
 ساعات تدريسية 3وبحد أقصى  للطالب الخريج مع مواد أخرى مادة التدريب الميداني مزامنةإجراءات 

 

  :الميداني التدريب من تعليمات (ج-ات أفقرال) 7المادة وفهم يجب قراءة  .1

  

ن لفصلين امل أي خالواد لماسة ودراني دالميب ايدرلتن ايجمع بيب أن الطللوز ( ال يج5مع مراعاة ما ورد في المادة ) -أ (:7دة )لماا

ت ( ساعا3ن )عد يزيما ال يو لكليةس اا مجلررھيقخاصة ت ال في حاالالصيفي ل اصلفاو الثاني ول واألن اسييدرالا

 .جھرلى تخؤدي ايك لن ذكادة اذا معتم

ل بتسجي ---ني دالميب ايدرلتء اسية باستثنادرالطتھ اخواد نهى مذي ألا ---ب الطيسمح للرة )أ( لفقافي ورد ما ة عاراممع  -ب

 كمي.رالتالھ دمعفع رني لدالميب ايدرلتامنة مع زامتدة ما

ال تحتسب ساعات الدوام الرسمي في الجامعة من ضمن فترة  ( و )ب( من ھذه المادةلحاالت الواردة في الفقرات )أفي ا -ج

التدريب، وعلى الطالب أن يحقق شرط مدة التدريب من خالل زيادة مدة التدريب لغاية تحقيق شرط عدد الساعات الفعلية 

 (.5كما ورد في المادة )

 

 3وبما ال يزيد مجتمعة عن مع مادة واحدة أو أكثر مزامنة مادة التدريب العملي  :الخريجيستطيع الطالب  .2

ساعات أو أقل فقط(  3أو مادة تعادل  مختبر ، ، 2)يشمل حاالت تزامن التدريب مع مشروع تخرج  تساعا

 .خالل الفصل الدراسي الذي ينعقد فيھ التدريب

خصوص ب قسمھالى  (نموذج اإلستدعاء موجود على صفحة التدريب الرسمية) عاءإستد متقدييقوم الطالب ب .3

  .التزامن

 .مخاطبة عمادة الكلية للحصول على الموافقة على التزامنب يقوم رئيس القسم .4

 يب لھ.التدر جيلسوت إستدعاء الطالب إلعتمادمخاطبة التسجيل تقوم عمادة الكلية ب .5

 

  مالحظات ھامة:

 مزامنة التدريب مع مادة  الحاالت األخرى للتزامن غير المذكورة أعاله )على سبيل المثال مزامنة التدريب

ساعات( فإن ھذه الحاالت بحاجة إلى التقدم بشكل مباشر بطلب إلى لجنة البت عن طريق بوابة الطالب  4تعادل 

المسؤول عن الردود ھو مسجل الكلية حيث يقوم بالرد  )طلب عرض قضية( ثم إنتظار الرد على الطلب. 

ئما طلب عرض ھنا أن وسيلة التواصل مع المسجل ھي دا عليها خالل اوقات الدوام الرسمي. يجب اإلنتباه

  قضية من خالل البوابة

  ه )بعد التواصل يجب على الطلبة الذين يرغبون بتزامن التدريب العملي مع أي مادة أخرى كما ھو موضح أعال

ن في جدولهم وھذه تسجيل مادة التزام معني أو التقدم بطلب إلى لجنة البت حسب كل حالة( رئيس القسم ال مع 

عملية مهمة جدا جدا لكي تتم اضافة مادة التدريب العملي الحقا من قبل مسجل الكلية بعد الحصول على الموافقة 

حسب األصول، وفي حال أن الطالب سجل التدريب في البداية وليس مادة التزامن، فإنھ لن يستطيع مسجل 

 .دريب العمليب ومن ثم اضافة مادة التزامن ومن ثم إضافة التالكلية إضافة مادة التزامن اال بعد سحبھ للتدري
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