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س ياسة التدريب الطاليب
متهيد:
يعتبر التدريب الطالبي وسيلة استباقية لتهيئة الظروف المناسبة للطلبة لممارسة ما تم اكتسابه من معارف
ومهارات وقيم وخبرات أثناء الدراسة األكاديمية ،حيث يركز التدريب الطالبي على مجموعة من المهارات والقيم
ّ
الطالب ضمن إطار برنامجهم األكاديمي؛ لتحقيق مخرجاته التعليمية المستهدفة ،وتلبية احتياجات
التي يت ّم تقديمها إلى
سوق العمل .هذا باإلضافة الى أن التدريب الطالبي هو أحد مقررات الخطة الدراسية والتي تُعرف بالخبرة الميدانية،
حيث يتفرغ الطالب فيه خالل فترة زمنية محددة – تختلف باختالف طبيعة التخصص والبرنامج – بإحدى المؤسسات
المهنية ،حسب تخصصه وذلك إلكسابه الخبرة العملية وإيصاله إلى المعايير المهنية المتميزة .وعلى جانب آخر قد
يُطلق على التدريب الطالبي مسميات أخرى منها التدريب الصيفي أو التربية الميدانية أو التدريب التعاوني أو التطبيق
العملي أو فترة االمتياز أو الخبرة الميدانية.

الس ياسة:

تلتزم جامعة الجوف بتقديم مقرر خبرة ميدانية أو فترة تدريب طالبي في بعض من برامجها األكاديمية

كمتطلب يتناسب وطبيعة التخصص المهني ،ويُدمج ذلك ضمن متطلبات الخطط الدراسية لتلك البرامج كشرط للتخرج
سسات تم اختيارها بدقة
ي مخطط له ويت ُّم تطبيقه في ُمؤ َّ
النهائي من البرنامج .باإلضافة إلى االلتزام التا ّم بمنهج تدريب ّ
وعناية ،وفق معايير وضوابط معتمدة تراجع دوريا ؛ تعكس قدرة هذه المؤسسات على تحقيق مخرجات التعلم
المستهدفة ،ومالئمة مرافقها وتجهيزاتها لتنفيذ األنشطة التدريبية ،كما تتسم بسمعتها الجيدة ،وتراعي كافة إجراءات
ي جيد من الكوادر المتخصصة ذات الخبرات العملية.
االمن والسالمة والصحة المهنية ،مع وجود إشراف مهن ّ
تراقب جامعة الجوف كل ما يتعلق بأنشطة التدريب الطالبي لضمان تحقق خصائص الخريجين ومخرجات
التعلم المستهدفة للبرامج المعنية ،والتأكد من اكتساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم الالزمة خالل التطبيق العملي
بمواقع التدريب المختلفة؛ تحقيقا للتوافق بين المعرفة والمهارات المكتسبة أثناء الدراسة.
يقع على عاتق البرامج المعنية بالتدريب الطالبي عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة لكافة أنشطة التدريب
الطالبي والتأكد من اتساقها ومخرجات التعلم المستهدفة في ضوء األُسُس العلمية والضوابط المهنية ،األخالقية،
واالكاديمية؛ وذلك بهدف مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات الفنّية ذات العالقة بتخصصهم المهني ،باإلضافة إلى
ي .كما يتم
تنمية القيم ،وتعزيز االستقاللية لديهم ،وتعديل اتجاهاتهم بحيث يُساهم ذلك بشكل كبير في ّ
نموهم المهن ّ
استطالع آراء الطلبة والمشرفين الميدانيين ومؤسسات التدريب الطالبي واللجنة االستشارية للبرنامج بشكل دوري
لتحسين مخرجات التدريب وضمان جودته.
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توافر معايير ومتطلبات األمن والسالمة ومعالجة المخاطر المحتملة في جميع مواقع التدريب الطالبي ،تعتبر
من أهم المحددات لنجاح االنشطة التدريبية الواجب مراعاتها عند اختيار تلك المواقع  /المؤسسات .كما أن العمل على
نشر الوعي الوقائي وإجراءات السالمة المهنية ،وإلزام الجميع باتباعها في مواقع التدريب من أولى األولويات .أيضا
من األهمية بمكان التأكد من مقدرة مواقع التدريب على درء المخاطر المحتملة لضمان سالمة الطلبة المتدربين
والوصول إلى أعلى معايير الجودة في ذلك الصدد .وأن يكون لدى تلك المواقع التدريبية سياسات واضحة للتعامل مع
المخاطر المحتملة ،وكذلك استراتيجيات محددة إلدارة هذه المخاطر .كما ينبغي أن تتسم إدارة التدريب الطالبي برصد
وتسجيل كافة المخاطر في كل المواقع التدريبية وما تم اتخاذه بصددها للعمل على تالفيها في الدورات المستقبلية.

اجراءات تنفيذ الس ياسة:
أوالً :عىل مس توي اجلامعة:
 -1تطوير المعايير العامة الختيار مواقع التدريب الطالبي.
 -2تحديد كافة مسؤوليات أطراف التدريب الطالبي داخل الجامعة وجهات التدريب.
 -3تسهيل إجراءات التواصل مع جهات  /مؤسسات التدريب الطالبي.
 -4ترسيخ مبدأ المنافع المتبادلة مع جهات  /مؤسسات التدريب الطالبي.

اثني ًا :عىل مس توى الربامج الاكدميية املعنية:
 -1تنفيذ المعايير العامة الختيار مواقع التدريب الطالبي المعتمدة من قبل الجامعة ،وإضافة ما يراه البرنامج مناسبا
من معايير خاصة.
 -2إعداد الالئحة الداخلية للتدريب العملي حسب كل برنامج.
 -3تقديم التدريب الالزم للمشرفين األكاديميين حول الخبرة الميدانية ومخرجات التعلم المطلوب تحقيقها وآلية
مراجعتها ،وتحديد آلية ودورية المراجعة والتعديل واعتماد التعديالت وتنفيذها ومتابعتها ،وتطوير استراتيجيات
التدريب المختلفة ،وإجراءات التقييم المناسبة.
 -4إعداد دليل تنفيذي للتدريب الطالبي يشمل الالئحة الداخلية للتدريب واألهداف والمتطلبات والضوابط والقواعد
واللوائح المرتبطة بالتدريب الطالبي ،والتعريف بحقوق وواجبات الطلبة ،ومسؤوليات أطراف التدريب العملي
ومعايير اختيار مواقع التدريب وتعريف بالمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها لتوفير مقومات السالمة للطلبة
والمشرفين األكاديميين.
 -5تحديد مشرف أكاديمي أو أكثر مسؤول عن أنشطة التدريب ،تقييم الوضع الطالبي ،وحلقة اتصال بين البرنامج
والمشرفين الطالبيين.
 -6إعالم الطلبة بكافة متطلبات التدريب الطالبي ومخرجات التعلم المستهدفة قبل البدء في التدريب.
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 -7المراجعة الدورية لتوصيف الخبرة الميدانية وخاصة فيما يتعلق بمخرجات التعلم المستهدفة ،والتأكد من اتساقها
مع مخرجات تعلم البرنامج ومتطلبات سوق العمل .واتخاذ اإلجراءات النظامية المعمول بها في حال وجود
تعديالت مطلوبة او إجراءات تصحيحية الزمة.
 -8معاينة وسائل واجراءات األمن والسالمة في مواقع التدريب الطالبي ،الوقوف على كيفية التعامل مع المخاطر
في مواقع التدريب قبل البدء.
 -9توعية طلبة التدريب الطالبي والمشرفين األكاديميين بمعايير السالمة والمخاطر المحتملة في مواقع التدريب
قبل بداية التدريب عبر الوسائل المتعددة مثل الورش ،المطبوعات ،األدلة ،المحاكاة.
 -10توعية الطلبة باإلطار األخالقي للتدريب الطالبي ،وذلك بتطوير أخالقيات العمل وتدريبهم على ممارستها.
 -11االستطالع الدوري آلراء كافة األطراف ذات العالقة بالبرنامج وانشطة التدريب الطالبي (اللجان
االستشارية– الطلبة –المشرفين األكاديميين والميدانيين– المؤسسات وارباب العمل– ...الخ) بنهاية كل دورة
تدريب طالبي ويستفاد من آرائهم في عمليات التطوير والتحسين.
 -12استخالص النتائج المرتبطة باستطالعات الرأي المختلفة وتنفيذ خطة تحسين لتلك النتائج ،ومتابعتها دوريا
بالمجالس الرسمية التخاذ القرارات المناسبة واإلجراءات التصحيحية.
 -13إعداد تقرير مقرر الخبرة الميدانية  /فترة التدريب الطالبي واعتمادها بمجلس القسم.

اثلث ًا :عىل مس توى املرشفيني الاكدمييني:
 -1إعداد وتحديث ومعالجة جميع تقييمات الطلبة وأرشفة مستندات النتائج وأعمال الطلبة.
 -2التأكد من سير التدريب حسب ما هو مخطط له ووفق التوصيف المعتمد.
 -3حل المشكالت والوساطة بين الطالب والمشرفيين الميدانيين.
 -4يراقب إجراءات األمن والسالمة داخل مؤسسات ومواقع التدريب الطالبي ويرصد ويسجل كافة المخاطر
المتعلقة باألمن والسالمة وإجراءات التعامل معها بالسجل اإلشرافي المخصص لهذا الغرض.

رابع ًا :عىل مس توى الطلبة:

 -1االطالع على كافة اللوائح ،واألدلة واإلرشادات ونظام التدريب وآلية التقويم وتوقيتاتها.
 -2حضور ورش التوعية قبل بدء التدريب الطالبي ،والتعرف على الحقوق والواجبات.
 -3االلتزام بالحضور لكافة أنشطة التدريب وعدم الغياب إال في إطار ما تنظمه الالئحة.
 -4المشاركة بفاعلية وجدية في استطالعات الرأي بعد انتهاء التدريب الطالبي والتأكد من أهمية ذلك في عمليات
التحسين والتطوير المستمر.
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مشاركة الطلبة في عملية رصد وتسجيل وتقييم وتحليل المخاطر المحتملة في مواقع التدريب الطالبي.
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خامس ًا :عىل مس توى مواقع التدريب واملرشفني امليدانيني:
 -1الفهم والقبول واالستعداد لتنفيذ فلسفة الكلية  /البرنامج وأهدافهم وتحمل مسؤولية المساهمة باألفكار والتفكير في
تعزيز تجربة التعلم بالميدان.
 -2توفير المرافق والتجهيزات التي تستوعب أعداد الطلبة بما يحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.
 -3تنفيذ برنامج التدريب الطالبي وأنشطته حسب التوصيف المعتمد ،والتأكد من توفير العدد الكافي والمؤهل من
المشرفين الميدانيين لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.
 -4مالحظة وتوجيه الطلبة أثناء قيامهم بأنشطة التدريب الطالبي.
 -5إ مداد المشرفين األكاديميين بالمعلومات ذات العالقة حول أداء الطلبة.
 -6االلتزام بمعايير تقويم طالب التدريب الطالبي وفق النماذج المعتمدة والتأكد من اتساقها مع مخرجات التعلم
المستهدفة.
 -7تسهيل دور المشرف األكاديمي وتحسين العالقة اإلشرافية ،وتوفير كافة أشكال الدعم اللوجستي.
 -8التوعية الميدانية لطالب الخبرة الميدانية ،والمشرفيين األكاديميين بالمخاطر المحتملة في مواقع التدريب وكيفية
التعامل معها لتحقيق معايير األمن والسالمة قبل بدء التدريب عبر العديد من الوسائل مثل ورش التوعية ،األدلة
والمطبوعات ،مقاطع الفيديو .... ،الخ .وتوفير جميع التوجيهات واألدلة اإلدارية الالزمة والسياسات واإلجراءات
للطلبة المشاركين في تجربة التدريب الطالبي.
 -9متابعة التزام الطلبة والمشرفين األكاديميين بإجراءات الوقاية الشخصية ،والسالمة الصحية والمهنية أثناء
التدريب الطالبي.
 -10اتخاذ ما يلزم حال تسجيل أو رصد خطر ما ودرئه أو تخفيف أثره.
 -11المشاركة في استطالعات الرأي بنهاية عمليات التدريب الطالبي.
 -12استكمال جميع النماذج المطلوبة من قبل البرنامج أو المشرف األكاديمي بما يتعلق بالتدريب من تقارير التقييم
وأي تقارير أخرى ضرورية لتقييم ورصد تجربة التدريب العملي.

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
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السياسات المرتبطة بالتدريب الميداني
 .1مدة البرنامج ( )8ثمانية أسابيع تدريبية ،محددة مسبقا خالل الفصل الدراسي الصيفي
حسب التقويم االكاديمي لجامعة الجوف.
 .2يجب أن يكون الطالب قد أكمل بنجاح على األقل  88ساعة أكاديمية بخالف السنة
المشتركة
 .3يتم توزيع الطالب على الفرص المتاحة للتدريب ويكون المعدل التراكمي للطالب
أساس ذلك التوزيع
 .4في حالة طلب الجهة عدد معين من الطالب والترشيح يتم من خالل الكلية ( بدون
طلب قائمة أسماء ) ففي هذه الحالة يتم الترشيح بنا ًء على األعلى معدل دراسي ثم الذي
يليه ،وكذلك يتم اختيار الجهة بنا ًء على رغبات الطالب اصحاب المعدل األعلى.
 .5في حالة طلب الجهة قائمة بأسماء طالب برنامج التدريب ففي هذه الحالة يتم االختيار
من قبل الجهة حسب ما تراه مناسبا ً لها سوا ًء بالمعدل الدراسي أو الرغبة
 .6يخضع الطالب المتدرب للسياسات واللوائح المتبعة في الجهة التي يتدرب فيها من
حيث المواعيد وااللتزامات وخالفه.
 .7اليجوز للطالب المتدرب التحويل من جهة إلى أخرى بعد بداية التدريب الهندسي.
 .8يجب على الطالب التقيد بنظام العمل في جهة التدريب من حيث المدة الزمنية للعمل
اليومي بما اليقل عن  8ساعات عمل يوميا ً وكذلك أوقات بداية ونهاية الدوام بما في
ذلك أيام الجمعة والسبت ونظام الورديات  ،حسب نظام جهة التدريب.
 .9إذا تغيب الطالب عن التدريب مده أقل من عشرة أيام فيجوز لجهة التدريب الحسم من
درجات التقييم ما يوازي مدة الغياب.
 .18إذا رأت جهة التدريب أن الطالب غير ملتزم بسبب التأخير أو الغياب أو األهمال أو
ألي سبب كان  ،فيجوز لجهة التدريب مخاطبة الكلية لحرمانه من التدريب.
 .11للطالب أن يحصل على شهادة تدريب عند إكمال برنامج التدريب إذا كان نظام جهة
التدريب يسمح بذلك .
 .12ال يرتبط توظيف الطالب بموضوع إكمال برنامج التدريب
 .13قبول الجهة بتدريب الطالب اليعد قبوالً أو ألتزاما ً من الجهة بتوظيفه بعد إنتهاء فترة
التدريب.
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 .14يجب مراعاة المسؤوليات الواردة في دليل والئحة التدريب للجامعة على كل من
الطالب والمشرف الميداني والمشرف االكاديمي طوال فترة التدريب
 .15تتضمن المسؤوليات على المتدرب قبل بدء التدريب الحصول على تعليمات التدريب
الهندسي وقراءة دليل التدريب بعناية جيدة ً ومراجعة مشرف التدريب بالقسم في حالة
عدم وضوح بعض النقاط.
 .16يتم تحديد مشرف لمتابعة تدريب الطالب وتذليل المعوقات وحل المشكالت
 .17يقوم المشرف بعمل زيارات متابعة للطلبة اثناء التدريب
 .18يقوم الطالب باستكمال كل النماذج المطلوبة للتدريب وتوثيقها من جهة التدريب قبل
المناقشة النهائية وتسليمها لمنسق التدريب بالقسم في االوقات المحددة بخطة المقرر
 .19يقوم المتدرب بعمل تقرير التدريب وعرض للمناقشة طبقا للنماذج والمواصفات
المطلوبة من القسم
 .28ال يوجد عدد ساعات معتمدة لمقرر التدريب  CE 999ولكن إجتياز هذا المقرر يعد
متطلب أساسي للتخرج.
 .21يلتزم الطالب بنظام األجازات الرسمية المعتمدة في نظام جهة التدريب.
 .22يلتزم الطالب باالرشادات الصحية المعتمدة في نظام جهة التدريب.
 .23في حالة تم نقل التدريب من جهة إلى أخرى  ،ال يتم إحتساب مدة التدريب في الجهة
االولى الن المطلوب التدريب  8أسابيع متواصلة في منشأة واحدة.
 .24الطالب الذي يرغب بالتأجيل تطبق عليه أنظمة ولوائح الكلية بهذا الشأن  ،علما أنه لن
يستطيع التخرج دون إكمال مقرر التدريب
 .25الطالب الذي يرغب بتسجيل التدريب خالل الفصل الدراسي األول أو الثاني يتوجب
عليه أنهاء جميع المقررات الدراسية حتى يتمكن من التسجيل ،علما أنه ال يسمح له
بدراسة أي مقرر دراسي خالل فترة التدريب .وكذلك الحصول على موافقة القسم
منسق لجنة التدريب بقسم الهندسة المدنية
د .دمحم غريب

