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 التدريب الميداني: مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 التدريب الميداني 
Field Training 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

1 1  2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

 الثانيالفصل  -الرابع  المستوى

 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 مقررات البرنامج

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 بحث التخرج 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 رر عام لكل برامج قسم العلوم الحياتيةمق 

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 انجليزي/ عربي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 سنوي -فصلي

10.  

 مواصفات المقررمعد)و( 
Prepared By 

 د. بشير العفيري     

 د. أسهار خليل 

 د. عباس  العزب

11.  
 ررمواصفات المقتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
2020\2021 

 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

ية في بيئة مماثلة لمجال تخصصه في الجهات ذات مليهدف هذا المقرر الى اكساب الطالب مهارات ع

العالقة المؤسسسسسسسسات ال كومية و اوهلية و المختلطة  يي يسسسستبيد الطالب من التطبيا العملي الميداني في 

اكتساب مهارات العمل ويطبا ما تعلمه خالل سنوات دراسته النظرية ومن ثم كتابة التقارير تخصصه من 

الدورية واوب اي العلمية كما يسسسسسسسساعدي ذلن في النلسسسسسسسوك العلمي و البكرا واثراح معلوماته و ت ديثها 

جهه في بيئة باسسسسستخدام كافة التقنيات و اوجهلح ال ديثة ويكتسسسسسب الطالب مهارات  ل الميسسسساكل التي توا

العمل و اونخراط في المجال الوظيبي وسسسسسوع العمل بعد تخرجهل والعمل لسسسسمن فريا ويلتلم بدوام العمل 

 في الجهات ذات الصلة لتدريبه و ت ت ايراف اكاديمي من القسم و مهني من جهة التدريب.

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 تهاء من التدريب  سوف يكون الطالب الخريج  قادرا على أن:بعد االن

a1-يترجم المفاهيم و المصطلحات االساسية في مجال العلوم الحياتية في الواقع العملي للتدريب 

a2-يتعرف على االنشطة المرتبطة في مجال تخصصه 
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a3-يات في مجال تخصصه وخاصة الحديثة منهايسرد التطبيقات و التقن 

b1-بين مهارته و قدراته العملية و المعارف النظرية في مجال العلوم الحياتية يربط 

b2-تواجهة اثناء التدريب ويضع الحلول المناسبة لها يحلل المشاكل التي 

c1-يطبق المهارات التي تعلمها ويلتزم باجراءات السالمة البيولوجية 

c2-ة التي تؤهله للعمل المستقبلييمارس الجانب العملي في ميدان التطبيق و يكتسبا الخبر 

d1-يقيم نتائج العمل الميداني من خالل التقارير العملية الدورية ويحلل البيانات باستخدام الطرق االحصائية 

d2-يظهر القدرة على العمل في فريق ويلتزم بمواعيد العمل 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواحمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودح من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودح من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - طلحات االساسية في مجال يترجم المفاهيم و المص

 العلوم الحياتية في الواقع العملي للتدريب

 

المادة تتبع الثالث شعب في قسم 

 العلوم الحياتية لذلك لم تكتب الموائمة

a2 – يتعرف على االنشطة المرتبطة في مجال تخصصه 

 

المادة تتبع الثالث شعب في قسم 

 العلوم الحياتية لذلك لم تكتب الموائمة

a3- رد التطبيقات و التقنيات في مجال تخصصه وخاصة يس

 الحديثة منها

المادة تتبع الثالث شعب في قسم 

 العلوم الحياتية لذلك لم تكتب الموائمة

b1–  يربط بين مهارته و قدراته العملية و المعارف النظرية

 في مجال العلوم الحياتية

المادة تتبع الثالث شعب في قسم 

 لم تكتب الموائمةالعلوم الحياتية لذلك 

b2 -  يحلل المشاكل التي تواجهة اثناء التدريب ويضع الحلول

 المناسبة لها

المادة تتبع الثالث شعب في قسم 

 العلوم الحياتية لذلك لم تكتب الموائمة

c1-  يحلل المشاكل التي تواجهة اثناء التدريب ويضع الحلول

 المناسبة لها

المادة تتبع الثالث شعب في قسم 

 علوم الحياتية لذلك لم تكتب الموائمةال

c2-  يمارس الجانب العملي في ميدان التطبيق و يكتسبا

 الخبرة التي تؤهله للعمل المستقبلي

المادة تتبع الثالث شعب في قسم 

 العلوم الحياتية لذلك لم تكتب الموائمة

d1-  يقيم نتائج العمل الميداني من خالل التقارير العملية

 لل البيانات باستخدام الطرق االحصائيةالدورية ويح

المادة تتبع الثالث شعب في قسم 

 العلوم الحياتية لذلك لم تكتب الموائمة

d2- المادة تتبع الثالث شعب في قسم  يظهر القدرة على العمل في فريق ويلتزم بمواعيد العمل

 العلوم الحياتية لذلك لم تكتب الموائمة
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 علمالتعليم والت باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 لمعرفة والفهممخرجات المقرر/ ا
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   يترجم المفاهيم و المصطلحات االساسية

في مجال العلوم الحياتية في الواقع العملي 

 للتدريب

 التبسساعليسسة الم سسالسسسسسسسرح

ل وار منسسسساقيسسسسسسسسسسة ا ل  وا

 السسذهني التعلم لعصسسسسسسسفا

 الذاتي

يبسسسسات ل ك ت ل جبسسسسات ا لوا  وا

 اختبسسار  قصسسسسسسسير اختبسسسار

نهائي نصبي اختبار  

a2-   يتعرف على االنشطة المرتبطة في مجال

 تخصصه

 

 التفاعلية المحاضرة

 والمناقشة الحوار

 التعلمالذهني  العصف

 الذاتي

 والواجبات التكليبات

 اختبار  قصير اختبار

 نهائي اختبار نصبي

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة نيا: ثا
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يربط بين مهااارتااه و قاادراتااه العمليااة و

 المعارف النظرية في مجال العلوم الحياتية

 ال وار التباعلية الم السسسسسرح

الذهني  العصسسسسف والمناقيسسسسة

الذاتي التعلم  

 والواجبسسسات التكليبسسسات

 اختبار  قصسسسسسسير اختبار

نهائي نصبي اختبار  

b2-   المشاكل التي تواجهة اثناء التدريب يحلل

 ويضع الحلول المناسبة لها

 الحوار التفاعلية المحاضرة

الذهني  العصف والمناقشة

 الذاتي التعلم

 والواجبات التكليبات

 اختبار  قصير اختبار

 نهائي اختبار نصبي

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- ل التي تواجهة اثناء التدريب يحلل المشاك

 ويضع الحلول المناسبة لها

 ال وار التبسساعليسسة الم سسالسسسسسسسرح

الذهني  العصسسسسسسسف والمناقيسسسسسسسة

الذاتي التعلم  

 والواجبسسات التكليبسسات

 اختبار  قصسسسسير اختبار

نهائي نصبي اختبار  
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c2-  يمارس الجانب العملي في ميدان التطبيق

و يكتسااااااباااا الخبرة التي تؤهلاااه للعمااال 

 ليالمستقب

 الحوار التفاعلية المحاضرة

الذهني  العصف والمناقشة
 الذاتي التعلم

 والواجبسسات التكليبسسات -
 اختبار  قصسسسسير اختبار

 نهائي نصبي اختبار

 

     تقويم:التدريس وال ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-  يقيم نتائج العمل الميداني من خالل التقارير

العملية الدورية ويحلل البيانات باستخدام 

 الطرق االحصائية

 ال وار التباعلية رحالم ال

الذهني  العصسسف والمناقيسسة

الذاتي التعلم  

يبسسسسات  والواجبسسسسات التكل

 اختبسسار  قصسسسسسسسير اختبسسار

نهائي نصبي اختبار  

d2-  يظهر القدرة على العمل في فريق ويلتزم

  بمواعيد العمل

 ال وار التباعلية الم الرح

الذهني  العصسسف والمناقيسسة

الذاتي التعلم  

يبسسسسات  والواجبسسسسات التكل

 اختبسسار  قصسسسسسسسير ختبسسارا

نهائي نصبي اختبار  

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 يةالتفصيلالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

مقدمة في 

المفاهيم 

 .االساسية لمقرر
 1 1 .نبذة عن التدريب الميداني a1, a2 

2 

أساسيات 

التدريب الميداني 

وهدفه وطريقة 

 .تنفيذه 

 انيهداف التدريب الميدأ. 
 طرق تنفيذه 

1 1 a2 

3 

اختيار الطالب 

لموضوعات 

تدريبهم الميداني 

باالتفاق مع 

 .مدرس المقرر

 خطة التدريب الميداني. 
1 1 a2,a3,b1 

4 

تحديد الجهات 

ذات العالقة 

بالموضوع 

والتي سوف 

 a3,b1 1 1 القسم .مهام لجنة التدريب في   ▪        
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يتدرب لديها 

 .الطالب

5 

لجهات االتصال با

المختارة وتحديد 

موعد الزيارات 

األولية 

 والتعريفية

 1 1 .هام المشرف األكاديميم a1,a2,b1 

7 

االجتماع بين 

الطالب ومدرسي 

المقرر ومنسق 

جهة التدريب 

لتحديد كيفية 

 العمل

 a2,a3,d2 1 1 . مهام المشرف الميداني ▪       

8 

التدريب األولي 

على بعض 

الوسائل 

 المساعدة)حاسب

آلي،أجهزة( على 

 تنفيذ المشروع.

 c1,c2 1 1 مهام الطالب المتدرب ومسؤولياته

9 

االنتهاء من 

التصور النهائي 

لمصادر بيانات 

 المشروع.

 .عايير اختيار جهات التدريب م

توزيع الطالب على الفرص  معايير

 .التدريبية المتاحة 

 .آلية ومعايير تقييم الطالب المتدربين

1 1 d1,d2 

10 

ضع خطة و

وعناصر 

 المشروع.

 .دليل إعداد تقرير التدريب النهائي 

نموذج حصر للطالب الراغبين في  

 .التدريب

1 1 b1,d1 

11 

خطة متابعة 

وعناصر 

 المشروع.

 مباشرة المتدرب   موذجن  

نموذج خطة التدريب  

                                  .    الميداني
1 1 b1,d1 

12 

عن تقاريرا ولية 

خطة وعناصر 

 المشروع.

نموذج كشف متابعة حضور المتدرب 

 . اليومي

 . نموذج ملخص مواظبة المتدرب  

 .نموذج التقارير األسبوعية من الطالب    

1 1 
d1 a1, b1 

, b2, c1, 

c2, d1,d2 

13 
تقييم أداء 

 الطالب

نموذج تقرير زيارة المشرف األكاديمي 

 .للمتدرب 

وسائل التواصل مع لجنة التدريب في 

 القسم.

1 1 
a1, b1 , 

b2, c1, 

c2, d1,d2 
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 خطة عن

وعناصر 

 .المشروع

 

 

 1 1 مناقشة التقارير والمالحظات عليها. مراجعة عامة  14
a1, b1 , 

b2, c1, 

c2, d1,d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

13 13  

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ا:ثاني

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

 a1 1 1 .ن دليل التدريب الميداني للطالبإعال 1

 a2 1 1 .تعبئة الطالب لنماذج التسجيل في التدريب  2

 a1, c2 1 1 .تنسيق الكلية مع جهات التدريب لتقديم الفرص المتاحة 3

4 
عداد قائمة بالطالب المتوفرح فيهم يروط اإللت اع إ 

 .وإعالنها للطالبوجهات التدريب  بالتدريب
1 1 a1, d1, 

d2 

 ,a1, d1 1 1 .بدح تقديم الطالب على فرص التدريب 5

d2 

7 

لها بشكل  قينستم الت اعتماد فرص التدريب للطالب التي 

 مباشر من قبل

 .الطالب مع جهة التدريب
1 

1 a3, c3, 

d1, d2 

8 
 بالقسم تنظيم لقاء تعريفي لطالب التدريب الميداني 

.وتوزيع ملف التدريب على الطالب  
1 1 c3, d1, 

d2 

.ستالم مباشرة المتدرب والخطةا  9   1 c3, d1, 

d2 

10 
متابعة الطالب واإلشراف عليهم من قبل المشرف األكاديمي 

.   
1 1 c3, d1, 

d2 

11 

 التدريب وايضا جهاتمن  ةستالم سجالت التدريب مختوما

 التقرير النهائي عن التدريب. وكذلك استالم االستبيانات من

.الطالب  
1 

1 a1, a2, 
a3, b2, 
c2, c3, 
d1, d2 

12 

 Report evaluationتشكيل لجان لتقييم المتدربين ) 

and 

.)oral presentation 
1 

1 b1, b2, 
c1,c2, 
d1, d2 
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13 

أمام اللجان ( Oral Presentation) متحان المتدربين ا

 ورفع

 الدرجات للجنة التدريب.
1 1 

a1, a2, 
a3, b2, 
c2, c3, 
d1, d2 

لي األسابيع والساعات الفعليةاجما  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 12 === 

 

 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التباعلية الم الرح Lectures 

 والمناقية ال وار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 الميكالت  ل Problem solving 

 العملية عروضالو الم اكاح Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيا Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام الميروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 اللمالح بين الخبرات تبادل 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

اوراع فصلية تتعلا بعمل خالصة معرفية و د مواليع  1
 )نظرا(. ا حينهايتم اختياره المقرر

 3 فردا
W3, 

11  

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1, 

d2 

يتم  و سد الموالسسسسسسسيع المرتبطسة بسالمقرر عرض تقسديمي 2

 )نظرا( اختيارها حينها
 W15 2 فردا

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1, 

d2 

 كتابة تقارير دورية لكل نلول ميداني  3

 5 جماعي

تسلم 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

a2, b2, 

c1, d1 

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 
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 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 وعبأس

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 والواجبات التكليفات

 Tasks and Assignments 

W2,W4, 

W6, W8 

& W10 

2 2% 

a1, a2, a3, 

b1, b2, d1, 

d2 

 Quiz W4 1.5 1.5%( 1كوز) 2
a1,b1, d1 

3 
 )عملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam (practical) 
W7 10 10% 

a1,a2,a3,b1 

4 
 اختبار نصف الفصل نظري

Midterm Exam 
W8 20 20% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2 
 Quiz W10 1.5 1.5%( 2كوز) 5

a1,b1, d1 

6 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W12 25 25% 

a1,a2,a3,b1 

7 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 40 40% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2  Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

 :  Learning Resources مصادر التعلم
 

  :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
العام الدراسي  -عبدالعزيز جامعة األمير سطام بن -وادي الدواسر -كلية الهندسة -ليل التدريب الميدانيد •

 هــ1440/1439
 

 2014 كلية الهندسة بحلوان- الميدانيدليل التدريب  •

ربية المقارنة واإلدارة قسم الت- )شعبة إدارة مدرسية.(- طالب الدبلوم المهنية- الميداني دليل التدريب

 2019-2018-التعليمي

األستاذ/ عبدالمجيد بن طاش نيازي األستاذ/ عبدالعزيز  إعداد -عيةدليل التدريب الميداني للخدمة االجتما

 ١٤٢-٢٠٠٠ البريثن

 :Essential References المراجع المساندة .2
Stoddard, R.H., and Hunt,K.,1982,Field Techniques and Research in 

Geography, Iowa  • 

Cleves,L.B.J.P.,1990,Techniques and Fieldwork in Geography, Unwin 

Hyman, London.          
 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلا باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة  لور البعاليات التعليمية  1

 دم الوفاح بذلن.% من الم الرات وي رم في  ال ع75يلتلم الطالب ب لور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا ب لور وغياب الطالب للقسم وي رم الطالب من دخول اومت ان في  ال تجاول  -

 % ويتم اقرار ال رمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyال لور المتأخر  2

إذا تأخر ل ويللطالب  لسسور الم السسرح إذا تأخر لمدح ربع سسساعة لثالي مرات في البصسسل الدراسسس يسسسمح -
 الم الرح. دخول يمنع من اولتلاموعند عدم ل عن ثالي مرات ي ذر يبويا من أستاذ المقرريادح ل

 :Exam Attendance/Punctualityلوابط اومت ان  3

 ( دقيقة من بدح اومت ان 20و يسمح للطالب دخول اومت ان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 ن النهائي تطبا اللوائح الخاصة بنظام اومت ان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن اومت ا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمياريع  4

لسسسسسوابط تنبيذ التكليبات و ي دد أسسسسسستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية البصسسسسسل وي دد مواعيد تسسسسسسليمها -
 وتسليمها.

 ي رم من درجة التكليف الذا تأخر في تسليمه. دالم دموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليبات  -

 : Cheating الغش 5

 وئ ة يؤون الطالب. عليه في  ال ثبوت قيام الطالب بالغش في اومت ان النصبي أو النهائي تطبا -
 في التكليبات والمياريع ي رم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في  ال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismال اونت  6

 ألداح اومت ان نيابة عنه تطبا الالئ ة الخاصة بذلن طالبفي  الة وجود يخص ينت ل يخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أا سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليبات ..... الخ -
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 (1اللغة اإلنجليزية )رر: مق2021\2020لعام الجامعي: ا
 

 التدريب الميداني :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name 

 د. بشير العفيري

 د. اسهار خليل

 أ.م.د/عباس محمد  العزب

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 ساعتان

 ن ورقم الهاتفالمكا
Location &Telephone 

No.  

777624385 

776004500 

771187917 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

bofairy@yahoo.com 

Dr.asharkhalil@gmail.com 

abbasazab2000@gmail.com 

 

1   1   

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 التدريب الميداني

Field Training 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 للمقررالساعات المعتمدة   .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

1 1  2 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester  الفصل الثاني –الرابع المستوى 

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 جميع مقررات برامج قسم العلوم الحياتية 
 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 بحث التخرج 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 مقرر عام لكل برامج قسم العلوم الحياتية 
 

mailto:bofairy@yahoo.com
mailto:Dr.asharkhalil@gmail.com
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8.  
 المقررلغة تدريس 

Language of teaching the course 
االساسية العلمية و)المصطلحات والمفاهيم  اللغة العربية

 باللغة االنجليزية(

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course 

 سنوي -فصلي

 

 

 

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

ة في بيئات العمل  التي لها عالقة مع التخصسسص يهدف هذا المقرر الى  اكسسساب الطالب مهارات عملي

في المؤسسسسسسسسسسسسسسسسات ال كومية واوهلية والمختلطة  يي يسسسسسسسستبيد الطالب من التطبيا العملي الميداني في 

تخصصه من اكتساب مهارات العمل  ويطبا ما تعلمه خالل سنوات دراسته النظرية  في التخصص ويؤكد 

يسسساعدي  ذلن في  اكتمال النلسسوك العلمي والعملي  واثراح وت ديي  ذلن من خالل كتابة التقارير الدورية  و

معلوماته بكل التقنيات واوجهلح ال ديثة وكذلن يكتسسسسب مهارات  ل الميسسساكل التي تواجهه في بيئة العمل   

و بالتالي يسسسهل  على الخريج مسسستقبال  اوندماك  في سسسوع العمل   يي يكون قادرا على  اجراح التجارب 

لية  واوب اي العلمية ويتعلم كتابة التقارير  كذلن التعامل مع التقنيات ال ديثة في مجال تخصسسسسسسسصسسسسسسسه العم

والعمل لسسمن فريا ويلتلم بدوام العمل في الجهات ذات الصسسلة  لتدريبه وت ت ايسسراف اكاديمي من القسسسم 

 و مهني من جهة التدريب.

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من التدريب  سوف يكون الطالب الخريج  قادرا على أن:

a1-يترجم المفاهيم و المصطلحات االساسية في مجال العلوم الحياتية في الواقع العملي للتدريب 

a2-يتعرف على االنشطة المرتبطة في مجال تخصصه 

a3-اصة الحديثة منهايسرد التطبيقات و التقنيات في مجال تخصصه وخ 

b1-يربط بين مهارته و قدراته العملية و المعارف النظرية في مجال العلوم الحياتية 

b2-يحلل المشاكل التي تواجهة اثناء التدريب ويضع الحلول المناسبة لها 

c1-يطبق المهارات التي تعلمها ويلتزم باجراءات السالمة البيولوجية 

c2-ن التطبيق و يكتسبا الخبرة التي تؤهله للعمل المستقبلييمارس الجانب العملي في ميدا 

d1- يقيم نتائج العمل الميداني من خالل التقارير العملية الدورية ويحلل البيانات باستخدام الطرق

 االحصائية

d2-يظهر القدرة على العمل في فريق ويلتزم بمواعيد العمل 

 

ix.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
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موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

خرجات التعلم مرموز 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

مقدمة في 

المفاهيم 

 االساسية للمقرر
 1 1 .نبذة عن التدريب الميداني a1, a2 

2 

أساسيات 

التدريب الميداني 

وهدفه وطريقة 

 .تنفيذه 

 هداف التدريب الميدانيأ. 
 طرق تنفيذه 

1 

 
 

1 a2 

3 

اختيار الطالب 

لموضوعات 

تدريبهم الميداني 

باالتفاق مع 

.المقررمدرس   

 خطة التدريب الميداني. 
1 

 
1 

a2,a3,b1 

4 

تحديد الجهات 

ذات العالقة 

بالموضوع 

والتي سوف 

يتدرب لديها 

 .الطالب

القسم مهام لجنة التدريب في   ▪        

. 
1 

 
 

1 
a3,b1 

5 

االتصال بالجهات 

المختارة وتحديد 

موعد الزيارات 

األولية 

 والتعريفية

 1 .هام المشرف األكاديميم 

 
1 

a1,a2,b1 

6 

،)امتحان 

 فصلي(.

 

 - التقارير المرفقة. ▪         

 
- 

a1,a2,a3,b1 

7 

االجتماع بين 

الطالب ومدرسي 

المقرر ومنسق 

جهة التدريب 

لتحديد كيفية 

 العمل

 1 مهام المشرف الميداني.▪        

 
1 

a2,a3,d2 

8 
التدريب األولي 

على بعض 
 1 مهام الطالب المتدرب ومسؤولياته

 
 
 

c1,c2 
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الوسائل 

المساعدة)حاسب 

على آلي،أجهزة( 

 تنفيذ المشروع.

1 
 

9 

االنتهاء من 

التصور النهائي 

لمصادر بيانات 

 المشروع.

 معايير اختيار جهات التدريب .

معايير توزيع الطالب على الفرص 

 التدريبية المتاحة .

 آلية ومعايير تقييم الطالب المتدربين.

1 

 
 

1 
a2,a3,d2 

10 

خطة وضع 

وعناصر 

 المشروع.

 دليل إعداد تقرير التدريب النهائي .

نموذج حصر للطالب الراغبين في  

 التدريب.

1 

 
1 

b1,d1 

11 

خطة متابعة 

وعناصر 

 المشروع.

 موذج  مباشرة المتدرب ن  

نموذج خطة التدريب  

                                  الميداني.    

1 

 
1 

b1,d1 

12 

ن تقاريرا ولية ع

خطة وعناصر 

 المشروع.

نموذج كشف متابعة حضور المتدرب 

 اليومي .

 نموذج ملخص مواظبة المتدرب.   

نموذج التقارير األسبوعية من     

 الطالب.

1 

 
 

1 
d1 a1, b1 , b2, 

c1, c2, d1,d2 

13 

تقويم أداء 

 الطالب

خطة عن 

وعناصر 

 المشروع.

نموذج تقرير زيارة المشرف 

 األكاديمي للمتدرب .

وسائل التواصل مع لجنة التدريب في 

 القسم.

1 

 
 

1 
 a1, b1 , b2, c1, 

c2, d1,d2 

 1 مناقشة التقارير والمالحظات عليها. مراجعة عامة  14
 

1 
a1, b1 , b2, c1, 

c2, d1,d2 

 - .MCQ االمتحان النهائي 15
- 

b2,c1,c2,d1,d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

13 13  

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
الساعات 

 الفعلية

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 
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Number 

of 

Weeks 

Contact 

Hours 

 a1 1 1 .إعالن دليل التدريب الميداني للطالب 1

 a2 1 1 .تعبئة الطالب لنماذج التسجيل في التدريب  2

 a1, c2 1 1 .تنسيق الكلية مع جهات التدريب لتقديم الفرص المتاحة 3

4 
عداد قائمة بالطالب المتوفرح فيهم يروط اإللت اع إ 
 .وإعالنها للطالبوجهات التدريب  التدريبب

1 1 a1, d1, d2 

 a1, d1, d2 1 1 .بدح تقديم الطالب على فرص التدريب 5

6 
 االمتحان النصفي.

 
- - 

a1, 

b1,c2,d1,d2 

7 

لها  قينستم الت اعتماد فرص التدريب للطالب التي 

 بشكل مباشر من قبل

 .الطالب مع جهة التدريب
1 1 

a3, c3, d1, 

d2 

8 
 بالقسم تنظيم لقاء تعريفي لطالب التدريب الميداني 

.وتوزيع ملف التدريب على الطالب  
1 1 c3, d1, d2 

.ستالم مباشرة المتدرب والخطةا  9  1 1 c3, d1, d2 

10 
متابعة الطالب واإلشراف عليهم من قبل المشرف 

   .األكاديمي 
1 1 

c3, d1, d2 

11 

التدريب  جهاتمن  ةستالم سجالت التدريب مختوما

 وايضا

التقرير النهائي عن التدريب. وكذلك استالم االستبيانات 

 من

.الطالب  

1 1 
a1, a2, a3, 
b2, c2, c3, 

d1, d2 

12 

 Reportتشكيل لجان لتقييم المتدربين ) 

evaluation and 

.)oral presentation 
1 1 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2 

13 

أمام ( Oral Presentation) متحان المتدربين ا

 اللجان ورفع

 الدرجات للجنة التدريب.
1 1 

a1, a2, a3, 
b2, c2, c3, 

d1, d2 

 - - االمتحان النظري النهائي. 14
b1, b2, 

c1,c2, d1, 
d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 12 === 

 

 

v.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التباعلية الم الرح -
 discussion والمناقية ال وار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving الميكالت  ل -
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                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو الم اكاح -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيا -

 projects والتكاليف والمهام الميروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 اللمالح بين الخبرات تبادل -

 

 

 

 

 

 

 
 

i. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 عاوني(ت

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

اوراع فصلية تتعلا بعمل خالصة معرفية و د مواليع  1
 )نظرا(. يتم اختيارها حينها المقرر

 3 فردا
W3, 

11  

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1, 

d2 

 يتم و سد الموالسسسسسسسيع المرتبطسة بسالمقرر عرض تقسديمي 2

 )نظرا( اختيارها حينها
 W15 2 فردا

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1, 

d2 

 كتابة تقارير دورية لكل نلول ميداني  3

 5 جماعي

تسلم 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

a2, b2, 

c1, d1 

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

ii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 وعبأس

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 

W2,W4, 

W6, W8 

& W10 

2 2% 
a1, a2, a3, 

b1, b2, d1, 

d2 
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 Quiz W4 1.5 1.5%( 1كوز) 2
a1,b1, d1 

3 
 )عملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam (practical) 
W7 10 10% 

a1,a2,a3,b1 

4 
 اختبار نصف الفصل نظري

Midterm Exam 
W8 20 20 % 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2 
 Quiz W10 1.5 1.5%( 2كوز) 5

a1,b1, d1 

6 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W12 25 25% 

a1,a2,a3,b1 

7 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 40 40% 

b1, b2, 
c1,c2, d1, 

d2  Total  100 100 اإلجمالي% === 

 
 

vi. مصادر التعلم Learning Resources  : 
 

  :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 

العام الدراسي  -عبدالعزيز جامعة األمير سطام بن -وادي الدواسر -كلية الهندسة -يليل التدريب الميداند •

 هــ1440/1439
 

 2014 كلية الهندسة بحلوان- الميدانيدليل التدريب  •

ربية المقارنة واإلدارة قسم الت- )شعبة إدارة مدرسية.(- طالب الدبلوم المهنية- دليل التدريب الميداني

 2019-2018-التعليمي

األستاذ/ عبدالمجيد بن طاش نيازي األستاذ/ عبدالعزيز  إعداد -عيةدليل التدريب الميداني للخدمة االجتما

 ١٤٢-٢٠٠٠ البريثن

 

 :Essential References المراجع المساندة .5
Stoddard, R.H., and Hunt,K.,1982,Field Techniques and Research in 

Geography, Iowa  . 

Cleves,L.B.J.P.,1990,Techniques and Fieldwork in Geography, Unwin 

Hyman, London. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http://www. 

 

iii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 اسة العامة للمقرر فيما يتعلا باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السي

 : Class Attendanceسياسة  لور البعاليات التعليمية  1

 % من الم الرات وي رم في  ال عدم الوفاح بذلن.75يلتلم الطالب ب لور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا ب لور وغياب الطالب للقسم وي رم الطالب من دخول اومت ان في  ال تجاول  -

 % ويتم اقرار ال رمان من مجلس القسم.25ب الغيا

 :Tardyال لور المتأخر  2

إذا تأخر ل وللطالب  لسسور الم السسرح إذا تأخر لمدح ربع سسساعة لثالي مرات في البصسسل الدراسسسي يسسسمح -
 الم الرح. دخول يمنع من اولتلاموعند عدم ل عن ثالي مرات ي ذر يبويا من أستاذ المقرريادح ل
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 :Exam Attendance/Punctualityت ان لوابط اوم 3

 ( دقيقة من بدح اومت ان 20و يسمح للطالب دخول اومت ان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 ة.إذا تغيب الطالب عن اومت ان النهائي تطبا اللوائح الخاصة بنظام اومت ان في الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمياريع  4

لسسسسسوابط تنبيذ التكليبات و ذ المقرر نوع التعيينات في بداية البصسسسسسل وي دد مواعيد تسسسسسسليمهاي دد أسسسسسستا -
 وتسليمها.

 ي رم من درجة التكليف الذا تأخر في تسليمه. الم ددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليبات  -

 : Cheating الغش 5

 وئ ة يؤون الطالب. عليه و النهائي تطبافي  ال ثبوت قيام الطالب بالغش في اومت ان النصبي أ -
 في التكليبات والمياريع ي رم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في  ال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاونت ال  6

 ألداح اومت ان نيابة عنه تطبا الالئ ة الخاصة بذلن طالبفي  الة وجود يخص ينت ل يخصية  -
 :Other policiesى سياسات أخر 7

 .أا سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليبات  -
 


