
 

 قائمة بنماذج التدریب التعاوني : 

 

 رقم الصفحة عنوانھ النموذج
  نموذج طلب االلتحاق بالتدریب التعاوني )٢-)،(أ١-(أ

  بنظم ولوائح التدریب بااللتزامتعهد  ب
  دلیل تعریف ببرنامج التدریب التعاوني ج
  استبیان فرص التدریب التعاوني د
  المسؤول عن الطالب في جهة التدریبدلیل االتصال بالمشرف  هـ
  على التدریب من الكلیة دلیل االتصال بالمشرف األكادیمي و
  بیان حضور اسبوعي للمتدرب ع
  متدرب خالل زیارة میدانیةاستمارة تقییم  ز
  استمارة تقییم متدرب من خالل المشرف المیداني ح
  نموذج تقییم الطالب للجهة التدریبیة ط
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 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم

 خالد الملك جامعة
 كلیة العلوم اإلداریة والمالیة

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الفصل الدراسي .............
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

 عزیزي الطالب :

 الرجاء تعبئة هذا النموذج وٕارفاق الوثائق التالیة :

 السجل االكادیمي للطالب . -

 صورة شخصیة واحدة . -

 التعهد بااللتزام التام بنظم ولوائح التدریب (مرفق) . -

 لن ینظر في الطلبات غیر المكتملة . مالحظة :

 صورة شخصیة الرقم الجامعي : 
 االسم :
 التخصص: القسم:

 فصل وسنة التخرج المتوقعة : 
 هل تقییم في السكن الجامعي:  (  ) نعم          (  ) ال 

 العنوان 
 
 

 الجوال: هاتف المنزل :
 البرید االلكتروني :

 المدینة التي ترغب التدریب فیها :
 تفاصیل الجهة التي ترغب التدریب لدیها ، (علمًا بأن القسم لیس ملزمًا بتحقیقها إذا تعذر علیه ذلك)

 اسم الجهة : 
 اسم الشخص المسئول:

 الهاتف :

 الوظیفة : 
 الفاكس :

 الستعمال وحدة التدریب التعاوني فقط 
 تاریخ االستالم 

---/---/--- 
 مالحظات 

۲ 
 



 

 تعھد االلتزام بنظم ولوائح التدریب
 

 أتعهد أنا الطالب : ..............................الرقم الجامعي : ....................... أنه 

 التزامي بكل ما ورد في فقرة (مسئولیة الطالب) الواردة في الالئحة أتعهد بااللتزام بما یلي :  باإلضافة الي

 ترة التدریب العملي كاملة وفق المواعید المحددة لي من الجهة التي سوف أتدرب فیها .االلتزام بحضور ف -

م انتظامي في التدریب أن أعمل على إبالغ المشرف األكادیمي وكذلك المشرف المیداني فورًا عند عد -

 ألیة ظروف كانت ، وأتحمل كامل المسئولیة عن تبعات غیابي عن التدریب .العملي أو تغیبي عنه 

أن ألتزم بالعادات والتقالید العربیة واإلسالمیة خالل تواجدي في مقر الجهة التدریبیة ، وأن أتحمل مسئولیة  -

 لد بشكل الئق ومشرف .سلوكي خالل فترة تدریبي وأن أمثل جامعة الملك خا

 أن ألتزم بأداء واجباتي على أكمل وجه ، وأن أستجیب لتوجیهات المشرف المیداني على تدریبي . -

 ة جهة مهما كانت من هذه المخاطر أن أتحمل نتیجة أي مخاطر قد تحدث لي أثناء فترة تدریبي ، وأبرئ أی -

المحددة من قبل المشرف األكادیمي وأن التزم أن أرسل تقاریري الفردیة األسبوعیة في نفس المواعید  -

 بإرسالها من خالل قسم الواجبات في نظام البالك بورد ولیس عن طریق برید المقرر .

أن التزم بكتابة تقریر علمي بأسلوبي وفي حالة نقلي لمعلومات من اإلنترنت أو من خطة سیر العمل أو  -

 ر المرجع فأنني ال أستحق أي درجة على تقاریري .من أحد المراجع األكادیمیة أو غیرها من دون ذك

أن التزم بأداء المطلوب مني في الوقت المحدد وفي حال التأخر فإنني ال أستحق الدرجة الموضوعة سواء  -

 كان المطلوب تقاریر أو محاضرات أو عرض مرئي أو غیرها .

في حال غیابي فإنه سیتم حرماني أن التزم بحضور المحاضرات التي یقرها المشرف األكادیمي للمقرر ، و  -

 في المادة . 

 لجهة التدریب إذا كانت تفرض على موظفیها زي خاص . أن التزم بالزي الرسمي -

 التوقیع / .............................   التاریخ / ......................................

 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم

 جامعة الملك خالد
 كلیة العلوم اإلداریة والمالیة

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الدراسي ............. الفصل
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

۳ 
 



 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم
 خالدجامعة الملك 

 كلیة العلوم اإلداریة والمالیة

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الفصل الدراسي .............
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

 

 دلیل تعریف ببرنامج التدریب التعاوني
 تعریف جهة التدریب ببرنامج التدریب التعاوني لطالب كلیة العلوم اإلداریة والمالیة . النموذج الىیهدف 

 اإلداریة والمالیةببرنامج التدریب التعاوني لكلیة معلومات مھمة تتعلق 
في  بكالوریوسالطالب المرشحون للتدریب هم طالب السنة النهائیة في الكلیة المتوقع أن یحصلوا على شهادة  -

 تسویق وتجارة الكترونیة . -نظم المعلومات اإلداریة  -إدارة أعمال  -أحد التخصصات التالیة : محاسبة 
 ساعات اسبوعیًا كحد أقصى) ٨یوم بمعدل  ٦٠ساعة تدریبیة (  ٩٠مدة البرنامج  -

 /         /    /      الموافق   /     حیث یبدأ البرنامج في تاریخ
 /      /         الموافق    /     /   وینتهي في تاریخ  

 نسعى ألن یتم تدریب الطالب في أحد االقسام التي لها صلة مباشرة بتخصصه . -
تحدد جهة التدریب مشرفًا لكل طالب ، حیث یتولى توجیه الطالب خالل تواجده في هذه الجهة ، ویقوم أیضًا  -

% من ٢٠علمًا بأن الدرجة التي یعطیها المشرف للطالب تمثل ، بتقییم الطالب بموجب النماذج المحددة لذلك 
 درجة الطالب اإلجمالیة في التدریب التعاوني.

تتابع وحدة التدریب في الكلیة الطالب خالل فترة تنفیذ البرنامج بواسطة مجموعة من المسئولین عن التدریب في  -
بهدف تقییم أداء  -كلما كان ذلك ممكنًا  -للطالب  ) حیث یقومون بزیارات دوریةاالكادیمیینالكلیة (المشرفین 

 الطالب بشكل دوري والوقوف على مالحظات المشرفین عن الطالب في جهة التدریب .
 یلتزم الطالب خالل فترة التدریب بقواعد وأنظمة جهة التدریب طالما أنها تتعلق بمهامه التدریبیة . -
یكلف الطالب من قبل وحدة التدریب بالكلیة بعمل تقریر دوري أسبوعي إضافة الي تقریر نهائي تتضمن أهم  -

المهام التي قام بها في جهة التدریب ، كما یمكن أن تتضمن وصفًا لبعض الفعالیات أو األنشطة العلمیة التي قام 
ءات معینة في القسم الذي تدرب فیه والمشاركة في بها (بتوجیه من مشرفیه بمكان العمل) لتعلم عملیات أو اجرا

 تطویرها . مع أهمیة الحفاظ على أسرار وخصوصیات المكان الذي یتدرب فیه .
نامج وللتنسیق بشأن الفرص التدریبیة لدیكم ، یرجى االتصال بوحدة التدریب في ر ولمزید من التفاصیل عن الب
 كلیة العلوم اإلداریة والمالیة .

  ٩٦٣٥: تحویلة هاتف         د. عمر تاج السر عمر              التدریب التعاوني :  رئیس وحدة
 

٤ 
 



 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم

 جامعة الملك خالد
 كلیة العلوم اإلداریة والمالیة

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الفصل الدراسي .............
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

وذج الى استطالع آراء المسئولین عن التدریب في قطاعات األعمال المختلفة والجهات الحكومیة حول میهدف الن

 الفرص التدریبیة التي یمكن أن توفرها هذه المؤسسة والجهات لطالب كلیة العلوم اإلداریة والمالیة .

 معلومات عن جھة التدریب
 اسم الشركة / الجهة الحكومیة : 

 اسم المسئول عن التدریب :
 مسمى الوظیفة : 

 الهاتف :
 الفاكس : 

 العنوان : 
 

  بیان مبدئي بعدد وأماكن فرص التدریب لكل تخصص
عدد الفرص المتاحة  التخصص

 للتدریب 
القسم / األقسام المتوقع 

 تدریب الطالب فیه 
 مكان التدریب 

    المحاسبة 
    إدارة األعمال

التسویق والتجارة 
 االلكترونیة 

   

    نظم المعلومات اإلداریة 
نامج وللتنسیق بشأن الفرص التدریبیة لدیكم ، یرجى االتصال بوحدة التدریب في كلیة ر ولمزید من التفاصیل عن الب

 العلوم اإلداریة والمالیة .
 هاتف                                         رئیس وحدة التدریب التعاوني :               

 توقیع رئیس وحدة التدریب التعاوني : 
یرجى تعبئة هذا النموذج من قبل الجهة الراغبة في تدریب الطالب لدیها ، ومن ثم إرسالها الى رئیس وحدة التدریب 

 في الكلیة على العنوان التالي : 

 فاكس /                               otelsir@kku.edu.saالبرید االلكتروني /  

٥ 
 



 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم

 جامعة الملك خالد
 كلیة العلوم اإلداریة والمالیة

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الفصل الدراسي .............
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

  

یحرر هذا النموذج : المشرف المیداني المسئول عن الطالب في جهة التدریب ، ویرسله الى إدارة الكلیة من خالل 

 االسبوع األول من التدریب .

 بیانات تعبأ بواسطة الطالب :
 الرقم الجامعي : اسم الطالب : 

 الهاتف :  التخصص :
 بیانات تعبأ بواسطة المشرف المیداني :

 مسمى الوظیفة : المشرف على التدریب :اسم 

 تاریخ بدایة تدریب الطالب :
 هاتف : 
 فاكس : 

 البرید االلكتروني :

 عنوان العمل : 
 

 

 
 
 

 توقیع المشرف المیداني :                                         
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 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم

 جامعة الملك خالد
 العلوم اإلداریة والمالیةكلیة 

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الفصل الدراسي .............
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

 

یحرر هذا النموذج مسئول التدریب من الكلیة (المشرف االكادیمي) ویرسله الى المشرف المسئول عن الطالب في 

 األول من التدریب .  جهة التدریب خالل االسبوع

 بیانات تعبأ بواسطة الطالب
 الرقم الجامعي : اسم الطالب :

 الهاتف : التخصص 
 اسم الشركة / الجهة الحكومیة :

  یرجى االتصال بالمشرف األكادیمي في الكلیة كلما تطلب األمر ذلك وبیاناتھ كالتالي :
 االسم :
 جوال :
 مكتب :
 فاكس :
 ایمیل :
 بریدي :عنوان 
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 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم

 جامعة الملك خالد
 كلیة العلوم اإلداریة والمالیة

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الفصل الدراسي .............
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

 

 :  معلومات مھمة تتعلق بمتابعة الطالب خالل فترة التدریب
 تاریخ بدایة التدریب :                                     الموافق :
 تاریخ االنتهاء :                                           الموافق :

ال یحق للطالب خالل فترة التدریب تغییر المكان أو الزمان إال بعد حصوله على موافقة خطیة من كل من  -
 .الجامعة وجهة التدریب 

ال یحق للطالب مغادرة مكان العمل (خالل فترات الدوام الخاصة به) إال بموافقة المشرف على التدریب ، ویرجى  -
 من المشرف في هذه الحالة إبالغ مسئولي التدریب بالكلیة .

یة ، یقوم المشرف في جهة التدریب بتعبئة استمارة تقییم متدرب ویقوم بتسلیمها الى مسئول التدریب في الكل -
 بحیث یتم تسلیم استمارة واحدة شهریًا عن كل طالب . 

 یلتزم الطالب خالل فترة التدریب بقواعد وأنظمة جهة التدریب طالما أنها تتعلق بمهامه التدریبیة .  -
یكلف الطالب من قبل وحدة التدریب في الكلیة بعمل تقاریر یحدد فیها المهام التي قام بها في جهة التدریب وهو  -

غیر مطالب باالستعانة بالنماذج والمستندات الخاصة بالشركة أو الجهة الحكومیة التي یتدرب فیها (مع التأكید 
 على أهمیة الحفاظ على أسرار وخصوصیات المكان الذي یتدرب فیه ) .
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 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم

 جامعة الملك خالد
 والمالیةكلیة العلوم اإلداریة 

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الفصل الدراسي .............
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

 

 جهة التدریب  الرقم الجامعي :  اسم المتدرب : 
 المشرف المیداني : القسم الذي یتم التدرب فیه 

 تاریخ الزیارة :
 

 منالدرجة ( تتراوح  اصر موضوع التقییمالعن
 ۱-۱۰( 

 التعلیق

   تواجد المتدرب 
   المظهر العام 

   إدراك المتدرب لتفاصیل العمل 
   قدرته على العرض الشفهي لمهام عمله 

   الجدیة في التدریب 
   ه في العمل تعامالته مع مدربی

   تعامالته مع زمالئه 
   رغیته في تحصیل معلومات جدیدة 

   رغبته في تولي مهام متنوعة 
   تقبل واستیعاب مالحظات المشرف األكادیمي 
قدرة المتدرب على تحلیل بیئة العمل وفهم 

 طبیعة العمل في القسم 
  

   الدرجة اإلجمالیة 
رأي المشرف األكادیمي في جهة التدریب من خالل الزیارة : 

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

 توقیع المشرف األكادیمي :                                                    
 

۹ 
 



 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم

 جامعة الملك خالد
 اإلداریة والمالیةكلیة العلوم 

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الفصل الدراسي .............
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

 

 الرقم الجامعي : اسم الطالب :
 التخصص : القسم : 

 اسم المشرف المیداني : اسم الجهة المدربة : 
 

 درجة التقییم عناصر التقییم  م.
 ضعیف  مقبول  جید  جید جدًا  ممتاز 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
      المحافظة على أوقات الدوام ١
      االلتزام بإجراءات وأنظمة العمل  ٢
      المظهر العام للمتدرب  ٣
      إنجاز ما یكلف به المتدرب بشكل مناسب  ٤
      المرونة والقدرة على التكییف  ٥
      التعامل مع الزمالء والمدربین  ٦
      القدرة على استیعاب المعلومات  ٧
      القدرة على تحمل المسئولیة  ٨
      المبادرة والقدرة على االبتكار واإلبداع  ٩

      الحرص على جدیة التدریب  ١٠
      المجموع (خاص بالمشرف االكادیمي)        

      المجموع النهائي           
 

 

 

۱۰ 
 



 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم

 جامعة الملك خالد
 كلیة العلوم اإلداریة والمالیة

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الفصل الدراسي .............
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

معرفة بعض مالحظات المشرف على المتدرب والعملیة التدریبیة ، ولذا نرجو  یهدف هذا الجزء من النموذج الى

 اإلجابة على األسئلة التالیة : 

 الجوانب السلبیة واالیجابیة لدى المتدرب
 اإلیجابیات السلبیات

 
 
 

 

 

 الى أي مدى كانت المتابعة من قبل مسئولي التدریب في الكلیة ، محققاً ألھدافھا (من وجھة نظرك)
 
 
 
 
 

  ھل ترى أن إمكانیات الطالب كانت تتناسب مع المھام التي كلف بھا خالل فترة التدریب
 
 
 
 

  ھل ترغب بذكر مالحظات أخرى
 
 

 معد التقریر :                                الوظیفة :                                   التوقیع : 
 

 
۱۱ 

 



 السعودیة العربیة المملكة
 وزارة التعلیم

 جامعة الملك خالد
 كلیة العلوم اإلداریة والمالیة

 نموذج طلب االلتحاق بالتدریب 
 العملي (أ)

 الفصل الدراسي .............
 ه١٤/     ١٤العام الجامعي   

  ـھ        /      /   الفترة :  إلى                    ـھ       /        /    من الفترة :  

 مكان التدریب : جهة التدریب :اسم 
 وظیفته :  اسم المشرف المیداني :

 التقییم العام : 

 ممتاز  عناصر التقییم 
٥ 

 جید جدًا 
٤ 

 جید 
٣ 

 مقبول 
٢ 

 ضعیف 
١ 

      جدیة التدریب 
      الخبرة التي یقدمها التدریب 

      مناسبة مكان التدریب 
      خبرة مسئول التدریب 

      الوقت المخصص للتدریب 
      متابعة خطة التدریب 

      مساعدة موظفي الجهة المدربة 
      االستفادة من برنامج التدریب التعاوني 

      مدى توافق البرنامج التدریبي مع التخصص 

 نرجو اإلجابة عن األسئلة التالیة بإیجاز : 
 أذكر واجباتك ومسئولیاتك . .١

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

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

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

 والسلبیات حول التدریب في هذه الجهة . اإلیجابیاتأذكر  .٢

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

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

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

۱۲ 
 



 ادیمیة قبل االنضمام الى التدریب ؟هل كنت مستعدًا استعدادًا كافیًا من الناحیة األك .٣
...................................................................................................... 

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

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

 ماهي المقترحات التي تود عرضها على جهة التدریب لتحسین نوعیة التدریب العملي ؟  .٤
...................................................................................................... 

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

 كیف ساهمت فترة التدریب في تنمیة مهاراتك المهنیة والشخصیة ؟ .٥
...................................................................................................... 

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

 سین برنامج التدریب العملي ؟ماهي المقترحات التي تود عرضها على إدارة الكلیة لتح .٦

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

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

 خصص والمتعلق بمهنتك الذي حصلت علیه ؟هو نوع التدریب المت ما .٧
...................................................................................................... 

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

 نامج التدریبي ؟ر التي اكتسبتها من خالل الب ماهي المهارات .٨
...................................................................................................... 

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

 مقترحات التي تود عرضها على إدارة الكلیة لتحسین برنامجها األكادیمیة ؟ماهي ال .٩
...................................................................................................... 

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

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

 (    ) ال      )   نعم  طلبة آخرین ؟ ( إلى هل توصي بهذه المؤسسة التدریبیة  .١٠
 التوقیع :  اسم الطالب : 

 القسم  الرقم الجامعي : 
 التاریخ :  التخصص : 

 

۱۳ 
 


