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 مقدمة: -1
انطالقًا من رؤية كلية إدارة األعمال املتمثلة يف أن يكون هلا الدور الرايدي يف جمال 
التعليم والبحث العلمي، ومتشيًا مع رسالتها املتمثلة يف إعداد كوادر عالية التأهيل يف خمتلف 

حتقيق أقصى درجات التوافق بني مهارات التخصصات، فقد حرصت الكلية دومًا على 
خرجييها، وما تتطلبه أسواق العمل من موارد بشرية خبرية ومؤهلة. وحتقيقًا هلذا الغرض فقد 
اعتمدت الكلية يف منهجيتها اجلديدة مقررًا للتدريب التعاوين، والذي يهدف إىل حتقيق 

الب يف الكلية، واملمارسات الواقعية الرتابط والتكامل بني املعلومات النظرية اليت اكتسبها الط
يف سوق العمل، فضاًل عن دوره يف مساعدة الطالب على اكتشاف قدراته وإمكاانته ونقاط 
ضعفه من خالل ممارسته للعمل يف البيئة الواقعية، األمر الذي يساعده يف تطوير ذاته 

حتقيق املنفعة للطالب  واحلصول ابلتايل على وظيفة الئقة. وال تقتصر أمهية هذا املقرر على
فحسب، وإمنا يعود ابلنفع على الكلية أيضاً، وذلك من خالل تزويدها مبعلومات راجعة 

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

        اجملتمع. لدىعلى حتسني صورة الكلية 

 

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

وجهات التدريب اخلارجية  ،من جهة الهباقوية بني الكلية وطالكلية من خالل بناء عالقات 
 يف سوق العمل. ا يضمن االرخراط السريع للخرجينيمن جهة أخرى مب

 
 :فوائد التدريب التعاوين -3

لألطراف ال شك أن التدريب التعاوين ينطوي على الكثري من الفوائد واإلجيابيات 
 ونستعرض .كلية ذاهتالاب مروراً ابجلهة التدريبية وانتهاءً  ،ابلطالب املتدرب املشاركة كافة، بدءاً 

 أهم تلك الفوائد: ليفيما ي
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 ملتدرب:ا للطالب فوائد التدريب التعاوين ابلنسبة -3-1 
مساعدة الطالب على حتقيق الرتابط والتكامل بني املعلومات النظرية واملمارسة  .1

 العملية.
األمر املهنة املالئمة خالل فرتة التدريب، و  الوظيفة اختيارالطالب يف  مساعدة .2

 .النجاح املهين املستقبلي علىالذي يساعده 
من خالل  ضعفهومواطن  هوإمكاانت هقدرات اكتشاف علىالطالب  مساعدة .3

قوم هبا املشرف على التدريب يوعملية التقييم اليت  ،املواجهة الفعلية للحياة العملية
ده يف تطوير وأتهيل نفسه الختيار املسار املهين ما يساع معاً. واملشرف األكادميي

 الذي يتناسب مع رغباته.
وبراتب  يف وقت قصري، احلصول على وظيفة مستدمية الطالب يف مساعدة .4

 نظراً لصالحيته للعمل الفوري بعد التخرج. مناسب
 

 ) صاحب العمل (: يةجهة التدريبللفوائد التدريب التعاوين ابلنسبة  -3-2
 يف خمتلف املؤسسات التعليميةالتعرف على إمكاانت يساعد صاحب العمل يف  .1

 جمال توفري التخصصات املطلوبة . اململكة، وقوهتا النسبية يف
مع  املباشر اختيار املوظف املناسب من خالل تعاملهيساعد صاحب العمل على  .2

 أثناء فرتة التدريب التعاوين. الطالب 
 اجلهات التعليمية. العمل و جهات  توثيق الصلة بني .3

 

 :لكلية إدارة األعمالفوائد التدريب التعاوين ابلنسبة  -3-3
من تعميق االرتباط بني خمرجات عملية التعلم يف الكلية، ومتطلبات سوق العمل 1.     

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

ا يساهم يف تعزيز صورهتا تعريف قطاع األعمال بقدرات ومهارات طلبة الكلية، مم   .2
 .يف سوق العملويعطي خرجييها ميزة تفضيلية 

باشر مع قطاع األعمال امل التعاملجعل أعضاء هيئة التدريس يف الكلية على   .3
 والتعرف على مشكالته مما يفتح هلم آفاقاً حبثية جديدة. 
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 أهداف التدريب التعاوين: -4
 املهارات العملية اليت تتناسب ومتطلبات سوق العمل. إكساب الطلبة1.      

على بعض األدوات التعرف و املهام الوظيفية يف جهة العمل  بعضلالطالب  ممارسة  .2
 ،كالسياسات والقواعد واإلجراءات)العملية اإلدارية  ضمن املستخدمةواآلليات 

 وأدوات الرقابة والتقييم. اهلياكل التنظيمية، الربامج ، املوازانت، مناذج العمل
مبستوى مهارات الطالب املتعلقة ابالتصال الشفوي والكتايب وغري  االرتقاء .3

وإكسابه القدرة على التعامل بشكل أفضل مع اآلخرين يف إطار بيئة  ،اللفظي
    عمل واقعية.

االرتقاء مبستوى مهارات الطالب املتعلقة ببحث وحتليل بعض املوضوعات أو  .4
حبيث  ؛ واليت هلا ارتباط بتخصصه  -يف بيئة العمل  –املشكالت الفنية الواقعية 

وعات والربط بينها وبني األفكار وصف وحتليل هذه املوضعلى  يصبح قادراً 
 والنظرايت اليت درسها يف املقررات الدراسية ذات العالقة هبذه املوضوعات .           

؛ حيث تتاح له الفرصة لتطبيق  كتابة التقاريرل  يف جما تنمية مهارات الطالب .5
إلدارية على إعداد التقارير ا حبيث يصبح قادرا املعارف اليت اكتسبها يف هذا اجملال؛

    أبنواعها املختلفة .              
زايدة فرصة حصول الطالب على وظيفة مناسبة داخل املؤسسة اليت تدرب فيها  .6

 بعد انتهاء فرتة التدريب . 
ل دعم وتقوية العالقة االجيابية مع جهات التدريب, من خالل عمليات التواص .7

واملسؤولني يف هذه اجلهات, مبا  باملستمرة اليت تتم بني املشرفني األكادمييني للطال
 .ذهنية اجيابية عن الكلية وخرجييها يدعم بناء صورة

 

 الشكل التنظيمي لوحدة التدريب التعاوين وهيكلها: -5
تقع مسؤولية التدريب التعاوين، بصورة أساسية، على عاتق وحدة التدريب التعاوين، 

 ، لجنة ومقررالمن رئيس  األكادميية، وتتكونوهي وحدة إدارية تتبع وكيل الكلية للشؤون 
يف وضع اخلطة  مهمتها األساسيةرشحه رئيس القسم. وتتمثل ي أكادمييوعضو من كل قسم 

 .ومتابعة تنفيذ الربانمج ،األساسية لربانمج التدريب التعاوين،  وحتديد السياسات العامة
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 عاوين:مسؤولية األطراف املختلفة فيما يتعلق ابلتدريب الت -6
يعد التدريب التعاوين مسؤولية مشرتكة يتوقف جناحه على التعاون بني أطراف عديدة، 
تتمثل يف: الطالب واجلهة التدريبية، والقسم األكادميي، فضاًل عن وحدة التدريب التعاوين 

 واملشرف األكادميي، ونوضح فيما يلي دور كّل من تلك األطراف:
 القسم األكادميي:مسؤولية  6-1

   القيام ابملهام التالية : كادميييتوىل القسم األ

وحدة إىل  تعاوين وإرساهلاللتدريب ال نياملرشح طالبالأبمساء  قوائم إعداد .1
  يف املواعيد احملددة. التعاوين التدريب

   القسم.  الئمة لطالباقرتاح املوضوعات واجملاالت التدريبية امل .2
الكشوف اخلاصة بذلك لوحدة  حيدد املشرف األكادميي لكل طالب ويرسل .3

 التدريب التعاوين.
, وفرزها حبسب جهة التدريب,  طلبات التدريب املقدمة من الطالب مجع  .4

 .طالب 5سعة الواحدة عن  تقل وهتيئتها للتسجيل يف شعب ال
 اختيار عضو هيئة التدريس )املشرف األكادميي( املناسب للمقرر . .5
ويتضمن  ،األكادميية مرفقا به طلبات التدريبكتابة خطاب لوكيل الكلية للشئون  .6

إلشراف اب مساء أعضاء هيئة التدريس املكلفنيعدد الشعب املطلوب فتحها وأ
 من الفصل الدراسي. هناية األسبوع األولوذلك قبل  عليها

قرر ويتضمن منوذج الزايرة وكشف ستاذ املأده األداء الذي يعاستالم تقرير  .7
 لدرجات.ا

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

حول سري عملية التدريب التعاوين ومناقشتها يف  متابعة تقارير املشرفني األكادميني .9
 ، ورفع التوصيات لوحدة التدريب التعاوين.كادمييجملس القسم األ

املقدمة من طالبات التدريب يف القسم، واعتماد تشكيل جلان مناقشة التقارير  .11
 نتيجة املناقشة.

 



8 
 

 
 املشرف األكادميي:مسؤولية  -6-2

   يتوىل املهام التالية : للطلبة املتدربني، كادميي مشرفا أكادميياعني القسم األي      

الفصل الدراسي, من  ولاألاملقرر خالل األسبوع  البلط تعريفيإجتماع  عقد .1
 اجلوانب التالية: استعراضيتم فيه 

 التدريب وتتضمن خطة املقرر واجلدول الزمين للتقارير والزايرات امليدانية.خطة  . أ
 شرح آلية اإلشراف والتنسيق والتقارير والنماذج املطلوبة. . ب

   .التدريب التعاوينالذي تعقده وحدة  حضور االجتماع التنسيقي .2
( متابعة الزايرات يحسب منوذج ) احملددةتنفيذ الزايرات امليدانية يف املواعيد  .3

 .امليدانية
لرئيس القسم يف املواعيد احملددة  (ز)منوذج  الزايرات امليدانيةمتابعة  تقدمي مناذج .4

 بعد كل زايرة.
، جهة العملامليداين يف  شرفمتابعة الطالب بصورة مستمرة، والتواصل مع امل .5

) حيث يتبادل املشرفان منذ الب  وتقومي الطولني عن توجيه ومتابعة ؤ املس ابعتبارمها
 و  االتصال ابملشرف األكادميي دليل كل منهما "البداية النماذج املتضمنة لبياانت  

" . )حسب  التدريبالطالب يف جهة  ول عنال ابملشرف املسؤ دليل االتص
      ،ه(والنموذجني: 

تقييم الطالب خالل فرتة التدريب واملشاركة يف جلنة املناقشة للتقرير النهائي,  .6
واالحتفاظ مبلف كامل للطالب يتضمن النماذج واملستندات املثبتة للحضور 

قدمها الطالب )تقريران خالل فرتة الدوام، والتقارير الدورية اليت يواالنتظام يف 
 . جهة التدريبة ومنوذج تقييم ومنوذج تقيم التدريب وتقرير هنائي(، ومناذج املتابع

 درجات التقارير الدورية لرئيس القسم يف املواعيد احملددة. كشفتقدمي   .7
توىل اإلشراف عليهم، متضمنة لفات التدريب للطالب الذين يمبتزويد رئيس القسم  .8

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

التواصل مع اجلهات التدريبية املستهدفة من اجل التعرف على الفرص التدريبية  .1
 التدريب جلهات د( )ج، منوذجنياملتاحة أمام طالب الكلية، حيث يتم إرسال 

" التعاوين التدريب فرص استبيان" و التعاوين" التدريب بربانمج التعريف مها: "دليل
 .الكلية  الفرص التدريبية املتاحة لطالب ويتم يف ضوء ذلك حتديد ،

يف  عنه وحبضور عميد الكلية أو من ينيب جلميع أساتذة املقرر عقد اجتماع  .2
شرح آلية و  تقدمي كافة النماذج واملعلومات الالزمة هبدف األولبداية األسبوع 

 توحيدها.اإلشراف واملتابعة والتقييم لضمان 
مليدانية, واستقصاء متابعة برانمج التدريب من حيث تنفيذ التدريب, والزايرات ا .3

واجلهات التدريبية عن سري عملية التدريب  البوالط ،راء املشرفني األكادميينيآ
 وجماالت تطويرها. 

ن اليت جيب أ املعايري يدحتدحتليل االستبياانت املتعلقة بتقييم اجلهات التدريبية بغية  .4
 ا. فيه ت التدريب اليت سيتم تدريب الطالبتتحقق يف جها

للتدريب من كل قسم أكادميي يف املواعيد  استالم  قوائم الطالب املرشحني .5
 احملددة.

جهة تدريب وإرساهلا لتلك كل يف  للتدريب  إعداد قوائم أبمساء الطالب املرشحني .6
 اجلهات.

للتدريب لتعريفهم بنظام التدريب  عقد لقاء تعريفي فصلي للطالب املرشحني .7
 مخالله بدليل التدريب التعاوين وتعريفه ويتم تزويد الطالب طة الزمنية له،واخل

 مبكوانته.   
 سنوي ة ( بعمل تقريركادمييمع األقسام األ قتقوم وحدة التدريب ) ابلتنسي .8

السلبيات اليت متيز هبا التنفيذ و  تواإلجيابيا ،متكامل يوضح االجنازات اليت متت
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والتوصيات اليت ميكن أن تساهم يف حتسني األداء يف املراحل  ،اليت حدثت
 القادمة.

 
 
 
 

 الطالب: مسؤولية  -6-4
 ينبغي على الطالب تويل املهام التالية:

خالل الفرتة احملددة للتسجيل   –قوم الطالب بتعبئة منوذج تسجيل تدريب تعاوين ي .1
يتضمن بياانته ورغباته فيما يتعلق مبكان وطبيعة عمل اجلهة يف ضوء الفرص 

 (.أ)منوذج  التدريبية املتاحة.
حيق للطالب تقدمي طلب للتدريب يف جهة معينة حصل منها على فرصة تدريبية،  .2

لجنة التدريب إلبداء الرأي ورفعه ل كادمييويُعرض الطلب على رئيس القسم األ
 .اللتوصية ابملوافقة من عدمه

 حضور الربانمج التأهيلي للتدريب الذي تعقده الكلية قبل بداية التدريب التعاوين. .3
احملددة، لتزم الطالب ابلتوجه جلهة التدريب وبدء التدريب العملي يف املواعيد ي .4

 لتزم الطالب بكل املهام والواجبات اليت حتددها له جهة التدريب.وي
وك، وقواعد العمل يف اجلهة اليت لتزم الطالب خالل فرتة التدريب حُبسن السلي .5

 ثل اجلامعة يف تلك اجلهة.مي تدرب فيها، ابعتبارهت
طالعه عليها من قبل اجلهة التزم الطالب ابحملافظة على سرية املعلومات اليت يتم ي .6

 التدريبية.
ب بسبب مرض أو عدم التغيب عن التدريب ألي سبب كان، ويف حال التغي .7

وإحضار ما يثبت  يجب إخبار اجلهة التدريبية واملشرف األكادميي فوراً فعذر قاهر 
 .ذلك

ال يسمح للطالب بتغيري جهة التدريب إال يف حدود الضرورة القصوى، وبعد  .8
 موافقة املشرف األكادميي ووحدة التدريب التعاوين يف الكلية.
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 شكالت أثناء فرتة التدريب.األكادميي ما يعرتضه من م شرفإبالغ امل .9
األكادميي  للجهة التدريبية"، ويسلمه ملشرفه  قوم ابستكمال "منوذج تقييم الطالبي .11

 (ط)منوذج  يف هناية فرتة التدريب.
للمشرف األكادميي تقارير دورية شهرية حول عمله يف اجلهة  الطالب قدمي .11

 التدريبية.
لتزم ية األسبوع األخري من التدريب، ويقدم الطالب تقريرا هنائيا ) شامال ( يف بداي .12

عند إعداد التقرير ابلعناصر العامة اليت حُتددها وحدة التدريب التعاوين، 
األكادميي عن  يت يبلغ هبا من قبل مشرفه) ال كادمييواملتطلبات اخلاصة ابلقسم األ

 التدريب(.
 مسؤولية املشرف امليداين: -6-5

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

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

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

 معاجلة املشكالت والصعوابت اليت قد تواجه خطة تدريب الطالب. .2
 األكادميي كلما كان ذلك ممكناً. ومشرفه حضور اجللسات اليت تتم بني الطالب .3
 ,ضع إلشرافهخي عن كل متدرب"تقييم املشرف امليداين" النموذج  قوم بتعبئةي .4

 )يف ظرف مغلق(. فرتة التدريبيف هناية  املشرف األكادمييإىل  هقوم بتسليموي
 (.ح )حسب منوذج

 

 العبء اإلشرايف لعضو هيئة التدريس: -7
 (6) مبا يعادل، طالب (5) ما اليقل علىيتوىل عضو هيئة التدريس اإلشراف 

 ساعات تدريسية تضاف لعبئه التدريسي.
 

 تسجيل مقرر التدريب التعاوين:ل األكادمييةاملتطلبات  -8
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الشروط  استيفاءفإن عليه  التعاوين تدريبال مقرر لكي يصبح الطالب مرشحاً لتسجيلو 
 :التالية

 ساعة معتمدة واجتاز املتطلبات اخلاصة بقسمه. (129)أكمل أن يكون قد  .1

 .اجلامعة موقوفاً عن الدراسة يف الطالب أن ال يكون .2

 

 

 

 التعاوين: التدريب مدةضوابط و  -9
ساعة فعلية يف اجلهة  (511) يتوجب على الطالب املتدرب قضاء ما ال يقل عن .1

 ،  أي ما يعادل فصل دراسي كامل.التدريبية
يتوجب على الطالب التفرغ الكامل وعدم تسجيل مقررات إضافية مع برانمج  .2

 التدريب التعاوين.
 ( ساعات يومياً.8ال يزيد عدد ساعات التدريب عن )أ .3
 ساعات معتمدة. (6) حيتسب برانمج التدريب التعاوين مبا يعادل .4
ميكن للطالب التدرب داخل وخارج اململكة العربية السعودية وذلك بشرط موافقة  .5

 القسم والكلية على جهة التدريب.
 

  :تغيري جهة التدريب -10

 برانمج تغيري جهة التدريب بعد تعيينه فيها. وإذا تبني أن بللطالب  يسمحال
سرعة مناقشة األمر  يهفعل يف اجلهة املعني فيها، ال حيقق األهداف املطلوبة تدريب الطالب

التعاوين لتصحيح الوضع، أو احلصول  وحدة التدريبوالتنسيق مع  مرشده األكادمييمع 
 .تغيري اجلهة إذا تعذر إجياد حل للمشكلة على موافقتهما على
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تقدمي اعتذار  يتوجب على الطالب ه، فإنالتدريبية هةاجل يف حال املوافقة على تغيري
وطلب موافقتها على ذلك  ،اليت سينتقل منها عن االستمرار يف التدريب إىل اجلهة خطي

 .توجيهه إىل اجلهة اجلديدةبالتعاوين تدريب ال وحدةقبل أن تقوم 
 

 قواعد الغياب: -11
مغادرة مكان العمل )خالل فرتات الدوام اخلاصة به( إال مبوافقة  للطالب ال حيق
 الكليةيف املشرف يف هذه احلالة إبالغ املشرف األكادميي  ويتوىلجهة التدريب, يف املشرف 

عند زايرته ملتابعة سري عملية التدريب.

 األمرفيعرض  بعذر أو بدون عذر،ساعة  (125)إذا جتاوز عدد غياب الطالب 
على وحدة التدريب التعاوين ويعطى الطالب بناء على ذلك درجة حمروم ويكون لزاما عليه 

 .املقرر إعادة

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

فعها لوحدة من قبل القسم األكادميي املختص، ويتم ر  من قبل مشرفه األكادميي يتم اعتمادها
ويتم يف هذه احلالة إخطار اجلهة التدريبية التدريب التعاوين الستكمال إجراءات احلذف. 

 واالعتذار هلا.
 

 ونظام التقديرات: تقييم التدريب التعاوين -13
وفق النسب التالية يتم تقييم الطالب املتدرب: 

  

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

  
 وفقا لنظام التقييم يف اجلامعة حيث حيصل تعطى التقديرات ملقرر التدريب التعاوين

 .الطالب على التقدير الذي يتناسب مع درجته النهائية
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 :النهائي التقرير لكتابة العامة الضوابط - 14
 ص.     اخلا وأسلوبه االجنليزية للغةاب به قام الذي التدريب عن تقرير بكتابة طالب كل يقوم -  أ         

  A4. مقاس ابيض ورق على التقرير كتابة جيب - ب
 :التايل النحو على التقرير صفحات على اهلوامش مراعاة جيب - ت
  (25 )للصفحة والسفلى العليا اجلهة من ملم.  
  (41  )الصفحة ميني منملم(  25) و الصفحة يسار منملم. 
صفحة (21) عن يقل وال صفحة (41) على التقرير يزيد ال أن جيب. 

 
 
 
 

 :التالية احملتوايت على التقرير يشتمل أن جيب - ث
اجلامعي ورقمه الطالب اسم :التالية املعلومات على وتشتمل :الغالف صفحة 

 .التدريب وجهة التدريب، وفرتة ورمزه، املقرر ورقم األكادميي، مشرفه واسم وختصصه،
منت يف ورودها حسب والفرعية ةيالرئيس ابلعناوين قائمة وهىر: التقري مبحتوايت قائمة 
 .الصفحات لتسلسل وفقاً  التقرير
طبيعة وعن الطالب فيها تدرب اليت للمؤسسة خمتصر وصف على وحتتوي: املقدمة 
 .التقرير حملتوايت موجزاً  عرضاً  تشمل به،كما قام الذي التدريب ونوعية
عملية تفاصيل يتضمن والذي التقرير من املهم اجلزء على وحيتوي :العام العرض 

 على التفاصيل هذه بتوزيع الطالب ويقوم مارسها، أو الطالب شاهدها اليت الفعلية التدريب
 عناوين ابختيار يقوم كما به، قام الذي التدريب برانمج طبيعة حسب وذلك أقسام، عدة
 .منها قسم لكل مناسبة وفرعية ةيرئيس
خالل الطالب اكتسبها اليت واملعارف واخلربات للمهارات ملخص على وحتتوي: اخلامتة 

 .التدريب عن وآراءه مالحظاته تشمل أن وميكن التدريب، فرتة
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والبياانت التوضيحية واخلرائط كافة، التقرير ملنت املساندة املعلومات وتشمل :املالحق 
 هناية يف توضع أن وجيب احلاجة، عند إليها الرجوع التقرير رئ لقا ميكن واليت اإلضافية
 .التقرير حمتوايت بعض عن وضرورية تفصيلية معلومات تتضمن حبيث التقرير؛
تقريره يف الطالب اعتمدها اليت ابملراجع بياانً  وتتضمن :املراجع قائمة. 

 

 التعاوين: التدريب تنفيذ وإجراءات مراحل -15
 :هي جمموعات، ثالث ضمن التعاوين التدريب تنفيذ ومراحل إجراءات تصنيف ميكن
واإلعداد التحضري مرحلة إجراءات. 
واملتابعة التنفيذ مرحلة إجراءات. 
والربانمج الطالب تقييم مرحلة إجراءات. 
 بكل املرتبطة والنماذج جمموعة، كل حتت تندرج اليت اإلجراءات توضيح لي يتمي اوفيم

 :التالية الثالثة اجلداول عرض خالل من التنفيذ ومسؤولية إجراء،

 

إجراءات مرحلة التحضري واإلعداد (1جدول رقم )  

 النماذج إجراءات مرحلة التحضري واإلعداد -أ
اجلهة 

 املسؤولة
تقوم األقسام األكاديمية بإرسال وجهات نظرها بشأن المهام التدريبية المطلوب  -1

تدريب الطالب عليها، واألماكن، التي يفضل تدريب الطالب فيها إلى وحدة 
 التدريب التعاوني.    

 

 

 

 

القسم 

 األكاديمي

تقوم وحدة التدريب التعاوني بحصر الفرص التدريبية المتاحة في الجهات  – 2
التدريبية المختلفة وتحديد المميزات التي تتيحها هذه الجهات للطالب، كما يتم 

تعريف هذه الجهات بالبرنامج التدريبي والطالب المرشحين للتدريب.  ويتم إبالغ 
 األقسام بنتائج هذه الخطوة. 

 لتدريب استبيان فرص ا

 التعاوني.

 

  دليل تعريف جهة

التدريب ببرنامج 

 التدريب التعاوني.

 

وحدة التدريب 

 التعاوني

يقوم سكرتير القسم األكاديمي باستالم طلبات التسجيل للتدريب )ومرفقاتها( من  -3
طالب القسم خالل الفترة المحددة للتسجيل، ويتم التأكد من استيفاء كل طالب 

توافرها للتسجيل ، ويقوم بتجميعها وترتيب األسماء تنازليًا للشروط الواجب 
حسب الساعات المكتسبة والمعدل األكاديمي، ويعد كشفًا بأسماء الطالب 

  

القسم 

 األكاديمي
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المتقدمين مرتبًا، ومرفقًا به استمارات التسجيل ومرفقاتها، ويعرضه على مجلس 
 القسم األكاديمي.

ائم مبدئية بأسماء الطالب المرشحين للتدريب من كل تقوم األقسام بإعداد قو  -4
قسم أكاديمي في المواعيد المحددة بالبرنامج التدريبي ترسلها إلى وحدة التدريب 

 التعاوني. 

القسم  

 األكاديمي

م يقديطالب بت ها,فيفي حال تقدم الطالب للتدريب في جهة محددة يرغب التدريب  -5
ويتم التنسيق بهذا  ها.فيومميزات التدريب  ،بيانات كاملة عن جهة التدريب

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

  استبيان فرص التدريب

 التعاوني.

 

  دليل تعريف جهة

التدريب ببرنامج 

 التدريب التعاوني.

القسم 

 األكاديمي

وحدة التدريب 
 التعاوني

أكاديمي بإسكان الطالب في األماكن المتاحة في الجهات المختلفة يقوم كل قسم  -6
)مع مراعاة رغباتهم إن أمكن(, ويتم إرسال قوائم اإلسكان لوحدة التدريب 

 التعاوني.

القسم  

 األكاديمي

تقوم وحدة التدريب التعاوني بإعداد قوائم بأسماء الطالب المرشحين للتدريب في  -7
 كل جهة تدريب وترسلها للجهات التدريبية. 

وحدة التدريب  

 التعاوني

 

 

 

 

( إجراءات مرحلة التنفيذ واملتابعة2جدول رقم )   

 النماذج إجراءات مرحلة التنفيذ واملتابعة -ب
اجلهة 
 املسؤولة

، وتسليمه دليل التدريب التعاوني، اللتزاماتلمهام واتعريف الطالب بايتم  -1
والذي يستهدف تعريفه بالتعليمات المتعلقة بالتنفيذ، ويتم ذلك ضمن 
اللقاء التعريفي، كما يتم تعريف الطالب بالخطة الزمنية للبرنامج 
التدريبي )والذي يحدد تاريخ بدء ونهاية التدريب إضافة إلى تواريخ 

العمل التي يتم تنفيذها قبل وأثناء البرنامج التدريبي(, كما يتم  ورش
 تعريفه بمعايير التقييم أيضًا.    

 

 

 .دليل التدريب التعاوني 

 

 

 

وحدة 

التدريب 

 التعاوني

يتوجه الطالب لجهة التدريب ويبدأ تنفيذ البرنامج التدريبي؛ حيث تتولى  -2
إرسال نموذج "دليل االتصال بالمشرف بجهة  وحدة التدريب التعاوني

 

 

 بالمشرف  دليل االتصال

 

الطالب 

تحت 
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عادته مرة  التدريب" إلي جهة التدريب ويطلب منها ملء النموذج وا 
لتحديد المشرف الذي سيتولى اإلشراف على الطالب  الوحدةأخرى إلى 

على المشرف  بياناته حتى يصبح من السهل ة, ومعرفتدريبجهة الفي 
 ريب.التواصل معه خالل فترة التد األكاديمي

إشراف  في جهة التدريب.

المرشد 

 األكاديمي

إلى جهة التدريب,  نموذج "دليل االتصال بالمشرف األكاديمي" إرسال -3
ويتضمن بيانات المشرف األكاديمي حتى يمكن التواصل بينه وبين 

      المشرف في جهة التدريب.      

 

 بالمشرف  دليل االتصال

 األكاديمي.

 

لجنة 

 التدريب

متابعة الطالب خالل فترة التدريب وتقييم أدائه من مختلف الجوانب مع  -4
 التركيز على: 

   .الحضور واالنتظام في الدوام 

 ) التقارير التي يقدمها الطالب ) تقريران دوريان وآخر  نهائي 

 .متابعة أداء الطالب خالل الفترة     

 

  الطالب خالل نموذج تقييم

 زيارة ميدانية.

المشرف 

األكاديمي 

ومشرف 

التدريب 

في جهة 

 التدريب

 

 
 

 
( إجراءات مرحلة تقييم الطالب 3جدول رقم )  

 النماذج إجراءات مرحلة تقييم الطالب -ج
اجلهة 

 املسؤولة
، بتعبئة يتم تقييم الطالب خالل فترة التدريب من قبل جهة التدريب -1

 وتسليمه للمشرف األكاديمي في ظرف مغلق. النموذج الخاص بذلك

 

  استمارة تقييم متدرب من

 قبل مشرفه الميداني.

 

جهة 

 التدريب

يقدم الطالب للمشرف األكاديمي تقريرين، األول بعد االلتحاق في جهة  -2
التدريب بأسبوعين، والثاني في منتصف فترة التدريب؛ حيث يصف 

فيهما: طبيعة عمل الجهة ونوعية التدريب الذي يتلقاه، والعمل الذي 
يقوم به، ويلتزم عند كتابتهما بالعناصر التي ُيحددها القسم 

 األكاديمي. 

  

المشرف 

 األكاديمي

يقدم الطالب تقريرا نهائيا )شامال(، من ثالث صور وأسطوانة مدمجة   -3
 تحتوي على التقرير النهائي.

المشرف  

 األكاديمي

  يتولى مجلس القسم األكاديمي تكوين لجان مناقشة لطالب القسم؛ بحيث  -4
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وعضو تتكون اللجنة من المشرف األكاديمي للطالب، وعضو من القسم 
من جهة التدريب، وفي حالة تعذر حضور األخير يستبدل بعضو هيئة 

    تدريس في القسم.

مجلس 

القسم 

 األكاديمي

استكمال الملف التدريبي للطالب متضمنًا نماذج التقييم كافًة، والنماذج  -5
األخرى المرتبطة بعملية التدريب، وكذا التقارير الدورية ونسخة من 

التقرير النهائي، والمالحظات الخاصة بعملية تدريب الطالب كافة، وتقدم 
 للجنة التدريب لالستعانة بها في إعداد التقرير النهائي. 

  

 

المشرف 

 األكاديمي

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مناذج التدريب التعاوني
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ئمة بنماذج التدريب التعاونيقا  

 رقم الصفحة عنوانه النموذج

(2-( ، )أ1-)أ   نموذج طلب االلتحاق بالتدريب العملي 

  تعهد االلتزام بنظم ولوائح التدريب ب

  دليل تعريف ببرنامج التدريب التعاوني  ج

  استبيان فرص التدريب التعاوني د

ول عن الطالب في جهة التدريبؤدليل االتصال بالمشرف المس هـ   

ول التدريب من الكلية )المشرف األكاديمي(ؤدليل االتصال بمس و   
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  استمارة  تقييم متدرب خالل زيارة ميدانية ز

من خالل المشرف الميداني استمارة تقييم متدرب ح   

تقييم الطالب للجهة التدريبيةنموذج  ط   

  منموذج متابعة الزيارات الميدانية ي

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            جامعة امللك سعود   

                                                                           كلية إدارة األعمال  

 وحدة التدريب التعاوني 

 

 نموذج طلب االلتحاق بالتدريب العملي )أ(

 

 عزيزي الطالب :

 الرجاء تعبئة هذا النموذج وإرفاق الوثائق التالية:

 .السجل الدراسي للطالب 

 .السيرة الذاتية للطالب 

  واحدة.صورة شخصية 

 )التعهد بااللتزام التام بنظم ولوائح التدريب )مرفق 
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 مالحظة : لن ينظر في الطلبات غير المكتملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            جامعة امللك سعود   

                                                                           كلية إدارة األعمال  

 وحدة التدريب التعاوني 

 

 يتبع نموذج ) أ (

 :االسم

 الرقم الجامعي:

 التخصص: القسم:                        

 

 صورة 

 شخصية
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 فصل وسنة التخرج المتوقعة:

 المعدل التراكمي:

 المنجزة لغاية الفصل الحالي:الساعات المعتمدة 

 هل تقيم في السكن الجامعي؟    
 نعم                              ال                      

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

 العنوان:
 

 هاتف المنزل:                                      الجوال:

 البريد االلكتروني:

 المدينة التي ترغب التدرب فيها:

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

 اسم الجهة:
 اسم الشخص المسؤول:

 هاتف:

 الوظيفة:
 فاكس:

 الستعمال وحدة التدريب التعاوني فقط

 تاريخ االستالم                                        مالحظات           
 

 ــــــ /ـــــــ /ـــــــ           

                                                                                               جامعة امللك سعود   

                                                                           كلية إدارة األعمال  

 وحدة التدريب التعاوني 

                                                                                                                                   

 )ب(

 

 تعهد االلتزام بنظم ولوائح التدريب
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......................... أتعهد أنا الطالب: ..........................................الرقم الجامعي: 

 بما يأتي:

 

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

 التي سوف أتدرب فيها.

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

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

 وأتحمل كامل المسؤولية عن تبعات غيابي عن التدريب.

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

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

  بشكل الئق ومشرف.أن أمثل جامعة الملك سعود 

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

 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 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توقيع الطالب                                                            التاريخ         

 

 
                                                                                            جامعة امللك سعود    

                                                                           كلية إدارة األعمال   

 وحدة التدريب التعاوني  

 )ج(

 دليل تعريف بربنامج التدريب التعاوني 
 النموذج إلى تعريف مؤسسات األعمال المختلفة ببرنامج التدريب التعاوني لطالب  يهدف

 كلية إدارة األعمال. 
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  الطالب المرشحون للتدريب هم من طالب السنة النهائية في الكلية )من المتوقع أن يحصلوا على شهادة

 إدارة األعمال في نهاية العام الدراسي الحالي بأحد التخصصات التالية: التسويق، المالية.     سبكالوريو

  ساعة تدريبية . 500مدة البرنامج 

               حيث يبدأ البرنامج في:                            الموافق:     

 الموافق:    وينتهي في:                                               

   .نسعى ألن يتم تدريب الطالب في احد األقسام التي لها صلة مباشرة بتخصصه   

  لكل طالب؛ حيث يتولى توجيه الطالب خالل فترة تواجده في هذه الجهة , ويقوم ً تحدد جهة التدريب مشرفا

% 03المشرف للطالب تمثل  أيضا بتقييم الطالب بموجب النماذج المحددة لذلك, علماً بأن الدرجة التي يعطيها

 من درجة الطالب اإلجمالية في التدريب التعاوني.   

  تتابع وحدة التدريب في الكلية الطالب خالل فترة تنفيذ البرنامج بوساطة مجموعة من المسؤولين عن التدريب

ً  –في الكلية )مشرفين أكاديميين(؛ حيث يقومون بزيارات دورية للطالب  بهدف تقييم  -كلما كان ذلك ممكنا

 أداء الطالب بشكل دوري والوقوف على مالحظات المشرفين عن الطالب في جهة التدريب.      

 ةيلتزم الطالب خالل فترة التدريب بقواعد وأنظمة جهة التدريب طالما أنها تتعلق بمهامه التدريبي     . 

  يكلف الطالب من قبل لجنة التدريب بالكلية بعمل تقريرين دوريين إضافة إلى تقرير نهائي تتضمن أهم المهام

التي قام بها في جهة التدريب, كما يمكن أن تتضمن وصفا لبعض الفعاليات أو األنشطة العملية/ البحثية  التي 

إجراءات معينة في القسم الذي تدرب فيه,  قام بها )بتوجيه من مشرفيه بمكان العمل(  لتطوير عمليات أو

ولكن دون أن يتعرض آلية معلومات لها طابع السرية؛ حيث إنه غير مطالب باالستعانة بالنماذج والمستندات 

الخاصة بالمؤسسة التي يتدرب فيها )بل هناك تأكيد على أهمية الحفاظ على أسرار وخصوصيات المكان الذي 

 يتدرب فيه (.    

  من التفاصيل عن البرنامج و/ للتنسيق بشأن الفرص التدريبية لديكم , يرجى االتصاللمزيد 

 بوحدة التدريب في كلية إدارة األعمال:

 رئيس وحدة التدريب التعاوني:

 هاتف رقم:                                                      جوال:          

 

                                                                                  جامعة امللك سعود         

                                                                           كلية إدارة األعمال   

 وحدة التدريب التعاوني  

 )د(

 استبيان فرص التدريب التعاوني 

 



25 
 

استطالع آراء المسؤولين عن التدريب في مؤسسات األعمال المختلفة حول الفرص التدريبية التي  إلى يهدف النموذج

 يمكن أن توفرها هذه المؤسسات لطالب كلية إدارة األعمال.

 معلومات عن جهة التدريب 

 اسم المؤسسة/الشركة:

 اسم المسؤول عن التدريب :

 مسمى الوظيفة:

 الهاتف: 

 الفاكس:

 العنوان:

 

 

 بيان مبدئي بعدد وأماكن فرص التدريب لكل تخصص

 التخصص  
عدد الفرص  

 المتاحة للتدريب  

القسم/أو األقسام المتوقع  
 تدريب الطالب فيها

 مكان التدريب

    مالية 

    تسويق

  

 

 

 
 

 

 مميزات التدريب  

 

 راتب المتدرب شهرياً:

 

 مميزات أخرى: 

 

 

 هل سيتم توفير السكن:  
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 نعم:                  ال:                                                           

                                   

 

 

  لمزيد من التفاصيل عن البرنامج و/ للتنسيق بشأن الفرص التدريبية لديكم , يرجى االتصال

 بوحدة التدريب بكلية إدارة األعمال:

 

  التدريب التعاوني:رئيس وحدة 

 

 هاتف رقم:                                                    جوال:                    

 

 

يرجى تعبئة هذا النموذج من قبل الجهة الراغبة في تدريب الطالب لديها , ثم إرسالها إلى رئيس لجنة التدريب 

 في الكلية على العنوان التالي:

 

 

 

 

 
                                                                                            جامعة امللك سعود    

                                                                           كلية إدارة األعمال   

 وحدة التدريب التعاوني  

 )هـ(

 باملشرف املسؤول عن الطالب يف جهة التدريبدليل االتصال 
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يحرر هذا النموذج: المشرف المسؤول عن الطالب في جهة التدريب ,  ويرسله إلى إدارة الكلية خالل 

 األسبوع األول من التدريب.  

 بيانات تعبأ بواسطة الطالب

 اسم الطالب:

 

 الرقم الجامعي:

 التخصص:

 

 الهاتف:  

 اسم الشركة:

 تعبأ بوساطة المشرف على التدريب في جهة العمل بيانات

 اسم المشرف على التدريب:

 

 مسمى الوظيفة:

 تاريخ بداية تدريب الطالب:

 

 هاتف: 

 

 فاكس: 

 

 البريد االلكتروني:

 

 عنوان العمل:

 

 

 

 

 

                                                                                            جامعة امللك سعود         

                                                                           كلية إدارة األعمال   

 وحدة التدريب التعاوني  

 )و(

 دليل االتصال مبسؤول التدريب من الكلية )املشرف األكادميي( 
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يحرر هذا النموذج: مسؤول التدريب من الكلية )المشرف األكاديمي( ,  ويرسله إلى المشرف 

 المسؤول عن الطالب في جهة التدريب خالل األسبوع األول .

  

 بيانات تعبأ بوساطة الطالب

 اسم الطالب:

 

 الرقم الجامعي:

 التخصص:

 

 الهاتف:  

 اسم الشركة:

 

 

 يرجى االتصال بمسئولي التدريب في الكلية, كلما تطلب األمر ذلك وبياناتهم كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات مهمة تتعلق بمتابعة الطالب خالل فترة التدريب:
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 تاريخ بداية التدريب:                    الموافق 

      وتاريخ االنتهاء:                          الموافق 

  ال يحق للطالب خالل فترة التدريب تغيير المكان أو الزمان إال بعد حصوله على

 .   بموافقة خطية من كل من: الجامعة وجهة التدري

  ال يحق للطالب مغادرة مكان العمل )خالل فترات الدوام الخاصة به( إال بموافقة

على التدريب, ويرجى من المشرف في هذه الحالة إبالغ مسؤولي التدريب المشرف 

 في الكلية.  

  يقوم المشرف في جهة العمل بتعبئة "استمارة تقييم متدرب", ويقوم بتسليمها إلى

 مسؤولي التدريب في الكلية؛ بحيث يتم تسليم استمارة واحدة شهريا عن كل طالب.

 قواعد وأنظمة جهة التدريب طالما أنها تتعلق يلتزم الطالب خالل فترة التدريب ب

 .     ةبمهامه التدريبي

  يكلف الطالب من قبل لجنة التدريب في الكلية بعمل تقارير يحدد فيها أهم المهام

أن يصف بأسلوبه أبعاد العملية  التي قام بها في جهة التدريب وكذلك يحاول

اإلدارية,  كما عايشها في القسم الذي تدرب فيه؛ حيث انه غير مطالب باالستعانة 

بالنماذج والمستندات الخاصة بالمؤسسة التي يتدرب فيها )بل هناك تأكيد على 

   أهمية الحفاظ على أسرار وخصوصيات المكان الذي يتدرب فيه (. 

      

 

 

 

 
    

                                                                                            جامعة امللك سعود        

                                                                           كلية إدارة األعمال   

 وحدة التدريب التعاوني  

 )ز(
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 متدرب خالل زيارة ميدانية للمشرف األكادميياستمارة  تقييم 

 

 جهة التدريب: اسم المتدرب:        

 المشرف الميداني: القسم الذي يتم فيه التدريب:

 تاريخ الزيارة:

الدرجة )ترتاوح  العناصر موضع التقييم  
 (10: 1من 

 التعليق

   تواجد المتدرب.  .1

   المظهر العام للمتدرب. .2

   لتفاصيل العمل.إدراك المتدرب  .3

   قدرته على العرض الشفوي لمهام عمله. .4

   الجدية في التدريب. .5

   تعامالته مع مدربيه في العمل.   .6

   تعامالته مع زمالئه. .7

رغبةةةةة المتةةةةدرب فةةةةي تحصةةةةيل معلومةةةةات  .8
 جديدة وتولي مهام متنوعة.

  

تقبةةةةةل واسةةةةةتيعاب مالحظةةةةةات المشةةةةةرف  .9
 األكاديمي. 

  

قةةةدرة المتةةةدرب علةةةى تحليةةةل بيئةةةة العمةةةل  .10
 القسم.في وفهم طبيعة العمل 

  
 

 الدرجة اإلجمالية
  

                                                      

 توقيع املشرف األكادميي

  

 

 

                                                                                            جامعة امللك سعود   
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                                                                           كلية إدارة األعمال   

 وحدة التدريب التعاوني  

 )ح(

 

 امليدانياستمارة تقييم متدرب من قبل املشرف 

 

 الرقم الجامعي: اسم الطالب:

 التخصص: القسم:

 اسم المشرف الميداني: اسم الجهة المدربة:

      

  

 عناصر التقييم

 درجة التقييم

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز

10 8 6 4 2 

      المحافظة على أوقات الدوام. 1

      االلتزام بإجراءات وأنظمة العمل. 2

      المظهر العام للمتدرب. 3

      إنجاز ما يكلف به المتدرب بشكل مناسب.  4

      المرونة والقدرة على التكييف.  5

      التعامل مع الزمالء والمدربين.  6

      القدرة على استيعاب المعلومات.  7

      القدرة على تحمل المسؤولية. 8

      واإلبداع. المبادرة والقدرة على االبتكار 9

      الحرص على جدية التدريب. 10

      المجموع

  المجموع النهائي
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 مالحظات املشرف يف العمل )املدرب(

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

 األسئلة التالية: نع

 السلبية واإليجابية لدى المتدربالجوانب   

 اإليجابيات السلبيات

 

 

 

 

 

 

 الكلية , محققة ألهدافها )من وجهة نظرك(؟    في ولي التدريب ؤإلى أي مدى كانت المتابعة من قبل مس

 

 

 

 هل ترى أن إمكانات ومهارات الطالب كانت تتناسب مع المهام التي كلف بها خالل فترة التدريب ؟

 

 

 

 

 ؟ ترغب بذكر مالحظات أخرىهل 
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 معد التقرير:                             الوظيفة:                                   التوقيع:

 
                                                                                            جامعة امللك سعود         

                                                                           كلية إدارة األعمال   

 وحدة التدريب التعاوني  

 )ط(

 

 منوذج تقييم الطالب للجهة التدريبية

 

 من الفترة :           /       /       هـ            ولغاية:         /      /         هـ      

 مكان التدريب: اسم الجهة المدربة:

 وظيفته: اسم المشرف الميداني:

                                                 التقييم العام:

 ممتاز عناصر التقييم
5 

 جيد جداً 
4 

 جيد
3 

 مقبول
2 

 ضعيف
1 

      جدية التدريب

      الخبرة التي يقدمها التدريب

      التدريب مناسبة مكان

      خبرة مسؤول التدريب

      جدية مسؤول التدريب

      الوقت المخصص للتدريب

      متابعة خطة التدريب

      مساعدة موظفي الجهة المدربة

      االستفادة من برنامج التدريب العملي

      مدى توافق البرنامج التدريبي مع التخصص 

 

 األسئلة التالية بإيجاز:نرجو اإلجابة عن 

 اذكر واجباتك ومسؤولياتك. -1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التقدير
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 لتدريب؟هل كنت مستعداً استعداداً كافياً من الناحية األكاديمية قبل االنضمام إلى ا -3
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ما هي االقتراحات التي تود عرضها على جهة التدريب لتحسين نوعية برنامج التدريب  -4

 العملي؟
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 كيف ساهمت فترة التدريب في تنمية مهاراتك المهنية والشخصية؟ -5
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 ات التي تود عرضها على إدارة الكلية لتحسين برنامج التدريب العملي؟ما هي المقترح -6
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 ما هو نوع التدريب المتخصص والمتعلق بمهنتك الذي حصلت عليه؟ -7
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ة، المهارات ما هي المهارات التي اكتسبتها من خالل البرنامج التدريبي )المهارات البحثي -8

 التحليلية، مهارات االتصال، التواصل الثقافي .. إلخ(؟
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 هل توصي بهذه المؤسسة التدريبية إلى طلبة آخرين؟ -9
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