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دليل التدريب الميدانى

مقدمه
تجسيداً لفكرة تدريب الطالب ،ولتوصيل الرسالة وتأدية األمانة الملقاة على عاتقنا
تجاه بلدنا وشعبنا في تعليم أبنائنا ,ونظرا لحاجة سوق العمل .تم العمل على مبدأ تدريب
أبنائنا من الطالب والطالبات إلعطائهم اإلعداد العملي والمهني الجيد المكمل للتعليم
األكاديمي .يتم ذلك باحتكاكهم في مجال العمل من خالل تدريبهم في الشركات والمؤسسات
المختصة في مجاالتها المتعددة .وتسعى الكلية لتقديم الجانب العملى وإكسابه للطالب عند
التحاقهم بالكلية وحتى تخرجهم أفراداً مؤهلين وعلى قدر كبير من الكفاءة والتميز والقدرة
على المنافسة في مجال العمل المهني.
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آليـــة التدريــب الميدانــى
أوال :التدريب الميدانى والئحة الكلية
تنص الئحة الكلية والمعتمدة فى عام  3002على مايلى:
 -1يؤدى الطالب بالفرقة الثانية تدريبا "ميدانيا" بمصانع ومؤسسات الدولةة وبةالمواقع
المتخصصة خارج الكلية لمدة أربعة أسابيع بعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى.
 -3يقةةدم الطالةةب تقريةةرا" هندسةةيا" عةةن المورةةوعات النظريةةة والعمليةةة التةةى تةةدرب
عليها.
 -2يؤدى الطالب امتحانا" شةفويا" ممناقشة)ةف فةى بدايةة الفصةل الدراسةى األول للفرقةة
الثالثة ،وتدرج نتيجة التدريب رمن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى األول للفرقةة
الثالثة.
 -4نتيجةةة التةةةدريب بةةةدون درجةةةات منةةاجغ أو راسةةةب أو مائةةةبف وال يحتسةةةب رةةةمن
مقررات الرسوب.
 -5ال تمنغ شهادة التخرج من الكلية اال بعد األداء والنجاح فى التدريب الميدانى.

ثانيا :أمــاكن التدريــب
 -1تعلن الكليةة فةى بدايةة الفصةل الدراسةى الثةانى أمةاكن التةدريب المتاحةة والتةى سةب
للكلية التعامل معها.
 -3تتيغ الكلية الفرصه للطالب إلختيار مكان التةدريب الة ى يرمةب فيةة والقريةب مةن
محل سكنه وال ى يتناسب مع تخصصه.
 -2يجب مراعاة امكانيات مواقع التدريب المختلفة من حيث أعداد الطةالب التةى يمكةن
له ه األماكن استيعابها للتدريب.
 -4يحصل الطالب على خطاب معتمد من مكتب وكيل الكليةة لشةنون التعلةيم والطةالب
مبينا فيه اسم الطالب والمكةان الة ى يرمةب تأديةة التةدريب فيةة ،وذلةك لتقديمةه الةى
جهة التدريب.
 -5تطلةةب بعةةا أمةةاكن التةةدريب كشةةوس مجمعةةة بأسةةماء الطةةالب ،وف ةى ه ة ه الحالةةة
يسةةجل الطالةةب اسةةمة بمكتةةب وكيةةل الكليةةة لشةةنون التعلةةيم والطةةالب وتقةةوم الكليةةة
بإرسال ه ه الكشوس الى جهة التدريب.
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ثالثا :اإلشراف والمتابعة والتقييم للتدريب
 -1وكيل الكلية لشنون التعليم والطالب هو المشرس العام على التدريب.
 -3تقوم إدارة التدريب بالكلية بتقسيم الطالب إلى مجموعات طبقا ألعةداد الطةالب فةى
كل فرقة وأماكن التدريب.
 -2يقةةةوم مجلةةةم القسةةةم المخةةةتص بتكليةةةت أعسةةةاء هينةةةة التةةةدريم والهينةةةة المعاونةةةة
باإلشراس والمتابعة على التدريب الميدانى بواقع مشرس واحد لكل مجموعة.
 -4يقةةوم المشةةرس علةةى كةةل مجموعةةة بعمةةل ييةةارات ميدانيةةة ألمةةاكن تةةدريب الطةةالب
ومتابعةةةة البرنةةةامر التةةةدريبى وإعةةةداد تقريةةةر متابعةةةة يعةةةر علةةةى مجلةةةم القسةةةم
المختص.
 -5تمنغ األقسام العلميةة شةهادة منفصةلة تفيةد بةأن الطالةب قةد اجتةاي التةدريب الميةدانى
مورحا بهةا فتةرة وجهةة التةدريب وتقةدير الطالةب بنةاء علةى مناقشةة لجنةة امتحةان
التدريب والتقرير المقدم من الطالب وتقرير متابعة الطالب أثناء التدريب.
 -6يةةتم تقيةةيم أمةةاكن التةةدريب عةةن طري ة اسةةتبيانات لمعرفةةة رأى الطةةالب فةةى مركةةز
التدريب وك لك تقييم الطالب من مركز التدريب .مرف صورة مةن ملةت التةدريب
ال ى يحتوى على االستبيانات وشهادة اجتياي التدريب.

رابعا :التقرير النهائى والمناقشة
 -1يعد الطالب تقريرا هندسيا يلخص المهارات والمعارس التةى اكتسةبها الطالةب وكةل
ما تم التدريب علية أثناء فترة التدريب.
 -3تشكيل لجنة من أعساء هينة التدريم بناء على اقتراح األقسام العلمية المختصة.
 -2يحةةدد تةةاريا مناقشةةة الطةةالب بةةإعالن فةةي األقسةةام العلميةةة مبدايةةة العةةام الدراسةةيف
ويحدد في اإلعالن أسماء الطالب ولجنة االمتحان.
 -4يتقةةدم الطالةةب للجنةةة المناقشةةة بةةالتقرير وشةةهادة مةةن الجهةةة التةةي تةةدرب فيهةةا تثب ة
حسورة الفترة المحددة.
 -5يقةةدم الطالةةب االسةةتبيانات الموجةةودة بملةةت التةةدريب إلةةى اللجنةةة ويجةةب أن تكةةون
االستبيانات الخاصة بمراكز التدريب معتمدة من مركز التدريب.
 -6يةةتم تجميةةع نتيجةةة المناقشةةة بمكتةةب وكيةةل الكليةةة لشةةنون التعلةةيم والطةةالب تمهيةةدا
إلعتمادها وارسالها الى الكنتروالت المختصة.
 -7يمنغ الطالب شهادة تفيد اجتياي التدريب.
4

دليل التدريب الميدانى
خامسا :ارشادات عامة للطالب
 -1قبل بدء التةدريب علةى الطالةب أن يتعةرس علةى المعلومةات األساسةية والهامةة عةن
مكان التدريب مةن حيةث نةول العمةل وطبيعتةه ،األعمةال المكتبيةة ،األعمةال الفنيةة،
المنتر له ه المؤسسة أو المصنع ،عوامل السالمة المهنية والصحية المتوفرة.
 -3اتبال كافة اإلرشادات والقواعد داخل مواقع التدريب.
 -2عدم ييادة العبء على العاملين بمواقع التدريب ،متفهما أن لهم أعمال اخرى هامةة
يقومون بها.
 -4دراسة وتحليل كل ما يتدرب عليه من الناحية الفنية ،مع رةروره اإلهتمةام بتجميةع
العناصر السرورية إلعداد التقرير النهائى ،قبل انتهاء فترة التدريب.
 -5يجةب أن ال يكةةون حةةدود تةةدريبك قاصةةرة علةةى الجانةةب الفنةةى ،بةةل يجةةب أن تعةةرس
أهميةةة الجانةةب اإلدارى والعالقةةات اإلنسةةانية ومصةةادر السةةالمة المهنيةةة والعوامةةل
البينيةةة المرتبطةةة بنشةةاط موقةةع التةةدريب ،وكةةل الجوانةةب االخةةرى التةةى تشةةكل فةةى
مجموعها بينة العمل.

سادسا :ملف التدريب
عبارة عن ملت خاص بالطالب يحتوى على كل المستندات المطلوبة والخاصة بالتدريب
مثل:
 .1الخطاب الموجه من الكلية إلى مركز التدريب.
 .3االستبيانات الخاصة بتقييم مركز التدريب.
 .2االستبيانات الاليمة لتقييم أداء الطالب خالل فترة التدريب.
 .4شةةهادة اجتيةةاي التةةدريب وال ة تمةةا عنةةد امتحةةان الطالةةب وتعتمةةد مةةن وكيةةل الكليةةة
لشنون التعليم والطالب.
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وحدة التدريب
رؤية وحدة التدريب الميداني بالكلية
تسعى وحدة التريب الميداني بالكلية الى تنمية قدرات الطالب و تأهيلهم في الجوانب
المهنية و العملية لمواكبة التطورات السريعة و المتالحقة لسوق العمل في المجتمع و
النهو به.

رسالة وحدة التدريب الميداني بالكلية
ات احة الفرصة لطالب الكلية لزيادة مهاراتهم التنافسية و قدراتهم على تلبية المتطلبات
المتغيرة لسوق العمل و توفير فرص أوسع للتدريب الميداني تكسب الطالب مهارات
قابلية تكيت الخرير مع الظروس و المتغيرات و االحتياجات و األيمات و سرعته في
ايجاد الحلول األنسب للتعامل معها ,و ذلك لتخرير مهندس قادر على االبدال و التميز و
النهو بمؤسسته.
تم اعتماد وحدة التدريب الميداني:
مجلم كلية رقم  444بتاريا 3014/3/17

األهداف
 oرفع جودة التدريب الداخلى والميدانى للطالب

المهام
o
o
o
o
o
o
o
o

التواصل مع األقسام العلمية
التواصل مع الشركات وأماكن التدريب
متابعة تنفي آلية التدريب
دراسة احتياجات مؤسسات سوق العمل في التخصص و مدى قدرتها على
استيعاب طالب التدريب و تدريبهم وفقا للبرنامر المعد من قبل الكلية
اعداد قاعدة بيانات عن الجهات و الشركات و المصانع المتعاونة مع الكلية
في مجال التدريب العملي
عقد اجتماعات مع مؤسسات سوق العمل المختلفة و مراسلتهم بوق كاس
للتنسي معها لقبول الطلبة المتدربين
تحديد تاريا بداية التسجيل للتدريب الميداني و اعالنها للطالب
توييع الطلبة المتدربين على الشركات و المؤسسات االنتاجية وف
المعايير التي يراها القسم العلمي المختص
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o
o
o
o
o

توييع المشرفين على مجموعات الطلبة المتدربين
عقد محاررات للطالب قبل بدء التدريب الرشادهم بعملية التدريب و
تعريفهم بحقوقهم و واجباتهم و التزاماتهم
متابعة المتدربين و المشرفين و الحرص على حسن سير عملية التدريب
عقد لقاء مع المشرفين و تبليغهم بكل جديد
استقبال التقاريرواالستبيانات التي ترد في نهاية عملية التدريب

الهيكل التنظيمى
.1
.3
.2
.4
.5

رئيم الوحدة :وكيل الكلية لشنون التعليم والطالب ممشرس عامف
مدير الوحدة
األعساء :عسو هينة تدريم من كل قسم
ممثل للطالب :أمين اإلتحاد
إدارى الوحدة

التشكيل الحالى
.1
.3
.2
.4
.5
.6

ا.د .محمد أنور كامل موكيل الكلية لشنون التعليم والطالبف
أ.م.د .أنور يعقوب صليب
د .عبد الشافى على عبد الشافى
د .عمرو السيد محمود
د .نانسى مصطفى أحمد
السيدة /سمية حسن محمد مسكرتيرةف

للتواصل مع الوحدة
تليفون25558293 :
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مشاركة األطراف المجتمعية فى برامج التدريب الميدانى
أوال :مشاركة األطراف المجتمعية فى برامج التدريب
 -1تشةةارا األطةةراس المجتمعيةةة ممصةةانع – مستشةةفيات – مؤسسةةات  -شةةركاتف فةةى
تةةدريب طةةالب الكليةةة عةةن طري ة اتاحةةة فةةرص تةةدريب لهةةم طبقةةا لتلتخصصةةات
المختلفة.
 -3يتم ارسال خطابات إلى الشركات لمعرفة امكانية تدريب الطالب فيها.
 -2تقوم بعا الشركات بالرد على خطاب الكلية مورحة عدد الطالب والتخصصات
المتاحة للتدريب.
 -4تعلن الكلية فى بداية الفصل الدراسى الثانى عن أماكن التدريب المتاحة والتى سةب
للكلية التعامل معها.
 -5تتيغ الكلية الفرصه للطالب إلختيار مكان التةدريب الة ى يرمةب فيةة والقريةب مةن
محل سكنه وال ى يتناسب مع تخصصه.
 -6يجب مراعاة امكانيات مواقع التدريب المختلفة من حيث أعداد الطةالب التةى يمكةن
له ه األماكن استيعابها للتدريب.
 -7يحصل الطالب على خطاب معتمد من مكتب وكيل الكليةة لشةنون التعلةيم والطةالب
مبينا فيه اسم الطالب والمكةان الة ى يرمةب تأديةة التةدريب فيةة ،وذلةك لتقديمةه الةى
جهة التدريب.
 -4تطلةةب بعةةا أمةةاكن التةةدريب كشةةوس مجمعةةة بأسةةماء الطةةالب ،وفةةى ه ة ه الحالةةة
يسةةجل الطالةةب اسةةمة بمكتةةب وكيةةل الكليةةة لشةةنون التعلةةيم والطةةالب وتقةةوم الكليةةة
بإرسال ه ه الكشوس الى جهة التدريب.
 -9فى حالة الطالب المغتربين أو الوافدين؛ فإنه من الممكن ن يةؤدى الطالةب التةدريب
ثم يحسر شهادة تفيد تأدية التدريب والفترة الزمنية.

ثانيا :المشاركة فى تقييم الطالب:
 -1تقييم التدريب الميدانى كان يقتصر على:
 التقرير الهندسي ال ى يعده الطالب وال ى يورغ ما تم التدريب علية أثناء
فترة التدريب.
 وشهادة من الجهة التي تدرب فيها تثب حسورة الفترة المحددة.
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 مناقشة الطالب لمعرفة المهارات التى اكتسبها وما تم التةدرب عليةه خةالل
فترة التدريب.
 -3تةةم اعتمةةاد آليةةة لوشةةراس والمتابعةةة والتقيةةيم تتةةيغ تقيةةيم أداء الطالةةب خةةالل فتةةرة
التدريب مبدأ العمل بها صيت 3014ف.
 -2فى ه ه اآللية الجديةدة هنةاا اسةتبيانات لمشةرس موقةع التةدريب لتقيةيم أداء الطالةب
خالل فترة التدريب وسيتم اعتمادها من المراكز.
 -4تمنغ األقسام العلميةة شةهادة منفصةلة تفيةد بةأن الطالةب قةد اجتةاي التةدريب الميةدانى
مورحا بهةا فتةرة وجهةة التةدريب وتقةدير الطالةب بنةاء علةى مناقشةة لجنةة امتحةان
التدريب والتقرير المقدم من الطالب وتقرير متابعة الطالب أثناء التدريب.
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برنامج التدريب الميداني
مقدمه
صمم برنامر التدريب العملي لطلبة كلية الهندسة بحلوان ليتسمن مجاالً واسعا ً مةن
التطبيقات العملية التةي تهةدس إلةى دعةم معلومةات الطلبةة فةي الجوانةب النظريةة بالتطبيقةات
العملية المناسبة ذات األثر الكبير في تنمية وصةقل قةدراتهم ال هنيةة والعمليةة وربةا الطالةب
في التطبي العملي بالمجتمع والمؤسسات التي من الممكن ان يعمل فبها في المستقبل وك لك
جسر الفجوة بين المادة النظرية والتطبيقية .وله ا السبب ،فقد ارتأت الكلية أن من السرورة
بمكان التركيز على إكساب الطلبة قدراً أكبر من المهارات التطبيقيةة والعمليةة تسةاعدهم فةي
مهنةةة المسةةتقبل ،وب ة لك تكةةون الكليةةة قةةد أوف ة بمسةةؤولياتها بتحمةةل جةةزءاً مةةن مهةةام إعةةداد
خةةريجين مةةؤهلين قةةادرين علةةى االعتمةةاد علةةى قةةدراتهم ال اتيةةة فةةي العطةةاء والبنةةاء وتلبيةةة
احتياجات سوق العمل.

أهداف برنامج التدريب الميداني
يهدس برنامر التدريب الميداني إلي:










تنمية قدرة الطلبة علي التعلم ال اتي واالعتماد علي ال ات
تنمية قدرة الطالب علي أداء ولعب الدور بشكل فردي أو رمن فري عمل
تعرس الطالب علي طبيعة سير العمل بالشركات والمؤسسات والمكاتب الهندسية
واالستشارية والدوائر والجهات العامة والخاصة ذات العالقة
إكساب الطالب قدرا من المهارات التطبيقية والعملية ذات العالقة المباشرة ومير
المباشرة باإلعمال الهندسية بما يوفر ارريه خصبة لدخول سوق العمل
بناء الثقة ال اتية عند الطلبة
تنمية مهارة الطالب العملية في البحث عن المعلومات وتصنيفها وتربيها بهدس
اعداد التقرير المتعل بالتدريب الميداني
تطبي الطالب للمعارس والمعلومات التي حصل عليها خالل دراسته االكاديمية في
الواقع العملي ومعرفة مدي الترابا بينهما
تأهيل الطالب لمواجهة واقع العمل الوظيفي باكتسابه مهارات االتصال والتعامل
مع يمالئه او التعامل مع الجمهور من خالل تعامله مع موظفي المؤسسة التي
تدرب فيها
اكتساب الطالب مهارة االنتظام والدقة والسرعة في إنجاي األعمال وكيفية معالجة
مشاكل العمل في الواقع الميداني

10

دليل التدريب الميدانى
مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج التدريبي






القدرة على تطبي المعرفة المكتسبة في مجال التدريب.
القدرة على تحليل مشكلة ،وتحديد وتعريت المتطلبات المناسبة لحلها.
القدرة على العمل بفعالية في فرق لتحقي هدس مشترا.
القدرة على فهم األخالقية المهنية والقانونية واألمنية ،والقسايا االجتماعية
والمسؤوليات.
القدرة على التواصل بشكل فعال مع مجموعة واسعة من الجماهير.

خطة التدريب
الستكمال متطلبات التخرج ،فإن الطالب يقسون التدريب الميداني لمدة أربعة أسابيع تبعا
لمجال تخصص المتدرب.يكون التدريب في مصنع أو شركة أو مستشفى ،حكومية أو
خاصة .ويشرس على المتدربين اثنين من المشرفين ،مشرس من هينة التدريم معين من
قبل الكلية ومشرس من موقع التدريب معين من قبل مؤسسة التدريب .وفي نهاية التدريب
يتم عمل ما يلي:
 oتقارير منفصلة حول المتدرب مكتوبة من قبل كل مشرس.
 oتقريرا هندسيا ً عن تجربة الطالب في التدريب.
 oاستبيان من الطالب عن مدى استفادته من برنامر التدريب وعن
اقتراحاته لتطويره.
 oاستبيان من قبل مشرس الكلية عن موقع التدريب.
 oاستبيان من قبل مشرس موقع التدريب عن رأيه واقتراحاته لتطوير
برنامر التدريب.
خالل فترة التدريب ،يحرص المشرفون مسواء مشرس موقع التدريب أو مشرس الكليةف
على متابعة مايلى كلما كان ذلك ممكنا:
 oتطبي الطالب الخلفية النظرية فى مجال التدريب.
 oمشاركة الطالب في فرق لصيانة المعدات وإسناد بعا أعمال
الصيانة للطالب.
 oمشاركة الطالب ،أو على األقل مراقبة العمل على إصالح المعدات.
11

دليل التدريب الميدانى
 oحسور الطالب المحاررات العلمية التي تجري في مكان التدريب
أو في بعا شركات توريد المعدات إلى مكان التدريب.
 oمشاركة الطالب في ورش العمل التي تجري في موقع التدريب ،إن
وجدت.
 oصقل قدرة الطالب على العمل في مجموعات ،والتعامل مع اآلخرين.
 oمعرفة الطالب الحتياجات السوق من المعدات الخاصة.
 oتطوير قدرة الطالب على تحديد مواصفات المعدات.

برامج التدريب في األقسام المختلفة:
 .1برنامج التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية قسم الهندسة الميكانيكية
يمكن للطالب أن يتلقى تدريبه في إحدى المجاالت المتعددة التالية:
.1
.3
.2
.4
.5
.6
.7
.4
.9
.10
.11
.13
.12
.14
.15

اإلنتاج
تجهيز وتنمية المواد
تصنيع معدات الطاقة
الروبوتات
نظم التهوية الصناعية
تحلية المياه
إعادة التدوير
ماكينات الورش – ماكينات تشكيل المعادن
أفران صهر – أفران معالجة
طرق اللحام المختلفة وطرق الكشت عن عيوب اللحام
طرق كشت عيوب المواد اإلتالفية والغير إتالفية
دوائر تحكم
أجهزة القياس
برمجة وتشغيل الروبوتات وماكينات التحكم الرقمى
التعرس على مخاطر المهنة في مجال العمل وكيفية التعامل معها

 .2برنامج التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية قسم الهندسة الحيوية الطبية
يمكن للطالب أن يتلقى تدريبه في إحدى المجاالت المتعددة التالية:
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.1
.3
.2
.4

فك وإصالح وتركيب األجهزة الطبية
إدارة الصيانة لاجهزة الطبية
التدريب على تشغيل األجهزة الطبية
حسور Seminars, workshops, training

 .3برنامج التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية قسم القوى واآلالت الكهربية
يمكن للطالب أن يتلقى تدريبه في إحدى المجاالت المتعددة التالية:
-1
-3
-2
-4
-5
-6

التعرس على تجهيزات محطات القوى من محوالت ومولدات وعوايل وقواطع
وطرق التشغيل والصيانة
التعرس على الشبكات والتوصيالت الكهربية ونوعية الكابالت المستخدمة
وتجهيزات خطوط اإلنتاج من محركات وطرق الصيانة الكهربية الدورية والوقائية
لها
التعرس على طرق وأجهزة التحكم المستخدمة وأجهزة الوقاية الكهربية المستخدمة
فى مجال العمل م موقع التدريبف.
تعرس الطالب على خطوط السغا العالى والمتوسا ونوعية الكابالت والوصالت
المستخدمة
التعرس على طرق األمن الصناعى
التعرس على طرق مواجهة األيمات والكوارث فى مكان التدريب.

 .4برنامج التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية قسم هندسة االتصاالت واإللكترونيات
يهدس البرنامر التدريبى إلى:
.1
.3
.2
.4
.5
.6

اكتساب مهارات الفك والتركيب والقياس فى منظومات االلكترونيات واالتصاالت
االحتكاا بالمنظومات الصناعية
التعرس على نظم الصيانة وأنواعها
التعرس على المنظومات اإلدارية داخل الوحدات الصناعية
التعرس على عمليان اإلحالل والتبديل والتطوير للمعدات االلكترونية ونظم
االتصاالت
االحتكاا المباشر بمنظومات االتصاالت وكيفية ادارتها والتكنولوجيا المستخدمه
بها.
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