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 مقدمة

بعد التخرج عرب توفري  عداد طالب كلية اهلندسة ملرحلة ماة اهلندسة يعد ركيزة أساسية حنو إيف كلي التدريب امليداينبرانمج 

يف كلية اهلندسة  هدراستطيلة  التحصيل العلمي واملهاري للطالب إضافة  إىلفرص تدريب ميداين نوعية وبقطاعات متميزة. 

جانب مهم يتعلم يعد برانمج التدريب امليداين  نإميية واملعامل الدراسية واألنشطة الطالبية التطويرية فمن املقررات األكاد

فريق  معخرين والعمل اصل مع اآلهين كالتو ات العمل املالعديد من مهار فيه الطالب أساسيات العمل امليداين ويبين فيه 

التخصص. سعت وحدة كذلك خربة هندسية ميدانية مبجال الطالب  ويبين  .وااللتزام مبتلطلبات العمل الفنية واإلدارية

 سرتاتيجية ومستدامة مع العديد من القطاعات احلكومية واخلاصة من أجل توفري فرصاكة اإىل خلق شر  التدريب امليداين

التدريب  وألمهيةاحتياجات وطموحات طالب كلية اهلندسة. وبشكل سنوي من أجل تلبية  نوعية ومميزة  تدريب ميداين

ليت من املهم أن يطلع ت والتنظيمات اليشمل العديد من التعليماهذا الدليل  التدريب امليداينالصيفي فقد أعدت وحدة 

جلميع مراحل برانمج التدريب كذلك يشمل النماذج واآللية   التدريب امليداينعليها الطالب امللتحق يف برانمج وبشكل دقيق 

 من مرحلة خلق الفرص واعتمادها ومن مث مرحلة التدريب ويعقبها مرحلة التقييم النهائي.  ءبتداامليداين ا

 التدريب امليداينوحدة 
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  مصطلحات برنامج التدريب

 تكون للمسميات المذكورة أدناه التعاريف التي أمامها، ما لم يذكر نص مخالف لذلك.
 

في الفصل األول من السنة التي ساعة معتمدة بنجاح  96 أجتاز الطالب الذي يقصد بالمتدرب :المتدرب
 الساعات المعتمدة التي أتم الطالب دراستها بنجاحمجموع  أن أو مباشرة الصيفي تسبق التدريب
قل مجموع الساعات المعتمدة التي قام الطالب بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني ال ي امضافا اليه

  .ساعة معتمدة 96عن 
  تخصص المتدرب. مع الهندسة بما يتوافقفي مجال  هندسي ميداني  أي عمل :  مجال التدريب

كانت في نظام الخدمة المدنية أو نظام وزارة العمل سواء  بجهة التدريب كل جهة معتبرة يقصد :  جهة التدريب
، كما تخصص المتدربمع  الهندسة بما يتوافقحكومية أو خاصة ويكون لديها نشاط في مجال 

التدريب وحدة ى توصية وموافقة من يتم اعتماد أي جهة خارج المملكة كجهة للتدريب بناًء عل
 بالكلية بعد أن يقدم الطالب طلب رسمي ومرفق معه خطة تدريب لكامل الفترة. الميداني

، وهي الفريق المكلف والمفوض من قبل عميد الكلية للقيام الصيفي التدريب يقصد بها وحدة   :الوحدة 
  . التدريب الميدانيالخاصة ببرنامج  بكامل المهام 

 .بن عبدالعزيز جامعة األمير سطامب الهندسةهي كلية  : الكلية
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 الميداني مفهوم التدريب

ميداني لمدة التقل قضةةةةةاء فترة من التدريب ال سةةةةةاعة وأكثر  96ممن اكمل  الهندسةةةةةةكلية  الب يتعين على ط    
قة ذات العال القطاعات الحكومية والخاصة  يوم(  كمتطلب جامعي  قبل التخرج في أحدى  40أسابيع )  8عن 

دور الطالب سةةةواء مايتم توفيره من فرد تدريب من قبل وحدة التدرب الصةةةيفي او بمق بمجال تخصةةةص الطالب 
على أن يقدم  الطالب طلب رسةةةةةةةةةةةةةةمي بذلك ويرفق معه خطة التدريب  حدى الجهات ترتيب فرصةةةةةةةةةةةةةةة تدريب في أ

 ي تلكبمدى مناسةةةبة التدرب ف التدريب الميدانيواتخاذ القرار من قبل وحدة  ل كامل الفترة ومن ثم يتم دراسةةةتهخال
  ي. تطوير المهارات التخصصية والميدانية للطالب وأعداده لسوق العمل الهندسويهدف هذا البرنامج إلى  ، الجهة

 الصيفيأهداف التدريب 

  .الميداني إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على بيئة العمل .1

 الميداني.بات والصعوبات في العمل العقتطوير مهارة التعامل مع  .2
 في الكلية. ب العلمية والمعملية خالل دراستهمل التطبيقي كمصدر دعم وتطوير لحصيلة الطالممارسة الع .3

 وتطوير مهارات العمل الجماعي حمل المسئولية والتقيد بالمواعيدعلى ت تدريب الطالب .4
 ي الكلية.تجهيزات والمعدات الموجودة في مواقع العمل وربط ذلك بما تعلمه فالالتعرف على  .5
 . للطالب لكي يتعرف على الفرد الوظيفية المتاحة له بعد التخرج إتاحة الفرصة .6
ول الهندسية ومحاولة إيجاد الحل العمل إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على المشكالت الموجودة في بيئة .7

 بحاث أو مشاريع التخرج.المالئمة من خالل األ
ء كلية سوالعمل ومتطلباته المختلفة مما ينعكس إيجابيا على الإعطاء الكلية فكرة واضحة عن حاجة سوق ا .8

فتح تخصصات جديدة وذلك من خالل تواصل الكلية مع الجهات  أو من ناحية تطوير الخطط األكاديمية
 التدريب.فترة  المختلفة أثناء 

أثناء فترة عن قرب على مخرجات الكلية  الكلية والتعرف تقويم أداء طالبل لجهة التدريبإتاحة الفرصة  .9
 .استقطاب طالب الكلية بعد التخرجمكانية االتدريب ومعرفة مدى االستفادة منه و 
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 المتطلبات األكاديمية للبرنامج

 استيفاء الشروط التالية:عند  التدريب الميدانييستطيع طالب الكية أن يتقدم للتسجيل في برنامج  

ساعة معتمدة بنجاح في الفصل األول من السنة التي تسبق التدريب  96لب قد أتم دراسة اأن يكون الط .1
ليه مجموع  إمباشرة أو أن مجموع الساعات المعتمدة التي أتم الطالب دراستها بنجاح مضافاً  الصيفي

على  .ةساعة معتمد 96الساعات المعتمدة التي قام الطالب بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني ال يقل عن 
 ساعة بنجاح بنهاية الفصل الدراسي الذي يسبق التدريب الميداني. 96ن يجتاز الطالب أ

 .قيده مطوياً أن ال يكون  .2

ريب م فيه للتدالذي تقد الدراسيوال يمكن للطالب تسجيل مواد خالل الفصل أن يكون الطالب متفرغا للتدريب  .3
 تخرج.الميداني سواء مقررات نظرية أو معمل أو مشروع 

 آلية االعتراف بجهة التدريب
 ة ومناسةةةبةنحو توفير فرد نوعي مة التنسةةةيق مع الشةةةركات والم سةةةسةةةاتمه الكليةب التدريب الميدانيوحدة تتولى 

في حالة م عرض هذه الفرد على طالب الكلية خالل فترة محددة. لطالب كلية الهندسةةةةةةةةةةةةة ويتللتدريب الميداني 
الحصةةةةةةةةةةةةةةول على  رى غير التي حددتها الوحدة فيلزم الطالبالميداني في جهة أخرغبة الطالب في أتمام التدريب 

فق ة وفرصةةةةةة التدريب وير من أجل اعتماد تلك الجه التدريب الميدانيلوحدة  افقة تلك الجهة ومن ثم تقديم طلبمو 
 دىبم لميدانيالتدريب الكامل الفترة ومن ثم يتم اتخاذ قرار من وحدة  خطة التدريب لدى تلك الجهةمع الطلب 

 هداف التدريب الميداني.وابط وأ مناسبتها وتوافقها مع ض

 مجاالت التدريب
, هندسةةةةةةة وافقة لتخصةةةةةةص الطالب )هندسةةةةةةة كهربائية، هندسةةةةةةة ميكانيكيةتم كون حدد مجاالت التدريب على أن تت

و تدريب نظري أتدريب تدريب ميداني كمهندس على رأس العمل وليس ( ويكون مجال المدنية، هندسةةةةةة صةةةةةناعية
 معملي.
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 كيفية الحصول على الفرص التدريبية
   صة تدريب بالطرق التالية:ر ن يتقدم للحصول على فضوابط التدريب الميداني أيستطيع الطالب المنطبقة عليه  

 األولى:الطريقة 

فرد تدريب مناسةةةةةةةةةةةةةةبة  4من فرد تدريب وذلك عبر اختيار  التدريب الميدانيتطرحه وحدة  التقديم  على ما
ي خالل فترة  التقديم المحددة والتي تعلن بشةةةةةةةكل سةةةةةةةنوي حير يتم اعتماد فرد التدريب بناء على المعدل التراكم

 .التدريب الميدانيللطالب خالل الفصل األول من العام األكاديمي الذي يسبق فترة 
 :الثانيةالطريقة 

ى الطالب في أتمام التدريب الميداني في جهة أخرى غير التي حددتها الوحدة فليزمه الحصول علفي حالة رغبة  
هة من أجل اعتماد تلك الج بشةةةةةةةةةةةةةةكل مبكر وكافي التدريب الميدانيموافقة تلك الجهة ومن ثم تقديم طلب  لوحدة 

ثم يتم اتخاذ قرار من وحدة لكامل الفترة ومن  وفرصةةةةةةةةةةةةةةة التدريب ويرفق مع الطلب خطة التدريب لدى تلك الجهة
 هداف التدريب الميداني.وأ  ضوابطدى مناسبتها وتوافقها مع بم التدريب الميداني

 
 

 التدريب الميدانيبرنامج الملتحق ب التزامات الطالب
 التزامات الطالب قبل فترة التدريب:

وفي حالة  .1بالطريقة رقم الفترة المحددة كما ذكر ي صيفي خالل التقديم على طلب فرصة تدريب ميدان .1
. وفي حالة قبول فرد التدريب الصةةةةةةةيفي  قة في الدخول في المنافسةةةةةةةة على عدم تقدمة يكون سةةةةةةةقط ح

ة منحه مكانيتهاء فترة التقديم  فيتم دراسةةةة إبعد ان طلب الترشةةةح للتدريب الميداني  التدريب الميدانيوحدة 
لطالب المتقديمن الفرد المطروحة ل بعد اعتمادى من فرد تدريبية فرصةةةةةةةةةةةةةةةة تدريب ميداني فيما يتبق

 .خالل فترة التقديم المحدده
عالن فرد التدريب المعتمدة للطالب يلزم الطالب التنسةةةةةةةةةةةةةةيق مع جهة التدريب من أجل مباشةةةةةةةةةةةةةةرة بعد إ  .2

التدريب تزود وحدة   هةةةةةةةةةةةةةةةة.1440شوال   6قت المحدد والذي اعتمد هذا العام ليكون بالو  التدريب الميداني
جهة ومن مسةة ولية الطالب  تواصةةل مع الطالب المرشةةحين لدى كلجهات التدريب بمعلومات ال نيالميدا

ت جل مباشةةةةرة التدريب بالوقكل المتطلبات الالزمة من أ يكمل نيتجاوب مع تواصةةةةل جهة التدريب وأ نأ
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التدريب ة صةةةعوبات لمباشةةةرة التدريب الصةةةيفي بالوقت المحدد أن يبل  وحدالمحدد. يلزم الطالب اذا واجه 
 . التدريب الميدانيبوقت كافي وبشكل رسمي عبر بريد وحدة  الميداني

 لتزامات الطالب أثناء فترة التدريبا

عدل بممن تاريخ مباشةةةةةرة التدريب  يوما(  40)   أسةةةةةابيع ثمانيةتقدر بوالتي   فترة التدريب كاملة  أكمال  .1
. علما بأن التدريب الميدانيالمعتمدة له من قبل وحدة لدى جهة التدريب سةةةةةةةةةةةةةةةاعات يوميا  5اليقل عن 

فترات األجازات الرسةةةةةةةةمية للقطاع الحكومي وكذلك الخاد  التي قد تتخلل فترة التدريب التدخل ضةةةةةةةةمن 
  يوم من التدريب الميداني. 40اتمام  يلزم فترة التدريب و 

 أبالغ وحدة التدريب الصةةةةةةيفي الصةةةةةةيفي بشةةةةةةكل رسةةةةةةمي اذا لم يسةةةةةةتطيع مباشةةةةةةرة التدريب بالوقت المحدد  .2
  هة1440شةةةةةةةةةوال   6الشةةةةةةةةةركات في القطاع الخاد يلزم مباشةةةةةةةةةرة التدريب بتاريخ الطالب المتدربين لدى.

 يوم(.  40ملزم من تاريخ مباشرة التدريب أكمال فترة التدريب الميداني كاملة ) ويكون الطالب

التدريب قبل وحدة أخرى إال بعد الحصةةةةةةةةةةةةةةول على موافقة رسةةةةةةةةةةةةةةمية من  تدريب  عدم االنتقال إلى جهة .3
 ودي إلى الغاء التدريب الصيفي. ومخالفة ذلك  ي الميداني

جوانب سةةةةةةواء ا دراية والهندسةةةةةةية والفنية وكذلك مايتعلق ب يبعد وأنظمة العمل لدى جهة التدر االلتزام بقوا  .4
 األمن والسالمة. 

وبمدة التتجاوز  يومين من تاريخ  رف التدريب الميداني أكمال نموذج معلومات االتصةةال بالطالب وبمشةة .5
 مباشرة  التدريب الميداني ) مرفق نسخة من هذا  النموذج في المرفقات لهذا الدليل(

األسةةةةةةةةبوعي ) نسةةةةةةةةخة من النموذج في المرفقات( ويلزم أرسةةةةةةةةاله إلى مشةةةةةةةةرف التدريب بحد  أكمال التقرير .6
لى عسبوع التقرير. عدم التقيد في أرساله بالوقت المحدد ي ثر وم االثنين في األسبوع الذي يلي أأقصى ي

 سبوعية.جة التقييم المعتمدة للتقارير األدر 

يومًا و يوقع  40واالنصةةةةةراف بحير يكون لمدة التنسةةةةةيق مع جهة التدريب بخصةةةةةود كشةةةةةف الحضةةةةةور  .7
 ساعات. 5الطالب وقت الدخول والخروج على أن التقل مدة التدريب اليومي عن 

وحدة إلى لسةةةري للطالب ونموذج االسةةةتابنة  رسةةةال التقرير ا بجهة التدريب التدريب مسةةةئولنسةةةيق مع الت .8
 .انتهاء فترة التدريب بعد لمحددبالوقت ا التقرير لضمان وصول بالكلية  التدريب الميداني
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 التزامات الطالب بعد فترة التدريب
  لذي ادراسي بداية الفصل البالكلية  في القسم التابع له الطالب في  التدريب الميدانييراجع الطالب منسق

 )والعرض المرئي  لمعرفة تاريخ الموعد النهائي لتسليم التقرير النهائي ميدانييعقب فترة التدريب ال
 .فالتقارير األسبوعية والتقرير السري وكشف الحضور واالنصرا بوينت(   والتأكد من استالم المنسق بور 

 دة تقديم التقرير النهائي  والعرض المرئي ) بور بوينت( وباقي المتطلبات  بالتاريخ المحدد من قبل وح
لزم ي .كلية الهندسة ا لكترونيبالكلية وستكون مواعيد معلنة لجميع الطالب على موقع   التدريب الميداني

الطالب تقديم جميع المتطلبات بالوقت المحدد لكي يتم ادراج اسمه في مواعيد التقييم لطالب برنامج 
 الترديب الميداني الصيفي. 

  يم ) بوربوينت ( أمام لجنة التقيالتدريب عنمرئي الطالب الحضور بالموعد المحدد لتقديم العرض اليلزم 
 .التدريب الميدانيدده وحدة بتاريخ تح

 النهائي التقرير كتابة
ى النقاط باللغة االنجليزية ويجب أن يحتوي عل شامل عن التدريب كتابة تقريرخالل فترة التدريب يقوم الطالب ب

نات ش ون تروني تحت رابط اعالكفي موقع الكلية ا ل) يوجد نموذج إرشادي للتقرير النهائي التالية حسب ترتيبها
 :الطالب(

 :صفحة الغالف .1

 التدريب.جهة تحتوي هذه الصفحة على معلومات الطالب و 

 :صفحة المحتويات .2

ئيسةةةةةةةية والفرعية في كل باب أو فصةةةةةةةل كما رتبها ر تحتوي هذه الصةةةةةةةفحة على قائمة بمواضةةةةةةةيع التقرير ال
 الصفحة أمام كل عنوان.الطالب بنفسه على أن يكتب رقم 

 المقدمة: .3

 بشكل مختصر.ر يشرح فيها الطالب طبيعة واهداف ومخرجات  فترة التدريب  وهي أول باب في التقري

 

 مواضيع التقرير: .4
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عمال التي ومسةلسةلة بحير تحتوي على جميع األ وهي عبارة عن عدد من االبواب والفصةول مرتبة بشةكل منطقي
 .التدريبل فترة قام بها الطالب خال

 الخالصة والتوصيات: .5

وهي الباب االخير من أبواب التقرير حير يقدم الطالب ملخصةةةةةةةةةةةةًا عن التدريب والمهارات والخبرات التي 
 اكتسبها خالل التدريب.  

 المصادر والمراجع: .6

 في هذا الجزء يقوم الطالب بكتابة اسماء المصادر والمراجع التي استخدمها في كتابة التقرير.
 

 ات جهة التدريبالتزام
لتخصةةةةةةةةةةةةةةص الطالب وبما ينمي  مناسةةةةةةةةةةةةةةب للطالب المتدرب  برنامج تدريبي ميداني  جهة التدريب توفر .1

 مهارات العمل الميداني .

يوما( ويلزم الطالب ان يوقع وقت  40تعد  كشةةةةةةةةف حضةةةةةةةةور وانصةةةةةةةةراف  للطالب طيلة فترة التدريب )   .2
سةةةةةةةةاعات ولجهة التدريب الحق في زيادة  5الدخول ووقت الخرج على أن التقل فترة التدريب اليومي عن 

راف مع واالنصةة نهاية التدريب يرفق كشةةف الحضةةورسةةاعات يوميا. وفي  7سةةاعات التدريب بما اليزيد  
  .للطالبالتقرير السري 

ء عن مستوى أداسري نهاية التدريب بتقرير  وحدة التدريب الميداني  الصيفي بالكلية  جهة التدريب تزود .3
 دريب، على أن يرسةةل عند نهاية فترة التالمعد لذلك ومرفق نسةةخة في هذا الدليل حسةةب النموذج الطالب 

 وباالمكان تسليمة للطالب في ظروف  مغلق ومختوم من قبل جهة التدريب.

 .التدريب الميدانيانة عن برنامج بنموذج استب التدريب الميدانيتزود جهة التدريب وحدة  .4
أثناء فترة   بعمل زيارات إشةةةةةةةةةةةةةرافية  على الطالب  من الكلية  مهمة المشةةةةةةةةةةةةةرفين  جهة التدريب تسةةةةةةةةةةةةةهل  .5

 ة التدريب.هيلتقيى المشرف فيها الطالب وكذلك مشرفي التدريب في ج  التدريب 

 التدريب الميدانياالعتذار عن 
 وفق ما يلي: الصيفياالعتذار عن التدريب  ضوابط  
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   عن طريق  تقديم نموذج يحق للطالب المتقدم أن ينسحب  التدريب الميدانيالتقديم على برنامج خالل فترة
لى منسق التدريب في القسم التابع له الطالب وذلك ضمن الفترة التدريب الصيفي إطلب االنسحاب من 

 خرى.واليترتب على ذلك اي أجراءات أ التدريب الميدانيالمحددة لالنسحاب التي تعلنها وحدة 

  بعد اعتماد فرد التدريب وانتهاء فترة االنسحاب المحددة من قبل وحدة الترديب الميداني الصيفي يلزم
ويضمن فيه كل المبررات ومن  التدريب الميدانيدة الب الراغب في االنسحاب تقديم  خطاب خطي لوحالط

واتخاذ القرار المناسب ويتم ابالغ الطالب بشكل  في الكلية ثم يتم عرضه على أعضاء وحدة التدريب
قد رد فيكون الطالب  بعد أعتماد الفرسمي عبر بريد الطالب ا لكتروني الجامعي. في حالة أنسحاب 

احقيته في الدخول في المنافسة على فرد التدريب الصيفي للعام الذي يلية والتي تبنى على المعدل 
يجاد فرصة تدريب ميداني مناسبة للطالب المنسحب ن تلتزم وحدة التدريب الصيفي في إالتراكمي. ولك

 الجدد.حسب االمكانيات ومايتوفر من فرد بعد عملية اعتماد الفرد للمتقدمين 
 أمور طارئة للطالب حدوث  تدريب الميداني وفي حالةال يحق للطالب االعتذار عن التدريب بعد بدء ال

من التدريب عليه التقدم بشكل عاجل إلى وحدة التدريب الصيفي بطلب االعتذار ويرفق  تستدعي انسحابه
من ثم يتم دراسة طلبه من قبل لمبررات االعتذار عن التدريب و  الثبوتية الرسمية  المستندات مع طلبه 

  .ويتم ابالغ الطالب رسميا عبر بريده ا لكتروني الجامعي التدريب الميدانيوحدة 
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 التدريب الميدانينماذج 

Contact   Form  

Summer training /  1439 – 1440 H 

خالل يومين من مباشرة التدريب( التدريب الميدانيلوحدة  )يلزم اراسلها من قبل الطالب  

This form must be filled by the trainee and sent to the training committee at  engr-st@psau.edu.sa.  

  Company 

 

Student  

 هـ 1440-1439كاديمي الميداني للعام األ نموذج حضور وانصراف خالل فترة التدريب

Company 
........................................................................................................... 

Address 
........................................................................................................... 

Field supervisor  
........................................................................................................... 

Email of supervisor 
........................................................................................................... 

Phone of supervisor 
........................................................................................................... 

Name 
........................................................................................................... 

ID 
........................................................................................................... 

Department  
........................................................................................................... 

Email  
........................................................................................................... 

Phone 
........................................................................................................... 

mailto:engr-st@psau.edu.sa
mailto:engr-st@psau.edu.sa
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اسم الطالب 

 المتدرب

اسم المشرف   الشركة/القسم الرقم الجامعي التخصص

 على التدريب

 الهاتف

 

 

      

توقيع  توقيع الطالب وقت االنصراف وقت الحضور التاريخ اليوم

 المشرف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

 

 

 

Weekly Report / 1439 – 1440 H 
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Student Name Student ID Department  Week  

…………………………………..….. …..……………. ……………….. ………………… 

 

 

 

 

 

A summary of the training and what 

are its benefits to the student and its 

relationship to scientific material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            The following section is to be filled by the supervisor on training:  

 

Company: Department: 

Phone Number: Fax: 

Training 

nature Practical      □ Theoretical    □ Guidance     □ 

Supervisor comments on the student performance: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor name Position Signature  Stamp  

    

   
 

                      Summer Training Evaluation Form (Confidential Report) / 1439-1440H 
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Student’s Internship Survey 

Student Name Student ID Department  specialization 

    

Company Name  

Address   

Area of specialization  

Department  

Training period 
From         /    / 1440 
to              /    / 1440 

Number of 
weeks 

 

Student training program summary: 
 

 

 

 

 

 

Student performance evaluation Unsatisfactory  Developing Satisfactory Exemplary   

Commitment of attendance.     

Following the instructions and 
guidance 

    

Extent of cooperation.     

Ability to understand the work 
assigned to him. 

    

Ability to communicate effectively.     

Ability to work within a group.     

Ability to work independently.     

Creativity at work.     

Scientific background.     

Overall evaluation of student.     

 

Supervisor Name Position   Signature  Stamp 
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Summer training / 1439-1440 H 

We are always interested in getting feedback concerning our students and their internship experiences. 

Please take a moment to complete this survey. 

1. Name of Student:  

2. What is your major?  

3. Name and address of Internship 
Organization: 

 

4. Name and position of 
Supervisor: 

 

5. Based on your internship experience, please respond by checking the most 
appropriate box in the adjacent cells. 
Note that: (1) Strongly Disagree (2) Disagree (3) Agree (4) Strongly Agree 

1 2 3 4 

a. I was assigned meaningful tasks in my internship.     
b. My internship assignments were relevant to my academic course work.     
c. My internship assignments were relevant to my interests.     
d. I had regular supervision and guidance from my supervisor.     
e. My supervisor and/or other staff were available if I had questions     
f. I learned new knowledge in my internship.     
g. I improved my communication skills in this internship.     
h. I improved my team work skills in this internship.     

 

6. Have you received an offer from this employer?                                                   Yes ……              No  ……. 
7. Would you recommend this internship organization to others?                         Yes ……              No  ……. 
8. Mention the most important strengths of the internship experience: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Mention the most important weaknesses in the internship experience: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
10. Please feel free to comment on any aspect of the internship experience: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 

Supervisor’s Internship Survey 
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Summer training / 1439-1440 H 

Thank you again for taking the time to provide this feedback. The internship is one of the key learning 

opportunities in the College of Engineering at Prince Sattam bin AbdulAziz University. Your comments 

will make it more beneficial to employers and students in the years to come. Please take a moment to 

complete this survey. 

 

Supervisor's Name:  

Name of Internship Organization:  

Address:  

Supervisor's Phone number and E-mail:  

Internship Dates:  

1. Mention the most important weaknesses and strengths of this training experience. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 

2. Please feel free to comment on any aspect of the internship experience: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 

3. Do you have any additional suggestions that, in your opinion, will be beneficial to improve the training 
of student? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 

4. Looking forward, would you be willing to host another intern next year? What would you change, if 
any? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 



 

 
College of Engineering  

GUIDELINES FOR PRACTICAL TRAINING REPORT 

Prepared by: Practical Training Committee at the College of Engineering at PSAU 

The objective of the Report is to describe: 

- The work you have undertaken during your training,  

- The techniques you have learned and the skills you have acquired,  

- The contributions you have made to your work environment  

- The conclusions you have drawn from your experience  

Moreover, this report aims to prepare student to write a professional and detailed report.  

1- Report submission guidelines  

- After completing the training period, you will write a technical report and present it to a department 

training committee.  

- The deadline for submitting the training report is the end of the first month of the first term. 

- The weekly reports signed and stamped by the company must be attached at the end of report. 

- After submitting your final report you will give an oral presentation of your summer training 

according to a schedule prepared by the department training committee. 

- You will present what knowledge and or experience you gained during the 8 weeks.  

2- Report content and format guidelines 

- The report should concentrate on the student acquired experience and knowledge during the training 

period. Topics within the report should be coherent, clear and concise.  

-  The report should be illustrated with appropriate tables, diagrams and graphs where necessary.  Tables 

and graphs should be properly labeled.  

- There is no specific number of required pages. However, the report length should be reasonable. 

- The report should have a bibliography and references, where appropriate.  

- The report should be printed on A4 size. 

- The font used should be Times New Roman and font size should be 12. 

- The top, bottom and right margins should be 1” each. The left margin should be 2”. 

- The line spacing should be fixed at 1.5 lines. 

- Page numbers should be placed at bottom middle position. 

- Chapters should be numbered as 1, 2, 3, etc.  

- The tables should be in the format of Table 1.1, Table 1.2, Table2.1, etc. where 1.1 indicates that it is the 

first table in Chapter 1; and 2.1 indicates first table in Chapter 2. 

- Similarly figures should be in the format of Figure 1.1, Figure 1.2, Figure 2.1, etc. where 1.1 indicates 

first figure in Chapter 1 and 2.1 indicates first figure in Chapter 2. 

- You should submit 1 hard copy to the Department Summer Training Committee. 

- It is recommended that you should follow the format below in writing the Final Training Report: 

(Delete this page for final report) 
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Submitted by:  
 

Name Last Name: …………………….  

ID Number:   ……………………… 

  
Performed at:  

 
Name and Location of Company  

 

 
Period of Training:   …/…./1440 H   to     …/…./1440 H 
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Table of Contents 
 

- The report must have a table of contents, which shows the principal divisions of the 

work and the page numbers on which they are found.  

- All the pages except the Title Page and Table of Contents pages must be listed 
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Abstract (optional) 

- This section will comprise a brief summary of the entire report.  

- It describes in a few sentences where your training was carried out 

(company, department, location, etc.) and summarizes training goals, 

activities, and accomplishments.   

- No illustrations, graphs, tables or charts should be included in this section
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Chapter1:  Introduction 

The purpose of this section is to provide a brief introduction of the training and 

should include the following information:  

- A description of your training objectives. 

- A brief presentation of the company. 

- A brief summary of the type of work you have done. 

- An explanation of the organization of the rest of the report.  
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Chapter2:   Company profile  

The purpose of this section is to provide a detailed information about the company 

and department(s) where you performed your training and should include its 

address, its history, its line of business (what does it do), and how many employees 

it has etc. 
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Chapter3: Work and activities done during 

the training 

The purpose of this section is to provide a detailed explanation on the following:  

- The schedule of the training assignments and activities. 

- The work you have accomplished during this training which should be 

consistent with your weekly reports. 

- The safety procedures you have followed.  

- The techniques you have learned, the skills you have acquired, the 

contributions you have made, the responsibilities you have assumed, and 

the equipment you have used (if any). 

- All other pertinent observations or information. 
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Conclusion  

The conclusions of the report are summarized in this section and should include 

the following: 

- A Summary of activities you have conducted, what you have learned, 

experienced and acquired. 

- A recommendations on how to improve the training and other constructive 

comments and suggestions. 
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where appropriate. 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Prince Sattam bin Abdulaziz University 

 

  

 

 

 

Weekly reports 

 

The weekly reports signed and stamped by the company must be added here. 

 

 


