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اعتمــدت كليــة الهندســة بجامعــة الملــك ســعود فــي تصميــم 
مناهجهــا وفــي طــرق تدريســها علــى أحــدث المعاييــر العالميــة 
األكاديمــي  االعتمــاد  وهيئــات  العمــل  ســوق  يتطلبهــا  التــي 
المعرفــة  ربــط  أن  وحيــث   .)ABET(والدولــي  )NCAAA(المحلــي
ــز التعليــم الهندســي  ــر احــد ركائ العلميــة بالجانــب التطبيقــي يعتب
فــإن برامــج البكالوريــوس بكليــة الهندســة بجامعــة الملــك ســعود 
يتطلــب تدريبــً مهنيــً يؤديــه الطالــب فــي فصــل الصيــف لمــدة 
عشــرة أســابيع فــي مؤسســات هندســية مرموقــة داخــل وخــارج 
المملكــة، ويعتبــر التدريــب العملــى مــن المــواد التــي تؤهــل الطالــب 
لمواجهــة تحديــات الصناعــة المســتقبلية قبــل تخرجــه .وتبــذل كليــة 
الهندســة بجامعــة الملــك ســعود جهــدًا كبيــرًا لتوفيــر هــذه الفرصة 
لطالبهــا الذيــن اجتــازوا 110 ســاعة مــن الســاعات الدراســية بنجــاح مــع 
التركيــز علــى المــواد التخصصيــة المتقدمــة وذلــك باختيارهــا الدقيق 
للشــركات والمصانــع التــي يتــدرب فيهــا الطــالب والتــي تخضــع 
لشــروط معينــة فــي انتقائهــا منهــا الجديــة والدقــة والمســتوى 
العلمــي المتقــدم. وقــد حقــق البرنامــج نجاحــا ً ملحوظــً، ففــي 
صيــف عــام 2013م تــدرب 8 طــالب مــن كليــة الهندســة فــي شــركة 
بومبــاردي العربيــة الســعودية فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
ــدرب  ــدا، وت ــاري بكن ــة كالج ــي جامع ــالب ف ــدرب 5 ط ــا ت ــدا، كم وكن
أيضــا طالبــان بشــركة هنــت إيــر  بالواليــات المتحــدة االمريكيــة، هــذا 
باإلضافــة إلــى الجهــات الهندســية المعروفــة داخــل المملكــة مثــل 
ســابك  وشــركة  للكهربــاء  الســعودية  والشــركة  ارامكــو  شــركة 
ــركة  ــاه  وش ــة المي ــة لتحلي ــة العام ــية والمؤسس ــات الهندس للصناع

ــا. ــادن وغيره مع
إن كليــة الهندســة بجامعــة الملــك ســعود كلهــا ثقــة فــي برنامــج 
التدريــب العملــي الــذي يعتبــر رائــدًا فــي الجامعــات الســعودية حيــث 
ــددًا  ــن ع ــة ومك ــي الكلي ــاءة خريج ــع كف ــي رف ــج ف ــاهم البرنام س
كبيــرًا منهــم مــن إيجــاد فــرص توظيــف فــي جهــات هندســية 
مرموقــة. كمــا شــددت الخطــة االســتراتيجية الثانية لكلية الهندســة 
)1432-1437هـــ / 2013-2016م( علــى أهميــة التدريــب العملــى باعتبــاره 
للطالــب  العمليــة  والمهــارات  المعرفــة  لتعزيــز  فعالــة  وســيلة 

ــل. ــوق العم ــل لس ــداد األمث ــداده اإلع وإع

مقدمة :
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أهداف التدريب العملى لطالب 
كلية الهندسة:

ــد  ــرر وحي ــى كمق ــب العمل ــجيل التدري ــب تس ــى الطال ــب عل   يج
للفصــل الصيفــى عــن طريــق البوابــة االلكترونيــة ولــن يحســب 

ــجيل. ــم التس ــم يت ــا ل ــى م ــب العمل التدري

أفضــل  تعكــس  التــي  الممتــازة  األكاديميــة  البرامــج  توفيــر 
الحاليــة«. المهنــة  ومتطلبــات  احتياجــات 

بناء االعتماد على النفس.
النقــد والتفكيــر التحليلــي ومهــارات حــل المشــكلة عنــد طــالب 

الكليــة.
تهيئة الطالب مهنيا وتعميق معارفه.

تنمية مهارات الطالب وقدراته
تزويد الطالب بالخبرة العملية الالزمة لمزاولة المهنة.

التعرف على األنشطة اوالمجاالت لهندسية.
ــالل  ــن خ ــب م ــها الطال ــي درس ــية الت ــات الهندس ــيخ النظري ترس

ــة. ــة العملي الممارس
تهيئة الطالب إلعداد وكتابة تقارير فنية.

تطوير مهارات الطالب الهندسية وتهيئته للعمل الميداني.
تعريــف الطالــب علــى العمــل ضمــن فريق عمــل واحد ليكتســب 

كيفيــة التعامــل مــع اآلخرين.
والواقــع  العلميــة  والنظريــات  الدراســة  بيــن  الربــط  محاولــة 

. لتطبيقــي ا
التزام الطالب في االنضباط والجدية في العمل.

معايشــة ذوي الخبــرة مــن المهندســين واإلحســاس بحياتهــم 
العمليــة والمهــام الموكلــة إليهــم.
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إلعتماد التدريب العملى لطالب كلية 
الهندسة ألبد من االلتزام ببنود اآللية 

المعتمدة من مجلس الكلية وهى:
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التقرير السري     40%                          التقاريير االسبوعية     %10   
التقرير المفصل   %50

للتدريــب  الكليــة لجنــة    تشــكل فــي كل قســم مــن أقســام 
العملــى تشــارك فــى كافــة أنشــطة التدريــب لطــالب القســم، ومــن 
ــتالم  ــب، واس ــرة التدري ــه فت ــد انهائ ــب بع ــم أداء الطال ــا تقيي مهامه
التقاريــر االســبوعية والتقريــر الســري، ويكــون مقــرر اللجنــة المشــرف 
علــى التدريــب العملــى بالقســم عضــو وحــدة التدريــب العملــي 

ــة. بالكلي
  يقــوم الطالــب خــالل فتــرة التدريــب بإعــداد تقريــر شــامل عــن 

مجــاالت التدريــب التــي مــر بهــا.
  يســلم التقريــر المفصــل و التقاريــر االســبوعية والتقريــر الســرى 
لمســجل الكليــة بحــد أقصــى نهايــة األســبوع الســادس مــن انتهــاء 

ــب. التدري
التقاريــر  بدراســة  اللجنــة  تقــوم  للقســم  األوراق  إحالــة  بعــد    

. تقييمهــا و
  يقــدم الطالــب عرضــً عــن تدريبــه أمــام اللجنــة، ويتــم مناقشــته 
ــم  ــم عروضه ــوائيً لتقدي ــالب عش ــن الط ــدد م ــار ع ــم اختي ــه )يت في

ــة(.  ــام اللجن أم
  يقّيم الطالب وفقا لآللية التالية:

  تقرر اللجنة إجتياز التدريب العملى للطالب أو رسوبه.
ــاء  ــن انته ــر م ــبوع العاش ــة األس ــى نهاي ــد أقص ــة بح ــن النتيج   تعل

ــب. ــب الطال ــرة تدري فت

المتطلبات األكاديمية للبرنامج :
ــه  ــى علي ــب العمل ــجيل التدري ــحا لتس ــب مرش ــح الطال ــي يصب  لك

اســتيفاء الشــروط التاليــة:
وحيــد  كمقــرر  العملــي  التدريــب  بتســجيل  الطالــب  يقــوم    
للفصــل الصيفــى عــن طريــق البوابــة االلكترونيــة، وال يحســب 

التدريــب العملــي مــا لــم يتــم التســجيل.
ــي  ــجلة ف ــاعات المس ــن الس ــاعة م ــل 110 س ــد أكم ــون ق   أن يك

نهايــة الفصــل الدراســي الثانــي.
  أن ال يكون موقوفا عن الدراسة في الجامعة.

  أن يكون التدريب مستوفيا لمتطلبات القسم أو الكلية.



6

التدريب العملي لطالب كلية الهندسة

للشــؤؤن  الكليــة  وكالــة  مــن  للشــركات  خطــاب  إعــداد    
الكليــة. لطــالب  تدريــب  فــرص  بطلــب  األكاديميــة 

  إرسال الخطاب عن طريق الفاكس والبريد.
  استقبال ردود الشركات.

  إدخال الردود على النظام االلكتروني للكلية.
  فــرز الفــرص وإرســالها للمشــرفين علــى التدريــب العملــى فــي 

األقســام عــن طريــق البريــد اإللكترونــي وصــور خاصــة للحفــظ
  اســتقبال الطــالب المســتوفين لشــروط التدريــب العملــى بــكل 

قســم وتعبئــة النمــوذج الخــاص بمنــح فرصــة تدريبيــة.
قبــل  مــن  الطالــب  لتدريــب  فرصــة  منــح  طلــب  اســتقبال    

بالقســم. التدريــب  علــى  المشــرف 
   إعــداد خطــاب توجيــه الطالــب مــن قبــل منســق التدريــب 

بالكليــة إلــى الشــركة.
   اعتماد الخطابات.

  تسليم الخطابات للطالب.
  حفــظ جميــع الخطابــات علــى ملــف اكســل وملــف حفــظ 

المعامــالت.
  اســتقبال التقاريــر الســرية واألســبوعية مــن الشــركات المانحــة 

للتدريــب. 
ــب  ــرفي التدري ــالها لمش ــرية وإرس ــر الس ــات التقاري ــال بيان    إدخ

ــام. ــي األقس ف

إجراءات تنفيذ التدريب العملي بكلية 
الهندسة:

مدة التدريب :

ــق  ــة وف ــة الهندس ــي كلي ــي ف ــب العمل ــذ التدري ــراءات تنفي ــم إج تت
مــا نــص عليــه دليــل اإلجــراءات )إجــراء رقــم 01-07011105( حيــث تشــمل 

ــي: ــا يل ــة م ــة الهندس ــي كلي ــي ف ــب العمل ــذ التدري ــراءات تنفي إج

مــدة التدريــب العملــى عشــرة أســابيع خــالل فصــل الصيــف، حيــث ال 
يحــق للطالــب التســجيل فــي أي مقــررات دراســية أخــرى.
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خطوات التسجيل : 
ــن  ــى م ــى الثان ــل الدراس ــالل الفص ــى خ ــب العمل ــجيل للتدري ــدأ التس يب

ــي: ــدول التال ــي الج ــح  ف ــو موض ــا ه ــا لم ــى وفق ــام الجامع الع

النشاط التاريخ
تسجيل رغبات الطالب الراغبين فى 

التدريب
1

اعالن الفرص التدريبية المتاحة 
للطالب بداية االسبوع الثامن  2

أعالن نتائج توزيع الطالب على 
الفرص التدريبية المتاحة بداية االسبوع الحادى عشر 3

آخر موعد لتسليم خطابات توجيه 
الطالب الى الشركات األسبوع الثالث عشر 4

بدأ التدريب بعد االختبارات 5

  يتوجــه الطالــب المرشــح الــى منســق برنامــج التدريــب العملــى بقســم 
تخصــص الطالــب لتعبئــة نموذج التســجيل.

  يتولــى منســق التدريــب العملــى بالقســم األكاديمــي إرســال نمــاذج 
التســجيل إلــى لجنــة التدريــب العملــى بالكليــة.

التســجيل  باقــي إجــراءات  التدريــب العملــى إكمــال    تتولــى لجنــة 
الكليــة. مســجل  مــع  بالتنســيق 

إلتزامات الطالب قبل فترة  التدريب :
  التأكــد مــن عــدم كونه ضمــن قائمة الطــالب الموقوفين مــن الجامعة 

بعــد انتهــاء الفصل الدراســي الذي يســبق فترة التدريــب العملى.
ــة  ــق مراجع ــن طري ــم ع ــدى قس ــة ل ــراءات األكاديمي ــع اإلج ــاء جمي   إنه

ــم. ــى بالقس ــب العمل ــق التدري منس
ــب  ــة التدري ــى جه ــة إل ــن الكلي ــه م ــمي الموج ــاب الرس ــتالم الخط   اس
ويتضمــن تعريفــا بالطالــب وتخصصــه ونمــاذج تقويمه أثنــاء فتــرة التدريب 

ودليــل اإلتصــال.
  اســتالم تعريــف يتضمــن بعــض المعلومــات واإلرشــادات والنمــاذج التــي 

تتعلــق بالتدريــب العملى.

 من األسبوع السادس الى نھایة
األسبوع السابع
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  قضــاء فتــرة التدريــب كاملــة ) 10 أســابيع ( لــدى جهــة التدريــب 
التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل إدارة التدريــب العملــى وعــدم 
ــمية  ــة رس ــى موافق ــول عل ــد الحص ــرى إال بع ــة أخ ــى جه ــال إل االنتق

ــب. ــة التدري ــة وجه ــن الجامع ــن كل م م
  االلتزام بقواعد وأنظمة العمل لدى جهة التدريب.

  تزويــد الكليــة بنمــوذج دليــل االتصــال الــذي يوضــح تاريخ بــدء التدريب 
وموقــع التدريــب واســم وعنوان المشــرف علــى التدريب.

  يجب على الطالب إعداد التقارير األسبوعية والتقرير المفصل.
  يجب على الطالب ملئ األستبانات الخاصة بالمتدرب .

  يجــب علــى الطالــب إعــداد العــرض المرئــي لتقديمــة فــي االختبــار 
الشــفهي.

مراجعــة منســق لجنــة التدريــب بقســمه  فــي بدايــة الفصــل الدراســي 
ــي  ــد النهائ ــخ الموع ــة تاري ــي لمعرف ــب العلم ــرة التدري ــب فت ــذي يعق ال

ــفهي. ــار الش ــي واالختب ــر النهائ ــليم التقري لتس

  تزويــد الطالــب ببرنامــج تدريبــى مناســب لتخصصــه وان ال يســتغل 
وجــود الطالــب فــي المؤسســة فــي القيــام بأعمــال روتينيــة ليــس لهــا 

ــه.  ــة بتخصص عالق
ــتبيان  ــك االس ــب وكذل ــتوى أداء الطال ــن مس ــر ع ــة بتقري ــد الكلي   تزوي

ــب. ــرة التدري ــة فت ــد نهاي ــل عن ــى أن يرس ــب، عل ــة التدري ــاص بجه الخ
  علــى المؤسســة تطبيــق المهــارات المرســلة مــع الطالــب التــي يجــب 

ان يطبقهــا خــالل التدريــب العملــى.
  علــى المؤسســة أن تعمــل علــى تحقيــق العالقــة المســتمرة بيــن 
ــب  ــارة الطال ــة بزي ــن الكلي ــؤولين م ــمح للمس ــب وان يس ــة  والطال الكلي

ــك. ــة لذل ــي الحاج ــا تقتض عندم
  ويجب على جهات التدريب ان تملئ االستبيانات الخاصة بها 

إلتزامات الطالب أثناء فترة التدريب : 

إلتزامات الطالب بعد فترة التدريب :

إلتزامات جهة التدريب :
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 بعض الشركات التي تقوم بالتدريب 
العملي لطالب كلية الهندسة :






