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 التدريب الميدانى
 

طبقا لالئحة الكلية ال يمنح الطالب درجة البكالوريوس إال بعد اجتيازه للتدريب من قبل الهيئة أو المؤسسة 

 التي اجري التدريب بها أو من خالل برنامج تدريبي تقوم الكلية بتنفيذه من خالل األقسام المعنية بذلك.

 

 :القواعد المنظمة للتدريب الميداني

تدالكلية لن تع  -1 يتم ال سوف  تي  سات ال ئات والمؤس عن الهي ثاني  سي ال ها مع بداية الفصل الدرا ريب في

 .خالل نفس العام الدراسي

 يتقدم الطالب بمأل استمارة خاصة برغباته في األماكن التي يرغب التدريب فيها.  -2

ه  -3 تدريب في لن يتم توزيع الطالب على الهيئات والمؤسسات التي سوف يتم ال باتهم ويع لى رغ ناء ع ا ب

 عن ذلك بإدارة وحدة شئون الطالب بالكلية.

يتوجه الطالب إلى الهيئة أو المؤسسة التي تم توزيعه بها بخطاب من أدارة اللجنة بالكلية حتى يمكنه   -4

 بدأ التدريب بالهيئة في الموعد المحدد للتدريب بالتنسيق بين اللجنة والهيئة.

خالل تقوم الكلية بال  -5 من  تدريب  ية ال عة جد تدريب بمتاب تنسيق مع الهيئات والمؤسسات القائمة على ال

 عضو هيئة تدريس تكلفة اللجنة لكل هيئة أو مؤسسة وعضو آخر من العاملين بموقع التدريب.

شوف   -6 هذه الك يتم توقيع الطالب بكشوف خاصة بحضورهم وانصرافهم بمكان التدريب على أن تسلم 

 النتهاء من التدريب.للجنة بعد ا

ئة  55ال يعتبر الطالب مجتازا للتدريب إال إذا وصلت نسبة حضوره للتدريب نسبة ألتقل عن  -7 في الما

 من اجمالى مدة التدريب.

طالب   -5 شئون ال حدة  لى أدارة و تدريب إ جة ال يان بنتي سة ب ئة أو المؤس سل الهي تدريب تر ية ال في نها

 بالكلية.

 والرحالت الحقلية التدريبالجهات المشاركة في  

أماكن التدريب الميداني لطالب الفرق المختلفة بالهيئات والمؤسسات التي أبدت موافقتها على المشاركة 

 في التدريب والموضحة في الجدول التالي:

 

 (: الجهات المشاركة في التدريب الميداني 1جدول )

 العنوان اسم الجهة العنوان اسم الجهة

 أسيوط مصنع األسمنت سوهاج –جا جر مصنع السكر

 سوهاج  –مدينة ناصر  مصنع هدرجة الزيوت
معهد البحوث الفلكية 

 والجيوفيزيقية
 القاهرة -حلوان

 قنا  –نجع حمادي  مصنع األلومونيوم
شركة نيازا للمبات 

 الكهربائية
 اإلسكندرية

 اإلسكندريةشركة الخزف والبور  مدينة سوهاجالهيئة العامة للتأمين 
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 سلين الصحي

 سوهاج مستشفى سوهاج العام سوهاج -مدينة ناصر إدارة المحاجر

 سوهاج -مدينة ناصر  مصنع البيبسي كوال
مستشفى سوهاج 

 الجامعي
 سوهاج -مدينة ناصر

 القاهرة -مدينة نصر الشركة العامة للبترول
مناجم ومصانع 

 الفوسفات ابوطرطور
 الوادي الجديد –الخارجة 

 جنوب سيناء ل للبترولشركة بترو ب
مناجم شركة الحديد 

 والصلب
 الجيزة -الواحات البحرية 

شركة رجوا للمياه 

 الجوفية
 القاهرة

شركة أبيدوس للغازات 

 الصناعية بالكوثر
 سوهاج –الكوثر 

شركة البتر وكيماويات 

 المصرية
 اإلسكندرية

شركة الكوثر 

 للمسبوكات
 سوهاج –الكوثر 

 المركز الق

 مي للبحوث
 القاهرة هيئة الطاقة الذرية القاهرة

مركز البحوث الزراعية 

 بجزيرة شندويل
 سوهاج

مركز بحوث وتطوير 

 الفلزات
 القاهرة

 

 التدريب الميداني والعمل الحقلي متابعة

 أوال : متابعة التدريب الميداني

أو التدريب الداخلي يتم متابعة التدريب سواء في الهيئات والمؤسسات الخارجية )األطراف المجتمعية( 

طالب  )والذي يتم داخل أقسام الكلية لتنفيذ برامج حديثة يرى القسم المختص التدريب عليها واكتساب ال

 مهارات خاصة في نفس الموضوع( من خالل المحاور التالية:

ئة أو  -1 متابعة من خالل هيئة أشراف من داخل الكلية )عضو هيئة تدريس من القسم المختص بكل هي

 مشاركة في التدريب(. مؤسسة

 متابعة مكان التدريب من خالل عضو أشراف من قبل الجهة القائمة بالتدريب. -2

من  كل  ها  قدم ب غرض( يت لذلك ال عدة  ماذج م على أن تتم المتابعة في صورة تقارير دورية أسبوعية )ن

 المشرف المكلف من قبل الكلية  والمشرف المكلف من قبل مكان التدريب.

هدف توضح هذه الت يق ال قارير التزام الطالب بمواعيد التدريب ، ومدى تقدم الطالب في التدريب وتحق

 الذي من أجلة وضعت خطة التدريب.

 

 التدريب الميداني والعمل الحقلي تقييم

 أوال : تقييم التدريب

 ية:يقيم التدريب الميداني بعد إتمام تنفيذ الخطة السنوية للتدريب من خالل عناصر التقييم التال

من  -1 تدريب  مة على ال شراف القائ ئة األ من هي عة  ية الموق سبوعية والنهائ ييم األ ماذج التق ن

ها  يتم في تي  ية ال سات المجتمع ئات والمؤس من الهي فة  شراف المكل ئة األ ية وهي خل الكل دا

 التدريب. )من خالل النماذج المعدة لذلك الغرض(
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والتاي تتضامن قادر االساتفادة ماان  نمااذج تقيايم ياتم مألهاا بمعرفاة المتادربين )الطاالب( -2

 التدريب، وتحقيق الغرض منة، والمهارات المكتسبة من التدريب.

يه  -3 ضح ف سابقة يو ماذج ال قع الن من وا تدريبي  عام  كل  ية  تقوم اللجنة بأعداد تقرير في نها

لدكتور/  ستاذ ا سيد األ لى ال ضه ع جودة األداء وعر فه و يق أهدا تدريب ومدى تحق تائج ال ن

يد الكل عايير عم لى م لى أع صول إ طوير للو في الت ستمرارية  ضمان اال لرأي و بداء ا ية إل

 لجودة األداء.

 

 رحالت العلمية والحقليةال 

مزارات الكلية تقوم   -1 ماكن وال عن األ ية  فة بالكل سام المختل مع األق سيق  سي بالتن مع بداية العام الدرا

سي والمنشات التي سوف يتم زيارتها من خالل الرحالت الع لمية للفصلين الدراسيين في العام الدرا

 طبقا لالئحة الكلية. 

يضع كل قسم من أقسام الكلية برنامج الرحالت واألماكن التي سوف تقوم الرحلة بزيارتها وتكلفتها   -2

 المالية واحتياجاتها من وسائل المواصالت والمعدات الالزمة للرحلة ويقوم بإبالغها للجنة. 

 باإلعالن عن الرحلة و موعدها وذلك بالقسم المختص وكذلك بإدارة شئون الطالب . الكلية تقوم  -3

 يقوم الطالب بتسجيل أسمائهم بسكرتارية القسم المختص وسداد الرسوم المقررة للرحلة.   -4

قوم   -5 يةت ماكن  الكل توفير أ كذلك  ها و لة بزيارت ستقوم الرح تي  مزارات ال ماكن وال مع األ سيق  بالتن

 ة واإلعاشة للطالب بما ييسر إتمام الرحلة على أكمل وجه. اإلقام

لة   -6 في الرح شاركين  طالب الم مع ال عا  ختص اجتما سم الم بل الق من ق فة  تعقد لجنة األشراف المكل

 لعرض برنامج الرحلة وتوعيتهم بأهمية ومدى االستفادة من برنامج الرحلة . 

هذ  -7 سنة ل مال ال ساب يخصص القسم جزء من درجات أع ية واكت ية وجد سبها أهم ما يك لرحالت م ه ا

 الطالب مهارات متعددة من برنامج الرحلة. 

الرحلااة إجباريااة لكاال الطااالب المقاارر علاايهم برنااامج الرحلااة وال يحااق للطالااب االعتااذار إال فااي   -5

 الحاالت القصوى التي يوافق عليها رئيس القسم المختص ببرنامج الرحلة .

لة  -9 ئيس الرح قد  يقدم ر تي  بات ال تذليل العق سته و نة لدرا ئيس اللج لى ر لة إ عودة الرح عد  يرا ب تقر

 تصادف الرحلة لتفادي ذلك في األعوام التالية. 
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 األماكن والجهات المقترحة للرحالت العلمية والحقلية

ضح في يوجد العديد من األماكن والجهات المقترحة للرحالت العلمية والحقلية لطالب الكلية كما هو مو

 الجدول المرفق.

 

 األماكن التي يمكن زيارتها من خالل العمل الحقلي والرحالت العلمية الفرقة

 الجبال المجاورة لمدينة سوهاج )العيساوية ، الديابات ، الكوامل( الفرقة األولى جيولوجيا

 الكوامل( الجبال المجاورة لمدينة سوهاج )العيساوية ، الديابات ، الفرقة الثانية جيولوجيا

 الواحات الداخلة والخارجة ، الواحات البحرية والفرافرة ، الفيوم  الفرقة الثالثة جيولوجيا

 البحر األحمر ، جنوب وشمال سيناء ، من أسوان حتى قنا الفرقة الرابعة جيولوجيا

 الفرقة الرابعة كيمياء
 شركة تكرير –شركة الخزف والبور سلين  -شركة البتر وكيماويات  

 البترول

الفرقة الرابعة كيمياء و 

 نبات
وديان منطقة القصير وسفاجا  ومرسى علم  وكذلك سواحل وخلجان 

 البحر األحمر من سفاجا حتى مرسى علم جنوبا

 أو زيارة بعض المزارات التي تتناسب وتخصص الشعب المقابلة -

 الفرقة الرابعة نبات

الفرقة الرابعة كيمياء 

 وميكروبيولوجي

لفرقة الرابعة كيمياء ا

زيارة عدد من المواقع بمنطقة البحر األحمر وكذلك مركز األحياء  وحيوان

 البحرية ومناطق تجمع األحياء البحرية على طول ساحل البحر األحمر.
 الفرقة الرابعة علم الحيوان

 الفرقة الرابعة فيزياء

وشركة  الفلزات -زيارة بعض الشركات والهيئات مثل مصنع السبائك 

هيئة  –معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية  –نيازا للمبات الكهربائية 

 الطاقة الذرية

حي –مصنع الومينيوم نجع حمادي  –مركز بحوث وتطوير الفلزات 

 الكوثر

الفرقة الرابعة رياضة 

 وحاسب آلي

مركز التعبئة واإلحصاء بعض مراكز الحاسبات والمعلومات والتي 

 لقسمتتناسب والئحة ا
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 ثانيا : متابعة العمل الحقلي والرحالت العلمية

تي  .1 صة وال يتم متابعة العمل الحقلي والرحالت العلمية والتي تضع برامجها األقسام المخت

 تضع خطتها اللجنة مع بداية كل عام دراسي على النحو التالي:

مال .2 يذ يقوم رئيس الرحلة والمشرفين العلميين للرحلة والمشرف ال عة تنف ي واإلداري بمتاب

 برنامج الرحلة لتحقيق الهدف المنشود من الرحلة .

متابعااة الاارحالت ماان موقااع الكليااة باالتصااال المباشاار بااين رئاايس القساام وأضاااء هيئااة  .3

 األشراف بمكان أقامة الرحلة.

عة  .4 قر الجام لى م لة إ عودة الرح عد  لة ب نامج الرح يذ بر عن تنف صيلي  من خالل تقرير تف

 ة رئيس الرحلة. يتقدم ب

 

 ا : تقييم العمل الحقلي والرحالت العلميةلثثا

ضع  تي ت صة وال سام المخت ها األق ضع برامج تي ت ية وال لرحالت العلم لي وا مل الحق ييم الع يتم تق

 خطتها اللجنة مع بداية كل عام دراسي على النحو التالي:

عن .1 صيلي  ير تف لة  يقدم رئيس الرحلة والمشرفين العلميين للرحلة تقر نامج الرح يذ بر تنف

 منذ الوصول إلى مقر إقامة الرحلة حتى مغادرة محل إقامتها والعودة إلى مقر الكلية .

لة  .2 طالب الرح يع  ييم لجم موذج تق قديم ن لة بت مي للرح شرف العل لة والم يقوم رئيس الرح

ستفادة  جة ا ضية ودر صورة مر ها ب يذ برنامج لة وتنف لب بالرح تزام الطا مدى ال يتضمن 

 ب من برنامج الرحلة.الطال

ير  .3 من التقر سخة  سال ن قات وإر يات ومعو من ايجاب تقوم اللجنة بدراسة ما جاء بالتقرير 

تذليل  بة و جاء  ما  قوف على  ختص للو سم الم ئيس مجلس الق لدكتور / ر ستاذ ا للسيد األ

 المعوقات  لضمان تفاديها في األعوام القادمة.

ما  .4 لة و طالب للرح ييم ال خاص بتق موذج  ضحا مأل ن لة مو نامج الرح من بر يذه  تم تنف

 المهارات التي أكتسبها الطالب من برنامج الرحلة.

شراف  .5 تقوم اللجنة بدراسة التقارير الواردة من هيئة إشراف الرحلة ونماذج تقييم هيئة األ

يد  لدكتور/ عم ستاذ ا سيد األ لى ال ضه ع ها لعر جاء ب ما  فى ع ير وا والطالب وأعداد تقر

لى الكلية إلبداء الر صول إ مة للو عوام القاد في األ طوير  في الت أي وضمان االستمرارية 

 أعلى معايير لجودة األداء. 
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ينشأ بوحدة الجودة ملف خاص بالتدريب الميداني والرحالت العلمية ويشمل الملف الوثائق 

 اآلتية:

 وثائق تسلم الى وحدة الجودة:

 قائمة موقف الطالب بأسماء الطالب المشاركين -1

 لمخاطباتا -2

 إسطوانة بها صور فوتوغرافية أو أي مواد فيلمية تم أخذها اثناء التدريب -3

 تقييم التدريب -4

 تقرير التدريب -5

 .أي وثائق اخرى ذات عالقة -6
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