
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة فيالدلفيا
 

 كلية تكنولوجيا املعلومات

 
 

 

 

 

 

 دليل التدريب العملي
 

 
2018ذار آ  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 لتدريب العملي في كلية تكنولوجيا المعلوماتا

 

 التدريب العملي:  المادةاسم 
 ساعات معتمدة 3:  عدد الساعات

 

 

 -أهداف التدريب: 
 اكتساب الخبرة في الجانب العملي.  -      

 تطبيق ما تم اكتسابه خالل سنوات الدراسة في المؤسسات الرسمية والخاصة. -

 التي تواجهه في الحياة العملية. التحدياتالتعامل مع  تنمية ثقة الطالب بنفسه وقدرته على -

 رفع مهارات الطالب العلمية والتطبيقية.   -      

  
 

 التدريب العملي : مادة مخرجات
 

 يتوقع من الطالب الذي يجتاز هذا المساق أن يكون :

 .وكتابته قادراً على تهيئة تقرير فني -

 مهيأ ألداء أي عمل تطبيقي. -

 قادراً على استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات. -

 .قادراً على العمل والتفاعل مع اآلخرين -

 

 الخطوات

 الجدول الدراسي.تطرح مادة التدريب العملي في  .1

 لتخصصات ساعة  ( 90) وهي الدراسية خطته في المعتمدة الساعات إكمال بعدالتدريب العملي  مادة الطالب سجلي .2

 .اإلدارية المعلومات نظم لتخصص ساعة( 81) ، والويب هندسة البرمجيات، هندسة الحاسوب، علم

 عالقةال ذات في مؤسسة يقضيها الطالب( ساعة 160)بما يعادل  متصلة أسابيع(8)   العملي التدريب مدة تكون  .3

 ،التدريب فترة خالل للطالب فعلية متابعة يكون هناكو ، العملي التدريب بسجل موثقا التدريب ويكون ، بالتخصص

 .أهداف البرنامج تحقيق في وأثره التدريب نتائج وقياس

 .الكلية جانب من( التدريس هيئة عضو) التدريب على مشرف تسمية .4

 .QFO-AP-FI-TR01))( 1الطالب نموذج رقم ) يمأل .5



 لديها بالتدريب الطالب يرغب التي التدريب جهة تخصص من (التدريس هيئة عضو) التدريب على المشرفيتاكد  .6

 .الطالب بتخصص عالقة ولها

 لى جهة التدريب ويتم استالم الموافقة بتدريب الطالب. إيرسل طلب رسمي  .7

 .واالختصاص الخبرة ذوي من التدريب جهة جانب من التدريب على مشرف تسمية .8

-QFO)       (2) رقم نموذج وفق التدريب جهة جانب من التدريب على مشرفالمن قبل  التدريب خطة إعداديتم  .9

AP-FI-TR02)  وترسل  ً  .الجامعة إلى رسميا

 ( 2يتأكد المشرف )عضو هيئة التدريس( من خطة التدريب الواردة في نموذج رقم )  .10

(QFO-AP-FI-TR02). 

 من التدريب عملية انتظام من للتأكد الميدانية الزيارات إجراءب (التدريس هيئة عضو) التدريب على المشرفيقوم   .11

 تدريب مكان إلى المشرف قبل من األقل على ميدانيتين زيارتين تحقيق يتم أن على، التدريب جهة في الطالب قِبل

 .الواحد الشهر خالل الطالب

 التدريب خطة تنفيذ على واإلشراف الطالب دوام متابعةب التدريب جهة جانب من التدريب على مشرفاليقوم   .12

ً  وإرساله  (QFO-AP-FI-TR03)( الطالب مواظبة( )3) رقم نموذج على المصادقةو  إلى( مكتوم) رسميا

 .(التدريس هيئة عضو) التدريب على المشرف، وتتم المصادقة علية من قبل الجامعة

  (التدريب خالل الطالب تقييم( )4) رقم نموذج إعدادب التدريب جهة جانب من التدريب على مشرفيقوم ال  .13

(QFO-AP-FI-TR04) وإرساله  ً  التدريب على المشرفمن قبل  هوتتم المصادقة علي الجامعة إلى( مكتوم) رسميا

 .(التدريس هيئة عضو)

 الطالب قبل من مقدم كتابي تقرير خالل من الطالب أداء تقييمب (التدريس هيئة عضو) التدريب على المشرفيقوم   .14

 .التدريب إكمال بعد التدريب مسار فيه يوضح

 المشرف التدريس هيئة عضو توصية) (5)بملئ نموذج رقم (التدريس هيئة عضو) التدريب على المشرفيقوم   .15

 %.100لحساب عالمة الطالب من  (QFO-AP-FI-TR05)( الطالب تدريب على

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 التدريب العملي نماذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 فيالدلفيا        جامعة

 
 
Philadelphia University        
                     

 QFO-AP-FI-TR01 طلب تدريب عملي  : النموذج اسم 

 1رقم االصدار :     اجلهة املصدرة: كلية تكنولوجيا املعلومات
                      Revision 1                     

 اجلهة املدققة: عمادة التطوير واجلودة
 05/11/2017التاريخ :  

 1عدد صفحات النموذج:            

 
 

 

 رئيس قسم ....................................... احملرتم الدكتور 
 

 ...............................................................: اســم الطـالــب 

 .................................................................:الـرقـم اجلـامعـي 

 ................................................................:التخصــــــص 

 ................................................................:عدد الساعـات اجملتازة 
 

 

 ......................................... يرجى التفضل باملوافقة على التدريب يف مؤسسة 
 

 صل الدراسي........................ من العام اجلامعي ...............................للف
 لــى .......................................إوللفرتة من ............................. 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
 

 

 توقيع الطالب                                                                                   
 

 

 

 يعبئ من ِقَبل الطالب
  

  

  (1منوذج رقم )                  



   فيالدلفيا        جامعة
                                                                           

 
 
Philadelphia University       
                      

 QFO-AP-FI-TR02 اجلدول الزمين للتدريب   : النموذج اسم 

 1رقم االصدار :     اجلهة املصدرة: كلية تكنولوجيا املعلومات
                      Revision 1                     

 اجلهة املدققة: عمادة التطوير واجلودة
 05/11/2017التاريخ :  

 1عدد صفحات النموذج:            

 

يعبئ من ِقبل  اجلهة اليت 
قبل يتدرب فيها الطالب 

 التدريب

  

  

  (2منوذج رقم )
 

 .................................: الرقـم اجلـامعي:.......................................   اسم الطالب 

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

 
  وعنواهنا:.........................................................جهة التدريب  

 جمال نشاط التدريب
 ) صيانة، برجمة ، تصميم، حتليل نظم  ، ....(

 الفرتة
 إىل من

   
   
   
   
   
  :املالحظات

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

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

 االســم:.............................                                                                                                   
 التوقيــع:.......................... .                                                                                                   

 
 



   فيالدلفيا        جامعة
                                                                           

 
 
Philadelphia University         
                    

 مواظبة الطالب خالل فرتة التدريب العملي  :النموذجاسم 
 

QFO-AP-FI-TR03 

 

 1رقم االصدار :     اجلهة املصدرة: كلية تكنولوجيا املعلومات
                   Revision 1                     

 التطوير واجلودةاجلهة املدققة: عمادة 
 05/11/2017التاريخ :  

 1عدد صفحات النموذج:            

 
 يعبئ من ِقبل :

 الطالب-
 املشرف على التدريب يف املؤسسة-

 عضو هيئة التدريس )املشرف(-

  

  

  (3منوذج رقم )
 .................................: الرقـم اجلـامعي:..............................              اسم الطالب 

 جهةالتدريب:...................................                        التخصص :.................................
 التدريب...............................نتهاء اتاريخ ...                      تاريخ ابتداء التدريب ..............

 توقيع الطالب التاريخ اليوم توقيع الطالب التاريخ اليوم
      
      
      

      

      

      
 

 ))               (( : عدد أيام الغياب                     )              ( اجملموع الكلي أليام التدريب الفعلية 

  املباشر الرئيسمالحظة.................................................................................... 

                  ............................................................................................................... 
  مالحظات عضو هيئة التدريس املشرف......................................................................... : 

 
 
 

   فيالدلفيا        جامعة
                                                                           

 

 تقييم الطالب من قبل جهة التدريب  اسم النموذج:
 

QFO-AP-FI-TR04 

 اجلهة املصدرة: كلية تكنولوجيا املعلومات
 1رقم االصدار :    

                      Revision 1                     
 05/11/2017التاريخ :   اجلهة املدققة: عمادة التطوير واجلودة



 
Philadelphia University                
             

 1صفحات النموذج:            عدد 

 

يعبئ من ِقبل :اجلهة اليت 
ب فيها الطالب بعد تدر 

 التدريب

  

  

  (4منوذج رقم )
 

 .......................................: الرقـم اجلـامعي:..................................   اسم الطالب 

  ................................. . التخصص: ........................................          جهة التدريــب 

 ................................................ /تاريخ التدريب من / ...............................            إىل 

  : جهة التدريب.................................................................................................. 
  ( حتت التقرير املناسب √يقوم الرئيس املباشر بتعبئة النموذج بوضع عالمة ) 

 ممتاز عناصر التقييم
 5 

 جيد جدا  
 4 

 جيد
 3 

 مقبول
 2 

 ضعيف
 1 

      املعرفة النظرية والتطبيقية  -.1
      ليهإجناز املهام املوكلة الدقة والسرعة يف إ -.2
      القدرة على حتمل املسؤولية  -.3
      . احملافظة على املبادرة واالستيعاب-4
      باملواعيد  تزاملواالاحملافظة على  الدوام  -.5
      فريق العمل. التعامل مع الرؤساء وأعضاء -6
      الرغبة يف التعلم والتطور -.7
      عمالالقدرة على متابعة تنفيذ األ -.8
      نظمة والقواننيالتقيد بالتعليمات واأل -.9

      هاوتطوير . املشاركة يف خدمة جهة التدريب -10
 

 .......................................................................................مالحظات الرئيس املباشر 
   االسم : ...................................
 التوقيع:.....................................
                           التاريخ:.....................................

 م : اخلت
   فيالدلفيا        جامعة

                                                                           

 

 توصية عضو هيئة التدريس املشرف على تدريب الطالب اسم النموذج:
 

QFO-AP-FI-TR05 

 

 كلية تكنولوجيا املعلوماتاجلهة املصدرة:  
 1رقم االصدار :    

                      Revision 1                     



 
Philadelphia University         
                    

 اجلهة املدققة: عمادة التطوير واجلودة
 05/11/2017التاريخ :  

 1عدد صفحات النموذج:            

 

يعبئ من ِقَبل عضو هيئة 
التدريس املشرف على 

 تدريب الطالب 

  

  

  (5منوذج رقم )
 

 .................................: الرقـم اجلـامعي:..............................   اسم الطالب 

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

  جهة التدريب وعنواهنا..................................................................................: 

 ..............................................................................: مالحظات األستاذ املشرف 

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

   غري مكتمل (، غري مستوف  التوصية : ) مستوف ، 

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

 عضو هيئة التدريس املشرف:.............................                                                                          

 التوقيـع.................................................

 .............................. .............التاريـخ:..                                                           

   -مصادقة جلنة التدريب العملي :
 

 رئيس اللجنة              عضو                  عضو 
 


