تعليمات التدريب الميداني لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات
صادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2018/169تاريخ 2018/4/10
المادة ( )1تسمى هذه التعليمات "تعليمات تدريب طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات" ويعمل بها اعتباراً من الفصل
الصيفي من العام الجامعي .2018/2017
المادة ( )2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصصصصصصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
•
•
•
•
•
•

الجامعة :جامعة مؤتة
العميد :عميد كلية تكنولوجيا المعلومات
الكلية :كلية تكنولوجيا المعلومات
اللجنة :لجنة التدريب الميداني
المشرف( :عضو هيئة التدريس) المشرف على التدريب
الطالب :طالب كلية تكنولوجيا المعلومات

المادة ( )3يتلقى طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات تدريبا ً عمليا ً ضصمن الخطة الدراسصية سقسصام الكلية بعد دراسصة ما
ال يقل عن ( )90ساعة معتمدة بنجاح وفقا ً لآلتي:
أ.
ب.

ت.

ث.
ج.
ح.

تكون مدة التدريب الميداني ثمانية أسصابي متصصلة داخل اسردن أو خارجب بواق ( )40سصاعة
عمل أسبوعياً.
يسصم للطالب المتدرب على الفصصل الدراسصي اسول أو الفصصل الدراسصي الثاني أن يسصجل مواد
دراسصية بواق سصت سصاعات معتمدة كحد أقصصى باإلضصافة إلى مادة محوسصبة واحدة فقط من
ضصصصصصمن متطلبصات الجصامعصة اإلجبصاريصة متلامنصة م التصدريصب على أن ال يؤثر ذلصك على التصدريصب
الميداني شريطة موافقة القسم المعني وعميد الكلية خطيا ً على ذلك.
يسصصم للطالب المتدرب على الفصصصل الصصصيفي أن يسصصجل مواد دراسصصية بواق سصصت سصصاعات
معتمدة كحد أقصصصى باإلضصصافة إلى مادة محوسصصبة واحدة فقط من متطلبات الجامعة اإلجبارية
متلامنة م التدريب على أن ال يؤثر ذلك على التدريب الميداني شصصصصصريطة موافقة القسصصصصصم
المعني وعميد الكلية خطيا ً على ذلك.
أن يكون التدريب الميداني في الشصركات والمؤسصسصات المتخصصصصة سصواء في القطال العام أو
القطال الخاص لذا فإن اعتماد مكان التدريب يتطلب موافقة لجنة التدريب.
يرصصصد للطالب في كشصصف عهماتب عهمة ناج أو عهمة راسصصب في مسصصاب التدريب الميداني
بعد إقرارها من مجلس القسم المعني والكلية.
ال تعادل مادة التدريب الميداني بشهادة دولية.

المادة ( )4يشصكل مجلس الكلية لجنة للتدريب الميداني برئاسصة مسصاعد العميد وعضصوية رؤسصاء اسقسصام وتتولى
اللجنة المهام التالية:
أ .تحديد المؤسصصصسصصصات والشصصصركات التي تجرت معها االتصصصصاالت لفايات توفير فرص التدريب
والتنسيب للعميد بإجراء االتصاالت م تلك المؤسسات والشركات.
ب .تولي فرص التدريب على الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط وفق الترتيب التالي:

ب 1/رغبة الطالب.
ب 2/التخصص.
ب 3/المعدل التراكمي.
ت .اعتماد شهادات التدريب التي تمن للمتدربين من الجهات التي تدربوا لديها ورفعها مشفوعة
بتقرير المشصصصرف إلى مجالس اسقسصصصام المعنية إلقرارها في مدة ال تليد عن شصصصهر واحد من
بداية الفصل الذت يلي الفصل الذت تدرب فيب الطالب م مراعاة وض الخريجين.
ث .اسصصتهم التقرير الذت يكتبب الطالب عن فترة التدريب ومتابعة تواصصصل المشصصرفين من أعضصصاء
الهيئة التدريسية م الطلبة المتدربين والمؤسسات والشركات المدربة لهم.
المادة ( )5يُعين رئيس القسصم المعني مشصرف تدريب لكل شصعبة من الطلبة المسصجلين في مسصاب التدريب الميداني
وتكون مهامب كما يلي:
أ .متصابعصة دوام الطلبصة المتصدربين في مواق التصدريصب على أن يقوم المشصصصصصرف بعصدد من الليصارات
لموق التدريب بحيث ال تقل عن ليارة واحدة لكل شعبة.
ُقره اللجنة عن تدريب الطالب.
ب .تقديم تقرير مفصل حسب أنموذج ت ّ
المصادة ( )6يجول للطلبصة توفير فرص تصدريصب سنفسصصصصصهم داخصل المملكصة أو خصارجهصا على أن يتم ذلصك قبصل تولي
فرص التصدريصب التي توفرهصا الجصامعصة وفي جمي الحصاالت ال يجول مبصاشصصصصصرة التصدريصب إال بعصد موافقصة
اللجنة.
المادة ( )7يقدم الطالب لمشصصرفب تقريراً فنيا ً عن المواضصصي التي تدرب عليها بعد انتهاء مدة التدريب خهل فترة
أقصاها أسبول واحد من انتهاء التدريب ثم يعرض على اللجنة العتماده بعد تنسيب مشرف التدريب.
المادة ( )8يعد اإلشراف على الطلبة أثناء التدريب من النصاب الدراسي للمشرف بواق ساعة معتمدة لكل عشرة
طهب على أن ال يليد اإلشراف على ساعتين معتمدتين للمشرف في الفصل الواحد.
المادة ( )9ال يُجال الطالب أثناء فترة التدريب إال في الحاالت التي تقررها الجهة التي يتدرب فيها الطالب وتوافق
عليها اللجنة ويجول من الطالب إجالة محددة ال تحسب من مدة التدريب.
المادة ( )10تلفي هذه التعليمات السابقة وأت قرارات سابقة تتعلق بالتدريب تتعارض معها.
المادة ( )11يبت مجلس العمداء في أية أمور أخرى لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

تصم تصعصصصديصصصل نصص الصفصقصرتصيصن (ب) و (ت) مصن الصمصصصادة ( )3بصمصوجصصصب قصرار مصجصلصس الصعصمصصصداء رقصم
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