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 تســعى كليــة التصاميــم والفنــون، مــن خــالل مقــرر التدريــب الميدانــي فــي
 أقســامها التعليميــة، لمــد جســور التعــاون مــع المنشــآت الحكوميــة والشــركات
الحقيقــي، العمــل  لممارســة  لطالباتهــا  مميــزة  فرصــة  لخلــق   الخاصــة، 
 واالحتــكاك بــذوي الخبــرة، األمــر الــذي يســاعدهن لصقــل خبراتهــن والتعــرف
تخرجهــن بعــد  بهــا  القيــام  المتوقــع  المهــام  حــول  أكثــر  تفاصيــل   علــى 

والتحاقهن بسوق العمل
 كمــا يعتبــر إكمــال الســاعات التدريبيــة المطلوبــة، ضروريــاً الجتيــاز المقــرر

والنجاح فيه

الشكل التنظيمي لوحدة التدريب التعاوني وهيكلها
 تقــع مســؤولية التدريــب الميدانــي، بصــورة أساســية، علــى عاتــق وحــدة
للشــؤون الكليــة  وكيلــة  تتبــع  إداريــة  وحــدة  وهــي  الميدانــي،   التدريــب 
ــن كل ــو م ــي وعض ــب الميدان ــدة التدري ــرة وح ــن مدي ــون م ــة، وتتك  التعليمي

قسم أكاديمي يرشحه رئيس القسم

مقدمة

 وحدة التدريب الميداني
كلية التصاميم والفنون

محتويات الدليل

مقدمة                                                                                                                                      01
 مقرر التدريب الميداني                                                                                                             02
أهمية التدريب الميداني                                                                                                           05

                                                                                           خطة التدريب الميداني
ضوابط التدريب الميداني                                                                                                          06

إختيار جهة التدريب
ضوابط التدريب في الخارج                                                                                                          07

ضوابط إعتماد جهات التدريب
مسؤولية الطالبة المتدربة                                                                                                          09
مسؤولية منسقة التدريب في القسم                                                                                                          11
مسؤولية المشرفة األكاديمية                                                                                                 13
  مسؤولية مشرف جهة التدريب                                                                                                 15
نماذج التدريب                                                                                                                            17
متطلبات التدريب للطالبات                                                                                                         18
تقييم التدريب الميداني                                                                                                             19
 أقسام كلية التصاميم والفنون                                                                                                 23

1

.

.

.



ــون، ُيعقــد ــم والفن ــة التصامي ــاري فــي أقســام كلي ــاري / إختي  مقــرر إجب
في الفصل  الصيفي بعد المستوى السادس

ــة أو ــة أو عربي ــات محلي ــي جه ــب ف ــه التدري ــن خالل ــة م ــتطيع الطالب  تس
ــا ــن له ــي تضم ــة الت ــد بالطريق ــن بع ــر، أو ع ــكل مباش ــا بش ــة، إم  عالمي
ــب ــا، وحس ــال تخصصه ــي مج ــدة ف ــن الفائ ــدر م ــر ق ــى أكب ــول عل  الحص

محددات الجامعة والكلية والقسم

 مقرر التدريب
الميداني

فصل صيفي قصير (7 أسابيع)

عدد الساعات المطلوب تحقيقه/  225

أيام في األسبوع بمعدل 7 ساعات يومياً 5
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 بنيــت خطــة التدريــب الميدانــي بمــا يضمــن تطبيــق الطالبــة ألكبــر قــدر مــن
 المهارات لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة

 خطة التدريب
الميداني

ــة والمعــارف التــي تعلمتهــا  منــح الطالبــات الفرصــة لترجمــة المفاهيــم النظري
 خــالل المراحــل الدراســية فــي الكليــة إلــى جملــة مــن الممارســات التطبيقيــة

والعملية على أرض الواقع
إكساب الطالبات المهارات الفنية الالزمة للعمل الميداني

المختلفــة ومهاراتهــن  قدراتهــن  لتطويــر  فرصــة  علــى  الطالبــات   حصــول 
ــة العمــل المهنــي لإلســتفادة ــة، وتجرب ــات الممارســات المهني  المتصلــة بعملي

منها في مجال عملهن في المستقبل

درجــات أعلــى  تحقيــق  فــي  للمســاهمة  والكليــة   الجامعــة  أهــداف   دعــم 
ــق فــي ســوق العمــل ــا هــو مطب ــن م ــة وبي ــا تدرســه الطالب ــن م  الموائمــة بي

لمخرجات أكثر جودة
 ربط الجانب األكاديمي لدى الطالبة بالجانب العملي

ــز الثقــة ــة فــي إتخــاذ القــرارات وتعزي ــة لتحمــل المســؤلية الكامل ــة الطالب  تهيئ
بالنفس لديها

  مساعدة الطالبة للتعرف على قدراتها وإمكانياتها

 أهمية التدريب
الميداني

-١

-٢
-٣

-٤

-١

-٢
-٣

ــل ــارات العم ــارف ومه ــرات ومع ــاب خب ــات الكتس ــة للطالب ــة الفرص  إتاح
 الجماعــي علــى مســتوى الفــرق، ســواء كانــت مــع زمــالء الفريــق، أو مــع

المختصين في مجاالت المهن األخرى
 رفــع مســتوى الكفــاءة لــدى الطالبــات فــي اســتخدام األدوات والتقنيــات

الالزمة في مجال تخصصهن
 إكتســاب مهــارة انجــاز المهــام بجــودة واحترافيــة مــن خــالل العمــل عــن
بعد سواء مع جهة التدريب أو من خالل التواصل مع المشرفة األكاديمية

-٤

-٥

-٦

 أن تكــون الجهــة المختــارة رســمية، إمــا منشــأة حكوميــة معروفــة أو
منشأة خاصة مسجلة

السمعة الجيدة
 أن تكــون بيئــة العمــل مناســبة لقضــاء فتــرة التدريــب، ومجهــزة بشــكل

يناسب تخصصات الكلية المتنوعة
 أن يكــون نشــاط الجهــة أو المنشــأة مناســب لتخصصــات الطالبــات فــي

كلية التصاميم والفنون
 أن تطلــع الجهــة أو المنشــأة علــى شــروط وقواعــد برنامــج التدريــب

الميداني في الكلية، وتوافق عليها
ــات ــب لإلشــراف علــى المتدرب ــد مشــرف مــن جهــة التدري ــم تحدي  أن يت
 طــوال فتــرة التدريــب، بحيــث يكــون مســؤول مســؤولية كاملــة عــن
 متابعــة المتدربــات وتوجيههــن والتواصــل مــع المشــرفة األكاديميــة

 بشأن استكمال وتسليم نماذج التدريب

ضوابط التدريب
الميداني

إختيار جهة التدريب
-١

-٢
-٣

-٤

-٥

-٦
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 التقيد بضوابط التدريب الميداني في إختيار جهة التدريب
الخارجيــة التدريبيــة  بالجهــة  الخاصــة  المعلومــات  بجميــع  الكليــة   تزويــد 

ومعلومات التواصل والموقع اإللكتروني
 حصــول القســم علــى خطــاب رســمي مــن ولــي األمــر بموافقتــه علــى تدريــب

الطالبة خارج منطقة الرياض
ــة ــة التدريبي ــى الجه ــى موافقــة رســمية مــن القســم عل ــة عل  حصــول الطالب

الخارجية وعلى تدريبها فيها
 ان يكــون تواصــل المشــرفة األكاديميــة مــع المتدربــة مــن خــالل وســائل

التواصل المعتمدة كالبريد اإللكتروني والمدونة اإللكترونية
التوقيــع التقييــم وكشــوف  إســتمارات  الخارجيــة  التدريــب   أن تســلم جهــات 

مختومة وموقعة للمشرفة األكاديمية من خالل البريد اإللكتروني

ضوابط التدريب في الخارج

ضوابط التدريب
الميداني

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

 أن تتولــى منســقة التدريــب فــي القســم التواصــل مــع الجهــات التدريبيــة
 المرشــحة مــن الطالبــات بعــد الحصــول علــى موافقتهــا علــى التدريــب لتحديــد

مشرف جهة التدريب واعتماده
أن يلتزم القسم بالمخاطبات الرسمية مع جهات التدريب

أن يتم الرفع بالجهات المرشحة لمجلس القسم ومجلس الكلية العتمادها
أن يتم استكمال نماذج التدريب الميداني المطلوبة من قبل منسقة التدريب
 أن يتــم ترشــيح مشــرفات أكاديميــات يتناســب عددهــن مــع عــدد المتدربــات
   الالتي تم تسجيلهن للمقرر والرفع بأسمائهن لوكالة الكلية للشؤون التعليمية

ضوابط اعتماد جهات التدريب

-١

-٢
-٣
-٤
-٥
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  مسؤولية
الطالبة المتدربة

بمتابعــة  الطالبــة  تلتــزم   أن 
 جدولهــا األكاديمــي للتأكــد مــن
فــي للتســجيل   اســتحقاقها 
الميدانــي التدريــب   مقــرر 
لمعرفــة المســتمر   واإلطــالع 
 مواعيــد البــدء الفعلــي لبرنامــج

التدريب

جهــة عــن  الطالبــة  تبحــث   أن 
ــط ــة مناســبة، وفــق ضواب  تدريبي
 إختيــار الجهــة، ثــم تحصــل علــى
 موافقــة رســمية منهــم، وبعــد
التدريــب بطلــب  تتقــدم   ذلــك 
 إلدارة القســم لعمــل اإلجــراءات

 الالزمة

010204
 أن تلتــزم الطالبــة بحضــور اللقــاءات
 التعريفيــة التــي تقدمهــا الكليــة
ببرنامــج للتعريــف   واألقســام 
مــا وكل  الميدانــي   التدريــب 

يتعلق به

0305

06 07 08 09 10 11

مــع  بالتواصــل  الطالبــة  تلتــزم   أن 
بشــأن األكاديميــة   المشــرفة 
وآليــة والشــروط   المتطلبــات 

المتابعة خالل فترة التدريب

 اإللتــزام بالتواجــد فــي جهــة التدريــب
إعتباراً من بداية البرنامج التدريبي

 

 أن تتعــرف الطالبــة علــى قوانيــن
التدريــب، جهــة   وأنظمــة 
واإلنصــراف الحضــور   كمواعيــد 
الجهــة، داخــل  العمــل   ونظــام 
ســرية علــى   والمحافظــة 
 المعلومــات وغيرهــا مــن األمــور،
 لتجنــب الوقــوع فــي محظــورات

داخلية تخص الجهة

 اإللتزام بحسن السيرة والسلوك
 خالل فترة التدريب، وتمثيل الطالبة
لكليتها وقسمها التمثيل المناسب

فــي اإلنضبــاط  علــى   الحــرص 
وعــدم واإلنصــراف   الحضــور 
بعــذر إال  اإلمــكان  قــدر   الغيــاب 
تقبلــه عــذر  أو  رســمي،   طبــي 
التعــرض لتجنــب  التدريــب،   جهــة 

 للحرمان من إكمال المقرر

بالتواصــل  الطالبــة  تلتــزم   أن 
 المســتمر مــع المشــرفة األكاديميــة
مــن تواجهــه  قــد  بمــا   وتبلغهــا 
 مشــاكل اثنــاء التدريــب، لتســاعدها

في إيجاد الحل مناسب

ــة بتســليم ملــف ــزم الطالب  أن تلت
 االنجــاز                  للمشــرفة
المواعيــد حســب   األكاديميــة 
 المحــددة، وتلتــزم بالتدويــن فــي
 المدونــة اإللكترونيــة طــوال مــدة

  التدريب

مدونــة بفتــح  الطالبــة  تلتــزم   أن 
ــة بإســمها، وتحــرص علــى   إلكتروني
 تدويــن جميــع المهــام التــي كلفــت
فيهــا، التدريــب  جهــة  فــي   بهــا 
 مدعمة  بالصور  ذات  الجودة  والمعنى

(Portfolio)



  مسؤولية
 منسقة التدريب

في القسم
التدريــب وحــدة  إدارة   متابعــة 
 الميدانــي فــي الكليــة، والتعــرف
بشــأن يســتجد  مــا  كل   علــى 
والمواعيــد، والنمــاذج   اآلليــات 
ــات ــى حضــور إجتماع  والحــرص عل
بشــكل والتفاعــل   الوحــدة 
 مســتمر مــع مــا يتــم إرســاله مــن

 متطلبات أو ردود

الراغبــات الطالبــات  أعــداد   حصــر 
مــن الميدانــي  التدريــب   فــي 
األكاديميــات المرشــدات   خــالل 
مــن والتأكــد  القســم،   فــي 

استحقاقهن لذلك

010204
مــع دوريــة  إجتماعــات   عقــد 
 الطالبــات، األول مبــدأي للتعريــف
 بالمقــرر ولشــرح اآلليــات وضوابــط
الداخليــة التدريــب  جهــات   إختيــار 
لتعريــف والثانــي   والخارجيــة، 
وضوابــط بالمواعيــد   الطالبــات 
الطالبــة خــالل  التدريــب وواجبــات 

التدريب

0305

06 07 08 09 10 11
جهــات حصــر  نمــوذج   تعبئــة 
 التدريــب الميدانــي ورقمــه (44)
للجهــات حصــر  يتــم   وفيــه 
األكاديمييــن  والمشــرفين 
ــب وعــدد  ومشــرفي جهــات التدري
 الطالبــات فــي كل جهــة، ويرفــع

إلدارة وحدة التدريب في الكلية

التدريــب خطــة  نمــوذج   تعبئــة 
ــاص ــو خ ــه (45) وه ــي ورقم  الميدان
 بحصــر عــدد المتدربــات وبيانــات مقــرر
فتــرة ومواعيــد  وســاعاته   التدريــب 
وحــدة إلدارة  ويرفــع   التدريــب، 
تجهيــز مــع  الكليــة،  فــي   التدريــب 
بيانــات متضمنــة  الطالبــات   قوائــم 
 التواصــل معهــن وروابــط مدوناتهــن

وبيانات جهات التدريب

 تعبئــة نمــوذج طلــب موافقــة علــى
 التدريــب ورقمــه ( 70) بعــد أن تحصــل
جهــة موافقــة  علــى   الطالبــة 
ــم ــاالت يت ــض الح ــي بع ــب، وف  التدري
ذلــك قبــل  النمــوذج   تعبئــة 
مخاطبــة فــي  الطالبــة   لمســاعدة 
الجهــات وخاصــة  التديــب   جهــات 

الحكومية الكبرى

متابعــة اســتمارة  نمــوذج   تعبئــة 
 طالبة متدربة ورقمه (51) وفيه يتم
وبيانــات الطالبــة  بيانــات   تســجيل 
جهــة واســم  معهــا   التواصــل 
بحيــث إعتمادهــا،  بعــد   التدريــب 
اســتمارة طالبــة  لــكل   يكــون 

خاصة بها

مــن أكاديميــات  مشــرفات   ترشــيح 
الطالبــات علــى  لإلشــراف   القســم 
 بحيــث يتناســب عددهــم مــع عــدد
المقــرر، فــي  المقيــدات   الطالبــات 
ــة ــب فــي وكال ــة التدري  وحســب الئح

الشؤون التعليمية في الجامعة

اســماء حســب  القوائــم   تصنــف 
 المشــرفات األكاديميــات وترســل لهــن
معــه مرفقــاً  التدريــب،  بدايــة   قبــل 
 النماذج رقم( 53-52 - ورابط نموذج رقم
 57 )ونمــاذج التقييــم الرســالها حســب
نمــوذج، مــع لــكل  الزمنــي   الجــدول 
مــن والتأكــد  التدريــب  بــدء   متابعــة 
 التــزام الطالبــات مــن خــالل مخاطبــة

 المشرفات بشكل رسمي

علــى  موافقــة  طلــب   نمــوذج 
ــه ــم توقيع ــه ( 70) يت ــب ورقم  التدري
ويتــم القســم،  إدارة  مــن   وختمــه 
 إرســاله مــن بريــد القســم بشــكل
موافقــة علــى  للحصــول   رســمي 

الجهة رسمياً

ارســال  المشــرفات ألهميــة   تنبيــه 
رأي اســتطالع  نمــوذج   رابــط 
التدريــب نهايــة  قبــل   المتدربــة 
ــط نمــوذج رقــم  بأســبوع وارســال راب
 (43) والخاص بتقرير الزيارات ويعبأ من
وتلتــزم األكاديميــة،   المشــرفة 
 المنســقة برفــع التقريــر الــدوري فــي

   نهاية التدريب إلدارة وحدة التدريب



  مسؤولية
المشرفة األكاديمية

المشــرفة عمــل   يبــدأ 
اســتالمها منــذ   األكاديميــة 
 لقوائــم التدريــب مــن منســقة
والتــي القســم  فــي   التدريــب 
المتدربــات بيانــات   تتضمــن 
واســماء مدوناتهــن   وروابــط 
 جهــات التدريــب وبيانــات التواصــل

معها

 تلتــزم المشــرفة بالتواصــل مــع
بإشــرافها وابالغهــن   المتدربــات 
 عليهــن خــالل فتــرة التدريــب مــع
التواصــل ببيانــات   تزويدهــن 
الرسمية معها خالل فترة التدريب

010204
الطالبــات مــع  إجتمــاع   عقــد 
التدريــب آليــات   لمراجعــة 
اإلســتفادة وأهميــة   وضوابطــه 
بالشــكل التدريــب  فتــرة   مــن 
 المناســب، والتأكيــد علــى المهــام
ــه ــة، وتوجي ــة مــن الطالب  المطلوب
الجامعــة لتمثيــل   الطالبــات 
والكلية والقسم التمثيل المناسب
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للتدريــب  الطالبــات  بــدء   متابعــة 
 والتأكــد مــن مباشــرتهن مــن خــالل
مــن المباشــرة  نمــاذج   إســتالم 
 مشــرفي جهــات التدريــب والرفــع بهــا
القســم فــي  التدريــب   لمنســقة 
مباشــرة إلثبــات  رســمي   بشــكل 

 الطالبات

التدريــب جهــات  مــع   التواصــل 
وبعملهــا بنفســها   والتعريــف 
(53  -  52) رقــم  النمــاذج   وإرســال 
الطالبــات بمباشــرة   والخاصــة 
وانصرافهــن حضورهــن   وتســجيل 
 اليومــي ونمــاذج التقييــم  لمشــرف
علــى التأكيــد  مــع  التدريــب،   جهــة 
المباشــرة نمــوذج  تعبئــة   أهميــة 

 وإرساله بعد مباشرة المتدربات

ــارة ــب زي ــارة جهــة التدري ــزام بزي  اإللت
التدريــب بدايــة  فــي   واحــدة 
اإلشــراف واســتكمال   الميدانــي، 
ــة ــات مــن خــالل متابع ــى الطالب  عل
بشــكل اإللكترونيــة   المدونــات 
اإللكترونــي والتواصــل   يومــي 
ومــا الطالبــات  تدريــب   لمتابعــة 

يجري عليه

ضــرورة الطالبــات  علــى   التأكيــد 
 استكمال ساعات التدريب (225) ساعة
فــي اليومــي  التدويــن   وأهميــة 
التذكيــر مــع  اإللكترونيــة   المدونــة 
 بتســليم ملــف اإلنجــاز الخــاص بــكل
 طالبة في المواعيد المحددة لذلك

اســتطالع نمــوذج  رابــط   ارســال 
 رأي طالبــة بجهــة التدريــب ورقمــه
ــرة ــة فت ــل نهاي ــات قب  ( 57) للطالب
 التدريــب بإســبوع والتأكيــد عليهــن

بأهمية تعبئته

 اســتكمال نمــاذج التقييــم الخاصــة
وتعبئــة األكاديميــة   بالمشــرفة 
 نمــاذج الرصــد الخاصــة بالكليــة ومــن
 ثــم رصــد الدرجــات علــى البانــر مــع
الرســمية اإلجــراءات   اســتكمال 
حســب الدرجــات  بإعتمــاد   الخاصــة 

متطلبات الجودة ونظامها

للتدريــب النهائــي  التقريــر   تعبئــة 
 والرفــع بــه لمنســقة التدريــب فــي
 القســم، واســتكمال رابــط نمــوذج
 تقريــر الزيــارات رقــم (43) والــذي

سبقت اإلشاره له

جهــات مشــرفي  مــع   التواصــل 
 التدريــب إلرســال نمــاذج التقييــم
 مختومــة وموقعــة وبشــكل ســري
 علــى إيميــل المشــرفة األكاديميــة
ــي ــة ف ــد الموضح ــب المواعي  وحس

 الجدول الزمني



  مسؤولية
مشرف جهة التدريب

 يبــدأ عمــل المشــرف فــي جهــة
األول اليــوم  منــذ   التدريــب 
بتعبئــة المتدربــات   لمباشــرة 
رقــم طالبــة  مباشــرة       نمــوذج 
 (53) وتوقيعــه وختمــه وارســاله
إليميــل رســمي   بشــكل 

المشرفة األكاديمية

 اســتالم نمــوذج الحضــور واالنصــراف
 الرســمي والخــاص بتســجيل حضــور
 وانصــراف المتدربــات وعــدد ســاعات
 تدريبهــن بشــكل يومــي، والتأكيــد
 علــى الطالبــات أهميــة التوقيــع فيــه
ألنــه الســاعات  عــدد   وتســجيل 
عــدد إلثبــات  الرســمية   الوثيقــة 

الساعات التي اتمتها المتدربة

010204
ــوم ــي الي ــات ف ــاع بالمتدرب  االجتم
بالشــركة وتعريفهــن   األول 
العمــل وفريــق   ونشــاطها 
مــع وجــدت،  إن   واالقســام 
 تعريفهــن بالضوابــط الخاصــة بهــم

ونظام العمل الداخلي لديهم
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 التواصــل مــع المشــرفة األكاديميــة
 والحصــول علــى النمــاذج المطلوبــة

مع الجدول الزمني لتسليمها

التدريــب كتيــب  علــى   االطــالع 
ــراءة ــة وق ــاص بالكلي ــي الخ  الميدان
 الجــزء الخــاص بــدور مشــرف جهــة

 التدريب والمهام المطلوبة منه

مناســب مهــام  جــدول   بنــاء 
متضمنــاً الطالبــات   لتخصــص 
للطالبــة واضحــة  زمنيــة   خطــة 
التــي ستســند المهــام   بنوعيــة 
التدريــب فتــرة  خــالل   لهــا 

ومواعيد استالمها وتسليمها

 اتاحــة الفرصــة للمتدربــات لممارســة
 العمــل بشــكل حقيقــي، والحــرص
ــام المســندة لهــن ــوع المه ــى تن  عل
ــرض ــارات المفت ــة المه ــة كاف  لتغطي

حصولهن عليها

ــات ــة المتدرب ــى متابع ــرص عل  الح
 بشــكل يومــي ومتابعــة تطورهــن
يضمــن بشــكل   وتوجيههــن 
الفائــدة علــى   حصولهــن 
 المتوقعــة خــالل فتــرة التدريــب،
ــر مهاراتهــن  مــع توجيههــن لتطوي
 حســب متطلبــات ســوق العمــل

وإمكانيات الجهة

حســب المتدربــات  تقييــم  يتــم   أن 
نمــاذج فــي  المذكــورة   المحــاور 
ويعكــس عــادل  وبشــكل   التقييــم 
التدريــب لفتــرة  الفعلــي   الواقــع 

ولسلوك المتدربة فيه

وختمهــا، التقييــم  نمــاذج   توقيــع 
الحضــور نمــوذج   وتوقيــع 
مراجعــة بعــد  وختمــه   واالنصــراف 
فيــه المــدون  الســاعات   عــدد 
ســاعات اســتكمال  مــن   والتأكــد 
 التدريب( 225 ) ساعة    ثم إرساله بشكل
ــل المشــرفة  رســمي وســري إليمي

األكاديمية

09
ــات حســب النمــاذج ــم المتدرب  تقيي
ــن ــلة م ــة والمرس ــمية للكلي  الرس

قبل المشرفة األكاديمية



 نماذج التدريب ومواعيد
تسليمها

اعتماد النموذجموعد تسليمهالمسؤول عن تعبئتهرقمهاسم النموذج

 فترة االعداد للتدريب،منسقة التدريب في القسمF044-0130 نموذج جدول حصر جهات التدريب الميداني
حسب طلب وحدة التدريب

 فترة االعداد للتدريب،منسقة التدريب في القسمF045-0130 نموذج خطة التدريب الميداني
حسب طلب وحدة التدريب

منسقة التدريبفترة االعداد للتدريبمنسقة التدريب في القسمF051-0130 نموذج إستمارة متابعة طالبة متدربة

 فترة االعداد للتدريب،منسقة التدريب في القسمF070-0130 نموذج طلب موافقة على التدريب
يرسل لجهات التدريب

 يختم ويوقع من
رئيسة القسم

مشرف جهة التدريبF053-0130 نموذج مباشرة طالبة متدربة
 بعد مباشرة المتدربات

 ويرسل للمشرفة
األكاديمية

 يختم من جهة التدريب
ويوقع من المشرف

 طوال فترة التدريبطالبات التدريبF052-0130نموذج الحضور واإلنصراف
وبشكل يومي

 قوائم توزيع الطالبات على المشرفات متضمناً
منسقة التدريب في القسمبيانات الطالبات والشركات

 فترة االعداد للتدريب،
 ويرسل للمشرفات

األكاديميات

 يختم ويوقع من
رئيسة القسم

 يختم ويوقع من
رئيسة القسم

 يختم من جهة التدريب
ويوقع من المشرف

 يختم ويوقع من رئيسة
القسم

المشرفة األكاديميةنماذج تقييم الطالبات
مشرف جهة التدريب

 نهاية التدريب وحسب
التقويم الدراسي

 يختم من جهة التدريب
ويوقع من المشرف

رابط نموذج استطالع رأي طالبة
رابط نموذج تقرير الزيارات الميدانية

0130-F057
0130-F043

طالبات التدريب
معتمد ألكترونياًقبل نهاية التدريب بأسبوعالمشرفات األكاديميات

 نهاية فترة التدريب وبعدمنسقة التدريب في القسمنموذج التقرير الدوري للفصل الدراسي
رفع الدرجات واعتمادها

 يختم ويوقع من رئيسة
القسم 0130-F062

 متطلبات التدريب
للطالبات

 أن تنشــئ الطالبــة مدونــة بإســمها علــى أحــد المواقــع
الخاصة بالتدوين بعد إضافتها للمقرر

 أن تحــرص الطالبــة علــى أن تكــون المدونــة مقفلــة بحيــث
ــراه ــن ت ــب وم ــرفة التدري ــا إال مش ــى محتواه ــع عل  ال  يطل
 المشــرفة حفظــاً لســرية أيــة معلومــات حــول مشــاريع جهــة

 التدريب
تزويد منسقة التدريب برابط المدونة

أن تهتم الطالبة بتصميم المدونة بحيث تعكس هويتها
إضافة السيرة الذاتية للطالبة على المدونة

 أن تــدون الطالبــة بشــكل يومــي مــا تمــر بــه خــالل التدريــب
 مــع عــرض للمهــام التــي قامــت بهــا وتدعيمهــا بالصــور ذات

الجودة والمعنى إن أمكن
أو العربيــة  باللغــة  التدوينــات  بصياغــة  الطالبــة  تهتــم   أن 
 اإلنجليزيــة بحيــث تكــون واضحــة ومحــددة وتعكــس مــا تــم

خالل اليوم
 أن تلتــزم الطالبــة بإســتكمال كامــل التدوينــات لكامــل أيــام

التدريب حسب تاريخ التدوين لكل يوم
 

المدونة اإللكترونية

-١

-٢

-٣
-٤
-٥
-٦

-٧

-٨

ملف اإلنجاز

 هــو الملف(إلكترونــي) الــذي يحتــوي كامــل مــا قامــت بــه
 الطالبــة المتدربــة مــن مهــام خــالل فتــرة التدريــب وبشــكل

مفصل ويكون محتواه كالتالي
 مقدمــة تلخــص فيهــا الطالبــة بصياغــة واضحــة الحديــث
ــرف ــا، فتع ــب لديه ــت التدري ــي اتم ــب الت ــة التدري ــول جه  ح
تحتويهــا، التــي  واألقســام  نشــاطها  نــوع  وتذكــر   الجهــة 
 وتحــدد القســم الــذي عملــت فيــه أو المســمى الوظيفــي

الذي عملت به، مع ذكر ألسماء عمالء الجهة
ــن ــة م ــا الطالب ــت عليه ــي عمل ــاريع الت ــتعراض للمش  اس
 خــالل عــرض ملخــص بســيط حــول كل مشــروع والــدور
 الــذي قامــت بــه فــي كل مشــروع عملــت عليــه وتدعيمــه

بالصور التي توضح المهام التي انجزتها
 خاتمــة وفيهــا تلخــص الطالبــة بصياغــة واضحــة خالصــة
تعلمتهــا التــي  والمهــارات  التدريــب  فتــرة  فــي   تجربتهــا 
 والتجــارب التــي مــرت بهــا وكيــف اســتفادت منهــا بحيــث ال

تتجاوز الخاتمة صفحة
ــة علــى تصميــم ــاز أن تحــرص الطالب ــم ملــف اإلنج  تصمي
 الملــف تصميمــاً جيــداً حســب أســس تصميــم المطبوعــات
وبشــكل األكاديميــة  دراســتها  خــالل  تعلمتهــا   التــي 
 يعكــس هويــة الطالبــة أو هويــة جهــة التدريــب التــي عملــت

  فيها

-١

-٢

-٣

-٤
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 تقييم التدريب
الميداني

 ١- تقييم المشرفة األكاديمية
يكون تقييم المشرفة على محورين األول ملف اإلنجاز والثاني المدونة اإللكترونية من 20 درجة حسب النموذج التالي

  
 

 
  

   
  

10(  

20 

)5(
 

 

)5( 

 

)5( 

 

)5( 

        

        

)  )  10(

٢- تقييم مشرف جهة التدريب
 يكون تقييم مشرف جهة التدريب حسب النموذج التالي وضمن المحاور الموضحة وحسب التفصيل الرقمي

فيه بحيث تكون الدرجة من 80

     

  

1.        10 

2.       5 

3.      5 

   

 

4.       5 

5.    5 

6.      10 

7.        5 

  

 

8.       5 

9.          10 

10.         5 

  

  

 

11.        5 

12.        5 

13.       5 

  80 

 مــن المهــم مراجعــة ضوابــط متطلبــات التدريــب الخاصــة بالمدونــة اإللكترونيــة وملــف اإلنجــاز لإللتــزام بمــا جــاء فيهــا، كمــا البــد وأن
تحرص المتدربة على التواصل المستمر مع المشرفة األكاديمية لتفادي أية أخطاء أو نواقص بشأن تسليم المتطلبات والتقييم
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 أقسام
كلية التصاميم والفنون

قسم الفنون البصرية

قسم تصميم األزياء والنسيج

قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

قسم التصميم الداخلي

قسم تصميم المنتجات



أقسام كلية التصاميم والفنون

قسم الفنون البصرية

فنن 461ت         مقرر التدريب الميداني

الفرص الوظيفية لخريجات القسم

 التصوير التشكيلي
Painting

الطباعة الفنية الرقمية
Digital Printmaking

 النحت
Sculpture

التصوير الضوئي
Photography 

الفن المعاصر
Contemporary  Art

الممارسات المهنية
Professional Practice

تنسيق وإدارة معارض
Curating & Exhibition Management

رسام/نحات/ فنان تشكيلي مستقل
مصور ضوئي

متخصص فنون في المتاحف والمعارض
مدير أو منسق معرض فني (تجاري أو غير تجاري)

معلم تربية فنية في قطاع التعليم العام ( يحتاج دبلوم تربوي)
ناقد للفنون في الصحف او المجالت

مدير أو مساعد مشاريع فنية
مشرف أنشطة فنية

مؤسس عمل في الفنون البصرية
مصور أفالم قصيرة

(Artist  Freelancer)

(Entrepreneur)

 بعض المقررات التي درستها الطالبة
قبل التدريب الميداني

 الكتابة في الفن
Writing about Art

استديو التصوير التشكيلي (3)
Painting Core Studio (3)

الفن الحديث
Modern Art

الخط العربي
Arabic Calligraphy

التشريح الفني
Anatomy for Artists

الرسم المتقدم
Drawing Advanced 

رسوم سريعة
  Sketching & Rendering

 التصوير الرقمي
Digital  Painting

استديو الطباعة الفنية (3)
Printmaking Core Studio (3)

تقنيات الطباعة الفنية
Technology of Printmaking

تاريخ الطبعة الفنية
  History of Printmaking

تكنولوجيا الطباعة الفنية
   Printmaking Technology

استديو النحت (3)
Sculpture Core Studio (3)

التجهيز في الفراغ
Installation 
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قسم تصميم األزياء والنسيج

أقسام كلية التصاميم والفنون

تان 463ت         مقرر التدريب الميداني

الفرص الوظيفية لخريجات القسم

تصميم األزياء
Fashion Design

تصميم النسيج
Textile Design

 تاريخ األزياء
History of Fashion

تاريخ النسيج
History of Textile

 استوديو(١) تصميم األزياء والنسيج
الخياطة واعداد الباترونات

Fashion and Textile Design Core 
Studio(1): Sewing and Pattern 

Drafting
أسس رسوم األزياء

Fashion Illustration Basic

مصممة أزياء
مصممة نسيج

مصممة باترونات
رسامة أزياء

مستشارة مظهر
مصممة مكمالت أزياء

محررة في مجالت الموضة واألزياء
توثيق لألزياء التقليدية في المتاحف

عضو هيئة تعليمية (معيد) – مساعد باحث

 بعض المقررات التي درستها الطالبة
قبل التدريب الميداني

التصميم الرقمي
Digital Design

مكمالت األزياء
Fashion Accessories

أسس التشكيل على المانيكان
Draping Basics on 

Mannequin
 استوديو (٢) تصميم األزياء

 والنسيج تصميم الباترونات
الرقمية والخياطة

 
Fashion and Textile Design 

Core Studio(2) Digital 
Pattern Designing and 

Sewing

 استوديو(٣) تصميم األزياء
والنسيج

تصميم األزياء التقليدية السعودية
Fashion & Textile Design

Core Studio (3)Saudi Traditional 
Fashion & Textile

الممارسات المهنية
Professional Practice

 أساليب زخرفة األقمشة
Method of Fabric Decoration

تحليل المنسوجات
Textile Analysis

الرسوم التوضيحية لألزياء(متقدم)
Fashion Illustration(Advanced)

األزياء والنسيج ألسواق محددة
Fashion &Textile Specific 

Market
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أقسام كلية التصاميم والفنون

جرف 46١ت         مقرر التدريب الميداني

الفرص الوظيفية لخريجات القسم

الرسم
Drawing

اللون والخامة
Color and Material

التكوين
Composition
تاريخ الفن (1)

Art History(1)
مدخل إلى الفن اإلسالمي

Introduction to Islamic Art
استديو  أ

Studio A
استديو ب
Studio B

التصوير الضوئي
Photography

مصمم جرافيكي
مصمم خطوط (التايبوغرافي)

مصمم نظم بيئية ( العروض التجارية، المعارض المتاحف، الفتات للبيئة)
مصمم واجهات تفاعلية(المواقع على شبكة االنترنت، تطبيقات البرمجيات)

مصمم نشر (الكتب ، المجالت ، الصحف)
مصمم رسوم متحركة (أفالم، عناوين االفالم ، رسومات التلفزيون)

مصمم هوية تجارية ( عالمات تجارية، االعالن، العالقات العامة والحمالت التسويقية)
عضو هيئة تدريس (معيد ، باحث اكاديمي)

 بعض المقررات التي درستها الطالبة
قبل التدريب الميداني

التصميم الجرافيكي 
Graphic Design

 تاريخ التصميم الجرافيكي
والوسائط

History of Graphic 
Design & Media
الرسوم التوضيحية

Illustration
تصميم الوسائط

Media Design
التايبوغرافي1
Typography1

 التصميم الجرافيكي
 والوسائط

Graphic Design & Media
 (Core Studio)

تصميم مواقع
Website Design
تصميم المطبوعات

Publication Design
تحريك الصور

Moving Image
تصميم التغليف

Packaging Design
بحث موجه

Directed Research
الممارسات المهنية

Professional Practice

قسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية
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أقسام كلية التصاميم والفنون

دخل 461ت         مقرر التدريب الميداني

الفرص الوظيفية لخريجات القسم
مصممة داخلية، وذلك في مجاالت متنوعة منها السكني والمكاتب والتجاري والضيافة 

ومجال االضاءة الداخلية، عالوة على العمل في المجال األكاديمي 

 بعض المقررات التي درستها الطالبة
قبل التدريب الميداني

 التصميم الداخلي (المواد
(والعمليات

Interior Design (Materials & 
Processes)

تاريخ التصميم الداخلي
History of Interior Design

نظريات التصميم الداخلي
Interior Design Theory

أستوديو (1): التصميم السكني
Studio (1): Residential Design
 المواصفات الداخلية: التخطيط

والتصميم
Interior Specifications: Space 

planning and design
 التصميم ثنائي األبعاد بمساعدة

الحاسب
Computer-Assisted Design 

(2D CAD

 التصميم ثالثي األبعاد
بمساعدة الحاسب

Computer-Assisted 
Design (3D CAD

أستوديو (2): تصميم المكاتب
Studio (2): Offices Design

إنشاء المباني
Building Construction

 أستوديو (3): التصميم الداخلي
للمنشآت التجارية

Studio (3) : Commercial 
Interior Design

تصميم اإلضاءة
Lighting Design

قسم التصميم الداخلي

الرسم
Drawing

اللون والخامة
Color and Material

التكوين
Composition
تاريخ الفن (1)

Art History(1)
مدخل إلى الفن اإلسالمي

Introduction to Islamic Art
استديو  أ

Studio A
استديو ب
Studio B

نظم وصياغة التصميم الداخلي
Interior Design Drafting 

and Systems

29



أقسام كلية التصاميم والفنون

نتج 461ت         مقرر التدريب الميداني

الفرص الوظيفية لخريجات القسم

المفاهيم والعمليات
Conceptualization and Process

رسومات التصميم
Design Drawing
تاريخ تصميم المنتج

History of Product Design
استوديو(١)مشكالت مالحظة المستخدم

Core Studio1  Personal &
User-Obsevation Problems

تصميم المنتج المواد والعمليات
Product Design:Material &Process

النماذج والقوالب والتصنيع
Models, Prototypes & Fabrication

استوديو(٢) عالقة المستخدم بالمنتج
Core Studio (2)Person-Object 

Relation

باحثة في مجال تصميم المنتج
مصممة األجهزة والمعدات

مصممة األثاث المكتبي والمنزلي
مصممة معرض

مصممة لخطوط اإلنتاج
مصممة منتجات صناعية (المفروشات المنزلية والمالبس)

مصممة المجوهرات
مصممة التغليف والتعبئة

 بعض المقررات التي درستها الطالبة
قبل التدريب الميداني

العوامل البشرية
Human Factors

التصميم بمساعدة الحاسب
Computer Assisted Design

استوديو(٣) عالقة المستخدم
بالمنتج والتجربة

Core Studio (3)Person-Object 
Experience Relation
التصميم للحياة اليومية

Living Design
تاريخ تصميم المنتج

History of Product Design
ممارسات مهنية

Professional Practice
قضايا قابلية االستخدام في التصميم

Usability Issues in Design
قسم تصميم المنتجات

الرسم
Drawing

اللون والخامة
Color and Material

التكوين
Composition
تاريخ الفن (1)

Art History(1)
مدخل إلى الفن اإلسالمي

Introduction to Islamic Art
استديو  أ

Studio A
استديو ب
Studio B

التصوير الضوئي
Photography
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للتواصل
كلية التصاميم والفنون
وحدة التدريب الميداني

cad_internship@pnu.edu.sa


