تقرير الخبرة الميدانية

تشمل الخبرة المٌدانٌة جمٌع الفعالٌات المٌدانٌة ،والمهام المهنٌة أوالعٌادٌة ،والتدرٌب ،وغٌر ذلك من صور
التعلم المٌدانً و التطبٌقً الذي هو جزء من المنهج الرسمً فً إطار البرنامج التعلٌمً .لالسترشاد فً ملء
هذا النموذج ،أنظر الدلٌل  ، 2العملٌات الداخلٌة لضمان الجودة.
المؤسسة التعلٌمٌة
الكلٌة/القسم
أ معلومات عامة
 1اسم ورمز مقرر الخبرة المٌدانٌة:
 2البرنامج أو البرامج التً تقدم ضمنها أنشطة الخبرة المٌدانٌة.
 3اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن إدارة الخبرة المٌدانٌة
 4السنة أو الفصل الدراسً الذي أعد له تقرٌر الخبرة المٌدانٌة

ب تنفيذ الخبرة الميدانية
 1التغٌٌرات عن اإلجراءات المخطط لها فً ما ٌخص
إعداد الطالب (إن وجدت).

التعلٌق (األسباب ،العواقب ،مقترحات حول التخطٌط
المستقبلً)

 2التغٌٌرات عن اإلجراءات المخطط لها فً ما ٌخص
إعداد المشرفٌن المٌدانٌٌن (إن وجدت).

التعلٌق (األسباب ،العواقب ،المقترحات حول التخطٌط
المستقبلً)

 3التغٌٌرات عن اإلجراءات التنظٌمٌة للخبرة المٌدانٌة (إن وجدت).
التعلٌق (األسباب ،العواقب ،المقترحات حول التخطٌط
المستقبلً)
أ .التغٌٌرات فٌما هو مطلوب من أنشطة أو مهام أو
واجبات دراسٌة

ب .التغٌٌرات فً إجراءات دعم الطالب

ج .تغٌٌرات أخرى (إن وجدت)

ج النتائج
 1عدد الطالب الذٌن التحقوا ببداٌة الخبرة المٌدانٌة :

 2عدد الطالب الذٌن أتموا الخبرة المٌدانٌة :

 3توزٌع الدرجات (فً حال تم وضع نسب مئوٌة حدد األعداد فً كل مجموعة من  5مئوٌة)
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 4موجز النتائج
ناجحون :العدد
لم ٌكملوا  :العدد

النسبة المئوٌة

راسبون :العدد

النسبة المئوٌة

النسبة المئوٌة

 5عوامل خاصة اثرت فً النتائج (إن وجدت)

د مسائل إدارية
 1المصاعب اإلدارٌة التً تم رصدها سوا ًء بالمؤسسة أو فً المواقع المٌدانٌة (إن وجدت)

 2تأثٌر أٌا ً من تلك المصاعب على مخرجات تعلم الطالب

 3التغٌٌرات المطلوبة لتفادي تلك المصاعب اإلدارٌة عند أي تنفٌذ للخبرة المٌدانٌة مستقبالً.

هـ تقييم أنشطة الخبرة الميدانية
.1تقٌٌم الطالب للخبرة المٌدانٌة (أرفق نتائج االستبٌان).
أ.

أكتب أهم االنتقادات ونقاط القوة

ب .ردود المنسق أو فرٌق الخبرة المٌدانٌة

 2التعلٌقات (المقابالت ،نتائج استطالعات الرأي... ،الخ) الواردة من مشرفً الخبرة المٌدانٌة:
أ.

أكتب أهم االنتقادات ونقاط القوة

ب .ردود المنسق أو فرٌق الخبرة المٌدانٌة

و .التخطيط للتطوير
 .1الخطوات المتخذة لتحسٌن الخبرة المٌدانٌة هذا الفصل/العام الدراسً :أذكر بإٌجاز أهم التطورات خالل هذا العام ،بما
فً ذلك التطور المهنً لهٌئة التدرٌس أو الدعم المقدم للمشرفٌن المٌدانٌٌن؛ والتعدٌالت التً أجرٌت على الخبرة
المٌدانٌة ،والطرق الجدٌدة فً إدارة الجودة.

 2التقدم قً العملٌات األخرى المحددة فً خطط العمل السابقة:
أ .البنود التنفٌذٌة التً تم رصدها فً العام الماضً (خالف
تلك المبٌنة فً البند  1أعاله)

بٌِّن إن كانت قد نفذت واذكر تأثٌرها ؛ وإن لم تكن قد
نفذت أذكر األسباب .

 .3خطة العمل للعام/الفصل الدراسً التالً
الخطوات المطلوبة

التارٌخ المحدد لالنتهاء

الشخص المسؤول

 .4التوصيات المقدمة لمنسق البرنامج (إذا لزم ذلك)
هً توصٌات تقدم لمنسق البرنامج فً حال وجود خطة عمل مقترحة لتطوٌر الخبرة المٌدانٌة وتحتاج إلى الموافقة
علٌها على مستوى البرنامج أو القسم أو المؤسسة ؛ أو فً حال كان لذلك تأثٌر على بقٌة المقررات الدراسٌة
بالبرنامج.

منسق الخبرة المٌدانٌة:
التوقٌع______________________ :

تارٌخ إتمام التقرٌر______________________ :

تارٌخ تلقً منسق البرنامج للتقرٌر____________________________ :

المرفق (2ل)
توجيهات استخدام نموذج تقرير الخبرة الميدانية
أ.

المؤسسة/الكلٌة/القسم
معلومات عامة
 .1اسم ورمز الخبرة المٌدانٌة
 .2البرنامج الذي تقدم ضمنه
الخبرة المٌدانٌة
 .3اسم عضو هٌئة التدرٌس
المسؤول عن إدارة الخبرة
المٌدانٌة
 .4العام/الفصل الدراسً
لتقدٌم الخبرة المٌدانٌة
ب .تنفيذ الخبرة الميدانية
 1التغٌٌرات عن اإلجراءات
المخطط لها إلعداد الطالب(
ان وجدت ) .

أذكر اسم المؤسسة والكلٌة أو القسم المسؤول عن أنشطة الخبرة المٌدانٌة.
دوّ ن اسم الخبرة المٌدانٌة ورمزها كما حددته المؤسسة.
دوّ ن اسم البرنامج
أذكر اسم المنسق .فً حال أعد التقرٌر من قبل شخص آخر مسؤولٌ ,ذكر اسم
ذلك الشخص.
اذكر العام والفصل الدراسً.

صف أٌة تغٌرات طرأت على ما تم التخطٌط لتنفٌذه مسبقاٌ .نبغً أن تشتمل
التعلٌقات على أسباب هذه التغٌٌرات والتأثٌرات المحتملة لتلك التغٌٌرات .اما
المقترحات فقد تشتمل على اقتراحات لتفادي المشكالت التً أدت إلى تلك
التغٌرات غٌر المرغوبة ،أو تغٌرات فً الخطط فً حال نجاح افكار جدٌدة.

 2التغٌٌرات عن اإلجراءات
المخطط لها فٌما ٌخص إعداد
المشرفٌن المٌدانٌٌن ( ان
وجدت ).

صف أٌة تغٌرات طرأت على ما تم التخطٌط لهٌ .نبغً أن تشتمل التعلٌقات
على أسباب هذه التغٌٌرات والتأثٌرات المحتملة لتلك التغٌٌرات .اما المقترحات
فقد تشتمل على اقتراحات لتفادي المشكالت التً أدت إلى تلك التغٌرات غٌر
المرغوبة ،أو تغٌرات فً الخطط فً حال نجاح افكار جدٌدة.

 3التغٌٌرات على اإلجراءات
التنظٌمٌة للخبرة المٌدانٌة (
ان وجدت ) .

التغٌٌرات المشار إلٌها فً البنود أ ،ب ،ج أدناه ٌ ،مكن ان تضم إما التغٌرات
المخطط لها وتم تنفٌذها ،أو تغٌرات نتجت عن أحداث غٌر متوقعة أعاقت تنفٌذ
الخطط أو تسببت فً ظروف غٌر متوقعة.

أ .التغٌٌرات على األنشطة أو
المهام أو الواجبات المطلوبة

صف التغٌٌر وأوضح سببه ،وبٌّن عواقب ذلك التغٌٌر (إن وجد) وعلق
بمقترحات للمستقبل .اما المقترحات فقد تشتمل على اقتراحات لتفادي
المشكالت التً أدت إلى تلك التغٌرات غٌر المرغوبة ،أو تغٌرات فً الخطط
فً حال نجاح افكار جدٌدة.
صف التغٌٌر وأوضح سببه ،وبٌن عواقب التغٌٌر (إن وجد) وعلق بمقترحات
للمستقبل .اما المقترحات فقد تشتمل على اقتراحات لتفادي المشكالت التً أدت
إلى تلك التغٌرات غٌر المرغوبة ،أو تغٌرات فً الخطط فً حال نجاح افكار
جدٌدة.
صف التغٌٌر وأوضح سببه ،وبٌّن عواقب ذلك التغٌٌر (إن وجد) وعلق
بمقترحات للمستقبل .اما المقترحات فقد تشتمل على اقتراحات لتفادي
المشكالت التً أدت إلى تلك التغٌرات غٌر المرغوبة ،أو تغٌرات فً الخطط
فً حال نجاح افكار جدٌدة.

ب .التغٌٌرات فً إجراءات
دعم الطالب
ج .تغٌٌرات أخرى (إن
وجدت)
ج .النتائج
 1عدد الطالب الذٌن التحقوا
ببداٌة الخبرة المٌدانٌة :
 2عدد الطالب الذٌن أتموا
الخبرة المٌدانٌة
 3توزٌع الدرجات

أذكر عدد الطالب الذٌن بدؤوا الخبرة المٌدانٌة.
أذكر عدد الطالب الذٌن أتموا المقرر الدراسً ،بمن فٌهم من أتمه ورسب.
سجل األرقام فً الجدول لتبٌن توزٌع الدرجات أو النسب المئوٌة( .اتبع نظام
تسجٌل الدرجات المستخدم فً المؤسسة )

 4ملخص النتائج

سجل األرقام والنسب المئوٌة للطالب الذٌن بدؤوا نشاط الخبرة المٌدانٌة ،و من
نجح و من رسب و من لم ٌكمل.
اشرح أٌة وقائع غٌرعادٌة أو عوامل خاصة ٌمكن أن تكون قد أثرت على
األرقام والنسب المئوٌة أعاله ،واشرح مدى تأثٌرات تلك الوقائع أو العوامل.

 5العوامل الخاصة التً تؤثر
فً النتائج ( ان وجدت)
د .مسائل إدارية
 1المصاعب اإلدارٌة التً تم
رصدها (إن وجدت)
 2تأثٌر تلك المصاعب على
مخرجات تعلم الطالب
 3التغٌٌرات المطلوبة لتفادي
تلك المصاعب عند تنفٌذ
الخبرة المٌدانٌة مستقبالً.
هـ .تقييم نشاط الخبرة الميدانية
تقٌٌم الطالب للخبرة المٌدانٌة
أ .اكتب أهم االنتقادات ونقاط
القوة
ب .ردود المنسق أو فرٌق الخبرة
المٌدانٌة

قدم تفسٌراً موجزاً أو تعلٌقاٌ .مكن لهذا أن ٌوافق او ٌخالف مع ما ورد من
نقاط القوة أو المجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر أو أن ٌقدم شرحا او تفسٌراً.

 . 2التعلٌقات الواردة من
مشرفً الخبرة المٌدانٌة
أكتب أهم االنتقادات ونقاط
القوة

صف كٌفٌة الحصول على التعلٌقات من طاقم اإلشرافً المٌدانً .اكتب أهم
االنتقادات ونقاط الضعف .

أ.

ب .ردود المدرسٌن أو فرٌق
الخبرة المٌدانٌة
و .التخطيط للتطوير
 1الخطوات المتبعة لتحسٌن
الخبرة المٌدانٌة هذا
الفصل/العام الدراسً.
 2التقدم الحاصل فً
الخطوات المقترحة االخرى.
 3خطة العمل للعام/الفصل
الدراسً التالً
 4التوصٌات المقدمة لمنسق
البرنامج

اشرح بإٌجاز اٌة مصاعب إدارٌة تم رصدها .
علق على أٌة آثار محتملة على تعلم الطالب فً الخبرة المٌدانٌة نتٌجة لتلك
المصاعب.
قدم مقترحات تخطٌط مستقبلً بغٌة تفادى مشكالت مشابهة فً المستقبل.

أرفق نتائج استطالع الرأي حدٌث.
عدد أهم االنتقادات ونقاط الضعف التً ظهرت من خالل تقٌٌمات الطالب.

قدم تفسٌراً أو تعلٌقاً ،بما فً ذلك تعلٌقات هٌئة التدرٌس المشرفة من قبل
المؤسسةٌ .مكن لهذا ان ٌوافق او ٌخالف مع ما ورد من نقاط القوة أو
المجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر أو أن ٌقدم تفسٌراً أو تعلٌالً.
أذكر بإٌجاز أٌة اجراءات نفذت خالل هذا العام/الفصل الدراسً لتحسٌن هذا
النشاط ،وعلق على ما تحقق من نتائج.
عدّد الخطوات االخرى لتطوٌر الخبرة المٌدانٌة مما تم اقتراحه فً العام السابق
والتً ال تزال بحاجة إلى إتمام تنفٌذها .وبٌّن لكل منها مدى التقدم الذي تحقق
أو بٌّن األسباب التً حالت دون تنفٌذها أوعدم إتمامها.
اذكر الخطوات المقترحة لتطوٌر الخبرة المٌدانٌة خالل الفصل/العام الدراسً
التالً ،مع تدوٌن تارٌخ إتمام كل خطوة والشخص المسؤول عن تنفٌذها.
اذكر التوصٌات المقدمة لرئٌس القسم أو منسق البرنامج لدراستها والتً تستلزم
اتخاذ قرار بشأنها على هذا المستوى أو التً قد تؤثر على بقٌة المقررات
الدراسٌة بالبرنامج.

