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 وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 

 

التي تعزز الشراكات اإلقليمية كون مركزًا لألنشطة المجتمعية نأن  :تنارؤي

 الفاعلة والمؤثرة.

 

 

واإلقليمية من خالل برامج والوطنية التفاعل مع المجتمعات المحلية  :رسالتنا

 التدريب المهني والشراكات االستراتيجية والتغطية اإلعالمية الفعالة.

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

اعتمدت كلية الجبيل الجامعية برنامج التدريب امليداني في شركات ومنظمات معتمدة ومعروفة 

 امليداني كإحدى استراتيجيات التعاون املعرفي البناء مع سوق العمل، حيث يعد برنامج التدريب 
ً
 أساسيا

ً
متطلبا

، مما يتيح للطالبة فرصة  15للتخرج من الكلية بجميع تخصصاتها. ويمتد برنامج التدريب امليداني إلى 
ً
أسبوعا

 التطبيق العملي للمعارف واملهارات التي اكتسبتها خالل سنوات الدراسة في الكلية تحت إشراف املختصين.

 

 من الكلية بشكل عام ووحدة خدمة املجتمع
ً
بشكل خاص على أن تنهي  والتعليم املستمر وحرصا

تم إعداد هذا  بأفضل املقاييس األهداف املرجوة منه ولتحقيق ،الطالبة برنامج التدريب امليداني بسالسة تامة

وتبصيرها بأنظمة ولوائح  ،تي تهمهالواملواعيد اإنهاؤها، الطالبة باإلجراءات املطلوب منها  توعيةالدليل بغرض 

ل الفصل . لذا احتوى الدليل على ثالثة أجزاء رئيسية: املتطلبات الواجب على الطالبة إتمامها خالكافة البرنامج

الدراس ي ما قبل برنامج التدريب، واملتطلبات الواجب على الطالبة إتمامها خالل الفصل الدراس ي املتضمن 

 منالدليل بعض ويستعرض لبرنامج التدريب، إضافة إلى األحكام والتنبيهات التي تهم طالبة التدريب.
ً
الجهات  ا

 .بتخصصاتها كافة التدريبية املتعاونة مع الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الدراسي ما قبل التدريب الميداني:أواًل: 

 على الطالبة املقبلة على التدريب امليداني إتمام اإلجراءات أدناه حسب التوقيت الزمني املحدد كالتالي:

 :من الفصل الدراسي 4-1 خالل األسابيع

يتم من خالله عرض أهم عناصر البحث عن والذي ، التدريبحضور اللقاء التعريفي للطالبات املقبالت على  .1

كما يشمل استقبال استفسارات  ،فصل للنماذج املطلوب تسليمهااملشرح ، كما يتم تقديم التدريبيةالفرص ال

 الطالبات والرد عليها.

 .الرابطتحديث بيانات التواصل وتفعيل بريد الطالب الجامعي وتحديد الرغبة األولى في التدريب وذلك عبر  .2

 :من الفصل الدراسي 12-5 خالل األسابيع

في اللوحة الجدارية املخصصة لوحدة خدمة املجتمع  وإعالنات فرص التدريب املتاحةمتابعة البريد اإللكتروني  .1

 التدريبية املقدمة من قبل املؤسسات والشركات للكلية. في الفرصوالتعليم املستمر للتسجيل 

في حال الرغبة بتوفير فرصة تدريبية في جهة معينة عن طريق التواصل الشخص ي، يتم إصدار خطاب رسمي موجه  .2

همه األمر( أو بمادة يتضمن موافقة جهة التدريب، وإضافة نموذج اتفاقية التدريب ليتم للشركة بعينها أو عام )ملن ي

 تعبئته من قبل الرئيس املباشر لضمان ارتباط العمل بتخصص الطالبة.

 بعد تأكيد فرصة التدريب، يلزم الطالبة تعبئة النماذج أدناه: .3
 

 ( الطالبة عند حصولها على فرصة تدريبية بحيث يعبأ من قبل نموذج استمارة تسجيل التدريب امليداني

 (.ملكتب وحدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر األمر ويسلميشمل توقيع ولي 

 .نموذج بيانات متدرب للطالبات الراغبات بالتدريب في قطاعات الهيئة امللكية 

 

 فصل التدريب الميداني:ثانيًا: 

 اإلجراءات أدناه حسب التوقيت الزمني املحدد كالتالي:على الطالبة املتدربة أن تلتزم بإتمام 

 :من الفصل الدراسي 1األسبوع 

 مباشرة العمل في جهة التدريب وااللتزام بمواعيد الحضور واالنصراف. .1

 ول كحد أقص ى:م النماذج أدناه خالل األسبوع األ تسلي .2

https://qtrial2011.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5BZIrD8xWvBB9Kl
https://qtrial2011.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5BZIrD8xWvBB9Kl


 ( والتعليم يعبأ من قبل جهة التدريب ويسلم األصل لوحدة خدمة املجتمع نموذج بيانات جهة التدريب

 .(ملشرفة التدريب في الكلية في األسبوع األول من التدريب منه ونسخةاملستمر، 

 ( في األسبوع األول من في الكلية يعبأ من قبل جهة التدريب ويسلم ملشرفة التدريبنموذج اتفاقية التدريب ،

 (التدريب

 مواعيدفيما يخص التدريب وتحديد لكل متدربة خالل هذا األسبوع للمتابعة معها مرشدة أكاديمية يتم تعيين  .3

 .يةالتدريب زيارات الجهات

، بتوقيع الرئيس املباشر في جهة التدريب ويتم 15تلتزم الطالبة املتدربة بتسليم التقرير األسبوعي ملدة ) .4
ً
( أسبوعا

 الكلية.تسليمه للمرشدة األكاديمية في 

 :من الفصل الدراسي 12األسبوع 

 ( للمرشدة األكاديمية.”Field Training Report “FTRآخر موعد لتسليم النسخة األولية من تقرير مشروع التخرج )

 :من الفصل الدراسي 14األسبوع 

إرسالها إلى يتم و "، الدراس ي"استبانة تقويم البرنامج ووقت تعبئة مشروع التخرج، /لتقرير يتم تحديد جدول العرض النهائي

 .(يتم إعالن الوقت والقاعة عبر البريد اإللكتروني) بالوقت الكافي لالستعداد ، وذلك لتزويدهاخالل هذا األسبوع املتدربة

 :من الفصل الدراسي 16-15 األسبوعينخالل 

 ملرشدة األكاديمية.اإللكتروني إلى االبريد ( عبر FTR) تقرير التدريب امليداني رسال نسخة منعلى املتدربة إ .1

جهة املعبأ من قبل    ونموذج استطالع الرأي ،(FTR)تسليم نسختين ورقيتين من تقرير التدريب امليداني يتم  .2

 .مشروع التخرج/لتقرير تقويم العرض النهائيإلى لجنة  التدريب

 .استبانة التدريب امليداني اإللكترونية تعبئة .3

 .مشروع التخرج/لتقرير العرض النهائي للجنة تقويم مشروع التخرج تسليم .4
 

 تنبيهات عامة:وأحكام ثالثًا: 

 

  الرابطيمكن للطالبة الحصول على نماذج التدريب امليداني عبر موقع الكلية الرسمي على. 

 علن وقت التسجيل نهاية كل فصل الدراس ي(، تسجيل التدريب امليداني من قبل الطالبة كمادة في النظام )ي   يتم

 بما يعادل )15ويمتد التدريب ملدة )
ً
( ساعات أكاديمية معتمدة، باإلضافة إلى أسبوع واحد مخصص 6( أسبوعا

 .للعروض النهائية ملشاريع/تقارير التخرج ومناقشتها

http://www.ucj.edu.sa/en/eservices/Pages/Field-Training-Students-Forms.aspx
http://www.ucj.edu.sa/en/eservices/Pages/Field-Training-Students-Forms.aspx


 ريب مع مادة قبل البدء ببرنامج التدريب امليداني يتم تسليم نسخة من جدول املادة للرئيس املباشر في في حال التد

 – جهة التدريب، وتعبئة نموذج طلب استثناء لدراسة مادة إلى جانب التدريب )مراجعة قسم القبول والتسجيل

 (.322مكتب 

 الدراس ي الصيفي. ال يحق للطالبة التسجيل في التدريب امليداني خالل الفصل 

  حيث أنه الوسيلة الرسمية للتواصل في كل ما يخص الجامعيلطالب ل اإللكتروني بريدالتلتزم الطالبة بتفعيل ،

 (.78مكتب  –الدعم الفني والخدمات املساندة التدريب امليداني )مراجعة قسم 

  التدريب للتأكد من سالمة ومالءمة املكان.جهة يحق للطالبة زيارة موقع 

 إال في الحاالت امللحة، حيث يتطلب ذلك تقديم خطاب التدريب  جهة يحق للطالبة تغيير ال ،
ً
لطلب املوافقة قطعيا

 من:كل موافقة بعد ، وذلك يبين سبب النقلالرسمية من إدارة الكلية 

  ،منسقة و ، األكاديميةمنسقة التدريب امليداني و منسقة خدمة املجتمع والتعليم املستمر للتدريب امليداني

 في القسم األكاديمي، واملرشدة األكاديمية.امليداني التدريب 

  الغياب خالل فترة التدريب، ويجب االلتزام بأوقات عمل جهة التدريب واحترام األنظمة والقوانين، وفي الحاالت يمنع

يمية، ويترتب على ذلك بعد موافقة املرشدة األكاد اضطرارية أيام 5الطارئة يسمح للطالبة الغياب ملدة ال تتجاوز 

 التعويض عن أيام الغياب قبل انتهاء الفصل الدراس ي.

  أيام غياب بدون عذر طبي، تحصل على درجة  5إذا تجاوزت الطالبة املتدربةDN. 

 يتم توجيه حيث لطالبات التدريب امليداني،  وبرامج إثرائية موجهة على وجه الخصوص تقيم الكلية أنشطة متعددة

لذا يتوجب عليها االستئذان من الرئيس املباشر لحضور تلك  .إلى املتدربة عبر بريدها اإللكترونيدعوة حضورها 

 األنشطة.

 مع املرشدة األكاديمية.  الدورية تلتزم الطالبة املتدربة بحضور االجتماعات 

  األكاديمية بذلكفي حال مواجهة مشاكل في نوعية األعمال املناطة من قبل جهة العمل يتم إشعار املرشدة  
ً
 .فورا

 م النهائي لبرنامج التدريب امليداني كالتالي:يتم احتساب التقوي 

 

 نسبة التقويم الجهة

 %50 جهة التدريب

 كلية الجبيل الجامعية

 %20 املهارات املكتسبة خالل فترة التدريب

 %15 جودة تقرير التخرج

 %15 أداء الطالبة خالل عرض مشروع/ بحث التخرج

 

 هناالرسمي عبر الضغط زيارة موقع الكلية  يمكن لالطالع على الئحة التدريب امليداني املفصلة . 

http://www.ucj.edu.sa/en/academics/BA/Female_Branch/BUS/Documents/Field%20Training%20Regulations%20approved-%20%20finalised.pdf
http://www.ucj.edu.sa/en/academics/BA/Female_Branch/BUS/Documents/Field%20Training%20Regulations%20approved-%20%20finalised.pdf


 :الجهات التدريبية المتعاونة مع الكليةرابعًا: بعض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 إجراءات التدريب الميداني للطالبات ملخص

 

 

 :الفصل الدراسي الذي يسبق التدريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 1 عيبااألس  

12 - 5 عيبااألس  

 اللقاء التعريفي للطالبات المقبالت على التدريب. .1

تحديث بيانات التواصل وتفعيل بريد الطالب  .2

الجامعي وتحديد الرغبة األولى في التدريب وذلك 

 .الرابطعبر 

 

 .التدريباإللكتروني وإعالنات فرص متابعة البريد       .1

في حال الرغبة بتوفير فرصة تدريبية في جهة معينة       .2

ي اصل الشخصي، يتم إصدار خطاب رسمعن طريق التو

 .من قبل الكلية حسب طلب الطالبة

بعد تأكيد فرصة التدريب، يلزم الطالبة تعبئة       .3

 الرسمية المحددة من قبل الكلية. النماذج

https://qtrial2011.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_200jkXrTcsCfUfH
https://qtrial2011.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_200jkXrTcsCfUfH


 :التدريب الميدانيفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مع تمنياتنا لكن بالتوفيق والنجاح

 

15 - 14بوعان األس  

4 - 1 عيبااألس  

12 عواألسب  

14 عواألسب  

 مباشرة العمل في جهة التدريب. .1

 الرسمية المحددة من قبل الكلية. تسليم النماذج .2

 .كاديميةاألمرشدة متابعة تفاصيل برنامج التدريب مع ال .3

( أسبوعًا، بتوقيع 15تسليم التقرير األسبوعي لمدة ) .4

الرئيس المباشر في جهة التدريب ويتم تسليمه 

 .األكاديمية في الكليةللمرشدة 

آخر موعد لتسليم النسخة األولية من 

 Field Trainingتقرير مشروع التخرج )

Report “FTR )”.للمرشدة األكاديمية 

يتم تحديد جدول العرض النهائي لتقرير/مشروع 

البرنامج التخرج، ووقت تعبئة "استبانة تقويم 

الدراسي"، ويتم إرسالها إلى المتدربة خالل هذا 

 األسبوع، وذلك لتزويدها بالوقت الكافي لالستعداد.

( FTRنسخة من تقرير التدريب الميداني ) تسليم .1

 إلى المرشدة األكاديمية.

(، FTRتقرير )التسليم نسختين ورقيتين من  .2

ونموذج استطالع الرأي  إلى لجنة تقويم العرض 

 النهائي لتقرير/مشروع التخرج.

 تعبئة استبانة التدريب الميداني اإللكترونية. .3

 .تقويمالتسليم مشروع التخرج للجنة  .4



 

 

 

 

 

 

 

 :يمكن االتصال بوحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عبر

 

 بمبنى ج في مقر فرع الطالبات 330مكتب  زيارة

CommunityService-f@ucj.edu.sa :البريد اإللكتروني 

0133453344 أو 0133453347هاتف:   

0133453337 فاكس:  

mailto:CommunityService-f@ucj.edu.sa

