
 إجراءات التدريب الخارجي

 

 نص علىوالتي ت الخطوات المطلوب عملها  الميداني التي توضح التدريب من تعليمات 16قراءة المادة  جبي: 

  

 يب الميداني خارج األردن فعليه: إذا رغب الطالب بالقيام بالتدر (:16دة )لماا

  قبل البدء بالتدريب بما يلي: (ي ومشرف التدريب في القسم المعنيرئيس القسم المعن)تزويد اللجنة  -أ

 ريقة التواصل مع مكان التدريب. عنوان وط -1

ديد مدى توافقه مع معلومات كافية عن مكان التدريب )من ضمنها الموقع اإللكتروني( وطبيعة عمله لتح -2

 تخصص الطالب.

التدريب ومعلومات كتاب من مكان التدريب يبين الموافقة على تدريب الطالب واسم الشخص المسؤول عن  -3

 التواصل معه.

 برنامج التدريب.  -4

يكون التدريب بدون أي إلتزام من قبل الجامعة أو الكلية من حيث السفر والتأشيرات والتكاليف المالية أو  -ب

 إلتزامات أخرى.

 

 حتاجي (ي ومشرف التدريب في القسمرئيس القسم المعن) لجنة التدريب في قسمه بعد حصول الطالب على موافقة 

 :الطالب الذي يرغب بالتدريب الخارجي

o  لوحدة الشؤون الماليةدينار  ١٠٠دفع مبلغ 

 ومختوم.  التدريب موجود على صفحة الدفع نموذج 

  مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون اإلتصال بالصناعة  بكتابة إسم يقوم الطالبفقط

من و وحدة الشؤون المالية والدفعتوجه لمن ثم البجانب الختم لليسار و يلالحا والتدريب

 لرئيس قسمه ومشرف التدريب ةالرسمي تعلى اإليميالالوصل  نسخة من إرسال ثم

 مرة أخرى ولكن ،مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون اإلتصال بالصناعة والتدريبو

وأخذ موافقتهم  التدريب عملية الدفع يجب أن تتم بعد إعالم رئيس القسم ومشرف

  التدريب االمسبقة على هذ
o إستالم الوصل أي طلب لم يتم ) يجب على الطالب أن يتقدم بطلب تدريب عبر بوابته وإعتماده من قبل مساعد العميد

 (مساعد العميد لشؤون اإلتصال بالصناعة والتدريب سيتم رفضهالمالي له من قبل 
o  حسب تاريخ بدء التدريبيستطيع الطالب اآلن بدء التدريب 
o يقوم الطالب بمتابعة طلب تدريبه على بوابته: 

 والذي سيبدأ التسجيل به الذي ينوي التدريب به عد أن يقوم بتسحيل مادة التدريب العملي على الفصل ب

 حسب التقويم الجامعي 
  القسم  أسبوع إلى أسبوعين وهي الفترة التي يقوم بها رئيس بفترة ال تقل عنالدراسي وبعد بداية الفصل

 بتعيين مشرف تدريب للطالب

 

 

http://pic.hu.edu.jo/Upload/55000000/ta3lemat.pdf
http://pic.hu.edu.jo/Upload/55000000/TrainingOutside_100JD_Payement.pdf

