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 خطة التدريب الصيفى للفرقة االعدادية
 

 مدة التدريبأواًل : 
 ولمدة ىشهر 0211-7-1من  بدأ اعتبارا  يالتدريب 

 : أماكن التدريبثانياً 
 دريب بالكلية.داخل الكلية بالمعامل والورش واالمكانيات المختلفة المتاحة للت

 متطلبات التدريبثالثًا: 
التدريب بالكلية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية ماكن على أيتم توزيع الطالب 

 المختلفة ويخصص األسبوع األول للتعرف على رؤساء األقسام العلمية. 
 

 الطالب : تقييمرابعاً 
 والمهارات التى اكتسبها.مدة التدريب طالب بإعداد تقرير فني عن التدريب خالل كل يقوم  -1

التقرير لرئيس القسم العلمى والذى يحيله بدورة الى لجنة التقييم يقوم الطالب بتقديم  -0
 واالمتحان الشفهى.

 عن التدريب الصيفي. مهميتم مناقشة الطالب في التقارير المقدمه منهم وتقي -3

 

 خامسًا: تقييم التدريب الصيفى والمتابعة واالشراف
وم عضو هيئة التدريس بإخطار رئيس القسم بنتائج متابعة الطالب مع إيضاح السلبيات يق -1

 واإليجابيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل من قبل القسم المختص.

يقوم رئيس القسم )عضو لجنة المتابعة واإلشراف على مستوى الكلية( برفع تقرير متابعة  -0
والطالب ويحدد عدد الساعات التى قضاها المشرف مع  إلى وكيل الكلية لشئون التعليم
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ساعات )حسب الالئحة( مع اإليجابيات والسلبيات للتجربة  6الطالب يوميا  بما اليزيد عن 
 مع تقديم مقترحات للحل والتحسين.

تقوم كل مجموعة من الطالب بكتابة تقرير عن مستوى التدريب ومستوى المتابعة   -3
كتسبة مع إيضاح السلبيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى واإلشراف والمهارات الم

 المستقبل.

 شراف وعدد المجموعات  سادسًا: اإل
 االقسام المشاركة فى االشراف على التدريب:

 ومعاون( عضو هيئة تدريس 36قسم الهندسة االنشائية )
 عضو هيئة تدريس ومعاون( 02قسم هندسة المياه والمنشآت المائية )

 عضو هيئة تدريس ومعاون( 02التشييد )قسم هندسة 
 ومعاون( عضو هيئة تدريس 13قسم الهندسة الصناعية )

 ومعاون( عضو هيئة تدريس 03قسم هندسة القوى الميكانيكة )
 ومعاون( عضو هيئة تدريس 02قسم هندسة التصميم الميكانكى واالنتاج )

 ومعاون( عضو هيئة تدريس 13قسم الهندسة المعمارية )
 ومعاون( عضو هيئة تدريس 13دسة الحاسبات والمنظومات )قسم هن

 ومعاون( عضو هيئة تدريس 02قسم هندسة القوى الكهربائية واالآلت )
 ومعاون( عضو هيئة تدريس 10قسم االلكترونيات واالتصاالت الكهربائية )

 عدد المجموعات

 (12طالب/ 0222مجموعة ) 022
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 دنيةخطة التدريب الصيفى لقسم الهندسة الم
 )الفرقة الثانية والثالثة( 

 
 الهدف من التدريب الصيفى: أولا 

 كساب الطالب المهارات التالية:إلى إيهدف التدريب الصيفى 

 .دارة سليمةإدارتة ا  كيفية التعامل مع الموقع و  -1
 والجهات االستشارية. المشرفين عليهع م التعاملكيفية  -0
 .فية التعامل مع متغيراته وظروفه المختلفةوكي قعاطبيعة المو تنمية المعرفة ب -3
 .تهاالتأكد من جودخالل مراحل التنفيذ و  الهندسية ألعمالاستالم او  متابعة كيفية -4
 .البناء والتشييدتنمية المعرفة بأنواع المواد التي تستخدم في  -2
 .كيفية تحقيق األمان لجميع العاملين بالموقع -6
 .بجميع أنواعها لمنشآتالتي تستخدم في تصميم ارق المختلفة لى الطدريب عالتاالطالع و  -7

 مدة التدريب: ثانياً 

  0211-1-1من  مدة التدريب شهر تبدأ اعتبارا  

 التدريب : أماكنلثاً ثا
 تم التدريب خارج الكلية في األماكن المقترحة اآلتية:ي

حسب قدرة كل  العامة والخاصة خرىشركة المقاولون العرب وشركات المقاوالت األ -1

 ستيعاب.اإل كة علىرش
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 موزعة علي المحافظة قطاع  10عدد ، حيث يوجدمنطقة الشرقيةبهيئة األبنية التعليمية  -0
و عمل صيانة وتطوير أيتم إنشاؤها جتماعية ابها مدارس ومكاتب بريد ووحدات صحية و 

 وهي:لها بمعرفة هيئة األبنية التعليمية 
 

 بو حمادأقطاع  -0 قطاع الزقازيق -1

 براهيميةقطاع األ -4 قطاع منيا القمح  -3

 كفر صقرقطاع  -6 مشتول السوققطاع  -2

 والد صقرأقطاع  -1 بلبيسقطاع  -7

 فاقوسقطاع  -12 ديرب نجمقطاع  -9

 نيةيحسقطاع ال -10 ههياقطاع  -11

 

ة، ويمكن تدريب بعض الطالب في مناطق أخرى لألبنية التعليمية مثل األسماعيلي
 القريب من سكن الطالب.إلخ حسب األماكن  بورسعيد، السويس، الغربية،

 وعددها عشرون.مراكز ومدن المحافظة ن واإلدارات المحلية بجميع مجالس المد -3
 مديريات اإلسكان والطرق والري وهيئة المساحة بالمحافظة. -4
 حافظة.مومدن الكز مراالهيئة القومية لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي في جميع  -2
 ستشارية المعتمدة لدي نقابة المهندسين بالشرقية.المكاتب اال -6
مدينة  –مراكز تنمية المدن الجديدة المجاورة للمحافظة مثل مدينة العاشر من رمضان  -7

 مشروع مدينتي ) مجموعة طلعت مصطفي(. –مدينة القاهرة الجديدة  –العبور 
  عة للمحافظة مثل مركز تدريب التشييد بطريق بلبيس.مراكز تدريب التشييد التاب -1

 خرى.لمحافظات األالتابعة لمحافظة الشرقية وا دارت وزارة الموارد المائيةإ -12



                                                                                
 

جامعة الزق ازيق    –كلية الهندسة  
__________________________________________ 

6 

 متطلبات التدريب: رابعاً 
 .للتدريب حسب القدرة علي االستيعاب يتم مخاطبة الجهات المعنية وتحديد أعداد الطالب -1
 .دريبأماكن التعلي يتم توزيع الطالب  -0

 لكل مجموعة بواقع عضو تم متابعة الطالب أثناء التدريب بواسطة عضو هيئة تدريسي -3
  .طالب 12 مكونه من

 

 الطالب : تقييمخامساً 
والمهارات التى اكتسبها. طالب بإعداد تقرير فني عن التدريب خالل مدة التدريب كل يقوم  -1

يحيله بدورة الى لجنة التقييم واالمتحان الشفهى.  يقدم التقرير لرئيس القسم العلمى والذى
كما يقدم الطالب )أو الجهة( ما يفيد بأداء التدريب فى الجهة المحددة له طبقا  لمدة التدريب 

 المعتمدة من مشرف التدريب حسب مجموعة الطالب.

ها وذلك يقوم الطالب بتقديم التقارير والشهادات المعتمدة من جهات التدريب السابق ذكر  -0
 خالل األسبوع األول من العام الدراسي الجديد.

يتم مناقشة الطالب في التقارير المقدمه منهم عن مدة شهر التدريب وبذلك يتم تقييم  -3
 الطالب التقييم النهائي عن التدريب الصيفي.

 

 سًا: تقييم التدريب الصيفى والمتابعة واالشرافساد
رئيس القسم بنتائج متابعة الطالب مع إيضاح السلبيات يقوم عضو هيئة التدريس بإخطار  -1

 واإليجابيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل من قبل القسم المختص.

يقوم رئيس القسم )عضو لجنة المتابعة واإلشراف على مستوى الكلية( برفع تقرير متابعة  -0
ات التى قضاها المشرف مع إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويحدد عدد الساع

ساعات )حسب الالئحة( مع اإليجابيات والسلبيات للتجربة  6الطالب يوميا  بما اليزيد عن 
 مع تقديم مقترحات للحل والتحسين.

تقوم كل مجموعة من الطالب بكتابة تقرير عن مستوى التدريب ومستوى المتابعة واإلشراف  -3
 ت لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل.والمهارات المكتسبة مع إيضاح السلبيا
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 عدد المجموعات  االشراف و : سابعاً 
 االقسام المشاركة فى االشراف على التدريب:

 عضو هيئة تدريس ( 32) قسم الهندسة االنشائية
 (عضو هيئة تدريس 12) قسم هندسة المياه والمنشآت المائية

 (عضو هيئة تدريس  01) قسم هندسة التشييد
 (  عضو هيئة تدريس 10) هندسة البيئةقسم ال

 (  عضو هيئة تدريس 14) قسم هندسة المواد
 

 عدد المجموعات
  (12طالب/ 202مجموعة ) 20 الفرقة الثانية:

  (12طالب/ 202مجموعة ) 20 الفرقة الثالثة:
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  خطة التدريب الصيفى لقسم الهندسة الميكانيكة 
 فرقة الثانية والثالثة(نيكى واالنتاج )الا شعبة التصميم الميك 

 

 أول: الهدف من التدريب الصيفى
 

 كساب الطالب المهارات التالية:إيهدف التدريب الصيفى الى 

 نتاج والتصميم المختلفة بالمصانع.التعرف على نظم اإل -1
 التعرف على مختلف ماكينات التشغيل وعمليات التشغيل المختلفة. -0
 تلفة للمشروعات.التعرف على طرق التخطيط المخ -3
 .التعرف على مجاالت العمل المختلفة داخل المصانع االنتاجية -4
 التعرف على متطلبات واحتياجات سوق العمل. -2
  .التعرف على طرق الصيانة المختلفة للمصانع -6

 مدة التدريبثانيا: 

 0211-1-1من  عتبارا  إمدة التدريب شهر تبدأ  

 : أماكن التدريبلثاً ثا
 ريب خارج الكلية في األماكن المقترحة اآلتية:يتم التد

 الشركة المصرية األلمانية لصناعة التروس. -1
 ألجهزة المنزلية.لشركة فريش  -0
 هيئة السكك الحديدية. -3
 شركة كهرباء الريف. -4
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 شركة الحديد والصلب المصرية. -2
 (.السويديالشركة العربية للكابالت ) -6
 (.يعات )السويدالشركة المتحدة للصنا -7
 السويد للمعادن. -1
 .شركة بتروجيت -9

 شركة بنها للصناعات االلكترونية. -12
 شركة توشيبا العربى. -11

 متطلبات التدريبرابعًا: 
 .للتدريب حسب القدرة علي االستيعاب يتم مخاطبة الجهات المعنية وتحديد أعداد الطالب -1
 .دريبأماكن التعلي يتم توزيع الطالب  -0

 لكل مجموعة بواقع عضو تم متابعة الطالب أثناء التدريب بواسطة عضو هيئة تدريسي -3
 طالب.  12 مكونه من

 

 الطالب : تقييمخامساً 
والمهارات التى اكتسبها. طالب بإعداد تقرير فني عن التدريب خالل مدة التدريب كل يقوم  -1

لى لجنة التقييم واالمتحان الشفهى. يقدم التقرير لرئيس القسم العلمى والذى يحيله بدورة ا
كما يقدم الطالب )أو الجهة( ما يفيد بأداء التدريب فى الجهة المحددة له طبقا  لمدة التدريب 

 المعتمدة من مشرف التدريب حسب مجموعة الطالب.

يقوم الطالب بتقديم التقارير والشهادات المعتمدة من جهات التدريب السابق ذكرها وذلك  -0
 ألسبوع األول من العام الدراسي الجديد.خالل ا

يتم مناقشة الطالب في التقارير المقدمه منهم عن مدة شهر التدريب وبذلك يتم تقييم  -3
 الطالب التقييم النهائي عن التدريب الصيفي.
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 سًا: تقييم التدريب الصيفى والمتابعة واالشرافساد
ائج متابعة الطالب مع إيضاح السلبيات يقوم عضو هيئة التدريس بإخطار رئيس القسم بنت -1

 واإليجابيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل من قبل القسم المختص.

يقوم رئيس القسم )عضو لجنة المتابعة واإلشراف على مستوى الكلية( برفع تقرير متابعة  -0
المشرف مع إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويحدد عدد الساعات التى قضاها 

ساعات )حسب الالئحة( مع اإليجابيات والسلبيات للتجربة  6الطالب يوميا  بما اليزيد عن 
 مع تقديم مقترحات للحل والتحسين.

تقوم كل مجموعة من الطالب بكتابة تقرير عن مستوى التدريب ومستوى المتابعة واإلشراف  -3
 اولة تالشيها فى المستقبل.والمهارات المكتسبة مع إيضاح السلبيات لدراستها ومح

 

 : االشراف وعدد المجموعات  سابعاً 

 عضو هيئة تدريس 13 يشرف على التدريب
 

 عدد المجموعات

  (12طالب/ 96) اتمجموع 12 الفرقة الثانية:

  (12طالب/ 32) اتمجموع 3 الفرقة الثالثة:
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              خطة التدريب الصيفى لقسم الهندسة الميكانيكة 
                      )الفرقة الثانية والثالثة( ة القوى الميكانيكةشعب

 

 : الهدف من التدريب الصيفىأولا 
 

 كساب الطالب المهارات التالية:إيهدف التدريب الصيفى الى 

 الت الموجودة فى العالم.لألالتعرف على أحدث المعدات وا -1
 ركات.شوالالتعرف على الدور العلمى للمهندس فى المصانع  -0
 .التعرف على أعمال الصيانة فى المصانع والشركات -3
 لشركات.في ادارية اإل اتخبر لمام بالاإل -4
 كتساب الخبرة العملية فى المصانع.إ -2
 .ين بالمصنعملاالعفئات المختلفة من التعرف على كيفية التعامل مع ال -6

 

 مدة التدريب: ثانياً 

 0211-1-1من  عتباراً إتبدأ  مدة التدريب شهر

 : أماكن التدريبلثاً ثا
 يتم التدريب خارج الكلية في األماكن المقترحة اآلتية:

 المشروعات القومية التنموية العمالقة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. -1

 .توكيل بيجو  -0
 .مصنع التقدم الصناعى بالزقازيق -3
 .محطة توليد الكهرباء -4
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 .بالعاشر شركة جيركو -2
 .بترولالشركات  -6
 وميت غمر. الغزل والنسيج بمنيا القمحشركات  -7

 متطلبات التدريبرابعًا: 
 .للتدريب حسب القدرة علي االستيعاب يتم مخاطبة الجهات المعنية وتحديد أعداد الطالب -1
 .دريبأماكن التعلي يتم توزيع الطالب  -0

 لكل مجموعة بواقع عضو اسطة عضو هيئة تدريستم متابعة الطالب أثناء التدريب بو ي -3
 طالب.  12 مكونه من

 

 الطالب : تقييمخامساً 
والمهارات التى اكتسبها. طالب بإعداد تقرير فني عن التدريب خالل مدة التدريب كل يقوم  -1

يقدم التقرير لرئيس القسم العلمى والذى يحيله بدورة الى لجنة التقييم واالمتحان الشفهى. 
يقدم الطالب )أو الجهة( ما يفيد بأداء التدريب فى الجهة المحددة له طبقا  لمدة التدريب كما 

 المعتمدة من مشرف التدريب حسب مجموعة الطالب.

يقوم الطالب بتقديم التقارير والشهادات المعتمدة من جهات التدريب السابق ذكرها وذلك  -0
 خالل األسبوع األول من العام الدراسي الجديد.

يتم مناقشة الطالب في التقارير المقدمه منهم عن مدة شهر التدريب وبذلك يتم تقييم  -3
 الطالب التقييم النهائي عن التدريب الصيفي.

 سًا: تقييم التدريب الصيفى والمتابعة واالشرافساد
يقوم عضو هيئة التدريس بإخطار رئيس القسم بنتائج متابعة الطالب مع إيضاح السلبيات  -1

 يجابيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل من قبل القسم المختص.واإل

يقوم رئيس القسم )عضو لجنة المتابعة واإلشراف على مستوى الكلية( برفع تقرير متابعة  -0
إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويحدد عدد الساعات التى قضاها المشرف مع 
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ساعات )حسب الالئحة( مع اإليجابيات والسلبيات للتجربة  6الطالب يوميا  بما اليزيد عن 
 مع تقديم مقترحات للحل والتحسين.

تقوم كل مجموعة من الطالب بكتابة تقرير عن مستوى التدريب ومستوى المتابعة واإلشراف  -3
 والمهارات المكتسبة مع إيضاح السلبيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل.

 اف وعدد المجموعات  : االشر سابعاً 
 معاون عضو هيئة تدريس 12عضو هيئة تدريس +  09 يشرف على التدريب

 عدد المجموعات

  (12طالب/ 163مجموعة ) 16 الفرقة الثانية:

  (12طالب/ 032مجموعة )  03 الفرقة الثالثة:
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               خطة التدريب الصيفى لقسم الهندسة الصناعية 
 والثالثة()الفرقة الثانية 

 

 : الهدف من التدريب الصيفىأولا 

 كساب الطالب المهارات التالية:إيهدف التدريب الصيفى الى 

 .(CAD/CAMتطبيق برامج التصنيع المدعم بالحاسب ) -1
   .الجودة الشاملة ومتابعتها عمليا  /دارة الجودةإكيفية تطبيق نظم  -0
 .نواعهاع والمنشآت بأنتنفيذ خطط الصيانة فى المصا -3
 .مان الصناعى وتطبيقاته العمليةدراسة حاالت األ -4
 .شراف على تنفيذها عمليا  كيفية وضع خطط الجدولة واإل -2
 .دارة المشروعات الهندسيةإل مبادئ النظريةالسس و دراسة وتطبيق األ -6
 .طالع على شكل ومنظومات تخطيط المصانعاإل -4
 .شاملةسس دراسات الجدوى الأدراسة السوق وتطبيق  -2

سات عمليا  والتعامل معها جراء القياا  وطرق تجميع العينات و التحليل االحصائى للبيانات   -6
 .لىبالحاسب اآل

 .عطال بالمصانع والمؤسسات الصناعيةنواع عمليات تشخيص األأطالع على نظم و اإل -7

 مدة التدريبثانيا: 
 0211-1-1عتبارا من إمدة التدريب شهر تبدأ 
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 تدريب: أماكن اللثاً ثا
 يتم التدريب خارج الكلية في األماكن المقترحة اآلتية:

 .نابيب البترول الوطنية )مسطرد(أشركة  -1
 .سكندرية(شركة سوميد )اإل -0
 .شركة ومصنع دايو لتجميع السيارات )القاهرة( -3
 .الحربى ) القاهرة( 022مصنع  -4
 .رية(سكند)اإل سكندرية الوطنية للبترول " انربك "شركة اإل -2
 .مصنع توشيبا )بنها( -6
 .(لكترونيات)بنهاشركة بنها لإل -7

 متطلبات التدريبرابعًا: 
 .للتدريب حسب القدرة علي االستيعاب يتم مخاطبة الجهات المعنية وتحديد أعداد الطالب -1
 .دريبأماكن التعلي يتم توزيع الطالب  -0

 لكل مجموعة بواقع عضو تم متابعة الطالب أثناء التدريب بواسطة عضو هيئة تدريسي -3
 طالب.  12 مكونه من

 

 الطالب : تقييمخامساً 
والمهارات التى اكتسبها. طالب بإعداد تقرير فني عن التدريب خالل مدة التدريب كل يقوم  -1

نة التقييم واالمتحان الشفهى. يقدم التقرير لرئيس القسم العلمى والذى يحيله بدورة الى لج
كما يقدم الطالب )أو الجهة( ما يفيد بأداء التدريب فى الجهة المحددة له طبقا  لمدة التدريب 

 المعتمدة من مشرف التدريب حسب مجموعة الطالب.

يقوم الطالب بتقديم التقارير والشهادات المعتمدة من جهات التدريب السابق ذكرها وذلك  -0
 ع األول من العام الدراسي الجديد.خالل األسبو 
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يتم مناقشة الطالب في التقارير المقدمه منهم عن مدة شهر التدريب وبذلك يتم تقييم  -3
 الطالب التقييم النهائي عن التدريب الصيفي.

 سًا: تقييم التدريب الصيفى والمتابعة واالشرافساد
ابعة الطالب مع إيضاح السلبيات يقوم عضو هيئة التدريس بإخطار رئيس القسم بنتائج مت -1

 واإليجابيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل من قبل القسم المختص.

يقوم رئيس القسم )عضو لجنة المتابعة واإلشراف على مستوى الكلية( برفع تقرير متابعة  -0
مع  إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويحدد عدد الساعات التى قضاها المشرف

ساعات )حسب الالئحة( مع اإليجابيات والسلبيات للتجربة  6الطالب يوميا  بما اليزيد عن 
 مع تقديم مقترحات للحل والتحسين.

تقوم كل مجموعة من الطالب بكتابة تقرير عن مستوى التدريب ومستوى المتابعة واإلشراف  -3
 الشيها فى المستقبل.والمهارات المكتسبة مع إيضاح السلبيات لدراستها ومحاولة ت

 
 شراف وعدد المجموعات  : اإلسابعاً 

 عضو هيئة تدريس 1يشرف على التدريب 
 

 عدد المجموعات
 (12طالب/ 42)  اتمجموع 4 الفرقة الثانية:

  (12طالب/ 42)  اتمجموع 4 الفرقة الثالثة:
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               الهندسة الكهربائية خطة التدريب الصيفى لقسم 
       لحاسبات والمنظومات )الفرقة الثانية والثالثة( هندسة اشعة 

 

 : الهدف من التدريب الصيفىأولا 

 كساب الطالب المهارات التالية:إيهدف التدريب الصيفى الى 

 .جهاز التنفيذ واإلشراف كيفية التعامل مع -1
 جهزة االلكترونية.دارة حاالت التجميع للمكونات واألإكيفية  -0
 تجات.نختبارات الجودة للمإ جراءإكيفية  -3
 تقان مهارة البرمجة.إ -4
 كتساب خبرة معالجة البرامج.إ -2
 .تشاف ومعالجة األخطاءإكتساب خبرة اك -6

 مدة التدريبثانيا:  

 0211-1-1من  عتبارا  إمدة التدريب شهر تبدأ 

 : أماكن التدريبلثاً ثا
 يتم التدريب خارج الكلية في األماكن المقترحة اآلتية:

 .لطالب الفرقة الثالثة حاسبات أكاديمية سيسكو -1
 .لطالب الفرقة الثانية كهرباء  أكاديمية أوراكل -0
 شركة السويدي للكابالت بمدنية العاشر. -3
 شركة النساجون الشرقيون بمدنية العاشر. -4
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 أكتوبر.  6مصانع أحمد بهجت بمدينة  -2
 مصنع قنديل لدرفلة الحديد. -6
 بمدينة العاشر. ABB مصانع -7
 ستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.هيئة اال -1
 القرية الذكية. -9

 متطلبات التدريبرابعًا: 
 .للتدريب حسب القدرة علي االستيعاب يتم مخاطبة الجهات المعنية وتحديد أعداد الطالب -1
 .دريبأماكن التعلي يتم توزيع الطالب  -0

 لكل مجموعة بواقع عضو اسطة عضو هيئة تدريستم متابعة الطالب أثناء التدريب بو ي -3
 طالب.  12 مكونه من

 

 الطالب : تقييمخامساً 
والمهارات التى اكتسبها. طالب بإعداد تقرير فني عن التدريب خالل مدة التدريب كل يقوم  -1

يقدم التقرير لرئيس القسم العلمى والذى يحيله بدورة الى لجنة التقييم واالمتحان الشفهى. 
يقدم الطالب )أو الجهة( ما يفيد بأداء التدريب فى الجهة المحددة له طبقا  لمدة التدريب كما 

 المعتمدة من مشرف التدريب حسب مجموعة الطالب.

يقوم الطالب بتقديم التقارير والشهادات المعتمدة من جهات التدريب السابق ذكرها وذلك  -0
 خالل األسبوع األول من العام الدراسي الجديد.

يتم مناقشة الطالب في التقارير المقدمه منهم عن مدة شهر التدريب وبذلك يتم تقييم  -3
 الطالب التقييم النهائي عن التدريب الصيفي.
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 سًا: تقييم التدريب الصيفى والمتابعة واالشرافساد
يقوم عضو هيئة التدريس بإخطار رئيس القسم بنتائج متابعة الطالب مع إيضاح السلبيات  -1

 إليجابيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل من قبل القسم المختص.وا

يقوم رئيس القسم )عضو لجنة المتابعة واإلشراف على مستوى الكلية( برفع تقرير متابعة  -0
إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويحدد عدد الساعات التى قضاها المشرف مع 

ساعات )حسب الالئحة( مع اإليجابيات والسلبيات للتجربة  6الطالب يوميا  بما اليزيد عن 
 مع تقديم مقترحات للحل والتحسين.

تقوم كل مجموعة من الطالب بكتابة تقرير عن مستوى التدريب ومستوى المتابعة واإلشراف  -3
 والمهارات المكتسبة مع إيضاح السلبيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل.

 راف وعدد المجموعات  : االشسابعاً 

 معاون 4هيئة تدريس + أعضاء  9 يشرف على التدريب
 

 عدد المجموعات

 (12طالب/ 64) اتمجموع 6 الفرقة الثانية:

  (12طالب/ 72) اتمجموع 7 الفرقة الثالثة:
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  الهندسة الكهربائيةخطة التدريب الصيفى لقسم 
           تصاالت الكهربائية لكترونيات واإل هندسة اإل شعة 

 )الفرقة الثانية والثالثة(
 : الهدف من التدريب الصيفىأولا 

 كساب الطالب المهارات التالية:إيهدف التدريب الصيفى الى 

 كيفية التعامل مع جهاز التنفيذ واإلشراف. -1
 .مهارات العمليةالتنمية  -0
 والمعرفة النظرية. التطبيق العملىبين بط الر  -3
 .بسوق العملمتاح العرف على الت -4

 مدة التدريب: ثانياً 
 

 0211-1-1من  عتباراً إتبدأ  مدة التدريب شهر

 : أماكن التدريبلثاً ثا
 يتم التدريب خارج الكلية في األماكن المقترحة اآلتية:

 المشروعات القومية التنموية العمالقة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. -1

 .التتصاالشركة المصرية لإل -0
 .لكترونياتشركة بنها لإل -3
 .تصاالتالمعهد القوى لإل -4
 ."Jeioنية "االشركة الياب -2
 .ICTشركة  -6
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  ( ببرنامج تدريبى مسبق يقبل من مجلس القسم.2، 4مدفوعة االجر ) تقدم الشركاتت

 متطلبات التدريبرابعًا: 
 .حسب القدرة علي االستيعابللتدريب  يتم مخاطبة الجهات المعنية وتحديد أعداد الطالب -1
 .دريبأماكن التعلي يتم توزيع الطالب  -0

 لكل مجموعة بواقع عضو تم متابعة الطالب أثناء التدريب بواسطة عضو هيئة تدريسي -3
 طالب.  12 مكونه من

 

 الطالب : تقييمخامساً 
لتى اكتسبها. والمهارات اطالب بإعداد تقرير فني عن التدريب خالل مدة التدريب كل يقوم  -1

يقدم التقرير لرئيس القسم العلمى والذى يحيله بدورة الى لجنة التقييم واالمتحان الشفهى. 
كما يقدم الطالب )أو الجهة( ما يفيد بأداء التدريب فى الجهة المحددة له طبقا  لمدة التدريب 

 المعتمدة من مشرف التدريب حسب مجموعة الطالب.

ارير والشهادات المعتمدة من جهات التدريب السابق ذكرها وذلك يقوم الطالب بتقديم التق -0
 خالل األسبوع األول من العام الدراسي الجديد.

يتم مناقشة الطالب في التقارير المقدمه منهم عن مدة شهر التدريب وبذلك يتم تقييم  -3
 الطالب التقييم النهائي عن التدريب الصيفي.

 لمتابعة واالشرافسًا: تقييم التدريب الصيفى واساد
يقوم عضو هيئة التدريس بإخطار رئيس القسم بنتائج متابعة الطالب مع إيضاح السلبيات  -1

 واإليجابيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل من قبل القسم المختص.

يقوم رئيس القسم )عضو لجنة المتابعة واإلشراف على مستوى الكلية( برفع تقرير متابعة  -0
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويحدد عدد الساعات التى قضاها المشرف مع إلى 

ساعات )حسب الالئحة( مع اإليجابيات والسلبيات للتجربة  6الطالب يوميا  بما اليزيد عن 
 مع تقديم مقترحات للحل والتحسين.
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ابعة واإلشراف تقوم كل مجموعة من الطالب بكتابة تقرير عن مستوى التدريب ومستوى المت -3
 والمهارات المكتسبة مع إيضاح السلبيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل.

 : االشراف وعدد المجموعات  سابعاً 

  معاون  2عضو هيئة تدريس +  14 يشرف على التدريب

 عدد المجموعات

 (12طالب/ 122مجموعة ) 12 الفرقة الثانية:

  (12ب/طال 42) اتمجموع 4 الفرقة الثالثة:
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 الكهربائية هندسة الخطة التدريب الصيفى لقسم 
 القوى واالآلت الكهربائية شعة هندسة  

 )الفرقة الثانية والثالثة(
 : الهدف من التدريب الصيفىأولا 

 كساب الطالب المهارات التالية:إيهدف التدريب الصيفى الى 

ال هندسة القوى واالالت الكهربية مثل التطبيق الفعلية فى مجطالع على مجاالت ألا -1
 محطات التوزيع وخطوط النقل.

 الربط بين برامج التعليم الهندسى وما هو موجود فى مجاالت سوق العملى الفعلى. -0
 كتساب المهارات العملية التى تؤهلهم للعمل فيما بعد التخرج.إ -3
 وتوزيع واستخدام الطاقة الكهربية.طالع على التكنولوجيا الحديثة فى مجال توليد ونقل األ -4
 تدريب الطالب على اساليب األمان الكهربى وتطبيق احتياطات األمان والحماية الكهربية. -2

 مدة التدريب: ثانياً 

 0211-1-1من  عتباراً إتبدأ  مدة التدريب شهر

 : أماكن التدريبلثاً ثا
 يتم التدريب خارج الكلية في األماكن المقترحة اآلتية:

 .الفرقة الثانية كهرباءلطالب  شركة توزيع كهرباء القناه بالشرقية -1
 .قوي وأالت كهربية الفرقة الثالثة كهرباءلطالب  مديرية كهرباء الشرقية ز تدريبكمر  -0
 .منطقة كهرباء القناهبالشركة المصرية لنقل الكهرباء  -3
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 .قطاع شبكات الشرقية والعاشر -4
 ية.هر و محوالت شرويدة  اتمحط -2

 متطلبات التدريبرابعًا: 
 .للتدريب حسب القدرة علي االستيعاب يتم مخاطبة الجهات المعنية وتحديد أعداد الطالب -1
 .دريبأماكن التعلي يتم توزيع الطالب  -0

 لكل مجموعة بواقع عضو تم متابعة الطالب أثناء التدريب بواسطة عضو هيئة تدريسي -3
 طالب.  12 مكونه من

 

 الطالب تقييم: خامساً 
والمهارات التى اكتسبها. طالب بإعداد تقرير فني عن التدريب خالل مدة التدريب كل يقوم  -1

يقدم التقرير لرئيس القسم العلمى والذى يحيله بدورة الى لجنة التقييم واالمتحان الشفهى. 
لمدة التدريب  كما يقدم الطالب )أو الجهة( ما يفيد بأداء التدريب فى الجهة المحددة له طبقا  

 المعتمدة من مشرف التدريب حسب مجموعة الطالب.

يقوم الطالب بتقديم التقارير والشهادات المعتمدة من جهات التدريب السابق ذكرها وذلك  -0
 خالل األسبوع األول من العام الدراسي الجديد.

ك يتم تقييم يتم مناقشة الطالب في التقارير المقدمه منهم عن مدة شهر التدريب وبذل -3
 الطالب التقييم النهائي عن التدريب الصيفي.

 سًا: تقييم التدريب الصيفى والمتابعة واالشرافساد
يقوم عضو هيئة التدريس بإخطار رئيس القسم بنتائج متابعة الطالب مع إيضاح السلبيات  -1

 واإليجابيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل من قبل القسم المختص.

يقوم رئيس القسم )عضو لجنة المتابعة واإلشراف على مستوى الكلية( برفع تقرير متابعة  -0
إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويحدد عدد الساعات التى قضاها المشرف مع 
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ساعات )حسب الالئحة( مع اإليجابيات والسلبيات للتجربة  6الطالب يوميا  بما اليزيد عن 
 للحل والتحسين. مع تقديم مقترحات

تقوم كل مجموعة من الطالب بكتابة تقرير عن مستوى التدريب ومستوى المتابعة واإلشراف  -3
 والمهارات المكتسبة مع إيضاح السلبيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل.

 : االشراف وعدد المجموعات  سابعاً 

 معاون 01عضو هيئة تدريس +  30 يشرف على التدريب

 المجموعات عدد

  (12طالب/ 012مجموعة ) 01 الفرقة الثانية:

  (12طالب/ 302مجموعة ) 30 الفرقة الثالثة:
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 خطة التدريب الصيفى لقسم الهندسة المعمارية

 )الفرقة الثانية والثالثة(
 : الهدف من التدريب الصيفىأولا 

 كساب الطالب المهارات التالية:إيهدف التدريب الصيفى الى 

 .ى فى أعمال الرسم المعمارىلاستخدام تطبيقات الحاسب اآل ةكيفي -1
 .ظهار المعمارى وأعمال الماكيناتالتدريب على أعمال اإل -0
 .قعاعملى بالمو التدريب إتاحة الفرصة لل -3
 األنواع المختلفة من األعمال المعمارية.استالم أللمام بكيفية ا -4

 

 مدة التدريب: ثانياً 

 0211-1-1من  عتباراً إدأ تب مدة التدريب شهر
 

 : أماكن التدريبلثاً ثا
 يتم التدريب خارج الكلية في األماكن المقترحة اآلتية:

 .مدينة الرحاب -1
 .مدينتى -0
 .معتمدةالهندسية المكاتب ال -3
 .المقاولون العرب -4
 .مجالس المدن -2
 .ظيم والتخطيط فى المدن الجديدةنأجهزة الت -6
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 .مواقع ومدن متعددةزيارات ميدانية ل -7

 متطلبات التدريبرابعًا: 
 .للتدريب حسب القدرة علي االستيعاب يتم مخاطبة الجهات المعنية وتحديد أعداد الطالب -1
 .دريبأماكن التعلي يتم توزيع الطالب  -0

 لكل مجموعة بواقع عضو تم متابعة الطالب أثناء التدريب بواسطة عضو هيئة تدريسي -3
 الب. ط 12 مكونه من

 

 الطالب : تقييمخامساً 
والمهارات التى اكتسبها. طالب بإعداد تقرير فني عن التدريب خالل مدة التدريب كل يقوم  -1

يقدم التقرير لرئيس القسم العلمى والذى يحيله بدورة الى لجنة التقييم واالمتحان الشفهى. 
المحددة له طبقا  لمدة التدريب كما يقدم الطالب )أو الجهة( ما يفيد بأداء التدريب فى الجهة 

 المعتمدة من مشرف التدريب حسب مجموعة الطالب.

يقوم الطالب بتقديم التقارير والشهادات المعتمدة من جهات التدريب السابق ذكرها وذلك  -0
 خالل األسبوع األول من العام الدراسي الجديد.

هر التدريب وبذلك يتم تقييم يتم مناقشة الطالب في التقارير المقدمه منهم عن مدة ش -3
 الطالب التقييم النهائي عن التدريب الصيفي.

 سًا: تقييم التدريب الصيفى والمتابعة واالشرافساد
يقوم عضو هيئة التدريس بإخطار رئيس القسم بنتائج متابعة الطالب مع إيضاح السلبيات  -1

 لقسم المختص.واإليجابيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل من قبل ا

يقوم رئيس القسم )عضو لجنة المتابعة واإلشراف على مستوى الكلية( برفع تقرير متابعة  -0
إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويحدد عدد الساعات التى قضاها المشرف مع 

ساعات )حسب الالئحة( مع اإليجابيات والسلبيات للتجربة  6الطالب يوميا  بما اليزيد عن 
 ع تقديم مقترحات للحل والتحسين.م
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تقوم كل مجموعة من الطالب بكتابة تقرير عن مستوى التدريب ومستوى المتابعة واإلشراف  -3
 والمهارات المكتسبة مع إيضاح السلبيات لدراستها ومحاولة تالشيها فى المستقبل.

 : االشراف وعدد المجموعات  سابعاً 

 معاون 2يس + هيئة تدر  أعضاء 12 يشرف على التدريب

 عدد المجموعات

 (12طالب/ 12) اتمجموع 1 لفرقة الثانية:ا

 (12طالب/ 72) اتمجموع 7 الفرقة الثالثة:
 
 
 
 

 عميد الكلية                    كيل الكلية لشئون التعليم والطالب       و 
 
 

 أ.د/ عالء عبد الحميد على عطا      صبري عبدالرحيم أحمدأ.د/ 
 

 
 


