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ما أهمية التدريب على رأس العمل للطالب؟
 • إبراز دور وأهمية التدريب في مجاالت العمل المختلفه. 

 •  إتاحة الفرصة للطالب لإلنسجام في جو العمل. 
 • توفير أسس إلعداد الطالب  للعمل بشكل فعال ومنتج في المؤسسات.

 • توفير الخبرة في مجال العمل ، بحيث يستطيع الطالب َتطبيق المهارات المكتسبة
    في الجامعة، واكتساب مهارات عديدة ذات صلة. 

ماهي ضوابط برنامج التدريب؟

١-ُينصح أن يتقدم الطالب للتدريب بعد النجاح في جميع مواد مرحلة الدبلوم أو الدبلوم العالي أو البكالوريوس.

٢- يمكن لمن تبقى له مادة واحدة فقط إكمال أي مستوى دراسي أن يتقدم للتدريب خالل الفصل األول أو 
الثاني فقط وال يعمل بهذا اإلجراء خالل الفصل الصيفي.

٣-تطبق إجراءات تأجيل الفصل الدراسي المعتمدة في قسم  التسجيل على الطلبة المتدربين.

٤-اليمكن إعادة قيد الطالب وتحويل حالتة إلى نشط خالل فترة التدريب بعد الموافقة على شروط التدريب 
وبدئه.

٥-يتم توزيع المتدربين على أماكن التدريب حسب استيفاء الشروط المعدة لذلك من قبل كل من ، الجهات 
المانحة للتدريب والقسم األكاديمي بالجامعة.

٧-يجب اإللتزام بخطة التدريب المعتمدة للطالب من قبل المؤسسه المانحة للتدريب وما يرافقها من إجراءات 
داخل الجامعة وفي مقر التدريب .

٨ -يمنح المتدرب ثالثة أشهر إلكمال متطلبات برنامج التدريب وإجراءات إخالء الطرف ويتم إيقاف العالوة 
الشهرية بعد انقضاء المدة المحددة.

 
 ٩ -يتطلب النجاح في برنامج التدريب إتمام ٣٠٠ ساعة تدريبية (٨- ٩) أسابيع  واجتياز التقييم المعد لذلك. 

١٠ - تطبق المادة ٧٢ من الالئحة التنظيمية لجامعات التقنية ويصدر قرار فصل للطالب في الحاالت االتية:

-الغياب لمدة أسبوعين متتالين وعدم اإللتحاق ببرنامج التدريب دون عذر مقبول.

-عدم مراجعة الجامعة إلستكمال باقي اإلجراءات بعد مرور أسبوعين على فترة اإلنتهاء المقررة للتدريب .

١١-ال يسمح ألي طالب بتغيير مكان تدريبة مهما كانت األسباب إال  إذا ارتأت الجامعة ضرورة في ذلك وأخذ 
موافقة مسبقة.



ماهي ضوابط وقوانين معادلة برنامج التدريب ؟٣
١-يتقدم الطالب بطلب معادلة تدريب بعد إعالن النتائج النهائية للفصل وقبل بدء برامج التدريب الرسمية، 

ويرفق مع الطلب المستدات األتية:

                              -أصل شهادة التدريب موضحا بها فترة ومجال التدريب .
                              -كشف رسمي ومعتمد بختم المؤسسة للحضور واإلنصراف.

٢- أن ال تكون فترة التدريب المعادلة  متزامنة مع دراسة الطالب في الجامعة خالل أحد الفصول الدراسية.
٣- ال يعادل أي تدريب قام به الطالب قبل مستوى الدبلوم السنة الثانية.

٤- يجب أن يتناسب مجال التدريب مع تخصص الطالب وأ ن يستكمل ٣٠٠ ساعة تدريبية أو أكثر سواء كان في 
مؤسسة واحدة للتدريب أو أكثر من مؤسسة.

٥.معادلة التدريب بعقد عمل مع إبراز مايثبت ذلك.

كيف يمكنني معرفة الفتره الزمنية المقرره للتسجيل في برنامج التدريب؟٤

من خالل اإلعالن الصادر من قسم التدريب على رأس العمل عبر الموقع اإللكتروني للجامعة والبريد اإللكتروني
 للطالب.

١٢-على الطالب المتدرب والدارس في نفس الوقت ( تدريب + مادة ) استكمال متطلبات التدريب ويحفظ حقه 
بالتدريب عند القسم األكاديمي حتى ظهور نتائج اإلمتحان النهائي إلستكمال اجراءات تخرجه.

١٣ -اليمكن إيقاف دراسة أي طالب في مرحلة الدبلوم العالي أو البكالريوس لإللتحاق بالتدريب بعد مرور خمس 
أسابيع من بداية الفصل الدراسي األول أو الثاني ومرور أسبوعين بعد بداية الفصل الصيفي ويستثنى من ذلك 

ماتراه الجامعة مسوغا للقبول.

١٤- بعد الموافقة على طلب إيقاف الدراسة وعدم توفر فرص تدريبية أو عدم امكانية تنفيذ برنامج التدريب 
ألي سبب كان خالل نفس الفصل فإنه يتم تحويل حالة الطالب الى موقوف ويباشر التدريب خالل الفصل الالحق.

١٥- يتحمل الطالب كل ما يترتب عليه في فترة التدريب من شروط وضوابط وإجراءات واليجوز له أن يحتج بعدم 
معرفة التعليمات والقرارات والنشرات الصادرة لتنفيذ تلك الشروط واإلجراءات.

١٦- بعد بدء برنامج التدريب الرسمي ال يعتد بأي تدريب اختياري قام به الطالب وال يمكن احتسابة بشكل كلي 
كان أو جزئي.



كيف يمكنني التسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل؟٦
يمكنك التسجيل  بإتباع الخطوات الموضحة في دليل الطالب للتسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل الذي 

يتم شرحه أثناء البرنامج التعريفي للطلبة المؤهلين للتدريب في بداية كل فصل دراسي وكذلك من خالل 
استالمك للدليل عبر بريدك اإللكتروني أو اإلطالع عليه في صفحة القسم اإللكترونية على موقع الجامعة .

ماهي جهات التدريب التى يمكن اإللتحاق بها؟
يمكن اإللتحاق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة شريطة أن  يكون  مجال التدريب مطابق لتخصص الطالب .

هل هناك مشرف من الجامعة  لمتابعتي أثناء التدريب ؟

ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة أو رغبت باإلستفسار أثناء التدريب ؟ 
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نعم يوجد مشرف من الجامعة لكل طالب.ويكون اإلشراف من خالل البريد اإللكتروني أو هاتفيا باإلضافة
 إلى الزيارات الميدانية.

يمكنك التواصل  مع مشرف الجامعة المسؤول عن تدريبك أوقسم التدريب على رأس العمل وذلك من خالل 
البريد اإلكتروني أو هاتفيا .

هل يحق لي تأجيل برنامج التدريب ؟
نعم .يحق للطالب التأجيل حسب المعايير الخاصة بقسم التسجيل في الجامعة .

مانوع الجهاز الذي يمكنني إستخدامه في عملية التسجيل؟
يمكنك إستخدام أي جهاز إلكتروني ما عدا اآليفون.

نعم .يتم عقد لقاء من قبل المختصين في قسم التدريب على رأس العمل في بداية كل فصل دراسي مع الطلبه 
المؤهلين للتدريب، حيث يتم فيه توضيح كل مايتعلق ببرنامج التدريب على رأس العمل.

هل هناك برنامج تعريفي  قبل البدء ببرنامج التدريب؟ ٥



ماهي متطلبات برنامج التدريب على رأس العمل؟
- إختيار المكان المناسب لتخصص الطالب .

- إكمال عدد ٣٠٠ ساعة تدريب.
-  إعتماد المؤسسة المدربة كشوفات الحضور واإلنصراف (تواقيع وأختام المؤسسة المدربة ).

- كتابة التقارير األسبوعيه في  برنامج التدريب اإللكتروني.
- إعتماد المؤسسة المدربة إلستمارة التقيم األول ( بعد اتمام ٤ اسابيع من برنامج التدريب ).
- إعتماد المؤسسة المدربة إلستمارة التقيم الثاني ( بعد اتمام ٨ اسابيع من برنامج التدريب ).

- إعداد تقرير نهائي عن برنامج التدريب.
- التحضير لعرض مرئي أو مقابلة وفقا لما يطلبه مشرف التدريب الخاص بالطالب.

هل الطالب محاسب عن تغيبه خالل فترة التدريب ؟
نعم .يتحمل الطالب كل ما يترتب عليه في فترة التدريب من شروط وضوابط واجراءات. 

ماذا يحصل إذا لم أجتاز برنامج التدريب بنجاح ؟
لن يتم إصدار إفادة التخرج للطالب،وعليه يتوجب إعادة متطلب التدريب مرة أخرى دون صرف العالوة.

ماذا أفعل بعد إنتهائي من تسليم متطلبات برنامج التدريب وإنهاءه بنجاح ؟
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- قم بإخالء طرفك من خالل األيقونه الخاصه بقسم التسجيل عبر النظام اإللكتروني للجامعة.    
- أدخل على قائمة الخدمات اإللكترونية.

- أختار إستمارة إخالء الطرف (تعبئة اإلستماره والضغط على زر التسليم). 
- التواصل مع قسم التسجيل إلستالم إفادة التخرج .
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هل يمكنني تغيير جهة تدريبي ؟١٢
ال يسمح ألي طالب بتغيير مكان تدريبه مهما كانت األسباب إال إذا ارتأت الجامعة ضرورة في ذلك وأخذ

 موافقة مسبقة.


