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 كلمة رئيس القسم

                                          الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده،،

                                                                            أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء هيئة التدريس في قسم علم المعلوماات يسارني 

                                                 تشرفت برئاسة قسم علم المعلومات لخدمة جميع من فيه                                      أن أرحب بكم الترحيب الالئق بأهله، لقد 

       باذذن   -                                                                         من الاممالء والامميالت، والطاالا والطالباات الموتسابون  لياه، وهاي رساالة أقاوم فيهاا 

                                                                   باستكمال ما بدأه أساتذتي وزمالئي السابقين في خدمة هذا القسم العريق.  -     تعالى

                                         التسال  باالعلم والمعرفاة واإلباداال واالبتكاار،                                              ومن هوا فقد تبوى القسم  دراك ا موه  لى حتمياة 

                                                                                     و دراكا  موه كذلك  لى أهمية تومية قدرات الفارد وااقاتاه مان أجال خدماة واواه وم تمعاه، وذلاك 

                                                                                     لتحقيق السياسة التعليمية ب امعاة الملاك ساعود، كأقادم وأعارا ال امعاات علاى تأسيساها مواذ عاام 

    هـ.    1377

                                          ختصاصايين فاي م اال علام المعلوماات و دارتهاا ،   ُ                                ويُسهم قسم علام المعلوماات فاي تأهيال ا

                                                                               ويطاارف فااي هااذا السااياا برام ااا  أكاديميااة فااي مرحلتااي مالبكااالوريول والماجسااتير  ومرحلااة 

                                                                                           الدكتوراه قريبا ، كما يسعى القسم من خالل برام ه الدراسية وهيئته التدريسية وت هيماته المادياة 

                                          ماههلين للمشااركة بفعالياة فاي تلبياة احتياجاات                                             لى  عداد جيل متميم من اختصاصي المعلومات ال

                                                                                        سوا العمل، و ثراء الحقل المعلوماتي بمعارفهم العلمية ومهااراتهم المهوياة التاي يحصالون عليهاا 

  .    2030                                                      أثواء دراستهم بالقسم وبما يحقق العديد من رؤية المملكة 

          ية لمرحلاة                                                                   وتواكبا  مع هذا التوجاه حارق قسام علام المعلوماات علاى تحاديا خطتاه الدراسا

                                                                                     البكالوريول لتتوائم مع متطلبات سوا العمل، ولتاوفر للطالاب خياار التركيام علاى المساار الاذ  

     بحاول   -                                                                                    يتوافق مع توجهاته المستقبلية. وأخيرا  وليس آخرا  فذن قسم علم المعلومات سيعمل جاهادا  

              ة الملاك ساعود،                                                            علاى تاذليل أ  تحاديات تواجاه موساوبيه بادعم مهسساتوا العريقاة جامعا  -         تعالى

                                            وفقوا   وأياكم لما فيه خير هذا البلد األمين.

 

 

 رئيس قسم علم المعلومات

 حسن الشهريد. عبدهللا 
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 الغرض من هذا الدليل :تمهيد

  ُ                                                                        ُصمم هاذا الادليل لتوثياق عملياة  عاداد الماادة التدريبياة وت ريبهاا واختبارهاا ماع

                     ة أعضاااء هيئااة التاادريس      مساااعد                    يهاادف هااذا الاادليل  لااى  و                         تخطااي   الممارسااة السااليمة. 

                                                                     بقسااام علااام المعلوماااات فاااي توتااايم عملياااة التااادريب المياااداني والتطبيقاااي ببرناااامج 

             البكالوريول.

                                                                   ويتضمن الدليل جميع المعلومات الالزمة لعضو هيئة التادريس إلجاراء عملياات 

  ر                                                                                التدريب المياداني والتطبيقاي بالقسام، بادء  بتحدياد جهاات التادريب ، وانتهااء  بالتقااري

                                                               الالزمة الوات ة من عمليات تدريب الطالا في مقررات التدريب بالقسم.

                                                                    ويشتمل هذا الدليل على جميع اإلجراءات الضرورية الالزماة لبادء التادريب فاي 

                                                                       موعده مع بداية كل فصل دراسي، وارا تقويم الطالا القسم المتادربين، والحصاول 

                                  و التطبيقاي، وتقاديم تقاارير المقارر،                                                على التغذية المرتدة من عملية التدريب الميداني أ

                                                                             وتقارير الخبرات الميدانية المطلوبة للتطوير والتحسين من قبال القسام ، وعضاو هيئاة 

         التدريس.

                                                  تحديااد ا ل ميااع الحقاوا والواجبااات المفروكااة علااى كاال ماان                  كماا يتضاامن الاادليل 

          دد بالخطة                                                                      الطالب ، وعضو هيئة التدريس بالقسم أثواء  جراء التدريب وفق ا لما هو مح

                                                  الدراسية، وفي حدود الوقت المتاف في الفصل الدراسي.
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 رؤية القسم في التدريب:

                                                                   تأهيل طالب وخريج قاادر علام ممارساة مهااي وهيفتاخ التخععاية علام أكمال وجاخ 

      ممكن.

 رسالة القسم في التدريب:

         المختلفاة                                                                   أن يقدي القسام تادريب ا مهني اا يساتأي  أن ياهال الخاريغين لشاغل الوهاائ  

                                                                    في ماسسات المعلوماات  وبالغهااز اإلداري بالدولاة قبال ميارهم مان المتخععاين 

                            الماهلين في الغامعات األخرى.

 أهداف التدريب:
                           التخصصااية  المهويااة باسااتخدام            فااي الم اااالت               مهااارات الطااالا             تأهياال وتطااوير   . 1

               كمي ا ونوعي ا.          سوا العمل           لمتطلبات              التقوية وفقا  

                                   بال ودة والكفاية التاي تههال المتادرا           في القسم               يبي والتعليمي     التدر          البرنامج      تقديم   . 2

                                                                         للحصول على الوظيفة المواسبة في سوا العمل أو التي ت عله قادرا  على ممارسة 

            العمل الحر.

                                                          تحديد المشكالت والتحديات التي تقابل الطاالا والخاري ين فاي ساوا            القدرة على   . 3

     لها.                                          العمل، وتقديم الحلول التدريبية المواسبة لح

  .              الميداني للطالا                     لتوفيذ برامج التدريب          مع جهات            استراتي ية            بواء شراكات   . 4

                                                                    بواء شراكات اساتراتي ية ماع جهاات التادريب لفات  الم اال أماام توظيا  الطاالا   . 5

            بعد تخرجهم.

                                                                      توايد العالقات بين جامعاة الملاك ساعودم مم لاة فاي قسام علام المعلوماات ، وباين   . 6

              جهات التدريب.

                                                   الطالب المتدرا مهوي ا للتكي  مع متطلبات سوا العمل.               الرفع من كفاءة   . 7

                  لتدريب االا القسم.      وآموة        محفمة            ي اد بيئة   . 8
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 مقررات التدريب ببرنامج البكالوريوس بالقسم:
                                                                         تشتمل الخطة الدراسية لقسم علم المعلومات على خمس ساعات تدريبية، مقسمة علاى 

                           سااعات دراساية، وال ااني   3   ه م                                             مقررين، األول مقرر التدريب التطبيقي وعادد وحداتا

                     ساعتان دراسيتان. 2                                   مقرر التدريب الميداني وعدد ساعاته م

 :القائمون علم اإلشراف علم التدريب الميداني 

                                                                   يقوم عادد مان أعضااء هيئاة التادريس بالقسام مان درجاة أساتاذ مسااعد  لاى درجاة 

        ة تادريس                                                              أستاذ باإلشراف على مقررات التدريب بالقسام، حياا يحادد لكال عضاو هيئا

                                                                      أحد شعب التدريب بالقسم بحسب تخصصه والمسار التي تادرل فياه شاعبة التادريب، 

                                                                      وقااد يميااد  لااى شااعبتين فااي الفصاال الدراسااي الواحااد بحسااب متطلبااات العماال بتقساايم 

                              الشعب على أعضاء هيئة التدريس.

  :أول : التدريب التأبيقي                         

                     ديمي بالقساام، حيااا يااتم                                                   يعااد التاادريب التطبيقااي جاامء  ال يت اامأ ماان البرنااامج األكااا

                                                                      تدريب الطالا عملي ا علاى العملياات الفوياة المتخصصاة فاي الم اال الاذ  تخصصاوا 

                                                                      فيااه، وذلااك إلكسااابهم الخباارة العمليااة فااي الم ااال المااذكور علااى ماادار فصاال دراسااي 

                 كامل، ويهدف  لى:

                                                                      تاحااة الفرصااة للطالااب لتطبيااق عملااي حاار علااى جميااع العمليااات الفويااة التااي يااتم   . 1  

                             دراستها في المقررات السابقة.

                                                                         كساا الطالب الخبرات والمهارات العملية فاي تطبياق المفااهيم والوترياات التاي   . 2

                      درسها في م ال تخصصه .

                                                                    كساا الطالب الخبرة العملية فاي تخطاي  المشاروعات والتوتايم تحات اإلشاراف   . 3

                                                         المباشر لمشرف المقرر، والتش يع على االستقاللية والمبادرة .

                                          كساا الطالب مهارات  دارة الوقت وتوتيمه   - 4

                                                                       رفع المهارات التطبيقية والقدرات العملية للطالا في م ال  دارة المعلومات.  - 5

                                       ويفترض أن يحقق الطالب الوتائج التالية:
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                                                            أن يطباق الطالااب ماا تعلمااه ماان نترياات ومعااايير فااي م اال تخصصااه خااالل   . 1

                            المستويات الدراسية السابقة.

                                            الطالب التقارير الفوية عن العمل المكل  به .       أن يعد   . 2

                                  التطبيقي في  دارة مصادر المعلومات        التدريب             اسم المقرر:   . 1
Practical training in information resource management 

 INFO 480         معل     480                     رقم المقرر ورممه:

التطبيقي في الوثائق واألرشفة التدريب اسم المقرر:  .2

 اإللكترونية 
Practical Training in Documents and Electronic 

Archiving 

 INFO        معل 481  :رقم المقرر ورممه

481 

                               التطبيقي في مراكم مصادر التعلم        التدريب             اسم المقرر:   . 3
Practical training in learning resource centers 

 INFO 482         معل     482                     رقم المقرر ورممه:

ساعة على األقل من خطته  90للمقرر: أن ي تاز الطالب المتطلب السابق 

 الدراسية

 لغة تدريس المقرر: اللغة العربية

 عملي  4نتر +  1م 3الساعات المعتمدة:  السابع م مسار  دارة مصادر المعلومات وخدماتها مستوى المقرر: 

   عب                                                                  وهو كما يتضح مقسام علام الاثالس مساارات المأروحاة بالقسام   وياتم فاتح الشا

                                                          الالزمة في كل فعل دراسي بحسب أعداد الأالب المتقدمون للتدريب

 :ثاني ا: التدريب الميداني                          

                                                                     يعاد التاادريب الميااداني جامء  ال يت اامأ ماان البرنااامج األكااديمي ، حيااا يطلااب ماان 

                                                                     الطااالا التاادريب لفتاارة معيوااة فااي  حاادى مهسسااات المعلومااات فااي المملكااة ، وذلااك 

                                        الم ال المذكور على مدار فصل دراسي كامل.                           إلكسابهم الخبرة العملية في

                  ويهدف المقرر إلم:

                                                                 اكساا الطالب الخبرة الميدانية العملية قبل التخرج في م ال تخصصه.   . 1

                                                                   كساا الطالب الخبرات والمهارات العملية في تطبيق المفاهيم فاي مراكام   . 2

                                                               التدريب المتخصصة في المعلومات والوثائق بالمملكة وذلك مان خاالل ماا 

                      درسه في م ال تخصصه . 

                                                             يسااهم الطالااب فااي توفيااذ  التخطاي  للمشااروعات والتوتاايم تحاات اإلشااراف   . 3

                     تاذ المشاارف علااى تاادريب                                          المباشاار ماان ال هااة القائمااة بالتاادريب، مااع األساا

                                                            بالقساام، وهااو مااا يشاا عه علااى االسااتقاللية والمبااادرة، للاادخول فااي سااوا 

       العمل.
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                                                          مااان خاااالل التااادريب المياااداني ياااتم تموياااد المهسساااات المعوياااة بم ااااالت   . 4

                                                             التخصااب بالمعلومااات والتعرياا  بااالخري ين بالبرنااامج ، ممااا يسااهم فااي 

           وتوظيفهم .                                               مساعدتها في استقطاا أفضل العواصر من المتدربين

                                         يفترض بالأالب بعد دراستخ لهذه المقرر أن:

                                                                       أن يمارل ما درسه ممارسة مهوية عملية في مهسسة المعلوماات المختلفاة، ساواء    - 1

                                                                           علااى مسااتوى العمليااات الفويااة، أو خاادمات المسااتفيدين، أو األعمااال التقويااة المطلوبااة 

                                  لتوفيذ الوشااات في مكان التدريب. 

                                                          لفوية عن العمل في المهسسة وهي التاي يقادمها ألساتاذ المقارر فاي                  عداد التقارير ا  - 2

                      نهاية كل فصل دراسي . 

                                                                 العمل الفرد  وال ماعي كمن فرياق مان زمالئاه فاي العمال ، وهاو تادريب علاى   - 3

                                          ارا التعامل في مكان وظيفته في المستقبل . 

            بالتعامال ماع                                                            تحمل المسهولية وااللتمام واالنضباا في العمل، وكاذلك فيماا يتصال   - 4

                                                    أقرانه في مهسسة المعلومات، والمستفيدين من خدماتها .

                                                              دارة الوقت وتوتيمه بحسب ما يكل  به من أعمال في جهة التدريب.  - 5

                                                               ويقضااي الطااالا عاادد ساااعات يتااراوف مااا بااين أربااع  لااى ساات ساااعات فااي أماااكن 

                     المعلوماات، والمكتباات                                                       التدريب مقسامة علاى ياومين أو ثالثاة أياام أسابوعي ا، ومراكام 

                   التي يتدربون فيها.

 التدريب الميداني في مراكم المعلوماتاسم المقرر:  .1

Field Training in Information Centers 

 INFO    معل493 رقم المقرر ورممه:

493 

 التدريب الميداني في مراكم الوثائق والمحفوظات اسم المقرر:  .2

Field Training in Document and Archival Centers 

 INFO   معل 494  رقم المقرر ورممه:

494 

 التدريب الميداني في مراكم مصادر التعلم اسم المقرر:  .3

Field Training in Learning Resource Centers 

 INFO 495   معل495 رقم المقرر ورممه:

ساعة على األقل  110المتطلب السابق للمقرر: أن يكون الطالب قد اجتاز 

 في البرنامج . 

 لغة تدريس المقرر: اللغة العربية

 عملي  4م 2الساعات المعتمدة:  ال امن مستوى المقرر: 
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                                                                    وهو كما يتضح مقسام علام الاثالس مساارات المأروحاة بالقسام   وياتم فاتح الشاعب 

                                      سي بحسب أعداد الأالب المتقدمون للتدريب                    الالزمة في كل فعل درا

 اإلجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ التدريب:

 :أول : خأة ما قبل التدريب                          

                                                                            ينبغي أن تتحدد في هذه المرحلة عدد من العناصر المهمة للبدء فاي التادريب الفعاا  

                                                                     الذي يستفاد منخ الأاالب بالقسام ألقعام درجاة ممكناة  ومان هاذه العناصار المهماة 

          الضرورية:

                                                          أن يتم تحديد مان سايقوم بالتادريب قبال البادء فاي الفصال الدراساي                 إدارة التدريب:  . 1

، ليكون على استعداد للبدء في مهاماه المووااة باه، كماا ي اب أن يحادد                                                                          بوقت كاف 

                                                                  موسااق لمقاارر التاادريب الميااداني، وأخاار للتاادريب التطبيقااي بالقساام، ماان خااالل 

                             اختيارات األعضاء بم لس القسم.

                                                       : يوبغي أن يتحدد لكل شعبة من شاعب التادريب مسااعد للتادريب           دو التدريب    مساع  . 2

                                                           للقيام باإلشراف المساعد على عمليات التدريب للشعبة الدراسية.

                                              أن يتم توصي  مقررات التادريب المياداني والتادريب                        توصي  مقررات التدريب:  . 3

                                                          التطبيقي بالقسم، وذلك مما تتضموه الخطة الدراسية للبرنامج.

                                                     وذلك بأن ياتم  عاادة الوتار فاي تقاارير الخبارة الميدانياة،                      ر الخبرة الميدانية:     تقاري  . 4

                                                                       وتقارير المقررات للفصل/ الفصول السابقة للوقوف على نقاا القوة والضع  في 

                                                        تدريب السووات السابقة، وذلك من خالل ل وة للتدريب بالقسم.

                     التدريب بالقسم بوااء                                     أن يتم ت هيم التحسيوات من خالل ل وة  ب                   التأوير والتحسين:  . 5

                                                                   على ما تم اقتراحه من المشرفين على التدريب في الفصل/الفصول السابقة.

                                     الالزماة لعملياة التادريب، وخاصاة التادريب    :                              تغهيز الماواد واألدوات اللوجساتية  . 6

                                   التطبيقي الذ  ي رى في معامل القسم.
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 للتدريب: اللوجستية للخدمات المرجعية                ثاني ا: القائمة 

                                                            أستاذ مقارر التادريب والمشارف المكلا  علام عملياة التادريب أن يغهاز           ينبغي علم 

                                                                           عدد ا من اللوجستيات الضرورية للتدريب  أو ما يعارف باحتياجاات التادريب  ومنهاا

  :                                              ) أنظر نموذج توثيق مقرر تدريبي في مالحق الدليل(

                                                            وتاادوين المعااارف والمهااارات التااي ي ااب أن يتعلمهااا الطالااب فااي مقاارر        تقاادير  . 1

  .       التدريب

                                                                       تقاادير  وتحديااد األهااداف والغايااات ونااواتج الااتعلم المسااتهدفة ماان عمليااة التاادريب   . 2

       للطالا.

                                                                       ت هيم بعض الفعاليات التاي يمكان اساتخدامها أثوااء الفصال الدراساي عواد لقااءات   . 3

                                                                     المشرف مع االبه، ومن ذلك ت هيم مواد فيلمية تخصصية تدريبية، ت هيام ماواد 

                              ب، ............ وما شابه ذلك.                                علمية إلثراء المواقشات حول التدري

                                                      تحديد الطرا المواسبة لتقييم الطالا بعد انتهاء التدريب.  . 4

                                                                   تحديااد جااداول المواعيااد األساابوعية للتاادريب، و األيااام المواساابة للمشاارف علااى   . 5

                                     ، ومدة التدريب المواسبة فاي كال ياوم مان                                    التدريب والتي تواسب الطالا المتدربين

              أيام التدريب.

                                                                الذ  سيتم فيه التدريب، مع التأكد من أنه مواسب لعملية التدريب من              تحديد المكان   . 6

                                                                ناحيااة األماان والسااالمة للطااالا، وموافقتااه لتخصااب الطااالا، ومواساابته لتقااديم 

                                           الخبرات الميدانية والتطبيقية الالزمة للطالا.

                                                                      تحديد أعداد الطالا في الشعبة التدريبية على أال تكون أك ر من خمسة االا فاي   . 7

         الواحدة.        الشعبة

       عملياة                                 واقتاراف الحلاول وتوفياذها قبال بادء   ،                             يد المشاكالت والتحاديات المحتملاة د  تح  . 8

         التدريب.

                                                               اإلعاااالن عااان عقاااد لقااااء تعريفاااي لطاااالا التااادريب، لتعاااريفهم بمكاااان التااادريب،   . 9

                                                     و عالمهم بواجباتهم، وحقوقهم أثواء وبعد عملية التدريب.
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                      دراسااة لمواقشااة التغذيااة                                            تحديااد مواعيااد موتتمااة للقاااء الطااالا فااي قاعااات ال  .  10

                                                                     المرتاادة، وخباارات الااتعلم ماان خااالل مواقشااة عمليااة التاادريب، ومشااكالتهم، وتقااديم 

            الحلول لها.

                                                                     االتفاا مع الطالا على تقديم التقارير الالزماة لالنتهااء مان المقارر ماع نهاياة   .  11

               الفصل الدراسي.

                لتدريب الطالا فاي        الالزمة                      للحصول على الموافقات                      مخاابة جهات التدريب  .  12

           التدريبية.     هة   ال

   مان                     م م ال: شاهادات خبارة               المواسابة للطاالا           التشا يعية                   تحديد بعاض الحاوافم   .  13

                  لالستفادة من عملية               أو خالف ذلك                     ، مكافآت مالية، .....                       القسم أو من جهة التدريب

         التدريب.

 من التدريب: التعلم واتج               ثالث ا: تقدير ن 

                                                                   عملية تحديد نواتج التعلم من األمور الضرورية فاي توفياذ أ  مقارر دراساي،       تعد 

                                                                          وتمداد هذه األهمية مع مقارر التادريب المياداني، أو التطبيقاي، وي اب أن تعكاس هاذه 

                                                                     الواااواتج تقااادير االحتياجاااات التدريبياااة، كماااا ي اااب أن تتساااق ماااع وساااائل التااادريب، 

                             الب في ال هة التي يتدرا بها.                                          وموارده، وأنشطته الفاعلة التي يقوم بها الط

                                                ُ                          ويوبغي على أستاذ مقرر التدريب، والمشرف عليه أن يُعد قائمة بواواتج الاتعلم مان 

                                                                       التاادريب، تبوااى أساسااا علااى عاادد ماان األساائلة ال وهريااة عاان االحتياجااات التدريبيااة، 

ا علااى                                                                            والمااوارد المتاحااة، واألنشااطة التدريبيااة، مااع تحديااد مااا ساايكون المتاادرا قااادر 

                          ام به بعد انتهاء التدريب.    القي

                                                                      علااى أن تشااتمل هااذه اوليااة لوكااع نااواتج الااتعلم عاادد ماان األساائلة التااي تحتااو  علااى 

                                                                  األفعال المعيارية لتحديد نواتج التعلم من التدريب بكل سهولة، وموها:

                                                         ، الفرا بين، المقارنة، الوقد، التقييم، تحديد فئات محددة        التفسير                عملية التحليل:  

                                                        : وتشاااامل : المواقشااااة، والتعرياااا ، والوصاااا ، والتقاااادير، والشاااارف،            عمليااااة الفهاااام

          والتوكي .

                                                                   عملية التطبيق: التشغيل، والتطبيق، واستخدام، والممارسة، القيام بـ، 
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  :اإلجراءات المتبعة لتقويم الخبرة الميدانية من قبل كل  من:        رابع ا                                                        

       الأالب:      تقييم    أ. 

  .                       أسبوعي  لى أستاذ المقرر             تقديم تقرير  . 1

            في اإلنترنت.               وعمليات البحا            الميدانية،          الميارات                األستاذ لتقارير       تقييم  . 2

    .      خالله       يقدمه      الذ         والطرف        الوقاش    في        الطالب        مشاركة       تقييم  . 3

ا فوي ا يتضمن    كما   . 4   :                                                     يقدم الطالب في نهاية كل فصل دراسي تقرير 

                                                         عدد الساعات التي قضاها في العمل في ال هة التي تدرا فيها. - أ  

                                                   التي واجهها الطالب اثواء التدريب، وهذه يقوم الطالب                 المشكالت الفوية - ا  

ا بذبالغها لألستاذ أثواء الفصل الدراسي للعمل على حلها مباشرة.                                                                 أيض 

                                                             يقوم األستاذ بمتابعة الطالب في جهة تدريبه بصافة دورياة أسابوعي ا          األستاذ:       تقييم    ب.

             لوقاوف علاى أ                                                           أو كل أسبوعين، مع اساتمرار االتصاال بمساهولي التادريب بال هاة ل

                              مشكالت قد تعرقل عملية التدريب.

                                              ماان خااالل متابعااة الطااالا ميااداني ا، هااذا باإلكااافة  لااى          التقااويم                هااذا باإلكااافة  لااى 

                                      درجات المقرر المحددة بالخطة الدراسية.

             جهة التدريب:      تقييم      ج. 

                                                     الدراساي ترسال جهاة التادريب تقريار مفصال  لاى أساتاذ المقارر        الفصل         في نهاية 

                                                                       عاان حالااة الطالااب وانتتامااه فااي الحضااور، واإلدارة/ أو اإلدارات التااي تاادرا فيهااا، 

                                                                               حيا يتم تقييم الطالب في جمء من المقرر بواء  على هذا التقريار الوهاائي الاذ  ترساله 

       ال هة.

 ميدانية :اإلجراءات اإلضافية المتخذة لتحسين الخبرة ال 

                                                      عادة اتفاقياات لشاراكات علمياة ماع مهسساات المعلوماات، وكاذلك       بعقاد           قام  القسم 

                                                                         األقسام المواظرة في جامعات المملكة لفت  م االت أرحب للتدريب المستمر للطالا، 

                                                                           ليس فق  أثواء الفصل الدراسي، ولكن يمكن للطالب ان يساتمر فاي تدريباه االماا كاان 

ا ويهد  ما يكل  به                                                       من اعمال أثواء فترة التدريب الوتامية بالفصل الدراسي.                         ملتمم 
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  :جهات التدريب:أماكن و        خامس ا 

                 المياااداني( طبيعتاااخ  )                                              ألن لكااال مقااارر مااان المقاااررين الساااابقين ) التأبيقاااي( و

                                                                        الخاصة  وأهدافخ  وتوصيفخ المحدد لخ  لذلك فإن طار  تنااو  كاال المقاررين تكاون 

                               مختلفة في كليهما  بحسب ما يلي:

                                   معامل القسم في تدريب االباه، كماا أناه                      يستخدم أستاذ المقرر              يب التأبيقي:     التدر

                           اإلنترناات فااي تاادريب الطااالا علااى                  مااع التوجيااه لشاابكة   ،          أثواااء ذلااك                يسااتخدم المكتبااة

                                                               المفاااهيم الوتريااة التااي درسااوها بالمسااتويات السااابقة فااي المسااار الااذ         اسااتخالق 

                          ماان خااالل البرم يااات، واألدوات          معملي ااا،                         ، والتطبيااق العملااي عليهااا           تخصصااوا فيااه

  .                          اإللكترونية المعملية بالقسم

                                                     فذنااه يمكاان أن تسااتقبل العديااد ماان مهسسااات الدولااة المختلفااة                          أمااا التاادريب الميااداني:

                                                                        االا قسم علم المعلومات للتدريب فاي الم ااالت المختلفاة لاديهم، ومان هاذه ال هاات 

              ريب االبه، هي:                                                 التدريبية التي يسعى القسم للحصول على موافقتهم لتد

 معلومات التعا  لدى الغهة الغهة مسلسل

 التعالت السعودية  .1

 االسم/ مركم كفاءات التدريب

 الموصب/

 +966569838131رقم ال وال/
 الهات  ال ابت/

  0096611م2767672
 مقر الشركة/

 البريد االلكتروني/

 أرامكو السعودية  .2

 االسم/ التوظي  والتدريب

 الموصب/

 ال وال/رقم 

 الهات  ال ابت/

مقر                  2828-96613877

 شارال التخصصي –الشركة/ الرياض 

 البريد االلكتروني/

 األمانة العامة لمغلس الشورى  .3

 االسم/

 الموصب/ مدير عام شهون الموظفين

 رقم ال وال/

 0114821666الهات  ال ابت/ 

 قصر اليمامة -مقر الشركة/ الرياض 

 االلكتروني/البريد 

webmaster@shura.gov.sa 
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 معلومات التعا  لدى الغهة الغهة مسلسل

4.  
األمانة العامة لمغلس تعاون دو  

 الخليج العربية بالرياض

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 0114827777الهات  ال ابت/ 

 اريق الملك خالد -مقر الشركة/ الرياض 

 البريد االلكتروني/

 خدمات تقنية المعلومات  .5

 االسم/ حمد محمد الطمره

 الموصب/

 0553112185رقم ال وال/ 

 0114745598الهات  ال ابت/ 

 الملم -مقر الشركة/ الرياض 

 البريد االلكتروني/

habardif@ipa.edu.sa 

 

 

 دارة الملك عبد العزيز التاريخية  .6

 مركم الوثائق االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 00966114011999 الهات  ال ابت/

 الرياض -مقر الشركة/ حي الملم 

 البريد االلكتروني/
wathaiq@darah.org.sa 

 الشركة السعودية للكهرباء  .7

 االسم/ برامج التدريب والتطوير

 الموصب/

 رقم ال وال/

 الهات  ال ابت/

 مقر الشركة/ الرياض

-HRD البريد االلكتروني/ 

NEWHIRES@SE.COM.SA 

 

8.  
 شركة سابك

 

 فهد بن سعد الشعيبي االسم/

نائب الرئيس التوفيذ  للموارد  الموصب/

 البشرية

 رقم ال وال/

 3632 462 1 0الهات  ال ابت

 –مقر الشركة/ الرياض 

 اريق الدمام

 البريد االلكتروني/

 التغاريةالغرفة   .9

 االسم/ مركم التدريب

 الموصب/

 رقم ال وال/

 0114042671 الهات  ال ابت/

 مقر الشركة/

 البريد االلكتروني/
trainingcenter@rdcci.org.sa 

 كلية فهد األمنية  .11

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 الهات  ال ابت/

 المقر/ الرياض 

mailto:habardif@ipa.edu.sa
mailto:HRD-NEWHIRES@SE.COM.SA
mailto:HRD-NEWHIRES@SE.COM.SA
mailto:HRD-NEWHIRES@SE.COM.SA
mailto:trainingcenter@rdcci.org.sa
mailto:trainingcenter@rdcci.org.sa


 
16 

 

 معلومات التعا  لدى الغهة الغهة مسلسل

 البريد االلكتروني

 مغموعة سامبا  .11

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 الهات  ال ابت/

 11421الرياض  مقر الشركة/

 البريد االلكتروني/

 المحكمة العليا  .12

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 1114157777الهات  ال ابت/ 

 11427 -مقر الشركة/ الرياض

 info@moj.gov.saالبريد االلكتروني/ 

13.  
مدينة الملك عبد العزيز الأبية بالحرس 

 الوطني

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 011801111الهات  ال ابت/

 مقر الشركة/

 البريد االلكتروني/

 مدينة الملك عبد العزيز للعلوي والتقنية  .14

 بالمديوةاالسم/  دارة التدريب والتطوير 

 الموصب/

 رقم ال وال/

 الهات  ال ابت/

 مقر الشركة/ الرياض

 البريد االلكتروني/

 مركز الملك فيعل  .15

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 الهات  ال ابت/

 مقر الشركة/

 البريد االلكتروني/

 جامعة الملك سعود –مركز الوثائق   .16

 االسم/ أ. خالد الخضير 

 الوثائقالموصب/ المشرف على مركم 

 0554421431رقم ال وال/

 الهات  ال ابت/

 مقر الشركة/ جامعة الملك سعود

 البريد االلكتروني/

 مستشفم الملك خالد الغامعي  .17

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 0114670011الهات  ال ابت/

 مقر الشركة/

  12372-جامعة الملك سعود الرياض 

 البريد االلكتروني/

 معرف الراجحي  .18

 االسم/ المركم الرئيسي

 الموصب/

 رقم ال وال/

 0114160856 الهات  ال ابت/

 شارال العليا -مقر الشركة/ الرياض

mailto:info@moj.gov.sa
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2583%2B%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%258A%25E2%2580%25AD/data%3D!4m2!3m1!1s0x3e2f1d9088492ef1:0xd413321000788fbd?gl%3DSA%26hl%3Dar
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 معلومات التعا  لدى الغهة الغهة مسلسل

 البريد االلكتروني/

 جامعة الملك سعود -المكتبة المركزية   .19

 االسم/ د. سعود الرويلي

 الموصب/ عميد شهون المكتبات

 رقم ال وال/

 الهات  ال ابت/

 مقر الشركة/ بهو جامعة الملك سعود

 االلكتروني/البريد 

 مكتبة الملك عبد العزيز العامة  .21

 االسم/  دارة التدريب والتطوير

 الموصب/

 رقم ال وال/

 0114911300الهات  ال ابت/ 

 حي الملك عبد  –مقر الشركة/ الرياض 

 البريد االلكتروني/
Summer2014@ngha.med.sa 

 الملك فهد الوطنيةمكتبة   .21

 االسم/ أ. محمد بن راشد

 الموصب/ أمين عام المكتبة

 رقم ال وال/

 0114891455الهات  ال ابت/

 –اريق الملك فهد  -مقر الشركة/ الرياض 

 حي العليا

البريد االلكتروني/ 

portal@kfnl.gov.sa 

 الماسسة العامة للتأمينات الجتماعية  .22

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 الهات  ال ابت/

0118087777 
 11421الرياض  مقر الشركة/

 البريد االلكتروني/

 ماسسة النقد العربي السعودي  .23

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 0114633000الهات  ال ابت/

شارال الملك سعود  -مقر الشركة/الرياض 

 بن عبد العميم

 info@sama.gov.saالبريد االلكتروني/

 المتأورةالنظم العربية   .24

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 0477-477-11 966+ الهات  ال ابت/

العربية الرياض / المملكة  -20129مقر الشركة/

 Ground Floor          السعودي ة 

 info@naseej.comالبريد االلكتروني

 الهيئة العامة لآلثار والسياحة  .25

التدريب التعاوني والتطبيقي االسم/ برنامج 

 والصيفي

 الموصب/

 رقم ال وال/

 0118808855الهات  ال ابت/

 11586مقر الشركة/ الرياض 

mailto:Summer2014@ngha.med.sa
mailto:Summer2014@ngha.med.sa
mailto:info@naseej.com
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 معلومات التعا  لدى الغهة الغهة مسلسل

 البريد االلكتروني/

 هيئة المواصفات والمقاييس  .26

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 0114520000الهات  ال ابت/ 

 حي المحمدية -مقر الشركة/الرياض 

 البريد االلكتروني/

enquiries@saso.gov.sa 

 هيئة سو  الما   .27

 االسم/ برنامج التدريب التعاوني

 الموصب/

 رقم ال وال/

 0112053000الهات  ال ابت/

 اريق الملك فهد -مقر الشركة/ الرياض

 البريد االلكتروني/

info@cma.org.sa 

 وزارة الثقافة واإلعالي  .28

 االسم/

 الموصب/ مدير  دارة المعلومات

 رقم ال وال/

 014068888 الهات  ال ابت/

شارال عمرو بن  -مقر الشركة/ الرياض

 العاق

 البريد االلكتروني/

feedback@moci.gov.sa 

 وزارة الخارجية  .29

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 الهات  ال ابت/

 الشركة/مقر 

 البريد االلكتروني/

31.  
اإلدارة العامة للتدريب  -وزارة الداخلية 

 بحرس الحدود

 االسم/

 الموصب/

 رقم ال وال/

 الهات  ال ابت/

 11135 -مقر الشركة/ الرياض 

 البريد االلكتروني/

info@fg.gov.sa 

 

  :المألوبة:التدريب نماذج         سادس ا 

                                          لمقااررات التاادريب الميااداني والتطبيقااي بالقساام                                  يتطلااب العماال فااي البرنااامج التاادريبي 

                                                                          عاادد ا ماان الوماااذج التااي يااتم ت هيمهااا واباعتهااا بالقساام، ليسااتخدمها أسااتاذ المقاارر 

                                                       والمشرف على التدريب، والمشرف المساعد، ومن هذه الوماذج:

   ،  .   1            م ملحق رقم م                              متابعة التدريب وتوفيذ  جراءاته                  المهام واإلجراءات و       نموذج  . 1

      . 2           مملحق رقم م                                      عدد األيام والساعات التدريبية للبرنامج       نموذج   . 2

mailto:enquiries@saso.gov.sa
mailto:enquiries@saso.gov.sa
mailto:info@cma.org.sa
mailto:info@cma.org.sa
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                                                                   نمااوذج للتعاارف علااى التحااديات والمعوقااات التااي تواجااه الطااالا والقااائمين علااى   . 3

      . 3            م ملحق رقم م .                              ، والحلول المتخذة لحل كل مشكلة       التدريب

   هاا                                                                               نماذج مختلفة للتقويم، موها ما يتعلق بالطالب ذاته وتقييمه للخبارة الميدانياة، ومو  . 4

                                                                       مااا يتعلااق باألسااتاذ وتقييمااه للطااالا،  وموهااا مااا يتعلااق بال هااة التااي يتاادرا فيهااا 

      . 4           مملحق رقم م         الطالب.

                                                                        نمااوذج لت ميااع الخباارات الميدانيااة المكتساابة ماان التاادريب م نمااوذج تقرياار الخباارة   . 5

                   الميدانية الهيئة .

      توصااي                                                                   نمااوذج لكتابااة وتوثيااق الخباارة الميدانيااة المكتساابة ماان التاادريب. منمااوذج   . 6

                          الخبرة الميدانية الهيئة .
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 حالح امل
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  ة                       المملكة العربية السعودي  

              وزارة التعليم          
                 جامعة الملك سعود        

            كلية اآلداب               
                  قسم علم المعلومات        

  جهة التدريب استمارة تقويم طالب
 
             ف
 
 (1)

 

  برنامج قسم علم المعلومات
 
                          ف
 
  

                             :...........................       التاريخ

                                         :.......................................        المرفقات

                                                                :..............................................................           جهة التدريب

                                                  :..............................................                             المساو  عن التدريب في الغهة

                                                         :.......................................................             بريد إلكتروني                              :............................     جوا 

                                                                                     اسم الطالب:.........................................................................

                                                                                 ال امعي:........................................................................     رقمه 

                                                           ......................................                      التدريبي المقرر

                                        .                                            الشعبة

..............................                               

                                            ...........................................         مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان...... فترة التدريب

                                                  لى.............................................

  مغا  التدريب
                                                ...............................................                          عدد األياي المقرر أسبوعي ا

                                                            ...........................................................                               متوسط عدد ساعات التدريب يومي ا
                                              ............................................. عدد األياي التي تغيبها

 مستوى الأالب في التدريب
 ضعي  مقبو  جيد جيد جدا ممتاز

     

 توصية مشرف التدريب

أصبح ماهال لسو  

 العمل
 يحتاج إلم ساعات إضافية

  
 ...................... توقيعخ ............................... اسم المشرف علم التدريب

 ........................ توقيعخ ............................... اسم الرئيس المباشر
 

 ضعيف 70أقل من  – 60من  جيد 80 -70من  جيد جدا 90 - 80من  ممتاز 100-90من 

  100الدرجة التي يستحقها الطالب من 

 معايير التقويم للطالب

 المبادرات الذاتية التعامل مع الزمالء والمدربين مستوى األداء االلتزام بالحضور

 
 
 
 
 

                                                           

 (. 1نموذج رقم ) (1)
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                         المملكة العربية السعودية
              وزارة التعليم          
                 جامعة الملك سعود        

            كلية اآلداب               
                  قسم علم المعلومات        
 
 

(1)تحديد المهام والواجبات التدريبيةاستمارة 
 

  برنامج قسم علم المعلومات
 
                          ف
 
  

 المقرر التدريبي
...................................

... 
 الشعبة

..................

............ 

 فترة التدريب
من................................................. 

 إلم.............................................

 مغا  التدريب
..................................................................................

............... 

 تاريخ التوفيذ اإلجراءات المهام

المتا

 بعة

مالح

 ظات
ن

ف

 ذ

لم 

يو

 فذ
 

........................

...................... 
 .................................

................................ 

...................

................. 
  

      

      

      

      

      
 

                                                     المشااااااااااااااااااااارف علاااااااااااااااااااااى التااااااااااااااااااااادريب:................................  

                                                          التوقيع:.................................................

                                           التاريخ:..................................
 

                                                           

 (. 2نموذج رقم )(  (*
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                         المملكة العربية السعودية  
              وزارة التعليم          
                 جامعة الملك سعود        

            كلية اآلداب               
                  قسم علم المعلومات        
 

 

 

(1)التدريبيةتحديد األيام والساعات استمارة 
 

  برنامج قسم علم المعلومات
 
                          ف
 
  

 

 مكان التدريب:............... أستاذ المقرر:........... مقرر:..................

عدد الفترات 

التدريبية 

 لليوي الواحد

عدد الساعات 

التدريبة في 

 الفترة الواحدة

عدد األياي 

 التدريبية 

 في األسبوال

لقاءات 

دورية في 

 القاعات

مغموع عدد الساعات 

التدريبية في الفعل 

 أشهر( 3الدراسي )

 

 31 5 5 5 فترة واحدة

     

     

 

                                                     المشااااااااااااااااااااارف علاااااااااااااااااااااى التااااااااااااااااااااادريب:................................  

                                                          التوقيع:.................................................

                                           التاريخ:..................................

                                                           

 (.3نموذج رقم ) (  (1
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                 العربية السعودية        المملكة 

              وزارة التعليم          
                 جامعة الملك سعود        

            كلية اآلداب               
                  قسم علم المعلومات        
 

 
 

(1)تحديد المشكالت والمعوقات التدريبيةاستمارة 
 

  برنامج قسم علم المعلومات
 
                          ف
 
  

 جهة التدريب المقرر التدريبي
السنة والفعل 

 الدراسي

.................. ................................ ...................... 

 إجراءات تنفيذ الحل الحلو  المقترحة السبب المشكلة

    

    

    

 

 

                                                     المشااااااااااااااااااااارف علاااااااااااااااااااااى التااااااااااااااااااااادريب:................................  

                                                          التوقيع:.................................................

                                           التاريخ:..................................

 

                                                           

 (.4نموذج رقم ) (  (*
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                         المملكة العربية السعودية
              وزارة التعليم          
                 جامعة الملك سعود        

            كلية اآلداب               
                  قسم علم المعلومات        

 

(1)                         نموذج توثيق مقرر تدريب   
 

  برنامج قسم علم المعلومات
 
                          ف
 
  

بيانات عن المستوى الدراسي  والمقرر 

 الدراسيةوالشعبة 

 بيانات القائم باإلشراف

 واإلشراف المساعد

بيانات عن 

 الأالب 

   
مكان 

 التدريب

المهارات 

 المألوبة

المعارف 

 المألوبة

األدوات 

والموارد 

المادية 

والفنية 

 الالزمة

نواتج 

التعلم 

 المستهدفة

مواعيد 

 التدريب

باليوي 

 والساعة

مواعيد 

اللقاءات 

م  

 الأالب

طر  

 التقييم

 وأدواتخ

وتوزي  

 الدرجات

الحوا

فز 

 للأالب

انغاز 

المخاطبات 

 الالزمة

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

                                                     المشااااااااااااااااااااارف علاااااااااااااااااااااى التااااااااااااااااااااادريب:................................  

                                                          التوقيع:.................................................

                                           التاريخ:..................................

 

 

 

                                                           

 (. 5نموذج رقم )(  (*
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                         المملكة العربية السعودية
              وزارة التعليم          
                 جامعة الملك سعود        

            كلية اآلداب               
                  قسم علم المعلومات        

 

 

 

 

   

  
 
  نموذج تقييم الطالب لجهة التدريب ف
 
(1)             مقرر تدريب                                    

 

  برنامج قسم علم المعلومات
 
                          ف
 
  

                                                                :..............................................................           جهة التدريب

                                                  :..............................................                             المساو  عن التدريب في الغهة

     برياااااااااااااااااااااااااااااااد                                                                      :...................................................................     جاااااااااااااااااااااااااااااااوا 

                                                         :.......................................................        إلكتروني

    اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام 

                           التوقيع:...................                                                                                الطالاااب:.........................................................................

.....     .................                  

                                                                                      رقمه ال امعي:........................................................................

                               ..............................                                                                             ..........      .           الشعبة المقرر التدريبي

                             ............................               لى.............                       ......................                   من................ فترة التدريب

  مغا  التدريب
                                                ...............................................                          عدد األياي المقرر أسبوعي ا

             طبيعاااة المهااااي   -       باختعاااار–    وضاااح 

                              والواجبااات المنوطااة بااك فااي الغهااة 

               التي تدربت بها

 

           قمت بخ صالة                      هل لأبيعة العمل الذي 

                                 وثيقة بالبرنامج التادريبي فاي مغاا  

       تخععك؟

 

      كعيفة       متوسطة     قوية

                                ما مدى استفادتك من التادريب الاذي 

        قمت بخ؟
   

                            إذا كانااااات اإلجاباااااة علااااام السااااااا 

                     إلااام حاااد ماااا  أو ضاااعيفة          الساااابق

                           وضااح األسااباب والمقترحااات بشااأن 

     ذلك:

   

             

 

 

                                                           

 (. 6نموذج رقم )(  (*
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                         المملكة العربية السعودية
        التعليم       وزارة                    
                 جامعة الملك سعود        

            كلية اآلداب               
                  قسم علم المعلومات        

 

ف األكاديم  للطالبنموذج تقييم                           المش 
 
  ف
 
(1)             مقرر تدريب    

 

  برنامج قسم علم المعلومات
 
                          ف
 
  

                      المساااااو  عاااان التاااادريب فااااي                                                      :..................................................           جهااااة التاااادريب

                                    :..................................     الغهة

                                                                                :............................................................................                     اسم المشرف األكاديمي

                                                                           :.........................................................................          اسم الأالب

                                                   ..................................................                       :......................            رقمخ الغامعي

                                                           ......................................                      المقرر التدريبي

                                        .                                            الشعبة

..............................                               

                                                    مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان.................................................  فترة التدريب

                                                  لى.............................................

  مغا  التدريب
                                                ...............................................                          عدد األياي المقرر أسبوعي ا

                              مرئياااات المشااارف األكااااديمي عااان سااااير 

                              تااادريب الأالاااب فاااي ضاااوء تقاااويم جهاااة 

         التدريب:

 

 الدرجة  ضعيف متوسط جيد         جيد جد ا ممتاز المعيار

       المواهبة علم الحضور
       الحماسة
       اإلنتاجية

اكتسابخ للمعارف والمهارات 

 المألوبة
      

       جودة األداء
       القدرة علم اإلبداع

       العالقة م  زمالء العمل
 /51 قبل جهة التدريبالتقويم العاي من درجة 

 مغموع الدرجات /51

 ،،ولي التوفيقو  

                                                           

 (. 7نموذج رقم )(  (*


