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تعليامت التدريب امليداين يف كلية الهندسة والتكنولوجيا
املادة )1(:  

والتكنولوجيا الهندسة  كلية  لطلبة  التدريب  التعليامت"تعليامت  هذه  تسمى 
.2019/2018 األول  الدرايس  الفصل  من  اعتباراً  بها  فيالدلفيا"ويعمل  جامعة  يف 

املادة )2(:   
يكون للكلامت التالية حيثام وردت يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها فيام 

ييل، ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
الجامعة: جامعة فيالدلفيا.

الكلية: كلية الهندسة والتكنولوجيا .
القسم: القسم األكادميي يف الكلية .

اللجنة: لجنة التدريب يف القسم.
األسبوع: أسبوع عمل بواقع أربعني ساعة معتمدة.

املادة )3(:
درجة  عىل  للحصول  املسجلني  القسم  طلبة  جميع  عىل  إجبارياً  التدريب  يكون 

البكالوريوس يف الهندسة والتكنولوجيا .
املادة )4(:  

يُسمح للطالب الذي اجتاز 115 ساعة معتمدة يف الربنامج الهندسية أو 90 ساعة 
لنموذج  معتمدة يف الربامج التكنولوجية ، التقدم بطلب التدريب الهنديس وفقاً 
خاص بذلك علامً بأن عدد ساعات التدريب هي 3 ساعات معتمدة وحسب معايري 

االعتامد .
املادة )5(:  

أن يكون الطالب متفرغاً للتدريب خالل هذه املدة وأن التتزامن مع الدراسة .
املادة )6(:

تكون مدة التدريب 7 أسابيع متصلة وبواقع 280 ساعة تدريبية .
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املادة )7(:
درجة  منح  لتعليامت  وفقاً  مقبول  بعذر  تدريبه  فرتة  خالل  املتدرب  تغيب  إذا 
البكالوريوس يف الجامعة يجب عليه استئناف تدريبه عند زوال العذر والتعويض عن 
فرته غيابه . أما إذا تغيب الطالب مدة تزيد عىل 30 باملائة من فرتة التدريب املقررة 

فعليه إعادة عملية التدريب .
املادة )8(: 

يقوم الطالب باختيار مؤسسة ذات عالقة بتخصصه الدقيق وتتوىل اإلرشاف املبارش 
التي  الجهة  التدريب يف قسمه العتامد  مراجعة مرشف  الطالب  تدريبه وعىل  عىل 

سيتدرب فيها . 
املادة )9(:   

بعد  أسابيع  ثالثة  أقصاها  اللجنة يف فرتة  إىل  فنياً  تقريراً  املتدرب  الطالب  يقدم  
انتهاء فرتة التدريب.

املادة )10(: 
تتوىل اللجنة املهامت التالية:

أ -  متابعة سري تدريب الطلبة والتأكد من التزامهم بربنامج التدريب.
ب -  تقييم تدريب الطلبة يف ضوء ما ييل:

1 . تقرير فني تقوم بإعداده الجهة التي تَدرَّب الطالب لديها.

2 . التقرير الفني املُشار إليه يف املادة 9.

3 . مالحظات اللجنة من خالل الزيارات امليدانية للمرشفني.
جـ -  إعالن نتائج تقييم التدريب.

املادة )11(:  
تُحال الحاالت التي ال تنطبق عليها نصوص هذه التعليامت إىل مجلس العمداء للبت فيها.

املادة )12(:
عميد الكلية مسؤول عن تطبيق هذه التعليامت.


