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 مقدمة :

حياولوف  الطالب حرصاً من كلية علـو احلاسب وادلعلومات على تعريف طالهبا ببيئة العمل وما ذلذا من أتثري إجيايب على جعل     
ربط ما يتعلمونو من علـو نظرية وعملية داخل الكلية مبا ىو موجود داخل قطاعات العمل. لذا فقد مت استحداث جلنة التدريب 

ابلكلية لتكوف مهزة الوصل بني قطاعات العمل وطالب الكلية وذلك من خالؿ التنسيق مع خمتلف الشركات وادلؤسسات  الصيفي
سواء احلكومية أو اخلاصة وتوفري فرص تدريبية للمتدربني وذلك قبل التخرج حىت يتعود ادلتدرب على بيئة العمل واالحتكاؾ بسوؽ 

من أىم الربامج العملية اليت حيصل عليها ادلتدرب خالؿ  الصيفيجو. ويعترب برانمج التدريب العمل ومعرفة الفرص الوظيفية بعد ختر 
فًتة وجوده ابلكلية. ويعود ىذا الربانمج ابلفائدة على ادلتدرب والكلية وجهة التدريب نفسها حيث أف ادلتدرب يتعرؼ على 

طها ومناىجها دلتطلبات سوؽ العمل وجهة التدريب تتعرؼ على اجملاالت التطبيقية وفقاً لتخصصو والكلية تتعرؼ على مالئمة خط
متدريب الكلية ومستوى إعدادىم العلمي والتطبيق وكذلك مساعدة اخلرجيني يف احلصوؿ على عروض وظيفية تناسب  إمكانيات

 ختصصاهتم وبناء عالقات جيدة مع قطاعات العمل.

 :الصيفيالتدريب جلنة أهداف 

 تعرؼ على بيئة العمل وما يتطلبو ذلك من انتظاـ والتزاـ داخل جهة التدريب.إاتحة الفرصة للطالب لل .2
 إاتحة الفرصة للطالب لتطبيق العلـو النظرية اليت حصلوا عليها ابلكلية داخل بيئة العمل. .1
علموا إاتحة الفرصة للطالب لإلطالع على التجهيزات ادلوجودة ابلشركات وادلؤسسات وحماولة ربطها ابلتجهيزات اليت ت .3

 عليها.
 التعرؼ على الفرص الوظيفية بتلك اجلهات التدريبية. .0
 واالستماع إىل آرائهم. اآلخرينتعويد الطالب على حتمل ادلسئولية والتقيد ابدلواعيد واحًتاـ  .4
 تعويد الطالب على العمل يف فريق .4
 التدريب الصيفي:جلنة  مهام

 ي.التخطيط واإلشراؼ على التدريب الصيف .2
 و التاكد من استيفائهم لشروط التدريب الصيفي. تسجيل الطالب .1
 اختيار أماكن اخلربة ادليدانية و ادليداينادلشرؼ اختيار  .3
 .خطة زايرات ادلتابعة والدعم من أعضاء ىيئة التدريس ألماكن التدريبوضع  .0
 رفع التوصيات إىل اجلهات ادلسؤولة لتطوير منظومة التدريب الصيفي. .4
 الراغبني ابلتدريب الصيفي و ورشات عمل دلمثلي جهات التدريب.عقد ورشات عمل للطالب  .4
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 و آلية التقومي و اخلطط ادلتعلقة هبا الصيفيأوالً : التنظيم اإلشرايف للتدريب 

 
 :تعريفات

 .يىي اجلهة ادلسئولة عن التخطيط واإلشراؼ على التدريب الصيف: جلنة التدريب الصيفي .2
جلنة التدريب  أعضاء ىيئة التدريس ادلميزين يف التخصص ويتم ترشيحو من رئيسىو أحد  :الصيفيمنسق التدريب  .1

 .الصيفي
و  جلنة التدريب الصيفيىو أحد أعضاء ىيئة التدريس ادلميزين يف التخصص ويتم ترشيحو من رئيس : ادليداينادلشرؼ  .3

 عادة يكوف نفسو منسق التدريب الصيفي.
 

 , و خطة لقاءات متابعة الطلبة دلعرفة رأيهم:هيئة التدريس ألماكن التدريبخطة زايرات ادلتابعة والدعم من أعضاء 
 يقـو مشرؼ التدريب الصيفي ابلقياـ بزايرتني ميدانيتني على األقل لكل طالب. .2
 يقـو ادلشرؼ ابلتعرؼ على ادلعوقات و الصعوابت إف وجدت. .1
ـو برفعها إىل سعادة رئيس جلنة التدريب الصيفي يقـو ادلشرؼ إبجياد احللوؿ ادلناسبة للمعوقات, و إف مل يستطع يق .3

 .أو إىل من ينوب عنو لينظر فيها
 بتقدمي تقرير عن الزايرات اليت قاـ هبا. يقـو ادلشرؼ .0
ادلسؤولني عن الطالب يف جهات التدريب خالؿ زايرتو ادليدانية الطالب و على يقـو ادلشرؼ بتوزيع استبياف على  .4

 .ًتونيا()ميكن أف يكوف االستبياف ألك
 
 

 :آلية تقومي فاعلية أماكن اخلربة ادليدانية يف حتقيق نواتج التعلم ادلستهدفة

 يقـو ادلشرؼ بتحليل نتائج االستبياانت ادلنفذة خالؿ الزايرات ادليدانية. .2
 .نتائج التحليالت اآلنفة الذكركتابة تقرير يوضح أىم بيقـو  ادلشرؼ  .1
بدراسة نتائج التحليالت و ختلص ابالطالع على التقارير ادلقدمة من مشريف الطالب و تقـو تقـو جلنة التدريب الصيفي  .3

 إىل التوصيات الواجب تنفيذىا للتقومي.
 رفع التوصيات إىل اجلهات ادلسؤولة عن تنفيذىا.يتم  .0
 يتم متابعة تنفيذ التوصيات السابقة اليت مت إقرارىا السنوات الفائتة. .4
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 و إجراءات إعالم الطلبة ابألهداف: الطلبة للمشاركةخطة برامج هتيئة 

 
الراغبني  تقـو جلنة التدريب الصيفي يف األسبوع السادس من الفصل الثاين يف كل عاـ بعقد ورشة عمل للطالب .2

 ابلتدريب الصيفي و الذين تنطبق عليهم الشروط.
 ادلتغيبني عن حضور الورشة األوىل.يتم عقد ورشة أخرى يف األسبوع العاشر من نفس الفصل للطالب  .1
 يتم رفع تقرير عن ىاتني الورشتني يتضمن النقاط اليت مت تداوذلا و أىم االقًتاحات اليت طرحها الطلبة. .3

 للربانمج )من حيق ذلم التسجيل( األكادمييةتطلبات اثنياً: ادل

 (الربامجوحدة دراسية )جلميع  09يكوف قد أمت  أف .2
 .الدراسة يف اجلامعةأف اليكوف موقوفا عن  .1
 يفرضها القسم. متطلباتألي أف يكوف الطالب مستوفيا  .3
 .الصيفيأف يكوف الطالب متفرغاً للتدريب  .0
 .يف جامعة اجلوؼ أو أي جامعة أخرى يف الفصل الصيفي التسجيلال حيق للطالب الراغب ابلتدريب الصيفي  .4
 يف الفصل الدارسي األوؿ أو الثاين و ذلك وفقاً للشروط اآلتية: مقرر التدريب الصيفيتسجيل اخلريج حيق للطالب  .4

 كحد أقصى.قرر واحد  أف يكوف متفرغاً أو مسجاًل دل (2
 .على األقللثالثة أايـ أف يكوف متفرغاً وفقاً جلدولو الدارسي  (1
 عدد الساعات ادلطلوبة. أف حيقق فًتة تدريب تستوعب  (3
 ال تنطبق ىذه البنود على الفصل الصيفي. (0

بناء  خاص بربانمج ىندسة احلاسب ااّلىل و الشبكات(ف يستكمل الطالب منوذج إستيفاء متطلبات التدريب الصيفى )أ .7
 على ما يلى :

فتػػػػػػػره ػػػػػػػػالؿ أف تفيػػد وحػػػػػػػدة اإلرشػػػػػػػػػػاد األكادميى أبف الطالب قد سبق لو مقابلػػػػػػػػو مرشػػػػػػػػػػػػده األكادميػػػػػػػػػػى خ  (2
 .ػػػػػػى التدريػػػػػػػػػػب الصيفػػػػػػػػػػػىدراستػػػػػػػػػػػػػػو اجلامعيػػػػػػػػػػػػة وأنػػػػػػػػػو قػػػػػػػػد حقػػػػػػػػػػػػق متطلبػػػػػػػػػػػػػػات البػػػػػػػػػػػػػدء ف

حضػػػػػػػػػػػر إحػػػػػػػدى الفعاليػػػػػػػات التػػػػػػػػى تنظمهػػػػػػػػػػػػا الوحػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػن أف تفيػػػػػػػػػد وحػػػػػػػػػدة اخلرجيني أبف الطالب قػػػػػػػد   (1
 ػػوؽ العمػػػػػػػػل .أجػػػػػػػػل توعيػػػػػػػة اخلرجيني مبتطلبػػػػػػػػػات سػػػػػ
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 :عالقة ادلتدرب جبهة التدريباثلثا : 

 4ني يف جهة التدريب من حيث ضوابط العمل وأوقات التدريب مبااليتجاوز يسري على ادلتدرب مايسري على ادلوظف .2
 .ساعات يومياً 

 .الحيق للمتدرب مطالبة جهة التدريب أبي مزااي مالية أثناء فًتة التدريب .1
 .عينية للمتدرب خالؿ فًتة التدريب أوجيوز جلهة التدريب منح مكأفات مالية  .3

 ادليدانيةمعايري اختيار أماكن اخلربة رابعاً : 

ادلملكة هبدؼ إجياد فرص   وخارج مهمة التنسيق مع الشركات وادلؤسسات داخل أو اجلامعة ابلكلية العالقات العامةتتوىل جلنة 
ن جهات التدريب بزايرة الكلية وإجراء مقابالت مع ميقـو أحياان عدد قد كما   .تدريبية جلميع الطالب ادلرشحني للتدريب الصيفي

وتتوىل جلنة التدريب  . ادلرشحني وعلى ضوء تلك ادلقابالت يتم اختيار الطالب الذين ترغب تلك اجلهات يف تدريبهمالطالب 
 الًتتيباتبعد إجراء  يف األسابيع األخرية من كل فصل دراسي التدريبزايرات جهات  الصيفي اإلعالف عن الفرص التدريبية و

  منيسمح للطالب االتفاؽ مع جهة التدريب مباشرة شريطة أف حيصل على ادلوافقة  وما ك   .العامة العالقاتالالزمة من قبل جلنة 
 إلكماؿعلى الطالب مراجعة جلنة التدريب الصيفي  ونإويف مجيع احلاالت ف .و جلنة التدريب الصيفيجهة التدريب من  كل  

 و نورد فيما أييت ادلعايري الواجب توفرىا يف جهات التدريب: .اإلجراءات اإلدارية قبل مغادرة اجلامعة

 أو قسم لتقنية ادلعلومات. ةأف تتضمن جهة التدريب على وحد .2
 .و خربة عالية يف التخصص أف تكوف جهة التدريب جهة حكومية أو شركة خاصة ذلا سجل جتاري نظامي .1
 .ابألداء العايل و الكفاءة و السمعة الطيبة إذا كانت جهة التدريب جهة أىلية )شركة خاصة( فيجب أف تتصف .3

 : الصيفي: مدة التدريب  خامساً 

 .يوماً( 04) مثانية أسابيع الصيفي مدة التدريب

 سادساً : خطوات التسجيل :

 يبدأ التسجيل للتدريب الصيفي عادة يف بداية األسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاين ويستمر دلدة اربعة اسابيع

 :يلي خطوات التسجيلفيما 

  .رابط التسجيل الذي تعلن عنو الكليةمقرر التدريب الصيفي عرب  يف للتسجيل بتقدمي طلب يقـو الطالب  .2
 للتدريب الصيفي يف كل قسم الطلبات ادلقدمة من قبل الطالب التابعني لقسمو.منسق كل يتوىل   .1
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جهة التدريب و ذلك ابلتنسيق مع ابقي أعضاء يتخذ منسق التدريب الصيفي يف كل قسم القرار يف قبوؿ أو رفض  .3
 جلنة التدريب الصيفي.

 يف حاؿ رفض جهة التدريب يتم إبالغ الطالب عن طريق بريده االلكًتوين ليقـو بدوره ابختيار جهة تدريب أخرى. .0
 .تتوىل جلنة التدريب الصيفي إكماؿ ابقي إجراءات التسجيل ابلتنسيق مع شئوف  الطالب يف الكلية .4

 اً : حذف او االنسحاب من الربانمج سابع

لحصوؿ على لدلنسق الربانمج  يتقدـ لالنسحاب من التدريب الصيفي بعد التسجيل فيو إذا كاف لدى  الطالب ادلربرات  الكافيو
طريق شئووف إجراءات احلذؼ عن ليقـو بتنفيذ جلنة التدريب الصيفي مقرر إىل و يسلمو منوذج احلذؼ من مث يقـو بتعبئة  موافقتو و

 الطالب ابلكلية.

 اثمناُ : التزامات الطالب قبل فرتة التدريب

 أف اليكوف الطالب مفصواًل من الكلية .2
 ختتلف من قسم إىل آخر.قد إهناء مجيع اإلجراءات وادلتطلبات االكادميية واليت  .1
 :جيب على الطالب إهناء مجيع اإلجراءات لدى جلنة التدريب الصيفي واليت تتضمن مايلي  .3

يستلم الطالب خطاب رمسي من الكلية إىل جهة التدريب ويتضمن اخلطاب تعريفاً ابلطالب وختصصو ومناذج تقوميو  (2
 أثناء فًتة التدريب .

 ادلتعلقة ابلتدريب الصيفي وإرشاداتالذي حيتوي على  معلومات و  استالـ ملف تعريفي (1
 على االلتزاـ بشروط التدريب الصيفي ويدوف الطالب عنوانو كاماًل اثناء فًتة التدريب أو ألكًتوين توقيع تعهد خطي (3

 .خرى للقسم االكادمييتطلبات األمراجعة منسق الربانمج بقسم ختصص الطالب دلعرفة ادل .0

 اتسعاً : التزامات الطالب أثناء فرتة التدريب

  ًأسابيع( لدى جهة التدريب اليت وافقت عليها جلنة التدريب الصيفي  4) على الطالب قضاء فًتة التدريب كاملة
 .بعد موافقة الكلية وجهة التدريب وعدـ االنتقاؿ إىل جهة تدريب أخرى إال

  العمل لدى جهة التدريب  وأنظمةااللتزاـ بقواعد. 
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 عاشراً : التزامات الطالب بعد فرتة التدريب

يف بداية الفصل الدراسي الذي يعقب فًتة التدريب الصيفي دلعرفة اتريخ ادلوعد النهائي  التدريب الصيفيمراجعة منسق 
يف حالة إخالؿ الطالب أبي من  االلتزامات ادلطلوبة منو جيوز للجنة عدـ قبوؿ . لتسليم التقرير النهائي واالختبار الشفهي

 تدريبو الصيفي.

 احلادي عشر : التزامات جهة التدريب

يف القياـ إبعماؿ روتينية ليس ذلا عالقة يف  جهة التدريبف ال يستغل وجود الطالب يف ألب ابلوظيفة ادلناسبة و تزويد الطا  .2
 .ختصص الطالب

 على جهة التدريب تزويد الكلية بتقرير عن أداء الطالب, ويرسل التقرير عند هناية فًتة التدريب. .1
بني الكلية والطالب وأف يسمح للمسؤلني من الكلية بزايرة  على جهة التدريب اف تعمل على حتقيق العالقة ادلستمرة .3

 الطالب عندما تقتضي احلاجة لذلك.

 و التقارير الدورية:عشر: التقرير النهائي  الثاين

 أثناء و يف جبهة التدريب بسوؽ العمل يف عرض مكتوب يقدمو الطالب عن جتربتو ادليدانية و التقارير الدورية ىي التقرير النهائي
. حيث يتم إعالـ الطالب بضرورة كتابة ىذه التقارير عرب التعهد الذي يقـو بتوقيعة الكًتونيا عند القياـ الصيفيهناية التدريب 

 التقارير التالية:يقـو الطالب أبعداد بتعبئة طلب التسجيل يف الفصل الصيفي, و يعترب ذلك تبليغاً رمسياً لو. و 

 ند كل زايرة.تقارير دورية للمشرؼ ادليداين ع -
 الصيفيابلتخصص خالؿ االسبوع االخري من التدريب  الصيفيالتقرير النهائي إىل ادلشرؼ التدريب  -
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 إعداد و تنفيذ أنشطة اخلربة ادليدانية, و إجراءات الطلبة يف اخلربة ادليدانية آلية متابعة

 

 الثالث عشر: خطة إدارة ادلخاطر

 قائمة ادلخاطر ادلتوقعة

 التدريب من ادلمكن تعرض الطالب للمخاطر اليت سنعرضها يف اجلدوؿ التايل مرفقًة من اإلجراء ادلتبع:خالؿ 

 اإلجراء ادلتبع ادلخاطر
 يتم تنفيذ خطة إدارة ادلخاطر ادلتبعة يف جهة التدريب تعرض مكاف التدريب للحريق

تعرض الطالب إلصابة عمل يف جهة 
 التدريب

يتم إبالغ مشرؼ التدريب الصيفي ليقـو بتقدير اإلصابة و يرفع األمر 
للجهات ادلسؤولة يف اجلامعة. و يسري على الطالب اإلجراءات ادلتبعة يف 

 يف مثل ىذه الظروؼ.جهة العمل 
تعرض الطالبة لوعكة صحية خالؿ 

 فًتة التدريب.
يقـو الطالب بتقدمي تقرير طيب رمسي إىل مشرؼ التدريب و صورة عنو إىل 

 جهة التدريب.

 

 خطة تعريف األطراف ادلشاركة ابدلخاطر ادلتوقعة وكيفية جتنبها والتعامل معها

ادلتوقعة و اإلجراءات ادلتبعة حياذلا عن طريق عرضها على وسائل التواصل االفًتاضية الرمسية يتم إعالـ الطالب بقائمة ادلخاطر 
التابع للجامعة )البالكبورد(, و عرب ورشة العمل اليت تنعقد يف األسبوع السادس و العاشر خبصوص التدريب الصيفي. و أيضاً 

اـ إىل التدريب الصيفي. كما و يتم تعريف جهة التدريب هبذه يتم أخذ التعهد على الطالب بقرائتها عند تقدمي طلب االنضم
 القائمة من خالؿ مشرؼ التدريب الصيفي عند قيامو ابلزايرات ادليدانية.

 

 


