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 للتدرريیب االميیدااني االدااخليیة االالئحة                   
 

  

 تعريیفاتت

  :االماددةة ااالوولى

االمعاني  –حيیثما ووررددتت في هھھھذهه االالئحة  –يیقصد بالكلماتت وواالعباررااتت ااآلتيیة 
 وواالمدلوالتت االموضحة أأمامم كل منهھا:

ليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة٬، ووهھھھي االحاضنة لوحدةة االتدرريیب ك االكليیة:  -1
 االميیدااني.

 .كيیل االكليیة للشؤوونن االتعليیميیة ووااألكادديیميیةوو :كيیل االكليیةوو  -2
 : االقسم ااألكادديیمي في االكليیة.االقسم  -3
 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني. االوحدةة:  -4
 .برنامج االتدرريیب االميیدااني لطالبب ووططالباتت االكليیة االبرنامج:  -5
 في برنامج االتدرريیب االميیدااني. أأوو االطالبة االذيي تم قبولهھ االطالب االمتدرربب:  -6
 االجهھة االتي يیتدرربب فيیهھا االمتدرربب. جهھة االتدرريیب:  -7
عضو هھھھيیئة االتدرريیس االذيي يیتم تعيینهھ من قبل االقسم ليیتولى  االمشرفف ااألكادديیمي:  -8

 . ااالشراافف على االمتدرربيین
بيین االمشرفف االمكلف من قبل جهھة االتدرريیب بمتابعة االمتدرر االمشرفف االميیدااني:  -9

 .لدىى تلك االجهھة
 

 تارريیخ سريیانن االالئحة
 :االثانيیةاالماددةة 

  االالئحةيیُعملل   ٬،  وويیلغي  كلل  ما  االكليیةمنن  تارريیخ  ااعتماددهھھھا  منن  قبلل  مجلسس    	بهھذذهه
 يیتعاررضض  معهھا  منن  لوواائح  أأوو  قررااررااتت  أأوو  تعليیماتت  ددااخلل  االكليیة.
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 تشكيیل االوحدةة
 :االثالثةاالماددةة 

أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس في  من االمشرفف على االوحدةة ووعضويیة عددد منتتشكل االوحدةة 
٬، االكليیة من كل قسم أأكادديیمي يیتم تعيینهھم بقراارر من عميید االكليیة بما لهھ من صالحيیاتت

ً ووترتبط إإدداارر  .كيیل االكليیة للشؤوونن االتعليیميیة ووااألكادديیميیةبو يیا
 

 االوحدةة مهھامم
 االماددةة االراابعة:

 بالتالي: ااألساسيیة االوحدةة مهھاممتتمثل 

 .االعامة لبرنامج االتدرريیب االميیدااني تحديید االسيیاساتتووووضع االخطة ااألساسيیة   .1

2.   

االمستهھدفة من ااجل االتعرفف على االفرصص االتدرريیبيیة  جهھة  االتددرريیبباالتوااصل مع   .3

 .لديیهھماالمتاحة 

وواالرفع بهھا االمستهھدفة  االتددرريیبب  جهھاتت مع تفاهھھھمااتت االوومرااجعة مذكرإإعداادد   .4

 .لصاحب االصالحيیة

 ألكادديیميیة بذلك.ووتبليیغ ااألقسامم اا للمتدرربيینتحديید االفرصص االتدرريیبيیة االمتاحة    .5

 .برنامج االتدرريیب االميیداانيمتابعة تنفيیذ   .6

 إإجرااءااتت االتدرريیب االميیدااني
 االماددةة االخامسة:

تخضع إإجرااءااتت وومرااحل تنفيیذ االتدرريیب االميیدااني لما هھھھو منصوصص عليیهھ في االدليیل 

 .لبرنامج االتدرريیب االميیدااني ااالررشادديي

 االمهھامم وواالمسؤووليیاتت
 االماددةة االساددسة:

 دديیمي:مسؤووليیة االقسم ااألكا 

 يیتولى االقسم ااألكادديیمي االقيیامم بالمهھامم االتاليیة:  

في  االوحدةةإإعداادد قواائم بأسماء االطالبب االمرشحيین للتدرريیب ووإإررسالهھا إإلى   )1

 . )1مع االنموذذجج ررقم ( االموااعيید االمحدددةة
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 .   للمتدرربيینااقترااحح االموضوعاتت وواالمجاالتت االتدرريیبيیة االمالئمة   )2

االمتاحة ووذذلك في ضوء ددررااسة على ااألماكن االتدرريیبيیة  االمتدرربيینتوززيیع   )3

االممكن تدرريیبهھم من  االمتدرربيینتوصيیاتت ووحدةة االتدرريیب االميیدااني بشأنن أأعداادد 

 كل قسم أأكادديیمي٬، ووااألماكن االمتاحة لتدرريیبهھم. 

 متدرربب.االمشرفف ااألكادديیمي لكل  تحديید  )4

 .تزوويید االوحدةة بالكشوفاتت االخاصة بطلبة كل مشرفف أأكادديیمي على حدةة  )5

حتيیاجاتت االقسم من عددد االشعب االمطلوبة ووذذلك قبل االرفع لوكيیل االكليیة في اا  )6

 نهھايیة ااألسبوعع ااألوولل من كل فصل ددررااسي.

ً نماذذجج االزيیاررااتت   )7 جمع االتقارريیر االمعدةة من قبل االمشرفف ااألكادديیمي متضمنا

 ) ووكشوفف االدررجاتت.6(نموذذجج ررقم 

) االمستلمة من االمشرفيین 6االرفع لوكيیل االكليیة بنماذذجج االزيیاررااتت (نموذذجج ررقم    )8

 ميیونن ووذذلك قبل نهھايیة ااألسبوعع االعاشر.ااألكادديی

جمع تقارريیر االمشرفيین ااألكادديیميیونن وواالمتدرربيین حولل تقيیم جهھة االتدرريیب   )9

) ووعرضهھا على مجلس االقسم ووإإحاططة االوحدةة 10وو  9(نموذذجج ررقم 

 بالقرااررااتت االمتخذةة. 

 االماددةة االسابعة:

 مسؤووليیة االمشرفف ااألكادديیمي: 

 لمهھامم االتاليیة:االقيیامم با االمشرفف ااألكادديیمييیتولى       

عقد ااجتماعع تعريیفي لطالبب االمقررر خاللل ااألسبوعع االثاني من االفصل   )1

 االدررااسي٬، يیتم فيیهھ ااستعرااضض االجواانب االتاليیة:

A.   خطة االتدرريیب ووتتضمن خطة االمقررر وواالجدوولل االزمني للتقارريیر

 وواالزيیاررااتت االميیداانيیة.

B.  .شرحح آآليیة ااإلشراافف وواالتنسيیق وواالتقارريیر وواالنماذذجج االمطلوبة 

 تماعع االتنسيیقي االذيي تعقدهه ووحدةة االتدرريیب االميیدااني.  حضورر ااالج  )2

 .الزيیاررااتت االميیداانيیة في االموااعيید االمحدددةةاالقيیامم ب  )3
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وواالرفع ) 6( ررقم نموذذججميیداانيیة االزيیاررةة االمتدرربب خاللل االتقيیيیم ااستكمالل نموذذجج   )4

 بهھ لرئيیس االقسم في االموااعيید االمحدددةة.

 ميیدااني.االبصوررةة مستمرةة٬، وواالتوااصل مع االمشرفف  متابعة االمتدرربب  )5

وواالمستندااتت ) 10،٬7،٬6(نموذذجج ررقم  يیتضمن االنماذذجج للمتدررببااالحتفاظظ بملف   )6

االنهھائي وو ٬، وواالتقارريیر االدوورريیةلدىى جهھة االتدرريیباالمثبتة للحضورر ووااالنتظامم 

 . االمعدةة من قبل االمتدرربب ووفقاً لما هھھھو محددد في هھھھدهه االالئحة

 .تيیجةإإيیدااعع ملفاتت االمتدرربيین لدىى االقسم خاللل أأسبوعع من ااعتمادد االن  )7

  

 االماددةة االثامنة:

 مسؤووليیة ووحدةة االتدرريیب االميیدااني: 

تتولى ووحدةة االتدرريیب االميیدااني االقيیامم باإلضافة إإلى االمهھامم االمذكوررةة في االماددةة االراابعة 

 بالمهھامم االتاليیة:

تنسيیقي للمشرفيین ااألكادديیميیيین خاللل ااألسبوعع ااألوولل من كل عقد ااجتماعع   )1

 .فصل

 تزوويیدهھھھم بدليیل االتدرريیب.عقد لقاء تعريیفي فصلي للمتدرربيین وو  )2

 . لضمانن حسن سيیر االعمليیة االتدرريیبيیةمتابعة برنامج االتدرريیب   )3

جهھة االتدرريیب ووررفع االنتائج االمتعلقة بتقيیيیم  )10وو  9االنموذذجج ررقم ( تحليیل   )4

 . لألقسامم ااألكادديیميیة

إإعداادد تقريیر سنويي عن عمليیة االتدرريیب ووحسن سيیر االعمليیة االتدرريیبيیة   )5

 يیة نهھايیة كل عامم ددررااسي.وواالرفع بهھ لسعاددةة ووكيیل االكل

 :االماددةة االتاسعة

 :يیلتزمم االمتدرربب بما يیلي 

 ).1نموذذجج ررقم ( االميیداانيططلب اااللتحاقق بالتدرريیب ااستكمالل   )1

حضورر االبرنامج االتأهھھھيیلي للتدرريیب االذيي تعقدهه االكليیة قبل بداايیة االتدرريیب   )2

 .االميیدااني
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لقيیامم مباشرةة االتدرريیب االميیدااني لدىى جهھة االتدرريیب في االموااعيید االمحدددةة وواا  )3

 .المهھامم وواالوااجباتت االتي تحدددهھھھا لهھ جهھة االتدرريیبب

 اااللتزاامم بحسن االسلوكك ووقوااعد االعمل لدىى جهھة االتدرريیب.  )4

بصرفف االنظر عن ووسيیلة االمحافظة على سريیة االمعلوماتت االتي ااططلع عليیهھا   )5

 هھا.االحصولل عليی

 ااألكادديیمي بما يیتعرضض لهھ من مشاكل أأثناء فترةة االتدرريیب. إإبالغغ االمشرفف  )6

 ووتسليیمهھ )10ررقم ( نموذذجج  للجهھة االتدرريیبيیة تقيیيیم االمتدررببوذذجج ااستكمالل نم  )7

 للمشرفف ااألكادديیمي في نهھايیة فترةة االتدرريیب.

 تقديیم تقريیريین عن سيیر عمليیة االتدرريیب للمشرفف ااألكادديیمي.  )8

ً لما هھھھو   )9 تقديیم االتقريیر االنهھائي في بداايیة ااالسبوعع ااألخيیر من االتدرريیب ووفقا

 لالئحة.  ) من هھھھذهه اا19منصوصص عليیة في االماددةة ( 

 :االماددةة االعاشرةة

 فيیما يیلي:االميیدااني مسؤووليیة االمشرفف  

تحديید االخطة االتدرريیبيیة بالتنسيیق مع االمشرفف ااألكادديیمي وواالتوااصل معهھ في   )1

 .كل ما يیتعلق في سيیر عمليیة االتدرريیب

 معالجة االمشاكل وواالصعوباتت االتي قد توااجهھ االمتدرربب.  )2

) 7نموذذجج ررقم ( داانيتقيیيیم االمتدرربب من قبل االمشرفف االميیااستكمالل نموذذجج   )3

 ووتسليیمة االى االمشرفف ااألكادديیمي نهھايیة فترةة االتدرريیب.

في االفقرةة االسابقة ددوونن ااططالعع  ) االمشارر االيیهھ7سليیم االنموذذجج ررقم (يیتم ت  )4

 االمتدرربب على محتوااهه.

 االعبء ااإلشراافي لعضو هھھھيیئة االتدرريیس:

 االماددةة االحادديیة عشر:

 متدرربب )15( ة مناالشعبة االمكون يیتولى عضو هھھھيیئة االتدرريیس ااإلشراافف على

 عبئهھ االتدرريیسي.من تدرريیسيیة  ووحدااتت) 6( تحتسبكحد أأقصى٬، 
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 لتسجيیل مقررر االتدرريیب االميیدااني: وواالضواابط  االمتطلباتت ااألكادديیميیة

 االماددةة االثانيیة عشر:

) ساعة 107( ل في مقررر االتدرريیب االميیدااني ااال بعد ااستكمالليیال يیسمح للمتدرربب االتسج

 .معتمدةة على ااألقل

 ثة عشر:االماددةة االثال

تقديیم ططلب للتدرريیب في جهھة معيینة حصل منهھا على فرصة تدرريیبيیة٬،  متدررببلليیحق 

وويیُعرضض االطلب على ررئيیس االقسم ااألكادديیمي إلبدااء االرأأيي ووررفعهھ للجنة االتدرريیب 

 .للتوصيیة بالمواافقة من عدمهھا

 ضواابط وومدةة االتدرريیب االميیدااني:

 االماددةة االراابعة عشر:

جهھة لدىى  ) ساعة تدرريیب30قل عن (قضاء ما ال يی يیتوجب على االمتدرربب  .1

 .كاملاالدررااسي االفصل في ااألسبوعع خاللل اال االتدرريیب

 .عمل) ساعاتت 8( ةة االتدرريیب في االيیومم االوااحد عندتزيید مال يیجب أأ   .2

 .ال يیسمح للطالب بتسجيیل أأيي مقررر آآخر خاللل فترةة االتدرريیب  .3

عرضض  يیجب أأنن يیكونن مكانن االتدرريیب مديینة االريیاضض؛ وويیسمح بخالفف ذذلك بعد  .4

مشرفف ااألكادديیمي للب على ررئيیس االقسم ااألكادديیمي إلبدااء االرأأيي ووررفعهھ االطل

 .للتوصيیة بالمواافقة من عدمهھا

 تغيیيیر جهھة االتدرريیب:

 االماددةة االخامسة عشر:

Ø   إإال في حدوودد االضرووررةة  االمحدددتغيیيیر جهھة االتدرريیب للمتدرربب  يیجوززال

 .كليیةاالقصوىى٬، ووبعد مواافقة االمشرفف ااألكادديیمي ووووحدةة االتدرريیب االميیدااني في اال

Ø  تقديیم  االجهھة االتدرريیبيیة٬، فإنهھ يیتوجب على االمتدرربب في حالل االمواافقة على تغيیيیر

االتي سيینتقل منهھا٬، ووططلب  ااعتذاارر خطي عن ااالستمراارر في االتدرريیب إإلى االجهھة

مواافقتهھا على ذذلك قبل أأنن تقومم ووحدةة االتدرريیب االميیدااني بتوجيیهھهھ إإلى االجهھة 

 االجديیدةة.
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 قوااعد االغيیابب:

 :االماددةة االساددسة عشر

مغاددررةة مكانن االعمل خاللل فترااتت االدوواامم االخاصة بهھ إإال  للمتدررببيیحق  ال  .1

إإبالغغ االمشرفف ااألكادديیمي  على أأنن يیقومم ااالخر٬، االميیداانيبمواافقة االمشرفف 

 .بذلك

االتغيیب عن االتدرريیب أليي سبب كانن٬، ووفي حالل االتغيیب بسبب  ال يیحق للمتدرربب  .2

 ااألكادديیمي فوررااً.مرضض أأوو عذرر قاهھھھر فيیجب إإخبارر االجهھة االتدرريیبيیة وواالمشرفف 

 .٪25نسبة االغيیابب عن إإذذاا تجاووزز تطبق قوااعد االحرمانن   .3

 حذفف االبرنامج

 االماددةة االسابعة عشر:

 يیخضع ااالعتذاارر عن برنامج االتدرريیب االميیدااني لألحكامم االتاليیة:

أأنن يینطبق على االمتدرربب شرووطط ااالعتذاارر عن فصل ددررااسي ووفقاً لما هھھھو مطبق   .1

 في لواائح االجامعة.

 .٪25االغيیابب عن زز نسبة ووعدمم تجا  .2

 مواافقة االقسم ااألكادديیمي بناًء على توصيیة االمشرفف ااألكادديیمي بهھذاا االخصوصص.    .3

 تقيیيیم االتدرريیب االميیدااني وونظامم االتقديیرااتت:

 االماددةة االثامنة عشر:

 لنسب االتاليیة:تقسم ددررجاتت مقررر االتدرريیب االميیدااني ووفقاً ل

  

 للمشرفف االميیدااني 25٪

 للمشرفف ااألكادديیمي 75٪

      

 واابط االعامة لكتابة االتقريیر االنهھائي:االض

 االماددةة االتاسعة عشر:
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ً عن برنامج االتدرريیب االميیدااني  وويیسلم للمشرفف يیقدمم االمتدرربب بنفسهھ تقريیرااً نهھائيیا

 ووفقاً للضواابط االتاليیة:ااألكادديیمي 

 .A4كتابة االتقريیر على ووررقق مقاسس    .1

 مة.ااالفف كل 8ووال يیقل عن  ااالفف كلمة 10يیجب اانن ال يیزيید االتقريیر على   .2

 يیجب أأنن يیشتمل االتقريیر على االمحتويیاتت االتاليیة:  .3

A.  ووررقمهھ  االغالفف: ووتشتمل على االمعلوماتت االتاليیة: ااسم االمتدرربب صفحة

٬، ووااسم مشرفهھ ااألكادديیمي٬، ووررقم االمقررر ووررمزهه٬، ووفترةة االتدرريیب٬، قسمةوو

 ووجهھة االتدرريیب.

B.  فهھرسس بالمحتويیاتت.  

C.  :ووططبيیعة  لماهھھھيیة االجهھة االتدرريیبيیةووتحتويي على ووصف مختصر  االمقدمة

 .االتدرريیب االذيي خضع لهھ ووعرضاً موجزااً لمحتويیاتت االتقريیر

D.   :االتي حصل عليیهھاتفاصيیل عمليیة االتدرريیب  وويیشملاالعرضض االعامم. 

E.   االمكتسبة خاللل فترةة االخاتمة: ووتحتويي على ملخص للمهھاررااتت وواالخبرااتت

 .االتدرريیب ووملحوظظاتهھ ووآآررااءهه حولل ذذلك

F.  االوااررددةة في االتقريیر االمالحق: ووتشمل االمعلوماتت.  
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	االدليیل ااالررشادديي لبرنامج االتدرريیب االميیدااني  

 
  

 مقدمة:اال أأووالً:

اانطالقاً من ررؤؤيیة كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة في االمحافظة على االدوورر االريیادديي في مجالل االتعليیم 

االعلمي ووإإعداادد كوااددرر عاليیة االتأهھھھيیل٬، حرصت االكليیة على كل ما من شأنهھ تنميیة مهھاررااتت  وواالبحث

جيیهھا ووتسخيیر كل االطاقاتت وواالمواارردد لتنميیتهھا بما يیتواافق مع متطلباتت سوقق االعمل٬، وولتحقيیق خريی

ذذلك فقد ااعتمدتت االكليیة في منهھجيیتهھا االجديیدةة االنسخة االمطوررةة من مقررر االتدرريیب االميیدااني. وويیهھدفف 

ة في هھھھذاا االمقررر إإلى تدعيیم االعمليیة االتكامليیة بيین االجواانب االنظريیة وواالجواانب وواالمماررساتت االعمليی

سوقق االعمل٬، مما يیسهھم في مساعدةة االطالبب في معرفة ووتقيیيیم قدررااتهھ ووإإمكاناتهھ وونقاطط االقوةة 

في االوااقع االعملي٬، وواالذيي يینعكس بدووررهه على  ماانخرااططهھ لديیهھم كما يیساعدهھھھم ذذلك في وواالضعف

االعمليیة االتطويیريیة وواالحصولل على االوظظيیفة االمالئمة. من جهھة أأخرىى يیعودد هھھھذاا االمقررر بمنفعة هھھھامة 

من جهھاتت  ةةعلى االكليیة من خاللل معرفة مستويیاتت خريیجيیهھا عن ططريیق االتغذيیة االرااجعة االملقا

االتدرريیب٬، ووهھھھو ما يیمكنهھا من قيیاسس مدىى فاعليیة خططهھا االدررااسيیة في تلبيیة متطلباتت سوقق االعمل٬، 

وومن ثم تحديیث ووتطويیر االمناهھھھج ااستجابة للتطوررااتت وواالمتغيیرااتت في سوقق االعمل٬، ووهھھھو ما يینعكس 

       فعالل. ة االمطافف على تدعيیم االدوورر االريیادديي للكليیة ووااإلسهھامم في خدمة االوططن بشكلفي نهھايی

 ررسالة االتدرريیب االميیدااني: ثانيیاً:

لدىى خريیجي االكليیة من ططالبب وواالعمليیة االتركيیز على تطويیر االمهھاررااتت االتطبيیقيیة 

بيین االكليیة ووخريیجيیهھا من جهھة٬،  وومستداامهھ ووططالباتت من خاللل بناء عالقاتت قويیة

االسريیع في سوقق  اانخرااططهھماتت االتدرريیب االخاررجيیة من جهھة أأخرىى بما يیضمن ووجهھ

 االعمل.
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 فواائد االتدرريیب االميیدااني: ثالثاً:

االمشارركة  لجميیع ااالططرااففمن االفواائد ووااإليیجابيیاتت بعددد االتدرريیب االميیدااني  يیعودد

 .بالكليیة٬، مرووررااً بالجهھة االتدرريیبيیة وواانتهھاًء االمتدرربب اابتدااًء من٬، في هھھھذهه االعمليیة

 وونستعرضض فيیما يیلي أأهھھھم تلك االفواائد: 

 :للمتدررببفواائد االتدرريیب االميیدااني بالنسبة 
A.  ٬، ووتحقيیق االعمليیة اتتاالنظريیة وواالمماررساالجواانب  بيیناالربط  في هھھھمةمسااال

 .االتكامل بيینهھما

B.   في ااختيیارر االوظظيیفة وواالمهھنة االمالئمة خاللل فترةة االتدرريیب٬،  االمتدررببمساعدةة

 .االنجاحح االمهھني يیسهھم فيااألمر االذيي 

C.   من خاللل تقيیم االقدررااتت ووااإلمكاناتت  االمتدررببااالسهھامم في تطويیر ووتأهھھھيیل

 .ووتحديید موااططن االقوةة وواالضعف

D.   من خاللل تفعيیل  على ووظظيیفةلالنخرااطط في سوقق االعمل للحصولل  االمتدررببددعم

  االتدرريیب االمنتهھي بالتوظظيیف.

 صاحب االعمل):(فواائد االتدرريیب االميیدااني بالنسبة للجهھة االتدرريیبيیة 
A.  ةة بيیناتت خريیجي االكليیة لجهھاتت االتوظظيیف.ااتاحة قاعد  

B.   ااالسهھامم في تقليیص عمليیة االبحث عن االموظظف االمناسب ووررفع كفأتهھا ووذذلك من

 أأثناء فترةة االتدرريیب. معهھم  تعامل االمباشرخاللل قيیاسس أأدداائهھم وواال

C.   االتدرريیب٬، وومنحهھم االفرصة للمساهھھھمة في ووجهھاتت  االكليیةتوثيیق االصلة بيین

  تقديیم ملحوظظاتهھم ووأأررااءهھھھم.تطويیر مخرجاتت االكليیة عن ططريیق 

 :للكليیةفواائد االتدرريیب االميیدااني بالنسبة 
A.  بيین مخرجاتت عمليیة االتعلم في االكليیة٬، وومتطلباتت سوقق االعمل من  تدعيیم االربط

 ؛خاللل عمليیة االتغذيیة االرااجعة االتي يیتم االحصولل عليیهھا نتيیجة للتدرريیب االميیدااني

 .فعاللاالدوورر االريیادديي للكليیة في خدمة االوططن بشكل ما يیعززز م

B.  تدعيیم ما يیساهھھھم في م٬، اابراازز مهھاررااتت ووقدررااتت ططالبب االكليیة لجهھاتت االتوظظيیف

 خريیجيیهھا ميیزةة تفضيیليیة. منحفي سوقق االعمل٬، وويی مكانتهھا
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C.  من االوقوفف على ااإلشكاليیاتت االبحثيیة االتطبيیقيیة أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس  تمكيین

 مما يیفتح لهھم آآفاقاً بحثيیة جديیدةة.  لدىى جهھاتت االتوظظيیف

 لتدرريیب االميیدااني:أأهھھھداافف اا رراابعاً:

A.  متطلباتت سوقق االعمل.االتي تلبي االمهھاررااتت االعمليیة  إإكسابب االمتدرربب 

B.  ٬، وواالتعرفف على االتدرريیبلبعض االمهھامم االوظظيیفيیة في جهھة  مماررسة االمتدرربب

 .ضمن االعمليیة ااإلدداارريیة بعض ااألددووااتت ووااآلليیاتت االمستخدمة

C.  شكل ٬، ووإإكسابهھ االقدررةة على االتعامل باالمتدرربب االتوااصل لدىى مهھاررااتت تدعيیم

 أأفضل مع ااآلخريین في إإططارر بيیئة عمل ووااقعيیة.   

D.  االمتعلقة ببحث ووتحليیل بعض  ااالررتقاء بمستوىى مهھاررااتت االمتدرربب

االعمليیة على ااررضض االوااقع وواالمرتبطة بتخصصهھ االموضوعاتت أأوو االمشكالتت 

وواالربط بيینهھا ووبيین االقضايیا وواالموضوعاتت ووتحليیل مما يیمكنهھ من ووصف 

 .           من خاللل االمناهھھھج االدررااسيیة تعلمهھاااألفكارر وواالنظريیاتت االتي 

E.   ٬، االمذكرااتت االقانونيیةااللواائح االتنظيیميیة وو االفنيیة للطالبب كإعداادد مهھاررااتتاالتنميیة

ووصيیاغة لواائح االدعوىى وواالمذكرااتت االدبلوماسيیة ووصيیاغة مشارريیع ااالتفاقيیاتت 

 .                 االدووليیة

F.  لتدرريیبجهھة ااعلى ووظظيیفة مناسبة ددااخل  ززيیاددةة فرصص حصولل االمتدرربب . 

G.   اااليیجابيیة مع جهھاتت االتدرريیب٬، من خاللل عمليیاتت االتوااصل بيین  اتتاالعالقتنميیة

صوررةة مما يیعكس االجهھاتت٬،  وومسئولي تلكاالمشرفيین ااألكادديیميیيین للطالبب 

 ذذهھھھنيیة اايیجابيیة عن االكليیة ووخريیجيیهھا.
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 مرااحل ووإإجرااءااتت تنفيیذ االتدرريیب االميیدااني:خامساً: 

تدرريیب االميیدااني ضمن ثالثث يیمكن تصنيیف إإجرااءااتت وومرااحل تنفيیذ اال

 مجموعاتت٬، هھھھي:

Ø  .إإجرااءااتت مرحلة االتحضيیر ووااإلعداادد 

Ø  .إإجرااءااتت مرحلة االتنفيیذ وواالمتابعة 

Ø  وواالبرنامج. إإجرااءااتت مرحلة تقيیيیم االمتدرربب  

ووفيیما يیلي يیتم توضيیح ااإلجرااءااتت االتي تندررجج تحت كل مجموعة٬، وواالنماذذجج 

االجدااوولل االثالثة االمرتبطة بكل إإجرااء٬، وومسؤووليیة االتنفيیذ من خاللل عرضض 

 االتاليیة:  

 ) إإجرااءااتت مرحلة االتحضيیر ووااإلعداادد1جدوولل ررقم (

 االنماذذجج إإجرااءااتت مرحلة االتحضيیر ووااإلعداادد
االجهھة 

 االمسؤوولة

االمستهھدفة من ااجل االتعرفف على  جهھة االتدرريیباالتوااصل مع   -1

عهھم تفاهھھھم ماال ووإإعداادد مذكرااتتلديیهھم االفرصص االتدرريیبيیة االمتاحة 

 . االرفع بهھا لصاحب االصالحيیةوو

§  مع  تفاهھھھم ااتتمذكر
 االتدرريیب اتتجهھ

  .االمستهھدفة

§   ااستبيیانن فرصص
 ٬،االتدرريیب االميیدااني

 .)3(نموذذجج ررقم 

§   ددليیل تعريیف جهھة
برنامج في االتدرريیب 

٬، االتدرريیب االميیدااني
 .)2نموذذجج ررقم (

ووحدةة 

االتدرريیب 

 االميیدااني

االتي  ووحدةة االتدرريیب االميیدااني االجهھاتت االتدرريیبيیة االمختلفة تحصر  -2

ووتحديید االمميیزااتت االتي  لباتتستقومم في تدرريیب االطالبب وواالطا

تتيیحهھا هھھھذهه االجهھاتت٬، كما يیتم تعريیف هھھھذهه االجهھاتت بالبرنامج 

 . ااالكادديیميیة بهھذهه االجهھاتتوويیتم إإبالغغ ااألقسامم ااألكادديیميیة ٬، االتدرريیبي

§   ااستبيیانن فرصص
٬، االتدرريیب االميیدااني

 .)3نموذذجج ررقم (

§   ددليیل تعريیف جهھة
برنامج في االتدرريیب 

٬، االتدرريیب االميیدااني
 .)2وذذجج ررقم (من

ووحدةة 

االتدرريیب 

 االميیدااني
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ااألقسامم ااألكادديیميیة ووجهھاتت نظرهھھھا بشأنن االمهھامم االتدرريیبيیة  ترسل  -2

االتي يیفضل  االمطلوبب تدرريیب االطالبب وواالطالباتت عليیهھا٬، ووااألماكن

 تدرريیبهھم فيیهھا إإلى ووحدةة االتدرريیب االميیدااني. 

 

 

 

 

االقسم 

 ااألكادديیمي

ووحدةة االتدرريیب االميیدااني االفرصص االتدرريیبيیة االمتاحة في االجهھاتت  تحصر – 3

 وويیتم إإبالغغ ااألقسامم بنتائج هھھھذهه االخطوةة.  االتدرريیبيیة االمختلفة

ووحدةة  

االتدرريیب 

 االميیدااني

يیقومم سكرتيیر االقسم ااألكادديیمي باستالمم ططلباتت االتسجيیل للتدرريیب  -4

وويیتم االتأكد  خاللل االفترةة االمحدددةة للتسجيیل٬، االمتدرربيین(وومرفقاتهھا) من 

للشرووطط االوااجب تواافرهھھھا للتسجيیل٬، وويیقومم  متدررببمن ااستيیفاء كل 

ً حسب االساعاتت االمكتسبة وواالمعدلل  بتجميیعهھا ووترتيیب ااألسماء تناززليیا

ً بأسماء  ً بهھ ااستماررااتت االمتدرربيینااألكادديیمي٬، وويیعد كشفا ٬، وومرفقا

 االتسجيیل وومرفقاتهھا٬، وويیعرضهھ على مجلس االقسم ااألكادديیمي.

االقسم  

 ادديیميااألك

االمرشحيین  وواالطالباتت تقومم ااألقسامم بإعداادد قواائم مبدئيیة بأسماء االطالبب -5

للتدرريیب من كل قسم أأكادديیمي في االموااعيید االمحدددةة بالبرنامج االتدرريیبي 

 إإلى ووحدةة االتدرريیب االميیدااني. وومن ثم يیتم إإررسالهھا 

االقسم  

 ااألكادديیمي

تدرريیب جهھة محدددةة يیرغب اال منللتدرريیب االمرشح  حصوللفي حالل  -6

وويیتم  ٬،٬، وومميیزااتت االتدرريیب فيیهھاهھافيیهھا٬، يیطالب بتقديیم بيیاناتت كاملة عن

ووحدةة االتدرريیب االميیدااني؛ وواالتنسيیق بهھذاا االخصوصص بيین االقسم االمعني 

 ). 3بحيیث يیتم تطبيیق االخطوةة ررقم (

ططلب  نموذذجج
 اااللتحاقق

بالتدرريیب 
نموذذجج  االميیدااني
  .) 1(  ررقم

االقسم 
 ااألكادديیمي

ووحدةة 
االتدرريیب 
 االميیدااني

 لتدرريیب لكل متدرربب ااألماكن االمتاحة تحديید ااألقسامم ااألكادديیميیة في يیتولى -7

حدةة االتدرريیب إإلى وو هھايیتم إإررسال٬، وومن ثم مع مرااعاةة ررغباتهھم إإنن أأمكن

 االميیدااني.

االقسم  

 ااألكادديیمي

يین للتدرريیب تقومم ووحدةة االتدرريیب االميیدااني بإعداادد قواائم بأسماء االمرشح -8

 في كل جهھة تدرريیب ووترسلهھا للجهھاتت االتدرريیبيیة. 

ووحدةة  

االتدرريیب 

 االميیدااني
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 ) إإجرااءااتت مرحلة االتنفيیذ وواالمتابعة2جدوولل ررقم (

 االنماذذجج إإجرااءااتت مرحلة االتنفيیذ وواالمتابعة
االجهھة 

 االمسؤوولة

بالمهھامم وواااللتزااماتت٬، ووتسليیمهھ ددليیل االتدرريیب  تعريیف االمتدرربب -1

بالخطة االزمنيیة للبرنامج االتدرريیبي وويیتم ذذلك فهھ ووتعريی االميیدااني٬،

 .ضمن االلقاء االتعريیفي

ددليیل تعريیف جهھة 

برنامج في االتدرريیب 

٬، االتدرريیب االميیدااني

 .)2وذذجج ررقم (من

 

 

ووحدةة 

االتدرريیب 

 االميیدااني

ووتزوويید ووحدةة ؛ مباشرةة االمتدرربب االتدرريیب لدىى جهھة االتدرريیب -2

 .) بعد ااستكمالهھ4االتدرريیب بالنموذذجج ررقم (

المشرفف بددليیل ااالتصالل 

نموذذجج ررقم االميیدااني٬، 

)4(. 

 لمتدرربباا

تحت 

 إإشراافف

االمشرفف 

 ااألكادديیمي

المشرفف بددليیل ااالتصالل  إإلى جهھة االتدرريیب.            )5ررقم (نموذذجج  تسليیم -3

نموذذجج ررقم ٬، ااألكادديیمي

)5(. 

 حدةةوو

 االتدرريیب

 االميیدااني

خاللل فترةة االتدرريیب ووتقيیيیم أأدداائهھ من مختلف  متابعة االمتدرربب -4

 االجواانب مع االتركيیز على: 

§    .االحضورر ووااالنتظامم في االدوواامم 

§  (تقريیراانن ددوورريیانن ووآآخر نهھائي) هھا االمتدرربباالتقارريیر االتي يیقدم 

§  فترةة االتدرريیبخاللل  متابعة أأددااء االمتدرربب    . 

تقيیيیم  ااستماررةة

متدرربب خاللل اال

ميیداانيیة االزيیاررةة اال

فف للمشر

نموذذجج ٬، ااألكادديیمي

 .)6(ررقم 

االمشرفف 

ااألكادديیمي 

مشرفف االوو

 االميیدااني
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 ) إإجرااءااتت مرحلة تقيیيیم االمتدرربب3جدوولل ررقم (

 االنماذذجج االمتدررببإإجرااءااتت مرحلة تقيیيیم 
االجهھة 

 االمسؤوولة

خاللل فترةة االتدرريیب من قبل جهھة االتدرريیب٬، بتعبئة  االمتدرربب يیقيیم -1

 ووتسليیمهھ للمشرفف ااألكادديیمي. )7ررقم (االنموذذجج 
تقيیيیم نموذذجج 

متدرربب من قبل اال
٬، االمشرفف االميیدااني

 .)7ررقم (نموذذجج 
 

 جهھة االتدرريیب

االمشرفف    .للمشرفف ااألكادديیمي تقريیريین يیقدمم االمتدرربب -2

 ااألكادديیمي

دديیمي ووووحدةة االتدرريیب االميیدااني يیزوودد االمتدرربب كالً من االمشرفف ااألكا -3

تقريیر نهھائي مع مرااعاتت االضواابط االمنصوصص عليیهھا في االماددةة 

)19( 

االمشرفف  

 ااألكادديیمي

 وواالوحدةة 

يیزوودد االمشرفف ااألكادديیمي ووحدةة االتدرريیب االميیدااني ملف االمتدرربب  -4

ً نماذذجج االتقيیيیم ووغيیرهھھھا من االنماذذجج االمرتبطة بعمليیة  متضمنا

 . ااعالهه 3وو  2رر االيیهھما في االفقرةة مشااالتدرريیب٬، ووكذلك االتقارريیر اال

 ررقم االنماذذجج
(10,9,8,7,6)  

 

االمشرفف 

 ااألكادديیمي
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 االميیداانينماذذجج االتدرريیب 
 

 

  نموذذجج تعبئة يیلزمم    بالتددرريیبب   اااللتحاقق   (  االميیدداانيططلبب   ررقمم     )1نمووذذجج أأررفاقق  مع

 االتالي:

ü   االسجل االدررااسي للطالب.صوررةة من 

ü  للطالب االسيیرةة االذااتيیة. 

ü   من االهھويیة االوططنيیةصوررةة. 

 

 غيیر االمكتملة.: لن يینظر في االطلباتت ملحوظظة
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                                                                                           جامعة االملك سعودد

                                                                          كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة
 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني 

 االهھاتف
 االفاكس

 االبريید اااللكترووني 
 

 االميیداانيططلب اااللتحاقق بالتدرريیب  ) 1(  ررقم نموذذجج

 :ااالسم

 االقسم:                                   االرقم االجامعي:

 فصل ووسنة االتخرجج االمتوقعة:

 االمعدلل االترااكمي:

 :تكمالهھاإإسعددد االساعاتت االتي تم 

 االعنواانن:

 االهھاتف:

 : االبريید اااللكترووني                                    : ررقم االجواالل

 :أأسم شخص ممكن االتوااصل معهھ عند االضرووررةة

 ررقم جواالة:

 االمديینة االتي ترغب االتدرربب فيیهھا:

 هھھھل سبق لكم االتنسيیق مع جهھة تدرريیب؟

 نعم                               ال

 نت ااإلجابة بنعم أأكمل االتالي:إإذذاا كا
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 ااسم االجهھة:

 ااسم االشخص االمسؤوولل:

 هھھھاتف:

 االوظظيیفة:

 فاكس:

 تعهھدد  اااللتززاامم  بنظظمم  وولوواائح  االتددرريیبب

: ..........................................االرقم االجامعي: ......................... االمتدررببأأتعهھد أأنا 

 بما يیأتي:

§  جهھة االتدرريیب في االموااعيید االمحدددةة مباشرةة االتدرريیب االميیدااني لدىى. 

§  ٬، وررااً عند عدمم اانتظامي في االتدرريیبإإبالغغ االمشرفف ااألكادديیمي وواالمشرفف االميیدااني ف

 أليي ظظرفف كانن.أأوو تغيیبي 

§   االقيیامم بالوااجباتت االتي أأكلف بهھا لدىى جهھة االتدرريیب 

§  تحمل االمسؤووليیة االكاملة عما يیصدرر مني خاللل فترةة االتدرريیب. 

§  يیماتت االمشرفف االميیدااني ووفق ضواابط االعمل.ااالستجابة لتوجيیهھاتت ووتعل 

§    االمحافظة على أأسراارر االعمل 

 أأنن أأتفهھم ووأأتعهھد بااللتزاامم بكل ما جاء في هھھھذاا ااإلقراارر ووعليیهھ أأووقع...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /       /       هھھھـ                       االتارريیخ                       توقيیع االمتدرربب                               

  

 الستعمالل ووحدةة االتدرريیب االميیدااني فقط

 تارريیخ ااالستالمم                                        مالحظاتت           

 

 ـ  ــــــ /ـــــــ /ــــــ         
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                                                                                           جامعة االملك سعودد

                                                                          كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة
 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني 

 االهھاتف
 االفاكس

 االبريید اااللكترووني 
 

 برنامج االتدرريیب االميیداانيفي ددليیل تعريیف جهھة االتدرريیب  )2(نموذذجج ررقم 
  االميیداانيددليیل تعريیف ببرنامج االتدرريیب 

 االميیداانياالمختلفة ببرنامج االتدرريیب االقطاعاتت االمستهھدفة تعريیف  يیهھدفف االنموذذجج إإلى

 . قق وواالعلومم االسيیاسيیةاالحقولطالبب كليیة 

االكليیة (من االمتوقع في االسنة االنهھائيیة  /تتاالمرشحونن للتدرريیب هھھھم من ططالبب  •

نهھايیة االعامم االدررااسي  في االقانوننأأنن يیحصلواا على شهھاددةة بكالورريیوسس 

 االحالي.    

 .في ااالسبوعع ساعة تدرريیبيیة 30مدةة االبرنامج   •

               االمواافق:حيیث يیبدأأ االبرنامج في:                                 

 وويینتهھي في:                                           االمواافق:        

   .  بتخصص االقانوننصلة اال ذذااتت ااالماكنحد أأفي  هھميیتم تدرريیب ألنننسعى   •

ً لكل   • خاللل  االمتدررببحيیث يیتولى توجيیهھ  ؛متدررببتحددد جهھة االتدرريیب مشرفا

بموجب االنماذذجج  االمتدررببضا بتقيیيیم وويیقومم أأيی ٬،هھھھذهه االجهھةفي فترةة توااجدهه 

ً بأنن االدررجة االتي يیعطيیهھا االمشرفف للطالب تمثل  ٬،االمحدددةة لذلك  %25علما

 .   االميیداانيااإلجماليیة في االتدرريیب  االمتدررببمن ددررجة 

ططة ااالكليیة االطالبب خاللل فترةة تنفيیذ االبرنامج بوسفي االتدرريیب  ووحدةةتتابع   •

حيیث  ؛(مشرفيین أأكادديیميیيین) االكليیةفي ووليین عن االتدرريیب ؤمجموعة من االمس

ً كل –يیقومونن بزيیاررااتت ددوورريیة للطالبب  بهھدفف تقيیيیم أأددااء  - ما كانن ذذلك ممكنا
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في  االمتدرربيینبشكل ددوورريي وواالوقوفف على مالحظاتت االمشرفيین عن  االمتدرربب

 جهھة االتدرريیب.      

خاللل فترةة االتدرريیب بقوااعد ووأأنظمة جهھة االتدرريیب ططالما أأنهھا  االمتدررببيیلتزمم   •

 االتدرريیبيیة.      تتعلق بمهھامهھ

تضمن أأهھھھم يیاالتدرريیب بالكليیة بعمل تقريیر نهھائي  ووحدةةمن قبل  االمتدررببيیكلف   •

تضمن ووصفا لبعض يیكما يیمكن أأنن  ٬،االمهھامم االتي قامم بهھا في جهھة االتدرريیب

وولكن ددوونن أأنن يیتعرضض  ؛االعمليیة/ االبحثيیة االتي قامم بهھا االفعاليیاتت أأوو ااألنشطة

أأهھھھميیة االحفاظظ  من قبلهھ علىد تعهھكك هھھھناحيیث  ؛آليیة معلوماتت لهھا ططابع االسريیة

 ).     جهھة االتدرريیبعلى أأسراارر ووخصوصيیاتت 

نسعد  ٬،نسيیق بشأنن االفرصص االتدرريیبيیة لديیكمللت /لمزيید من االتفاصيیل عن االبرنامج وو

 :االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیةكليیة في  االميیدااني االتدرريیب حدةةبتوااصلكم مع وو

 

 :حدةةاالو االمشرفف على

 :فاكس                                            هھھھاتف ررقم:              

 االبريید ااإللكترووني:
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                                                                                           جامعة االملك سعودد
                                                                          لومم االسيیاسيیةكليیة االحقوقق وواالع

 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني 
 االهھاتف
 االفاكس

 االبريید اااللكترووني 
 

 ااستبيیانن فرصص االتدرريیب االميیدااني )3(نموذذجج ررقم 
  االميیداانيااستبيیانن فرصص االتدرريیب 

 

االقطاعاتت ووليین عن االتدرريیب في ؤآآررااء االمس تطالععااساالنموذذجج إإلى  هھھھذاا يیهھدفف

 االجهھاتتاالمختلفة حولل االفرصص االتدرريیبيیة االتي يیمكن أأنن توفرهھھھا هھھھذهه االمستهھدفة 

 .االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیةلطالبب كليیة 

 معلوماتت عن جهھة االتدرريیب 

 :جهھة االتدرريیبااسم 

 :وولل عن االتدرريیبؤااسم االمس

 مسمى االوظظيیفة:

 االهھاتف: 

 :االبريید اااللكترووني

 االعنواانن:

 

 

 بيیانن مبدئي بعددد ووأأماكن فرصص االتدرريیب لكل تخصص
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 االتخصص 

عددد االفرصص 

االمتاحة 

  للتدرريیب

االمتوقع  ااألقسامم 

 االمتدررببتدرريیب 

 فيیهھا

 االتدرريیب مكانن

    قانونن 

    علومم سيیاسيیة

 

 

 مميیزااتت االتدرريیب  

 

ً  مكافأةة  :االمتدرربب شهھريیا

يیوجد                     يیوجد  ال       

 ------------------مقدااررهھھھا: 

 

 مميیزااتت أأخرىى: 

 

 

 

نسعد  ٬،نسيیق بشأنن االفرصص االتدرريیبيیة لديیكمللت /لمزيید من االتفاصيیل عن االبرنامج وو

 :االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیةبكليیة االميیدااني االتدرريیب بتوااصلكم مع ووحدةة 

 

§  االمشرفف على االوحدةة: 

 

 :  ررقم فاكس                                   هھھھاتف ررقم:            
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 االبريید اااللكترووني:                                           جواالل ررقم: 

 

 

 ٬،ة االرااغبة في تدرريیب االطالبب لديیهھايیرجى تعبئة هھھھذاا االنموذذجج من قبل االجهھ

 االكليیة على االعنواانن االتالي:في إإررسالهھا إإلى ررئيیس لجنة االتدرريیب وو
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                                                                                           جامعة االملك سعودد

                                                                          كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة
 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني 

 االهھاتف
 االفاكس

 االبريید اااللكترووني 
 

 االميیداانيالمشرفف بددليیل ااالتصالل  )4(نموذذجج ررقم 
 في جهھة االتدرريیب االمتدررببوولل عن ؤاالمس االميیدااني ددليیل ااالتصالل بالمشرفف

 

ووحدةة االتدرريیب إإلى  وويیتم إإررسالهھ ٬،االميیداانياالمشرفف من قبل  هھھھذاا االنموذذجج يیكمل

 تدرريیب.  خاللل ااألسبوعع ااألوولل من اال االميیدااني بالكليیة

 االمتدرربببوااسطة  هھھھذاا االحقل يیستكمل

 :ااالسم

 

 االرقم االجامعي:

 :االقسم

 

 االهھاتف:  

 االبريید اااللكترووني:

 :جهھة االتدرريیب

 االميیداانياالمشرفف بوااسطة  يیستكمل هھھھذاا االحقل

 :يمسمى االوظظيیفاال :ااالسم
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 تدرريیب:االتارريیخ بداايیة 

 هھھھاتف: 

 جواالل:

 

 فاكس: 

 االبريید اااللكترووني:
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                                                                                           جامعة االملك سعودد

                                                                          كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة
 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني 

 االهھاتف
 االفاكس

 االبريید اااللكترووني 
 

 المشرفف ااألكادديیميبددليیل ااالتصالل  )5(نموذذجج ررقم 
 المشرفف ااألكادديیميبددليیل ااالتصالل 

 

 االميیداانيوويیرسلهھ إإلى االمشرفف  ٬،ادديیمياالمشرفف ااألكمن قبل  هھھھذاا االنموذذجج يیستكمل

 .لل ااألسبوعع ااألووللخال

  

 االمتدررببااسطة بو يیستكمل هھھھذاا االحقل

 :ااالسم

 

 االرقم االجامعي:

 :االقسم

 

 االهھاتف:  

 االبريید اااللكترووني

 :االجهھة االتدرريیبيیةااسم 
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كلما  ٬،بكليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیةاالميیدااني االتدرريیب نسعد بتوااصلكم مع ووحدةة 

 تطلب ااألمر ذذلك ووبيیاناتهھم كالتالي:

 

§  االمشرفف على االوحدةة: 

 

 فاكس ررقم:                                هھھھاتف ررقم:                 

 جواالل ررقم:                                           االبريید اااللكترووني: 
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                                                                                           جامعة االملك سعودد

                                                                          كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة
 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني 

 االهھاتف
 االفاكس

 االبريید اااللكترووني 
 

فف ميیداانيیة للمشراالزيیاررةة االمتدرربب خاللل االتقيیيیم  ااستماررةة )6(نموذذجج ررقم 
 .ااألكادديیمي

 

 للمشرفف ااألكادديیمي ميیداانيیةاالزيیاررةة االمتدرربب خاللل االتقيیيیم 

 

 جهھة االتدرريیب: ااسم االمتدرربب:        

 االمشرفف االميیدااني: تم فيیهھ االتدرريیب:يیاالقسم االذيي 

 تارريیخ االزيیاررةة:

االدررجة  االعناصر موضع االتقيیيیم  

(تترااووحح من 

1> 10(  

 االتعليیق

   توااجد االمتدرربب.   .1

   للمتدرربب. االمظهھر االعامم  .2

إإددررااكك االمتدرربب لتفاصيیل   .3

 االعمل.
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قدررتهھ على االعرضض   .4

 االشفويي لمهھامم عملهھ.

 

  

 االجديیة في االتدرريیب.  .5

 

  

مع مدرربيیهھ في  ملهھتعا  .6

 االعمل.  

 

  

 هھ مع ززمالئهھ.تعامل  .7

 

  

للحصولل االمتدرربب  مباددررةة  .8

معلوماتت جديیدةة  على

 ووتولي مهھامم متنوعة.

 

  

تقبل ووااستيیعابب مالحظاتت   .9

 كادديیمي. االمشرفف ااأل

 

  

االمتدرربب  ااستيیعابب  .10

جهھة في طبيیعة االعمل ل

 .االتدرريیب

  

   االدررجة ااإلجماليیة

 
تووقيیع  االمشررفف  ااألكادديیمي        
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                                                                                           جامعة االملك سعودد

                                                                          كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة
 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني 

 االهھاتف
 االفاكس

 االبريید اااللكترووني 
 

 متدرربب من قبل االمشرفف االميیداانياالتقيیيیم  )7(نموذذجج ررقم 
 

 مشرفف االميیداانيمن قبل اال متدرربباالتقيیيیم 

 

 االرقم االجامعي: :االمتدررببااسم 

 ااسم االمشرفف االميیدااني: :االتدرريیبيیةااسم االجهھة 

      

  مم

 عناصر االتقيیيیم

 ددررجة االتقيیيیم

جيید  ممتازز

 جداا

 ضعيیف مقبولل جيید

10 8 6 4 2 

      على أأووقاتت االدوواامم. االتقيید 1

      اااللتزاامم بإجرااءااتت ووأأنظمة االعمل. 2

      امم للمتدرربب.االمظهھر االع 3

      . االمهھامم في االوقت االمحدددنجازز إإ 4
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تقبل ووتنفيیذ االتوجيیهھاتت  5

 . وواالتعليیماتت

     

      االتعامل مع االزمالء وواالمدرربيین.  6

االثقة في االنفس وواالتعامل مع  7

 . االصعوباتت

     

      ووليیة.ؤاالقدررةة على تحمل االمس 8

      .االرغبة وواالمباددررةة في االتعليیم 9

      .االجديیة في االتدرريیب 10

      االمجموعع

  االمجموعع االنهھائي
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                                                                                           جامعة االملك سعودد

                                                                          سيیةكليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیا
 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني 

 االهھاتف
 االفاكس

 االبريید اااللكترووني 

 حولل برنامج االتدرريیب  االميیداانيتت االمشرفف ملحوظظا) 8نموذذجج ررقم (
 

 االميیداانياالمشرفف  ملحوظظاتت

االميیدااني حولل االمشرفف  تتاالتعرفف على ملحوظظايیهھدفف هھھھذاا االنموذذجج إإلى 

 برنامج االتدرريیب

 لدىى االمتدرربب االسلبيیةوو االجواانب ااإليیجابيیة  

 االسلبيیاتت  ااإليیجابيیاتت

 

 

 

 

 

 

     كادديیمي في تحقيیق أأهھھھداافف االبرنامج االعمليیةددوورر االمشرفف ااأل
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 مدىى تناسب إإمكانيیاتت وومهھاررااتت االمتدرربب مع االمهھامم االمكلف بهھا خاللل فترةة االتدرريیب

 

 

 

 

 ؟أأخرىى ملحوظظاتت ب بذكرهھھھل ترغ

 

 

 

 

 :              ياالوظظيیفاالمسمى                              ريیر:            معد االتق

 /       /       هھھھـ                        االتارريیخ                                               االتوقيیع:
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                                                                                           جامعة االملك سعودد

                                                                          كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة
 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني 

 اتفاالهھ
 االفاكس

 االبريید اااللكترووني 
 

 االمشرفف ااألكادديیمي للجهھة االتدرريیبيیة ) تقيیيیم9نموذذجج ررقم (
 

 للجهھة االتدرريیبيیةاالمشررفف  ااألكادديیمي  نموذذجج تقيیيیم 

 

 من االفترةة :           /       /       هھھھـ            وولغايیة:         /      /         هھھھـ      

 :تدررببماال قسم :جهھة االتدرريیبااسم 

 :االمسمى االوظظيیفي ااسم االمشرفف االميیدااني:

 :االرقم االجامعي ااسم االمتدرربب

                                                 االتقيیيیم االعامم:

 ممتازز عناصر االتقيیيیم

5 

 جيید جدااً 

4 

 جيید

3 

 مقبولل

2 

 ضعيیف

1 

      االتدرريیب نوعيیة

      االمكتسبة من االتدرريیباالخبرةة 

      بيیئة االعملمناسبة 

      االمشرفف االميیداانيخبرةة 

      االمشرفف االميیداانيجديیة 

      االوقت االمخصص للتدرريیب

	رراالتقدديی  
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      االمشرفف االميیداانيمتابعة 

      االتدرريیبيیةموظظفي االجهھة  تعاوونن

      ااالستفاددةة من برنامج االتدرريیب مدىى 

االبرنامج االتدرريیبي  مالئمةمدىى 

 تخصص لل

     

 

 ة االتاليیة بإيیجازز:نرجو ااإلجابة عن ااألسئل

 ااإليیجابيیاتت وواالسلبيیاتت حولل االتدرريیب. أأذذكر  .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هھھھي ااالقترااحاتت االتي تودد عرضهھا على جهھة االتدرريیب لتحسيین نوعيیة   .2

 برنامج االتدرريیب االعملي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هھھھي االمقترحاتت االتي تودد عرضهھا على إإددااررةة االكليیة لتحسيین برنامج   .3

 االتدرريیب االعملي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آآخريین؟ متدرربيینهھھھل توصي بهھذهه االمؤسسة االتدرريیبيیة إإلى   .4

 (   ) نعم                         (   ) ال        

  :االمشرفف ااألكادديیميااسم 

 االتوقيیع: /       /       هھھھـ                       االتارريیخ:
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                                                                                           جامعة االملك سعودد

                                                                          كليیة االحقوقق وواالعلومم االسيیاسيیة
 ووحدةة االتدرريیب االميیدااني 

 االهھاتف
 االفاكس

 االبريید اااللكترووني 
 

 للجهھة االتدرريیبيیة االمتدررببتقيیيیم  )10(نموذذجج ررقم 
 

 تدرريیبيیةللجهھة اال االمتدررببذذجج تقيیيیم نمو

 

 من االفترةة :           /       /       هھھھـ            وولغايیة:         /      /         هھھھـ      

 االتدرريیب: قسم :جهھة االتدرريیبااسم 

 :االمسمى االوظظيیفي ااسم االمشرفف االميیدااني:

 :االرقم االجامعي ااسم االمتدرربب:

                                                 االتقيیيیم االعامم:

 ممتازز عناصر االتقيیيیم

5 

 جيید جدااً 

4 

 جيید

3 

 مقبولل

2 

 ضعيیف

1 

      االتدرريیب نوعيیة

      االمكتسبة من االتدرريیباالخبرةة 

      بيیئة االعملمناسبة 

      االمشرفف االميیداانيخبرةة 

      االمشرفف االميیداانيجديیة 

	االتقدديیرر  
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      االوقت االمخصص للتدرريیب

      لمشرفف االميیداانياامتابعة 

      االتدرريیبيیةموظظفي االجهھة  تعاوونن

      ااالستفاددةة من برنامج االتدرريیب مدىى 

االبرنامج االتدرريیبي  مالئمةمدىى 

 تخصص لل

     

 

 نرجو ااإلجابة عن ااألسئلة االتاليیة بإيیجازز:

 .خاللل فترةة االتدرريیبمهھامم االتي تم تكليیفك بهھا اال أأذذكر  .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تخصصكق بما هھھھو نوعع االتدرريیب االمتخصص وواالمتعل  .2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟بحاجة لدررااسة مقررر بعيینهھ قبل اااللتحاقق ببرنامج االتدرريیب هھھھل كنت   .3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟إإيیجابيیاتت ووسلبيیاتت االجهھة االتدرريیبيیة أأذذكر  .4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ما هھھھي االمهھاررااتت االتي ااكتسبتهھا من خاللل برنامج االتدرريیب االميیدااني  .5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟كيیف ساهھھھم برنامج االتدرريیب االميیدااني في تنميیة مهھاررااتك االمهھنيیة وواالشخصيیة  .6
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟برنامج االتدرريیب االميیدااني لديیهھاماذذاا تقترحح على جهھة االتدرريیب لتحسيین نوعيیة   .7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ما هھھھي مقترحاتك لوحدةة االتدرريیب االميیدااني  .8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟االجهھة كجهھة تدرريیبهھھھل توصي بهھذهه   .9

 (   ) نعم                         (   ) ال        

 االتوقيیع: :االمتدررببااسم 

 :االرقم االجامعي /       /       هھھھـ                       االتارريیخ:

 


