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االمقدمة   
 

 هھماالجامعيیيین من خاللل ااكتساباالتعليیم لدىى االطالبب لتعزيیز كليیة ااآلدداابب وواالعلومم  في االتدرريیبرررمقبرنامج صُمم 

نظيیر ساعاتت مكتسبة  االخبرةة االعمليیة االهھاددفة في االعمل خاررجج االحرمم االجامعي. إإذذ يیتاحح للطالبب االحصولل على

مت كما  إإكمالهھم للمدةة االمحدددةة للعمل االميیدااني أأوو االتدرريیب خاررجج االحرمم االجامعي بنجاحح. ُم االضواابط ووااألحكامم  ص

يیمي مسؤووالً  يیكوننفي حيین  ٬،ووتوفيیر إإططارر االعمل ااألساسي االتدرريیب مقررر برنامججوددةة  لتعزيیز ادد عن  االقسم ااألك

كما يیتحتم حتيیاجاتت االبرنامج. ال ووفقا كل قسملووضع االخطوطط االرئيیسيیة لتفاصيیل االتدرريیباتت ووااألعمالل االميیداانيیة 

لهھا.  اٌ معيین اٌ ررئيیس تحت إإشرااففدرريیب تعنى بالت برنامج لجنة لل ووجودد   

 

  لعمل االميیداانياااالتدرريیب وومقررر برنامج أأهھھھداافف 
 

 االتدرريیب االعملي االمحكم  بتوفيیرووذذلك  للطالب٬،هھھھو تعزيیز االبرنامج االتعليیمي  االتدرريیبمقررر لبرنامج االهھدفف االعامم يیعد 

للبرنامج هھھھي : ااألهھھھداافف االرئيیسيیة  االذيي يیرتبط ااررتباططا ووثيیقا باهھھھتماماتت االطالب االمهھنيیة.   

االجامعة.  بالخبرةةاالطالبب تزوويید ) 1 ااخل  عليیميیة دد لت االصفوفف اا ا تُكَمِّل  االتي بدووررهھھھ امعي وو لحرمم االج االعمليیة  خاررجج اا  

االتعليیمي لهھؤالء  االتطورر  ررفع مستوىى) توفيیر االسبيیل لألططراافف االخاررجيیة وواالمعنيیيین في هھھھذاا ااألمر للمساعدةة في 2

االموظظفيین االمستقبليیيین.   

أأهھھھداافهھم االمستقبليیة.  تحديید وو لديیهھم٬،االتوااصل  مهھاررااتتلتحسيین لفرصص للطالبب ) إإتاحة اا3  
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االمتطلباتت االعامة:   
 

1-  مقررر  االمسبقة للطالب أأوواالطالبة قبل تسجيیلهھ/ تسجيیلهھا في برنامج لمتطلباتتعلى االقسم أأنن يیحددد قائمة بايیجب    

االتدرريیب وواالعمل االميیدااني.  	  

2-  االمتطلباتتااستوفى جميیع ئيیس لجنة االتدرريیب لضمانن أأنن االطالب قد مرااجعة ططلباتت االتسجيیل من قبل رر يیجب  

االتدرريیب وواالعمل االميیدااني. مقررر  برنامج قبل االتسجيیل في ٬، ووذذلك االمسبقة 	  

3- االطالب في مخرجاتت تعلم يیجب أأنن تعكس ااألهھھھداافف االعامة للتدرريیب وواالعمل االميیدااني ررؤؤيیة ووأأهھھھداافف االقسم بشأنن   

ااتت االعمليیة. مجاالتت االمعرفة ااألكادديیميیة وواالمهھارر 	  

4- يیقرَّ  االطالب قبل تسجيیلهھ فييیسألل    دااني أأنن  االمقررر هھھھذاا مهھامم  بأنهھ يیتفهھم متطلباتت وومسؤووليیاتت وو االتدرريیب وواالعمل االميی

). قاالتدرريیب وواالعمل االميیدااني" االمرفبرنامج مقررر دليیل ب إإقرااررنموذذجج " االتوقيیع على(من خاللل  	  

 

االتدرريیب وواالعمل االميیدااني:برنامج مسؤووليیاتت لجنة   
 
 

ثالثة أأعضاء من االهھيیئة االتدرريیسيیة في االقسم٬، بمواافقة  من لجنة االتدرريیب وواالعمل االميیداانيتتكونن أأنن يیفضل بشدةة 

ررئيیس االقسم. ووفيیما يیلي مسؤووليیاتت االلجنة:   

لتدرريیب بما يیتماشى مع أأهھھھداافف ووررؤؤيیة االقسم. برنامج ااووضع ددليیل إإررشادديي تفصيیلي ل -1  

االجهھاتت.  تلك بيین االطالب وويیئة تعاوونيیة ب للتدرريیب ووخلق  االممكنة االتنسيیق مع االجهھاتت  -2 	  

لهھيیئة االتدرريیسيیة (مثل ااوووواالكليیة االتدرريیب وواالعمل االميیدااني للطالبب مقررر االصلة ببرنامج معلوماتت ووثيیقة  توفيیر -3

االموعد االنهھائي لتقديیم االطلباتت ووجدوولل االمقابالتت). 	  

طالبب (إإنن ووجدتت). لل إلجرااء االمقابالتت االشخصيیة االتي يیقرررهھھھا االقسم االالززمة ااتخاذذ االترتيیباتت  -4 	  
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إإعداادد ااالستماررااتت االخاصة بتقيیيیم االطالب وواالتقارريیر ااألسبوعيیة االتي يیتوجب على االطالبب  -5

تقديیمهھا بعد اانتهھائهھم من االتدرريیب وواالعمل االميیدااني.  	  

حولل ووجهھة نظرهه تجاهه االجهھاتت االتي تدرربب لديیهھا٬،  ايیجب على االطالب أأنن يیقدمهھااستبانة ااستطالعع االرأأيي االتي  توززيیع  -6

اانظر ووعن  االميیدااني عموماً. ( ملهھ  ة ووع تدرريیبيی في قسم  "االتدرريیب وواالعمل االميیداانيااستبيیانن نموذذجج " خبرتهھ اال

). هھھھذهه االوثيیقةااالستماررااتت وواالنماذذجج من  	  

االتدرريیب وواالعمل االميیدااني لدىى مقررر جهھاتت االتدرريیب. فعند اانتهھاء برنامج " إإلى صاحب االعملتقيیيیم  نموذذجج  توززيیع " -7

من االهھيیئة االمشرفف   ااألستاذذ ألددااء عمل االطالب إإلى مهھني ررسميهھھھذهه االجهھة تقديیم تقيیيیم جهھة االتدرريیب يیتوجب على 

تقيیيیم صاحب االعمل في قسم ااالستماررااتت وواالنماذذجج من هھھھذهه االوثيیقة).  نموذذجج . (اانظر إإلى االتدرريیسيیة 	  

إإعداادد بيیانن بالفواائد االناتجة عن تجربة االتدرريیب وواالعمل االميیدااني لدىى جهھاتت االتدرريیب.  -8 	  

 

اتت االطالبمسؤووليی  
 

��� ������ ������� ������ ��������  
 

 دليیلبإإقراارر نموذذجج االمتطلباتت وواالمسؤووليیاتت االمحدددةة لبرنامج االتدرريیب وواالعمل االميیدااني (اانظر إإلى "بجميیع  ااإلقراارر  -1

االتدرريیب/ االعمل االميیدااني" في قسم ااالستماررااتت وواالنماذذجج من هھھھذهه االوثيیقة).  برنامج مقررر 	  

االتدرريیب وواالعمل االميیدااني" في قسم  بمقررراااللتحاقق  ططلب“(اانظر تدرريیب /االعمل االميیدااني تعبئة ااستماررةة ططلب اال -2

ااالستماررااتت وواالنماذذجج من هھھھذهه االوثيیقة).   	  

االتسجيیل في مقررر االتدرريیب وواالعمل االميیدااني مع إإررفاقق كشف االدررجاتت وومواافقة االقسم االخاصص بالطالب.  -3 	  
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1- هھ وومهھاررااتهھ االتي ااستخدمهھا٬، فعاليیاتااليیومي/ ااألسبوعي ليیسجل عليیهھ أأعمالهھ وو بالتقريیر على االطالب أأنن يیحتفظ  

". االتقريیر ااألسبوعي للطالب وواالمفاهھھھيیم االتي تم تعلمهھا. مرفق بهھذاا االدليیل نموذذجج لـ " أأنجزهھھھا٬،وواالمشارريیع االتي  	  

2- على أأساسس يیومي/أأسبوعي ااكتسبهھا خبرةة االعمليیة االتي على االطالب أأنن يیحافظ على تسجيیل تفاصيیل ووصفاتت اال 

(اانظر إإلى نموذذجج " االتقريیر ااألسبوعي للطالب" في قسم ااالستماررااتت وواالنماذذجج من هھھھذهه االوثيیقة).  	  

3- على االطالب أأنن يیوااصل االلقاء مع مشرفف االتدرريیب االخاصص بهھ حسب ما يیقتضي ااألمر وولمرةة ووااحدةة في ااألسبوعع  

على ااألقل.  	  

��� ������ ������� ������ ��������  
 

1-   ااألستاذذ إإلىاالنهھائي ملف االاالتقريیر أأوو  تقديیم مقررر االتدرريیب وواالعمل االميیدااني٬، يیجب على االطالب  برنامج انتهھاءب

معدةة بشكل جيید لما تم منظمة وو االتدرريیب وواالعمل االميیدااني. أأيي أأنهھ يیتوجب على االطالب تقديیم ووثيیقة  مقرررلاالمشرفف 

ى "االنقاطط ااألساسيیة االمقترحة في االتقريیر االنهھائي للطالب" االموجوددةة في قسم ااالستماررااتت إإنجاززهه من عمل (اانظر إإل

وواالنماذذجج من هھھھذهه االوثيیقة).  

2-   .لألستاذذ االمشرففبالتدرريیب/ االعمل االميیدااني ووتقديیمهھ   ةاالخاصااستبانة ااستطالعع ررأأيي االطالب  تعبئة 

� ���� ��� ���������� �������� �������� �������� 

����� .  
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ااستماررااتت وونماذذجج  

	  

	  

	  

ططلب اااللتحاقق بمقررر االتدرريیب وواالعمل االميیدااني. -  
االتقريیر ااألسبوعي للطالب.  -  
االمقترحة في االتقريیر االنهھائي للطالب.(االخطوطط االعريیضة) االنقاطط ااألساسيیة  -  
االتدرريیب وواالعمل االميیدااني. ااستبيیانننموذذجج   -  
تقيیيیم صاحب االعمل.نموذذجج  -  
االتدرريیب وواالعمل االميیدااني.  برنامج مقررر بدليیلااإلقراارر نموذذجج  -  
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ططلب اااللتحاقق بمقررر االتدرريیب وواالعمل االميیدااني   

 

مع صوررةة حديیثة من كشف االدررجاتت االقسمهھھھذهه ااالستماررةة ثم إإعاددتهھا إإلى  تعبئةيیجب على االطالب/االطالبة   
 

 معلوماتت االطالب/االطالبة
طالب لااسم اا اقة االشخصيیة للطالبررقم االبط     

االبرنامج  االقسم     
مسجلة حاليیاّ االساعاتت  اال االمكتسبة االمجتاززةةاالساعاتت      

االمعدلل االترااكمي  االفصل االدررااسي للتدرريیب   
االمرغوبب  

خريیف عامم........./ رربيیع عامم......./ 
صيیف عامم..........  

ررقم االهھاتف (االمنزلل) ررقم االجواالل     
االبريید ااإللكترووني    

نناالعنواا   
تدرريیب اال مقرَّرر   

ررقم االمقررر االمكتسبةاالساعاتت      
 مجالل ااالهھھھتمامم

جهھة االتدرريیب   
ما االذيي ترغب في تعلمهھ بالتحديید من هھھھذاا االتدرريیب ؟ بإمكانك ذذكر 

كتسابهھا٬، وونوعع االخبرااتت أأوو االفعاليیاتت االتي بااالمهھاررااتت االتي ترغب 
٬، ... االخ. بهھا مشارركة لل هھدففت  

 

 
 (ووليیس االمشرفف االميیدااني) بل ررئيیس لجنة االتدرريیب من االهھيیئة االتدرريیسيیةملء هھھھذاا االقسم من ق يیتم
ااسم جهھة االتدرريیب    

مشرفف جهھة االتدرريیب    
عنواانن جهھة االتدرريیب٬، ووررقم االهھاتف٬، وواالبريید ااإللكترووني   

 

 /     االتارريیخ    ااألستاذذ االمشرفف توقيیع     توقيیع االطالب أأوو االطالبة    /   االتارريیخ
 

 

       

 
 

       

 توقيیع ررئيیس االقسم      /       االتارريیخ     توقيیع ررئيیس لجنة االتدرريیب  /   االتارريیخ
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االتقريیر ااألسبوعي للطالب   
		مقررر االتدرريیب وواالعمل االميیدااني    

 االعامم االدررااسي .........../ ...............
 

������ :���� ����� ������� ��������� ������ ����� ����� ��� 
������� �������� /������ ������  ���� ���� ����� ������ 

����������� .���� ����� �� ����� ���� �������� ���� ������� � ��� 
��� ������� ��� �� ���� ��� ��������� ������� ������� ���� �� 

���� ����� ������� ����� ������  ��������  ��� ���� ������� � 
����� ������� ������ �� ����� .  

 
.......خريیف عامم ..............................     رربيیع عامم ...................................   صيیف عامم ..........................  

االخاصص بهھ/بهھا ااألستاذذ االمشرفف تعبئة هھھھذاا االتقريیر ااألسبوعي ووإإعاددتهھ إإلى يیجب على االطالب/االطالبة   
 

 تنجزهه ططبيیعة االعمل االذيي  صف 
خاللل ااألسبوعع االحالي.  

  

 

. ااذذكر االمخاووفف االتي قد تكونن لديیك   
 

 

خبرااتك ااألسبوعيیة االتي  صف 
ااكتسبتهھا   

 

 

 
 من ااألسهھل تعبئة هھھھذاا االسجل على أأساسس يیومي سيیكونن 

 ااألنشطة /االفعاليیاتت
االيیوميیة  

االتارريیخ  
.............  

االفعاليیة  
.........................................................................................  

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

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

.........................................................................................  
االتارريیخ  

.............  
االفعاليیة  

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

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

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

.........................................................................................  
االتارريیخ  

.............  
ةاالفعاليی  

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

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

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

.........................................................................................  
االتارريیخ   

.............  
االفعاليیة  

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

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

االتارريیخ  
.............  

االفعاليیة  
.........................................................................................  
.........................................................................................  

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

 

 االتارريیخ توقيیع االطالب أأوو االطالبة    
 

 

  
 

 
  

 االتارريیخ  على موقع االتدرريیباالميیدااني توقيیع االمشرفف 
 

 
  

 

 
  

 االتارريیخ  ااألستاذذ االمشرفف  توقيیع 
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   االنقاطط ااألساسيیة االمقترحة في االتقريیر االنهھائي للطالب
مقرررااتت االتدرريیب وواالعمل االميیدااني 	  

االعامم االدررااسي .........../ ...............  

االخاصص بهھ. ااألستاذذ االمشرفف  إإلى  إإعاددتهھمن ثم ٬، ووملف االمقررر٬، أأوو االنهھائي االتقريیرملء ى كل ططالب عليیجب  •  

يیجب أأنن يیعكس االتقريیر عمل االطالب بدقة. •  

. تسليیم االتقريیر بنسختهھ ااإللكتروونيیة أأوو االوررقيیة يیمكن  •  

تجربة االتدرريیب وواالعمل االميیدااني لدىى جهھة االتدرريیب بشكل مختصر. صف  •  

:يیأتي وواالوااجباتت٬، وواالمسؤووليیاتت االتي قمت بأدداائهھا بما في ذذلك ما  االفعاليیاتت٬، صف  •  

ططبيیعة االعمل االذيي قمت بتأدديیتهھ. )1  

االمشكالتت وواالمصاعب االتي ووااجهھتك خاللل أأدداائك للعمل االموكل إإليیك.  )2  

. االمكتسبةاالمعيینة االمهھاررااتت ووأأنوااعع االخبرااتت  )3  

.تقيیيیمك ألدداائك )4  

االقدررااتت االتي تعلمتهھا خاللل برنامج االتدرريیب٬، في تعزيیز ووتكميیل االمهھاررااتت وواالقدررااتت االتي ددوورر االمهھاررااتت وو ووصف )5

ااكتسبتهھا خاللل االمقرررااتت االدررااسيیة. ووكيیف يیمكن لبرنامج االتدرريیب أأنن يیساهھھھم في تطويیر االمنهھاجج؟.   

• ������  

1. هھ. قم بتسليیط االضوء على االنقاطط ااإليیجابيیة وواالسلبيیة للتدرريیب وواالعمل االميیدااني االذيي قمت ب   

2. خاللل فترةة االتدرريیب. لمخاووفف االمالحظاتت وواا   

3. االتدرريیب وواالعمل االميیدااني. مقررر االمقترحاتت لتحسيین برنامج    

4. برنامج االتدرريیب وواالعمل االميیدااني.  لتعزيیزاالمقترحاتت    

 

  االتدرريیب وواالعمل االميیداانيااستبيیانن  
)(يیتم تعبئتهھ من قبل االطالب  

د اانتهھاء برنامج االتدرريیب وواالعمل االميیداانيبعااإلستبيیانن   ااهھھھذ تعبئةيیجب على االطالب/االطالبة   
 معلوماتت االطالب/االطالبة

ااسم االطالب  ررقم االبطاقة االشخصيیة للطالب     
االبرنامج  االقسم     

جهھة االتدرريیب االفصل االدررااسي للتدرريیب   خريیف عامم ....../ رربيیع عامم ....../  
صيیف عامم........  

 
1. االمهھني.  ويیرككفي تنميیة تط لمساعدتك ددةة االالززمة مشرفك االميیدااني االقيیامم دّ قكيیف  أأعط أأمثلة تبيین   
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...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

2. فرصص االعمل لديیك.   من عزززتتي االتبالتحديید وو ٬،ااذذكر أأنوااعع االخبرااتت االتي مرررتت بهھا   
...........................................................................................................................................

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

 
3. ثالثث فواائد إإيیجابيیة  خاللل تجربة االتدرريیب وواالعمل االميیدااني.عددد    

 
أأ.  
.بب  
جج.  

 
4. االنقاطط االسلبيیة لتجربتك في االتدرريیب وواالعمل االميیدااني (إإنن ووجدتت). حددد   

 
أأ.  
بب.  
جج.  

 
5. )ااّ ووااحد خيیاررااّ  كانت تجربتي في االتدرريیب وواالعمل االميیدااني..(يیرجى ااختيیارر   

	ليیة جدااً     ذذااتت قيیمة عا  
ذذااتت قيیمة عاليیة    	  
	ِّمة    	قَيی   	  
	 ذذااتت قيیمة محدووددةة    
قيیمة  ةليیس لهھا أأيی   

	  
6. ؟  بهھذاا االتدرريیب وواالعمل االميیدااني لطالب آآخرستنصح  هھھھل    

	  
	  	نعم      

	  
ال   

 
 

لماذذاا؟   
...........................................................................................................................................

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

 
7. ما هھھھي ااقترااحاتك لتطويیر عمليیة االتدرريیب؟  

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

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

 
8. مشارركتنا  بأنهھ من االضروورريي  رىى يیرجى تقديیم أأيیة مالحظاتت حولل تجربتك في االتدرريیب وواالعمل االميیدااني وواالتي ت 

بهھا.   
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...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

االتوجيیهھاتت: يیرجى ووضع عالمة عند ااإلجابة ااألنسب.   
 

أأوواافق  االمعيیارر االرقم
بشدةة  

أأوواافق على  
االحيیادد  

أأعاررضض أأعاررضض  
بشدةة  

ال 
يینطبق   

1. تدرريیب كافيیاً           كانن اال
2.        ووااجباتت االعمل بشكل ووااضح حُدددتت  
3. جالل االمالئمة لم االتقنيیة هھاررااتت االعمل فرصة لتطويیر االمهھھھذاا مم قدّ   

 االمستقبلي عملي 
      

4. أأوو  فف مهھاررااتت ااإلشراا تعرفف على أأ لكي االعمل فرصة هھھھذاا  أأتاحح   
 ااررةة ااإلدد

      

5.        مم االعمل فرصة لتطويیر مهھاررااتت االتوااصل لدييقدّ   
6.        كانن هھھھناكك االقدرر االمالئم من االمسؤووليیة في هھھھذاا االعمل  
7. بدالً من مجردد تنفيیذ تم تشجيیعي على ااتخاذذ قر   لخاصة  ااررااتي اا

 االقرااررااتت االتي يیصدررهھھھا ااآلخروونن
      

8.        ااإلشراافف على االعمل جيیدةة عمليیة  كانت  
9. تدرريیب   اال تجربتي في  اماً ب        أأظظهھر مشرفي ااهھھھتم
10. كانن من االسهھل االتوااصل مع االمشرفف في موقع االتدرريیب عند   

 االحاجة. 
      

11.        ووفيیهھ تحديي عمالً جاددااً  بمم هھھھذاا االتدرريیقدّ   
12.        كانت تجربتي في االتدرريیب ممتعة  
13. فيیزهھھھم وو   تح لطالبب ل متاحاً ل يیب   مر هھھھذاا االتدرر أأنن يیست  تعزيیز  يیجب 

 قدررااتهھم. 
      

14. يیبدوو أأنن صاحب االعمل لديیهھ ررغبة في ااالستمراارر بالمشارركة في   
 برنامج االتدرريیب االخاصص بنا. 

      

15. بتوفيیر كافة االمواادد االالززمة  قامم صاحب االعمل في برنامجك االتدرريیبي  
 لتجربتك في االتدرريیب. 

      

16. احب   دىى ص اً ل اح االتوظظيیف مت اا كانن  تخرجي٬، فإنني  عنداالعمل  هھھھذاا إإذذ
 .وظظيیفة بدوواامم كاملاالسأررغب بقبولل 

      

17. تدرريیب   اال تجربتي في  دتت من  لقد ااستف        إإجماال٬ً، 
18. كليیة  ططالببلجميیع  كونن متطلباً يینبغي أأنن تبتجربة االتدرريیب  االقيیامم  

 ااآلدداابب وواالعلومم.  
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  تقيیيیم صاحب االعمل

 
 معلوماتت االطالب/االطالبة

ااسم االطالب  ررقم االبطاقة االشخصيیة للطالب     
تارريیخ االبدء تارريیخ ااالنتهھاء      
ااالختصاصص االمسمى االوظظيیفي      
أأيیامم االغيیابب   
ااألسبابب   

أأيیامم االتأخيیر   
ااألسبابب   

 
تمكيین ررئيیس لجنة  ٬،معلتطويیر لديیهھم لتعريیف االطالبب بالنوااحي االتي تحتاجج إإلى م هھھھذاا االتقيیيیيیهھدفف   مالحظة:

ررصيیدهھھھم ااألكادديیمي.  بشأنناالتدرريیب من تقيیيیم االطالبب   
 

االمتدرربب االذيي أأشرفت  حولل االطالب آلتيیةررااتت اااالعبا يیرجى ااإلشاررةة فيیما إإذذاا كنت تواافق أأوو تعاررضض  االتوجيیهھاتت:
ددقة  في تمثيیل ووجهھة نظركك.  ااألكثر االعباررةة  خاللل ااختيیاررمن  عليیهھ 	  

 
أأوواافق  االمعيیارر االرقم

بشدةة  
أأوواافق على  

االحيیادد  
أأعاررضض أأعاررضض  

بشدةة  
ال 

يینطبق   
       أأظظهھر االطالب حماسة في عملهھ  )1
       جوددةة عاليیة ووتميیز االطالب بعمل ااتسم   )2
       مالئما من االعمل كماٌ أأنجز االطالب   )3
       ااتبع االطالب االتعليیماتت بشكل جيید  )4
       أأظظهھر االطالب مهھاررااتت ااتصالل شفهھيیة جيیدةة   )5
       أأظظهھر االطالب مهھاررااتت ااتصالل كتابيیة جيیدةة  )6
       أأظظهھر االطالب مهھاررااتت جيیدةة في حل االمشكالتت  )7
       االطالب  االنقد االبناء ووااالقترااحاتت بصدرر ررحب يیتقبل   )8
       ااحترمم االطالب تقيیيیم االمشرفف ألدداائهھ   )9
       كفردد من أأفراادد فريیق االعمل عمل االطالب بشكل جيید  )10
       االمختلفةأأظظهھر االطالب ااحتراامهھ لوجهھاتت االنظر   )11
       أأظظهھر االطالب ااحتراامهھ لآلخريین  )12
       في موااعيیدهه بانتظامم بالدقةاالطالب تميیز   )13
       أأظظهھر االطالب مهھاررااتت تنظيیميیة ووتخطيیطيیة جيیدةة  )14
       ل فعالل االتزمم االطالب بالموااعيید االنهھائيیة للعمل بشك  )15
       فعاللااستغل االطالب االوقت بشكل   )16
       أأسس االطالب لنفسهھ إإجرااءااتت مالئمة ووفعالة لمتابعة االعمل   )17
 االمعلوماتيیة االتقنيیاتت ووظظفجهھزةة االكمبيیوتر ووأأ ااستخدمم االطالب   )18

 ااألخرىى.
      

       االقراارر ووااتخاذذ  قدررةة على إإصداارر االحكم االأأظظهھر االطالب   )19
       لب ثقة بنفسهھأأظظهھر االطا  )20
       أأظظهھر االطالب ررووحح االمباددررةة  )21
       أأظظهھر االطالب االقدررةة على االعمل بشكل مستقل  )22
البيیئة ب االمشكالتت وواالمهھامم االمحليیةقدررتهھ على رربط  أأظظهھر االطالب  )23

 بمنظورر كلي.االمحيیطة 
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دداائمة بدوواامم كامل لديیك؟ووظظيیفة   هھھھذاا االمتدرربببأنن يیشغل هھھھل توصي  )24  

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

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

هھھھل الحظت نوااحي االقوةة االتي برززتت لدىى االمتدرربب أأوو االنوااحي االتي تحتاجج إإلى تطويیر لديیهھ؟  )25  
.............وااحي االقوةة ..................................................................................................................ن  

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

...................................................االنوااحي االتي تحتاجج إإلى تطويیر .....................................................  
.......................................................................................................................................................

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

ذذاا قيیمة أأكبر لشركتك.  يیصبح متدرربا حتى للطالب االمتدرربب يیرجى ذذكر أأيي شيء ترىى بأنن االجامعة يیمكن أأنن توفرهه   )26  
.......................................................................................................................................................

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

 
يیرجى ذذكر نوعع/أأنوااعع االمشارريیع أأوو االفعاليیاتت االتي عمل بهھا االطالب.  )27  
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.......................................................................................................................................................  
 

االمبذوولة جهھوددهه في  بشكل خاصص  تحقيیقهھم لدعمهھيینبغي على االطالب  ةخاص اتتمعيینة أأوو تدرريیبمقرررااتت  هھھھل هھھھناكك أأيیة  )28
ق أأهھھھداافهھ االوظظيیفيیة؟ لتحقيی  

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

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

	  
	  

  وواالعمل االميیدااني االتدرريیببرنامج مقررر دليیل بإإقراارر 
) /االطالبة(يیتم تعبئتهھ من قبل االطالب 	  

 
ووفهھم ااألحكامم٬، وواالمتطلباتت٬،  معليیهھ من قبلك لت كليیة ااآلدداابب وواالعلومم على إإعداادد ددليیل إإررشادديي لالططالععمِ عَ 

هھھھذاا االدليیل٬، يیرجى االتوقيیع  مرااجعة مووااألمورر االمتوقعة من مقررر االتدرريیب/ االعمل االميیدااني. وولدىى إإكمالك
قبل االتسجيیل في االمقررر.  ااألستاذذ االمشرففدد أأددناهه٬، ووإإعاددتهھ إإلى على ما وورر  

 
 

.....................................................................أأددناهه  /االموقعةاالموقع أأنا  
االتدرريیب/ االعمل االميیدااني وواالذيي يیحددد ااألحكامم٬، برنامج مقررر نسخة من ددليیل  قمت باستالمم ووقرااءةة

أأقر بفهھمي  أأددناهه٬، وومن خاللل توقيیعيووااألمورر االمتوقعة من مقررر االتدرريیب/ االعمل االميیدااني. وواالمتطلباتت 



 
كليیــــة ااآلدداابب وو االعـــلومم                 بسم هللا االرحمن االرحيیم                                     

 College of Arts & Sciences  
__________________________________________________________________________  

2012سبتمبر                                                                                                       17من  16االصفحة   
 

ااألستاذذ االمشرفف  االمقدمم إإلي من قبل قسمي/ أأوو وومواافقتي وواالتزاامي بما وورردد بهھذاا االدليیل 
  . االتدرريیبعلى مقررر 

 
 
	  
 

 
 

  

 االتارريیخ  توقيیع االطالب أأوو االطالبة    
  

 
 

  

 االتارريیخ   شرففاالم ااألستاذذ توقيیع
	  
	  
	  
	  

	  


