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مقدمة :
حرصاً من كلية علوم احلاسب واملعلومات على تعريف طالهبا ببيئة العمل وما هلذا من تأثري إجيايب على جعل الطالب حياولون
ربط ما يتعلمونه من علوم نظرية وعملية داخل الكلية مبا هو موجود داخل قطاعات العمل .لذا فقد مت استحداث جلنة التدريب
الصيفي بالكلية لتكون مهزة الوصل بني قطاعات العمل وطالب الكلية وذلك من خالل التنسيق مع خمتلف الشركات واملؤسسات
سواء احلكومية أو اخلاصة وتوفري فرص تدريبية للمتدربني وذلك قبل التخرج حىت يتعود املتدرب على بيئة العمل واالحتكاك بسوق
العمل ومعرفة الفرص الوظيفية بعد خترجه .ويعترب برنامج التدريب الصيفي من أهم الربامج العملية اليت حيصل عليها املتدرب خالل
فرتة وجوده بالكلية .ويعود هذا الربنامج بالفائدة على املتدرب والكلية وجهة التدريب نفسها حيث أن املتدرب يتعرف على
اجملاالت التطبيقية وفقاً لتخصصه والكلية تتعرف على مالئمة خططها ومناهجها ملتطلبات سوق العمل وجهة التدريب تتعرف على

إمكانيات متدريب الكلية ومستوى إعدادهم العلمي والتطبيق وكذلك مساعدة اخلرجيني يف احلصول على عروض وظيفية تناسب
ختصصاهتم وبناء عالقات جيدة مع قطاعات العمل.
أهداف لجنة التدريب الصيفي:
أ إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على بيئة العمل وما يتطلبه ذلك من انتظام والتزام داخل جهة التدريب.
ب إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق العلوم النظرية اليت حصلوا عليها بالكلية داخل بيئة العمل.

ج إتاحة الفرصة للطالب لإلطالع على التجهيزات املوجودة بالشركات واملؤسسات وحماولة ربطها بالتجهيزات اليت تعلموا
عليها.
د التعرف على الفرص الوظيفية بتلك اجلهات التدريبية.
ه تعويد الطالب على حتمل املسئولية والتقيد باملواعيد واحرتام اآلخرين واالستماع إىل آرائهم.
و تعويد الطالب على العمل يف فريق
مهام لجنة التدريب الصيفي:
أ التخطيط واإلشراف على التدريب الصيفي.
ب تسجيل الطالب و التاكد من استيفائهم لشروط التدريب الصيفي.
ج اختيار املشرف امليداين و اختيار أماكن اخلربة امليدانية
د وضع خطة زيارات املتابعة والدعم من أعضاء هيئة التدريس ألماكن التدريب.
ه رفع التوصيات إىل اجلهات املسؤولة لتطوير منظومة التدريب الصيفي.
و عقد ورشات عمل للطالب الراغبني بالتدريب الصيفي و ورشات عمل ملمثلي جهات التدريب.
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أعضاء لجنة التدريب الصيفي
االسم

القسم

الصفة

د .أمحد بن موسى هالل السياط

وكيل كلية علوم احلاسب و املعلومات

رئيس اللجنة

د .اهلادي سعد حامدي

علوم احلاسب و املعلومات

د .عبدالعزيز أمحد الدمراين

نظم املعلومات

د .يوسف عبداهلل قرقز

هندسة احلاسب و الشبكات

عضواً
عضواً

أ عارف حسان حممد عارف

هندسة احلاسب و الشبكات

أستاذة خلود الشدوخي

علوم احلاسب و املعلومات

عضواً
عضواً و مقرراً

منسقة شطر الطالبات

أ .مشاعل حممد السويلم

نظم املعلومات

أ .أشواق اجلحيش

علوم احلاسب و املعلومات

عضواً
عضواً

أوالً  :التنظيم اإلشرافي للتدريب الصيفي و الخطط المتعلقة بها و آلية التقويم
تعريفات:
أ جلنة التدريب الصيفي :هي اجلهة املسئولة عن التخطيط واإلشراف على التدريب الصيفي.
ب منسق التدريب الصيفي :هو أحد أعضاء هيئة التدريس املميزين يف التخصص ويتم ترشيحه من رئيس جلنة التدريب
الصيفي.
ج املشرف امليداين :هو أحد أعضاء هيئة التدريس املميزين يف التخصص ويتم ترشيحه من رئيس جلنة التدريب الصيفي و
عادة يكون نفسه منسق التدريب الصيفي.
خطة زيارات المتابعة والدعم من أعضاء هيئة التدريس ألماكن التدريب ,و خطة لقاءات متابعة الطلبة لمعرفة رأيهم:
أ
ب
ج

يقوم مشرف التدريب الصيفي بالقيام بزيارتني ميدانيتني على األقل لكل طالب.
يقوم املشرف بالتعرف على املعوقات و الصعوبات إن وجدت.
يقوم املشرف بإجياد احللول املناسبة للمعوقات ,و إن مل يستطع يقوم برفعها إىل سعادة رئيس جلنة التدريب الصيفي

د
ه

لينظر فيها أو إىل من ينوب عنه.
يقوم املشرف بتقدمي تقرير عن الزيارات اليت قام هبا.
يقوم املشرف بتوزيع استبيان على الطالب و على املسؤولني عن الطالب يف جهات التدريب خالل زيارته امليدانية
(ميكن أن يكون االستبيان ألكرتونيا).
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آلية تقويم فاعلية أماكن الخبرة الميدانية في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة:

أ يقوم املشرف بتحليل نتائج االستبيانات املنفذة خالل الزيارات امليدانية.
ب يقوم املشرف بكتابة تقرير يوضح أهم نتائج التحليالت اآلنفة الذكر.

ج تقوم جلنة التدريب الصيفي باالطالع على التقارير املقدمة من مشريف الطالب و تقوم بدراسة نتائج التحليالت و ختلص
إىل التوصيات الواجب تنفيذها للتقومي.
د يتم رفع التوصيات إىل اجلهات املسؤولة عن تنفيذها.
ه يتم متابعة تنفيذ التوصيات السابقة اليت مت إقرارها السنوات الفائتة.
خطة برامج تهيئة الطلبة للمشاركة و إجراءات إعالم الطلبة باألهداف:

أ

تقوم جلنة التدريب الصيفي يف األسبوع السادس من الفصل الثاين يف كل عام بعقد ورشة عمل للطالب الراغبني

ب
ج

بالتدريب الصيفي و الذين تنطبق عليهم الشروط.
يتم عقد ورشة أخرى يف األسبوع العاشر من نفس الفصل للطالب املتغيبني عن حضور الورشة األوىل.
يتم رفع تقرير عن هاتني الورشتني يتضمن النقاط اليت مت تداوهلا و أهم االقرتاحات اليت طرحها الطلبة.

ثانياً :المتطلبات األكاديمية للبرنامج (من يحق لهم التسجيل)
أ أن يكون قد أمت  90وحدة دراسية (جلميع األقسام)
ب
ج
د
ه

أن اليكون موقوفا عن الدراسة يف اجلامعة.
أن يكون الطالب مستوفيا ألي متطلبات يفرضها القسم.
أن يكون الطالب متفرغاً للتدريب الصيفي.
ال حيق للطالب الراغب بالتدريب الصيفي التسجيل يف الفصل الصيفي يف جامعة اجلوف أو أي جامعة أخرى.

و حيق للطالب اخلريج تسجيل مقرر التدريب الصيفي يف الفصل الدارسي األول أو الثاين و ذلك وفقاً للشروط اآلتية:
أ أن يكون متفرغاً أو مسجالً ملقرر واحد كحد أقصى.
ب أن يكون متفرغاً وفقاً جلدوله الدارسي لثالثة أيام على األقل.
ج أن حيقق فرتة تدريب تستوعب عدد الساعات املطلوبة.
د ال تنطبق هذه البنود على الفصل الصيفي.
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ز أن تعلن هذه املتطلبات للطالب عرب وسائل التواصل األلكرتونية الرمسية للجامعة (موقع الكلية وتطبيق البالكبورد).

ثالثا  :عالقة المتدرب بجهة التدريب:
أ يسري على املتدرب مايسري على املوظفني يف جهة التدريب من حيث ضوابط العمل وأوقات التدريب مبااليتجاوز 8
ساعات يومياً.
ب الحيق للمتدرب مطالبة جهة التدريب بأي مزايا مالية أثناء فرتة التدريب.
ج جيوز جلهة التدريب منح مكأفات مالية أو عينية للمتدرب خالل فرتة التدريب.

رابعاً  :معايير اختيار أماكن الخبرة الميدانية
تتوىل جلنة العالقات العامة بالكلية أو اجلامعة مهمة التنسيق مع الشركات واملؤسسات داخل وخارج اململكة هبدف إجياد فرص
تدريبية جلميع الطالب املرشحني للتدريب الصيفي .كما قد يقوم أحيانا عدد من جهات التدريب بزيارة الكلية وإجراء مقابالت مع
الطالب املرشحني وعلى ضوء تلك املقابالت يتم اختيار الطالب الذين ترغب تلك اجلهات يف تدريبهم .وتتوىل جلنة التدريب
الصيفي اإلعالن عن الفرص التدريبية و زيارات جهات التدريب يف األسابيع األخرية من كل فصل دراسي بعد إجراء الرتتيبات
الالزمة من قبل جلنة العالقات العامة .كما و يسمح للطالب االتفاق مع جهة التدريب مباشرة شريطة أن حيصل على املوافقة من
كل من جهة التدريب و جلنة التدريب الصيفي .ويف مجيع احلاالت فإنه على الطالب مراجعة جلنة التدريب الصيفي إلكمال
اإلجراءات اإلدارية قبل مغادرة اجلامعة .و نورد فيما يأيت املعايري الواجب توفرها يف جهات التدريب:
أ أن تتضمن جهة التدريب على وحدة أو قسم لتقنية املعلومات.
ب أن تكون جهة التدريب جهة حكومية أو شركة خاصة هلا سجل جتاري نظامي و خربة عالية يف التخصص.
ج إذا كانت جهة التدريب جهة أهلية (شركة خاصة) فيجب أن تتصف باألداء العايل و الكفاءة و السمعة الطيبة.
خامساً  :مدة التدريب الصيفي :
مدة التدريب الصيفي مثانية أسابيع ( 40يوماً).
سادساً  :خطوات التسجيل :
يبدأ التسجيل للتدريب الصيفي عادة يف بداية األسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاين ويستمر ملدة اربعة اسابيع
فيما يلي خطوات التسجيل:
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أ
ب

يقوم الطالب بتقدمي طلب للتسجيل يف مقرر التدريب الصيفي عرب رابط التسجيل الذي تعلن عنه الكلية.
يتوىل كل منسق للتدريب الصيفي يف كل قسم الطلبات املقدمة من قبل الطالب التابعني لقسمه.

ج

يتخذ منسق التدريب الصيفي يف كل قسم القرار يف قبول أو رفض جهة التدريب و ذلك بالتنسيق مع باقي أعضاء
جلنة التدريب الصيفي.
يف حال رفض جهة التدريب يتم إبالغ الطالب عن طريق بريده االلكرتوين ليقوم بدوره باختيار جهة تدريب أخرى.
تتوىل جلنة التدريب الصيفي إكمال باقي إجراءات التسجيل بالتنسيق مع شئون الطالب يف الكلية.

د
ه

سابعاً  :حذف او االنسحاب من البرنامج
إذا كان لدى الطالب املربرات الكافيه لالنسحاب من التدريب الصيفي بعد التسجيل فيه يتقدم ملنسق الربنامج للحصول على
موافقته و من مث يقوم بتعبئة منوذج احلذف و يسلمه إىل مقرر جلنة التدريب الصيفي ليقوم بتنفيذ إجراءات احلذف عن طريق شئوون
الطالب بالكلية.
ثامناُ  :التزامات الطالب قبل فترة التدريب
 أن اليكون الطالب مفصوالً من الكلية
 إهناء مجيع اإلجراءات واملتطلبات االكادميية واليت قد ختتلف من قسم إىل آخر.
 جيب على الطالب إهناء مجيع اإلجراءات لدى جلنة التدريب الصيفي واليت تتضمن مايلي :
 -يستلم الطالب خطاب رمسي من الكلية إىل جهة التدريب ويتضمن اخلطاب تعريفاً بالطالب وختصصه ومناذج تقوميه

أثناء فرتة التدريب .
 استالم ملف تعريفي و الذي حيتوي على معلومات وإرشادات املتعلقة بالتدريب الصيفي توقيع تعهد خطي أو ألكرتوين على االلتزام بشروط التدريب الصيفي ويدون الطالب عنوانه كامالً اثناء فرتة التدريب مراجعة منسق الربنامج بقسم ختصص الطالب ملعرفة املتطلبات األخرى للقسم االكادميي.
تاسعاً  :التزامات الطالب أثناء فترة التدريب
 على الطالب قضاء فرتة التدريب كاملةً ( 8أسابيع) لدى جهة التدريب اليت وافقت عليها جلنة التدريب الصيفي
وعدم االنتقال إىل جهة تدريب أخرى إال بعد موافقة الكلية وجهة التدريب.

 االلتزام بقواعد وأنظمة العمل لدى جهة التدريب .
عاشراً  :التزامات الطالب بعد فترة التدريب
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مراجعة منسق التدريب الصيفي يف بداية الفصل الدراسي الذي يعقب فرتة التدريب الصيفي ملعرفة تاريخ املوعد النهائي
لتسليم التقرير النهائي واالختبار الشفهي .يف حالة إخالل الطالب بأي من االلتزامات املطلوبة منه جيوز للجنة عدم قبول
تدريبه الصيفي.

الحادي عشر  :التزامات جهة التدريب
 تزويد الطالب بالوظيفة املناسبة وأن ال يستغل وجود الطالب يف جهة التدريب يف القيام بإعمال روتينية ليس هلا عالقة يف
ختصص الطالب.
 على جهة التدريب تزويد الكلية بتقرير عن أداء الطالب ,ويرسل التقرير عند هناية فرتة التدريب.
 على جهة التدريب ان تعمل على حتقيق العالقة املستمرة بني الكلية والطالب وأن يسمح للمسؤلني من الكلية بزيارة
الطالب عندما تقتضي احلاجة لذلك.

الثاني عشر :التقرير النهائي و التقارير الدورية:
التقرير النهائي و التقارير الدورية هي عرض مكتوب يقدمه الطالب عن جتربته امليدانية جبهة التدريب بسوق العمل يف أثناء و يف
هناية التدريب الصيفي .حيث يتم إعالم الطالب بضرورة كتابة هذه التقارير عرب التعهد الذي يقوم بتوقيعة الكرتونيا عند القيام
بتعبئة طلب التسجيل يف الفصل الصيفي ,و يعترب ذلك تبليغاً رمسياً له .و يقوم الطالب بأعداد التقارير التالية:
 تقارير دورية للمشرف امليداين عند كل زيارة. -التقرير النهائي إىل املشرف التدريب الصيفي بالتخصص خالل االسبوع االخري من التدريب الصيفي
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: أو على الربيد األلكرتوين0146544824 يف حال وجود أي استفسار يرجى التواصل معنا عرب اهلاتف

الثالث عشر :خطة إدارة المخاطر
قائمة المخاطر المتوقعة
خالل التدريب من املمكن تعرض الطالب للمخاطر اليت سنعرضها يف اجلدول التايل مرفق ًة من اإلجراء املتبع:
المخاطر

اإلجراء المتبع

تعرض مكان التدريب للحريق

يتم تنفيذ خطة إدارة املخاطر املتبعة يف جهة التدريب

تعرض الطالب إلصابة عمل يف جهة يتم إبالغ مشرف التدريب الصيفي ليقوم بتقدير اإلصابة و يرفع األمر
للجهات املسؤولة يف اجلامعة .و يسري على الطالب اإلجراءات املتبعة يف
التدريب
جهة العمل يف مثل هذه الظروف.
تعرض الطالبة لوعكة صحية خالل
فرتة التدريب.

يقوم الطالب بتقدمي تقرير طيب رمسي إىل مشرف التدريب و صورة عنه إىل
جهة التدريب.

خطة تعريف األطراف المشاركة بالمخاطر المتوقعة وكيفية تجنبها والتعامل معها
يتم إعالم الطالب بقائمة املخاطر املتوقعة و اإلجراءات املتبعة حياهلا عن طريق عرضها على وسائل التواصل االفرتاضية الرمسية
التابع للجامعة (البالكبورد) ,و عرب ورشة العمل اليت تنعقد يف األسبوع السادس و العاشر خبصوص التدريب الصيفي .و أيضاً
يتم أخذ التعهد على الطالب بقرائتها عند تقدمي طلب االنضمام إىل التدريب الصيفي .كما و يتم تعريف جهة التدريب هبذه
القائمة من خالل مشرف التدريب الصيفي عند قيامه بالزيارات امليدانية.

يف حال وجود أي استفسار يرجى التواصل معنا عرب اهلاتف  0146544824أو على الربيد األلكرتوين:

summer-training-csi@ju.edu.sa
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