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 مقدمة:
 

ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أشرف األنبيا الحمد هلل وحده والصالة والسالم على

  ... وصحبه أجمعينه آل

بممارسة  معلومات على توفير الفرصة للطلبةحرصا من كلية الحاسب اآللي ونظم ال

الجوانب التطبيقية بجانب المعرفة األكاديمية ورفع المستوى العلمي والعملي التطبيقي 

 لهم، فقد أولت الكلية إهتماما بمقرر التدريب الصيفي وأعدت له البرامج الخاصة

حيث األمر من داخل الجامعة وخارجها.  والتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص هذا

حيث سيتمكن من المتطلبات األساسية للتخرج من الكلية. يعتبر التدريب الصيفي 

مهارات إضافية السيما في الجانب التطبيقي من  واكتسابمن صقل مواهبهم  الطلبة

تخصصاتهم. ولتنظيم عملية التدريب الصيفي فقد وضعت هذه التنظيمات 

   واإلجراءات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤ 

 

 أهداف التدريب الصيفيتعاريف والفصل األول: 

 :تعاريف 
: يعتبر أحد المتطلبات األساسية للتخرج من كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات. التدريب الصيفي .١

 طرق رئيسية: 3ويشمل 

 برنامج التدريب الصيفي الميداني 

 برنامج التدريب الصيفي عن بعد 

  مبادرة منجز –برنامج التدريب الصيفي 

لي ونظم المعلومات وتتولى ت التابعة لكلية الحاسب اآل: أحد اإلداراإدارة التدريب الصيفي والتعاوني .٢

 .بشؤون مقرر التدريب الصيفي ما يتعلقكل  إدارة

: أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسب اآللي ونظم المشرف على إدارة التدريب الصيفي والميداني .3

 سير عملية التدريب الصيفي. علىالمعلومات المكلف باإلشراف 

: أحد طلبة الكلية الذين ينتمون لقسم هندسة الحاسب اآللي/علوم الحاسب المتدرب/ة الطالب/الطالبة .٤

 اآللي/ نظم المعلومات. 

ويتم خالل فترة الصيف حسب تخصص الطلبة : هي الجهة التي تتولى تدريب الطلبة جهة التدريب .5

 إعتمادها من قبل إدارة التدريب الصيفي والميداني. 

ضاء هيئة التدريس بكلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات والذي يقوم : أحد أعالمشرف األكاديمي .6

 باإلشراف على الطلبة المتدربين.

 : هو الشخص المسؤول عن اإلشراف على تدريب الطالب/الطالبة في جهة التدريب.المشرف الميداني .7

كيالت في شطر : تتكون اللجنة من عميد الكلية والوكالء ورؤساء األقسام والولجنة التدريب الصيفي .8

الطالبات. وهي مسؤولة عن الموافقة على تعديل الئحة التدريب الصيفي إذا لزم األمر إجراء بعض 

 التعديالت والتغييرات. 

: يقصد به حذف إسم الطالب/الطالبة من قوائم التدريب دون إتخاذ إجراءات حذف التدريب الصيفي .9

 عقابية علي الطالب/الطالبة.

: ويقصد به عدم إحتساب تدريب الطالب/الطالبة مع عدم حذف إسمه من قوائم يء التدريب الصيفإلغا .١0

التدريب نتيجة إلرتكاب بعض المخالفات مع إتخاذ بعض اإلجراءات اإلدارية التى تؤثر في الدرجة 

 وتقديرها.

 

 :أهداف التدريب الصيفي 

 

حة التخرج وذلك من خالل إتا ه بها بعدللتعرف على بيئة العمل التي يتوقع عمل إتاحة الفرصة للطلبة (١

  تدريب عملي عن بعد. برنامجله بالتدرب أو إتمام  الفرصة

التي تطرأ على بيئة  الدراسة بالمشاكلالمكتسبة خالل سنوات  لقدرة على ربط المهارات المعرفيةا (٢

  العمل الواقعية.

  .جديدةإكساب طلبة الكلية مهارات  (3

 .الكليةالتعرف على التجهيزات والمعدات الموجودة في مواقع العمل وربط ذلك بما يتم تعلمه في  (٤

إتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على جهات العمل المختلفة من خالل التدريب الصيفي الختيار جهات  (5

  العمل المناسبة في مجال تخصصه بعد التخرج وتوسيع دائرة معرفته العلمية والعملية.

عطاء الكلية فكرة واضحة عن حاجة سوق العمل ومتطلباته المختلفة مما ينعكس إيجاباً على الكلية إ  (6

تراحات من يدة وذلك بناءاً على ما يرد من إقسواء من ناحية تطوير مناهجها أو فتح تخصصات جد

 قبل أعضاء هيئة التدريس المشرفين األكاديميين على تدريب الطلبة.
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ات برنامج التدريب الصيفي الفصل الثاني: تنظيم

 الميداني

 التدريب  ما قبل( المرحلة األولى: مرحلة ٢.١
 

 المادة األولى: طلب التدريب 
 يتقدم الطالب/الطالبة بطلب التدريب وفقا لإلجراءات الموضحة كما يلي:

  

األسبوع الثالث من بداية الفصل  طلبات التدريب من الطلبة في تبدأ إدارة التدريب الصيفي في استقبال (١

الطلبات مع نهاية ر موعد لتقديم ام ولمدة أسبوعين متتالين على أن يكون آخالدراسي الثاني من كل ع

 من الفصل الدراسي الثاني.األسبوع الرابع 

 ساعة دراسية بالنسبة لطلبة قسم هندسة الحاسب اآللي ١07عن  ماال يقلن يكمل الطالب يجب أ (٢

 ساعة دراسية بالنسبة لطلبة قسم علوم الحاسب اآللي ١03عن  ماال يقلكمل الطالب يجب ان ي  (3

 ساعة دراسية بالنسبة لطلبة نظم المعلومات ١06عن  ماال يقليجب ان يكمل الطالب  (٤

 رسال النموذج االلكتروني الخاص بالتدريب الصيفي.يتم التقديم من خالل إ (5

ولمشرف إدارة التدريب النظر فيها وذلك  اية األسبوع الرابعالمرسلة بعد نهالنظر في النماذج  ال يتم (6

 بعد تقديم عذر مقنع من قبل الطالب/الطالبة.

  .تقوم إدارة التدريب الصيفي بمطابقة البيانات المقدمة من الطلبة (7

 لبة المقبولين وفقا لشروط التقديم بعد إنتهاء عملية التسجيل.سماء الطتعلن أ (8

فيها أسماء الطلبة المقبولين وبياناتهم لألقسام المعنية لمراجعتها والتأكد من يتم إرسال قوائم موضح  (9

 صحتها وإحصاء الطلبة المقبولين.

 رفضها.  بات لتدريب الصيفي أوإدارة التدريب الصيفي هي الجهة المخولة لقبول طل (١0

 

 : الحصول على الفرصلثانيةالمادة ا

ساله إلدارة التدريب الصيفي والتعاوني في المدة الزمنية هذه الخطوة تأتي بعد تعبئة طلب التدريب وإر

 المحددة

يجب على المتقدم/المتقدمة للتدريب الحصول على خطاب الموافقة من قبل جهة التدريب  (١

بعد موافقة إدارة التدريب الصيفي والميداني من خالل تزويد الطلبة بخطاب يفيد حاجة 

 الطالب/الطالبة للتدريب الصيفي.

طالب توفير فرص تدريبية ويشترط موافقة إدارة التدريب الصيفي والميداني عليها يمكن لل (٢

 وفقا لالتي:

  يتقدم الطالب/الطالبة بطلب بشأن هذا الخصوص إلدارة التدريب الصيفي والميداني

 موضحا كافة البيانات الالزمة عن الجهة التدريبية.

 وبة.بعد الموافقة يتم إعداد خطابات القبول للجهة المطل 

 تتم الموافقة بعد ورود خطاب من الجهة التدريبية يفيد بقبول الطالب/ة 

  

: توزيع الطالب على الجهات التدريبية في حال توفر الفرص الثالثةالمادة 

 التدريبية
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 يتم إحتساب األولوية في إعطاء الفرص التدريبية وفقا للمعادلة المرفقة أدناه. (١

النات في الكلية وعن يتم إعالن نتائج توزيع الطلبة على جهات التدريب وذلك في لوحات اإلع  (٢

 الجامعي. طريق اإليميل

يعطى الطلبة فرصة أسبوع بعد إعالن قوائم التوزيع لإلطالع على أماكن تدريبهم وفي حالة وجود   (3

على التدريب  المشرف أي شكوى أو رغبة في التغيير يتم تجميع هذه المالحظات وعرضها على

 تخاذ اإلجراءات المالئمة وذلك في غضون أسبوع بعد إعالن أماكن التدريب.الصيفي والتعاوني إل

وفي حالة عدم مراجعة الطلبة إدارة التدريب خالل أسبوع بعد إعالن األماكن يعتبر ذلك موافقة منه  (٤

في أي شكوى أو طلب يتقدم به ويحق للمشرف على إدارة التدريب الصيفي والتعاوني عدم النظر 

 على إعالن توزيع الفرص التدريبية. الطالب بعد مرور أسبوع

ترسل قوائم الطلبة إلى الجهات المعنية قبل بدء التدريب بأسبوعين وتخطر هذه الجهات بأي تغييرات  (5

 قد تحصل بعد ذلك.

يل لتسجيل مقررات التدريب ترسل قوائم الطلبة المسجلين في التدريب الصيفي لعمادة القبول والتسج (6

 من الجمع بين أي مقرر دراسي والتدريب الصيفي. ة/المتدرب الطالبة /الصيفي وعدم تمكين الطالب

إضافة أو حذف طالب/طالبة من هذه القوائم إال بموافقة إدارة التدريب الصيفي بموجب  ال يجوز (7

 مخاطبات رسمية وعبر الطرق النظامية.

 :برنامج التدريب الصيفي الميداني الفرص فيما يخص علىإحتساب األولوية في الحصول  (8

رنامج التدريب الصيفي ب طلبة على الفرص المتوفرة فييتم تطبيق المعادلة التالية إلحتساب أحقية توزيع ال

 :الميداني

  ١00س= عدد الساعات المجتازة / 

 ٤ص= المعدل التراكمي / 

 ١0اإلجتماعية= ج= الحالة 

 ( + ج٤0( + )ص * 50لتصبح المعادلة كالتالي: )س * 

 

 تعطى األولوية للطلبة الذين يحققون نسبة أعلى في المعادلة السابقة. 

 

 : الطلبات المتأخرةالرابعةالمادة 

في  موضحاً رغبته يتقدم الطالب/الطالبة بخطاب إلى المشرف على إدارة التدريب الصيفي والميداني (١

 التدريب ومبيناً أسباب تأخره في تقديم الطلب موثقاً بالمستندات المناسبة.

 .التدريبعلى األقل من بداية  يجب أن يقدم الطلب قبل شهر (٢

بأسباب التأخير والموافقة على تدريب على إدارة التدريب الصيفي والميداني المشرف في حالة إقتناع  (3

غ عمادة القبول والتسجيل إلضافة يتم إبالفي الجهة التي حصل فيها على التدريب  الطالبة/الطالب

 سمه لقائمة الطلبة المتدربين.إ

 تسجيل الطلبة في مقرر التدريب الصيفي لمن يتأخر عن موعد التقديم األساسي.  ال يضمن (٤

   

 : تغيير جهة التدريب أو طريقة التدريبخامسةالمادة ال

 تغيير جهة التدريب إال بالموافقة من قبل إدارة التدريب الصيفي والتعاوني وفق الشروط التالية: ال يتم

حصوله على فرصة تدريبيه لدى جهة أفضل ومتميزة حسب تقدير المشرف على إدارة  (١

 .بأسبوعينوذلك قبل بدء التدريب  والتعاوني التدريب الصيفي
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أن يتم ذلك  أخرى علىال إلى مدينة يه اإلنتقتحتم عل حصول ظروف طارئه للطالب/الطالبة (٢

 بعد اإلطالع على المستندات المطلوبة والتأكد من صحتها. 

 

 : مكان جهة التدريبالسادسةالمادة 

أن يكون مكان جهة التدريب في المملكة العربية السعودية ماعدا ما تستطيع الكلية توفيره من فرص  يجب

 :في دولهم وفق اآللية اآلتية خارج المملكة أو مايخص الطلبة الوافدين الراغبين في إتمام التدريب الصيفي

الكامل وأي معلومات  يتقدم الطالب/الطالبة بطلب تدريب خارجي موضحاً به اسم الجهة وعنوانها (١

 حول مستوى الجهة ونشاطاتها المختلفة.

 تتأكد إدارة التدريب من صحة المعلومات (٢

 يتم إعداد خطاب لهذه الجهة مرفقاً به النماذج المطلوبة (3

في حالة الرد اإليجابي يتم تزويد الطالب/الطالبة بخطاب مرققاً به النماذج المطلوبة للتدريب في هذه   (٤

 الجهة.

 

 

 : اإلعتذار عن التدريبالسابعةة الماد

 :يحق للطلبة اإلعتذار عن التدريب الصيفي وفق ما يلي

أسابيع من إعالن نتائج القبول المبدئي  ٤أن يتقدم خطياً بطلب االعتذار عن التدريب وذلك خالل  (١

باب للطلبة ويجوز للمشرف على إدارة التدريب الصيفي والتعاوني عدم قبول اإلعتذار إذا كانت األس

  غير مقنعة أو أن حذف التدريب الصيفي سوف يؤثر سلباً على تخرج الطالب/الطالبة.

يمكن اإلعتذار عن الفصل الصيفي أو حذف مقرر التدريب الصيفي خالل اللفصل الصيفي وفقا لما  (٢

  يتم اإلعالن عنه من قبل عمادة القبول والتسجيل. 

 

 

 ( المرحلة الثانية: أثناء التدريب٢.٢

 

 المادة الثامنة: بدء التدريب

يبدأ الطالب/الطالبة التدريب منذ اليوم األول لتاريخ بدء التدريب كما هو موضح في الخطاب الموجه له من قبل  

خاذ أحد يام األول يحق إلدارة التدريب إتإدارة التدريب وفي حالة عدم مباشرة التدريب في غضون الثالثة األ

 اإلجراءات التالية: 

لم يكن لدى الطالب/الطالبة عذر مقبول فيعطى درجة محروم في التدريب وترصد له في سجله إذا  (١

 .األكاديمي ويوضع ضمن قائمة االحتياط في العام القادم

إذا كان لدى الطالب/الطالبة عذر مقبول فيتم حذف التدريب وفي حالة رغبته في االستمرار في  (٢

ب المسموح به مع أخذها في االعتبار عند احتساب التدريب فتحسب هذه المدة ضمن نطاق الغيا

 للطالب/الطالبة. جة النهائيةالدر
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 المادة التاسعة: حضور التدريب

 في األسبوع األول من التدريب. تكون أالأيام متواصلة على  5للطلبة الغياب أكثر من  ال يحق (١

 للتدريب.  الفترة اإلجمالية ٪ من٢0عن  ما يزيدأيام متفرقة أو  9للطلبة الغياب أكثر من  ال يحق (٢

األولي والثانية فيلغى التدريب ويطلب من الطالب/الطالبة إعادة التدريب  الحالةفي حال تأكد حدوث  (3

 في العام التالي. باإلضافة إلى حصوله على درجة محروم.

ضمن الدرجة إذا كانت مدة الغياب أقل من المدتين المذكورة في الحالة األولي والثانية فيتم إحتسابها  (٤

 النهائية.

 

 المادة العاشرة: مدة التدريب

تبلغ فترة التدريب خمسة وأربعين يوماً على األقل )بدون اإلجازات والعطالت الرسمية( ويجوز لجهة التدريب 

حالة عدم  وفي ساعاتتقل ساعات التدريب اليومية عن سبع  أالزيادة ذلك بناءاً على برنامجها التدريبي على 

من ذلك الجهات التي لديها برنامج تدريبي ثابت  الطالبة ويستثنىالشروط فلن يتم قبول تدريب الطالب/ توفر هذه

 أن تكون مدة التدريب متصله وال يجوز تجزئتها بأي شكل من األشكال ومعتمد على

 

 لتزامات الطلبة أثناء التدريبإالمادة الحادية عشر: 

 :على الطالب/الطالبة اإللتزام بالتالي يجب

 مباشرة التدريب منذ اليوم األول لتاريخ بدء التدريب.  (١

 . ور واالنصراف حسب نظام الجهة التي يتدرب بها الطالب/ الطالبةالمحافظة على الحض  (٢

 اإللتزام بالتوجيهات واإلرشادات الصادرة من قبل جهة التدريب. (3

 له من قبل جهة التدريب. التقيد ببرنامج التدريب المعد (٤

 التعاون مع الموظفين اآلخرين وتنفيذ ما يطلب منه. (5

  خالص.الجهة والتعامل معها بكل أمانة وإالحرص على ممتلكات  (6

  هتمام بأدبيات العملطلع عليها واإلعدم إفشاء أسرار جهة التدريب التي ي (7

 .ة الحاجة إليهاتباع التسلسالت اإلدارية المعمول بها في جهة التدريب في حالإ (8

 . االتصال بالمشرف األكاديمي في حالة وجود أي مشكلة لم يستطيع حلها (9

يقوم الطالب/الطالبة بكتابة نشاطاته اليومية وإرسالها إلى المشرف األكاديمي بشكل إسبوعي عن  (١0

 طريق البريد اإللكتروني الخاص بالمشرف األكاديمي.

االسبوعية في حال تأخر الطالب/الطالبة  في  يحق للمشرف حسم الدرجات المخصصة للتقارير (١١

 إرسالها.

في حال عدم إرسال التقارير لمدة إسبوعين متتاليين وعدم التواصل مع المشرف يحصل  (١٢

 الطالب/الطالبة على درجة محروم.

 حضور اإلجتماعات التي يطلبها المشرف األكاديمي. (١3

ل المشرف األكاديمي أو مشرف إدارة الرد على اإلتصاالت أو البريد اإللكتروني المرسل من قب (١٤

 التدريب الصيفي والتعاوني.

 اإلنضباط واإللتزام بالمواعيد واإلجراءات الخاصة بالتدريب. (١5

 

 



 9 

 التدريب ما بعد ( المرحلة الثالثة:٢.٣

 

 المادة الثانية عشر: إلغاء التدريب
  عدم مباشرته للتدريب في الثالثة األيام األول بدون عذر مقبول. (١

 ال تقع ضمن الثالثة األيام األولى. متصلةغيابه لمدة خمسة أيام  (٢

 للتدريب.  الفترة اإلجمالية ٪ من٢0عن  ما يزيدأيام متفرقة أو  9الغياب ألكثر من  (3

٪ من إجمالي الدرجة النهائية ويتم 60حصول الطالب/الطالبة على درجة نهائية أقل من   (٤

 ة إعادة التدريب في العام التالي.  هـ( ويطلب من الطالب/الطالبالدرجة )رصد 

نظمة القائمة دم االهتمام بالتدريب وعدم المحافظة على األبناءاً على تقرير من الشركة يفيد ع (5

  والمعمول بها في جهة التدريب.

ال مهلة  الطالبة/عدم تقديم تقرير عن التدريب الصيفي في الموعد المحدد ويعطي الطالب (6

تهاء المدة أو إن لم يتم قبول العذر فيتم رصد محروم أسابيع وبعد إن 3 تتجاوز

 . للطالب/الطالبة 

ويعطي الطالب  .عدم قيامه بالتعديالت المطلوبه على كتابة التقرير في الموعد المحدد (7

أسابيع وبعد إنتهاء المدة أو إن لم يتم قبول العذر فيتم رصد  3 ال تتجاوزالطالبة مهلة /

 محروم للطالب/الطالبة.

  الجمع بين التدريب الصيفي ودراسة أي مقرر دراسي. (8

 عدم التقيد بالمدة المحددة للتدريب. (9

 آخرين.  نقل كل أو بعض محتويات تقرير طلبةقيام الطالب/الطالبة ب (١0

رصد درجة محروم للطالب ويوضع  ( يتم١,5,6,7,8,9,١0بالنسبة لما ورد في الفقرة ) (١١

 قائمة اإلحتياط في العام التالي. على

( إذا كان الغياب بعذر شرعي مقبول فيتم حذف مقرر ٢,3بالنسبة لما ورد في الفقرة ) (١٢

التدريب الصيفي، أما إذا كان الغياب بدون عذر فيتم رصد درجة محروم ويوضع 

 قوائم اإلنتظار للعام المقبل. علىالطالب/الطالبة 

 يتم إبالغ عمادة القبول والتسجيل بما يتخذ من قرارات بهذا الخصوص إلعتمادها.  (١3

 

 

 المادة الثالثة عشر: إلتزامات مابعد التدريب
  يتعين على الطالب/الطالبة تسليم جميع العهد التي تخص جهة التدريب. (١

لتعاوني توقيع ورقة إخالء الطرف من جهة التدريب وتسليمها إلدارة التدريب الصيفي وا (٢

  ويتم اإلستغناء عنها إذا تم تسليم ورقة التقييم من قبل جهة التدريب.

تقديم تقرير التدريب الصيفي وتسليمه إلدارة التدريب الصيفي والتعاوني قبل نهاية المدة  (3

  المحددة عن طريق المشرف األكاديمي.

 .والتعاونيالصيفي  االلتزام التام بالمواعيد المحددة من قبل إدارة التدريب (٤

 

 

 المادة الرابعة عشر: تقرير التدريب الصيفي
 

بناًء على المعلومات التي دونها الطالب/الطالبة أثناء فترة تدريبه وكذلك ما سجله في استمارات 

المالحظات األسبوعية فإنه ينبغي على كل طالب/طالبة تقديم تقرير مكتوب يسلم للمشرف 

 ة. وذلك وفقا لما يلي: األكاديمي قبل نهاية المدة المحدد

يجب أن يكتب التقرير بلغة صحيحة وواضحة ويكون بصياغة الطالب/الطالبة الشخصية بحيث ال   (١

 صفحات بدون المالحق والفهرس. ١0عن  وإليفلصفحة  ٢0يزيد عن 

 يكتب التقرير باللغة اإلنجليزية. (٢



 ١0 

 ١٢باللون األسود وحجم  على وجه واحد ويكون الخط  A4يجب أن يكتب التقرير على ورقة مقاس  (3

   Times New Romanونوعه: 

 يجب على الطالب/الطالبة خالل كتابة التقرير االلتزام بالهوامش التالية:  (٤

 ٤0 مم من جانب التجليد والجانب العلوي 

 ٢5 مم من بقية الجوانب 

 توضع أرقام الصفحات في وسط أسفل الصفحة 

توضع الرسومات البيانية والصور والجداول في أقرب ما يمكن بعد ذكرها في المتن وترقم تسلسليا   (5

 مع كتابة الرقم والعناوين تحت الصورة والرسمة وأعلى الجدول.

توضع المالحق في نهاية التقرير وكذلك الخرائط والجداول التي ليست أساسية مع كتابة األسماء   (6

 والعناوين الالزمة.

جب على الطلبة االلتزام بالقالب الموجود على صفحة إدارة التدريب الصيفي والتعاوني لكتابة ي  (7

 التقرير.

الطالب التقرير مجلدا تجليدا عاديا أو إلكترونيا بناءا على طلب المشرف األكاديمي عند تقديمه  يقدم (8

النهائي مجلدا أو نسخة إلكترونية للتصحيح، ثم بعد االنتهاء من إجراء التعديالت المطلوبة يقدم التقرير 

ويكتب على جانب التقرير اسم الطالب ورقمه الجامعي وسنة  األكاديميبناءا علي طلب المشرف 

 . pdfأن تكون النسخة إلكترونية للتقرير بصيغة  والتخصص علىالتدريب 

 

 : محتويات التقريرالخامسة عشرالمادة         

على معلومات الطالب/الطالبة وجهة التدريب حسب صفحة الغالف: تحتوي هذه الصفحة  (١

 والتعاونيالقالب الخاص بكتابة التقرير الموجود على صفحة إدارة التدريب الصيفي 

صفحة الفهرس أو المحتويات: تحتوي هذه الصفحة على قائمة مواضيع التقرير الرئيسية  (٢

ب رقم الصفحة أمام كل والفرعية لكل باب أو فصل كما رتبها الطالب/الطالبة على أن تكت

عنوان ويكتب في وسط أعلى هذه الصفحة كلمة فهرس أو محتويات وترقم صفحات 

 المحتويات باألرقام الالتينية في وسط أسفل الصفحة.

وهي أول باب في التقرير حيث يشرح الطالب/الطالبة طبيعة ما تدرب عليه بشكل  المقدمة: (3

 .١قمي للتقرير وترقم ب مختصر وتعتبر الصفحة هي بداية تسلسل الر

سلسلة تبشكل منطقي وم والفصول مرتبةمواضيع التقرير: وهي عبارة عن عدد من األبواب  (٤

بحيث تحتوي على جميع األعمال التي قام بها الطالب/الطالبة أثناء فترة تدريبه ويمكن تقسيم 

 .كل باب إلى عدد من الفصول وكذلك كل فصل إلى عدد من الفروع

: وهي الباب األخير من أبواب التقرير حيث يقدم الطالب ملخصا عن والتوصياتالخالصة  (5

كتسبها من التدريب الصيفي كما يبدي فيها مرئياته والمهارات التي إتجاربه في التدريب 

 ومالحظاته حول التدريب.

المصادر و المراجع: يجب على الطلبة المتدربين عدم نسخ أو اقتباس أي مادة من كتاب أو  (6

 المراجعرجع أو ورقة بحثية مهما كان إال بتوثيق ما تم اقتباسه وذكره في باب المصادر و م

على أن يوضع ما تم نقله حرفيا بين عالمتي تنصيص " " ثم يوضع رقم المصدر بين 

قوسين ] [ أما ما تم إعادة صياغته بأسلوب الطالب/الطالبة فيتم وضع رقم المصدر بين 

ذكر كافة بيانات المصدر أو المرجع في باب المصادر والمراجع قوسين ] [ على أن يتم 

 ويالحظ أن تكتب المصادر بالشكل التالي:

Auhtor’s Name, “The title of a Book/Paper”, Publishe’s Name, 

Year 

المالحق: وترفق بعد المصادر وتشمل المواد المستخدمة لغرض اإليضاح مثل الجداول  (7

 واألكواد والبرامج.

لرموز: وفي هذه الصفحة يقوم الطالب/الطالبة بشرح الرموز المستخدمة في التقرير سواء ا (8

 رموز رياضية أو برمجية. 



 ١١ 

 

 تقويم التدريب المادة السادسة عشر: 

 الخاصة بتقييم التدريبيوضح الجدول التالي توزيع الدرجات 

 

 

 مالحظات الدرجة مسؤول التقويم م

علي اإللتزام بالخطة التدريبية واإلنضباط بناءا  ١0 المشرف الميداني ١
 يد وإتقان المهام المناطة بالطلبةفي المواع

درجات تقييم المشرف األكاديمي  ١0  70 المشرف األكاديمي ٢
علي اإللتزام واإلنضباط وإرسال 
التقارير بإنتظام . ومدى وضوح 

التقرير  األسبوعية، كذلكالتقارير 
 النهائي

 ٢0 األسبوعيةر درجة على التقاري 

 ٤0  درجة علي التقرير النهائي
 ومناقشته مع المشرف األكاديمي.

 

إدارة التدريب  3
 الصيفي والتعاوني

١0   اإللتزام بالتنظيمات الخاصة بالتدريب
 الصيفي

  الرد على اإلستفسارات والتساؤالت
 التي ترد من اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢ 

 

الفصل الثالث: تنظيمات برنامج التدريب الصيفي عن 

 بعد 

 التدريب لما قب( المرحلة األولى: مرحلة ٣.١

 المادة األولى: طلب التدريب 
 يتقدم الطالب/الطالبة بطلب التدريب وفقا لإلجراءات الموضحة لكل طريقة تدريب كما يلي:

  

من األسبوع الثالث من بداية  من الطلبة إبتداءتبدأ إدارة التدريب الصيفي في استقبال طلبات التدريب  (١

الطلبات مع  الفصل الدراسي الثاني من كل عام ولمدة أسبوعين متتالين على ان يكون اخر موعد لتقديم

 من الفصل الدراسي الثاني. رابعنهاية األسبوع ال

 ساعة دراسية بالنسبة لطلبة قسم هندسة الحاسب اآللي ١07عن  يقل مااليجب ان يكمل الطالب  (٢

 ساعة دراسية بالنسبة لطلبة قسم علوم الحاسب اآللي ١03عن  ماال يقليجب ان يكمل الطالب  (3

 ساعة دراسية بالنسبة لطلبة نظم المعلومات ١06عن  ماال يقليجب ان يكمل الطالب  (٤

 االلكتروني الخاص بالتدريب الصيفي.يتم التقديم من خالل ارسال النموذج  (5

النظر في النماذج المرسلة بعد نهاية األسبوع الثالث ولمشرف إدارة التدريب النظر فيها وذلك  ال يتم (6

 بعد تقديم عذر مقنع من قبل الطالب/الطالبة.

 تقوم إدارة التدريب الصيفي بمطابقة البيانات المقدمة من الطلبة  (7

 .ولين في األسبوع الخامس من بداية الفصل الدراسي الثانيالطلبة المقب أسماءتعلن   (8

يتم إرسال قوائم موضح فيها أسماء الطلبة المقبولين وبياناتهم لألقسام المعنية لمراجعتها والتأكد من  (9

 صحتها وإحصاء الطلبة المقبولين.

 رفضها.  ولة لقبول طلبات لتدريب الصيفي أوإدارة التدريب الصيفي هي الجهة المخ (١0

 ساعة تدريبية عن بعد عبر المنصات اإللكترونية المعتمدة. ١35عن  ماال يقليجب إكمال  (١١

هندسة الحاسب،  االلي،)علوم الحاسب برنامج التدريبي امتداد للتخصصات التالية يجب أن يكون ال  (١٢

 نظم المعلومات( 

 ساعة. ١35المطلوبة من منصة إلكمال عدد الساعات التدريبية  أكثريحق للطالبة إستخدام  (١3

 

 خطة التدريبالمادة الثانية: 

هذه الخطوة تأتي بعد تعبئة طلب التدريب وإرساله إلدارة التدريب الصيفي والتعاوني في المدة الزمنية 

 المحددة

ساعة  ١35المطلوبة يحق للطلبة استخدام أكثر من منصة إلكمال عدد الساعات التدريبية  (١

 تدريبية.

 يجب ان يتم اعتماد البرامج التدريبية من قبل المشرف األكاديمي قبل البدء في البرنامج  (٢

قبول او رفض أو إجراء تعديالت على البرامج التدريبية المقترحة من  األكاديمييحق للمشرف  (3

 قبل الطالب/الطالبة. 

شرف األكاديمي يجب علي الطالب/الطالبة إستخدام نموذج خطة التدريب عن بعد وإرساله للم  (٤

 إلعتماده قبل بدء الفصل الصيفي بوقت كاف وبحد أقصى خالل األسبوع األول من بدء التدريب. 



 ١3 

 تشمل خطة التدريب عن بعد على االتي: 

  دورة/ مشروع برنامج تدريبياسم المنصة المقدمة للتدريب لكل/ 

 أسماء المسارات التدريبية /الدورة/المشروع 

  الدورة/المشروع/التدريبرابط 

 المدة الزمنية موضحا فيها عدد الساعات لكل تدريب/مشروع/دورة 

 اعتماد البرامج التدريبية التي تبدأ قبل تاريخ أول أسبوع من الفصل الصيفي، بل يجب أن تبدأ  ال يتم

 جميع البرامج التدريبية بعد تاريخ أول أسبوع من الفصل الصيفي

 البة في المنصة بإسمه الحقيقي واليتم قبول األسماء المستعارة. يجب أن يسجل الطالب/الط 

  شهادة إنهاء للبرامج التدريبية من قبل المنصات االلكترونية علىيجب الحصول 

  يتحمل الطلبة أي تكاليف أو رسوم قد تترتب على القبول أو الحصول على شهادة إلنهاء البرامج

 التدريبية

 الطلبة عن طريق البرامج واالدوات الخاصة بمشاركة الشاشة عن بعد  يحق للمشرف األكاديمي متابعة

 screen shareمثل 

 /إرسال الخطة  المتأخرة فييحق للمشرف األكاديمي رصد درجة محروم للطالب/الطالبة المتأخر

 التدريبية بدون عذر مقبول في موعد أقصاة نهاية االسبوع الثاني من بدء الفصل الصيفي. 

 

 البرنامج أحد الطرق المتاحة إلتمام التدريب الصيفي.يعتبر   (5

كل من برنامج  الطالبة فيفرص تدريبية من قبل الطالب/ علىفي حال عدم الحصول   (6

الصيفي مبادرة منجز يكون خيار التدريب  وبرنامج التدريبالتدريب الصيفي الميداني 

الصيفي عن بعد إلزاميا ويجب على الطالب/ الطالبة اإللتزام بكل اإلجراءات الخاصة 

 ببرنامج التدريب الصيفي عن بعد.

 

 : الطلبات المتأخرةالمادة الثالثة

 حاً رغبتهيتقدم الطالب/الطالبة بخطاب إلى المشرف على إدارة التدريب الصيفي والميداني موض (١

 في تقديم الطلب موثقاً بالمستندات المناسبة.في التدريب ومبيناً أسباب التأخر 

 .التدريبيجب أن يقدم الطلب قبل أسبوعين على األقل من بداية  (٢

 الطالبة يقوم الطلبة/قتناع المشرف بأسباب التأخير والموافقة على تدريب الطالب في حالة إ (3

 .للتدريب عن بعد المناسبةبإختيار البرامج 

 لقائمة الطلبة المتدربين. افة األسماءيتم إبالغ عمادة القبول والتسجيل إلض (٤

 تسجيل الطلبة في مقرر التدريب الصيفي لمن يتأخر عن موعد التقديم األساسي.  ال يضمن (5

   

 التدريببرنامج : تغيير المادة الرابعة

 بعد موافقة المشرف األكاديمي بعد إالالصيفي عن اليتم تغيير الخطة المتفق عليها في برنامج التدريب 

 .التغييرات بعد األسبوع الثاني من بدء التدريب ال تكونعلى أن 

 

 : اإلعتذار عن التدريبالخامسةالمادة 

 :يحق للطلبة اإلعتذار عن التدريب الصيفي وفق ما يلي



 ١٤ 

١)  ً أسابيع من إعالن نتائج القبول المبدئي  ٤عتذار عن التدريب وذلك خالل بطلب اإل أن يتقدم خطيا

للطلبة ويجوز للمشرف على إدارة التدريب الصيفي والتعاوني عدم قبول اإلعتذار إذا كانت األسباب 

  غير مقنعة أو أن حذف التدريب الصيفي سوف يؤثر سلباً على تخرج الطالب/الطالبة.

الصيفي وفقا لما يتم  الفصلن الفصل الصيفي أو حذف مقرر التدريب الصيفي خالل يمكن اإلعتذار ع (٢

  اإلعالن عنه من قبل عمادة القبول والتسجيل. 

 

 ( المرحلة الثانية: أثناء التدريب٣.٢

 

 المادة السادسة: بدء التدريب

وفقا للخطة المتفق عليها مع المشرف يبدأ الطالب/الطالبة التدريب منذ اليوم األول لتاريخ بدء التدريب  

يحق إلدارة  من بداية الفصل الصيفي األول حالة عدم البدء في التدريب في غضون األسبوع األكاديمي وفي

 التدريب اتخاذ أحد اإلجراءات التالية: 

إذا لم يكن لدى الطالب/الطالبة عذر مقبول فيعطى درجة محروم في التدريب وترصد له في سجله  (١

 .اديمي ويوضع ضمن قائمة االحتياط في العام القادماألك

ه في االستمرار في إذا كان لدى الطالب/الطالبة عذر مقبول فيتم حذف التدريب وفي حالة رغبت (٢

النهائية  ن نطاق الغياب المسموح به وتؤثر على الدرجةهذه المدة ضمالتدريب يتم إحتساب 

 الطالبة./للطالب

 

 ريب: مدة التدالسابعةالمادة 

 يوميا.ساعات  3 ساعة بمعدل ١35عن  ال تقل مدة التدريبيجب أن 

 

 لتزامات الطلبة أثناء التدريبإ: الثامنةالمادة 

 :التام بما يلي الطالبة اإللتزامب على الطالب/يج

 .البدء في التدريب وفق الخطة المتفق عليها مع المشرف األكاديمي  (١

 . يومياساعات  3التدريب بمعدل المحافظة على   (٢

 .الخاصة بمنصة التدريب اإللكترونياإللتزام بالتوجيهات واإلرشادات  (3

 .ببرنامج التدريب الموجود في المنصة اإللكترونيةالتقيد  (٤

 .حلهاالطلبة االتصال بالمشرف األكاديمي في حالة وجود أي مشكلة لم يستطيع  (5

المشرف األكاديمي بشكل إسبوعي عن يقوم الطالب/الطالبة بكتابة نشاطاته اليومية وإرسالها إلى  (6

 طريق البريد اإللكتروني الخاص بالمشرف األكاديمي.

في  الطالبة/يحق للمشرف حسم الدرجات المخصصة للتقارير االسبوعية في حال تأخر الطالب (7

 إرسالها.

في حال عدم إرسال التقارير لمدة إسبوعين متتاليين وعدم التواصل مع المشرف يحصل  (8

 لبة على درجة محروم.الطالب/الطا

 حضور اإلجتماعات التي يطلبها المشرف األكاديمي. (9



 ١5 

الرد على اإلتصاالت أو البريد اإللكتروني المرسل من قبل المشرف األكاديمي أو مشرف إدارة  (١0

 التدريب الصيفي والتعاوني.

 اإلنضباط واإللتزام بالمواعيد واإلجراءات الخاصة بالتدريب. (١١

 

 التدريب  ما بعد( المرحلة الثالثة: مرحلة ٣.٣

 

 المادة التاسعة: إلغاء التدريب
  بدون عذر مقبول. عدم البدء في التدريب خالل األسبوع األول من بداية الفصل الصيفي (١

 

 عدم اإلستمرار في عملية التدريب لمدة أسبوع متواصل بدون عذر. (٢

٪ من إجمالي الدرجة النهائية ويتم 60حصول الطالب/الطالبة على درجة نهائية أقل من  (3

 هـ( ويطلب من الطالب/الطالبة إعادة التدريب في العام التالي.  الدرجة )رصد 

بالتدريب وعدم  الطالب/الطالبة يفيد عدم اهتمامه بناءاً على تقرير من المشرف األكاديمي (٤

  .اإللتزام بخطة التدريب المتفق عليهاعدم واإلرشادات و التوجيهات علىالمحافظة 

ال مهلة  الطالبة/عدم تقديم تقرير عن التدريب الصيفي في الموعد المحدد ويعطي الطالب (5

أسابيع وبعد إنتهاء المدة أو إن لم يتم قبول العذر فيتم رصد محروم  3 تتجاوز

 الطالبة.للطالب/

ويعطي  .على كتابة التقرير في الموعد المحدد المطلوبةت بالتعديال عدم قيام الطالب/الطالبة (6

أسابيع وبعد إنتهاء المدة أو إن لم يتم قبول العذر فيتم  3 ال تتجاوزالطالب /الطالبة مهلة 

 رصد محروم للطالب/الطالبة.

  الجمع بين التدريب الصيفي ودراسة أي مقرر دراسي. (7

 عدم التقيد بالمدة المحددة للتدريب. (8

 آخرين.  نقل كل أو بعض محتويات تقرير طلبةالطالب/الطالبة بقيام  (9

رصد درجة محروم للطالب ويوضع علي  ( يتم٤.5.6.7.8.9بالنسبة لما ورد في الفقرة ) (١0

 قائمة اإلحتياط في العام التالي.

( إذا كان الغياب بعذر شرعي مقبول فيتم حذف مقرر ١،٢بالنسبة لما ورد في الفقرة ) (١١

، أما إذا كان الغياب بدون عذر فيتم رصد درجة محروم ويوضع التدريب الصيفي

 قوائم اإلنتظار للعام المقبل. علىالطالب/الطالبة 

 يتم إبالغ عمادة القبول والتسجيل بما يتخذ من قرارات بهذا الخصوص إلعتمادها.  (١٢

 

 

 التدريب ما بعدالمادة العاشرة: إلتزامات 
إلدارة التدريب الصيفي والتعاوني قبل نهاية المدة تقديم تقرير التدريب الصيفي وتسليمه  (١

  المحددة عن طريق المشرف األكاديمي.

 .والتعاوني االلتزام التام بالمواعيد المحددة من قبل إدارة التدريب (٢

 

 

 المادة الحادية عشر: تقرير التدريب الصيفي
 

بناًء على المعلومات التي دونها الطالب/الطالبة أثناء فترة تدريبه وكذلك ما سجله في استمارات 

المالحظات األسبوعية فإنه ينبغي على كل طالب/طالبة تقديم تقرير مكتوب يسلم للمشرف 

 األكاديمي قبل نهاية المدة المحددة. وذلك وفقا لما يلي: 



 ١6 

وواضحة ويكون بصياغة الطالب/الطالبة الشخصية بحيث ال يجب أن يكتب التقرير بلغة صحيحة   (١

 صفحات بدون المالحق والفهرس. ١0صفحة واليقل عن  ٢0يزيد عن 

 يكتب التقرير باللغة اإلنجليزية. (٢

 ١٢على وجه واحد ويكون الخط باللون األسود وحجم   A4يجب أن يكتب التقرير على ورقة مقاس  (3

   Times New Romanونوعه: 

 الطالب/الطالبة خالل كتابة التقرير االلتزام بالهوامش التالية:  يجب على (٤

 ٤0 مم من جانب التجليد والجانب العلوي 

 ٢5 مم من بقية الجوانب 

 توضع أرقام الصفحات في وسط أسفل الصفحة 

توضع الرسومات البيانية والصور والجداول في أقرب ما يمكن بعد ذكرها في المتن وترقم تسلسليا   (5

 مع كتابة الرقم والعناوين تحت الصورة والرسمة وأعلى الجدول.

توضع المالحق في نهاية التقرير وكذلك الخرائط والجداول التي ليست أساسية مع كتابة األسماء   (6

 والعناوين الالزمة.

جب على الطلبة االلتزام بالقالب الموجود على صفحة إدارة التدريب الصيفي والتعاوني لكتابة ي  (7

 التقرير.

الطالب التقرير مجلدا تجليدا عاديا أو إلكترونيا بناءا على طلب المشرف األكاديمي عند تقديمه  يقدم (8

النهائي مجلدا أو نسخة إلكترونية للتصحيح، ثم بعد االنتهاء من إجراء التعديالت المطلوبة يقدم التقرير 

ويكتب على جانب التقرير اسم الطالب ورقمه الجامعي وسنة  األكاديميبناءا علي طلب المشرف 

 . pdfالتدريب و التخصص على أن تكون النسخة إلكترونية للتقرير بصيغة 

 

 المادة الثانية عشر: محتويات التقرير        

حسب  وبرنامج التدريب عن بعدعلى معلومات الطالب/الطالبة  صفحة الغالف: تحتوي هذه الصفحة (١

 والتعاونيالقالب الخاص بكتابة التقرير الموجود على صفحة إدارة التدريب الصيفي 

صفحة الفهرس أو المحتويات: تحتوي هذه الصفحة على قائمة مواضيع التقرير الرئيسية والفرعية  (٢

على أن تكتب رقم الصفحة أمام كل عنوان ويكتب في  لكل باب أو فصل كما رتبها الطالب/الطالبة

وسط أعلى هذه الصفحة كلمة فهرس أو محتويات وترقم صفحات المحتويات باألرقام الالتينية في 

 وسط أسفل الصفحة.

وهي أول باب في التقرير حيث يشرح الطالب/الطالبة طبيعة ما تدرب عليه بشكل مختصر  المقدمة: (3

 .١وتعتبر الصفحة هي بداية تسلسل الرقمي للتقرير وترقم ب 

بشكل منطقي ومسلسلة بحيث  والفصول مرتبةمواضيع التقرير: وهي عبارة عن عدد من األبواب  (٤

ب/الطالبة أثناء فترة تدريبه ويمكن تقسيم كل باب إلى تحتوي على جميع األعمال التي قام بها الطال

 عدد من الفصول وكذلك كل فصل إلى عدد من الفروع

: وهي الباب األخير من أبواب التقرير حيث يقدم الطالب ملخصا عن تجاربه في والتوصياتالخالصة  (5

 حول التدريب.مالحظاته كما يبدي فيها  كتسبها من التدريب الصيفيوالمهارات التي إالتدريب 

المصادر و المراجع: يجب على الطلبة المتدربين عدم نسخ أو اقتباس أي مادة من كتاب أو مرجع أو  (6

على أن يوضع ما  المراجعورقة بحثية مهما كان إال بتوثيق ما تم اقتباسه وذكره في باب المصادر و 

] [ أما ما تم إعادة صياغته  تم نقله حرفيا بين عالمتي تنصيص " " ثم يوضع رقم المصدر بين قوسين

بأسلوب الطالب/الطالبة فيتم وضع رقم المصدر بين قوسين ] [ على أن يتم ذكر كافة بيانات المصدر 

 أو المرجع في باب المصادر والمراجع ويالحظ أن تكتب المصادر بالشكل التالي:

Auhtor’s Name, “The title of a Book/Paper”, Publishe’s Name, 

Year 

المالحق: وترفق بعد المصادر وتشمل المواد المستخدمة لغرض اإليضاح مثل الجداول واألكواد  (7

 والبرامج.



 ١7 

الرموز: وفي هذه الصفحة يقوم الطالب/الطالبة بشرح الرموز المستخدمة في التقرير سواء رموز  (8

 رياضية أو برمجية. 

 

 

 المادة الثالثة عشر: تقويم التدريب

 الطالب/الطالبة وفقا لآللية التالية:يتم تقييم 

 

 مالحظات الدرجة مسؤول التقويم م

 تسليم الخطة واإللتزام بها. ٢0  90 المشرف األكاديمي ١

 ١0  درجة بناءا علي اإلنضباط
في المواعيد وإتقان المهام 

 المناطة بالطلبة

 ٢0 التقارير اإلسبوعية 

 ٤0 درجة علي التقرير النهائي 
 

التدريب الصيفي إدارة  ٢
 والتعاوني

١0   اإللتزام بالتنظيمات الخاصة
 بالتدريب الصيفي

  الرد على اإلستفسارات
 والتساؤالت التي ترد من اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١8 

الفصل الرابع: تنظيمات برنامج التدريب الصيفي 

 الخاص بمبادرة منجز
 

 التدريب  ما قبلالمرحلة األولى: مرحلة ( ٤.١
 

 : طلب التدريب األولىالمادة 
 كما يلي: اءات الموضحةإلجريتقدم الطالب/الطالبة بطلب التدريب وفقا ل

  

من بداية  الثالثبتداءا من األسبوع إتبدأ إدارة التدريب الصيفي في استقبال طلبات التدريب من الطلبة  (١

الطلبات  الفصل الدراسي الثاني من كل عام ولمدة أسبوعين متتالين على ان يكون اخر موعد لتقديم

 من الفصل الدراسي الثاني. رابعمع نهاية األسبوع ال

 بالنسبة لطلبة قسم هندسة الحاسب اآللي ساعة دراسية ١07عن  ماال يقل يجب ان يكمل الطلبة (٢

 ساعة دراسية بالنسبة لطلبة قسم علوم الحاسب اآللي ١03عن  يقل ماال يجب ان يكمل الطلبة  (3

 ساعة دراسية بالنسبة لطلبة نظم المعلومات ١06عن  ماال يقل يجب ان يكمل الطلبة (٤

 ي الخاص بالتدريب الصيفي.من خالل ارسال النموذج االلكترونيتم التقديم  (5

 وذلك الث ولمشرف إدارة التدريب النظر فيهاالنظر في النماذج المرسلة بعد نهاية األسبوع الث ال يتم (6

 .الطالبة/بعد تقديم عذر مقنع من قبل الطالب

  .المقدمة من الطلبةيانات تقوم إدارة التدريب الصيفي بمطابقة الب (7

 في حال توفر الفرص المناسبة وفقا للمشاريع المقدمة.الطلبة المقبولين  أسماءتعلن  (8

ا والتأكد من الطلبة المقبولين وبياناتهم لألقسام المعنية لمراجعتهيتم إرسال قوائم موضح فيها أسماء  (9

 المقبولين. صحتها وإحصاء الطلبة

  .رفضها تدريب الصيفي أوإدارة التدريب الصيفي هي الجهة المخولة لقبول طلبات ل (١0

التي فاق السيرة الذاتية أثناء تعبئة نموذج طلب التدريب الصيفي موضحا فيها المهارات ريجب إ  (١١

 الطالبة./يتقنها الطالب

ى الطلبات المقدمة إلنجاز مشاريع من قبل جهات يتم إتاحة الفرص في مبادرة منجز بناءا عل (١٢

 خارجية.

معنية بتنظيم مشاريع ل اللجنة الفي برامج التدريب الصيفي مبادرة منجز من قب يتم إختيار الطلبة (١3

التي يتقنها المتقدمين ومدى موائمتها للمشاريع السيرة الذاتية والمهارات  علىبناءا  مبادرة منجز

 المقدمة.

 

 : الحصول على الفرصالثانيةالمادة 

هذه الخطوة تأتي بعد تعبئة طلب التدريب وإرساله إلدارة التدريب الصيفي والتعاوني في المدة الزمنية 

 المحددة

 طلوب إنجازهاميعتمد توفير الفرص على عدد المشاريع ال (١

 .لمعرفة عدد الفرص المتوفرة المسؤولين عن مبادرة منجر يتم التنسيق مع (٢

 هارت الالزمة إلتمام المشاريع المطلوبة.مال د اللجنة المنظمة لمبادرة منجزتحد (3

المهتمين بإتمام التدريب الصيفي عن طريق برنامج  بمراسلة الطلبة اللجنة المنظمة لمبادرة منجزتقوم  (٤

 مبادرة منجز بناءا على السير الذاتية والمهارات المتقنة.



 ١9 

التدريب الصيفي والميداني في الموعد المحدد من قبل إدارة التدريب  إدارة علىيجب أن يتم الرد  (5

 الصيفي والميداني.

 

 ال توفر الفرص التدريبيةفي ح : توزيع الطالب على المشاريعالمادة الثالثة

 يتم إحتساب األولوية في إعطاء الفرص التدريبية وفقا للمعادلة المرفقة أدناه. (١

وذلك في لوحات اإلعالنات في  ئج توزيع الطلبة على المشاريع الخاصة بمبادرة منجزيتم إعالن نتا  (٢

 .الجامعي الكلية وعن طريق اإليميل

وفي حالة وجود أي توزيع لإلطالع على المشاريع قوائم الفرصة أسبوع بعد إعالن يعطى الطلبة   (3

 عرضها على المشرف على التدريب الصيفيوشكوى أو رغبة في التغيير يتم تجميع هذه المالحظات 

 .أسبوع بعد إعالن األسماء ذ اإلجراءات المالئمة وذلك في غضونالتخا والتعاوني

يعتبر ذلك موافقة منه  المشاريعل أسبوع بعد إعالن إدارة التدريب خالوفي حالة عدم مراجعة الطلبة  (٤

ويحق للمشرف على إدارة التدريب الصيفي والتعاوني عدم النظر في أي شكوى أو طلب يتقدم به 

تمام ويجب على الطلبة اإللتزام التام بإعالن توزيع الفرص التدريبية إ على أسبوعالطالب بعد مرور 

 المشروع وفقا لما تراه اللجنة المنظمة لمشاريع مبادرة منجز. 

 .اللجنة المنظمة لمبادرة منجز إلى ترسل قوائم الطلبة (5

ترسل قوائم الطلبة المسجلين في التدريب الصيفي لعمادة القبول والتسجيل لتسجيل مقررات التدريب  (6

 رر دراسي والتدريب الصيفي.الصيفي وعدم تمكين الطالب المتدرب من الجمع بين أي مق

من هذه القوائم إال بموافقة إدارة التدريب الصيفي بموجب  طالبة/إضافة أو حذف طالب ال يجوز (7

 .مخاطبات رسمية وعبر الطرق النظامية

 :كما يلي برنامج التدريب الصيفي مبادرة منجز الفرص فيإحتساب األولوية في الحصول علي  (8

برنامج التدريب الصيفي لطلبة على الفرص المتوفرة في إلحتساب أحقية توزيع ايتم تطبيق المعادلة التالية 

 مبادرة منجز:

  ١00س= عدد الساعات المجتازة / 

 ٤ص= المعدل التراكمي / 

 ١0الحالة اإلجتماعية= ج= 

 ج( + ٤0( + )ص * 50)س *  كالتالي:المعادلة لتصبح 

 

 الذين يحققون نسبة أعلى في المعادلة السابقة.  تعطى األولوية للطلبة

 

 .يعتبر البرنامج أحد الطرق المتاحة إلتمام التدريب الصيفي (9

في حال توفر الفرصة يجب تحديد تاريخ بداية العمل بالمشروع وتاريخ نهاية العمل بالمشروع من قبل  (١0

 اللجنة المنظمة لمبادرة منجز.

كل من برنامج التدريب الصيفي  الطالبة فيمن قبل الطالب/ فرص تدريبية علىالحصول في حال عدم  (١١

ويجب  الصيفي مبادرة منجز يكون خيار التدريب الصيفي عن بعد إلزاميا وبرنامج التدريبالميداني 

 .على الطالب/ الطالبة اإللتزام بكل اإلجراءات الخاصة ببرنامج التدريب الصيفي عن بعد

 

 المتأخرة: الطلبات المادة الرابعة



 ٢0 

موضحاً رغبته  الصيفي والميداني بخطاب إلى المشرف على إدارة التدريب الطالبة/يتقدم الطالب (١

 في التدريب ومبيناً أسباب تأخره في تقديم الطلب موثقاً بالمستندات المناسبة.

 .التدريبيجب أن يقدم الطلب قبل أسبوعين على األقل من بداية  (٢

في حالة اقتناع المشرف بأسباب التأخير والموافقة على تدريب الطالب يتم توزيعه على أحد  (3

فيما يتعلق ببرنامج التدريب الصيفي  المناسبةأو يقوم الطالب بإختيار البرامج  المتوفرةالمقاعد 

 عن بعد.

 افة أسمه لقائمة الطلبة المتدربين.يتم إبالغ عمادة القبول والتسجيل إلض (٤

 تسجيل الطلبة في مقرر التدريب الصيفي لمن يتأخر عن موعد التقديم األساسي.  منال يض (5

   

  المشروع: تغيير ةالمادة الخامس

المشروع بعد الموافقة علية من قبل اللجنة المعنية بمبادرة منجز إال بعد موافقة كل من اللجنة تغيير  ال يتم

أال تكون خطة التغيير بعد األسبوع الثاني من بدء التدريب المعنية بمبادرة منجز والمشرف األكاديمي بشرط 

 الصيفي.

 

 : اإلعتذار عن التدريبالسادسةالمادة 

 :عتذار عن التدريب الصيفي وفق ما يلياإل يحق للطلبة

عالن نتائج القبول المبدئي من إ أسابيع ٤أن يتقدم خطياً بطلب االعتذار عن التدريب وذلك خالل  (١

عتذار إذا كانت والتعاوني عدم قبول اإل ويجوز للمشرف على إدارة التدريب الصيفي للطلبة

  ي سوف يؤثر سلباً على تخرج الطالب/الطالبة.األسباب غير مقنعة أو أن حذف التدريب الصيف

الصيفي وفقا  الفصليمكن اإلعتذار عن الفصل الصيفي أو حذف مقرر التدريب الصيفي خالل  (٢

  عنه من قبل عمادة القبول والتسجيل. لما يتم اإلعالن 

 

 

 المرحلة الثانية: أثناء التدريب( ٤.٢
 

 : بدء التدريبةالسابعالمادة 

يخ بدء التدريب وفقا للتاريخ المتفق عليه من قبل اللجنة تارالتدريب منذ اليوم األول ل الطالبة/يبدأ الطالب 

 التدريب يحقى من بداية غضون الثالثة األيام األولفي بدء التدريب وفي حالة عدم المنظمة لمبادرة منجز 

 إلدارة التدريب اتخاذ أحد اإلجراءات التالية: 

عذر مقبول فيعطى درجة محروم في التدريب وترصد له في سجله  الطالبة/إذا لم يكن لدى الطالب (١

 .األكاديمي ويوضع ضمن قائمة االحتياط في العام القادم

عذر مقبول فيتم حذف التدريب وفي حالة رغبته في االستمرار في  إذا كان لدى الطالب/الطالبة (٢

ند احتساب التدريب فتحسب هذه المدة ضمن نطاق الغياب المسموح به مع أخذها في االعتبار ع

 الطالبة./النهائية للطالبالدرجة 

 

 مدة التدريب: الثامنةالمادة 



 ٢١ 

 .يوم عمل ٤5يجب اإلنتهاء وتسليم المشروع خالل 

 

 أثناء التدريب التزامات الطلبة: التاسعةالمادة 

 :على الطالب/الطالبة اإللتزام التام بما يلي بيج

 .المقرر من قبل اللجنة المنظمة لمبادرة منجز التدريب منذ اليوم األول لتاريخ بدء التدريب البدء في  (١

 .شادات الصادرة من اللجنة المنظمة لمبادرة منجزاإللتزام بالتوجيهات واإلر (٢

 .ببرنامج التدريب وفقا إلجراءات اللجنة المنظمة لمبادرة منجزالتقيد  (3

 .التعاون مع اللجنة المنظمة لمبادرة منجز (٤

والتعامل معها بكل أمانة  تي طلبت المشروعسرية المعلومات الخاصة بالجهة الالحرص على  (5

  .وإخالص

 الطلبة حلها.ال يستطيع  أي مشكلة لمشرف األكاديمي في حالة وجودالتواصل مع ا (6

وإرسالها إلى المشرف األكاديمي بشكل إسبوعي عن  بكتابة نشاطاته اليومية الطالبة/قوم الطالبي (7

 .طريق البريد اإللكتروني الخاص بالمشرف األكاديمي

 الطالبة في/يحق للمشرف حسم الدرجات المخصصة للتقارير االسبوعية في حال تأخر الطالب (8

 إرسالها.

وعدم التواصل مع المشرف يحصل لتقارير لمدة إسبوعين متتاليين في حال عدم إرسال ا (9

 الطالب/الطالبة على درجة محروم.

 حضور اإلجتماعات التي يطلبها المشرف األكاديمي. (١0

الرد على اإلتصاالت أو البريد اإللكتروني المرسل من قبل المشرف األكاديمي أو مشرف إدارة  (١١

 التدريب الصيفي والتعاوني.

 واإللتزام بالمواعيد واإلجراءات الخاصة بالتدريب.اإلنضباط  (١٢

 

 

 التدريب  ما بعدالمرحلة الثالثة: ( ٤.٣
 

 : إلغاء التدريبةرالعاشالمادة 
  لتدريب في الثالثة األيام األول بدون عذر مقبول.عدم البدء في ا (١

 ال تقع ضمن الثالثة األيام األولى. متواصلةلمدة خمسة أيام  التغيب (٢

 للتدريب.  الفترة اإلجمالية ٪ من٢0عن  ما يزيدأيام متفرقة أو  9ألكثر من  التغيب (3

ويتم رصد  ٪ من إجمالي الدرجة النهائية60حصول الطالب/الطالبة على درجة نهائية أقل من   (٤

  إعادة التدريب في العام التالي.  الطالبة/ويطلب من الطالبهـ( الدرجة )

 المحافظةعدم بالتدريب و المنظمة لمبادرة منجز يفيد عدم اهتمام الطلبةمن اللجنة بناءاً على تقرير  (5

  .نظمة والتوجيهات الخاصة بمبادرة منجزاأل على

أسابيع  3 ال تتجاوزويعطي الطالب مهلة  عدم تقديم تقرير عن التدريب الصيفي في الموعد المحدد (6

 الطالبة.وبعد إنتهاء المدة أو إن لم يتم قبول العذر فيتم رصد محروم للطالب/

ال مهلة الطالبة /ويعطي الطالب  .على كتابة التقرير في الموعد المحدد المطلوبةعدم قيامه بالتعديالت  (7

 لب/الطالبة.أسابيع وبعد إنتهاء المدة أو إن لم يتم قبول العذر فيتم رصد محروم للطا 3 تتجاوز

  .الجمع بين التدريب الصيفي ودراسة أي مقرر دراسي (8

 بالمدة المحددة للتدريب.عدم التقيد  (9

 طالب آخرين. بنقل كل أو بعض محتويات تقرير  الطالبة/قيام الطالب (١0



 ٢٢ 

قائمة  علىيتم رصد درجة محروم للطالب ويوضع  (١.5.6.7.8.9.١0بالنسبة لما ورد في الفقرة ) (١١

 اإلحتياط في العام التالي.

إذا كان الغياب بعذر شرعي مقبول فيتم حذف مقرر التدريب  (٢،3)بالنسبة لما ورد في الفقرة  (١٢

قوائم  علىالصيفي، أما إذا كان الغياب بدون عذر فيتم رصد درجة محروم ويوضع الطالب/الطالبة 

 اإلنتظار للعام المقبل.

 يتم إبالغ عمادة القبول والتسجيل بما يتخذ من قرارات بهذا الخصوص إلعتمادها.  (١3

 

 

 التدريب ما بعد: إلتزامات عشرالحادية المادة 
  .تسليم جميع العهد التي تخص الجهة الطالبة للمشروع الطالبة/يتعين على الطالب (١

  .اللجنة المنظمة لمبادرة منجزتسليم ورقة التقييم من قبل  (٢

عن  قبل نهاية المدة المحددة الصيفي والتعاوني تقديم تقرير التدريب الصيفي وتسليمه إلدارة التدريب (3

  .طريق المشرف األكاديمي

 عيد المحددة من قبل إدارة التدريب الصيفي واللجنة المنظمة لمبادرة منجز.االلتزام التام بالموا (٤

 

 

 الصيفي : تقرير التدريبعشر الثانيةالمادة 
 

أثناء فترة تدريبه وكذلك ما سجله في استمارات  الطالبة/بناًء على المعلومات التي دونها الطالب

تقديم تقرير مكتوب يسلم للمشرف  طالبة/المالحظات األسبوعية فإنه ينبغي على كل طالب

 : وفقا لما يليوذلك األكاديمي قبل نهاية المدة المحددة. 

بحيث ال  الشخصية الطالبة/وواضحة ويكون بصياغة الطالبيجب أن يكتب التقرير بلغة صحيحة   (١

 صفحات بدون المالحق والفهرس. ١0صفحة واليقل عن  ٢0يزيد عن 

 .يكتب التقرير باللغة اإلنجليزية (٢

 ١٢على وجه واحد ويكون الخط باللون األسود وحجم   A4يجب أن يكتب التقرير على ورقة مقاس  (3

   Times New Romanونوعه: 

 لتقرير االلتزام بالهوامش التالية: خالل كتابة ا الطالبة/الطالب يجب على (٤

 ٤0 مم من جانب التجليد والجانب العلوي 

 ٢5 مم من بقية الجوانب 

 توضع أرقام الصفحات في وسط أسفل الصفحة 

 توضع الرسومات البيانية والصور والجداول في أقرب ما يمكن بعد ذكرها في المتن وترقم تسلسليا  (5

 ة الرقم والعناوين تحت الصورة والرسمة وأعلى الجدول.مع كتاب

 توضع المالحق في نهاية التقرير وكذلك الخرائط والجداول التي ليست أساسية مع كتابة األسماء  (6

 والعناوين الالزمة.

لكتابة  والتعاوني االلتزام بالقالب الموجود على صفحة إدارة التدريب الصيفي جب على الطلبةي  (7

 .التقرير

عند تقديمه  أو إلكترونيا بناءا على طلب المشرف األكاديمي تجليدا عادياالطالب التقرير مجلدا  يقدم (8

أو نسخة إلكترونية  النهائي مجلداالمطلوبة يقدم التقرير  ثم بعد االنتهاء من إجراء التعديالت للتصحيح،

وسنة  ب ورقمه الجامعيعلى جانب التقرير اسم الطال ويكتب األكاديميبناءا علي طلب المشرف 

 . pdf نسخة إلكترونية للتقرير بصيغةأن تكون ال والتخصص علىالتدريب 

 

 : محتويات التقريرعشر الثالثةالمادة         



 ٢3 

 والجهة التي طلبت المشروع الطالبة/تحتوي هذه الصفحة على معلومات الطالب صفحة الغالف: (١

 والتعاوني صفحة إدارة التدريب الصيفي الموجود علىحسب القالب الخاص بكتابة التقرير 

تحتوي هذه الصفحة على قائمة مواضيع التقرير الرئيسية والفرعية صفحة الفهرس أو المحتويات:  (٢

على أن تكتب رقم الصفحة أمام كل عنوان ويكتب في  الطالبة/الطالب لكل باب أو فصل كما رتبها

صفحات المحتويات باألرقام الالتينية في محتويات وترقم  وسط أعلى هذه الصفحة كلمة فهرس أو

 .وسط أسفل الصفحة

طبيعة ما تدرب عليه بشكل مختصر  الطالبة/وهي أول باب في التقرير حيث يشرح الطالب المقدمة: (3

 .١هي بداية تسلسل الرقمي للتقرير وترقم ب  وتعتبر الصفحة

بشكل منطقي ومسلسلة بحيث  والفصول مرتبةوهي عبارة عن عدد من األبواب : مواضيع التقرير (٤

أثناء فترة تدريبه ويمكن تقسيم كل باب إلى  الطالبة/األعمال التي قام بها الطالب تحتوي على جميع

 فصل إلى عدد من الفروع عدد من الفصول وكذلك كل

وهي الباب األخير من أبواب التقرير حيث يقدم الطالب ملخصا عن تجاربه : والتوصياتالخالصة  (5

كما يبدي فيها مرئياته ومالحظاته حول  أكتسبها من التدريب الصيفي والمهارات التيب في التدري

 .التدريب

عدم نسخ أو اقتباس أي مادة من كتاب أو مرجع أو  ينالمتدرب يجب على الطلبة: المصادر و المراجع (6

على أن يوضع إال بتوثيق ما تم اقتباسه وذكره في باب المصادر و المراجعء  ورقة بحثية مهما كان

عالمتي تنصيص " " ثم يوضع رقم المصدر بين قوسين ] [ أما ما تم إعادة  ما تم نقله حرفيا بين

فيتم وضع رقم المصدر بين قوسين ] [ على أن يتم ذكر كافة بيانات  الطالبة/صياغته بأسلوب الطالب

 :شكل التاليالمصادر والمراجع ويالحظ أن تكتب المصادر بال المصدر أو المرجع في باب

Auhtor’s Name, “The title of a Book/Paper”, Publishe’s Name, 

Year 

 

المالحق: وترفق بعد المصادر وتشمل المواد المستخدمة لغرض اإليضاح مثل الجداول واألكواد  (7

 والبرامج.

رموز رموز المستخدمة في التقرير سواء الرموز: وفي هذه الصفحة يقوم الطالب/الطالبة بشرح ال (8

 رياضية أو برمجية. 

 

 : تقويم التدريبعشر الرابعةالمادة 

 

 مالحظات الدرجة مسؤول التقويم م

درجة بناءا علي اإللتزام  ١0  90 المشرف األكاديمي ١
بالخطة التدريبية واإلنضباط في 
المواعيد وإتقان المهام المناطة 

 بالطالب

 ٢0 التقارير اإلسبوعية 

 ٢0  تطابق العمل المطلوب
 إنجازه مع ماتم إنجازه فعليا. 

 ٤0 درجة علي التقرير النهائي 
 ومناقشته مع المشرف األكاديمي.

 

إدارة التدريب  ٢
 الصيفي والتعاوني

١0   اإللتزام بالتنظيمات الخاصة
 بالتدريب الصيفي

  الرد على اإلستفسارات
 والتساؤالت التي ترد من اإلدارة

 



 ٢٤ 

 

 

 الملحقات: 

 
 المخطط اإلنسيابي للتدريب الصيفي بكلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات (１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب التدريب تقديم 

 الصيفي

الفرز 

المبدئي 

 لألسماء

 طريقة التدريبتأكيد 

 األسماءإعالن 

 بدء التدريب



 ٢5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهاية التدريب

 التقرير النهائيتسليم 

وجود 

تعديالت 

 على التقرير

 النهائيةالنتيجة 

 نعم

 ال


