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عمل  وي   "،األهلياةتعليمات التدريب الميداني لطلبة كلية الهندسة في جامعة عماان تسمى هذه التعليمات " (:1لمادة )ا
 بها من تاريخ إقرارها.

 

يكون للكلملات والبالارات ايتيلي ما ملا وريت ذل  هلذه التعليملات المعلاص  الم أألي لهلا ميصلاه ملا لل  تل    (:2لمادة )ا
 :غار ذلكالقريني على 

  الجامعة :  .األهلييجامعي عمان 
  الكلية : .الهن سيكليي 
 العميد : .الهن سيكليي عما  

 نائب العميد : صائب العما  للشؤون األكاييميي.
 العميدمساعد  : .العما  لشؤون الت ريبمساع  

 رئيس القسم : رئيس القس  األكاييم .
 المجلس : مجلس الكليي.
 اللجنة : ب الما اص  ذ  الكليي.لجني الت ري

مركز الت ريب مو الشركي مو المؤسسي مو ال ائرة الت  يت رب ذاها الطالب ياخ  
 األرين مو خارجه والمعتم ة من قب  اللجني.

 جهة التدريب  :

 عضو هائي الت ريس المكلف باإلشراف على ت ريب الطلاي.
 

 المشرف :

جااريللا  للوأللو  علللى يرجللي الاكللالوريو  ذلل  مك مللن ت أأللات كليللي إص  متطلاللا  يعتبللر التلل ريب المالل ا (:3لمادة )ا
 الهن سي.
   

( سللاعي معتملل ة علللى 115ن يكللون قلل  اجتللاح بنجللا   ميقللوا الطالللب بتسللجا  مللاية التلل ريب المالل اص  بعلل   (:4لمادة )ا
 األق  من خطته ال راسيي.

   

والمسلجلان ذل   2018/2019المقبلولان بل ًا  ملن العلاا الجلامع   هذه التعليملات عللى جميلل الطلالي تطبق (:5لمادة )ا
مللواي التلل ريب المالل اص  ومسللب السللاعات المعتملل ة ذلل  ال طللي ال راسلليي وامللا ينسللج  مللل تعليمللات الجامعللي 

 ومعايار االعتماي ال اص لت أأات الهن سي / برصامج الاكالوريو .
 

 الهندسةكلية  تعاليماات التدريب الميداني لطلبة
 في جامعة عمان األهلية
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يا  يقضلللاها مسلللاعي  (40)ن ال يزيللل  عللل ي السلللاعات علللن مسلللاعي عللللى  (280تكلللون مللل ة التللل ريب   (:6لمادة )ا سلللبًو
 الطالب متفرغا  للت ريب، وال يجوح الجمل بان ال راسي والت ريب الما اص .

 

ا  ملن العلبً الت ريسل  لعضلو الهائلي الت ريسليي المشلرف عللى التل ريب، يعتبر اإل (:7لمادة )ا شراف على التل ريب جلًز
سلاعي لكل  طاللب( واول   0.1مك بواقلل   طلاليي معتم ة لكل  عشلرة ويوتسب له عبً ت ريس  بواقل ساع

 لك  مشرف. ا  طالا 20قأى م
 

تشك  اللجني بقرار من المجلس ذ  ب ايي ك  عاا جامع  برئاسي صائلب العمال  للشلؤون األكاييميلي ومسلاع      (:8لمادة )ا
 ت : النوو اي لىتكون مهامها ع، و العما  لشؤون الت ريب مقررا  وعضويي رؤساً األقساا

 إع اي خطي الت ريب السنويي ذ  الكليي ومتابعي تنفاذها. .م
 وإجراًاته وصماذجه. الما اص متابعي تطباق تعليمات الت ريب  .ب
التواصللل  ملللل م تللللف جهلللات التللل ريب والتنسلللاب لتو يلللل اتفا يلللات تعلللاون وتفاهملللات ذللل  مجلللا   .ج

 الت ريب.
لي للل يه  مللاته  ومجللاالت التلل ريب المفضللمأللر الطلاللي ذلل  ب ايللي كلل  ذألل  يراسلل  وجمللل معلو  .ي

 من قبله   إن وج ت(. وجهات الت ريب المقترمي
رشلللاييي لتعريلللب الطلالللي بمهللل اف ومهميلللي وتعليملللات وإجلللراًات والنملللاذج المعتمللل ة إعقللل  جلسلللات  .ه

 ذ  ب ايي ك  ذأ  يراس .   الما اص الت ريب لمتابعي وإيارة شؤون 
ملللي ملللن قبللل  الطلالللي  ذللل  ملللا  وجللل  الطاللللب ذرصلللي تللل ريب تقالللي  واعتملللاي جهلللات التللل ريب المقتر  .و

 بنفسه(.
 المساهمي ذ  توذار ذرص الت ريب للطلاي  إن ممكن(. .ح
 توحيل جهات الت ريب المعتم ة على المشرذان من مج  التواص  معها. . 
 توحيل الطلاي على المشرذان. .ط
 تجهاز الم اطاات والكتب الرسميي الالحمي لجهات الت ريب. .ك
 تزوي  المشرذان بالنماذج المطلواي الست  اا جهات الت ريب والطلاي والمشرذان مصفسه . .ك
ومعلوملاته  وجهلات التل ريب المعتمل ة وتول ي ها ذل  ب ايلي كل   الطلاليإعل اي قاعل ة بياصلات بمسلماً  . 

 ذأ  يراس .
 ا.النظر والبت ذ  قضايا الطلاي المتعلقي بالت ريب وات اذ القرارات المناساي بشمصه .ا

 

 بمواذقي اللجني. إالال يجوح تغاار مكان الت ريب     (:9لمادة )ا
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 ت : النوو اي علىتكون مهاا المشرف  (:10لمادة )ا
 ت ريب الطلاي. متابعي .م
 .الت ريبالطلاي ذ   تقاي  .ب
 ذ  ماية الت ريب الما اص .صتائج الطلاي النهائيي رص   .ج
 ميي ممور مخرى متعلقي بالت ريب الما اص . .ي

 
مجملللوا سلللاعات زيللل  ن ال يم عللللى إال بعلللذر مقبلللو  ملللن المشلللرف ثنلللاً ذتلللرة التللل ريب مال يجلللوح البيلللاب     (:11لماااادة )ا

ن يعوض ب   الم ة الت  تغابها، كما يجب موعلى الطالب  ،من ع ي ساعات الت ريب( %15عن البياب 
جهللي التلل ريب وتعليمللات تمييللب ن ي ضللل ألصظمللي وتعليمللات معلللى الطالللب االلتللزاا بلل واا جهللي التلل ريب و 

ن يعلللل  مثنلللاً التللل ريب عللللى الطاللللب مشلللكا  إ، وذللل  ملللا  مللل و  مك األهليللليالطلالللي ذللل  جامعلللي عملللان 
 بذلك. مشرفال

 

وذل   ،خلال  مراعلي مسلابيل ملن اصتهلاً ذتلرة التل ريب العتملاي ت رياله عتمل  تل ريب الطاللب ذل  ملا  تق ملهي      (:12لمادة )ا
بللل ون تقللل ي  علللذر قهلللرك يقبلللله العماللل ، يعتبلللر الطاللللب راسلللاا  ذللل  ملللاية التللل ريب  ملللا  عللل ا التزامللله بلللذلك

 الما اص .
 

 طلاي من قب  المشرف وذقا  لألسس التاليي:ي  ت ريب الايت  تق    (:13لمادة )ا

 جهي الت ريب  صموذج تقاي  الت ريب الما اص (.  بتعبئتهالمعتم  الذك تقوا  السرك التقرير  .أ

عملا  جهلي التل ريب، موعلوا التل ريب، األ وا بإعل ايه الطاللب ويتضلمن صبلذة علناللذك يقل التقرير .ب
وخالصي تبان م ى اإلذاية وعالقي الت ريب ب طلي الطاللب  ،الت  كلف بها الطالب خال  الت ريب

 ال راسيي. 

 ال اص بالطالب.كشف الوضور  .ج
 مناقشي الطالب من قب  المشرف. يصتيج .ي

 

مسؤوليي تسجا  ماية الت ريب الما اص  قب  تق ي  طلب الت ريب ومتابعي إجراًات الت ريب يتوم  الطالب     (:14لمادة )ا
 لى جهي الت ريب.إمن ماث التمك  من وصو  النماذج من و 

 

و  راسب( ذ  ماية الت ريب الما اص  بع  إقرارها من مجلس القس  المعن  والكليي، مترص  عالمي  صاجح(     (:15لمادة )ا
 الطالب على عالمي  راسب(، عليه إعاية تسجا  ماية الت ريب الما اص . وذ  ما  مأ 

 

مسللؤولون عللن تنفاللذ هللذه  لجنللي ذلل  الكليلليالو  ورئلليس القسلل  المعنلل  العمالل  وصائللب العمالل  ومسللاع  العمالل     (:16لمااادة )ا
 التعليمات.

 

 ذه التعليمات.يبت مجلس العم اً ذ  الواالت الت  ل  يري علاها صص ذ  ه    (:17لمادة )ا


