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  :تقرير المشرفة األكاديمية عن الزيارات الميدانية لجهات التدريب التعاوني 

 

  :الكلية
  :القسم

  :جهة التدريب
  :التدريب مشرف/ ـة جهة

  :التدريب جهة ـة /مشرفهاتف 
  :فترة التدريب

  :األكاديميةمشرفة الاسم 
  :المشرفة األكاديمية هاتف

  :ايام االشراف
  :تاريخ الزيارات الميدانية

  :من المتدربةالمهام المطلوبة 
  :تاريخ كتابة التقرير
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  أماكن التدريبتقييم 

 يتحقق بدرجة مبنى التدريب الميداني
 لم يتحقق منخفضة متوسطة كبيرة

     مناسبة.المبنى بيئة تدريب يوفر 
 االحساس بالجمال لدى بمستوى عاٍل من النظافة وتنمية  يتسم مبنى التدريب

 الطالبات المتدربات.
    

 لوحات ارشادية  وسائل االنذار, اإلطفاء, :فر بالمبنى وسائل األمن والسالمةيتو 
 طبية عاجلة. تووقائية, إسعافا

    

 تخدم المبنى التيو المباني ذات العالقة  التجهيزات كاألثاث وخطوط االتصال بينيتوفر بالمبنى كافة 
 للمتدربات. وتقدم الخدمات المطلوبة 

    

     مهمة التدريب. لتحقيق االهداف من ومناسبتها مع اعداد المتدربات ,توفر االمكانات البشرية وكفاءتها
     إدارة مبنى التدريب

     وتسهيل مهمتهن. المالئمة لهن الخبرة  التدريب بقبول زيارة طالبات التدريب و توفيرمبنى التزام إدارة 
     من قبل وحدة التدريب. التزام ادارة المبنى بالمهام المنصوص عليها للطالبة المتدربة

 التدريبللمشرفة االكاديمية ووحدة  تقدم إدارة المبنى تغذية راجعة حول تقدم الطالبات المتدربات
 بيانات موثقة.لالميداني وفقا ل 

    

     تتعامل إدارة مبنى التدريب بشكل جيد مع الطالبات المتدربات.
     والنموذج. تقلل إدارة المبنى من الدور الرقابي وتعزز المساندة والقدوة

     وآرائهن.مالحظاتهن  الى تجتمع إدارة مبنى التدريب بالطالبات المتدربات دورياً لالستماع
     فترة التدريب. تلتزم إدارة المبنى بتحقيق االنضباط في دوام الطالبات المتدربات

     .ر النفسي بين الطالبات المتدرباتتلتزم إدارة المبنى تحقيق العدالة واالستقرا
     تنفذ ادارة المبنى برامج لإلرشاد الوقائي للحد من الحوادث واالصابات.

     إدارة المبنى تحقيق المعايير الوطنية لالعتماد االكاديمي.تحاول 
     المشرفة االكاديمية            

 والقائمين على المبنى الذين سيتولون تدريب , واالجتماع بشكل دوري مع االدارةزيارة مقر التدريب
 وذلك لتوضيح المضمون العام للخطة وأهداف التدريب. الطالبات

    

     في التدريب. المتدربات ومستوى تقدمهن تقارير دورية موثقة إلدارة المبنى حول أداء الطالباتتقديم 
     توثيق زيارة المشرفة في سجل الزيارات في مبنى التدريب.

     المتدربة. متدربة يتخذ كأساس لتقويم الطالبة  لكل طالبة ( portfolioاالحتفاظ بملف انجاز)
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 :الزيارة الميدانية مالحظات مشرفة
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