التدريب الميداني لطلبة
كلية الهندسة
في جامعة عمان األهلية
إعداد
م.منيرة الطيب  /مساعد العميد لشؤون
التدريب الميداني

تعليمات التدريب الميداني
• أعزائي الطلبة ان التدريب الميداني يعتبر
متطلبا إجباريا للحصول على الدرجة
الجامعية االولى في تخصص الهندسة
وﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .
• يسمح للطالب بتسجيل مادة التدريب
الميداني بعد اجتياز 115ساعة معتمدة
على االقل.

• ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ سبعة ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺘﺼﻠﺔ خارج او داخل
المملكة االردنية الهاشمية بواقع  8ساعات يوميا
خالل فصل ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ
ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ.
• يتم ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ من قبل لجنة التدريب
الميداني في كلية الهندسة وﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ حيث
يكون التدريب في شركة او مؤسسة هندسية وضمن
مجال تخصص الطالب .

• يتم تكليف ﺍحد اعضاء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ بالقسم
المعني باالﺸﺮاﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺪﺭﻳﺐ الطالب ومتابعته
واجراء زيارات ميدانية له يتم من خاللها
االطالع على مالحظات وتقييم جهة التدريب.
• ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﺧﻼﻝ
ﺃﺭبعة اسابيع من انتهاء فترة التدريب وفي حال
عدم ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺬﺭ ﻗﻬﺮﻱ ﻳﻘﺒﻠﻪ
ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍﺳﺒﺎً ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ.

أهداف التدريب الميداني
• اكسـاب الطلبة مهـارات عملية مهمة في مجـاالت
تخصصـاتهم تشتمل على االلتزام بقيم العمل وإثـارة
اإلبداع ومهـارات العمل التخصصي ضمن فريق العمل،
وتكون هذه المهـارات بمثـابة خبرات مبكرة للدخول في
ميـادين العمل المختلفة بصورة ال تشكل عبئا على أرباب
العمل ومديريه.
• اكسـاب الطلبة المهـارات العملية التي تتنـاسب مع
متطلبـات سوق العمل .
.

أهداف التدريب الميداني
• إعطاء الطلبة الفرصة الكـاملة لتطبيق المعـارف النظرية
في بيئة عمل حقيقية تحكمها ضوابط احتيـاجـات سوق
العمل أثنـاء المرحلة األخيرة من الدراسة.
• بناء الثقة لدى الطلبة وذلك بتطبيقهم المعرفة النظرية في
بيئة عمل حقيقية.
• تطوير فهم الطلبة الحتياجات سوق العمل ،والسعي
لتحقيق هذا الفهم بنجاح.

• توثيق العالقة بين الكلية وسوق العمل بما ينعكس بشكل
إيجابي على الخطط الدراسية .

آلية تقييم تدريب الطالب
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ لجنة التدريب الميداني
ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻸﺳﺲ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 .1التقرير السرﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻩ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
(ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ).
 .2التقرير الذي يعدة الطالب ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻠﻒ بها
الطالب ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.

آلية تقييم تدريب الطالب
 .3سجل نشاط التدريب (  )Logbookالخاص
بالطالب .

 .4ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .5ﺗﺮﺻﺪ ﻋﻼﻣﺔ (ﻧﺎﺟﺢ) ﺃﻭ (ﺭﺍﺳﺐ) ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ،ﻭﻓﻲ حال حصل الطالب على عالمة ( ﺭﺍﺳﺐ)
 ،ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

االجراءات التفصيلية لعملية التدريب
 .1يسجل الطالب مساق التدريب الميداني بعد اجتياز ( 115ساعة معتمدة).
 .2يختار الطالب مؤسسة أو شركة ضمن اختصاصه لتلقي التدريب فيها.
 .3يوافق القسم األكاديمي على هذه المؤسسة أو يساعد في إيجاد تدريب معتمد (مؤسسة  ،شركة  ،منظمة )... ،
 .4يتم إرسال خطاب من الجامعة إلى الشركة أو المؤسسة التي سيتلقى فيها الطالب

التدريب.

.5يتم تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم االكاديمي كمشرف لمتابعة تدريب الطالب.
 .6في حالة كون التدريب داخل األردن  ،يتلقى الطالب من قسمه األكاديمي جميع استمارات تقييم التدريب في
ظرف مختوم ويعمل على تسليمها لجهة التدريب.

االجراءات التفصيلية لعملية التدريب
.7يقوم المشرف بزيارات دورية للطالب خالل فترة التدريب التي تستمر لمدة سبعة أسابيع  ،وفي نهاية التدريب

يتلقى الطالب استمارات التدريب في ظروف مختوم من جهة التدريب ويسلمها إلى المشرف ،يعد الطالب تقريرا
مفصل عن فترة التدريب ،ثم يتم مناقشة الطالب مع لجنة مكونة من المشرف وعضو هيئة تدريس آخر من نفس
القسم.
 .8إذا كان التدريب خارج األردن  ،يتواصل مشرف التدريب مع جهة التدريب ويرسل إليها جميع استمارات تقييم
التدريب بسرية تامة .يقوم المشرف بزيارات افتراضية للطالب خالل فترة التدريب التي تستمر سبعة أسابيع ،

والهدف من الزيارات تقييم أداء الطالب وتسجيل مالحظات جهة التدريب .في نهاية فترة التدريب  ،ترسل الشركة
استمارات التدريب بشكل سري إلى المشرف .يعد الطالب تقريرا مفصل عن فترة التدريب ،ثم يتم مناقشة الطالب
عن بعد من قبل لجنة مكونة من المشرف وعضو هيئة تدريس آخر من نفس القسم

اإلعفاء من التدريب الميداني
يحق للطالب ان يتقدم بطلب اعفاء من مساق التدريب
الميداني بعد اجتياز  115ساعة معتمدة على االقل وفي
احد الحاالت التالية :
اوال :ان يكون الطالب مجسرا من احد التخصصات
الهندسية التي يكون فيها التدريب الميداني متطلبا اساسيا
للحصول على درجة الدبلوم (اي ان الطالب قد اجتاز
التدريب الميداني بنجاح في مرحلة الدبلوم).
ثانيا :ان يكون الطالب مجسرا وحاصال على خبرة عملية
في مجال تخصصه لمدة ال تقل عن عامين .

أعزائي الطلبة ال تترددوا في مراجعتنا والتواصل معنا في حال كان لديكم اي
استفسار يتعلق بالتدريب الميداني.

