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 برنامج الميكاترونكس  رؤية ورسالة وأهداف

 الرؤية

مهندسين قادرين على مزج كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة  تأهيلبرنامج هندسة الميكاترونكس الي يسعي 

 .وتقديمها للمجتمع ألخذ دور متميز في التطوير

  الرسالة

اإلقليدي فى تقديم تعليم متميز يؤهل الطالب للحصول علي وظائف تنافسية في سوق العمل المحلي و

 . و المجتمع تخدم  البحث العلميه ضافيطالب بمهارات االتزويد  و  ينةتباكاملة  و متمتخصصات 

 ف اهداأل

هندسة الميكانيكية ، الهندسة الكهربائية ، وعلوم الوهى  دمج التخصصات الهندسية األساسية -1

 .الصناعة والتطور التكنولوجي ةمدخ يف الديهواحد الحاسب اآللي في برنامج 

لقليمية بمهندسي  متخصصي  في ماا  هندسة الميكاترونك  االق العمل المحلية واسواتزويد  -2

 .اوعملي اعلمي ي  زميتم

تنمية مهارات االبداع واالبتكار لدي الخرياي  والتي تتيح لهم وضع حلو  غير تقليدية  -3

 للمشاكل التي لقد تعولقهم في موالقع العمل.

 .تقديم خدمات استشارية الي الماتمع المحيط -4

 

 يعتمد                                                                                                      

 مدير عام البرامج

 

 

 

http://www.eng.zu.edu.eg/About.aspx
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 منسق البرنامج بنظام الساعات المعتمدة

 معايير اختيار منسق البرنامج

بمتطلبات أن يكون م  اعضاء هيئة التدري  المتفرغي  أو العاملي  بالبرنامج ومم  له خبرات سابقة  -1

 نظم ضمان الاودة واإلعتماد.

أن يكون عضوا فعاال بالقسم العلمي ويشهد له بالكفاءة وحس  الخلق ولديه مهارات التواصل  -2

 والمنالقشة وااللقناع.

المعتمادة والدراساة الفصالية واإل اعع  علاي معلوماات المقارات أن تتوافر له الخبرة بنظام السااعات  -3

 الدراسية المختلفة للبرامج.

 علي دراية جيدة بخبرات أعضاء هيئة التدري  القائمي  بالتدري . -4

اإللمام بامكانيات المختبرات واألجهزه والوسائل التعليمية والقاعات الدراسية المتاحة لطعب  -5

 البرامج.

 أن يكون لديه ععلقات جيدة مع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدري  ووحدة ضمان الاودة بالكلية. -6

 ه المقدره على تكوي  فريق العمل وادارته واإللتزام بالمتطلبات.أن يكون لدي -7

حضور دورات تدريبية أو ورش عمل متخصصة فى ماا  نظم الاودة والتطوير لإلعتماد تؤهله  -8

 إلنااز المهام.

 أن يكون له نشا  علمي في ماا  تخصصه. -9

 

 

يعتمد،                                                                                                          

 

مدير عام البرامج                                                                                                               
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القائمين بالتدريس بالبرامجمعايير اختيار   

 معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس:

 أن يكون عضوا فعاال بالقسم العلمي بالكلية ويشهد له بالكفاءة وحس  الخلق. -1

 .م  جهة أخرى الطعبالدراسي م  جهة و حاجات  مقررأهداف الالعمل ضم   -2

 .مقرر دراسيحسب متطلبات كل  وأساليب تدري  رق  استخدام -3

 في التعلم. لدى الطلبةرغبة ال إثارة -4

 .وتشايعهم على العمل الاماعي وتطوير مهارتهم المختلفة الدعم المستمر للطعب -5

 .التمك  م  مادة ا -6

 أن يكون لديه ععلقات جيدة مع الطلبة  وإدارة الكلية والبرنامج ووحدة ضمان الاودة بالكلية. -7

الاودة والتطوير لإلعتماد تؤهله  حضور دورات تدريبية أو ورش عمل متخصصة فى ماا  نظم -8

 إلنااز المهام المطلوبه منه وهي اعداد ملف المقرر.

 أن يكون له نشا  علمي في ماا  تخصصه. -9

 :أعضاء هيئة التدريس معاونيمعايير اختيار

 تكليف م  عضو هيئة التدري  القائم بالتدري  بالبرنامج. -1

 له بالكفاءة وحس  الخلق. أن يكون عضوا فعاال بالقسم العلمي بالكلية ويشهد -2

 .الدراسي وتعزيز أفضل الطرق والممارسات التدريسية مقرردعم الأن ي -3

 الادية والنشا  وحس  األداء. -4

 مهارات اإلتصا  الفعا  مع الطعب وإدارة البرامج. -5

 .مشاركة الطعب في انشطتهم المختلفه -6

يعتمد،                                                                                                          

 

مدير عام البرامج                                                                                                              
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 والتعلم التعليم استراتيجية

 والتعلم، للتعليم العالية المستويات تحقق فيها التعليمية البرامج جميع أن لضمان فعالة إستراتياية الكلية تتبنى

 دعم ويؤكد الكلية، مخرجات م  بإحتياجاتها العمل سوق فى متمثلة اإللقتصادية البيئة وإمداد توفير وتضم 

 .مكانتها على والحفاظ العملية الحياة فى ألبنائها الكلية

 

 : التالية النقاط على اإلستراتيجية وترتكز

 بمعايير ومقارنتها اإللقتصادية للبيئة ومعءمتها كفاءتها م  والتحقق التعلم مستويات تقويم 

 .رفيع مستوى وذات مرجعية لقياسية

 للنتاائج للوصاو  المعتمادة السياساات بتطبياق مناسابة دراية على التدري  هيئة أعضاء أن م  التأكد 

 .المطلوبة

 األعما  وأصحاب والخرياي ، الطلبة، مستوى على التدري  جودة تقويم إجراء م  التأكد. 

 التحسي  لخطط المصادر هذه م  المستخلصة واإلحصاءات النتائج إستخدام أهمية مع. 

 خاع  ما  سياساات ما  يلزمهاا وماا اإلساتراتياية هاذه وضاع فاى المعنياة األ اراف كافاة شارك ولقد 

 :اآلتى

 .بالكلية التعليمية بالعملية المعنية األ راف بي  والحوار النقاش جلسات -

 . بالكلية المحيطة االلقتصادية البيئة مكونات ومتطلبات آراء لامع استبيانات -

 .سياساتها ووضع التعليم استراتيايات صياغة خعلها م  تم التى العمل ورش -

 

 :التالية العامة السياسات خالل من اإلستراتيجية وتنفذ

 .بالكلية والتعلم التعليم جودة تقويم -1

 .تخصص لكل المعايير مع وتوافقهم الخرياي  مستويات تقويم   -2

 .العلمية والبرامج التدري   رق تحديث  -3

 .للطعب األكاديمى واإلرشاد الدعم   -4

 .الميدانى التدريب برامج وتقويم اإلهتمام -5

 

 :التالية الفرعية السياسات بإتباع ذلك ويتم

 من خالل : بالكلية والتعلم التعليم جودة تقويم - 1

 أو جديدة برامج بإستحداث الخاصة والمقترحات التعليمية للبرامج شامل تقويم إجراء 

 .القائمة للبرامج التحسي  بإجراءات

 التى الدورية المراجعة وإجراء والبرامج المقررات وتقارير األداء مؤشرات إستخراج 

 .المقررات تحديث إلى تهدف
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 م  ومراجعتها إعدادها تم لقد السنوية التقارير أن م  الاودة ومسئولى الكلية إدارة تتحقق 

 .المراجعة تقارير م  الواردة التوصيات تنفيذ على والتأكيد المختلفة اللاان لقبل

 فى العليا اإلدارة لقبل م  واإلهتمام والضعف القوة نقا  تشمل للاودة الشاملة التقارير أن م  التأكد 

 فى تؤثر التى العامة القضايا فى الضعف نقا  مع التعامل عند بالتحسي  الخاصة السياسات تطبيق

 .األداء

 

 من خالل: تخصص لكل المعايير مع وتوافقھم الخريجين مستويات تقويم - 2

 ذوى األكاديمي  والخبراء األعما  أصحاب أراء دراسة بعد المستهدفة التعلم مخرجات تحديد يتم 

 .المحيطة اإللقتصادية البيئة متطلبات مع المستهدفة التعلم مخرجات تتوافق أن بهدف الععلقة

 إكتسابها لتضم  التعليمية للعملية والمعزمة للطعب المطلوبة المهارات تحديد يتم 

 .الهندسية والتخصصات البرامج كافة فى وذلك المستهدفة التعلم نتائج ضم  للخرياي 

 إستبيانات وإجراء عملهم بأماك  تخرجهم بعد الطلبة بيانات ربط تضم  آليات تنفيذ يتم 

 تناسب على للولقوف واإلحصاءات البيانات لتوفير وذلك العمل جهات وأراء للخرياي 

 .العمل سوق إحتياجات مع التعلم مستوى نتائج

 

 العلمية والبرامج التدريس طرق تحديث  -٣

 :ومنها التعلم أساليب م  عددا الكلية تبنت العلمية البرامج التدري   رق تحديث إ ار فى

o المباشر التعليم: 

 هو المحاضر يكون حيث الهندسية العلمية والمعارف واألساسيات بالمفاهيم الطعب إمداد على ويعمل

 يتوافر بحيث المختلفة التدري   رق باستخدام المحاضر ويقوم .التعليمية والخبرة للمعرفة الرئيسي المصدر

 الطرق تلك استخدام لقادراعلى ليكون المعلومة عرض  رق مختلف مع ويتااوب للتعلم فرص أفضل للطالب

 .العملية حياته فى المعلومات تلك وتطويع

 للطالب التطبيقية والمبادئ العلمية األس  توفير وبغرض التعليم اساليب م  األسلوب هذا ويتفق

 معرفة فى والتعمق والمبادئ االس  هذه م  لعستزادة وماهوده مخيلته واستحضار لتحفيزه

 هذا ويمثل هذا .والتاريب البحث خع  م  اخرى مااالت فى واستخدامها وتطويعها تطبيقها مااالت

 الكلية داخل المتبعة األساليب بالقى مع للتفاعل الطالب لتحضير واألولية األساسية األساليب أحد األسلوب

 الكبيرة للماموعات الدراسة لقاعات خع  م  للطعب والمبادئ األس  هذه تقديم متطلبات الكلية وتوفر

 .ماتمعة األساليب تلك م  استفادة القصى لتحقيق للطالب المعئمة البيئة لتوفير والماهزة

o النشط التعليم أو التفاعلي التعليم   : 

 يكون والذى العلمية والمادة والمحاضر الطالب بي  التفاعل أسلوب على التفاعلي التعليم إستراتياية تعتمد

 بموضوع المرتبطة المهارات لتنفيذ توجيهيا المحاضر دور ويكون الطالب على التعلم آلية م  كبير جزء فيها
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 أعما  درجات يمثل مما الدراسى الفصل أثناء مختلفة لمهام الطالب بتنفيذ االسلوب هذا ويرتبط المحاضرة

 أسلوب تطبيق ويتم الدراسى الفصل  وا  الطالب مستوى ع  اعلى وبدلقة اكثر معبرا يكون وبالتالى الفصل

 :منها عدة تقنيات خع  م  التفاعلى التعليم

  التعاوني التعلم  

 تشير التي الدراسات م  الكثير وهناك الاماعي الصفي للتعامل البدائل أحد التعاوني التعلم يعتبر

 كانت إذا التعليمية بمهامهم اهتماما أكثر يصبحون لقدراتهم اختعف على الطلبة أن إلى

 المتبع والنظام الكلية نحو اتااهاتهم أن كما البعض، بعضها مع ومتفاعلة متاانسة الماموعات

 .إياابية أكثر يصبح بها

  ريق ع  الهندسية المقررات محتويات م  حر محتوى إ عق على التعاوني التعلم ويعتمد

 وجه، أكمل على التعليمية العملية تتحقق بحيث خارجه أو الصف داخل الاماعى التفاعل تنظيم

 النتاجات لتحقيق والنقاش الحوار وأسلوب للطلبة الدائرية الالسة شكل التعاوني التعلم ويتخذ

 األفراد بعض على أو المعلم على مطلقة إتكالية دون معا يتعلمون بحيث التعليمية / التعلمية

 :هي التعاوني للتعلم األساسية المرتكزات بأن القو  ويمك  منهم،

 ماموعة كل أعضاء بي  النقاش في يتمثل والذي ماموعة كل أعضاء بي  المتباد  اإلياابي التفاعل. 

 للمحتوى هتعلم ع  مسئو  فرد كل أن تعني وهي :الذاتية المحاسبية.  

 الناجحة الماموعات عمل فرق فى في المهمة األمور م  تعد والتي االجتماعية، المهارات. 

 الذهنى العصف 

 المتعلقة وآرائهم أفكارهم بعرض الطعب ويقوم المعنية الموضوعات احد بطرح المحاضر يقوم

 ومكونات محاور على واالتفاق الطعب مع ومنالقشتها واآلراء األفكار هذه تاميع يتم حيث النقاش بموضوع

 واالبتعاد التفكير حرية إ عق على األسلوب هذا ويعتمد .الموضوع هذا تحليل

 التحليل مهارة ح  الطالب لدى يتولد وبالتالى الموضوع جذور إلى بالتحليل الوصو  أجل م  التقييم ع 

 .الاذرية الحلو  واستشراف

 بمعدات الماهزة القاعات م  االساليب هذه واستخدام تطبيق متطلبات كافة الكلية وفرت ولقد هذا

 والتخطيط والتحليل التفكير ولوحات العمل وماموعات العمل لورش ماهزة ولقاعات العرض

 هذه واستخدام المرئى VISUALIZATION الالسات هذه لتنفيذ المطلوبة األدوات كافة بتوفير تقوم كما

 .العزمة اللوجستية اإلحتياجات م  وغيرها وألقعم بطالقات م  االساليب

 المعلومات تكنولوجيا واستخدام االلكترونى التعليم  

 التابعة االلكترونية الموالقع إلى المختلفة المحاضرات ورفع االلكترونية صورتها فى لمقررات تحميع ويعتبر

 فى الطالب مهارات تنمية ذلك تطبيق ويلزم .والتعلم التعليم أساليب م  األسلوب هذا صور أبسط م  للاامعة

 تعتمد كما .التعليم أساليب م  واحد أسلوب خع  م  أهداف عدة يحقق الذى األمر الحديثة التقنيات استخدام

 المهارات نقل في المتعددة والوسائط االتصا  وشبكات اإللكترونية الحاسبات تطبيقات استخدام على

 عبر دروس محتوى تقديم يتم حيث االفتراضية التدري  غرف فى عرضها يتم تطبيقات وتضم والمعارف
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 أي وم  ولقت أي في التعليم مصادر إلى الوصو  م  الطالب والفيديوويمك  السمعية واألشر ة اإلنترنت

 .مكان

 المختلفة والوسائط اإللكترونية التاهيزات م  المحاضري  احتياجات توفير على الكلية وتعمل

 وذلك االنترنت شبكة على الدراسية والمقررات العلمية المواد توفير مهمة إنااز على لمساعدتهم

 سيقوم التى اإللكترونية والمحتويات للمقررات االستضافة وتوفير الضوئى المسح معدات بتوفير

 .المطلوبة والمعارف المهارات تحصيل فى واستخدامها باستعراضها الطالب

 

 التجريبي التعليم 

 م  المختلفة التعليمية البرامج في المقررات أغلب في التاريبي التعليم إستراتياية الكلية تعتمد

 الدراسية المقررات بعض في المكتسبة المعارف لتطبيق معملية تاارب بعمل الطعب لقيام خع 

 يؤدي بما (العئحة جاءفى كما ومتطلباتها للمقررات  بقا وغيرها – اإلنتاجية الورش– الكيمياء – الفيزياء)

 وأيضا المختلفة والشركات المصانع إلي ميدانية زيارات عمل إلى باإلضافة الطعب لدى المفاهيم ترسيخ إلى

 وتحرص .البكالوريوس مرحلة م  األخيرتي  السنتي  في الصيفية الفترة خع  يتم الذي الميداني التدريب

 تلك وتوفير التاريبى التعلم لتنفيذ العزمة والمعملية العلمية واالحتياجات التسهيعت كافة توفير على الكلية

 .للطالب المهارات

 المنشآت  لبات لتلبية العزمة اإلدارية واإلجراءات التدريبية الفرص توفير فى الكلية تساعد كما

 فى الطعب  لبات وكذلك للتدريب المحددة الفترات خع  المتدربي  الطعب م  االلقتصادية

 للطالب العزمة والمهارات الدراسة وماا  تتفق محددة القتصادية وحدات فى بالتدريب االلتحاق

 الحقائق بي  الربط على الطعب مساعدة هو المختلفة التعلم أساليب م  النوع هذا م  الهدف ويكون

 وكتابة والنماذج واختبارالعينات ودراسة البيانات جمع يعززمهارة بما العملية والتطبيقات العلميةالنظرية

 .الماتمع خدمة في دوره التقاريرويؤكدعلى

  الذاتي التعلم  

 مصادر م  التحصيل في الذاتية لقدراته على معتمدا والمهارات المعارف بتحصيل الطالب لقيام على ويعتمد

 التقدم لمتابعة يؤهله الذى األمر بنفسه التعليم مواصلة على والقدرة شخصيته تنمية يحقق مما المختلفة التعليم

 التخرج مشروعات فى هتطبيق مااالت بي  األسلوب هذا ويتضح .تخصصه ماا  في يحدث الذي والتطور

 .المختلفة الدراسية الفصو  أثناء الفصلية والمشاريع البحوث وكذلك العلمية األلقسام كافة فى للطلبة

 

 للطالب األكاديمى واإلرشاد الدعم  -4

 األكاديمى اإلرشاد خع  م  التعلم على الطلبة لمعاونة فاعلة إجراءات تنفيذ على التأكيد ياب

 المهارات، وأصحاب العالى األداء ذوى الطلبة وتبنى وتشايع للطعب الدراسى التقدم ومتابعة

 :التالية النقا  خع  م  اإلجراءات هذه متابعة وتتم إليها يحتاجون الذي  للطعب المساعدة وتقديم

 للطعب اإلرشادات لتقديم ومحددة كافية أولقات فى التدري  هيئة أعضاء تواجد. 
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 للتعلم المادية والتسهيعت التدري  هيئة ألعضاء الطعب نسب فى الدولية المعدالت تحقيق. 

 ورعايتهم واإلبداع التميز على القدرة وذوى العالية القدرات ذوى الطعب إحتضان. 

 ومشروعات أبحاث إجراء مثل السنة أعما  درجات ضم  الذاتى التعلم ممارسات إدراج 

 .عروض وتقديم

 الذاتى التعلم تفعيل إ ار فى الطعب إناازات فى التطور متابعة. 

 

 

 الميدانى التدريب برامج وتقويم اإلهتمام -5

 للبرامج المكملة المكونات م  األنشطة هذه تعتبر وأن الميدانى للتدريب أنشطة العلمية البرامج تشمل أن ياب

 خع  م  ذلك وينفذ المعاونة والهيئة التدري  هيئة أعضاء ضم  التدريب على مشرفون تخصيص يتم وأن

 :التالية اإلجراءات الكلية تحقيق

 فهم تضم  تقويم إجراءات يتم كما الميدانى، التدريب م  هالمستهدف التعلم مخرجات تحديد يتم 

 .المكتسبة المهارات وزيادة التعلم لتطوير للتدريب الطعب

 واإلستشارات الدعم وتقديم التدريب ألماك  ميدانية إشراف بزيارات التدري  هيئة أعضاء يقوم 

 .األكاديمية بالمقررات وععلقته التدريب  بيعة فهم فى للطعب

 وتنفيذ التدريب الطعب لممارسة المختلفة الهندسية للتخصصات  بقا متعدده بدائل توفير 

 .بها المشروعات

 بيعة مع تتوافق بحيث الميدانى التدريب بأماك  معرفتهم ع  تقارير بإعداد الطعب تكليف  

 .المتولقعة التعلم ونتائج العلمى التخصص

 

 يعتمد،

 

 مدير عام البرامج
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 منوذج لتحديد اخلطة التدريبية لربنامج امليكاترونكس للساعات املعتمدة
 

 البيانات االساسية

 ........................................................................................................ــــــــــــــم :اإلسـ

/:العام الدراسي ة:ــــالدرج

 : صصـلتخا

 

 عضو هيئة تدريسالدورات التدريبية احلاصل عليها 
1-..................................................................................................................... 

2-..................................................................................................................... 

3-..................................................................................................................... 

4-..................................................................................................................... 

5-..................................................................................................................... 

6-..................................................................................................................... 

7-..................................................................................................................... 

8-..................................................................................................................... 

9-..................................................................................................................... 

11-.................................................................................................................. 

 

 فى احلصول عليها عضو هيئة تدريسالدورات التدريبية التى يرغب 
1-..................................................................................................................... 
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2-..................................................................................................................... 

3-..................................................................................................................... 

4-..................................................................................................................... 

5-..................................................................................................................... 

6-..................................................................................................................... 

7-..................................................................................................................... 

8-..................................................................................................................... 

9-..................................................................................................................... 

11-.................................................................................................................. 

 

 االحتياجات التدريبية:
 

 دورات التدريبية املطلوبة من عضو هيئة التدريس:ال
 

 إعداد مدرس جامعى  -1

 النشر الدولى  -2

 نظم اإلمتحانات وتقييم الطعب  -3

 مهارات االتصا  الفعا   -4

 ادارة االزمات والكوارث   -5

 التخطيط االستراتياى  -6

 استخدام التكنولوجيا فى التدري   -7

 أخعلقيات البحث العلمى  -8

 نظام الساعات المعتمدة  -9
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 تنظيم المؤتمرات العلمية  -11

 مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية  -11

 معايير الاودة فى العملية التدريسية   -12

 مهارات العرض الفعا   -13

 ادارة الفريق البحثى  -14

 ادارة الولقت واإلجتماعات  -15

 انب المالية والقانونية فى األعما  الاامعيةالاو  -16

 كيفية وضع االمتحانات النموذجية  -17

18-  Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) 

19-  ICDL 

21-  SPSS 

 تنظيم أعما  لقانون الاامعات  -21

 أعما  شئون التعليم والطعب مثل لقواعد الرسوب والتحويعت  -22

 .أعما  الشئون االدارية لطعب الدراسات العليا  -23

 

 دورات التدريبية املطلوبة من معاوني أعضاء هيئة التدريس:ال
 

 .مهارات االتصا  الفعا  -1

 استخدام التكنولوجيا في التدري . -2

 ادارة االزمات والكوارث -3

 الاوانب المالية والقانونية فى األعما  الاامعية -4

5- Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) 

6-  ICDL 

7-  SPSS 

 منسق البرنامج  
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 خطة التدريب الصيفي بالربنامج
 مقدمة

يسر وحدة التدريب الصيفى أن ترحب بكم في برنامج التدريب الصيفي لطعب برنامج ميكاترونيات 

الفصل حيث يتعي  على الطعب االلتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لمدة اربعة أسابيع خع  فترة 

الصيفي.إن الهدف م  برنامج التدريب تعريف الطالب على بيئة العمل وتزويده بالمعرفة والمهارات 

 العملية وتنمية لقدراته الوظيفية في ماا  تخصصه.

 جھات التدريب:

الشركات والمصانع والمؤسسات التدريبية مثل البترو  وهيئة السكك الحديدية وهيئة المياه والصرف 

االستشعار ع  بعد وعلوم الفضاء ومعامل الكلية التي تحتض  الطالب خع  فترة  الصحي وهيئة

 التدريب العملي.

 الھدف من التدريب :

 .السعي لتحقيق التوافق بي  مخرجات الكلية والبرنامج ومتطلبات سوق العمل 
 قاها الطالب في تعميق فهم الطالب للمادة العملية وذلك بربط المعلومات األكاديمية النظرية التي يتل

 الكلية مع تطبيقاتها العملية في بيئة األعما .
 .اكتساب الطالب الخبرة العملية التي تؤدي إلى رفع مهاراته وتعزيز الفرص الوظيفية المستقبلية 
 . تدريب الطالب على تحمل المسئوليات التي تتعلق بالعمل واالنضبا 
 ة وما تتطلبه م  مهارات وما تحمله م  فرص إعطاء الطالب تصّور واضح ع  بيئة العمل الحقيقي

 وعقبات.
  تنمية مهارة العمل الاماعي لدى الطالب وتنمية سلوكيات التعامل مع الزمعء داخل فريق العمل

 الواحد.
  إتاحة الفرصة للطالب لإلحتكاك بأصحاب الخبرات في مااله المهني وفي بيئة العمل بشكل عام مما

 الوظيفة بعد التخرج. يسهل عملية التكيف مع بيئة
  إعطاء الاهات المتعاونة فرصة التعرف ع  لقرب على  عب الكلية لقريبي التخرج وبالتالي ترك

 انطباع ع  مخرجات الكلية مما يسهل عملية التوظيف في المستقبل.
  في تزويد الكلية والبرنامج بتغذية عكسية ع  مدى ععلقة براماها األكاديمية والتطبيقات العملية لها

 بيئة األعما  الحقيقية باإلضافة إلى تزويدها بمرئيات حو  احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
 .إتاحة الفرصة للتعاون بي  أساتذة الكلية وأصحاب الخبرات العملية في القطاعي  الخاص والعام 

 لمتطلبات األكاديمية للبرنامج:

  99ياب على الطالب الراغب في االنضمام في برنامج التدريب الميداني أن يكون لقد أنهى بنااح 

 لقبل البدء بالتدريب، وبعد موافقة منسق الرنامج. ساعة دراسية
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  .أال يكون الطالب في لقائمة المفصولي  م  الكلية في الفصل الذي يسبق التدريب 
 فترة التدريب الصيفي.ال يمك  للطالب تسال أي مواد دراسية خع   
 .يتدرب الطالب في إحدى المؤسسات ذات الصلة بالتخصص األكاديمي 

 

 خطة التدريب:

  أسابيع في ميدان التدريب واألسبوع الرابع بالكلية لتقديم  3أسابيع يقضي الطالب  4مدة التدريب

 ومنالقشة التقرير النهائي والعرض التقديمي.
  جميع الطعب لشرح أهداف وبرنامج التدريب والاهات التى يتضم  اليوم األو  لقاء عام مع

 سيتدربون بها.
  أيام فى األسبوع . 4أولقات الدوام:اإللتزام بالدوام الرسمي للمؤسسة 
  يقوم مشرف التدريب بزيارة الطعب فى أماك  التدريب فى أولقات غير معلومة للتأكد م  الادية فى

 مج بالمتابعة أو وكيل الكلية ع   ريق االتصا  بالشركة.التدريب واإللتزام، ويقوم منسق البرنا
  يقدم الطالب أسبوعياً)يوم الخمي ( تقريراً ع  األنشطة التى لقام بها خع  األسبوع عدا األسبوع

 األو .
 .عند نهاية فترة التدريب يقوم كل  الب بتقديم ملف كامل وفقاً للنموذج 
 هم فيه فى األسبوع األخير م  فترة التدريب.يتم تقييم العرض التقديمى للطعب ومنالقشت 
  عند نهاية فترة التدريب يقوم كل  الب وبالتنسيق مع المنسق بتقديم توصية ع  توجهات وحاجات

 سوق العمل المستقبلية 

 

 النشاطات األسبوعية: 

اللقاء مع الطعب يوم األحد فى األسبوع األو  م  التدريب الصيفى لشرح برنامج التدريب  .1

 هدافه.وأ

 ويتضم : اللقاء مع الطعب يوم الخمي  أسبوعياً في الكلية )عدا األسبوع األو ( .2
  .منالقشة ما يواجهونه م  مشاكل في التدريب، واإلجابة على األسئلة واالستفسارات 
 .إستعم تقرير مكتوب م  الطعب ع  نشا  كل  الب خع  األسبوع 
 يها خع  األسبوع القادم في الحاالت التي تعريف كل  الب بالاهة الاديدة المتوجه إل

 يوجد أكثر م  مكان للتدريب.
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 تقييم الطالب : 

 جھة التقييم موضوع التقييم
نسبة التقييم 

 من
 مالحظات

 (1يتم وفقاً للنموذج رلقم ) % 5 منسق البرنامج الحضور األسبوعي بالكلية 

 (1للنموذج رلقم ) يتم وفقاً  % 15 منسق البرنامج التقارير األسبوعية

 % 11 مؤسسة التدريب الحضور اليومي
وفقاً  وفقا لمعحظات مشرف التدريب

 (1للنموذج )

 (2يتم وفقاً للنموذج رلقم ) % 21 مؤسسة التدريب األداء التدريبي

 العرض والتقرير النهائي
لانة التدريب 

 األكاديمية
 (3يتم وفقاً للنموذج  رلقم ) % 51

 للطالبالتقييم النهائي 
لانة التدريب 

 األكاديمية
 (4يتم وفقاً لنموذج التقييم النهائي رلقم ) % 111

 % 199 المجموع

 
  

 

 

 

  

 

 يعتمد

 مدير عام البرامج

 أ.د/ أسامه خيري صالح

 

 منسق البرنامج

مفرح ميالد نصيفأ.د/   

 

 منسق الجودة بالبرنامج

رانيا بھجت عامرأ.د/   

 

 المشرف علي التدريب

عبد السالم احمد زقلطد/   

 


