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  األكاديمي  املشرف ومسئوليات  مهام
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 المحتوى



 

 :  املقدمة

الطالبة يعتبر التدريب امليداني من أهم أساليب التطبيق العملي في املرحلة الجامعية وذلك بممارسة 

مع قيادات تلك الجهات  تتعامل الطالبةالعلمي في منظمات وهيئات وشركات حكومية وخاصة و  اتحصيلهل

مقرر التدريب امليداني خبرات عملية من خالل هذه التجربة. إن إتمام تكتسب واملوظفين والعمالء وبذلك 

محور عملية  يه وتعتبر الطالبةيعتبر أحد متطلبات درجة البكالوريوس بقسم اإلعالم. بمستوياته الثالثة 

التدريب ويشترك فيها أيضا كل من منسق الكلية للتدريب امليداني واملشرف األكاديمي ومشرف جهة 

 .التدريب

 

 

 :  األهداف الرئيسية للتدريب امليداني 

لعمل والتعرف املباشر ببيئة ا هماحتكاك و لخبرة العملية والتدريبية قبل التخرجا الباكساب الط .1

 عن قرب على سوق العمل.

على األنظمة وكتابة  من خالل التطبيق العملي والتدريب البتدعيم الدراسة النظرية لدى الط .2

 التقارير.

 .احترام اللوائح والقوانينعلى تحمل املسؤولية والتقيد باملواعيد و الب تدريب الط .3

 .على العمل ضمن مجموعات عمل وتنمية مهاراتهم وحسن التعامل مع اآلخرين البتدريب الط .4

 .واستقطابهم للتوظيفالب تمكين املؤسسات الخاصة واألهلية من التعرف على مهارات الط .5

 .بمتطلبات سوق العمل وبالتالي يتم تحديث الخطط الدراسية والعملية التعليمية قسمإطالع ال .6

 .إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات .7

 

 

 



 

 :   تعريف مصطلحات الدليل

 التعريف   املصطلح  
تطبيق املعارف املكتسبة خالل فترة الدراسة بأحد  للطالب ليقصد به املممارسة الفعلية  التدريب امليداني

الجهات التدريبة املعتمدة من أجل أكتساب الخبرة تحت إشراف الجهة التدريبية ومشرف 

 القسم 

 كتيب ارشادي يحتوي على االرشادات والتعليمات واالجراءات املتربطة بالتدريب امليداني  دليل التدريب امليداني 

  هي املنظمات والشركات واملؤسسات واملكاتب التي توفر امكانية تدريب الطالب إلكسابهم الخبرة   جهة التدريب 

 العملية 

منسق لجنة التدريب 

 قسم بال

  األكاديمين الشخص املناط إليه مهمة كتابة الخطابات لجهة التدريب، التواصل مع املشرفين 

 تزويدهم باالستمارات والنماذج و من القسم 

 الشخص املناط اليه مهمة اإلشراف على الطالب من القسم  املشرف األكاديمي 

 الشخص املناط اليه مهمة االشراف من جهة التدريب   مشرف جهة التدريب 

 هو الطالب املسجل ملقرر التدريب امليداني وفق الخطة الدراسية    الطالب املتدرب 

هي الزيارات التي يقوم بها الطالب / املشرف األكاديمي إلى جهة التدريب وفق الساعات التدريبية  الزيارات امليدانية 

 قررة في الفصل الدراس ي  املحددة واملواعيد امل

 املعايير التي يتم من خاللها اختيار الجهات التدريبية املناسبة للطالب  املعايير التخصصية 

توزيع الدرجات وتقييم الطالب من قبل مشرف جهة التدريب  هو االجراء الذي يتم من خالله  التقييم 

 واملشرف األكاديمي 

 

 

 : دريب امليداني حسب التخصص بالقسملتا

 تدريب ميداني صحافة  •

 تدريب ميداني عالقات عامة  •

  عالقات عامة ( –لكل تخصص )صحافة خارجية  تدريبيةويقدم القسم ثالث مستويات 

 للتدريب الخارجي  املستوى االول داخل الكلية إلعداد الطالبيقدم *

 

 



 : للتدريب امليداني صحافة الجدول التالي يوضح املستويات الثالثة 

 

 

 

 

 

 

 

املخرجات االساسية  

 للمقرر 
 مكان التدريب 

املتطلبات السابقة 

 للمقرر 

املستوى الذي 

  يقدم فيه

 املقرر 

عدد 

الساعات 

 املعتمدة

 اسم املقرر 

عريفهم  تدريب الطالب وت

 . بالواقع امليداني لتخصصهم

 

ب على كتابة الخبر  تدريب الطال 

و الحصول   الصحفي وصياغته

 علية

 داخل الكلية 

إدارة املؤسسات اإلعالمية و  

 اقتصاداتها

 

 املدخل إلى الصحافة 

 4 املستوى الخامس 
تدريب ميداني 

 (1صحافة )

الطالب على  ممارسة تدريب 

العمل الصحفي بالواقع  

 امليداني 

 

تدريب الطالب على كيفية  

إعداد وصياغة كل من الحديث  

 الصحفي والتحقيق الصحفي 

 4 املستوى السادس (1تدريب ميداني صحافة )  خارج الكلية

تدريب ميداني 

 صحافة 

(2) 

تدريب الطالب وتعريفهم  

 بالواقع امليداني لتخصصهم 

 

ب على كيفية كتابة  تدريب الطال 

املقال و التعليق الصحفي و 

 
 
ا  صحفي   إعداده ليكون محررا

 اناجح  

 4 املستوى السابع (2تدريب ميداني صحافة )  خارج الكلية

تدريب ميداني 

 صحافة 

(3) 

يتم في هذا املستوى التدريب  

عل ى جميع املهام الصحفية  

وتكليف الطالبات بانجاز 

كامل ساعات عمل طويلة بدوام 

حتى يتعرف على العملية 

 االعالمية ويقوم بتطبيقها 

 

 خارج الكلية
 تدريب ميداني صحافة

 (3) 
 4 املستوى الثامن 

تدريب ميداني 

 صحافة 

(4) 



   :لتدريب امليداني للعالقات العامةالجدول التوضيحي ل

 

املخرجات األساسية  

 للمقرر 

مكان 

 التدريب

املتطلبات السابقة 

 للمقرر 
 املستوى 

عدد 

الساعات 

 املعتمدة

 املقرر  اسم

يهدف هذا املقرر إلى  

على إعداد   تدريب الطالب

املطويات و امللصقات و 

النشرات بأنواعها و 

 أشكالها

 

 

 

 

 داخل الكلية
إدارة املؤسسات 

 اقتصاداتها اإلعالمية و 

املستوى 

 الخامس
4 

تدريب ميداني 

 (1عالقات عامة )

تعرف الطالب على ماهية 

  االعتمادالجودة و 

 االكاديمي

 

التدريب العملي على إعداد  

التقارير و الكتيبات و 

 الكتب

 خارج الكلية
تدريب ميداني عالقات 

 (1عامة )

املستوى 

 السادس
4 

تدريب ميداني 

 (2عالقات عامة )

يكلف الطالب بالتخطيط 

و إعداد و تنفيذ جميع  

مجال أنواع الحمالت في 

العالقات العامة للجهة 

التدريبية و كتابة 

التغطيات من قبل 

 مسؤولي العالقات العامة

 

 خارج الكلية
تدريب ميداني عالقات 

 (2عامة )

املستوى 

 السابع
4 

تدريب ميداني 

 (3عالقات عامة )

تدريب الطالب على جميع  

مهام وظيفة مسؤول في 

 العالقات العامة

 خارج الكلية
ميداني عالقات تدريب 

 (3عامة )

املستوى 

 الثامن
4 

تدريب ميداني 

 عالقات عامة

(4) 

 



   :اءات التنظيمية للتدريب امليداني اإلجر 

 .واملستوى الدراس يحسب الخطة الدراسة للطالبة االكاديمي للمقرر  البتسجيل الط. 1

بأهداف  البللتدريب امليداني بغرض تعريف الط املشرف علىحضور اللقاءات التمهيدية التي يعدها  .2

 .التدريب، واإلجراءات املنظمة واملتبعة، ومعلومات حول كيفية الحصول على جهة تدريب

البحث عن جهة تدريب تتناسب مع التخصص والحصول على موافقة مبدئية. ويجب أن تكون الجهة   .3

 .لقسمالجهات املعتمدة او تحقق املعايير العامة والخاصة ل ضمن

 .تدريب يتم توجيه خطاب رسمي للجهةفي حالة موافقة لجنة التدريب والقسم على جهة ال .4

 بآلية املتابعة والتقييم هممع ممثل لجنة التدريب للقسم بغرض تعريفات املتدرب الباتلقاء الط. 5

 .بالتدريب والنماذج املنظمة للتدريومسؤوليات الطالب في 

 للتدريب امليداني ولي امر الطالبة   موافقة إقرار .6

 . نموذج تعهد موقع من الطالبة قبل التدريب امليداني 7

 يميخطاب طلب تدريب و استبيان تق موجهه للجهات تحتوي على الباتإرسال مظاريف مع الط . 8

 

 : التدريب امليدانيهام ومسؤوليات الطالب في م

املستفيد بشكل أساس ي من التدريب امليداني ويجب عليه إدراك وفهم أهمية التدريب، يعتبر الطالب هو 

 .تجاه هذا العمل وفيما يلي أهم مسؤوليات ومهام طالب التدريب اتهومعرفة مسؤولي

 أ
ا
 :: التسجيلوال

شروط متطلبات املقرر و ني في حال تحقيقهم في مقرر التدريب امليدا بيتم تسجيل الطال .1

 .التسجيل

 .حضور اللقاء التمهيدي للتدريب .2

 .ى املقرر تسليم خطاب موافقة ولي األمر للمشرف عل .3

 .يماستبيان التقير يحتوي الخطاب املوجه للمؤسسة و تسلم ظرف مغلق من املشرف على املقر  .4

 .الظرف من قبل املشرف استالمالتوقيع على  .5

 



 :ثناء التدريبأا: ما يتطلب من الطالب ثانيا 

 ( بيانات التواصل 1الي نموذج رقم ) باإلضافةتسليم الظرف املغلق لجهة التدريب  1

 االلتزام بالشروط الواردة في التعهد – في حضور لجميع أيام التدريب وفي األيام املحددة االنتظام 2

  على الطالب املقررةإنجاز جميع األنشطة و املهام املهنية  3

من خالل النموذج املرفق بالظرف املغلق وذلك اخر فترة  ةيقيم املشرف امليداني في جهة التدريب الطالب 4

 التدريب 

 بأنظمة وقواعد و إجراءات الجهة املدربة وعدم مخالفتها  االلتزام 5

   األسبوعينموذج التقرير  - تقديم تقرير اسبوعي يرسل للمشرف األكاديمي على الطالب 6

 

 : تطلبات اجتياز التدريب امليداني م

وما تحقق من أنشطة  ،يلتزم الطالب بتحقيق جميع أهداف التدريب ألن التقييم يتم بناء عليهايجب أن  

 :وفيما يلي أهم مراحل املتابعة والتوجيه والتقييم ،ومهارات مذكورة في البرنامج

التدريبية ، والتأكد من العناصر ه ا، ليتابع معسبوعي  أللمشرف األكاديمي  يدانينموذج التقرير امل الطالبم سلي .1

 صحة تطبيقها بشكل أكاديمي مناسب.

حظات املقدمة من املشرف وضاع الطالبات وتقييد املال أيتم رصد  رات امليدانية للمشرف األكاديمي:الزيا  .2

 من التقييم بشكل علمي ودقيق.، ليتمكن على ضوء هذه الزيارات امليداني

، وهذه الخطوة بغية بها الطالب من الجهة التدريبية لفالتكاليف التي كيتضمن ملف املادة جميع ملف املادة: و  .3

 تأكد من حرص املتدرب على تسجيل كافة املعارف املكتسبة خالل فترة التدريب.ال

ا في آ  ل كل طالبمن قبيقدم العروض التقديمية:  .4 ا تقديمي  يشتمل على كافة البرامج خر التدريب عرض 

 التدريبية، وأهم األدوات املكتسبة من هذه البرامج.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الدرجة التقييم جهات التقييم

 40 حسب استمارة التقييم املرسلة للجهة  تقييم جهة التدريب 1

ةأستاذ املاد ييم تق 2   

 التقرير االسبوعي -1

 االنجازملف  -2

 العروض التقديمية -3

60 

 1- أساليب التقييم وتوزيع الدرجات :



  

 :لجنة التدريب نسقم –مهام ومسؤوليات ممثل  

التواصل مع مشرفي ومسؤولي املؤسسات و الجهات االعالمية من أجل التنسيق فيما يتعلق  -1

 .بتدريب الطالب

 .بأهمية التدريب العملي وكيفية االستفادة منهالب تنفيذ محاضرات توعية للط -2

عليها بطريقة عادلة  البالتدريب امليداني في كل فصل دراس ي وتوزيع الطحديد جهات ت -3

 .للجميع

 في الكلية التنظيم و اإلشراف على عقد اجتماعات التدريب امليداني -4

 .أثناء التدريبالب اجهها بعض الطيو ناقشة القضايا و املشكالت التي م -5

 .في جميع مستويات التدريبالب  توفير تكافؤ الفرص بين الط -6

 .يناملتدرب البنظيم لقاء تبادل خبرات للطت -7

 

 

 مهام ومسؤليات املشرف األكاديمي: 

 .أثناء وبعد انتهاء فترة التدريب البتقييم الط -1

 اكتسابهم للمهارات االعالميه االشراف على الطالب في جهة التدريب ومتابعة  -2

 التحقق من حصول الطالب على املهام الصحيحة وفق املستوى والخطة الدراسية والتخصص  -3

 التواصل مع مشرف جهة التدريب قبل وبعد وأثناء فترة التدريب  -4

 الحصول على التغذية الراجعة من جهة التدريب بعد إنتهاء فترة التدريب  -5

 الزيارة امليدانية لجهة التدريب خالل فترة التدريب  -6

 م ومسؤوليات مشرف جهة التدريب هام

 استالم الظرف املغلق من الطالب والذي يتضمن استمارة التقييم واألسماء واالرقام الجامعية  -1

 تعريف الطالب بالجهة واألقسام وطبيعة العمل والساعات املحددة للتدريب وفق املتفق عليه  -2

 وضع خطة تدريبية وفق الخطة الدراسية للطالب بما يتناسب التخصصات  -3

 متابعة حضور وغياب الطالب   -4

 تقييم اداء الطالب   -5

 التواصل مع املشرف األكاديمي في حال وجود مالحظات  -6

 



 حقوق وواجبات طالبات التدريب امليداني :

 .بها مناقشة خطة الزيارة امليدانية مع أستاذة املقرر قبل القيام  -1

 .وكتابة التقاريرلتسجيل طريقة  تسليم الطالب نموذج كتابة وتعليمه -2

يحق للطالب الحصول على املساعدة من أستاذة املقرر في مواجهة الصعوبات التي تحول دون استفادته من    -3

 . برنامج الزيارة

  .املشكلةلهذه املناسبة املقرر ومناقشة الحلول  مشكلة تعترضه على أستاذيحق للطالب عرض أي   -4

يحق للطالب اإلطالع على معايير التقييم التي سيتم على أساسه حصوله على الدرجة النهائية والتقدير للزيارة    -5

 .امليدانية

 املطلوبة  االلتزام بتعبئة النماذج و املستندات  -6

زيارة للتعرف على املؤسسة وأهدافها  ذي المن جهة التدريب  شرف ي يعقده املااللتزام بحضور االجتماع الذ  -7

 .فيها  ها وخدماتها ودور 

  املقرر  وإرسال موافقة املؤسسة على زيارته لها إلى أستاذجهة التدريب  -بتحديد مكان الزيارة  التزام الطالب -8

 ن للحرما  بيتعرض الطالالحرص على عدم تجاوز نسبة الغياب املسموح بها لكي ال   -9

ـــت الرسمي  -10  .االلتزام بالحضـور إلى مؤسسة الزيــارة واملغـــادرة منها في الوقـ

 .املقرر وتسليم السجالت و التقارير في وقتها  إليه أستاذ يوجههااللتزام بطريقة التسجيل التي   -11

 .االلتزام بالتعاون مع الزمالء  باملؤسسة  -12

 .جهة التدريب مشرف يقررها االلتزام بحضور االجتماعات اإلشرافية الجماعية التي  -13

 .االلتزام بتكوين عالقات مهنية مع العمالء واالبتعاد عن العالقات الشخصية - -14

الجواالت وغيرها( وبما يتوافق مع  –الزينة  –التدريب من حيث )امللبس طالبااللتزام بالتعليمات الخاصة ب  -15

عدم .في املقرر  سسات التدريب وعدم مخالفتهم لتالفى إبعاد الطالب من املؤسسة ومن ثم رسوبهأنظمة مؤ 

 نجاحها 

 .حضور البرامج واألنشطة في املؤسسة واملشاركة فيها  -16

 ف جهة التدريب.االلتزام بتعليمات أستاذ املقرر ومشر  -17
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 :جهات التدريب اعتماد

 
ا
على جهات تدريب وذلك  للحصول   الببمساعدة الطيقوم القسم ب : يالجهات املناسبة للتدر  :أوال

 .باقتراح بعض الجهات املناسبة للتدريب 

بالبحث عن جهات تدريب تتوافق مع األهداف واملخرجات املنوطة بالتدريب لكل  يقوم الطالب ا:ثانيا 

   وذلك قبل بداية التدريب بفترة كافية تخصص

 

 

 معايير إختيار جهات التدريب

   :املعايير العامة

 . أال تكون جهة التدريب مدرجه في القائمة املمنوعة من التدريب فيها 

خاصا للتدريب بحيث يشرف عليه شخص من جهة التدريب ويشتمل على أن يكون لجهة التدريب مركزا . 

 برنامج يخدم أهداف التدريب. 

   التعرف على بيئة العمل، واملشاركة في العمل الجماعي مع موظفي الجهة. ة. أن تتيح جهة التدريب للطالب

تي إنتاج مواد الصحافة و العالقات العامة ومجهزة بكافة الوسائل ال. أن يكون لجهة التدريب عالقة في  

 . تمكن الطالبة من إنجاز املهام

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  املعايير التخصصية

 : الصحافة .1

 .صادرة األصليةاملمن املعلومات  الحصول علية يفيكعلى  تدريب الطالب .أ

  .ي فنون التحرير الصحفيةتنمية ملكة الكتابة ومهارة اإلبداع ف .ب

على  التطبيق ه من الدخول إلى  املواقع التي تعينتمكنه باملفردات و البرامج التي  تزويد الطالب .ج

 بهماالخبرة و التقرير وما يتعلق  العملي ملفردات املقرر لكل من

 :  العالقات العامة .2

 القيام بمهام اخصائي العالقات العامة باملؤسسة  على  تدريب الطالب .أ

 تدريب الطالب على انتاج املواد بقسم العالقات العامة  .ب

 تزويد الطالب باملهارات الضرورية للقيام بمهام اخصائي العالقات العامة   .ت

 ها مشاركة إدارة العالقات العااشراك الطالب في الفعاليات واألحداث التي تتطلب في .ث

 

 

 


