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الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على  المععىور رحمىل للعىالمين ي اعياىا محمىد وعلى  بلى  وصىحع  

 أجمعين ي وععد :
عمارة اإلسالميل على  ععاىاط االعهىا ال ىدر الكىاا مىن اللعىرة ال اعي يىل ال ى  حرصًا من كليل الهادسل وال

 ساهم ف  رفع مس وى  أهيلهم العمل  ورعاهم ععيئل العمل وفهم الدور الذي ي ومون عى  ععىد  لىرجهم ي ف ىد أولى  
 المل لفل. عه مامًا ععراامج ال دريب الصيف  وأعد  ل  عراامجًا لاصًا عال اسيق مع كافل قااعا  العمل

ويع عىىر ال ىىدريب الصىىيف  والمىىودر علىى   ىىدرعيين صىىيفيين ي ىىوم الاالىىب ع سىىجلها لىىالل ف ىىرة الصىىيا جىىدط 
أساسىى  مىىن م العىىا  ال لىىرى يجىىب علىى  الاالىىب أن يج ادهىىا عاجىىاس ومىىدة كىىل  ىىدريب لمسىىل وارععىىون يىىوم عمىىل 

الدراسل الاظريل والواقع العمل  ي وهذا عىدور    يح للاالب الفرصل ل اميل المعارا والمهارا  ال اعي يل والرعا عين 
 يساعد الاالب عل    عل اعيعل العمل وال كيا معها و اميل مهارا  اال صاال  مع اآللرين .
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 الئحة التدريب الصيفي
 

 املادة األوىل : تعاريف
ميل حيىر ياهى  ساسيل لل لرى مىن كليىل الهادسىل والعمىارة اإلسىالألهو أحد الم العا  ا : التدريب الصيفي -1

و ااعىىق هىىذ  الالئحىىل ) الاالىىب عاجىىاس  ىىدرعين صىىيفيين فىى  احىىدى جهىىا  ال ىىدريب ذا  العالقىىل ع لصصىى  
ال ىىىدريب الصىىىيف  اليىىىاا  فىىى  حىىىين  ويىىىح المىىىادة الياايىىىل علصىىىو  اىىىالب قسىىىم العمىىىارة اإلسىىىالميل علىىى  

ي وال يحىىق للاالىىب االل حىىاق ( والياليىىون مىىا ي علىىق عال ىىدريب الصىىيف  األول لاىىالب قسىىم العمىىارة اإلسىىالميل 
 ععراامج ال دريب الصيف  عال ععد اكمال الم العا  األكاديميل المالوعل .

هىى  عحىىدى عدارا  كليىىل الهادسىىل والعمىىارة اإلسىىالميل و ليىىع للهيكىىل اإلداري  : إدارة التدددريب الصدديفي  -2
لاىىالب مىىن المواف ىىل علىى  قعىىول المعمىىول عىى  فىى  الكليىىل ي   ىىول  هىىذ  اإلدارة كىىل األمىىور الم عل ىىل ع ىىدريب ا

عىداد ا ىائج ال ىدريب ي  العا  ال دريب عل  ايجاد الفر  ال دريعيل و وديع الاالب عل  الجهىا  وم ىاعع هم واد
لىىىن مىىىن األعمىىىال الم عل ىىىل و دويىىىد األقسىىىام عالمعلومىىىا  المالوعىىىل واللاصىىىل عاىىىالب كىىىل قسىىىم علىىى   يىىىر ذ

 .عال دريب
هىىىو أحىىىد أعيىىىاط هيئىىىل ال ىىىدريس مىىىن كليىىىل الهادسىىىل والعمىىىارة  : المشدددرل  لدددة إدارة التددددريب الصددديفي -3

 اإلسالميل المكلا عاإلشراا عل  عدارة ال دريب الصيف  لف رة معيا  .
هىو أحىد المىوظفين اإلداريىين لديىل كفىاطة عداريىل مااسىعل ويفيىل مىن لديىل  : مدير إدارة التدريب الصديفي  -4

 لعرة ف  ال عامل مع الاالب وجها  ال دريب .
هىىو أحىىد اىىالب الىىذي  ااعىىق عليىى  شىىروا ال ىىدريب سىىواط لل ىىدريب األول أو ال ىىدريب  : لددب المتدددرب الطا -5

 الياا  .
هى  الجهىل ال ى    ىول   ىدريب الاالىب لىالل ف ىرة الصىيا حسىب  لصى  الاالىب ويى م  : جهة التددريب  -6

 ال يارها من قعل عدارة ال دريب الصيف  .
ياط هيئل ال دريس عكليل الهادسل والعمارة اإلسالميل الذي هو أحد أع : المشرل األكاديمي  لة التدريب -7

 ي وم عاإلشراا الميداا  عل  الالعل الم درعين ف  جها   دريعهم .
وي صىىد عىى  حىىذا اسىىم الاالىىب مىىن سىىجال  وقىىوائم ال ىىدريب الصىىيف  عىىدون عي  : حدد ل التدددريب الصدديفي -8

 عجراطا  ع اعيل عل  الاالب .
د عى  عىدم اح سىاب  ىدريب الاالىب وكىذلن عىدم حىذا اسىم  مىن سىجال  وي صى : الغاء التدريب الصديفي  -9

وقىىوائم ال ىىدريب الصىىيف  ويكىىون ذلىىن ا يجىىل لملالفىىل ار كعهىىا الاالىىب قعىىل أو أياىىاط أو ععىىد ال ىىدريب الصىىيف  
وي عع ذلن ععض االجراطا  اإلداريل فيما يل  درجىل و  ىدير ال ىدريب الصىيف  وحيامىا ي  ىدم عالىب  ىدريب 

 مس  عاًل .
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 املادة الثانية :  أهداف التدريب الصيفي 
 يمكن عيجاد أهداا ال دريب الصيف  فيما يل  :

ع احىىل الفرصىىل للاالىىب لل عىىرا علىى  عيئىىل العمىىل ال ىى  ي وقىىع عملىى  عهىىا ععىىد ال لىىرى وذلىىن مىىن لىىالل ا احىىل  -1
 الفرص  ل  عال درب .

 ا .اإللمام عالع عا  والصعوعا  ف  جهل العمل ومعرفل كيفيل مواجه ه -2
 ممارسل العمل ال اعي   ف  قاار العمل والمكمل للعمليل ال عليميل . -3
 ال عرا عل  ال جهيدا  والمعدا  الموجودة ف  مواقع العمل ورعا ذلن عما ي م  علم  ف  الكليل . -4
ع احىىل الفرصىىىل للاالىىب لل عىىىرا علىى  جهىىىا  العمىىل المل لفىىىل مىىن لىىىالل ال ىىدريعين الصىىىيفيين األول واليىىىاا   -5

 جها  العمل المااسعل ف  مجال  لصص  . الل يار
ع احل الفرصل للاالب لل عرا عل  المشكال  الهادسيل الموجودة ف  عيئ ى  ومحاولىل عيجىاد الحلىول الهادسىيل  -6

 المالئمل وذلن من لالل األعحار أو مشاريع ال لرى .
جاعىًا على  الكليىل سىواط ععااط الكليل فكرة وايحل عن حاجل سىوق العمىل وم العا ى  المل لفىل ممىا يىاعكس عي -7

من ااحيل  اوير مااهجها أو ف ح  لصصا  جديدة وذلن عااطًا عل  ما يرد مىن اق راحىا  مىن قعىل أعيىاط 
 هيئل ال دريس المشرفين عل   دريب الاالب .

 

 املادة الثالثة : إدارة التدريب الصيفي .
 الهيكل التنظيمي-2

 عل  الاحو ال ال  : ي كون الهيكل ال اظيم  إلدارة ال دريب الصيف 
 المشرا عل  عدارة ال دريب الصيف  . –أ 
 ماسق ال دريب الصيف  لاالب قسم  العمارة اإلسالميل . -ب
 مدير عدارة ال دريب الصيف  . -ى
 مدلل عيااا  . -د
 مراسل . – هى

 و  لل  المهام كما يل  :
 . مهام المشرل  لة إدارة التدريب الصيفي -1

يب الصىىىىيف  والعمىىىىل عم  يىىىىاها والمراجعىىىىل المسىىىى مرة لىىىىدليل ال ىىىىدريب الصىىىىيف   افيىىىىذ لىىىىوائح ال ىىىىدر  -1
وال وصيل عععض ال غيرا  كلما دع  الحاجل لذلن ورفع  وصىيا   على  الجهىل المعايىل الع مادهىا 

 واقرارها .
ديىىارة جهىىا  ال ىىدريب للحصىىول علىى  فىىر   دريعيىىل كلمىىا دعىى  الحاجىىل لىىذلن ولصوصىىًا الجهىىا   -2

 سمعل العلميل وال دريعيل الجيدة .الم ميدة وذا  ال
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العمىىل علىى  ال اسىىيق مىىع أقسىىام الكليىىل المل لفىىل علصىىو   رشىىيح ععىىض أعيىىاط هيئىىل ال ىىدريس  -3
لإلشراا الميىداا  على  الاىالب و ف ىد أحىوالهم وم اععىل   ىدم  ىدريعهم فى  مواقىع عملهىم الميداايىل 

 لالل ف رة ال دريب .
يب الصيف  ي م فيها  وديع لااعا  ال وجي  ي ويحق ل  عل اط محايرة  وجيهيل عامل لاالب ال در  -4

 دعوة من يرا  مااسعًا للمشاركل ف  هذ  المحايرة .
ال اسىىيق مىىع أعيىىاط هيئىىل ال ىىدريس المشىىرفين علىى  اىىالب ال ىىدريب الصىىيف  علىى  حىىل أي مشىىكلل  -5

ل   عرض سير  دريب أي االب ويحق ل  ا لاذ اإلجراط الاظىام  المااسىب والىذي يكفىل المصىلح
 العامل .

ي وم عال وقيع عل  علالط الارا ألصحاب السعادة أعياط هيئل ال دريس المشاركين ف  اإلشراا  -6
علىىى  اىىىالب ال ىىىدريب الصىىىيف  ععىىىد اا يىىىاط ف ىىىرة ال ىىىدريب و سىىىليمهم لا ىىىائج ال ىىىدريب الصىىىيف  

 المالوعل ماهم .
 اإلشراا عل    ويم ال  ارير من الااحيل اإللراجيل . -7
راسال  ال     م عىين عدارة ال ىدريب الصىيف  ورءسىاط األقسىام المعايىل علصىو  اإلشراا عل  الم -8

   ويم   ارير ال دريب الصيف  من الااحيل الفايل .
رسالها للجها  المعايل لرصدها ف  سجال  الاالب . -9  اع ماد ا ائج ال دريب الصيف  واد

ا -11  جادا   .اإلشراا عل  ال  رير الساوي الم علق عاشااا  ال دريب الصيف  واد
يجىىىود للمشىىىرا   ىىىديم حىىىوافد للالعىىىل الم ىىىدرعين لاله مىىىام عال ىىىدريب وللىىىق عاصىىىر الماافسىىىل عىىىين  -11

 الم درعين ول ح يق األفيل عل  اال ي ر ب عل  ذلن أي ال داما  ماليل .
 . مهام منسق التدريب الصيفي لطالب قسم العمارة اإلسالمية -1

يى م فيهىا  وديىع لااعىا  قسم العمىارة اإلسىالميل الب المشاركل ف  عل اط محايرة  وجيهيل عامل لا -1
 ال وجي  ي ويحق ل  دعوة من يرا  مااسعًا للمشاركل ف  هذ  المحايرة .

مىىاح الدرجىىل الملصصىىل إلدارة ال ىىدريب الم عل ىىل عىىالاواح  االلراجيىىل لل  ريىىر وذلىىن ععىىد ال أكىىد مىىن  -2
 .ة اإلسالميللاالب قسم العمار  قيام الاالب عجميع ال عديال  المالوعل

  ىىىويم   ىىىارير اىىىالب قسىىىم العمىىىارة اإلسىىىالميل مىىىن الااحيىىىل الفايىىىل وعمشىىىاركل عيىىىو هيئىىىل ال ىىىدريس  -3
 المشرا الميداا  عل  ال دريب الصيف  الياا  لاالب ال سم .

 ي وم عهذ  المهام أحد أعياط هيئل ال دريس ع سم العمارة اإلسالميل وير عا عرئيس ال سم معاشرة .  -4 
 . مدير إدارة التدريب الصيفي مهام -4

وهو أحد موظف  الكليل من ذوي اإلمكاايا  اإلداريل المااسعل واللعرة العمليل جيدة ي عل  أن يكون 
 م فر ًا عالكامل لل يام عاألععاط اإلداريل اللاصل عال دريب ي و  لل  مهام  ف  الا اا ال اليل :

ع احل فر   دريعيل لاالب الكليل ي وم اععل ععداد اللااعا  الموجهل لجها  ال دريب علصو   -1
 هذ  اللااعا  ليمان سرعل الرد .
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 جهيد اس مارا  الب ال دريب ف  الوق  المااسب و وديعها عل  الاالب ي وال أكد من اس يفاط  -2
 جميع العيااا  المالوعل ف  الاماذى .

حالل جميىع الا -3 مىاذى ال ى  ال  ااعىق عليهىا ال أكد من اااعاق شروا ال دريب كاملل عل  كل االب واد
 لشروا عل  المشرا عل  عدارة ال دريب الصيف  ال لاذ االجراط المااسب .ا

الرد عل  اس فسارا  الاالب علصو  أماكن  دريعهم ي و سجيل مالحظىا  الاىالب على  ال وديىع  -4
 ل .و دوياها  مهيدًا لعريها عل  المشرا عل  عدارة ال دريب الصيف  ال لاذ الحلول المااسع

م اععل عدلال العيااا  ف  الحاسب اآلل  ي سواط الم عل ىل عالجهىا  أو عمعلومىا  الاىالب المالوعىل  -5
 أو ع وديع الاالب عل  أماكن ال دريب عل  مشرف  ال دريب الصيف  .

اس  عال العا  ال ىدريب الم ىألرة ذا  األعىذار وعريىها على  المشىرا على  عدارة ال ىدريب الصىيف   -6
 يعها عل  الفر  ال دريعيل ال   لم  شغل .الع مادها و ود 

اس  عال العا  االع ذار عن ال دريب الصىيف  وعريىها على  المشىرا على  عدارة ال ىدريب الصىيف   -7
 ال لاذ اإلجراطا  الاظاميل اع ًا لالئحل ال دريب الصيف  .

 ععداد لااعا  الشكر للجها  الم عاوال ف   دريب الاالب . -8
الصىىىيف  مىىىن الاىىىالب ععىىىد االا هىىىاط مىىىن ال ىىىدريب ي واسىىى كمال الاىىىواق  ي  اسىىى  عال   ىىىارير ال ىىىدريب -9

عىىىداد اللااعىىىا  الموجهىىل لرءسىىىاط األقسىىىام علصىىىو   عىىداد كافىىىل الامىىىاذى الالدمىىل لل  ىىىويم ي واد واد
   ويم ال  رير من الااحيل الفايل .

 الب .الم اععل المس مرة لل  ارير لحين االا هاط من  صحيحها ورصد الدرجل الاهائيل للا -11
م اععل الجها  ال   لم  رسل اماذى   ىويم الاىالب وحيهىا على  سىرعل عرسىالها  مهيىدًا السى كمال  -11

 عجراطا   صحيح ال  ارير .
 ااالر الاالب عل    ارير ساع ل م ميدة لمساعد هم ف  ك اعل   اريرهم . -12
لىن ععىد ال أكىد مىن ماح الدرجل الملصصل إلدارة ال دريب الم عل ل عالاواح  االلراجيل لل  ريىر وذ -13

) مىىا عىىدا اىىالب قسىىم العمىىارة اإلسىىالميل ف مىىاح الدرجىىل  قيىىام الاالىىب عجميىىع ال عىىديال  المالوعىىل
 . من قعل ماسق ال دريب الصيف  لاالب قسم العمارة اإلسالميل (

االه مىىام عأرشىىيا ال ىىدريب والعاايىىل عىى  واالح فىىاظ عال  ىىارير الم ميىىدة و عوعيهىىا للرجىىور عليهىىا عاىىد  -14
 اجل .الح

 عرسال ال  ارير عل  مك عل الكليل ح   يالع عليها الاالب . -15
   ديم   رير مفصل عن درجا  كل االب للمشرا عل  عدارة ال دريب الصيف . -16
 ععداد ال  رير الساوي عن اشااا  عدارة ال دريب . -17
 . ياوب عن المشرا عل  عدارة ال دريب أيااط  ياع  مع ال دام  عال سلسل اإلداري الموجود -18
ععداد جدول دما  لفعاليىا  ال ىدريب لىالل العىام الدراسى  ي يشىمل على   ىواريا  وديىع اسى مارا   -19

العىىا  ال ىىدريب ي وألىىر موعىىد ل عىىول هىىىذ  الالعىىا  ي و ىىاريا ععىىالن أسىىماط الاىىالب الم عىىىولين 
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معدئيًا لل دريب ي وكذلن  اريا ععالن  وديعهم عل  جهىا  ال ىدريب وموعىد المحايىرا  الم عل ىل 
عال دريب لالل الفصل الدراس ي عل  أن ي م االا هاط من هذا الجدول الدما  ف  األسىعور األول 

 من عدايل العام الدراس  .
ي ىىىىوم عال اسىىىىيق للمحايىىىىرة ال وجيهيىىىىل العامىىىىل ي كمىىىىا ي ىىىىوم ع وديىىىىع المهىىىىام عىىىىين مىىىىوظفين الكليىىىىل  -21

ي كمىا ي ىوم عا لىاذ علصو   وديع لااعا  ال وجي  عل  الاىالب ي يىمن فعاليىا  المحايىرة 
 اإلجراطا  المااسعل ال    كفل اس الم كل االب للااع  ال وجيه  .

ععداد ععالاا  ال دريب المل لفل وم اععل  وديعها عل  األقسام المعايل وكذلن م اععل اشرها عل   -21
 لوحا  ععالاا  الكليل المل لفل .

هىىىا مىىىن المشىىىرا علىىى  عدارة ال ىىىدريب ععىىىداد ا ىىىائج عفراديىىىل للاىىىالب الىىىذين أاهىىىوا ال ىىىدريب واع ماد -22
 الصيف  .

 ععداد الاشرا  ال عريفيل ذا  العالقل عال دريب الصيف  . -23
م اععىىل الجهىىا  علصىىو  عرسىىال ععىىض الك يعىىا  ال عريفيىىل والماويىىا  الم عل ىىل عاشىىااا  هىىذ   -24

 الجها  و لصصا ها وقدر ها االق صاديل الاالر الاالب عليها م   ما أرادوا .
 ا  ال دريب الصيف  ولااعا  الشكر للاالب .ععداد شهاد -25
 ععداد قوائم ا ائج الاالب ععد االا هاط من  صحيح ال  ارير . -26

 : مهام مدخل البيانات -4
 عدلال عيااا  الاالب من لالل اس مارا  الب ال دريب . -1
 عدلال جهل ال دريب لكل االب . -2
 عدلال مشرا كل االب . -3
 ط من ال دريب ميل :اس كمال ععض العيااا  ععد االا ها -4

 عدط ال دريب . –أ 
 االا هاط من ال دريب . -ب
  اريا عرسال ال  رير لل  ويم . -ى
  اريا عود   ععد ال  ويم . –د 
 رصد الدرجا  لكل من : –هى 

 مشرا ال دريب . 
 جهل ال دريب . 
 مصحح ال  رير . 
 عدارة ال دريب . 

 ئيل للاالب .اس لراى العيااا  اإلحصائيل والدرجا  الاها -5
 عدلال عيااا  جها  ال دريب . -6
 اعاعل لااعا  الب الفر  . -7
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 اعاعل لااعا  الشكر للجها  ال   وفر  ععض الفر  ال دريعيل . -8
عداد لااعا  ال ع يب . -9  م اععل المراسال  واد

 

 . املادة الرابعة :  التسلسل اإلداري
 ل اع ًا للهيكل اإلداري المعمول ع .  عع عدارة ال دريب الصيف  وكيل الكليل للشئون األكاديمي -1
   م الملااعا  عين المشرا عل  عدارة ال دريب ورءساط األقسام معاشرة . -2
   م الملااعا  عين المشرا عل  عدارة ال دريب وأعياط هيئل ال دريس عن اريق رءساط األقسام المعايل . -3
دارا  الجامعل المل -4  .عن اريق عميد الكليل أو من يايع  لفل   م الملااعا  عين عدارة ال دريب الصيف  واد
 علصو  لااعا  الفر  ال دريعيل ف  م المراسلل عن اريق عميد الكليل أو من يايع . -5
 

 املادة اخلامسة :  طلب التدريب .
 ي  دم الاالب إلدارة ال دريب الصيف  عالب ال دريب وفق اللاوا  ال اليل : 

عدارة ال دريب الصيف  عدًط من األسعور الياا  من الفصل  ي م  جهيد اس مارا  ال دريب و وديعها من -1
 ( .2الدراس  الياا  ف  كل عام دراس  )اموذى رقم 

 يحدد ف  االس مارة بلر موعد ل عول العا  ال دريب . -2
 ي وم كل االب عملئ االس مارة عالعيااا  المالوعل وي م اع مادها من المرشد األكاديم  . -3
يمها قعىىل الموعىىد الاهىىائ  ي وال   عىىل أي اسىى مارة ععىىد ذلىىن عال ععىىذر م اىىع   عىىل االسىى مارا  حىىين  سىىل -4

 ي عل  المشرا عل  عدارة ال دريب .
 ي م ال أكد من اااعاق شروا ال دريب عل  الالعل الم  دمين وف ًا لما يل  : -5

أن يكىىىون الاالىىىب قىىىد أاهىىى  م ىىىررا  اللمسىىىل المسىىى ويا  األولىىى  ويكىىىون مسىىىجاًل فىىى  المسىىى وى  .أ
 لاالب ال دريب الصيف  األول. السادس

أن يكون الاالب قد أاه  السععل المس ويا  األول  ويكون مسجاًل ف  المس وى اليامن لاالب  .ب
 ال دريب الصيف  الياا  وأن يكون قد اج اد ال دريب الصيف  األول عاجاس .

 ىىدريب ي وعلىى   علىن أسىىماط الالعىل الم عىىولين لل ىىدريب ععىد اسىىعوعين مىىن ألىر موعىىد ل عىىول العىا  ال -6
 الالعل الذين لم  علن أسماءهم مراجعل عدارة ال دريب لمعرفل أسعاب عدم قعول العا هم .

 رسل لااعا  لكل الالعل عل  أقسامهم مويحل فيها كافل العيااىا  لمراجع هىا وال أكىد مىن صىح ها  -7
وعين لل عىىديل ي ي و عىديل أي ألاىاط أو  غييىر فىى  ال يىارا  مىدن ال ىدريب ي ويمىىاح الالعى  ف ىرة أسىع

 وف  حالل عدم مراجعل الاالب فيع عر ذلن مواف ل عصحل المعلوما  .
 عدارة ال دريب الصيف  ه  الجهل الوحيدة ال   ي م ماها قعول أو رفض العا  ال دريب الصيف  . -8
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 املادة السادسة :  احلصول على الفرص التدريبية .
للاالب عل  عدارة ال ىدريب الصىيف  على  أن يى م  رشىيح كىل    ع مهمل الحصول عل  فر   دريعيل كافيل      

االىىىب فىىى  مجىىىال  لصصىىى  الدراسىىى  عشىىىرا أن ي  ىىىدم الاالىىىب عالعىىى  لل ىىىدريب قعىىىل اهايىىىل المىىىدة المحىىىددة . و ىىى م 
 المراسال  عل  الاحو ال ال  :

جهىىا    ىى م مراجعىىل قىىوائم الجهىىا  الموجىىودة لىىدى عدارة ال ىىدريب للعىىام السىىاعق ي عحيىىر يمكىىن عيىىافل -1
جديىىدة أو حىىذا ععىىض الجهىىا  عاىىاطًا علىى    ىىارير مشىىرف  ال ىىدريب الصىىيف  أو حسىىب وجهىىل اظىىر 

 عدارة ال دريب .
ي م ععداد اللااعا  للجها  المالئمل من قعل مدير عدارة ال دريب ويس كمل عجراط ال وقيع عليها مىن  -2

ل  مىدير اإلدارة م اععىل عرسىالها قعل عميد الكليل أو مىن يايعى  وكىذلن عرفىاق الامىاذى المالوعىل يىم ي ىو 
 (.3و اموذى رقم 1للجها  المعايل )اموذى رقم

  م هذ  المراسال  قعىل وقى  كىاف  مىن عىدط ال ىدريب ويفيىل أن  كىون فى  األسىعوعين اآللىرين مىن  -3
 الفصل الدراس  األول ي ح   ي اس الوق  المالئم للجها  للرد .

اعىىا  سىىواط ها فيىىًا أو عىىن اريىىق الفىىاكس أو علااعىىا  م اععىىل هىىذ  اللا ال ىىدريب ي ىىول  مىىدير عدارة -4
  ع يعيل لإلسرار ف  الحصول عل  عجاعا  هذ  الجها  ف  الوق  المااسب .

 فىىرد الم اعىىىد ال دريعيىىىل حسىىب ال لصىىى   مهيىىىدًا ل وديعهىىا علىىى  الاىىىالب حسىىب المعىىىايير ال ىىى   ىىىم  -5
 ويعها من قعل عدارة ال دريب .

ن ال ىىدريب لىىدى جهىىا  معياىىل واسىى عدادهم إلحيىىار عىىروض لاصىىل ي أمىىا عالاسىىعل للالعىىل الىىذين ير عىىو 
 ف ليع لما يل  :

دارة ال دريب معياًا ر ع ى  فى  ال ىدريب لىدى جهىل معياىل مويىحًا كافىل إلي  دم الاالب عالب  -1
 العيااا  المالوعل عن الجهل .

عل ل ععئ ها من ي م ععداد لااعا  من قعل عدارة ال دريب لهذ  الجهل مرف ًا ع  الاماذى المالو  -2
 قعل الجهل .

 .اللايل و ععئ ها للاماذى المرسللال ي م  وجي  الاالب لهذ  الجهل عال ععد ورود مواف  ها  -3
يجىىود للمشىىرا علىى  ال ىىدريب الصىىيف  عىىدم المواف ىىل علىى  أي عىىروض مىىن أي جهىىل اع ىىًا  -4

 لمايل  :
 عذا لم ي م ال اسيق المسعق مع عدارة ال دريب الصيف  . -أ
دد الفىىر  ال ىى   ىىم الحصىىول عليهىىا مىىن قعىىل عدارة ال ىىدرب الصىىيف  كافيىىل عذا كااىى  عىى -ب

لجميىىىىع الاىىىىالب ي وكىىىىان فىىىى    ىىىىدير المشىىىىرا علىىىى  عدارة ال ىىىىدريب عن ع احىىىىل الفرصىىىىل 
للاىىالب للحصىىول علىى  م اعىىد معياىىل فىى  جهىىل مىىا قىىد يىىاعكس سىىلعًا علىى  عالقىىل عدارة 

 ال دريب عالجها  ال   أعد  مواف  ها عل   دريب الالعل.
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عن الجهىىىل ال ىىى  العهىىىا الاالىىىب  يىىىر مااسىىىعل ل دريعىىى  عمىىىا لصىىىغر حجمهىىىا أو ليىىىعا  - 
 عمكاايا ها أو لكيرة الالعل الموجهين لل دريب فيها .

 

 املادة السابعة :  توزيع الطالب على جهات التدريب .
لالعىىىل يىىى م   سىىىم اىىىالب كىىىل قسىىىم علىىى  مجمىىىوع ين ي األولىىى  لالعىىىل ال ىىىدريب األول والمجموعىىىل األلىىىرى  

 ال دريب الياا  ي وي م  ر يب كل مجموعل عااط عل  المعادلل ال اليل :
 

 أعدب( 1م دوى =  11])             ( +         [+)الحالل االج ماعيل =     45درجل =   
 وحدة وأعدب ف صعح درجل كال ال   81وعدد وحدا    2فمياًل لوان الاالب س معدل  

 

            45     +  ] )            ( +           [1   =44.32 
 

وعااط عل  ذلن ي م  ر يب االب ال دريب األول عل  حد  واالب ال ىدريب اليىاا  على  حىد  لكىل قسىم ي يىم يعىدأ 
 ع وديع االب ال دريب الياا  من كل قسم عااطًا عل  األح يل واألسع يل كال ال  :

 ق عمديال ال دريب . ح يق الر عل األول  للاالب فيما ي عل -1
  وديع  عل  أفيل جهل  دريب ف  ر ع   األول  . -2

يم يس مر ال وديع  اادليًا ي ح   عذا لم يكن ف  الم دور  ح يىق الر عىل األولى  يى م  ح يىق الر عىل الياايىل يىم الياليىل 
ول . ععىد ذلىن  ى م وععد االا هاط مىن  وديىع اىالب ال ىدريب اليىاا  ي يى م عىافس الاري ىل  وديىع اىالب ال ىدريب األ

 اللاوا  ال اليل :
 . ي م ععالن ا ائج  وديع الالعل عل  جها  ال دريب وذلن ف  لوحا  اإلعالاا  ف  األقسام والكليل 
  يعا  الاالب فرصل أسعور ععد ععالن قوائم ال وديع لإلاالر عل  أمىاكن  ىدريعهم ي وفى  حالىل وجىود أي

  المالحظا  و دوياها لدى مدير عدارة ال دريب يم عريها على  شكوى أو ر عل ف  ال غيير  ي م  جميع هذ
المشىىىرا علىىى  ال ىىىدريب الصىىىيف  ال لىىىاذ اإلجىىىراطا  المالئمىىىل وذلىىىن فىىى  عحىىىر أسىىىعور ععىىىد ععىىىالن أمىىىاكن 

 ال دريب .
  وفىى  حالىىل عىىدم مراجعىىل الاالىىب عدارة ال ىىدريب لىىالل أسىىعور ععىىد ععىىالن األمىىاكن يع عىىر ذلىىن مواف ىىل ماىى  ي

ا عل  عدارة ال دريب عىدم الاظىر فى  أي شىكوى أو الىب ي  ىدم عى  الاالىب ععىد مىرور أسىعور ويحق للمشر 
 عل  ععالن  وديع فر  ال دريب .

  رسل قوائم الاالب عل  الجها  المعايل قعل عدط ال دريب عأسعوعين و لار هذ  الجهىا  عىأي  غييىرا  قىد 
  حصل ععد ذلن .

  الصىىىيف  لعمىىىادة ال عىىىول وال سىىىجيل ل سىىىجيل م ىىىررا  ال ىىىدريب  رسىىىل قىىىوائم الالعىىىل المسىىىجلين فىىى  ال ىىىدريب
 الصيف  وعدم  مكين الاالب الم درب من الجمع عين أي م رر دراس  وال دريب الصيف  .

   ال يجىىىود عيىىىافل أو حىىىذا االىىىب مىىىن هىىىذ  ال ىىىوائم عال عمواف ىىىل عدارة ال ىىىدريب الصىىىيف  عموجىىىب ملااعىىىا
 رسميل وععر الارق الاظاميل .

 عدد الوحدات
261 

 المعدل
4 

80 
26145
100
0 

1 
445

100
0 
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 . امنة :  طلبات التدريب املتأخرةاملادة الث
ي  دم الاالب علااب على  المشىرا على  عدارة ال ىدريب مويىحًا ر ع ى  فى  ال ىدريب ومعياىًا أسىعاب  ىألر  فى   -1

   ديم الالب موي ًا عالمس ادا  المااسعل .
 يجب أن ي دم الالب قعل أسعور عل  األقل من عدايل ال دريب . -2
ل ألير والمواف ل عل   دريب الاالب ي م  وديع  عل  أحد الم اعد الم ىوفر  ف  حالل اق اار المشرا عأسعاب ا -3

 لدى عدارة ال دريب .
  علغ عمادة ال عول وال سجيل إليافل أسم  ل ائمل الالع  الم درعين . -4
 

 املادة التاسعة :  االعتذار عن التدريب .
 يحق للاالب االع ذار عن ال دريب الصيف  وفق ما يل  : 

لايًا عالب االع ذار عن ال دريب وذلن لالل أسعوعين مىن ععىالن ا ىائج ال عىول المعىدئ  للاىالب  أن ي  دم -1
ويجود للمشرا عل  عدارة ال دريب الصيف  عدم قعول االع ذار عذا كاا  األسىعاب  يىر م اعىل أو أن حىذا 

 ال دريب الصيف  سوا يءير سلعًا عل   لرى الاالب .
 ىىدريب ععىىد عىىدط ال ىىدريب عال ع  ىىديم عىىذر شىىرع  مىىدعم عالمسىى ادا  اليعو يىىل ال يحىىق للاالىىب االع ىىذار عىىن ال -2

 وي عل  المشرا عل  عدارة ال دريب الصيف  .
  علغ عمادة ال عول وال سجيل لحذا اسم  من قائمل الالعل الم درعين عذا  م عرسال ال وائم للعمادة . -3
 

 املادة العاشرة :  تغيري مكان التدريب .
 جهل  دريب الاالب عال عمواف ل المشرا واع ًا لما يل  :ال ي م  غيير  

 معادلل األماكن مع دميل ل  عال راي  وذلن قعل أسعور عل  عدط ال دريب عل  األقل . -1
حصىىول  علىى  فرصىىل  دريعيىى  لىىدى جهىىل أفيىىل وم ميىىدة حسىىب   ىىدير المشىىرا علىى  عدارة ال ىىدريب الصىىيف   -2

 وذلن قعل عدط ال دريب عف رة كافيل .
قااعىىل الم ىىدرب عجهىىل ال ىىدريب وعراامجهىىا ال ىىدريع  ومواف ىىل المشىىرا علىى   ىىدريب الاالىىب علىى  ذلىىن ي عىىدم  -3

 علمًا أا  ي م ذلن لالل األسعور األول من ال دريب .
حصول ظروا اارئ  للاالىب  حى م عليى  االا  ىال على  مدياىل ألىرى ي على  أن يى م ذلىن ععىد اإلاىالر على   -4

 المس ادا  المالوعل .
 

 احلادية عشر :  احملاضرات اإلرشادية للطالب . املادة
 ي م ع د محايرة أو عدة محايرا  عرشاديل للاالب الم وقع  دريعهم ل ح يق ما يل  : 

  عريا الاالب عأهميل ال دريب وال أكيد عل  حرصهم لإلس فادة ما  . -1
 شرس الفروق عين أهداا ال دريب األول وال دريب الياا  . -2
 المعلوما  من جهل ال دريب و عويعها لالس فادة ماها ف  ك اعل   رير ال دريب الصيف  .كيفيل الحصول عل   -3
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 كيفيل ك اعل ال  رير وأعواب وفصول ال  رير واوعيل المعلوما  المالوعل وارق  سلسلها . -4
مىن  حير يدع  أحد أعياط هيئل ال دريس الل اط هذ  المحايرة )المحايرا ( ف  عدايل الفصىل الدراسى  اليىاا 

كىىل عىىام و ع عىىر كم الىىب اساسىى  لل ىىدريب ي ويجىىود إلدارة ال ىىدريب رفىىض الىىب ال ىىدريب ألي االىىب لىىم يحيىىر 
هذ  المحايرا  اإلرشاديل ي كما يجود  لصي  )لمس درجا ( للالعىل الىذن يعى  حيىورهم هىذ  المحايىرا  

 يمكن عياف ها للدرجل الاهائيل للاالب .
 

 لتوجيهية للطالب ملتدربني .املادة الثانية عشر :  احملاضرة ا
 ي م قعل عدط ال دريب عل اط محايرة  وجيهيل للالعل الم درعين يدلل من يمن فعاليا ها ما يل  : 

  عل ىىاط محايىىىرة مىىىوجد  مىىىن قعىىىل المشىىىرا علىىى  عدارة ال ىىدريب عىىىن أهميىىىل ال ىىىدريب ي وكىىىذلن شىىىرس للامىىىاذى
 المالوب  ععئ ها من قعل جها  ال دريب و ير ذلن .

 وجيهيل من عميد الكليل أو من يايع  . كلمل  
 .  ع احل الفرصل للحوار والا اش عين المسئولين والعل ال دريب الصيف 
 :  وديع لااعا  ال وجي  للاالب مرف ًا عها ما يل  

أ . لاىاب موجى  للاالىىب عى  ععىىض المعلومىا  اليىىروريل حىول جهىىل ال ىدريب وعاوااهىىا وهوا فهىا وكىىذلن 
 .ق عين الاالب وجهل  دريع  ومشرفلالكليل وهوا ف  ح   ي م اال صال وال اسياسم المشرا من قعل 

 الا . ……ب. لااب موج  للجهل مويحًا في  اسم الاالب و لصص  واور  دريع  
 ( .1-5ى. اموذى ال  ويم العام للم درب الذي يععأ من قعل جهل ال دريب )اموذى رقم 

 (.2-5ععأ من قعل جهل ال دريب )اموذى رقم د . اموذى   ويم الدرجا  للم درب الذي ي
( ي وم الم ىدرب ع صىوير  وألىذ اسىلل ماى  ل ععئ هىا عىن 4. اموذى المالحظا  األسعوعيل )اموذى رقم  هىى

 كل أسعور  دريب ويع مد من قعل المشرا عل   دريب الاالب ف  جهل ال دريب .
ب ال دريب األول واأللىرى لاىالب ال ىدريب يجود إلدارة ال دريب ع د محاير ين  وجيهي ين عحداها لاال

 الياا  عذا كان ف  ذلن مصلحل مح    أو مرجوة لاالب ال دريب .
 

 املادة الثالثة عشر : مساهمات أعضاء هيئة التدريس يف التدريب الصيفي .
يىىى م ال اسىىىيق عىىىين عدارة ال ىىىدريب الصىىىيف  ورءسىىىاط األقسىىىام فىىى  الكليىىىل علىىى   عيىىىين ععىىىض أعيىىىاط هيئىىىل  

 دريس لألشراا الميداا  عل  العىل ال ىدريب الصىيف  فى  مواقىع  ىدريعهم على  أن  كىون عل دامىا  عدارة ال ىدريب ال
  جا  المشرفين ما يل  :

 دويد كل مشىرا ع ىوائم الاىالب المشىرا على   ىدريعهم مويىحًا عهىا اسىم الاالىب و لصصى  واىور ال ىدريب  -1
 وجهل  دريع  وأرقام الهوا ا المالوعل .

 ع وائم للجها  المدرعل للاالب مويحًا عها اسم ماسق ال دريب وهوا ف  المل لفل . دويد   -2
 ( .6 دويد  عاس مارة   ويم لكل االب )اموذى رقم  -3
 ال اسيق مع  علصو  ما قد يارأ من  غيير عل  قوائم الاالب أو جها   دريعهم . -4
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ى مدياىىىل مكىىىل المكرمىىىل ي جىىىد   ُىىىوفر الجامعىىىل السىىىكن والمواصىىىال  لمىىىن يشىىىرا علىىى   ىىىدريب الاىىىالب لىىىار  -5
 والاائا .

 كما أن مهام المشرا   يح فيما يل  :
 ديارة الاالب ف  موقع  دريع  . -1
 اإلاالر عل  سير  دريب الاالب ومعرفل ظروا ال دريب . -2
 ال أكد من وجود عراامج  دريع  مااسعا للاالب . -3
 مااقشل مس وى الاالب ومعرفل ا اا ال و  واليعا . -4
 ور الاالب وال دام  ععراامج ال دريب .ال أكد من حي -5
   ديم الاصح واإلرشاد للاالب أيااط ف رة ال دريب . -6
 م اععل الاالب أيااط ف رة ال دريب . -7
اإلجاعىىىىل علىىىى  اس فسىىىىارا  جهىىىىا  ال ىىىىدريب أو الاىىىىالب حىىىىول ال ىىىىدريب ولوائحىىىى  وأاظم ىىىى  أو حىىىىول الامىىىىاذى  -8

 المالوب  ععئ ها من قعل جهل ال دريب .
 القل عين جها  ال دريب والكليل عما يلدم المصلحل العامل . وييق الع  -9

 حل المشكال  ال   قد  واج  الاالب أيااط ف رة ال دريب عال اسيق مع عدارة ال دريب الصيف  . -11
 دويىد عدارة ال ىدريب الصىيف  عىأي ك يعىىا  أو ماويىا  أو معلومىا  حىول الجهىىا  ال ى  دارهىا ح ى  يىى مكن  -11

 ها عاد الحاجل عليها .الاالب من االس فادة ما
عاد ها عل  عدارة ال دريب الصيف  ف   يون أسعور ععد اا هاط ف رة ال ىدريب ي علمىًا  -12  ععئل اماذى ال  ويم واد

 من درجل ال دريب الاهائ  . %11عأن درجل المشرا ه  
   ديم  وصيا  وم  رحا  إلدارة ال دريب الصيف  حول ما يل  : -13

مكاايل ال عاون المس  عل  معها .*مس وى جها  ال دريب ال   دار   ها واد
 *ال لصصا  ال   يمكن لهذ  الجها   دريب الالع  فيها واألعداد المااسعل ف  كل  لص  .
 *م  رحا  حول  اوير ال دريب الصيف  عااطًا عل  مرئيا  الجها  وعل  يوط الواقع العمل  .

 

 املادة الرابعة عشر :  مكان التدريب .
الب الكليل دالليًا )ف  المملكل العرعيل السعوديل( ماعدا ما  سى ايع الكليىل  ىوفير  مىن ي م  دريب جميع ا

 فر   دريعي  لارجيل ي أما الاالب الوافدين فيحق لهم ال دريب ف  دولهم عذا ر عوا وفق ما يل  :
 وى ي  ىىدم الاالىىب عالىىب  ىىدريب لىىارج  مويىىحًا عىى  اسىىم الجهىىل وعاوااهىىا الكامىىل وأي معلومىىا  حىىول مسىى -1

 الجهل واشااا ها المل لفل .
   أكد عدارة ال دريب من صحل المعلوما  . -2
 ي م ععداد لااب لهذ  الجهل مرف ًا ع  الاماذى المالوعل . -3
 ف  حالل الرد اإليجاع  ي م  دويد الاالب علااب مرف ًا ع  الاماذى المالوعل لل دريب ف  هذ  الجهل . -4
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 املادة اخلامسة عشر :  بدء التدريب .
يعدأ الاالب ال دريب ماذ اليوم األول ل اريا عدط ال دريب كما هو مويح ف  اللااب الموج  ل  من قعل 
عدارة ال ىىدريب وفىى  حالىىل عىىدم معاشىىرة ال ىىدريب فىى   يىىون الياليىىل األيىىام األول يحىىق إلدارة ال ىىدريب ا لىىاذ أحىىد 

 اإلجراطا  ال اليل :
ل محىىروم فىى  ال ىىدريب و رصىىد لىى  فىى  سىىجل  األكىىاديم  عذا لىىم يكىىن لىىدى الاالىىب عىىذر م عىىول فيعاىى  درجىى -1

 ويويع يمن قائمل االح ياا ف  العام ال ادم ويعا  من الفر  الم ع يل لدى عدارة ال دريب الصيف  .
عذا كىان لىىدى الاالىىب عىىذر م عىول فيىى م حىىذا ال ىىدريب وفى  حالىىل ر ع ىى  فىى  االسى مرار فىى  ال ىىدريب ف حسىىب  -2

 لمسموس ع  مع ألذها ف  االع عار عاد اح ساب الدرجل الاهائيل للاالب .هذ  المدة يمن اااق الغياب ا
يحق إلدارة ال ىدريب الصىيف  فى  حالىل عىدم عىدط الاالىب ال ىدريب فى   يىون الياليىل األيىام األول أن  رشىح  -3

 االعًا بلر عدياًل عا  .
 

 املادة السادسة عشر :  حضور التدريب .
ال اعىىق عح ىى   5) أ .  ال يحىىق للاالىىب الغيىىاب أكيىىر مىىن أيىىام م صىىل ( علىى  أن ال   ىىع يىىمن عدايىىل ال ىىدريب واد
 المادة اللامسل عشر أعال  .

مىىن ف ىىرة ال ىىدريب( أيهمىىا أقىىل ي ومىىن ييعىى   %21أيىىام( م فرقىىل أو ) 9ب . ال يحىىق للاالىىب الغيىىاب أكيىىر مىىن )
 :  ياع  أكير من المدة المويحل أعالها ف  لذ عح   االجراطا  الاظاميل ال اليل

 يلغ  ل  ال دريب ويالب ما  اإلعادة . -1
 عذا كان الغياب ععذر م عول فيحذا ل  ال دريب . -2
عذا كان  ياعى  عىدون عىذر ي فيعاى  لى  درجىل محىروم و رصىد فى  سىجل  ويويىع يىمن قائمىل االح يىاا فى   -3

 العام ال ادم .
االع عىىار عاىىد اح سىىاب  الاالىىب الىىذي ي غيىىب أقىىل مىىن المىىدة المىىذكورة أعىىال  ععىىذر أو عىىدون عىىذر  ءلىىذ فىى  -4

 الدرجل الاهائيل .
 

 املادة السابعة عشر :  مدة التدريب .
 علىىغ ف ىىرة ال ىىدريب لمسىىل وأرععىىين يومىىًا علىى  األقىىل )عىىدون اإلجىىادا  والعاىىال  الرسىىميل( ويجىىود لجهىىل 

عع سىاعا  ي ال دريب ديادة ذلن عاىاطًا على  عراامجهىا ال ىدريع  ي على  أن ال   ىل سىاعا  ال ىدريب اليوميىل عىن سى
وف  حالىل عىدم  ىوفر هىذ  الشىروا فلىن يى م قعىول  ىدريب الاالىب ي ويسى يا  مىن ذلىن الجهىا  ال ى  لىديها عراىامج 

  دريع  ياع  ومع مد ي عل  أن  كون مدة ال دريب م صل  وال يجود  جدئ ها عأي شكل من األشكال .
 املادة الثامنة عشر :  التزامات الطالب أثناء التدريب .

 ال داما  الاالب أيااط ال دريب ف  الا اا ال اليل : حدد 
 معاشرة ال دريب ماذ اليوم األول ل اريا عدط ال دريب . -1
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 المحافظل عل  الحيور واالاصراا حسب اظام الجهل المعمول. -2
   عل الاصح وال وجي  من المشرفين عل   دريع  من قعل الجهل . -3
 هل .ال  يد ععراامج ال دريب المعد ل  من قعل الج -4
 ا عار شروا السالمل المعمول عها ف  جهل ال دريب . -5
 ال عاون مع الموظفين اآللرين و افيذ ما يالب ما  . -6
لال  . -7  الحر  عل  مم لكا  الجهل وال عامل معها عكل أماال واد
 عدم عفشاط أسرار جهل ال دريب ال   يالع عليها وااله مام عأدعيا  العمل . -8
 معمول عها ف  جهل ال دريب ف  حالل الحاجل عليها .ا عار ال سلسال  اإلداريل ال -9

 اال صال عمشرف  من قعل الكليل ف  حالل وجود أي مشكلل لم يس ايع حلها . -11
كمىىا ي ىىوم الاالىىب عك اعىىل اشىىااا   اليوميىىل فىى  اسىى مارا  المالحظىىا  األسىىعوعيل ال ىى  يحصىىل عليهىىا مىىن  -11

 ( .2-4عدارة ال دريب الصيف  )اموذى رقم 
 

 اسعة عشر :  التزامات الطالب بعد االنتهاء من التدريب .املادة الت
 ي عين عل  الاالب  سليم جميع العهد ال    ل  جهل ال دريب . -1
  وقيع ورقل علالط الارا من جهل ال دريب و سليمها إلدارة ال دريب الصيف  . -2
عاد ها لل د11 ععئل الاموذى رقم ) -3  ريب الصيف .( والم علق ع  ويم ال دريب من قعل الاالب واد
   ديم   رير ال دريب الصيف  و سليم  إلدارة ال دريب قعل اهايل المدة المحددة . -4
 المراجعل المس مرة إلدارة ال دريب لمعرفل اإلجراطا  ال    م  عل    رير ال دريب الصيف  . -5
 االل دام ال ام عالمواعيد المحددة من قعل عدارة ال دريب . -6
 ل    ع دها عدارة ال دريب الصيف  .حيور المحايرا  والل اطا  ا -7
 

 املادة العشرون :  إلغاء التدريب .
 ي م علغاط  دريب الاالب وف ًا لما يل  :

 عدم معاشر   لل دريب ف  الياليل األيام األول عدون عذر م عول . -1
  ياع  لمدة لمسل أيام م صل  ال   ع يمن الياليل األيام األول  . -2
 أيام )أيهما أقل( م فرقل لالل ف رة ال دريب . 9ال دريب أو  من مدة % 21 ياع  أكير من  -3
 من درجل   ويم جهل ال دريب . %51حصول  عل  أقل من  -4
 درجل . 61حصول  عل  درجل اهائيل أقل من  -5
عااطًا عل    رير من الشركل يفيىد عىدم اه مامى  عال ىدريب ومحافظ ى  على  االاظمىل ال ائمىل والمعمىول عهىا فى   -6

 .جهل ال دريب 
 عدم   ديم   رير عن ال دريب الصيف  ف  الموعد المحدد . -7
 عدم قيام  عال عديال  المالوع  عل  ك اعل ال  رير ف  الموعد المحدد . -8
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 الجمع عين ال دريب الصيف  ودراسل أي م رر دراس  . -9
 عدم ال  يد عما ورد ف  المادة الساععل عشر . -11
 لب بلر .قيام الاالب عا ل كل أو ععض مح ويا    رير اا -11

 عل  أن  كون درجل الاالب ف  ال دريب عل  الاحو ال ال  :
( فيسىىجل للاالىىب محىىروم فىى  كشىىا درجا ىى  ويكىىون علىى  قائمىىل 16669611611عالاسىىعل للف ىىرا  ) -أ  

 االا ظار ف  العام ال ادم .
( أعىال  ي ( فىذذا كىان  ياعى  عىدون عىذر فياعىق عحىق الاالىب مىا ورد فى  الف ىرة )أ263أما عىالف را  ) -ب

 أما عذا كان ععذر م عول فيحذا ل  ال دريب الصيف  وال   لذ أي عجراطا  عيافيل .
( فيحىذا لى  ال ىدريب ويالىب ععاد ى  عذا كااى  الدرجىل ا يجىل ليىعا مسى وى الاالىب 4أما الف رة )  -ى

 ى  فى  األكاديم  ي أما عذا كاا  لعدم رياط الجهل عن أدائ  ألسعاب   علق عالسىلون أو عىدم جدي
 العمل أو عدم اايعاا  أو عدم   عل  لل وجيها  فياعق عح   ما ورد ف  الف رة )أ( أعال  .

 ( ف رصد درجل الاالب ويالب ما  ععادة ال دريب .5أما الف رة ) 
( فىىذذا   ىىدم الاالىىب ععىىذر م عىىول فيعاىى  مهلىى  ال   جىىاود الياليىىل أسىىاعيع وععىىد اا هىىاط 768أمىىا الف ىىر ين ) 
 ن كان عذر   ير م عول فياعق عح   ما ورد ف  الف رة )أ( أعال  .المدة أو ع

  علغ عمادة ال عول وال سجيل عما ي لذ من قرارا  عهذا اللصو  ال ع مادها . -12
 

 املادة احلادية والعشرون :  تقرير التدريب الصيفي :
اسى مارا  المالحظىا  األسىعوعيل عااًط عل  المعلوما  ال   دواها الاالب أياىاط ف ىرة  دريعى  وكىذلن مىا سىجل  فى  

( فذاىى  ياعغىى  علىى  كىىل االىىب   ىىديم   ريىىر مك ىىوب يسىىلم إلدارة ال ىىدريب الصىىيف  قعىىل اهايىىل المىىدة 4امىىوذى رقىىم )
 المحددة وذلن وف ًا لما يل  :

يجىىب أن يكىىون ال  ريىىر مك وعىىًا علغىىل صىىحيحل ووايىىحل يسىىرد الموايىىيع ال ىى   ىىدرب فيهىىا الاالىىب أياىىاط ف ىىرة  -1
 يكون عصيا ل الاالب الشلصيل .الصيا و 

 وعل  وج  واحد ف ا ويك ب سارًا وي رن ألر . A4يك ب ال  رير عل  ورقل م اس  -2
يجىىىب أن يكىىىون ال  ريىىىر مل صىىىرًا ومركىىىدًا فىىى  مويىىىور ال ىىىدريب ويفيىىىل أن ال يديىىىد عىىىن ياليىىىين صىىىفحل وال  -3

ف كىىون عىىدد ارة اإلسىىالميل اىىالب قسىىم العمىعالاسىىعل لمىا أ يىا   عىىن عشىىرين صىفحل عىىدا المالحىىق والفهىىارس
 الصفحا  من أرععين عل  س ين صفحل  .

 لغل ال  رير : -4
يحىىىق للاالىىىب ك اعىىىل ال  ريىىىر األول عاللغىىىل العرعيىىىل مىىىع مللىىى  عاللغىىىل اإلاجليديىىىل فىىى  حىىىدود يىىىالر  -أ  

 صفحا  يعرض فيها ما قام ع  أيااط ال دريب عشكل مل صر .
االب قسم العمىارة اإلسىالميل عالاسعل لما عاللغل اإلاجليديل أ عالاسعل لل دريب الياا  فياعغ  أن يكون -ب

 . فيجود   ديم  عاللغل العرعيل
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 ويىىع الرسىىوما  العياايىىل والجىىداول والصىىور الفو و رافيىىل فىى  أقىىرب مىىا يمكىىن ععىىد ذكرهىىا فىى  المىى ن ي و ىىرقم  -5
  سلسليًا مع ك اعل الرقم والعااوين  ح  الصورة والرسوما  وأعل  الجدول .

يع المالحق ف  اهايل ال  رير وكذلن اللرائا والجىداول ال ى  ليسى  أساسىيل مىع ك اعىل األسىماط والعاىاوين  و  -6
 الالدمل .

 يجب عل  الاالب لالل ك اعل ال  رير االل دام عالهوامش ال اليل . -7
 مم من جااب ال جليد والعلوي . 41 -
 مم من ع يل الجوااب . 25 -
 .كما  ويع األرقام ف  الوسا السفل   -

 يجب أن يكون ال  رير ماسولًا عل  قر  مرن إلجراط ال عديال  المالوعل . -8
يحىىق للاالىىب فىى  حالىىل وجىىود ععىىض الصىىعوعا  فىى  ك اعىىل ال  ريىىر مراجعىىل المشىىرا علىى  ال ىىدريب لمااقشىىل  -9

يعاىىى  مسىىىئوليل المشىىىرا عىىىن  المويىىىور معىىى  والىىىذ الاصىىىح واإلرشىىىادا  علصىىىو  ك اعىىىل ال  ريىىىر وهىىىىذا ال
 .ال  رير

م الاالىىب ال  ريىىر مجلىىدًا  جليىىدًا عاديىىًا عاىىد   ديمىى  لل صىىحيح يىىم ععىىد االا هىىاط مىىن عجىىراط ال عىىديال  ي ىىد -11
المالوعىىل ي ىىدم ال  ريىىر الاهىىائ  مجلىىدًا  جليىىدًا م ىىوى عىىاللون األليىىر لل ىىدريب األول وعىىاللون األدرق لل ىىدريب 

ريب وال لصىىى  عاللغىىىل العرعيىىىل اليىىىاا  ويك ىىىب فىىى  اىىىرا ال  ريىىىر اسىىىم الاالىىىب ورقمىىى  الجىىىامع  وسىىىال ال ىىىد
 لاالب ال دريعين .

 

 املادة الثانية والعشرون :  حمتويات تقرير الطالب :
 يجب أن يح وي   رير ال دريب الصيف  عل  الا اا ال اليل حسب  ر يعها :

 صفحة الغالل :  -1
 .ي ب(أ11 ح وي هذ  الصفحل عل  معلوما  الاالب وكذلن معلوما  ال دريب حسب الاموذى رقم )

 : صفحة الفهرس أو المحتويات -2
 ح ىىوي هىىذ  الصىىفحل علىى  قائمىىل موايىىيع ال  ريىىر الرئيسىىيل والفرعيىىل فىى  كىىل عىىاب أو فصىىل كمىىا ر عهىىا 
الاالىىىب عافسىىى  علىىى  أن  ك ىىىب رقىىىم الصىىىفحل أمىىىام كىىىل عاىىىوان ويك ىىىب أعلىىى  هىىىذ  الصىىىفحل علىىىا مالئىىىم كلمىىىل 

المح ويىىىا  عاألرقىىىام الال يايىىىل فىىى  الوسىىىا السىىىفل  مىىىن )مح ويىىىا ( فىىى  وسىىىا أعلىىى  الصىىىفحل ي ويىىىرقم صىىىفحا  
 الصفحل .

 المقدمة : -3
وهىى  أول عىىاب فىى  ال  ريىىر حيىىر يشىىرس الاالىىب اعيعىىل مىىا  ىىدرب عليىى  عشىىكل مل صىىر و ع عىىر الصىىفحل 

 ( يم ي  اعع ععد ذلن  رقيم ال  رير .1األول  من الم دمل ه  عدايل  سلسل ال  رير حير يويع عليها رقم )
 
 



 18 

 مواضيع التقرير : -4
وهىى  ععىىارة عىىن عىىدد مىىن األعىىواب والفصىىول مر عىىل عشىىكل ماا ىى  ومسلسىىل  عحيىىر  ح ىىوي علىى  جميىىع 
األعمال ال   قام عها الاالب أياىاط ف ىرة  دريعى  ي ويمكىن   سىم كىل عىاب على  عىدد مىن الفصىول وكىذلن كىل فصىل 

 عل  عدد من الفرور .
 الخالصة والتوصيات : -5

ن أعواب ال  رير حير ي دم الاالب مللصًا عن  جارع  ف  ال ىدريب والمهىارا  ال ى  وه  العاب األلير م
 اك سعها من ال دريب الصيف  ي كما يعدي فيها مرئيا   ومالحظا   حول ال دريب.

 المصادر والمراجع : -6
كىان ياعغ  عل  الاالب الم درب عدم اسا أو اق عاس أي مادة من ك اب أو مرجع أو ورقل عحييى  مهمىا 

عال ع وييق ما  م اق عاس  وذكر  ف  عىاب المصىادر والمراجىع ي على  أن يويىع مىا يىم ا لى  حرفيىًا عىين شىرا ين يىم 
يويىىع رقىىم المصىىدر عىىين قوسىىين ]  [ أمىىا مىىا  ىىم ععىىادة صىىيا    عاسىىلوب الاالىىب فيىى م ويىىع رقىىم المصىىدر عىىين 

عيااىا  المصىدر أو المرجىع فى  عىاب المصىادر [ واحد مياًل ف  المكان المااسب عل  أن ي م ذكر كافىل 1قوسين ]
 والمراجع ي ويالحظ أن  ك ب المصادر عالشكل ال ال  :

1- Marcus, S.H., “Basic of Structural Steel Design” 

2nd Edition, Reston , VA : Reston Pub. Co., 1981 
 م.1995المصريل  ار " صميم اللرساال المسلحل الاععل الياايل" دار المعا  الدلالا  ي وجي  .1
 المالحق : -7

و رفق عادة ععد عاب المصادر والمراجع و شمل المواد اإليياحيل و ير األساسيل ميل الجداول واللرائا 
 الكعيرة وعرامج الحاسب اآلل  وصفحا  من الكودا  ال كميليل .

 الرموز : -8
وع ري ىىب أعجىىدي عحيىىر ييىىع  وفىى  هىىذ  الصىىفحل ي ىىوم الاالىىب عشىىرس الرمىىود ال ىى  اسىى لدمها فىى  المىى ن

 الرمد يم يشرح  أمام  فمياًل 
    :Stress االجهاد 
     :strain االافعال 

 الخالصة باللغة االنجليزية : -9
حير يجب عل  الاالب ك اعل لالصل ل  رير ال دريب األول عاالاجليديل عذا كااى  لغىل ال  ريىر هى  اللغىل العرعيىل 

 فيها ما  ل ا  من علوم ومعارا أيااط ف رة ال دريب . ي وعحد أدا  يالر صفحا  يوجد
عل  الاالب ال أكد من ويوس لغل الك اعل وسالس ها وسالمل ال ركيعا  اللغويل والاحويل سواط ك ب ال  رير  -11

 عاللغل العرعيل أو اإلاجليديل .
 املادة الثالثة والعشرون :  تصحيح التقرير .

 لللاوا  ال اليل : ي م   ويم ال دريب الصيف  وف اً 



 19 

 ي  دم الاالب ع  رير ال دريب الصيف  وف ًا للموعد المحدد مسع ًا من قعل عدارة ال دريب . -1
 ي م فح  ال  رير من قعل مدير عدارة ال دريب مرف ًا للعاود ال اليل : -2

 هل ال  رير مجلد  جليد معدئ  ؟ -1
 ( ؟A4هل الورق قياس ) -2
 هل ال  رير اسلل أصليل ؟ -3
 وجود صفحل الغالا ؟ -4
 وجود صفحل المح ويا  و رقيمها ال يايًا ف  الوسا السفل  ؟ -5
 هل الك اعل وايحل واظيفل وعاللون األسود ف ا؟ -6
 ( ؟12هل الهوامش ف  كل صفحل مااع ل لاموذى  رقم ) -7
هىىىىل ي ىىىىع عىىىىدد الصىىىىفحا  المك وعىىىىل عىىىىين العشىىىىرين والياليىىىىين عىىىىدون الصىىىىفحا  ال ىىىى   ح ىىىىوي علىىىى   -8

 لصور ومرقمل ف  الوسا السفل  ؟الرسوما  وا
 هل  حوي الصفحل حوال  اياين وعشرين سارًا ؟ -9

 هل يحوي السار حوال  عحدى عشر كلمل ؟ -11
 هل الم دمل ه  الفصل األول واللالصل ف  الفصل األلير ؟ -11
 الا لها رقم وعاوان ؟…هل كل الرسوما  والجداول والصور واللرائا  -12
الىىىا ( فىىى  الملحىىىق )عن …الىىىب )الشىىىروس ي الماعوعىىىا  هىىىل ويىىىع  المىىىواد ال ىىى  لىىىم يءلفهىىىا الا -13

 وجد ( ؟
 هل اللرائا الكعيرة ماويل ف  الملحق ولها رقم وعاوان عن وجد  ؟ -14
 هل ال  رير ذو شكل اهائ  مري  ؟ -15

ععد ال أكد من مااع ل الف رة ياايًا أعال  ي م ك اعل  اريا ال سليم أمام مدير اإلدارة وف  حالل اإللالل عأي عاىد  -3
 د ال  رير للاالب الس يفاط الااق  .يعا

   وم عدارة ال دريب الصيف  عال أكد من وصول   ويم جهل ال دريب و ععئل جميع الاماذى المالوعل . -4
 ي م ععداد لااب لرئيس ال سم المل   ويرسل ال  رير وعكافل األوراق عصفل رسميل . -5
 ام المل صل  .  وم عدارة ال دريب عم اععل  صحيح ال  ارير من قعل األقس -6

 

 املادة الرابعة والعشرون :  تقويم التقرير .
 ي م   ويم ال  رير وف ًا للعاود ال اليل :

 ( .5درجل لجهل ال دريب عااطًا عل  الاموذى رقم ) 31 -1
 ( .6درجا  للمشرا عل   دريب الاالب اموذى رقم ) 11 -2
( حيىىر يىى م 7لىى   ي امىىوذى رقىىم )درجىىل لمصىىحح ال  ريىىر مىىن أحىىد أعيىىاط هيئىىل ال ىىدريس عال سىىم الم 51 -3

عرسىىال ال  ريىىر مىىن قعىىل رئىىيس ال سىىم الملىى   ععىىد  سىىلم  مىىن قعىىل عدارة ال ىىدريب مشىىفوعًا عىى  كافىىل األوراق 
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والاماذى الالدمل ي وي م   ويم ال  رير من الااحيل الفايل ي ويحىق لمصىحح ال  ريىر اسى دعاط الاالىب عذا ر ىب 
و عمااقشىل ال  ريىر مىع الاالىب إلييىاس ا ىاا ال ىوة واليىعا وإلرشىاد اس يياس أي مىعهم ورد فى  ال  ريىر ي أ

الاالىىب عذكمىىال الاىىواق  ح ىى  يىى مكن الاالىىب مىىن ععىىداد   ريىىر  عشىىكل مااسىىب ومالئىىم ي وععىىد االا هىىاط مىىن 
  ىىىويم ال  ريىىىر يىىى م ععاد ىىى  علىىى  عدارة ال ىىىدريب الصىىىيف  عىىىن اريىىىق رئىىىيس ال سىىىم السىىى كمال ع يىىىل اإلجىىىراطا  

لى  أن ال  ديىد مىدة   ىويم ال  ريىر مىن قعىل ال سىم عىن شىهر واحىد لل ىدريب األول وشىهرين لل ىدريب الاظاميل ع
عالاسعل لاالب قسم العمىارة  أما الياا  ي من  اريا  وجيه  من قعل رئيس ال سم لعيو هيئل ال دريس المعا 

الميل وعمشىىاركل المشىىرا م ال  ريىىر مىىن قعىىل ماسىىق ال ىىدريب الصىىيف  لاىىالب قسىىم العمىىارة اإلسىىياإلسىىالميل ي ىى
 .الميداا  عل  الاالب 

 ( .8درجا  إلدارة ال دريب ي اموذى رقم ) 11 -4
 ( × 4+3+2+1 حسب الدرجل الاهائيل كال ال  : المجمور ) -5
 ( لكل االب .9ي م  ععئل الاموذى رقم ) -6

 

 املادة اخلامسة والعشرون : إعادة كتابة التقرير .
 ل  رير ف  الحاال  ال اليل :ي عين عل  الاالب ععادة ك اعل ا

 عذا ألل عذحدى ف را  المادة الياليل والعشرون . -1
عذا أوص  عيو هيئل ال دريس عذلن عااطًا عل  مرئيا   أيااط قراطة ال  رير أو من لالل م اعلل الاالىب وفى   -2

االع  عل  مالحظا   والىب ععىادة ك ا عىل ال  ريىر هذ  الحالل يحق لعيو هيئل ال دريس اس دعاط الاالب واد
و سليم  ل  مرة ألرى وي وم ع صحيح  مرة ياايل ي وعاد اق اار مصحح ال  ريىر عىأن الاالىب قىد قىام عال عىديل 

عاد   لرئيس ال سم  مهيدًا إلعاد   إلدارة ال دريب الصيف  .  المالوب ي م ويع درجل ال  رير واد
 

 املادة السادسة والعشرون :  االحتفاظ بنسخة من التقرير .
 فظ عدارة ال دريب الصيف  عالاسىلل الاهائيىل لل  ريىر وال ى  حصىل عموجعهىا الاالىب على  درجىل ال ىدريب  حيىر  ح

يىى م االح فىىاظ عال  ىىارير الم ميىىدة لىىدى عدارة ال ىىدريب لإلاىىالر عليهىىا مىىن قعىىل العىىل ال ىىدريب الصىىيف  ي كمىىا يحىىق 
الىب ا ىىل جىىدط أو ععىض   ريىىر االىىب ي ومىىن للاالىب ألىىذ اسىىلل مىن   ريىىر  لالح فىىاظ عهىا . كمىىا ال يجىىود ألي ا

ييعى  عليى  ذلىن يى م علغىاط  دريعى  وماحى  درجىل محىروم ويالىب ععىادة ال ىدريب . كمىا ال يحىق ألي االىب ععاىاط 
اسىىلل   ريىىر  ألي االىىب بلىىر ومىىن ييعىى  عليىى  ذلىىن سىىوا يلغىى   ىىدريب الاىىالعين ويعايىىا محىىروم ويالىىب ماهمىىا 

 ععادة ال دريب الصيف  .
 . سابعة والعشرون :  معادلة التدريب األول خلرجيي الكليات التقنيةاملادة ال

يىىى م معادلىىىل ال ىىىدريب األول للريجىىى  الكليىىىا  ال  ايىىىل الىىىذين عملىىىوا فىىى  مجىىىاال   لصصىىىا هم ععىىىد  لىىىرجهم وف ىىىًا 
 لالش رااا  ال اليل :

 . أن يكون قد عمل عل  األقل س ل أشهر ف  مجال  لصص  ععد  لرج  من الكليل ال  ايل -1
 أن ي دم ملفًا موجدًا عن عاجادا   المل لفل لالل المدة ال   عمل فيها مصادقًا علي  من جهل عمل  . -2

 عدد أيام الحضور
 عدد أيام التدريب
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أن يكون  لصص  من يمن ال لصصا  ال    ح اجها الجهل ال   عمل فيها ي عل  أن  كون  لن الجهل  -3
 يف  ال أكد من ذلن .ذا  سمعل ايعل وقيمل اع عاريل ف  مجاال  اشااا ها و  ول  عدارة ال دريب الص

أن ي ىىدم الاالىىب   ريىىرًا مفصىىاًل عىىن عملىى  والمهىىام ال ىى  أاجدهىىا لىىالل ف ىىرة عملىى  حسىىب مواصىىفا  وشىىروا  -4
  رير ال دريب األول وذلن إلدارة ال دريب الصيف  لل أكد من مااع  ى  للشىروا ومىن يىم عرسىال الاسىلل لل سىم 

 . المل   الس كمال عجراطا  ال صحيح
 ل  رير ف  موعد أقصا  اهايل السال الياايل لالل حاق  عالجامعل .ي دم الاالب ا -5
 ي م  وديع درجا   صحيح ال  رير عل  الاحو ال ال  : -6

 ( سععون درجل ل صحيح ال  رير  ويع من قعل ال سم المل   .71)
 ( عشر درجا  لل  رير الموجد عن أعمال   ويع من قعل ال سم المل   .11)
 رة ال دريب عسوة عع يل العل ال دريب .( عشرون درجل إلدا21)

( سى ين درجىل ال يح سىب 61ف  حالل  درع  ف  جهل  ير مءهلل أو حصول  عل  درجا  عجماليل أقىل مىن ) -7
 ل  ال دريب ويع عر ال يًا ويالب ما  ععادة ال دريب حسب الشروا الماع ل عل  ع يل الاالب .

األول  عل  جميع لريجى  الكليىا  ال  ايىل ف ىا وفى  جميىع ياايًا :  اعق جميع الشروا الواردة ف  الف رة 
 ال لصصا  الهادسيل الم وفرة ف  كليل الهادسل والعمارة اإلسالميل .

 .هذ  المادة عل  االب الكليل عدا االب قسم العمارة اإلسالميل ااعق   -8
 

 في .املادة الثامنة والعشرون :  وسائل االتصال بني الطلبة وإدارة التدريب الصي
 ي م اال صال عذحدى الوسائل ال اليل :

 لوحا  اإلعالاا  دالل الكليل . -1
 عذرسال لااب للمشرا األكاديم  عل  الاالب . -2
 عذرسال لااب عل  عاوان الاالب . -3
 اال صال الها ف  عالاالب عذا كان ذلن يروريًا . -4
 

 املادة التاسعة والعشرون :  تأجيل الطالب للدراسة  .
 الاالب للدراسل لمدة فصل أو أكير ععد االا هاط من ف رة ال دريب ي فعل  الاالب ما يل  :ف  حالل  أجيل 

عشعار عدارة ال دريب الصيف  ع أجيل الدراسل و دويىدها عاسىلل مىن امىوذى ال أجيىل ععىد اسى كمال اإلجىراطا    -1
 الالدمل .

علىى  عدارة ال ىىدريب ال أكىىد مىىن  ىىاريا ععىىد عىىودة الاالىىب للدراسىىل يىى م عشىىعار عدارة ال ىىدريب ععود ىى  للدراسىىل و   -2
 عود   للدراسل .

وعالاسعل ل  ارير   يعا  الاالب مدة شهرين اع داطًا من  اريا عود   للدراسل إلعداد   رير ال دريب الصيف   -3
 .االب قسم العمارة اإلسالميل ف  دم ععد أسعور واحد ف ا من اهايل مدة ال دريب  
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( أعىىال  فيعاىى    ىىدير محىىىروم 3ال ىىدريب لىىالل الف ىىرة المىىذكورة مىىن العاىىد )عذا لىىم يىى مكن مىىن  سىىليم   ريىىر   -4
 ويكون عل  قائمل االا ظار ف  العام ال ادم .

 

 املادة الثالثون :  وحدات التدريب الصيفي .
 ل د  م اع ماد وحدا  دراسيل لل دريب الصيف  كما يل  :

 م القسم نوع التدريب رقم المقرر عدد الوحدات
 1 الهادسل الكهرعائيل األول 311-812 2
 الياا  411-812 2
 2 الهادسل المدايل األول 311-813 2
 الياا  411-813 2
 3 الهادسل الميكاايكيل األول 311-814 2
 الياا  411-814 2
 4 هادسل الحاسعا  األول 311-815 2
 الياا  411-815 2
 5 العمارة اإلسالميل األول 395-811 2
 الياا  494-811 2

 
 املادة احلادية والثالثون :  نتائج التدريب الصيفي .

ا يجل ال دريب الصيف  للاالىب هىو مجمىور مىا يحصىل عليى  الاالىب مىن درجىل المشىرا األكىاديم  ودرجىل جهىل 
غيىىاب ال ىىدريب ودرجىىل  صىىحيح ال  ريىىر وكىىذلن درجىىل عدارة ال ىىدريب الصىىيف  ععىىد األلىىذ فىى  االع عىىار عىىدد أيىىام ال

أيااط ف رة ال دريب . أو ه  ما يحصل الاالب عليها ا يجل اللغاط ال ىدريب وفىق المىادة السىاععل عشىر . و ليىع 
 االجراطا  اإلداريل ل سجيل ا ائج ال دريب الصيف  لما يل  :

ععىىد االا هىىاط مىىن  صىىحيح ال  ريىىر واعاىىاط الدرجىىل الاهائيىىل لكىىل االىىب واع مادهىىا مىىن المشىىرا علىى  عدارة  -1
 ىىدريب الصىىيف   رسىىل الىىدرجا  علىى  عمىىادة ال عىىول وال سىىجيل حسىىب الاظىىام الماعىىق فىى  الكليىىل علىى  ع يىىل ال

 ا ائج الم ررا  الدراسيل . لرصد الدرجا  ف  سجل الاالب .
  دود األقسام المعايل عا ائج االعها . -2
 ي م ععااط الاالب عفادة عن درج   ف  ال دريب عااطًا عل  ر ع   . -3
 هادة  دريب .يعا  الاالب ش -4
عالاسعل لل  ارير ال   عليها ععض المالحظا  ولم  ا ه  ف  الوق  المااسىب ولىم يكىن الاالىب هىو الم سىعب  -5

 ف  ال ألير  رسل ا ائجها عشكل عفرادي عل  عمادة ال عول وال سجيل لرصدها ف  سجل الاالب .
عىىىل والماعىىىق علىىى  ع يىىىل الم ىىىررا  عالاسىىىعل لل  ىىىديرا  وودن الىىىدرجا  ف ليىىىع للاظىىىام المعمىىىول عىىى  فىىى  الجام -6

 الدراسيل .
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 . التدريب الصيفي األول لطالب قسم العمارة اإلسالميةاملادة الثانية والثالثون :  
حىىد ين عو و  811-395م عىىرقم ىىىىىم ىىرر دراسىى  لاىىالب ال سال ىىدريب الصىىيف  األول كي ىىدم قسىىم العمىىارة اإلسىىالميل 

ل سم معاشرة ي حير   ميل اعيعل الم رر الرفع والمسح الميداا  لعيئىل دراسيل لاالب المس وى السادس وعذشراا ا
عمراايىىل   ليديىىل قائمىىل )  لايايىىا ومعماريىىا ( عذحىىدى ماىىااق المملكىىل العرعيىىل السىىعوديل وال ىى  يىى م  عل يارهىىا مىىن 

  ال اسىيق )يراعىقعل ال سم ي ويكلا مجموعل من أعياط هيئل ال دريس عال سم عاإلشراا الميداا  على  الاىالب 
 مع صادوق الاالب ف  الجامعل ل حمل  كاليا ال دريب ف  حال ال يام ع  لارى ماا ل مكل المكرمل(

 

 املادة الثالثة والثالثون :  تغيري الالئحة أو إضافة بعض املواد والبنود إليها .
 ي م  عديل هذ  الالئحل عااطًا اق راس مجلس الكليل ومواف ل مجلس الجامعل .
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 الفصل الصيف           

 

 الفرص التدريبية املتاحة يف جهة العمل
 
 
 
 
 
 
 
  عجمال  فر  ال دريب الم احل للاالب ف  الجهل: 
 

 ال سم ال لص  )يذكر( عدد الفر 
 العمارة اإلسالميل   
 الهادسل الكهرعائيل   
 الهادسل المدايل   
 الهادسل الميكاايكيل   
 هادسل الحاسعا    

 

 م211هى الموافق    /  /  14/  /         ال اريا الم  رس الا هاط ال دريب م 211هى الموافق     / /  14/  /       ال اريا الم  رس لعدط ال دريب
 

 ب .( الرجاط ك اعل ال اريا المااسب لعدط واا هاط ال دريالعذا كاا  اإلجاعل ): ال   اعم  هل ال اريا الم  رس أعال  مااسب 
   اريا اا هاط ال دريب   اريا عدط ال دريب ف  الجه 

 

  ف رة ال دريب الم احل للاالب:    الصعاحيل    المسائيل    ًمعا 
 
  111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: موقع الم ر الرئيس  للجهل 

  11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: موقع الفرر للجهل 

  111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: اسم الشل  المسئول عن ال دريب... 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: ها ا   111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: الوظيفل 
 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111: عريد علك روا    111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: فاكس 

 
 : المميدا  الم دمل للاالب الم درب 

   مكافأة    مواصال    عالى   111111111111111111111111ألرى    وجدال 
 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ال وقيع :  111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: مدير الجهل 
        

                         هى .                                    14ال اريا :       /      /       
 الل ىىىىم 
 

 لا  عذدارة ال دريب الصيف  
 

Address : 

P.O.Box: 5555 - College of Engineering 

& Islamic Architecture - Makkah . 
Tel.:02 5270000 Ext. 1202  Fax: 02 5270027 

 العاوان : 
 ى كليل الهادسل والعمارة اإلسالميل ى مكل المكرمل 5555 .ب 

  12 5271127فاكس :  1212 حويل   12 5271111ا ا : ه
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة أم القرى
 كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

 إدارة التدريب الصيفي

 (1نموذج رقم )

4     1 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………اعيعل العمل :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………اسم الجهل :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: فاكس    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ها ا : 

 ....................................................الرمد العريدي :    ...........................................................المديال :   11111111111111111 .ب :   111111111111111111111111111111111111111111111عريد علك روا  :  
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 طلب تدريب 
 هـ 24      /  24    الفصل الصيفي

 
             

          الرقم الجامعي  االسم 
             
   ال لص   ال سم 

             

 
 

المعدل    
 ال راكم  :

عجمال  وحدا     
 ال لص  :

    وحدا  ال   اج ادها الاالب :عجمال  ال 

 
 
  هل اج اد الاالب جميع مواد اللمىس المسىى ويا  األول              اعم          ال 

 )أو ما يعادلها( : 
    هى :         اعم          ال 14   /14   هل الاالب مسجل ف  الفصل الدراس  الياا  

 
 

 3  2  1  
  أسماط يالر مدن

ب فيها  فيل ال دري
 )حسب األولويل(

 

  : م دوى    أعدب    الحالل االج ماعيل 
 

 العنوان الدائم 
 رقم الها ا  الجوال 
 رقم الها ا لالل ف رة الصيا  الجوال 

 
 تعهد :

صحة بحادارة أتعهد أنا املوقع أدناه بأن كافة املعلومات صححيحة   كمحا أتعهحد بحااللتزاا بكافحة األنامحة والقحوانني واللحوائح اخلا 
كما أتعهد بالتفرغ للتدريب الصيفي وعدا دراسة أي مادة خالل فرتة تدريبي وإذا اتضحح خالفحامل ملحا التدريب واجلهة التي أتدرب فيها   

 ذكر أعاله   فيحق إلدارة التدريب اختاذ اإلجراء املناسب   وعليه أوقع .
  التاريخ  التوقيع  االسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضح فيه املواد املسجلة يف الفصل الدراسي اديإرشإرفاق أخر سجل 

 المملكل العرعيل السعوديل
 ودارة ال عليم العال 
 جامعة أم القرى

 هندسة والعمارة اإلسالميةكلية ال
 عدارة ال دريب الصيف 

 

 
 

 صورة 
1  ×4 

 المرشد األكاديمي 
           االسـم : 
 التوقيع :

 التاريخ : 

 لا  عذدارة
 ال دريب

 (2نموذج رقم )
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 المملكل العرعيل السعوديل
 ودارة ال عليم العال 
 جامعل أم ال رى

 كليل الهادسل والعمارة اإلسالميل
 

 اخلطة املقرتحة لتدريب الطالب من قبل جهة التدريب
 
 

 ................................................................................................................الموقع :   ..........................................................................................................................................اسم الجهل ال   ي درب عها الاالب : 
 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................هل : مسئول ال دريب عالج
 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الفاكس :      1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111الها ا : 

 
 لال ال دريب الم  رحل لاالب قسم :

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111...................................... 
 

  ير موافق    موافق     رأي ال سم : 
 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111........................................11مالحظا  : 

  
 111111111111111111111111111.................111111111111111111111111111111111111111111111ال وقيع :        111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111..................................................111رئيس ال سم : 

 
 

 لا  عذدارة ال دريب الصيف  
 
 
 

Address : 

P.O.Box: 5555 - College of Engineering & Islamic 

Architecture - Makkah . 

Tel.:02 5270000 Ext. 1202  Fax: 02 5270027 

 العاوان :

 ـ كلية اهلندسة والعمارة اإلسالمية ـ مكة املكرمة 5555ص.ب  

  12 5271127فاكس :  1212حتويله  12 5271111هاتف : 

 
 

 (3اموذى رقم )

 4 1 الفصل الصيف 
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 المملكل العرعيل السعوديل
 ودارة ال عليم العال 

 ال رى جامعل أم
 كليل الهادسل والعمارة اإلسالميل

 
 تقرير أسبوعي عن التدريب الصيفي 

 )يعبأ من جهة التدريب(
 

  اسم الاالب
 

  الرقم الجامع 
 

  ال لص 
 

  اور ال دريب
 

  بيجهل ال در 
 

  بيمديال ال در 
 

 بنود التقرير
 اليوم ارياال  حاير  ائب م ألر األعمال ال   قام عها الاالب لالل األسعور

 السع      

 األحد     

 االياين     

 اليالياط     

 األرععاط     

 اللميس     
 

 يعيا           جيد   مم اد    عاجاد الاالب األسعوع   :
 

 مالحظا  عامل :
 

 
 

 الل م                                          …………………………………………………ال وقيع :   ………………………………………………………………………………………………………………المسئول عن ال دريب :

 

  …………………………………………ال اريا : 

 (1-4اموذى رقم )

 4 1 الفصل الصيف 
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 المملكل العرعيل السعوديل
 ودارة ال عليم العال 
 جامعل أم ال رى

 كليل الهادسل والعمارة اإلسالميل
 

 تقرير أسبوعي عن التدريب الصيفي 
 )يعبأ من قبل الطالب(

 
 …………………………………………………………………………………………………………اسم الم درب : 

 .……………………………………………………ال لص  :   ..………………………………………………………………ال سم : 
 .…………………………………………………………………………………………………جهل ال دريب : 

 
 اليوم ال اريا مالحظا 
 السع   

 األحد  

 االياين  

 اليالياط  

 األرععاط  

 اللميس  

 
 
 

 ..……………………………………………………ال وقيع :  …………………………………………………………………………………االب : اسم ال
 
 
 
 

 لا  عذدارة ال دريب الصيف  
 

 (2-4اموذى رقم )

 4 1 ف الفصل الصي
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 (1-5اموذى رقم )

 جامعة أم القرى 

 كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

 إدارة التدريب الصيفي 

 استمارة تقويم طالب من جهة التدريب

 ..................................... الرقم الجامعي....................................................................... أسم الطالب

 ............................................... نوع التدريب   .................................................................. التخصص

 ............................................. مدينة التدريب ..............................................................جهة التدريب

 ......................................................................................................................................... المجال

 /     /                   إلى             /     /                تدريبفترة ال
Traineeship          /      /                  To                 /     / 

 بدون عذر بعذر                                                الغياب أيامعدد 
Total Number of Absences       Authorized    Unauthorized 

 ال نعم هل حصل الطالب على معلومات فنية مطبوعة:

Student trainee received technical written information Yes No 

 التي تدرب فيها الطالب األعمال

Core responsibilities and major job functions assigned to student during training 

 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

 التدريب: أثناءالطالب    أتقنهاالتي  األعمال
 Strengths demonstrated during  training period 

 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

 التدريب: أثناءنقاط الضعف لدى  الطالب  

 Work habits or abilities of the trainee that need improvement 
 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 اط االهتمام لدى  الطالب  اثناء التدريب:نق
Student (trainee) stated areas of interest 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 األسباب ال نعم رغبة الجهة في توظيف الطالب بعد التخرج

Would you be willing to hire this individual  Yes No Reasons 

after graduation?                                                                                  ..................................... 

 ............................................ 
 ............................................ 

 
 ......................................................... المشرف على جهة التدريب

Field Supervisor 

 فاكس  هاتف 

 Phone ......................................................     Fax .......................................... 

 

 مسمى الوظيفة 

 Job Title .................................................................                                           الختم 

 Official Seal                                              التوقيع 
 Signature التاريخ        /     /          هـ  
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 المملكل العرعيل السعوديل
 ودارة ال عليم العال 
 جامعل أم ال رى
 إلسالميلكليل الهادسل والعمارة ا

 استمارة تقويم طالب من جهة التدريب
Student Trainee Evaluation Form 

 اسم الاالب
Student’s Name  الرقم اجلامعي 

Student’s ID # 
 

 
 

 ال لص 
Major 

 اور ال دريب  
Type of Training 

 
 
 

 جهل ال دريب
Training Site  

 

 مديال ال دريب
Location  المجال 

Training Area  
 

 بنود الدرجات
Score Results 

 بنود التقومي م
Evaluation Areas 

 الدرجل
Score 

 الدرجل المس ح ل
Earned Score 

 مالحظا 
Remarks 

 المواظعل عل  الدوام 1
Attendance & Punctuality 30   

 ال درة عل  ال حليل وال اعيق 2
Ability to apply analytic tools 30   

 ال لص اإللمام ف   3
competence in major area of specialization 30   

4 
 الر عل ف  ال علم واق ااط المعلوما 

Desire to learn, and use all possible senses and tools to 

gather information 
30   

5 
 ال عاون مع دمالئ  ف  العمل

The extent to which spirit of cooperation in workplace is 

demonstrated 
30   

 اإلا اجيل 6
Productivity 30   

 كفاطة اال صال والمااقشل 7
Clear communication skills 30   

 ال درة عل  اإلعدار 8
Creative ability 30   

9 
 االل دام عالاظام

Adherence to assigned duties and work instructions and 

familiarity with the rules and policies 
30   

1

1 
 االه مام عموقع ال دريب

Care of work area and equipment 30   
 

 المجمور
Total Score 300   

 

  .………………………………………………… المشرف على جهة التدريب
 

 .……………………… فاكس .……………………… هاتف
 

  .………………………………………………… مسمى الوظيفة
   .………………………… التوقيع

 

 4 1 الفصل الصيف 

 (2-5اموذى رقم )
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 المملكل العرعيل السعوديل
 ودارة ال عليم العال 
 جامعل أم ال رى

 كليل الهادسل والعمارة اإلسالميل
 
 

 تقويم مشرف التدريب
 

 الرقم الجامع   1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111اسم الاالب : 
 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ال لص  :   1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111م : ال س
 

 ياا     أول     اور ال دريب :
 

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111جهل ال دريب : 
 

 عدد الديارا  :
 

 عاود ال  ويم الدرجل الدرجل المس ح ل مالحظا 
 مداولل الاالب ل لصص   31  
 اظام ال دام  عال 31  
   عل ال وجيها   31  
 المظهر العام  11  
 المجمور 111  

 
 مالحظا  )حول الاالب وجهل ال دريب( :

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 م  رحا  :
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 
  الاالب ف  هذ  الجهل مس  عاًل ؟ هل  ءيد  دريب    اعم   ال 
 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :ال وقيع   1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مشرا ال دريب : 
 

 4 1 الفصل الصيف 

 (6اموذى رقم )
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 المملكل العرعيل السعوديل
 م العال ودارة ال علي

 جامعل أم ال رى
 كليل الهادسل والعمارة اإلسالميل

 
 

 تقويم التقرير املعد من الطالب  
 
 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ال لص  :   111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ال سم : 
 هى 14عل        /     /       هى  14ف رة ال دريب من       /     /      

 ياا       أول     اور ال دريب : 
 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111اسم جهل ال دريب : 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111اسم مشرا ال دريب : 
 

 مالحظا 
الدرجل 
 المس ح ل

 عاود ال  ويم الدرجل

 الم دمل   51  
 عرض المعلوما   51  
 الرعا عين الااحيل الاظريل والعمليل  51  
 الرعا عين ال  ارير األسعوعيل و  رير الاالب 51  
 اللا مل والمالحظا   51  
 الشموليل ف  ال  رير  51  
 أسلوب الك اعل  51  
 رة عل  ال علم من الممارسل العمليلال د 51  
 العرض الشفوي لل  رير  111  
 المجمور  511  

 مالحظا  عامل :
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 
 عيو هيئل ال دريس عال سم :

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ال وقيع :   111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111االسم : 
  سم :رئيس ال
 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ال وقيع :   111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111االسم : 

 لا  عذدارة ال دريب الصيف  
 

 4 1 الفصل الصيف 

 (7اموذى رقم )

 : قم الجامع الر                               1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 اسم الاالب :
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 المملكة العربية السعودية     
 ودارة ال عليم العال 
 جامعة أم القرى

 كليل الهادسل والعمارة اإلسالميل
 عدارة ال دريب الصيف 

 
 تقويم إخراج التقرير من قبل إدارة التدريب الصيفي  

 
 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ال لص  :   111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ال سم :
 هى 14عل        /     /       هى  14ف رة ال دريب من       /     /      

 
 ياا       أول     اور ال دريب : 

 
  عدد أيام التأخير

 

 عاود ال  ويم الدرجل الدرجل المس ح ل مالحظا 
  جليد ال  رير  11  
 A4م اس الورق المس لدم  11  
 وجود صفحل الغالا 11  
 وجود صفحل المح ويا   11  
 الهوامش  11  
 ( دون صفحا  الرسوما   31عل   21عدد صفحا  ال  رير )من  11  
 … عاوال الرسوما  والجداول  11  
  عويب المعلوما  واري ل عريها  11  
 مالحق والمراجع وجود ال 11  
 اإللراى الاهائ  لل  رير  11  
 المجمور 111  

 

 مالحظا  عامل :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 يب الصيفيالمشرف على إدارة التدر 
 

 4 1 الفصل الصيف 

 الرقم الجامع  :            ...……………………………………………اسم الاالب : 

 (8اموذى رقم )
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 المملكل العرعيل السعوديل    
 ودارة ال عليم العال 
 جامعة أم القرى

 كليل الهادسل والعمارة اإلسالميل
 عدارة ال دريب الصيف 

 
 تقويم إخراج التقرير من قبل إدارة التدريب الصيفي  

 
        الرقم الجامع   اسم الاالب

 

  ال لص   ال سم
 

  عل   ف رة ال دريب من
 

  عدد أيام التأخير   اور ال دريب
 

 عاود ال  ويم الدرجل الدرجل المس ح ل مالحظا 
  جليد ال  رير  11  
 A4م اس الورق المس لدم  11  
 وجود صفحل الغالا 11  
 وجود صفحل المح ويا   11  
 الهوامش  11  
 ما   ( دون صفحا  الرسو 31عل   21عدد صفحا  ال  رير )من  11  
 … عاوال الرسوما  والجداول  11  
  عويب المعلوما  واري ل عريها  11  
 وجود المالحق والمراجع  11  
 اإللراى الاهائ  لل  رير  11  
 المجمور 111  

 

 

 مالحظا  عامل :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 المشرف على إدارة التدريب الصيفي
 
 

 4 1 الفصل الصيف 

 (9اموذى رقم )
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 المملكل العرعيل السعوديل
 ودارة ال عليم العال 
 جامعل أم ال رى

 كليل الهادسل والعمارة اإلسالميل
 

 تقويم التدريب من قبل الطالب 
 

 الرقم الجامع  : 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111اسم الاالب : 
 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ال لص  :   1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ال سم : 
 

 ياا      أول    اور ال دريب : 
 

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :موقع ال دريب     111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 اسم جهل ال دريب :
 

 اإلجاعل
 عاود ال  ويم

 اعم ال
 هل  رى أن ف رة ال دريب كافيل   
 هل اس فد  من ال دريب   
 هل كان ال دريب عل  مس وى  وقعا ن   
 هل اس فد  من وق ن أيااط ال دريب   
 هل  حصل  عل  معلوما  فايل أيااط ال دريب   
 هل كان ال دريب ف  مجال  لصصن   
 هل كان هاان ارشاد و وجيل أيااط ال دريب   
 هل  ر ب العمل ف  جهل ال دريب ععد ال لرى   

 األعمال ال    درع  عليها :
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 
 مالحظا  :

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 
 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ال وقيع :    11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :اسم الاالب 

 
 لا  عذدارة ال دريب الصيف  

 

 4 1 الفصل الصيف 

 (11اموذى رقم )



 36 

 قرىجامعة أا ال
 كلية اهلندسة والعمارة اإلسالمية

 التدريب الصيفي األول
 

 إعداد
 اسم الطالب

 الرقم اجلامعي
 
 

 التخصص
 

 مت التدريب لدى
 اسم اجلهة التدريب

 
 
 

 ا21هح املوافق            /          /            14من         /         /       
 ا21وافق            /          /            هح امل14إىل          /          /      

 
 
 
 ا21هح        /         /        14لصيف عاا        /        /        

 هح14تاريخ التسليم              /             /         

 (1-11اموذى رقم )
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 (12اموذى رقم )

 

 

 

 اااق الك اعل

 سم(4الهامش العلوي )

 الهامش األيمن

 سم(4عرع  )

 

 الهامش األيمن

 سم(2.5ااجليدي )

 

 الهامش االيسر

 سم(4ااجليدي )

 

 الهامش االيسر

 سم(2.5عرع  )

 

 سم(2.5) السفل الهامش 

 


