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  بكليات الجامعةالتدريب الميدانى بخطة التدريب الصيفى وبيان 

 الكلية  م
الفرقة 
 الدراسية

مدة 
 التدريب

 أيام التدريب بداية التدريب اإلشراف مكان التدريب
عدد ساعات 
 التدريب يوميا  

المجموعة 
 الطالبية للتدريب

 الزراعة 1

مزارع أو محاصيل الكلية  أسابيع 4 الثانية
 ومعاملها

أو إحدى الجهات الخارجية 
 ذات الصلة بالتدريب

يخصص لكل مجموعة 
طالبية عدد عضو هيئة 

 تدريس واحد
( مدرس 1+عدد )

 أومدرس مساعد أو معيد

خالل الصيف ويحددة مجلس 

 الكلية بناءاً على مجلس القسم
6  ً ً  ساعات 6 أيام أسبوعيا  يوميا

( طالب 15)
 للمجموعة

 أسابيع 3 الثالة
كل تخصص أو 
شعبة مجموعة 
 طالبية واحدة

2 
 الهندسة
الئحة 

 م(2002)

 داخل الكلية أسابيع 4 اإلعدادية
أعضاء هيئة التدريس 

 المتخصصين
يقرر مجلس الجامعة بناءاً على 

مجلس الكلية كيفية  إقتراح
تقسيم الطالب إلى مجموعات 

وأسلوب اإلشراف عليهم وتقييم 
 أدائهم والمكافأت المالية .

خالل العطلة 
 الصيفية

6  ً  ساعات يوميا
( طالب لكل 6)

 األولى مجموعة
 داخل الكلية أو خارجها أسابيع 4

أعضاء هيئة التدريس 
 الثانية المتخصصين

3 
الطب 

 البيطرى

 الثانية

 شهرين

المعامل البيطرية وأقسام 
 الكلية

أعضاء هيئة التدريس 
والمتخصصين والوظائف 

المعاونة من داخل 
 وخارج الكلية

 
 من

نظراً لظروف جائحة   1/8
 كورونا

 

6  ً ً  ساعات 8 أيام أسبوعيا  يوميا
( طالب لكل 15)

 مجموعة
 الثالثة

معاهد البحوث البيطرية 
والمجازر والمستشفيات 

البيطرية والمزارع الحيوانية 
 والداجنة والسمكية

 الرابعة
شهر داخل الكلية و شهر 
بمديرية الطب البيطرى 

 كفرالشيخ والغربية

 أسابيع 6 الثالث العلوم 4
مراكز البحوث واإلنتاج فى 

واتلخدمات أو معامل أقسام 
 الكلية 

يخصص لكل مجموعة 
طالبية عدد عضو هيئة 

 تدريس واحد
( مدرس 1ويعاونة عدد )

أومدرس مساعد أو معيد 
 وعامل خدمات معاونة

ً  5 خالل العطلة الصيفية ً  ساعات 6 أيام أسبوعيا  يوميا

( طالب لكل 15)
 مجموعة
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 التربية 5

 الثالثة
طول العام 

 الدراسى
مدارس وزارة التربية 

 والتعليم

يشارك جميع أعضاء 
هيئة تدريس المواد 

التربوية والتخصصية فى 
 اإلشراف على الطالب

 بداية العام الدراسى

يوم أسبوعياً 
وأسبوع كامل 
ف نهاية كل 
 فصل دراسى

6  ً   ساعات يوميا
 الرابعة

6 
التربية 
 النوعية

طول العام  الثالثة
 الدراسى

مدارس وزارة التربية 
 اإلعدادية والثانوية والتعليم 

مدير المدرسة ومشرف 
 داخلى ومشرف خارجى

 
يوم واحد 
 ً  أسبوعيا

ً  ساعات 4   يوميا
 الرابعة

2 
التربية 
 الرياضية

 الثالثة
 . حدود جدول الخطة الدراسية الكلية بناء على عرض مجالس األقسام المختصة نظام التدريب الميدانى للطالب وفقاً لما هو موضح فىمجلس  يحدد

 الرابعة

 األداب 8

   األولى

( من المعيدين أو 2عدد )
المدرسين المساعدين 

ومشرف داخلى من بالكلية 
المؤسسة أو جهة التدريب 

 التى تتم الزيارة إليها
 بداية العام الدراسى

  
(  22اليقل عن ) 

طالباً واليزيد عن 
 خمسين .

   الثانية
مع  األخصائى اإلجتماعى

 مشرف الكلية
ً  6 يومين أسبوعياً   ( طالب 12: 5من ) ساعات يوميا

 الثالثة
إعداد الطالب للقيام ببحوث إجتماعية فى أحد قطاعات المجتمع المختلفة ويتولى اإلشراف على كل مجموعة مشرف داخلى من القطاعات التابع 

 لها الدراسة أو العمل اإلجتماعى 

تقسيم الطالب إلى 
أكثر  مجموعتينأو

 حسب طبيعة البحث

 الرابعة
ئة التدريس بمعاونة إشتراك الطالب فى إجراء بحث إجتماعياً شامالً وفقاً ألسس التدريب الموضوعة وتقسيم طالب الفرقة إلى مجموعات متساوية عليها أعضاء هي

 ويتم منافشة البحث من خالل ندوة علمية بعنوان البحثالمدرسين المساعدين والمعيدين 

 مدير عام التعليم                            مدير اإلدارة                                                 المختص   

        

 خالد راشد القصبى ()                                         ) سهام شهاوى سيد أحمد (                                                                             

 

 


