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وصف المقرر:

اهلدف الرئيسي هلذا املقرر هو التدريب العملي للطالب على املمارسات املهنية العملية يف جمال إدارة املوارد البشرية ،وذلك لتنمية
قدراته ومهاراته ،وهتيئته ومتكينه من الدخول مباشرة اىل سوق العمل وبيئة األعمال ،وتدريب الطالب يتم ابلتعاون مع جمموعة من
اجلهات احلكومية واملنظمات العامة واخلاصة يف إطار برامج الشراكة اجملتمعية للجامعة ،ويتطلب التدريب العملي تنقل الطالب يف
خمتلف اإلدارات اليت تتعلق مهامها ووظائفها ابملوارد البشرية وحماكاة الواقع العملي متاشياً مع ما مت حتصيله من معارف ومهارات

واالندماج يف بيئة العمل ،ومن ضمن أهداف التدريب العملي إكساب الطالب املهارات اليت تتطلبها بيئة العمل مثل االنضباط

وااللتزام املهين ,أخالقيات العمل ,املسئولية واالحرتام  ,املبادرة وحل املشاكل ،ابإلضافة اىل تعزيز فرصه يف احلصول على وظيفة
مناسبة داخل جهة التدريب بعد انتهاء فرتة التدريب ،وحتقيق التواصل اإلجيايب وبناء السمعة الطيبة عن الكلية وخرجييها لدى جهات
التدريب.
* ويتدرب الطالب حتت إشراف جلنة التدريب ابلكلية وابلتنسيق مع جهة التدريب اليت تقدم "يف هناية الفرتة التدريبية" تقريرها عن
مدى انتظام والتزام الطالب وتقييمها ألدائه خالل فرتة التدريب ،والتدريب التعاوين للطالب مدته تعادل "فصل دراسي كامل" ،وخيضع
للضوابط والقواعد اليت تقرها وتعلن عنها جلنة التدريب ابلكلية.
نواتج التعلم:

بنهاية التدريب التعاوين يكون الطالب قد تدرب على املمارسات املهنية العملية يف جمال إدارة املوارد البشرية ،وتعززت لديه
املهارات والقدرات املهنية يف جمال التخصص ،وقام مبحاكاة الواقع العملي مبا يتماشى مع ما حصله من معارف ومهارات ،وأصبح
مهيئاً لعملية التوظيف والعمل يف جمال التخصص.
تقرير تقييم جهة التدريب
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يشرتط يف التقرير أن يتضمن مدى التزام الطالب ،ونسبة انتظامه،
ودرجة االستجابة ،وتقييم جودة األداء خالل فرتة التدريب ابجلهة.

التقييم

تقرير تقييم جلنة التدريب ابلكلية
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يشرتط للتقييم تقدمي الطالب لتقرير مفصل عما أجنزه من أعمال
وحصله من معارف ومهارات عملية خالل فرتة التدريب ،والقيام

بعرض تقدميي أمام جلنة التدريب.

