
0202/0202في األسبوع األول من العام الجامعي  (ادارة)التدريب الميداني للفرقة الثالثة والرابعة  لخطةالبرنامج الزمني   

(00/22/0202 – 02/22/0202خالل اليومين )  

 المالعب  محاضرة 
 

 اليوم 

 أعضاء هيئة التدريس 
 

 د/ نور القمحاوي
 د/ اميرة سالم
 د/ ايمان سعيد

 الفرقة الرابعة ) ادارة(

 
 الترحيب بالطالبات( .903:  9) -

 والتعرف علي هيئة االشراف .
توصيف مقرر ( .0:  .903) -

 التدريب الميداني.
التعرف علي ( .0.03:  .0) -

 مؤسسات التدريب الميداني. 
طبيعة وكيفية  (00:  .0.03) -

التعامل مع مؤسسات التدريب 
 .الميداني في ظل جائحة كرونا

 أعضاء هيئة التدريس 
 

 أ.د/ رحاب امين 
 أ.م.د/ ريهام حمزة
 أ.م.د/ نادية لطفي

 

 الفرقة الثالثة )ادارة(
 

التعرف ولترحيب بالطالبات ( ا .9-903) -

 علي هيئة االشراف في التدريب الميداني
 عامة .بدنية لياقة ( .0.03:  .903) -
التنبية علي الطالبات باتباع ( 00: .0.03) -

 االحترازية بالكلية .االجراءات 
  

 

 األربعاء

0./0./0.0.  

 
 أ.د/ رحاب امين 

 أ.م.د/ ريهام حمزة
 أ.م.د/ نادية لطفي

 الفرقة الثالثة  )ادارة(
 

تعريف الطالبات (  00:  .00.3) -

علي دليل التدريب الميداني 
 وتوصيف المقرر.

اطالع الطالبات (  .0003:  00) -

 علي هدف ورسالة ورؤية القسم
تعريف الطالبات (  0:  .0003) -

  بمؤسسات التدريب الميداني.
 

 
 د/ نور القمحاوي

 د/ اميرة سالم
 د/ ايمان سعيد

 الفرقة الرابعة  )ادارة(
 

 . لياقة بدنية عامة ( .0003:  .00.3) -
مناقشة الطالبات بمدي (  0:  .0003)  -

 .ارتباط التدريب الميداني بسوق العمل 
 

 



 

 المالعب  محاضرة 
 

 اليوم 

 أعضاء هيئة التدريس 
 
 

 د/ نور القمحاوي
 د/ اميرة سالم
 د/ ايمان سعيد

 الفرقة الرابعة  )ادارة(

 
االطالع علي ملفات ( .0:  9) -

 التدريب الميداني لالعوام السابقة
  

مشاهدة لبعض  ( 00:  .0) -

 مشروعات التخرج للفرقة الرابعة.

 أعضاء هيئة التدريس 
 
 

 أ.د/ رحاب امين 
 أ.م.د/ ريهام حمزة
 أ.م.د/ نادية لطفي

 الفرقة الثالثة  )ادارة(
 

 نماذج النشطة التدريب الميداني( .0:  9) -

  في المؤسسات المحددة للفرقة الثالثة. 
التعرف علي كيفية االستفادة ( 00:  .0) -

من توظيف المقررات الدراسية للفرقة 
 الثالثة في انشطة التدريب الميداني.

 الخميس

00/0./0.0.  

 
 

 أ.د/ رحاب امين 
 أ.م.د/ ريهام حمزة
 أ.م.د/ نادية لطفي

 الفرقة الثالثة  )ادارة(
 

مشاهدة (  .0003:  .0000) -

لملفات التدريب الميداني لالعوام 
 السابقة 

التعرف علي (  0: .0003) -

طريقة التقييم المتبعة في التدريب 
 الميداني.

 
 

 
 

 د/ نور القمحاوي
 د/ اميرة سالم
 د/ ايمان سعيد

 الفرقة الرابعة  )ادارة(
 

محاكاة لتمثيل االدوار ( 00:  .0000) -

الخاصة بادارة وتنظيم انظمة التدريب 
 الميداني. 

 
تنمية االتجاهات االيجابية  ( 0:  00)   -

 للطالبات نحو مهنة التدريب الميداني 

 

 

 

 


