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 المٌدانٌة توصٌف الخبرة
 )التدرٌب المٌدانً(
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 توصيف الخبرة الميدانية
 

 جامعة نجران المؤسسة التعلٌمٌة:اسم  هـ1441/1441تارٌخ االعداد:

 كلٌة العلوم اإلدارٌة :الكلٌة األنظمةالقسم:

 األنظمة اسم البرنامج: ال ٌوجد:)ان وجد( المسار
 

 أ. معلومات عامة عن مقرر الخبرة الميدانية:

3ـ  نظم444 :تدرٌب عملً  :هورمز . اسم مقرر الخبرة المٌدانٌة1  

 نظرٌا و تسع ساعات عملٌاثالث ساعات . عدد الساعات المعتمدة )إن وجد(: 1

 الثامن:السنة أو المستوى األكادٌمً الذي تقدم فٌه الخبرة المٌدانٌة. 3

 :ألنشطة الخبرة المٌدانٌة ةت المخصصاوقواأل التوارٌخ. 4
 الخمٌس –الثالثاء  –األحد  :التوارٌخأ. 

 صباحا   11 – 8 :األوقاتب. 

 مواقع الخبرة المٌدانٌة:. أسماء وأماكن وبٌانات االتصال لكافة 6

 
 المسإول الشخص اسم هاوعنوان الجهة اسم

 لشخصبا االتصال بيانات
و  االكترونً)البرٌد  المسإول

 الهاتف الجوال(

 اىتىاصو اىشخصي اىشيخ/ ٍاجذ تِ ٍحَذ اىشجيعي اىَحنَح اىعاٍح أ

 اىتىاصو اىشخصي اىشيخ/ سعذ اىشهشاّي اىْياتح اىعاٍح ب

اىعَاىيحاىَحنَح  جـ  اىتىاصو اىشخصي أ/ ٍحَذ آه صقىس 

 د
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 ب. مخرجات التعلم:

 ستراتيجيات تدريسها.اطرق تقييمها، ومخرجات التعلم للخبرة الميدانية في مجاالت التعّلم، و

بشكل متناسق كوحدة  تدرٌس معا  الات استراتٌجٌو، البرنامج تقٌٌمطرق و مخرجات التعلمتعمل 
 .الطالب وتعلٌمتعلم عملٌة ل ا  ثابت ا  توافقكس تعمترابطة، 

ٌنبغً و)وهً موضحة فً الجدول أدناه(؛  لتعلمللمؤهالت خمسة مجاالت لطار الوطنً ٌتضمن اإل
 ا  ، وقد تتطلب بعض البرامج أٌضلتعلم فً المجاالت األربعة األولا على البرامج تغطٌة مخرجات

 حركً.-المجال النفس

التعلم الخمس فً اإلطار الوطنً للمؤهالت، ولكل منها رقم على الجانب فً الجدول أدناه، مجاالت 
 .األٌمن من الجدول

 :لالتً وفقا   تعبئته وٌمكن 

 اكتب مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقٌاس فً الخانة المخصصة لكل مجال. أوالً:
وطرق  ،المستهدفةاكتب استراتٌجٌات التدرٌس الداعمة والمتوافقة مع مخرجات التعلم  ثانياً:

 ٌمها.وتق

مها، وٌنبغً أن تكون واكتب طرق التق ثالثاً: ٌم المناسبة التً تقٌس بدقة مخرجات التعلم وتقوِّ
وتعلم مخرجات التعلم واستراتٌجٌات تدرٌسها وطرق تقٌٌمها متناسقة وتعمل معا  كعملٌة تعلٌم 

 متكاملة.
 في التعلم لمجاالت وفقاً  التعلم مخرجات 

 للمإهالت الوطني اإلطار
 يمقوالت طرق التدريس استراتيجيات

 المعرفة 1

يتعشف عيً اإلجشاءاخ اىتي تتثعها  1-1

اىَؤسساخ اىعذىيح في اىتحقيق واىَحامَح 

 وتْفيز األحناً اىقضائيح

حيقاخ اىْقاش ووسش اىعَو 

تاىذوس ٍِ خاله ،اىقياً  

اىَحنَح اىصىسيح ،اىتعاوُ 

ٍع خثشاء ٍَاسسيِ ىَهْح 

اىَحاٍاج واالستشاساخ 

اىْظاٍيح ،اىتنييف تعَو 

 تقاسيش وتحىث ٍيذاّيح

اخ اىَحاضش  

  َْاقشحاىحىاس واى -

 تطثيقٔضشب أٍثيح  -

اقعيحوو  . 

االختثاساخ اىتحصيييح ،تقييٌ 

اىثحىث اىعيَيح راخ اىصيح 

ش ألداء اىَتذسب ،اىتقىيٌ اىَستَ

،وقياس ٍذي إّجاصٓ ىَا ينيف تٔ 

 ٍِ ٍهاً تذسيثيح

 االختثاساخ 

 .                          اىىاجثاخ -

يتعرف الطالب على أصول وضوابط المهن  1-1
النظامية ومجاالت العمل فيها وااللتزام 

 بآداب وأحكام المهنة النظامية.

 المعرفية المهارات 2

بين التحصيل المعرفي والواقع يقارن  - 1-1

 العملي للمهن النظامية

 -المحاكمات الصورية

التدريب العملي  -  
         .مناقشة والحوار ال -

         
 

االختبارات واألسئلة الشفهية  -

وتقييم أداء المتدرب ومدى 

 انجازه للمهام المكلف بها                   

 االختبارات  -
إتقان مهارة المهن النظامية وإدراك  - 1-1

 دورها في ترسيخ قيمة العدل 
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 تقييم الواجبات   -                  

 كفاءات  3
يعمل على إيجاد الحلول النظامية على وجه  3-1

 محقق للعدالة

التدريب العملي                
     
 .مناقشة والحوار ال -
التدريب العملي              -

      

وقياس مدى  االختبارات الشفهية،
إنجازه لما يكلف به من مهام 

 تدريبية
 

يستخدم النصوص النظامية استخداماً  3-2
 صحيحاَ عند ممارسة المهنة النظامية.

يعرض رأيه عرضاً مقنعاً ويقدم أدلته  4-1
 ودفوعه بطريقة صحيحة وواضحة

 .مناقشة والحوار ال -
التدريب العملي على مهارة  -

االتصال واستخدام وسائل 
التقنية الحديثة                

               

وقياس ، االختبارات الشفهية -

ٍذي إّجاصٓ ىَا ينيف تٔ ٍِ ٍهاً 

 تذسيثيح

 
 
 :توصيف أنشطة الخبرة الميدانيةج. 

   :الرئيسة خالل الخبرة الميدانية ةبالطلف أنشطة ص   .1

 

 اششاك الوزذسث٘ي فٖ إػذاد صحبئف االدػبء ّ رقذٗن الطلجبد ّ اػذاد الذفْع ّ الشدّد -

مزبثخ الؼقْد اإلداسٗخ ّ الزجبسٗخ ّ رن٘٘ف ّ رْص٘ف القضبٗب  الجضائ٘خ ّ اإلداسٗخ -  

إػذاد ػشائض طؼي فٖ االعزئٌبف ّ الزوبط اػبدح الٌظش ّ  هشبسٗغ أحنبم فٖ القضبٗب الوطشّحخ ػلِ٘ن  -

الوحنوخ الصْسٗخفٖ   

 رْصٗؼِن ػلٔ هخزلف الوحبمن الوذً٘خ ّ الزجبسٗخ ّ الؼوبل٘خ ّ اإلداسٗخ ّ ُ٘ئبد الزحق٘ق ّ النزبثخ الؼذل٘خ -
 

 خالل الخبرة الميدانية: ةالطلب يكلّف بهاالواجبات والمشاريع والتقارير التي اذكر  .2
 رنل٘ف الوزذسث٘ي للق٘بم ثأجشاء االثحبس الٌظبه٘خ الزٕ ٗزن أثبسرِب فٖ الوحنوخ الصْسٗخ أ.

ق٘بم مل هزذسة ثألقبء مل هب ٗوثلَ فٖ االلقبء ثوب ٗوثلَ هي دّس هحبم االدػبء اّ هحبم الذفبع اّ قبضٖ  ب.

 الذػْٓ

 حنبمالوٌبقشبد ّ الزؼق٘جبد ّ الزؼل٘قبد ػلٔ القضبٗب الوطشّحخ ّ اال ج.

اجشاء اهزحبى شفِٖ هؼوق فٖ مل هب أخزٍ الطبلت ػلٔ الوغزْٓ الؼولٖ ّ الٌظشٕ ّمل هب هش ثَ  د.

 الطبلت ػلٔ هغزْٓ الزذسٗت الذاخلٖ اّ فٖ الخبسجٖ  

 للحصول على تغذية راجعة من الطالب حول تجربتهم في الخبرة الميدانية؟ المتَّبعةاإلجراءات  .3
استثارة الطالب باألسئلة و طلب التعقٌبات و التحلٌالت و التعلٌقات المناقشات  الفصلٌة عبر  -

 الشرعٌة و النظامٌة على القضاٌا المطروحة علٌهم
 االختبار الشفهً -
 طلب التقوٌم و التقارٌر من المحاكم على حضور الطالب و متابعته و استفادته. -
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لٌة حل آ)بما فً ذلك  القرارات فيها الميدانية واتخاذ الخبرةمسإوليات ضع الهيكل التنظيمي ل .4
 .الخالفات(

 
 

 

 : مسإولياتال

 المسؤولٌات
 مسؤولٌة

 الطالب

 المشرف مسؤولٌة

 بالخبرة المكلف

 المٌدانٌة

 الهٌئة مسؤولٌة

 البرنامج فً التعلٌمٌة

 أو سمالق مسؤولٌة

 مجلس أو رئٌسه

 الكلٌة

 خطيط الت

هششف الزذسٗت الذائن  الزذسٗتهششف  ال ْٗجذ   أ. األنشطة الطالبٌة

هغ أسثؼخ اعبرزح فٖ 

 رخصصبد هخزلفخ  

 

  ال ْٗجذ هششف الزذسٗت ال ْٗجذ   ب. خبرات التعلم

هششف الزذسٗت الذائن  هششف الزذسٗت ال ْٗجذ ج. مصادر التعلم

هغ أسثؼخ اعبرزح فٖ 

 رخصصبد هخزلفخ  

 

  ال ْٗجذ الزذسٗتهششف  ال ْٗجذ د. إعداد موقع الخبرة المٌدانٌة

     هـ. تقدٌم الدعم واإلرشاد

 التنفيذ واإلشراف

أ. عملٌة التنقل من وإلى موقع الخبرة 
 المٌدانٌة

  ال ْٗجذ هششف الزذسٗت ال ْٗجذ

  ال ْٗجذ هششف الزذسٗت ال ْٗجذ إظهار اكتساب مخرجات التعلم التأكد منب.

ْٗجذ ال هششف الزذسٗت ال ْٗجذج. استكمال المهام والواجبات والتقارٌر    

 العمٌد

رئٌس 
 البرنامج

 لجنة التدرٌب

مشرف  
 التدرٌب
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 والمشارٌع المطلوبة

 ال ْٗجذ ال ْٗجذ ال ْٗجذ ال ْٗجذ سالمة الموقع التأكد من. د

هششف الزذسٗت الذائن  هششف الزذسٗت ال ْٗجذ أنشطة تعلم الطالبمتابعة . هـ

هغ أسثؼخ اعبرزح فٖ 

 رخصصبد هخزلفخ  

 

ّ  الزذسٗتهششف  ال ْٗجذ مصادر التعلمتوفٌر . ح

 جِبد الزذسٗت

هششف الزذسٗت الذائن 

هغ أسثؼخ اعبرزح فٖ 

 رخصصبد هخزلفخ  

 

. الشؤون اإلدارٌة )الحضور ط
 واالنصراف(

هششف الزذسٗت الذائن  هششف الزذسٗت ال ْٗجذ

هغ أسثؼخ اعبرزح فٖ 

 رخصصبد هخزلفخ  

 

 ال ْٗجذ ال ْٗجذ ال ْٗجذ ال ْٗجذ ي. مسؤولٌات أخرى

 يموالتق

     أ. مخرجات تعلم الطالب

     ب. الخبرة المٌدانٌة

ج. عضو هٌئة التدرٌس المكلف بالتدرٌب 
 المٌدانً

    

     د. أعضاء هٌئة تدرٌس آخرون فً البرنامج

     هـ. موقع الخبرة المٌدانٌة

     و. مصادر التعلم

 إجراءات تقوٌم الطالب: اشرحب. 
 
 

المشرف على الخبرة الميدانية مع أعضاء عند اشتراك : االختالفات بين التقويماتالبت في ج. وّضح آلية 
 :سإولية تقويم الطالبمفي هيئة تدريس آخرين 

 
 

 

 د. التخطيط واإلعداد:
 . تحديد الموقع الميداني:1

 التجهٌزات، معلومات، تقنٌة)توفر موقع الخبرة الميدانية  متطلبات
 (... ألخالعٌادات التعلم، مصادر السكن، ،القاعات المعامل،

 الخاصة لمحّكاتا
 فً المرضى مع بالتعامل الخاصة كاتلالم :)مثل

 محل بالمؤسسة خاصة محكات أو الطبٌة، التخصصات
 (... ألخالتدرٌب

  -رحذٗذ الجِبد راد الصلخ ثبلزذسٗت الؼولٖ. .أ

 

 

  هخبطجخ عؼبدح ػو٘ذ النل٘خ لِزٍ الجِبد . .ب

  رحذٗذ أّقبد الزذسٗت الؼولٖ هغ ُزٍ الجِبد ثؼذ هْافقزِب .ج

  .د

  .هـ

 .مواقع الخبرة الميدانية المناسبةتحديد التخاذ القرار بشؤن المتبعة  اإلجراءات وضح
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 . تحديد األساتذة والمشرفين الميدانيين:2

 التدريب المطلوب المسإوليات المإهالت
الزذسٗت الؼولٖ فٖ الْقذ حضْس  أعزبر الوشافؼبد 

 الوحذد لَ

 اجشاءاد الزشافغ فٖ الذػْٓ الوذً٘خ

. أعزبر اإلجشاءاد الجضائ٘خ  حضْس الزذسٗت الؼولٖ فٖ الْقذ  

 الوحذد لَ

رقذٗن الذػْٓ الجضائ٘خ  ّم٘ف٘خ ع٘شُب    

حضْس الزذسٗت الؼولٖ فٖ الْقذ  أعزبر القبًْى الذّلٖ الخبص    

 الوحذد لَ

 ٖراد الطبثغ الذثلْهبع طشح  القضبٗب

  

أعزبر  الؼقْد الوذً٘خ     

 ّ الزجبسٗخ

حضْس الزذسٗت الؼولٖ فٖ الْقذ 

 الوحذد لَ

رذسٗت الطالة ػلٔ ص٘بغخ الؼقْد 

 الوذً٘خ ّالزجبسٗخ

 المناسبين: الميدانيين عضاء هيئة التدريس والمشرفينأتحديد التخاذ القرار بشؤن المتبعة  اإلجراءات
 ٗزن اخز٘بس طبقن الزذسٗظ الو٘ذاًٖ ثٌبء ػلٔ االخزصبص الذق٘ق الزٕ ٗزْافق هغ طج٘ؼخ الوشحلخ الزٖ ٗؼذ لِب الوزذسثْى  -

 .ارخبر القشاس ثزلل هي قجل هجلظ القغن الؼلوٖ -

 
 

 

 . تحديد الطالب:3

 متطلبات خاصة للتدريب متطلبات االختبارات المتطلبات السابقة
أ.  الوشافؼبد الششػ٘خ                          ال ْٗجذ االخزجبساد الفصل٘خ ّالٌِبئ٘خ 

ة.    اإلجشاءاد الجضائ٘خ                      ال ْٗجذ االخزجبساد الفصل٘خ ّالٌِبئ٘خ 

 ال ْٗجذ االخزجبساد الفصل٘خ ّالٌِبئ٘خ ج. الذّلٖ الخبص

 ال ْٗجذ االخزجبساد الفصل٘خ ّالٌِبئ٘خ د. هقشس القبًْى الوذٕ ّالزجبسٕ                  

 ما إذا كان الطالب مإهالً لاللتحاق بالخبرة الميدانية؟تحديد التخاذ القرار بشؤن المتبعة  اإلجراءات
  -اجز٘بص الطالة للوقشساد الزٖ ٗزطلجِب الزذسٗت الؼولٖ.

 الزغج٘ل فٖ هقشس الزذسٗت الؼولٖ 

 
 

 

 :إدارة السالمة و المخاطر. 4

 متطلبات التدريب للسالمة تدابير السالمة المتخذة المخاطر المحتملة األمانمتطلبات  
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 ال ْٗجذ ال ْٗجذ ال ْٗجذ ال ْٗجذ          

    .ب

    .ج

    .د

 :مخاطرالالتخاذ القرار بشؤن تؤمين الحماية وتقليل المتبعة  اإلجراءات
 

 ال ْٗجذ
 

 
ٌتشاركان من المؤسسة التعلٌمٌة ل من المشرف المٌدانً وعضو هٌئة التدرٌس ذا كان كإ .حل االختالفات في التقييم .5

 أي إختالفات فً التقٌٌم؟ لحل م الطلبة، فما هً االجرات المتبعةفً مسؤولٌة تقٌٌ
اىتذسية فقط؛ ّظشا ىتعزس قذسج اىجهاخ اىَتعاوّح تاالشتشاك في رىل الّشغاه اىقضاج تَهاً مثيشج ال تتيح ىهٌ اىقياً  اىتقىيٌ ٍِ ىجْح

 تهزا

 

 

 هـ. تقويم الخبرة الميدانية:

 من قبل كل من:و توصيات التحسين أنشطة الخبرة الميدانية إجراءات تقويم  فوص .1
 أ. الطالب: 

 ف إجراءات التقوٌم:ص  
 

 اعزجبًخ ػي سضب الطالة ػي الزذسٗت الؼولٖ رْصع ّرحلل
 ً:الطاقم اإلشرافً المٌدانب. 

 صف إجراءات التقوٌم:
 ث٘بى ثحضْس الطالة أّ ػذم حضْسُن

 
 فً المؤسسة التعلٌمٌة:الطاقم اإلشرافً من أعضاء هٌئة التدرٌس ج. 

 صف إجراءات التقوٌم:
 

 االخزجبساد الزحص٘ل٘خ

  األسئلة الشفهٌة   -

الجحْس الؼلو٘خ راد الصلخرق٘٘ن   - -  

 تقٌٌم أداء المتدرب ومدى انجازه للمهام المكلف بها  -

 حضور المحاكمات الفعلٌة.         -
 (:وغٌرهم ،م المستقلو  ، المق متعاونةل، الجهات اد. جهات أخرى )الخرٌجون 

 صف إجراءات التقوٌم:
 ال ْٗجذ   
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 د. سعٌد بن منصور محمد موفعة البرنامج: اسم منسق
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