تعليمات التدريب الهندسي لكلية الهندسة
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:

تسمى هذه التعليمات بتعليمات التدريب الهندسي لكلية الهندسة ويعمل بها في حال إقرارها.
يكون للمصطلحات التالية معانيها الموضحة إال إاا لل قرينة خرر لاللة ماارر للى يي ر
الك:
جامعة العلوم والتكنولوجيا األرلنية.
الجامعة:
كلية الهندسة.
الكلية:
لجنة التدريب الهندسي في الكلية.
اللجنة:
ممثل القسم في لجنة التدريب الهندسي.
المشرف:
يش ترأ خن يك ون الت دريب الهندس ي ل د الم سس ات المعتم د م ل قا ل مجل د القس م لار ل
ورارج األرلن ،والجهات المعتمد مل قال االيستي.
يتلق ى ك ل أال ب ف ي كلي ة الهندس ة ت درياا لملي ا بع د خن ينه ي م ا ال يق ل ل ل ( )111س الة
معتمد  ،وتكون مد التدريب ( )8خسابيع ،وال يجوز خن يسجل ألي مساق رالل فتر التدريب
في فصل الصيف ،باستثناء الطالب المتبقي له للها الل هل ال هيلي ( )3سهالات معتمهد
باإلضافة إلا مساق التدريب الهندسي وبموافقة العميد.
تشكل لجنة (مناثقة لل مجلد الكلية) تسمى لجن ة الت دريب الهندس ي لتنس يل لملي ة الت دريب
في الكلية تضم مشرف التدريب في كل قسم باإلضافة إلى نائب العمي د خو م ل يضوض ل العمي د
مقرراً لهذه اللجنة وتكون مهامها كما يلي:
 oإجراء االتصاالت والمراسالت مع الشركات والم سسات ومراكز التدريب لغايات توفير
فرص التدريب.
 oاالتضاق مع مس ولي الم سسات التي يت در فيه ا الط ال لل ى تقي يم الط ال المت دربيل
وتعائة نمواج التقييم الخاص بذلك.
 oالنظ ر ف ي مش كالت الت دريب واتخ اا الق رارات بخصوه ها لل ى ض وء ه ذه التعليم ات
وضمل تعليمات الجامعة.
باإلض افة إل ى م ا اك ر ف ي الضق ر (خ) م ل الم ال  ،4فان ل يج وز للطلا ة ت وفير ف رص ت دريب
ألنضسهم لارل خو رارج المملكة ،وفي جميع الحاالت ال يجوز ماارر التدريب إال بعد موافقة
المشرف.
ال يجوز تغيير مكان التدر إال بموافقة المشرف.
في الحاالت االستثنائية التي ال يتمكن فيها الطالب من التدريب خالل الفصل الصيفي ،يسمح
للطلبة (ألغراض التخرج) بالتددر فدي فصدل التخدرج األخيدر بحيد ال ي يدد بئده فدي للدك
الفصددل ددن ( )9سددا ات معتمدددة باإلضههافة إلهها التههدريب الهندسههي كحددد صىصددي ةددريطة ص
يكو من ضمنها ( )3سا ات معتمدة تعود لماق يتم طرحه ( ،)Onlineموز ة لدي ()3
صيام كحد صىصي ،وفي هذه الحالة تكو مدة التدريب حسب ما يكافئ ثمانية صسدابي مدن صيدام
العمل الفعلية حسب نظام الجهة المدربة.
يس م للطلا ة بالت در ر ارج األرلن لم د ال تق ل ل ل خربع ة خس ابيع لل ى خن تس تكمل الم د
الااقية بالتنسيل مع المشرف ،للى خن ال يتعارض الك مع المال .1
يكون التدريب بدون خي التزام مل قال الجامعة خو كلية الهندسة م ل حي ا الس ضر والترر يرات
والتكاليف المالية خو خي التزامات خرر .
ال يجوز الغيا خثناء فتر التدريب ،وفي الحاالت االضطرارية للى الطالب خن يع وض ب دل
المد التي تغياها .كما يجب للى الطالب االلتزام بدوام الم سس ة الت ي يت در فيه ا م ل حي ا
خوقات وخيام الدوام ،كما خن الطالب يكون راضعا لنظام وتعليمات الم سسة المدربة خثناء فتر
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التدريب .وفي حال حدوث خي خركال خثناء الت دريب لل ى الطال ب خن يخا ر مش رف الت دريب
في قسمل.
بع د االنته اء م ل الت دريب يع د الطال ب تقري را فني ا حس ب تعليم ات القس م المعن ي يا يل في ل
النشاأات التي قام بها خثناء فتر التدريب ،حيا يتم تقويمل مل قال المشرف.
يقدم التقرير الضني إلى المشرف في القس م المخ تخ ر الل فت ر ال تتج اوز الش هر م ل انته اء
فتر التدريب.
يتم التمال التدريب الهندس ي م ل قا ل مجل د القس م ر الل فت ر ال تتج اوز الش هر م ل ت اريخ
استالم التقارير.
يتحمل الطالب مس ولية متابعة إج راءات ال ت دريب م ل حي ا الترك د م ل وه ول النم ااج م ل
والى الجهة المدربة.

