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  490التدريب الميداني بقسم المكتبات والمعلومات / مكم 

 التعريف بجهات التدريب المختلفة وطبيعة التدريب في كل جهة. .1

جامعة األميرة نورة بنت  –بكلية اآلداب –يعد التدريب عنصرا هاما داخل برنامج المكتبات والمعلومات 

ولذلك يقوم القسم متمثالً بوحدة التدريب الميداني داخله بعمل  عبد الرحمن ومتطلباً اساسياً للتخرج

اتفاقيات تعاون مع جهات متعددة تخدم العملية التدريبية وتتنوع ما بين المكتبات  العامة والجامعية 

المعلومات ودور الوثائق والمحفوظات وشركات نظم  والمتخصصة ومراكزوالطبية والوطنية 

لتحقيق اقصى استفادة من التدريب للطالبات ، وحتى تتمكن الطالبة من التعرف على سوق  ، المعلومات

 العمل والتأقلم معه.

 هـ :1442 - 1439األعوام السابقة من ومن أمثلة الجهات التدريبية التي تم التعاون معها خالل 

 المكتبة المركزية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. 

 ة بجامعة الملك سعود.المكتبة المركزي 

 مكتبة جامعة دار العلوم. 

 مكتبة الملك فهد الوطنية. 

 مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 

 .مكتبة معهد االدارة العامة 

 مكتبة السويدي العامة 

 .المكتبة الرقمية السعودية 

 .مدينة الملك فهد الطبية 

 مدينة الملك سعود الطبية. 

 .دار النشر بجامعة الملك سعود 

 .شركة ديتليز 

 شركة نسيج. 

 شركة كوارم 

 .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية 

 مركز الدكتور عاصم عرب 

 الهيئة العامة لإلحصاء 

 المركز الوطني للمحفوظات -وزارة النقل 

الوسائل واالنظمة اآللية والتقنيات الحديثة في المعالجة الفنية وخدمات المستفيدين وفي  جهات التدريبتتوفر بو

تدريب الطالبات لالستفادة والتعرف علي احدث التكنولوجيا  جميع العمليات المكتبية، مما ينعكس باإليجاب علي

  .والمعلومات المكتبات مجال واالنظمة المستخدمة في

علي تلك األنظمة ، والتعرف علي جميع الخدمات التطبيق العملي وفرصة التدريب الجيد  كما انها تتيح للطالبات

تقديم ورش عمل مختلفة كاألنظمة اآللية ، و الحديثة المستخدمة بها ةوالعمليات المكتبية واالطالع علي األجهز

وغيرها من العمليات  بليوجرافيةكيفية البحث وانشاء تسجيالت ب والمكتبة الرقمية وقواعد البيانات. والتدريب على

 .الفنية واألنشطة والخدمات المقدمة في النظام اآللي وتكشيف والتدريب علي الوثائق والمخطوطات
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 الخطة التدريبية .2

يقوم القسم حبصر اجلهات املتميزة من مؤسسات املعلومات واملعرفة واليت ترغب يف منح فرص :  المرحلة األولى
يتم التنسيق للتدريب امليداين مع مؤسسات املعلومات واملعرفة قبل بداية الفصل الدراسي عن طريق و  تدريبية للطالبات.
 املخاطبات الرمسية.

جهة مؤسسات املعلومات واملعرفة اليت سيتم التدريب فيها إلتاحة فرصة للطالبات الختيار  حتدد :المرحلة الثانية 
 حسب سعة كالً منها. جهات التدريبات على توزع الطالبو  حسب التوزيع اجلغرايف. التدريب

( ساعة أسبوعياً تقسم على اربعه ايام حسب 24( أسبوعاً يف موقع التدريب، وذلك مبعدل )15تقضي الطالبة )
 8( ساعة يف الفصل الدراسي الواحد مبا يعادل  360ظروف جهات التدريب، وبساعات تدريب إمجالية ال تقل عن )

 .معتمدة

بأنشطة ميدانية يف جمال ختصصها، تشمل تطبيق بااللتحاق جبهة التدريب و  تقوم الطالبة املتدربة :  الثالثةالمرحلة 
عملي لعدد من املهام الرئيسة اليت درستها يف الربنامج التعليمي؛ منها أعمال فردية وأخرى ضمن فرق عمل لتنمية 

نا  اها يف جمال التخص  ويتم االتفاق مسبقاً بن القدرة على العمل ضمن اجملموعة وحتمل مسؤوليات العمل امل
القسم وجهة التدريب على أنشطة وطبيعة التدريب. مع املشاركة يف الربنامج اليومي واملناسبات املختلفة يف مؤسسات 

 .املعلومات واملعرفة

 وتسليمه للمشرفة األكادميية . بإعداد ملف للتدريب امليداينبعد االنتهاء من التدريب تقوم الطالبة  :المرحلة الرابعة 

تقييم جهات التدريب من وجهة نظر الطالبات واملشرفات األكادمييات وارسال شهادات الشكر  :المرحلة الخامسة
 اهم. 

 .متطلبات التدريب واهدافه .3

 يتطلب من الطالبة قبل التسجيل يف التدريب امليداين 
 .للمقرر ملتطلبات السابقةاالتأكد من اجتياز 

و ى مع الطالبات )خاص بعملية اإلعداد النفسي والتهيةة للتدريب العملي امليداين والتوزيع على األلقاء احضور 
، اجتاه مكان التدريب  إبالغ الطالبات بالتزاماهتم خالل فرتة التدريبويتم من خالله  (مؤسسات املعلومات واملعرفة

 ستقوم هبا املشرفة من القسم للتحقق من جدية املتدربة وجهة التدريب.وآلية تقييم التدريب، والزيارات امليدانية اليت 



3 
 

 وتعبةة النماذج اخلاصة بعملية التسجيل للتدريب امليداين.

 :الميداني اهداف التدريب

 أن تتعرف الطالبة على واقع سوق العمل يف جمال ختصصها 
 واملعرفة أن تتعرف الطالبة على متطلبات العمل الفعال يف مؤسسات املعلومات 
 .أن تتعرف الطالبة على أقسام املؤسسة املعلوماتية وطبيعة عمل كل قسم 
 .أن تتاح للطالبة الفرصة ملعرفة أنظمة العمل وبيةته يف الواقع قبل التخرج 
 أن حتلل الطالبة اإلجراءات اخلاصة بالعمليات املختلفة داخل يف مؤسسات املعلومات واملعرفة 
 فعل يف خدمات وأنشطة باملكتبة أو مركز مصادر التعلم ومبا جيب أن يكون.أن تقارن بن ما يتم بال 
 أن تصمم الطالبة أنشطة وخدمات مناسبة لطبيعة املستفيدين مبؤسسات املعلومات واملعرفة 
 أن تتحمل املسةولية يف تعلم مهام العمل اجلديدة، والتعرف على أدوات العمل. 
  ومهارات إدارة الوقت. التقنيةمهارات التواصل واملهارات أن تكتسب 

 

 التزامات وحقوق طالبة التدريب .4

 باحرتام و مبا ميليه اخللق اإلسالمي من سلوك و آداب. التعامل مع املشرفات 
  جهة التدريبااللتزام بأنظمة.  
 هة التدريب.ممارسة أخالقيات املهنة السليمة واحملافظة على سرية مجيع املعلومات املتعلقة جب 
  السلوك املهين يف مجيع األوقات.إظهار 
 مشرفة اجلامعة على التطورات املهمة واملشكالت. إطالع 
 احلضور. االلتزام بضوابط الربنامج التدرييب فيما يتعلق بالغياب و 
 يف جهة التدريب اخلاص بتدريبها االلتزام بالدوام الرمسي. 
 ارة واالستفادة من املشرفة يف أي مشكلة حيق للطالبة االتصال باملشرفة خالل وقت الدوام لغرض االستش

 تواجهها يف التدريب

 

 

 التزامات مشرفي التدريب .5

 .االطالع على التقارير الواردة من الطالبات وإبداء مالحظات عليها أسبوعيا 
  امليدانيةمكان اخلربة مناقشة املشرفة االكادميية التقرير النهائي للطالبات مع الرتكيز على أولويات التحسن يف 
 .لقاء دوري مع الطالبات ملناقشة ما يستجد من قضايا إثناء التدريب 
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 لقاء أسبوعي مع الطالبات بشكل فردى للمناقشة واإلرشاد 
 جلهات التدريب أثناء فرتة التدريب، واملشاركة يف تقومي أوقات غري ثابته  يف قيام املشرفة االكادميية بزيارات متكررة

 املتدربة.
  .متابعة املشرفة االكادميية  املشكالت اليت توجها الطالبات اثناء التدريب 
  .املشرفة االكادميية  اها احلق يف االتصال خالل الدوام الرمسي بالطالبة املتدربة للتحقق من التزامها بالتدريب 

 

 

 

  دور وحدات التدريب ومشرفات التدريب بالقسم .6

 متابعة العملية التدريبية

 

 لتقييم والنماذج المستخدمةآلية ا .7

 يف هذا التقرير تقدم الطالبة تقرير هنائي عن اخلربة امليدانية وتقوم املشرفة االكادميية مبناقشة الطالبة 

  تكلف مشرفة من جهة التدريب لإلشراف على تدريب الطالبة وتقييمها يف هناية التدريب، وفق منوذج يسلم اها
 يف بداية التدريب.

 امليدانية وجهة نظرها على اإلجيابيات والسلبيات للمتدربة تقدم املشرفة 
  الطالبات بالتدريب مع إدارة مؤسسات املعلومات واملعرفة. التزاممناقشة مدى 
  تقييم أداء الطالبات بشكل دوري داخل مؤسسات املعلومات واملعرفة مع تزويد القسم بتقرير عن مستوى أداء  

 ذلك، على أن يرسل عند هناية فرتة التدريب.الطالبة حسب النموذج املعد لكل 
  درجة ( 80احملددة بنموذج التقييم ) تقوم املشرفة امليدانية بتقييم الطالبة بالنظر إ ى املعايري 
 درجة( 20)  تقوم املشرفة األكادميية بتقييم الطالبة بالرجوع ا ى معايري النموذج اخلاص بتقييم املشرفة األكادميية 
 مرفق النماذج 

 
 واهلل املوفق

 د. والء فوزي محدان
 


