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 ۲۰۲۱) لسنة ۱(م قت رتعلیما
 

 داءلعمس امجلرار بقدرة لصالكلیة الھندسة اني دالمیب ایدرلتت اتعلیما
 

 ۳/۲/۲۰۲۱بتاریخ  ٤۲۹/۱۲/۲۰۲۱م قر
 

 لجامعةافي لكلیة الھندسة سیة درالطط الخت الباطلمتذا تنفی
 

سي درالل الفصایة دابن بھا مل یعمولھاشمیة " الجامعة افي كلیة الھندسة لبة طني لدالمیب ایدرلتت اتعلیمات " لتعلیماھذه اتسمى  ):۱دة (لماا
 .  ۲۰۲۰/۲۰۲۱لجامعي م العان امالثاني 

 .كلر ذینة على غیرلقدل اتم ما لت لتعلیمااھذه في وردت لمخصصة لھا حیثما المعاني اآلتیة ت اللكلماون یك ):۲دة (لماا
 لھاشمیة.انیة ردألالمملكة ا لمملكة:ا 
 لھاشمیة.الجامعة ا لجامعة:ا 
 سة.دلھناكلیة  لكلیة:ا 
 د كلیة الھندسة.عمی د :لعمیا 
القسم المعني ومشرف د ورئیس لعمید امساعن مون لتي تتكالكلیة البة طني لدالمیب ایدرلتافة على رلمشاللجنة ا للجنة:ا 

 التدریب في القسم المعني.
 الطالب في الكلیة والمسجل لمساق التدریب المیداني. الطالب: 
 ب.یدرلتدة امل خالم یبھدرمتابعة ت، ولبةطلاعلى راف باإلشم لقسن امف لمكلس ایدرلتایئة و ھعض رف:لمشا 
 

 ني:دالمیب ایدرلتا
ردن أو ألل اخص دالخام والعاع ااطلقالعالقة في ت ذات اسساؤلمأو ا تكارلشدى االبة بإحطلب / االطلق التحاا

ول لمعمت التعلیماوامة ظألنافق ص ولتخصل ابیقي في مجاطلتب ایدرلتاسابیع متصلة لتلقي أثمانیة دة جھ مرخا
 سسة.ؤلمأو اكة رلشابھا في 

، ویھدف التدریب إلى لكلیةت افي جمیع تخصصیاوس یورلبكالاجة درعلى ول لحصت الباطمتن مزءا ني جدالمیب ایدرلتدة اماد تع ):۳دة (لماا
 ما یلي:
 تنمیة المھارات الفنیة والمھنیة للطالب. -1
 زیادة معرفة الطالب في المجاالت التطبیقیة. -2
 تھیئة الطالب لسوق العمل. -3
 التواصل مع سوق العمل. -4
 والعمالء وغیرھم. زیادة مھارة االتصال عند الطالب من خالل التعامل مع الرؤساء والزمالء -5

 ):٤دة (لماا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ال تحتسح وبنجادة ) ساعة معتم۱۲۰ن (عل سة ما ال یقم دراتماد إني بعدالمیب ایدرلتدة افي مال لبة بالتسجیطیسمح لل -أ
 لغایة.ذه اكیة لھدراالستت الساعاا

 .الدراسیةخطتھ لمادة التدریب المقررة في وفقاً ني دالمیب ایدرلتل ابتسجیب الطلوم ایق -ب
ت ال یجوز اعتماد أي تدریب قام بھ الطالب لمساق التدریب المیداني وال یجوز لتعلیمان ھذه ا) م۱۳دة (لماة اعارامع م -ج

للطالب البدء بالتدریب قبل الحصول على موافقة من مشرف التدریب أو رئیس القسم في القسم المعني. یمكن اخذ موافقة 
و الكترونیا وال یشترط التوقیع الورقي ویكتفى بالتوقیع االلكتروني أو من خالل رئیس القسم/مشرف التدریب خطیا أ

 االیمیل الرسمي.
 یتم اعتماد مكان التدریب من قبل المشرف. -د
یجب أن یكون التدریب في مكان واحد، على أن یسمح للطالب بعد تنسیب المشرف وموافقة رئیس القسم المعني أن یتدرب  -ه

دریب على األكثر، بحیث ال تقل مدة التدریب في أي منھما عن نصف فترة التدریب المقررة في مكانین معتمدین للت
 ) من ھذه التعلیمات.٥والواردة في المادة (

یسمح بتغییر مكان التدریب وبعد موافقة اللجنة خالل األسبوع األول من مباشرة التدریب على أن ال یحتسب التدریب في  -و
 ).٥ریب المنصوص علیھا في المادة (المكان األول ضمن فترة التد

یقوم الطالب بتوفیر فرصة تدریب لنفسھ داخل أوخارج المملكة، وفي جمیع الحاالت ال یجوز مباشرة التدریب إال بعد  -ز
 موافقة المشرف.
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في واء سك لذلمتخصصة بات سساؤلمدى احإجھ في رخاردن أو ألل اخداسابیع متصلة أني ثمانیة دالمیب ایدرلتدة امون تك -أ ):٥دة (لماا
 ك.لذلمعني على م القسافقة واة مطیرشساعة،  ۲۰۰ص بعدد ساعات دوام فعلي كلي ال تقل عن لخام أو العاع ااطلقا

ب الطلب اتغی، وإذا في كلیة الھندسة وسیورلبكالاجة درمنح ت تعلیماالمنصوص علیھا في  بة واظلمام حكاأبق طت -ب
ینھي أن الحق على ت قوفي ك لوض ذیعوأن یا طخك لذفھ برمشم عالإعلیھ ب جویتیبھ فإنھ درترة فتء ثنادرب ألمتا
 ب.یدرلتافیھ ل سجذي لاسي درالل الفصانھایة ل قبب یدرلتا

 ت.لتعلیمان ھذه ا) م٥دة (لماافي واردة لدة المافق ولجامعي م العااسیة في درالول الفصن امل أي خالدرب بالتب الطیسمح لل ):٦دة (لماا
ن لفصلین امل أي خالواد لماسة ودراني دالمیب ایدرلتن ایجمع بیب أن الطللوز ) ال یج٥مع مراعاة ما ورد في المادة ( -أ ):۷(دة لماا

ت ) ساعا۳ن (عد یزیما ال یو لكلیةس اا مجلررھخاصة یقت ال في حاالالصیفي ل الفصاو الثاني ول واألن اسییدرالا
 جھ.رلى تخؤدي ایك لن ذكادة اذا معتم

ل بتسجی ---ني دالمیب ایدرلتء اسیة باستثنادرالطتھ اخواد نھى مذي ألا ---ب الطیسمح للرة (أ) لفقافي ورد ما ة عاراممع  -ب
 كمي.رالتالھ دفع معرني لدالمیب ایدرلتامنة مع زامتدة ما

ن فترة ال تحتسب ساعات الدوام الرسمي في الجامعة من ضم ) و (ب) من ھذه المادةلحاالت الواردة في الفقرات (أفي ا -ج
التدریب، وعلى الطالب أن یحقق شرط مدة التدریب من خالل زیادة مدة التدریب لغایة تحقیق شرط عدد الساعات الفعلیة 

 ).٥كما ورد في المادة (
دة على شھال لحاصب االطیسمح للت لتعلیمان ھذه ا) م۱۳دة (لماة اعارامو رة (أ) لفقا )٤المادة ( فيورد ما ة عارام مع -د

ن یكم لو أیجا رخن كاواء أسي سل درافصأي في دة / مواد دراسیة ماأي منة مع زاني متدالمیب ایدرلتدة امال لیة تسجیدو
 .دراسيصل في أي ف التسجیل اویسمح أن تكون زیادة عن الحد األعلى لعدد الساعات المسموح فیھ یجارخ

  :من ھذه المادة رة (أ)لفقافي ورد ما ة عاراممع  -ه
ب بإعتبار عملھ في مجال تخصصھ ولمدة ال تقل عن ثالثة أشھر متواصلة مع تقدیم إثبات على ذلك الطللوز یج -1

على أن یكون عمل الطالب بعد  حیث یعتبر ناجحا فیھا نيدالمیب ایدرلتدة اماب حتسات الغایاتوافق علیھ اللجنة 
 تاریخ إلتحاقھ بالجامعة.

روط لشن اني ضمدالمیب ایدرلتدة المال لتسجیإذا احتسبت الخبرة العملیة للطالب بدل مادة التدریب المیداني فعلیھ ا -2
ن یكم لاو یجا رخن كاواء أسي سل درافصأي في دة / مواد دراسیة ماأي منة مع زامت تلتعلیماھذه ابة في ولطلما

 ویسمح أن تكون زیادة عن الحد األعلى لعدد الساعات المسموح فیھا التسجیل في أي فصل دراسي. یجارخ
  دریب بحیث:تابعة إجراءات التیتحمل الطالب مسؤولیة م ):۸دة (لماا

  .لغایةا ذهلمتبعة لھول األصافق التي یتدرب فیھا من حیث أوقات وأیام الدوام ووسسة ؤلمافي ب یدرلتدوام ابزم یلت -1
أن یلتزم أثناء فترة التدریب بتعلیمات الجامعة وأن یكون خاضعا لنظام وتعلیمات المؤسسة المدربة وفي حال حدوث أي  -2

 التدریب في قسمھ فور حدوث ذلك. إشكال أثناء التدریب فعلیھ أن یخبر مشرف
غطیة الحاالت التى ال یتم تغطیتھا من قبل شراء بولیصة تأمین وعلى نفقتھ الخاصة من شركات التأمین المختلفة من أجل ت -3

 التأمین الذي یحصل علیھ الطالب من الجامعة وحسب الشروط المطلوبة من جھة التدریب وعن فترة التدریب.
تقدیم تقریر كل أسبوعین یوضح ما تم إنجازه خالل فترة تدریبھ موثقا بسجل یومي لساعات الدوام والنشاطات واألعمال  -4

 الثة تقاریر خالل مدة التدریب. ام بھا وبحد أدنى ثالیومیة التي ق
م یتصى وقن حدا أعیوسبدة أفي مب یدرلتء انتھاد ابعإلى المشرف في القسم المختص یبھ درترة فتن عتقدیم تقریر فني  -5

 ده. عتمات الغایا ل المشرفقبن مك لذمناقشة 
 لنماذج من وإلى الجھة المدربة. التأكد من وصول ا -6
 وبعد األخذ باإلعتبار مالحظاتھ.تسلیم التقریر النھائي للتدریب بعد مناقشة تقریر التدریب مع المشرف  -7
 ب إلى المشرف.یدرلتء انتھاد ابعتقدیم نموذج تغذیة راجعة عن فترة التدریب المیداني  -8
 ف.ب إلى المشریدرلتء انتھاد اعبتقدیم نموذج تغذیة راجعة المعبئ من قبل مسؤول التدریب  -9

 تسلیم التقریر أو التقییم السري موقع ومختوم من قبل الشركة في مغلف مغلق ومختوم من الخارج إلى المشرف. -10
  :ال یعتمد تدریب الطالب في الحاالت التالیة ):۹دة (لماا

 المیداني ألي سبب من األسباب.  إذا انسحب الطالب من مساق التدریب -1
 لمساق التدریب المیداني.مسجال إذا ألغي تسجیل الطالب وكان  -2
 ب من خالل دورات مدفوعة األجر. إذا ثبت للمشرف أن مركز التدریب یقوم بتدریب الطال -3
م حكا) من ھذه التعلیمات وبعد تطبیق أ٥) من مجموع الساعات المقررة في المادة (%۱٥إذا غاب الطالب عن أكثر من ( -4

 .لیة الھندسةفي كوس یورلبكالاجة در المواظبة وفقا لتعلیمات منح
 ).٥دریب حسب ما ورد في المادة (إذا لم یثبت الطالب أنھ أنھى المدة المحددة للت -5
 ). ۸اذا لم یلتزم بالمسؤولیات المنصوص علیھا في المادة ( -6

 لغایة.اذه لھد یعوذج بتعبئة نمك ل، وذیبھدرتر سین عري سر یركلیتھ یتقب الطلافیھا درب لتي یتالجھة زود ات ):۱۰دة (لماا
 لى: ویتل، فصل ني في كدالمیب ایردللتأو أكثر فا رلكلیة مشم اقسان أمم قسل یسمي ك ):۱۱دة (لماا

 تھم.متابعولبة طیبیة للدرتص رفرفیوتلغایة لمختصة ت اسساؤلممع التنسیق ا -أ
 ب.یدرلترة افتل لبة خالطلامتابعة نیة لدالمیرات ایازلانامج ربداد عإ -ب
تنسیق وإعالن موعد مناقشة التقاریر الفنیة للتدریب ویجب أن یكون ھذا الموعد قبل إنتھاء اإلمتحانات النھائیة في الجامعة  -ج

 الدراسي الذي ینعقد فیھ التدریب.للفصل 
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 الم التقریر النھائي من الطلبة.است -د
 :وءفي ضفي القسم المعني لبة طلا بیدرتم تقیی -ه

 .تلتعلیمان ھذه ا) م۱۰دة (لمااي ف لیھر إلمشاري السر ایرلتقا -1
 .تلتعلیمان ھذه ا) م۸دة (لماا) من ٥الفقرة (ي لیھ فر إلمشاب االطلر ایرتق -2
 والتي یجب مراجعتھا كل أسبوعین.التقاریر التي توضح األنشطة واألعمال التي قام بھا الطالب أثناء التدریب  -3
ت قتضب اذا ایدرلتادة عاب االطلن امب لطیوز للمشرف ان یجره ویرتقول حب الطلامناقشة رف ولمشت ااظمالح -4

 ك.لرورة ذلضا
دة عاإھ علیب الطلوب اسرفي حالة ب" وحسب األصول وسأو "را"ناجح" رة عبات بتثبیب یدرلتم انتائج تقیین عالإ -و

 مال.كاب یدرلتا
ارتھم في أماكن التدریب مرة واحدة على األقل إن كان التدریب داخل األردن، أو ب وزییدرلترة افتل خالمتابعة الطلبة  -ز

باستخدام إحدى وسائل االتصال المتاحة إذا تعذر وصول عضو ھیئة التدریس لموقع التدریب او اذا كان التدریب خارج 
 لب للجنة بعد كل زیارة أو إتصال.األردن، وأن یقدم تقریرا عن إنجازات الطا

 مواقع التدریب المیداني وبرنامج العمل التدریبي قبل بدء التدریب.  اعتماد -ح
 للجنة بما یلي:وم اتق ):۱۲دة (لماا

 لعالقة.ت ذات اسساؤلمافق مع والتوابالتنسیق ب یدرلتت وأھداف امجاالد یدتح -أ
 الكلیة وأماكن التدریب.لبة بین إعداد ومتابعة جمیع المخاطبات والكتب الرسمیة المتعلقة بالتدریب المیداني للط -ب
 ت والمؤسسات المعتمدة للتدریب .االحتفاظ بقائمة أسماء الشركا -ج
 دریب لغایات توفیر فرص التدریب.إجراء االتصاالت والمراسالت مع الشركات والمؤسسات ومراكز الت -د
 موذج التقییم الخاص بذلك.عبئة ناالتفاق مع مسؤولي المؤسسات التي یتدرب فیھا الطالب على تقییم الطالب المتدربین وت -ه
 النظر في مشكالت التدریب واتخاذ القرارات بخصوصھا على ضوء ھذه التعلیمات وضمن تعلیمات الجامعة. -و

دة ماب حتسات الغایادة لشھاد ھذه اعتماوز افیج، لجامعةابھا رف ختصاصھ تعتل الیة في مجادة دوعلى شھاب الطلول احصل في حا ):۱۳دة (لماا
 لتالیة:روط الشن اضموني دایلمب ایدرلتا

 ت.لتعلیماھذه ابة في ولطلمروط الشن اني ضمدالمیب ایدرلتدة المال بالتسجیب الطلوم ایقأن  -1
 لكلیة. والمعني م القسن اسبقة ملمافقة والمد اخأ -2
 .نيدالمیب ایدرلتاعلمیة تكافئ وتقنیة دة مادورة لوي اتحأن  -3
روط لشكافة الیخضع وأن ني دالمیب ایدرلتدة اتسجیلھ لمارة فتل لكلیة خالابا في درلیة متدولدة الشھال احامر یعتب  -4

 ب.یدرلخاصة بالتا
 ني.دالمیب ایدرلخاصة بالتروط الشالیة دولدة الشھااعلى ول لحصاعى في رای -5

 یسي.درلتافي عبئة ب البا تحسط) ۱۲(ل لك دةحدة واني ساعة معتمدالمیب ایدرلتاعلى یحسب للمشرف  ):۱٤دة (لماا
رة فتل بة خالولطلمانیة دالمیرات ایازلز اخاصة إلنجال سیلة نقدام وستخاني دالمیب ایدرلترف المشوز ) یج۱۱دة (لماة اعارامع م ):۱٥دة (لماا

 لجامعة.ابھا في ول لمعمت التعلیماوامة ظألنافق وتھ رسیار ستئجادل افع لھ بدیب، ویدرلتا
 یب المیداني خارج األردن فعلیھ: إذا رغب الطالب بالقیام بالتدر ):۱٦دة (لماا

  قبل البدء بالتدریب بما یلي:تزوید اللجنة  -أ
 ریقة التواصل مع مكان التدریب. عنوان وط -1
دید مدى توافقھ مع تخصص معلومات كافیة عن مكان التدریب (من ضمنھا الموقع اإللكتروني) وطبیعة عملھ لتح -2

 الطالب.
التدریب ومعلومات التواصل كتاب من مكان التدریب یبین الموافقة على تدریب الطالب واسم الشخص المسؤول عن  -3

 معھ.
 برنامج التدریب.  -4

 یكون التدریب بدون أي إلتزام من قبل الجامعة أو الكلیة من حیث السفر والتأشیرات والتكالیف المالیة أو إلتزامات أخرى. -ب
إذا كان تدریب الطالب أونالین بسبب ظروف خاصة تقتضي ذلك وبموافقة اللجنة، تراعى الظروف الخاصة لطبیعة ذلك التدریب  ):۱۷دة (لماا

 لھاشمیة.الجامعة افي كلیة الھندسة لبة طني لدالمیب ایدرلتت اتعلیماوبما یتسق مع 
 ورد في ھذه التعلیمات.تُلغى ایة تعلیمات أو قرارات أخرى سابقة تتعارض مع ما  ):۱۸دة (لماا
 متھا.ظنوالجامعة ن انیوامع قرض بما ال یتعات لتعلیماذ ھذه اتنفین عون لؤومسم ألقساء اساد ورؤلعمیا ):۱۹دة (لماا
 ت.لتعلیماھذه افي ص علیھا نرد یم لتي لت الحاالافي داء لعمس امجلت یب ):۲۰دة (لماا
 


