ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ

ﻤﻌدﻟﺔ بموﺠب قرار ﻤجﻠس اﻟﻌمداء رقم ( )2013/74ﺘﺎريخ 2013/2/12
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات" تعليمات تدريب

طلبد كليد الهنرسد " وبعمد بهدا اعتبدا اي مد برايد

الفص الرياسي الثاني م العام الجامعي 2013/2012

المادة (:)2

يكدن للكلمدات التاليد حيثمدا ويدت فدي هدذه التعليمدات المعداني المخصصد لهدا أدنداه مدا لد تدر القربند

على غير ذلك:-

الجامع  :جامع مؤت
العمير  :عمير كلي الهنرس

الكلي  :كلي الهنرس

اللجن  :لجن التريب

الميراني

المشرف ( :عضن هيئ التريبس) المشرف على التريب
الطال

 :طال

كلي الهنرس .

المادة (:)3

يتلقى طلب كلي الهنرس تريبباً عملياً ضم الخط الرياسي ألقسدام الكليد دعدر د ايسد مدا

( )123ساع معتمرة بنجاح وفقاً لآلتي:
(أ) .1 :أ تكددن مددرة التددريب
ست ساعات ينمياً.

 .2أ

يسج الطال

أو أي جامع أ رى.
 .3يسددمل للطالد

مباشرًة.

دالتددريب

مانيد أسددابيو متصددل

يقد عد

بناقددو مسد أيددام أسددعناياً ك ددر أدنددى و ()6

أي مادة دياسي في الفص نفسه متزامن مو التريب

سناء في جامعد مؤتد

قعد الفصد الصدديفي دعددر ا نتهدداء مد امت انددات الفصد الر ايسددي الثدداني

الفصل الدراسلا ال لا ا ن يسلل
(ب) .1 :يسمح للطالب المتدرب على الفصل الدراسلا ال
م اد دراسية ب اقع ( ) 4ربع سلاعا متتملدك د لد قصلىي يلة ملادك م سلبة الرة مت ام لة ملع
التدريبي بتد اذ م افقة القسم المت اي عميد الدليةي عللى ن تدل ن ملدك التلدريب ( )12لا عرلر
سب عا ً متصالًي ب اقع امسة يام سب عيا ً د د د ىي ( )6س ساعا ي مياًي ب يث ال يلث ر عللى
التلللدريب ( تد د تع ددري ن ددب الم ددادة دمنجد د قد دراي مجل ددس العم ددراء يقد د  2019/2018/250ت ددايب
)2019/2/26

 .2يسددمل للطال د

المتددريب علددى الفص د الصدديفي أ يسددج م دناد د ايسددي بناقددو سدداعتي فق د ك ددر

أقصى وأيد مدادة م نسدب أ درى متزامند مدو التدريب

علدى أ تكدن مدرة التدريب

( )12أ ندا عشدر

أسدعنعاً متصد ً وقناقددو مسد أيدام أسددعناياً ك ددر أدنددى و( )6سدت سدداعات ينميداً علددى أ

ذلددك علددى التددريب  ( .تد تعددري نددب المددادة دمنجد
تايب )2019/1/23

قدراي مجلددس العمددراء يقد 2019/2018/215

(ج) :يرصر للطال في كشف ع ماته ع م ناجل أو ع م ياس فدي مسدا التدريب الميدراني دعدر
إقرايها م مجلس القس المعني والكلي .

المادة (:)4
يشدك مجلدس الكليد لجند للتدريب

الميدراني برئاسد مسداعر العميدر لشدؤو الطلبد وعضدنب يؤسداء

األقسام وتتنلى اللجن المهام التالي :

أ .ت رير المؤسسدات والشدركات التدي تجدري معهدا ا تصدا ت لغايدات تدنفير فدر
للعمير دإجراء ا تصا ت مو تلك المؤسسات والشركات.

ب .تنزبو فر

التريب على الطلب الذي تنطعق عليه الشروط وفق الترتي

التدريب والتنسدي

التالي:

ب 1 /يغب الطال .
ب  2/التخصب.

ب  3/المعر التراكمي
ج .اعتمداد شدهادات التدريب

التدي تمدنل للمتدريقي مد الجهدات التدي تدريقنا لدريها ويفعهدا مشدفنع

بتقربر المشرف إلى مجالس األقسام المعني إلقرايها في مرة

الذي يلي الفص الذي تريب فيه الطال

د .است م التقربر الذي يكتبه الطال

تزبر ع شهر واحر م براي الفص

مو مراعاة وضو الخربجي .

ع فترة التريب

ومتادع تناص المشرفي م أعضاء الهيئ

المريق له .
التريبسي مو الطلب المتريقي والمؤسسات ّ
المادة (:)5
يعي يئيس القس المعني مشرف تريب
وتكن مهامه كما يلي:

لك شعب م الطلب المسجلي في مسا التريب

أ .متادع دوام الطلب المتريقي في مناقو التريب .

ب .تقري تقربر مفص حس

أنمنذج تقره اللجن ع تريب

يددؤ ر

الطال .

الميراني

المادة (:)6
يجدنز للطلبد تدنفير فدر

فدر

التدريب

اللجن .

تدريب

ألنفسده دا د المملكد أو ايجهدا علدى أ يدت ذلدك قعد تنزبدو

التدي تنفرهدا الجامعد

وفدي جميدو ال دا ت

يجدنز مباشدرة التدريب

المادة (:)7

إ دعدر منافقد

دريب عليهدا دعدر انتهداء مدرة التدريب
يقرم الطال لمشرفه تقر اً
بر فنياً عد المناضديو التدي ت ّ
يعرض التقربر على اللجن عتماده دعر تنسي
أقصاها أسعنعاً م تايب انتهاء التريب
التريب .

المادة (:)8

يعر اإلشراف على الطلب أ ناء التريب

ط ب على أ
المادة (:)9

يجداز الطالد

م النصاب الرياسي للمشرف بناقو ساع معتمرة لك عشرة

أ نداء فتدرة التدريب

إ فدي ال دا ت التدي تقريهدا الجهد التدي يتدريب فيهدا الطالد

وبجنز منل الطال

إجازة م ردة

ت س

تلغي هذه التعليمات التعليمات السادق وأي ق اريات تتعلق دالتريب

المادة (:)11

مشرف

يزبر اإلشراف على ساعتي معتمرتي للمشرف في الفص الناحر.

وتنافق عليها اللجن
المادة (:)10

د

فتدرة

م مرة التريب .

تتعايض معها.

يعت مجلس العمراء في أي أمني أ رى ل يرد عليها نب في هذه التعليمات.

