
 

 

 

  

 

التدريب الميدانى وحدة  
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 رؤية وحدة التدريب الميداني بالكلية: 

 

o  تسعى وحدة التريب الميداني بالكلية الى تنمية قدرات الطالب و تأهيلهم في الجوانب المهنية و

 .النهوض بهالعملية لمواكبة التطورات السريعة و المتالحقة لسوق العمل في المجتمع و 

 

 رسالة وحدة التدريب الميداني بالكلية: 

 

o  اتاحة الفرصة لطالب الكلية لزيادة مهاراتهم التنافسية و قدراتهم على تلبية المتطلبات المتغيرة

الميداني تكسب الطالب مهارات قابلية تكيف الخريج لسوق العمل و توفير فرص أوسع للتدريب 

االحتياجات و األزمات و سرعته في ايجاد الحلول األنسب للتعامل مع الظروف و المتغيرات و 

 .و ذلك لتخريج مهندس قادر على االبداع و التميز و النهوض بمؤسسته, معها

 :تم اعتماد وحدة التدريب الميداني

 71/2/2174بتاريخ  444مجلس كلية رقم   

 األهداف: 

o رفع جودة التدريب الداخلى والميدانى للطالب 

 

 المهام : 

o التواصل مع األقسام العلمية 

o التواصل مع الشركات وأماكن التدريب 

o متابعة تنفيذ آلية التدريب 

o  دراسة احتياجات مؤسسات سوق العمل في التخصص و مدى قدرتها على استيعاب طالب

 التدريب و تدريبهم وفقا للبرنامج المعد من قبل الكلية

o  الشركات و المصانع المتعاونة مع الكلية في مجال التدريب اعداد قاعدة بيانات عن الجهات و

 العملي

o  لعمل المختلفة و مراسلتهم بوقت كاف للتنسيق معها لقبول اعقد اجتماعات مع مؤسسات سوق

 الطلبة المتدربين

o تحديد تاريخ بداية التسجيل للتدريب الميداني و اعالنها للطالب 

o  المؤسسات االنتاجية وفق المعايير التي يراها القسم توزيع الطلبة المتدربين على الشركات و

 العلمي المختص

o على مجموعات الطلبة المتدربين لمشرفينتوزيع ا 

o  عقد محاضرات للطالب قبل بدء التدريب الرشادهم بعملية التدريب و تعريفهم بحقوقهم و

 واجباتهم و التزاماتهم

o  عملية التدريبمتابعة المتدربين و المشرفين و الحرص على حسن سير 

o عقد لقاء مع المشرفين و تبليغهم بكل جديد 

o لتدريبالتي ترد في نهاية عملية ا واالستبياناتاستقبال التقارير 



 

 الهيكل التنظيمى: 
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 مدير الوحدة .2
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 إدارى الوحدة .5
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