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( دليل الخبرة الميدانية )
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❖ تعريف مقرر الخبرة الميدانية ومعلومات عامة عنه :
• اسم ورمز مقرر الخبرة الميدانية  :تدريب عملي 481( :فقه).
• مدة الخبرة الميدانيه و الساعات المعتمدة لها  3 :ساعات أسبوعيا خالل المستوى
الدراسي.
• المستوى أو السنه التي تقدم فيها الخبرة الميدانيه :

المستوى الثامن.

❖ الهدف من مقرر الخبرة الميدانيه :
مقرر الخبرة الميدانيه مقرر مهم جدا  ،وهو يعطى في برنامج كلية الشريعة في
المستوى الثامن  ،والهدف منه هو إكساب الطالب الخبرة  ،وممارسته طبيعة العمل
الذي سوف يقوم به مستقبال قبل البدء به  ،واإلستعداد لما بعد التخرج ،والتدرب عليه
والتطبيق العملي لما قد تم تعلمه خالل المدة الدراسية .

• إجراءات تهيئة الطلبة للخبرة الميدانيه :
 يتم قبل التدريب إبالغ الطالب بإلتزاماتهم خالل فترة التدريب  ،وآليةتقييم التدريب  ،والزيارات الميدانية التي سيقوم بها المشرف من الكلية
للتحقق من جدية المتدرب وجهة التدريب .
 تخصص الكلية لكل مجموعه مشرف أكاديمي من الكلية لمتابعة إلتزامالطالب وجهة التدريب بمتطلبات التدريب  ،وذلك من خالل زيارات
عشوائية خالل مدة التدريب.

وأيضا من اإلجراءات المتخذة :
.1
.2

.3
.4
.5
.6

التوضيح للطالب عن أهمية مقرر الخبرة الميدانيه  ،وأنه يعود بالفائدة على الطالب  ،والتطبيق
العملي لما قد تم تعلمه واإلستعداد لما بعد التخرج.
إعطاء الطالب معلومات عامه عن هذا المقرر من أوقات التدريب العملي والساعات المعتمدة
والجهات التي سوف يتم التدريب فيها  ،وموا قع التدريب ،واألوقات المحددة ،وطريقة التقييم
لهذا المقرر.
تحديد المواقع الميدانيه وتجهيزها.
تحديد الطالب.
إختيار طاقم التدريس الميداني والمشرفين.
إدارة السالمة والمخاطر.

• إختيار أماكن التدريب :
تحرص الكلية على توجيه طالب التدريب الميداني للجهات ذات السمعه الحسنة التي
لديها إجراءات واضحه لضمان سالمة موظفيها ومرتاديها .
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• أماكن التدريب :
.1
.2

.3
.4
.5
.6

هيئة التحقيق واإلدعاء العام.
فرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.
الرئاسة العامه لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المحاكم الشرعيه.
كتابة العدل.
مكاتب المحاماة.

• إستراجيات التدريس:

 .1التطبيق العملي بالجهات المتخصصة.

 .2طرح أسئلة تقويمية دورية.
 . 3المشاركة في ورش العمل بين الطالب والمدرب.

•
.1
.2
.3

أساليب التقويم:
المتابعة واإلشراف.
المالحظة .
تقويم التكاليف الفردية والجماعيه.

• طريقة تقسيم التقييم بين المشرف الميداني وعضو هيئة التدريس :
 % 80من قبل المشرف الميداني .
 % 20من قبل عضو هيئة التدريس .

• مهام أعضاء هيئة التدريس من داخل الكلية نحو التقويم :
•
•

تقييم المشرف من واقع الزيارات الميدانية.
تقييم المتدرب من خالل الحضور واإلنصراف.

• مهام المشرف الميداني نحو تقويم الطالب :
يقوم المشرف الميداني بتقييم الطالب بالنظر إلى المعايير التاليه :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اإللتزام بساعات الدوام.
تقبل التوجيهات واإلرشادات.
المظهر الشخصي.
العالقه مع زمالء العمل.
درجة إتقان العمل.
القدرة على عرض األفكار بوضوح .
روح المبادرة.

• مسؤوليات الطاقم اإلشرافي الميداني :
-

التخطيط النشطة تنمية مهارات الطالب  ،وتقديم اإلرشاد األكاديمي وتقويم االداء .
تمكين المتدرب من عمل مناسب لتخصصه .
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-

تزويد الكلية بتقرير عن مستوى أداء الطالب حسب النموذج المرسل لهم .

• األنشطة األساسية التي يقوم بها الطالب خالل فترة الخبرة

الميدانية :

يتم هذا التدريب بتوزيع الطالب على مواقع العمل النظامي القائمة على تطبيق مختلف فروع
األنظمة كالمحكمة العامة والمحكمة الجزائية وهيئة التحقيق واالدعاء العام ،وكتابة العدل،
ومكاتب المحاماة المعروفة والشرطة والمختبرات الجنائية والطب الشرعي والسجون وإدارات
الشؤون القانونية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويتعرف الطالب من خالل هذا
التدريب على تنظيم الجهات التي يتدرب فيها  ،وكيفية ومدى تطبيق النظام على أعمالها ،
والممارسة العملية لبعض أعمال تلك الجهات.
• قائمة التكليفات ,المشروعات ,والتقارير المطلوبة :
 .1تكليف الطالب بإعداد تقرير مفصل عن جهة التدريب وما استفاده منه.
 .2تكليف الطالب بإعداد ورقة لما يراه من مالحظات وانتقادات سواء سلبية كانت او ايجابية حول تدريبه في
تلك الجهة.

• ما هي الترتيبات المتبعة للحصول على التغذية الراجعة من الطلبة :
 يتم قيام الطالب بعمل تقييم للمقرر الدراسي على موقع الجامعة بعد انتهاء االختبارات وتعبئة هذااالستبيان شرط لمعرفة الطالب نتيجة هذا المقرر.
 يتم تسجيل تقييم الطالب للمقرر وتعليق األستاذ على مالحظات الطالب في تقرير المقرر. تقوم وحدة القياس والتقويم بوكالة التطوير والجودة بعمل تحليل لتقييمات الطالب على مستوى برامجالجامعة وارسال تقرير بالنتائج لكل كلية.

• توصيات في تحسين أنشطة الخبرة الميدانيه :
 .1الحرص واالنضباط في ساعات التدريب.
 .2زيادة االهتمام بتدريب الطالب وتوجيههم التوجيه الصحيح اثناء فترة التدريب.

• الخطة التنفيذية للفصل الدراسي القادم أو العام القادم :
 .1تقسيم الطالب إلى مجموعات صغير.
 .2التركيز على الجانب التطبيقي في المقرر.
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• وقد تم عمل إستبيان تقييم طالب كلية الشريعه عن الخبرة الميدانيه  ،ومدى إستفادتهم
ورضاهم عن هذا المقرر ،ويتكون اإلستبيان من ستة بنود  ،وقد توصلنا بعد ذلك إلى
ماهو آت  ،كما هو موضح في الرسم البياني التالي :

إستبيان تقييم طالب الشريعه عن الخبرة الميدانيه
12
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جيد
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ضعيف
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0
األنشطة تمكين الطالب
الساعات
الجهات
الخبرة
مدى إستفادة
الطالب الميدانية مقرر التدريبيه ذات التدريبيه كافيه الطالبيه مفيدة من التطبيق
إلكتساب العملي لما تم
مهم لطالب كفاءة عالية إلكتساب
وتنمية
تعلمه
الخبرة
الخبرة
القدرات كلية الشريعه وقدرة على
الميدانية
الميدانيه
إكساب
واإلستيعاب
الطالب الخبرة
من خالل
الميدانية
الخبرة
الميدانية

يتضح لنا من الرسم البياني السابق :
توصلنا من خالل الرسم البياني السابق إلى بعض النتائج  ،فمن المالحظ أن نقاط القوة الحاصلة على تقدير أعلى هي كما
يظهر لنا في بند  ( :الخبرة الميدانيه مقرر مهم لطالب كلية الشريعه ) وهذا مما يدل على أن مقرر الخبرة الميدانية مقرر
في غاية األهمية ،وبإذن هللا ستستمر الكلية وتواصل في إعطاء هذا المقرر وتطويره وتحسينه  ،ومن المالحظ أيضا أن
نقاط الضعف تظهر في بند  ( :تمكين الطالب من التطبيق العملي لما تم تعلمه )  ،ويمكن التغلب على ذلك ومعالجته
بمناقشة هذا الموضوع في مجلسي القسم والكلية واإلجتهاد في ذلك  ،ومن ثم التوصية للجهات التدريبيه من لزوم تمكين
الطالب من التطبيق العملي لما تم تعلمه والذي هو الهدف من الخبرة الميدانيه لكي يحصل الطالب على أكبر قدر ممكن
من المهارات الالزمة في مجال تخصصهم .

هكذا نكون قد أخذنا لمحة سريعه على مقرر الخبرة الميدانية نرجو من هللا أن نكون قد
وضحنا وبينا لكم...

هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,,,

إعدإد  /أ بنيان لسلوم
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