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  التدریب المیدانى
  

طبقا لالئحة الكلیة ال یمنح الطالب درجة البكالوریوس إال بعد اجتیازه للتدریب من قبل الھیئة أو المؤسسة 

  التي اجري التدریب بھا أو من خالل برنامج تدریبي تقوم الكلیة بتنفیذه من خالل األقسام المعنیة بذلك.
  

  :القواعد المنظمة للتدریب المیداني

دالكلیة لن تع   -١ تم الت ي سوف ی ات والمؤسسات الت ن الھیئ اني ع ة الفصل الدراسي الث ا مع بدای ریب فیھ

  .خالل نفس العام الدراسي

  یتقدم الطالب بمأل استمارة خاصة برغباتھ في األماكن التي یرغب التدریب فیھا.   -٢

دریب فیھ   -٣ تم الت ن یتم توزیع الطالب على الھیئات والمؤسسات التي سوف ی اتھم ویعل ى رغب اء عل ا بن

  عن ذلك بإدارة وحدة شئون الطالب بالكلیة.

ھ    -٤ یتوجھ الطالب إلى الھیئة أو المؤسسة التي تم توزیعھ بھا بخطاب من أدارة اللجنة بالكلیة حتى یمكن

  بدأ التدریب بالھیئة في الموعد المحدد للتدریب بالتنسیق بین اللجنة والھیئة.

ن خالل تقوم الكلیة بال   -٥ دریب م ة الت ة جدی دریب بمتابع ى الت تنسیق مع الھیئات والمؤسسات القائمة عل

  عضو ھیئة تدریس تكلفة اللجنة لكل ھیئة أو مؤسسة وعضو آخر من العاملین بموقع التدریب.

ذه الكشوف    -٦ لم ھ ى أن تس یتم توقیع الطالب بكشوف خاصة بحضورھم وانصرافھم بمكان التدریب عل

  النتھاء من التدریب.للجنة بعد ا

ن   -٧ ة  ٨٥ال یعتبر الطالب مجتازا للتدریب إال إذا وصلت نسبة حضوره للتدریب نسبة ألتقل ع ي المائ ف

  من اجمالى مدة التدریب.

الب    -٨ ئون الط دة ش ى أدارة وح دریب إل ة الت ان بنتیج ة بی ة أو المؤسس ل الھیئ دریب ترس ة الت ي نھای ف

  بالكلیة.

 والرحالت الحقلیة التدریبالجھات المشاركة في  

أماكن التدریب المیداني لطالب الفرق المختلفة بالھیئات والمؤسسات التي أبدت موافقتھا على المشاركة 

  في التدریب والموضحة في الجدول التالي:

  

  ): الجھات المشاركة في التدریب المیداني ١جدول (

  العنوان  اسم الجھة  العنوان  اسم الجھة
  أسیوط  مصنع األسمنت  سوھاج –جا جر  مصنع السكر

معھد البحوث الفلكیة   سوھاج  –مدینة ناصر   مصنع ھدرجة الزیوت
  القاھرة -حلوان  والجیوفیزیقیة

شركة نیازا للمبات   قنا  –نجع حمادي   مصنع األلومونیوم
  اإلسكندریة  الكھربائیة

  اإلسكندریةشركة الخزف والبور   مدینة سوھاجالھیئة العامة للتأمین 
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  سلین  الصحي
  سوھاج  مستشفى سوھاج العام  سوھاج - مدینة ناصر  إدارة المحاجر

مستشفى سوھاج   سوھاج -مدینة ناصر   مصنع البیبسي كوال
  سوھاج - مدینة ناصر  الجامعي

مناجم ومصانع   القاھرة -مدینة نصر  الشركة العامة للبترول
  الوادي الجدید –الخارجة   الفوسفات ابوطرطور

مناجم شركة الحدید   جنوب سیناء  ل للبترولشركة بترو ب
  الجیزة -الواحات البحریة   والصلب

شركة رجوا للمیاه 
شركة أبیدوس للغازات   القاھرة  الجوفیة

  سوھاج –الكوثر   الصناعیة بالكوثر

شركة البتر وكیماویات 
شركة الكوثر   اإلسكندریة  المصریة

  سوھاج –الكوثر   للمسبوكات

  المركز الق
  القاھرة  ھیئة الطاقة الذریة  القاھرة  مي للبحوث

مركز البحوث الزراعیة 
مركز بحوث وتطویر   سوھاج  بجزیرة شندویل

  القاھرة  الفلزات

  

 التدریب المیداني والعمل الحقلي متابعة

  أوال : متابعة التدریب المیداني

داخلي یتم متابعة التدریب سواء في الھیئات والمؤسسات الخارجیة (األطراف المجتمعیة)  دریب ال أو الت

(والذي یتم داخل أقسام الكلیة لتنفیذ برامج حدیثة یرى القسم المختص التدریب علیھا واكتساب الطالب 

  مھارات خاصة في نفس الموضوع) من خالل المحاور التالیة:

ة أو  -١ متابعة من خالل ھیئة أشراف من داخل الكلیة (عضو ھیئة تدریس من القسم المختص بكل ھیئ

  مشاركة في التدریب). مؤسسة

 متابعة مكان التدریب من خالل عضو أشراف من قبل الجھة القائمة بالتدریب. -٢

ن  ا كل م دم بھ ذلك الغرض) یتق دة ل اذج مع على أن تتم المتابعة في صورة تقاریر دوریة أسبوعیة (نم

  المشرف المكلف من قبل الكلیة  والمشرف المكلف من قبل مكان التدریب.

دف توضح ھذه الت ق الھ دریب وتحقی قاریر التزام الطالب بمواعید التدریب ، ومدى تقدم الطالب في الت

  الذي من أجلة وضعت خطة التدریب.

  

 التدریب المیداني والعمل الحقلي تقییم

  أوال : تقییم التدریب

  یة:یقیم التدریب المیداني بعد إتمام تنفیذ الخطة السنویة للتدریب من خالل عناصر التقییم التال

ن  -١ دریب م ى الت ة عل راف القائم ة األش ن ھیئ ة م ة الموقع بوعیة والنھائی یم األس اذج التقی نم

ا  تم فیھ ي ی ة الت ات المجتمعی ات والمؤسس ن الھیئ ة م راف المكلف ة األش ة وھیئ ل الكلی داخ

  التدریب. (من خالل النماذج المعدة لذلك الغرض)
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الب) -٢ دربین (الط ة المت ا بمعرف تم مألھ یم ی اذج تقی ن  نم تفادة م در االس من ق ي تتض والت

 التدریب، وتحقیق الغرض منة، والمھارات المكتسبة من التدریب.

ھ  -٣ ح فی اذج السابقة یوض ع النم ن واق دریبي م ة كل عام ت ي نھای ر ف تقوم اللجنة بأعداد تقری

دكتور/  تاذ ال ید األس ى الس ھ عل ودة األداء وعرض ھ وج ق أھداف دى تحقی دریب وم ائج الت نت

د الكل اییر عمی ى مع ى أعل ول إل ویر للوص ي التط تمراریة ف مان االس رأي وض داء ال ة إلب ی

  لجودة األداء.

  

  رحالت العلمیة والحقلیةال 

اكن والمزارات الكلیة تقوم    -١ ن األم ة ع ة بالكلی ع األقسام المختلف ام الدراسي بالتنسیق م ة الع مع بدای

ام الدراسي والمنشات التي سوف یتم زیارتھا من خالل الرحالت الع لمیة للفصلین الدراسیین في الع

  طبقا لالئحة الكلیة. 

ا    -٢ یضع كل قسم من أقسام الكلیة برنامج الرحالت واألماكن التي سوف تقوم الرحلة بزیارتھا وتكلفتھ

  المالیة واحتیاجاتھا من وسائل المواصالت والمعدات الالزمة للرحلة ویقوم بإبالغھا للجنة. 

  باإلعالن عن الرحلة و موعدھا وذلك بالقسم المختص وكذلك بإدارة شئون الطالب . الكلیة تقوم   -٣

  یقوم الطالب بتسجیل أسمائھم بسكرتاریة القسم المختص وسداد الرسوم المقررة للرحلة.    -٤

وم    -٥ ةتق اكن  الكلی وفیر أم ذلك ت ا وك ة بزیارتھ تقوم الرحل ي س زارات الت اكن والم ع األم یق م بالتنس

  ة واإلعاشة للطالب بما ییسر إتمام الرحلة على أكمل وجھ. اإلقام

ة    -٦ ي الرحل ع الطالب المشاركین ف م المختص اجتماعا م ل القس ن قب ة م تعقد لجنة األشراف المكلف

  لعرض برنامج الرحلة وتوعیتھم بأھمیة ومدى االستفادة من برنامج الرحلة . 

ذ   -٧ ال السنة لھ ة واكتساب یخصص القسم جزء من درجات أعم ة وجدی ا یكسبھا أھمی رحالت مم ه ال

  الطالب مھارات متعددة من برنامج الرحلة. 

ي    -٨ ذار إال ف ب االعت ق للطال ة وال یح امج الرحل یھم برن رر عل الب المق ل الط ة لك ة إجباری الرحل

  الحاالت القصوى التي یوافق علیھا رئیس القسم المختص ببرنامج الرحلة .

ة   -٩ یس الرحل دم رئ د  یق ي ق ات الت ذلیل العقب ة لدراستھ وت یس اللجن ى رئ ة إل د عودة الرحل را بع تقری

  تصادف الرحلة لتفادي ذلك في األعوام التالیة. 
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 األماكن والجھات المقترحة للرحالت العلمیة والحقلیة

ي یوجد العدید من األماكن والجھات المقترحة للرحالت العلمیة والحقلیة لطالب الكلیة كما ھو مو ضح ف

  الجدول المرفق.

  

  األماكن التي یمكن زیارتھا من خالل العمل الحقلي والرحالت العلمیة  الفرقة

  الجبال المجاورة لمدینة سوھاج (العیساویة ، الدیابات ، الكوامل)  الفرقة األولى جیولوجیا

  الكوامل) الجبال المجاورة لمدینة سوھاج (العیساویة ، الدیابات ،  الفرقة الثانیة جیولوجیا

  الواحات الداخلة والخارجة ، الواحات البحریة والفرافرة ، الفیوم   الفرقة الثالثة جیولوجیا

  البحر األحمر ، جنوب وشمال سیناء ، من أسوان حتى قنا  الفرقة الرابعة جیولوجیا

 شركة تكریر –شركة الخزف والبور سلین  -شركة البتر وكیماویات    الفرقة الرابعة كیمیاء
  البترول

الفرقة الرابعة كیمیاء و 
ودیان منطقة القصیر وسفاجا  ومرسى علم  وكذلك سواحل وخلجان   نبات

  البحر األحمر من سفاجا حتى مرسى علم جنوبا
  أو زیارة بعض المزارات التي تتناسب وتخصص الشعب المقابلة -

  الفرقة الرابعة نبات

الفرقة الرابعة كیمیاء 
  ومیكروبیولوجي

لفرقة الرابعة كیمیاء ا
زیارة عدد من المواقع بمنطقة البحر األحمر وكذلك مركز األحیاء   وحیوان

  البحریة ومناطق تجمع األحیاء البحریة على طول ساحل البحر األحمر.
  الفرقة الرابعة علم الحیوان

  الفرقة الرابعة فیزیاء

وشركة  الفلزات - زیارة بعض الشركات والھیئات مثل مصنع السبائك 
ھیئة  –معھد البحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة  –نیازا للمبات الكھربائیة 

  الطاقة الذریة
حي –مصنع الومینیوم نجع حمادي  –مركز بحوث وتطویر الفلزات 

  الكوثر

الفرقة الرابعة ریاضة 
  وحاسب آلي

مركز التعبئة واإلحصاء بعض مراكز الحاسبات والمعلومات والتي 
  لقسمتتناسب والئحة ا
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  ثانیا : متابعة العمل الحقلي والرحالت العلمیة

ي  .١ یتم متابعة العمل الحقلي والرحالت العلمیة والتي تضع برامجھا األقسام المختصة والت

  تضع خطتھا اللجنة مع بدایة كل عام دراسي على النحو التالي:

ال .٢ ة والمشرف الم ذ یقوم رئیس الرحلة والمشرفین العلمیین للرحل ة تنفی ي واإلداري بمتابع

 برنامج الرحلة لتحقیق الھدف المنشود من الرحلة .

ة  .٣ اء ھیئ م وأض یس القس ین رئ ر ب ال المباش ة باالتص ع الكلی ن موق رحالت م ة ال متابع

 األشراف بمكان أقامة الرحلة.

ة  .٤ ر الجامع ى مق ة إل د عودة الرحل ة بع امج الرحل ذ برن ن تنفی ر تفصیلي ع من خالل تقری

 ة رئیس الرحلة. یتقدم ب

  

  ا : تقییم العمل الحقلي والرحالت العلمیةلثثا

ع  ي تض ة والت ام المختص ا األقس ع برامجھ ي تض ة والت رحالت العلمی ي وال ل الحقل یم العم تم تقی ی

  خطتھا اللجنة مع بدایة كل عام دراسي على النحو التالي:

ن .١ ر تفصیلي ع ة تقری ین للرحل ة  یقدم رئیس الرحلة والمشرفین العلمی امج الرحل ذ برن تنفی

 منذ الوصول إلى مقر إقامة الرحلة حتى مغادرة محل إقامتھا والعودة إلى مقر الكلیة .

ة  .٢ ع طالب الرحل یم لجمی وذج تقی دیم نم ة بتق ة والمشرف العلمي للرحل یس الرحل وم رئ یق

تفادة  ة اس یة ودرج ورة مرض ا بص ذ برنامجھ ة وتنفی ب بالرحل زام الطال دى الت من م یتض

 ب من برنامج الرحلة.الطال

ر  .٣ ن التقری ات وإرسال نسخة م ات ومعوق ن ایجابی التقریر م تقوم اللجنة بدراسة ما جاء ب

ذلیل  ة وت ا جاء ب ى م وف عل تص للوق م المخ س القس یس مجل دكتور / رئ تاذ ال للسید األس

 المعوقات  لضمان تفادیھا في األعوام القادمة.

ا  .٤ ة وم الب للرحل یم الط اص بتقی وذج خ أل نم حا م ة موض امج الرحل ن برن ذه م م تنفی ت

 المھارات التي أكتسبھا الطالب من برنامج الرحلة.

ة األشراف  .٥ تقوم اللجنة بدراسة التقاریر الواردة من ھیئة إشراف الرحلة ونماذج تقییم ھیئ

د  دكتور/ عمی تاذ ال ى السید األس ا لعرضھ عل ا جاء بھ ى عم ر واف داد تقری والطالب وأع

ى الكلیة إلبداء الر ة للوصول إل ي األعوام القادم ي التطویر ف أي وضمان االستمراریة ف

 أعلى معاییر لجودة األداء. 
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ینشأ بوحدة الجودة ملف خاص بالتدریب المیداني والرحالت العلمیة ویشمل الملف الوثائق 

  اآلتیة:

  وثائق تسلم الى وحدة الجودة:

  قائمة موقف الطالب بأسماء الطالب المشاركین -١

  لمخاطباتا -٢

  إسطوانة بھا صور فوتوغرافیة أو أي مواد فیلمیة تم أخذھا اثناء التدریب -٣

  تقییم التدریب -٤

  تقریر التدریب -٥

  .أي وثائق اخرى ذات عالقة -٦
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