
 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

الالئحة الداخلية للتدريب 

 التعاوني
 

 جامعة الملك سعود -كلية إدارة األعمال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 1034 -هـ  3416



 

2 

 قائمة المحتويات
 رقــــــم الصفحــــــــــــــــة البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 مقدمة -1

 سالة التدريب التعاونير  -2

 فوائد التدريب التعاوني -3

 أهداف التدريب التعاوني -4

 الشكل التنظيمي لوحدة التدريب التعاوني وهيكلها -5

 مسؤولية األطراف المختلفة فيما يتعلق بالتدريب التعاوني -6

 العبء اإلشرافي لعضو هيئة التدريس -7

 ريب التعاونيتسجيل مقرر التدل األكاديميةالمتطلبات  -8

 التعاوني التدريب مدةضوايط و  -9

  تغيير جهة التدريب -11

 قواعد الغياب -11

 حذف البرنامج -12
 ونظام التقديرات تقييم التدريب التعاوني -13
 التقرير النهائيالضوابط العامة لكتابة  -14

 مراحل وإجراءات تنفيذ التدريب التعاوني -15

 النماذج
 
 
 
 

3 
3 
3 
5 
5 
8 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
 
 

 
 
 
 



 

3 

 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 
أقصى درجات التوافق بني مهارات دومًا على حتقيق  الكليةالتخصصات، فقد حرصت 

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

واقعية واملمارسات ال ،الكلية الرتابط والتكامل بني املعلومات النظرية اليت اكتسبها الطالب يف
فضاًل عن دوره يف مساعدة الطالب على اكتشاف قدراته وإمكاناته ونقاط ، يف سوق العمل

ضعفه من خالل ممارسته للعمل يف البيئة الواقعية، األمر الذي يساعده يف تطوير ذاته 
املنفعة للطالب  وال تقتصر أمهية هذا املقرر على حتقيقواحلصول بالتايل على وظيفة الئقة. 

عود بالنفع على الكلية أيضاً، وذلك من خالل تزويدها مبعلومات راجعة يفحسب، وإمنا 
متطلبات سوق العمل، ما  تلبيةيف  حول مستوى خرجييها، ومدى فاعلية خططها الدراسية

يساعدها على حتديث وتطوير مناهجها استجابة لسوق العمل، وهو ما ينعكس يف النهاية 
        اجملتمع. لدى صورة الكلية على حتسني

 

 رسالة التدريب التعاوني: -2
تتمثل رسالة التدريب التعاوين يف الرتكيز على تطوير املهارات التطبيقية لدى خرجيي 

وجهات التدريب اخلارجية  ،الكلية من خالل بناء عالقات قوية بني الكلية وطالهبا من جهة
 ريع للخرجيني يف سوق العمل.من جهة أخرى مبا يضمن االخنراط الس

 
 :فوائد التدريب التعاوني -3

ألطراف لال شك أن التدريب التعاوين ينطوي على الكثري من الفوائد واإلجيابيات 
بكلية إدارة األعمال  مرورًا باجلهة التدريبية وانتهاءً  ،بالطالب املتدرب ، بدءاً كافة  املشاركة

 ائد:أهم تلك الفو  ليفيما ي ونستعرض .ذاهتا
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 لمتدرب:ا للطالب بالنسبةفوائد التدريب التعاوني  -3-1
 املعلومات النظرية واملمارسة  بني مساعدة الطالب على حتقيق الرتابط والتكامل

 العملية.
 األمر الذي املهنة املالئمة خالل فرتة التدريب، و  الوظيفة اختيارالطالب يف  مساعدة

 .النجاح املهين املستقبلي علىيساعده 
 من خالل املواجهة  ضعفهومواطن  هوإمكانات هقدرات اكتشاف علىالطالب  مساعدة

واملشرف ف على التدريب وعملية التقييم اليت يقوم هبا املشر  ،الفعلية للحياة العملية
ما يساعده يف تطوير وتأهيل نفسه الختيار املسار املهين الذي  .معاً  األكادميي

 يتناسب مع رغباته.
 مناسبوبراتب  ،وقت قصرييف  احلصول على وظيفة مستدمية ب يفالطال مساعدة 

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

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

  مع  املباشر اختيار املوظف املناسب من خالل تعامله علىيساعد صاحب العمل
 أثناء فرتة التدريب التعاوين. الطالب 

 وجهات العمل.  ،توثيق الصلة بني اجلهات التعليمية 
 

 :لكلية إدارة األعمالبالنسبة فوائد التدريب التعاوني  -3-3
 من ومتطلبات سوق العمل  ،باط بني خمرجات عملية التعلم يف الكليةتعميق االرت

ما يعزز  .الراجعة اليت يتم احلصول عليها نتيجة للتدريب التعاوينخالل عملية التغذية 
 من موقع ومكانة الكلية يف اجملتمع السعودي.

  يف تعزيز صورهتا 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.
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 أهداف التدريب التعاوني: -4
  العمل.إكساب الطلبة املهارات العملية اليت تتناسب ومتطلبات سوق 
 على بعض األدوات التعرف بعض املهام الوظيفية يف جهة العمل ، و لالطالب  ممارسة

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

 رات الطالب املتعلقة باالتصال الشفوي والكتايب وغري اللفظي، مبستوى مها االرتقاء
    وإكسابه القدرة على التعامل بشكل أفضل مع اآلخرين يف إطار بيئة عمل واقعية.

 مبستوى مهارات الطالب املتعلقة ببحث وحتليل بعض املوضوعات أو  االرتقاء
حبيث  ؛ارتباط بتخصصهواليت هلا   -يف بيئة العمل  –املشكالت الفنية الواقعية 

يصبح قادرا على: وصف وحتليل هذه املوضوعات والربط بينها وبني األفكار 
 املقررات الدراسية ذات العالقة هبذه املوضوعات.           يف والنظريات اليت درسها 

 حيث تتاح له الفرصة لتطبيق  املعارف  ؛كتابة التقاريرل  يف جما تنمية مهارات الطالب
حبيث يصبح قادرا على إعداد التقارير اإلدارية بأنواعها  ؛بها يف هذا اجملالاليت اكتس

    املختلفة.              
  زيادة فرصة حصول الطالب على وظيفة مناسبة داخل املؤسسة اليت تدرب فيها بعد

 انتهاء فرتة التدريب. 
 تواصل دعم وتقوية العالقة االجيابية مع جهات التدريب، من خالل عمليات ال

ولني يف هذه اجلهات، مبا ؤ املستمرة اليت تتم بني املشرفني األكادمييني للطالب واملس
 يدعم بناء صورة ذهنية اجيابية عن الكلية وخرجييها.

 
 :وهيكلها وحدة التدريب التعاونيالشكل التنظيمي ل -5

 اوين،وحدة التدريب التععلى عاتق  ،بصورة أساسية ،تقع مسؤولية التدريب التعاوين
 ،لجنة ومقررالمن رئيس  تتبع وكيل الكلية للشؤون األكادميية، وتتكون وهي وحدة إدارية

يف وضع اخلطة  مهمتها األساسيةيرشحه رئيس القسم. وتتمثل  أكادمييوعضو من كل قسم 
 .ومتابعة تنفيذ الربنامج ،األساسية لربنامج التدريب التعاوين،  وحتديد السياسات العامة
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 ولية األطراف المختلفة فيما يتعلق بالتدريب التعاوني:مسؤ  -6
يعد التدريب التعاوين مسؤولية مشرتكة يتوقف جناحه على التعاون بني أطراف عديدة، 

تعاوين فضاًل عن وحدة التدريب ال ،والقسم األكادميي ،الطالب واجلهة التدريبية :تتمثل يف
 :ألطرافن تلك ام دور كل   فيما يلي نوضحو ، واملشرف األكادميي

 القسم األكاديمي:مسؤولية  -6-1
   القيام باملهام التالية : كادميييتوىل القسم األ

تعاوين ) بالتنسيق مع املرشدين الطالب املرشحني للتدريب البأمساء  قوائم إعداد .1
  يف املواعيد احملددة. التعاوين التدريبوحدة إىل  األكادمييني للطالب ( وإرساهلا

   وضوعات واجملاالت التدريبية املالئمة لطالب القسم. اقرتاح امل .2
وحدة توصيات  توزيع الطالب على األماكن التدريبية املتاحة وذلك يف ضوء دراسة .3

، أكادميياملمكن تدريبهم من كل قسم  أعداد الطالببشأن  التعاوين التدريب
طالب،  لكل املشرف األكادميي . كما حيددواألماكن املتاحة لتدريب طالب القسم

 ويرسل الكشوف اخلاصة بذلك لوحدة التدريب التعاوين.
مجع طلبات التدريب املقدمة من الطالب، وفرزها حبسب جهة التدريب، وهتيئتها   .4

 طالب كحد أقصى. 11للتسجيل يف شعب التزيد سعة الواحدة عن 
 اختيار عضو هيئة التدريس )املشرف األكادميي( املناسب للمقرر . .5
ب لوكيل الكلية للشئون األكادميية مرفقا به طلبات التدريب، ويتضمن كتابة خطا .6

وذلك  عدد الشعب املطلوب فتحها وأمساء أعضاء هيئة التدريس املكلفني بتدريسها
 قبل هناية األسبوع األول من الفصل الدراسي.

 الذي يعده استاذ املقرر ويتضمن منوذج الزيارة وكشف بالدرجات.تقرير الاستالم  .7
لوكيل الكلية للشئون األكادميية وذلك عن التدريب التعاوين يف القسم مي تقرير تقد .8

 .العاشربنهاية األسبوع 
حول سري عملية التدريب التعاوين ومناقشتها يف  متابعة تقارير املشرفني األكادمييني .9

 ، ورفع التوصيات لوحدة التدريب التعاوين.كادمييجملس القسم األ
القسم، واعتماد يف تقارير املقدمة من طالب التدريب تشكيل جلان مناقشة ال .11

 نتيجة املناقشة.
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 المشرف األكاديمي:مسؤولية  -6-2
   يتوىل املهام التالية : للطلبة املتدربني،مشرفاً أكادميياً  كادميييعني القسم األ      

الفصدل الدراسدي، يددتم مدن  الثداينلطدالب املقدرر خدالل األسدبوع  تعريفديإجتمداع  عقدد .1
 اجلوانب التالية: فيه استعراض

التددددريب وتتضدددمن خطدددة املقدددرر واجلددددول الدددزمين للتقدددارير والزيدددارات خطدددة  - أ
 امليدانية.

 شرح آلية اإلشراف والتنسيق والتقارير والنماذج املطلوبة. - ب
   الذي تعقده وحدة اإلتصال والتعاون اخلارجي. حضور االجتماع التنسيقي .2
حسدددددب مندددددوذج )ي( متابعدددددة الزيدددددارات  واعيدددددد احملدددددددةتنفيدددددذ الزيدددددارات امليدانيدددددة يف امل .3

 .امليدانية
، ز(حسدب النمددوذج ) مبدلء اسدتمارة عدن كدل زيدارة ميدانيدة جيريهدا ملتددرب معدنييقدوم  .4

وتكون هذه االسدتمارات املعيدار األساسدي عندد وضدع الدرجدة املتعلقدة مبتابعدة الطالدب 
    خالل فرتة التدريب.

 لرئيس القسم يف املواعيد احملددة. )منوذج ي( امليدانيةالزيارات متابعة  تقدمي مناذج .5
، جهددددة العمددددليف امليددددداين  شددددرفمتابعددددة الطالددددب بصددددورة مسددددتمرة، والتواصددددل مددددع امل .6

ن مندذ االدب  ) حيدث يتبدادل املشدرفولني عن توجيه ومتابعدة وتقدومي الطؤ املس باعتبارمها
ل عددن و ؤ ل باملشددرف املسددالبدايددة النمدداذج املتضددمنة لبيانددات كددل منهمددا  دليددل االتصددا

املشدرف  -ول التددريب مدن الكليدةؤ دليدل االتصدال مبسدالطالب يف جهة التددريب ، و 
      )حسب النموذجني: و ، هد(  األكادميي .

تقيددددديم الطالدددددب خدددددالل فدددددرتة التددددددريب واملشددددداركة يف جلندددددة املناقشدددددة للتقريدددددر النهدددددائي،  .7
تندات املثبتدددددة للحضدددددور واالحتفدددددا  مبلدددددف كامدددددل للطالدددددب يتضدددددمن النمددددداذج واملسددددد

واالنتظددددام يف الدددددوام، والتقددددارير الدوريددددة الدددديت يقدددددمها الطالددددب )تقريددددران خددددالل فددددرتة 
 التدريب وتقرير هنائي(، ومناذج املتابعة ومناذج تقييم جهة التدريب. 

 درجات التقارير الدورية لرئيس القسم يف املواعيد احملددة. كشفتقدمي   .8
دريب للطدالب الدذين يتدوىل اإلشدراف علديهم، متضدمنة ملفدات التدتزويد رئيس القسم  .9

  .نسخة من التقرير النهائي
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 وحدة التدريب التعاوني:مسؤولية  -6-3
 :القيام باملهام التاليةتتوىل وحدة التدريب التعاوين 

التواصدددل مدددع اجلهدددات التدريبيدددة املسدددتهدفة مدددن اجدددل التعدددرف علدددى الفدددر  التدريبيدددة  .1
جلهدات التددريب مهدا:   )ج، د( حيث يتم إرسال منوذجني .املتاحة أمام طالب الكلية

ويدتم    دليل التعريف بربنامج التدريب التعاوين ، و استبيان فر  التدريب التعداوين .
ة كادمييديف ضوء ذلك حتديد الفر  التدريبية املتاحة لطالب الكلية وتبليغ األقسام األ

 بذلك.
عميدددد الكليدددة أو مدددن ينيدددب يف بدايدددة وحبضدددور  جلميدددع أسددداتذة املقدددرر عقدددد اجتمددداع  .2

شدددرح آليدددة و  تقددددمي كافدددة النمددداذج واملعلومدددات الالزمدددةيهددددف إىل   األسدددبوع الثددداين،
 اإلشراف واملتابعة والتقييم لضمان توحيدها.

متابعة برنامج التددريب مدن حيدث تنفيدذ التددريب، والزيدارات امليدانيدة، واستقصداء اراء  .3
ب واجلهدات التدريبيدة عدن سدري عمليدة التددريب وجمداالت املشرفني األكادمييني، والطدال

 تطويرها. 
الدديت جيددب أن  املعددايري يدددحتدحتليددل االسددتبيانات املتعلقددة بتقيدديم اجلهددات التدريبيددة بغيددة  .4

 ا. فيهتتحقق يف جهات التدريب اليت سيتم تدريب الطالب 
 اعيد احملددة.يف املو  أكادميياستالم قوائم الطالب املرشحني للتدريب من كل قسم  .5
كددل جهددة تدددريب وإرسدداهلا لتلددك يف  إعددداد قددوائم بأمسدداء الطددالب املرشددحني للتدددريب  .6

 دليددددل هبددددا مندددداذج لتعريددددف اجلهددددات باملشددددرفني األكددددادمييني للطددددالب  اً اجلهددددات، مرفقدددد
 )منوذج و(  .االتصال باملشرف األكادميي 

طدة ظدام التددريب واخلعقد لقاء تعريفي فصلي للطالب املرشحني للتدريب لتعدريفهم بن .7
 مبكوناته.    مب خالله بدليل التدريب التعاوين وتعريفهالزمنية له،  ويتم تزويد الطال

متكامدل  سدنوي ة ( بعمدل تقريدركادمييدمع األقسام األ قتقوم وحدة التدريب ) بالتنسي .8
 اليت متيدز هبدا التنفيدذ والسدلبيات الديت حددثت، تواإلجيابيا ،يوضح االجنازات اليت متت

 والتوصيات اليت ميكن أن تساهم يف حتسني األداء يف املراحل القادمة.
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 الطالب: مسؤولية  -6-4
 ينبغي على الطالب تويل املهام التالية:

خددالل الفددرتة احملددددة للتسددجيل  –يقددوم الطالددب بتعبئددة منددوذج تسددجيل تدددريب تعدداوين  .1
تعلددق مبكددان وطبيعددة عمددل )مبعرفددة مرشددده األكددادميي ( يتضددمن بياناتدده ورغباتدده فيمددا ي

 )منوذج أ(. اجلهة يف ضوء الفر  التدريبية املتاحة.
حيددق للطالددب تقدددمي طلددب للتدددريب يف جهددة معينددة حصددل منهددا علددى فرصددة تدريبيددة،  .2

إلبدددداء الدددرأي ورفعددده للجندددة التددددريب  كدددادمييويُعدددرض الطلدددب علدددى رئددديس القسدددم األ
 .اللتوصية باملوافقة من عدمه

 أهيلي للتدريب الذي تعقده الكلية قبل بداية التدريب التعاوين.حضور الربنامج الت .3
يلتزم الطالب بالتوجه جلهة التدريب وبدء التددريب العملدي يف املواعيدد احملدددة، ويلتدزم  .4

 الطالب بكل املهام والواجبات اليت حتددها له جهة التدريب.
يف اجلهة اليت يتددرب يلتزم الطالب خالل فرتة التدريب حُبسن السلوك، وقواعد العمل  .5

 فيها، باعتباره ميثل اجلامعة يف تلك اجلهة.
طالعدده عليهددا مددن قبددل اجلهددة ايلتددزم الطالددب باحملافظددة علددى سددرية املعلومددات الدديت يددتم  .6

 التدريبية.
عدم التغيدب عدن التددريب ألي سدبب كدان، ويف حدال التغيدب بسدبب مدرض أو عدذر  .7

 األكادميي فوراً.يجب إخبار اجلهة التدريبية واملشرف فقاهر 
ال يسمح للطالب بتغيري جهة التددريب إال يف حددود الضدرورة القصدوى، وبعدد موافقدة  .8

 املشرف األكادميي ووحدة التدريب التعاوين يف الكلية.
 إبالغ املرشد األكادميي ما يعرتضه من مشكالت أثناء فرتة التدريب. .9

ويسدلمه ملشدرفه األكدادميي  يقوم باستكمال  منوذج تقييم الطالب للجهة التدريبية ، .11
 )منوذج ط( يف هناية فرتة التدريب.

 يقدم للمشرف األكادميي تقارير دورية شهرية حول عمله يف اجلهة التدريبية. .11
يقدم الطالب تقريرا هنائيا ) شامال ( يف بداية األسبوع األخدري مدن التددريب، ويلتدزم  .12

دة التدددريب التعدداوين، واملتطلبددات عنددد إعددداد التقريددر بالعناصددر العامددة الدديت حتُددددها وحدد
 بلغ هبا من قبل مشرفه األكادميي عن التدريب(. ي  يت) ال كادميياخلاصة بالقسم األ
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 المشرف الميداني:مسؤولية  -6-5
، وجيب أن تتوافر فيه فيها املشرف امليداين ميثل املؤسسة اليت يتم تدريب الطلبة

والتعامل  ،لى تأهيل وتدريب وتقييم الطلبةاخلربة والقدرة ع :الشروط املطلوبة من حيث
 وتتحدد مسؤوليات املشرف امليداين فيما يلي: مع املشكالت اليت يواجهوهنا.

التنسيق والتعاون مع املشرف األكادميي لتحديد اخلطة التدريبية للطالب مبا يتوافق  .1
 مع أهداف التدريب وإمكانات جهة التدريب.

  قد تواجه خطة تدريب الطالب.معاجلة املشكالت والصعوبات اليت .2
 حضور اجللسات اليت تتم بني الطالب ومشرفه األكادميي كلما كان ذلك ممكناً. .3
 استمارات تقييم متدرب  عن كل متدرب خيضع  النموذج )ح( يقوم بتعبئة .4

)يف  فرتة التدريبالكلية يف هناية يف ويل التدريب ؤ إىل مس هإلشرافه، ويقوم بتسليم
 ظرف مغلق(.

 :لعضو هيئة التدريس شرافيالعبء اإل -7
 ستيقابلهم طالب كحد أقصى،  ةعشر اإلشراف على  عضو هيئة التدريسيتوىل 

 لعبئه التدريسي.تضاف ساعات تدريسية 
 
 :تسجيل مقرر التدريب التعاونيل األكاديميةالمتطلبات  -8

الشروط  فاءاستيفإن عليه  التعاوين تدريبال مقرر لكي يصبح الطالب مرشحاً لتسجيلو 
 :التالية
 الدديت مددن تلددك)مبددا يف ذلددك  سدداعة معتمدددة علددى األقددل 111أن يكددون قددد أكمددل  .1

 (.املتوقع أن يكملها يف هناية الفصل الدراسي الذي يسبق فرتة الربنامج التعاوين
 .اجلامعة موقوفاً عن الدراسة يف الطالب أن ال يكون .2

 :ضوابظ ومدة التدريب التعاوني -9
 ( ساعة تدريب فعلية يف 511)ما ال يقل عن الب املتدرب قضاء يتوجب على الط

( ساعات 8) لىمبا ال يزيد عأي ما يعادل فصل دراسي كامل وذلك اجلهة التدريبية، 
 يومياً.
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  يتوجب على الطالب التفرغ الكامل وعدم تسجيل مقررات إضافية مع برنامج
 التدريب التعاوين.

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

 القسم والكلية على جهة التدريب.
 

  :تغيير جهة التدريب -11

  تغيري جهة التدريب بعد تعيينه فيها. وإذا تبني أن برنامج تدريب بللطالب  يسمحال
سرعة مناقشة األمر  يهفعل ها،فييف اجلهة املعني  وبةال حيقق األهداف املطل الطالب

التعاوين لتصحيح الوضع، أو  وحدة التدريبوالتنسيق مع  كادمييمرشده األمع 
 .تغيري اجلهة إذا تعذر إجياد حل للمشكلة احلصول على موافقتهما على

 عتذار تقدمي ا 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
 مغادرة مكان العمل )خالل فرتات الدوام اخلاصة به( إال مبوافقة  للطالب ال حيق

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

  فيعرض االمر  بعذر أو بدون عذر، ساعة 125إذا جتاوز عدد ايام غياب الطالب
على وحدة التدريب التعاوين ويعطى الطالب بناء على ذلك درجة حمروم ويكون لزاما 

 .دة املقررعليه اعا

 حذف البرنامج -12
ميكن للطالب الذي يتعرض لظروف قاهرة حذف مقرر التدريب التعاوين بعد توصية 
من قبل مشرفه األكادميي يتم اعتمادها من قبل القسم األكادميي املختص، ويتم رفعها 

ويتم يف هذه احلالة إخطار اجلهة لوحدة التدريب التعاوين الستكمال إجراءات احلذف. 
 لتدريبية واالعتذار هلا.ا
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 ونظام التقديرات: تقييم التدريب التعاوني -13
 وفق النسب التالية يتم تقييم الطالب املتدرب: 

  

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

  
 وفقا لنظام التقييم يف اجلامعةحيث لتعاوين تعطى التقديرات ملقرر التدريب ا

 .حيصل الطالب على التقدير الذي يتناسب مع درجته النهائية
 

  التقرير النهائي:الضوابط العامة لكتابة  -14
يقوم كل طالب بكتابة تقرير عن التدريب الذي قام به بلغته وأسلوبه  - أ

  .اخلا 
 .A4 على ورق ابيض مقاس جيب كتابة التقرير  - ب
  :صفحات التقرير على النحو التايل عاة اهلوامش علىاب مر جي  - ت
 (25 )ملم من اجلهة العليا والسفلى للصفحة. 
 (41 )(ملم من يسار الصفحة إذا كانت لغة 25ملم من ميني الصفحة و )

( ملم من ميني الصفحة 25ملم من يسار الصفحة و)( 41، و )عربية التقرير
 .إجنليزيةالتقرير  إذا كانت لغة

 صفحة. 21صفحة وال يقل عن  41 ب أن ال يزيد التقرير علىجي 
 الية:تويات التجيب أن يشتمل التقرير على احمل  - ث
  رقمهو  املعلومات التالية: اسم الطالب على ملتتش: و الغالف صفحة 

جهة و  فرتة التدريب،و ، املقرر ورمزهرقم و  ،واسم مشرفه األكادميي ،ختصصهو 
 .التدريب

 قائمة بالعناوين الرئيسة والفرعية حسب  هىو  :ريرقائمة مبحتويات التق
  .ورودها يف منت التقرير وفقاً لتسلسل الصفحات



 

13 

 وعن  الطالب وحتتوي على وصف خمتصر للمؤسسة اليت تدرب فيها :املقدمة
حملتويات  اً موجز  اً قام به،كما تشمل عرض الذيالتدريب  طبيعة ونوعية

 .التقرير
 من التقرير والذي يتضمن تفاصيل همء املوحيتوي على اجلز : العرض العام 

ويقوم الطالب بتوزيع  ،أو مارسها الطالب شاهدها اليتالتدريب الفعلية  عملية
تدريب الذي قام برنامج ال وذلك حسب طبيعة ،عدة أقسام علىهذه التفاصيل 

 .قسم منها لكل ار عناوين رئيسة وفرعية مناسبةييقوم باخت كما  ،به
 اليت اكتسبها لى ملخص للمهارات واخلربات واملعارفوحتتوي ع: اخلامتة 

 .عن التدريب وآراءه هتشمل مالحظات أنوميكن  ،التدريب خالل فرتة الطالب
 واخلرائط التوضيحية  افة،ك املساندة ملنت التقرير شمل املعلوماتوت: املالحق

وجيب أن  عند احلاجة، إليهاالتقرير الرجوع  ئميكن لقار  واليت اإلضافيةوالبيانات 
تفصيلية وضرورية عن بعض  تضمن معلوماتحبيث ت ؛التقرير هنايةيف  توضع

  .حمتويات التقرير
 باملراجع اليت اعتمدها الطالب يف تقريره. اً قائمة املراجع: وتتضمن بيان 

 
 مراحل وإجراءات تنفيذ التدريب التعاوني: -15

 ن ثالث جمموعات، هي:ميكن تصنيف إجراءات ومراحل تنفيذ التدريب التعاوين ضم
 . إجراءات مرحلة التحضري واإلعداد 
 .إجراءات مرحلة التنفيذ واملتابعة 
 والربنامج إجراءات مرحلة تقييم الطالب .  

  

 

والنمدداذج املرتبطددة بكددل  ،وفيمددا يلددي يددتم توضدديح اإلجددراءات الدديت تندددرج حتددت كددل جمموعددة  
 التالية:   الثةثإجراء، ومسؤولية التنفيذ من خالل عرض اجلداول ال
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 إجراءات مرحلة التحضير واإلعداد (1جدول رقم )

 النماذج إجراءات مرحلة التحضير واإلعداد -أ
الجهة 

 ولةؤالمس

ة بإرسال وجهات نظرها بشأن اليهام التيرمبمة اليطلوب تيرمب اكايميمتقوم األقسام األ  -1
وحية التيرمب  ها إلىفمالطالب علمها، واأليااكن، التي مفضل تيرمب الطالب 

 التعاوني.    

 

 

 

 

 اكديمي القسم األ

الجهاات التيرمبماة في تقوم وحية التيرمب التعاوني بحصر الفرص التيرمبمة اليتاحة  – 2
اليختلفة وتحيمي الييمااات التاي تتمحهاا هالج الجهاات للطاالب، اكياا ماتم تعرما  هالج 

األقساام بنتاا ج  إباال ومتم الجهات بالبرنايج التيرمبي والطالب اليرشحمن للتيرمب.  
 هلج الخطوة. 

  استبمدن فرص التيرمب

 التعدون .

 

  يلمل تعرمف جهة التيرمب

ببرنديج التيرمب 

 التعدون .

 

وحية التيرمب 

 التعدون 

مقوم ساكرتمر القسم األاكايميي باستالم طلبات التسجمل للتيرمب )ويرفقاتها( ين  -3
ل، ومتم التأاكي ين استمفاء اكل طالب طالب القسم خالل الفترة اليحيية للتسجم

للشروط الواجب توافرها للتسجمل ، ومقوم بتجيمعها وترتمب األسياء تناالمًا حسب 
بأسياء الطالب اليتقييمن يرتبًا،  اً الساعات الياكتسبة واليعيل األاكايميي، ومعي اكشف

 .يياكايمبه استيارات التسجمل ويرفقاتها، ومعرضه على يجلس القسم األ  اً ويرفق

  

 اكديمي القسم األ

تقوم األقسام بإعياي قاوا م يبي ماة بأساياء الطاالب اليرشاحمن للتايرمب يان اكال قسام  -4
فاااي اليواعماااي اليحااايية بالبرناااايج التااايرمبي ترسااالها إلاااى وحاااية التااايرمب  أاكاااايميي

 التعاوني. 

 اكديمي القسم األ 

م مقايمطالاب بت هاا،فمفي حال تقيم الطالاب للتايرمب فاي جهاة يحايية مرتاب التايرمب  -4
وماااتم التنسااام  بهااالا  هاااا.فموييمااااات التااايرمب  ،بماناااات اكايلاااة عااان جهاااة التااايرمب

بحما  ماتم تطبما  الخطاوة  ؛الخصوص بمن القسم اليعناي و وحاية التايرمب التعااوني
 . (2رقم )

  استبمدن فرص التيرمب

 التعدون .

 

  يلمل تعرمف جهة التيرمب

ببرنديج التيرمب 

 التعدون .

 اكديمي ألالقسم ا

وحية التيرمب 
 التعاوني

)يع الجهات اليختلفة في الطالب في األيااكن اليتاحة  إساكانب أاكايمييمقوم اكل قسم  -5
 .لوحية التيرمب التعاوني ساكانومتم إرسال قوا م اإل، يراعاة رتباتهم إن أياكن(

 اكديمي القسم األ 

اكال في الب اليرشحمن للتيرمب بإعياي قوا م بأسياء الط وحية التيرمب التعاونيتقوم  -6
 جهة تيرمب وترسلها للجهات التيرمبمة. 

وحية التيرمب  

 التعدون 
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 إجراءات مرحلة التنفيذ والمتابعة (2جدول رقم ) 

 النماذج إجراءات مرحلة التنفيذ والمتابعة -ب
الجهة 

 ولةالمسؤ

، وتسلميه يلمل التيرمب التعاوني، اللتااياتليهام واتعرم  الطالب بامتم  -7
ومتم للك ضين  ،واللي مستهي  تعرمفه بالتعلميات اليتعلقة بالتنفمل

تعرم  الطالب بالخطة الاينمة للبرنايج اكيا متم اللقاء التعرمفي، 
التيرمبي )واللي محيي تارمخ بيء ونهامة التيرمب إضافة إلى توارمخ 

اء البرنايج التيرمبي(، اكيا متم ورش العيل التي متم تنفملها قبل وأثن
 .    أمضاً  يعاممر التقمممب تعرمفه

 

 

  التيرمب التعدون .يلمل 

 

 

 

وحية التيرمب 

 التعدون 

حم  تتولى  ؛متوجه الطالب لجهة التيرمب ومبيأ تنفمل البرنايج التيرمبي -8
إرسال نيولج "يلمل االتصال باليشر  بجهة  وحية التيرمب التعدون 

عايته يرة أخرى التيرمب"  إلي جهة التيرمب ومطلب ينها يلء النيولج وا 
جهة في لتحيمي اليشر  اللي سمتولى اإلشرا  على الطالب  الوحيةإلى 

 على اليشر  األاكايميي بماناته حتى مصبح ين السهل ة، ويعرفتيرمبال
 التواصل يعه خالل فترة التيرمب.

 

 

 بدليشرف  يلمل االتصدل

 .ف  جهة التيرمب

 

دلب تحت الط

إشراف اليرشي 

 األاكديمي 

إلى جهة التيرمب،  نيولج "يلمل االتصال باليشر  األاكايميي" إرسال -9
ومتضين بمانات اليشر  األاكايميي حتى مياكن التواصل بمنه وبمن 

      جهة التيرمب.      في اليشر  

 

 بدليشرف  يلمل االتصدل

 .األاكديمي 

 

 لجنة التيرمب

الل فترة التيرمب وتقممم أيا ه ين يختل  الجوانب يع يتابعة الطالب خ -10
 التراكما على: 

   .الحضور واالنتظدم ف  اليوام 

 )  التقدرمر الت  مقييهد الطدلب ) تقرمران يورمدن وآخر  نهدئ 

 يتدبعة أياء الطدلب خالل الفترة.     

 

 م الطدلب خالل نيوذج تقمم

 زمدرة يميانمة.

اليشرف 

األاكديمي  

رمب ويشرف التي

 جهة التيرمبف  
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 إجراءات مرحلة تقييم الطالب  (3جدول رقم )

 النماذج إجراءات مرحلة تقييم الطالب -ج
الجهة 

 ولةؤالمس

، بتعب ة متم تقممم الطالب خالل فترة التيرمب ين قبل جهة التيرمب -11
 النيولج الخاص بللك وتسلميه لليشر  األاكايميي في ظر  يغل .

 

 ين  م يتيرباستيدرة تقمم

 .قبل يشرفه اليميان 

 

 جهة التيرمب

جهة في األول بعي االلتحا   ،مقيم الطالب لليشر  األاكايميي تقرمرمن -12
حم  مص   ؛والثاني في ينتص  فترة التيرمب ،التيرمب بأسبوعمن

والعيل اللي  ،فمهيا: طبمعة عيل الجهة ونوعمة التيرمب اللي متلقاج
 . اكايمييبتهيا بالعناصر التي ُمحييها القسم األ مقوم به، وملتام عني اكتا

  

اليشرف 

 األاكديمي 

مقيم الطالب تقرمرا نها ما )شايال(، ين ثال  صور وأسطوانة يييجة   -13
 تحتوي على التقرمر النها ي.

اليشرف  

 األاكديمي 

 بحم  ؛تاكومن لجان يناقشة لطالب القسم اكايمييمتولى يجلس القسم األ  -14
نة ين اليشر  األاكايميي للطالب، وعضو ين القسم وعضو تتاكون اللج

ين جهة التيرمب، وفي حالة تعلر حضور األخمر مستبيل بعضو هم ة 
    القسم.في تيرمس 

  

يجلس القسم 

 اكديمي األ

والنيالج  اكافًة، استاكيال اليل  التيرمبي للطالب يتضينًا نيالج التقممم -15
واكلا التقارمر اليورمة ونسخة ين األخرى اليرتبطة بعيلمة التيرمب، 

، وتقيم اكافة التقرمر النها ي، واليالحظات الخاصة بعيلمة تيرمب الطالب
 للجنة التيرمب لالستعانة بها في إعياي التقرمر النها ي. 

  

 

اليشرف 

 األاكديمي 
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 نماذج التدريب التعاوني
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 عاونيئمة بنماذج التدريب التقا

 رقم الصفحة عنوانه النموذج

 22 نيوذج طلب االلتحدق بدلتيرمب العيل  (2-( ، )أ1-)أ

 21 تعهي االلتزام بنظم ولوائح التيرمب ب

 22 يلمل تعرمف ببرنديج التيرمب التعدون  ج

 22 استبمدن فرص التيرمب التعدون  ي

 22 رمبول عن الطدلب ف  جهة التيؤيلمل االتصدل بدليشرف اليس هـ

 22 ول التيرمب ين الاكلمة )اليشرف األاكديمي (ؤيلمل االتصدل بيس و

 22 استيدرة  تقممم يتيرب خالل زمدرة يميانمة ز

 22 ين خالل اليشرف اليميان  استيدرة تقممم يتيرب ح

 21 نيوذج تقممم الطدلب للجهة التيرمبمة ط

 22 ينيوذج يتدبعة الزمدرات اليميانمة ي
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                                                                                            الملك سعود جامعة   

                                                                           إدارة األعمالكلية   

 وحدة التدريب التعاوني 

 

 ()أ مب العيل نيوذج طلب االلتحدق بدلتير

 

 عزيزي الطالب :

 :تاليةالرجاء تعبئة هذا النموذج وإرفاق الوثائق ال

 .السجل الدراسي للطالب 

 للطالب السيرة الذاتية. 

 .صورة شخصية واحدة 

 )التعهد بااللتزام التام بنظم ولوائح التدريب )مرفق 

 

 

 غير المكتملة.مالحظة : لن ينظر في الطلبات 
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                                                                                            ك سعودالمل جامعة   

                                                                           إدارة األعمالكلية   

 وحدة التدريب التعاوني 

 

 متبع نيوذج ) أ (

 :االسم

 :الرقم الجامعي

 التخصص: القسم:                        

 فصل وسنة التخرج المتوقعة:

 المعدل التراكمي:

 الساعات المعتمدة المنجزة لغاية الفصل الحالي:

 هل تقيم في السكن الجامعي؟    
 ال         نعم                                           

 لتأمين مواصالت إلى موقع التدريب؟  إذا كانت إجابتك بنعم، فهل تحتاج
 ال                               نعم                     

 العنوان:
 

 هاتف المنزل:                                      الجوال:

 البريد االلكتروني:

 المدينة التي ترغب التدرب فيها:

 )علماً بأن القسم ليس ملزماً بتحقيقها إذا تعذر عليه ذلك(تفاصيل الجهة التي ترغب التدريب لديها، 

 اسم الجهة:
 اسم الشخص المسؤول:

 هاتف:

 الوظيفة:
 فاكس:

 الستعمال وحدة التدريب التعاوني فقط

 تاريخ االستالم                                        مالحظات           
 

 ــــــ /ـــــــ /ـــــــ           

 

 

 صورة 

 شخصمة
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                                                                                            الملك سعود جامعة    

   إدارة األعمالكلية    

                                                                        وحدة التدريب التعاوني

                                                                        

 )ب(

 

 تعهد االلتزام بنظم ولوائح التدريب

 

 

أنا الطالب: ..........................................الرقم الجامعي: .........................  أتعهد

 بما يأتي:

 

 لمحددة لي من المؤسسة أن ألتزم بحضور فترة التدريب العملي كاملة وفق المواعيد ا

 ها.فيالتي سوف أتدرب 

  أن أعمل على إبالغ المشرف األكاديمي وكذلك المشرف الميداني على تدريبي في

المؤسسة فوراً عند عدم انتظامي في التدريب العملي، أو تغيبي عنه ألية ظروف كانت، 

 وأتحمل كامل المسؤولية عن تبعات غيابي عن التدريب.

 ت والتقاليد العربية واإلسالمية خالل تواجدي في مقر الجهة التدريبية.أن ألتزم بالعادا 

 .أن أبذل كل الجهد ألكون بمستوى العمل المناط بي خالل فترة التدريب العملي 

  مثل جامعة الملك سعود بشكل الئق ومشرف.أأن 

 ى وأن أستجيب لتوجيهات المشرف الميداني عل ؛أن ألتزم بأداء واجباتي على أكمل وجه

 تدريبي.

  أن أتحمل مسؤولية سلوكي خالل فترة تدريبي، وأبرئ أية جهة مهما كانت من هذه

 المسؤولية.

 ...أن أتفهم وأتعهد بااللتزام بكل ما جاء في هذا اإلقرار وعليه أوقع 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          ــــــــــــــــ

  توقيع الطالب                                                            التاريخ        
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                                                                                            الملك سعود جامعة    

                                                                           إدارة األعمالكلية    

 التعاوني  التدريبوحدة  

 (ج)

 دليل تعريف ببرنامج التدريب التعاوني 

 لطالب  تعرمف يؤسسدت األعيدل اليختلفة ببرنديج التيرمب التعدون  مهيف النيوذج إلى

 . إيارة األعيدلاكلمة 

 الاكلمة )ين اليتوقع أن محصلوا على شهدية ف  يرمب هم ين طالب السنة النهدئمة الطالب اليرشحون للت

التخصصدت التدلمة: اإليارة، التسومق،  أحيإيارة األعيدل ف  نهدمة العدم اليراس  الحدل  ب سباكدلورمو

 ، اليحدسبة، نظم اليعلويدت اإليارمة، االقتصدي.    اليدلمة

  سدعة تيرمبمة 222يية البرنديج . 

               حمث مبيأ البرنديج ف :                            اليوافق:     

 ومنته  ف :                                           اليوافق:        

  متم تيرمب الطدلب ف  احي األقسدم الت  لهد صلة يبدشرة بتخصصه.   ألننسعى   

 هذه الجهة ، ومقوم ف  مث متولى توجمه الطدلب خالل فترة تواجيه ح ؛تحيي جهة التيرمب يشرفدً لاكل طدلب

% 22أمضد بتقممم الطدلب بيوجب النيدذج اليحيية لذلك، عليدً بأن اليرجة الت  معطمهد اليشرف للطدلب تيثل 

 .   ون تعدين يرجة الطدلب اإلجيدلمة ف  التيرمب ال

  ولمن عن ؤطة يجيوعة ين اليسدفمذ البرنديج بوسالاكلمة الطالب خالل فترة تنف  التيرمب  وحيةتتدبع

بهيف  - يد اكدن ذلك يياكندً اكل –حمث مقويون بزمدرات يورمة للطالب  ؛الاكلمة )يشرفمن أاكديميممن(ف  التيرمب 

 جهة التيرمب.      ف  تقممم أياء الطدلب بشاكل يوري والوقوف على يالحظدت اليشرفمن عن الطالب 

 ةتيرمب بقواعي وأنظية جهة التيرمب طدليد أنهد تتعلق بيهديه التيرمبمملتزم الطدلب خالل فترة ال     . 

  إضدفة إلى تقرمر نهدئ  تتضين أهم اليهدم  تقرمرمن يورممنماكلف الطدلب ين قبل لجنة التيرمب بدلاكلمة بعيل

/ البحثمة  الت  الت  قدم بهد ف  جهة التيرمب، اكيد مياكن أن تتضين وصفد لبعض الفعدلمدت أو األنشطة العيلمة

قدم بهد )بتوجمه ين يشرفمه بياكدن العيل(  لتطومر عيلمدت أو إجراءات يعمنة ف  القسم الذي تيرب فمه، 

نه غمر يطدلب بدالستعدنة بدلنيدذج واليستنيات إحمث  ؛ولاكن يون أن متعرض آلمة يعلويدت لهد طدبع السرمة

لى أهيمة الحفدظ على أسرار وخصوصمدت الياكدن الذي الخدصة بدليؤسسة الت  متيرب فمهد )بل هندك تأاكمي ع

 متيرب فمه (.    

  للتنسمق بشأن الفرص التيرمبمة ليماكم ، مرجى االتصدل /ليزمي ين التفدصمل عن البرنديج و

 :إيارة األعيدلاكلمة ف  التيرمب  وحيةب

 

 :التعدون التيرمب  وحيةرئمس 

 جوال:                                 هدتف رقم:                               
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                                                                                            الملك سعود جامعة    

                                                                           إدارة األعمالكلية    

 التدريب التعاوني وحدة  

 (د)

 استبيان فرص التدريب التعاوني 

 

ولمن عن التيرمب ف  يؤسسدت األعيدل اليختلفة حول الفرص التيرمبمة الت  ؤآراء اليس تطالعاس إلى مهيف النيوذج

 .إيارة األعيدلمياكن أن توفرهد هذه اليؤسسدت لطالب اكلمة 

 يعلويدت عن جهة التيرمب 

 اسم اليؤسسة/الشراكة:

 ول عن التيرمب :ؤاسم اليس

 يسيى الوظمفة:

 الهدتف: 

 الفداكس:

 العنوان:

 

 

 بمدن يبيئ  بعيي وأيداكن فرص التيرمب لاكل تخصص

 التخصص  
عدد الفرص  

  المتاحة للتدريب

القسم/أو األقسام المتوقع  
 تدريب الطالب فيها

 التدريب  مكان

    إيارة أعيدل

     يدلمة

    تسومق

    إيارمةنظم يعلويدت 

    يحدسبة

    اقتصدي
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 ييمزات التيرمب  

 

 :اليتيرب شهرمدً  ياكدفأة

 ------------------موجي،   يقيارهد:                الموجي          

 

 ييمزات أخرى: 

 

 

 هل سمتم توفمر الساكن:  

 ال:                 نعم:                                                            

                                   

 

 

  للتنسمق بشأن الفرص التيرمبمة ليماكم ، مرجى االتصدل /ليزمي ين التفدصمل عن البرنديج و

 :إيارة األعيدلالتيرمب باكلمة  بوحية

 

  التعدون  التيرمب وحيةرئمس: 

 

 جوال:                                  هدتف رقم:                                      

 

 

مرجى تعبئة هذا النيوذج ين قبل الجهة الراغبة ف  تيرمب الطالب ليمهد ، ثم إرسدلهد إلى رئمس لجنة التيرمب 

 الاكلمة على العنوان التدل :ف  
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                                                                                            الملك سعود جامعة    

                                                                           إدارة األعمالكلية    

 وحدة التدريب التعاوني  

 (هـ)

ول عن الطالب في جهة ؤدليل االتصال بالمشرف المس

 التدريب

 

إلى إيارة الاكلمة خالل ه لرسوم الطدلب ف  جهة التيرمب ،  ول عنؤاليس اليشرفمحرر هذا النيوذج: 

 .  األسبوع األول ين التيرمب

 بمدندت تعبأ بواسطة الطدلب

 اسم الطدلب:

 

 الرقم الجديع :

 التخصص:

 

 الهدتف:  

 اسم الشراكة:

 جهة العيلف  طة اليشرف على التيرمب دبمدندت تعبأ بوس

 اسم اليشرف على التيرمب:

 

 وظمفة:يسيى ال

 تدرمخ بيامة تيرمب الطدلب:

 

 هدتف: 

 

 فداكس: 

 

 البرمي االلاكترون :

 

 عنوان العيل:
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                                                                                            الملك سعود جامعة    

                                                                           إدارة األعمالكلية    

 وحدة التدريب التعاوني  

 (و)

ول التدريب من الكلية )المشرف ؤدليل االتصال بمس

 ( األكاديمي

 

اليشرف إلى ه لرسوم ول التيرمب ين الاكلمة )اليشرف األاكديمي ( ، ؤمحرر هذا النيوذج: يس

 سبوع األول .ول عن الطدلب ف  جهة التيرمب خالل األؤاليس

  

 طة الطدلبدبمدندت تعبأ بوس

 اسم الطدلب:

 

 الرقم الجديع :

 التخصص:

 

 الهدتف:  

 اسم الشراكة:

 

 

 الاكلمة، اكليد تطلب األير ذلك وبمدندتهم اكدلتدل :ف  مرجى االتصدل بيسئول  التيرمب 
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 تتعلق بيتدبعة الطدلب خالل فترة التيرمب: يهيةيعلويدت 

 

 

 ليوافقا     رمخ بيامة التيرمب:               تد 

      وتدرمخ االنتهدء:                          اليوافق 

 خالل فترة التيرمب تغممر الياكدن أو الزيدن إال بعي حصوله  ال محق للطدلب

 .   بالجديعة وجهة التيرم :على يوافقة خطمة ين اكل ين

 ل فترات اليوام الخدصة به( إال يغديرة ياكدن العيل )خال ال محق للطدلب

بيوافقة اليشرف على التيرمب، ومرجى ين اليشرف ف  هذه الحدلة إبالغ 

 الاكلمة.  ف  ول  التيرمب ؤيس

  ومقوم ة تقممم يتيرب"جهة العيل بتعبئة "استيدرف  اليشرف مقوم ،

بحمث متم تسلمم استيدرة واحية  ؛الاكلمةف  ول  التيرمب ؤبتسلميهد إلى يس

 د عن اكل طدلب.شهرم

  ملتزم الطدلب خالل فترة التيرمب بقواعي وأنظية جهة التيرمب طدليد أنهد

 .     ةتتعلق بيهديه التيرمبم

 الاكلمة بعيل تقدرمر محيي فمهد أهم ف  ين قبل لجنة التيرمب  الطدلب ماكلف

أن مصف بأسلوبه أبعدي  اليهدم الت  قدم بهد ف  جهة التيرمب واكذلك محدول

حمث انه غمر  ؛إليارمة،  اكيد عدمشهد ف  القسم الذي تيرب فمهالعيلمة ا

يطدلب بدالستعدنة بدلنيدذج واليستنيات الخدصة بدليؤسسة الت  متيرب 

فمهد )بل هندك تأاكمي على أهيمة الحفدظ على أسرار وخصوصمدت الياكدن 

   الذي متيرب فمه (. 
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                                                                                            الملك سعود جامعة    

                                                                           إدارة األعمالكلية    

 وحدة التدريب التعاوني  

 (ز)

 

للمشرف  استمارة  تقييم متدرب خالل زيارة ميدانية

 األكاديمي

 

 جهة التيرمب: اسم اليتيرب:        

 اليشرف اليميان : تم فمه التيرمب:مالقسم الذي 

 تدرمخ الزمدرة:
العناصر موضع   

 التقييم

الدرجة 

)تتراوح 

 (30: 3من 

 التعليق

   تواجي اليتيرب.  .1

   اليظهر العدم لليتيرب. .2

   إيراك اليتيرب لتفدصمل العيل. .2

 يهدم عيله.قيرته على العرض الشفوي ل .4
 

  

 الجيمة ف  التيرمب. .2
 

  

 تعديالته يع ييربمه ف  العيل.   .2
 

  

 تعديالته يع زيالئه. .7
 

  

رغبةةةةة اليتةةةةيرب فةةةة  تحصةةةةمل يعلويةةةةدت  .2
 جيمية وتول  يهدم يتنوعة.

 

  

تقبةةةةةل واسةةةةةتمعدب يالحظةةةةةدت اليشةةةةةرف  .2
 األاكديمي . 

 

  

قةةةيرة اليتةةةيرب علةةةى تحلمةةةل بمئةةةة العيةةةل  .12
 لقسم.اف  وفهم طبمعة العيل 

  

 

 اليرجة اإلجيدلمة
  

                                                      

توقيع المشرف األكاديمي    
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                                                                                            الملك سعود جامعة    

                                                                           إدارة األعمالكلية    

 وحدة التدريب التعاوني  

 (ح)

 

 من قبل المشرف الميداني استمارة تقييم متدرب

 

 الرقم الجديع : اسم الطدلب:

 التخصص: القسم:

 اسم اليشرف اليميان : اسم الجهة الييربة:

      

 

  م

 عندصر التقممم

 مميرجة التقم

 ضعمف يقبول جمي جمي جيا ييتدز

12 2 2 4 2 

      اليحدفظة على أوقدت اليوام. 1

      االلتزام بإجراءات وأنظية العيل. 2

      اليظهر العدم لليتيرب. 2

      نجدز يد ماكلف به اليتيرب بشاكل يندسب. إ 4

      اليرونة والقيرة على التاكممف.  2

      الء والييربمن. التعديل يع الزي 2

      القيرة على استمعدب اليعلويدت.  7

      ولمة.ؤالقيرة على تحيل اليس 2

      اليبديرة والقيرة على االبتاكدر واإلبياع. 2

      الحرص على جيمة التيرمب. 12

      اليجيوع

  اليجيوع النهدئ 
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 مالحظات المشرف في العمل )المدرب(

 ، لذا نرجو اإلجابة والعملية التدريبية الجزء من النموذج إلى معرفة بعض مالحظات المشرف على المتدرب يهدف هذا

 األسئلة التالية: نع

 الجوانب السلبمة واإلمجدبمة ليى اليتيرب  

 اإلمجدبمدت السلبمدت

 

 

 

 

 

 

 افهد )ين وجهة نظرك(؟    الاكلمة ، يحققة ألهيف  ول  التيرمب ؤإلى أي ييى اكدنت اليتدبعة ين قبل يس

 

 

 

 هل ترى أن إياكدندت ويهدرات الطدلب اكدنت تتندسب يع اليهدم الت  اكلف بهد خالل فترة التيرمب ؟

 

 

 

 

 ؟ هل ترغب بذاكر يالحظدت أخرى

 

 

 

 

 يعي التقرمر:                             الوظمفة:                                   التوقمع:
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                                                                                            الملك سعود جامعة    

                                                                           إدارة األعمالكلية    

 وحدة التدريب التعاوني  

 (ط)

 

 تدريبيةهة النموذج تقييم الطالب للج

 

 من الفترة :           /       /       هـ            ولغاية:         /      /         هـ      

 مكان التدريب: اسم الجهة المدربة:

 وظيفته: اسم المشرف الميداني:

                                                 التقممم العدم:

 ييتدز عندصر التقممم
2 

 جمي جياً 
4 

 جمي
2 

 يقبول
2 

 ضعمف
1 

      جدية التدريب

      الخبرة التي يقدمها التدريب

      مناسبة مكان التدريب

      خبرة مسؤول التدريب

      جدية مسؤول التدريب

      الوقت المخصص للتدريب

      متابعة خطة التدريب

      مساعدة موظفي الجهة المدربة

      دة من برنامج التدريب العملياالستفا

      مدى توافق البرنامج التدريبي مع التخصص 

 

 نرجو اإلجدبة عن األسئلة التدلمة بإمجدز:

 .اذكر واجباتك ومسؤولياتك -1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اذكر اإليجابيات والسلبيات حول التدريب. -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التقيمر
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 هل كنت مستعداً استعداداً كافياً من الناحية األكاديمية قبل االنضمام إلى التدريب؟ -3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي االقتراحات التي تود عرضها على جهة التدريب لتحسين نوعية برنامج التدريب  -4

 العملي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فترة التدريب في تنمية مهاراتك المهنية والشخصية؟ كيف ساهمت -5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما هي المقترحات التي تود عرضها على إدارة الكلية لتحسين برنامج التدريب العملي؟ -6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما هو نوع التدريب المتخصص والمتعلق بمهنتك الذي حصلت عليه؟ -7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي المهارات التي اكتسبتها من خالل البرنامج التدريبي )المهارات البحثية، المهارات  -8

 إلخ(؟ .. التحليلية، مهارات االتصال، التواصل الثقافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هل توصي بهذه المؤسسة التدريبية إلى طلبة آخرين؟ -9

 )   ( ال                     )   ( نعم            

 

 

 التوقيع: اسم الطالب:

 القسم:

 التاريخ: التخصص:

 


