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 مقدمة

 يهدف التدريب الميدانى و الرحالت العلمية لطالب كلية العلوم بجامعة سوهاج الى: 

نية تؤهله عملية وميدا اتوخبر اتكلية مهارالخريج  فى اكسابمشاركة المؤسسات والهيئات المجتمعية  (0

 إلى المنافسة في سوق العمل الخارجي بعد التخرج.

كلية و األطراف المجتمعية العديدة المنتشرة في اإلقليم وخارج حدود اإلقليم الالتعاون الدائم والمتواصل بين  (2

و مما يترتب علية احتكاك الخريجين من خالل العمل الحقلي الذي يتالءم والتخصصات العديدة بالكلية 

كلية تتناسب واحتياجات هذه العمل الهيئات والمؤسسات المجتمعية وخلق فرص عمل حقيقية لطالب  طبيعة

 الهيئات والمؤسسات.

المشاركة فى التدريب و السعى  والهيئات المجتمعية لمشاكل والعقبات التي تالقيها األطرافالتعرف على ا (3

 تجاه وضع حلول لهذة المشكالت.فى اتوجيه البحث العلمي والمشروعات العلمية بالكلية  نحو
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 لتدريب الميدانياآليات تنفيذ 
 

 سنويا.عن الهيئات والمؤسسات التي سوف يتم التدريب فيها  االعالن (0

 .ةم المختصاقسرأى اال االعالن عن البرامج التدريبية المتاحة باالقسام فى حالة وجودها و ذلك بعد اخذ (2

 األماكن التي يرغب التدريب فيها. بقائمةخاصة الستمارة االب بمأل الطال قيام (3

 فيها بناء على رغباتهم. بتوزيع الطالب على الهيئات والمؤسسات التي سوف يتم التدرياالعالن عن  (4

بندأ التندريب  مبها بخطاب منن الكلينة حتنى يمكننه متوجه الطالب إلى الهيئة أو المؤسسة التي تم توزيعه (5

 الموعد المحدد للتدريب بالتنسيق. بالهيئة في

 تكلين  اعاناء التنسيق مع الهيئات والمؤسسات القائمة على التدريب بمتابعة جدية التدريب من خنالل  (6

 .من االقسام المختلفة بمتابعة تدريب الطالب فى مواقع التدريب هيئة تدريس

 ارسال جهة التدريب بتقرير  عن التدريب الى الكلية. (7

لكليننة ال يمنننط الطالننب درجننة البكننالوريوج إال بعنند اجتيننازه للتنندريب مننن قبننل الهيئننة أو طبقننا لالئحننة ا (1

المؤسسة التي اجري التندريب بهنا أو منن خنالل برننامج تندريبي تقنوم الكلينة بتنفينذه منن خنالل األقسنام 

 المعنية بذلك. 
 

 آلية تنفيذ الرحالت العلمية والحقلية
 

طبقا لمتطلبنات كنل قسنم الرحالت العلمية  اثناءالتي سوف يتم زيارتها األماكن والمزارات والمنشات تحديد  (0

  علمى بما يخدم العملية التعليمية بالبرامج التى يقدمها القسم.

برنامج الرحالت واألماكن التي سوف زيارتها وتكلفتها المالية واحتياجاتهنا منن وسنائل المواصنالت  وضع  (2

  ام العلمية.من خالل االقس والمعدات الالزمة للرحلة

  من خالل لوحات االعالنات.اإلعالن عن الرحلة و موعدها  (3

 وسداد الرسوم المقررة للرحلة. الطالب تسجيل أسمائهم  (4

التنسيق مع األماكن والمزارات التي ستقوم الرحلة بزيارتها وكذلك توفير أماكن اإلقامنة واإلعاةنة للطنالب  (5

 بما ييسر إتمام الرحلة على أكمل وجه. 

اجتماعا مع الطالب المشناركين فني الرحلنة لعنر  عقد بلجنة األةراف المكلفة من قبل القسم المختص  قيام (6

 برنامج الرحلة وتوعيتهم بأهمية ومدى االستفادة من برنامج الرحلة. 

ص جزء من درجات أعمال السنة لهذه الرحالت مما يكسبها أهمية وجدية واكتساب الطالب مهارات يخصت (7

 . و ذلك طبقا لالقسام المختلفة امج الرحلةمتعددة من برن

للطالننب االعتننذار إال فنني الحنناالت  قبرنننامج الرحلننة وال يحنن مالرحلننة إجباريننة لكننل الطننالب المقننرر علننيه (1

 القصوى التي يوافق عليها رئيس القسم المختص ببرنامج الرحلة .

لدراسته وتذليل العقبنات التني  القسمالرحلة تقريرا بعد عودة الرحلة إلى رئيس  الرئيسى على المشرف تقديم (9

 قد تصادف الرحلة لتفادي ذلك في األعوام التالية. 
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 متابعة التدريب الميداني
 

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

سم المختص التدريب عليها واكتساب الطالب مهنارات )والذي يتم داخل أقسام الكلية لتنفيذ برامج حديثة يرى الق

 خاصة في نفس الموضوع( من خالل المحاور التالية:

متابعة من خالل هيئة أةراف من داخل الكلية )عاو هيئة تدريس من القسم المختص بكل هيئة أو مؤسسنة  (0

 مشاركة في التدريب(.

 قائمة بالتدريب.متابعة مكان التدريب من خالل عاو أةراف من قبل الجهة ال (2

تتم المتابعة في صورة تقارير دورية  يتقدم بها كل من المشرف المكل  من قبنل الكلينة  والمشنرف المكلن   (3

 من قبل مكان التدريب.

توضط هذه التقارير التزام الطالب بمواعيد التدريب ، ومدى تقدم الطالب في التدريب وتحقيق الهدف النذي  (4

 من أجلة وضعت خطة التدريب.
 

 

 

 

 

 و الحقلية الرحالت العلمية متابعة

 والتي تاع برامجها األقسام المختصة على النحو التالي: و الحقلية يتم متابعة الرحالت العلمية

رئيس الرحلة والمشرفين العلميين للرحلة والمشرف المالي واإلداري بمتابعة تنفيذ برنامج الرحلة  قيام (1

 لتحقيق الهدف المنشود من الرحلة .

ااء هيئة األةراف بمكان أقامة عبعة الرحالت من موقع الكلية باالتصال المباةر بين رئيس القسم وأمتا (2

 الرحلة.

 لرحلة.ل ىرئيسال ه المشرفتقرير تفصيلي عن تنفيذ برنامج الرحلة بعد عودة الرحلة يتقدم باعداد  (3
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 تقييم التدريب الميدانى

 بعد إتمام تنفيذ الخطة السنوية للتدريب من خالل عناصر التقييم التالية: م التدريب الميدانييقييتم ت

نمناذج التقيننيم األسنبوعية والنهائيننة الموقعنة مننن هيئنة األةننراف القائمنة علننى التندريب مننن داخنل الكليننة  (0

 وهيئة األةراف المكلفة من الهيئات والمؤسسات المجتمعية التي يتم فيها التدريب.

مألها بمعرفة المتدربين )الطالب( والتي تتامن قدر االسنتفادة منن التندريب، وتحقينق نماذج تقييم يتم   (2

 الغر  منة، والمهارات المكتسبة من التدريب.

أعداد تقرير في نهاية كل عام تدريبي من واقع النماذج السابقة يوضط فيه نتائج التندريب ومندى تحقينق  (3

الندكتور  عميند الكلينة إلبنداء النرأي وضنمان االسنتمرارية فني أهدافه وجودة األداء وعرضه على السيد األستاذ 

 التطوير للوصول إلى أعلى معايير لجودة األداء.
 

 

 

 

 

 تقييم الرحالت العلمية و الحقلية

 والتي تاع برامجها األقسام المختصة على النحو التالي: و الحقلية يتم تقييم الرحالت العلمية

تقريننر تفصننيلي عننن تنفيننذ برنننامج الرحلننة منننذ م يقنندبتميننين للرحلننة رئننيس الرحلننة والمشننرفين العلقيننام  (0

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

رئيس الرحلة والمشرف العلمي للرحلة بتقديم نموذج تقييم لجميع طالب الرحلة يتامن مدى التزام قيام  (2

 ها بصورة مرضية ودرجة استفادة الطالب من برنامج الرحلة.الطالب بالرحلة وتنفيذ برنامج

دراسة ما جاء بالتقرير من ايجابيات ومعوقات وإرسال نسخة من التقرير للسيد األستاذ الدكتور   رئيس  (3

 مجلس القسم المختص للوقوف على ما جاء بة وتذليل المعوقات  لامان تفاديها في األعوام القادمة.

الطننالب للرحلننة ومننا تننم تنفيننذه مننن برنننامج الرحلننة موضننحا المهننارات التنني  ميمننأل نمننوذج خنناص بتقينن (4

 أكتسبها الطالب من برنامج الرحلة.

دراسة التقارير الواردة من هيئة إةراف الرحلنة ونمناذج تقينيم هيئنة األةنراف والطنالب وأعنداد تقرينر  (5

بننداء النرأي وضنمان االسنتمرارية فنني وافنى عمنا جناء بهننا لعرضنه علنى السنيد األسننتاذ الندكتور  عميند الكلينة إل

 . التطوير في األعوام القادمة للوصول إلى أعلى معايير لجودة األداء
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 بعض جهات التدريب الميدانى و الرحالت العلمية

 العنوان اسم الجهة

 سوهاج –جرجا  مصنع السكر

 سوهاج  –مدينة ناصر  مصنع هدرجة الزيوت

 قنا  –جع حمادي ن ممصنع األلومونيو

 القاهرة نةركة الخزف والبور سلي

 مدينة سوهاج الهيئة العامة للتأمين الصحي

 سوهاج -مدينة ناصر إدارة المحاجر

 سوهاج -مدينة ناصر  مصنع البيبسي كوال

 القاهرة -مدينة نصر الشركة العامة للبترول

 جنوب سيناء للبترول لةركة بترو ب

 سكندريةاال ر البترولةركات البترول و تكري

 القاهرة ةركة رجوا للمياه الجوفية

 أسيوط مصنع األسمنت

 القاهرة -حلوان معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية

 اإلسكندرية ةركة نيازا للمبات الكهربائية

 اإلسكندرية نةركة الخزف والبور سلي

 سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي   مستشفى سوهاج العام

 سوهاج األورام معهد 

 الوادي الجديد –الخارجة  مناجم ومصانع الفوسفات ابوطرطور

 الجيزة -الواحات البحرية  مناجم ةركة الحديد والصلب

 سوهاج –الكوثر  ةركة أبيدوج للغازات الصناعية بالكوثر

 سوهاج –الكوثر  ةركة الكوثر للمسبوكات

 القاهرة هيئة الطاقة الذرية

 القاهرة ير الفلزاتمركز بحوث وتطو

 القاهرة المركز القومي للبحوث

 سوهاج مركز البحوث الزراعية بجزيرة ةندويل

 العيساوية ، الديابات ، الكوامل الجبال المجاورة لمدينة سوهاج

 الوادى الجديد الواحات الداخلة والخارجة والبحرية والفرافرة

 البحر االحمر جبال البحر االحمر

 سيناء جنوب سيناءجبال ةمال و 

وديان منطقة القصير وسفاجا  ومرسى علم  وسواحل 

 وخلجان البحر األحمر
 البحر االحمر 
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 من خالل الجهات التدريبية المختلفة عليها الطالبالمتوقع حصول أمثلة للمهارات التدريبية 

 المهارات التدريبية المتوقعة اسم الجهة

)طالب  إدارة المحاجر

 (قسم الجيولوجيا

التعرف على نوعية الصخور ذات القيمة االقتصادية الحجر الجيرى والطفلة  (0

 والرخام والجرانيت والبريشيا .

معرفة مدى جودة الرمل وإمكانية استخدامها فى األغرا  المختلفة كأعمال  (2

 البناء والخرسانة .

تقييم الطفلة ومدى مالئمتها لصناعة األسمنت وصناعة الطوب واستخدامها  (3

 تصالح التربة واألراضى الصحراوية.فى إس

تحديد األهمية االقتصادية لمكونات الجبال وما تحتويه من رمال وزلط  (4

 وحجر جيرى وتقييم كمى ونوعى لهذه المحتويات .

 ةركات البترول

)طالب قسم 

 الجيولوجيا(

تدريب الطالب بالشركة علنى كيفينة حفنر اربنار االستكشنافية وطنرق الحفنر  (0

البئنر أثنناء الحفنر  نية تسجيل البئر وأخنذ العيننات الصنخرية منالمختلفة وكيف

 من األعماق المختلفة للبئر وذلك من واقع الزيارات الميدانية لموقع الحفر.

تحلينننل وقنننراءة وتفسنننير السنننجالت المختلفنننة للبئنننر )الصنننخرية والكهربينننة  (2

 .والسيزمية( وكيفية كتابة تقرير نهائى عن البئر

ةركات تعبئة المياه 

)طالب قسم  الجوفية

 الجيولوجيا(

 

 التدريب على كيفية حفر اربار وتتبع مراحل الحفر المختلفة. (0

 .المختلفةأنواع الحفارات التعرف على  (2

 كيفية أنزال أنواع المواسير المختلفة والفالتر المختلفة للبئر.التعرف على  (3

 تبطين البئر فى مراحل مختلفة .التعرف على  (4

مياه والتعرف على نوعيات المياه إن وجدت ومالئمتها ختبار لاخ الاإجراء  (5

 للغر  المطلوب من أجله.

 أخذ العينات أثناء حفر اربار وتسجيل اربار. (6

المناجم و ةركات 

استخالص الخامات 

)طالب قسم 

 الجيولوجيا(

 

 كيفية إنشاء المناجم والطرق المختلفة ألنشاءها .التعرف على  (0

 لمنتج.كيفية أستخراج االتعرف على  (2

 تقييم المنتج.التعرف على كيفية  (3

 الصناعات المختلفة التى تقوم على المنتج.التعرف على  (4

مصانع االسمنت 

)طالب قسم 

 الجيولوجيا(

 على انواع الخامات المستخدمة فى صناعة األسمنت ونسب الخلط. التعرف (0

الطالننب مهننارة طننرق نقننل الخننام مننن الحقننل الننى المصنننع وكيفيننة  اكسنناب (2

 على اجود انواع الخام المستخدم. التعرف

 التعرف على جودة المنتج بأجراء األختبارات المخصصة لذلك (3

كز القومى رالم

للبحوث الفلكية 

)طالب  يةائوالجيوفيزي

 قسم الجيولوجيا(

التدريب على اجهزة تسجيل وقياج الزالزل وكيفية تفسير السجالت المعدة  (0

 لذلك.

ية والمعناطيسية القديمة وكيفية اخذ اج المغناطيسيالتعرف على اجهزة ق (2

 لقياج المعناطيسية فى الحقل.    العينات
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 المهارات التدريبية المتوقعة اسم الجهة

 معامل التحاليل

والهيئة  بالمستشفيات

 العامة للتأمين الصحى

 )طالب البيولوجى(

 يتم اجراؤها فى معامل التحاليل.أنواع التحاليل المختلفة التى  التعرف على (0

 كيفية تحديد فصيلة الدم.التعرف على  (2

 اتة المختلفة.نوكالتحليل الكيميائى للدم ومعرفة متدريب على ال (3

 تحديد صورة الدم الكاملةالتدريب على  (4

 تحديد دالئل أمرا  الدم المختلفة .التدريب على كيفية  (5

 تحديد أنواع األنسجة وصور تواجدها فى الحاالت المرضية المختلفة  (6

 .الفيروسات المختلفة التى تصيب األنسان  التعرف على (7

 وظائ  األنزيمات المختلفة التى تتواجد بجسم اإلنسان. التعرف على (1

وحدات تنقية مياه 

الشرب والصرف 

)طالب  الصحى

 البيولوجى(

 ملوثات المياه وكيفية معالجتها.التعرف على  (0

إجننراء المعالجننات البيولوجيننة لعدينند مننن المشنناكل التننى التعننرف علننى كيفيننة  (2

 لصرف.تتواجد بخزانات المياه ومحطات ا

مصانع و ةركات 

تعبئة المياه الغازية 

 )طالب الكيمياء(

  .تنقية المياه طرق  التعرف على (0

 .الطبقات وفاعلياتها (2

 .الغازاتالتعرف على كيفية التعامل مع  (3

 الصناعى.صرف المعالجة مياه التعالف على طرق  (4

ةركات البترول و 

البتروكيماويات 

 )طالب الكيمياء( 

 لزيت الخام ) البترول (مصادر ا التعرف على (0

 ابراج التقطيركيفية عمل  التعرف على (2

 معامل مراقبة الخطوط والنواتج التدريب فى (3

 معامل التحاليل

والهيئة  بالمستشفيات

 العامة للتأمين الصحى

 )طالب البيولوجى(

 التدريب على أجهزة التحاليل الدقيقة (0

 التدريب على أخذ العينات إلجراء تحليل  (2

 تجهيز العينات المعملية  التدريب على (3

 فصل مكونات العينات كيفية التدريب على (4

وحدات تنقية مياه 

الشرب والصرف 

)طالب  الصحى

 الكيمياء(

 .أخذ العينات ومعالجتهاكيفية التدريب على   (0

 .التدريب على اجراء التحاليل الكيميائية لعينات المياه من المصدر (2

  .ياه طبقاً للمقاييس المصريةالم المواصفات القياسية لم التعرف على (3

 .التدريب على كيفية ضبط صالحية مياه الشرب (4

)طالب  معهد األورام 

 الكيمياء(

 .التدريب على استخدام أجهزة القياج (0

  .العينات المشعة التعامل معالتدريب على  (2

 .التدريب على أجهزة قياج اإلةعاع (3

 التدريب على معالجة النتائج  (4

 االةعاع.التدريب على وقاية من  (5
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 المهارات التدريبية المتوقعة اسم الجهة

مصانع االسمنت 

 )طالب الكيمياء(

 ات.در الخاماالتعرف على مص (0

 ات.التعرف على تصنيع وتدوير الخام (2

 .التدريب على خط االنتاج (3

 .التدريب على اخذ العينات اثناء االنتاج (4

 .التدريب على تحليل العينات الماخوذة (5

 .التدريب على معالجة النتائج (6

 .التدريب على تحسين المنتج (7

 ريب على التحليل داخل المعامل )التحاليل الدقيقة(التد (1

مصانع السكر )طالب 

 الكيمياء(

 العصير كيفية التدريب على استخالص  (0

 التدريب على معالجة العصير (2

 التدريب على ضبط الرقم الهيدروجينى (3

 التدريب على خطوات الترسيب (4

 التدريب على التجارب المعملية يالدقيقة (5

 نتائجالتدريب على معالجة ال (6
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 بيانات أساسية -0

 

 بيانات أساسية: – 0
  

  الفرقـــــة      النــوع  االسـم
  

 

 

 
 

 
 

 
   

 

 من                          الي  تاريخ التدريب  الشعبة
   

 
 

 

 

 

  مكان التدريب

 

 تقييم التدريب: -2
 

 البند م

 درجة التقييم

0 2 3 4 5 

      كان هناك برنامج معلن للتدريب 0

      تم االستفادة من التدريب  2

      تم تنفيذ برنامج التدريب كما تم إعالنه 3

      تم اإلستفادة من التدريب من الناحية العملية 4

      درجة اإلستفادة من المشرف العلمي واإلداري 5

      ساهم التدريب في إكتساب مهارات شخصية 6

      ساهم فريق اإلشراف في إنجاح التدريب 7

01 
 مالحظات ترغب في إضافتها

....................................................................................................................................................................................

........ 

....................................................................................................................................................................................

........ 

....................................................................................................................................................................................

........ 

 

 

 الميداني التدريبإستبيان تقييم 
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  الى  تاريخ تنفيذ التدريب
 

 

  مكان / جهة التدريب

 

  رابعـة    ثالثـة    ثانيـة    أولــى   الفرقــــــــة
  

 

 
 

 

 
 

 
   

 

        ذكــــور عدد الطالب
   

 
 

 

 
 

 

        إنـــاث 
 

 

 الغرض من التدريب:

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 األعمال التى تمت أثناء التدريب:

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 المعوقــات:

    

 تقرير عن التدريب الميداني والعمل اللحقلي
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............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 إقتراحات لتحسين التدريب :

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 فريق التدريب:

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 المشاركون من الجهة المدربة:

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 
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 المهارات المكتسبة من التدريب :

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ ....................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... ........................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ ............................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ ................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 المشرف على التدريب ،   

 ...............................................................اإلسم  

 ..........................................................التوقيع  
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 بيانات أساسية -2

 

 بيانات أساسية: – 0
  

  الفرقـــــة      النــوع  االسـم
  

 
 

 

 
 

 
 

   

 

 من                          الي  تاريخ الرحلة  الشعبة
   

 

 
 

 

 

  مكان الرحلة
 

 تقييم الرحلة: -2
 

 البند م
 درجة التقييم

0 2 3 4 5 

      كان هناك برنامج معلن للرحلة العلمية 0

      تم االستفادة من الرحلة علميا   2

      تم تنفيذ برنامج الرحلة كما تم إعالنه 3

      تم اإلستفادة من الرحلة من الناحية التطبيقية 4

      تضمنت الرحلة جانب من النشاط والترفيه 5

      واإلداري درجة اإلستفادة من المشرف العلمي 6

      ساهمت الرحلة في إكتساب مهارات شخصية 7

      ساهم فريق اإلشراف في إنجاح الرحلة 1

      اإلقامة واإلعاشة كانت على المستوى المرضى 9

01 
 مالحظات ترغب في إضافتها

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 إستبيان تقييم الرحالت العلمية
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  الى  تاريخ تنفيذ الرحلة
 

  مكان / جهة الرحلة

 

  رابعـة    ثالثـة    ثانيـة    أولــى   الفرقــــــــة
  

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

        ذكــــور عدد الطالب
   

 

 

 
 

 

 

        إنـــاث 

 
 

 الغرض من الرحلة الحقلية :

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 األعمال التى تمت أثناء الرحلة :

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 المعوقــات:

   

 تقرير عن الرحالت العلمية
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............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 : الرحالت العلميةإقتراحات لتحسين 

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 فريق اإلشراف:

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 المشاركون من مواقع الزيارات الميدانية:

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 
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 :الرحلة العلميةالمهارات المكتسبة من 

 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................. ..............................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... ..................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................... ......................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. ..........................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 ، الرحلة العلميةالمشرف على 

 ...............................................................اإلسم  

.....................................................توقيع  ال
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 توصيفات التدريب الميدانى

 جامعة سوهاج

 ومــــــكلية العل

 اءـــقسم الفيزي

 

 توصيف التدريب الميداني

 التخصص : فيزياء

 ساعات يوميا  1 أسابيع بواقع  6عدد الوحدات الدراسية : 

 

 أهداف التدريب الميداني: -1

 ساب الطالب المهارات التى تؤهله لسوق العمل .إك -

 إعداد طالب يطبق إساسيات الفيزياء فى مجاالت الفيزياء البحثية والتطبيقية. -

إتقننان المهنننارات المهنينننة وإسنننتخدام الوسنننائل التكنولوجينننة المناسنننبة للعمنننل  -

  .كفيزيائي

  المستهدف من التدريب الميداني -2

  المعلومات والمفاهيم:  -أ

  فى نهاية المقررالدراسى 

يجب ان يكون الطالب 

 قادرا على ان:

 يوضط التطبيقات العملية فى مجال الفيزياء وإنعكاسها على البيئة اإلقليمية -

 المفاهيم واألساسيات المتعلقة بمجال الفيزياء . يبين -

يوضننننط مبنننننادى العمننننل فنننننى فرينننننق واحنننند يهننننندف إلننننى االنتقنننننال منننننن  -

 لتطبيقي .الجانب النظري إلى الجانب ا

  المهارات الذهنية: -ب

  فى نهاية المقررالدراسى

يجب ان يكون الطالب 

 قادرا على ان: 

يختار الحلول المثلي لحنل المشناكل الفيزيائينة علنى أسناج التفكينر التحليلني  -

المتعلقنننة بالسنننالمة المهنينننة والجننننودة  االجننننراءاتاّخنننذاّ بعنننين االعتبنننار ا

  .والتأثيرات البيئية

 ائج واإلةارات من األنظمة الفيزيائية فى ضوء مبادى الفيزياء. يحلل النت -

  .يقترح دراسة عملية لحل مشكلة فى مجال الفيزياء بأسلوب مهني -

 يقيم المخاطر أثناء إجراء التدريب الميداني فى مجال الفيزياء .  -

المهارات المهنية الخاصة  -جـ 

  بالمقرر:

  فى نهاية المقررالدراسى

الطالب  يجب ان يكون

 قادرا على ان:

 يطبق الطرق الرياضية واإلحصائية فى تحليل وتفسير النتائج . -

 يتقن استخدام األجهزة والمعدات سواء العملية أو التطبيقية فى المصانع .  -

 يطبق إجراءات األمن والسالمة فى مجال الفيزياء . -

 عر  النتائج النظرية والتجريبية فى أةكال مفهومة .ي -

  ات العامة:المهار -د

  فى نهاية المقررالدراسى

يجب ان يكون الطالب 

 قادرا على ان:

 يتواصل مع ارخرين بصورة فعالة . -

 يحترم أراء  ووجهات نظر ارخرين . -

 يعمل على إدارة الوقت بكفاءة . -

يكتسنننننننننب مهنننننننننارة النننننننننتعلم النننننننننذاتي ووضنننننننننع وتحديننننننننند األهنننننننننداف  -

 الشخصية واألكاديمية والمهنية .

اإللكترونينننننننة المختلفنننننننة كوسنننننننيلة منننننننن وسنننننننائل يسنننننننتخدم المصنننننننادر  -

 المعلومات واالتصاالت .
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محتننننننننننننننننننننوى التنننننننننننننننننننندريب  -3

 الميداني:

التننننندريب المينننننداني فنننننى مجنننننال علنننننوم المنننننواد ومجنننننال الفيزيننننناء النووينننننة 

 العملية والنظرية وفى مجال الليزر . 

 

 أساليب التعليم والتعلم: -4

التدريب الميداني داخل المعامل والجهات والهيئات والمصانع المقترحة من   -1

 القسم .

 المناقشات أثناء التدريب . -2

 العص  الذهني أثناء التدريب . -3

 تنمية مهارة التعليم الذاتي .  -4

 تقويم الطالب: -5

 -نظام التقويم :-6

 

 -يتم التقويم بنظام اإلةراف

 يحدد مشرف من قبل القسم .  -

د مشننرف مننن قبننل الجهننة أو الهيئننة التننى يننتم فيهننا التنندريب ويننتم التقننويم يحنند -

 -كالتالي :

 تقرير من مشرف القسم . -

تقرير من المشرف الذى يحدد من قبل الهيئنة أو الجهنة التنى سنوف ينتم  -

 فيها التدريب .

 استبيان بواسطة الطالب لقياج درجة الرضا عن التدريب . -

 فى التدريب الميداني . (pass)ر الطالب وفى حالة التقارير الجيدة يعتب -

 . (no – pass)وفى حالة التقارير الغير جيدة يعتبر الطالب  -

 

 

 

الجهننننننننننننننننننات المقترحننننننننننننننننننة -7

 لتدريبل

 الفيزياءالمعامل داخل قسم   -أوالّ:

 معمل تطبيقات البالزما. -

 معمل الكهربية والمغناطيسية. -

 معمل أةباه الموصالت والخواص الفيزيائية. -

 ألغشية الرقيقة.معمل ا -

 .معمل أبحاث الفيزياء النووية  -

 -ثانياّ : الجهات الخارجية :

 .مصنع األلمونيوم ينجع حمادى -1

  .مصانع الحديد والصلب  بحلوان -2

     .المعهد القومي لليزر -3

 .الشركة العربية للدوائر االلكترونية ) توةيبا ( -4

 .هيئة الطاقة الذرية -5

 .مركز بحوث الفلزات بالتبين -6

 

 

 أ.د/ إسالم محمد محمد إبراهيم  رئيس مجلس القسم: أ.د/    نوميري محمد عباسد/   -داد :أع
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 جامعة سوهاج

 ومــــــكلية العل      

 كيمياءقسم ال     

 توصيف التدريب الميداني

 كيمياءالتخصص : 

 ساعات يوميا  1 أسابيع بواقع  6عدد الوحدات الدراسية : 

 

 اني:أهداف التدريب الميد -1

 إكساب الطالب المهارات التى تؤهله لسوق العمل . -

 البحثية والتطبيقية  كيمياءفى مجاالت ال كيمياءساسيات الأإعداد طالب يطبق  -

إتقننان المهنننارات المهنينننة وإسنننتخدام الوسنننائل التكنولوجينننة المناسنننبة للعمنننل  -

 كيميائىك

  المستهدف من التدريب الميداني -2

  م:المعلومات والمفاهي  -أ

  فى نهاية المقررالدراسى 

يجب ان يكون الطالب 

 قادرا على ان:

 وإنعكاسها على البيئة اإلقليمية كيمياءيوضط التطبيقات العملية فى مجال ال -1

 . كيمياءالمفاهيم واألساسيات المتعلقة بمجال ال يبين -2

يوضنننننط مبنننننادى العمنننننل فنننننى فرينننننق واحننننند يهننننندف إلنننننى االنتقنننننال منننننن  -3

 انب التطبيقي .الجانب النظري إلى الج

  المهارات الذهنية: -ب

  فى نهاية المقررالدراسى

يجب ان يكون الطالب 

 قادرا على ان: 

علنى أسناج التفكينر التحليلني  كيميائينةيختار الحلول المثلي لحنل المشناكل  ال -1

المتعلقننننة بالسننننالمة المهنيننننة والجننننودة  االجننننراءاتاّخننننذاّ بعننننين االعتبننننار ا

  .والتأثيرات البيئية

 االكيمياء.  و اساسيات فى ضوء مبادى كيميائيةل النتائج اليحل -2

  .يقترح دراسة عملية لحل مشكلة فى مجال االكيمياء بأسلوب مهني -3

 يقيم المخاطر أثناء إجراء التدريب الميداني فى مجال االكيمياء .  -4

المهارات المهنية الخاصة  -جـ 

  بالمقرر:

  فى نهاية المقررالدراسى

لطالب يجب ان يكون ا

 قادرا على ان:

 يطبق الطرق الرياضية واإلحصائية فى تحليل وتفسير النتائج . -1

 يتقن استخدام األجهزة والمعدات سواء العملية أو التطبيقية فى المصانع .  -2

 يطبق إجراءات األمن والسالمة فى مجال االكيمياء . -3

 عر  النتائج النظرية والتجريبية فى أةكال مفهومة .ي -4

  ت العامة:المهارا -د

  فى نهاية المقررالدراسى

يجب ان يكون الطالب 

 قادرا على ان:

 يتواصل مع ارخرين بصورة فعالة . -1

 يحترم أراء  ووجهات نظر ارخرين . -2

 يعمل على إدارة الوقت بكفاءة . -3

يكتسنننننننننب مهنننننننننارة النننننننننتعلم النننننننننذاتي ووضنننننننننع وتحديننننننننند األهنننننننننداف  -4

 الشخصية واألكاديمية والمهنية .

إللكترونينننننننة المختلفنننننننة كوسنننننننيلة منننننننن وسنننننننائل يسنننننننتخدم المصنننننننادر ا -5

 المعلومات واالتصاالت .

محتننننننننننننننننننننوى التنننننننننننننننننننندريب  -3

 الميداني:

التننننننندريب المينننننننداني فنننننننى مجنننننننال علنننننننوم المنننننننواد ومجنننننننال االكيميننننننناء 

والكيمينننننننناء غيننننننننر  العمليننننننننةكيمينننننننناء الفيزيائيننننننننة  العمليننننننننة وال التحليليننننننننة

 . العاوية العملية 
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 أساليب التعليم والتعلم: -4

ب الميداني داخل المعامل والجهات والهيئات والمصانع المقترحة من  التدري -

 القسم .

 المناقشات أثناء التدريب . -

 العص  الذهني أثناء التدريب . -

 تنمية مهارة التعليم الذاتي .  -

 تقويم الطالب: -5

 -نظام التقويم :-6

 

 -يتم التقويم بنظام اإلةراف

 يحدد مشرف من قبل القسم .  -

مننن قبننل الجهننة أو الهيئننة التننى يننتم فيهننا التنندريب ويننتم التقننويم  يحنندد مشننرف -

 -كالتالي :

 تقرير من مشرف القسم . -

تقرير من المشرف الذى يحدد من قبل الهيئنة أو الجهنة التنى سنوف ينتم  -

 فيها التدريب .

 استبيان بواسطة الطالب لقياج درجة الرضا عن التدريب . -

 فى التدريب الميداني . (pass)لب وفى حالة التقارير الجيدة يعتبر الطا -

 . (no – pass)وفى حالة التقارير الغير جيدة يعتبر الطالب  -

 

 

 

الجهننننننننننننننننننات المقترحننننننننننننننننننة -7

 لتدريبل

 االكيمياءالمعامل داخل قسم   -أوالّ:

 .كهربيةمعمل أبحاث االكيمياء ال -

 الكيمياء غير العاوية.ابحاث مل امع -

 .المعمل المركزى -

 .وم الموادأبحاث النانو وعلمعمل  -

 فيزيائية.مل أبحاث االكيمياء الامع -

 -ثانياّ : الجهات الخارجية :

 .نجع حمادىبمونيوم ومصنع األل -

  األسمنت بأسيوط.مصنع  -

     ةركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج . -

 ةركة ميدور لتكرير البترول باألسكندرية. -

 مستشفى سوهاج الجامعى. -

 معهد األورام بسوهاج. -

 سمدة بأسيوط .ةركة األ -

 مصنع هدرجة الزيوت بسوهاج -

 مصنع السكر بجرجا بسوهاج. -

 

   /أحمد  محمد محمد الصغيررئيس مجلس القسم: أ.د أحمد محمد أبوضيف      د/   :أعداد 
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 وهاجــجامعة س

 ـــــلومـكلية العــ

 قسم الجيولوجيا
 توصيف التدريب الميدانى

 التخصص: الجيولوجيا

 ساعات يوميا 1أسابيع بواقع  6راسية: عدد الوحدات الد
 

 إكساب الطالب المهارات التي تؤهله لسوق العمل. -1 أهداف التدريب الميداني:    -1

إعداد طالب يطبق مبادى التدريب الحقلي في مجاالت الجيولوجيا  -2

 البحثية والتطبيقية.

ى إتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائل واألدوات الحقلية ف-3

  مجاالت الجيولوجيا المختلفة.

 المستهدف من تدريس المقرر: -2

 المعلومات والمفاهيم: -ا

 في نهاية المقرر الدراسي يجب أن يكون الطالب

 قادرا على أن: 

 

يوضط التطبيقات العملية فى مجال الجيولوجيا وأثرها على البيئة  -1

 المحلية واألقليمية.

 المختلفة. امتعلقة بمجاالت الجيولوجييبين المفاهيم األساسية ال -2

يوضط مبادى العمل في فريق واحد يهدف إلى االنتقال من الجانب  -3

 .النظري إلى الجانب التطبيقي

 المهارات الذهنية: -ب

 في نهاية المقرر الدراسي يجب أن يكون الطالب

 قادرا على أن: 

 

أساج التفكير يختار الحلول المثلى لحل المشاكل الجيولوجية على  -1

التحليلي أخذا بعين االعتبار أإلجراءات المتعلقة بالسالمة المهنية 

 والجودة والتأثيرات البيئية.

يحلل النتائج والتطبيقات من التدريبات الحقلية فى ضوء مبادى  -2

 .علوم الجيولوجيا المختلفة

يقترح دراسة عملية لحل مشكلة في مجاالت الجيولوجيا المختلفة  -3

 لوب مهنى.بأس

الجيولوجيا يقيم المخاطر أثناء التدريب الحقلي والعملي فى مجاالت  -4

 .المختلفة

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  -ج

 في نهاية المقرر الدراسي يجب أن يكون الطالب

 قادرا على أن: 

 

يطبق الطرق الرياضية والقياسية واإلحصائية فى تحليل وتفسير  -1

 .النتائج

تقن استخدام األجهزة والمعدات سواء العملية أو التطبيقية فى ي -2

 مجاالت العمل المختلفة المتعلقة بمجاالت الجيولوجيا.

يطبق إجراءات األمن والسالمة فى مجاالت عمل الجيولوجيا  -3

 المختلفة.

 يعر  النتائج النظرية والتجريبية فى أةكال مفهومة. -4

 المهارات العامة: -د

 المقرر الدراسي يجب أن يكون الطالب في نهاية

 قادرا على أن: 

 

 يعمل بكفاءة عالية بمفرده آو ضمن فريق. -1

 يتواصل مع ارخرين بصورة فعالة. -2

 يعمل على إدارة الوقت بكفاءة.  -3

يكتسب مهارة التعلم الذاتي ووضع وتحديد األهداف الشخصية  -4

 .واألكاديمية والمهنية وأسلوب حل المشكالت.

يستخدم المصادر االلكترونية المختلفة كوسيلة من وسائل  -5

 .تالمعلومات واالتصاال

 .يحصل على المعلومات من مصادرها  المختلفة -6
 .يكتب التقارير  العلمية من خالل العمل الجماعى والتعاونى -7

مثل استكشاف  التدريب الميداني فى مجاالت الجيولوجيا المختلفة محتوى التدريب الميدانى: -3

 .البترول والثروات المعدنية والمياه الجوفية
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التدريب الميداني داخل المعامل والجهات والهيئات الجيولوجية  -1 اساليب التعليم والتعلم: -4

 المختلفة والمعاهد الجيولوجية.

 المناقشات أثناء التدريب. -2

 العص  الذهنى أثناء التدريب. -3

 الذاتى. تنمية مهارات التعلم -4

 تقويم الطالب: -5

 يتم التقويم بنظام األةراف: :نظام التقويم -6

 يحدد مشرف من قبل القسم. -

يحدد مشرف من قبل الجهة أو الهيئة التى يتم فيها التدريب ويتم  -

 التقويم كالتالي .

 مشرف القسم. نتقرير م -1

يئة التى المشرف القسم الذي يحدد من قبل الجهة أو اله نتقرير م -2

 سوف يتم فيها التدريب.

 استبيان بواسطة الطالب لقياج درجة الرضا عن التدريب. -3

فى التدريب  (Pass) وفى حالة التقارير الجيدة يعتبر الطالب -4

 الميداني.

فى   no pass)وفى حالة التقارير غير الجيدة يعتبر الطالب) - -5

 التدريب الميداني.

 

 المعامل داخل قسم الجيولوجيا -أوال: :دريبالجهات المقترحة للت -7

 معمل الجيولوجيا الهندسية. -1     

 معمل الجيوفيزياء. -2

 معمل الصخور والمعادن. -3

 معمل الجيوكيمياء. -4

 معمل المياه الجوفية. -5

 معمل الحفريات. -6

 معمل األستشعار عن بعد. -7

 -ثانيا: الهيئات والجهات الخارجية:

 قومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.المعهد ال -1

 المعهد األقليمى للزالزل بأسوان. -2

 معهد بحوث البترول -3

 معهد بحوث الصحراء بالمطرية. -4

 معهد بحوث الفلزات بالتبين. -5

 الهيئة العامة للبترول. -6

 -ةركات البترول المصرية واألجنبية )الشركة العامة للبترول -7

 ل(بتروب -جابكو

 الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية -8

 منجم السكرى بالصحراء الشرقية -9

 مناجم فوسفات أبوطرطور والسباعية والحمراوين. -11

 المتح  الجيولوجى بالقاهرة. -11

 هيئة األستشعار عن بعد. -12

 إدارة المناجم والمحاجر بديوان عام المحافظة. -13

 إعداد:        
 رئيس مجلس القسم:أ.د./ عبدالباسط محمد أبوضيف             محمد حسن                               د/ عبدهللا        
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 توصيف التدريب الميدانى 

 التخصص : كيمياء ونبات

ساعات يوميا  1اسابيع بواقع  6عدد الوحدات الدراسية :   
 اكساب الطالب المهارات التي تؤهله لسوق العمل -

اعداد طالب يطبق اساسيات علم النبات  في المجاالت  -

 التطبيقية  المختلفة

مهارات المهنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ااتقان ال -

 مجاالت العمل المختلفة

اهداف التدريب الميدانى  -1  

 

المستهدف من التدريب الميدانى  -2   

يوضط التطبيقات العملية في مجال النبات ودورها في  .1

 خدمة المجتمع

يبين المفاهيم األساسية الخاصة بعلم النبات المرتبطة   .2

 بسوق العمل

المعلومات والمفاهيم : -أ  

فى نهاية المقرر الدراسى يجب ان يكون 

 الطالب قادرا على ان :

يحلل النتائج  في ضوء  مفاهيم ومبادي علم  .1

 الميكروبيولوجي

 يقيم المخاطر أثناء التدريب الميداني .2

يختار الحل األمثل للمشكالت  المتعلقة بفروع النبات   .3

راعاة السالمة المهنية و المختلفة في موقع التدريب مع م

 الجودة و التأثيرات البيئية.

يقترح دراسة عملية  لحل  بعض المشكالت في موق  .4

 التدريب الميداني

المهارات الذهنية :  -ب  

فى نهاية المقرر الدراسى يجب ان يكون الطالب 

 قادرا على ان :

 يطبق الطرق العلمية  في تحليل وتفسير النتائج .1

هزة العلمية الموجودة  في موقع يتقن استخدام االج .2

 التدريب

يطبق وسائل األمن والسالمة في فروع النبات  .3

 المختلفة

 يجيد عر  النتائج وكتابة التقارير العلمية .4

المهارات المهنية الخاصة بالمقرر : -ج  

فى نهاية المقرر الدراسى يجب ان يكون الطالب 

 قادرا على ان :

د األهداف يكتسب مهارة التعلم الذاتي وتحدي .1

 الشخصية واألكاديمية و المهنية

 يتواصل مع االخرين بصورة فعالة  .2

يستخدم المصادر االلكترونية المختلفة  للحصول  .3

 على المعلومات.

المهارات العامة : -د  

فى نهاية المقرر الدراسى يجب ان يكون الطالب 

 قادرا على ان :

–ل البيئة مجا -التدريب الميداني في مجال الكائنات الدقيقة

 النباتات الطبية 

محتوى التدريب الميدانى : -3  

التدريب على التحاليل و التجارب داخل المعامل و  -

 الجهات التي تم فيه التدريب

 العص  الذهني أثناء التدريب -

 المناقشات و الحوارات العمية أثناء التدريب -

اساليب التعليم والتعلم  -4  
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 يتم التقيم بنظام االةراف

 مشرف من كل قسم  لكل جهة تدريب يحدد  -

 يحدد مشرف من  قبل جهة التدريب -

 ويتم التقييم ناءا على:

 تقرير مشرف القسم .1

 تقرير مشرف التدريب .2

 استبيان للطالب لقياج درجة الرضا عن التدريب .3

يعتبر  الطالب مجتازا  للتدريب الميداني في حالة  .4

 التقارير الجيدة

 تقاريرغير الجيدة يعيد الطالب التدريب في حالة ال .5

تقيم الطالب  -5  

المعامل داخل قسم النبات والميكروبيولوجى -اوال :  

 معمل الهندسة الوراثية .1

 معمل الطحالب .2

 معمل البيئة .3

 المعشبة النباتية .4

 

 ثانيا الجهات الخارجية

 ةركة مياه الشرب و الصرف الصحي .1

 مصانع الزيوت .2

 مصانع الورق .3

 مصانع الكحوليات .4

 ةركات األدوية .5

 صانع السكرم .6

 

الجهات المقترحة للتدريب  -7  

:                                  منسق البرنامج                         

 

 أ.د زكريا عطيه محمد  :رئيس مجلس القسم    
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصيف التدريب الميدانى 

 التخصص : كيمياء وميكروبيولوجي

ساعات يوميا  1اسابيع بواقع  6عدد الوحدات الدراسية :   
 اكساب الطالب المهارات التي تؤهله لسوق العمل -

عداد طالب يطبق اساسيات علم الميكروبيولوجي  في ا -

 المجاالت التطبيقية  المختلفة

ااتقان المهارات المهنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في  -

 مجاالت العمل المختلفة

 

اهداف التدريب الميدانى  -0  

 

المستهدف من التدريب الميدانى  -2   

بيولوجي يوضط التطبيقات العملية في مجال الميكرو .3

 ودورها في خدمة المجتمع

يبين المفاهيم األساسية الخاصة بعلم الميكروبيولوجي  .4

 المرتبطة  بسوق العمل

المعلومات والمفاهيم : -أ  

فى نهاية المقرر الدراسى يجب ان يكون 

 الطالب قادرا على ان :

يحلل النتائج  في ضوء  مفاهيم ومبادي علم  .5

 الميكروبيولوجي

 ناء التدريب الميدانييقيم المخاطر أث .6

يختار الحل األمثل للمشكالت الميكروبيولوجية في   .7

موقع التدريب مع مراعاة السالمة المهنية و الجودة و 

 التأثيرات البيئية.

يقترح دراسة عملية  لحل  بعض المشكالت في موق  .8

 التدريب الميداني

المهارات الذهنية :  -ب  

الطالب  فى نهاية المقرر الدراسى يجب ان يكون

 قادرا على ان :

 يطبق الطرق العلمية  في تحليل وتفسير النتائج .5

يتقن استخدام االجهزة العلمية الموجودة  في موقع  .6

 التدريب

يطبق وسائل األمن والسالمة في مجال  .7

 الميكروبيولوجي

 يجيد عر  النتائج وكتابة التقارير العلمية .8

المهارات المهنية الخاصة بالمقرر : -ج  

ية المقرر الدراسى يجب ان يكون الطالب فى نها

 قادرا على ان :

يكتسب مهارة التعلم الذاتي وتحديد األهداف  .4

 الشخصية واألكاديمية و المهنية

 يتواصل مع االخرين بصورة فعالة  .5

يستخدم المصادر االلكترونية المختلفة  للحصول  .6

 على المعلومات.

المهارات العامة : -د  

سى يجب ان يكون الطالب فى نهاية المقرر الدرا

 قادرا على ان :

 -مجال البكتريا -التدريب الميداني في مجال الفيروسات

 مجال الطحالب -مجال الفطريات
محتوى التدريب الميدانى : -3  

التدريب على التحاليل و التجارب داخل المعامل و  -

 الجهات التي تم فيه التدريب

 العص  الذهني أثناء التدريب -

 و الحوارات العمية أثناء التدريبالمناقشات  -

اساليب التعليم والتعلم  -4  
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 يتم التقيم بنظام االةراف

 يحدد مشرف من كل قسم  لكل جهة تدريب  -

 يحدد مشرف من  قبل جهة التدريب -

 ويتم التقييم ناءا على:

 تقرير مشرف القسم .6

 تقرير مشرف التدريب .7

 استبيان للطالب لقياج درجة الرضا عن التدريب .8

بر  الطالب مجتازا  للتدريب الميداني في حالة يعت .9

 التقارير الجيدة

 يعيد الطالب التدريب في حالة التقاريرغير الجيدة  .11

تقيم الطالب  -5  

المعامل داخل قسم النبات والميكروبيولوجى -اوال :  

 معمل الهندسة الوراثية .5

 معمل الطحالب .6

 معمل البيئة .7

 معمل الفطريات .1

 معمل البكتريا .9

جهات الخارجيةثانيا ال  

 شركة مياه الشرب و الصرف الصحي .7

 معامل التحاليل الطبية بوزارة الصحة .1

 معامل التحاليل الطبية بمعهد األورام .9

 مصنع الخمائر .01

 مصنع الكحوليات .00

 شركات األدوية .02

 مصانع العصائر و المياه الغازية .03
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 جامعة سوهاج

 ومــــــكلية العل

 علم الحيوانقسم 

 

 للعام الجامعى  توصيف التدريب الميداني

 علم الحيوانالتخصص : 

 ساعات يوميا  1 أسابيع بواقع  6عدد الوحدات الدراسية : 

 

 أهداف التدريب الميداني: -1

 إكساب الطالب المهارات التى تؤهله لسوق العمل . -

البحثية  علم الحيوان فى مجاالت  علم الحيوانإعداد طالب يطبق إساسيات  -

 والتطبيقية .

إتقااان المهااارات المهويااة وإسااتسدام الوساااول التكوولوجيااة المواساابة للعماال  -

  اءكمتسصص فى علم األحي

  المستهدف من التدريب الميداني -2

  المعلومات والمفاهيم:  -أ

 

 يجب ان يكون الطالب قادرا على أن:  فى وهاية التدريب الميداوى

 يوضح أهمية المعارف األكاديمية المستلفة ذات العالقة بعلم الحيوان -1

يوة على الب واوعكاسها علم الحيوانيوضح التطبيقات العملية فى مجال  -1

 اإلقليمية

 . علم الحيوانالمفاهيم واألساسيات المتعلقة بمجال  يبين -2

يوضح مبادئ العمل فى فريق واحد يهدف إلى االوتقال من الجاوب الوظري  -3

 إلى الجاوب التطبيقي .

  المهارات الذهنية: -ب

 
 يجب أن يكون الطالب قادرا على أن:  فى وهاية التدريب الميداوى

على أساس التفكير  المتعلقة بعلم الحيوانحلول المثلي لحل المشاكل يستار ال -1

المتعلقااة بالسااالمة المهويااة والجااود   االجااراءاتالتحليلااي اذسااذاذ بعااين االعتبااار ا

  .والتأثيرات البيوية

علاام فااى ضااوء مبااادئ  الحيواويااة الكاوواااتيحلاال الوتاااوإل واإلشااارات ماان  -2

 . الحيوان

  .بأسلوب مهوي علم الحيوانحل مشكلة فى مجال يقترح دراسة عملية ل -3

 .  علم الحيوانيقيم المساطر أثواء إجراء التدريب الميداوي فى مجال  -4

المهارات المهنية الخاصة  -جـ 

  بالمقرر:

 

 يجب ان يكون الطالب قادرا على أن:  فى وهاية التدريب الميداوى

 .البيولوجيةتفسير الوتاوإل يطبق الطرق الرياضية واإلحصاوية فى تحليل و -1

مؤسسااات ياتقن اسااتسدام األجهاال  والمعاادات سااواء العمليااة أو التطبيقيااة فااى  -2

 .  المجتمع المدوى المستلفة

 . علم الحيوانيطبق إجراءات األمن والسالمة فى مجال  -3

 عرض الوتاوإل الوظرية والتجريبية فى أشكال مفهومة .ي -4

  المهارات العامة: -د

 
 يجب ان يكون الطالب قادرا على أن:  اية التدريب الميداوىفى وه

 يتواصل مع اآلسرين بصور  فعالة . -1
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 يحترم أراء  ووجهات وظر اآلسرين . -2

 يعمل على إدار  الوقت بكفاء  .

يكتساااااااااب مهاااااااااار  الاااااااااتعلم الاااااااااذاتي ووضاااااااااع وتحدياااااااااد األهاااااااااداف  -3

 الشسصية واألكاديمية والمهوية .

لكترووياااااااة المستلفاااااااة كوسااااااايلة مااااااان وسااااااااول يساااااااتسدم المصاااااااادر اإل -4

 المعلومات واالتصاالت .

محتننننننننننننننننننننوى التنننننننننننننننننننندريب  -3

 الميداني:

 العملية والنظرية  علم الحيوان تالتدريب الميداني فى مجاال

 

 أساليب التعليم والتعلم: -4

 التدريب الميداوي داسل المعامل والجهات والهيوات المقترحة من  القسم . -5

 التدريب .المواقشات أثواء  -6

 العصف الذهوي أثواء التدريب . -7

 تومية مهار  التعليم الذاتي .  -8

 تقويم الطالب: -5

 -نظام التقويم :-6

 

 -يتم التقويم بنظام اإلةراف

 يحدد مشرف من قبل القسم .  -

يحاادد مشاارف ماان قباال الجهااة أو الهيوااة التااى يااتم فيهااا التاادريب ويااتم التقااويم  -

 -كالتالي :

 سم .تقرير من مشرف الق -

تقرير من المشرف الذى يحدد من قبل الهيوة أو الجهة التى ساوف ياتم  -

 فيها التدريب .

 استبيان بواسطة الطالب لقياس درجة الرضا عن التدريب . -

 فى حالة التقارير الجيد   التدريب الميداوي يجتال الطالب -

 جيد  الغير فى حالة التقارير التدريب الميداوي ال يجتال الطالب -

هننننننننننننننننننات المقترحننننننننننننننننننة الج-7

 لتدريبل

 محافظة سوهاج -مفرخ األحايوه شرق -1

 محطة تفريخ الدواجن وتومية السالالت بمديوة سوهاج -2

 مجلر اللحوم بمديوة سوهاج -3

 معامل التحاليل الطبية بالمستشفيات العامة بمحافظة سوهاج -4

 كلية الطب البيطرى واللراعة بجامعة سوهاج -5

 

 

 

 عزة محمد خضررئيس مجلس القسم: أ.د/   د/  -: منسق البرنامج
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 جامعة سوهاج

 كلية العلوم  

 قسم الرياضيات

 توصيف التدريب الميداني

 وعلوم الحاسب التخصص : رياضيات

 ساعات يوميا   1اسابيع بواقع  6عدد الوحدات الدراسية: 

 العمل إكساب الطالب المهارات التي تؤهله لسوق - أهداف التدريب الميداني -1

 إعداد طالب يطبق أساسيات الرياضيات في مجاالت الرياضيات  -

 البحتة والتطبيقية والحاسب ارلي  

 إتقان المهارات المهنية وأستخدام الوسائل التكنولوجية  -

 المناسبة للعمل في تخصص الرياضيات وعلوم الحاسب  

المستهدف من التدريب  -2

 الميداني

 لحاسب ارليطلبة الرياضيات وعلوم ا

 المعلومات والمفاهيم: -أ  

  في نهاية المقرر      

 الدراسي يجب أن يكون       

 الطالب قادرا علي أن:      

 يوضط التطبيقات العملية في مجال الرياضيات والحاسب   -1

 ارلي وإنعكاسها علي البيئة االقليمية والمجتمع    

 بمجال دراسة الرياضيات   يبين المفاهيم واألساسيات المتعلقة -2

 والحاسب ارلي    

 يوضط مبادى العمل في فريق واحد يهدف الي االنتقال من  -3

 الجانب النظري الي الجانب التطبيقي والعملي    

 المهارات الذهنية: -ب   

  في نهاية المقرر         

 الدراسي يجب أن يكون        

 الطالب قادرا علي أن:      

 ار الحلول المثلي لحل المشاكل الرياضية والحاسوبية يخت -1

 علي أساج التفكير التحليلي آخذاً بعين االعتبار االجراءات      

 المتعلقة بالسالمة المهنية والجودة    

 يحلل ويفسر النتائج والرموز من االنظمة العددية في ضوء  -2

 مبادى الرياضيات وعلوم الحاسب    

 ملية لحل مشكلة في مجال الرياضيات وتقنية يقترح دراسة ع -3

 المعلومات بأسلوب علمي ومهني    

 يقيم المخاطر أثناء اجراء التدريب الميداني في مجال  -4

 الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات    

 المهارات المهنية  -جـ   

 الخاصة بالمقرر:       

    في نهاية المقرر        

 أن يكون  يجب الدراسي       

 قادرا علي أن: الطالب       

 يطبق الطرق الرياضية واالحصائية في تحليل وتفسير النتائج -1

 يتقن استخدام االجهزة واالدوات العملية منها والتطبيقية في  -2

 المصانع    

 يطبق إجراءات األمن والسالمة في مجال الرياضيات وعلوم  -3

 الحاسبات    

 نظرية والعملية في أةكال مفهومة باستخدام يعر  النتائج ال -4

 تقنية المعلومات    

 المهارات العامة: -د   

 في نهاية المقرر       

 الدراسي يجب أن يكون       

 الطالب قادرا علي أن:     

 يتواصل مع ارخرين بصورة فعالة -1

 يحترم آراء ووجهات نظر ارخرين -2

 ةيعمل علي إدارة الوقت بكفاء -3

 يكتسب مهارة التعلم الذاتي ووضع وتحديد االهداف  -4

 الشخصية واألكاديمية والمهنية    

 يستخدم المصادر اإللكترونية المتاحة كوسيلة من وسائل  -5

 المعلومات واالتصاالت    
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 التدريب الميداني في مجال علوم الحاسب ومجال الرياضيات  محتوي التدريب الميداني -3

 لتطبيقية واالحصاءالبحتة وا

التدريب الميداني داخل المعامل والمؤسسات والهيئات  -1 أساليب التعليم والتعلم -4

 والمصانع المقترحة من القسم  والمراكز

 المناقشات أثناء التدريب -2

 العص  الذهني أثناء التدريب -3

 تنمية مهارة التعليم الذاتي -4

 اإلةرافيتم التقويم بنظام  تقويم الطالب -5

 

 يحدد مشرف من قبل القسم - نظام التقويم -6

 يحدد مشرف من قبل المؤسسة أو الهيئة التي يتم فيها التدريب  -

 -ويتم التقويم كالتالي:   

 تقرير من مشرف القسم -1

 تقرير من المشرف الذي يحدد من قبل المؤسسة أو الهيئة  -2

 التي تم فيها التدريب    

 ة الطالب لقياج درجة الرضا عن التدريباستبيان بواسط -3

 في حالة التقارير الجيدة يعتبر الطالب "ناجط" في التدريب -4

 في حالة التقارير الغير جيدة يعتبر الطالب "راسب" في  -5

 التدريب    

 المعامل داخل قسم الرياضيات -أوال: الجهات المقترحة للتدريب -7

 تمعمل تكنولوجيا المعلوما -1      

 معمل علوم الحاسب -2      

 المعمل االفتراضي -3      

 معمل االبحاث -4     

 المؤسسات والهيئات الخارجية -ثانياً:

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري -1      

 االلكتروويات( )مصوع للتصويع العربية الهيوة -2     

 لمصريةالهيئة العامة لألرصاد الجوية ا -3      

 مركز مصر البحاث النانوتكنولوجي -4     

 مراكز المعلومات التابعة لمجلس الوزراء -5      

 البنوك -6     

 هيئة الطاقة الذرية -7     

 
 

 النميري عالم زناتي  /أ.د  -عمر رياض محمد                 رئيس مجلس القسم : /د  -إعداد:
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 االتصال بالكلية

 كرتاريةس داخلى 

 2442 2444 عميد الكلية

 2426 2428 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 2426 2429 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 2426 2427 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 2441 2171 رئيس قسم الرياضيات

 2213 2211 رئيس قسم الفيزياء

 2414 2415 كيمياءرئيس قسم ال

 2131 2418 و الميكربيولوجى رئيس قسم علم النبات

 2412 2413 رئيس قسم علم الحيوان

 2418 2419 رئيس قسم الجيولوجيا

 -- 2292 إدارة ةئون الطالب

 -- 2298 إدارة المكتبة

 -- 2599 وحدة إدارة الجودة

 

 

 موقع الكلية على ةبكة االنترنت:

univ.edu.eg/facsci/-http://www.sohag 

 العنوان البريدى:

 سوهاج 82534 - ناصر مدينة – سوهاج جامعة – العلوم كلية

 

 

http://www.sohag-univ.edu.eg/facsci/
http://www.sohag-univ.edu.eg/facsci/


 رؤية الكلية
أن تكون كلية العلوم بجامعة سوهاج رائدة في مجاالت التعليم و البحث العلمي و " 

 "خدمة المجتمع المحلى و اإلقليمى و الدولى

 

 رسالة الكلية
" تلتزم كلية العلوم بجامعة سوهاج بإعداد خريج متميز فى العلوم األساسية التطبيقية،  

كفاءة عالية للمساهمة في مجاالت البحث العلمى و يناسب سوق العمل و باحثين ذوى 

 التنمية في ضوء رسالة الجامعة و المعايير القومية  للجودة و اإلعتماد و قيم المجتمع"

 

 الغايات واألهداف اإلستراتيجية

 األهداف الفرعية الهدف العام

تعزيز القدرة 

المؤسسية وتطوير 

 النظام اإلداري

 بالكلية  اإلداريةالتأهيل الدوري للكوادر 

 رفع الهيكل االدرى للكلية الى ادارات عامة 

 االستغالل األمثل للموارد المتاحة بالكلية

 تطوير وتحسين نظام الرضا الوظيفي للعاملين

التطوير المستمر 

 للفاعلية التعليمية

 تطوير مصادر وفرص التعلم

 تحديث البرامج والمقررات الدراسية بما يتناسب مع

 متطلبات سوق العمل

تحديث وتطوير 

منظومة البحث 

 العلمي بالكلية

 دعم الموارد المالية والبشرية لتنفيذ الخطط البحثية

تحديث برامج ومقررات الدراسات العليا  بما يتناسب مع 

 متطلبات سوق العمل 

رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في القيام 

 باألنشطة البحثية

تحديث وتفعيل دور 

الكلية في خدمة 

 المجتمع

توجيه  األبحاث العلمية  لتساهم  في خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة المحيطة

 تنمية الموارد الذاتية للكلية

 تحديث خطة المشاركة المجتمعية للكلية

 


