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انطاللا من حرص كلٌة العلوم 

على تأهٌل طالبها وطالباتها وجعلهم أكثر التصالا ببٌئة العمل، فمد لامت الكلٌة بتحدٌث 

برنامج التدرٌب الصٌفً لمواكبة احتٌاجات سوق العمل تطلعا منها للوصول لمصاف الكلٌات 

. الرائدة فً هذا المجال

 

عمٌد الكلٌة 

دمحم أحمد فؤاد العرالً . د.أ

 

 

الجهات المشاركة فً اعداد الدلٌل 

  عمٌد الكلٌة

  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

  وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع

  وحدة الجودة

  رؤساء األلسام العلمٌة

  أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم

  طالب البكالورٌوس

 ًأعضاء من خارج الكلٌة من الهٌئات والمؤسسات والمجتمع المدن. 
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 ًالتدرٌب الصٌف :

ٌعتبر تدرٌب الطالب فً األجازة الصٌفٌة أحد أشكال التدرٌب الهادفة لتعرٌف الطالب بوالع 

البٌئة العملٌة وما تحتاج الٌه من جد وانضباط، كما أنه من جهة أخرى ٌتٌح الفرصة 

لمؤسسات المطاع العام والخاص للتعرف على امكانات الطالب ومهاراتهم، هذا باالضافة الى 

. فوائده فٌما ٌتعلك بتوجٌه الشبا نحو االستفادة من األجازة الصٌفٌة

 

 ًأهداف التدرٌب الصٌف :

 .تـاحة الفرصة للطالب لكسب الخبرة العملٌة والتدرٌب لبل التخرجا- 

 .تعمٌك فهم الطالب للعلوم النظرٌة التً تلموها فً مجال تخصصهم- 

 .توجٌـــه الطالب علـــى تحمل المسئولٌــة والتمٌـــد بالمواعٌــد- 

 .توجٌـه الطالب على التعامل مع أفراد المجتمع خارج الجامعـة- 

 .توجـٌـــه الطالب على احتـرام اآلخرٌن واالستماع إلى آرائهـم- 

 .تهٌئـــة الطــالب علـــى إعــــداد وكتابــــة التمارٌر الفنٌــــــــة- 

 .تطوٌر مهارات الطالب العلمٌة وتهٌئته للعمل المٌدانً- 

تزوٌد المؤسسات الصناعٌة بالمعلومات عن نوعٌة الموارد البشرٌة التً ستساهم فً - 

 .الصناعة والتنمٌة والخدمات  مستمبالًال 

إتـاحة الفرصة لتلن المؤسسات تموٌم أداء الطالب أثناء فترة التدرٌب ومعرفة مدى - 

 .االستفادة منه وتوظٌفه بعــد تخرجـــه
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 خطوات التسجٌل: 

بدأ التسجٌل للتدرٌب الصٌفً عادةًال فً بداٌة شهر نٌسان وٌستمر لنهاٌة شهر اٌار من ي
: الفصل الدراسً الثانً، وفٌما ٌلً خطوات التسجٌل

جه الطالب الى مسوؤل التدرٌب الصٌفً فً الفرع ألخذ كتاب عدم ممانعة الى جهة ٌتو- 

. التدرٌب

 .خـــاطـــب جهــــة التــدرٌـــب المســــم بعــــدم ممــانعتهـــا فـــً تــدرٌــــب الطالــــبت- 

 

 التزامات لجنة التدرٌب: 

لوم لجنة التدرٌب الصٌفً فً المسم بأدارة عملٌة التدرٌب وبالتنسٌك مع لجنة التدرٌب ت
الجامعٌة، وتنسٌب مشرفٌن علمٌٌن من السادة التدرٌسٌٌن لألشراف على الطلبة فً 

. موالع التدرٌب بالتنسٌك مع رئاسة المسم

 

 مدة التدرٌب: 

 

 ٌوم للمرحلة الثالثة خالل العطلة الصٌـــفٌة، على ان 15مــدة التدرٌــــب الصٌفـــً هً 

ٌتم أستكمالها لبل األنتمال الى المرحلة الرابعة، وال ٌحك للطالـب التسجٌـل فً أي 

 .ممررات دراسٌة أخـرى

 

 التزامات الطالب لبل فترة التدرٌب: 

التأكد من عدم كونه ضمن لائمة الطالب المفصولٌن من الجامعة بعد انتهاء الفصل - 

 . الدراسً الذي ٌسبك فترة التدرٌب الصٌفً

 .إنهــاء جمٌــع اإلجــراءات والمتطلبات األكــادٌمٌة والتـً تختلف من لسم إلى آخر- 
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 :إنهــاء جمٌـع اإلجـراءات لـدى لجنـة التدرٌـب الصٌفـــً والتـــً تتضمـــن مــاٌلـــً- 

ًال *   .أستحصال موافمة جهة التدرٌب وفك ما هو مذكور سابما

استــالم الخطاب الرسمـً الموجـه مـن الجامعــة الـــى جهـة التدرٌب وٌتضمن تعرٌفــا * 

 .بالطالــب وتخصصه وأستمارة تموٌمه أثنــاء فترة التدرٌـب

استـالم ملف تعرٌفً ٌتضمن بعض المعلومــات واإلرشــادات والنماذج التً تتعلــك - 

 .بالتدرٌـب الصٌفــً، ومراجعة مسوؤل لجنة التدرٌب فً الفرع  لمعرفـة المتطلبات األخرى

 

 التزامات الطالب أثناء فترة التدرٌب: 

لضـــاء فتــرة التــدرٌب المـحــــددة لـــــــدى جهـــة التــدرٌب التــً عــٌنت لــــه أو تمت - 

الموافمــة علٌهــا مـــن لبــل إدارة التدرٌب الصٌفـــً وعـــدم االنتمــال إلـى جهة أخرى إال 

 .بعــد الحصول علــى موافمـــة رسمٌـــة من كل مــن الجامعـــة وجهـــة التدرٌـــب

 .االلتزام بمـواعــــد وأنظمـــة العمــل لـــدى جهــة التدرٌــب- 

ٌمــوم الطالب بجمع المعلومات والعناصر الالزمة لكتابــة التمرٌـر النهائــً للتدرٌــب - 

 .الصٌفـــً

 

 التزامات الطالب بعد فترة التدرٌب: 

 

مراجعــة مسوؤل لجنة التدرٌب الصٌفـً فً الفرع فـً بداٌة الفصل الدراسً الــذي 

ٌعمــب فتــرة التدرٌب لمعرفــة تارٌــخ المـوعــد النهائــً لتسلٌــم التمـرٌـر النهـائــً، 

كما وانه أي تأخٌر فً تسلٌم النسخة النهائٌة للتمرٌر سوف ٌترتب علٌه حصول الطالب 

 .على درجة راسب مما ٌتطلب منه إعادة التدرٌب
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 التزامات جهة التدرٌب: 

تزوٌــد الطــالب بالوظٌفـــة المناسبة وان ال ٌستغل وجـــود الطــالب فـــً المـــؤسسة فً - 
المٌــام بأعمــال روتٌنٌــة لٌس لها عاللة بتخصصه كتوظٌفه لطباعـــة الكتب الرسمٌة أو 

 .الخ… مأمور ملفات، أو مترجم

تحدٌد فترة التدرٌب، وتسمٌة مشرف عملً من لبل الجهة المتدربة على ان ٌكون حاصل - 

 .على شهادة البكلورٌوس على األلل، وتنظٌم برنامج تدرٌب لكل طالب

مــــأل أستمـــارة التمٌٌم الخاصة بالطالب المتدرب بعد أنتهاء فترة التدرٌب، وارسالــها - 

 .الــــى الجامعة

على المؤسسة أن تعمل على تحمٌك العاللة المستمرة بٌن الجامعة والطالب وان ٌسمح - 

 .للمشرف العلمً من الجامعة بزٌارة الطالب بشكل دوري واألطالع على برنامج التدرٌب

 

 


