
 التدريب الميداني في كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتأسس 
 
 .2018/2019 األولمن الفصل الدراسي  اومات" و يبدأ العمل بها اعتبار  التدريب الميداني في كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعل أسس" األسستسمى هذه  :1المادة  

 

 يهدف التدريب إلى ما يلي: :2المادة 

 .الفنية والمهنية للطالب لمهاراتتنمية ا .1
  .ة الطالب في المجاالت التطبيقيةزيادة معرف .2
 .تهيئة الطالب لسوق العمل .3
 التواصل مع سوق العمل. .4
 .الطالب من خالل التعامل مع الرؤساء والزمالء والعمالء وغيرهم دزيادة مهارة االتصال عن .5

 

معتمدين  نموافقة رئيس القسم المعني أن يتدرب في مركزييسمح للطالب بعد تنسيب المشرف و أنيجب أن يكون التدريب في مركز تدريب واحد، على   :3المادة 

 على األكثر بحيث ال تقل مدة التدريب في أي منهما عن نصف فترة التدريب. للتدريب
 

يجوز السماح  الضرورةفي حاالت ساعة، و 300ال تقل عن  وبعدد ساعات دوام فعلي عشر أسبوعا متواصلةي التدريب الميداني اثنمدة ل دنىالحد األ كوني :4ة الماد

 بة.بفترة انقطاع خالل التدريب لمدة ال تزيد بمجموعها عن ربع الفترة الكلية للتدريب وال تحسب فترة االنقطاع من ضمن مدة التدريب المطلو
 

 الى مساق التدريب. إضافةكثر ساعات معتمدة على األ تسعالثاني أن يسجلوا  الفصل األول أو في الفصلمساق التدريب الميداني في  للطلبة المسجلين يسمح  :5المادة 

 

لى مساق األكثر إضافة إ علىساعات معتمدة  مساق التدريب الميداني في الفصل الصيفي أن يسجلوا ثالث المسجلين فيللطلبة  -بموافقة رئيس القسم- يسمح  :6المادة 

مساق التدريب الميداني إضافة الى الساعات تسجيل  -بموافقة رئيس القسم –تخرجه مع نهاية الفصل الصيفي فيجوز له  امتوقع  التدريب إال إذا كان الطالب 
 .المتبقية عليه إذا كان عددها ال يتجاوز ست ساعات معتمدة

 

 ن يحققوا شرط مدة التدريب منوعلى الطلبة أ من ضمن فترة التدريب، في الجامعةالدوام الرسمي  ساعاتتحتسب  ال 6و  5الحاالت الواردة في المادتين في  : 7المادة 

 .4كما ورد في المادة علي زيادة مدة التدريب لغاية تحقيق شرط عدد الساعات الف خالل
 

 .التنسيق مع القسم المعني بعد شعبة التدريب في الكليةعتماد مكان التدريب من قبل يتم ا  :8المادة 

 

 التدريب زيارة الطالب خالل الفصل. على مشرف :9المادة 

 

 .بنظام وتعليمات مكان التدريبالطالب يجب أن يلتزم : 10لمادة ا

 

 -يلي: ولهذه الغاية يقوم الطالب بتقديم ما ،يتحمل الطالب مسؤولية متابعة إجراءات التدريب: 11المادة 

 .النشاطات واألعمال اليوميةقا  بسجل يومي يوضح يوضح ماتم إنجازه خالل تدريبه موث تقرير شهري .1
 .مرفقا بجدول يومي لساعات الدوام موقع من الطالب ومسؤول التدريب في مكان التدريب في نهاية التدريبنموذج التقييم الخاص  .2

 

 -داخل االردن: للمتدربينيعتبر حضور اللقاءات التالية إلزاميا  : 12لمادة ا

التدريب ويقوم المشرف خالل هذا اللقاء بشرح أهداف وتعليمات التدريب للطلبة وتعريفهم بمسؤولياتهم  في بداية الفصل الدراسي وقبل بدء أولي لقاء .1
 .د وأماكن اللقاءات الالحقةوتحديد مواعي

 .كتسابه خالل مدة التدريب السابقةاض ما تم استعرداخل االردن يقوم الطالب خالله بافي نهاية كل أربعة أسابيع إذا كان التدريب  لقاء .2
 

 -تتولى شعبة التدريب المهام التالية: :13المادة 

 .إعـــــداد ومتابعة جميـع المخاطبات والكتب الرسـمية المتعلقـة بالتدريب الميـداني بين الكلية و مراكز التدريب .1
 .التقرير النهائي من الطلبةاستالم التقارير الشهرية و .2
 .المعتمدة للتدريبأسماء الشركات والمؤسسات االحتفاظ بقائمة  .3
 .تسليم التقارير الشهرية والنهائية إلى المشرف بعد استالمها من الطلبة .4

 

 .ال يجوز اعتماد أي تدريب قام به الطالب قبل التسجيل لمساق التدريب الميداني  :14المادة 
 

 -:وقبل البدء بالتدريب تزويد الشعبة بما يلي فعليهإذا رغب الطالب القيام بالتدريب الميداني خارج األردن،   :15مادة لا

 .طريقة التواصل مع مركز التدريبعنوان و .1
 .كتاب من مركز التدريب يبين موافقة المركز على تدريب الطالب واسم الشخص المسؤول عن التدريب .2
 .برنامج التدريب في المركز .3

 

 :من الحاالت التالية كلالتدريب الميداني للطالب في  اعتماديُلغى  :16المادة 

 .إذا انسحب الطالب من مساق التدريب الميداني ألي سبب من األسباب .1
 .التدريب الميداني لمساقلغي تسجيل الطالب وكان مسجال أإذا  .2
 .إذا ثبت للمشرف أن مركز التدريب يقوم بتدريب الطالب من خالل دورات مدفوعة األجر .3
 .التدريب ز ربع مدةإذا انقطع الطالب لفترة تتجاو .4
 .4 إذا لم يثبت الطالب أنه أنهى المدة المحددة للتدريب حسب ما ورد في المادة .5

 

دة المخصصة للتدريب في حال تم لغاء ال تحسب ضمن المي قضاها في التدريب قبل إجراء اإلن المدة التفإ 17الميداني للطالب بمقتضى المادة التدريب  لغيإذا أ :17المادة 

 التدريب الميداني في أي فصل الحق.تسجيل مساق 


