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Student Training Policy  
Introduction 

Student training is a proactive way to create appropriate conditions for 

students to practice the knowledge and skills acquired during the academic study, 

as field training focuses on a set of skills and values that are presented to students 

within the framework of their academic program to achieve its targeted educational 

outcomes. This is in addition to that field training is one of the curricula of the study 

plan, which is known as field experience, where the student devotes a specific 

period of time - which varies according to the nature of the specialization and the 

program - in one of the professional institutions according to his specialization in 

order to gain practical experience and bring him to distinguished professional 

standards. On the other hand, field training may be called other terms, including 

summer training, field education, cooperative training, practical application, 

internship, or field experience. 

Politics 

Jouf University is committed to providing a field experience course or a field 

training period in some of its academic programs as a requirement commensurate 

with the nature of the professional specialization, and this is incorporated within 

the requirements of the study plans of those programs as a condition for final 

graduation from the program. In addition to a full commitment to a training 

curriculum planned and applied in carefully selected institutions according to 

approved standards and controls that are periodically reviewed; It reflects the ability 

of these institutions to achieve the targeted learning outcomes, the suitability of 

their facilities and equipment to implement the training activities, as well as their 

good reputation, and take into account all security, safety and occupational health 

procedures, with good professional supervision from specialized cadres with 

practical experience. 
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 Jouf University monitors everything related to field training activities to 

ensure that the characteristics of graduates and the intended learning outcomes of 

the relevant programs are met, and that students acquire the necessary knowledge, 

skills and values during practical application in the various training sites. In order 

to achieve harmony between the knowledge and skills acquired during the study. 

The programs concerned with field training are responsible for planning, 

implementing and following up all field training activities and ensuring their 

consistency and targeted learning outcomes in light of the scientific foundations 

and professional, ethical and academic controls. This is in order to help students 

acquire technical skills related to their professional specialization, in addition to 

developing values, enhancing their independence, and adjusting their attitudes so 

that this greatly contributes to their professional growth. The opinions of students, 

field supervisors, field training institutions and the advisory committee of the 

program are also reviewed periodically to improve training outcomes and ensure 

its quality. 

Availability of safety and security standards and requirements and treatment 

of potential risks in all field training sites are among the most important 

determinants of the success of training activities that must be taken into account 

when selecting those sites / institutions. Also, working on spreading preventive 

awareness and occupational safety procedures and obligating everyone to follow 

them in training sites is a priority. It is also important to ensure the ability of the 

training sites to ward off potential risks to ensure the safety of the trainees and to 

reach the highest quality standards in this regard. And that those training sites have 

clear policies to deal with potential risks, as well as specific strategies to manage 

these risks. The field training administration should also be characterized by 

monitoring and recording all risks in all training sites and what has been taken in 

regard to them to work to avoid them in future sessions. 
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Procedures for implementing the policy 

First: At the university level: 

1- Development of general criteria for selecting sites Training Field. 

2- Specify All responsibilities of frameworksaP training Field inside University 

and training destinations. 

3- Facilitate communication procedures with field training bodies / institutions. 

4- Anchoring the principle Mutual benefits With field training bodies / 

institutions. 

Second: At the level of the relevant academic programs: 

1- Implementing general criteria for selecting field training sites approved by the 

university, and adding special criteria that the program deems appropriate. 

2- Preparing the internal regulations for practical training according to each 

program. 

3- Providing the necessary training to academic supervisors about field experience 

and learning outcomes to be achieved and the mechanism for reviewing them, 

determining the mechanism and periodicity of review and amendment, 

approving, implementing and following up amendments, developing various 

training strategies, and appropriate evaluation procedures. 

4- Preparing a field training guide that includes the internal training regulations, 

objectives, requirements, controls, rules and regulations related to field 

training, introducing students' rights and duties, responsibilities of parties to 

practical training, criteria for selecting training sites, and introducing potential 

risks and how to deal with them to provide safety components for students and 

academic supervisors. 

5- Identifying one or more academic supervisors responsible for training 

activities, assessing the field situation, and a liaison link between the program 

and field supervisors. 



Saudi Arabia 
Ministry of Education 

 

Al-Jouf University  
University Agency for 

Educational Affairs  

 

@ Policy Form Deanship of Quality and Academic Accreditation     
The policy was previously issued University Agency for Educational Affairs 

Date the policy was approved9/8/1441 AH corresponding to 1/5/2020 AD  

History of the development (update) of the policy: first edition  

6- Informing students of all field training requirements and targeted learning 

outcomes before starting training. 

7. Periodic review of the description of field experience, especially with regard to 

the targeted learning outcomes, and to ensure its consistency with the program 

learning outcomes and the requirements of the labor market. And taking the 

applicable statutory measures in the event of required amendments or 

necessary corrective actions. 

8- Inspecting the means and procedures for security and safety at field training 

sites, determining how to deal with risks in training sites before starting. 

9- Raising awareness of field training students and academic supervisors about 

safety standards and potential risks at training sites before the start of training 

through multiple means such as workshops, publications, manuals, 

simulations. 

10- The periodic survey of the views of all parties related to the program and field 

training activities (advisory committees - students - academic and field 

supervisors - institutions and employers - ... etc.) at the end of each field 

training session, and their opinions are used in the processes of development 

and improvement. 

11- Draw out the results related to the different opinion polls and implement an 

improvement plan for those results, and follow them up periodically in the 

official councils to take appropriate decisions and corrective actions. 

12- Preparing the report of the field experience decision / field training period and 

approving it in the department council. 

 

Third: At the level of academic supervisors: 

1- Preparing, updating and processing all student assessments and archiving 

results and student work documents. 
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2- Ensure that the training proceeds according to what is planned and according 

to the approved description. 

3- Problem solving and mediation between students and field supervisors. 

4- It monitors the security and safety procedures within the field training 

institutions and sites and monitors and records all security and safety risks and 

procedures for dealing with them in the supervisory register designated for this 

purpose. 
Fourth: At the level of students: 

1- Access to all regulations, manuals, guidelines, training system, evaluation 

mechanism and timing. 

2- Attending awareness workshops before starting field training, and being 

familiar with rights and duties. 

3- Commitment to attend all training activities and not to be absent except within 

the framework of what is organized by the regulations. 

4- Actively and seriously participating in opinion polls after the completion of 

field training and ensuring the importance of this in the processes of continuous 

improvement and development. 

5- Student participation In process Monitor, record and evaluate Analyze 

potential risks at field training sites.  
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Fifth: At the level of training sites and field supervisors: 

1- Understanding And acceptance And get ready To implement philosophy 

College / Program And their goals and bear liability Contribute With ideas And 

thinking at Strengthen Experiment Field Learning. 

2- Provision of facilities and equipment cWill be absorbed Preparing students To 

achieve the targeted educational outcomes. 

3- Implementing the field training program and its activities according to the 

approved description, and ensuring that sufficient and qualified field 

supervisors are provided to achieve the targeted learning outcomes. 

4- Note And steer Students during Them up Activities Training Field. 

5- Provide academic supervisors with relevant information about students' 

performance. 

6- Adherence to standards Evaluation Students Training Field staff according to 

the approved models and to ensure their consistency with the targeted learning 

outcomes. 

7- Facilitating the role of the academic supervisor, improving the supervisory 

relationship, and providing all forms of logistical support. 

8- Field awareness of field experience students and academic supervisors of 

potential risks in training sites and how to deal with themInvestigation Security 

standards fsafety Before starting the training through many means such as 

awareness workshops, guides, etc.PublicationsVideos, etc.. And theProvide all 

necessary directives and administrative guides, policies and procedurestoFor 

childrenwith it Participants in the training experience Field. 

9- Follow up Commitment of students and academic supervisors With procedures 

Personal protection, Health and occupational safety during Field Training. 

10- Taking the necessary measures in the event of recording or monitoring a 

danger and preventing or mitigating its impact. 
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11- Participate in opinion polls at the end of field training operations. 

12- Complete all Forms Required From Before Program or academic supervisor 

including Related to training reports Evaluation And any Reports Other 

Necessary to evaluate And monitor Training experience Practical. 

  



Saudi Arabia 
Ministry of Education 

 

Al-Jouf University  
University Agency for 

Educational Affairs  

 

@ Policy Form Deanship of Quality and Academic Accreditation     
The policy was previously issued University Agency for Educational Affairs 

Date the policy was approved9/8/1441 AH corresponding to 1/5/2020 AD  

History of the development (update) of the policy: first edition  

Metadata form  

Policy Title: Field Training 

Policy Code: And c  

Policy Creator: University Agency for Educational Affairs 

Policy reference 

body: 
University Agency for Educational Affairs 

Stakeholders to 

implement the 

policy: 

Units Training at Faculties and academic programs that have field 

experience 

Policy version 

number: 
V1 

Next proposed 

date for policy 

review: 

05/30/2022 

Those involved in 

politics: 

Moderators Academics at Colleges, students Training Field/ Practical/ 

Franchisee, field training bodies / institutions, employers, supervisor 

Collaborator at Sites Training  

Key words: 
Al-Jouf University - Programs - Training - Field - Experience - Field - 

Learn - Institutions - security And safety 

 

 

 



 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــليم

 
 جامعة اجلوف 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديم   نموذج سياسة @
 يةواكةل اجلامعة للشؤون التعلي  مت اصدار الس ياسة من قبل

 م  2020/  5/  1هـ املوافق  1441/  9/  8: اترخي اعامتد الس ياسة

 : الإصدار الأول اترخي تطوير )حتديث( الس ياسة

 س ياسة التدريب الطاليب 
 متهيد

يعتبر التدريب الطالبي وسيلة استباقية لتهيئة الظروف المناسبة للطلبة لممارسة ما تم اكتسابه من 

معارف ومهارات أثناء الدراسة األكاديمية، حيث يركز التدريب الميدانّي على مجموعة من المهارات، والقيم 

هذا . إطار برنامجهم األكاديمي لتحقيق مخرجاته التعليمية المستهدفةالتي يتّم تقديمها إلى الطاّلب ضمن 

باإلضافة الى أن التدريب الميداني هو أحد مقررات الخطة الدراسية والتي تُعرف بالخبرة الميدانية، حيث 

بإحدى المؤسسات  –تختلف باختالف طبيعة التخصص والبرنامج  –يتفرغ الطالب فيه فترة زمنية محددة 

وعلى جانب آخر . ية حسب تخصصه وذلك إلكسابه الخبرة العملية وإيصاله إلى المعايير المهنية المتميزةالمهن

قد يُطلق على التدريب الميداني مسميات أخرى منها التدريب الصيفي أو التربية الميدانية أو التدريب التعاوني 

 .أو التطبيق العملي أو فترة االمتياز أو الخبرة الميدانية

 ياسةالس  

تلتزم جامعة الجوف بتقديم مقرر خبرة ميدانية أو فترة تدريب ميداني في بعض من برامجها االكاديمية 

كمتطلب يتناسب وطبيعة التخصص المهني، ويُدمج ذلك ضمن متطلبات الخطط الدراسية لتلك البرامج كشرط 

يبّي مخطط له ويتمُّ تطبيقه في ُمؤسَّسات باإلضافة إلى االلتزام التاّم بمنهج تدر. للتخرج النهائي من البرنامج

تم اختيارها بدقة وعناية وفق معايير وضوابط معتمدة تراجع دورياً؛ تعكس قدرة هذه المؤسسات على تحقيق 

مخرجات التعلم المستهدفة، ومالئمة مرافقها وتجهيزاتها لتنفيذ األنشطة التدريبية، كما تتسم بسمعتها الجيدة، 

ات االمن والسالمة والصحة المهنية، مع وجود إشراف مهنّي جيد من الكوادر المتخصصة وتراعي كافة إجراء

 . ذات الخبرات العملية

تراقب جامعة الجوف كل ما يتعلق بأنشطة التدريب الميداني لضمان تحقق خصائص الخريجين  

والمهارات والقيم الالزمة ومخرجات التعلم المستهدفة للبرامج المعنية، والتأكد من اكتساب الطلبة المعارف 

 . خالل التطبيق العملي بمواقع التدريب المختلفة؛ تحقيقاً للتوافق بين المعرفة والمهارات المكتسبة أثناء الدراسة

يقع على عاتق البرامج المعنية بالتدريب الميدانّي عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة لكافة أنشطة 

تساقها ومخرجات التعلم المستهدفة في ضوء األُُسس العلمية والضوابط المهنية، التدريب الميداني والتأكد من ا

األخالقية، واالكاديمية؛ وذلك بهدف مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات الفنّية ذات العالقة بتخصصهم 

م ذلك بشكل كبير المهني، باإلضافة إلى تنمية القيم، وتعزيز االستقاللية لديهم، وتعديل اتجاهاتهم بحيث يُساه
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     عمادة الجودة واالعتماد األكاديم   نموذج سياسة @
 واكةل اجلامعة للشؤون التعليية الس ياسة من قبلمت اصدار 

 م  2020/  5/  1هـ املوافق  1441/  9/  8: اترخي اعامتد الس ياسة

 : الإصدار الأول اترخي تطوير )حتديث( الس ياسة

كما يتم استطالع اراء الطلبة والمشرفين الميدانيين ومؤسسات التدريب الميداني واللجنة . في نمّوهم المهنيّ 

 . االستشارية للبرنامج بشكل دوري لتحسين مخرجات التدريب وضمان جودته

قع التدريب الميداني توافر معايير ومتطلبات األمن والسالمة ومعالجة المخاطر المحتملة في جميع موا

كما . المؤسسات /تعتبر من أهم المحددات لنجاح االنشطة التدريبية الواجب مراعاتها عند اختيار تلك المواقع 

أن العمل على نشر الوعي الوقائي وإجراءات السالمة المهنية وإلزام الجميع باتباعها في مواقع التدريب من 

ان التأكد من مقدرة مواقع التدريب على درء المخاطر المحتملة لضمان ايضاً من األهمية بمك. أولي األولويات

وأن يكون لدي تلك المواقع . سالمة الطلبة المتدربين والوصول إلى أعلى معايير الجودة في ذلك الصدد

. التدريبية سياسات واضحة للتعامل مع المخاطر المحتملة، وكذلك استراتيجيات محددة إلدارة هذه المخاطر

ينبغي أن تتسم إدارة التدريب الميداني برصد وتسجيل كافة المخاطر في كل المواقع التدريبية وما تم  كما

 .اتخاذه بصددها للعمل على تالفيها في الدورات المستقبلية

جراءات تنفيذ الس ياسة  اإ

 أأوًل: عىل مس توي اجلامعة:

 .تطوير المعايير العامة الختيار مواقع التدريب الميداني -1

 .كافة مسؤوليات أطراف التدريب الميداني داخل الجامعة وجهات التدريب تحديد -2

 .مؤسسات التدريب الميداني /تسهيل إجراءات التواصل مع جهات  -3

 .مؤسسات التدريب الميداني /ترسيخ مبدأ المنافع المتبادلة مع جهات  -4

 اثنيًا: عىل مس توي الربامج الااكدميية املعنية:

الختيار مواقع التدريب الميداني المعتمدة من قبل الجامعة، واضافة ما يراه البرنامج تنفيذ المعايير العامة  -1

 .مناسباً من معايير خاصة

 .اعداد الالئحة الداخلية للتدريب العملي حسب كل برنامج -2

تقديم التدريب الالزم للمشرفين األكاديميين حول الخبرة الميدانية ومخرجات التعلم المطلوب تحقيقها  -3

مراجعتها، وتحديد آلية ودورية المراجعة والتعديل واعتماد التعديالت وتنفيذها ومتابعتها، وتطوير  والية

 .استراتيجيات التدريب المختلفة، وإجراءات التقييم المناسبة

اعداد دليل للتدريب الميداني يشمل الالئحة الداخلية للتدريب واألهداف والمتطلبات والضوابط والقواعد  -4

لمرتبطة بالتدريب الميداني، والتعريف بحقوق وواجبات الطلبة، ومسؤوليات أطراف التدريب واللوائح ا
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     عمادة الجودة واالعتماد األكاديم   نموذج سياسة @
 واكةل اجلامعة للشؤون التعليية الس ياسة من قبلمت اصدار 

 م  2020/  5/  1هـ املوافق  1441/  9/  8: اترخي اعامتد الس ياسة

 : الإصدار الأول اترخي تطوير )حتديث( الس ياسة

العملي ومعايير اختيار مواقع التدريب وتعريف بالمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها لتوفير مقومات 

 . السالمة للطلبة والمشرفين األكاديميين

ة التدريب، تقييم الوضع الميداني، وحلقة اتصال بين تحديد مشرف أكاديمي أو أكثر مسؤول عن أنشط -5

 .البرنامج والمشرفين الميدانيين

 .اعالم الطلبة بكافة متطلبات التدريب الميداني ومخرجات التعلم المستهدفة قبل البدء في التدريب -6

التأكد من المراجعة الدورية لتوصيف الخبرة الميدانية وخاصة فيما يتعلق بمخرجات التعلم المستهدفة، و -7

واتخاذ اإلجراءات النظامية المعمول بها في  .اتساقها مع مخرجات تعلم البرنامج ومتطلبات سوق العمل

 .حال وجود تعديالت مطلوبة او إجراءات تصحيحية الزمة

معاينة وسائل واجراءات األمن والسالمة في مواقع التدريب الميداني، الوقوف على كيفية التعامل مع  -8

 .مواقع التدريب قبل البدءالمخاطر في 

توعية طلبة التدريب الميداني والمشرفين األكاديميين بمعايير السالمة والمخاطر المحتملة في مواقع  -9

 .التدريب قبل بداية التدريب عبر الوسائل المتعددة مثل الورش، المطبوعات، األدلة، المحاكاة

اللجان )برنامج وانشطة التدريب الميداني االستطالع الدوري آلراء كافة األطراف ذات العالقة بال -10

بنهاية كل ( الخ... –المؤسسات وارباب العمل –المشرفين األكاديميين والميدانيين–الطلبة  –االستشارية

 .دورة تدريب ميداني ويستفاد من آرائهم في عمليات التطوير والتحسين

خطة تحسين لتلك النتائج، ومتابعتها استخالص النتائج المرتبطة باستطالعات الرأي المختلفة وتنفيذ  -11

 .دورياً بالمجالس الرسمية التخاذ القرارات المناسبة واإلجراءات التصحيحية

 .فترة التدريب الميداني واعتمادها بمجلس القسم /اعداد تقرير مقرر الخبرة الميدانية  -12

 اثلثًا: عىل مس توي املرشفيني الأاكدمييني:

 .يمات الطلبة وارشفة مستندات النتائج واعمال الطلبةاعداد وتحديث ومعالجة جميع تقي -1

 .التأكد من سير التدريب حسب ما هو مخطط له ووفق التوصيف المعتمد -2

 .حل المشكالت والوساطة بين الطالب والمشرفيين الميدانيين -3

يراقب إجراءات االمن والسالمة داخل مؤسسات ومواقع التدريب الميداني ويرصد ويسجل كافة  -4

 . المتعلقة باألمن والسالمة وإجراءات التعامل معها بالسجل االشرافي المخصص لهذا الغرض المخاطر

 رابعًا: عىل مس توي الطلبة:

 .االطالع على كافة اللوائح، واألدلة واالرشادات ونظام التدريب وآلية التقويم وتوقيتاتها -1

 .والواجبات حضور ورش التوعية قبل بدء التدريب الميداني، والتعرف على الحقوق -2



 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــليم

 
 جامعة اجلوف 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديم   نموذج سياسة @
 واكةل اجلامعة للشؤون التعليية الس ياسة من قبلمت اصدار 

 م  2020/  5/  1هـ املوافق  1441/  9/  8: اترخي اعامتد الس ياسة

 : الإصدار الأول اترخي تطوير )حتديث( الس ياسة

 .االلتزام بالحضور لكافة أنشطة التدريب وعدم الغياب اال في إطار ما تنظمه الالئحة -3

المشاركة بفاعلية وجدية في استطالعات الرأي بعد انتهاء التدريب الميداني والتأكد من أهمية ذلك في  -4

 . عمليات التحسين والتطوير المستمر

وتقييم وتحليل المخاطر المحتملة في مواقع التدريب مشاركة الطلبة في عملية رصد وتسجيل  -5

  .الميداني



 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــليم

 
 جامعة اجلوف 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديم   نموذج سياسة @
 واكةل اجلامعة للشؤون التعليية الس ياسة من قبلمت اصدار 

 م  2020/  5/  1هـ املوافق  1441/  9/  8: اترخي اعامتد الس ياسة

 : الإصدار الأول اترخي تطوير )حتديث( الس ياسة

 خامسًا: عىل مس توي مواقع التدريب واملرشفني امليدانيني:

البرنامج وأهدافهم وتحمل مسؤولية المساهمة باألفكار  /الفهم والقبول واالستعداد لتنفيذ فلسفة الكلية  -1

 .والتفكير في تعزيز تجربة التعلم بالميدان

 .المرافق والتجهيزات التي تستوعب اعداد الطلبة بما يحقق المخرجات التعليمية المستهدفة توفير -2

تنفيذ برنامج التدريب الميداني وانشطته حسب التوصيف المعتمد، والتأكد من توفير العدد الكافي  -3

 .والمؤهل من المشرفين الميدانيين لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة

 .أثناء قيامهم بأنشطة التدريب الميداني مالحظة وتوجيه الطلبة -4

 .امداد المشرفين األكاديميين بالمعلومات ذات العالقة حول أداء الطلبة -5

االلتزام بمعايير تقويم طالب التدريب الميداني وفق النماذج المعتمدة والتأكد من اتساقها مع مخرجات  -6

 .التعلم المستهدفة

 .القة االشرافية، وتوفير كافة اشكال الدعم اللوجستيتسهيل دور المشرف األكاديمي وتحسين الع -7

التوعية الميدانية لطالب الخبرة الميدانية، والمشرفيين األكاديميين بالمخاطر المحتملة في مواقع التدريب  -8

وكيفية التعامل معها لتحقيق معايير االمن والسالمة قبل بدء التدريب عبر العديد من الوسائل مثل ورش 

وتوفير جميع التوجيهات واألدلة اإلدارية الالزمة  .الخ.... دلة والمطبوعات، مقاطع الفيديو، التوعية، األ

 .والسياسات واإلجراءات للطلبة المشاركين في تجربة التدريب الميداني

متابعة التزام الطلبة والمشرفين األكاديميين بإجراءات الوقاية الشخصية، والسالمة الصحية والمهنية  -9

 .تدريب الميدانيأثناء ال

 .اتخاذ ما يلزم حال تسجيل او رصد خطر ما ودرئه او تخفيف آثره -10

 .المشاركة في استطالعات الرأي بنهاية عمليات التدريب الميداني -11

استكمال جميع النماذج المطلوبة من قبل البرنامج أو المشرف األكاديمي بما يتعلق بالتدريب من  -12

 .ورية لتقييم ورصد تجربة التدريب العمليتقارير التقييم وأي تقارير أخرى ضر

  



 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــليم

 
 جامعة اجلوف 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديم   نموذج سياسة @
 واكةل اجلامعة للشؤون التعليية الس ياسة من قبلمت اصدار 

 م  2020/  5/  1هـ املوافق  1441/  9/  8: اترخي اعامتد الس ياسة

 : الإصدار الأول اترخي تطوير )حتديث( الس ياسة

 منوذج البياانت الوصفية 

 التدريب امليداين عنوان الس ياسة:

 و ج ش  كود الس ياسة:

 واكةل اجلامعة للشؤون التعليية منشئ )ُمعد( الس ياسة:

 واكةل اجلامعة للشؤون التعليية اجلهة املرجعية للس ياسة: 

اجلهات املعنية بتنفيذ 

 الس ياسة:
 وحدات التدريب يف اللكيات والربامج الااكدميية اليت لها خربة ميدانية

 V1 رمق الإصدار للس ياسة:

املوعد املقرتح القادم 

 ملراجعة الس ياسة:
30/05/2022 

 املعنني ابلس ياسة:
مؤسسات املرشفون الأاكدمييون يف اللكيات، طلبة التدريب امليداين/ العميل/ الامتياز، هجات / 

 التدريب امليداين، أأرابب العمل، املرشف املتعاون يف مواقع التدريب 

 الأمن والسالمة -مؤسسات  –تعمل  –ميدانية  –خربة  -ميداين -تدريب  -الربامج  -جامعة اجلوف  اللكامت ادلاةل:
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