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المطلوب من المتدربين (من منسوبي الجامعة) -قبل وأثناء وبعد البرنامج التدريبي

-

االطالع ػهً انمىاػذ انرُظًُُح نهثشايج انرذسَثُح فٍ يشكز ذًُُح انًهاساخ -يراحح ػهً يىلغ انًشكز.

-

يراتؼح إػالَاخ انثشايج انرذسَثُح تشكم دوسٌ-يٍ خالل يىلغ انًشكز ولُىاخ انرىاصم نهًشكز وانجايؼح -نهرسجُم فُها
حال إذاحرهاًَ( .كٍ انرؼشف ػهً انثشايج انرذسَثُح تشكم ػاو يٍ خالل انخطح انرذسَثُح نهًشكز نهؼاو انجايؼٍ)

-

االطالع ػهً ذىصُف انثشَايج انرذسَثٍ تانكايم لثم انرسجُم فُه ،وانرؼشف ػهً يرطهثاخ انثشَايج.

-

اسرؼشاض يهف انثشَايج انرذسَثٍ انًشفك فٍ ذىصُف انثشَايج نهرؼشف ػهً يحرىي انذوسج وانثشَايج انرذسَثٍ
وانرحضُش نه يسثماً.

-

انرسجُم فٍ انثشايج انرذسَثُح انًُاسثح يٍ خالل َظاو انرسجُم فٍ انًشكز -إنكرشوَُا ً -يٍ خالل يىلغ انًشكز.

-

يشاػاج ضىاتظ انرسجُم فٍ انثشايج انرذسَثُح وانًشفك فٍ انمىاػذ انرُظًُُح نهًشكز.

-

انرأكذ يٍ إنغاء انرسجُم إنكرشوَُا ً ،لثم ػمذ انثشَايج تخًسح أَاو ػهً األلم ،فٍ حال ذؼاسض ولد انثشَايج انرذسَثٍ يغ
أٌ يهاو أخشي نذَكى .حُث أٌ انثُاَاخ سرثمً فٍ انسجم انرذسَثٍ نهًرذسب (فٍ حال ػذو انحضىس أو ػذو اسرحماق
انشهادج).

-

تؼذ انرسجُم ،ولثم ػمذ انثشَا يجَ ،جة انرأكذ يٍ انحصىل ػهً إًَُم اػرًاد انرسجُم نهًرذسب (ػهً انثشَذ انشخصٍ
انخاص تانجايؼح .)…..@ju.edu.sa

-

االنرزاو تىلد تذء وَهاَح انثشَايج واالسرشاحح.

-

ػذو اسرخذاو أجهزج انجىال داخم انماػح انرذسَثُح.

-

انًشاسكح فٍ األَشطح وانرذسَثاخ انًطهىتح ولد ذُفُز انثشَايج انرذسَثٍ.

-

إكًال جًُغ األَشطح انًطهىتح يٍ انًرذستٍُ -تؼذ االَرهاء يٍ انثشَايج انرذسَثٍ ،إٌ وجذخ.

-

سفغ انُشاط انرذسَثٍ نهثشَايج إنكرشوَُاً،إٌ وجذ انُشاط -يٍ خالل انسجم انرذسَثٍ -خالل يذج أسثىع يٍ ذُفُز انثشَايج-
حسة ًَىرج ذسهُى األَشطح ،وانًراح ػهً يىلغ انًشكز.

-

ذمُُى انثشَايج انرذسَثٍ إنكرشوَُا ً -حسة ًَىرج انرمُُى فٍ انًشكز.

-

انحصىل ػهً انشهادج إنكرشوَُاً ،يٍ خالل انسجم انرذسَثٍ نهًرذستٍُ ،تؼذ إكًال األَشطح واسرحماق انشهادج.

