
 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الحعليم 

 

 وم إلاداريةلكلية الع -جامعة هجران

 برهامج ألاهظمة

 
 في خريجين مؤهلينعداد إ "رسالة البرهامج :  .إلاسالمية في جعليم ألاهظمة، وفق الشريعةوالحميز الريادة رؤية البرهامج : 

ً
 ومهنيا

ً
 ،ألاهظمة مجال علميا

 
ً
 ، وفقاملجحمعفي ثلبية اححياجات إسهاما

ً
 الاسالمية " شريعةلل ا

 12( بند 41/ن/21-9هـ ( القرار رقم ) 2341/  9/  22( بتاريخ )  21موافقة مجلس القسم رقم ) 

 دليل الخبرة الميدانية ببرنامج األنظمة -

 الهدف من الخبرة الميدانية:  

التً تلقاها الطالب خالل  الشظريةإكداب الستدرب ميارات وقدرات تطبيق الدراسات الشظامية  

وإعداده وتأىيمو لسسارسة العسل الشظامي في القطاعين العام  العسميعمى الهاقع دراسته بالبرنامج 

  .والخاص بكفاءة وفاعمية

   : السدتهى الثامن.  المستوى األكاديمي 

  تدع ساعات فعمية. أسبهعيا ساعات  ثالث المعتمدة :عدد الساعات 

 : معتسدة  وحداتثالث  الوحدات المعتمدة. 

 : تتسثل في تهزيع ممخص تهصيف الخبرة السيدانية عمى  إجراءات تهيئة الطمبة لمخبرة الميدانية

الطالب في بداية الفرل الدراسي ، وتهضيح تهقيتات الخبرة السيدانية الخارجية مع الجيات ذات 

 الرمة، وكيفية التقييم لمطالب خالل فترة الخبرة السيدانية.

 التدريب أماكن اختيار معايير : 

الجيات ذات الرمة التي تخدم السقررات التدريدية من الشاحية تحديد أماكن التدريب باختيار  يتم 

 العسمية ، ويسكن لمطالب أن يمتحق لمعسل بيا بعد التخرج.
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 :مواقع تدريب الطمبة 

  : التدريب الداخميأواًل :    

ويتم داخل الكمية في األوقات السحددة من أعزاء ىيئة التدريس الذين يقهمهن بتدريس السقررات 

 الرمة بالتدريب العسمي.ذات 

 :رجيثانيًا : التدريب الخا  

 ذات الرمة وىي:ويتم عن طريق زيارة السهاقع        

 السحكسة العامة.*                              .الجزائية كسةالسح 

 . العام واالدعاء التحقيق ىيئة*                           محكسة االستئشاف. 

  العدل كتابة*                         والتحقيق .ىيئة الرقابة                     . 

 السحاماة تبامك*                          .        العسل تبمك. 

 التجاري  والدجل التجارية الغرفة* .                      القانهنية الذئهن  ادارات . 

 الخبراء ىيئة. 

 السجاالت في خبراتيم من لالستفادة لمكمية لمحزهر والسحققين والسدتذارين القزاة مع التشديق :ــاً لثثا  

 . القانهنية والسذكالت العسمية

 :إجراءات تقليص المخاطر التي قد يتعرض لها الطلبة في مواقع التدريب 

 .فً مواقع التدرٌب طبٌعة هذا النوع من التدرٌب خالٌة غالباً من أي مخاطر محتملة 
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  المشرفين من البرنامج:مهام 

 لمواقع التدرٌب مع الطالبزٌارات بإرشاد الطالب بشأن الخبرة المٌدانٌة، والٌقوم مشرف التدرٌب       

 المتدربٌن على ، وتحفٌز و فتح حافظات دوام لهم لدى جهات التدرٌب ، تهماستفادمدى  لتأكد منوا     

 مواقع التدرٌب ،االستفادة خالل فترة وجودهم فً حتى ٌحققوا أعلى درجات اتخاذ كافة الوسائل      

 .وتقٌٌم الطالب المتدربٌن      

 : جدول زياراتهم للمواقع 

المشرف  العملً فً بداٌة الفصل الدراسً عن طرٌق التدرٌبمواقع الزٌارة لٌحدد جدول بتوقٌتات  

هات بهذه التوقٌتات وإعالمها لطلبة التدرٌب بعد وبالعرض على مجلس القسم العلمً ، ثم مخاطبة الج

  موافقة هذه الجهات على الزٌارة.

 :نموذج تقرير الطلبة عن خبرتهم الميدانية 

 ٌقدم كل طالب تقرٌر عما استفادة من الخبرة المٌدانٌة الداخلٌة والخارجٌة. 

 :نظام تقييم الخبرة الميدانية للطالب 

 بما ٌلً : للطالبٌتم تقٌٌم الخبرة المٌدانٌة 

o  مناقشات داخل قاعة التدرٌب. 

o المحكمة الصورٌة. 

o تقارٌر بعض القضاة ألداء المتدربٌن لدٌهم. 

o ًاالختبار الشفه. 

o  تقٌٌم التقارٌر المقدمة من  الطالب المتدربٌن عن مدى استفادتهم من الخبرة المٌدانٌة

 الداخلٌة والخارجٌة.

  الميدانية تهملخبراستبانة تقييم الطلبة: 

فً كل فصل دراسً ثم تحلل وتظهر بها  المٌدانٌة تهملخبرٌتم توزٌع استبانة محكمة لتقٌٌم الطلبة 

 النتائج والتوصٌات.

 رئٌس البرنامج                      مشرف التدرٌب العملً                    

 د/ مرزوق دمحم العذير                  د/ سعيد مشرهر مهفعو                       

 


