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 مقدمة :

حيذاولو   الطذال  حرصاً من كلية علوم احلاسب واملعلومات على تعريف طالهبا ببيئة العمل وما هلذاا مذن تذ إجي يب ذاى علذى  عذل     
ربذ  مذا يلعلمو ذن مذذن علذوم  عريذة وعمليذذة يا ذل ال ليذة  ذذا  ذو مو ذوي يا ذل اطاعذذات العمذل  لذاا تدذذب   اسذل با    ذة اللذذبريب 

بال لية لل و  مهزة الوصل بني اطاعات العمل وطذال  ال ليذة وكلذن مذن  ذالن الل عذيت مذا شللذف الملذركات وامل سعذات  الصيفي
سواء احل ومية أو اخلاصة وتوتجي ترص تبريبية للملبربني وكلن ابل اللخذر  حذي يلعذوي امللذبر  علذى بيئذة العمذل وابحل ذا  بعذو  

مذن أ ذا الذربامج العمليذة الذ  حيصذل عليدذا امللذبر   ذالن  الصيفي ن  ويعلرب بر امج اللبريب العمل ومعرتة الفرص الوظيفية بعب ختر 
تذذذوة و ذذذويل بال ليذذذة  ويعذذذوي  ذذذاا الرب ذذذامج بالفاكذذذبة علذذذى امللذذذبر  وال ليذذذة و دذذذة اللذذذبريب  فعذذذدا حيذذذ  أ  امللذذذبر  يلعذذذر  علذذذى 

طدا وم ا جدا مللطلبات سو  العمل و دذة اللذبريب تلعذر  علذى اجملابت اللطبيدية وتداً للخصصن وال لية تلعر  على مالكمة  ط
ملذذبرى ال ليذذة ومعذذلود يبعذذباي ا العلمذذي واللطبيذذت وكذذالن معذذاعبة اخلذذر ني ظ احلصذذون علذذى عذذرو  وظيفيذذة ت اسذذب  يبم ا يذذات

 ختصصاهتا وب اء عالاات  يبة ما اطاعات العمل 

 

 :الصيفيأهداف التدريب 

 عر  على بيئة العمل وما يلطلبن كلن من ا لعام واللزام يا ل  دة اللبريب   يبتاحة الفرصة للطال  للل1
   يبتاحة الفرصة للطال  للطبيت العلوم ال عرية ال  حصلوا عليدا بال لية يا ل بيئة العمل 2
 ل  تعلموا عليدا   يبتاحة الفرصة للطال  لإلطالع على اللجديزات املو وية بالملركات وامل سعات وحماولة ربطدا باللجديزات ا3
   اللعر  على الفرص الوظيفية بللن ا دات اللبريبية 4
 وابسلماع يبىل آراكدا  اآل رين  تعويب الطال  على حتمل املعئولية واللديب باملواعيب واحوام 5
 تعويب الطال  على العمل ظ تريت -6
 

 
 أعضاء لجنة التدريب الصيفي

 ابل ووينالربيب  الصفة الدعا ابسا
 madallah@ju.edu.sa ركيس اللج ة ل كلية علوم احلاسبوكي ي  مب اهلل م مي الرويلي

 abusfian1@hotmail.com عضواً  علوم احلاسب و املعلومات ا يالين سفيا  ابو  ي
 oalruwaili@ju.edu.sa عضواً  علوم احلاسب و املعلومات الرويلي صياح عمر  أ
 hussme@hotmail.com عضواً  املعلومات عا  الطالب حعام  أ
 ahkurdali@ju.edu.sa عضواً و مدرراً    بسة احلاسب و الملب ات حعا  عار  أ

 ksalshudukhi@ju.edu.sa عضواً  علوم احلاسب و املعلومات الملبو ي  لوي أسلاكة
 najmussama@gmail.com عضواً  علوم احلاسب و املعلومات العماء جنا أسلاكة

 
 



 الصيفيأوالً : التنظيم اإلشرافي للتدريب 
   ة اللبريب الصيفي : -1

 الصيفي ي ا دة املعئولة عن اللخطي  واإلشرا  والل عيا على اللبريب 
 باللخصص : الصيفيم عت اللبريب  -2

   ة اللبريب الصيفي   ين ظ اللخصص ويلا ترشي ن من ركيساللبريس املميز   يئةاء ض و أحب أع
 امليباين باللخصص :اململر   -3

    ة اللبريب الصيفياللبريس املميزين ظ اللخصص ويلا ترشي ن من ركيس   يئة و أحب أعضاء 

 للبرنامج )من يحق لهم التسجيل( األكاديميةمتطلبات ثانياً: ال

  و أعلىأأ  ي و  الطالب   تعجيل مجيا مدرراتن من املعلود العايس  -1
وحبة يراسية ظ اعا  عا  102يراسية ظ اعمي علوم احلاسب و املعلومات , و وحبة  90أ  أي و  اب أ   -2

 املعلومات 
  أ  بي و  مواوتا عن البراسة ظ ا امعة -3
 يفرضدا الدعا  ملطلباتألي أ  ي و  الطالب معلوتيا  -4
  الصيفيأ  ي و  الطالب ملفرغاً لللبريب  -5
  الفصل الصيفي ب حيت للطالب الراغب باللبريب الصيفي أ  يملار  ظ -6

 :عالقة المتدرب بجهة التدريبثالثا : 

 8يعري على امللبر  مايعري على املوظفني ظ  دة اللبريب من حي  ضواب  العمل وأواات اللبريب  ابيلجاوز  -1
  ساعات يومياً 

  بحيت للملبر  مطالبة  دة اللبريب ب ي مزايا مالية أإ اء توة اللبريب -2
  عي ية للملبر   الن توة اللبريب أو وز  دة اللبريب م ح م  تات مالية  -3

 

 رابعاً : تعيين جهة التدريب:

اململ ة هبب  يب اي تذرص تبريبيذة  ميذا   و ار  تلوىل   ة اللبريب الصيفي بال لية مدمة الل عيت ما الملركات وامل سعات يا ل
ن  دذذات اللذذبريب بزيذذارة ال ليذذة ويب ذذراء مدذذابالت مذذا الطذذال  مذذالطذذال  املرشذذ ني لللذذبريب الصذذيفي كمذذا يدذذوم أحيا ذذا عذذبي اليذذل 

في املرشذذذ ني وعلذذذى ضذذذوء تلذذذن املدذذذابالت يذذذلا ا ليذذذار الطذذذال  الذذذاين ترغذذذب تلذذذن ا دذذذات ظ تذذذبريبدا وتلذذذوىل   ذذذة اللذذذبريب الصذذذي
ظ األسذذابيا األ ذذجية مذذن كذذل تصذذل يراسذذي كمذذا أ ذذن يعذذمح للطالذذب  اللذذبريباإلعذذال  عذذن الفذذرص اللبريبيذذة وزيذذارات بعذذ   دذذات 

ابتفذذا  مذذا  دذذة اللذذبريب مباشذذرة شذذريطة أ  حيصذذل علذذى املواتدذذة بذذني كذذل مذذن م عذذت الرب ذذامج و   ذذة اللذذبريب الصذذيفي الذذ  سذذو  



املعلومذذات الذذ  تطلبدذذا  دذذة اللذذبريب  وظ مجيذذا احلذذابت تذذا  علذذى الطالذذب مرا عذذة   ذذة اللذذبريب تذذزوي باملواتدذذة الرويذذة وغجي ذذا مذذن 
  الصيفي ل مان اإل راءات اإليارية ابل مغايرة ا امعة

 

 : الصيفي: مدة التدريب  خامساً 

  للطالب اللعجيل ظ أي مدررات يراسية أ رد وب حيت مثا ية أسابيا  الن وات الصيف الصيفي مبة اللبريب

 سادساً : خطوات التسجيل :

 يببأ اللعجيل لللبريب الصيفي عاية ظ بباية األسبوع الثال  من الفصل البراسي الثاين ويعلمر ملبة اربعة اسابيا

 :وتيما يلي  طوات اللعجيل

منوك  اللعجيليدوم الطالب املرشح يبىل م عت الرب امج اللبريب الصيفي بدعا ختصص الطالب للعبئة   1-  

  يلوىل م عت الرب امج يبرسان مناك  اللعجيل يبىل   ة اللبريب الصيفي بال لية -2

ال لية   الطال  ظ و تلوىل   ة اللبريب الصيفي يبكمان بااي يب راءات اللعجيل بالل عيت ما شئو   -3  

 سابعاً : حذف او االنسحاب من البرنامج 

يبكا كا  لبد  الطالب املربرات  ال اتين وشرح تلن املربرات مل عت الرب امج واحلصون على مواتدلن وتوايعن واخللا الروي على منوك  
 ال  بال لية احلا  ابل تعليمن يبىل   ة اللبريب الصيفي ال  تلوىل بااي يب راءات احلا  عن طريت شئوو  الط

 ثامناُ : التزامات الطالب قبل فترة التدريب

 أ  بي و  الطالب مفصوًب من ال لية 
  يبهناء مجيا اإل راءات وامللطلبات ابكايميية وال  ختللف من اعا يبىل آ ر 
 : ب على الطالب يبهناء مجيا اإل راءات لبد   ة اللبريب الصيفي وال  تلضمن مايلي  

 طا  روي من ال لية يبىل  دة اللبريب ويلضمن اخلطا  تعريفاً بالطالب وختصصن ومناك  تدومين يعللا الطالب  -
 أإ اء توة اللبريب  

 امللعلدة باللبريب الصيفي ويبرشاياتالاي حيلوي على  معلومات و  اسلالم ملف تعريفي -
 امالً اإ اء توة اللبريبتوايا تعدب  طي على ابللزام بملروط اللبريب الصيفي ويبو  الطالب ع وا ن ك -

 لطلبات اب رد للدعا ابكايمييمرا عة م عت الرب امج بدعا ختصص الطالب ملعرتة امل  



 تاسعاً : التزامات الطالب أثناء فترة التدريب

 ( لبد  دة اللبريب ال  واتدت عليدا   ة اللبريب الصيفي  8على الطالب اضاء توة اللبريب كاملة )أسابيا
  اب لدان يبىل  دة تبريب أ رد يبىل بعب مواتدة ال لية و دة اللبريبوعبم 

  العمل لبد  دة اللبريب  وأ عمةابللزام بدواعب  

 

 عاشراً : التزامات الطالب بعد فترة التدريب

ظ بباية الفصل البراسي الاي يعدب توة اللبريب الصيفي ملعرتة تاريخ املوعب ال داكي للعليا  اللبريب الصيفيمرا عة م عت 
 ظ حالة يب الن الطالب ب ي من  ابللزامات املطلوبة م ن  وز للج ة عبم ابون تبريبن الصيفي   اللدرير ال داكي واب لبار الملفدي

 

 الحادي عشر : التزامات جهة التدريب

   ظ الديام بإعمان روتي ية ليس هلا عالاة ظ   دة اللبريبتزويب الطالب بالوظيفة امل اسبة وا  ب يعلغل و وي الطالب ظ
  ختصص الطالب

  على  دة اللبريب تزويب ال لية بلدرير عن أياء الطالب , ويرسل اللدرير ع ب هناية توة اللبريب 
 اة املعلمرة بني ال لية والطالب وأ  يعمح للمع لني من ال لية بزيارة على  دة اللبريب ا  تعمل على حتديت العال

 الطالب ع بما تدلضي احلا ة لالن 

 عشر : التقرير النهائي  الثاني

  الصيفيجبدة اللبريب بعو  العمل ظ هناية اللبريب  اللدرير ال داكي  و عر  م لو  يدبمن الطالب عن جتربلن امليبا ية

 يلي: ب عباي اللدرير ال داكي طبداً ملايدوم الطالب  -1

 تدبمي تدارير يورية للمملر  امليباين ع ب كل زيارة  -
 الصيفيباللخصص  الن ابسبوع اب جي من اللبريب  الصيفيتدبمي اللدرير ال داكي يبىل اململر  اللبريب  -

     ااملة اللدارير ال داكية الصيفيللبريب على الطالب  الن ا  اململر  امليباين الاي توىل اإلشرااللج ة بوشيح يدوم ركيس  -2

 


