
مؤتة  جامعة في  الهندسة كلية لطلبة الميداني التدريب تعليمات  
12/2/2013( تاريخ 74/2013قرار مجلس العمداء رقم ) معدلة بموجب  

 

الفصا   برايا  ما  اعتباايا بهاا وبعما   "الهنرسا  كليا  طلبا  تاريب   تعليماا  " التعليماا   هذه تسمى(: 1المادة )
 2012/2013الرياسي الثاني م  العام الجامعي 

 

 (: 2المادة )
 غيار علاى القربنا  تار  لا  أدنااه ماا لهاا المخصص  المعاني التعليما   هذه في ويد   حيثما التالي  للكلما   يكون 

 -:ذلك
 مؤت  جامع  : الجامع 
 الهنرس  كلي  عمير  : العمير 
 الهنرس  كلي  : الكلي 
 الميراني التريب   لجن  : اللجن 

 التريب   على مشرفال التريبس( هيئ  )عضو : المشرف
 .الهنرس  كلي  طال   : الطال  

 

 (: 3المادة )
( 123الخط  الرياساي  قسساام الكليا   عار دياسا  ماا ع يقا  عا  ) ضم يتلقى طلب  كلي  الهنرس  تريببًا عمليًا 

 وفقًا لآلتي: ساع  معتمرة بنجاح

يًا كأااار أدناااى و ) أن تكاااون مااارة التاااريب  امانيااا  أساااابيخ متصااال   بواساااخ  مسااا  أياااام .1 )أ(:  ( سااا  6أسااايًو
 .ساعا  يومياً 

متزامنا  ماخ التاريب  ساوا  فاي جامعا  مؤتا  أو أي  هأي مادة دياسي  في الفص  نفسا  الطال    أن ع يسج   .2
 جامع  أ رى.

 يسمح للطال   التريب  سي  الفص  الصيفي  عر اعنتها  م  امتأانا  الفص  الرياسي الثاني مباشرًة. .3
  .1)ب(:  

4

12

6

تاااايب   250/2018/2019) تااا  تعاااري  ناااب الماااادة  موجااا  ساااراي مجلاااس العمااارا  يسااا   
26/2/2019) 

 

 



 ااث  سااعا  معتمارةيسمح للطال  المتريب علاى الفصا  الصايفي أن يساج  ماواد دياساي  بواساخ .  2
 اانااا( 12ر أسصااى  وأياا  مااادة مأوسااب  أ اارى متزامناا  مااخ التااريب   علااى أن تكااون ماارة التااريب  )كأاا

يًا كأار أدناى  و) ( سا  سااعا  يومياًا  علاى أن ع 6عشر أسايوعًا متصاًث  واواساخ  مسا  أياام أسايًو
) تااااااا  تعاااااااري  ناااااااب الماااااااادة  موجااااااا  ساااااااراي مجلاااااااس العمااااااارا  يسااااااا  ياااااااؤار ذلاااااااك علاااااااى التاااااااريب .  

 (16/6/2020تايب   354/2019/2020
 

 ما  إسرايهاا  عر  الميراني مساق التريب   في ياس   عثم  أو ناجح عثم  عثماته كشف في للطال   يرصر  )ج(:

  .والكلي المعني القس  مجلس
 

 (: 4المادة )
 اقسساام  يؤساا  الطلبا  وعضاوب  لشاؤون  العميار  مسااعر  برئاسا  المياراني للتاريب   لجنا  الكليا  مجلاس يشاك 
 :التالي  المهام اللجن  وتتولى

 للعميار  والتنساي   فار  التاريب   تاوفير لغاياا   اعتصااع   معهاا تجاري  التاي والشاركا   المؤسساا   تأريار  .أ

 والشركا . المؤسسا   تلك مخ اعتصاع    إجرا 

 :الترتي  التالي وفق الشروط عليه  تنطيق الذي  الطلب  على التريب   فر   توزبخ .ب 

 . الطال   يغب  ١ /ب 
 .التخصب  2/ب 
 المعر  التراكمي 3/ب 

 

 المشرف بتقربر مشفوع  لريها ويفعها ترياوا التي الجها   م  للمترياي  تمنح التي التريب   شهادا   اعتماد  .ج
 الاذي الفصا  يلاي الاذي الفصا  برايا  ما  واحار  شاهر ع  ع تزبر  مرة في إلسرايها المعني  اقسسام مجالس إلى

 .الخربجي  وضخ مخ مراعاة الطال   فيه تريب 
 التريبسي  أعضا  الهيئ  تواص  المشرفي  م  ومتا ع  التريب   فترة ع  الطال   يكتبه الذي التقربر استثم . د 

 .والمؤسسا  المرّيا  له  المترياي  طلب مخ ال
 

 (: 5المادة )
 وتكاون  يالمياران التاريب   مسااق فاي المساجلي  الطلبا  ما  شابب  لكا  تاريب   مشرف المعني القس  عي  يئيسي  

 : يلي كما مهامه
 .التريب   مواسخ في المترياي  الطلب  دوام متا ع   .أ
 . الطال   تريب   ع  اللجن  تقره أنموذج حس   مفص  تقربر تقري  .ب 
 



 (: 6المادة )
 التريب   فر   توزبخ سي  يت  ذلك أن على  ايجها  أو المملك  دا   قنفسه  تريب   فر   توفير للطلب  يجوز
 .اللجن  موافق   عر  إع التريب   يجوز مباشرة ع الأاع   جميخ وفي امع  الج توفرها التي

 

 (:7المادة )
 أسصااها فتارة  اث  مارة التاريب   انتهاا   عار  عليهاا ب تاريّ  التاي المواضايخ عا  فنيااً  اً تقربار  لمشارفه الطالا   يقارم

 .التريب   مشرف تنسي   ر  ع ععتماده على اللجن  التقربر عرض ي   ا  التريب   انتها  تايب  م  اً أسيوع
 
 

 (: 8المادة )
 طاثب  عشارة لكا  معتمارة بواساخ سااع  للمشارف الرياساي النصااب  م  التريب   أانا  الطلب  على اإلشراف يعر 
 .الواحر  الفص  في للمشرف معتمرتي  ساعتي  على اإلشراف يزبر  ع أن على

 

 (: 9المادة )
 عليهاا وتوافاق الطالا   يتاريب فيهاا التاي الجها  تقريها التي أاع  ال في إع التريب   فترة أانا  الطال   ي جاز ع

 . التريب   م  مرة تأس   ع مأردة إجازة الطال   منح وبجوز اللجن  
 

 (: 10المادة )
 .تتعايض معها  التريب   تتعلق سرايا   وأي السا ق  التعليما   التعليما   هذه تلغي

 
 (: 11المادة )

 .التعليما   هذه في نب  عليها يرد  ل  أ  رى  يأمو  أي  في العمرا  مجلس يي  
 
 


