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 رسالة وأهداف البرنامجرؤية و 
 رؤية البرنامج: 

ملددددا  يهددددرن مج دددداسب  إلياتدددد خ يإددددي  ددددلمجج يددددجيب س لجددددي مددددي  إل دددداإجج   إلي ددددي       جلددددي  

 خ   إلج جعخ  إلصجيخ    إر إجخ  مي ضلء سعايجج  إ لدة . سعايجج  إلياتييقق 

 رسالة البرنامج: 
س لجددددي سدددد  يددددار يو هددددام سعدددداتن  سهددددات ج سياتدددد جخ    اتدددد    ي  جاجدددداج يعددددر د يددددجيب  

ججدددا تدددلل  إعلدددا  يجدددج ء  إ يدددلا  إع لجدددخ    إ   جقجدددخ مدددي سك  ددد  مدددج    إلياتددد خ     لإل

 سشاتوخ س  لعجخ ماع خ إلع لساج  ذإك س  يار 

 اهداف البرنامج
   تتضمن أهداف البرنامج أهداف استراتيجية وأهداف تعليمية وتنص األهداف اإلستراتيحية

 لي ما  يلي :للبرنامج ع
 .خريج مزود بالمعرفة في مختلف فروع المحاسبة والمراجعة .1
 .إعداد خريجين ملمين بمفاهيم المحاسبة والمراجعة .2
 .خريج قادر على كيفية تصميم النظم المحاسبية .3
 . تبويب وتلخيص وتفسير البيانات الماليةخريج قادر على كيفية  .4
 زمة ألعراض التخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات.خريج قادر علي توفير البيانات الال .5
ملم بمقررات محاسبية تحقق المفاهيم والمعارف والمهارات الخاصة والمهارات العامة  خريج .6

 الخاصة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد. 
 خريج ذو مهارات طالبية في علوم المحاسبة بما يحقق إحتياجات سوق العمل. .7
ة في تطوير أنظمة المحاسبة تنمية القدرات البحثية لتمكين الخريج من المشاركة الفاعلي .8

 التطبيقية.
 قادر علي التعلم الذاتي بإستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال علم المحاسبة.خريج  .9
 
 

 األهداف العامة للبرنامج وفق مواصفات الخريج
 :قادراً على  المحاسبةيجب ان يكون خريج برنامج 

 . (NARS-1/1)باستخدام المنهج العلمى  بالمحاسبةـ حل المشكالت المتعلقة  1/1

لخدمة المجتمع والبيئة  المحاسبةـ توظيف المعارف والمهارات المكتسبة فى مجال  1/2

 (.NARS-1/2)بفاعلية



 

 

-1/3) والمرؤوسين والرؤساء واالطراف المعنيةالتواصل واالتصال الفعال بالزمالء  ـ 1/3

NARS.)  

 (.NARS-1/4) المحاسبةلتعامل مع المستجدات والمتغيرات العالمية وتأثيرها علي مجال ا -1/4

بشكل  من خالل تنمية ذاته وقدراته بالمحاسبةطوير المعارف والمهارات المهنية المتعلقة ت -1/5

 ( NARS-1/5)مستمر

-1/6)وتحمل المسئولية بما يتفق مع القواعد القانونية والمعايير االخالقية والمهنيةااللتزام  -1/6

NARS.) 

 (.NARS-1/6)نجاز ما يكلف به من أعمال بكفاءة وفقاً للقوانين ومعايير اخالقيات المهنة   ا -1/7

 .(NARS-1/7)عداد وتصميم دراسات جدوى المشروعات ا -1/8

 .(NARS-1/7)شروعات والمقترحات االستثمارية مدراسة وتحليل وتقييم ال -1/9

 .(NARS-1/8)ستخدام الحاسب االلي وتكنولوجيا المعلومات بكفاءة ا -1/10

 
  أنواع التدريب الميداني 

 يتضمن التدريب الميداني نوعين:
   التدريب الداخلى: .1

 :يتم داخل المعهد ويكون في صورة 
 دورات تخصصية من خالل مركز التدريب  -
 داخل ادارات المعهد المختلفة    -

   التدريب الخارجى: .2
 يهعل باإلشراف يقوم و الثالث و الثانى المستوي  من اءهيتم خالل االجازة الصيفية بعد االنت 

 . المعاونة يئةهال و التدريس هيئة اعضاء
 اخرى  ةهج اقتراح او المعهد قبل من المرشحة الخارجية التدريب اتهيختار الطالب احد ج 

 الطالب خالل من مناسبه
 

 أهمية التدريب الميداني
 تتمثل اهمية التدريب الميداني في اآلتي:

  وسوق العمل، حيث يقدم البرنامج من خالله فرصة عملية  المعهدانشاء شراكة حقيقية بين
للطالب لتطبيق ماتم دراسته في بيئة عمل حقيقية باالضافة إلي صقل وتنمية خبراته ومهاراته 

 المختلفة. 



 

 

 ك المبكر بسوق العمل مما يزود المتدربين بخبراتيساعد التدريب الميداني الطالب على االحتكا 
 عملية في مجال التخصص.  

  تعرف مؤسسات االعمال المختلفة المعنية بالتدريب على قدرات ومهارات طلبة البرنامج
ي واستخدام استمارات التقويم الراجعة التخاذ اي اجراءات تصحيحية لتطوير البرنامج بما يسهم ف

 يجي البرنامج. رفع معدل التوظيف لخر 
 

  الميداني التدريب دافھأ
 :لسوق  يزهجهوت الطالب اھتطبيق المعلومات و المعارف التى تلقا  اهداف التدريب الداخلى 

   . العمل
 اهداف التدريب الخارجى  : 

 .   التخرج بعد اهالتعرف على بيئة العمل التى يتوقع عمله ب .1
 .  مهفي مجال تخصص تلقاها الطالب التي المعلومات مهف .2
 .المهنية والعملية والعامةاكتساب ُمختلف المهارات  .3
 . حلها كيفية معرفة و العمل ةهكيفية مواجهة الصعوبات والمشكالت فى ج .4
 ممارسة العمل التطبيقى فى قطاع العمل.  .5
 بعد لة المناسبة العمل ةجه اختيار له يتسنى مما المختلفة العمل اتهالتعرف على ج .6

 . التخرج
 تحمل المسئولية والتقيد بالمواعيد .    .7
 التعامل مع أفراد المجتمع والمستفيدين من الخدمة.    .8
ه إتاحة الفرصة  للشركات لتقويم أداء الطالب أثناء فترة التدريب ومعرفة مدى االستفادة من .9

 .وتوظيفه بعد تخرجه
 عن طريق الممارسات الميدانية.  ةأخالقيات المهنبتوعية الطالب  .10

 
   ميدانيمدة التدريب ال

  شهر  منتصفمن ما بين اسبوعين إلي ثالثة أسابيع  الداخلي او الخارجىالتدريب تتراوح فترة
 يونيو إلى منتصف شهر سبتمبر خالل فصل الصيف.  

 :ويقع على عاتق الطالب وجهات التدريب العديد من االلتزامات 
 :التزامات الطالب في التدريب الميداني 



 

 

بطلب موضحّا به رغبته في التدريب بمركز التدريب يتوجه الطالب إلى مسؤل التدريب  -
 .الميداني

 قضاء فترة التدريب المحددة لدى جهة التدريب التي عينت له او تمت الموافقة عليها من قبل -
  .وحدة التدريب بالمعهد

 .االلتزام بقواعد العمل لدى جهة التدريب -
 .التدريب ةهالمشرفين على تدريبه من قبل مشرف المعهد و جتقبل النصح و التوجيه من  -
ياس ابداء الراي من خالل االستبيان الخاص بتقييم وق: التزامات الطالب بعد فتره التدريب -

الي  إتمام التدريب فاعلية التدريب من قبل الطالب وتسليم االستبيان ونسخة من شهادة
 لمركز.مشرف التدريب با

  التدريب:التزامات جهة 
ه قه بتخصصال تستغل وجـــود الطــالب في المـــؤسسة ًفي القيام بأعمــال روٌتيٌنـيـة لٌيس لها عال -

 مثل توظيفه في اعمال مكتبية واداريه خارج التخصص. 
 تقييم الطالب المتدرب بعد أنتهاء فترة التدٌرب، واعطاؤه شهادة إتمام التدريب. -
الخاص بتقييم وقياس فاعلية التدريب من قبل جهة التدريب  ابداء الراي من خالل االستبيان -

 مركز.وتسليم االستبيان الي مشرف التدريب بال
 

  



 

 

 خطة التدريب الميداني
 :االنشطة التدريبية

  العمل وخاصة مهارات التواصل الفعالمهارات سوق. 
  .مهارات إدارة الوقت والتزام الطالب واستعدادهم مهنيا 
  دراسات الجدوى للمشروعات.مهارات إعداد 
 .مهارات التحليل ودعم وإتخاذ القرارات 
 .مهارات التعامل مع العمالء ورؤساؤه في العمل 
 وجميع المؤسسات اإلدارية مهارات التعامل مع أسواق المال والبورصة والبنوك. 

 اليات تنفيذ ومتابعة التدريب الميداني
 يئةھخارجى(، يتكون من عضو و  )داخلى هبنوعييشرف مركز التدريب على التدريب الميداني  .1

لمدير المركز  انائبوعضو هيئة معاونة  التدريب على العام المشرف هوو  تنفيذيا مديرا تدريس
ن االستعانة ببعض يمك و التدريب على االشراف هممتمهاعضاء هيئة التدريس وعدد من 
 .لذلكاثناء التدريب اذا دعت الحاجة  المعاونة يئةالهاعضاء 

 .يتغير تحديث تشكيل مركز التدريب سنويا   .2
يتم االعالن فى لوحة االعالنات عن مواعيد واماكن التدريب ومواضيع وبرامج التدريب الداخلى  .3

 من قبل مركز التدريب.  
 .يتم تحديد االليات المناسبة لتسجيل الطالب واختيار اماكن التدريب •
 متابعة غياب الطالب اثناء فترة التدريب من قبل مركز التدريب.  •
ى مثال شهادة باتمام التدريب من الجهة التى اد وضع اليات تقييم التدريب الداخلي والخارجي •

 بها التدريب. 
 ن التدريبم اءھشهادة اتمام التدريب من الطالب بعد االنت نسخة من استالمتسليم و  •
لميداني من قبل الطالب والمشرفين وجهة التدريب وتحليل النتائج قياس فاعلية التدريب ا •

 واتخاذ االجراءات التصحيحية.
 اسماء الطالب الذين اتمواو تقييم مدى استفادة الطالب من التدريب متضمنا  اعداد تقارير  •

 التدريب بنجاح. 
 الجهات المقترحة للتدريب الميدانياألماكن و 

 :بالنسبة للتدريب الداخلي  
 يتم تدريب الطالب داخل ادارات المعهد المختلفة.  -



 

 

يتم التدريب فى قاعة التدريب الخاصة بالمعهد بالتنسيق مع الشركات و الجهات القائمة  -
 للتدريب  MKCL مثل بالتدريب

 :والمؤسسات الشركات مع التنسيق مةھيتولى مركز التدريب م بالنسبة للتدريب الخارجي 
 . الميداني للتدريب المرشحين الطالب لجميع تدريبية فرص إيجاد دفھب

 م أماكن التدريب الخارجى
  1 والبنك االهلى المصري  البنوك ومنها بنك االسكان والتعمير وبنك المصري الخليجي

  2 البورصة
 3 مجموعة شركات امريكانا 

  4 شركة سوفت روز 
 5 شركة نيوهورايزون 
  6 مجموعة وهايبروان
 7 فرج هللامجموعة شركات 

 8 شركة أراسكوم
 9 شركة موري كو

 10 شركة الصقر
 11 شركة لونا الدوات التجميل

 من خالل اتفاقيات التعاون المشترك مع:
 المركز العربي الستشارات التنمية البشرية -
 شركة الحرية لتداول االوراق المالية -
 مؤسسة سوا للتدريب واالستشارات -
 الضريبيالجمعية العلمية للتشريع  -
 وزارة الشباب والرياضة -
 المؤسسة المصرية للتوظيف والتنمية -

12 

 
  



 

 

 أساليب وأدوات تقويم أداء الطالب في التدريب:
لم يستخدم المعهد أساليب وأدوات متنوعة لتقويم أداء الطالب في التدريب بما يضمن تحقق نواتج التع

 مثل:تحسن المهارات المهنية لدى الطالب و 
  دارة التنمية مهارات  الخارجيفى كال من التدريب الداخلى و المحددة بقضاء فترة التدريب االلتزام

 .الوقت
  التدريب فترة اثناء الطالب اداء لتقييم التدريب فترة ايةنهفى من قبل المشرف تقرير متابعة  
  انجازه و كيفية تم  للتحقق ممابنهاية التدريب باستبان قياس فاعلية التدريب مطالبة الطالب

 استفادته من التدريب الصيفي وتسليمه لمشرف التدريب. 
  في نهاية التدريب تقوم جهات التدريب باالشتراك مع المشرف الداخلي على التدريب بعمل تقويم

 .لمنحه شهادة اتمام التدريب نهائي للطالب
 فاعلية التدريبوقياس أدوات تقييم 

 :يم فاعلية التدريب مثلأدوات مناسبة لتقيمعهد الستخدم ي
  مدى تحسن المهارات المهنية عند استقصاء رأي الطالب والمشرفين وجهات التدريب عن

 الطالب مع تقديم مقترحات للتحسين.الطالب و أهم المشاكل التى واجهت 
  .تحليل النتائج ومناقشتها لالستفادة منها في تطوير الية التدريب وتوصيف التدريب 

 خطوات التدريب الميداني
 من قبل مركز التدريب وتحديد جهة التدريب. أستيفاء نموذج التقدم للتدريب .1
نموذج تقييم الطالب من قبل المشرف الداخلى او  استيفاءو  المتابعة من قبل مشرف التدريب .2

 الخارجى 
 .)شهادة تدريب(تقدييم ما يثبت التدريب وتقييم أداء الطالب فى التدريب  .3
 .فاعلية التدريبلقياس أعداد وتوزيع استبيانات على الطالب المتدربين ومشرفى التدريب  .4
  .التدريب الميدانى تحليل النتائج واتخاذ اإلجراءات التصحيحية نحو برامج .5

 
  



 

 

 
 برنامج لتوصيف التدريب الميداني ل

 : الهدف العام
العمليــة وإعــداد خــريج قــادر علــى  ممارســة برنــامج بالمنهجيــة الربــط الجانــب األكــاديمي لــدى طــالب 

 .المهارات اإلدارية والقيادية والمتخصصة في مجاالت األعمال المختلفة
 

 : فى نهاية التدريب يكون الطالب قادراً على أن
 :المهارات الذهنية

 بها رتيفها و يصنالمعلومات و  يحلل البيانات ويستنتج– 1
 .اراتخاذ القر دعم توفير المعلومات الالزمة لقترح حلول للمشكالت اإلدارية ويساعد في ي  - 2
 

 : المهارات المهنية
 مهارات الحاسب اآللي في التطبيقات االدارية يستخدم .1
 يعد دراسات جدوى المشروعات. .2
 يصمم الخطط المرتبطة بفروع إدارة األعمال. .3
 مع العمالء ورؤساؤه في العمل. يتعامل .4
 وجميع المؤسسات اإلدارية. مهارات التعامل مع أسواق المال والبورصة والبنوكيكتسب  .5

 
 : المهارات العامة

  والجمهور المؤسسات الحكومية والخاصة بفاعلية معتواصل ي .1
 العمل والمفاهيم الخاصة بخ القيم يرس .2
 يدير الوقت بكفاءة ويعمل في فريق .3

 
 : الميدانىاالدوات المستخدمة فى التدريب 

 التدريب الميدانى  جهةو اختيار مكان نموذج  -1
 تقرير لتقييم االداء( أوموذج تقييم أداء الطالب فى التدريب ) شهادة تدريب ن -2
ضو هيئة ع –شرف جهة التدريب م –س فاعلية التدريب الميدانى ) الطالب أستبيان قيا -3

 التدريس( 
  



 

 

 
 استماره اختيار مكان وجهة التدريب الميداني

  للطالب اوال البيانات الشخصية

  التم ماإ اسا )تماعي(.......................................................

 . اتيخ  إلجاد:...................................................................

 ..........................................................إ اسا:.......سيا  ال اسه ما

 ... إج م  إقلسي:....................................................................

 ...... إ ج فلن :.............................. إللمايا:................................

 .................................. إ جير  الإ  ج  ي:...................................

 :الفرقة الدراسية والتخصصثانيا بيانات 

 ... إكصص:.................................................................... إفج خ/

 

 فيه:تدريب ثالثا المكان الذي ترغب ال

 م أماكن التدريب الخارجى / المكان ابداء الرغبة

 م ك  الت ان   إ علجج  م ك  إلصجي  إك ج ي إ  لك  س ها  

   إ  ك  الھ ى  إلصجي

1  

  2  إ لتصخ 

 3 س للعخ شجواج  سجي ا ا  

  4 شجوخ تلمت ت ز  

 5 شجوخ  جلھلت يي ن 

  6 س للعخ  ھاي ج  ن 

 7 س للعخ شجواج مجج هللا 

 8 شجوخ أت ت لم 

 9 شجوخ سلتي ول 

 10 شجوخ  إصقج 

 11 الد  ج  إ  لجاشجوخ إل ا  

 س  يار   فا جاج  إ عا ن  إلش جك سع: 

  إلجوي  إعجمي الت شات ج  إ  لجخ  إ شجيخ -

 شجوخ  إيجيخ إ ر  ر  ال ت ل  إلاإجخ -

 سؤتهخ تل  إ  رتي    الت شات ج -

  إ لعجخ  إع لجخ إ  شجيع  إضجي ي -

  ز تة  إش ام   إجياضخ -

  إلؤتهخ  إلصجيخ إ  لظج    إ  لجخ -
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 مركز طيبة للتدريب

 

 اس تقصاء رأ ى الطالب / املرشف / هجة التدريب حول فاعلية التدريب امليداين

 الاھامتمات والانشطة   ھميته واس تخدامه ىف تطوير الربانمجنرجو ذكر الرأ ى مبنتھى  الرصاحة ل  

 اختيارى   oمس الا   

o   ضعيف o   متوسط o   رأ يك ىف  التدريب جيد 

 مسلسل عنارص التقيمي الرأ ي

 1   مناسب التدريب ھل ترى ان حمتوى ال اوافق     نوعا ما    اوافق     اوافق متاما      

 2  معلومات اثناء التدريبمن  ة الطالباس تفاد ال اوافق     نوعا ما    اوافق     اوافق متاما      

 3  همارات اثناء التدريبمن  ة الطالباس تفاد ال اوافق     نوعا ما    اوافق     اوافق متاما      

 4 بشلك جيد   التدريب وضوعملعرض ا يمت ال اوافق     نوعا ما    اوافق     اوافق متاما      

 5 التدريب   و اماكنيات وعنارص مالمئه ماكن ال اوافق     نوعا ما    اوافق     اوافق متاما      

 6  متنوعة وهمارات عامةمواضيع  التدريب غطيي ال اوافق     نوعا ما    اوافق     اوافق متاما      

 7 ھل اكن مس توى التدريب كام توقعت؟   ال اوافق     نوعا ما    اوافق     اوافق متاما      

 8 ىل.عىل التدريب ابملرونة واملس توى التدريىب العاالقامئني يمتزي  ال اوافق     نوعا ما    اوافق     اوافق متاما      

الصعوابت اليت واھجھا هل اس تطاع املدربون تذليل  ال اوافق     نوعا ما    اوافق     اوافق متاما      

الصعوابت ا ن  تكل ماھيالطالب أ ثناء التدريب و 

 وجدت؟  

9 

تاج ا ىل حتسينھا و ي ل اماز  الطالب جماالت تعتقد أ نهل توجد  ال اوافق     نوعا ما    اوافق     اوافق متاما      

 تطويرھا؟  
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  - 

    - 

ذا وجدت.  أ ي تعليقات ا ضافية ا 

  )نرجومالحظات عامة او 

 ذكرھا(

- 

-   

 مقرتحات للتطوير

   

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


