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 امليداني دريبضوابط ومعايري الت  

 (كلية اللغاتقسم الرتمجة )
 

 :املحتويات

 

 الصفحة العنوان

 2 رؤية التدريب امليداني ورسالته وأهدافه  

 2 بيانات مقرر التدريب امليداني حسب الخطة الدراسية  

 3 نماذج التدريب امليداني

 4 التقييم وتوزيع الدرجات

 5 التزامات ومهام أطراف التدريب

 5 أوال: التزامات وحقوق املتدربة      

 7 ثالثا: التزامات مشرف التدريب      

 8 رابعا: التزامات املشرفة األكاديمية     

 9 الئحة الغياب عن التدريب

 10 التدريببيانات التواصل مع وحدة 

 

 

 

 

 سيشار في هذا الدليل إلى الجهات املسؤولة عن التدريب كما يلي:

"املتدربة"الطالبة املتدربة وسيشار إليها بـ  .أ

"جهة التدريب"املؤسسة التدريبية وسيشار إليها بـ  .ب

"مشرف التدريب"إليه بـاملشرف أو املشرفة في جهة التدريب يشار  .ت

"املشرفة األكاديمية"عضو التدريس املشرف على الطالبة ويشار إليه بـ  .ث
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 رؤية التدريب امليداني ورسالته وأهدافه


 الرؤية: 

.واللغويات تسعى وحدة التدريب امليداني في كلية اللغات إلى الوصول إلى تدريب فعال ينتج كوادر مميزة في حقل الترجمة

:الرسالة

تتيح وحدة التدريب امليداني الفرصة لطالبات الكلية للحصول على تدريب مميز يصقل مهاراتهن ويكسبهن الخبرة  

في مؤسسات التدريب املتاحة.واللغويات العملية املطلوبة في مجال الترجمة 

 األهداف:

 هاإكساب، وفي بيئة العمل فهامعار توظيفو .واللغويات إتاحة الفرصة للطالبة الكتساب الخبرة العملية في حقل الترجمة

 .ة العمل الحقيقية في مجال تخصصهامهارة التعامل مع بيئ

 

 

 قرر التدريب امليداني حسب اخلطة الدراسيةبيانات م
 

كلية اللغات الكلية

الترجمة )برنامج اللغة الفرنسية(إلنجليزية(الترجمة )برنامج اللغة ا القسم 

ت 492فرنس  -التدريب العمليت 452انجل  -العمليالتدريب  اسم املقرر ورمزه

حتى التخصصية جميع املقررات  املتطلبات السابقة

نهاية املستوى السابع

حتى نهاية التخصصية جميع املقررات 

املستوى السابع

ساعات معتمدة 3ساعات معتمدة 3 الساعات املعتمدة

ساعة 150ساعة 150 مجموع ساعات التدريب 
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 مناذج التدريب
 

 املسؤول عنه النموذج وقت التقديم

 

 في بداية التدريب

تعبئه املتدربة وتسلمه لكل من مشرف التدريب  )معلومات املتدربة( 1نموذج 

واملشرفة األكاديمية

، وتقدمه عند بدء التدريب يعبئه مشرف التدريب )مباشرة الطالبة( 2نموذج 

املتدربة إلى مشرفتها األكاديمية

يمكن لجهة التدريب استخدامه كمرجع أليام عمل  )سجل الحضور اليومي( 3نموذج 

املتدربة وتغيبها، بحيث إذا لم تقم املتدربة بمهامها 

تعد غائبةخالل يوم التدريب 

 

 أثناء التدريب



تكتبه املتدربة وتقدمه إلى املشرفة األكاديمية كل  )التقرير األسبوعي( 4نموذج 

أسبوع

 

 انتهاء التدريببعد 

لى املشرفة األكاديمية عند إتكتبه املتدربة وتقدمه  )التقرير النهائي( 5نموذج 

انتهاء التدريب

ملشرفة ا رسله إلى إيميليعبئه مشرف التدريب وي )تقييم جهة التدريب( 6نموذج 

األكاديمية

)تقييم املشرفة  7نموذج 

 األكاديمية(

تعبئه املشرفة األكاديمية

تعبئه املتدربة وتسلمه إلى املشرفة األكاديمية )استطالع راي املتدربة( 8نموذج 

يعبأ فقط في حال الحاجة إليه )يرجى الرجوع إلى  )سرية الوثائق(  10نموذج 

نماذج مشرف التدريب(

 

لتدريب إلى الجهات يمكن الرجوع إلى جميع نماذج التدريب املوجودة من خالل الحقيبة التي ترسلها وحدة ا مالحظة:

.واملتدربات التدريبية
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 التقييم وتوزيع الدرجات
 

 تقوم الجهات التالية بتقييم املتدربة:  .1

)في جهة التدريب( مشرف التدريب

)في الكلية( املشرفة األكاديمية

 يكون التقييم على النحو التالي: .2

درجة،  55درجة، )ويشمل تقييم جودة الترجمة من  80تقييم جهة التدريب للمتدربة من أصل  . أ

درجة(. 25والكفاءة املهنية من 

درجات على التقارير األسبوعية،  10درجة، )وتشمل  20تقييم املشرفة األكاديمية للمتدربة من أصل  . ب

 درجات على التقرير النهائي(. 10و

األكاديمية ومشرف التدريب بتعبئتها.  أما معايير التقييم فهي موضحة داخل النماذج التي تقوم املشرفة

، واملرسلة إلى جهات ولالطالع على نماذج التدريب، راجع نماذج واستمارات التدريب املتوفرة في موقع الكلية

.التدريب واملتدربات

 

No. Evaluation Type نوع التقييم Mark 

1 Trainee evaluation by the training 

supervisor (Form 6) 

 80 تقييم مشرف التدريب

2 Trainee evaluation by the academic 

supervisor (Form 7) 

 20 تقييم املشرف األكاديمي

Total 100 
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 التدريب التزامات ومهام أطراف
   

 املتدربة وحقوق أوال: التزامات

 

 .ساعة تدريبية 150يتعين على املتدربة إنهاء  ما ال يقل عن  .1

التي تتدرب فيها طوال فترة التدريب، كما تتقبل  وتعليمات املؤسسةوأنظمة  بتعليمات الجامعةتلتزم املتدربة  .2

 .توجيهات مشرف التدريب وتنفذها وتتقيد ببرنامج التدريب الذي أعدته جهة التدريب

أيام في األسبوع، وينتهي  4وفي الفصل الصيفي تتدرب املتدربة بمعدل املتدربة في أوقات وأيام التدريب،  تنتظم .3

أسابيع  6ساعات في اليوم التدريبي، فإنها تنهي تدريبها في  6ساعة تدريبية. فإذا تدربت بمقدار  150التدريب بانتهاء 

 ويوم واحد.

: األولى أساسية وهي الترجمة لدى جهة التدريب، والثانية ثانوية وهي القيام ببعض املهام بمهمتين املتدربةتقوم  .4

 .األخرى التي تراها جهة التدريب يةاإلدار

املمكنة بها كمتدربة وباملشرفة األكاديمية وذلك في األسبوع  بجميع وسائل االتصالتزود املتدربة جهة التدريب  .5

 .األول من التدريب، كما تزود املشرفة األكاديمية بجميع وسائل االتصال املمكنة بمشرف التدريب

 متدربات بها تقوم التي األساسية املهمة أنها حيث الترجمة، في املهام ماتنحصر غالبا بعد، عن يتم التدريب أن بما .6

 .أخرى إدارية مهام إضافة من ذلك يمنع وال الكلية، في الترجمة قسم

 متابعة إجراءات التدريبتتحمل املتدربة مسؤولية  .7
ا
من جهة  وتعبئة جميع النماذج املطلوبة منها، وتزود كال

التدريب واملشرفة األكاديمية بنسخ منها، كما يمكن أن تحتفظ لنفسها ببعض النسخ التي قد تحتاجها 
ا
مثل  الحقا

 .أعذار الغياب وغيره

تعدها وحدة التدريب امليداني قاعدة بيانات إلكترونية تدريبها في  بياناتتقوم املتدربة في أول أسبوع بتعبئة  .8

 جامعي واسم املشرفة األكاديمية وجهة التدريب ومشرف التدريب ووسائل التواصل(.)وتحتوي اسمها ورقمها ال

مشاكل أو معوقات أثناء التدريب ولم تتمكن املتدربة من حلها مع مشرف التدريب، فعليها إبالغ  دفي حال وجو .9

 وحدة التدريب امليدانيإيميل إلى  تقرير باملشكلةإرسال  يمكنها ،وفي حال لم تجد حالمشرفتها األكاديمية بذلك، 

 .من التقييم ككل 100من أصل  60أقل من ترسب املتدربة في املقرر في حال حصلت على ما مجموعه  .11
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 النماذج التي تقوم المتدربة بتعبئتها:

 

  في األسبوع األول من التدريب:  .1

وتسلمه للمشرفة األكاديمية ومشرف التدريب في  (1)نموذج في  معلومات املتدربةتقوم املتدربة بتعبئة  . أ

.مدة أقصاها نهاية األسبوع األول من التدريب

املتدربة الطالبة مباشرة تباشر املتدربة بالتدريب منذ اليوم األول، وتسلم مشرف التدريب نموذج   . ب

.األولويعتبرها املشرف قد باشرت بمجرد توافرها للعمل والتدريب منذ اليوم ( 2)نموذج 

وتعتبر الطالبة حاضرة  (3)نموذج  سجل الحضور اليوميتقوم الطالبة بتسليم مشرف التدريب نموذج  . ت

في حال توافرها وقيامها بمهامها في ذلك اليوم، وإن لم تكن كذلك فهي متغيبة. 

 أثناء التدريب:  .2

عن املهام التي قامت بها وتسلمه إلى (4)نموذج باللغة اإلنجليزية  تقرير دوري أسبوعيتكتب املتدربة  . أ

(، مع ضرورة إرفاق نماذج من أعمال بحسب عدد أسابيع التدريباملشرفة األكاديمية )ويكون مجموعها 

وفي حال رفض الجهة إلرفاق   .ويمكن االكتفاء بنموذجين لكل تقرير أسبوعي ،الطالبة مع التقرير إن أمكن

 .(10)نموذج  املعلومات، يجب تعبئة نموذج سرية الوثائق املتدربة نماذج من أعمالها بسبب سرية

 التدريب: بعد انتهاء . 3

 تسلم املتدربة  . أ
 
  تقريرا

 
كلمة، ويتضمن تجربتها  700إلى  400يتراوح بين  (5)نموذج باللغة االنجليزية   نهائيا

في التدريب تلخص فيه املتدربة تدريبها، واألعمال التي قامت بها، ومزايا مكان العمل، وأبرز الصعوبات التي 

واجهتها، ومقترحاتها لتطوير هذا البرنامج العملي ، ويسلم هذا التقرير النهائي للمشرفة األكاديمية في مدة 

 .بوعين من تاريخ انتهاء التدريبأقصاها أس

يميل الرسمي للمشرفة يقوم مشرف التدريب بإرسال تقييم املتدربة من إيميل العمل الرسمي إلى اإل . ب

، األكاديمية

 .وتسليمه للمشرفة األكاديمية ،(8)نموذج  رأي املتدربة في جهة التدريبتلتزم املتدربة بتعبئة نموذج  . ت

 

 

 

 

 

 

 



  بنت عبدالرمحن جامعة األمرية نورة - التدريب امليداني بكلية اللغاتضوابط ومعايري 
  

7 
 

  التدريب )يف جهة التدريب(مشرف ا: التزامات لثثا

 

 عضو) األكاديمية واملشرفة( التدريب جهة في املتدربة عن املسؤول) التدريب مشرف بين التواصل أهمية إلى يشار .1

 التدريب مض ي من والتأكد املتدربة وضع على للوقوف بعد عن للمتدربات( الكلية في املتدربة عن املسؤولة التدريس

 .املطلوب الوجه على

، كما كإطار عام كلمة في اليوم 1000تزيد عن  كلمة وال 200تقل عن  الويفضل أن للمتدربة  توفير نصوص ترجمة .2

.أن ال تغلب املهام اإلدارية على أعمال الترجمة فضلي

التي استخدمت من أجلها، وعند انتهاء مدة التدريب يفضل أن تعطى املتدربة شهادة  تعليم املتدربة تدريجيا املهنة .3

تثبت تدريبها لدى الجهة.

 توفير مشرف/ـة تدريب .4
ا
، والبد أن بداية التدريب حتى نهايته ذمن ألدائهاومتابع بة عن الطالبة املتدر يكون مسؤوال

يكون ملما باللغتين العربية واالنجليزية أو العربية والفرنسية، وقادر على تقييم الطالبة من ناحية جودة الترجمة 

الناحية املهنية.باإلضافة إلى 

تقوم به من  وتقديمها ملشرفتها األكاديمية كدليل على ما نماذج ترجمتهامن إرفاق نسخ من بعض  تدربةتمكين امل .5

أعمال ترجمة، وفي حال رفضت جهة التدريب إرفاق أية نماذج بسبب سريتها،   فيجب على جهة التدريب تعبئة 

.وتسليمه مختوما إلى املشرفة األكاديمية  الل مدة التدريبخواحدة  ( مرة13نموذج سرية الوثائق )نموذج 

لم تحل بعد التفاهم مع املتدربة،  يرجى التواصل مع املشرفة األكاديمية  وجود مشاكلفي حال تقصير املتدربة أو  .6


ا
كما يحق  ،، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل، يرفع مشرف التدريب تقريرا باملشكلة لوحدة التدريب في الكليةأوال


ا
 للمشرفة األكاديمية بما حدث. للمتدربة أن ترفع تقريرا

 ."، يرجى الرجوع إلى فقرة "الئحة الغياب عن التدريبالئحة الغياب عن التدريب لالطالع على .7

 

 النماذج التي يقوم مشرف التدريب بتعبئتها:

 :بشكل إلكتروني املشرفة األكاديميةبإرسال مايلي يقوم مشرف التدريب  قبيل نهاية التدريب

، أو يتم تصويره باملسح الضوئي )سكانر(إلكترونيا أو  يختم أن بعد(  6 نموذج)  املتدربة تقييم نموذج . أ

 يرسل من إيميل العمل الخاص بمشرف التدريب.

 .(3سجل الحضور )نموذج نموذج  . ب
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 )يف الكلية( : التزامات املشرفة األكادمييةرابعا
 

في الكلية عن تدريب املتدربة لدى الجهة التدريبية والبد من  املسؤولة املباشرةتعتبر املشرفة األكاديمية هي   .1

متابعتها 
ا
 ، وتقوم بما يلي:دوريا

 التأكد من كونها تقوم بالترجمةالتواصل مع املتدربة بشكل دوري و  . أ

مع هذا املشرف متى اقتضت الحاجة  طوال فترة التدريب والتواصل محددالتأكد من وجود مشرف تدريب   . ب

 .لذلك

، وذلك بغرض االطمئنان إلى أن عن طريق الهاتفمشرفة التواصل مع الجهة )ممثلة بمشرف التدريب( يمكن لل .2

املتدربة تقوم بعملها بالشكل املطلوب، وحل أية مشاكل أو صعوبات تواجه املتدربة.  لذا البد من تزويد املشرفة 

 التدريبي املباشر.برقم هاتف املشرف 

عند التواصل معه عن طريق االيميل أو الهاتف،  التثبت من هوية مشرف التدريبينبغي على املشرفة االكاديمية  .3

 .وأن ال يتم تبادل مستند رسمي بهذه الوسائل، إال إذا ظهر الختم مثال في التصوير الضوئي للمستند بااليميل

جمع فيه نماذج املتدربة والتقارير التي تكتبها،  ني أو ورقي()إلكترو لكل متدربة ملف خاصتخصيص يفضل  .4
ُ
ت

ونماذج التقييم مع جميع اإلثباتات والعينات املذكورة في سياق هذا التوصيف.

 .تواجهها املتدربة أو تقصير تشتكي منه جهة التدريب، تسعى املشرفة إلى حلها عوائق أو مشاكلفي حال وجود  .5

 تعبئها المشرفة األكاديمية:النماذج التي تجمعها أو 

 

  في األسبوع األول من التدريب:  .1

أو صورة منه في أول أسبوع  املتدربة الطالبة مباشرة تتأكد املشرفة األكاديمية من استالم نموذج  . أ

 من التدريب.

 أثناء التدريب: .2

 التدريب.، ويكون بعدد أسابيع (4)نموذج  من  الطالبة التقرير األسبوعيتستلم املشرفة   . أ

 في نهاية التدريب: . أ

 (، ويسلم بعد انتهاء التدريب.5من  الطالبة )نموذج  التقرير النهائيتستلم املشرفة  . أ

في  100بالنسبة للتقييم، تلتزم املشرفة األكاديمية بتجميع ورصد درجة الطالبة الكلية من  . ب

 التقارير األسبوعية،درجات على تقييم  10: كالتاليدرجة  20، وتمتلك املشرفة (7)نموذج

درجة من مشرف  80تصل إلى املجموع النهائي تضيف إليها: وحتى درجات للتقرير النهائي،  10و

 .(6)نموذج التدريب 





  بنت عبدالرمحن جامعة األمرية نورة - التدريب امليداني بكلية اللغاتضوابط ومعايري 
  

9 
 

 لغياب عن التدريب ا الئحة 
 

أو إعطاءها خيار ، الحضور الخصم من درجات في حال تغيب املتدربة بدون عذر، فإن لجهة العمل الحق في  .1

 التعويض عن ايام الغياب بأيام عمل. 

 38% من مجموع الساعات، أي التغيب عن 25إذا وصل غياب املتدربة عن جهة التدريب بدون عذر ملا نسبته  .2

مشرف التدريب إنذار  يوجه، كما هو الحال مع باقي املقررات. وتصل إلى الحرمانساعة من التدريب، فإن املتدربة 

في حال وصلت بااليميل  ملشرفتها األكاديميةخطاب  ويرفع%،  15لبة في حال وصلت نسبة غيابها إلى خطي للطا

% ليتم حرمان الطالبة املتدربة من التدريب امليداني. وينطبق عليها ما ينطبق على الطالبات 25نسبة الغياب إلى 

 املحرومات في املقررات الدراسية.

يجوز لجهة التدريب قبول العذر أو رفضه بحسب ما   اجتماعي غير صحيالتغيب بسبب عذر أو ظرف  في حال .3

 تراه.

فتلتزم الطالبة بتقديم نسخة مصورة ملشرف التدريب قبل املوعد بيوم، التغيب بسبب املواعيد الطبية  في حال .4

 وتسعى لحجز مواعيدها الطبية في املساء ما أمكن.

ا ثالثة أسابيع تمنح املتدربة إجازة مدتها أسبوعين للوالدة طبيعية واإلجهاض، وتمنح إجازة مدته في حالة الوالدة  .5

 للوالدة القيصرية، وتقوم بتعويض هذه املدة بعد انتهاء إجازتها.

 في حالة وفاة قريب:  .6

اء( تمنح أحد األبن –أحد األخوة  –الجد و الجدة  –في حالة وفاة قريب من الدرجة األولى )الوالدان  . أ

املتدربة إجازة ملدة ثالثة أيام من تاريخ الوفاة. 

أحد أبناء األخ أو األخت( تمنح  –في حالة وفاة قريب من الدرجة الثانية )العم والخال والعمة والخالة  . ب

املتدربة إجازة ملدة يومين من تاريخ الوفاة. 

ليه وال يحتسب من املدة الزمنية للتخرج. في حال وفاة الزوج  يتم تأجيل التدريب امليداني للفصل الذي ي . ت

.تلتزم املتدربة بتسليم نسخة من تقرير الوفاة ملشرف التدريبكما 

 

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<< 
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 بيانات التواصل مع وحدة التدريب امليداني
 

التدريب يرجى التواصل مع وحدةفي حال وجود أي استفسارات 

وردة البكريأ. و  مها القحطانيأ. املنسقات: 

                 clt.grad_affairs@pnu.edu.saإيميل: 

هدى العقيلحدة التدريب: أ. ومديرة 

huda.alaqeel@windowslive.comإيميل:  

haaalaqeel@pnu.edu.sa 
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