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 I تنظيمات مقرر التدريب الصيفي

 

 

 

 ة قدمامل

 

على آله وصحبه  الحمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على الرسول األكرم، معلم العلماء وقدوة األتقياء والبلغاء، و 

م، وبعد: 
َ
 وسل

 

في رفع مس بما يسهم  التطبيقية  الكاف من الخبرة  بالقنفذة على إعطاء طالبها القدر   من كلية الحاسب اآللي 
ً
تأهيلهم املعرفي والعملي  حرصا توى 

  أولت والتحسين من فرصهم في سوق العمل، فقد
ً
  الكلية اهتماما

ً
التنظيمات بهدف   هذه  وضعت ولقدومخرجاته.   الصيفي  التدريب ببرنامج كبيرا

 تنظيم األعمال املرتبطة بالتدريب الصيفي بما يضمن تحقيقها بكل فاعلية واقتدار.  

 

بالقنفذة  كلية الحاسب اآللي  وكيل    عبيد بن غازي الحضريتي  الدكتور/  سعادة قام بكتابة وتنقيح هذه التنظيمات منوبتكون فريق العمل الذي  

  .األكاديمية ومن سعادة األستاذ/ سعد بن فضاء البقمي املشرف على وحدة التدريب الصيفي بالكلية. للشؤون 

 

  ئه أراعلى  الزهراني معيضبن  خضرانعميد كلية الحاسب اآللي بالقنفذة الدكتور/  سعادةالى ويود فريق العمل ان يتقدم بجزيل الشكر واالمتنان 

 .العمل هذا إلنجاز الالمحدود القيمة ودعمه
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  املادة األولى: أهداف التدريب الصيفي

 

 للعملية  
ً
 التعليمية. ممارسة الطالب للعمل التطبيقي على أرض الواقع والذي يعد مكمال

 وربط ذلك بما يتم تعلمه في الكلية.  على بيئة العمل التي يتوقع عمله بها بعد التخرج واحتياجاتها وقيودها تعرف الطالب 

للتعرف    للطالب  الفرصة  في    التقنيةعلى املشكالت  إتاحة  العملاملوجودة  املالئمة وذلك من    التقنيةومحاولة إيجاد الحلول    بيئة 

 التخرج.خالل األبحاث أو مشاريع 

 تخصصه. لفرصة للطالب للتعرف على جهات العمل املختلفة الختيار جهات العمل املناسبة في مجال إتاحة ا 

 .تهيئة الطالب إلعداد وكتابة تقارير فنية 

تطوير   ناحية  من  الكلية سواء  على   
ً
إيجابا ينعكس  مما  املختلفة  ومتطلباته  العمل  حاجة سوق  عن  واضحة  فكرة  الكلية  إعطاء 

 الطالب. مناهجها أو فتح تخصصات جديدة وذلك بناًء على ما يرد من اقتراحات من قبل أعضاء هيئة التدريس املشرفين على تدريب  

 

 التقديم على التدريب الصيفي  شروط: الثانيةاملادة 

 

 ( 115)  ال تقل عنللطالب    واملسجلة  املجتازة  عدد الساعاتمجموع    عندما يكون   مقرر التدريب الصيفي  تسجيلطالب  لليحق   

 . ساعة

 الجمع بين التدريب الصيفي ودراسة أي مقرر دراس ي. عدم  

 الطالب بالتدريب خالل الفصل الصيفي.  إلتحاق 
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 الهيكل التنظيمي لإلشراف على التدريب الصيفي : الثالثةاملادة 

 

 وحدةبالقنفذة املكلف باإلشراف على  اآللي    الحاسبهو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية    التدريب الصيفي:   وحدةعلى  شرف  امل 

 .التدريس املشرفين على التدريب الصيفيتعيين اعضاء هيئة  و التدريب الصيفي 

 .قسم املصححين لتقرير التدريب الصيفيالاملسؤول عن تحديد اعضاء هيئة التدريس ب : البرنامج األكاديميرئيس قسم  

لطلبة  الذي يقوم باإلشراف على ا  القنفذةاآللي ب  بالحاسهو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية    : املشرف األكاديمي على التدريب  

 . املتدربين في جهات تدريبهم

تق  الطالب مصحح  بكلية    : ارير  التدريس  هيئة  أعضاء  أحد  الطالب اآللي    الحاسب هو  تقارير  تصحيح  على  يقوم  الذي   بالقنفذة 

 .الصيفي الخاصة بالتدريب

 .دريب الصيفيمسؤول جهة التدريب املشرف على الطالب خالل فترة الت املشرف امليداني:  

 

 طلب التسجيل بالتدريب :  الرابعةاملادة 

 

وفيما   ،ويستمر ملدة أسبوعان  من كل عام   الثالثمن الفصل    الثالثيبدأ طلب التسجيل مادة التدريب الصيفي مع بداية األسبوع  

 :   املتبعةيلي خطوات التسجيل 

 .  خالل األسبوع الثالث املوقع اإللكترونييتقدم الطالب بطلب التسجيل بالتدريب عبر  

 بالتدريب.آخر موعد لقبول طلبات التسجيل التدريب  وحدةحدد ت 

 التدريب. وحدةقبل أي طلب بعد ذلك إال بعذر مقنع يقبله املشرف على يال  

 . خالل األسبوع الخامس املقبولين  الطلبة اسماء الصيفيالتدريب  وحدة لنتع 

 قبول أو رفض طلبات التدريب الصيفي.ب خولةالجهة الوحيدة امل هيالتدريب الصيفي  وحدة 
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 : طلبات التدريب املتأخرة الخامسةاملادة 

 

   وحدةيتقدم الطالب بخطاب الى   
ً
   التدريب الصيفي موضحا

ً
   اسباب تأخره في  رغبته في التدريب ومبينا

ً
باملستندات    تقديم الطلب موثقا

 .املناسبة

 .الثامناألسبوع  اقص ى  الطلب بحديجب أن يقدم  

 .وحدةاللدى  املقاعد املتوفرة إحدىالتدريب الصيفي للعذر املقدم من الطالب، يتم توزيعه على  وحدةفي حالة قبول  

 

 : الفرص التدريبيةالسادسةاملادة 

 

من جهات تدريبية محددة داخل محافظة القنفذة ومراكزها املجاورة   ةالتدريب الصيفي بتوفير مقاعد تدريبية للطلب  وحدةقوم  ت

بها خارج محافظة  ى  كذلك تقترح وحدة التدريب قائمة بالجهات التدريبية املوص   تستوفي الحد األدنى ملعايير جودة البرامج التدريبية.

 املعايير التالية: القنفذة التي تستوفي 

 وجود برنامج تدريبي واضح.  -

 تقييم الطلبة اإليجابي عن جهة التدريب على أساس مقياس من خمس درجات بما ال يقل عن أربعة من خمسة. -

 تقييم املشرفين اإليجابي عن جهة التدريب على أساس مقياس من خمسة درجات بما ال يقل عن أربعة من خمسة .  -

  

افقة  فرصر توفي الطلبةوبإمكان   على ان تستوفي املعايير املذكورة أعاله وتخضع طلباتهم ملا يلي: التدريب وحدةتدريبية بمو

للمشرف على    الطالب بطلب     وحدةيتقدم 
ً
البيانات املطلوبة عن   التدريب مبينا  كافة 

ً
التدريب لدى جهة معينة موضحا في    رغبته 

 الجهة. 

 به النماذج املطلوبة لتعبئتها من قبل الجهة. التدريب لهذ وحدةيتم إعداد خطابات من قبل  
ً
 ه الجهة مرفقا

 ال يتم توجيه الطالب لهذه الجهة إال بعد ورود موافقتها الخطية وتعبئتها للنماذج املرسلة.  

 ملا وحدةيجوز للمشرف على  
ً
 :يلي التدريب الصيفي عدم املوافقة على أي عروض من أي جهة طبقا

 التدريب الصيفي. وحدةإذا لم يتم التنسيق املسبق مع  
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التدريب الصيفي كافية لجميع الطالب، وكان في تقدير املشرف   وحدةإذا كانت عدد الفرص التي تم الحصول عليها من قبل   

 على عالقة    وحدةعلى  
ً
ينعكس سلبا قد  ما  في جهة  للحصول على مقاعد معينة  للطالب  الفرصة  إتاحة  إن    وحدة التدريب 

 التدريب بالجهات التي أبدت موافقتها على تدريب الطلبة.

حجمها أو لضعف إمكانياتها أو لكثرة الطلبة املوجهين للتدريب    إن الجهة التي طلبها الطالب غير مناسبة لتدريبه إما لصغر . ج

 فيها.

 : مكان التدريب السابعةاملادة 

 

داخلية   عدة جهات  على  الطالب  توزيع  التدريبيةيتم  الفرص  بعض  هنالك  يكون  وقد  السعودية(  العربية  ويسمح    )اململكة  الخارجية، 

بالتواصل مع الجهة املعنية التخاذ القرارات    التدريب الصيفي  وحدةللطالب بتوفير جهة تدريب خارجية وذلك قبل فترة كافية تسمح ل

 .واإلجراءات الالزمة حيال ذلك

 

 الطالب على جهات التدريب : توزيع الثامنةاملادة 

 

 التالية:   للخطواتيتم توزيع الطالب على الجهات التدريبية وفقا ً 

 على املعادلة التالية:   بناء ً ترتيب الطالبيتم  

 عدد الساعات  املجتازة و املسجلة  للطالب  

إجمالي ساعات  الخطة الدراسية
 x  

 معدل الطالب التراكمي 

الحد األعلى للمعدل  التراكمي 
 

 يتم تحقيق الرغبة األولى لجهة التدريب.  بحيثعلى األحقية  ًحده من كل قسم بناءعلى  طالب اليتم توزيع  

 . حقيق الرغبة الثانية ثم الثالثةيستمر التوزيع تنازليا ً، حتى إذا لم يكن في املقدور تحقيق الرغبة األولى يتم ت 

، ويعطى الطالب فرصة أسبوع بعد إعالن التوزيع لالطالع على موقع الكلية  عبرب وذلك  التدرييتم إعالن نتائج توزيع الطلبة على جهات  ثم  

 التدريب الصيفي التخاذ  وحدةأماكن تدريبهم، وفي حالة وجود أي شكوى أو رغبة في التغيير يتم عرض هذه املالحظات على مشرف 
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التدريب خالل أسبوع بعد    وحدةوفي حالة عدم مراجعة الطالب    دريب.اإلجراءات املالئمة وذلك في غضون أسبوع بعد إعالن أماكن الت 

التدريب عدم النظر في أي شكوى أو طلب يتقدم به الطالب بعد مرور   وحدةإعالن األماكن يعتبر ذلك موافقة منه، ويحق للمشرف على 

 أسبوع على إعالن توزيع فرص التدريب.

 

 موضح التوجيهخطابات بعد ذلك يستلم الطالب 
ً
التدريب   وحدةفيها كافة البيانات وعلى الطالب مراجعتها والتأكد من صحتها، والرفع ل ا

 للتعديل، وفي حالة عدم مراجعة الطالب فيعتبر ذلك موافقة بصحة املعلومات. اسبوع ، ويمنح الطلبة فترة رتغييبتعديل أي أخطاء أو 

 

ترسل كما    .هات بأي تغييرات قد تحصل بعد ذلكترسل قوائم الطالب إلى الجهات املعنية قبل بدء التدريب بأسبوعين وتخطر هذه الجثم  

تسجيل مقررات التدريب الصيفي وعدم تمكين الطالب املتدرب قوائم الطلبة املسجلين في التدريب الصيفي لعمادة القبول والتسجيل ل

بين  الجمع  الصيفي  من  والتدريب  أو حذف  و   .  أي مقرر دراس ي  يجوز إضافة  بموافقة  أي  ال  إال  القوائم  التدريب    وحدةطالب من هذه 

 الصيفي بموجب مخاطبات رسمية وعبر الطرق النظامية. 

 

 التدريب االعتذار عن : التاسعة املادة 

 

 :يحق للطالب االعتذار عن التدريب الصيفي وفق ما يلي

 ان يتقدم بطلب االعتذار خالل أسبوع االعتذار املوضح في الجدول الزمني للتدريب الصيفي. 

 .فيما يتعلق باالنسحاب من مقرر التدريب الصيفي بعد بدء التدريب فيخضع الشتراطات عمادة القبول والتسجيل ذات الصلة 

 

 ب املحاضرة اإلرشادية للطال : العاشرةادة امل

 

 :يتم عقد محاضرة إرشادية للطالب املتوقع تدريبهم لتحقيق األهداف اآلتية 

 .الصيفيشرح أهمية التدريب  .أ

 .أهمية توثيق املعلومات املكتسبة من جهة التدريب لالستفادة منها في كتابة التقرير .ب
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 .املعلومات املطلوبة وطرق تسلسلهاكيفية كتابة التقرير ونوعية  . ج

 .كيفية تعبأة النماذج الخاصة بالطالب وجهة التدريب . د

 للتدريب،    ً، كما أن حضور هذه املحاضرة يعتبر متطلبا أساسيا قاء هذه املحاضرةالتدريب أو من يراه بإل وحدةيقوم مشرف   

 

 عشر: بدء التدريب الحاديةاملادة 

 

  وحدةلاألولى فيحق    بمباشرة التدريب حسب التاريخ املوضح في خطاب التوجيه، وفي حالة غياب الطالب الخمسة أياميلتزم الطالب  

 :التدريب اتخاذ اإلجراءات التالية

 .مقبول فيعطى درجة محروم في التدريبغير إذا لم يكن للطالب عذر  

 .سموح بهضمن نطاق الغياب امل إذا كان للطالب عذر مقبول تحسب هذه املدة 

 

 عشر: حضور التدريب  الثانيةاملادة 

 

إذا لم يكن للطالب عذر   )التدريب % من فترة 25أيام( متفرقة أو ) عشرةال يحق للطالب الغياب ألكثر من )خمسة أيام( متصلة أو ) 

 .مقبول فيعطى درجة محروم في التدريب

 

 عشر: مدة التدريب  الثالثةاملادة 

 

فقة وحدة التدريب  ابعد مو   على برنامجها التدريبي   زيادة ذلك بناءً   ، ويجوز لجهة التدريباألقلعلى    عمل  يوم  28تبلغ فترة التدريب   

 .الصيفي

 .ساعات، وتكون مدة التدريب متصلة وال يجوز تجزئتها 7تقل ساعات التدريب اليومية عن  أالينبغي  
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 عشر: التزامات الطالب أثناء التدريب  الرابعةاملادة 

 

 .مباشرة التدريب حسب التاريخ املوضح في خطاب التوجيه 

 .املحافظة على الحضور واالنصراف وفق نظام جهة التدريب 

 .ببرنامج جهة التدريب املعد له من قبلهاالتقيد  

 .الحرص على ممتلكات الجهة وإتباع شروط السالمة املعمول بها  

 .التعاون مع املوظفين وعدم إفشاء أسرار جهة التدريب 

 .اتباع التسلسل اإلداري املعمول به في جهة التدريب 

 .التواصل مع املشرف املعين من الكلية عند الحاجة إلى ذلك 

 . املعد لذلكل األسبوعية يقوم الطالب بكتابة أعماله اليومية في نموذج األعما 

 

 التدريب فترة    بعدثناء و ا مهام املشرف األكاديميعشر:   الخامسةاملادة 

 

ب  زيارة الطالب المتدرب في جهة التدريب على األقل مرتين خالل فترة التدريب الصيفي لتقييم مدى التزام الطلبة بمهام التدري  .1

 وتقييم جودة البرنامج التدريبي المقدم له. 

 

 تقييم وتقويم التقارير األسبوعية المرفوعة من الطلبة للمشرف األكاديمي.  .2

 

 مناقشة جهة التدريب في البرنامج التدريبي المقدم للطلبة.  .3

 

 التدريب.  دراسة المشاكل التي تواجه الطالب خالل فترة التدريب ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة مع جهة .4

 

 متابعة الطلبة خالل فترة اعداد التقرير النهائي للتدريب الصيفي وتقديم االرشاد والتوجيه للطلبة حيال ذلك.  .5

 

 التواصل مع الطلبة وحثهم على تسليم التقرير النهائي في الموعد المحدد من وحدة التدريب الصيفي.  .6
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 8 تنظيمات مقرر التدريب الصيفي

 

 عشر: التزامات الطالب بعد انتهاء التدريب  السادسةاملادة 

 

 .يتعين على الطالب تسليم جميع العهد التي تخص جهة التدريب 

 .  بالتدريب الصيفي ةالخاص اناتتعبئة االستب 

 التدريب وذلك خالل املدة املحددة املوضحة في الجدول الزمني للتدريب  وحدةتسليم التقرير الصيفي ل 

 .والعشرون الثانية ادة في امل ةالصيفي واملذكور  

 .التدريب ملعرفة اإلجراءات التي تمت على التقرير وحدةالتواصل مع  

 .التواصل مع مصحح التقرير لعمل التعديالت واملالحظات املطلوبة 

 

 عشر: تقرير التدريب الصيفي   السابعةاملادة 

 

    . الهدف من التقرير 1     

فإنه يجب على كل طالب تقديم تقرير    األسبوعية   نماذج األعمالبناًء على املعلومات التي دونها الطالب أثناء فترة تدريبه وما سجله في      

ارات الطالب ه م  تطويرو  ير هس ي من التقر يدف الرئه فترة التدريب الصيفي. ال  انتهاء التدريب الصيفي خالل شهر من    وحدةمكتوب يسلم ل

،  هارات التي اكتسبهاا، واملمه ات التي تعلنيه، والتقيبر الفنية من خالل وصف العمل الذي قام به الطالب خالل فترة تدر يكتابة التقار في  

 .ا من خبرتهه عمله واالستنتاجات التي استخلص بيئةإلى  هاالتي قدم واإلسهامات

 

 . لغة التقرير2    

  باللغة اإلنجليزية. يجب على الطالب كتابة التقرير كامال ً    

 

 . محتوى التقرير3    

 بلغة صحيحة وواضحة يسرد فيها الطالب املواضيع التي تدرب فيها أثناء فترة تدريبه ويكون بصياغة الطالب   
ً
يجب أن يكون التقرير مكتوبا

 .  والفهارسال تزيد عدد صفحات التقرير عن ثالثين صفحة وال تنقص عن عشرين صفحة عدا املالحق و   الشخصية
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 كما يجب أن يحتوي تقرير التدريب الصيفي على النقاط التالية حسب ترتيبها:

 

 : Title Pageالغالف  صفحة 

 .لب حسب القالب الخاص بكتابة التقاريرتحتوي هذه الصفحة على معلومات الطالب وجهة التدريب التي تدرب بها الطا     

 

 : Table of Contents صفحة الفهرس او املحتويات 

تحتوي هذه الصفحة على قائمة مواضيع التقرير الرئيسية والفرعية لكل باب أو فصل كما رتبها الطالب على ان يكتب رقم الصفحة       

   .امام كل عنوان ويكتب في وسط اعلى الصفحة كلمة فهرس أو محتويات

 

 :Introduction املقدمة 

  فيه   األدنى  الحد  يكون   أن   ينبغي  ولكن   صفحتين،  يتجاوز   أال  وينبغي.  للتقرير  موجزة  مقدمة  إعطاء   منه  والهدف  التقرير  في  باب  أول   وهي         

 : التالية األقسام ويشمل  كلمة، 300

 الطالب   أجرى   التي   التدريب  جهة  ألقسام  اإلدارية  واملهام  موقعها  الطبيعة،  جهة  لطبيعة  واضح  موجز  عرض:  التدريب  جهة  عن  يةفخل -

 . بها تدريبه

 . إليه أوكلت التي  املهام التدريب جهة في الطالب لوظيفة عام وصف : للطالب املوجهة املهام -

 . التدريبي  البرنامج من املرجوة لألهداف  وصف : التدريب من الهدف -

 

 املهام التدريبية واملهارات املكتسبة:  

الطالب خالل فترة التدريب بحيث يحتوي على   هذا الباب يشكل جوهر محتوى التقرير ويبنى على التقارير األسبوعية املرفوعة من

  جميع األعمال التي قام بها الطالب أثناء فترة تدريبه والتقنيات التي تعلمها، واملهارات التي اكتسبها واإلسهامات التي قدمها، وجميع 

 . املعلومات األخرى ذات الصلة.
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 : Conclusions and Recommendationsالخالصة والتوصيات  

 عن تجاربه في التدريب واملهارات التي اكتسبها من التدريب الصيفي ، كما          
ً
يبدي  وهي الباب األخير من أبواب التقرير حيث يقدم الطالب ملخصا

 فيها مرئياته ومالحظاته حول التدريب وأي توصيات لتحسين البرنامج التدريبي. 

 

 : Appendicesاملالحق  

اضافاتوت          أي  األكواد    شمل  من  وصفحات  اآللي  الحاسب  وبرامج  الكبيرة  والخرائط  الجداول  مثل  التقرير  جسم  في  تدرج  لم  أساسية  غير 

 التكميلية.   

 . تنسيق التقرير4

 ويترك  A4يكتب التقرير على ورقة مقاس  -
ً
 خر.اوعلى وجه واحد فقط ويكتب سطرا

 فقط.يكتب التقرير باللون األسود  -

 يجب على الطالب خالل كتابة التقرير االلتزام بالهوامش التاليه:  -

 من جانب التجليد والعلوي.  سم 4 -

 من بقية الجوانب.  سم 2.5 -

 حجم الخط يكون على النحو التالي: -

 بالنسبه لعناوين األبواب 18 -

 للعناوين الرئيسية مثل عناوين األقسام   بالنسبه 16 -

 بالنسبه للعناوين تحت الرئيسية ومعلومات الطالب وجهة التدريب والتقرير في صفحة الغالف  14 -

 بالنسبه للمتن )املحتوى الداخلي(  12 -

 Times New Romanنوع الخط:  -

 ترقيم الصفحات يكون على النحو التالي:  -

 الغالف. ال يتم ترقيم صفحة   -

   (.I, IIترقم الصفحات التمهيدية كصفحات امللخص، الشكر والتقدير، املحتويات، و الرموز باألرقام الالتينية مثل ) -

يبدأ الترقيم العادي بعد الصفحات التمهيدية وبالتحديد من الصفحة األولى من باب املقدمة ويستمر طوال التقرير بما في ذلك    -

 صفحة املراجع.
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 . توضع األرقام في وسط أسفل الصفحات -

 مع كتابة األرقام والعناوين تحت  -
ً
في املتن، وترقم تسلسليا في أقرب ما يمكن بعد ذكرها  البيانية والجداول والصور  توضع الرسومات 

 متسلسلة الجداول واألشكال الصور والرسومات وأعلى الجدول. هذا وكما سبق ذكره تأخذ
ً
 فصل.  كل حسب مستقلة وأ التقرير في أرقاما

 توضع املالحق في نهاية التقرير وكذلك الخرائط والجداول التي ليست أساسية مع كتابة األسماء والعناوين الالزمة.  -

 .الطالب االلتزام بالقالب الخاص بكتابة تقرير التدريب الصيفي يجب على -

 

 . تسليم التقرير 5

 . تسلم عبر القناة اإللكترونية التي تحددها وحدة التدريب الصيفي  PDFيقدم الطالب نسخه إلكترونية للتقرير بصيغة 

 

 : تقويم تقرير التدريب وتوزيع الدرجات الثامنة عشراملادة 

 

 للبنود املوضحة في الجدول أدناه:
ً
 يتم تقويم التقرير وفقا

 

 مع الطالب الستبيان نقاط القوة والضعف وإرشاد الطالب إلكمال النواقص تتم مناقشة التقرير -

له   - ثانية، وعند اقتناعيحق  له مرة أخرى ويقوم بتصحيحه مرة  التقرير وتسليمه  بالتعديل  ه  طلب إعادة كتابة  الطالب قد قام  بأن 

 املطلوب يتم وضع درجة التقرير

وحدة التدريب الصيفي عن طريق رئيس القسم الستكمال بقية اإلجراءات النظامية   التقرير يتم إعادته إلى  تصحيحبعد االنتهاء من   -

 ، من تاريخ توجيهه من قبل رئيس القسم لعضو هيئة التدريس. شهرعلى أن ال تزيد مدة تقويم التقرير من قبل القسم عن 

( ×  3+2+1املجموع ) تحسب الدرجة النهائية كالتالي:  -
عدد  ايام الحضور 

مأيا التدريب  عدد  
 

 مالحظات الدرجة  جهة التقويم  ت

 ( 3بناء على نموذج رقم ) - 20 املشرف األكاديمي على التدريب   1

 ( 5بناء على نموذج رقم ) - 30 جهة التدريب 2

 ( 6بناء على نموذج رقم ) - 50 مصحح التقرير  3
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 عن التدريب  PowerPoint : تقديم عرضالتاسعة عشراملادة 

 

دقيقة    20-15مع مراعاة أن تكون مدة العرض ما بين    عن التدريب اثناء مناقشة التقرير PowerPoint يجب على الطالب تقديم عرض

 كحد أقص ى.  

 

 النهائي: العقوبات في حال تسليم التقارير بعد التاريخ العشروناملادة 

 

درجة عن كل يوم يتأخر فيه    التدريب الصيفي، يتم حسم  وحدةالطالب الذي ُيسلم تقريره خالل شهر من التاريخ النهائي املحدد من   

 .الطالب عن تسليم التقرير

 .التقاريرلتسليم  التدريب الصيفي وحدةال ُيقبل أي تقرير من الطالب بعد فترة شهر من التاريخ النهائي املحدد من  

 

 .التدريب الصيفي وحدةُيستثنى من ذلك الطالب اللذين ُيقدمون عذر شرعي يقبله املشرف على  مالحظة: 

 

 : تأجيل الطالب للدراسة العشرونالحادية و املادة 

 

 :في حالة تأجيل الطالب للدراسة ملدة فصل أو أكثر بعد االنتهاء من فترة التدريب، فعلى الطالب ما يلي

 .التدريب الصيفي بتأجيل الدراسة وتزويدها بنسخة من نموذج التأجيل بعد استكمال اإلجراءات الالزمة وحدةإشعار  

 .التدريب التأكد من تاريخ عودته للدراسة   وحدةالتدريب الصيفي بعودته للدراسة وعلى    وحدةبعد عودة الطالب للدراسة يتم إشعار   

  
ً
 .تاريخ عودته للدراسة إلعداد تقرير التدريب الصيفي من ُيعطى الطالب مدة شهرين ابتداءا

محروم ويسجل ذلك في    أعاله فُيعطى تقدير  (3)إذا لم يتمكن الطالب من تسليم تقرير التدريب خالل الفترة املذكورة من البند   

 .كشف درجاته
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 :  الثالث يبدأ الجدول الزمني التالي مع بداية الفصل الدراس ي 

 األسبوع املوضوع ت

 الثالث بداية  التسجيل بالتدريب بداية  1

 نهاية الثالث  نهاية التسجيل بالتدريب 2

 الخامس  التدريبية املقترحة من قبل الكلية والجهاتاملستحقين للتدريب  الطالبقائمة عرض  3

 السادس والسابع  اقتراح الطالب لجهات تدريبية أخرى غير متاحة من قبل الكلية   4

  الثامن التسجيل بالتدريب   االعتذار عن 5

 التاسع الجهات التدريبية طالب التدريب على توزيع 6

 العاشر التدريب  لطالب اإلرشادية املحاضرة 7

 الحادي عشر توزيع خطابات التوجيه 8

 اإلجازة   بدء من األول  الصيفي  التدريب بداية 9

 بعد شهر من انتهاء التدريب تسليم التقرير   10

 تاريخ التدريب نهاية من شهرين بعد األسبوعية  األعمال التدريب ونماذج جهة وتقويم الصيفي التدريب تقارير لقبول  موعد آخر 11

 بعد أسبوعين من نهاية تاريخ املناقشة تسليم التقرير بصيغته النهائية بعد إجراء التعديالت   12

 

  

 : الجدول الزمني للتدريب الصيفيواألخيرة والعشرون   الثانيةاملادة 
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 الملحقات 


