


            يش��كل التدري��ب الطالب��ي ركن��ا أساس��يا م��ن أركان البرام��ج األكاديمية في جامعة الج��وف؛ حيث ينبثق من رؤية

 ورس��الة الجامعة بتجويد مخرجاتها التعليمية. فانطالقا من رؤية الجامعة المتمثلة في امتالك برامج نوعية تخرج

 قيادات مجتمعية مؤهلة وموائمة الحتياجات سوق العمل، وتمشيًا مع رسالتها المتمثلة في تقديم مخرجات تعليمية

 وبحثي��ة لتنمي��ة المجتم��ع، فقد حرصت الجامعة دومًا على تحقيق أقصى درج��ات التوافق بين مهارات خريجيها، وما

 يتطلبه سوق العمل.  ومن هذا المنطلق حرصت جامعة الجوف، على تجويد وتطوير التدريب الطالبي، لكي تتحقق

 األه��داف المرج��وة من��ه. وتأت��ي أهمي��ة التدري��ب الطالبي لتأهي��ل الطالب لالنخ��راط في الحي��اة الطالبي��ة؛ ولتحقيق

  التراب��ط والتكام��ل بي��ن المعلوم��ات النظري��ة التي اكتس��بها الطالب في الكليات والممارس��ات الواقعية في س��وق العمل.

 وتتضمن عملية التدريب مرحلة إعداد يتم فيها عقد ورش عمل في جميع األقسام العلمية من أجل إعطاء دفعة قوية

 ألهمية التدريب الطالبي، وتصميم برامج تدريبية، وتحديد قائمة بالجهات التدريبية المناسبة. ويمكن دعوة بعض

مس��ؤولي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة لذلك.

 يحت��وي ه��ذا الدلي��ل على عدة أج��زاء تحكم عملية التدريب الطالب��ي في الجامعة، بداية بمصطلح��ات الدليل، ومرورا

 برؤي��ة ورس��الة وأه��داف التدري��ب الطالب��ي، وانته��اء بتحدي��د كافة مس��ؤوليات أط��راف التدريب الطالبي ف��ي الجامعة

 وجه��ات التدري��ب، وكذل��ك أب��رز مالم��ح الالئح��ة الداخلي��ة للتدريب الطالب��ي في الكلي��ات واإلطار األخالق��ي للتدريب

الطالبي.

مقدمـــــة



التي  والمهارات  المعارف  خاللها  من  المتدرب  يكتسب  إبداعية  تعلم  استراتيجية  هو  الطالبي:  التدريب 

يحتاجها بعد التخرج. حيث يهدف التدريب الطالبي إلى تهيئة الظروف المناسبة للطلبة لممارسة ما تم 

اكتسابه من علوم أثناء الدراسة األكاديمية من خالل تطبيق تلك المعرفة في مجال العمل في المؤسسات 

واإلرشادات  بالتوجيهات  الطالب  تزويد  تدريب منظمة تتضمن  العالقة وذلك ضمن خطة  ذات  المختلفة 

المالئمة لضمان إيجابية المخرجات.

وحدة التدريب يف الكلية: جهة إشراقية على التدريب الطالبي في الكليات تكون مهمتهما التدريب واختيار 

المهارات وعمادة  العالقة كمركز تطوير  بالتنسيق مع جهات ذات  الالمنهجية للطالب  التدريبية  الدورات 

شؤون الطالب ومركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي في الجامعة. 

الدليل التنفيذي للتدريب يف الكليات: تقوم كل كلية بإعداد واعتماد الدليل التنفيذي للتدريب في الكلية 

)ميداني - تعاوني  امتياز- صيفي(، ويعنى الدليل على تنظيم قواعد وإجراءات التدريب في الكلية حيث 

يتم اإلشارة إلى اإلجراءات التنفيذية وآليات التقييم والنماذج ذات العالقة.

الالئحة الداخلية للتدريب الطالبي يف الكلية: هي الئحة تشتمل على كل ما يتعلق بالتدريب في الكلية من 

قوانين ولوائح وأنظمة وتعليمات.                                                          

أوال:مصطلحات 
الدليل



الطالب/الطالبة: المتدرب أو المتدربة المؤهلين للتدريب الطالبي وفقا للوائح وأنظمة التدريب في 

الكلية. 

املشرف األكادميي: هو عضو هيئة التدريس في القسم العلمي، وهو حلقة الوصل بين الجامعة ومواقع 

التدريب الطالبي، حيث يعين القسم أو الكلية مشرفا أكاديميا للطالب المتدربين

املشرف امليداني: يمثل الجهة التي يتم تدريب الطالب فيها، ويجب أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة من 

حيث الخبرة، والقدرة على تأهيل وتدريب وتقييم الطالب، والتعامل مع المشكالت التي يواجهونها. 

جهة التدريب: هي المكان الذي يتدرب فيه الطلبة.

الذين ال يمكن  الثامن، ال سيما الطالب  أو  السابع  الطالب خالل الفصل  أن يتدرب  التعاوني:  التدريب 

تدريبهم إال في المؤسسات التي ال يكون العمل فيها إال من خالل السنة الدراسية مثل المدارس الحكومية.

التدريب الطالبي: في معامل الكلية لعدد من المقررات الدراسية. 

االمتياز: التدريب في المرافق الصحية لقضاء فترة االمتياز )للتخصصات الطبية(.

التدريب الصيفي: أن يتدرب الطالب في الفصل الصيفي بشكل كامل ولمدة تتراوح بين ستة إلى عشرة 

أسابيع.



1- رؤية التدريب يف اجلامعة: الوصول بمستوى الطالب ألعلى درجات المهارات والكفاءات العملية والمهنية 
التي تتوافق مع متطلبات المجتمعات المحلية واإلقليمية وتواكب المستجدات المحيطة وسوق العمل. 

2-رسالة التدريب الطالبي يف اجلامعة: بناء وتطوير برنامج التدريب الطالبي داخل الجامعة والتدريب 
كليات  بين  الطالبي  التدريب  مجال  في  وفعالة  متميزة  عالقات  لخلق  متينة  كحلقة  خارجها  الميداني 

التدريب من جهة أخرى؛ من أجل إمداد سوق  الجامعة ممثلة بطواقمها وطالبها من جهة وبين قطاعات 

العمل بخريجين مؤهلين وأكفاء.

 3- أهداف التدريب الطالبي:

	  تدري��ب الط��الب عل��ى المه��ام الطالبي��ة الت��ي تتناس��ب م��ع متطلبات س��وق العم��ل الفعلي��ة من خالل

التدري��ب الميدان��ي قب��ل التخ��رج.

	 تدريب الطالب على المهام الوظيفية في سوق العمل من خالل اإللمام بأدوات وآليات العمل بأنواعه.

	 إلمام الطالب بالعقبات والصعوبات التي تواجههم في بيئة العمل وكيفية معالجتها.

	  تدري��ب الط��الب عل��ى احت��رام أنظم��ة العم��ل والتقي��د بجمي��ع إجراءات��ه للوص��ول لمس��توى الئق من

تحم��ل المس��ؤوليات وتعزي��ز ثقته��م ف��ي أنفس��هم.

ثانيا: رؤية ورسالة وأهداف 
التدريب الطالبي يف اجلامعة



	  رفع مستوى مهارات الطالب المتعلقة باالتصال بأنواعه )الشفهي - الكتابي - االتصال غير اللفظي(

للوص��ول إل��ى التعام��ل م��ع بيئ��ة العم��ل بمس��توى ع��ال م��ن بيئ��ة عم��ل منظم��ة وواقعية.

	 تدريب وتمكين الطالب من كتابة وصياغة التقارير المختلفة.

	  زي��ادة فرص��ة حص��ول الط��الب عل��ى وظيفة مناس��بة داخل المؤسس��ة التي ت��درب فيها بع��د انتهاء

 فت��رة التدري��ب.

	  دع��م وتقوي��م العالق��ة اإليجابية م��ع جهات التدريب، من خ��الل عمليات التواصل المس��تمرة التي

 تتم بين المشرفين األكاديميين للطالب والمسؤولين في هذه الجهات، بما يدعم بناء صورة ذهنية إيجابية

ع��ن الجامع��ة وخريجيها.

	 تحقيق جميع مخرجات التعلم المرتبطة بنشاط الخبرة الميدانية للبرنامج.

	  زيادة وعي الطالب باحتياجات المجتمع الفعلية والتدريب على تحليلها ومناقشتها إليجاد حلول

 علمي��ة وواقعي��ة ونهائي��ة له��ا.



4- خمرجات  تعلم التدريب الطالبي

	 دليل موحد للتدريب الطالبي بجامعة الجوف يحدد األطر العامة للتدريب بالجامعة.

	 دليل تنفيذي للتدريب الطالبي بكل كلية.

	 لجنة تنفيذية برئاسة عميد الكلية أو الوكيل لمتابعة التدريب الطالبي ومؤشرات األداء.

	 مؤشرات أداء لقياس فاعلية التدريب الطالبي ومواءمة لمخرجات التعلم واحتياج سوق العمل.

	 منصة الكترونية موحدة للتدريب الطالبي بالجامعة.

ثالثا: مسؤوليات أطراف التدريب الطالبي يف اجلامعة

1- مسؤولية وحدة التدريب الطالبي يف الكلية

	  إع��داد الئح��ة داخلي��ة للتدري��ب الطالبي ومتوافقة م��ع اإلطار العام لدلي��ل التدريب الطالبي في

 الجامعة، يتم عرضها على المجالس المختصة، مرورا باللجنة الدائمة للمناهج والخطط والكتب المقررة،

 وانته��اء بإقراره��ا من مجل��س الجامعة.

	  إع��داد دلي��ل تنفي��ذي للتدري��ب الطالبي في الكلية، يش��تمل عل��ى تنظيمات للتدري��ب الطالبي/

الميدان��ي/ الصيف��ي/ االمتي��از، وآلي��ات التقيي��م ونم��اذج ذات عالق��ة.

	  التأكي��د عل��ى عق��د لق��اء -إلزام��ي الحض��ور لط��الب التدري��ب الطالبي-لتوضي��ح كل م��ا يتعل��ق

ومس��ؤوليات. ومه��ام  إج��راءات  م��ن  الطالب��ي،  بالتدري��ب 



	 إعداد قواعد وبيانات بأسماء وعناوين جهات التدريب.

	 توفير فرص التدريب للطالب، بالتنسيق مع األقسام األكاديمية وجهات التدريب.

	 اإلشراف المباشر على التدريب الطالبي في الكلية.

	  التوصي��ة للمجال��س المختص��ة بعق��د اتفاقي��ات للتدري��ب الطالبي م��ع جهات التدري��ب، بحيث

 تك��ون ه��ذه االتفاقيات قائمة على المنفعة المش��تركة بي��ن الجامعة وجهات التدريب، بما يحفظ حقوق

الجمي��ع )الجامع��ة - جه��ة التدري��ب - عض��و هيئ��ة التدري��س – الطال��ب(.

	  التوصي��ة بتكري��م جه��ات التدريب واألفراد الذين تعاونوا بش��كل مميز وبذلوا جهودا ملموس��ة

 في التدريب الطالبي، وذلك خالل احتفاالت الجامعة المتعددة مثل حفل التخرج، ختام أنشطة الكلية

أو الجامع��ة.

	 التوصية بإضافة بعض األسماء المميزة من جهات التدريب للمجالس االستشارية في الكلية.

	  أهمي��ة تخصي��ص ج��زء م��ن تقييم التدري��ب الطالبي عل��ى الزي��ارات الميدانية، الت��ي يقوم بها

 المش��رفون األكاديمي��ون م��ن الكلي��ات.

	  تزويد وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بتقارير فصلية حول ما تم إنجازه في التدريب

العلمي.



 مسؤولية الكليات واألقسام األكادميية:

	  إع��داد قوائ��م بأس��ماء الط��الب المس��تحقين للتدري��ب بكل قس��م م��ن أقس��ام الكلية وإرس��الها إلى

وح��دات التدري��ب الطالب��ي ف��ي الكلي��ات ف��ي المواعي��د المح��ددة.

	 اقتراح جهات التدريب المالئمة لطالب الكلية.

	  وضع معايير الختيار جهة التدريب تضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة للطالب

	 تحقيق السالمة من المخاطر.

	 تطبيق سياسة السالمة أثناء التدريب الميداني.

	  تحدي��د المش��رفين األكاديميي��ن ل��كل طالب وترس��ل الكش��وف الخاصة بذلك لوح��دات التدريب

الطالب��ي ف��ي الكلي��ات.

	  اس��تالم طلبات التدريب الطالبي المقدمة من الطالب الراغبين فيه، ودراس��تها وفرزها حسب

جه��ة التدري��ب.

	  كتاب��ة خط��اب لوح��دة التدري��ب الطالب��ي مرفق��ا ب��ه طلب��ات التدري��ب، متضمنا ع��دد الطالب

وأس��ماء المش��رفين األكاديميي��ن المس��ؤولين ع��ن الط��الب أثن��اء فت��رة التدري��ب.

	 إعداد برنامج تأهيلي للتدريب للطالب قبل بدء التدريب.

	 متابعة تقارير المشرفين األكاديميين حول سير عملية التدريب.



	 تشكيل لجان لمناقشة التقارير المقدمة من طالب التدريب.

	  تعتم��د األقس��ام النماذج المعدة من وحدات التدريب ف��ي الكليات، مع رفع التقارير والتوصيات

للمجال��س المختص��ة ف��ي نهاي��ة كل فص��ل دراس��ي.

	 التأكيد على وجود تقريرين متابعة على األقل من المشرفيين األكاديميين.

	  التأكي��د عل��ى وج��ود آلي��ة لتقيي��م الطال��ب حال اخت��الف تقييم المش��رف األكاديمي والمش��رف

الميدان��ي.

	  إع��داد الالئح��ة الداخلي��ة للتدري��ب الطالب��ي ف��ي الكلي��ات، ث��م رفعه��ا اللجن��ة الدائم��ة للمناه��ج

 والخط��ط والكت��ب المق��ررة؛ إلقراره��ا، وأي تعدي��ل عل��ى الالئح��ة مس��تقبال، يج��ب أن يس��ير ف��ي نف��س

الخط��وات )مجل��س القس��م - مجل��س الكلي��ة - اللجن��ة الدائم��ة للمناه��ج والخط��ط والكت��ب والمق��ررة(.

	  إعداد الدليل التنفيذي للتدريب الطالبي في الكلية.

	  إع��داد اس��تطالع رأي للطب��ة والمش��رفين األكاديميي��ن والمش��رفيين الميدانيي��ن بع��د كل دورة

 تدريبي��ة تش��مل مح��اور ع��ن أداء األطراف األخرى وتحقي��ق المطلوب في نواتج التعل��م، وإجراءات األمن

والس��المة المتبع��ة ث��م إع��داد خط��ة تحس��ين لنق��اط الضع��ف وتعزي��ز لنق��اط الق��وة.

	 تحديد أدنى من الزيارات المشرف األكاديمي للطالب المتدربين.

	  كل برنامج هو المسؤول عن تحديد بداية التدريب )بعد عدد ساعات معينة واجتياز مقررات

مح��ددة(.



مسؤولية املشرف األكادميي:

	  االلتزام بتطبيق توصيف الخبرة الميدانية، تحقيقا لنواتج التعلم.

	 عقد اجتماع تعريفي للطالب، وذلك الستعراض خطة التدريب.

	 حضور االجتماع التنسيقي الذي تعقده وحدة التدريب الطالبي في الكلية.

	  التنس��يق م��ع المش��رف الميدان��ي لتحدي��د الخط��ة التدريبي��ة للطال��ب بم��ا يتواف��ق م��ع أه��داف

التدري��ب. جه��ة  وإمكان��ات  التدري��ب 

	  مناقشة تقدم الطالب مع المشرف الميداني ومحاولة تذليل المشاكل والعقبات التي تواجهه.

	  متابعة الطالب بصورة مس��تمرة والتواصل مع المش��رف الميداني في جهة العمل )باعتبارهما

المس��ؤولين ع��ن توجي��ه ومتابع��ة وتقوي��م الط��الب(.

	  ف��ي ح��ال تعث��ر انتظ��ام الط��الب المتدربي��ن يت��م الرف��ع لوح��دة التدري��ب الطالبي ف��ي الكلية،

والرف��ع باألس��باب وإب��الغ القس��م للموافقة أو الرف��ض بخصوص س��بب التأخير، ومن ثم إكم��ال الطالب/

الطالب��ة التدري��ب أو إلغائ��ه أو تغيي��ر جه��ة التدري��ب.

	  القي��ام بزي��ارات ميداني��ة ألماك��ن التدري��ب المختلف��ة أثن��اء فت��رة التدري��ب، للتأكد م��ن جدية

التدري��ب وانتظ��ام الطال��ب المت��درب.

	 متابعة الطالب وتقييم قدرته، لتحقيق نواتج التعلم المطلوبة.



	  تقيي��م الط��الب خ��الل فت��رة التدريب، واالحتف��اظ بملف كامل ع��ن الطال��ب/ الطالبة، يتضمن

 النم��اذج والمس��تندات المثبت��ة للحضور واالنتظام في ال��دوام، والتقارير الدورية، الت��ي يقدمها الطالب،

ونم��وذج تقيي��م المش��رفين األكاديم��ي والميدان��ي.

	  تزويد رئيس القس��م بملفات التدريب للطالب الذين يتولى اإلش��راف عليهم، متضمنة نس��خة

م��ن التقري��ر النهائ��ي.

	  عق��د اجتماع��ات م��ع الط��الب والطالبات؛ للتعريف باألماك��ن المتاحة للتدري��ب وكيفية إدخال

الرغب��ات عل��ى الموق��ع اإللكترون��ي )خ��اص بط��الب االمتي��از(.

	  التواص��ل م��ع أماك��ن التدري��ب المختلف��ة بش��أن أع��داد الط��الب والطالبات والس��عة االس��تيعابية

لمق��ر التدري��ب وأي��ام التدري��ب المتاح��ة )خ��اص بالتدري��ب الطالب��ي الميدان��ي(.

	  أن تك��ون جمي��ع مراس��الت المش��رف األكاديم��ي م��ع الط��الب ومع المش��رف الميدان��ي من خالل

 القن��وات الرس��مية )البري��د اإللكترون��ي الجامع��ي(.

	  تقيي��م الطلب��ة خ��الل فت��رة التدري��ب، واالحتف��اظ بمل��ف كامل ع��ن الطالب/الطالب��ة، يتضمن

 النم��اذج والمس��تندات المثبت��ة للحض��ور واالنتظ��ام في جه��ة التدري��ب، والتقارير الدوري��ة التي يقدمها

 الطلب��ة، ونم��وذج تقيي��م المش��رفين األكاديم��ي والميدان��ي، ونب��ذة ع��ن الح��االت الطالبية ف��ي التدريب

الميدان��ي.



مسؤولية الطالب/الطالبة:

	  االلت��زام بأنظم��ة ولوائ��ح التدريب الطالب��ي في الجامعة، وكذلك األنظم��ة واللوائح المتبعة في

جه��ة التدري��ب.

	 تقديم طلب التدريب خالل فترة التسجيل المحددة.

	  حض��ور البرنام��ج التأهيل��ي للتدريب الذي تعقده الكلية أو وح��دة التدريب في الكلية قبل بدء

التدري��ب.

	  ب��دء التدري��ب ف��ي المواعيد المحددة، وااللتزام التام بكل المهام والواجبات التي تحددها جهات

التدري��ب.

	 يلتزم الطالب خالل فترة التدريب بُحسن السلوك، وقواعد العمل في جهة التدريب.

	 المحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطالع المتدرب عليها في مواقع التدريب.

	  ع��دم التغي��ب ع��ن التدريب ألي س��بب كان، وفي حال التغيب بس��بب مرض أو ع��ذر قاهر، يجب

 إخب��ار الجه��ة التدريبي��ة والمش��رف األكاديم��ي ف��ورا.

	  ال يسمح للطالب بتغيير جهة التدريب، إال في حدود الضرورة القصوى، وبعد موافقة المشرف

األكاديم��ي ووح��دة التدري��ب ف��ي الكلي��ة.

	  ف��ي ح��ال تع��ر ض الطال��ب ألي مش��كلة، فيج��ب إب��الغ المش��رف األكاديم��ي، وال��ذي ب��دوره يرفع

 لوح��دة التدري��ب الطالب��ي ف��ي الكلي��ة؛ إليج��اد الحل��ول والتخ��اذ ال��الزم.



	  يلتزم الطالب بتس��ليم تقرير كل أس��بوعين خالل فترة التدريب، بالتنس��يق مع جهة التدريب

 وإرس��اله إل��ى المش��رف األكاديم��ي ف��ي المواع��د المح��ددة، ويتضم��ن م��ا أنج��زه الطال��ب بالتدري��ب.

	 يقدم الطالب عرضا )                                           ( لتقريره النهائي في نهاية فترة التدريب.

	  ادخ��ال الرغب��ات والبيان��ات الخاص��ة بالطال��ب الكترونيا ليتم له التس��جيل في قاع��دة البيانات

 الخاص��ة بالتدري��ب )خ��اص بط��الب االمتي��از(.

	  بعد انتهاء فترة التدريب، يقوم الطالب بالدخول على الرابط المرسل لهم من وحدة التدريب

 لتقيي��م جه��ة التدري��ب.

	  االلتزام بالئحة وحدة التدريب المعلنة في الكلية.

	  من��ع الطال��ب م��ن الغ��ش أو أن يس��تخدم أعم��ال غيره وإظهاره��ا على أنها جهد ش��خصي بحت له،

 وتمن��ع كل أش��كال الخيان��ة العلمي��ة وااللت��زام بالقان��ون والتم��س بمب��ادئ اإلط��ار االخالق��ي ال��ذي يحكم

ممارس��ة المهن��ة، وكذل��ك االلت��زام بجمي��ع السياس��ات المؤسس��ية والقواع��د واللوائ��ح.

	 منع المشاركة بالتعامالت المالية داخل مكان التدريب أثناء فترة التدريب.

	 على الطالب اتباع قواعد االمن والسالمة الخاص بمكان التدريب.

 مسؤولية املشرف امليداني يف جهة التدريب:

Presentation



	  التنس��يق والتع��اون م��ع المش��رف األكاديم��ي لتحديد الخط��ة التدريبية للطالب بم��ا يتوافق مع

أه��داف التدري��ب وإمكان��ات جه��ة التدري��ب.

	 معالجة المشكالت والصعوبات التي قد تواجه خطة تدريب الطالب.

	 حضور أكبر قدر ممكن من الجلسات التي تتم بين الطالب والمشرف األكاديمي.

	 يقوم بتعبئة نموذج مباشرة متدرب وإرساله للمشرف األكاديمي.

	  يقوم بتعبئة نموذج تقييم المش��رف الميداني عن كل متدرب تحت إش��رافه، ويقوم بتس��ليمه

إل��ى المش��رف األكاديم��ي ف��ي نهاي��ة فت��رة التدري��ب.

	  التواصل مع المشرف األكاديمي بشأن وجود أي صعوبات أو مشكالت تواجه الطالب والطالبات

أثن��اء التدري��ب، والت��ي يتطل��ب الب��ت فيه��ا م��ن قب��ل المش��رف األكاديم��ي.

	  متابع��ة تق��دم الطالب ف��ي عملية التدريب والتأكد من اتقان الطالب للمهارات العملية المنوطة

ب��ه لم��ا ل��ه م��ن اش��راف مباش��ر علي��ه ط��وال عملي��ة التدري��ب )خ��اص بط��الب االمتي��از(.

	  ع��دم اعط��اء الصالحي��ات التام��ة للط��الب حت��ى يح��دد ويقي��م مهاراته��م وقدراته��م م��ن خالل

التعام��ل معه��م ومناقش��تهم خ��الل فت��رة التدري��ب.



رابعا: خطوات سري التدريب الطالبي يف اجلامعة                                                                                 
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خامسا: الالئحة الداخلية للتدريب الطالبي يف الكلية، جيب أن تشتمل على ما يأتي:

1- مقدمة عن التدريب الطالبي.

2- رؤية ورسالة التدريب الطالبي.

3- قائمة بالمصطلحات الواردة في الدليل.

4- أهداف التدريب الطالبي.

5- مخرجات تعلم التدريب الطالبي.

6- الشكل التنظيمي لوحدة التدريب الطالبي في الكلية وهيكلها.

7- مسؤولية األطراف المختلفة فيما يتعلق بالتدريب الطالبي.

8- العبء اإلشرافي لعضو هيئة التدريس.

9- المتطلبات األكاديمية لتسجيل مقررات التدريب الطالبي.

 10- ش��روط وضوابط التس��جيل في التدريب الطالبي، يجب أن تكون واضحة، مثل عدد الس��اعات الالزم

اجتيازها للتس��جيل في التدريب الطالبي، أو المتطلبات من المقررات.

11- زيارات المشرفين األكاديميين من الكليات ألماكن التدريب.

12- تهيئة الطالب للتدريب من خالل إعالمهم بخطة وإجراءات التدريب الطالبي.

13  سياسات الغياب والتأخير.

 14- إج��راءات التس��جيل ف��ي التدري��ب الطالب��ي، بداي��ة التس��جيل و ونهايت��ه. وكل م��ا يتعل��ق بالتس��جيل



ومواعي��د الح��ذف أو االنس��حاب م��ن التدري��ب الطالب��ي.

15- تقييم التدريب الطالبي ونظام التقديرات.

16- تحديد  نواتج التعلم الخاصة بالتدريب الطالبي، وآلية قياسها.

17- إرفاق جميع نماذج التدريب.

18- آلية مراجعة نشاط التدريب الميداني.

 19- آلي��ة مراجع��ة التوصي��ات وإج��راءات التعدي��الت ف��ي الخب��رة الميداني��ة  بن��اء عل��ى تقري��ر مق��رر الخبرة

الميدانية.

 20- معايير اختيار أماكن التدريب لتفي مخرجات التعلم في البرامج.

21- خطط إدارة المخاطر خالل فترة التدريب، بعمل قائمة بالمخاطر واإلجراءات المتبعة حال وقوعها.

22- السرقة األدبية.

23- معايير اختيار جهات التدريب، والتأكد من توفر المعدات والمرافق واألجهزة بمواقع التدريب.

24- معايير األمن والسالمة في مواقع التدريب.

7- 1 يراعى في نماذج التدريب الطالبي ما يلي:

 1- وضع شعار الجامعة في منتصف أعلى الصفحة.

 2- في الركن األيمن باألعلى، يوضع اسم الجامعة، الكلية، القسم، التدريب الطالبي/ الصيفي / االمتياز

3- بيانات االتصال، بريد إلكتروني، هاتف مكتب..إلخ في هامش الصفحة.



سادسا: اإلطار األخالقي للتدريب الطالبي

 مثلم��ا يت��م إكس��اب وتطوير المهارات والخب��رات المهنية للطلبة المتدربين في فت��رة التدريب الطالبي،

 ف��إن إكس��ابهم تطوي��ر أخالقي��ات العم��ل وتدريبه��م على ممارس��تها ال تق��ل أهمية عن الجوان��ب األخرى.

 حي��ث يمث��ل اإلط��ار األخالق��ي للتدري��ب الطالبي أهمي��ة كبيرة في فهم األس��س والمبادئ والمس��ؤوليات

 واألدوار الت��ي تق��ع عل��ى عات��ق أط��راف التدريب الطالبي جميع��ا.  ويتركز اإلطار األخالق��ي على محاور

عدة تصب في مجال االلتزام بأخالقيات المهنة والسلوك ا لوظيفي ومنها:

االنتظام في العمل وتطبيق جميع اللوائح واألنظمة في المنشأة.

	  الكفاءة المهنية واإلتقان في العمل.

	 األمانة واستشعار المسؤولية.

	 العدل واإلنصاف.

	 إدارة الوقت بشكل صحيح وعدم استغالله لمصالح شخصية.

	  احت��رام وتقدي��ر العاملي��ن ف��ي المنش��أة بغ��ض النظ��ر ع��ن خلفياته��م الديني��ة والعرقي��ة

. في��ة لثقا ا و عية جتما ال ا و

	 المحافظة على سرية المعلومات.

	  المحافظة على مكان العمل ومرافقه.

واهلل ولي التوفيق


