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 أ. التعريف بالخبرة الميدانية: 

  ساعة معتمدة 12 الساعات المعتمدة:. 1

م حسب ظروف جهات التدريب، وبساعات أاي مخسة ى( ساعة أسبوعياً تقسم عل30يف موقع التدريب، وذلك مبعدل ) ابيع( أس10تقضي الطالبة )
 .معتمدةساعات  12( ساعة يف الفصل الدراسي الواحد مبا يعادل 300تدريب إمجالية ال تقل عن )

 السنة الرابعة / المستوى الثامن  المستوى الذي تقدم فيه الخبرة الميدانية:. السنة / 2

 :. األوقات المخصصة ألنشطة الخبرة الميدانية3

 أسبوع (10)عدد األسابيع: 
 األسبوع/يوم (5)عدد األايم: 

 اليوم /( ساعة6عدد الساعات: )

 )إن وجدت( لاللتحاق بالخبرة الميدانية. المتطلبات السابقة 4

 (211كم م) 2املعلومات  مقرر تنظيم
 (221مكم ) وصيانتها مقرر املخطوطات

 (361مكم ) لكرتونيةرشفة اإلمقرر األ
 (362مكم اإلعالمية )مقرر مراكز املعلومات 

 (3٧0مكم ) مقرر نظم اسرتجاع املعلومات
 (4٧1مكم ) دارة احملتوى الرقميإقرر نظم 

 (4٧2مكم ) املعلوماتمقرر حتليل وتصميم نظم 
 

 ب. مخرجات التعلم وطرق التدريب والتقييم
 : في نهاية المقرر يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على:. مخرجات التعلم المستهدفة في الخبرة الميدانية1

 رمز  مخرجات التعلم المستهدفة 

مخرج تعلم البرنامج 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر أن تكون الطالبة قادرة على: من المتوقع  المرتبط به

 ع : المعرفة والفهم 1

 3+1ع استعراض أنظمة العمل وبيئاته املختلفة يف مؤسسات املعلومات. 1.1
 م : المهارات 2

 3+2+1م .وخدمات املعلومات املختلفة يف مؤسسات املعلومات واملعرفة اصةاخل الفنية تطبيق إجراءات العمليات 2.1
 4م .التقنيات املختلفة مبؤسسات املعلومات واملعرفة استخدام 2.2
 ق : القيم 3

 3ق .وإدارة الوقت مهام العمل اجلديدة تنفيذحتمل املسئولية يف  3.1
 1ق .االلتزام أبخالقيات املهنة 3.2

 

 أنشطة التدريب والتقييم  /مخرجات التعلم مع كل من طرق.  ربط 2

 طرق التقييم أنشطة التدريب /طرق مخرجات التعلم  الرمز

 المعرفة والفهم 1.0

1,1 

 

 

يف مؤسسات  املختلفة تهاأنظمة العمل وبيئ استعراض 
 املعلومات.

املالحظة  التعلم عن طريق .1
 .حل املشكالتو 

 .التعلم ابالستكشاف .2

كادميية املشرفة األتقييم  .1
لتدريب العملي ا لتقرير

 للطالبة. النهائي
املالحظة من خالل املشرفة  .2

امليدانية جبهة التدريب 
 امليداين.
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 طرق التقييم أنشطة التدريب /طرق مخرجات التعلم  الرمز

 املهارات 2.0

2.1 
وخدمات املعلومات جراءات العمليات اخلاصة تطبيق إ

 .املختلفة يف مؤسسات املعلومات واملعرفة

بعمليات تكليف املتدربة  .1
واقعية يف بيئة شطة أنو 

امليدانية من قبل  العمل
 املشرفة امليدانية.

املالحظة من خالل املشرفة  .1
امليدانية جبهة التدريب 

 امليداين.
تقييم األعمال والتكليفات  .2

اجلماعية والفردية من قبل 
 املشرفة امليدانية.

كادميية تقييم املشرفة األ .3
لتدريب العملي ا لتقرير

 للطالبة. النهائي

 .التقنيات املختلفة مبؤسسات املعلومات واملعرفة استخدام 2.2

بعمليات تكليف املتدربة  .1
 ستخدامابواقعية نشطة أو 

 يف بيئة العمل ةالتقنيوسائل 
امليدانية من قبل املشرفة 

 امليدانية.

املالحظة من خالل املشرفة  .1
امليدانية جبهة التدريب 

 .امليداين
تقييم األعمال والتكليفات  .2

والفردية من قبل اجلماعية 
 املشرفة امليدانية.

كادميية تقييم املشرفة األ .3
لتدريب العملي ا لتقرير

 للطالبة. النهائي
 القيم 3.0

 .وإدارة الوقت مهام العمل اجلديدة تنفيذحتمل املسئولية يف  3.1
مبهام فردية  ملتدربةتكليف ا .1

 أو مجاعية.

املالحظة من خالل املشرفة  .1
التدريب امليدانية جبهة 

 امليداين.
تقييم األعمال والتكليفات  .2

اجلماعية والفردية من قبل 
 املشرفة امليدانية.

تقييم املشرفة االكادميية  .3
لتدريب العملي ا لتقرير

 للطالبة. النهائي

 .االلتزام أبخالقيات املهنة 3.2

 احلوار واملناقشة .1
 املتدرابتتكليف  .2

ابألنشطة اجلماعية 
املشرفة والفردية من قبل 

 امليدانية.

املالحظة من خالل املشرفة  .1
امليدانية جبهة التدريب 

 امليداين.
تقييم األعمال والتكليفات  .2

اجلماعية والفردية من قبل 
 املشرفة امليدانية.

كادميية تقييم املشرفة األ .3
لتدريب العملي ا لتقرير
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 طرق التقييم أنشطة التدريب /طرق مخرجات التعلم  الرمز

 للطالبة. النهائي
 

 . تقييم مخرجات التعلم للخبرة الميدانية3
 الجدول الزمني لتقييم الطلبةأ. 

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

1 
من قبل جهة التدريب حسب الطالبة األسبوعية اليت تكلف هبا الواجبات واملشاريع 

 اخلطة التدريبية
طوال الفصل 

 الدراسي
80% 

 اليت درستها يف الربانمج التعليميتطبيق عملي لعدد من املهام الرئيسة  2
طوال الفصل 

 الدراسي

 ومناقشة الطالبة كادمييةللمشرفة األ التقرير النهائي تقدمي 3
يف آخر أسبوع 

 %20 من التدريب

 تقارير ....... الخ( عمل،واجبات، ورقة  مشروع،، شفهي، عرض تقديمي، تطبيقيأنشطة التقييم )اختبار 

 مسؤولية التقييم.  ب.

 مسؤولية التقييم الفئة م

من الدرجة الكلية( %20من خالل املناقشة )بنسبة  خربات التعلمتقييم  -النهائي للتدريب التقرير تقييم   عضو هيئة التدريس 1
  

العمل  -العملدرجة إتقان  -العالقة مع زمالء العمل -املظهر الشخصي -االلتزام بساعات الدوام  المشرف الميداني 2
 - روح املبادرةاحلماس و  -رشاداتتقبل التوجيهات واإل -عرض األفكار والوضوح ىالقدرة عل -حبماس

 -االعتماد على النفس -القدرة على حل املشكالت وتقدمي احللول -التصرف حسن مهارات اللباقة و 
يف  التخصص العلمي ارسةمم -فهم أهداف وطبيعة بيئة العمل -العمل القدرة على التخطيط الحتياجات

  من الدرجة الكلية( %80 بنسبة) التدريببيئة 
  أخرى)تذكر( 3

 

 

 

 ج. إدارة الخبرة الميدانية

 
 . مواقع الخبرة الميدانية1
 متطلبات مواقع الخبرة الميدانية أ.

 لخاصة**االمتطلبات  المتطلبات العامة *  مواقع الخبرة الميدانية المقترحة

نظام آيل يدير اعمال  .1 املركزية جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحناملكتبة 
مؤسسات املعلومات 

 .واملعرفة
 .لكرتونيةإرشفة أتوفر نظم  .2
 .قاعة خدمات معلومات .3
 .إجراءات العملو أدلة توفري  .4
 .املناسبة أدوات العملتوفر  .5
 .توفر اجهزة وتقنيات حديثة .6

عمال أنظام آيل يدير  .1

مؤسسات املعلومات 

 .واملعرفة

 .املناسبة أدوات العملتوفري  .2

 .توفر اجهزة وتقنيات حديثة .3

 امللك سعود املكتبة املركزية جبامعة
 املكتبة الرقمية السعودية

 مكتبة امللك عبد العزيز العامة
 مكتبة امللك فهد الوطنية

 مكتبة دار العلوم
 مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية

 مركز الواثئق واحملفوظات بوزارة النقل
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 .توفر اوعية معلومات متنوعة .٧ (نسيجالنظم العربية املتطورة ) شركة
 .األمن والسالمةتوفر ادوات  .8
توفر مشرف أو مشرفة  .9

 .ميدانية لتدريب الطالبات

 .توفر ادوات األمن والسالمة .4

توفر مشرف أو مشرفة  .5

 .ميدانية لتدريب الطالبات

 امللك فهد الطبيةمدينة 
 املؤسسة العامة للحبوب

 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
 وزارة االتصاالت واملعلومات

 )سابك(الشركة السعودية للصناعات األساسية 
 اهليئة امللكية مبدينة الرايض

  توفر تقنية معلومات، التجهيزات، المعامل، القاعات، السكن، مصادر التعلم، العيادات... ألخ مثل:* 

 مثل: معايير السالمة والتعامل مع المرضى في التخصصات الطبية.... الخمرتبطة بطبيعة التخصص، خاصة بالمؤسسة محل التدريب أو  متطلبات** 

 تحديد مواقع الخبرة الميدانية المناسبةاإلجراءات المتبعة التخاذ القرار بشأن ب. 

حبصر اجلهات املتميزة من مؤسسات املعلومات واملعرفة واليت ترغب يف منح فرص تدريبية  وحدة التدريب امليداينب ممثال يقوم القسم .1
 للطالبات.

مع مؤسسات املعلومات واملعرفة قبل بداية الفصل الدراسي عن طريق املخاطبات  من خالل وحدة التدريب ابلقسم يتم التنسيق .2
 .خذ موافقتهمأو  الرمسية

 .تدريب الطالبات هبامؤسسات املعلومات واملعرفة اليت سيتم  اعتماد .3
 .كل جهة تدريبية  يفسعة الع الطالبات على مؤسسات املعلومات واملعرفة حسب يتوز  .4

 

 . الطاقم اإلشرافي2
 اختيار الطاقم اإلشرافيأ. 

 عضو هيئة التدريس المشرف الميداني عناصر االختيار

 و دكتوراه يف جمال املكتبات واملعلوماتأماجستري  دارة معرفةإو أختصص مكتبات ومعلومات  المؤهالت
 من يف حكمهمو  عضو هيئة تدريس من داخل القسم خربة يف جمال املكتبات واملعلومات  ضوابط االختيار

 ب. تأهيل وتدريب الطاقم اإلشرافي
 لبة .......الخيتضمن اإلجراءات واألنشطة المتبعة لتأهيل وتدريب الطاقم اإلشرافي على عمليات اإلشراف وتنفيذ األنشطة التدريبية ومتابعة وتقييم الط

 االجراءات واالنشطة التدريبية ومتابعة وتقييم الطالبات:

 .ةاألكادمييوتقرير من املرشدة  اتول الطالبااخلربة امليدانية بطلب نسخة من جدالتحقق من مدى توافر شروط يتم  .1
لقاء أوىل مع الطالبات )خاص بعملية اإلعداد النفسي والتهيئة للتدريب العملي امليداين تقوم منسقة التدريب امليداين ابلقسم بعمل  .2

 والتوزيع على مؤسسات املعلومات واملعرفة(
تقييم، والزايرات امليدانية اليت ستقوم هبا املشرفة ال، وآلية كن التدريبا ماو  ،ابلتزاماهتم خالل فرتة التدريبإبالغ الطالبات مث  .3

 لقسم للتحقق من جدية املتدربة وجهة التدريب.األكادميية اب
 .طالباتم اليتقيمتابعة جلهات التدريب أثناء فرتة التدريب، و  ةأوقات غري اثبت يف كادميية بزايرات متكررةاملشرفة األ تقوم .4
 التدريب. فرتة ثناء أجه الطالبات االيت تو  كادميية املشكالتاألاملشرفة  تتابع .5
كادميية احلق يف االتصال خالل الدوام الرمسي ابلطالبة املتدربة للتحقق من التزامها ابلتدريب. كما حيق للطالبة االتصال لمشرفة األل .6

 .االستشارة واالستفادة من املشرفة يف أي مشكلة تواجهها يف التدريبابملشرفة خالل وقت الدوام لغرض 
ن للقسم احلق يف إالتدرييب، فإذا ثبت لدى املشرفة االكادميية أن اجلهة اليت تتدرب فيها الطالبة ال تعطي االهتمام الالزم لربانجمها  .٧

 طلب نقل تدريب الطالبة إىل جهة أخرى.
 .وذلك يف األسبوع اخلامس عشر التقرير النهائي الطالبات يف كادمييةاملشرفة األ وتقيم تناقش .8
 :جراءات تقييم الطالباتإ -

 التواصل مع جهات التدريب وتزويدهم خبطة التدريب واستمارة تقييم الطالبة. .1
 الطالبة على معايري التقييم وفق االستمارة املرسلة جلهة التدريب. طالعا .2
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 .الواحد جلهات التدريب مبا ال يقل عن زايرتني يف الفصل الدراسيابلزايرات امليدانية كادميية ملشرفة اال ا قيام .3
دائها يف التدريب امليداين وإبالغ اجهة التدريب بعد مضي نصف مدة التدريب بتقدمي إنذار للطالبة يف حال اخنفاض مستوى  التزام .4

 املشرفة األكادميية بذلك وإحالة األمر للقسم.
 .وذلك يف األسبوع اخلامس عشر فيهاز الطالبة بعد انتهاء التدريب ومناقشة الطالبة إجنلف ملكادميية األ املشرفةم يتقي .5
 كادميية.التقييم من جهة التدريب من قبل املشرفة األاستالم استمارات  .6
مراجعتها ورصدها إمتام مجع درجات تقييم الطالبة املرسل من قبل املشرفة امليدانية ودرجات تقييم الطالبة من قبل املشرفة األكادميية، مث  .٧

 كادميي للجامعة.األ ابلنظام
 .التغذية الراجعة عن التدريب وتعاون املؤسسة التدريبية مع الطالبات ومن يف حكمهم( عضو هيئة تدريسكل ) املشرفة األكادميية تقدمي .8

 
 عناصر التقييم: -
 تقوم املشرفة امليدانية بتقييم الطالبة ابلنظر إىل املعايري التالية: -

 النسبة املئوية الدرجة عناصر تقييم املشرفة امليدانية
%10 10 االلتزام بساعات الدوام  

%4 4 املظهر الشخصي  
%5 5 العالقة مع زمالء العمل  

%5 5 درجة إتقان العمل  
%5 5 اجلماعيالعمل   

%5 5 القدرة على عرض األفكار والوضوح  
%5 5 رشاداتتقبل التوجيهات واإل  

%3 3 روح املبادرةاحلماس و   
%5 5 التصرفحسن مهارات اللباقة و   

%5 5 القدرة على حل املشكالت وتقدمي احللول  
%3 3 النفس االعتماد على  

%10 10 العمل القدرة على التخطيط الحتياجات  
 %5 5 فهم أهداف وطبيعة بيئة العمل

 %10 10 بالتدرييف بيئة  التخصص العلمي ممارسة
 %80 80 اجملموع

 
 بتقييم الطالبة ابلنظر إىل املعايري التالية: االكادمييةتقوم املشرفة  -

 النسبة املئوية الدرجة عناصر تقييم املشرفة االكادميية
 %10 10 التقرير النهائي
 %10 10 مناقشة التقرير

 %20 20 اجملموع
 

 

 

 . المسؤوليات3

 
 أ. الهيكل التنظيمي لمسؤوليات الخبرة الميدانية 

 يتضمن الوحدات أو اإلدارات واللجان المسؤولة عن الخبرة الميدانية بما يتضح به العالقات بينها.
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 ب. توزيع مسؤوليات أنشطة الخبرة الميدانية

 القسم أو الكلية النشاط
عضو هيئة التدريس 

 المشرفة األكاديمية ()
 جهة التدريب الطالب

المشرف 

 الميداني

      اختيار موقع الخبرة الميدانية

      اختيار الطاقم اإلشرافي

      توفير التجهيزات المطلوبة

      توفير مصادر التعلم

      التأكد من سالمة الموقع

      التنقل من وإلى موقع الخبرة الميدانية

      تقديم الدعم واإلرشاد

)الواجبات تنفيذ أنشطة التدريب 

 .....(والتقارير والمشاريع، 
    

 

      متابعة أنشطة تدريب الطالب

      ضبط الحضور واالنصراف

      تقويم مخرجات التعلم

      تقويم جودة الخبرة الميدانية

      )تذكر(أخرى 

 . تنفيذ الخبرة الميدانية:4
 أ. آلية اإلشراف والمتابعة:

 اجلامعة للشؤون التعليميةوكيلة 
 )وحدة التدريب امليداين مبركز االرشاد والدعم الوظيفي(

 

 عميدة كلية اآلداب

 للشؤون التعليمية الكليةوكيلة 
 

وحدة التدريب امليداينمديرة   
 )عضو هيئة تعليمية أو إدارية(

 

 منسقة وحدة التدريب امليداين بقسم املكتبات واملعلومات
 (اهليئة التعليمية)عضو من 

 
 املشرفات األكادمييات

 

 عضو من اهليئة اإلدارية
 )تنسيق إداري(
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اخلربة والكفاءة ومبا يتوافق مع آلية توزيع األنصبة واحتساب العبء ذوي كادميي ألعضاء متميزين يلتزم القسم إبسناد االشراف األ .1
 التدريسي.

 تلتزم جهة التدريب ابختيار املشرفة امليدانية اليت لديها خربة يف جمال املكتبات واملعلومات واملعرفة. .2
 تتم املتابعة من خالل وحدة التدريب امليداين ابلقسم. .3

 أنشطة اإلرشاد والدعم الطالبي:ب. 

 كادميي للجامعة.، والنظام اال ملشرفات التدريبين  التواصل عرب الربيد اإللكرتوللطالبات من خالل  واإلرشاد األكادمييتقدم املشورة 

 

 

 . إدارة السالمة والمخاطر5

 إجراءات التعامل مع المخاطر إجراءات الوقاية المخاطر المحتملة

 غري آمنة استخدام مواد

التدريبية املوثوق  طالبات للجهاتالتوجيه  .1
لديها و جيدة سمعة واليت تتمتع بهبا 

 لألمن والسالمة.إجراءات واضحة 
وعدم  احلذرتنبيه الطالبات بتوخي  .2

 .ةاستخدام أي مواد غري آمن
متابعة الطالبات الاليت يعانني من ظروف  .3

 .صحية
سعافات التأكد من توافر وسائل اإل .4

 .واملساعدات الطبية جبهة التدريبولية األ

اتباع قواعد وإرشادات السالمة والصحة  .5
 .املهنية والطرق الصحيحة واآلمنة للعمل

توفري التجهيزات الالزمة للتعامل مع املخاطر  .6
 من قبل جهة التدريب.

 

التعرض حلوادث السقوط 
 واحلريق والكهرابء

تزويد الطالبات خبرائط توضح خمارج  .1
ماكن أو  –نقاط التجمع  -الطوارئ
 .اخلدمات

التدريبية املوثوق  طالبات للجهاتالتوجيه  .2
لديها و جيدة سمعة تتمتع ب هبا واليت

 لألمن والسالمة.إجراءات واضحة 

اتباع قواعد وإرشادات السالمة والصحة  .1
 .املهنية والطرق الصحيحة واآلمنة للعمل

املخاطر توفري التجهيزات الالزمة للتعامل مع  .2
 .مثل طفاايت احلريق من قبل جهة التدريب

االحرتازية طبقا لدرجة  جراءاتاإلتطبيق  .1 مراض وابئيةأانتشار 
 اخلطورة.

 وزارة الصحة.اتباع قواعد وإرشادات  .1
 تطبيق التباعد االجتماعي. .2
 عداد املتدرابت بكل جهة تدريبية.أتقليل  .3

 

 د. تقويم جودة التدريب:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريب

، الطاقم اإلشرايف، قيادات اتالطلب
 الربانمج، املراجع النظري

الزايرات امليدانية بطريقة مباشرة ) .1
 –جناز ملف اإل –املالحظة  –

 -اخلربات امليدانية -املشاريع
 نشطة والواجبات(األ

 - االستباانتبطريقة غري مباشرة ) .2
 حتليل نتائج الطالبات(

بطريقة غري مباشرة )من خالل  .1، قيادات كادميياأل الطاقم اإلشرايف الباتفاعلية طرق تقييم الط
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 تقييم النظراء( الربانمج، املراجع النظري
 مدى حتصيل خمرجات التعلم 

الطاقم اإلشرايف، قيادات الربانمج، املراجع 
 ، جلنة االختبارات والقياس.النظري

بطريقة مباشرة )الزايرات امليدانية  .1
ملف  –املالحظة  -املناقشة  –
اخلربات  -املشاريع –جناز اإل

 االنشطة والواجبات( -امليدانية
بطريقة غري مباشرة )حتليل نتائج  .2

 الطالبات(
 لتعلم ... إلخ(مصادر ا التعلم،مجاالت التقويم )مثل. فاعلية التدريب، فاعلية طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات 

 المقيمون )الطلبة، الطاقم اإلشرافي، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها(

 طرق التقييم )مباشر وغير مباشر(

 

 

 هـ. اعتماد التوصيف 

 جهة االعتماد
 

 رقم الجلسة

 
 

 تاريخ الجلسة

 
 

 

 


