
 

 22/8/2021بتارخي  ةاعامتد جملس اللكي

 دليل التدريب امليداين

2021/2022 

 لكية الس ياحة وادارة الفنادق

كندريةجامعة فاروس ابالس   

 



  
 
` 

1 
 

 جامعة فاروس ابالسكندرية

وادارة الفنادقلكية الس ياحة   

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 

Pharos University in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 

 

 المحتويات

 الصفحة العنوان

 2 مقدمة

 2 تدريب الميدانى: أهداف الأولاً

اً  3-2 : توصيف التدريب الميدانى وفقا لالئحة الكليةثانيا

اً  3 التدريب الميداني: مجاالت ثالثا

اً  4 ة للتدريبمحاكيات الكلية المستخدم: رابعا

اً  5- 4 يشراكات التدريب الميدانى الداخل: خامسا

اً  5 اون مع جهات التدريباتفاقيات التع: سادسا

اً  6-5 نظام االشراف على التدريب الميدانى: سابعا

اً  Online 6التدريب الميداني االفتراضى : ثامنا

اً  7-6 اَلية تقييم التدريب الميداني: تاسعا

 8 استمارة طلب تدريب ميداني

 9 ارشادات عامة للطالب قبل بدء التدريب الميداني

 10 استمارة متابعة التدريب الميداني للطالب

 11 استبيان رأي الطالب فى جهة التدريب والبرنامج التدريبي

 12 استمارة تقييم مستوى الطالب بعد اداء التدريب )خاص بلجنة التقييم(

استبيان رأي المشرف على التدريب عن تنفيذ البرنامج التدريبي من ِقبل جهة 

 التدريب والطالب
13 

 14 استبيان رأي جهة التدريب فى البرنامج التدريبي للكلية



  
 
` 

2 
 

 جامعة فاروس ابالسكندرية

وادارة الفنادقلكية الس ياحة   

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 

Pharos University in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 

 التي الحقيقية العمل بيئة في والمهارات المعارف الطالب تكسب تعلم إستراتيجية هو الميداني التدريب

 أساسيا ركنا - الفنادق وإدارة السياحة كلية في العملي التدريب يمثل و. التخرج بعد الطالب يرتادها سوف

 العليا الجودة تستهدفان اللتين العامة وأهدافها الكلية رسالة من ينبع ألنه األكاديمي؛ برنامجها أركان من

 ذات المجتمع مؤسسات مع بالتعاون لديها والمعرفية والعلمية التعليمية المسيرة لتطوير سعيها إطار في

 الفرص وإتاحة المختلفة، والمعرفة العلم لجوانب العملي الواقع معطيات من مستمدة عملية بصورة الصلة

 اكتساب للطالب العملي التدريب يتيح إذ النظرية، األكاديمية الدراسة أثناء العمل سوق مع بالتفاعل للطالب

 ومهارات اإلبداع وإثارة العمل بقيم االلتزام على تشتمل تخصصاتهم مجاالت في مهمة عملية مهارات

 .العمل سوق في للدخول مبّكرة خبرات بمثابة المهارات هذه وتكون العمل، فريق ضمن التخصصي العمل
 

 -تحقيق مخرجات التعليم المستهدفة كالتالي:  •

 –التى تم دراستها فى المقررات المختلفة  –ترسيخ المفاهيم والمعارف والعلوم والمهارات المختلفة  -

 .البرنامجبشكل تكاملى فى موقف عملى يحقق الهدف العام من  وتطبيقهاللطالب 

 .تخرجهب الخبرة العملية فى االدوار المختلفة ألى وظيفة قبل منح الطالب فرصة الكتسا -

فتح قنوات اتصال بين سوق العمل وطالب الكلية من ناحية ، وبين سوق العمل واعضاء هيئة التدريس  -

من ناحية اخرى ، وما يحققه ذلك من تطوير خطط الدراسة فى كل تخصص ، وتعريف جهات التدريب 

  ليةباإلمكانات المتاحة فى الك

ظروف العمل الفعلية ، ب واالحتكاكتعريف الطالب بمجاالت العمل المتوقع ان يعمل بها بعد التخرج  -

 .المستقبلاالمر الذى ينمى المهارات التطبيقية والعملية ويساعد على اختياراته المهنية فى 

الممارسة المهنية  ايجاد فرصة حقيقية لقياس مخرجات التعلم المستهدفة من البرامج الدراسية من واقع -

  وسوق العمل

  .العملالفجوة بين كفايات وكفاءات مخرجات التعليم العالى واحتياجات سوق  قليصت -

 فى االختيار عند التوظيف .الكلية مما يحقق فرصة افضل تعريف جهات التدريب بطلبة  -
 

 السياحة وإدارة الفنادق. يمن برنامجفى كل  )مقرر نجاح ورسوب(عملى  كلية مقررالالتدريب الميدانى بيعد 

 -كالتالي: ممتد تدريب ميدانيمقررين  عبارة عن دراسيمستوي لكل  ن التدريب الميدانىفإكلية ال لالئحةوطبقا 
 

o الدراسي المستوي ( الثالثTM/HM 391-392)  تدريب على االقل.اسابيع  8وتشمل ممتد 

o  الدراسي المستوي( الرابعTM/HM 493-494 ) على االقل اخريتدريب اسابيع  8وتشمل ممتد. 
 

 التدريب الميداني كالتالي: على ان يكون تقييم
 

o المقررات (493-TM/HM 391)  NF/NP  

o المقررات (392-494TM/HM )  درجة 100من 

توزيع  بعرضعلى ان يقوم كل قسم  ووفقا  لما يحدده القسم العلمي( توصيف المقررل وفقا  يتم توزيعها )

 .الدراسي العاممع بداية واعتمادها بمجالس الكلية الدرجات بمجالس االقسام 

عن طريق االستعانة بخبراء داخل الكلية يتم تدريسه  (HM/TM 391)التدريب الميدانى  مقررل بالنسبة -

 فى مجال التخصص.الصناعة ورواد اعمال من 
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( من خالل التحاقه بجهات TM/HM 392, 493, 494)للمقررات الطالب بآداء التدريب الميدانى  يقوم -

التدريب المعتمدة من قبل مجالس األقسام العلمية ووفق الشراكات واالتفاقيات بين الكلية والمؤسسات 

فترة تدريب ال تقل عن أربعة اسابيع لكل  يحيث يجب على الطالب أن يقض ،والفندقية المتخصصةالسياحية 

 مقرر من مقررات التدريب ويتم متابعة الطالب من كال  من جهة التدريب والكلية ممثلة فى القسم العلمي.

 (1جدول )

Course code Course title   Cr.  L P T Evaluation Semester 

 Junior Tourism 

 TM 391 Industry Internship (1) 0 - - - NP/NF 
Fall 

Semester 5 

 TM 392  Industry Internship (2)  2 - 4 - 100 
Spring 

Semester 6 

 Senior Tourism 

 TM 493  Industry Internship (3)  0 - - - NP/NF Co- requisite 

Summer before 

Semester 7   TM 494  Industry Internship (4)  2 - 4 - 100 
 

 (2جدول )

Course code Course title   Cr.  L P T Evaluation Semester 

 Junior Hotel Management 

 HM 391 Industry Internship (1) 0 - - - NP/NF 
Fall 

Semester 5 

 HM 392  Industry Internship (2)  2 - 4 - 100 
Spring 

Semester 6 

 Senior Hotel Management 

 HM 493 Industry Internship (3) 0 - - - NP/NF Co- requisite 

Summer before 

Semester 7   HM 494  Industry Internship (4)  2 - 4 - 100 

وفق و األقسام العلميةمجالس من قبل  المعتمدةجهات التدريب ب الحاقهمن خالل التدريب الميدانى  داءآب يقوم الطالب 

الطالب شهادة من الجهة المدربة  منحويتم  المتخصصةبين الكلية والمؤسسات السياحية والفندقية  واالتفاقياتالشراكات 

 -وتشمل مجاالت التدريب التالي: .تفيد اجتياز الفترة المحددة للتدريب بفاعلية

 مجاالت التدريب لقسم إدارة الفنادق مجاالت التدريب لقسم السياحة 

 وكاالت وشركات السياحة والسفر المختلفةغرف و -

 المطارات -شركات الطيران -

 مكاتب االستعالمات السياحية -

 شركات إدارة المؤتمرات واألحداث السياحية  -

 وزارة السياحة و هيئة تنشيط السياحة -

 في القطاعات اآلتية:جراند بالزا  فندق -

 -المكاتب األمامية واإلشراف الداخلى  - الغرف)قطاع  -

 قطاع اإلنتاج واألغذية والمشروبات(

 الفندقيةالغرف  /قطاع المطاعم  -

 والمناسبات للمؤتمراتالشركات المنظمة  -

وحدة الخدمات السياحية بالكلية )المحاكيات الخاصة بقسم  -

 السياحة( 

 باالضافة الى مجاالت أخرى يقدمها القسم ويعتمدها مجلس الكلية. -

 .الفندقية بالكلية )المطبخ والمطعم التعليمى( الخدماتوحدة  -

يقدمها القسم ويعتمدها مجلس باالضافة الى مجاالت أخرى  -

 الكلية.



  
 
` 

4 
 

 جامعة فاروس ابالسكندرية

وادارة الفنادقلكية الس ياحة   

 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 

Pharos University in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 

كما يتم  (1)مقرر التدريب الميدانى لطالب  الميدانىيتم استخدام المحاكيات الخاصة بالكلية كنوع من التدريب 

او فى نظرا  لظروف جهات التدريب  ساعات التدريب الميداني لبعض المقرراتاستخدامهم فى حالة عدم اجتياز 

 حالة احتياج بعض الطالب لفترة تدريب تكميلية.
 

 حاكيات قسم إدارة الفنادقم 

ويتضمن كافة التجهيزات الفنية للمطابخ الفندقية من مناطق االعداد والتجهيز ثم منطقة  المطبخ التعليمي: .1

الطهي وأركان اعداد االطعمة المختلفة )اللحوم واألسماك والمخبوزات وغيرها من مناطق اإلعداد( و منطقة 

 مى.التجهيز والتقييم والخدمة. وللمطبخ باب للتخديم متصل مباشرة بصالة المطعم التعلي

وهي قاعة تتضمن كل أنواع مناطق الجلوس بالمطاعم لتدريب الطالب على ادارة وتشغيل  المطعم التعليمى: .2

 وخدمة المطاعم. وملحق به بار كامل مجهز بخلفية من المرايا واألرفف.

بها دوالب  وهي تماثل جناح للنوم يتضمن الغرفة بكامل محتوياتها وكذا الردهة التي الغرفة الفندقية التعليمية: .3

المالبس والميني بار والخزينة يضم الجناح الحمام المجهز بأعلى مستوى من األثاث الثابت واألجهزة 

 الصحية.

 وهي غرفة مجهزة ومماثلة لغرف خدمة الدور بالفنادق الكبرى. التعليمية:شراف الداخلى غرفة اال .4

 . Operaمعمل  .5
 

 حاكيات قسم السياحة:م 
 

مكتب مزدوج األغراض لالستخدام كمكتب سياحي ومكتب أمامي  األمامى التعليمي:شركة السياحة والمكتب  .1

يتضمن كاونتر الخدمات السياحية كخدمة حجز رحالت الطيران والفنادق  2م 76ومكتب طيران بمساحة 

أجهزة كمبيوتر كاملة  5والرحالت السياحية وبه منطقة جلوس العمالء مجهز بالكامل كمكتب تدريبي به 

 .وجهاز طابعةلحجز تذاكر الطيران المشتمالت محملة بالبرامج المتخصصة 

 .Amadeusمعمل  .2
 

السياحة  يلقسم (TM/HM 391)مقرر التدريب الميدانى تدريس الكلية شراكات خاصة بالتدريب الميدانى لتعقد 

 .مقرراتوكذلك لتدريب الطالب فى مواقع العمل فى باقى ال وإدارة الفنادق

 

 سم إدارة الفنادقق 

قسم إدارة الفنادق باالقسام المختلفه ل والرابعة يشارك فندق جراند بالزا اإلسكندرية في تدريب طالب الفرقة الثالثة

 . بالفندق تم اكتسابه طوال فترة التدريب فيماتقييم مهارات الطالب  وبالفندق 

 

 سم السياحة ق 

وغيرها من لمؤتمرات والحفالت تنظيم اوشركة أيكوم لشارك شركات ممفيس للسياحة وجراند إيجيبت للسياحة ت

 فيماتقييم مهارات الطالب  وكذلكلقسم السياحة والرابعة  الفرقة الثالثةطالب فى تدريب  والسفرشركات السياحة 

 تم اكتسابه طوال فترة التدريب. 
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  وفقا  لحاجة االقسام العلمية. متخصصةمع جهات بصفة دورية يتم اعداد اتفاقيات جديدة  -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لتحديد احتياجات التدريب ووضع الخطة ولمتابعة التدريب مرات كل فصل دراسي  3على االقل اللجنة  تجتمع

 تحليل االستبيانات واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة.ولتقييم التدريب ومناقشة 
 

 :كيل الكلية لشئون التعليم والطالبو 

 .توجيه رؤساء األقسام العلمية لوضع خطة تنفيذ التدريب الميدانى السنوية  -

 السنوية واعتمادها بلجنة شئون التعليم والطالب ورفع تقرير الى مجلس الكلية يمراجعة خطة تنفيذ التدريب الميدان -

 .خطة واَلية التدريب الميدانى باألقسام العلميةالمتابعة تنفيذ  -

 .إعداد تقرير التدريب الميدانى لالقسام العلمية بعد انتهاء فترة التدريب -
 

 :)واعضاء هيئة التدريس بالقسم( العلمي ئيس القسمر 
 

 .إعداد خطة التدريب الميدانى السنوية -

 .إعتماد توزيع درجات تقييم الطالب في التدريب الميدانى )وفقاَ لتوصيف المقرر( فى مجالس االقسام / الكلية -

 .التواصل مع جهات التدريب الخارجية وفتح جهات تواصل وعقد اتفاقيات جديدة -

 .مارة التخصص( على منسقى التدريب بالقسمتوزيع الطالب المستحقين للتدريب )بعد استيفاؤهم است -

وتسليمها لمنسق تحرير خطابات التدريب للجهات الخارجية )بأسماء الطالب( واعتمادها من عميد الكلية  -

 .التدريب للطالب المعنيين ونسخة للمشرف على التدريب

 .متابعة المهام الموزعة على أعضاء القسم واالشراف على تنفيذها -

بكل مستوى االحتفاظ بكتيبات التدريب لتسليمها الى المشرف على التدريب بالقسم مع بداية تقييم الطالب  -

 .الستيفاؤها من جهات التدريب المختلفة

 .حل مشكالت الطالب اثناء فترة تدريبهم -

 .د اداء التدريبالمشاركة فى لجنة مناقشة وتقييم التدريب الميداني واستيفاء استمارة تقييم مستوى الطالب بع -
 

ي بالكلية
 

 لجنة التدريب الميدان

لشئون التعليم والطالبكلية الوكيل   

 العلمى / اعضاء هيئة التدريسرئيس القسم 

 المشرف على التدريب

التدريب يمنسق  
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 كل قسم:بلميداني المشرف على التدريب ا 

توزيع الطالب المستحقين للتدريب )بعد استيفاؤهم استمارة التخصص( على منسقى مشاركة رئيس القسم فى  -

 .التدريب بالقسم

 .إستيفاء استبيان رأي جهات التدريب المختلفة فى البرنامج التدريبي للكلية  -

 .التدريب للطالب من جهات التدريب المختلفةإستيفاء كتيبات  -

 .إستالم شهادات اجتياز الطالب لفترة التدريب بنجاح من جهات التدريب المختلفة -

 .إستيفاء استبيان رأي المشرف على التدريب عن تنفيذ البرنامج التدريبي من قِبل جهة التدريب والطالب -

 .من منسقي التدريب بالقسم موقعةإستالم استمارة متابعة التدريب الميداني للطالب  -

 .رفع مشكالت الطالب اثناء التدريب الى رئيس القسم التخاذ الالزم -

 .اعداد تقرير عام عن متابعة تدريب الطالب ورفعه لرئيس القسم -
 

 :بكل قسم  لتدريب الميدانيا نسقم 
 

 :مهام قبل التدريب •

 .الميداني واالحتفاظ بها فى ملف التدريبتوقيع كل طالب على االرشادات العامة قبل بدء التدريب  -

 .تسليم الطالب خطابات التدريب معتمدة لتسليمها الى جهة التدريب واالحتفاظ بنسخة فى ملف التدريب -

 :مهام اثناء التدريب •

ها عمتابعة تدريب الطالب اسبوعيا  مع جهة التدريب واستيفاء استمارة متابعة التدريب الميداني للطالب وتوقي -

 .يمها الى المشرف على التدريب واالحتفاظ بنسخة فى ملف التدريبوتسل

 .حل مشكالت الطالب اثناء التدريب وعرضها على المشرف على التدريب بالقسم  -

 :مهام بعد انتهاء التدريب •

 .استيفاء كل طالب الستبيان يوضح رأية فى جهة التدريب والبرنامج التدريبي واالحتفاظ به فى ملف التدريب -

 .شاركة فى تنظيم يوم مناقشة التدريب الميداني بالكليةالم -

، تم استحداث «19-كوفيد»الظروف الحالية التي تمر بها البالد وفي ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد  نظرا  

الكلية . وهو  بلطال لتذليل عقبات التدريب "Online Industry Internship"نظام التدريب الميدانى عن بُعد 

لتنظيم  ICOMلتون جرين بالزا وشركة بالتعاون مع فندق هي 2020\2019ما تم تطبيقه منذ العام االكاديمي 

 . باالضافة الى شركة دريم المشرق للصناعات الغذائيةالمؤتمرات 
 

 يتم تقييم التدريب الميداني كالتالي:

o  المقررات(493-TM/HM 391)  NF/NP  

o  المقررات(494-TM/HM 392)  درجة 100من 

توزيع الدرجات  بعرضووفقا  لما يحدده القسم العلمي( على ان يقوم كل قسم  توصيف المقررل يتم توزيعها وفقا  )

 .الدراسي العاممع بداية  واعتمادها بمجالس الكليةبمجالس االقسام 
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 حاصةل عىل اعامتد الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والاعامتد

 

Pharos University in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality 

Assurance of Accreditation and Education  

 
 -: بناًء على حيث يتم توزيع درجات التقييم

 .استمارة متابعة التدريب الميدانى للطالب من قِبل منسق التدريب بالكلية •

 .بفاعليةرة التدريب از فتياستالم الطالب شهادة من اماكن التدريب تفيد بأنه اجت •

 . كتيب التدريبلاستيفاء جهة التدريب  •

 .واستيفاء استمارة التقييم  عرض التقرير النهائي على لجنة التقييم •

 

ات المكتسبة أثناء التدريب ويعد وثيقة لقياس التقويم البنائى التدريبى ويشتمل هو كتيب مخصص لقياس المهار

فى جميع مستويات ب لمجموعة من المهارات ما بين انسانية الى مهنية وسلوكية وغيرها، العلى مدى اجتياز الط

دريب بالقسم مع بداية التدريب حيث يتم االحتفاظ بكتيبات التدريب مع رئيس القسم لتسليمها الى المشرف على الت

 بكل مستوى.تقييم الطالب 

مسئول التدريب  استيفاؤه منكتيب التدريب يتم معه لمشرف على التدريب بالقسم الى جهات التدريب يتوجه احيث 

 ثم تسليمه الى رئيس القسم مرة اخرى.بتدريب الطالب  قام الذي

 

 

ب التدري فترة أثناء هعلي التدريب تم وكل ما اكتسبها التى والمعارف المهارات يلخص تقرير بإعداد الطالب يقوم

 اقتراح على بناءبالقسم العلمي التدريس  هيئة أعضاء منالتدريب الميدانى والمشكلة  تقييم لجنةليقوم بعرضه امام 

إكتسابها المهارات المهنية التى تم كذلك و، لتقييم مستوى التدريب الذى قام به الطالب المختصة العلمية األقسام

 .تقييمالاستمارة  بواسطة خالل فترة التدريب

 

 

على ان يتم تسليم وحدة ضمان الجودة بالكلية )بعد انتهاء التدريب( نسخة من جميع االستبيانات لتحليلها  •

 واعداد تقرير عنها لقياس مردود وفاعلية التدريب واالستفادة من نتائجها فى التطوير والتحسين .
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 السيد االستاذ الفاضل / 

 الوظيفة / 

 ،، تحية طيبة وبعد

نتقدم الى سيادتكم بخالص الشكر والتقدير على التعاون المثمر بين مؤسستكم الموقرة وبين كلية 

اطار هذا التعاون نتشرف بطلب الموافقة  يوف، السياحة وادارة الفنادق جامعة فاروس باالسكندرية

 . 20     /--/--  الى  20     /--/--اسماؤهم وذلك فى الفترة من  التاليعلى تدريب الطالب 

 ونحن اذ نشكر لسيادتكم حسن التعاون ونأمل للمزيد من الشراكات ،،

 اسماء الطالب:

 

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير

 

 قائم بعمل رئيس القسم العلمي

 عميد كلية السياحة وادارة الفنادق

 جامعة فاروس باالسكندرية
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تؤهله إلكتساب فرص  سوق العملنوات تواصل مع األخذ فى االعتبار ان التدريب يساعد الطالب على فتح ق

التدريب والمحافظة على الصورة المتوقعة  االلتزام اثناء فترة، لذا يجب على الطالب فى مجال تخصصه عمل 

داخل مواقع  من الطالب الجامعي والمحافظة على صورة الكلية والجامعة باعتبار الطالب ممثل عن الكلية

 اتباع التعليمات التالية: المتدرب العمل ، كما يجب على الطالب

 

 .ف المحددة من قبل جهة التدريبواالنصرا الحضورمواعيد االلتزام ب .1

 .داخل مواقع التدريب  اتباع االجراءات االحترازيةمراعات  .2

 واتباع األسلوب الالئق فى التعامل معهم داخل بيئة العمل. حترام االخرينإ .3

 االلتزام بتوجيهات وتعليمات مشرف التدريب داخل جهة التدريب. .4

 والرجوع اليه فى حالة وجود أى شكوى. الكليةبااللتزام بتوجيهات وتعليمات منسق التدريب  .5

 .االنصات والتفاعل البناء مع المدرب .6

 .العملية المعلوماتمن  تحصيل أكبر قدر .7

 .خرينالمن خبرات ا ستفادةالالعمل فى مجموعة وا .8

 

مؤشرات موضوعية لميدانى الخاص به حيث تعتبر االستبيانات كل طالب استيفاء استبيانات التدريب ا وعلى

 والتحسين المستمر. فى التطوير هانتائجيتم االستفادة من فاعلية التدريب الميدانى ومردود ولقياس 

 

 َ تنفيذ التعليمات  بالطال جميع على يفترة التدريب بأمان فينبغإجتياز و سالمتكمعلى الكلية  من إدارة وحرصا

 ، باشرةلممة الطالب باتباع التعليمات السابقة هى مسئوليته الشخصية االأن سعلماً ب ،سالفة الذكر

 

 .تزامًبهاًللالتعليماتًوأتعهدًباًتمًقراءة

 

 :ًالقسمًالعلميًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًالطالباسمً
______________________________            ______________________          

 : العامًالجامعي                                                     :الرقمًالجامعي
______________________________            ______________________           

ً:فترةًالتدريب                                                      :جهةًالتدريب
______________________________            ______________________           

ً:لكترونيالبريدًاإلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:رقمًالهاتف
______________________________            ______________________   

ًمنسقًالتدريبًبالكلية:
  ______________________________ 

 .طالبلكل  ارشادات استمارةيتم تحرير  •
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 توقيع منسق التدريب

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

 .منسقلكل  استمارةيتم تحرير  •

Follow Up Sheet Industry Internship 

(Department………………. / Course Code ………. / Semester………………...) 

ID 
Student 

Name 

Training 

 Organization

/Entity 

 PersonContact 

.Tel.-(Name 

Training 

Period 

Weekly Course Remarks 

1 .W 2 .W 3 .W 4 .W 

Name/………………………………… Training Supervisor 
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 :القسمًالعلميًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًاسمًالطالب
______________________________            ______________________          

 : العامًالجامعي                                                     :الرقمًالجامعي
______________________________            ______________________           

ً:التدريبًاسمًمقرر                                             :الفترةً/ًجهةًالتدريب
______________________________            ______________________      

ًًًتدريب:مسئولًالتدريبًبجهةًالًًًًًًمنسقًالتدريبًبالكلية:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

______________________________            ______________________      

 

 .طالبلكل  استبيانيتم تحرير  •

 توقيع الطالب

------------------------ 

 معايير التقييم م
1 2 3 4 5 

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول ضعيف

1 
مقر جهة التدريب مناسب من حيث التجهيزات ألداء المهام التدريبية 

 المطلوبة

 مسؤول جهة التدريب على درجة عالية من التعاون والخبرة 2

3 
 العمل داخل بيئة الطالب تفاعليحرص مسؤول جهة التدريب على 

 وتطبيق المهارات عمليا  

4 
بدقة  الطالبلمهام التدريبية المطلوبة من ايتابع مسؤول التدريب تنفيذ 

 وكفاءة

 يساهم مسؤول جهة التدريب في تنمية العمل الجماعي وروح التعاون 5

 بوقت مناسبها التدريب قبلبدء يتم االبالغ عن مواعيد  6

7 
البرنامج التدريبى المنفذ فى موقع جهة التدريب يتطابق مع المهام 

 توصيف المقرروالمهارات المحددة ب

8 
المدة الزمنية للبرنامج التدريبى كافية الكتساب وإتقان المهارات 

 المطلوبة. العملية

9 
تي التدريب الميداني ساهم بفاعلية فى تطبيق المعلومات النظرية ال

 فى الكليةالطالب درسها 

 طرق تقييم التدريب واضحة ومعلنة للطالب 10

 مستوى تنظيم ومتابعة البرنامج التدريبي من قبل القسم 11

12 
 الميداني االنطباع العام عن فترة التدريب

 (----م بالمواعيد ، )مستوى التنظيم ، مكان االنعقاد ، االلتزا

 :مالحظات

 .)لمكان المخصص أدناه)إذا كنت ترغب فى إضافة أية مالحظات لم تذكر فى االستبيان فبرجاء ذكرها في ا 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 :القسمًالعلميًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًاسمًالطالب
______________________________            ______________________          

 : العامًالجامعي                                                     :الرقمًالجامعي
______________________________            ______________________           

ً:التدريبًاسمًمقرر                                              :الفترةً/جهةًالتدريب

______________________________            ______________________          

 .طالبلكل  استمارةيتم تحرير  •
 

 توقيع اعضاء اللجنة :

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

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

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

 معايير التقييم م
1 2 3 4 5 

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول ضعيف

 أثناء العرض االحترافي للطالب المظهر 1

 مهارات التواصل 2

 الطالب اكتسبها التى والمعارف المهارات يلخصعرض تقديمي  3

 التنظيم وادارة الوقت 4

 اللجنة على اسئلة الردالقدرة على  5

 مدى اكتساب مهارات االبتكار فى حل المشكالت المقترحة 6

 فهم االهداف المهنية والقيم التعليمية من التدريب 7

 المهارات المكتسبة فى أداء نشاط معين 8

 القدرة على تطبيق المفاهيم النظرية على واقع بيئة العمل 9

 مالحظات:

 .)كان المخصص أدناهفبرجاء ذكرها في الم التقييم)إذا كنت ترغب فى إضافة أية مالحظات لم تذكر فى  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 :القسمًالعلميًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:المشرفًاسمً
____________________________             ______________________            

 :جهةًالتدريب                                                :الجامعيًالعام

____________________________              ______________________                                      

 :التدريبًاسمًمقرر                                                  :مدةًالتدريب
____________________________             ______________________       

 .كل جهة تدريبعن ر استبيان يتم تحري •
ًالمشرفًعلىًالتدريبتوقيعً

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

 معايير التقييم م
1 2 3 4 5 

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول ضعيف

 داخل جهة التدريبالبرنامج التدريبي وتطبيق تنظيم مستوى  1

2 
المهام والمهارات المحددة البرنامج التدريبى المنفذ يتطابق مع 

 المتفق عليها بتوصيف المقرر

 المكتسبةتطبيق المعلومات تنفيذ وبفاعلية فى  جهة التدريب ماسها 3

 امكانيات جهة التدريب مناسبة لتدريب الطالب 4

5 
تنوع تطبيق البرنامج التدريبي داخل االقسام المختلفة بجهة 

 التدريب وفقا  للمهام المطلوبة 

 إلمام جهة التدريب بمستجدات سوق العمل 

6 
ليمات مشرف التدريب داخل جهة بتوجيهات وتع الطالب التزام

 التدريب.

7 
بمواعيد الحضور واالنصراف المحددة من قبل  الطالب التزام

 جهة التدريب.

 الالئق فى التعاملاألسلوب  همتباعواالتزام الطالب  8

 مالحظات:

 .)فبرجاء ذكرها في المكان المخصص أدناه االستبيان)إذا كنت ترغب فى إضافة أية مالحظات لم تذكر فى  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 :ًمسئولًالتدريبًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:جهةًالتدريبً
____________________________             ______________________            

 :ًالعامًالجامعي                                                 :ًالقسمًالعلمي

____________________________              ______________________                                       
 

 .كل جهة تدريبليتم تحرير استبيان  •
 

ًجهةًالتدريبًمسئولًتوقيع

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

 معايير التقييم م
1 2 3 4 5 

 ممتاز جيد جدا   جيد مقبول ضعيف

1 
خبرات مبّكرة  لبرنامج التدريبي الطالب على اكتسابيؤهل ا

 للدخول في سوق العملتمهيدا  

2 
تنمية المهارات التطبيقية والعملية رنامج التدريبي فى يساهم الب

 للطالب

 يتميز البرنامج التدريبي بالتطور البنائي للمهارة 3

4 
تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة يساعد البرنامج التدريبي على 

 يةللبرنامج من واقع الممارسة المهن

5 
المفاهيم والمعارف والعلوم والمهارات  يرسخ البرنامج التدريبي

 البرنامجالمختلفة وتطبيقها بشكل عملى يحقق الهدف العام من 

6 
المستوى العلمي للطالب يتوافق مع البرنامج التدريبي وامكانيات 

 جهة التدريب

7 
 االنطباع العام عن البرنامج التدريبي للكلية

 (----)سهولة التواصل ، مستوى الطالب ، االلتزام بالمواعيد ، 

 مالحظات:

 .)فبرجاء ذكرها في المكان المخصص أدناه االستبيانة مالحظات لم تذكر فى )إذا كنت ترغب فى إضافة أي 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


