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 وصف المساق:
الطلبة في هذه المادة بااللتحاق بإحدى المؤسسات أو القطاعات التيي تتيتم بالتيميية فيي ا لدش لي يالا فيي الم يالي  يقوم 

 التيموية الميفذة، وتقوم عملية التدليب بإ لاف م لف المادة وبالتيسيق م  المؤسسات التيموية .
 

 الغايات 
 أش الغايات المعلية لتذه المادة هي: 

 

  بمعلفة معمقة  ساليب إدالة الم الي  التيموية وب كل ميدايي وعملي.تزويد الطلبة 

 .جعل الطلبة على دلاية ومعلفة باإلدالة المعتمدة على اليتائج وقادليش على العمل ضمش آلياتتا 

  . مساعدة الطلبة على إدلاا آليات جديدة في إدالة الم الي 

  .التأكيد على أهمية إدالة الم الي   في الوصول إلى مخلجات ويتائج أفضل 
 

 األهداف والمخرجات المتوقعة من المادة
 على صعيد المعرفة واإلدراك

 :م  يتاية هذا المادة يتوق  مش الطلبة أش 

 المعتمدة على  يكويوا قادلات/قادليش على التعلف على الفلق بيش أسلوب اإلدالة التقليدي وأسلوب اإلدالة
 اليتائج. 

 .يتزودوا بتوجه ميظم لتيفيذ إدالة فعالة للم الي  والبلامج 

   يكويوا قادليش على أدلاا مدى أهمية اإلدالة الجيدة في دف  وتحسيش ا داء في الم الي  والبلامج القائميش
 عليتا أو العامليش بتا.

 الوصول إلى يتائج أفضل.  يكويوا قادليش على أدلاا مدى أهمية إدالة الم الي  في 

   يكويوا قادليش على قياس اليتائج باالعتماد على المقاييس المعيالية والمؤ لات الموضوعة للبلامج والم الي
 الميفذة. 

 

 



 
 على صعيد التوجهات المسلكية

 م  يتاية المادة يتوق  أش يكوش كل طالب:

 .يقدل/تقدل أهمية اإلدالة المعتمدة على اليتائج 

 .يقدل/تقدل أهمية تيفيذ ميتجيات سليمة في جم  المعلومات 

  يقدل/تقدل أهمية المصطلح: المعلفة قوةKnowledge is Power . 

 

 على صعيد المهارات المكتسبة
 م  يتاية البليامج يتوق  مش كل طالب أش يكوش: 

 الضعف-القوة-قادلاً على تيفيذ تحليل الفلص-( المعيقاتSWOT  للم الي ).والبلامج 

 .قادلاً على امتالا ملوية في صياغة ووض  ا هداف والغايات وفي إمكايية تعديلتا إذا اقتضت الحاجة 

 .قادلاً على تحديد المؤ لات القابلة للقياس 

 . قادلاً على تطبيق عملية الملاقبة والتقويم للبلامج والم الي 

 .قادلاً على تطبيق التقويم الذاتي 
 أهداف المساق:

 المساق إلى  يتدف
 .أش يتمكش الطالب مش تكويش وجتات يظل حول اإلدالة المعتمدة على اليتائج 

 .أش يتعلف الطالب على مجموعة مش القضايا اللئيسية التي تلتبط إدالة الم الي  التيموية  وتقويم ياجحة 
 .أش يتمكش الطالب مش كتابة مؤ لات التيمية: مؤ لات المخلجات ومؤ لات اليتائج 

  يتعلف الطالب على مفاهيم التخطيط والتيفيذ ولج  الصدى.أش 

 .أش يمتلا الطالب ملكة التحليل اليقدي لألفكال المعلوضة عليتم عش التيمية والبيئة 

 .أش يستطي  تطبيق تحليل: القوة والضعف والفلص والمعيقات 
 

 مخرجات التعليم: ) الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية (

 بالطالب بعد دلاسته لتذا المساق أش يكوش قادلا على:يفتلض 
 تعميق قدلة الطالب اليقدية والتحليلية في التعامل م  اإلدالة المعتمدة على اليتائج.   -1
 استيعاب وعلض وتفسيل العوامل المختلفة التي تؤدي إلى تحقيق إدالة م الي   ياجحة. -2
 ي التيمية المستدامة. فتم واستيعاب أهمية اإلدالة الياجحة ف -3
التعلف على أهمية بياء القدلات الذاتية للمعلفة حول قضايا كتابة المؤ لات وبياء الخطط والتخطيط للملاقبة  -4

 والتقويم.
 يديل الم الي  التيموية بما يضمش يجاحتا. -5

 
 إستراتيجية تنفيذ الخطة ) تطبيق ميداني(:

 ساعة معتمدة( قبل تسجيل المادة  90يجب على الطالب اجتياز ) -

بعييد ايتتيياء الطالييب مييش فتييلة التحضيييل اليظييلي )أسييبوت تدليسييي واحييد( يييتم التيسيييق ميي   -
 المؤسسات لتيفيذ التدليب العملي.

ساعة عملية ) ثالث ساعات معتمدة ( فيي المؤسسيات  120يقوم الطالب بالعمل مدة ال تقل عش  -

يكافئ يومي عمل في ا سيبوت لميدة ثيالث أ يتل ، أو ألبعية أييام لميدة  يتل ويصيف  المختلفة،
 خالل الفصل الصيفي.

 زيالات ميدايية استطالعية مش قبل الم لف. -

يتوجب على الطلبة تقديم تقاليل أسبوعية عش سيل العمل في البلامج التي يتولوا مسؤوليتتا في  -
 المبا ل وم لف المادة. المؤسسات. يقدم التقليل للم لف الميدايي

يتوجب على الطلبة تقديم تقليل  امل ختامي فيي يتايية التيدليب وييتم تقيييمتم عليى أساسيه ميش  -
 قبل الم لف الميدايي المبا ل والم لف ا كاديمي.

 

 أسس التقييم:

 مالحظات العالمة معايير التقييم

 االمتحايات

  %20 االمتحاش االول

  %20 االمحاش الثايي

  %60 التقليل اليتائي

  %100 المجموع:  

 



 
 الجدول الزمني للتقدم في المساق:

( أسبوعاً بواق  )يومي دوام لسمي 16ساعة عملية على االقل ( موزعة على )120ساعات يظلية +  3يتكوش المساق مش ) 
 أسابي  تقليباً. 7كل أسبوت ، أو ألبعة أيام دوام لسمي في الفصل الصيفي لمدة 

 الحضور والمواظبة:
 . على الطالب أش ييتظم في الدوام في المؤسسات وفق البليامج المتفق عليه م  الم لف والمؤسسة المعيية 
   تطبيق تعليمات دلجة البكالوليوس المعمول بتا في جامعة فيالدلفيا ب أش الحضول والغياب م  ا خذ بعيش االعتبال

 تدلب فيتا الطلبة .الدوام اللسمي في المؤسسات التي ي

 توزيع مكونات  المادة )محتوى المساق( على الفصل الدراسي:

 

 مالحظـــات الموضــوع األســبوع

1+2+3 
 

 

 مفهوم التدريب الميداني -

 فوائد التدريب الميداني -

 أهمية التدريب المداني -

 الميداني –األعضاء المشاركون في عملية التدريب  -

 مشكالت التدريب الميداني -

 أساليب التدريب الميداني -

 معايير تقييم الطالب في مادة التدريب الميداني -

 

 

4+5+6+7 

تدريب ميداني في إحدى المؤسسات أوالقطاعات الحكومية أو الخاصة 

 في مجال التنمية:

 التعرف على أهداف وأقسام المؤسسة  -
 توزيع جدول التدريب على الطلبة ) برنامج التدريب( -
 تنمويةزيارة مؤسسات  -
 تقييم ودراسة برامج تنموية -
اكتشاف نقاط القوة والتغلب على مواقع الضعف لطالب  -

 التدريب
 تقيم األداء التدريبي للطلبة -

 فترة االمتحان األول

8+9+10+11 

 

مناقشة ما تدرب عليه  الطالب في المؤسسة للتعرف على  -

 السلبيات وااليجابيات وما استفاده  الطالب من التدريب

 

 االمتحان الثاني  فترة

12+13 
 

كتابة التقرير النهائي لمادة التدريب الميداني وتسليمه  -
 لمشرف المادة

 فترة االمتحان النهائي

 


