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 سجل المراجعة

 الموضوع التعديالت تمت بواسطة تاريخ المراجعة

شروط التطبيق  هياء المزيدد.  
والغرض 
 واإلجراءات

 لعملية التعليمية في التدريب سياسة ا
 الميداني 
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 :.شروط التطبيق1

  حمن.ات الهيئة التعليمية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرأحد منسوب األستاذة المدربةأن يكون  1.1
 الطالبات المتدربات من المستوى السادس والسابع والثامن. ذه السياسة على تسري ه 1.2

 :الغرض.2
 

 .ألستاذة مادة التدريب الميداني وفق مراحل التدريب الميدانيالتعليمية  أعضاء الهيئة التعليمية باألدوارإحاطة 
 
 :المصطلحات.3
 

هي عملية اكساب الطالبات المهارات والخبرات في الممارسة الميدانية بالمؤسسات المتعاونة في  :التدريب الميداني
 .إصالحية( –طبية  –مدرسية  –عملية التدريب الميداني على اختالف تخصصاتها )تأهيلية 

 :.السياسات واإلجراءات المتعلقة4

 .العمل مع الوحدات الكبرىسياسة 4.1 

 .العمل مع الوحدات الوسطىسياسة 4.2 

 .العمل مع الوحدات الكبرىسياسة 4.3 

 .أدوار طالبة التدريب الميدانيسياسة 4.4 

 :.السياسة5
 

العملية التعليمية التي يتم من خاللها  اكساب الطالبة القدرة على تطبيق المعارف والمهارات في الواقع الميداني  هي

 مع العمالء في مختلف المؤسسات التعليمية.

 :اإلجراء.6

لتقييم وفيما تقوم استاذة المادة بتطبيق مراحل العملية التعليمية الثالث وهي مرحلة اإلعداد ومرحلة التدريب ومرحلة ا

 :يلي إجراءات كل مرحلة تعليمية

المرحلة األولى وهي مرحلة اإلعداد: وتشمل المرحلة اإلعدادية لقبول طالبة التدريب واجتماعها المبدئي مع  6.1

 حيث تشمل: استاذة المادة في الكلية

 واألنصراف..توضح فيها التوجيهات األساسية  من قواعد السلوك ومواعيد الحضور  6.1.1
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 توضح فيها خطوط األتصال مع استاذة المادة وعدد الزيارات . 6.1.2

 توضح فيها المتطلبات والنماذج المعتمدة. 6.1.3

توضح فيها خطة التدريب وتؤكد على أهمية تسليم نموذج الخطة التدريبية من الطالبة ألستاذة المادة للفصل  6.1.4

 نزول الطالبة للتدريب الميداني.الدراسي بمدة اقصاها شهر بعد بدء 

 :ثالث مستوياتهذه المرحلة إلى  تنقسم: التدريبالمرحلة الثانية: مرحلة  6.2

على مستوى الوحدات الصغرى أو الحاالت الفردية، بناًء على المعرفة المتراكمة لدى المتدرب المستوى األول   6.2.1
ية منذ بداية التدريب، من خالل اكتشاف الحاالت وتطبيق يجب أن يبدأ التعامل مع الحاالت الفرد 1من تدريب 

 عمليات خدمة الفرد من دراسة وتشخيص وعالج، وتطبيق كافة المهارات المهنية المرتبطة بذلك.

على مستوى الوحدات الوسطى وهي الجماعة، بناًء على المعرفة المتراكمة لدى المتدرب من  المستوى الثاني 6.2.2
مل المتدرب من بداية األيام على تكوين جماعات ذات أهداف محددة وواضحة تسعى لتحسين األداء المواد النظرية يع

 االجتماعي ألعضاء الجماعة، تركز فيها على مهارات تكوين الجماعة بمراحلها المختلفة. 

على مستوى الوحدات الكبرى أو تنظيم المجتمع، بناًء على المعرفة المتراكمة لدى المتدرب  المستوى الثالث 6.2.3
بالتخطيط لتقديم برنامج على مستوى المؤسسة بحيث يكتفى ببرنامجين خالل الفصل الدراسي الواحد، ويمكن االستفادة 

خدمة االجتماعية....إلخ(. كما يتضمن تنظيم من المناسبات العالمية مثل: )اليوم العالمي لإلعاقة، اليوم العالمي لل
 المجتمع )الندوات، والنشرات والمطويات(.

 مرحلة التقييم: 6.3

 يتم إطالع الطالبة على نموذج التقييم الميداني. 6.3.1

 يتم شرح عناصر التقييم الميداني ألخصائية المؤسسة. 6.3.2

 يتم شرح عناصر التقييم للطالبة. 6.3.3

 هاء الفصل الدراسي تسلم استمارة التقييم ألخصائية المؤسسة.بعد انت 6.3.4

بعد األنتهاء من مرحلة التقييم من أخصائية المؤسسة واستيفاء التوقيع والختم من جهة التدريب ُتعاد  6.3.5
 األستمارات ألستاذة المادة ليتسنى لها استكمال التقييم.
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خطاب من استاذة المادة لمكتب التدريب وتوقع على نموذج التسليم ُتسلم كافة استمارات التقييم لكل مؤسسة ب 6.3.6
 في مكتب التدريب.

 تتم مراجعة التقييم والدرجات وتنقل النتائج للرصد النهائي بعد التدقيق. 6.3.7

 في حال وجود اعتراضات تتبع في ذلك سياسة الشكاوى في مكتب التدريب. 6.3.8

 :.المرفقات7

 .الميداني للطالبةنماذج التدريب  7.1

 نموذج استمارة التقييم. 7.2

 

 :المراجع.8

 .مكتب التدريب الميداني للتسجيلسياسة 4.1 

 .ادوار طالبة التدريب التدريبسياسة 4.2 

 .الزي والشكل لطالبة التدريبسياسة 4.3 

 :.مؤشرات األداء/ المراقبة9

 .الطالبات التدريب الميداني الكلي ألستاذة المادة  #

 الطالبات الحاصالت على تقدير ممتاز في التدريب الميداني بالنسبة للعدد الكلي.# 

 # الطالبات الحاصالت على تقدير جيد جداً بالنسبة للعدد الكلي. 

 # الطالبات الحاصالت على تقدير جيد بالنسبة للعدد الكلي.

 # الطالبات ممن لديهن إعتراض على نتيجة التقييم.

 .ات لدى استاذة المادة بالنسبة للعدد الكلي لطالبات التدريب الميداني% للطالبات المتدرب
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 :أعدت من قبل  

 هياء علي المزيد :اإلسم 

 مكتب التدريب الميداني.رئيسة  :الوظيفة

 :تمت المراجعة من قبل

 د. حنان المسعود :اإلسم

 وكيلة الكلية للشؤون التعليمية. :الوظيفة

  :التاريخ

 :قبلموصى بها من 

 :اإلسم

 :الوظيفة

 :التاريخ

 :عتماداإل

 :اإلسم

 :الوظيفة

 :التاريخ

 


