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مقدم ـــــــــــــة
إعتمدت كلية الهندسة بجامعة جازان برنامج التدريب الميداني في قطاعات حكومية و خاصة معتمدة ومعروفة
كإحدى إستراتيجيات التعاون المعرفي البناء مع سوق العمل ،حيث يعد برنامج التدريب الميداني متطلبا أساسيا
للتخرج من الكلية بجميع تخصصاتها .ويمتد برنامج التدريب الميداني إلى  8أسابيع ،مما يتيح للطالب فرصة التطبيق
العملي للمعارف والمهارات التي اكتسبها خالل سنوات الدراسة في الكلية تحت إشراف المختصين.
وحرصا من الكلية بشكل عام ووحدة التدريب الميداني بشكل خاص على أن يكمل الطالب برنامج التدريب الميداني
بسالسة تامة ،ولتحقيق األهداف المرجوة منه بأفضل المقاييس فقد تم إعداد هذا الدليل بغرض توعية الطالب
باإلجراءات المطلوبه منه إنهاؤها والمواعيد الهامة التي يجب عليه االلتزام بها ،اضافة إلى إرشاده بأنظمة ولوائح
البرنامج كافة.

وحــــدة التـــــــدريــــــب المـــيـــــــدانــي
هي إحدى الوحدات التي تندرج تحت وكالة الكلية للشؤون االكاديمية و تتولى هذه الوحدة كل االمور المتعلقة
بتدريب الطالب بداية من ايجاد الفرص التدريبية بالتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية و الخاصة إلى الموافقة
على قبول طلبات التدريب و توزيع الطالب على الجهات و متابعتهم و اعداد نتائج التدريب بالتنسيق مع االقسام
االكاديمية و تزويد االقسام بالمعلومات المطلوبة و الخاصة بطالب كل قسم إلى غير ذلك من االعمال المتعلقة
بالتدريب.
الـــرؤيـــــــــــة
الريادة في مجال التدريب لتعزيز قدرات الطالب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بكفاءة و فاعلية.

الـــرســـالــة
بناء عالقات متميزة وفعالة في مجال التدريب بين الكلية وطالبها من جهة وبين الكلية وجهات التدريب من جهة
أخرى بهدف إعداد طالب أكثر قدرة على التميز في الحياة العملية ،و ذلك باختيار جهات تدريب لها برامج تدريبية
مناسبة ومالئمة تضمن عكس الجوانب النظرية التي تعلمها الطالب بالواقع العملي بسوق العمل ،مما يعزز من
مستوى الشراكة بين الجامعة و القطاعات الحكومية و الخاصة.
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األهــــــداف
 صقل وتطوير المهارات العلمية والبحثية للطالب في بيئة علمية تنموية
 تعزيز التواصل العلمي واألكاديمي الفعال بين البيئة األكاديمية والحياه العملية.
 توثيق العالقات من خالل التواصل بين الكلية وجهات التدريب المختلفة عبر وسائل االتصال المختلفة في
سبيل إيجاد فرص عمل للخريجين.
 إيجاد فرص التدريب المناسبة من خالل التواصل مع المرافق الصناعية والمؤسسات الحكومية العامة
والخاصة لتسهيل تدريب الطالب.

الئحة التدريب الميداني
المادة ( :)1يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها فيما يلي ،ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
المملكة :المملكة العربية السعودية
الجامعة :جامعة جازان.
الكليـــة :كلية الهندسة في الجامعة.
القــسم :أي قسم أكاديمي في كلية الهندسة.
العمــيد :عميد الكلية.
الوحدة :هي وحدة التدريب الصيفي بكلية الهندسة و يكون مسؤول عنها منسق وحدة التدريب بالكلية و
تندرج الوحدة في هيكلتها تحت و كالة الكلية للشؤون االكاديمية.
اللجنــة :اللجنة المشرفة على التدريب الميداني في الكلية و التي يكون فيها منسقي التدريب باالقسام و
منسق التدريب بالكلية وتخضع للهيكل االداري المعمول به في الكلية ،و تتولى هذه اللجنة كل
األمور المتعلقة بتدريب الطالب من الموافقة على قبول طلبات التدريب الى ايجاد الفرص
التدريبية وتوزيع الطالب على الجهات ومتابعتهم واعداد نتائج التدريب ،وتزويد األقسام
بالمعلومات المطلوبة و الخاصة بطالب كل قسم الى غير ذلك من األعمال المتعلقة بالتدريب.
رئيس اللجنة :عضو هيئة التدريس المكلف من قبل العميد لإلشراف ومتابعة التدريب الميداني في الكلية.
منسق الوحدة :يقصد به منسق وحدة التدريب بكلية الهندسة و يرتبط مباشرة بوكيل الكلية للشؤون
االكاديمية.
منسق التدريب بالقسم :و يقصد به منسق التدريب الميداني بكل قسم داخل الكلية و يرتبط مباشرة برئيس
القسم االكاديمي ،و هو عضو في لجنة التدريب الميداني بالكلية ،ويكون تواصله فيما يخص
التدريب مباشرة مع منسق وحدة التدريب بالكلية.
مشرف التدريب بالقسم :هو عضو هيئة التدريس المكلف من القسم باإلشراف على الطلبة و متابعة
تدريبهم خالل مدة التدريب.
التدريب :التدريب الميداني لطلبة كلية الهندسة.
الطالب المتدرب :هو أي طالب تنطبق عليه شروط التدريب.
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الطالب المتوقع تخرجه :هو أي طالب يتوقع أن يكمل جميع متطلبات الحصول على الدرجة في نفس
الفصل المسجل فيه حاليا.
حذف التدريب :ويقصد به حذف اسم الطالب من قوائم وسجالت التدريب بدون أي اجراءات عقابية على
الطالب.
الغاء التدريب :عدم احتساب تدريب الطالب وكذلك عدم الغاء اسمه من سجالت وقوائم التدريب ،ويكون نتيجة
لمخالفة ارتكبها الطالب قبل أو أثناء أو بعد التدريب الميداني وما بتبع ذلك من االجراءات اإلدارية بخصوص الدرجة
وتقدير التدريب وحينما يتقدم للتدريب مستقبال.
المادة ( :)2يعد التدريب الميداني إجباريا لجميع طالب الكلية المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس في
الهندسة .وتقوم الكلية بتوفير فرص تدريبية للطلبة ويجوز للطالب الحصول على فرصة تدريبية خاصة به داخل
المملكة أو خارجها شريطة موافقة اللجنة.
المادة ( :)3يهدف التدريب إلى إكساب الطالب مهارات علمية وعملية متعددة في مجال تخصصه من خالل التدريب
في المؤسسات أو الشركات العامة أو الخاصة العاملة في حقل تخصصه .كما يهدف الى تسويق مخرجات األقسام
حيث أنه قد تتاح الفرصة للحصول على وعد بالتوظيف من قبل الجهة المانحة للتدريب.
المادة ( :)4يسمح للطالب التقدم بطلب التدريب بعد إنهائه بنجاح لما ال يقل عن  110ساعة من الخطة المعتمدة للقسم،
ويكون البدء بالتدريب وفقا ً للشروط التالية:
.1

الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة ،وذلك بتعبئة نموذج طلب تسجيل و تعهد التدريب الصيفي.

 .2تسجيل مقرر التدريب الميداني (وفقا لعدد الساعات المعتمدة له في الخطة الدراسية للبرنامج) في فصل
التدريب (الفصل الصيفي) ألغراض استمرارية التسجيل.
 .3ال يجوز للطالب تسجيل أي مادة أخرى بشكل متزامن مع مساق (مقرر) التدريب الميداني ويتم الغاء
التدريب له في حالة مخالفة ذلك.
المادة ( :)5ال تقل مدة التدريب داخل المملكة أو خارجها عن ثمانية أسابيع عمل متصلة و على أال تقل ساعات
التدريب اليومية عن  7ساعات .وفي حالة عدم توافر تلك الشروط فلن يتم قبول تدريب الطالب .ويستثنى من ذلك
الجهات التي لديها برنامج تدريبي ثابت (مثل :شركة ارامكو ،سابك ،الهيئة الملكية بينبع و الجبيل ،مسك )....،و
معتمد و بموافقة خطية من اللجنة ،على أن تكون مدة التدريب متصلة و ال يجوز تجزئتها بأي شكل من األشكال ،و
يجب على الطالب موافاة اللجنة بأي تغيير في خطة التدريب قبل أو اثناء التدريب.
المادة ( :)6يتقدم الطالب بطلب التدريب وفق خطوات و إجراءات محددة ،حيث تمر إجراءات طلب التدريب الميداني
بعدة مراحل ،و ي جب على الطالب المقبل على التدريب الميداني إتمام اإلجراءات أدناه حسب التوقيت الزمني المحدد
تبعا للمراحل المرضحة أدناه:
المرحلة االولى :ما قبل بداية التدريب الميداني:
 .1خالل الفصل الدراسي الثاني بدءا من االسبوع االول و حتى نهاية االسبوع الرابع.
 .2خالل األسابيع  5و حتى  12من الفصل الدراسي الثاني.
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المرحلة الثانية :خالل فصل التدريب الميداني (الفصل الصيفي).
المرحلة الثالة :بعد االنتهاء من التدريب الميداني (الفصل الصيفي) و عند بدء الفصل الدراسي التالي (الفصل
الدراسي األول).
كامل االجراءات الخاصة بالمراحل الثالثة سيتم شرحها في الصفحات القادمة (انظر صفحة .) 13
المادة ( :)7تقع مهمة الحصول على فرص تدريبية كافية للطالب على لجنة التدريب الميداني في الكلية ممثلة في
منسق وحدة التدريب بالكلية و منسقي التدريب باالقسام االكايديمية تحت اشراف وكالة الكلية للشؤون االكاديمية ،على
أن يتم ترشيح كل طالب في مجال تخصصه ومراعاة ما ورد في المادة ( )6وتتم المراسالت على النحو اآلتي:
 .1تتم مراجعة قوائم الجهات الموجودة لدى اللجنة للعام السابق ،بحيث يمكن اضافة جهات جديدة أو حذف
بعض الجهات بناء على تقارير مشرفي التدريب بالقسم (اثناء فترة التدريب) أو حسب وجهة نظر اللجنة.
 .2يتم اعداد الخطابات لمراسلة الجهات المعتمدة من قبل اللجنة ممثلة في منسق وحدة التدريب في الكلية،
و يستكمل اجراء التوقيع عليها من قبل العميد أو من ينيبه مع ارفاق النماذج المطلوبة ،و يتم توزيع عدد
الفرص التدريبية على االقسام االكاديم ية حسب احتياج و طلب جهات التدريب و بالتنسيق مع وكيل الكلية
للشؤون االكاديمية ،ثم يتولى منسق وحدة التدريب بالكلية بالتنسيق مع مدير االدارة في الكلية و تحت اشراف
وكالة الكلية للشؤون االكاديمية لمخاطبة ومتابعة المراسالت مع الجهات المعنية سواء عن طريق الهاتف،
البريد االلكتروني ،أو الفاكس لإلسراع في الحصول على اجابات من هذه الجهات في الوقت المناسب وتزويد
اللجنة بذلك.
 .3يتم ارسال قوائم االسماء للتدريب الى الجهات المعنية قبل بدء التدريب بفترة مناسبة وتخطر بأي
تغييرات قد تحصل بعد ذلك.
 .4يسجل الطالب مادة التدريب كمقرر موجود في خطته الدراسية وعلى منسق التدريب بالقسم بالتعاون مع
مسجل القسم التأكد من صالحية االجراء ومدى إنطباق الشروط على الطالب المسجلين ،و تتم مراجعة
القوائم من وكالة الكلية للشؤون االكاديمية للتأكد من استحقاق الطالب لتسجيل مقررات التدريب الميداني
وعدم تمكين الطالب المتدربين من الجمع بين أي مقرر دراسي والتدريب حسب ما ورد في المادة (.)4
أما بالنسبة للطلبة الذين يرغبون بالتدريب لدى جهات معينة واستعدادهم إلحضار فرص تدريبية خاصة فتخضع لما
يلي:
 .1يتقدم الطالب بطلب لمنسق التدريب في قسمه االكاديمي مبينا رغبته في التدريب لدى جهة معينة
موضحا كافة البيانات المطلوبة عن الجهة إضافة الى الموافقة الشفهية ( و الخطية إن أمكن ذلك) من هذه
الجهة و يتحمل الطالب مسؤولية ذلك (.و بناء على ذلك يتم اصدار خطاب الى الجهة الخاصة و يتحمل
الطالب احضار خطاب الموافقة من الجهة التدريبية إضافة الى خطة التدريب).
 .2يتم اعداد الخطابات من قبل منسق وحدة التدريب بالكلية لهذه الجهة مرفقا به النماذج المطلوبة لتعبئتها
من قبل الجهة.
 .3ال يتم توجيه الطالب لهذه الجهة اال بعدما ترد موافقتها الشفهية ( والخطية إن امكن ذلك) و تزويد
الطالب بالبيانات الخاصة بالجهة وبعد ذلك يصدر خطاب الكلية مرفقا مع خطة التدريب التي يجب تعبئتها من
قبل جهة التدريب.
.4

يجوز للجنة عدم الموافقة على أي فرص تدريبية خاصة من أي جهة طبقا لما يلي:
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أ -إذا لم يتم التنسيق المسبق مع اللجنة.
ب -إذا كانت عدد الفرص التي تم الحصول عليها من قبل اللجنة كافية لجميع الطالب ،أو كان حصول
الطالب على مقاعد معينة في جهة ما قد ينعكس سلبا على عالقة اللجنة بالجهات التي
أبدت موافقتها على تدريب الطلبة.
ج -أن تكون الجهة التي طلبها الطالب غير مناسبة لتدربه إما لصغر حجمها أو لضعف إمكانياتها أو لكثرة
الطلبة الموجهين للتدريب فيها.
المادة ( :)8ال يجوز تغيير مكان التدريب المتفق عليه إال بالموافقة الخطية المسبقة من قبل القسم االكاديمي أو
بالتنسيق مع منسق وحدة التدريب بالكلية و تحت اشراف وكالة الكلية للشؤون االكاديمية بعد تقديم األسباب لذلك.
المادة ( :)9في حالة تنافس ا لطلبة على التدريب في جهة معينة فإن المفاضلة بينهم تتم بناء على نظام نقاط تضعها
اللجنة و يراعى فيه المعدل و عدد الساعات المجتازة و مكان السكن ،إضافة إلى أي معايير أخرى تراها اللجنة.
المادة ( :)10يكون التدريب بدون أي إلتزام من قبل الجامعة أو الكلية سواء تعلق ذلك االلتزام بالسفر أو التأشيرات
أو أية أمور أخرى.
المادة ( :)11يتم عقد محاضرة ارشادية للطالب المتحققة شروط التدريب لديهم خالل الفصل الدراسي الثاني (الفصل
الدراسي الذي يسبق فصل التدريب الميداني) يدخل ضمن فعالياتها ما يلي:
 .1القاء محاضرة من قبل اللجنة ورؤساء األقسام عن أهمية التدريب وتعليماته ،وشرح للنماذج المطلوب
تعبأتها من قبل الجهة المدربة أو الطالب المتدرب وشرح آللية تقييم التدريب واعتماد النتائج.
 .2كلمة توجيهية من عميد الكلية أو من ينيبه.
 .3اتاحة الفرص للنقاش و الحوار و االجابة عن تساؤالت المتدربين.
 .4تسليم النماذج الواجب تعبأتها سواء من الطالب أو من المشرف أو جهة التدريب.
المادة ( :)12على الطالب المتدرب اإللتزام بالحضور في التدريب لجميع الفترة المحددة و في حالة الغياب يتخذ بحقه
أحد اإلجراءات التالية:
.1

ال يجوز للطالب الغياب أكثر من خمسة أيام متصلة على أال تكون ضمن فترة بداية التدريب ويعطى
الطالب درجة محروم في حالة مخالفة ذلك إذا لم يتقدم بعذر مناسب تقبله اللجنة ،وفي حالة قبول العذر
فيتم حذف التدريب للطالب و يوضع في قائمة االحتياط للسنة القادمة ،و يجب إشعار جهات التدريب
بهذا الشرط.

.2

ال يحق للطالب الغياب أكثر من  10أيام متفرقة ومن يثبت غيابه أكثر من المدة المحددة فيتم رصد
درجة محروم إذا لم يتقدم بعذر مناسب تقبله اللجنة ،وفي حالة قبول العذر فيحق للجنة التدريب بالكلية
اتخاذ ما تراه مناسبا للطالب المتدرب.

.3

الطالب الذي يتغيب أقل من المدة المذكورة أعاله بعذر أو بدون عذر يؤخذ ذلك في عين االعتبار عند
احتساب الدرجة النهائية.

المادة ( :)13يتحمل الطالب مسؤولية متابعة إجراءات التدريب و االلتزام بتعليمات التدريب الميداني من حيث
التنسيق مع المشرف على التدريب خالل فصل التدريب الميداني (مشرف التدريب للقسم الذي يتبعه الطالب)
والتأكد من وصول النماذج من وإلى الجهة المانحة للتدريب.
المادة ( :)14يلتزم الطالب المتدرب أثناء تدربه بما يلي:
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مباشرة التدريب منذ اليوم األول لتاريخ بدء التدريب.

 .2المحافظة على الحضور و االنصراف حسب نظام الجهة التي يتدرب بها الطالب.
 .3تقبل النصح و التوجيه من المشرفين على تدريبه من قبل جهة التدريب.
 .4التقيد ببرنامج التدريب المعد له من قبل الجهة.
 .5اتباع شروط السالمة المعمول بها في جهة التدريب.
 .6التعاون مع الموظفين اآلخرين و تنفيذ ما يطلب منه فيما يخص لوائح و ضوابط التدريب.
 .7الحرص على ممتلكات الجهة و التعامل معها بكل أمانة و إخالص.
 .8عدم إفشاء أسرار جهة التدريب التي يطلع عليها و االهتمام بأدبيات العمل.
 .9االتصال بمشرفه من قبل الكلية في حالة وجود أي مشكلة لم يستطع حلها.
 .10يقوم الطالب بكتابة نشاطاته اليومية موثقا في تقرير التدريب و أخذ ما يلزم من صور (بما اليخالف
تعليمات و توجيهات جهة التدريب) و ما يلزم إلعداد التقرير النهائي للتدريب بالتنسيق مع جهة التدريب.
المادة ( :)15يلتزم الطالب خالل (أسبوعين) على األكثر من انتهاء فترة التدريب بما يلي:
 .1تسليم جميع النماذج االصلية و الخاصة بالتدريب مكتملة توقيعا وختما.
 .2تسليم نموذج (تقويم طالب متدرب) و المتعلق بتقييم التدريب ويعبأ من قبل جهة المانحة للتدريب ويسلم
بالظرف المغلق و المختوم لمشرف التدريب.
 .3تسليم نماذج (تقرير التقدم االسبوعي للطالب) النسخة االصلية و المتعلقه بتقييم التدريب من قبل الطالب
و مدى تقدمه و المشاكل التي تواجهه ويسلم لمشرف التدريب.
 .4إعداد و تسليم تقرير التدريب حسب النموذج المعتمد ويسلم لمشرف التدريب.
 .5االلتزام بالمواعيد المحددة من قبل وحدة التدريب ومتابعة االجراءات الخاصة داخل االقسام االكاديمية
العتماد التدريب للطالب.
المادة ( :)16يتم تقييم التدريب وفقا لما يلي:
 .1تقييم اللجنة المشكلة داخل القسم االكاديمي لتقرير التدريب الميداني (  25درجة).
 .2تقييم اللجنة المشكلة داخل القسم االكاديمي لعرض الطالب و مناقشتها التدريب الميداني (  25درجة).
 .3تقييم جهة التدريب الميداي للطالب وفق نموذج تقييم جهة التدريب ( 25درجة)
 .4تقييم المشرف على التدريب خالل فترة الصيف (  25درجة) مقسمة كاالتي:
 تقرير التقدم االسبوعي للطالب خالل فترة التدريب (االسبوعية) (  15درجة).
 تسليم نموذج إشعار مباشرة التدريب الميداني في الموعد المحدد ( 10درجات).
المادة ( :)17يكون قرار اعتماد التدريب الميداني للطالب من قبل لجان مشكلة داخل االقسام االكاديمية لمناقشة
الطالب الذين أنهوا التدريب الميداني في الفصل السابق وترفع الدرجات الى عمادة القبول والتسجيل لرصدها بعد
إعتمادها من مشرف التدريب وعميد الكلية أو من ينيبه وفقا ً لتعليمات الجامعة خالل فترة ال تتجاوز  4أسابيع من بداية
الفصل الدرا سي الذي يلي التدريب ،وفي حالة الطالب الخريج فعلى الطالب اشعار اللجنة قبل بداية التدريب و
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مراجعتها و ذلك إلنهاء اجراءاته قبل نهاية االختبارات النهائية في ذلك الفصل (فصل التدريب) و ذلك للتنسيق لموعد
تسليم التقرير و العرض المرئي.
المادة ( :)18مهام رئيس لجنة التدريب الميداني:
 .1تنفيذ لوائح التدريب الميداني و العمل بمقتضاها و المراجعة المستمرة لتعليمات التدريب الميداني و
التوصية ببعض التغييرات كلما دعت الحاجة لذلك و رفع توصياته الى الجهة المعنية العتمادها و اقرارها.
 .2زيارة جهات التدريب للحصول على فرص تدريبية كلما دعت الحاجة لذلك وخصوصا ً الجهات
المتميزة وذات السمعة العلمية والتدريبية الجيدة ،و التنسيق مع منسق وحدة التدريب بالكلية فيما يخص ذلك.
 .3العمل على التنسيق مع أقسام الكلية المختلفة بخصوص ترشيح بعض أعضاء هيئة التدريس كمشرف
على التدريب الميداني للطالب في أقسامهم اال كاديمية و تفقد أحوالهم ومتابعة تقدم تدريبهم في مواقع عملهم
الميدانية خالل فترة التدريب ،و ذلك بعد التنسيق مع عميد الكلية.
 .4االشراف على عقد محاضرة توجيهية عامة لطالب التدريب الميداني يتم فيها توزيع خطابات التوجيه،
ويحق له دعوة من يراه مناسبا ً للمشاركة في هذه المحاضرة ،و يكون ذلك يالتنسيق من منسق وحدة التدريب
بكلية الهندسة.
 .5التنسيق مع مشرفي التدريب الميداني في االقسام االكاديمية لحل أي مشكلة تتعرض سير تدريب أي
طالب و يحق له اتخاذ اإلجراء النظامي المناسب و الذي يكفل المصلحة العامة.
 .6اإلشراف والتنسيق مع مشرفي ال تدريب الميداني في االقسام االكاديمية لتقييم ومناقشة التدريب الميداني
للطلبة.
.7

اعتماد نتائج التدريب الميداني والتنسيق إلرسالها للجهات المعنية لرصدها في سجالت الطالب.

.8

توثيق العالقة بين جهات التدريب و الكلية بما يخدم المصلحة العامة.

 .9تزويد لجنة التدريب بأي كتيبات أو مطويات أو معلومات حول الجهات التي زارها حتى يتمكن الطالب
من االستفادة منها عند الحاجة إليها.
 .10التنسيق مع منسق التدريب للكلية بتزويد كل مشرف تدريب باالقسام بالنماذج المعتمدة لتقييم كل طالب
ونسخة من قوائم الطالب المشرف على تدريبهم موضحا ً بها اسم الطالب وتخصصه ونوع التدريب و جهة
تدريبه و أرقام الهواتف المطلوبة .وتزويده أيضا بقوائم للجهات المدربة للطالب موضحا ً بها موقعها و اسم
منسق التدريب و هواتفه المختلفة.
المادة ( :)19مهام مشرف التدريب الميداني (خالل فترة التدريب):
 .1تنفيذ لوائح التدريب الميداني و العمل بمقتضاها و المراجعة المستمرة لتعليمات التدريب الميداني و
التوصية ببعض التغييرات كلما دعت الحاجة لذلك و رفع توصياته الى الجهة المعنية العتمادها و اقرارها.
.2

التأكد من وجود برنامج تدريبي مناسبا للطالب أثناء فترة التدريب.

 .3اإلجابة على استفسارات جهات التدريب أو الطالب حول التدريب و لوائحه و أنظمته أو حول النماذج
المطلوب تعبئتها من قبل جهة التدريب.
.4

تقديم النصح و اإلرشاد للطالب أثناء فترة التدريب.
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 .5التنسيق والمتابعة مع الجهة المانحة للتدريب للتأكد من التزام الطالب بالحضور و مخاطبة من يلزم
خطيا في حالة ثبوت غياب الطالب لمدة تزيد عن المدة المحددة في تعليمات التدريب الميداني.
.6

توثيق العالقة بين جهات التدريب و الكلية بما يخدم المصلحة العامة.

 .7تزويد لجنة التدريب الميداني بأي كتيبات أو مطويات أو معلومات حول الجهات التي زارها حتى يتمكن
الطالب من االستفادة منها عند الحاجة إليها.
 .8تسليم الدرجات المتعلقة بـ (اشعار المباشرة 10درجات) و (تقرير التقدم االسبوعي  15درجة) إلى
لجنة التدريب الميداني في غضون أسبوع بعد انتهاء فترة التدريب.
 .9التنسيق و المتابعة مع لجان مناقشة التدريب لمناقشة طالب التدريب بعد االنتهاء من مدة التدريب وتقييم
أعمالهم حسب القواعد المتبعة.
 .10متابعة الطلبة المتدربين في جميع الفصول من حيث التأكد من األعداد والشركات المدربة و تواريخ
البدء و االنتهاء لكل طالب حسب ما تنص عليه تعليمات التدريب الميداني في الكلية.
 .11يجوز للمشرف تغيير مكان تدريب الطالب في الحاالت الطارئة وبالتنسيق مع وحدة التدريب في الكلية
خطيا.
 .12يحسب العبء التدريسي للمشرف بمقدار ساعتين عن كل شعبة تدريب هندسي و يترك للكلية تحديد عدد
الطلبة الالزم في الشعبة الواحدة.
 .13تقديم توصيات و مقترحات للجنة التدريب الميداني في الكلية حول ما يلي:
.1

مستوى جهات التدريب التي زارها و إمكانية التعاون المستقبلي معها.

.2

التخصصات التي يمكن لهذه الجهات تدريب الطلبة فيها و األعداد المناسبة في كل تخصص.

.3

مقترحات حول تطوير التدريب الميداني بناء على مرئيات الجهات و على ضوء الواقع العملي.

المادة ( :)20يحق لعميد الكلية أو من يفوضه االستثناء من هذه المواد و الشروط وفق ما تقتضيه مصلحة التدريب.
المادة ( :)21تراجع هذه اللوائح و يتم تحديثها كل سنتين بناء على ما يرد من مالحظات فيما يخص تطوير اجراءات
التدريب الميداني.
المادة ( :)22يتم تعديل و اعتماد هذه المواد بناء على اقتراح مجلس الكلية.
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أقـســــام التــــدريـــــــب المـــــيدانـــي
يقسم الى مسارين أساسيين:
األول :التدريب الصيفي الميداني التقليدي
حيث يتم إتباع خطوات التدريب الميداني التقليدي كم هو موضح في إجراءات وآلية التدريب الميداني أدناه ومدته
شهرين

الثاني :التدريب الصيفي الميداني التعاوني
حيث يبدأ هذا المسار مع بداية الفصل الصيفي وينتهي مع نهاية الفصل الدراسي األول التالي للفصل الصيفي بواقع 6
شهور تدريب وال يسجل الطالب في هذا المسار المقررات االختيارية الموجودة في المستوى التاسع والعاشر بحيث
ينهي الطالب المستوى الثامن مع الجزء األول من مشروع التخرج بواقع ساعتين معتمدة ويعفى الطالب من المقرر
اإلختياري الموجود في المستوى التاسع بواقع  3ساعات معتمدة
يعود الطالب الى المستوى العاشر (الفصل الدراسي الثاني) ويقوم بتسجيل مقررات المستوى العاشر ماعدا مقررين
إختياريين بواقع  4ساعات معتمدة إضافة الى الجزء الثاني من مشروع التخرج مع ما تبقى من مقررات المستوى
التاسع .ويخضع هذا المسار الى رأي القسم العلمي في مدى أهلية الطالب للدخول في هذا المسار.
الضوابط والقواعد العامة
أهداف برنامج التدريب التعاوني إلى:
 -1العمل على التكامل واالرتباط بين العملية التعليمية والعملية التدريبية من آجل تجاوز الفجوة ما بين مخرجات
الجامعة ومتطلبات سوق العمل.
 -2إتاحة الفرصة للطالب لالحتكاك بسوق العمل واكتساب المهارات العملية قبل التخرج.
 -3قياس قدرات الطالب المهنية وتحديد القصور فيها وتوجيه الطالب للعمل على إكمالها وتطويرها.
 -4تدريب الطالب على التعامل مع األفراد والمؤسسات خارج إلطار الجامعي والتقيد بالمواعيد وتحمل
المسؤوليات العملية في الحياة.
 -5إتاحة الفرصة للجهات المدربة لالطالع على القدرات المهنية لطالب الجامعة من المهندسين وتقييم مدى
توافقها مع حاجة هذه الجهات وانتقاء من هم مناسبين للعمل قبل تخرجهم من الجامعة.
 -6المساهمة في تأسيس عالقة مؤسسية وشراكة صناعية بين الجامعة والقطاعات أو الشركات والمصانع
المانحة للتدريب.
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يعتبر برنامج التدريب التعاوني متطلبا أساسيا للتخرج ويمثل جزء أساسيا ً من الخطة الدراسية ،ويتوجب على
الطالب إكمال برنامج التدريب التعاوني بنجاح قبل تخرجه ،ويجدر في برنامج التدريب التعاوني مراعاة التالي:
 -1يتعين على طالب كلية الهندسة قضاء فترة التدريب التعاوني في مجال التخصص لمدة ( )24أسبوعا ً (فصل
الصيف  +الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الالحق) في أحد القطاعات المتعلقة بتخصصه .وتشترط
كل ية الهندسة بجامعة جازان أن يكون التدريب التعاوني في القطاعات الت يتوفر لديها برنامج تدريب تعاوني
معلن مثل :شركة سابك ،شركة أرامكو ،شركة الفنار ،شركة االتصاالت ،شركة الكهرباء ،والعديد من
الشركات األخرى ،وللقسم اتخاذ القرار فيما يخص أي برنامج تدريب تعاوني بقطاع اخر شريطة ارفاق
نسخه من البرنامج تدريبي متكامل يحقق ضوابط التدريب التعاوني ويعرض على وكالة الكلية للشؤون
االكاديمية لالعتماد النهائي.
 -2يعمل الطالب اثناء فترة التدريب التعاوني في الجهة المدربة بنظام الدوام الكامل ( 8ساعات يومياً) وبواقع
خمسة أيام في األسبوع.
 -3ال يسمح للطالب بتسجيل أي مقرر دراسي آخر مع مقرر التدريب التعاوني.
 -4ـ أن يسجل الطالب مقرر التدريب التعاوني بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ،بحيث تبدأ
فترة التدريب التعاوني مع بداية فترة الصيف ،وتستمر فترة التدريب التعاوني حتى نهاية الفصل الدراسي
األول من العالم الدراسي الالحق( .يراعي هنا الفصل الدراسي الذي التحق به الطالب بالجامعة +مواعيد فترة
التدريب التعاوني المعلن بالقطاعات).
 -5يجب على الطالب إعادة التدريب مرة أخرى في حالة عدم اجتياز البرنامج وفق لضوابط التقييم التي تقرها
الكلية.

شروط تسجيل مقرر التدريب التعاوني
لكي يصبح الطالب مؤهال للتسجيل في برنامج التدريب التعاوني البد من استيفاء الشروط التالية:
 -1أن يكون قد أجتاز كافة المقررات من المستوى األول وحتى المستوى السابع بنجاح وفقا ً لخطة القسم
األكاديمي ولم يتبقى له أي مقرر بهذه المستويات (يتم اعتماد عدد الساعات المجتازة وفقا ً لخطة كل قسم).
 -2أن يكون المعدل التراكمي للطالب بنهاية المستوى السابع ( )3.75فأكثر من (.)5.00
 -3أن يسجل الطالب مقرر التدريب التعاوني بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ،حيث تبدأ فترة
التدريب التعاوني مع بداية فترة الصيف ،وتستمر فترة التدريب التعاوني حتى نهاية الفصل الدراسي األول
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من العالم الدراسي الالحق( .يراعي هنا الفصل الدراسي الذي التحق به الطالب بالجامعة  +مواعيد فترة
التدريب التعاوني المعلن عنها بالقطاعات).
 -4أال يكون الطالب موقوفا ً عن الدراسة.
 -5أن يكمل الطالب متطلبات برنامج التدريب التعاوني قبل آخر فصل دراسي له في الجامعة (قبل البدء بدراسة
المستوى العاشر) ،ولن يسمح للطالب بتسجيل مقررات المستوى األخير (المستوى العاشر) إذا لم يكمل كافة
متطلبات التدريب التعاوني( .يراعى هنا الفصل الدراسي الذي ألتحق به الطالب بالجامعة  +مواعيد فترة
التدريب التعاوني المعلن عنها بالقطاعات).

إجراءات التدريب الميداني
إجراءات وآلية التدريب الميداني
المرحلة األولى :ما قبل التدريب الميداني
على الطالب المقبل على التدريب الميداني إتمام اإلجراءات أدناه حسب التوقيت الزمني المحدد و وفقا للتالي:
خالل األسابيع االولى من بداية الفصل الدراسي الثاني و حتى نهاية االسبوع الرابع:
قبل بداية اإلجراءات الخاصة أدناه على الطالب اإلقرار بالموافقة والتوقيع على نموذج تعهد االلتزام باشتراطات
وضوابط التدريب الصيفي ][JU-ENG-STUTR1
 - 1اللقاء التعريفي للطلبة الذين حققوا شرط التسجيل للتدريب الميداني (على أن ال يقل عدد الساعات المسجلة في
الفصل الدراسي الذي يسبق التدريب وعدد الساعات المجتازة بنجاح قبل البدء في التدريب عن  110ساعة) ،و يتم
خالل اللقاء عرض أهم عناصر البحث عن الفرص التدريبية ،كما يتم تقديم شرحا مفصال للنماذج المطلوب تسليمها،
كما يشمل استقبال استفسارات الطلبة والرد عليها ،ويتم حث الطلبة على حضور اللقاء عن طريق كشف الحضور
الذي يثبت حضورهم وتواجدهم( .كشف حضور الطلبة للمحاضرة التعريفية الخاصة بالتدريب الميداني بكلية
الهندسة).
 - 2تحديث بيانات التواصل وتفعيل بريد الطالب الجامعي وذلك من خالل حساب الطالب في نظام القبول والتسجيل،
و يتحمل الطالب المسؤولية الكاملة لمتابعة بريده االلكتروني قبل و بعد و اثناء التدريب.
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 – 3يلتزم الطالب الذي تنطبق عليه شروط التسجيل لمقرر التدريب الميداني بتعبئة إستمارة التسجيل لدى منسق
التدريب بقسمه االكاديمي( .نموذج استمارة تسجيل التدريب الميداني حيث يعبأ من قبل الطالب عند إنطباق شروط
التدريب الميداني عليه)( .نموذج طلب تسجيل وتعهد التدريب الصيفي ].)[JU-ENG-STUTR2
خالل األسابيع  5و حتى  12من الفصل الدراسي الثاني:
 - 1متابعة البريد اإللكتروني و إعالنات فرص التدريب المتاحة في لوحة االعالنات المخصصة لوحدة التدريب
الميداني في الكلية وذلك للتسجيل في الفرص التدريبية المقدمة من قبل المؤسسات والشركات العامة و الخاصة و التي
تمت مخاطبتهم مسبقا لتوفير الفرص التدريبية للكلية .وذلك من خالل تسجيل الرغبات و األولويات عن طريق الرابط
االلكتروني الخاص بذلك أو عن طريق نموذج إستمارة الرغبات( .نموذج استمارة رغبات التدريب الصيفي[JU-
].)ENG-STUTR3
 - 2في حال الرغبة بتوفير فرصة تدريبية من جهة معينة (فرصة خاصة) عن طريق تواصل الطالب الشخصي ،يتم
إصدار خطاب رسمي موجه للمؤسسة المعنية حيث يحصل الطالب في هذه الحالة على الموافقة الشفهية من جهة
التدريب قبل اصدار خطاب الكلية الرسمي و الذي يتضمن نصا على تحمل الطالب المسؤولية الكاملة بإحضار موافقة
جهة التدريب ،وإضافة نموذج اتفاقية خطة التدريب ] [JU-ENG-STUTR4ليتم تعبئته من قبل الرئيس المباشر
في جهة التدريب لضمان ارتباط التدريب بتخصص الطالب .و يقوم الطالب بتسليم خطاب موافقة جهة التدريب (أصل
موقع ومختوم) مرفق معه إتفاقية خطة تدريب الطالب ]( [JU-ENG-STUTR4أصل موقع ومختوم) لمشرف
التدريب في القسم العلمي .أو في حالة الحصول على فرصة خاصة لشركات لديها برنامج تدريبي محدد (كشركة
ارامكوا ،سابك ،الهيئة الملكية ،مسك ،)... ،فيجب على الطالب الدخول من خالل الرابط الخاص للمؤسسة في حالة
الرغبة بالتسجيل في برنامجها التدريبي ومدى إنطباق الشروط المعلنه في الموقع.
المرحلة الثانية :خالل فصل التدريب الميداني (الفصل الصيفي)
على الطالب المتدرب أن يلتزم بإتمام اإلجراءات أدناه حسب التوقيت الزمني المحدد كالتالي :
األسبوع األول من الفصل الدراسي المعني بالتدريب:
 – 1يسلم الطالب نموذج مباشرة التدريب الميداني ] [JU-ENG-STUTR5لمشرف التدريب في جهة التدريب
حتى يتم تعبئته ويقوم الطالب بدوره بإرساله الى مشرف التدريب الميداني في قسمه بالكلية (عن طريق البريد
االلكتروني المخصص للتدريب في كل قسم) كما يقوم الطالب بتسليم نموذجي الحضور والغياب واألداء االسبوعي
] [JU-ENG-STUTR6ونموذج تقييم جهة التدريب ] [JU-ENG-STUTR8للمشرف على التدريب الميداني
في جهة التدريب
 - 2الحضور واالنصراف وااللتزام بمواعيد مباشرة العمل في جهة التدريب.
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 - 3يقوم الطالب بتعبئة وتسليم نموذج تقرير تقدم الطالب المتدرب الى مشرف التدريب الميداني في قسمه بالكلية
بشكل أسبوعي في موعد محدد أقصاه نهاية يوم السبت من كل أسبوع (عن طريق البريد االلكتروني المخصص
للتدريب في كل قسم)( .نموذج تقرير التقدم االسبوعى للطالب ].)[JU-ENG-STUTR7
 - 4تم تعيين مشرف أكاديمي لجميع المتدربين خالل الثمانية أسابيع الخاصة بفترة التدريب الميداني في فترة الصيف
وذلك للمتابعة مع الطالب فيما يخص التدريب و تحديد مواعيد زيارات الجهات التدريبية.
األسبوع الثامن مع نهاية الفصل الدراسي المعني بالتدريب:
 – 1عند اإلنتهاء من فترة الثمانية أسابيع تدريب يقوم الطالب بإعداد عرض  Power pointوكتابة التقرير Field
” [JU-ENG-STUTR Attachment1] Training Report “FTRعلى شكل  Wordكامال وحفظهما
على قرص مدمج وذلك حسب تعليمات كتابة نص التقرير الموضحة في موقع وحدة التدريب الميداني في موقع كلية
الهندسة االلكتروني
)) https://www.jazanu.edu.sa/eng/coll-coop-summ-trai-unit-ar/
 – 2يحضر الطالب أصل نموذجي الحضور و الغياب و األداء االسبوعي ] [JU-ENG-STUTR6و نموذج تقييم
جهة التدريب ] [JU-ENG-STUTR8مكتملين (موقعة ومختومة) للمشرف على التدريب الميداني في جهة
التدريب بمغلف مغلق .و كذلك اصل نموذج المباشرة ] [JU-ENG-STUTR5و نماذج تقرير التقدم االسبوعي
].[JU-ENG-STUTR7
 – 3يتابع الطالب المواعيد الخاصة بتسليم جميع مايخص التدريب الميداني من نماذج أصلية جاهزة للمشرف على
التدريب الميداني بالقسم و يكون مسؤوال عن التقيد بما يعلن من مواعيد داخل القسم.
المرحلة الثالثة :خالل األسبوع االول الى نهاية االسبوع الرابع من الفصل الدراسي التالي للفصل المعني بالتدريب
يتم تذكير الطالب بضرورة تسليم النماذج التالية الى منسق التدريب الميداني بالقسم المعني:
 -1نموذج تقييم جهة التدريب لطالب متدرب (أصل موقع ومختوم) ]. [JU-ENG-STUTR8
 - 2نموذج الغياب والتقييم االسبوعى للتدريب الميداني (أصل موقع ومختوم) ].[JU-ENG-STUTR6
 - 3نموذج إشعار مباشرة التدريب الصيفى (في حالة لم يتم تسليم االصل من البداية) (أصل موقع ومختوم) [JU-
].ENG-STUTR5
 – 4تقرير التدريب الميداني نسخة ورقية مع مالحظة إتباع تعليمات كتابة التقرير والموضحة في موقع وحدة
التدريب الميداني في موقع كلية الهندسة االلكتروني.
(دليل معلومات هامة و دليل كتابة تقرير التدريب الصيفي) ( التقرير باللغة االنجليزية) [JU-ENG-STUTR
]. Attachment1
 – 5يجهز الطالب عرض  Power Pointلتغطية ماتم إكتسابه من معرفة ومهارات أثناء فترة تدريبه
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 – 6قرص مدمج معنون بأسم الطالب ورقمه الجامعي وجهة تدريبه حيث يحفظ عليه نسخة التقرير االلكترونية
( )Word Documentوعرض  .Power Pointوخالل هذه الفترة يقوم منسق التدريب الميداني بالقسم االكاديمي
و رئيس القسم بتشكيل لجان لمناقشة الطلبة وتحدد أوقات المناقشات واالماكن المخصصة ويتم االعالن عنها من
خالل البريد االلكتروني للطالب و كذلك في لوحة االعالنات الخاصة بوحدة التدريب الميداني في كلية الهندسة و يقوم
كل عضو باللجنة بتقييم الطالب من خالل نموذج معد مسبقا لهذا الغرض( .نموذج التقييم النهائي للتدريب الصيفي
لجان القسم) ] [JU-ENG-STUTR9وفي حالة التدريب الصيفي الميداني اإلفتراضي فإن لجان القسم المشكلة
ستأخذ بعين اإلعتبار نموذج ] [JU-ENG-STUTR 9-1والذي ترصد فيه درجات العرض والمناقشة فقط .وعند
االنتهاء من المناقشات تسلم اللجان نماذج التقييم الى منسق التدريب الميداني في القسم االكاديمي حيث يقوم بدوره
بجمع الدرجات من واقع تقييم اللجنة مع درجة تقييم جهة التدريب ودرجات المتابعة الخاصة بالكلية أثناء فترة
التدريب و ذلك إعتمادا على التوزيع اآلتي:


 %25تقييم و متابعه مشرف التدريب الميداني في الكلية في أثناء فترة التدريب حيث يتم تقسيم هذه الدرجة الى
 %10لمتابعة تسليم الطالب إلشعار المباشرة في الوقت المحدد و  %15لمتابعة الطالب أثناء أدائه التدريب
الميداني حسب نموذج ] [JU-ENG-STUTR10بحيث يقوم مشرف التدريب الصيفي الميداني أثناء أداء
التدريب في القسم المعني بتسليم النموذج معبأ فيه الجزء الخاص بالمتابعه الى منسق التدريب في القسم العلمي.

في حالة التدريب الصيفي الميداني اإلفتراضي يتم إعتماد نموذج ] [JU-ENG-STUTR 10-1بحيث يقوم مشرف
التدريب الصيفي الميداني في أثناء أداء التدريب في القسم المعني بتسليم النموذج مكتمال الى منسق التدريب في القسم
العلمي بواقع  %75من الدرجة الكلية شامال جميع الدرحات ماعدا درجة تقييم العرض والمناقشة من اللجان المشكلة
في القسم حسب نموذج ].[JU-ENG-STUTR 9-1


ثم يتم إحتساب باقي التقييم النهائي لبرنامج التدريب الميداني كالتالي:



 %25تقييم جهة التدريب



 %25تقييم لجنة المناقشة في القسم العلمي لتقرير التدريب الميداني



 %25تقييم لجنة المناقشة في القسم العلمي لعرض الطالب Power Point



اجمالي التقييم هو حاصل مجموع النقاط ( )5-1ليصبح %100

يتم تسليم الدرجات النهائية والخاصة بكافة االقسام االكاديمية الى منسق (مشرف) التدريب الميداني في كلية الهندسة
والذي بدوره يسلمها الى وحدة التنسيق االكاديمي في كلية الهندسة ليتم اعتمادها من قبل عميد الكلية أو من ينيبه ثم
بعد ذلك البدء بإجراءات عرضها نهائيا للطلبة من خالل ارسالها لعمادة القبول والتسجيل لرصدها.
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تطلعا الى تطوير وتجويد إجراءات التدريب الصيفي فقد تم أتمتة المراحل الثالث السابقة بحيث تتماشى مع
:مستجدات المرحلة الحالية بحيث تصبح إجراءات التدريب كاآلتي
 ما قبل أداء التدريب:المرحلة األولى
مرحلة التهيئة للبدء بالتسجيل المبدئي
:بحيث يتوجب على الطالب التواصل مع منسق التدريب في القسم العلمي حسب اآلتي
 تقديم السجل األكاديمي-1
 ساعات مسجلة في الفصل الثاني على فرض+  ساعة (ساعات مجتازة بنجاح110  تحقق شرط إجتياز-2
 أو مسجل له على فرض النجاح357 إجتياز المتطلب السابق هعم+ )النجاح مع نهاية الفصل
 التسجيل في الرابط االلكتروني كل في قسمه العلمي لمن تنطبق عليه الشروط-3
:روابط تسجيل مقرر التدريب المبدئي
)قسم الهندسة الكيميائية (هكم
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=samew1x6NUSeA4_wFOIzUtQhrjQyptNBi
8uh1Yc8falURE9BWEFXVFBGWERTSEFXVlA1QTJZWE9SRy4u
)قسم الهندسة الميكانيكية (همك
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=samew1x6NUSeA4_wFOIzUsHJAAogCXp
Ns_cJq2Y9hihUN1ZNSUhSRlNTUE42UlZSSTBHNVk3MUtGVi4u
)قسم الهندسة الكهربائية (هكه
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=samew1x6NUSeA4_wFOIzUvvi8daHYWR
LjHSVcTAea3pUQVc2RkVLUzMyMVJVVEoxMlFaS0dBMlMwNS4u
)قسم الهندسة الصناعية (هصن
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=samew1x6NUSeA4_wFOIzUvvi8daHYWR
LjHSVcTAea3pUNE9IN1BORVdaWkE4WkdSWFNRR0YwOU5VVy4u
)قسم الهندسة المدنية (همد
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=samew1x6NUSeA4_wFOIzUrfggoNi2EFKj
qHs792kCmVUOTRDNUpDOTRGOTBFVDc2MEJZVDNPSE1NWS4u
)قسم الهندسة المعمارية (همع
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=samew1x6NUSeA4_wFOIzUshcHaulrUtLv
GG189yFjsdUREpVVVRLVzY2NTBLSDQ4WEdUWlZKMUpSSy4u
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 -4حضور المحاضرة التعريفية وتعبئة النماذج المطلوبة بالتسجيل المبدئي والروابط االلكترونية الخاصة بذلك
 -5تسجيل مقرر التدريب الصيفي لمن إنطبقت عليهم الشروط وذلك من خالل نظام القبول و التسجيل
 -6التسجيل في الفرص التدريبية التي تتوفر من خالل الكلية وذلك من خالل التسجيل في رابط رغبات الفرص التدريبية التى
توفرها كلية الهندسة باالتفاق مع بعض جهات التدريب بحيث يتم فرز رغبات الطالب حسب معدله االكاديمي واألولوية التي
خطط لها الطالب
رابط رغبات الفرص التدريبية التى توفرها كلية الهندسة باالتفاق مع بعض جهات التدريب
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=samew1x6NUSeA4_wFOIzUsHJAAogCXpNs_cJq2Y9hi
hUMkhCMDBXWkJLMENKSUFSOUI4TlJDWDFDVC4u

ومن لم يحالفه الحظ في الحصول على فرصة تدريبية فإنه يسجل في رابط الفرص التدريبية الخاصة التي
يقوم الطالب شخصيا بتأمينها من خالل التواصل مع الجهات الت\دريبية التي تناسب تخصصه العلمي
من خالل رابط الفرص الخاصة التالي:
_https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=samew1x6NUSeA4_wFOIzUh8INhN7lCpBm6dGs5be
2lURUJNODBFQTlRTUxBWUNONUY0QVRLOVZWOSQlQCN0PWcu

 -7بناءا على ما تم أعاله يتم إعداد قوائم الطلبة النهائية كل في جهة تدريبه
المرحلة الثانية :أثناء أداء التدريب
مرحلة مباشرة التدريب لدى جهة التدريب
بحيث يتم التواصل مع المشرف على التدريب خالل الفصل الصيفي حسب الشعبة وتسليم المطلوب  pdfمن خالل
منصة البالكبورد حسب اآلتي:
 -1مباشرة التدريب في أول يوم ولمدة  8أسابيع (تسليم نموذج إشعار المباشرة موقع ومختوم من جهة
التدريب خالل األسبوع األول
 -2تسليم جهة التدريب نموذج الغياب واألداء األسبوعي  +نموذج تقييم جهة التدريب
 -3تعبئة نموذج التقدم األسبوعي للطالب ( 8تقارير  8 /أسابيع) وتسليمه كل يوم سبت كحد اقصى ،حيث تتم
تعبئة التقرير من قبل الطالب وليس لجهة التدريب عالقة بالتقرير
 -4إعداد التقرير النهائي حسب المرفق رقم  1إضافة الى تجهيز العرض النهائي بوربوينت (باللغة اإلنجليزية
كل طالب لوحده)
 -5حفظ التقرير النهائي ( )wordإضافة الى العرض النهائي ( )power pointعلى قرص مدمج موضح
عليه االسم والرقم الجامعي ومكان التدريب
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 -6التأكيد على جهة التدريب بضرورة تعبئة النموذجين مع الختم والتوقيع (نموذج الغياب واألداء األسبوعي
إضافة الى نموذج تقييم جهة التدريب) ووضعهما بمغلف مغلق سري
في هذه المرحلة يطلب من الطالب اآلتي:
 -1تقديم السيرة الذاتية
 -2التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين
 -3التسجيل في بعض المنظمات المهنية المجانية (إجباري) والمنظمات المهنية غير
المجانية (إختياري)
المرحلة الثالثة :ما بعد أداء التدريب
مرحلة اإلستعداد لمناقشة التدريب
بحيث يتم التواصل مع منسق التدريب في القسم العلمي مع بداية الفصل الدراسي األول من السنة الجديدة
حسب الخطوات التالية:
 -1التأكد من وصول المغلف السري الخاص بجهة التدريب والذي يحتوي على(نموذج الغياب واألداء
األسبوعي إضافة الى نموذج تقييم جهة التدريب مع الختم والتوقيع) الى منسق التدريب في القسم
العلمي
 -2تسليم جميع أصول النماذج التي تم إرسالها الى منصة البالكبورد أثناء التدريب
 -3تسليم القرص المدمج حسب المطلوب مع نسخة ورقية من التقرير النهائي
 -4متابعة اإلعالنات لمعرفة اللجان المشكلة للمناقشات والتقيد بالمواعيد
 -5حضور المناقشة قبل نصف ساعة من بدايتها مع التأكد من إحضار ملف العرض الخاص بك
 -6بعد االنتهاء من المناقشات يتم الرفع بالدرجات وإعالن التقدير الحقا من خالل القبول والتسجيل
في هذه المرحلة يتم تشكيل اللجان الخاصة بالمناقشة ورصد الدرجات
أحكام وتنبيهات وضوابط عامة :
 -1ضرورة التقيد باإلحترازات الصحية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي مع التأكيد على أخذ اللقاح وإظهار
محصن في تطبيق توكلنا ألنه متطلب لدخول العديد من جهات التدريب
 -2يمكن للطالب الحصول على نماذج التدريب الميداني والتعليمات الخاصة بذلك من خالل الموقع االلكتروني
لوحدة التدريب الميداني عبر الموقع الرسمي للكلية
)) https://www.jazanu.edu.sa/eng/coll-coop-summ-trai-unit-ar/
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 -3يتم التسجيل الرسمي في موقع القبول والتسجيل للتدريب الميداني من قبل الطالب كمقرر في خطته
الدراسية ويشترط على عدم الجمع مع أي مقرر آخر.
 -4تحقق إشتراطات التدريب الصيفي ( 110ساعة  +هعم) 357
 -5التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين  SCEفي موعد أقصاه نهاية األسبوع الثاني من التدريب
 -6التسجيل في المنظمات المهنية (إجباري للمجانية وإختياري لغير المجانية) خالل األسبوع الثاني من
التدريب https://www.abet.org/member-societies/
 -7إعداد السيرة الذاتية وتسليمها الى المشرف على التدريب حسب الشعبة المسجلة خالل األسبوع الثاني من
التدريب
 -8يجب إعتماد جميع النماذج الخاصة بالتدريب الميداني بالتوقيع والختم الخاصيين بجهة التدريب ما عدا
نموذج إستمارة تقييم طالب متدرب.
 -9ال يحق للطالب البدء باجراءات التقدم و التسجيل في التدريب الميداني خالل الفصل الدراسي الصيفي ،وإنما
يجب عليه المرور بكافة مراحل التدريب الميداني التي تبدأ من بداية الفصل الدراسي الذي يسبق فصل
التدريب الميداني.
 -10يلتزم الطالب بتفعيل البريد اإللكتروني من خالل نظام القبول والتسجيل حيث أنه الوسيلة الرسمية للتواصل
في كل ما يخص التدريب الميداني و عليه مراجعة قسم الدعم الفني وتقنية المعلومات في حالة وجود أي
مشاكل تقنية.
-11التواصل المستمر مع منسق التدريب في القسم
-12التواصل المستمر مع مشرف التدريب أثناء التدريب في الفصل الصيفي
-13يلتزم الطالب بتعليمات وإشتراطات السالمة في جهة التدريب.
 -14ال يحق للطالب تغيير جهة التدريب إال في الحاالت الطارئة ،حيث يتطلب ذلك تقديم خطاب لطلب الموافقة
الرسمية من إدارة الكلية يبين سبب الرغبة في تغيير جهة التدريب ،وذلك بعد موافقة كل من :منسقق
التدريب الميداني في القسم االكاديمي و رئيس القسم المعني إضافة الى منسق التدريب الميداني في كلية
الهندسة ثم موافقة وكيل الكلية للشؤون األكاديمية.
-15على الطالب االلتزام بعدم الغياب و التقيد بأوقات العمل الرسميه التي تحددها جهة التدريب واحترام األنظمة
والقوانين.
-16يتم إعتماد كشف الحضور واالداء االسبوعي ولمدة  8أسابيع.
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 -17في حال مواجهة مشاكل في نوعية األعمال المناطة من قبل جهة العمل يتم إشعارالمشرف على التدريب
الميداني بذلك وكذلك من خالل تقارير التقدم التي يرسلها الطالب لمشرف التدريب في فترة التدريب
أسبوعيا.
-18ال يحق للطالب حذف التدريب الميداني (التدريب الصيفي) و تسجيل مقررات في فصل الصيف إال بعد
موافقة الكلية.
-19سيتم إلغاء تدريب كل من ال يحقق إشتراطات التدريب
-20إتباع التعليمات وترقب اإلعالنات

بعض الجهات التدريبية المتعاونة مع كلية الهندسة
رشكة أرامكو
أرامكو – جازان
أرامكو – الخرسانية
أرامكو – الخب
مدينة جازان للصناعات االساسية والتحويلية
الهيئة الملكية يف ينبع والجبيل
ريجن جالس جازان – مصنع الزجاج
محطة تحلية مياه الجبيل
المؤسسة العامة للمياه  -جازان
المؤسسة العامة للمياه  -الدمام
المؤسسة العامة للمياه  -بلقرن
رببومي  -جدة
محطة تحلية المياه بالشعيبة
محطة الشقيق لتحلية المياه  -الشقيق
محطة الشقيق لتحلية المياه  -فرسان
رشكه الشقيق للمياه و الكهرباء
رشكة ينساب ينبع  -سابك
صلب ستيل – المنطقة االقتصادية  -بيش
حديد سابك  -الجبيل
التقن
معهد ينبع
ي
التقن
معهد الجبيل
ي
مصنع أسمنت الجنوب – أحد المسارحة
مصنع إسمنت بيشة
مصنع إسمنت تهامة
رشكة دهانات المملكة
رشكة دهانات الجزيرة
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المؤسسة الوطنيه للري  -الرياض
ميناء جازان
رشكة رببوكيميا  -سابك
رشكة صدف  -سابك
رشكة كيان  -سابك
رشكة صافكو  -سابك
رشكة كيميا  -سابك
مؤسسة مسك – عب برنامج تدريب اليابان
مستشفيات منطقة جازان – الشؤون الصحية
رشكة تبوك للصناعات الدوائية
الخطوط الجوية السعوديه
رشكة دهانات الجزيرة
مصنع البيبىس والمرطبات – خميس مشيط
ادارة الطرق و النقل جازان
مؤسسة بن الدن السعودية
رشكة شبة الجزيرة للمقاوالت
رشكة ب.أى.أس.أف ). (BASFالسعودية لمواد البناء المحدودة
مصنع اسمنت تهامه
مصنع أسمنت بيشة
ر
بابق
رشكة تويوتا سالم
ي
الدول
رشكة هيونداي الطريق
ي
مؤسسة حسن هادي للمقاوالت
مؤسسة محمد بن جربوع للمقاوالت
رشكات الزاهد
ر
رشكة الصحراء للببوكيماويات
رشكة المنجوف للمقاوالت و الصيانه
االسود لإلستشارات الهندسية
مياه مزن رشكة مياه الجنوب
رشكة جازان للتنمية
امانة جازان
إدارة المشاري ع – جامعة جازان
رشكة تويوتا سالم ر
بابق
ي
رشكة الكهرباء السعودية
رشكة مياه سما
االدارة العامة للمشاري ع – جامعة جازان
إدارة التشغيل والصيانة والنظافة – جامعة جازان
قيادة حرس الحدود
المدب
اإلدارة العامة للدفاع
ي

Summer Training Unit

اململكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia

جامـعة جـازان

Jazan University

كـلية اهلنـدسة

Engineering College

وكالة الكلية للشؤون األكادميية

Academic Affairs

وحدة التدريب

ملخص إجراءات التدريب الميداني
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نماذج التدريب الصيفي

م

رمز ورقم النموذج

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JU-ENG-STUTR Attachment 1
JU-ENG-STUTR1
JU-ENG-STUTR2
JU-ENG-STUTR3
JU-ENG-STUTR4
JU-ENG-STUTR5
JU-ENG-STUTR6
JU-ENG-STUTR7
JU-ENG-STUTR8
JU-ENG-STUTR9

11

JU-ENG-STUTR9-1

12
13
14
15

JU-ENG-STUTR10
JU-ENG-STUTR10-1
JU-ENG-STUTR11
JU-ENG-STUTR12

وصف النموذج
مرفق معلومات ودليل كتابة تقرير التدريب الصيفي إنجليزي
نموذج تعهد االلتزام باشتراطات وضوابط التدريب الصيفي
نموذج طلب تسجيل وتعهد التدريب الصيفي عربي إنجليزي
نموذج استمارة رغبات التدريب الصيفي عربي إنجليزي
نموذج خطة التدريب الصيفي للفرصة الخاصة
نموذج إشعار مباشرة التدريب الصيفى عربي إنجليزي
نموذج الغياب والتقييم االسبوعى للتدريب الصيفي عربي إنجليزي
نموذج تقرير التقدم االسبوعى للطالب عربي إنجليزي
نموذج تقييم جهة التدريب لطالب متدرب عربي إنجليزي
نموذج التقييم النهائي للتدريب الصيفي لجان القسم %50
نموذج تقييم العرض النهائي للتدريب الصيفي اإلفتراضي لجان
القسم %25
نموذج التوزيع النهائي لدرجات التدريب الصيفي ومخرجات التعلم
%100
نموذج التقييم الخاص بالمشرف أثناء التدريب الصيفي االفتراضي
%75
نموذج تعهد االعتذار عن التدريب الصيفي
نموذج كشف حضور المحاضرة التعريفية الخاصة بالتدريب الصيفي
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الجدول الزمني لتسليم متعلقات التدريب الصيفي 20213
الخطوة

موعد اإلستحقاق

مالحظات

إشعار ر
مباشة التدريب

خالل االسبوع االول من بداية التدريب

يجب ان يكون موقع ومختوم

التسجيل يف الهيئة السعودية للمهندسي
SCE

الثاب من بداية التدريب
االسبوع
ي

إجباري

التسجيل يف المنظمات المهنية
https://www.abet.org/membersocieties/

الثاب من بداية التدريب
االسبوع
ي

إجباري للمنظمات المجانية
وإختياري للمنظمات غب المجانية

تسليم السبة الذاتية

الثاب من بداية التدريب
االسبوع
ي

إجباري

تسليم النماذج (األصل منها جميعا)

الثاب من الفصل االول
نهاية االسبوع
ي
20221

يجب ان يكون موقع ومختوم

النهاب
تسليم تقرير التدريب
ي

الثاب من الفصل االول
نهاية االسبوع
ي
20221

إتبع التعليمات

النهاب
مناقشة العرض
ي

نهاية االسبوع الثالث من الفصل االول
20221

إتبع التعليمات

النهاب
إعالن التقدير
ي

نهاية االسبوع الخامس من الفصل االول
20221

من خالل نظام القبول والتسجيل
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نماذج ومرفقات التدريب الصيفي
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JU-ENG-STUTR Attachment 1

Important Information for Summer Training
Dear Student; Training Unit, Engineering College is pleased to welcome you at the beginning of
the practical training program and wish you successful training and practical experience. This
will help you in practicing the theoretical information that you received while studying and open
up new prospects for practical life. We are also pleased to enclose the following instructions:
1. Manual of preparing final report of the training [JU-ENG-STUTR Attachment 1] (to be used to
write the report).
2. Start Notification of Summer Training [JU-ENG-STUTR2] (to be filled and sent to the Training
Department during the first week of training.
3. Weekly Absences and Evaluation Record [JU-ENG-STUTR6] (to be handed over to the training
company and filled by the supervisor during the training period).
4. Training Organization Student Evaluation Form [JU-ENG-STUTR8] (to be handed over to the
training company and filled by the supervisor at the end of the training period).
5. Weekly Progress Report of Student [JU-ENG-STUTR7] (8 reports) (to be filled by the student and
sent to faculty training supervisor every Saturday of each week (from the 2nd week to the 9th week)
through the university official e-mail to the supervisor (Student may not be awarded the full degrees
if he fails to send the weekly report in time).
6. Weekly Absences and Evaluation Record [JU-ENG-STUTR6], and Training Organization Student
Evaluation Form [JU-ENG-STUTR8] should be received by the student (sealed enveloped) from
the training company at the end of training period and submitted to the training department
coordinator with the final report no later than the end of the second week of the beginning of the next
academic year.

Training administration emphasizes on the need to read the instructions contained by this
guide before writing the report and to follow it strictly. The student should have, at the
beginning of training, a number of personal photos, copy of the civil national card, that might
be requested by some companies and training sites. The student should follow the training
site instructions and regulations and has to be concerned for punctuality. In case, the student
get a result as “not satisfactory”, the training program will be terminated and must be
repeated it in next semesters.
The student should follow the completion of Weekly Absences and Evaluation Record

[JU-ENG-STUTR6], and Training Organization Student Evaluation Form [JU-ENGSTUTR8] with the supervisor in the training site at the end of the training period completed
(signature & Stamp) and sealed, Training unit will not accept the report without the forms
under signed by the training officer and official seal.

Wish you the best
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Practical Training Report Preparation Guide
Introduction:
One of the practical training objectives is to connect the theoretical study that gained by
learning, with the actual practice of the career of engineer. The goal of writing training report is
to highlight and document the observations and learning's during the training period. The
training report includes discussion for engineering and administrative processes that the student
practiced through training period. Examination committee assigned by College departments
will evaluate training reports according to the specialization, ability of the student to write
technical report (writing the report with proper language, avoiding prolongation, filler quoted
from the references, and using the training materials offered form [JU-ENG-STUTR9]. Students
can mentor educational consulting if he has difficulty in writing the report. The student should
hand over the final report on or before the due date fixed by the department to the training unit
in order to be evaluated by the examination committee. The student may approach the evaluator
to know the quality of the report and the basis of the grading. The students are allowed to
rewrite the report as per the views of the evaluator and to submit it to the same evaluator for
reassessment.
The student has to present the work, information and skills gained by training by preparing a
power point presentation that will be presented and evaluated by the examination committee.

General Instructions:
Guide lines for Report Writing:

1. Each student should write his own report on the training by his language and style, and
prepares a presentation of the report. Also, he should send a copy of the report and
presentation, in PDF format, to the department training coordinator.
2. The student should submit the original copy of his report providing a clearly written report
with computer programs of minimum10 pages and maximum 20 pages, with font size 12
times new roman for the text body and 1.5 spacing.
3. Report should be written in English on white paper of size A4.
4. Margins to be set on the pages of the report as follows:
 25mm from the top and bottom of the page.
 40 mm from the left of the page and 25 mm from the right of the page.





Guide lines for Power point presentation:
Presentation language is English
Each student must present his specific topic individually
Number of power point presentation slides: 10 – 15 slides
Presentation period: 15 minutes for each student (10 minutes for Presentation and 5 minutes for
questions)
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The student has to submit a soft copy of his power point presentation file (Microsoft power
point) and soft copy report (Microsoft word) saved on a CD RW with a label show the name,
university ID, training Semester, name of the company or training site submitted along with the
hard copy report to Department training coordinator.

Report Contents
1.






Cover Page: it includes the following information:
Student's name
Student's ID
Specialization
Training period
Training company

2. List the contents of the report; A list of headlines and sub headings as they are existing in

the body of the report, according to the sequence of pages.
3. Introduction contains a brief description of the organization in which the student carried out

his training program, the nature and quality of the training undergone by the student. Also
the introduction part includes a brief description of the contents of the report at the end.
4. The public display; It comprises the important part of the report, which includes details of

the actual training undergone by the student. Students are advised to distribute these details
into several sections, depending on the nature of the training program, which has been
completed. Student should choose headings and sub- headings suitable for each section.
5. Conclusions; Contain a summary of the skills, experience and knowledge gained during the

training period and may include the student's observations and views on training.
6. Appendices; This part of the report includes all the supporting information for the body of

the report, maps, illustrations and additional data which may be useful to the reader of the
report to refer in accordance to the information's of the report. At the end the appendices may
contain some of the information's of contents of the report.

Training Evaluation:
The student will be evaluated in two phases:
1. The first phase will be during the training period
a. The evaluation of training company; the training supervisor fills Training Organization Student
Evaluation Form [JU-ENG-STUTR8] prepared by the faculty training unit.
b. Training supervisor; receives Weekly Progress Report of Student [JU-ENG-STUTR7] (8 reports)
to carry out continuous evaluation and visits the company depending on the requirement.
The student should fill and send the weekly progressive report to the training supervisor
through the university official E-mail.
If the student obtains “satisfactory” report from the company at end of first stage, he is
allowed to continue the second stage where as if he gets “unsatisfactory” note from the
trainer then his training is meant for cancellation and he may be asked to repeat.
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2. The second phase will be started at the beginning of the first semester of the following
academic year as declared by the training unit.
Faculty member (examination committee) will assess the student report and his presentation
according to the following items; [JU-ENG-STUTR9]
 Cover page and a list of the contents of the report submitted.
 The overall appearance of the report and preparation pattern.
 Preparation of a complete diary the training.
 Tables, graphics, and images.
 Student's ability to correlate scientific theories and practical application during the training
period.
 Technical observations of the work performed by the student during the training period
 Conclusions and comment
 The overall impression from the report.

Grades distribution:
1. Training Supervisor during summer

25%

2. Training company evaluation

25%

3. Final technical report evaluation

25%

4. Presentation evaluation

25%

Note:
1. The examination Committee, which evaluated the presentation has right to cancel the student
training.
2. Full degrees will not be awarded for the students who fail to submit the forms and reports in
time.

Training unit wishes every success for all students
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JU-ENG-STUTR1

ر
تعهد ر
الميداب
الصيق
التدريب
وضوابط
اطات
بإشب
ام
اإللب
ي
ي
اس ( ) 202……..
الفصل الدر ي
بيانات الطالب
الرق م
ع
الجام ي
إسم ورمز
المقرر

إسم الطالب
العلم
القسم
ي
عدد الساعات
المسجلة هذا
الفصل:

عدد ساعات
الخطة الدراسية

عدد الساعات
المجتازة بنجاح

عدد الساعات المتبقية يف حال إجتياز جميع المقررات المسجلة بنجاح
الكل – عدد الساعات المجتازة بنجاح)
(عدد الساعات المتبقية = عدد ساعات الخطة الدراسية ي

ر
ر
ر
صيق
ومباشة مقرر التدريب ال
برغبن يف البدء يف إجراءات تسجيل
بياناب أعاله
أفيدكم أنا الطالب الموضح
ي
ي
ي
ر
الحال بنجاح فإنه سيتبق يل فقط مقرر التدريب
الميداب حيث أنه يف حال إجتيازي لجميع مقررات الفصل
ي
ي
بالتال:
أتعهد
كما
معتمدة
ساعة
)
2
(
عدد
بواقع
)
…………..………..
(
الصيق
ي
ي
العلم وأخذ الموافقة المبدئية عىل جهات
 -1إستكمال جميع النماذج المتعلقة بذلك وتسليمها للقسم
ي
التدريب.
 -2التواصل مع القسم لتسجيل مقرر التدريب الصيق ف ر
فبة الحذف واإلضافة المسموح بها.
ي ي
ر
الصيق يف جهة التدريب إال بعد التأكد من إجتياز جميع مقررات هذا الفصل
مباشة التدريب
 -3عدم
ي
اس بنجاح.
الدر ي
ر
ر
ر
وب إل
مباشة التدريب
بالمباشة يف أول يوم من أيام
 -4إشعار الكلية
الصيق وذلك بإرسال بريد إلكب ي
ي
منسق التدريب بالقسم ومنسق التدريب بالكلية عىل اإليميل.
( إيميل منسق التدريب بالكلية) isamyq@jazanu.edu.sa :

ر
الصيق يف حال مخالفة الضوابط المذكورة
اإلعباف بالتدريب
كما أؤكد عىل أنه يحق للقسم والكلية عدم
ي
أعاله.
التاري خ:
إسم الطالب:
التوقيع:
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طلب تسجيل وتعهد التدريب الصيفي ا
للفصل الدراسي .................................................. :العام الجامعي:
اسم الطالب

الرقم الجامعي

التخصص

عدد الساعات المنجزة بنجاح

البريد اإللكتروني

رقم الجوال

JU-ENG-STUTR2

/14

14هـ

لرحمن

كامل القواسمي

أتقدم أنا الطالب املوضح بياناتي أعاله بطلب فرصة تدريب صيفي كما أتعهد بأن ألتـزم باآلتي :
دم ـ العــد ع ـ

 -1فــح لالــة التقــددئ امللــدلي لى فــو عتــي فرصــة للتــدريب الفــيفي فــصن ت ــتيتح للتــدريب الفــيفي وعت ـ إالزا ــي
باملو افقة الخطية قلل القسئ .
 -2عدم ت تيل أ لذف التدريب الفيفي ا ع طريق شرف التدريب الفيفي بالقسئ.
 -3عـدم ت ـتيل أم ــواا ارابـية بالففـل الفــيفي أن التــزم بالفرصـة التدريويــة الكـي توفراـا الفليــة أ الكـي فرتمـا أنــا بمعرفكـي تـئ قلولهــا
الفلية .
 -4فــح لالــة ت ــتيتح ملــواا بالففــل الفــيفي دفــق للفليــة لــذف تل ـ املــواا ا بقــاع عتــي التــدريب الفــيفي فقـ جفــئ جمـ ار ــا ـ
التدريب الفيفي  .فح لا ت تيل املواا الدرابية بعد لذفها دفق للفلية لذف التدريب الفيفي املواا الدرابية.
 -5ا لتزام بفضور امل اضرة التعريفية ع التدريب الفيفي.
 -6فح لالـة تيي ـ إ فـان التـدريب الفـيفي ب ل
ـواع ـ الفليـة أ ـ قلـل التهـة املشـرفة عتـي التـدريب الفـيفي بـوف أقـوم بـا لتزام بالتـدريب
فح أم هة ترااا الفلية .
 -7التواص ــل ــل ش ــرف الت ــدريب امل ــدا ـ قل ــل القس ــئ بش ــفل س ــتمر و افات ـ بةمي ــل ا لتيا ــا املعوق ــا الك ــي أ ا هه ــا ف ــح فت ــإة
التدريب .
 -8رقــئ التــوا ال إدــد ا ل تإ ــي امل ــتلة أعــاله ئــح بــاسل ا تفــا البابــية لتلقــي علو ــا التــدريب فــح لالــة التيي ــإبــوف أق ــوم
بصشعار الفلية بذل .
 -9ا لتزام بمواعيد تقددئ التقرير امل اقشة امل داة قلل القسئ .
 -10ا بتفسار ع آلية التقييئ امل داة قلل القسئ ا لتزام بما فيما .
 -11ال فو عتي ميل ال ماذج الخاصة بالتدريب ع طريق وقل الفلية.
-12كتابة ميل التقارير العر ض باللية ا نةل زدة.
 -13دفــق للفليــة لــذف التــدريب الفــيفي فــح لالــة عــدم ا تيــا م 110بــاع ا اكمــإ ــل رمادــة التــإم ال ــا ح ثالففــل الدرا ـ ال ــا للعــام
التا عي ال ا ي).
اسم الطالب :

توقيع الطالب :

التاريخ :
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JU-ENG-STUTR2

Summer Training Request and Pledge
Semester: ..............................................
Student Name
Department
E-mail

Academic year: 14

/14

H.

University ID
Hrs. Completed
successfully
Mobile

I, am student with afore mentioned details, willing to register the summer training, and I pledge that:
1- The registration of summer training is mandatory and will not be canceled unless a written
approval is obtained from the department.
2- Non-registering or cancelling summer training is possible only by department summer training
coordinator's approval.
3- Non registering of any course during summer training and the commitment in the training
opportunity provided by the college or obtained by myself with the approval of the college, are
mandatory.
4- The college has right to cancel the registered summer courses during the period of summer
training if the student registers the courses and training simultaneously. Also, the student will be
awarded only five degrees meant for the summer training upon successful completion of the
training.
5- It is understood that attending the introductory lecture on summer training is compulsory.
6- In case of change of place of the summer training suggested either by the college or by the
authority supervising the summer training, I will abide by the regulations of training according to
vision the college.
7- Regular communication will be established with the training coordinator to update the progress
of the training program including the difficulties faced during the training.
8- Mobile number and e-mail address listed above are the basic means of communication to
convey/receive training information. A notification will be given to the college, in case of
change of the aforementioned details.
9- I will abide by the regulations of summer training to submit report in time and appear for the
discussion as specified by department.
10- It is understood that the evaluation mechanism is defined by the department and expected to
comply with them.
11- All the training models and related information's must be obtained through college web site.
12- All written reports and presentations must be submitted in English.
13- College has the right to delete summer training if I do not have 110 credit hours or more at the
end of the spring season (the 2nd semester of the current year).

Student's Name:

Student's signature:

Date:
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إستمـارة رغبـات التدريب الصيفي
إسم الطــــــــالب:

....................................................................................................................................................

بيـــانــــــــــــات تمــــــــــــــأل بمعرفـــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

الرقم الجـــامعي :

...................................................

التخصــــــــــص:

المستوى الحالى  .................................................... :العام الدراسي:
المعدل التراكمي:

.....................................................

البريد اإللكتروني:

.............................................................

.............................................................

عدد الساعات المنجزة:

.................................................

..................................................................................................................................................

رغبات التدريب حسب أولوية الطالب( :الرجاء تعبئة جميع الرغبات باألسفل)
.1

..............................................................................................................................................................................

.2

..............................................................................................................................................................................

.3

..............................................................................................................................................................................

.4

..............................................................................................................................................................................

.5

..............................................................................................................................................................................

.6

................................................. ..........................................................................................................................

.7

................................................ ................................................................... ........................................................

.8

................................................ ...........................................................................................................................

مالحظات :

................................................................................................................................................................

اإلسم /

..........................................................................................

التوقيع /

..........................................................................................

تاريخ تقديم االستمارة /

.................................................................

بناءا على رغبات الطالب تم ترشيحه للتدريب فى :

خــــاص بــــإدارة
التـدريــــــــــــــــــب

رقم رغبة الطالب المحققة 

لم تتحقق أى رغبة للطالب 

المبررات:
منسق شئون التدريـب بالقسم
د/
التوقيع /

..............................................................

التاريخ /

...............................................................
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Summer Training Options

Student Name: .....................................................................................................................
University ID No.: ....................................... Department:.................................................
Recent Level: ..........................................

Academic Year:......................................

Data to be completed by the student

GPA: …………………………………… The accomplished hours: ………………..
Email Address:........................................................................................................................
The options of training proposed by the student based on students priorities: (Fill all)
1- .....................................................................................................................................
2- .......................................................................................................................................
3- .......................................................................................................................................
4- .............................................................................................................................
5- ......................................................................................................................................
6- ......................................................................................................................................
7- .......................................................................................................................................
8- ......................................................................................................................................
Notes: ............................................................................................................................
Student's Name:
Student's signature:
Submission date:

For training administration

Based on the proposal of the student, he has been nominated for training in:
Student's option No.



No option had been realized:



Reason & proceedings:
Department Training Coordinator
Dr. .............................................
signature:
Date:
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خطة التدريب الصيفى المقترح من جهة التدريب
اسم الطالب  ________________ /رقم جامعي __________ :

تخصص __________ :

جهة التدريب ............................................................. :
عنوان جهة التدريب :المدينة ........................... /الحي ................... /الشارع....................... /
فترة الدوام الرسمي :دوام:
االسبوع

موقع التدريب بالشركة

دوامين:
الموضوعات التي يتدرب عليها الطالب

1
2
3
4
5
6
7
8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم المشرف المباشر ................................................................. :وظيفته:

........................................................

رقم الهاتف ................................................................. :تحويلة .................................. :فاكس:
البريد اإللكتروني:

.............................

.........................................................................................................................................................

توقيع المشرف المباشر:

........................................................

الختم الرسمي لجهة التدريب
برجاء ملئ االستمارة و ارسالها مع الموافقة على تدريب الطالب لديكم .
Please fill out the form and send it with the approval of the student training.
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إشعـــــار مباشـــــرة التدريب الصيفى

اسم الطالب
التخصص

 ............................................... :الرقم الجامعي .......................................... :
 ............................................... :رقم الجوال

البريد اإللكتروني .............................................. :توقيع الطالب
جهة التدريب

JU-ENG-STUTR5

............................................ :

.......................................... :
.......................................... :

تاريخ المباشرة .......................................... :

عنوان جهة التدريب :المدينة ........................ /الحي .......................... /الشارع........................ /
فترة الدوام الرسمي:

دوام:

دوامين:

الفترة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إسم المشرف المباشر ........................................... :وظيفته................................................. :
رقم الهاتف ......................................... :تحويلة ............................ :فاكس.......................... :
البريد اإللكتروني................................................................................................................. :
توقيع المشرف المباشر.................................................. :
الختم الرسمي لجهة التدريب

الرجاء عدم السماح للطالب باالستمرار في التدريب إذا تغيب خمسة أيام فأكثر وعليه مراجعة الكلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروط التسجيل /لن يتم تسجيل المادة للطالب إال إذا تحققت الشروط التالية-:
 .1أن يجتاز الطالب بنجاح عدد الساعات المحددة ( )110من قبل إدارة التدريب.
 .2أن ال يسجل الطالب أي مقرر دراسي أخر مع مقرر التدريب أو مع مباشرة التدريب.
 .3أن يقوم الطالب بتسليم هذا النموذج بعد تعبئته إلى وحدة التدريب أو يرسله الى البريدد اإللكتروندي الرسدمي
الخاص بالمشرف على التدريب في قسمه العلمي خالل األسبوع األول من التدريب.
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وحدة التدريب

Start Notification of Summer Training

Student Name: .....................................................

Student Number:

Department: .....................................................

Mobile No.: ..............................................................

E-Mail: .............. .......................................

Student's signature: ...........................................

................................................

Training Company: ........................................................ Starting Date: ..........................................................
Company Address: City: .............................. district: .............................. Street:
Official Working Shift: One Shift

Two Shifts

.............................. .....

Period:

..............................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Name of Direct Supervisor: ........................................................ His Position: ..............................
Telephone number: ........................................

Fax: .........................................

E-mail: .........................................................................................................................................
Direct Supervisor Signature: .........................................
Official stamp of the Training Company
Student is not qualified to continue the training if he is absent during his tenure for five
days or more.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Regulations of Training Registration;
The student has to fulfill the following criterion in order to register the training
course successful.
1. The student must passes successfully the number of hours (110) specified by the
Training Unit.
2. Student should not register any other courses with training course.
3. Student submits this form to the training unit or send it by e mail to his supervisor in
his department during the first week of training.

اململكة العربية السعودية
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Engineering College
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Summer Training Unit

وحدة التدريب

نمـــــــــــوذج الغيــــــــــاب والتقييـــــــــــــم االســــــــــبوعى
Weekly Absences and Evaluation Record
اسم الطالب (.............................................................. : )Student Name

رقم الطالب (................................................................ : )Student Number

التخصص أو القسم (....................................................... : )Department

جهة التدريب (................................................................... : )Organization

الحضور

اإلســـــــــــــــــبوع
Week

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

JU-ENG-STUTR6

من
من
من
من
من
من
من
من
من

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

144
144
144
144
144
144
144
144
144

إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى
إلى

/
/
/
/
/
/
/
/
/

الخميس
األربعاء
الثالثاء
اإلثنين
األحد
ضعيف
Thursday Wednesday Tuesday Monday Sunday
/
/
/
/
/
/
/
/
/

تقييم األداء األسبوعى
مقبول

جيد

جيد جدا

ممتاز

مالحظات

144
144
144
144
144
144
144
144
144

المشرف على التدريب
Training Supervisor
اإلسم .......................................... :
التوقيع ........................................ :
التاريخ ......................................... :

مدير إدارة جهة التدريب
Director of the Training Company
اإلسم .......................................... :
التوقيع ........................................ :
التاريخ ......................................... :

الختم الرسمي لجهة التدريب
Official Stamp of the Training Company
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وحدة التدريب

JU-ENG-STUTR6

Weekly Absences and Evaluation Record
نمـــــــــــوذج الغيــــــــــاب والتقييـــــــــــــم االســــــــــبوعى
Student Name )  (اسم الطالب..............................................................

Student Number ) ( رقم الطالب...............................................................

Department ( (التخصص أو القسم......................................................

Organization ()جهة التدريب...................................................................

Attendance
No.

Weekly Performance Evaluation

Week

Notes
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Weak Acceptable Good V. Good Excellent

1
2

From / / 20
From / / 20

To /
To /

/ 20
/ 20

3

From /

/ 20

To

/

/ 20

4

From /

/ 20

To

/

/ 20

5

From /

/ 20

To

/

/ 20

6

From /

/ 20

To

/

/ 20

7

From /

/ 20

To

/

/ 20

8

From /

/ 20

To

/

/ 20

9

From /

/ 20

To

/

/ 20

Training Supervisor
Name: ..........................................
Signature: .......................................
Date: .........................................

Director of the Training Company
Name: ..........................................
Signature: .......................................
Date: ..........................................

Official Stamp of the Training Company
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وحدة التدريب

Weekly Progress Report of Student

تقرير التقدم االسبوعي للطالب
 يتم تعبأ هذاالتقرير بواسطة الطالب ويرسل للمشرف على التدريب بالكلية قبل يوم االحد من كل اسبوع بداية من االسبوع:ملحوظه
)الثانى الى االسبوع التاسع عبر البريد االلكترونى للمشرف (يعاقب الطالب بالخصم من الدرجات عند التأخر عن التسليم

Student Name:..............................................

..................... ................................... / اسم الطالب

University ID:.....................................
Specialization:.....................................
Training Company:.....................................
Reporting Period:

...................................../ الرقم الجامعي
...................................../ التخصص
...................................../ جهة التدريب

:مدة التقرير

From:..................................... ..................................... ................................................... : من
To:

......................................................................... .................................................. :الى

Week No.:. .................. ........................... ............................................... :رقم االسبوع
Total hours worked: ........................... ......................................... :عدد ساعات العمل
For the mentioned period, please report the following:
 ما هى مسؤلياتك أو مهامك خالل التدريب؟.1
1. List your responsibilities or duties assigned
during the reporting training period.
 ما هى المهارات التقنية التى إكتسبتها أثناء التدريب؟.2
2. List the new technical skills that you learnt
during the reporting training period.
 ما الذى تعلمته خالل الدراسة النظرية وشاهدته أو طبقته أثناء.3
التدريب؟
3. What are the instances at which the theoretical
knowledge gained in classrooms is applied to
practical problems?
 هل المؤسسة التى تتدرب بها مساندة ومساعدة لك فى تدريبك.4
بها؟ ما هى الصعوبات التى واجهتها أثناء تدريبك إن وجدت؟
4. Was the organization supportive / helpful in
your training? What difficulties, if any, did you
face during the reporting training period?

Kingdom of Saudi Arabia

اململكة العربية السعودية
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وحدة التدريب

 ما هى المهارات التى يمكن أن تستخدمها لتحسين أدائك فى.5
التدريب؟
5. List the skills that are used to improve your
performance in your training?
 ما هى العالقات الهامة التى كونتها أثناء تدريبك مع المشرف.6
على التدريب أو مع الموظفين األخرين؟
6. Interesting or challenging moments of your
training with your supervisor or any other
employee of the organization may be narrated
here.
 ما هى المجاالت التى تعتقد أنك مازلت تحتاج إلى تحسينها.7
وتطويرها؟
7. Technical domains that you need to improve
are:

. أى تعليقات إضافية إذا وجدت.8
8. Additional comments if any.
Note: Use additional paper, if necessary, to elaborate on your responses.
........................................................................

: اسم الطالب
(Student Name)

........................................................................ : الرقم الجامعي
(University ID)
........................................................................ : التخصص
(Department)
........................................................................ : رقم الجوال
(Mobile)
........................................................................ : توقيع الطالب
(Student Signature)
........................................................................ : التــــــــاريخ
(Date)

JU-ENG-STUTR8

اململكة العربية السعودية
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جامـعة جـازان

Jazan University

كـلية اهلنـدسة
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Academic Affairs

Summer Training Unit

وحدة التدريب

نمـــــــوذج تقييــم جهة التدريب لطالب متدرب
Training Organization Student Evaluation Form
( يقوم بتعبئة هذا النموذج المشرف المباشر على تدريب الطالب بعد االطالع على التعليمات المرفقة)
)(To be filled by the On-Job training supervisor after reading the attached information

أ .معلومات عن الطالب:

A. Information about the Student:

اسم الطالب Student's Name: .................................................................................................. :
رقم الطالب Student's Number: .............................................................................................. :
التخصص Discipline of Engineering: ................................................................................ :
ب .معلومات عن جهة التدريب:

B. Information about the Training Organization:

جهة التدريب ............................................................................... :

المدينة ...................................... :

Training Organization: .................................................... City: ....................................
اسم المشرف المباشر على تدريب الطالب........................................................................................ :
Name of the on-job training Supervisor: ...........................................................................
رقم الهاتف  ....................... :رقم الفاكس .............................. :
وظيفته ..................................... :
Position : .......................................... Phone : .......................... Fax : ............................
ج .معلومات عامة عن التدريب :

C. General Information about Training :

 .1اذكر بالتفصيل المجاالت التي تم تدريب الطالب عليها؟ ( يمكن استخدام ورقة إضافية إذا لزم األمر)

)1. Indicate the specific areas of the student's training? (Extra sheet may be used if necessary
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....

 .2هل أعطي للطالب عمل محدد؟ (نعم/ال) …… في حالة اإلجابة بنعم فضال حدد نوع وصففة هفذا العمفل (يمكفن
استخدام ورقة إضافية إذا لزم األمر)
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2. Was the student assigned a specific job? (Yes/No) ……In case yes, a statement of
the assigned job may be narrated below. (Extra sheet may be used if necessary)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 انطباعكم العام عن تدريب الطالب.3
3. Overall impression about the performance of the student in training:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
) ماهي مالحظاتكم لتحسين مستوى التدريب؟ (يمكن استخدام ورقة إضافية إذا لزم األمر.4

4. Suggestions to improve the performance of the students in training may be given
below (A separate sheet may be used if necessary)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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د .تقويم أداء الطالب :

Summer Training Unit

D. Evaluation of Students Performance :

الرجاء اختيار الدرجة المناسبة ووضعها في المربع المقابل.
(ممتاز= ،5جيد جداً= ،4جيد= ،3مقبول= ،2ضعيف=)1
Please select the appropriate grade and put it in the opposite box.
(5=excellent, 4= v.good, 3=good, 2=fair, 1=poor).
 .1التزام الطالب بالحضور وأوقات الدوام



1. Attendance and punctuality

الرجاء عدم السماح للطالب باالستمرار في التدريب إذا تغيب خمسة أيام فاكثر وعليه مراجعة الكلية.
The student does not qualify to continue the training in case he is absent for five days or more.

 .2اهتمام الطالب بالتدريب ومدى حماسة للعمل



2. Partnership shown by the student in
training



 .3تعاون الطالب مع اآلخرين
3. Cooperation of the student with supervisor and other members.



 .4اإلنتاجية وجودة العمل المسند إليه
4. Productivity and quality of work carried out by the student.



 .5استخدام المعلومات النظرية.
5. Student's capability to apply the theoretical concepts to solve the industrial
problems.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع الدرجات (من إجمالي  25درجة)



)Total Grade (out of 25 points
الختم الرسمي لجهة التدريب
Official seal of the training organization
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………………………….…:إسم الطالب
Student’s Name: …………………….……
 جامعة جازان بأنني أشرفت شخصيا على تدريب الطالب الموضح اسمه أعفاله- أفيد إدارة التدريب بكلية الهندسة
 م202 / /
 م إلى202 /
/
: للفترة من
هـ144 / /
هـ إلى144 /
/
:الموافق
This is to certify that I personally supervised the On-job training of the student
(……………………….…) for the period from
Corresponding to /

/ 144 H to /

/

/ 20 G to

/

/ 20 G.

/144 H

..………………...............………………………… : توقيع المشرف المباشر على تدريب الطالب

Signature of the On-job training Supervisor: ……………………….……………………

) ( إن إدارة التدريب بكلية الهندسة لن تعتمد هذا التقييم مالم يحمل الختم الرسمي
Note: Official seal is mandatory to consider the evaluation report.

الختم الرسمي لجهة التدريب
Official seal of the training organization
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FINAL EVALUATION FORM FOR SUMMER TRAINING
Student Name: _____________________
Department: _____________________

ID No: _________________

Name of Evaluator (s) (for Presentation and Report):
1- ____________________________
2- ____________________________
3- ____________________________

Items (To be filled in by the evaluator)

Max.

(A) Evaluation of Presentation
1. Feedback and highlighting the training field
2. Ability to answer questions
3. Spoken Language and self-confident
4. Presentation flow
Marks out of 25
(B) Evaluation of Written Report
1. Report Contents (Language, Organization, Clarity, Accuracy,
Critical analysis)
2. Report flow and coverage
3. Report formatting (Figures, Tables, References, Fonts, Titles)
Marks out of 25

Evaluator Marks
1st

2nd

3rd

10
5
5
5
25
10
10
5
25

Signature of Evaluator:
Item (To be filled in by the Department Training coordinator )
(A) Presentation (25%) (average)
(B) Written Report (25%) (average)
(C) Company evaluation of student's performance (25%)
(D) Semester work; Attendance, Weekly Progress Report for Student (15 %)
(E) Delivery of start notification and Reports on time (10%)
Total Marks (100%)
Department Training coordinator:
Name:
Signature:

Given Marks

Grade Awarded =________
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FINAL EVALUATION FORM FOR VERTUAL SUMMER TRAINING
JU-ENG-STUTR 9-1
(Form 9-1)
Student Name: _____________________ID No:_________________ (Sem.: 202 )
Name of Evaluator (s) (for Presentation):
1st Evaluator: ____________________________

(Chairman of the Evaluation committee)

2nd Evaluator: ____________________________ (member)
3rd Evaluator: ____________________________

(A) Evaluation of Presentation
Items (To be filled in by the evaluator)

(member)
Evaluator Marks

Max.

5. Feedback and highlighting the
training field

10

6. Ability to answer questions

5

7. Spoken Language and self-confident

5

8. Presentation flow

5

Marks out of 25

25

1st
Evaluator

2nd
3rd
Evaluator Evaluator

(Chairman)

(Member)

(Member)

Average
(To be filled
by
Chairman)

Signature of Evaluator:
Instructions:
1- Presentation language is English
2- Each student must present his specific topic individually
3- Number of power point presentation slides: 10 – 15 slides
4- Presentation period: 15 minutes for each student
(10 minutes for Presentation and 5 minutes for questions)
5- Student has to submit a soft copy of his presentation to the Field Summer training coordinator
in his Department.
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Engineering College

Field Summer Training Evaluation using Rubric Assessment
University ID

Department

Training Organization

Year/Semester

Outcomes
SO 2
KPI-1
KPI-2
KPI-3
SO 3
KPI-1
KPI-2
KPI-3
KPI-4

MARKS
an ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health,
Safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors.
Report Contents (Language, Organization, Clarity, Accuracy, Critical analysis)
(10 marks)
Report flow and coverage
(10 marks)
Report formatting (Figures, Tables, References, Fonts, Titles)
(5 marks)
Average Marks of Outcome: SO 2 out of 25
an ability to communicate effectively with a range of audiences.
Feedback and highlighting the training field
Ability to answer questions
Spoken Language and self-confident
Presentation flow

(10 marks)
(5 marks)
(5 marks)
(5 marks)

Evaluation by
Evaluation of
Written
Report 25%

Evaluation of
Presentation
25%

Exam Committee (50%)

JU-ENG-STUTR10
Name of the student

كـلية اهلنـدسة

KPI-1

an ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which
must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts.
Delivery of start notification of field summer training

(10 marks)

KPI-2

Weekly progress report Following up on time

(15marks)

KPI-3

Attendance and punctuality

SO 5
KPI-1
KPI-2
SO 6
KPI-1
KPI-2

(5 marks)
Average Marks of Outcome: SO 4 out of 30

an ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive
environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives.
Partnership shown by the student in training
(5 marks)
Cooperation of the student with supervisor and other members.
(5 marks)
Average Marks of Outcome: SO 5 out of 10
an ability to develop & conduct appropriate experimentation, analyze, interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions.
Productivity and quality of work carried out by the student.
(5 marks)
Student's capability to apply the theoretical concepts to solve the industrial problems.
(5 marks)
Average Marks of Outcome: SO 6 out of 10
Total Marks 100%

Committee Members (Name & Signature):

Evaluation by
Supervisor
(25%)

Company
evaluation of
student's
performance
(25%)

Company 25%

SO 4

Supervisor
(25%)

Average Marks of Outcome: SO 3 out of 25

Coordinator
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Engineering College

Virtual Field Summer Training Evaluation (Form 10-1)

JU-ENG-STUTR 10-1
Name of the student

كـلية اهلنـدسة

(To be filled by the supervisor during the summer)
University ID

Department

Training Organization

Year/Semester

Virtual Field Summer Training
Outcomes
SO 2
KPI-1
KPI-2
KPI-3

MARKS
an ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health,
Safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors.
Report Contents (Language, Organization, Clarity, Accuracy, Critical analysis)
Report flow and coverage
Report formatting (Figures, Tables, References, Fonts, Titles)

(10 marks)
(10 marks)
(5 marks)

Evaluation by

Evaluation of
Written Report
(25%)

SO 4

an ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which
must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts.

KPI-1

Delivery of start notification of field summer training

(10 marks)

KPI-2

Weekly progress report Following up on time

(15marks)

KPI-3

Attendance and punctuality

(5 marks)

Evaluation by
(follow up)
Supervisor
(25%)

Average Marks out of 30
SO 5

an ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive
environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives.

KPI-1
KPI-2

Partnership shown by the student in training
Cooperation of the student with supervisor and other members.

(5 marks)
(5 marks)
Average Marks out of 10

SO 6

an ability to develop & conduct appropriate experimentation, analyze, interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions.

KPI-1

Productivity and quality of work carried out by the student.

(5 marks)

KPI-2

Student's capability to apply the theoretical concepts to solve the industrial problems.

(5 marks)

Supervisor (75%)

Average Marks out of 25

Company
evaluation of
student's
performance
(25%)

Average Marks out of 10

Total Marks out of 75%

Supervisor

Based on the Virtual Field Summer Training Program with 3 training tracks and ABET
Signature: (____________________)

Name (The Supervisor during summer semester):_____________________________________
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كـلية اهلنـدسة

تعهد اإلعتذار عن التدريب الصيفي الميداني
الفصل الدراسي ()...............

JU-ENG-STUTR 11

أتعهد بأني مسؤول مسؤولية كاملة عن االإعتذار عن التدريب الصيفي ( )...............وذلك لغرض التسجيل في
المقررات المطروحة بالفصل الصيفي ( )...............علما بأن مقررات الفصل الصيفي ( )...............غير مؤكدة
ومعرضة للحذف في حال عدم تحقق ضوابط التسجيل للفصل الصيفي ( )...............والتي أقرتها عمادة القبول
والتسجيل .وأن ه في حالة عدم توفر هذه المقررات وحذفها من مقررات الصيفي وعند رغبتي في العودة وتسجيل
التدريب الصيفي مرة أخرى فإني على علم بأن الكلية غير مسؤولة عن توفير فرصة للتدريب ,وأتحمل مسؤولية
توفير فرصة خاصة.
وعلى هذا أقر بما ورد أعاله وأوقع بتحملي المسؤولية الكاملة.

أسم الطالب:
الرقم الجامعي:
التخصص:
تاريخ تحرير الخطاب:
التوقيع:
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الصيق (
كشف حضور الطلبة للمحاضة التعريفية الخاصة بالتدريب
ي
يوم المحاضة:
العلم:
القسم
ي
عدد المسجلي بالتدريب ) (:عدد الطلبة الحضور ) (:التاري خ:
المكان:
)
نسبة الحضور( :
الجامع
الرقم
إسم الطالب
م
ي
1
2
3
4
5
6
7
87
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5
6

9

3

 )202بكلية الهندسة
الساعة:
التوقيع أو
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م
31
32
33
34
35
36
37
387
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
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الجامع
الرقم
ي

إسم الطالب

التوقيع أو

5
6

9

3
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م
69
70
71
72
73
74
75
767
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Engineering College

الجامع
الرقم
ي

إسم الطالب

التوقيع أو

5
6

9

3
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م
80
81
82
83
84
85
86
89
7
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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الجامع
الرقم
ي

إسم الطالب

التوقيع أو

5
6

9

3
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كـلية اهلنـدسة

يمكن االتصال بوحدة التدريب الميداني بكلية الهندسة في جامعة جازان من خالل:
زيارة مكتب شؤون الطالب  -كلية الهندسة  -جامعة جازان
منسق وحدة التدريب بكلية الهندسة
البريد اإللكتروني
isamyq@jazanu.edu.sa
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
البريد اإللكتروني
engvdaa@jazanu.edu.sa
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المراجع:
.1

تعليمات و نماذج التدريب الصيفي لكلية الهندسة بجامعة جازان
)) https://www.jazanu.edu.sa/eng/trainingunit-ar/

.2

الئحة التدريب الصيفي لكلية الهندسة بجامعة أم القرى
https://drive.uqu.edu.sa/_/coleng/files/ST%20Manual.pdf

.3

الئحة التدريب الصيفي لكلية الهندسة بجامعة نجران
https://engineering.nu.edu.sa/69

.4

دليل و نماذج التدريب الميداني بكلية الجبيل الجامعية
http://www.ucj.edu.sa/ar/eservices/Pages/Field-Training-Students-Forms.aspx

