محايد  ال  نعم

 

 تعليقات إضافية )إن وجدت( 

 

 ..........املقرر ..................وتقديمه إلى أستاذ  التدريب،   مدةيجب على الطالبة تعبئة هذا النموذج في نهاية 

١5  
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 )نموذج إضافي اختياري( 

 (7النموذج رقم )

 الطالبـة يف التدريب امليداني ييموذج تقمن

ـــاسم الطالبة املتدربة: .......................................................  الرقم الج ـــ ـــ ـــــ  ...........امعي: ..........................................ـ

ـــوعنوانه جهةال ـــــ ــ ــ ـــا: .........................................................  الفصل الدراسـ ـــــ ــ  ............ي: ........................................ـ

 .................................................... نتهاء التدريب:خ بدء التدريب: ........................................................  تاريخ اــــتاري

 ....اسم املوجهة املشرفة: ....................................................

 : ختم املؤسسة                                                                                                              اسم املشرفة:    

 :التوقيع

 تقديــــــــر الدرجــــــــــــة
ــــــاصر  ـــــــ ـــمعنــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــييـــ ـــ ــ  م التقــ

٣ ٢ ١ 

 ١ هتم بمظهرها العام، وتتمتع بشخصية قوية ومؤثرة.ت   

 ٢ تتقبل النقد البناء وتتعلم منه.    

 ٣ تنوع في أساليب التعزيز اللفظي واملادي.    

 4 .تهتم بدعم القيم الدينية واألخالقية   

 املجموع الكلي )         ( درجة  

٢5  
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 (8النموذج رقم )

 استمارة تقويم الخبرة امليدانية 

طار البرنامج  إمليداني والتطبيقي الذي هو جزء من املنهج الرسمي في تشمل الخبرة امليدانية جميع الفعاليات امليدانية واملهام املهنية أو القيادية والتدريب وغير ذلك من صور التعلم ا

 التعليمي.

 

 أ
 

ـــــات وال ـــ ــــــة:أ: بيـانـ ـــــ ـــ  وليـــ

 املؤسسة التعليمية القسم  –الكلية  اسم عضو هيئة التدريس امليدانية ورمزهاسم مقرر الخبرة 

 جامعة اإلمام  عبد الرحمن بن فيصل   

 اسم مؤسسة التدريب املستوى  صل الدراس ي الف السنة

 مكتبات جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل   

 

ـــــة :اثاني   ــ ـــــرة امليدانيـ ـــذ الخبـ ــ  :تنفيـ

   ⚫جابتك  إالرجاء تعبئة اإلجابة عن األسئلة التالية بتعبئة الدائرة التي تمثل  -

 أ
 

 ١ ٢ ٣ 4 ٥ العبارات وال

أ
ة 
ص

خا
ة 
سئل

ة 
رف

ش
بم

ب 
ي در

الت
 

      وأهدافه.. وضحت لي املشرفة في أول اجتماع مفهوم التدريب امليداني وأهميته ١

عطتني املشرفة فكرة واضحة عن مؤسسة التدريب واللوائح واألنظمة الخاصة بالتدريب قبل أ. ٢

  النزول للمؤسسة.
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 أ
 

 ١ ٢ ٣ 4 ٥ العبارات وال

      . لدى مشرفة التدريب إملام كامل بمحتوى التدريب.٣

      رفة التدريب ملتزمة بالحضور في الوقت املحدد.. مش4

      ثناء الحاجة.أأوقات الساعات املكتبية للرجوع إليها موجودة في مشرفة التدريب  كون . ت٥

      ا في املؤسسة.أسبوعي  موجودة مشرفة التدريب  تكون . 6

واختيار املفاهيم النظرية  ة،ت عمليلي مشرفة التدريب الفرصة لترجمة املعارف إلى ممارسا أتاحت. 7

 في ضوء املواقف الواقعية.
     

      . كانت مشرفة التدريب مهتمة بمدى تقدمي ونضجي املنهي.8

      . كانت مالحظات مشرفة التدريب تساعدني على تطوير ذاتي.9

      .. تشجع مشرفة التدريب على استخدام التقنية بما يخدم البرنامج التدريبي ١0

بهدف استعراض ما قامت به  ؛مجموعة التدريب. تعقد مشرفة التدريب اجتماعات جماعية مع ١١

 .نومناقشة الصعوبات التي تواجهه  ،الطالبات خالل األسبوع
     

وتزويدها باملعلومات التي تسهم   ،. تعقد مشرفة التدريب اجتماعات فردية مع كل طالبة ملساعدتها١٢

 رها املنهي ومراجعة سجالتها.في أدائها لدو 
     

بهدف متابعة تنفيذ الخطة  ؛مع مجموعة التدريب ة. تعقد مشرفة التدريب اجتماعات تتبعي١٣

 ومناقشة التعديالت الضرورية.
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 أ
 

 ١ ٢ ٣ 4 ٥ العبارات وال

على تقريب وجهات النظر بين مجموعة التدريب ومشرفة املؤسسة إذا التدريب . تساعد مشرفة ١4

 حدث اختالف في ذلك.
     

 العبارات اثاني  
وافق أ

 بشدة 
 وافق أ

ى لإصحيح 

 حد ما 

وافق أال  وافقأال 

 بشدة 

أ
بي 
ي در

الت
ج 
ام
برن

بال
ة 
ص

خا
ة 
لـــــــــــ

سئ
 

      ا.نظري   لمدروسل ة. خطة التدريب امليداني هي ترجم١٥

      التدريب امليداني.  مدة. اكتسبت العديد من املعارف العلمية خالل ١6

      امليداني.بت املهارات الفنية للعمل . اكتس١7

      . اكتسبت مهارات العمل الفريقي. ١8

      التدريب امليداني. أثناء. لدي القدرة على تحليل املواقف املهنية ١9

      أخصائية اجتماعية.بوصفي . ساعدني التدريب امليداني على صقل شخصيتي ٢0

      التدريب امليداني.ة دمل ايبي مناسب  . كان محتوى البرنامج التدر ٢١

  ها. كان تصحيح واجباتي وأنشطتي ومواقف العمل التدريبي وتقييم٢٢
 

      ا. ومناسب  عادال

      . استطعت تحقيق التكامل بين املعارف النظرية التي درستها والتدريب امليداني في املكان املحدد له.٢٣
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 :توقيع املشرفة

 

 

 

 
 
 ١ ٢ ٣ 4 ٥ العبارات اثالث

ة 
ص

خا
ة 
سئل

أ

ب
ي در

الت
ة 
س
ؤس

بم
 

      . يوجد لدى مؤسسة التدريب اإلمكانيات التي تساعدني على إتمام التدريب حسب الخطة.٢4

      . يمكن االستفادة من مرافق مؤسسة التدريب للقيام باألنشطة والبرامج.٢٥

      بصورة صحيحة.عملي . تسعى مؤسسة التدريب إلى توفير جو مالئم يساعدني على أداء ٢6

      . أشعر بالرضا التام أثناء وجودي في مؤسسة التدريب.٢7

 ما الصعوبات التي واجهتك في التدريب امليداني؟ 

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

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

حة
ــــو
فت

 م
ـــــة
ئلــ
س
أ

 

 ما االقتراحات التي لديك لتحسين التدريب امليداني؟  

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

.......................................................................................................................................................... 
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 (9النموذج رقم )

 ( %60) .................استمارة التقييم االسبوعي لطالبات التدريب امليداني لطالبات قسم 

 

 ......................................... :ريباسم مشرفة التد 

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

 

 الدرجة معيار التقييم م
 اراملعي

املجمو ( 13) (12) (11) (10) ( 9) ( 8) ( 7) ( 6) ( 5) ( 4) ( 3) ( 2) ( 1)
 ع 

               %0.٥ التدريب  االنتظام في مواعيد .١

               %0.٥ مع املستفيدين تعامل الطالبات  .٢

               %0.٥ فعاليات الطالبة في أداء العمل .٣

               %١.٥ ة وأخالقياتهامراعاة مبادئ املمارسات املهني .4

               %١ تحمل املسؤولية والقيام بما يسند إليها من أعمال .٥

               %0.٥ الطالبة لتقبل األفكار الجديدةاستعداد  .6

               %0.٥ القدرة على التخطيط والتنظيم .7

 %60              ٥ املجموع

57 



 
 

                                                                                                                                   4 
 

 وزارة التعليم
MINISTRY OF  EDUCATION  

دابكلية اآل  
College of Arts   

وكيلة الكلية لشؤون التدريبمكتب   

 
  

 

السعودية اململكة العربية  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

                                                                     
  
 
  

 

 

 (10النموذج رقم )

 درجة( 20ة التدريب ) مدالتقييم النهائي لطالبات التدريب امليداني خالل 

 ......................................... :الرقم الجامعي .......................................... :اسم الطالبة

 مشرفة التدريب:  ........................................... هـ١44      الثاني لعام الفصل الدراس ي  

    :التدريب مدة   :جهة التدريب

 التقييم معايير   الرقم 
 بدرجة ممتازة تطبيق 

 (٢) 

 بدرجة متوسطة تطبيق 

 (١) 

ا   عدم التطبيق نهائي 

(0) 

    . احترام اآلخرين( /ها االلتزام بقواعد السلوك مثل )االلتزام بآداب املكتبة وأعراف  .١

    . عملية التدريبعلى التعاون مع القائمين   .٢

    .الرغبة في االستماع والتحصيل والتعلم  .٣

    . ة التدريبمدتنفيذ املهام الوظيفية خالل    .4

    .القدرة على املناقشة واملشاركة في الحوار، والربط مع ما سبق دراسته  .٥

    . املكتبةفي التعامل مع األنظمة اآللية املتبعة  علىالقدرة   .6
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    . سرعة التأقلم مع بيئة العمل  .7

    . القدرة على العمل بروح الفريق  .8

    قرر. ستيعاب الطالبة ملحتوى املا مستوى   .9

    .مناقشة الطالبة في محتوى املقرر   .١0

  الدرجة التي تحصلت عليها الطالبة

 

 : ............................................توقيع مشرفة التدريب.
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 مناذج التقارير 
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 (1النموذج رقم )

 
 هـ ١44لي لخطة عمل الطالبة للعام   نموذج التقرير املرح

 ......................................................................................................................................اسم الطالبة: 

 .................................................................................................................................الرقم األكاديمي: 

 .......................................................................................................................اسم املشرف امليداني:  

 .............................................................................. اسم املشرف األكاديمي )عضو هيئة التدريس(: 

 ...............................................................................................................................................القسم:        

 ......................................................................................................................................ر: رقم التقري        

ـــ/ يغطي التقرير املدة من   ــ ـــ ـــ/ـ ــ ــ ـــ/       هـ١44       ـ ـــ ـــــــ/ـــ  هـ ١44     إلى ـ

  الوصف:

 مع املشرف امليداني فيثالث مرات خالل مدة التدريب بعد  ج النموذيعبأ هذا  يجب أن 
 

جهة   مناقشة الطالبة أوال

  - Black Boardالبالك بورد  -العمل، ثم مع املشرف األكاديمي، بعد ذلك ُيرسل إلى أيقونة التدريب في نظام

                                                               .                                               الخاص باملشرف األكاديمي

 

 .كلمة، مطبوعة كانت أو مكتوبة( ٥0)يجب أال تقل إجابة الطالبة لكل سؤال عن 

 عناصر التقرير املرحلي: 

 خالل مدة التدريب )ما تم إنجازه(:اذكري جميع املهام واألعمال التي أوكلت إليك  -

 األسابيع القادمة: املهام التي ستقومين بها خالل  اذكري توصيف الواجبات و  -

كافة )األشكال الصحفية   نماذج لألعمال التي قمِت بتحريرها وتطبيقها وإنتاجها في جهة التدريب -

 .)تكتب بالكمبيوتر

 

 

 جدول املشرف: 

 

 شرف امليداني فقط:يعبأ من امل •

 

 املسؤول  االسم  التوقيع التاريخ 

 املشرف امليداني   

 املشرف األكاديمي        
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 تعليق املشرف امليداني على أعمال املتدربة خالل األسابيع املاضية:

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

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

..................................................................................................................................................................................... 
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 (2النموذج رقم )

 

 األسبوع #.....    –تقرير اإلنجاز 

 بيانات الطالبة 

  الرقم الجامعي  اسم الطالبة 

 الجهة وتوقيعهاسم املشرف في  ب اسم جهة التدري

 

بيانات تقرير اإلنجاز: وصف موجز لألنشطة، التكليفات، املشروعات ونوع التدريب الذي تلقيته خالل  

ستخدمة )أفراد، كتب، مواقع  
ُ
أسبوع واحد من التدريب، وكذلك املشكالت التي واجهتها مع ذكر املصادر امل

 إلكترونية(. 

 املصادر املستخدمة   املتعرَّض لها املشكالت  املهام املنجزة

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 إرسال هذا التقرير إلى مشرف التدريب عبر البالك بورد.يجب على الطالب 
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 (3النموذج رقم )

   عناصر التقرير النهائي 
 هـ1440/1441

 التقرير النهائي: 

 .التدريب من أهم العناصر التي يرتكز عليها تقييم الطالبة  مدةد انتهاء تقرير الطالبة النهائي املتوقع تسليمه بع يعدُّ 

 عناصر التقرير النهائي: 

 :ريجب على الطالبة االلتزام بالعناصر التالية في كتابتها للتقري

 غالف التقرير.  .١

 . ()الفهرس محتويات التقرير .٢

 الجزء األول:   .٣

 : املقدمة

 الهيكل التنظيمي، وأي معلومات أخرى مفيدة. و ل،  عبارة عن معلومات عن طبيعة نشاط جهة العم  •

 الجزء الثاني: .4

بحيث تتضمن كل   ، لطبيعة عمل املتدربة، بحيث تقوم الطالبة بشرح األعمال املنوطة بها أثناء التدريبتوصيف 

 مهمة التالي: 

 طبيعة العمل وآلية تنفيذه.شرح  •

 إبداء الحلول.و   تتقييم الطالبة آللية هذا العمل من خالل توضيح املشكال  •

 الخبرة املكتسبة من هذا العمل من خالل تقنيات تنفيذه.  •

 مدى كمالية العمل وجودة تحقيقه، وأي مخرجات أخرى مفيدة. و وصف نتيجة العمل،  •

 تحليل نتائج العمل من خالل مقارنة النتيجة النهائية باملتوقع. •

 : تهملخص التدريب ونتيج  .٥

 ويجب أن يتضمن امللخص التالي:

كتب الخبرات بشكل تعداد رقمي(.  ب. ة التدريمدالعامة املكتسبة خالل   الخبرات  •
ُ
 )ت

 بالواقع العملي.  تهوعالق املدروسمدى تطبيق الجانب النظري   •

 .تجربة التدريب امليداني إيجابيات •

 .تجربة التدريب امليداني سلبيات •

 .توصيات واملقترحاتال:  الختام •
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 :املصادر .6

كتب وفق اآلتي:ت الصحفية التي كونتها الطالبة أثناء التدريباملصادر واملعلومايقصد بها   -
ُ
 ، وت

 )اسم الشخص، االسم الوظيفي، وسيلة التواصل(.  

 :املالحق .7

لفت بها خالل  واإلخراجية  ألشكال التحريرية  كافة ملختلف ا الطالبةألعمال  تتضمن نماذج 
ُ
 ة التدريب.مدالتي ك

خرج الخبر، واملقابلة، والتحقيق -
ُ
وضع، ويكتفى بها دون وضعها مكتوبة.في حال أ

ُ
 ... وغيرها في تصميم خاص ت

وضع صورة لغالف املجلة أو الصحيفة، وإحدى الصفحات  -
ُ
 الداخلية.ت

 

 إرشادات هامة لكتابة التقرير:

وتوضيح   ،يجب أن تلتزم الطالبة أثناء كتابة التقرير باملعايير األكاديمية التي تقتض ي كتابتها للتقرير بنفسها  -١

 . صادر املستخدمة فيهامل

ا باألمور الفنية التالية أثناء إعداده -٢  :WORD للبحث باستخدام برنامج الـ ايجب أن تلتزم الطالبة أيض 

 .Times New Romanنوع الخط:   •

 (.Bold)ا بحيث يكون مضخم   ،١6حجم الخط للعناوين الرئيسة:   •

 من غير تضخيم.  ١4حجم الخط للمحتوى:  •

 (.١.٥تباعد األسطر ) •

للتقرير وضع املصادر وطريقة تذييلها في البحث،   ا ا التي ينبغي للطالبة مراعاتها أثناء كتابتهاألمور املهمة جد  ن  م -٣

ذكر املصادر حتى ال تقع  املقررات السابقة التي درستها الطالبة في هذا املجال، و فيجب على الطالبة الرجوع إلى  

 الطالبة في عملية الغش األكاديمي.

 يحتوي على اآلتي: ف التقرير فيجب أنوأما عن غال  -4

ا ويعبر عن رؤيتك التخصصية(.)مراعاة تصميم الغالف وإخراج  -  ه منسق 

 . وضع شعار الجامعة الرسمي وشعار جهة التدريب في الغالف وتنسيقه -
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 :لتقرير النهائيفي كتابة العناوين اآلتية ل تلتزم الطالبة

 

 

 )تقرير التدريب العملي( 

 (هـ١44       ةدامل)تحديد 

 

 املنشأة()جهة التدريب/اسم الشركة أو 

 إعداد الطالبة:

 ...............: ..............................االسم الثالثي

 ............................................... :الرقم الجامعي
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 (4النموذج رقم )

 (تقرير التدريب)تقييم 

 مقّيم( )يعبأ بمعرفة كل 

  الفصل الدراس ي / العام الجامعي  الرقم الجامعي  اسم الطالبة 

  اسم جهة التدريب 

 

 ملخص التقييم 

 ١م

(4) 

 ٢م

(4) 

 ٣م

(4) 

 4م

(4) 

 ٥م

(4) 

 6م

(١٥) 

 اإلجمالي

(٣٥) 

       

 

  التاريخ   توقيع املقّيم   املقّيم 

 
4 

76  



 
 

                                                                                                                                   4 
 

 وزارة التعليم
MINISTRY OF  EDUCATION  

دابكلية اآل  
College of Arts   

وكيلة الكلية لشؤون التدريبمكتب   

 
  

 

السعودية اململكة العربية  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

                                                                     
  
 
  

 
 املقاييس 

 ضعيف

 درجة(١)

 نام  

 ان(درجت ٢)

 متقدم 

 درجات( ٣)

 نموذجي

 درجات( 4)
 الدرجة

 ١م

 الوضوح

غامض للغاية أو مفصل للغاية، ربما  

 يحتوي على معلومات هامة غير دقيقة

مفصل ولكنه يفتقد إلى الصورة 

الشاملة/واضح في مستوى عال  ويفتقد إلى  

 من 
 

التفاصيل / التركيز على الطول بدال

 املحتوى 

م في ومتمركز بشكل مالئمفصل 

مستوى أعلى. الصياغة دقيقة 

 وموجزة

ا  /___4 واضح ودقيق تمام 

 ٢م

 التنظيم

غير منظم بشكل جيد، وال يوجد 

 انسياب منطقي للمعلومات 

ا، ولكنه  ذو هيكل متناهي الصغر، ومحدد جد 

يفتقد إلى وجود هيكل كبير، أو العكس 

 بالعكس 

 /___4 منطقي منظم بشكل  تنظيم جيد ومالئم

 ٣م

 وباألسل

يحتوي على العديد من األخطاء 

اإلمالئية والنحوية، وال توجد بنية 

 مستند 

توجد بنية مستند منطقية، ولكن تحتوي على 

العديد من األخطاء اإلمالئية والنحوية، أو 

 العكس بالعكس 

ال توجد أخطاء إمالئية أو نحوية، 

 وثمة بنية مستند مالئمة

 أخطاء إمالئية أو نحوية.ال توجد 

ام جيد للغة، وتدفق منطقي استخد

 للمعلومات 

4___/ 

 4م

 وسائل اإليضاح البصرية

ال توجد وسائل إيضاح بصرية /وسائل 

 إيضاح بصرية ضعيفة

وسائل إيضاح بصرية قليلة، بعضها غير 

 واضح/ غير مكتمل / ال يشير إلى النص

عدد ونوع مالئم من وسائل اإليضاح 

تشير إلى النص في مواضع  البصرية

 ةمناسب

عدد مالئم من وسائل اإليضاح 

البصرية املختارة بعناية والتي تعزز 

 من التواصل

4___/ 

 ٥م

 املهارات املكتسبة

ُيظهر الطالب عدم القدرة على العمل 

 على أدوات تطويرية جديدة 

الطالب قادر على اكتساب إتقان محدود للعمل 

تطويرية جديدة تحت توجيه من على أدوات 

 األستاذ فحسب

الب قادر على اكتساب إتقان  الط

للعمل على أدوات تطويرية جديدة  

 تحت توجيه من األستاذ فحسب

الطالب لديه القدرة على اكتساب  

إتقان شامل ألدوات تطويرية جديدة  

 دون توجيه من األستاذ

4___/ 
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 املقاييس 

 ضعيف

 درجة(١)

 نام  

 ان(درجت ٢)

 متقدم 

 درجات( ٣)

 نموذجي

 درجات( 4)
 الدرجة

 6م

 الخبرة امليدانية

أسباب تأثير عدم القدرة على تحليل 

 التقدم في مجال التدريب 

لى تحليل أسباب تأثير التقدم في مجال القدرة ع

 التدريب في مستوى أساس ي 

القدرة على تحليل أسباب تأثير 

التقدم في مجال التدريب، وعلى 

الرغم من ذلك يفتقد إلى بعض  

 التفاصيل الطفيفة

القدرة على تحليل أسباب تأثير 

التدريب بطريقة  التقدم في مجال 

 احترافية

١٥___/ 
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 (5النموذج رقم )

 )قسم املكتبات واملعلومات(  هـ144      سبوعية لطالبات التدريب امليداني للعام الدراس ي األ التقارير استمارة 

موضوع  م

 التقارير

أساسيات البحث 

في العلمي 

 نياألسبوع

 األول والثاني

 )درجتان( 

استخدام قواعد 

في البيانات 

 األسبوعين 

ابع   الثالث  والر

 ن()درجتا

 البحث املتقدم

األسبوع في 

 الخامس

 )درجتان(

 خدمات املعلومات

 األسبوعينفي 

 السادس والسابع

 )درجتان(

املستودع 

في  الرقمي 

األسبوع 

 الثامن

 )درجتان(

 االنتحال العلمي 

األسبوع في 

 التاسع

 

 )درجة( 

سياسة تنمية 

في  املجموعات

سبوع األ 

 العاشر

 )درجتان(

لعمليات الفنية على نظام ا

  السيمفوني في األسبوعين

 والثاني عشرعشر الحادي 

 )درجتان(

مجموع 

 الدرجات

 

(15) 

١           

٢           

٣           

4           

٥           

6           
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 المراجع:
 

 هـ.1438امليداني )علم االجتماع( عام دليل التدريب  ▪

 دليل التدريب امليداني )كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع(. ▪

 دليل التدريب امليداني )كلية احلاسب(. ▪

معايري اختيار مؤسسات التدريب امليداني للطالب واملعلمني يف قسم الرتبية اخلاصة يف  ▪

 ح الدين أبو احلسن.ضوء مدخل اجلودة حبث للدكتور/ أمحد صال

الرمحن بن فيصل  دليل السياسات وإجراءات التقويم واالختبارات يف جامعة اإلمام عبد ▪

 م. 2017

امج التعليم العالي من اهليئة الوطنية للتقويم معايري ضمان اجلودة واالعتماد لرب ▪

 واالعتماد األكادميي )املعيار الرابع(.

سات التعليم العالي من اهليئة الوطنية لتقويم معايري ضمان اجلودة واالعتماد ملؤس ▪

 واالعتماد األكادميي )املعيار الرابع(.

 هـ.1438دليل التدريب امليداني )علم االجتماع( عام  ▪
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