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 هذا ويحتوي، اتبأتمتة المكاإلدارة و  دبلوم العملي لطلبة التدريب برنامج يتضمن الذي الدليل هذا جامعة فلسطن تقدم
 التخصص، لمواد العملي ونوالمك المتتابعة دراستهم مراحل خالل البرنامجلطلبة  العملي التدريب جوانب على الدليل
كسابها لتقديمها الجامعةتسعى  والتي البرنامج يتضمنها التي العملية والتطبيقات التدريب كافة مجاالت ويضم  وا 
 المنافسة على والقدرة والتميز الكفاءة من كبير قدر مؤهلين وعلى أفرادا   تخرجهم حتىو  بالبرنامج التحاقهم منذ لطلبتها

 . المهني العمل مجال في

 التدريب العملي برنامج فلسفة: 
 التطبيقات من واسعا   مجاال   ليتضمن اإلدارة وأتمتة المكاتبدبلوم  لطلبةداني والتطبيقي يالم التدريب برنامج صمم لقد

 في الكبير األثر ذات المناسبةة العملي بالتطبيقات النظرية الجوانب في الطلبة معلومات دعم إلى تهدف التي العملية
وربط الطالب في التطبيق العملي بالمجتمع والمؤسسات التي من الممكن ان  والعملية الذهنية قدراتهم وصقل تنمية

كما سيمكن الطالب من التعرف على  .لنظرية والتطبيقيةة بين المادة ايكون موظفا بها في المستقبل وكذلك تقليل الفجو 
هذا باالضافة الى تعرف الطالب على نظام عمل تلك . اإلداريةعلوم الزة والمعدات التى تستخدم في مجال هاألج

 .الحكومية والخاصة المؤسسات والوزارات
 المهارات من أكبر قدرا   الطلبة إكساب على التركيز بمكان الضرورة من أن الجامعة ارتأت فقد ، السبب ولهذا

 مسؤولية من جزأ   بتحمل بالتزاماتها أوفت قد الجامعة تكون وبذلك المستقبل، مهنة في تساعدهم والعملية التطبيقية
 .العمل سوق احتياجات وتلبية والبناء العطاء في الذاتية قدراتهم على اإلعتماد على قادرين مؤهلين خريجين عدادإ

 الرؤية: 
الطالب من خالل التدريب الميداني للوصول إلى الريادة والحداثة المستمرة بشخصية متميزة ذو طابع إحترافي تطوير 

 .مهيئ لسوق العمل 

 الرسالة: 
والطرق الفعالة , يسعى قسم التدريب الميداني في البرنامج إلى تغذية المجتمع بالكوادر المؤهلة وفق أحدث األساليب

 .والتنمية في كافة المجاالت التي تتناغم مع رسالة الجامعة وفلسفتها في تحقيق رؤيتها, معاتالتي تأخذ بها أرقى الجا

 تعريف التدريب الميداني: 
يمارس فيها الطالب  المتدرب الملتحق بالبرنامج التدريب , نشاط عملي ينفذ وفق خطة منظمة خالل فترة زمنية محددة

بشكل أساسي حيث تطبق الجوانب النظرية  اإلدارة وأتمتة المكاتبومجال بشكل عام  اإلداريةفي غالبية حقول العلوم 
 .والعملية التي درسها لتحقيق صقل شخصيته العملية وأهداف التدريب الميداني بالجامعة

 
 
 

  ينقسم التدريب العملي الى نوعين: 
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 معة قي المؤسساتساعة خارج الجا 181بمعدل  الثانيةو يكون في السنة ( : خارجي)التدريب الميداني  .1
 .الحقا  ال يتخرج الطالب اال باتمامها كما سيتم شرحة و المختلفة  والوزارات

العملية أو التي تحتوي على  و يكون هو الجزء العملي لبعض المساقات العلمية( : داخلي)التدريب التطبيقي  .2
ما مساق منفرد أالعملي  الشق في هذا النوع يكون. تى يدرسها الطالبال شق عملي ضمن ساعاتها المعتمدة

هذا . المساق النهائيةاو مدموج مع المساق النظري للمادة اي ان العالمة للعملي تكون جزء من عالمة 
 . في داخل مختبرات الجامعة المتخصصة و تحت اشراف محاضر متخصص هالتدريب يتم تطبيق

 و التطبيقي العمليالتدريب  برنامج أهداف: 
 : لىإ عمليال دريبالت برنامج يهدف

 .الذات على واإلعتماد الذاتي التعلم على الطلبة قدرة تنمية .1
 .الوقت إدارة على والمقدرة عمل فريق ضمن أو فردي بشكل الدور ولعب أداء على الطالب قدرة تنمية .2
 على الطلبة واطالع واختصاصاتها العالقة ذات والخاصة العامة والجهات والدوائر بالهيئات الطالب إلمام .3

 .أمامها المتبعة اإلجراءات رسي
 أتمتة المكاتبفي  المباشرة وغير المباشرة العالقة ذات والعملية التطبيقية المهارات من قدرا   الطالب إكساب .4

 .العمل سوق لدخول خصبة أرضيه يوفر بما
 .الطلبة عند الذاتية الثقة بناء .5
المتعلق  تقريروترتيبها ، بهدف إعداد اليفها تنمية مهارة الطالب العملية في البحث عن المعلومات وتصن .6

 .بالتدريب الميداني 
تطبيق الطالب للمعارف والمعلومات التي حصل عليها خالل دراسته األكاديمية في الواقع العملي ومعرفة  .7

 .مدى الترابط بينهما 
أوالتعامل مع تأهيل الطالب لمواجهة واقع العمل الوظيفي باكتسابه مهارات االتصال والتعامل مع زمالئه  .8

 بهاع موظفي المؤسسة التي تدرب الجمهور من خالل تعامله م
اكتساب الطالب مهارة االنتظام والدقة والسرعة في إنجاز األعمال وكيفية معالجة مشاكل العمل في الواقع  .9

 .الميداني 

  مدخالت التعليم: 
ة ، حيث عليه اإلطالع بشكل واف كلما كان المقرر  الميداني يكتسب الطالب مدخالت التعليم من خالل فترة التدريب

 :ذلك ممكنا على الموضوعات التالية بشكل خاص
 .نبذة عامة عن المؤسسة التي تدرب فيها .1
 .الهيكل التنظيمي للمؤسسة واألنشطة الرئيسية فيها وطبيعة وأهداف كل نشاط منها  .2
 .خاص  نشاط بشكل عام والتعرف على كيفية سير العمل في كل  .3
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 .او الهيئة او المصنعالمطبق في المؤسسة  اإلداريلنظام دراسة ا .4
 .التعرف على الخدمات المقدمة للجمهور من هذة المؤسسات .5
حيث ان هذة المؤسسات تكون على  أتمتة المكاتبالعلوم ذات العالقة بمهنة الوقوف على مستجدات  .6

 .رجي لمعرفة التطورات المتالحقةتواصل مباشر مع العالم الخا
الهيئات المراكز و الموجودين فى المؤسسات و أتمتة المكاتب المتخصصة في مجال على كوادر التعرف  .7

 .فةالمختل
 .التى تواجه المجتمعأتمتة المكاتب التعرف على المشاكل و التحديات الحقيقية في مجال  .8
 .ظام العملناألدارة و االتصال سواء مع الجمهور او في اإلطالع على أساليب  .9

 .ة على األعمال العملية التي تؤهله لإللتحاق بسوق العملالتعلم والقدر  .11
 :فهي( الداخلي)اما بالنسبة لمدخالت التعليم للتدريب التطبيقي 

 .أن يجري الطالب جميع التجارب المطلوبة منه بنفسة .1
 .ان يتعرف الطالب على األجهزة العلمية المستخدمة في معامل كل مادة .2
 .سها في المساق النظري عمليا  ي يدر الت الموادان يطبق الطالب  .3
من جانب نظري مع الجانب العملي الذي سيستخدمة في حياتة العملية فيما  هان يربط الطالب بين ما يدرس .4

 .بعد

  مخرجات التعليم: 
 :دريب الميداني أن يكون قادرا علىيتوقع من الطالب الذي أنهى متطلبات مساق الت

 .ع المجتمعوسائل األتصال للتعامل م كافة استخدام .1
 .الفلسطيني العملمعرفة النظام  .2
 . إدارة المال واألعمالفي مجال معرفة الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والمؤسسات  .3
 .القدرة على ممارسة العمل المهني حسب األصول واإلجراءات السليمة .4

 :فهي( الداخلي)اما مخرجات التعليم للتدريب التطبيقي 
 .التي قام باجرائها خالل فترة دراستة يات والمهامالعملاعداد التقارير عن  .1
 .استيعاب اكثر للجانب النظري الذي درسه حيث انه طبق عملية جزء كبير منه في المعمل .2
 .وتطبيقاتهاأتمتة المكاتب اإلدارة  علومالمعرفة بمستجدات  .3

  التدريب الميداني الخارجيمساق لالمتطلب السابق: 
مساق التدريب الميداني ال بد أن يكون قد أستكمل عددا من ساعات المساقات ، ال لكي يتمكن الطالب من تسجيل 

 .ساعة دراسية معتمدة 55يقل عن 
 

 التدريب الميداني القواعد األساسية لمساق: 
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 :تتمثل القواعد األساسية المتعلقة بمساق التدريب الميداني فيما يلي
اإلدارة وأتمتة في  الدبلومبارية للحصول على درجة يعتبر مساق التدريب الميداني من المتطلبات اإلج .1

 .المكاتب
بعد تسجيل الطالب لمساق التدريب الميداني واختياره للمؤسسة التي سيقوم بالتدريب لديها ، عليه مراجعة  .2

الجامعة للمؤسسة بهذا الخصوص،  المشرف األكاديمي خالل أسبوع على األكثر، لتزويده بكتاب يوجه من
 .سسة التي اختارها الطالب أساسيةالمشرف على التدريب في المؤ  وتعد موافقة

 العملوزارة على الطالب اختيار المؤسسات التي يمكن أن تحقق له أهداف التدريب الميداني، مثل  .3
 .الدولية المتخصصةبعض المؤسسات  ،الشركات ومؤسسات األعمال ،ومؤسساته المختلفة

يتضمن إستمارة التدريب الميداني ومرفق بها صورة عن الكتاب  يحتفظ المشرف األكاديمي للمساق بملف .4
 .الموجه من الجامعة للمؤسسة المعنية

يتم إرسال نموذج تقييم للمؤسسة لتقييم آداء الطالب أثناء عملية التدريب ويقوم المشرف األكاديمي باستالمه  .5
 .من المؤسسة

يمي بشكل دوري إلعالمه بتطور عملية التدريب ، يقوم الطالب خالل فترة التدريب بمراجعة المشرف األكاد .6
 .اها المشرف مناسبة في هذا الخصوصوتلقي أية توجيهات ير 

يقوم الطالب خالل فترة التدريب بتدوين المالحظات والمعلومات التي حصل عليها اوال بأول، لكي يقوم  .7
عداد   .الخاص بذلك التقريرالطالب في نهاية فترة التدريب بتجميعها وا 

 .ساعة تدريب على األقل (181)لى الطالب استكمال ع .8
 . التقاريرلموعد النهائي لمناقشة تلك يحدد المشرف األكاديمي ا .9

للطالب الذي يستكمل متطلبات المساق، والمتمثلة في عدد ساعات التدريب، ( ناجح ) تعطى عالمة  .11
 .من قبل المشرف األكاديمي التقريرالخاص بذلك، ومناقشة  والتقرير

زيارات ميدانية للطالب خالل فترة التدريب للتعرف على نشاط الطالب  بأربعقوم المشرف األكاديمي ي .11
ومواظبته خالل فترة التدريب ومدى إلتزامه بالقواعد واإلرشادات سواء من قبل المؤسسة أو من قبل المشرف 

 .األكاديمي

 الميدانيلية التدريب آ: 
من  الثانياألول و  تدريبا  عمليا  خالل الفصل البرنامجحيث سيتلقى طلبة  الميدانيللتدريب لقد أفردت الخطة مساق 

يوم ) عشر اسبوع  في الفصل بواقع يوم في األسبوع  خمسة، بحيث يتلقى الطالب تدريبا  على مدار  الثانيةالسنة 
 .ة تدريبساع 91=  أسبوع 15* ساعات  6ساعات أي أن الطالب سيتلقى تدريب  6بمعدل ( الخميس 

ساعات اكادمية خالل الفصلين يقوم فيها المشرف األكاديمي بلقاء الطلب قبل ان يبدأ في  4كما تم تخصيص 
سس التدريب الميداني و مسؤولياتة تجاه المؤسسة والغرض من التدريب و األهداف ئ وأالتدريب لكي يعرفه بمباد

 .دريب الميداني في نهاية التدريبية لتقرير التالمرجوة منه و اي تفاصيل اخري و كذلك المناقشة النهائ
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 الميداني يبالتدر  نهاية في الطالب تقييم : 
 : يلي لما طبقا التدريب عملية نهاية في الطالب تقييم يتم

 التدريب ساعات تقرير نموذج) مع الطالب، فيها سيتدرب التي للمؤسسة الجامعة قبل من كتاب إرسال يتم .1
 وأيام التدريب بدء تاريخ ويبين ، يوميا الطالب قبل من يعبأ ، الفعلية اليومية التدريب ساعات لبيان )الميداني
 المؤسسة قبل من ،يعتمد اليومي التدريب ساعات وعدد يوميا الطالب عليها تدرب التي الموضوعات التدريب

 عالمة ( 41 ) البند هذا لتقييم خصص وقد ، ساعة 91  ومقدارها المقررة التدريب ساعات إستكمال بعد
 (مرفق كشف ساعات التدريب الميداني).

 تقرير نموذج)، السابق الميداني التدريب ساعات لتقرير باإلضافة ، أيضا السابق الجامعة كتاب مع يرفق .2
 ، المؤسسسة في الطالب تدريب على المشرف قبل من الطالب تقييم يتم وفيه ( السري - الميداني التدريب
 . عالمة ( 20 ) البند هذا لتقييمى خصص حيث ، ديمياألكا للمشرف ويرسل

 عليها تدرب التي الموضوعات يتضمن مطبوع تقرير بإعداد ، التدريب عملية إنتهاء بعد الطالب يقوم .3
 . عالمة ( 25 ) البند هذا لتقييم خصص وقد األكاديمي، للمشرف يسلم التدريب، فترة خالل الطالب

 للمشرف باإلضافة ، الميداني التدريب لجنة من عضوين من مشكلة لجنة قبل من الطالب مناقشة يتم .4
 ) البند هذا لتقييم خصص وقد ، منه المقدم التقرير في الطالب لمناقشة ، األخير هذا وبرئاسة األكاديمي

 . عالمة ( 15
حسب  القسم من إعتمادها بعد مناقشتهم بعد للطلبة الميداني التدريب بمساق المتعلقة العالمات ترفع .5

 .اإلجراءات المعمول بها في الجامعة
 : التالي النحو على العالمات رصد عند المساق عالمات توزيع يتم

 البند الدرجة البند الدرجة
 التقرير العملي 25 تقييم المؤسسة السري 40

 المناقشة 15 االلتزام بالمواعيد والساعات التدريبية 20
 

  الميداني التدريب تقريراعداد : 
 : يلي ما مراعاة عليه التدريب فترة عن تقريره بكتابة الطالب قيام دعن

 ، التقرير جدية من والتأكد عليه لإلطالع األكاديمي للمشرف بالتدريب المتعلق التقرير مسودة الطالب يسلم .1
 . األكايمي المشرف موافقة بعد بطباعته الطالب يقوم ثم

 الوجه على شفاف غير وبالستيك األمامي الوجه على شفاف بالستيك بوضع تجليده ثم التقرير طباعة يتم .2
رسال نسخة منه عبر اليوبينار الخاص بالجامعة  الخلفي  .وا 

 . التقرير طباعة عند الصور أو الملونة األوراق إستخدام عدم يجب .3
  .التقرير نهاية في المرفقات في بل التقرير صلب فياألستبيانات أو  النماذج وضع يتم ال .4
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 تصحيح ثم عليه، مالحظاته وأبداء المشرف قبل من لمراجعته مباشرة، منه اإلنتهاء بعد مطبوعا تقريرال يقدم .5
 . ممكنة فرصة أقرب في األكاديمي للمشرف التقرير وتسليم الطباعة

 . الفصل نهاية في وليس نهائي بشكل تقرير كل من اإلنتهاء بعد التقارير مناقشة تتم سوف .6
 عليه حصل الذي الميداني التدريب وجدية صحة تبين ، وشاملة مفيدة معلومات التقرير يتضمن أن يجب .7

  :مع مراعات التوجيهات االتية ،الطالب
 صفحات خمس عن يقل ال بما كلمة 2000 عن تزيد وال كلمة 1500 عن لتقريرا صفحات تقل ال أن يجب .8

 هذا ضمن من الصفحة أسفل في المدونة والمالحظات الهوامش حساب ويتم صفحات عشرة على يزيد وال
 أسماء وذكر التوثيق على الهوامش باقتصار وينصح المحققة، والنصوص المالحق حساب دون من العدد

 .التعليق أو والشرح المعلومات لبيان وليس المراجع
 تم إذا أو ذلك تقريرال موضوع استدعى إذا أعاله إليه المشار الحد تجاوزي تقرير بإعداد يسمح أن على .9

 .الحالتين كال في المادة أستاذ موافقة بشرط طالبية مجموعة قبل من دادهاإع
 : التالية المواصفات الورقة شكل يتضمن أن يجب 

 .رأسي A4  الورقة حجم .1
  14 الخط حجم .2
  Arabic Transparentنوع الخط  .3
  سم 2.5 جميعها الهوامش .4
 .سم 1.5 األسطر بين المسافة .5
 .11 الهوامش في الخط حجم .6
 -:التالي وبالشكل مرقمة الصفحات تكون نأ يجب .7
 في سواء الكلي الصفحات عدد تمثل 11و الحالية الصفحة رقم 1 الرقم يمثل حيث 11-1 من الصفحة .8

 .أسفلها في أو الصفحة أعلى

  الميداني بيالتدر  ريتقر  اتيمحتو : 
 ليتضمن الميداني التدريب تقرير ادإعد بهدف وذلك التدريب عملية خالل التالية النقاط مراعاة المتدرب الطالب على
 : التالية النقاط
 وأهدافها عملها طبيعة تبين الطالب بها تدرب التي المؤسسة عن عامة فكرة وتشمل : التدريبي التقرير مقدمة .1

 . منها كل عمل وطبيعة  ...... ) ، األقسام أو اإلدارات ( لها التنظيمي والهيكل
 على نشاط أو قسم او إدارة كل تناول ذلك ويشمل : الطالب فيها تدرب التي األنشطة أو األقسام أو اإلدارات .2

 .عمله طبيعة بيان مع حدة
 .المهام التي قام بها الطالب خالل فترة التدريب .3
 .إن وجدت األجهزة و المعدات التي تدرب عليها .4
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 .المهارات التي اكتسبها خالل فترة التدريب .5
 .التي اضيفت للطالب خالل تلك الفترة -دان وج -المعلومات العلمية الجديدة   .6
 بتنمية تتعلق إقتراحات أية وبيان العملي التدريب من الطالب إستفادة مدى بيان وتتضمن : التقرير خالصة .7

 . الميداني دريبالت كفاءة
ر واألستبيانات والتقري المستندات من صور نماذج إرفاق، ممكنا ذلك كان كلما الطالب على  :التقرير مالحق

 .األحصائية المتعلقة بتدريبه
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 (1) وذجمن

 (غالف البحث) 

 

 جامعة فلسطين

 ----------كلية 

 

 في لتدريب الميدانيتقرير ا

 .............. وزارة/مؤسسة

 الطالب اعداد

............................ 

 الجامعي رقمال

....................... 

 

 ديميالمشرف األكا

................. 

 

 ............الفصل الدراسي 

20… / 20… 
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 (2) وذجمن

 ( كشف ساعات التدريب الميداني)

   جامعة فلسطين /السادة المحترمين

   ---------كلية 

 كشف ساعات التدريب الميداني 

 :الرقم الجامعي :اسم الطالب المتدرب

 :المؤسسة التي تدرب بها الطالب

 :تاريخ انتهاء التدريب :دء التدريبتاريخ ب

 ساعات التدريب اليومية

 الساعات موضوع التدريب التاريخ اليوم

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 مجموع عدد ساعات التدريب
  

 اعتماد المشرف الميداني                
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 (3) جوذمن

 (استمارة تدريب ميداني)

 معلومات الطالب

:الجنسية:                                                    اسم الطالب  1 

:رقم التلفون:                                                 الرقم الجامعي  2 

:الفصل الدراسي  :                                          السنة الدراسية   3 

:عنوان التقرير  4 

:تاريخ المناقشة:                                         تاريخ تسليم التقرير  5 

 

 مكان التدريب

:المؤسسة  1 

:عنوان المؤسسة  2 

:رقم التلفون  3 

:عدد الساعات:                         تاريخ االنتهاء:                          بدء التدريب  4 

 

 الزيارات الميدانية

 3  1 

 4  2 

 

 المالحظات

 1 

 

 المناقشة

:تاريخ المناقشة  

:النتيجة  

 

 اعتماد المشرف االكاديمي              
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 (4) وذجمن

 (ة/نموذج تقييم المتدرب)

 ...........................:المؤسسة: ...................................           المشرف الميداني اسم 

 ......................: ..ة /الرقم الجامعي للمتدرب       : ............................. ة/المتدرباسم 

 : ............................إجمالي ساعات الحضور    .........................  : عدد أيام الحضور

 :التدريب بعد االنتهاء من النموذج الرجاء من المشرف الميداني تعبئة 

.م  ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البيان 
1.       االلتزام بمواعيد الحضور 
2.       تفاعل المتدرب أثناء فترة التدريب 
3.       االنضباط واتباع التعليمات والتوجيهات 
4.       القدرة على تطوير الذات 
5.       القدرة على العمل الجماعي 
6.       الكفاءة العملية 

7. تنفيذ المهام المطلوبة وتسليمها في  
      مواعيدها

8.       احترام قوانين المؤسسة وأنظمتها 
9.       المظهر العام للمتدرب 

11. احترام خصوصيات األخرين والمحافظة  
      على أسرار المؤسسة

  :المجاالت التي تدرب فيها المتدرب

1...... ) .....................................                                 2............... )....................     

 3....................................).   ......                                            

4.........).......................................                                            

توقيعععع                                                                            

 المشرف الميداني


