
 

 
 التدريب الميداني نظام 

 
ييدف التدريب الميداني الى أكساب الطالب ميارات عممية اضافة الى مايكتسبو من المعرفة النظرية خالل فترة 

اعطاءه الفرصة لتطبيق المفاىيم النظرية في الواقع العممي  واألندماج في سوق  وذلك من خاللالدراسة الجامعية 
اضافة الى تعزيز قدرات ياجات السوق والتخطيط لمسار التوظيف المستقبمي , حتاالعمل والقدرة عمى تحديد 

وتبادل المنفعة المشتركة لسوق العمل  وير ميارات االتصال و رفع جاىزيتو الطالب في المجال الشخصي وتط
 المجتمع المحمي . بين جامعة بوليتكنك فمسطين  و 

 

 

 :  معايير التدريب الميداني 

 

 ب اكتسابها في التدريب العملي : المهارات الىاج 

 

 

 :  طمبة ادارة االعمال المعاصرة   
 

مشتريات الو بشرية الموارد والمالية والمحاسبة وال التسويق مثلالوظائف االدارية  أىميتوقع من الطالب ممارسة 
القيادية ,  وبناء الشخصية اضافة الى اكساب الطالب ميارات شخصية تسيم في صقل شخصيتو ... وغيرىا  . 

اجادة فن التواصل مع بيئة العمل واكتساب القدرة وتعزيز و , ماج في سوق العمل الفعمي ندىزيتو لالاوزيادة ج
 ومقارنة النتائج واقتراح الحمول من خالل استخدام وتطبيق الوسائل الناجعة . ,عمى تشخيص المشاكل 

 
 : طمبة نظم المعمومات 

 
االجراءات عرف عمى تالمؤسسات و شركات والالنظمة االلكترونية المطبقة باللتعرف عمى ايتوقع من الطالب ا

ا حمقة الوصل بين التواصل واالتصال باعتبارى ميارات المستخدمة لمتعامل مع تمك االنظمة اضافة الى تنمية 
 ند الطالب . تنمية الشخصية القيادية عو  , موظفي نظم المعمومات و المستويات االدراية المختمفة في المؤسسة 

 
 

 متطلبات التدريب الميداني : 
 متطلبات تسجيل التدريب الميداني : أوال: 

 ساعة معتمدة .  100بعد انياء  الميداني يسمح لمطالب بتسجيل ساعات التدريب .1
ساعات    6او ,ساعة معتمدة في الفصل الدراسي العادي  15الحد االقصى لمساعات المسجمة ىو  .2

 يفي .لفصل الصمعتمده في ا
 يجوز لمطالب التنسيق لبدء التدريب مع المشرف قبل التسجيل الرسمي لممادة . .3



 15في الفصل االخير و كان مسجال الكثر من  الميداني  في حال تسجيل الطالب لمساق التدريب .4
 ساعة يتم تحميل فترات الفراغ  و امكانية حصولو عمى تدريب في تمك الفترات .

 .ب يأن توافق الدائرة عمى برنامج مقدم من الطالب يبين كيفية التدر  .5
 

 

 : : اختيار المؤسسات ثانيا 

 

 عند اختيار مؤسسات التدريب الميداني يجب مراعاة ما يمي : 
 

 .ضحىيكل تنظيمي وافييا , و حجم مناسب  ذات ان تكون المؤسسو -1
 .االدارية  كافة الوظائفممارسات واضحة ل المؤسسة  أن يتوافر في -2
نظام معمومات الكتروني في حال كون الطالب المتدرب منتميا لتخصص نظم وي المؤسسة تتحأن  -3

 المعمومات .
 مسجمة ومرخصة قانونيا . رسمية  أن تكون المؤسسو -4
 ان توافق الدرائرة عمى التدرب في المؤسسة . -5

 

 

 ثالثا : دور المشرف على التدريب الميداني :

 

بحيث  , الدراسي تدريب الميداني  حيث يتم عقد ثالث اجتماعات في الفصلمبة العقد االجتماعات لط .1
والثاني لتقييم التدريب حتى منتصف الفصل واالجتماع الثالث لمتقييم  , االجتماع االول تعريفي يكون 

 ض النيائي من قبل الطمبة. ر النيائي وتقديم الع
ماكن المتدريبن او االتصال مع المسؤولين عن تدريب متابعة االشراف عمى  المتدريبن من خالل زيارة ا .2

 الطمبة في اماكن تدريبيم .
 اخذ التغذية الراجعة من طرفي التدريب ) المدرب و المتدرب ( .  .3
 المتابعة المستمرة لالقتراحات و الشكاوى المتعمقة بموضوع التدريب .  .4
 تدقيق ممفات التدريب . .5

 

 اني : رابعا : شروط اجتياز التدريب الميد

 
 ثالثا.,ثانيا ,في البنود اوال ة م الطالب بمتطمبات التدريب الميداني الوارد ان يمتز  .1
 زمنية في التدريب .ساعة  150ان ينيي الطالب  .2
 ساعو تدريبية بدل دورات تدريبية متخصصة . 70يمكن احتساب  .3
 توقيع دفتر التدريب .ايام من اجل  10مراجعة المشرف كل  .4
 التي يتم عقدىا خالل الفصل وىي عمى النحو التالي : والثالثحضور االجتماعات  .5

 االجتماع االول : اجتماع تعريفي بنظام التدريب واىميتو  .1
 االجتماع الثاني : اجتماع لتقييم ومتابعة الطمبة خالل فترة التدريب . .2



عالمة االجتماع الثالث : ىو اجتماع يتم عقده في نياية مدة التدريب  وذلك لمنح الطالب ال .3
المتدربين عن واقع التدريب  م عروض من قبل الطمبة يحيث يتم تقد, ( ناجح/ راسبالنيايو )

 .و االثر الفعمي لمتدريب وانعكاسو عمى الفائدة النيائية لمطمبة المتدريبين 
 

 

 

 


