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 :مقدمة -1

تشممممممل الخدمممممد الدراسمممممية دسسممممماي يليمممممة الاندسمممممة التدبيقيمممممة  التخدممممميد العمرانمممممي مسممممماسا  

دراسمممية خابمممة بالتمممدريب الميمممداني  المممة  يتدلمممب ممممه دلبمممة الاندسمممة  تمممماي  مممة  المسممماسا  يمتدلمممب 

زممممة للتمممدرب أساسمممي لتخمممر اي ممممه اليليمممةا  تامممدإ تلممما المسممماسا   لممما  يسممماب الدلبمممة المامممارا  الا

مممه فممي سمم ق العمممل الاندسممي يممل فممي م ممال ا ختبابممليتعرف ا أيتممر للمما   انممب مانممتاي المختل ممة 

   االمتعددة الاندسة المختبة في م ا  الاندسية  المؤسسا  خال تدريباي في الشريا  

ا   ا م ا ليتضمه  2025 -2021لألل اي  يليةال لدلبة ميدانيال التدريب برنامج  سد تي تبميي    اسعا

 المناسبة العملية بالتدبيقا  النظرية ال  انب في الدلبة معل ما  دلي  لا تادإ التي العملية التدبيقا  مه

 ربد الدالب في التدبيق العملي بالم تمع  ، العملية الة نية سدراتاي  بقل تنمية في اليبير ادتر ةا 

 اة بيه المادة النظرية  التدبيقية يةلا تقليل ال    ،باا في المستقبل يعمل المؤسسا  التي مه المميه اه 

  البناء العداء في الةاتية سدراتاي للا اإللتماد للا سادريه مؤ ليه خري يه لداد    ةا يله سيؤد   لا

 .العمل س ق احتيا ا   تلبية

بما  رد نأمل مه الدلبة المس ليه لمساسا  التدريب الميداني  يةلا مدرسي المساسا  ا سترشاد 

في  ةا الدليل لضماه أه يست يد الدلبة مه المساسا  يما    مخدد لاا،  يةلا لتنظيي تدريب الدلبة 

ا بالشراية الياملة بيه اليلية ممتلة بمدرس المساق   المياتب  الشريا   المؤسسا  الاندسية العاملة ميدانيا

 في م ال مانة الاندسةا

ا الت فيق  السداد لدلبتنا   مدرسينا  ستي ه يلية الاندسة التدبيقية  التخديد العمراني سنداا متمنيا

ا لدلبتاا في مختلإ سن ا  دراستاي لتأ يلاي بالشيل ادمتل ليي ن ا سادريه بعد تخر اي مه ممارسة   دلما

 مانة الاندسة في م ال تخبباي بشيل يامل غير منق صا

 

 د. م. نهاد محمود المغني                                                                    

 عميد كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني                                                      

  2021سبتمبر                                                                       
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 ميداني:التدريب ال برنامج أهداف -2

 : لا  الميداني دريبالت برنامج يادإ

 الةا  للا  اإللتماد الةاتي التعلي للا الدلبة سدرة تنمية. 

 المل فريق ضمه أ  فرد  بشيل الد ر  لعب أداء للا لبةالد سدرة تنمية 

 بالشريا   المؤسسا   المياتب الاندسية  ا ستشاريةللا دبيعة سير العمل لبة الد تعرإ 

 اإل راءا  سير للا الدلبة  اداع  اختباباتاا  العاسة ةا   الخابة العامة ال اا    الد ائر

 .أماماا المتبعة

 ر غيمم المباشممرة العاسممة ةا   العمليممة التدبيقيممة الماممارا  مممه سممدراا  لبممةالد  يسمماب 

 بمممممما المامممممارا  المتعلقمممممة بالم ممممما   اإلداريمممممة المختل مممممة لممممممال ا داريمممممة با  المباشمممممرة

 .العمل س ق لدخ ل خببة ضيهأر ي فر

 الدلبة لند الةاتية التقة بناء. 

 ي اا  ترتيباممممممما ، العمليمممممممة فمممممممي البحممممممم  لمممممممه المعل مممممممما   تبمممممممن لبمممممممةتنميمممممممة مامممممممارة الد

 المتعلق بالتدريب الميداني ا تقريربادإ  لداد ال

 يلليامممممممما خممممممممال دراسممممممممتا  اللمعممممممممارإ  المعل ممممممممما  التممممممممي حبممممممممل لبممممممممةتدبيممممممممق الد 

 العملي  معرفة مدى الترابد بيناما اادياديمية في ال اسع 

 لم ا امممممة  اسمممممع العممممممل الممممم ظي ي بايتسمممممابه مامممممارا  ا تبمممممال  التعاممممممل  لبمممممةتأ يمممممل الد

  مرتمممممماد  مممممممع ممممممم ظ ي يأ  التعامممممممل مممممممع ال مامممممم ر مممممممه خممممممال تعمممممماملا الممممممزماءمممممممع 

 فياا ا  االمؤسسة التي تدرب

 لممممممال  يي يمممممة معال مممممة مامممممارة ا نتظممممماي  الدسمممممة  السمممممرلة فمممممي  ن ممممماز اد لبمممممةايسممممماب الد

 امشايل العمل في ال اسع الميداني 
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 :قسم الهندسة المعمارية -3

للعماااااااا   الهندسااااااااة المعماريااااااااة طالاااااااا بااااااااا  الاااااااادنيا المطلااااااااو  توا ر ااااااااا  ااااااااي المتطل  -3-1

 :كمهندس موقع

 معرفممممممة  يممممممدة بتتممممممابع ادلمممممممال فممممممي المشمممممماريع الاندسممممممية بيافممممممة ان الامممممما مممممممه مرحلممممممة -

 ايمممممممز الم سمممممممع  لممممممما مرحلمممممممة ا سمممممممتاي النامممممممائي للمشمممممممر ع ت  المممممممداد  تمممممممائق العدممممممماء

مممممممر راا بألمممممممال الح ممممممر  الممممممردي  ادساسمممممما   العممممممزل للعنابممممممر المدل بممممممة  الحزاممممممما  

ادرضمممممممية  المممممممدرق  ادلممممممممدة  ادسمممممممقإ  التشمممممممديبا  يالقبمممممممارة  المممممممد اه  المممممممباد 

  الترييبا  البحية  الياربائية  غير اا 

ممممممال بمراحلاممممما المختل مممممة سممممم اء ممممممه المقممممما ل  يمممممةلا بيي يمممممة اسمممممتاي ادل لبمممممةالمممممماي الد -

 يي ية تسليماا للماندس المشرإا

متدلبمممممممما  ال مممممممم دة ليافممممممممة ادلمممممممممال المتقدمممممممممة بمراحلامممممممما المختل ممممممممة ل لبممممممممةالد تحقيممممممممق -

 )اختبارا   خافه(ا

 معرفة  يدة بيافة ألمال المقايسا  ليافة ادلمال  بمراحلاا المختل ةا -

 الشارية(ا -ادسب لية -تقارير ) الي ميةمعرفة  يدة بيي ية يتابة ال -

معرفممممممة  يممممممدة بيي يممممممة  لممممممداد المستخلبمممممما  الي ميممممممة  ادسممممممب لية  الشممممممارية  ادممممممم ر  -

 المتعلقة بااا

معرفممممممة  يممممممدة للدالممممممب بيي يممممممة حسمممممماب اليميمممممما   بتممممممداءا مممممممه ألمممممممال الح ممممممر  الممممممردي  -

 ادساسمممممممممما    الرسمممممممممماب  الحزاممممممممممما  ادرضممممممممممية  الممممممممممدرق  ادلمممممممممممدة  ادسممممممممممقإ 

تشممممممممممديبا  يالقبممممممممممارة  الممممممممممد اه  الممممممممممباد  الترييبمممممممممما  البممممممممممحية  الياربائيممممممممممة  ال

  غير اا 

للعماااااااا   الهندسااااااااة المعماريااااااااة  طالاااااااا لااااااااو  توا ر ااااااااا  ااااااااي المتطلبااااااااا  الاااااااادنيا المط  -3-2

 مكت : كمهندس

ج المتعلقة باةا  يي ية استخداي بعض البرامالتبميي  يةلا أساسيا  التحليل  بأساسيا   ماارا  لمايا 

 مرااد
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 :الهندسة المعمارية لبةلط الميدانيللتدري  العملي تسجي  للالمتبعة  اإلجراءا  -3-3

 " 2 -1 تممممممدريب ميممممممداني"  يعتبممممممر مسمممممماق التممممممدريب الميممممممداني مممممممه المتدلبمممممما  اإل باريممممممة -

سسممممممي  –بيافممممممة أسسمممممماماا  –يليممممممة الاندسممممممة للحبمممممم ل للمممممما در ممممممة البيممممممال ري س فممممممي 

سسمممممممي المعمممممممدا   –سسمممممممي البرم يممممممما   – نيمممممممةسسمممممممي الاندسمممممممة المد -الاندسمممممممة المعماريمممممممة 

 االدبية

سسمممممممي  –يسممممممممب للدالمممممممب المممممممة  يمممممممدرس فمممممممي برنمممممممامج البيمممممممال ري س لييمممممممة الاندسمممممممة  -

( سممممممالة معتمممممممدة مممممممه 125بالتممممممدرب اةا ا تمممممماز ممممممما   يقممممممل لممممممه )الاندسممممممة المعماريممممممة 

  الخدة الدراسية بن اح  ي ب أه يي ه الدالب مست إ للم اد ا تية بن احا

 "لمارةتبميي منشا  خرسانية "  04 تبميي معمار 

 "GISنظي المعل ما  ال غرافية "  01تشييد مباني 

 ادارة المشاريع الاندسية  02تشييد مباني 

 - م اب ا   حساب يميا 
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 :قسم الهندسة المدنية -4

للعماااااااا   الهندسااااااااة المدنيااااااااة طالاااااااا بااااااااا  الاااااااادنيا المطلااااااااو  توا ر ااااااااا  ااااااااي المتطل  -4-1

 :كمهندس موقع

معرفمممممة  يمممممدة بتتمممممابع ادلممممممال فمممممي المشممممماريع الاندسمممممية ا نشمممممائية بيافمممممة ان الاممممما ممممممه  -

مرحلمممممممة المممممممداد  تمممممممائق العدممممممماء  ت ايمممممممز الم سمممممممع  لممممممما مرحلمممممممة ا سمممممممتاي النامممممممائي 

للمشممممممر ع مممممممر راا بألمممممممال الح ممممممر  الممممممردي  ادساسمممممما   العممممممزل للعنابممممممر المدل بممممممة 

شممممممممممديبا  يالقبممممممممممارة  الحزاممممممممممما  ادرضممممممممممية  الممممممممممدرق  ادلمممممممممممدة  ادسممممممممممقإ  الت

 الممممممممد اه  الممممممممباد  الترييبمممممممما  البممممممممحية  الياربائيممممممممة  غير مممممممماا  يممممممممةلا ألمممممممممال 

الدممممممرق  الميمممممما   البممممممرإ البممممممحي  الم ابمممممما   غير مممممما مممممممه م مممممما   الاندسممممممة 

 المدنيةا 

المممممماي الدلبمممممة بيي يمممممة اسمممممتاي ادلممممممال بمراحلاممممما المختل مممممة سممممم اء ممممممه المقممممما ل  يمممممةلا  -

 رإايي ية تسليماا للماندس المش

تحقيممممممممق الدلبممممممممة لمتدلبمممممممما  ال مممممممم دة ليافممممممممة ادلمممممممممال المتقدمممممممممة بمراحلامممممممما المختل ممممممممة  -

 )اختبارا   خافه(ا

 معرفة  يدة بيافة ألمال المقايسا  ليافة ادلمال  بمراحلاا المختل ةا -

 الشارية(ا -ادسب لية -معرفة  يدة بيي ية يتابة التقارير ) الي مية -

بمممممما  الي ميممممممة  ادسممممممب لية  الشممممممارية  ادممممممم ر معرفممممممة  يممممممدة بيي يممممممة  لممممممداد المستخل -

 المتعلقة بااا

 معرفة  يدة للدالب بيي ية حساب اليميا  في مختلإ ادلمالا -

 للعماااااا  كمهناااااادس  دنيااااااةالهندسااااااة الم طالاااااا لااااااو  توا ر ااااااا  ااااااي المتطلبااااااا  الاااااادنيا المط  -4-2

 مكت :

شبيا  البرإ البحي   ا لماي بأساسيا   ماارا  التبميي ا نشائي  تبميي شبيا  الميا    -

 المتعلقة باةا ادمراالمح سبة  يةلا أساسيا  التحليل  يي ية استخداي بعض البرامج 
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 اإلجراءا  المتبعة لتسجي  للتدري  العملي الميداني لطال  الهندسة المدنية:  -4-3

 " 2 -1" تممممممدريب ميممممممداني  يعتبممممممر مسمممممماق التممممممدريب الميممممممداني مممممممه المتدلبمممممما  اإل باريممممممة -

سسممممممي  –بيافممممممة أسسمممممماماا  –يليممممممة الاندسممممممة ل للمممممما در ممممممة البيممممممال ري س فممممممي للحبمممممم 

سسمممممممي المعمممممممدا   –سسمممممممي البرم يممممممما   –سسمممممممي الاندسمممممممة المدنيمممممممة  -الاندسمممممممة المعماريمممممممة 

 االدبية

سسمممممممي  –يسممممممممب للدالمممممممب المممممممة  يمممممممدرس فمممممممي برنمممممممامج البيمممممممال ري س لييمممممممة الاندسمممممممة  -

الة معتممممممممدة ممممممممه ( سممممممم125بالتمممممممدرب اةا ا تممممممماز مممممممما   يقمممممممل لمممممممه )دنيمممممممة الاندسمممممممة الم

 لدالب مست إ للم اد ا تية بن اح:الخدة الدراسية بن اح  ي ب أه يي ه ا

 

 "1تبميي منشا  خرسانية "  يدر لييا

 "GISنظي المعل ما  ال غرافية "  ندسة أساسا 

 ادارة المشاريع الاندسية م اب ا   حساب يميا 

  ندسة بحية  "2 ندسة درق  م ابا  "
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   :هندسة البرمجياتقسم  -5

للعمااااااا    ندساااااااة البرمجياااااااا  طالااااااا باااااااا  الااااااادنيا المطلاااااااو  توا ر اااااااا  اااااااي المتطل  -5-1

 :كمهندس موقع

 القدرة للا تحليل ادنظمة البرم ية  يتابة التقارير الازمةا  -

القممممممدرة للمممممما فاممممممي ا حتيا مممممما  مممممممه ا نظمممممممة البرم يممممممة  بممممممياغة المتدلبمممممما   لمممممممل  -

 النمة ة المدل بةا

 UMLتبميي ادنظمة البرم ية باستخداي  القدرة للا -

القمممممدرة للممممما تدممممم ير ادنظممممممة البرم يمممممة باسمممممتخداي لغممممما  البرم مممممة المناسمممممبة )برم ممممممة  -

 ال يب  الم بايل(ا

 ار ادنظمة البرم يةابالقدرة للا استخداي التقنيا  المناسبة في لملية اخت -

  ندساااااااةلطالااااااا  اإلجاااااااراءا  المتبعاااااااة لتساااااااجي  للتااااااادري  العملاااااااي المياااااااداني    -5-2   -

 :البرمجيا 

 " 2 -1" تممممممدريب ميممممممداني  يعتبممممممر مسمممممماق التممممممدريب الميممممممداني مممممممه المتدلبمممممما  اإل باريممممممة -

سسممممممي  –بيافممممممة أسسمممممماماا  –يليممممممة الاندسممممممة للحبمممممم ل للمممممما در ممممممة البيممممممال ري س فممممممي 

سسمممممممي المعمممممممدا   –سسمممممممي البرم يممممممما   –سسمممممممي الاندسمممممممة المدنيمممممممة  -الاندسمممممممة المعماريمممممممة 

 االدبية

 ندسمممممة سسمممممي  –يمممممدرس فمممممي برنمممممامج البيمممممال ري س لييمممممة الاندسمممممة  يسممممممب للدالمممممب المممممة  -

( سممممممالة معتمممممممدة مممممممه الخدممممممة 125بالتممممممدرب اةا ا تمممممماز ممممممما   يقممممممل لممممممه )البرم يمممممما  

 اسسي  ندسة البرم يا الدراسية 
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 :قسم هندسة المعدات الطبية -6

للعماااااا    ندسااااااة المعاااااادا  الطبيااااااة طالاااااا بااااااا  الاااااادنيا المطلااااااو  توا ر ااااااا  ااااااي المتطل -6-1

 :هندس موقعكم

  2+1  ا ازة التب ير الدبي  2+2+1المعرفة با ازة دبية   -

التمتع بالماارا  الازمة   المعرفة اليافية  ستخداي ا د ا    المعدا  المسالدة  للا فحص   بيانة  -

 ا  ازة الدبيةا

 ا   بيانتاااالمعرفة النظرية   العملية اليافية لا ازة الدبية    درق تشغيلاا   معايرتا -

 التميز بماارة  الت ابل مع ا خريه   القدرة للا العمل ضمه ال ريق   تحمل ألباء   ضغد العملا -

للعماااااا    ندسااااااة المعاااااادا  الطبيااااااة  طالاااااا توا ر ااااااا  ااااااي  المتطلبااااااا  الاااااادنيا المطلااااااو   -6-2

 مكت : كمهندس

ب  دارة المشارع الاندسية   ا ستباد اه يي ه للا دراية يافيه  التمادا للا دراسته للمساسا  المرتبد  -

 الاندسيا

 اه يي ه سادر للا تدبيق ما تعلمه خال دراسته لمساق ادارة   تس يق ا  ازة الدبيةا  -

 اه يي ه  ملما با  راءا  المتبعة   الق انيه المرتبدة بس ق العمل في تخببها -

  ازة الدبية   م اب اتاا ال نيةااه يي ه لديه  الخبرة العملية  اليافية في بيانة ا  -

 اإلجراءا  المتبعة لتسجي  للتدري  العملي الميداني لطال   ندسة البرمجيا :   -6-3

 " 2 -1" تممممممممدريب ميممممممممداني  يعتبممممممممر مسمممممممماق التممممممممدريب الميممممممممداني مممممممممه المتدلبمممممممما  اإل باريممممممممة -

دسممممممة سسممممممي الان –بيافممممممة أسسمممممماماا  –يليممممممة الاندسممممممة للحبمممممم ل للمممممما در ممممممة البيممممممال ري س فممممممي 

 اسسي المعدا  الدبية –سسي البرم يا   –سسي الاندسة المدنية  -المعمارية 

سسمممممممي  –يسممممممممب للدالمممممممب المممممممة  يمممممممدرس فمممممممي برنمممممممامج البيمممممممال ري س لييمممممممة الاندسمممممممة  -

( سمممممممالة معتممممممممدة ممممممممه 125بالتمممممممدرب اةا ا تممممممماز مممممممما   يقمممممممل لمممممممه )المعمممممممدا  الدبيمممممممة 

 :د ا تية بن احالخدة الدراسية بن اح  ي ب أه يي ه الدالب مست إ للم ا

 3+2+1ا ازة دبية  2+1اد ا  القياس الدبية 

  2+1انظمة التب ير الدبي 
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 :واليات المتابعة اختيار مكان التدريب -7

ممممممدرس ع سسممممممه اديممممماديمي  يختمممممار الدالمممممب  امممممة التمممممدريب المناسمممممبة لمممممه بالتنسممممميق مممممم -

ني متممممممل يميممممممه أه تحقممممممق لممممممه أ ممممممداإ التممممممدريب الميممممممدا التممممممدريب الميممممممداني بحيمممممم  مسمممممماق

 الشمممممممممريا  البمممممممممنالية أ  الت اريمممممممممة أ   المياتمممممممممب  الشمممممممممريا  الاندسمممممممممية  المقممممممممما   

أ  مؤسسممممممة تعمممممممل بم ممممممال العمممممممل الاندسممممممي المناسممممممب لتخبممممممص أ   الخدميممممممة المسمممممما مة

 الدالبا 

يحبمممممل الدالمممممب ممممممه  مممممة  ال امممممة للممممما م افقمممممة للتمممممدرب فياممممما  ييممممم ه التمممممدريب أتنممممماء  -

 افترة الد اي الرسمي لاة  ال اة فقد

يبلممممممل الدالممممممب مممممممدرس المسمممممماق بال اممممممة  لنمممممم اه مراسمممممملتاا  يممممممتي ابممممممدار يتمممممماب مممممممه  -

 متدلبممممما   القسممممي لامممممة  ال اممممة لدلمممممب تممممدرب الدالمممممب باممممما بنمممماء للممممما ممممم افقتاي المسمممممبقة

 التدريب  النماةق الخابة بالد اي  التقييي )يميه الر  ع للماحق(ا

سمممممممتمارة مه ابملمممممممإ يتضممممممم )ممممممممدرس المسممممممماق( رإ اديممممممماديمي للمسممممممماقيحمممممممت ظ المشممممممم -

التمممممدريب الميمممممداني  مرفمممممق باممممما بممممم رة لمممممه اليتممممماب الم  مممممه ممممممه ال امعمممممة للمؤسسمممممة 

 المعنيةا

يمممممتي  رسمممممال نمممممم ةق تقيممممميي للمؤسسمممممة لتقيممممميي بداء الدالمممممب أتنممممماء لمليمممممة التمممممدريب  يقممممم ي  -

أ   رسمممممممالة بظمممممممرإ مغلمممممممق للمشمممممممرإ  المشمممممممرإ اديممممممماديمي باسمممممممتامه ممممممممه المؤسسمممممممة

 اادياديمي

بشممممميل  نمممممم دق متابعمممممة المشمممممرإ اديممممماديميبتسمممممليي  تمممممرة التمممممدريبيقممممم ي الدالمممممب خمممممال ف -

يشمممممممممل مممممممممد  ان مممممممماز  للمامممممممماي الم يلممممممممة اليممممممممه حسممممممممب ممممممممما يحممممممممدد  المشممممممممرإ  د ر 

  ا ياديميا

زيممممممارا  ميدانيممممممة  بالت ابممممممل مممممممع  امممممما  التممممممدريب  لمممممممل يقمممممم ي المشممممممرإ اديمممممماديمي -

م اظبتمممممه للتعمممممرإ للممممما نشممممماد الدالمممممب   اه لمممممزي ا ممممممر للدالمممممب خمممممال فتمممممرة التمممممدريب

لتزاممممممه بالق المممممد  اإلرشمممممادا  سممممم اء ممممممه سبمممممل المؤسسمممممة خمممممال فتمممممرة التمممممدريب  ممممممدى ا

 أ  مه سبل المشرإ ادياديميا



Faculty of Engineering and Urban planning, University of Palestine-                                                                              

 
 

 
 

- 12 - 

قمممممم ي الدالممممممب خممممممال فتممممممرة التممممممدريب بتممممممد يه الماحظمممممما   المعل ممممممما  التممممممي حبممممممل ي -

لمممممممه تدريبمممممممه  لممممممما مشمممممممرفه ناائيممممممما يقمممممممدي الدالمممممممب تقريممممممراا  لليامممممما ا   بمممممممأ ل ، ليمممممممي

 ال س  الة  يحدد  مدرس المساقافي ادياديمي 

 التقاريرالم لد الناائي لمناسشة تلا ا مدرس المساقيحدد  -

( سممممممممالة 90( سمممممممالة تمممممممدريب للمممممممما ا سمممممممل ب اسمممممممع )180للممممممما الدالمممممممب اسممممممممتيمال ) -

 تدريب خال ال بل الدراسي ال احدا

 

 :سح  مساق التدري  الميداني -8

غ مشمممممرإ التمممممدريب فمممممي للممممما الدالمممممب الراغمممممب بسمممممحب ممممممادة التمممممدريب الميمممممداني  بممممما -

 القسي بةلا ا

لتمممممةار ممممممه  امممممة ا ةا رغمممممب الدالمممممب تغييمممممر  امممممة التمممممدريب ضمممممر رة  حضمممممار يتممممماب  -

التمممممدريب السمممممابقة ،  يتممممماب خدمممممي ممممممه ال امممممة ال ديمممممدة  تعبئمممممة نمممممم ةق تح يمممممل  امممممة 

 تدريب ا

سممممممتيمال مممممممدة التممممممدريب سبممممممل ا المشممممممرإ اديمممممماديميالممممممب بعممممممةر يقبلممممممه  ةا تغيممممممب الد -

%( ممممممه 15يبمممممه بعمممممد ز ال العمممممةر بحيممممم    تتعمممممدى فتمممممرة الغيممممماب )سمممممتئناإ تدرافعليمممممه 

 فترة التدريب اليليا

  يمممممممةلا يلتمممممممزي  ممممممممدرس المسممممممماقيلتمممممممزي الدالمممممممب أتنممممممماء فتمممممممرة التمممممممدريب بتعليمممممممما   -

 أنظمة  تعليما  المؤسسة التي يتدرب باااب

فسمممممم إ تمممممم زع  ممممممة  ال ممممممرص  القسممممممي فممممممي حممممممال تمممممم فر فممممممرص تممممممدريب مممممممه خممممممال  -

ا للمممممما الدلبممممممة المشممممممرإ حسممممممب تخببمممممماتاي  معممممممد تاي الترايميممممممة مممممممه سبممممممل  تنافسمممممميا

 االقسي لتدريب الميداني فيادياديمي ل

 :التدري  الميدانياحتسا  الخبرة العملية مقاب   -9
 

ب الخبرة العملية بد ا  حتسا التدريب الميداني مه الدلبة الراغبيه بالتقدي المشرإ ادياديمي للايدلب 

 شروط التالية:ال الميداني مه التدريب
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فدي  التقدد  بمعاللدة ددالل التددالم الميدداني  ساعة نجاح  125كلية الهندسة بعد اجتياز يسمح لطلبة  -
( سللا ة تمتةلل   1شللير   ل للع  ال تقللع  لل  وجدد ل رةددمل عمليددة فددي دجددال اةرت ددا  لمدددل حالددة 

 على األقل ودن رالل المؤسسة التي عمل بها 

إذا كانت الخةمل  وتص قة ت  وزار  المةعحسم األص ل الم دعدل دن جهة التد  الخةمل العملية تقد -
تل  ييلا  في المؤسسات الخاصة , ود دقة حسم األص ل إذا كانت الخةمل فدي دؤسسدة حم ديدة , 

 طبيمة المةع .

يتقد  الطالم الماغم بمعاللة دساق التددالم الميدداني بتعة دة نمد ذا دعاللدة التددالم الميدداني والد    -
ل عليددم دددن رددالل دتددمب التدددالم الميددداني فددي القسدد  األ دداليمي إ ددافة إلددى صدد ال يممددن الو دد  

 أصلية دن شهالات الخةمل المعتمدل وتقملم دخت م عن طةيعة العمل ودجال الخةمل  

 افقددة علددى احتسددار الخةددمل العمليددة يتددتما الو دد ل علددى ت صددية دجلددك القسدد  األ دداليمي بتدد   الم -
  يق   بتوديدها المتمب األ اليمي المقابلة بنجاحأ  اجتيازه بعد للطالم 

 
 : يبالتدر نهاية في لبةالط تقييم -11

 سمالا  تقريمر نمم ةق) ممع الدالمب، فياما سميتدرب التمي للمؤسسمة ال امعمة سبل مه يتاب  رسال يتي - أ

 بدء ختاري  يبيه ي ميا، الدالب سبل مهأ يعب ال علية، الي مية التدريب سالا  لبياه (الميداني التدريب

 الي مي، التدريب سالا   لدد ي ميا الدالب للياا تدرب التي  الم ض لا  التدريب  أياي التدريب

سالة ليل  90) سالة  180   مقدار ا المقررة التدريب سالا   ستيمال بعد المؤسسة سبل مه يعتمد

 ميداني()مرفق يشإ سالا  التدريب ال .در ة (20) البند  ةا لتقييي خبص ي،  فبل دراسي(

ا  السمابق، الميمداني التمدريب سمالا  لتقريمر باإلضمافة  - ب  التمدريب تقريمر نمم ةقيرسمل لليليمة أيضما

 ، المؤسسسمة فمي الدالمب تمدريب للما المشمرإ سبمل ممه الدالمب تقيميي يمتي  فيه - السر  - الميداني

 . لامة ( 25 ) البند  ةا لتقييي خبص حي  ، ادياديمي للمشرإ  يرسل

 تمدرب التمي الم ضم لا  يتضممه مدبم ع تقريمر بإلمداد ، التمدريب لمليمة نتاماءا بعمد بالدالم يق ي  -  

 . لامة ( 25 ) البند  ةا لتقييي خبص  سد ، ادياديمي للمشرإ يسلي ، التدريب فترة خال للياا

 30 ) البند  ةا لتقييي خبص  سد ، منه المقدي التقرير في مدرس المساق سبل مه الدالب مناسشة يتي  -  

 . لامة (

حسمب  القسمي ممه  لتماد ما ،بعد مناسشتاي بعد للدلبة الميداني التدريب بمساق المتعلقة العاما  ترفع - ق

 اإل راءا  المعم ل باا في ال امعةا
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 : التالي النح  للا العاما  ربد لند المساق لاما  ت زيع يتي - ح

 الدرجة
 البند

 الدرجة
 البند

لطال  ألدائهالتي تدر  بها اتقييم المؤسسة  25   التقرير العملي 25 

 المناقشة 30 االلتزام بالمواعيد والساعا  التدريبية 20

 

 : الميداني التدريب تقرير -11

 : يلي ما مراعاة عليه التدري   ترة عن تقريره بكتابة الطال  قيام عند

مدلمممة بالبمم ر  الدلبممة فتممرة التممدريب \يشمممل التقريممر ت بممياا لممه ادلمممال التممي سمماي بامما الدالممب - أ

  ال دا ل  المخددا   غير ا مه ال سائل ا يضاحيةا

 للما شم اإ غيمر  باسمتيا ادممامي ال  ه للا ش اإ باستيا ب ضع ت ليد  تي التقرير دبالة يتي - ب

 .  ه لبر الي بينار الخاص بال امعةن  رسال نسخة م الخل ي ال  ه

 . تقريرال دبالة لند الب ر أ  المل نة اد راق ستخدايا يميه -  

 ا التقرير نااية في المرفقا  في بل التقرير بلب فيالنماةق اإلدارية   ضع يتي   -  

 بيانما  خمتاإا ممع اديماديمي، المشمرإ سبل مه المبمي الغاإ  محت يا  بشيل التاي التقيد ي ب - ق

 ا الدراسي  ال بل الدالب سيا

اايسلي التقرير لمدرس المساق في ال س  الة  يحدد  المدرس  - ح  مسبقا

المشمرإ اديماديمي )ممدرس فترة التمدريب  تحديمد م لمد ممه خمال  نتااءا بعد التقارير مناسشة تتي - خ

 المساق(ا

 حبمل المة  الميمداني التمدريب   ديمة بمحة تبميه  شاملة، م يدة معل ما  تقريرال يتضمه أه ي ب - د

 :مع مرالا  الت  ياا  ا تية ، الدالب لليه

 لمه يقمل   بمما يلممة 2000 لمه تزيمد    يلممة 1500 لمه ريمرالتق بم حا  تقمل   أه ي مب -

 الب حة أس ل في المد نة  الماحظا  الا امش احتساب  يتي ةب ح 20 للا يزيد    ب حا 10

 للما الام امش باستبمار  ينبمب المحققة،  النب ص الماحق حساب د ه مه العدد  ةا ضمه مه



Faculty of Engineering and Urban planning, University of Palestine-                                                                              

 
 

 
 

- 15 - 

 بإلمداد يسممب أه  يميمه .التعليمق أ   الشمرح معل مما ال لبيماه  لميس المرا مع أسماء  ةير الت تيق

 سبمل ممه  لمداد ا تمي  ةا أ  ةلما التقريمر م ضم ع اسمتدلا  ةا ألما   ليمه المشمار الحد  ا زتي تقرير

 يهاالحالت يا في المشرإ ادياديمي للمساق م افقة بشرد دابية م م لة

 : التالية الم اب ا  ال رسة شيل يتضمه أه ي ب -  

 ال رسة ح ي  A4 رأسي. 

 14 الخد ح ي  

  ن ع الخدArabic Transparent  

 سي 2.5  ميعاا الا امش  

 )تبالد ادسدر)مسافة  نبإ. 

 10 الا امش في الخد ح ي. 

 رسي 1 الرسي يمتل حي  10-1 مه الب حة :التالي  بالشيل مرسمة الب حا  تي ه أه ي ب 

 .أس لاا في أ  الب حة أللا في ءس ا اليلي الب حا  لدد تمتل 10  الحالية الب حة

 التادري  عملياة خال  التالية النقاط ةمراعا المتدر  الطال  على: الميداني التدريب تقرير محت يا  - ة

 : التالية النقاط ليتضمن الميداني التدري  تقرير إعداد بهدف وذلك

  أ دافاا لملاا دبيعة تبيه الدالب باا تدرب التي المؤسسة له لامة فيرة  تشمل :التقرير مقدمة -أوالا 

 . االمل  دبيعة

ا         بإ  شرح لأللمال التي ساي باا الدالب أتناء فترة التدريبا مضمون التقرير: -ثانيا

ا        تتعلق ستراحا ا أية  بياه العملي التدريب مه الدالب  ست ادة مدى بياه  تتضمه :التقرير خالصة -ثالثا

 . يالميدان دريبالت ي اءة بتنمية

ا       التقمارير  المسمتندا  ممه  بم ر  نماةق  رفاق ، ممينا ةلا ياه يلما الدالب للا :التقرير مالحق -رابعا

 االتقرير نااية في ال نية  ادلمال  ادنشدة التي ساي باا
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  :المالحق -12

 ج التدريب الميداني ذنما

 

 غالف التقرير -1

 كشف ساعات التدريب الميداني  -2

 الميداني استمارة التدريب  -3

 ج تقييم المتدرب/ةذنمو -4

 تحويل جهة التدريب -5

 طلب معادلة التدريب الميداني  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faculty of Engineering and Urban planning, University of Palestine-                                                                              

 
 

 
 

- 17 - 

 (1) وذجمن

 غالف البحث( )

 

 جامعة  لسطين

 التطبيقية والتخطيط العمراني الهندسةكلية 

 ------------ا  الهندسة قسم 

 

  ي لتدري  الميدانيتقرير ا

 اااااااااااااا

 

 الجامعي رقمال                                                     الطال  اعداد

 اااااااااااااااااااااااااااا                                                     .......................

 

 

 المشرف األكاديمي

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

 

 

 ............الفص  الدراسي 

20… / 20… 
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 (2) وذجمن

   الميداني  التدريب   ساعات  كشف

   السادة المحترمين جامعة  لسطين

 ------------قسم  - ةـــــــــــــالهندسكلية 
   

 الرقم الجامعي: اسم الطال  المتدر :

 :مكان التدري 

 تاريخ انتهاء التدري : تاريخ بدء التدري :

 ساعا  التدري  اليومية

 الساعا  انصراف حضور موضوع التدري  التاريخ اليوم

     
   

  

     
   

  

     
   

  

     
   

  

     
   

  

     
   

  

     
   

  

     
   

  

   
  

 

   
  

 

     
   

  

 مجموع عدد ساعا  التدري 
  

 اعتماد المشرف األكاديمي      اعتماد مسئو  مكان التدري 
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            (3) وذجمن

 جامعة  لسطين
 الهندسة المعمارية – الهندسة كلية

   الميداني  التدريب  جهة  بيان نموذج 

                  20   /20   للمام ال راسي  …………………الفصع 

 .................................        : تكللا  السك  .............................:          اسم الطالللب

 .................................        : هاتلف السك  ...........................  الرقم الجاتمي   :     
 .................................        : الياتف الخلوي  ...........................  :             القسلللللم 

 ..............................البر   اإلل تروني    :                      ...........................  التخصص       :     

 الةم ل التراكةي  :                     (               توقي  الطالب :                           التار خ :

(I)  فيياب  لت ر الب يرغب الطاجية الت ر ب التي: 
 ..…………………………… : هاتلف ............................................ : اسم جية الت ر ب كاتال

 ..…………………………… : فاكلس ............................................ :  نلوا  جيلة الت ر ب 

 ..................................................................اسم تشرف الت ر ب ت  الةؤسسة التي سيت رب الطالب فييا:

                          .……………………………………… : البر   اإلل تروني

  .……………………………………… : الوظيفلللللللللة التار خ :   /       /   

     (II ) فرص الت ر ب الةتوفر  حسب إ ال  ال لية  :  
 :جية الت ر ب التي يرغب الطالب الت رب فييا حسب األولو ة      

 الت ر ب كاتال: اسم جية

1......................................................................................................................... 

2......................................................................................................................... 

                 (  II(                        جية الت ر ب  Iجية الت ر ب                                تنسيب الةشرف األكاديةي     

                                                                           //      التار خ :          :                  كاديةيالةشرف األ توقي                                                                                                        
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 (4) وذجمن

   /ةالمتدرب  تقييم نموذج

 ............................……  :مكان التدريب    .........................  : .......... المشرف الميداني اسم 

 ....................: .. الرقم الجامعي للمتدرب/ة      .................: .......................... المتدرب/ةاسم 
 الموافق : ...... / ...... / ............,          فترة التدريب :من يوم: .............................., 

 الموافق : ...... / ...... / ............          يوم: ..............................,  إلى                 

 اجمالي أيام الغياب : ).............( يوم.                    اجمالي أيام الحضور : ).............( يوم, 

 متوسط الحضور لليوم الواحد : ).............( ساعة.

 

 :المتدرب الطالب لحضور عليها المتفق األسبوعية الحضور طريقة

 واحد يوم□   يومين□  أيام ثالثة□  يوم بعد يوم□   يوميا□ 
 المجاالت التي تدرب فيها المتدرب:

1...................................................................................................................... )................. 

2........................................................................................................................... )............ 

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

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

 التدريب: بعد االنتهاء من الميداني تعبئة النموذج مسئول مكان التدريب الرجاء من 

 ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز البيان م.

1. بساعات التدريب االلتزام        

2.       تفاعل المتدرب أثناء فترة التدريب 

3.       االنضباط واتباع التعليمات والتوجيهات 

4.       القدرة على تطوير الذات 

5.  
الكفاءة العلمية للطالب وحجم تحصيله العلمي 

 الهندسي
     

6.  
للطالب ومدى فهمه للتطبيقات  الكفاءة العملية

 العملية
     

7.  
وتسليمها  الموكلة اليه تنفيذ المهام المطلوبة

 في مواعيدها
     

8.       القدرة على العمل الجماعي 

9.  
االلتزام واحترام قوانين المؤسسة وأنظمتها 

 بأخالقيات وأدبيات التعامل مع االخرين 
     

10.  
صوصيات األخرين والمحافظة على احترام خ

 أسرار المؤسسة
     

 

 هل لديك مالحظات أخري علي الطالب المتدرب لديك:

1........................................................................................................................... )............  

2.................. ).....................................................................................................................  

 

 

 نود ان نعلم سيادتكم بان كل ما سبق ذكره لن يعرض علي الطالب.

  التوقيع:.... / ..../......الموافق ..............              محرر فى يوم
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 (5وذج  نة
 كلية الين سة 

 قسم ...........

   الميداني  التدريب  جهة  تحويل نموذج 
                       20/   20للمام ال راسي   …………………الفصع

 ...................................... : تكللا  السك  ................................ : اسم الطالللب
 ................................. : هاتلف السك  ........................... : الرقم الجاتمي

 ................................. : الياتف الخلوي  ........................... : القسلللللم
 ................................. : البر   اإلل تروني                     .…………………… : التلخلصلص

   د السا ات الةمتة   التي اجتازها الطالب ينجاح قبع الت ر ب          (            ( : الةم ل التراكةي

 توقي  الطالب :                                        التار خ :                                 

(I)  فيياب  لت ر الب يرغب الطاجية الت ر ب التي: 

 ..…………………………… : هاتلف ............................................ : جية الت ر ب كاتال اسم

 ..…………………………… : فاكلس ............................................ :  نلوا  جيلة الت ر ب 

 ..................................................................اسم تشرف الت ر ب ت  الةؤسسة التي سيت رب الطالب فييا:

                          .……………………………………… : البر   اإلل تروني

  .……………………………………… : الوظيفلللللللللة التار خ :   /       /   

     (II ) جية الت ر ب الق يةة التي يرغب الطالب يتغييرها  :  

 ...................................................................................................... يةة : نلوا  جيلة الت ر ب الق 

 أسباب تغيير جية الت ر ب :

 

1-........................................................................................................... 

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

  قرار رئيس القسم األكاديةي

 التوقي  :                                                                         التار خ :
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 ( 6نموذج )

 الميداني التدريب معادلة طلب نموذج

 

 ،، المحترم ....................................... الهندسة قسم رئيس

 ،، وبعد طيبه تحية

 .الميداني التدريب بدل واحتسابها المرفقة الخبرة شهادات معادلة في النظر أرجو
 
 

 ...................................................................................................الطالب: اسم

 .................................................................................................. الطالب:  رقم

 ....................................................................................................التخصص: 

 .................................................................................................... :  المستوى

 ............................................................................الطالب بها نجح التي الساعات عدد

 .....................................................................................  للتخرج المتوقع الفصل

 ..........................................................................................الحالي العمل مكان

 ...............................................................................................العمل طبيعة

 

 

 

 

 /   /  التاريخ      : الطالب توقيع
 : األكاديمي القسم مجلس تنسيب

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

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

 القسم رئيس توقيع

 /  /  التاريخ     


