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أهمية التدريب الميداني

لبرنامج التدريب الميدانيالخطة الزمنية

ملف أو حقيبة المتدرب

اللوائح واألنظمة

معايير تقييم أداء المتدرب

 النهائيتقرير الدليل إعداد
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التدريب الميداني فرصة كبيرة للحصول على  الكثير من الميزات ومنها:

تعلمته من دروس نظرية ومعلومات في تخصصك لتزيد فرصتك في التميزتطبيق ما.

سوف تتعرف على بيئة العمل الهندسية:

تعرف ماهي واجبات المهندس

ماذا يحتاج سوق العمل منك وبالتالي تستعد جيدا لتحديات المستقبل

تعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك قبل الدخول في سوق العمل بعد التخرج

تتعلم مهارات التعامل مع زمالء سوق العمل الختالف بيئة العمل عن الدراسة

تمكنك من إثبات قدراتك وتميزك وقد تحصل على فرصة عمل.

تنمية مهاراتك في كتابة التقارير الفنية وعرضها

تشغل اجازتك الصيفية بما ينفعك ومجتمعك.
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الكلية
وحدة التدريب•

المشرف األكاديمي•

جهة 

التدريب
المشرف الميداني•

الطالب المتدرب



 ناحية واألنظمة في جهة التدريب منوائح لباليجب على المتدرب التقيد :

 المنشأة،السالمة داخل وسائل

،االنضباط والمحافظة على مقتنيات المنشأة

  الموحد،بالزي التقيد

 (  ساعات يوميا8يوم عمل بواقع 40)أسابيع 8مدة التدريب تكون

5



6

يحقيبة التدريب الميدان

نماذج التقييم 

النهائي

نموذج التقارير 

األسبوعيه
دليل المتدرب سجل التدريب

نموذج تقييم 

الشركه

جدول حضور 

وانصراف المتدرب
نموذج خطة 

التدريب
نموذج مباشرة 

التدريب

الحقيبة متوفرة على موقع الكلية :https://bit.ly/3wXx3cS

https://bit.ly/3wXx3cS
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ما قبل 

التدريب

فترة 

التدريب

ما بعد 

التدريب
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التأكد من 
112استكمالك ل 

ساعه دراسية

تعبئة نموذج 

رغبات التدريب

حضور لقاء 

التهيئة

تسجيل مقرر 
التدريب كهر 

على 9990

النظام األكاديمي

: مالحظة
(.فصل صيفي)الجمع بين مادة التدريب الميداني ودراسة مواد دراسية أخرى ال يمكن 
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Week 1

نيللمشرف الميداسجل التدريب تسليم •

مباشرة وخطة التدريب إرسال نماذج •

للمشرف األكاديمي

Week 2:

ير كتابة الفصل األول من التقر
(نبذه عن الشركه) النهائي 

Weeks 2 to 8

إرسال التقارير األسبوعية •
Weekly Reports نهاية كل يوم

خميس

من التقرير النهائي Sectionكتابة •

Week 8

تقييم الشركه•

استالم سجل التدريب من الشركه•
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لوحدة التدريبسجل التدريب تسليم •

تسليم التقرير النهائي لوحدة التدريب  •
Week 1

(الفصل الدراسي األول)

:Week 2اللجنةمناقشة التدريب أمام •

(الفصل الدراسي األول)



%20(                                     المشرف الميداني)جهة التدريب تقييم -1

%20(                                   المشرف األكاديمي) تقييم مشرف الكلية -3

%30تقييم التقرير الفني النهائي من لجنة التحكيم                       -2

%30التحكيم                        لجنة من PowerPoint))تقييم العرض -3
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 الحاالت التاليةمادة التدريب الميداني في يرسب الطالب في:

 التدريبمن مدة % 25إذا تغيب

 لجهة التدريبأوأكثر من النقاط المخصصة % 60إذا لم يحقق الطالب.

 أو أكثر من المجموع الكلي للتقييم% 60إذا لم يستطع الطالب الحصول على.
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(مشرف جهة التدريب) Company Supervisor/20

1
General ethical behavior of the student during training period        

السلوك األخالقي العام للطالب خالل فترة التدريب
5

2
Cooperation of the student with others

تعاون الطالب مع اآلخرين
5

3
Productivity and quality of assigned work

5

4
Application of theory to job problems

5
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اإلنتاجية وجودة العمل المسند إليه 

النظرية استخدام المعلومات 
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(مشرف الكلية) College Supervisor/20
1 Weekly Reports 

األسبوعية التقارير

10

2 Visits and the performance during the training 

وأداء المتدرب خالل فترة التدريبزيارات المشرف األكاديمي 
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(العرض الفني) Presentation &Discussion Evaluation/30

1 Attractiveness of presentation (i.e. ppt. file)

جودة اعداد ملف العرض

5

2 The presentation material matching the weekly wise training program

مادة العرض مرتبة ومطابقة ألسابيع التدريب 

5

3 The degree of presentation skills, (oral presentation, coherent, and smooth item 

transfer) (العرض الشفهي ، المتسق ، ونقل العناصر بطريقة سلسة)درجة مهارات العرض التقديمي 

5

4 Answering a question: Which courses/subjects are the most related to the training 

field (Power, communication, control… etc.) 

(إلخ... الطاقة،االتصال ،التحكم )المواد األكثر ارتباًطا بمجال التدريب / ما هي الدورات :اإلجابة على سؤال

5

5 Answering a general questions related to the field of training)

العامة المتعلقة بمجال التدريباجابة األسئلة

5

6 Answering questions related to the report to ensure that it’s the student’s report.

من فهم الطالب للتقرير وكتابته بنفسهإلجابة على األسئلة للتأكدا
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(التقرير الفني)  Report Evaluation/30

1 The report matches the templates format and structure. 4

2 Correctness of language, spelling, Grammar, vocabularies,…etc. 4

3 Technical contents and specifications of instruments are covers accordingly 4

4 In your opinion what is the impact of your training field on the global context 4

5

Compare the devices status of your training field with the up-to-date state of art technologies from 

economic point of view. Does latest technology is used or old? Do you suggest to them to replace the 

devices they have ? What your suggestion about specification and economic prices.

4

In your opinion, what is the effect of your training field of the environment? Does it have pollution, 

noisy atmosphere, smoking, etc. 4
6
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7 In your opinion what is the impact of your training field on the society.

Specify this impact to the society.

Is the society benefit from it and to which extent?

“ For example if student spend his training period in a communication Company. He 

can say that, the society has benefited from mobile phone and computer use because 

people do not depend on messengers which is the main business of this company.”

4

8 Give a brief description about one of the contemporary topics related to your 

training field 
2

Report Evaluation/30
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Sample of contemporary issues topics in power track:

1. Smart grid 

2. Control of renewable energy resources.

3. Hybrid energy resources systems.

Sample of contemporary issues topics in communication track:

1. 5G Technology

2. Optical Free space

3. Wireless charger

4. Li-Fi technology 

Sample of contemporary issues topics in control track:

1. SCADA system

2. Fuzzy logic

3. System Identification 



 التدريب؟من كتابة تقرير ماهو الهدف

 التدريبتعلمه خالل فترة وتوثيق ما شاهده الطالب وإبراز.

 في التقارير األسبوعيةتوضيحي لما سجله الطالب شرح.
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:عامه تعليمات

.كل طالب كتابة تقرير عن التدريب الذي قام به بلغته وأسلوبه الخاصعلى -1

word))يقدم الطالب النسخة األصلية من التقرير و يكتب باستخدام برنامج معالجة النصوص-2

A4مقاسيجب كتابة التقرير باللغة اإلنجليزية على ورق ابيض -3

1.5المسافة بين السطور . وغامق14والعناوين 12حجم الخط -4

ملم من الجهة العليا ( 25: )يجب مرعاة الهوامش على صفحات التقرير على النحو التالي -4

.ملم من يمين الصفحة( 25)ملم من يسار الصفحة،( 40)والسفلى للصفحة،
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صفحة الغالف:

.اسم الطالب ،رقمه ،تخصصه ، فترة التدريب ،جهة التدريب: المعلومات التالية تشمل 

 بمحتويات التقريرقائمة:

.الصفحات وهى قائمة بالعناوين الرئيسية والفرعية حسب ورودها في متن التقرير وفقاً لتسلسل

المقدمة:

:وتحتوي على

 فيها ومبينا األقسام الذي تدربت فيهاوصف مختصر للمؤسسة التي تدربت

 نسخة من خطة التدريب

وصف لطبيعة ونوعية التدريب

 التقريرتشمل عرض موجز لمحتويات كما.
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العرض العام:

أو مارستها،يحتوي على الجزء الهام من التقرير والذي يتضمن تفاصيل التدريب الفعلية التى  شاهدتها

 طبقا ألسابيع خطة التدريب يقوم الطالب بتوزيع هذه التفاصيل الى عدة أقسام وذلك

كما يقوم باختيارعناوين رئيسية وفرعية مناسبة لكل قسم منها.

وأضمف صمور في كل قسمم اشمرح بشمكل تفصميلي المالحظمات اليوميمة التمي أرسملتها فمي التقمارير األسمبوعيه

.وجداول توثق ما شاهدته وطبقته في التدريب
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 الخاتمة:
 وتحتوي على ملخص للمهارات والخبرات والمعارف التي اكتسبها خالل فترة التدريب

 ويمكن ان تشمل مالحظاتك ورأيك عن التدريب.

المالحق    :

يحية وهممذا الجممزء مممن التقريممر يشمممل علممى كممل المعلومممات المسمماندة لمممتن التقريممر والخممرائط التوضمم

ر، والبيانات االضافية والتى يمكن للقارئ الرجوع اليها عند الحاجة، وتكون في اخر التقري

وترفق فيها صورة من التقارير األسبوعية موقعه من المشرف الميداني

 (.,6،7،84,5)ويتضمن ايضا اإلجابه عن األسئلة الواردة في بنود تقييم التقرير المشروحة سابقا
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: لالستفسار والتواصل من خالل ايميل لجنة التدريب•

cew-t@psau.edu.sa

. او مجموعة الواتساب

خالل فترة التدريب يمكنك التواصل مع المشرف األكاديمي•

mailto:cew-t@psau.edu.sa
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نرحب بإستفساراتكم 

وشكرا لكم


