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 التدريب الئحة

 -:تعريف التدريب 

يوم ( باحدى الجهات أو  28فيه يتدرب الطالب لفترة محدده ) ال تقل عن ‘ أحد مقررات الخطط الدراسية  هو 

 الهيئات المنوطة بالتدريب وذلك الكسابه الخبرة العمليه وايصاله إلى معايير االحترافيه المتميزة .

 -: التدريب أهداف:  أوال

 -:تتركز أهداف التدريب فى التالى 

 :    فى عملية خبرة على بالحصول الطالب يقوم أن إلى جملته فى الصيفي التدريب يهدف 

 .  اكساب الطالب الخبرة العملية والتدريبية قبل التخرج-1

 . احتكاك الطالب المباشر ببيئة العمل والتعرف عن فرب على سوق العمل – 2

 العملى والتدريب وكتابة التقارير .تدعيم الدراسة النظرية لدى الطالب من خالل التطبيق  – 3

 . والتقييد بالمواعيد واحترام اللوائح والقوانينتدريب الطالب على تحمل المسئولية —4

 تدريب الطالب على العمل ضمن مجموعات وحسن التعامل مع اآلخرين .—5 

 للتوظيف.تمكين المؤسسات المختلفة واألهلية للتعرف على مهارات الطالب واستقطابهم —6 

إطالع المعهد على متطلبات سوق العمل ، وبالتالى تحددي  الخطدط الدراسدية والعمليدة التعليميده واسدتحدا   -7

 خطط دراسية تلبى متطلبات سوق العمل واالحتياجات المجتمعيه .

 اتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وفتح قنوات التعاون بين المعهد وجهة التدريب . -8

 باشتراك الطالب فى تقديم خدمات للمؤسسات الحكومية واألهليه  خدمة المجتمع -9

 للمستويات   التدريب الئحة -ثانيا : 

  -اإلعدادية(: )السنة 001ITRتمهيدى  صناعي تدريب 
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 التدريب هذا فى اآللي والحاسب الهندسي الرسم علم ومبادئ تكنولوجي فكر مادة درس الطالب يكون أن يفضل

 عمليدة فدى بينهمدا الدربط وكيفيدة لدالالت الفعلدي والتشدييل اإلنتداج وحددات علدى المبدئي بالتعرف الطالب يقوم

 تمهيددا الفنيدة ميولده اكتشداف الطالدب يسدتطيع كدي المختلفدة لدالالت الفعلدي التشدييل علدى والتددريب اإلنتداج

 المدواد سدير وخدط النهدائي المندت  منهدا يتكدون التى المختلفة المدخالت على التعرف وكذلك بالمعهد لتخصصه

 : التالية الهندسة أقسام احد فى الطالب يتخصص ذلك بعد الوسيطة المنتجات على للحصول وتشييلها

 ميكاترونكس( )شعبة الميكانيكية الهندسة قسم •

 . الحاسبات وهندسة الكهربية الهندسة قسم •

 . المدنية الهندسة قسم •

  المعمارية الهندسة قسم •

 -(:ميكاترونكس شعبة) الميكانيكية الهندسة قسم

 ITR101( 1تدريب صناعى ) : )المستوى األول( ولاأل الصناعي  التدريب

 يدرس بحي  تخصصيا التدريب فيها يكون ماكينات وتصميم حرارية ديناميكا درس قد الطالب يكون أن يفضل

 . بالمصنع الصناعي األمن اعتبارات ودراسة المختلفة اإلنتاج لوحدات المتكامل النظام الطالب

 ITR102( 2تدريب صناعى ) : )المستوى الثانى( نىالثا  الصناعي التدريب

 والمشداركة اإلنتاج وحدات من وحدة داخل منه جزء أو لتخصصه تابع متكامل نظام بتشييل فيها الطالب يقوم

 . المنت  جودة ضبط واختبارات طرق ودراسة أعطاله واكتشاف صيانته فى

 1ITR20( 3) تدريب صناعى : )المستوى الثالث(الثالث الصناعي التدريب 

 اسدتجابته وتدثيير لتخصصده والتدابع التددريب جهة فى متكامل نظام من لجزء التفصيلية بالدراسة الطالب يقوم

 . عليها يعمل التى المختلفة للمتييرات

 ITR202( 4تدريب صناعى ) : )المستوى الرابع( رابعال الصناعي التدريب

 لتخصصده والتدابع التددريب جهدة فى متكامل نظام من لجزء األمثل التشييل وتطبيق باستنتاج الطالب يقوم    

 .أدائه من تحسن الجزء لهذا بديلة مكافئات واستنباط
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  الحاسبات وهندسة الكهربية الهندسة قسم

 ITR101( 1تدريب صناعى ) : )المستوى األول( ولاأل الصناعي  التدريب

 : اآلتية المواد درس الطالب يكون أن يفضل

 اسدتخدام / علدى التددريب يشدمل أن ويجدب  A كهربيدة – هندسدة معمدل – كهربية دوائر – الكترونية مكونات

 اعتبدارات ودراسدة المنت  التجميع خطوط ونظام االلكترونية المكونات على والتعرف األساسية القياس أجهزة

 . المطبوعة الدوائر تصنيع خطوط وكذلك بالمصنع األمن واحتياطات الصناعي األمن

 ITR102( 2تدريب صناعى ) : )المستوى الثانى( نىالثا  الصناعي التدريب

 : اآلتية المواد درس الطالب يكون أن يفضل

 تحكدم نظدم مكوندات – اتصداالت نظدم – ميكروبرسيسدور مقدمة – الكترونية دوائر -  الكترونية هندسة معمل

 . دبلوم مشروع– انالوج

 العمدل يفضل – والحواسب االتصاالت ألجهزة المختلفة التحكم بطرق االهتمام على التدريب يشمل أن ويجب

 . الشركة بتصنيعها تقوم التى للمنتجات الجودة اختبارات كذلك خطوط على

 ITR201( 3) تدريب صناعى الثالث: )المستوى الثالث( الصناعي التدريب

 : اآلتية المواد درس الطالب يكون أن يفضل

  دوائر – عددي تحكم نظم —( 1اتصاالت ) – ج عملى تدريب  –( 3الكترونيات ) معمل -  الكترونيات معمل

 أجهزة أو والحواسب االلكترونية للمعدات النهائي باالختبار االهتمام على التدريب يشمل أن ويجب (2) منطقية

 الطبيدة والمعددات االتصدال هوائيدات وإقامدة العاملدة التدرددات واختبدار االتصداالت معدات وتشييل االتصاالت

 منتجدات مدن نمدوذج وتصدنيع االتصدال ومعددات االلكترونيدة المعددات ضدبط لمراحدل المرحليدة واالختبدارات

 . التدريب قترة أيناء الشركة

 ITR202( 4تدريب صناعى ) : )المستوى الرابع( رابعال الصناعي التدريب

 المعددات ودراسدة والتلفزيدون اإلذاعدة اسدتوديوهات مثدل المتكاملدة التشدييل نظدم على التدريب يشمل أن يجب  

 الحاسدب وأجهدزة االتصداالت ألجهدزة بالنسدبة األعطدال واكتشداف اختبدار علدى والتدريب بها العاملة واألجهزة
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 مدن لمندت  نمدوذج تصنيع جانب إلى النهائي للمنت  الجودة واختبارات الطبية واألجهزة المتقدمة القياس وأجهزة

 . التدريب فترة أيناء الشركة منتجات

  المدنية الهندسة قسم

 FTR 101الفرقة االولى )تدريب ميدانى )ب( )

يركز التددريب علدى أعمدال الطدوب باسدتخدام أنواعده المختلفدة والتقنيدات ال ا إن أمكدن. يجدب   الموضوع االول 

تطبيق هذه التقنيات يدوي تدريب الطالب على استخدام معددات المسداحة التدي مختلفة. يجب على الطالب محاولة 

 درسها في المعهد إلعداد وتخطيط الموقع. كذلك تطبيق قواعد السالمة في الموقع.

تعلم بعض برام  الكمبيوتر الخاصة بمجال الهندسة المدنية ليساعد الطالب فدى االعدوام التاليدة  الموضوع الثانى

 Auto CAD SAP andمثل  برنام   

 

 

 

   والمعمارية المدنية الهندسة قسم

 : )المستوى األول( الثاني الميدانى  التدريب

 وفيهدا المختلفدة البنداء طدرق وكدذلك المختلفة الطوب بثنواع الحوائط بناء أعمال حول مركز التدريب فيها يكون

 المسداحية األجهزة استخدام كيفية على بالتدريب الطالب يقوم كما ذلك أمكن كلما يدويا البناء بعملية الطالب يقوم

 . الطبيعة على الرسومات وتوقيع الموقع تخطيط كيفية وكذلك المواقع إعداد فى بالمعهد دراستها تم التى

 : )المستوى الثانى( الثالث  الميدانى التدريب

 الخرسدانة خلدط عمليدة علدى بالتددريب الطالدب فيبددأ الخرسدانية القطاعدات علدى التركيدز يكون الفترة هذه خالل

 طبقدا عمليدا الخرسدانية للخلطدة المختلفدة النسب تحديد وكيفية الخلط عملية مراقبة كيفية على والتدريب المسلحة

 ميكانيكيدة أو يدويدة كانت سواء المختلفة الخلط طرق على الطالب تدريب يتم وكذلك . المطلوبة الخلطة لتصميم
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 الخاصة التجارة أعمال تنفيذ كيفية على بالتدريب الطالب يقوم كما . المركزية الخلط محطة تشييل كيفية وكذلك

  . المختلفة الخرسانية القطاعات وتنفيذ لصب الخشبية بالشدات

 والتشدكيل ، التقطيدع ، األطدوال تحديدد وكيفيدة التسدليح حديدد أعمدال على بالتدريب الفترة هذه الطالب ويختتم  -

 حيد  هندسدي مشدروع موقدع فدى فتدرة بقضداء التددريبين احدد يسدتبدل وقدد التسدليح حديدد أسديا  بعمدل الخدا 

 التددريس هيئدة أعضداء واحدد الموقدع مهندسدي احدد إشدراف تحدت المختلفدة المشدروع لمراحدل الطالدب يتعرض

 .دورية بصفة التدريب موقع فى للطالب متابعة بزيارات يقوم الذى بالقسم

 الرابع: )المستوى الثالث( الميدانى التدريب

 متكامدل موقدع فدى وإدارتده العمدل تسديير كيفيدة علدى وتدريبه الطالب إعداد على التركيز يكون الفترة هذه خالل

  : اآلتي اإلعداد ذلك ويشمل

 . المختلفة بنوعياتها العمالة مع التعامل •

 . فنيا المختلفة األعمال استالم كيفية •

 . بالموقع الفني المكتب أعمال •

 . الجودة ومراقبة واألسعار الكميات مراجعة •

 . بالموقع وتوقيعها الرسومات قراءة كيفية •

 . وحلها معها التعامل وكيفية الواقعية المشاكل من العديد مواجهة •

 . الزمنية بالجداول االلتزام يتضمن حتى للموقع واإلدارة السليم التخطيط •

 التدريب الميداني الخامس : )المستوى الرابع(

 الثداني الشق تمثل والتى التصميم بمكاتب العمل على وتدريبه الطالب إعداد على التركيز يكون الفترة هذه خالل

 ذلدك أمكدن كلمدا الهندسية المكاتب الى الطالب إرسال التدريب هذا خالل يتم المدني المهندس خبرة من األساسي

  : اآلتي على للتدريب

 . التصميم كراسات إعداد •

 . التصميم رسومات إعداد •
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 . بالتنفيذ الخاصة التفاصيل إعداد •

 . المشروع لمواصفات طبقا األعمال تنفيذ تضمن التى المالحظات إعداد •

 . المختلفة الهندسية لألعمال الحصر طرق •

  . والمواصفات الشروط كراسات إعداد كيفية •

 

 -:خطوات وتعليمات تسجيل التدريبثالثا  

 يقوم الطالب بثستالم خطاب موجه للشركة التى يرغب بالتدريب بها   :اوالً 

 يقدم الطالب الموافقة التى حصل عليها من الشركة الى ادارة التدريب  يم يمال اإلستمارة:  ثانياً 

 يقوم الطالب بتسجيل التدريب فى الكنترول مع تسجيل باقى المواد الخاصة بالترم الثال    :ثالثاً 

  االلتزام بمواعيد بداية ونهاية تسجيل التدريب الصناعى 

  ال يسمح للطالب بالتسجيل بعد انتهاء موعد التسجيل 

 ج ال يجوز للطالب تسجيل أكثر من تدريب خالل الفصل الدراسى اإل فى سنة التخر 

  ال يجوز للطالب التسجيل فى اكثر من شركتين خالل الترم الدراسى 

  كحد ادنى خالل الفصل الدراسى الثال   (يوم 28)يتم قضاء فترة يماني وعشرون يوما تدريبى 

 يقدم الطالب شهادة أصلية من جهة التدريب يوضح بها المدة التى قضاها بالشركة وتقييم الشركة له 

 الشهادة االصلية من جهة التدريب سوف يتم حجب النتيجة  اذا لم يقدم الطالب 

  يقدم الطالب للجنة المناقشة تقريرا عن تدريبه ويرفق بها صورة من شهادة التدريب 

 

 -توزيع درجات التدريب الميدانى والصناعى لجميع االقسام :رابعا 
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 دؤجة مقسمة إلى  20تقرير المشرف  من المعهد  -

 من خالل تقرير أسبوعى عن التدريب  للمتابعة والمواظبةعشرة درجات  -أ

الحالددددددددددة )  الكود  اسم الطالب  التاريخ  اليوم 

حاضددددددددددددر 

 /غائب (

االعمدددددال التدددددى 

يقوم يهدا الطالدب 

 خالل السبوع 

      

      

 

 عشرة درجات لتقيييم نوعية الشركة . -ب

التقيدديم مدددى التددزام الطالددب بالحضددور ومدددى درجددة وتشددمل جوانددب  20قريددر المشددرف مددن  الشددركة ت -

 مشاركته ونشاطه والمامه بمهارات التخصص  ومدى تحمله المسئوليه والتعاون مع زمالئه .

 الدرجة جوانب التقييم م

 5 التزام الطالب بالحضور  1

 5 مدى مشاركة الطالب ونشاطه  2

 5 االلمام بمهارات وفنيات التخصص 3

 5 تحمل المسئولية واالمانة  4

 20 اجمالى درجات التقييم

 

 درجة 30تقرير التدريب المقدم من الطالب  -

  درجة  30المناقشة الشفوية  -

الطالددب بتقددديم شددهادة معتمددده مددن الشددركة التددى تدددرب  بهددا الددى لجنددة المناقشددة بحيدد  ال تقددل مدددة يلتددزم 

 يوم ويعتبر شرط أساسى الجتياز التدريب  28التدريب عن 

 -ارشادات الطالب فى كتابة التقرير الخاص بالتدريب :خامسا  
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 -:الهدف من التقرير  -أ

الطالددب ليددتعلم طريقددة كتابددة التقددارير بشددكل مفصددل وهددو الددذى اعددداد الهدددف الرئيسددى مددن التقريددر هددو  

 قدرة الطالب على تقديم معلومات محددة وتطوير مهاراته العامه فى التواصل وتوصيل المعلومة. سيظهر

 جددوهر التقريددر هددو وصددف العمددل الددذى قددام بدده الطالددب خددالل فتددره تدريبيدده والتقنيددات التددى تعلمهددا  و

 واالسهامات التى قدمها إلى بيئة عمله واالستنتاجات التى استخلصها من خبرته.‘ التى اكتسبها  المهارات

 -:التقرير جودة –ب 

ومرتب بطريقة تساعد القارىء على الفهم الواضح يجب أن يكون تنظيم التقرير النهائى بشكل منطقى  -1

 للنقاط التفصلية الواردة فى التقرير .

 تكون مترابطة وواضحة وموجزة .الموضوعات فى التقرير يجب أن  -2

 يجب أن يتضمن التقرير جداول مناسبة ورسوم بيانية عند الضرورة . -3

أى حقددائق وأرقددام عددن الشددركة التددى تددم التدددريب فيهددا يجددب أن تكددون مددثخوذه مددن مراجددع أو تقددارير  -4

 داخلية للشركة 

 يجب أن يوضع فى التقرير مراجع حيثما كان ذلك مناسبا . -5

  ومحتوياته  التقريرب تنسيق كتابة  

 :صفحة العنوان :  أوال 

اسم الشركة  ة الحالية مع ذكر التخصص والسنة الدراسية ،اسم الطالب ، المرحلة الجامعي، التقرير  عنوان 

 ) ال يتم ترقيم صفحة العنوان ( . التقرير اعداد ختاري،  التى تم التدريب فيها 

  :   ملخص التقرير :ثانيا     

أهددداف التدددريب واالنشددطه ‘ يددتم فيدده وصددف مكددان التدددريب أو الشددركة ملخددص مددوجز للتقريددر بثكملدده 

 واالنجازاتفى الشركة  ، وصف العناصر الرئيسية من الخبرة واالستفاده المكتسبه من التدريب 

 : االختصارات قائمة   ثالثا
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 .يتم سرد كل االختصارات  المستخدمة فى التقرير مع ذكر معناها  

 : المحتويات قائمة: رابعا 

 فصـدـول الـدـي ينقسدم الفصدل كدان واذا الفصدل بدايدة رقدم ميد الفصدل موضدوع بجدواره الفصل رقم يتضمح

 الفصـدـل صدصيخ ان ويجـدـب ايضـدـا البدايـدـة ةحصـدـف ورقـدـم الفرعــي الفصــل عنــوان يكتــب فرعيــة

  التدريب عن التقرير موضوع صلب نتتضم التي الفصول يليه   للمقدمــة االول

  والجداول االشكال قائمة:  خامسا 

 او الشـددـكل بهـددـا وردت التـددـي ةحوالصـددـف الجـددـدول او الشددكل وموضددوع الجدددول او الشددكل رقددم يتضددمح

 او الشـددـكل مسلسـددـل ورقـددـم الفصـددـل لددرقم تبعددا والجددداول االشددكال تددرقيم يتطلددب  عبددالط ذوهدد,  الجـددـدول

 .  الفصل هــيا داخــل الجــدول

 -: المقدمة سادسا

 فيـدـه ـدـ حالب ومنهـدـاج,  منـدـه والهـدـدف المشــروع طبيعــة نعــ فكــره ءإلعطــا الفصــلصص هذا  يخ

 التـدـي واالنشـدـطة التـدـدريب مكـدـان طبيعـدـة نعد شدر  المقدمدة في يكتب,  فصل كل توياتحلم خص ومل

 . فصل كل توياتحلم  خصمل لكذ وك التدريب برنام  ومشتمالت فيه تمارس

 الجزء الفنى ) صلب التقرير (:  سابعا

والتقنيدات التدى تعلمهدا   ويصف العمل الذى انجزه الطالب خالل فترة تدريبه ، يشكل جوهر محتوى التقرير

، المسدددئوليات المفترضدددة والمعددددات المسدددتخدمة  واالسدددهامات التدددى قددددمها ‘المهدددارات التدددى اكتسدددبها  و

 واجراءات السالمة المتبعة وجميع المعلومات االخرى ذات الصلة .

  والتوجيهات االستنتاجات:    ثامنا  

تحققددت  التـددـي االسـددـتفادة نـددـواحي متضـددـمنا التدددريب يددذتنفي بعددد اسددتنتاجه تددم مددا الفصددل اذهدد نيتضددم

 اسدتفادة قدقحلي التددريب سدلوب فـدـي تعـدـديل او بتطدوير ءسدوا توصدياتن مد يراه وما المكتسبة والمعارف

 . اكبر

 تاسعا المراجع 
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  النقـدـل يعندي ال اذوهد,  التقريدر كتابدة فدي بهدا واسدتعان بالفعدل الطالدب عليهدا  عاطلد التي  عالمراج نيتضم

 كتـدـاب ءسـدـوا الطالدب بده نيستعي او عليه  لع يط لم  عمرج اي يكتب ال انه ذلك ومعني االصل طبق منــه

 وعنـددـوان  عالمرجدد لفيؤمدد او لددفؤم اسددم اوال ويكتددب.  تاالنترندد علددي المنشددورة المددواد احددد او ـ حددب او

ؤلدف فدى حالدة وجدود عددد مدن ون مرتبده طبقدا لتسلسدل أول حدرف مدن اسدم الموتكد الناشــر ــمي  عالمرجــ

 المؤلقين .

 وكيل المعهد لشئون االتعليم والطالب                                     وحدة التدريبمدير 

                                              أ.م.د/ آمال توفيق حسونة                                           أ/ فتحى  محمد سمير   
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