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 مقدمة

برنامج التدريب الميداني الصيفي في كلية الهندسة يعد ركيزة أساسية نحو أعداد طالب كلية 

إضافة  الهندسة لمرحلة مابعد التخرج عبر توفير فرص تدريب ميداني نوعية وبقطاعات متميزة. 

تحصيل العلمي والمهاري للطالب  طلية دراستة في كلية الهندسة  من المقررات األكاديمية إلى ال

جانب مهم يعد  برنامج  التدريب  الميداني  والمعامل الدراسية واألنشطة  الطالبية التطويرية فأن 

التو اصل ات العمل المهني كالعمل الميداني ويبني فيه  العديد من مهاريتعلم فيه الطالب أساسيات 

كذلك الطالب  ويبني  .خرين والعمل في فريق وااللتزام بمتلطلبات العمل الفنية واإلداريةمع اآل

الميداني الصيفي إلى خلق شراكة  خبرة هندسية ميادينة بمجال التخصص. سعت وحدة التدريب

دريب ت ستراتيجية ومستدامة مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة من أجل توفير فرصا

و بشكل سنوي من أجل تلبية  احتياجات وطموحات طالب كلية  ميداني صيفي نوعية ومميزة 

ليشمل  هذا الدليل التدريب الصيفي فقد أعدت وحدة التدريب الميداني الصيفي  وألهميةالهندسة. 

ق في العديد من التعليمات والتنظيمات التي من المهم أن يطلع وبشكل دقيق  عليها الطالب الملتح

لجميع مراحل   برنامج التدريب   برنامج التدريب الميداني الصيفي كذلك يشمل النماذج واآللية 

الميداني الصيفي  أبتدا من مرحلة خلق الفرص واعتمادها ومن ثم مرحلة التدريب ويعقبها مرحلة 

 التقييم النهائي. 

 الصيفيالميداني  وحدة التدريب 
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  مصطلحات برنامج التدريب

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

 

في الفصل األول من السنة التي ساعة معتمدة بنجاح  96 أجتاز الطالب الذي يقصد بالمتدرب :المتدرب

راستها مجموع الساعات المعتمدة التي أتم الطالب د أن أو مباشرة الصيفي تسبق التدريب

 لدراسيمجموع الساعات المعتمدة التي قام الطالب بالتسجيل للفصل ا اا اليهبنجاح مضاف

  .ساعة معتمدة 96الثاني ال يقل عن 

  تخصص المتدرب. مع الهندسة بما يتوافقفي مجال  هندسي ميداني  أي عمل :  مجال التدريب

أو نظام وزارة العمل سواء في نظام الخدمة المدنية  يقصد بجهة التدريب كل جهة معتبرة :  جهة التدريب

تخصص مع  الهندسة بما يتوافقكانت حكومية أو خاصة ويكون لديها نشاط في مجال 

ة من موافقى توصية و، كما يتم اعتماد أي جهة خارج المملكة كجهة للتدريب بناًء علالمتدرب

خطة ه التدريب الميداني الصيفي بالكلية بعد أن يقدم الطالب طلب رسمي ومرفق معوحدة 

 تدريب لكامل الفترة.

، وهي الفريق المكلف والمفوض من قبل عميد الكلية للقيام الصيفي التدريب يقصد بها وحدة   :الوحدة 

  الخاصة ببرنامج التدريب الميداني الصيفي.  بكامل المهام 

 .جامعة األمير سطام بن عبدالعزيزب الهندسةهي كلية  : الكلية
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 الميداني مفهوم التدريب

ة التقدل عدن ميداني لمددقضاء فترة من التدريب ال ساعة وأكثر  96ممن اكمل  الهندسةكلية  الب يتعين على ط    

قة بمجال ذات العال القطاعات الحكومية والخاصة  يوم(  كمتطلب جامعي  قبل التخرج في أحدى  40أسابيع )  8

تيدب دور الطالدب ترالتدرب الصيفي او بمقد سواء مايتم توفيره من فرص تدريب من قبل وحدة تخصص الطالب 

امل كحدى الجهات  على أن يقدم  الطالب طلب رسمي بذلك ويرفق معه خطة التدريب  خالل فرصة تدريب في أ

 كتددرب فدي تلدالفترة ومن ثم يتم دراستة واتخاذ القرار من قبل وحدة التددريب الميدداني الصديفي بمددى مناسدبة ال

  مل الهندسي. تطوير المهارات التخصصية والميدانية للطالب وأعداده لسوق العامج إلى ويهدف هذا البرن ، الجهة

 الصيفيأهداف التدريب 

  .الميداني إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على بيئة العمل .1

 بات والصعوبات في العمل الميداني.العقتطوير مهارة التعامل مع  .2

 تة فييلة الطالب العلمية والمعملية خالل دراسمل التطبيقي كمصدر دعم وتطوير لحصممارسة الع .3

 الكلية.

 وتطوير مهارات العمل الجماعي حمل المسئولية والتقيد بالمواعيدعلى ت تدريب الطالب .4

 ية.تجهيزات والمعدات الموجودة في مواقع العمل وربط ذلك بما تعلمه في الكلالالتعرف على  .5

 . وظيفية المتاحة له بعد التخرجللطالب لكي يتعرف على الفرص ال إتاحة الفرصة .6

لهندسية ول الومحاولة إيجاد الح العمل إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على المشكالت الموجودة في بيئة .7

 بحاث أو مشاريع التخرج.المالئمة من خالل األ

 كليةلى الإعطاء الكلية فكرة واضحة عن حاجة سوق العمل ومتطلباته المختلفة مما ينعكس إيجابيا ع .8

ية مع فتح تخصصات جديدة وذلك من خالل تواصل الكل أو سواء من ناحية تطوير الخطط األكاديمية

 التدريب.فترة  الجهات المختلفة أثناء 

أثناء عن قرب  على مخرجات الكلية  الكلية والتعرف تقويم أداء طالبل لجهة التدريبإتاحة الفرصة  .9

 .استقطاب طالب الكلية بعد التخرجانية مكافترة التدريب ومعرفة مدى االستفادة منه و

 المتطلبات األكاديمية للبرنامج

 تالية:روط الاستيفاء الشيستطيع طالب الكية أن يتقدم للتسجيل في برنامج التدريب الميداني الصيفي  عند  

 بق التدريبساعة معتمدة بنجاح في الفصل األول من السنة التي تس 96لب قد أتم دراسة اأن يكون الط .1

موع ليه مجمباشرة أو أن مجموع الساعات المعتمدة التي أتم الطالب دراستها بنجاح مضافا ا الصيفي

على ان  .معتمدة ساعة 96الساعات المعتمدة التي قام الطالب بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني ال يقل عن 

 يداني.ساعة بنجاح بنهاية الفصل الدراسي الذي يسبق التدريب الم 96يجتاز الطالب 

ً أن ال يكون  .2  .قيده مطويا
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ه قديم فيتالذي  الدراسيوال يمكن للطالب تسجيل مواد خالل الفصل أن يكون الطالب متفرغا للتدريب  .3

 سواء مقررات نظرية أو معمل أو مشروع تخرج.  للتدريب الميداني

 آلية االعتراف بجهة التدريب
رص نوعيىة نحو توفير ف التنسيق مع الشركات والمؤسسات  مهمة الكليةب الصيفيالميداني التدريب  وحدة تتولى 

ة محدددة . للتدريب الميداني  لطالب كلية الهندسة ويتم عرض هذه الفرص على طالب الكلية  خالل فتدر ومناسبة

ل الحصو طالبرى غير التي حددتها الوحدة فيلزم الفي حالة رغبة الطالب في أتمام التدريب الميداني في جهة أخ

ة وفرصدة جهدموافقة تلك الجهة ومن ثم تقديم طلب  لوحدة التدريب الميداني الصيفي من أجدل اعتمداد تلدك العلى 

حدة التددريب والتدريب لدى تلك الجهة  لكامل الفترة ومن ثم يتم اتخاذ قرار من  خطة التدريب ويرفق مع الطلب 

 ريب الميداني.هداف التددى مناسبتها وتوافقها مع ظوابط وأالميداني الصيفي بم

 مجاالت التدريب
سددة , هندوافقددة لتخصددص الطالددب )هندسدة كهربائيددة، هندسددة ميكانيكيددةتم كدونحددد مجدداالت التدددريب علددى أن تت

ي او ( ويكون مجال التدريب تدريب ميداني كمهندس على راس العمل وليس تدريب نظر مدنية، هندسة صناعية

 معملي.
 

 

 ةكيفية الحصول على الفرص التدريبي
  لتالية: ايستطيع الطالب المنطبقة عليه ظوابط التدريب الميداني ان يتقدم للحصول على فصة تدريب بالطرق  

 األولى:الطريقة 

ب فدرص تددري 4التقديم  على ماتطرحه وحددة التددريب الميدداني الصديفي مدن فدرص تددريب وذلدك عبدر اختيدار 

ى المعددل كل سدنوي حيدي يدتم اعتمداد فدرص التددريب بنداء علدمناسبة خالل فترة  التقديم المحددة والتي تعلن بشد

 ي.التراكمي للطالب خالل الفصل األول من العام األكاديمي الذي يسبق فترة التدريب الميداني الصيف

 :الثانيةالطريقة 

علدى لحصول افي حالة رغبة الطالب في أتمام التدريب الميداني في جهة أخرى غير التي حددتها الوحدة فليزمه  

عتمداد تلدك اموافقة تلك الجهة ومن ثم تقديم طلب  لوحدة التدريب الميداني الصيفي بشكل مبكر وكدافي  مدن أجدل 

ن خاذ قرار مالجهة وفرصة التدريب ويرفق مع الطلب  خطة التدريب لدى تلك الجهة  لكامل الفترة ومن ثم يتم ات

 هداف التدريب الميداني.مع ظوابط وأ دى مناسبتها وتوافقهاوحدة التدريب الميداني الصيفي بم

 
 

 الميداني الصيفي برنامج التدريبالملتحق ب التزامات الطالب

 التزامات الطالب قبل فترة التدريب:

وفدي  .1التقديم على طلب فرصة تدريب ميدداني  صديفي خدالل  الفتدرة المحدددة كمدا ذكدر بالطريقدة رقدم  .1

. وفي حالدة قبدول فرص التدريب الصيفي  المنافسة على  قة في الدخول فيحالة عدم تقدمة يكون سقط ح
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بعدد انتهداء فتدرة التقدديم  فيدتم دراسددة  الميدداني الصديفي طلدب الترشدح للتددريب الميدداني  وحددة التددريب

لطالب الفرص المطروحة ل ى من فرص تدريبية بعد اعتماد امكانية منحه فرصة تدريب ميداني فيما يتبق

 .لتقديم المحددهالمتقديمن خالل فترة ا

رة بعد أعدالن فدرص التددريب المعتمددة للطدالب يلدزم الطالدب التنسديق مدع جهدة التددريب مدن أجدل مباشد .2

د وحددة تدزو  هد..1440شدوال   6قت المحدد والذي اعتمد هذا العدام ليكدونالتدريب الميداني الصيفي بالو

مدن جهده و ب المرشحين لدى كلتواصل مع الطالالتدريب الميداني الصيفي جهات التدريب بمعلومات ال

اشدرة جدل مبيكمل  كل المتطلبات الالزمة من أ مسولية الطالب ان يتجاوب مع تواصل جهة التدريب وان

حددد أن صدعوبات لمباشدرة التددريب الصديفي بالوقدت المت المحدد. يلدزم الطالدب اذا واجده التدريب بالوق

ي ل رسددمي عبددر بريددد وحدددة التدددريب الميدددانيبلددو وحدددة التدددريب الميددداني الصدديفي بوقددت كددافي وبشددك

 الصيفي. 

 لتزامات الطالب أثناء فترة التدريبا

بمعددل لتددريب مدن تداريم مباشدرة ا يوما(  40)   أسابيع ثمانيةتقدر بوالتي   فترة التدريب كاملة  أكمال  .1

. علمدا يني الصديفالمعتمدة له من قبل وحدة التددريب الميددالدى جهة التدريب ساعات يوميا  5اليقل عن 

تددخل بأن فترات األجازات الرسدمية للقطداع الحكدومي وكدذلك الخداص  التدي قدد تتخلدل فتدرة التددريب ال

  يوم من التدريب الميداني. 40اتمام  يلزم ضمن فترة التدريب و

 د أبددالو وحدددة التدددريب الصدديفي الصدديفي بشددكل رسددمي اذا لددم يسددتطيع مباشددرة التدددريب بالوقددت المحددد .2

  .هد1441شدوال  8 الشركات فدي القطداع الخداص يلدزم مباشدرة التددريب بتداريم ب المتدربين لدىالطال.

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

ب قبددل وحدددة التدددريأخددرى إال بعددد الحصددول علددى موافقددة رسددمية مددن  تدددريب  عدددم االنتقددال إلددى جهددة .3

 ودي إلى الغاء التدريب الصيفي. لميداني الصيفي ومخالفة ذلك  يا

ايتعلق سددواء اإلدرايددة والهندسددية والفنيددة وكددذلك مدد عددد وأنظمددة العمددل لدددى جهددة التدددريبااللتددزام بقوا .4

 بجوانب األمن والسالمة. 

تداريم  ن منوبمدة التتجاوز  يومي رف التدريب الميداني أكمال نموذج معلومات االتصال بالطالب وبمش .5

 مباشرة  التدريب الميداني ) مرفق نسخة من هذا  النموذج في المرفقات لهذا الدليل(

حدد بأكمال التقرير األسدبوعي ) نسدخة مدن النمدوذج فدي المرفقدات( ويلدزم أرسداله إلدى مشدرف التددريب  .6

لدى د يؤثر عالمحد سبوع التقرير. عدم التقيد في أرساله بالوقتوم االثنين في األسبوع الذي يلي أأقصى ي

 سبوعية.جة التقييم المعتمدة للتقارير األدر

يومداً و يوقدع  40التنسيق مع جهة التددريب بخصدوص كشدف الحضدور واالنصدراف بحيدي يكدون لمددة  .7

 ساعات. 5الطالب وقت الدخول والخروج على أن التقل مدة التدريب اليومي عن 

وحددة ى إلدلسري للطالب ونمدوذج االسدتابنة لتقرير اإلرسال ا بجهة التدريب التدريب مسئولنسيق مع الت .8

 .تدريبانتهاء فترة ال بعد بالوقت المحدد التقرير لضمان وصول بالكلية التدريب الميداني الصيفي 

 

 التزامات الطالب بعد فترة التدريب
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  لفصل ا دايةبيراجع الطالب منسق التدريب الميداني الصيفي بالكلية  في القسم التابع له الطالب في

 نهائيير اللمعرفة تاريم الموعد النهائي لتسليم التقر ميدانيدراسي الذي يعقب فترة التدريب الال

ي ير السرالتقارير األسبوعية والتقر والعرض المرئي ) بور بوينت(   والتأكد من استالم المنسق 

 .وكشف الحضور واالنصراف

 ة قبل وحد دد مننت( وباقي المتطلبات  بالتاريم المحتقديم التقرير النهائي  والعرض المرئي ) بور بوي

ة لهندسكلية االتدريب الميداني الصيفي  بالكلية وستكون مواعيد معلنة لجميع الطالب على موقع 

يم يد التقيمواع يلزم الطالب تقديم جميع المتطلبات بالوقت المحدد لكي يتم ادراج اسمه في .اإللكتروني

 ميداني الصيفي. لطالب برنامج الترديب ال

  لتقييم ام لجنة ) بوربوينت ( أماعن التدريبمرئي الطالب الحضور بالموعد المحدد لتقديم العرض اليلزم 

 دده وحدة التدريب الميداني الصيفي.بتاريم تح

 النهائيالتقرير كتابة

اط على النق حتويب أن يباللغة االنجليزية ويج شامل عن التدريب كتابة تقريرخالل فترة التدريب يقوم الطالب ب

عالنات اابط تروني تحت رك) يوجد نموذج إرشادي للتقرير النهائي في موقع الكلية اإللالتالية حسب ترتيبها

 :شؤون الطالب(

 :صفحة الغالف .1

 التدريب.جهة تحتوي هذه الصفحة على معلومات الطالب و

 :صفحة المحتويات .2

بهدا ئيسدية والفرعيدة فدي كدل بداب أو فصدل كمدا رترالتحتوي هذه الصفحة على قائمدة بمواضديع التقريدر 

 الطالب بنفسه على أن يكتب رقم الصفحة أمام كل عنوان.

 المقدمة: .3

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

 

 مواضيع التقرير: .4

لتي عمال اومسلسلة بحيي تحتوي على جميع األ منطقي وهي عبارة عن عدد من االبواب والفصول مرتبة بشكل

 .ل فترة التدريبقام بها الطالب خال

 الخالصة والتوصيات: .5

ات التدي وهي الباب االخير من أبواب التقرير حيي يقدم الطالب ملخصاً عن التدريب والمهارات والخبدر

 اكتسبها خالل التدريب.  

 المصادر والمراجع: .6

 ر.الب بكتابة اسماء المصادر والمراجع التي استخدمها في كتابة التقريفي هذا الجزء يقوم الط

 

 التزامات جهة التدريب

لتخصددص الطالددب وبمددا ينمددي  مناسددب للطالددب المتدددرب  برنددامج تدددريبي ميددداني  جهددة التدددريب تددوفر .1

 مهارات العمل الميداني .
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 ويلدزم الطالدب ان يوقدع وقدتيومدا(  40تعد  كشف حضدور وانصدراف  للطالدب طيلدة فتدرة التددريب )   .2

يدادة زساعات ولجهة التدريب الحق في  5الدخول ووقت الخرج على أن التقل فترة التدريب اليومي عن 

ع مدواالنصدراف  نهاية التدريب يرفق كشف الحضورساعات يوميا. وفي  7ساعات التدريب بما اليزيد  

  .للطالبالتقرير السري 

سدتوى عدن مسدري نهايدة التددريب بتقريدر  الميدداني  الصديفي بالكليدة وحدة التدريب  جهة التدريب تزود .3

تدرة ف، علدى أن يرسدل عندد نهايدة المعدد لدذلك ومرفدق نسدخة فدي هدذا الددليل حسدب النمدوذج أداء الطالب 

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

ني الميدددا دريبانة عددن برنددامج التددبنمددوذج اسددتداني الصدديفي بتددزود جهددة التدددريب وحدددة التدددريب الميدد .4

 الصيفي.

رة  أثندداء فتدد بعمددل زيددارات إشددرافية  علددى الطددالب  مددن الكليددة  مهمددة المشددرفين  جهددة التدددريب تسددهل  .5

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

 فيالصي الميداني االعتذار عن التدريب

 وفق ما يلي: الصيفياالعتذار عن التدريب  ضوابط  

   ريق  عن طب في يحق للطالب المتقدم أن ينسحداني الصيالتقديم على برنامج التدريب الميخالل فترة

ذلك ولطالب لى منسق التدريب في القسم التابع له اطلب االنسحاب من التدريب الصيفي إتقديم نموذج 

اي  ى ذلكصيفي واليترتب علحاب التي تعلنها وحدة التدريب الميداني الضمن الفترة المحددة لالنس

 خرى.أجراءات أ

 يفي يلزمي الصبعد اعتماد فرص التدريب وانتهاء فترة االنسحاب المحددة من قبل وحدة الترديب الميدان 

ل ه كالميداني الصيفي ويضمن في دة التدريبالطالب الراغب في االنسحاب تقديم  خطاب خطي لوح

بالو يتم اوواتخاذ القرار المناسب  في الكلية المبررات ومن ثم يتم عرضه على أعضاء وحدة التدريب

عتماد أالطالب  بعد الطالب بشكل رسمي عبر بريد الطالب اإللكتروني الجامعي. في حالة أنسحاب 

تي تبنى ة والي يليقد احقيته في الدخول في المنافسة على فرص التدريب الصيفي للعام الذالفرص فيكون 

 ناسبةيجاد فرصة تدريب ميداني من تلتزم وحدة التدريب الصيفي في إعلى المعدل التراكمي. ولك

 لجدد.للطالب المنسحب حسب االمكانيات ومايتوفر من فرص بعد عملية اعتماد الفرص للمتقدمين ا

 أمور طارئة للطالب حدوث  ةتدريب الميداني وفي حالال يحق للطالب االعتذار عن التدريب بعد بدء ال

من التدريب عليه التقدم بشكل عاجل إلى وحدة التدريب الصيفي بطلب االعتذار ويرفق  تستدعي انسحابه

لمبررات االعتذار عن التدريب ومن ثم يتم دراسة طلبه من قبل  الثبوتية الرسمية  المستندات مع طلبه 

  .وحدة التدريب الميداني الصيفي ويتم ابالو الطالب رسميا عبر بريده اإللكتروني الجامعي
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 نماذج التدريب الميداني الصيفي

Contact   Form  

Summer training /  1441 H 

يب(ب الميداني الصيفي خالل يومين من مباشرة التدر)يلزم اراسلها من قبل الطالب  لوحدة التدري  

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

  Company 

 

Student  

 هـ 1441كاديمي 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

المشرف  اسم  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 / 1441 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) / 1441H 

Student Name Student ID Department  specialization 
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Student’s Internship Survey 
Summer training / 1441 H 

    

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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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 
Summer training / 1441H 
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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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PRACTICAL TRAINING REPORT 
 

 

 

Submitted by:  
 

Name Last Name: …………………….  

ID Number:   ……………………… 

  
Performed at:  

 
Name and Location of Company  

 

 
Period of Training:   …/…./1441 H   to     …/…./1441 H 
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have supported and guided him during the training. 
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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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