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 ينلميداامعلومات هامة عن التدريب 
 

اً ن لبم تبدري عزيزي الطالب: يسر ادارة التدريب بكلية الهندسة ان ترحبب ببم  بد بدايبة بر با د التبدريب ال تلبن   تتتنب

ن فبفاقباً جديبدة تفبت  ء ا بم  الت لو با  النرريبة التبن تلقيتهبا ء نباس دراسبتم   تط يب تجربة  اجحة تساعدك علن  وفقاً  

 حياتم ال تلية. كتا يسر ا ان  رف  لم كا ل الت ليتا  التالية:

 دليل إعداد التقرير النهائن للتدريب لتست ين به فن كتابة التقرير .1

فتبرة  ا  بن دارة التبدريب الب ا ابسب ول ابإرسباله إلبن إ)يبت  ت  تتبه   التيدا ن توذج إش ار   اشرة التدريب  .2

 الن    /     /      .      فن الفترة  ن    /    /     –التدريب 

ر الب ا ابس وعن )يسل  إلن جهة التدريب حيث ي  أ   ي تتد  ن ق ل التشرف الت اشبالغياب الحضور   توذج  .3

 فترة التدريب(.

 إعتتاده فن  هاية التدريب(.ث يت  ت  تته  هة التدريب حيجوذج تقوي  طالب  تدرب )يسل  الن  ت .4

لب  ن يستلتها الطا تدرب ي تتد بخت  جهة التدريب   وي  طالبق توذج تابس وعن   الحضور  الغياب توذج  .5

 ر النهبائن فبن بد التقريبفبن الكليبة دارة التبدريب إالتبدريب( حيبث يقبوت بتسبليتها البن الجهة التدربة ) هاية فتبرة 

  لفتبرة  بن   ا) فبن  التيبدا نالتبالن   اشبرة للتبدريب  الفصبل الدراسبنول اب ا  بن بدايبة  وعد اقصاه  هاية ابس 

 /      هـ الن      /     /       هـ(     /

 ةفبن الكليب ريبتسليته البن ادارة التبد بواسطة الطالب التتدرب  توذج تقرير تقدت الطالب التتدرب ) يت  ت  تته  .6

  د التقرير النهائن(

كتبا يجبب ءن  عهبا بكبل دقبة إت ا ليتبا  البواردة فبن دليبل كتاببة التقريبر    تؤكد إدارة التبدريب علبن وبر رة قبراسة الت

 بب  صبورة  ببن بطاقبة ابحبواا التد يببة حيبث ان بالطالببب عنبد بدايبة التببدريب عبدد  بن الصببور الشتسبية    يكبون  بد

 الجها  تطلب ذلم لتنحم تصريحا بالدالوا.

اهتيبة  الحبر  علبن الحضبور فبن التواعيبد التحبددة  لتبا لبهلت ليتبا  الخاصبة بال تبل  ا كتا  نوه علن وبر رة إت بال

دري م فبن حالبة حصبولم علبن  تيجبة ريبر  روبية فب ن تبك يرة فن تقوي  ابداس الذي يقبوت ببه التشبرف علبن تبدري م.  

لتقبوي   بن ا تبوذج قادت     أ ل  نم  تاب ة ت  تبة  تبوذج الغيباب   فصل دراسني ت ر بريا   يتوجب عليم اعادته فن 

ق بل تلتبدريب لبن التأكد  ن إعتتاده  ن الجهة بالخت  الرستن    د   حرة ءن ادارة اتشرف فن  هاية فترة التدريب   ال

 التقرير اب ب د است ت هذه النتاذج   تتدة  ن الجهة التدربة.

  د تتنيا  إدارة التدريب لم بالنجاح        
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 الميدانيدليل إعداد تقرير التدريب 

 مقدمة:

يقببن لتهنببة هببو ربببد الدراسببة النرريببة التببن ت لتهببا الطالببب بالجا  ببة بببالواقد التط  التيببدا ناحببد اهببداف التببدريب ان 

لتبن اة التبدريب  ا ت لته ال ا فتبرالتهندس    إن الهدف  ن كتابة تقرير التدريب هو إبراز   تو ي   ا شاهده الطالب  

 شبباهدا  فببن تووببيحن لتببا سببجله الطالببب  ببن   حرببا   قضبباها فببن جهببة التببدريب.   يشببتل تقريببر التببدريب شببرح 

نبن البب ءن ي تسوف تقوت اقسبات الكليبة بتقيبي  تقبارير التبدريب   فقباً للتخصبر  فيجبدر بالط ذكرا  التدريب اليو ية   

ارير   تقبب حشببو التببواد التقت سببة  ببن  راجببدءن يتجنببب ابطالببة  بكتابببة تقريببره  فيكت ببه بلغببة سببليتة   بأسببلوب    ببر  

 لتقرير.ااستخد ها ا ناس التدريب  كتا يتكن للطالب إستشارة  رشده ابكاديتن فن حالة  واجهة ص وبة فن كتابة 

  التخببتر   يقببوت الطالببب بتسببلي  التقريببر النهببائن بأسببرل  قببر  تكببن إلببن ادارة التببدريب   التببن بببد رها ترسببله للقسبب

التبدري   لنجاح عن التقرير الذي كت ه فيتكنه  راج ة عضبو هيتبة  فن حالة عدت حصوا الطالب علن درجة التقويته  

فبد  بن لتقريبر للرالذي قي  تقريره   يقوت بشرح   حراته عن التقرير ليأالذها الطالب ب بين ابعت بار عنبد إعبادة كتاببة ا

 سوف يقي  التقرير ب د إعادة كتابته  ف  عضو هيتة التدري  الذي قيته سابقاً. ستواه   

 

 مات عامة:تعلي

 اسلوبهيقوت كل طالب بكتابة تقرير عن التدريب الذي قات به بلغته   .1

 با د  بن التقريبر  كتوببة بخبد  اوب    يفضبل ان يكتبب باسبتخدات برالتط وعبة يقدت الطالب النسبخة ابصبلية  .2

 (Word  الجة النصو  )

 A4يتكن كتابة التقرير ب حدي اللغتين ال ربية ا  اب جليزية علن  رق ابي   قاس  .3

 عاة الهوا ش علن صفحا  التقرير علن النحو التالن:ايجب  ر .4

 (25  ن الجهة ال ليا     ).السفلن للصفحة 

 (40(   ن يتين الصفحة     )ن يسار الصفحة إذا كا ر لغة التقرير ال ربية.25     ) 

 (40(   ن يسار الصفحة     )ن يتين الصفحة إذا كا ر لغة التقرير اب جليزية.25     ) 
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 محتويات التقرير

 . صفحة الغالف:1

  تشتل الت لو ا  التالية:

 اس  الطالب 

 رق  الطالب الجا  ن 

 التخصر 

 فترة التدريب 

 جهة التدريب 

 . قائمة بمحتويات التقرير:2

 فقاً لتسلسل الصفحا . الفرعية حسب  ر دها فن  تن التقرير    هن قائتة بال نا ين الرئيسية  

 . المقدمة:3

ض  وعية التدريب البذي قبات ببه  كتبا تشبتل عبرعن ط ي ة  تحتوي علن  صف  ختصر للتؤسسة التن تدرب فيها    

 . وجز لتحتويا  التقرير

 . العرض العام:4

يقبوت البب  البذي يتضبتن تفاصبيل التبدريب الف ليبة التبن شباهدها ا   ارسبها الطيحتوي علن الجزس الهبات  بن التقريبر   

ين االتيبار عنبا هذه التفاصيل إلن عدة اقسات   ذلم حسب ط ي ة بر ا د التدريب الذي قبات ببه كتبا يقبوت بالطالب بتوزيد 

 رئيسية   فرعية  ناس ة لكل قس .

 الخاتمة:. 5

 يتكببن ءن تشببتلالخ ببرا    الت ببارف التببن اكتسبب ها الطالببب البب ا فتببرة التببدريب  تحتببوي علببن  لخببر للتهببارا    

 التدريب.ءرائه عن   حراته  

 . الملحقات:6

تبن الوبافية  ال يا با  ابالخبرائد التووبيحية    هذا الجزس  ن التقريبر يشبتل كبل الت لو با  التسبا دة لتبتن التقريبر  

لية تن   لو ببا  تفصببيقريببر    يتضببعببادة  ببا يكببون فببن االببر التقريببر الرجببول اليهببا عنببد الحاجببة   يتكببن لقببارت الت

 لتقرير.ور رية عن ب    حتويا  ا 
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 تقويم الطالب :

وت ريب حيبث يقبيت  تقوي  الطالب التتدرب عل  رحلتين  الترحلة اب لن تكون ال ا فترة التدريب   تقوت بهبا جهبة التبد

فن  تيجة  رويةالتشرف الت اشر علن التدريب بت  تة  توذج التقوي  الت َد  ن ادارة التدريب  ف ذا حصل الطالب علن  

إلغباس   روبية فيبت  التقوي  يت  اب تقاا للترحلة الثا ية  بن التقبوي     اذا لب  يحصبل الطالبب علبن  تيجبةهذه الترحلة  ن 

 تدريب الطالب   عليه اعادة التدريب.

 

 توزيع الدرجات:

 %25 ي  إدارة التدريب                                                                      يتق .1

 %25  تدربة                                                                      ي  الجهة اليتق .2

 %25ي  التقرير النهائن  ن القس  ال لتن التختر                                      يتق .3

 %25ي  ال رض التختصر عن التدريب                                                   يتق .4

 

 يح  للجنة التن تقي  ال رض ءن تلغن تدريب الطالب حظة:مال

 

   يقي  ءحد اعضاس هيتة التدري  بالقس  التختر التقرير  فقاً لل ناصر التالية:

   التقد ةقائتة  حتويا  التقرير  صفحة الغ ف 

   حسن إعدادهالترهر ال ات للتقرير 

 إعداد اليو يا  كا لة 

  النرريا  ال لتية   التط ي  ال تلن ال ا فترة التدريبقدرة الطالب علن الربد بين 

 الت حرا  الفنية لل تل الذي ءداه الطالب ال ا فترة التدريب 

  الخاتتة   الت لي 

 اب ط ال ال ات عن التقرير 

 

 و تتمني إدارة التدريب لجميع الطالب التوفيق و السداد


