التزامات الطالب أثناء فترة التدريب

•قضاء فرتة التدريب كاملة (  8أسابيع) لدى جهة
التدريب اليت عينت لو أو دتت ادلوافقة عليها من
قبل وحدة التدريب واخلرجيني وعدم االنتقال إىل
جهة أخرى إال بعد احلصول على موافقة رمسية من
كل من اجلامعة وجهة التدريب.
•االلتزام بقواعد وأنظمة العمل لدى جهة التدريب.
•التأكيد على مسؤول التدريب إلرسال التقرير
اخلاص بتقومي الطالب أثناء فرتة التدريب إىل وحدة
التدريب واخلرجيني حبيث جيب أن يصل التقرير عند
انتهاء فرتة التدريب.
•رتع ادلعلومات والعناصر الالزمة اليت حيتاجها
الطالب لكتابة التقرير النهائي للتدريب الصيفي.

التزامات جهة التدريب

هتيئة ادلوقع ادلناسب للطالب حبيث ال يستغل وجود
الطالب يف ادلؤسسة يف القيام بأعمال جانبية ليس
ذلا عالقة بتخصصو كتوظيفو مسؤول سنرتال أو
مأمور ملفات ،أو مرتجم …… اخل.
تقوم جهة التدريب بتزويد اجلامعة بتقرير عن
مستوى أداء الطالب ادلتدرب ،على أن يرسل مع
هناية فرتة التدريب إىل وحدة التدريب واخلرجيني
بالكلية.
ترغب الكلية يف استمرار العالقة ادلهنية و اإلشرافية
للطالب ادلتدرب بني وحدة التدريب واخلرجيني
وادلشرف يف ادلؤسسة اليت يتدرب فيها الطالب.
يشار إىل أنو قد يتم إرسال مشرفني من الكلية
دلتابعة سري الطالب خالل فرتة التدريب.

حاالت إلغاء التدريب

•إذا كان تقرير جهة التدريب غري مرضي.
•عدم إحضار أصل التقرير.
•الغياب أربعة أيام فأكثر أثناء فرتة التدريب.
•النسخ من التقارير السابقة.
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دليل التدريب الصيفي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد  -أبها
كلية الهندسة
وحدة التدريب والخريجين

أهداف التدريب الصيفي

يهدف ىذا الربنامج إىل تزويد الطالب باخلربة
العملية وتنمية قدراهتم الوظيفية وتعميق ادلفاىيم اليت
تل ُقوىا نظرياً عن طريق ربطها بالواقع العملي ،كما
ميكن إرتال بعض األىداف كالتايل:
•إتاحة الفرصة للطالب لكسب اخلربة العملية
والتدريب قبل التخرج.
•تعميق فهم الطالب للعلوم النظرية يف رلال
ختصصاهتم من خالل ادلمارسة العملية.
•تعزيز قدرات الطالب على حتمل ادلسئولية والتقيد
بادلواعيد.
•هتيئة الطالب على أعداد وكتابة التقارير الفنية.
•تعزيز قدرات الطالب على التعامل مع أفراد اجملتمع
خارج اجلامعة ومعايشة ذوي اخلربة.
•تعزيز قدرات الطالب على احرتام اآلخرين
واالستماع إىل آرائهم وتطبيقات القيادة العملية.
•تزويد ادلؤسسات الصناعية بادلعلومات عن نوعية
ادلوارد البشرية اليت ستساىم يف الصناعة مستقبالً.
•إتاحة الفرصة لتلك ادلؤسسات تقومي أداء الطالب
أثناء فرتة التدريب ومعرفة مدى االستفادة منو
وتوظيفو بعد خترجو واالستفادة من مالحظاهتم.
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المتطلبات األكاديمية للبرنامج

إهناء ادلستوى السادس من اخلطة الدراسية او 100
ساعة كحد أدىن إضافة إيل ما حيدده كل قسم من
متطلبات  ،وأن ال يكون موقوفًا عن الدراسة يف
اجلامعة ،وال ميكن للطالب تسجيل أي مقررات
دراسية خالل الفصل الصيفي الذي يتدرب فيو
الطالب.

كيفية اختيار جهة التدريب

تتوىل وحدة التدريب و اخلرجيني مهمة التنسيق
واالتصال مع الشركات وادلؤسسات هبدف إجياد
فرص تدريبية جلميع الطالب ادلرشحني للتدريب
الصيفي.
تتوىل وحدة التدريب واخلرجيني مهمة اإلعالن عن
الفرص التدريبية وزيارات بعض جهات التدريب يف
األسابيع األخرية من كل فصل دراسي.
يسمح للطالب االتفاق مع جهة التدريب مباشرة
شريطة أن حيصل على ادلوافقة بني كل من جهة
التدريب و وحدة التدريب واخلرجيني الذي سوف
يزوده بادلوافقة الرمسية وغريىا من ادلعلومات اليت
تطلبها جهة التدريب .ويف رتيع احلاالت فإن على
الطالب مراجعة الوحدة إلكمال اإلجراءات اإلدارية
قبل مغادرة اجلامعة جلهة التدريب.
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مدة التدريب

مدة التدريب الصيفي ذتانية أسابيع خالل فصل
الصيف.

التزامات الطالب قبل فترة التدريب

•التأكد من عدم كونو ضمن قائمة الطالب ادلطوي
قيدىم بعد انتهاء الفصل الدراسي الذي يسبق فرتة
التدريب الصيفي.
•إهناء رتيع اإلجراءات األكادميية لدى قسم
التخصص.
•إهناء رتيع اإلجراءات لدى وحدة التدريب و
اخلرجيني واليت تتضمن ما يلي:
•استالم اخلطاب الرمسي ادلوجو من الكلية إىل جهة
التدريب ويتضمن تعري ًفا بالطالب وختصصو ومناذج
تقوميو أثناء فرتة التدريب.
•توقيع تعهد خطي يتضمن االلتزام بشروط التدريب
الصيفي وتدوين عنوانو كامال أثناء فرتة التدريب.
•استالم منوذج ادلالحظات (اليوميات) الذي جيب
على الطالب تعبيئتو أسبوعيا واعتماده من قبل
ادلشرف.
•استالم دليل كتابة التقرير لالستعانة بو يف كتابة
التقرير
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