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 0202/ 0202مليداني للعام الجامعى الخطة التنفيذية للتدريب ا 

 اإلطار الزمني املسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء النشاط الهدف

تحديد نواتج التعلم املستهدقة 

اقع  من التدريب امليداني  من و

 نواتج تعلم البرامج الدراسية

  اعتماد توصيف التدريب امليداني

  (ساعة 02كمتطلب تخرح ) 

  تحقيق مخرجات برنامج

 التدريب امليداني  بالكلية  

 

  وكيل الكلية لشئون

خدمة املجتمع و تنمية 

 البيئة

  رؤساء االقسام

 العلمية

 منسقي البرامج العلمية 

 التدريب  يمنسق

باالقسام  امليداني

 العلمية

 

  تصميم برامج تدريب ميدانى تحقق

  نواتج تعلم البرامج 

   تنوع جهات التدريب لتحقيق نواتج

التعلم من خالل مجاالت تحرير 

مجاالت  -التدقيق اللغوي  -النصوص 

  الترجمة ...

  تحديد شركات تدريب لبرامج الترجمة

 بنظام الساعات املعتمدة

 اون مع املؤسسة التنموية لتمكين التع
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 صحاب الهممأ

 .التدريب امليدانى كتيبصدار إ

  بصورة  كتيب التدريب امليدانيصياغة

إجرائية فى شـكل ممارسات يمكن 

 .مالحظتها

  دليل التـدريب امليـدانى معتمــد

ومعلن ومنشــور ومـوزع علـى 

  .الطـالب والشركات

  تطور دليل التدريب امليدانى

فى ضـوء نتـائج متابعة تطبيق 

 .ممارساته

  وكيل الكلية لشئون

خدمة املجتمع وتنمية 

 بيئةال

 

 
  توزيع دليل التـدريب امليـدانى علـى

 و الشركاتمنسقى االقسام الطـالب و 

  .و جهات التدريب

 توفير تدريب ميداني داخل الكلية

  محدد  تخصيص عدد ساعات

للتدريب بمكتبة الكلية والسيما 

للبرامج التي ال يتوفر بها فرص 

 لوافدينللتدريب الخارجي و للطالب ا
  قياس رضا الطالب عن

 التدريب داخل الكلية

  كيل الكلية لشئون و

خدمة املجتمع 

 نمية البيئةتو 

 لجنة االستبيانات 

 

  توفير فرص تدريب بمكتبة رفيق

 الدرب الصحاب الهمم

تطوير التدريب امليــدانى 

بالشركات و جهات العمل 

  وضع آليات لتحديد االحتياجات

  الفعلية للطالب التدريبية
 ئمة االحتياجات التدريبيـة قا

  .الفعلية للطالب

  قاعدة بيانات خاصة  بالشركات

  كيل الكلية لشئون و

خدمة املجتمع 

 تنمية البيئةو 

 

 نات الخاصة تحديث قاعدة البيا
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وحدة متابعة   جهات العمل محدثةو  بالشركات و جهات العمل املختلفة

 الخريجين

  منسقي البرامج

 العلمية

  منسقي التدريب

امليداني باالقسام 

 العلمية

متابعة التدريب امليدانى 

 بالشركات و جهات العمل

  توفير اإلمكانات املادية والبشرية

 .ملتابعة التدريب امليدانى
  قائمة بالصعوبات التى تواجه

الطالب أثناء فترة التـدريب 

  وطرق التغلب عليها

  آليات معتمدة لتقـويم  تفعيل

  .ب امليدانىنتـائج التدري

 آلية معتمدة للتحقق  تفعيل

من فاعلية التدريب امليدانى 

ناقشة التقرير )م. للطالب

 الذي يقدمه الطالب(

  كيل الكلية لشئون و

خدمة املجتمع 

 تنمية البيئةو 

  منسقي البرامج

 العلمية

   منسقي التدريب

باالقسام  امليداني

 العلمية

 لجنة االستبيانات 

 

  وضع آلية للتعرف على الصعوبات

التى تواجـه الطالب أثناء فترة التدريب 

 .ومساعدتهم على حلها

  وضع آليات معتمدة لتقويم نتائج

التدريب امليدانى واالستفادة منها فى 

 تطويره 

  وضع آلية للتحقق من فاعلية التدريب
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امليـدانى للطالب فى تنمية نواتج التعلم 

 .املستهدفة

 اختيار  الشركات و جهات التدريب

  وضع آلية الختيار الشركات التى يقوم

 فيها الطالب بالتدريب امليدانى

  الختيـار الشركات آلية معتمـدة

 ةجهات التدريبو 

  تشكيل لجنة لوضع شروط

الشركات و جهات  اختيار

 التدريب امليداني

  تفعيل آليــة تقــويم الشركات

 .جهات التـــدريبو 

 إتفاقيات تعاون بين  عقد

الكلية وجهات العمل التى 

 يتحقق بها الشروط

  قياس مســتوى رضــا الطالب

 عن التدريب 

  قياس مســتوى رضــا

 .املستفيدين النهائيين

  كيل الكلية لشئون و

خدمة املجتمع 

 تنمية البيئةو 

  منسقي البرامج

 العلمية

   منسقي التدريب

باالقسام  امليداني

 العلمية

 لجنة االستبيانات 

   وضع شروط محددة وواضحة

 الختيارها

 الن بعدة وسائل عن هذه الشروط  اإلع

صفحة الكلية على  –موقع الكلية )

 كتيب الدليل امليداني( -الفيس بوك

  وضع آلية لتقويم الشركات و جهات

التدريب فـى ضوء الشروط املوضوعة 

 .من قبل الكلية

 

 كيل الكلية لشئون و  طالب استطالع رأي البرامج و ال أو ندوة ورش عمل  3حضور الطالب لـ  قد ورش عمل و ندوات ذو صلة ع
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عن احتياجاتهم من ورش عمل  قل بموجب قرار مجلس الكليةعلى األ بالتدريب امليداني

  ندواتو 

  قياس رضا الطالب عن الورشة

 عن الدورة أو

خدمة املجتمع 

 تنمية البيئةو 

  وحدة متابعة

 الخريجين

  منسقي البرامج

 العلمية

   منسقي التدريب

باالقسام  امليداني

 العلمية

 لجنة االستبيانات 

  تحديد قائمة  بورش العمل والدورات

التدريبية لتنمية مهارات التدريب 

  امليداني ومتطلبات سوق العمل

 تخصيص ورش عمل الصحاب الهمم 

  الترجمة تخصيص ورش عمل لبرامج

 بنظام الساعات املعتمدة

تطبيق محو االمية كمتطلب 

 تخرج

  ساعات من التدريب  22تخصيص

امليداني ملشروع محو االمية بموجب 

افادة هيئة تعليم الكبار   قرار مجلس الكلية

 للطالب

  كيل الكلية لشئون و

خدمة املجتمع 

 تنمية البيئةو 

   وحدة محو االمية

 بالكلية

 

 حو االميةاصدار دليل م 

 


