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اهللا الرحمن الرحیمبسم 

وطلبـــة تعلیمــــات التـــــدریب المیدانـــي لطلبـــة جامعـــة البلقــــاء التطبیقیـــة "
"2008الكلیــات التي تشــرف علیھــا الجامعـــة لسنـــة 

ـداء ال لعـم لس ا ـن مج ـ ادرة ع ـ ـ لمـادة ألحكاماستناداً ص ) 4(ا
.2003لسنة )  112(عة البلــقاء التطبیقیة رقــم جــام

تعلیمــات التـــدریب المیدانـــي لطلبـــة جامعـــة البلقــاء التطبیقیة وطلبة"التعلیمــات هتسمــى ھــذ): 1(المادة 
.ویعمل بھا من تاریخ صدورھا "2008التي تشرف علیھا الجامعة لسنة الكلیـات

و): 2(
.المتوسطة

یكون للكلمات والعبارات التالیـة حیثما وردت في ھـذه التعلیمـات المعانــي المخصصة لھا ما لم تدل ): 3(المادة 
:القرینة على غیر ذلك 

.    جامعة البلقاء التطبیقیة :   الجامعة                      
. رئیس الجامعة :    الرئیس                      

.الكلیة الجامعیة أو الكلیة الجامعیة المتوسطة :    الكلیة                     
.المتوسطة الجامعیةالكلیة الجامعیة والقسم األكادیمي في :    القسم                         

.لجنة التدریب المیداني في القسم:    للجنة                        ا
.: المشرف األكادیمي        
باإلشـراف على الطـالب المتــدرب من قبل مؤسستھ الشخص المكلف :   المشرف المیداني          

.رنامج التدریبي ویقـــوم  بتنفیذ الب

التدریب في ت عملیة من خاللتھدف عملیة التدریب المیداني الــى اكســاب الطــالب مھـارا): 4(المادة 
.مجـال تخصصــھالمؤسسات العامة أو الخاصة العاملة في 

ف التدریب موظإلىیشكل القسم لجنة التدریب المیداني من ثالثة أعضاء من ھیئة التدریس إضافة ): 5(المادة 
:في مكتب التخطیط والتطویر والجودة في بدایة كل عام جامعي وتتولى اللجنة المھام التالیة

.التدریب المیدانيقع ااعتماد مو-أ
.اإلعالن للطلبة عن المواقع المعتمدة للتدریب المیداني-ب
.توزیع الطلبة على المشرفین األكادیمیین-جـ
.یبي للطالباعتماد برنامج العمل التدر-د

.اعتماد التقاریر الدوریة والنھائیة للتدریب المیداني للطلبة-ھـ
.اعتماد نجاح أو رسوب الطالب في مادة التدریب المیداني- و

وحسن سیر إجراءات بمتابعةیقوم موظف التدریب المیداني في مكتب التخطیط والتطویر والجودة): 6(المادة 
.التدریب المیداني
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أو درجة): 7(المادة 
ً لمــا یلــي  -:الشــھادة الجامعیة المتوسطة وفقــا

) 3(وطلبة –أ 
)140 (

.بحیث ال تقل مدة التدریب عن أربعة أسابیعالدراسیــة للتخصص،

-ب 
.الدراسیة للطالب

یجوز معادلة مادة التدریب المیداني للطل): 8(المادة 
.إذا كانت محققة لشروط المعادلة

-:وفقاً لآلتي المیدانيیسمح للطالب بالتسجیل للتدریب): 9(المادة 
- :أن یكون الطالب قد إجتاز بنجاح ما یلي :طلبة البرنامج الجامعي-أ 

.تخصصات مستوى األربـع سنوات ساعة معتمدة من الخطة الدراسیة في) 90(.1
ات) 100.   (2

.الخمس سنوات 
: -ب 

ـدة مـن ) 30(قل عن المقررة لتخصصھ، وأن یكــون قد إجتاز بنجــاح ما الی ــة معتمـ ساع
.الدراسیةتھخطــ

ً من التدریب المیداني -أ):10(المادة  یجوز وبقرار من مجلس العمداء احتساب الخبرة العملیة للطالب بدال
ً بالضمان االجتماعي لمدة ال تقل عن  إذا عمل خاللھا في مجال تخصصھ وكان مشتركا

.من خالل المؤسسة التي عمل فیھاساعات معتمدة للتدریب المیداني) 3(ستة أشھر لكل

التدریب المیداني بدل مادةإذا احتسبت الخبرة العملیة للطالب -ب
.الساعات المحتسبة وحسب الرسوم المقررة للساعة المعتمدة لكلیتھ

:یمي مھام المشرف األكاد): 11(المادة 

.اعداد برنامج العمل المیداني للطالب على نموذج معد لھذه الغایة–أ 

زیارة الطالب المتدرب في موقع التدریب ومتابعة نشاطھ التدریبي خالل فترة التدریب على -ب
أن ال یقل عــدد الزیارات المیدانیة عن زیارة واحدة كل أسبوعین في الفصل الدراسي 

ً كل أسبوع في الفصل الدراسي الصیفي ووزیارة واحدةالعادي ً عن یقدم تقریرا دوریا
.انجازات الطالب للجنة بعد انتھاء كل زیارة مباشرة

.التنسیق مع المشرف المیداني لتنفیذ البرنامج الخاص بالطالب المتدرب -جـ

التدریبي، التنسیق مع المشرف المیداني لمتابعة تطبیق الطالــب المتدرب لبرنامج العمل -د
وتزویده بالنصح ومساعدتھ في توفیر كل ما یحتاج إلیـــھ لضمــان إكسابھ المھــارات 

.الواردة فــي برنامجھ التدریبي 

التنسیق مع المشرف المیداني لمساعدة الطالــب المتدرب فـي التغلب علــى الصــعوبات -ھـ
.لحلول المناسبةوالمشكالت التي تواجھھ أثناء فترة التدریب، وتقدیم ا
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ً - و التنسیــق مـع المشرف المیداني إلعــداد تقــریر في نھایة فتــرة التدریب یتضمن تقییمــا
ً للطالــب المــتدرب والمشكالت التــي واجھھا، والمقترحـات الضروریـة لتطویر  عامــا

.العملیة التدریبیة، وفق نموذج معتمد من الجامعة

)12 :(
( مسبقاً وبرنامج العمل التدریبي خارجھ على أن یتم اعتماد موقع التدریب المیداني 

.قبل اللجنةمن ) موعد التدریب على األقل 

برنامجبتقوم اللجنة): 13(المادة  و
.األقل من بدء التدریب 

یلتزم الطالب أثناء فترة التدریب بتعلیمات الجامعة وأنظمة و): 14(المادة 
.فیھا

بعد إذا تغیب الطالب بعذر یقبلھ عمید الكلیة قبل استكمال مدة التدریب فعلیھ إستئناف تدریبھ): 15(المادة 
.من فترة التدریب الكلـي %) 15(زوال العذر بحیث ال تتعدى فترة الغیاب 

)16 :(
ـاً للجنة

.الجامعة

حضورلجنة اللمن قبل ھالتدریبي یتم تقییمھبعد إنھاء الطالب المتدرب برنامج): 17(المادة  ب مشرف و ل ا

.المیداني  

):18(المادة 
.في الفصل الدراسي الواحد بما في ذلك الفصل الصیفي

تؤ): 19(المادة 
اً اً ) 15(

ً ) 6(لعضو ھیئة التدریس عن كل  .طالب یشرف علیھم میدانیا

ساعات ألي ) 6( ساعات او ) 3( اذا احتسبت الخبرة العملیة بدل مادة التدریب المیداني ): 20( المادة 

الرسوم المقررة للساعة المعتمد

.جامعة أو معھد معترف بھ من قبل الجامعة

ُلغى ایة تعلیمات أو قرارات أخرى سابقة تتعارض مع ما ورد في ھذه التعلیم): 21(المادة  .اتت

.یبت الرئیس في الحاالت التي لم یرد فیھا نص في ھذه التعلیمات): 22(المادة 

.عمداء الكلیات مسؤولون عن تنفیــذ أحكــام ھذه التعلیمــاترؤساء األقسام و): 22(المادة 


