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 :مقدمة -1
انطالقًا من رؤية كلية إدارة األعمال املتمثلة يف أن يكون هلا الدور الريادي يف جمال 

خمتلف يف التعليم والبحث العلمي، ومتشيًا مع رسالتها املتمثلة يف إعداد كوادر عالية التأهيل 
دومًا على حتقيق أقصى درجات التوافق بني مهارات  الكليةالتخصصات، فقد حرصت 

وحتقيقًا هلذا الغرض فقد . وما تتطلبه أسواق العمل من موارد بشرية خبرية ومؤهلة ،خرجييها
الذي يهدف إىل حتقيق و لتدريب التعاوين، ل اً مقرر اعتمدت الكلية يف منهجيتها اجلديدة 

واقعية واملمارسات ال ،يف الكلية ةها الطالبتبني املعلومات النظرية اليت اكتسبالرتابط والتكامل 
ونقاط  اوإمكاناهت اعلى اكتشاف قدراهت ةفضاًل عن دوره يف مساعدة الطالب، يف سوق العمل

 ايف تطوير ذاهت اللعمل يف البيئة الواقعية، األمر الذي يساعده امن خالل ممارسته اضعفه
 ةوال تقتصر أمهية هذا املقرر على حتقيق املنفعة للطالب. على وظيفة الئقةواحلصول بالتايل 
مبعلومات راجعة  عود بالنفع على الكلية أيضاً، وذلك من خالل تزويدهايفحسب، وإمنا 

ا مممتطلبات سوق العمل،  تلبيةيف  ومدى فاعلية خططها الدراسية ،حول مستوى خرجياهتا
يساعدها على حتديث وتطوير مناهجها استجابة لسوق العمل، وهو ما ينعكس يف النهاية 

        .اجملتمع لدىعلى حتسني صورة الكلية 

 :رسالة التدريب التعاوني -2
 وير املهارات التطبيقية لدى خرجياتتتمثل رسالة التدريب التعاوين يف الرتكيز على تط

وجهات التدريب اخلارجية  ،من جهة الباهتاالكلية من خالل بناء عالقات قوية بني الكلية وط
 .يف سوق العمل ا يضمن االرخراط السريع للخرجياتمن جهة أخرى مب

 :فوائد التدريب التعاوني -3
ألطراف لال شك أن التدريب التعاوين ينطوي على الكثري من الفوائد واإلجيابيات 

 .بكلية إدارة األعمال ذاهتا مروراً باجلهة التدريبية وانتهاءً  ،ةاملتدرب ةبالطالب ، بدءاً كافة املشاركة
 :أهم تلك الفوائد ليفيما ي ونستعرض

 



 

 
 
 

 :ةلمتدربا ةللطالب بالنسبةفوائد التدريب التعاوني  -3-1
 املعلومات النظرية واملمارسة  بني على حتقيق الرتابط والتكامل ةمساعدة الطالب

 .العملية
 األمر الذي املهنة املالئمة خالل فرتة التدريب، و  الوظيفة اختياريف  ةالطالب مساعدة

 .النجاح املهين املستقبلي على ايساعده
 من خالل املواجهة  اضعفهومواطن  اوإمكاناهت اقدراهت اكتشاف على ةالطالب مساعدة

واملشرف على التدريب  ةفقوم هبا املشر توعملية التقييم اليت  ،الفعلية للحياة العملية
الختيار املسار املهين الذي  ايف تطوير وتأهيل نفسه اما يساعده .معاً  األكادميي

 .ايتناسب مع رغباهت
 مناسبوبراتب  ،وقت قصرييف  احلصول على وظيفة مستدمية يف ةالطالب مساعدة 

 .للعمل الفوري بعد التخرج اصالحيتهنظراً ل
 (:صاحب العمل )  يةجهة التدريبللفوائد التدريب التعاوني بالنسبة  -3-2

  يف خمتلف املؤسسات التعليميةالتعرف على إمكانات يساعد صاحب العمل يف 
 .جمال توفري التخصصات املطلوبة  اململكة، وقوهتا النسبية يف

  مع  املباشر املناسب من خالل تعاملهاختيار املوظف  علىيساعد صاحب العمل
 . أثناء فرتة التدريب التعاوين ةالطالب

 وجهات العمل  ،توثيق الصلة بني اجلهات التعليمية . 
 :لكلية إدارة األعمالبالنسبة فوائد التدريب التعاوني  -3-3

 من ومتطلبات سوق العمل  ،تعميق االرتباط بني خمرجات عملية التعلم يف الكلية
ما يعزز  .الراجعة اليت يتم احلصول عليها نتيجة للتدريب التعاوينخالل عملية التغذية 

 .من موقع ومكانة الكلية يف اجملتمع السعودي
  تعزيز صورهتا يف يف تعريف قطاع األعمال بقدرات ومهارات طلبة الكلية، ما يساهم

 .سوق العمل، ويعطي خرجييها ميزة تفضيلية يف تلك السوق



 

 
 
 

  جعل أعضاء هيئة التدريس يف الكلية على متاس مباشر مع قطاع األعمال والتعرف
  .على مشكالته مما يفتح هلم آفاقاً حبثية جديدة

 
 :أهداف التدريب التعاوني -4

 املهارات العملية اليت تتناسب ومتطلبات سوق العمل إكساب الطلبات. 
 على بعض األدوات التعرف و ، العمل بعض املهام الوظيفية يف جهة ل ةالطالب ممارسة

، كالسياسات والقواعد واإلجراءات : العملية اإلدارية  ضمن واآلليات املستخدمة
 .وأدوات الرقابة والتقييم،  واهلياكل التنظيمية ، واملوازنات ، والربامج  ،ومناذج العمل 

 املتعلقة باالتصال الشفوي والكتايب وغري اللفظي ةمبستوى مهارات الطالب االرتقاء ،
    .القدرة على التعامل بشكل أفضل مع اآلخرين يف إطار بيئة عمل واقعية اوإكساهب

 املتعلقة ببحث وحتليل بعض املوضوعات أو  ةمبستوى مهارات الطالب االرتقاء
حبيث  ؛ا واليت هلا ارتباط بتخصصه  -يف بيئة العمل  –املشكالت الفنية الواقعية 

وصف وحتليل هذه املوضوعات والربط بينها وبني األفكار : تصبح قادرة على 
 .           املقررات الدراسية ذات العالقة هبذه املوضوعات يف ها توالنظريات اليت درس

 املعارف   الفرصة لتطبيق احيث تتاح هل ؛كتابة التقاريرل  يف جما ةتنمية مهارات الطالب
على إعداد التقارير اإلدارية بأنواعها  حبيث تصبح قادرة ؛ها يف هذا اجملالتاليت اكتسب
    .              املختلفة 

 فيها بعد  تعلى وظيفة مناسبة داخل املؤسسة اليت تدرب ةزيادة فرصة حصول الطالب
 . انتهاء فرتة التدريب 

  ل من خالل عمليات التواص، التدريبدعم وتقوية العالقة االجيابية مع جهات
، ولني يف هذه اجلهاتؤ واملس املستمرة اليت تتم بني املشرفات األكادمييات للطالبات

 .هتااذهنية اجيابية عن الكلية وخرجي مبا يدعم بناء صورة
 



 

 
 
 

 :الشكل التنظيمي لوحدة التدريب التعاوني وهيكلها -5
 وحدة التدريب التعاوين،على عاتق  ،أساسيةبصورة  ،تقع مسؤولية التدريب التعاوين

 ،ة لجنة ومقرر ال ةمن رئيس تتبع وكيل الكلية للشؤون األكادميية، وتتكون وهي وحدة إدارية
يف وضع اخلطة  مهمتها األساسيةوتتمثل . القسم ةرشحه رئيست أكادمييوعضو من كل قسم 

 .ومتابعة تنفيذ الربنامج ،العامةاألساسية لربنامج التدريب التعاوين،  وحتديد السياسات 
 

 :مسؤولية األطراف المختلفة فيما يتعلق بالتدريب التعاوني - 6
يعد التدريب التعاوين مسؤولية مشرتكة يتوقف جناحه على التعاون بني أطراف عديدة، 

فضاًل عن وحدة التدريب التعاوين  والقسم األكادميي، ،واجلهة التدريبية ةالطالب :تتمثل يف
 :ألطرافمن تلك ا دور كل   فيما يلي نوضحو ، ة األكادميي ةواملشرف

 :القسم األكاديميمسؤولية  6-1
   :القيام باملهام التالية  كادميييتوىل القسم األ

وحدة إىل  تعاوين وإرساهلاللتدريب ال اتاملرشح طالباتالبأمساء  قوائم إعداد .1
  .يف املواعيد احملددة التعاوين التدريب

   . القسم الئمة لطالباتاقرتاح املوضوعات واجملاالت التدريبية امل .2
حتدد املشرفة األكادميية لكل طالبة وتُرسل الكشوف اخلاصة بذلك لوحدة التدريب  .3

 .التعاوين
 ،وفرزها حبسب جهة التدريب،  طلبات التدريب املقدمة من الطالبات مجع  .4

 .كحد أقصى  طالبات 11زيد سعة الواحدة عن وهتيئتها للتسجيل يف شعب الت
 .للمقرر  ةاملناسب( ةاألكادميي ةاملشرف)اختيار عضو هيئة التدريس  .5
ويتضمن ، كتابة خطاب لوكيل الكلية للشئون األكادميية مرفقا به طلبات التدريب .6

 بتدريسها كلفاتمساء أعضاء هيئة التدريس املعدد الشعب املطلوب فتحها وأ
 .وذلك قبل هناية األسبوع األول من الفصل الدراسي



 

 
 
 

املقرر ويتضمن منوذج الزيارة وكشف  ةده استاذاألداء الذي تعاستالم تقرير  .7
 .بالدرجات

لوكيل الكلية للشئون األكادميية وذلك عن التدريب التعاوين يف القسم تقدمي تقرير  .8
 .العاشربنهاية األسبوع 

حول سري عملية التدريب التعاوين ومناقشتها  تقارير املشرفات األكادميياتمتابعة  .9
 .، ورفع التوصيات لوحدة التدريب التعاوينكادميييف جملس القسم األ

التدريب يف القسم، واعتماد  ان مناقشة التقارير املقدمة من طالباتتشكيل جل-11
 .نتيجة املناقشة

 
 :ةاألكاديمي ةالمشرفمسؤولية  -6-2

   :يتوىل املهام التالية  ،للطالبات املتدربات مشرفة أكادميية كادمييعني القسم األي      

يالتم ، الفصالل الدراساليمالن  الثالايناملقرر خالالل األسالبوع  الباتلط تعريفيإجتماع  عقد .1
 :اجلوانب التالية فيه استعراض

التالالالدريب وتتضالالالمن خطالالالة املقالالالرر واجلالالالدول الالالالزمين للتقالالالارير والزيالالالارات خطالالالة  - أ
 .امليدانية

 .شرح آلية اإلشراف والتنسيق والتقارير والنماذج املطلوبة - ب
   .التدريب التعاوينالذي تعقده وحدة  حضور االجتماع التنسيقي .2
متابعالالالالالة الزيالالالالالارات ( 8)حسالالالالالب منالالالالالوذج  تنفيالالالالالذ الزيالالالالالارات امليدانيالالالالالة يف املواعيالالالالالد احملالالالالالددة .3

 .امليدانية
لرئيس القسالم يف املواعيالد احملالددة بعالد   (8منوذج ) الزيارات امليدانيةمتابعة  تقدمي مناذج .4

 .كل زيارة
، جهالالالالة العمالالالالاللامليالالالالالداين يف  شالالالالرفبصالالالالالورة مسالالالالتمرة، والتواصالالالالالل مالالالالع امل ةمتابعالالالالة الطالبالالالال .5

 حيث يتبادل املشرفان منذ )   ةالبولني عن توجيه ومتابعة وتقومي الطؤ املس باعتبارمها



 

 
 
 

وسالالاليلة االتصالالالال باملشالالالرفة األكادمييالالالة  "البدايالالالة النمالالالاذج املتضالالالمنة لبيانالالالات كالالالل منهمالالالا 
   (   4، 2: حسب النموذجني" . )ومباشرة متدربة  

، خالالالالالالل فالالالالالرتة التالالالالالدريب واملشالالالالالاركة يف جلنالالالالالة املناقشالالالالالة للتقريالالالالالر النهالالالالالائي ةتقيالالالالاليم الطالبالالالالال .6
ثبتة للحضالور واالنتظالام يتضمن النماذج واملستندات امل ةواالحتفاظ مبلف كامل للطالب

 تقريران خالل فرتة التدريب وتقرير ) ةقدمها الطالبالدوام، والتقارير الدورية اليت تيف 
ملتابعالالة ومنالالوذج احلضالالور واالنصالالراف ومنالالوذج تقيالاليم املشالالرفة األكادمييالالة ، ومنالالاذج ا(هنالالائي

 . (5-3-6حسب النماذج .)ومنوذج تقيم املشرفة امليدانية 
 .القسم يف املواعيد احملددة ةدرجات التقارير الدورية لرئيس كشفتقدمي   .7
توىل اإلشراف علاليهم، متضالمنة ملفات التدريب للطالبات الذين تالقسم  ةتزويد رئيس .8

 . نسخة من التقرير النهائي
 

 :وحدة التدريب التعاونيمسؤولية  -6-3
 :القيام باملهام التاليةتتوىل وحدة التدريب التعاوين 

التواصالالالل مالالالع اجلهالالالات التدريبيالالالة املسالالالتهدفة مالالالن اجالالالل التعالالالرف علالالالى الفالالالر  التدريبيالالالة  .1
، حيالث يالالتم إرسالال خطالاب ومتطلبالالات كالل قسالم  جلهالالات املتاحالة أمالام طالالالب الكليالة

 . التدريب ويتم يف ضوء ذلك حتديد الفر  التدريبية املتاحة لطالبات الكلية
وحبضالالالور عميالالالد الكليالالالة أو مالالالن ينيالالالب يف بدايالالالة  جلميالالالع أسالالالاتذة املقالالالرر عقالالالد اجتمالالالاع  .2

شالالالرح آليالالالة و  تقالالالدمي كافالالالة النمالالالاذج واملعلومالالالات الالزمالالالةيهالالالدف إىل   ،األسالالالبوع الثالالالاين
 .اإلشراف واملتابعة والتقييم لضمان توحيدها

واستقصالاء اراء ، مليدانيالةوالزيالارات ا، متابعة برنامج التالدريب مالن حيالث تنفيالذ التالدريب .3
واجلهالالالالات التدريبيالالالالة عالالالالن سالالالالري عمليالالالالة التالالالالدريب  البالالالالاتوالط،  املشالالالالرفات األكادمييالالالالات

 . وجماالت تطويرها
الالاليت جيالالب أن  املعالالايري يالالدحتدحتليالالل االسالالتبيانات املتعلقالالة بتقيالاليم اجلهالالات التدريبيالالة بغيالالة  .4

 . افيه ت التدريب اليت سيتم تدريب الطالباتتتحقق يف جها



 

 
 
 

للتالالالالدريب مالالالالن كالالالالل قسالالالالم أكالالالالادميي يف املواعيالالالالد  اسالالالالتالم  قالالالالوائم الطالبالالالالات املرشالالالالحات .5
 .احملددة

جهالة تالدريب وإرسالاهلا لتلالك كالل يف  للتالدريب  ت املرشحاتاإعداد قوائم بأمساء الطالب .6
 .اجلهات

للتالالالدريب لتعالالالريفهم بنظالالالام التالالالدريب عقالالالد لقالالالاء تعريفالالالي فصالالاللي للطالبالالالات املرشالالالحات . 7
 مخاللالالالاله بالالالالدليل التالالالالدريب التعالالالالاوين وتعالالالالريفه ويالالالالتم تزويالالالالد الطالبالالالالات،   طالالالالة الزمنيالالالالة لالالالالهواخل

 .   مبكوناته
متكامالل  سالنوي بعمالل تقريالر( ة كادمييالمع األقسام األ قبالتنسي) تقوم وحدة التدريب  .7

، اليت متيالز هبالا التنفيالذ والساللبيات الاليت حالدثت تواإلجيابيا ،يوضح االجنازات اليت متت
 .املراحل القادمةوالتوصيات اليت ميكن أن تساهم يف حتسني األداء يف 

 
 : ةالطالبمسؤولية  -6-4

 :تويل املهام التالية ةينبغي على الطالب
خالالالل الفالالرتة احملالالددة للتسالالجيل   –بتعبئالالة منالالوذج تسالالجيل تالالدريب تعالالاوين  ةقالالوم الطالبالالت .1

فيمالالالالا يتعلالالالالق مبكالالالالان وطبيعالالالالة عمالالالالل اجلهالالالالة يف ضالالالالوء الفالالالالر   اورغباهتالالالال ايتضالالالالمن بياناهتالالالال
 (.1منوذج ) .التدريبية املتاحة

منهالالا علالالى فرصالالة تدريبيالالة،  تتقالالدمي طلالالب للتالالدريب يف جهالالة معينالالة حصالالل ةحيالالق للطالبالال .2
إلبالالالداء الالالالرأي ورفعالالاله للجنالالالة التالالالدريب  كالالالادمييالقسالالالم األ ةويُعالالالرض الطلالالالب علالالالى رئيسالالال
 .اللتوصية باملوافقة من عدمه

 .حضور الربنامج التأهيلي للتدريب الذي تعقده الكلية قبل بداية التدريب التعاوين .3
لتالزم احملالددة، وتبالتوجاله جلهالة التالدريب وبالدء التالدريب العملالي يف املواعيالد  ةلطالباللتزم ات .4

 .جهة التدريب ابكل املهام والواجبات اليت حتددها هل ةالطالب
تالدرب وك، وقواعالد العمالل يف اجلهالة الاليت تخالل فرتة التدريب حُبسن السل ةلتزم الطالبت .5

 .ثل اجلامعة يف تلك اجلهةا متفيها، باعتباره



 

 
 
 

عليهالالا مالالن قبالالل اجلهالالة  اطالعهالالاباحملافظالالة علالالى سالالرية املعلومالالات الالاليت يالالتم  ةلتالالزم الطالبالالت .6
 .التدريبية

عدم التغيالب عالن التالدريب ألي سالبب كالان، ويف حالال التغيالب بسالبب مالرض أو عالذر  .7
 .فوراً  ةاألكادميي ةيجب إخبار اجلهة التدريبية واملشرففقاهر 

بتغيالري جهالالة التالالدريب إال يف حالدود الضالالرورة القصالوى، وبعالالد موافقالالة  ةال يسالمح للطالبالال .8
 .ووحدة التدريب التعاوين يف الكلية ةاألكادميي ةاملشرف

 .من مشكالت أثناء فرتة التدريب اما يعرتضه ةاألكادميي شرفةإبالغ امل .9
 ، وتسالالالالالاللمه ملشالالالالالالرفتها "ة للجهالالالالالالة التدريبيالالالالالالةمنالالالالالالوذج تقيالالالالالاليم الطالبالالالالالال"قالالالالالالوم باسالالالالالالتكمال ت .11

 (7منوذج ) .يف هناية فرتة التدريب ةياألكادمي
 .يف اجلهة التدريبية اتقارير دورية شهرية حول عمله ةاألكادميي ةقدم للمشرفت .11
لتالزم يالة األسالبوع األخالري مالن التالدريب، وتيف بدا( شالامال ) تقريالرا هنائيالا  ةقدم الطالبت .12

التعالالاوين، واملتطلبالالات عنالالد إعالالداد التقريالالر بالعناصالالر العامالالة الالاليت حتالالددها وحالالدة التالالدريب 
 (.عن التدريب ةاألكادميي  تُبل  هبا من قبل مشرفتهايتال)  كادميياخلاصة بالقسم األ

 
 :مسؤولية المشرف الميداني -6-5

فيها، وجيب أن تتوافر فيه  املشرف امليداين ميثل املؤسسة اليت يتم تدريب الطلبة
والتعامل  ،اخلربة والقدرة على تأهيل وتدريب وتقييم الطلبة :الشروط املطلوبة من حيث

 :وتتحدد مسؤوليات املشرف امليداين فيما يلي .مع املشكالت اليت يواجهوهنا

مبا يتوافق  ةلتحديد اخلطة التدريبية للطالب ةاألكادميي ةالتنسيق والتعاون مع املشرف .1
 .مع أهداف التدريب وإمكانات جهة التدريب

 .ةاملشكالت والصعوبات اليت قد تواجه خطة تدريب الطالبمعاجلة  .2
 .كلما كان ذلك ممكناً   ةاألكادميي ة ومشرفتهاحضور اجللسات اليت تتم بني الطالب .3

 



 

 
 
 

 ةيف األسبوع األول من التدريب وتسليمه للمشرف ةقوم بتعبئة منوذج مباشرة متدربي .4
 (4حسب منوذج . )ةاألكادميي

عن   "حضور وانصراف املتدرب"و " تقييم املشرف امليداين"النموذج  قوم بتعبئةي .5
فرتة يف هناية  املشرفة األكادمييةإىل  هقوم بتسليموي، اضع إلشرافهة خيكل متدرب
 (.5،6حسب منوذج ) (.يف ظرف مغلق) التدريب

 
 :لعضو هيئة التدريس شرافيالعبء اإل -7

 ستيقابلهم أقصى، طالب كحد  ةعشر اإلشراف على  عضو هيئة التدريسيتوىل 
 .ساعات تدريسية تضاف لعبئه التدريسي

 :تسجيل مقرر التدريب التعاونيل األكاديميةالمتطلبات  -8
الشروط  استيفاءفإن عليه  التعاوين تدريبال مقرر لكي يصبح الطالب مرشحاً لتسجيلو 
 :التالية
 .أولوية التدريب لطالب املستوى الثامن  .1
 اخلاصالالالالةواجتالالالالاز املتطلبالالالالات  معتمالالالالدة علالالالالى األقالالالاللسالالالالاعة  111أن يكالالالالون قالالالالد أكمالالالالل  .2

 .بقسمه
 .اجلامعة موقوفاً عن الدراسة يف الطالب أن ال يكون .3

 :التعاوني التدريب مدةضوابط و  -9
  ما ال يقل عنيتوجب على الطالب املتدرب قضاء 

، (الغري مطورة)حسب اخلطة الدراسية  فعلية يف اجلهة التدريبية ساعة( 321) - أ
 .أيام يف األسبوع 3عدد أيام التدريب عن  بشرط أن ال تقل

 ، ( املطورة)ساعة فعلية يف اجلهة التدريبية حسب اخلطة الدراسية  (511) - ب
 .أي ما يعادل فصل دراسي كامل

 



 

 
 
 

 التفرغ الكامل وعدم تسجيل مقررات إضافية مع  يتوجب على طالب اخلطة املطورة
 .برنامج التدريب التعاوين

 ما مت االتفاق عليه ساعات يومياً، بإستثناء ( 8)يزيد عدد ساعات التدريب عن  اال
 .الطالبة واجلهةبني 

  ساعات معتمدة 6حيتسب برنامج التدريب التعاوين مبا يعادل. 
  ميكن للطالب التدرب داخل وخارج اململكة العربية السعودية وذلك بشرط موافقة

 .القسم والكلية على جهة التدريب
 

  :تغيير جهة التدريب -11

  وإذا تبني أن برنامج تدريب . تغيري جهة التدريب بعد تعيينه فيهابللطالب  يسمحال
سرعة مناقشة األمر  يهفعل ها،فييف اجلهة املعني  ال حيقق األهداف املطلوبة الطالب
أو  التعاوين لتصحيح الوضع، وحدة التدريبوالتنسيق مع  كادمييمرشده األمع 

 .تغيري اجلهة إذا تعذر إجياد حل للمشكلة احلصول على موافقتهما على
 تقدمي اعتذار  يتوجب على الطالب ه، فإنالتدريبية اجلهة املوافقة على تغيري يف حال

وطلب موافقتها على  ،اليت سينتقل منها عن االستمرار يف التدريب إىل اجلهة خطي
 .توجيهه إىل اجلهة اجلديدةبالتعاوين تدريب ال وحدةذلك قبل أن تقوم 

 :قواعد الغياب -11
 إال مبوافقة ( خالل فرتات الدوام اخلاصة به)مغادرة مكان العمل  للطالب ال حيق

يف املشرف يف هذه احلالة إبالغ املشرف األكادميي  ويتوىل، جهة التدريبيف املشرف 
 .عند زيارته ملتابعة سري عملية التدريب الكلية

  غياب الطالب  أيامإذا جتاوز عدد: 
 .ساعة 81للخطة الغري مطورة -أ

 .ساعة  125للخطة املطورة -ب



 

 
 
 

على وحدة التدريب التعاوين ويعطى الطالب بناء  األمرفيعرض  ،بعذر أو بدون عذر
 .املقرر إعادةعلى ذلك درجة حمروم ويكون لزاما عليه 

 حذف البرنامج -12
لظروف قاهرة حذف مقرر التدريب التعاوين بعد توصية ميكن للطالب الذي يتعرض 

 من قبل القسم األكادميي املختص، ويتم رفعها  من قبل مشرفه األكادميي يتم اعتمادها
 

ويتم يف هذه احلالة إخطار اجلهة . لوحدة التدريب التعاوين الستكمال إجراءات احلذف
 .التدريبية واالعتذار هلا

 
 :ونظام التقديرات التعاونيتقييم التدريب  -13

 وفق النسب التالية يتم تقييم الطالب املتدرب: 
  

 للمشرف امليداين 31٪
 للمشرف األكادميي 31٪
 مناقشة التقرير املقدم من املتدرب يف هناية التدريب التعاوين 41٪

  
  حيث  وفقا لنظام التقييم يف اجلامعةتعطى التقديرات ملقرر التدريب التعاوين

 .حيصل الطالب على التقدير الذي يتناسب مع درجته النهائية
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إجراءات مرحلة التحضير واإلعداد(1)جدول رقم 

 النماذج إجراءات مرحلة التحضري واإلعداد -أ
اجلهة 
 املسؤولة

م التدريبية المطلوب تدريب تقوم األقسام األكاديمية بإرسال وجهات نظرها بشأن المها -1
فيها إلى وحدة التدريب  واألماكن، التي يفضل تدريب الطالباتعليها،  الطالبات
 .    التعاوني

 

 

 

 

 القسم األكاديمي

تقوم وحدة التدريب التعااوني بحرار الفارل التدريبياة المتاحاة فاي الجهاات التدريبياة  – 2
، كمااا يااتم تعرياا  هااها ات التااي تتيحهااا هااها الجهاات للطالباااتالمختلفاة وتحديااد الممياا  

وياتم إبا ا األقساام بنتاا ج .  للتادريب لجهات بالبرنامج التدريبي والطالبات المرشحاتا
 . هها الخطوة

  استبيان فرص التدريب

 .التعاوني

 

  دليل تعريف جهة التدريب

التدريب  ببرنامج

 .التعاوني

 

وحدة التدريب 

 التعاوني

من ( ومرفقاتها)للتدريب سجيل القسم األكاديمي باست م طلبات الت ةقوم سكرتير ت -3
 ةالقسم خ ل الفترة المحددة للتسجيل، ويتم التأكد من استيفاء كل طالب طالبات

قوم بتجميعها وترتيب األسماء تنا ليًا حسب توافرها للتسجيل ، وتللشروط الواجب 
مرتبًا،  ت المكتسبة والمعدل األكاديمي، وتعد كشفًا بأسماء الطالبات المتقدماتالساعا

 .عرضه على مجلس القسم األكاديميه استمارات التسجيل ومرفقاتها، وتفقًا بومر 

  

 القسم األكاديمي

للتادريب مان كال قسام ا م مبد ياة بأساماء الطالباات المرشاحات تقوم األقساام بإعاداد قاو  -4
 . أكاديمي في المواعيد المحددة بالبرنامج التدريبي ترسلها إلى وحدة التدريب التعاوني

 األكاديميالقسم  

م يقاادطالااب بتت ،هااافيرغااب التاادريب تللتاادريب فااي جهااة محااددة  ةفااي حااال تقاادم الطالباا -4
ويتم التنسيق بهها الخراول  .هافيوممي ات التدريب  ،بيانات كاملة عن جهة التدريب

 (. 2)بين القسم المعني و وحدة التدريب التعاوني؛ بحيث يتم تطبيق الخطوة رقم 

 استبيان فرص التدريب 

 .التعاوني

 

  دليل تعريف جهة التدريب

ببرنامج التدريب 

 .التعاوني

 القسم األكاديمي

وحدة التدريب 
 التعاوني

      يقوم كل قسم أكاديمي بإسكان الط ب في األماكن المتاحة في الجهات المختلفة -5
 .ويتم إرسال قوا م اإلسكان لوحدة التدريب التعاوني ،(مع مراعاة رغباتهم إن أمكن)

 القسم األكاديمي 

للتدريب فاي كال  عاوني بإعداد قوا م بأسماء الطالبات المرشحاتتقوم وحدة التدريب الت -6
 . جهة تدريب وترسلها للجهات التدريبية

وحدة التدريب  

 التعاوني

 



 

  
    

 

 إجراءات مرحلة التنفيذ والمتابعة (2)جدول رقم 

 

 النماذج إجراءات مرحلة التنفيذ واملتابعة -ب
اجلهة 
 املسؤولة

دليل التدريب التعاوني،  ا، وتسليمهاللت اماتلمهام وابا ةتعري  الطالبيتم  -7
بالتعليمات المتعلقة بالتنفيه، ويتم هلك ضمن  اوالهي يستهد  تعريفه

بالخطة ال منية للبرنامج التدريبي  ةكما يتم تعري  الطالب اللقاء التعريفي،
إضافة إلى تواريخ ورش العمل والهي يحدد تاريخ بدء ونهاية التدريب )

بمعايير  اكما يتم تعريفه، (التي يتم تنفيهها قبل وأثناء البرنامج التدريبي
 .    التقييم أيضاً 

 

 

 دليل التدريب التعاوني. 

 

 

 

وحدة التدريب 

 التعاوني

بدأ تنفيه البرنامج التدريبي؛ حيث تتولى ة لجهة التدريب وتتوجه الطالبت -8
جهة التدريب  ىإل"  مباشرة متدربة "إرسال نموهج  وحدة التدريب التعاوني

عادته مرة أخرى إلى   ة/لتحديد المشر  الوحدةويطلب منها ملء النموهج وا 
حتى  ابياناته ةومعرف، تدريبالجهة في  ةالهي سيتولى اإلشرا  على الطالب

خ ل فترة  ا/التوارل معه ةاألكاديمي ةعلى المشرف يربح من السهل
 .التدريب

 

 

 مباشرة متدربة 

 

تحت  ةالطالب

إشراف 

لمشرفة ا

 األكاديمية

، إلى جهة التدريب " وسيلة االتصال بالمشرفة األكاديمية "نموهج  إرسال -9
وبين  احتى يمكن التوارل بينه ةاألكاديمي ةويتضمن بيانات المشرف

 .      في جهة التدريب ة/المشر 

 

  وسيلة االتصال بالمشرفة

 .األكاديمية

 

 لجنة التدريب

من مختل  الجوانب مع  اخ ل فترة التدريب وتقييم أدا ه ةمتابعة الطالب -11
 : التركي  على

 الحضور واالنتظام في الدوام  . 

 (تقريران دوريان وآخر  نهائي  ) ةقدمها الطالبالتقارير التي ت 

 خالل الفترة ةمتابعة أداء الطالب. 

 

  تقييم المشرفة الميدانية

 للطالبة

 حضور وانصراف للمتدربة 

 متابعة الزيارات الميدانية 

 ةالمشرف

 ةاألكاديمي

ة /ومشرف 

التدريب في 

 جهة التدريب

 

 
 



 

 
 
 

 إجراءات مرحلة تقييم الطالب( 3)جدول رقم 

 

 اجلهة املسؤولة النماذج إجراءات مرحلة تقييم الطالب -ج

، بتعب ة خ ل فترة التدريب من قبل جهة التدريب ةيتم تقييم الطالب -11
 .في ظر  مغلق ةاألكاديمي ةالنموهج الخال بهلك وتسليمه للمشرف

 

  تقييم المشرفة الميداني

 .للمتدرب

 

 جهة التدريب

تقريرين، األول بعد االلتحاق في جهة  ةاألكاديمي ةللمشرف ةقدم الطالبت -12
ر  حيث ت التدريب بأسبوعين، والثاني في منتر  فترة التدريب؛

عمل الجهة ونوعية التدريب الهي تتلقاا، والعمل الهي  طبيعة: فيهما
 . لت م عند كتابتهما بالعنارر التي ُيحددها القسم األكاديميتقوم به، وت

  

 ةاألكاديمي ةالمشرف

، من ث ث رور وأسطوانة مدمجة  (شام )تقريرا نها يا  ةقدم الطالبت -13
 .تحتوي على التقرير النها ي

 ةاألكاديمي ةالمشرف 

القسم؛  األكاديمي تكوين لجان مناقشة لطالبات يتولى مجلس القسم -14
وعضو من القسم  ،ةللطالب ةاألكاديمي ةبحيث تتكون اللجنة من المشرف

وعضو من جهة التدريب، وفي حالة تعهر حضور األخير يستبدل بعضو 
 .هي ة تدريس في القسم

  

مجلس القسم 

 األكاديمي

متضمنًا نماهج التقييم كافًة، والنماهج  ةاستكمال المل  التدريبي للطالب -15
بعملية التدريب، وكها التقارير الدورية ونسخة من األخرى المرتبطة 

كافة، وتقدم  ةلتقرير النها ي، والم حظات الخارة بعملية تدريب الطالبا
 . التقرير النها ي للجنة التدريب ل ستعانة بها في إعداد

  

 

 ةاألكاديميالمشرفة 

 

 
 
 


