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 املقدمة.1

صر العملية التعليمية، والتي يتم في مجال الخدمات التعليمية الهتمامه بتقديم مجموعة من املهارات، والخبرات املرتبطة بعنا  زداد االهتمام بالتدريب امليدانيي

   ةبتقديمها إلى الطل
ُ
س ي، أو ضمن أحد مجاالت امل على اكتساب املعارف املختلفة، والخبرات امليدانّية، واملهارات    ماَرسة، وذلك بهدف مساعدتهمضمن إطار ُمؤسَّ

مات والسلوكّيات الشخصّية لديه ّ
ْبط بين املعرفة  ، وذلك من خالةلببشكل كبير في النمّو املنهّي للط، بحيث ُيساهم ذلك  مالفّنية، باإلضافة إلى تعديل الس  ل الرَّ

نة لها  سات ُمعيَّ القدرة على املساهمة في تحقيق األهداف   النظرّية والتطبيق الَعَملّي، باإلضافة إلى االلتزام التاّم بمنهج تدريبّي تحت إشراف منهي يتمُّ تطبيقه في ُمؤسَّ

 املرجوة من التدريب امليداني.

املعارف املختلفة باإلضافة إلى اثراء السمات، والسلوكيات الشخصية    ةلبكبر ملا له من أثر في اكساب الطالهتمام األلذا فقد أولت الكلية التدريب امليداني ا  

   بشكل كبير في بناء قاعدة معرفية ومهنية تتفق مع متطلبات سوق العمل وتجعل الطلبة مدركين للفرص الوظيفية املتاحة.مما يساهم  ملديه

على آليات التدريب امليداني بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الخاصة بالطالب والكلية ويحتوي هذا الدليل  

التدريب الخارجية. بتاريخ العاشر من محرم    وجهات  بالجامعة  التدريب امليداني  التنفيذي ملبادرة تطوير  بناًء على العقد  الدليل  هـ 1440وقد تم إعادة هيكلة 

 م. 2019سبتمبر  20املوافق 

 الــرؤيــة.2

 
ً
 وإقليميا

ً
 . التميز والريادة في إعداد طلبة مؤهلين للمنافسة في سوق العمل محليا

 الرســـالـة .3

 صقل مهارات الطلبة من خالل تدريب منهي نوعي يساهم في تلبية متطلبات سوق العمل والتنمية املستدامة. 

 األهداف.4

 لتحقيق األهداف   إشرافيسعى التدريب امليداني إلى ربط الكلية باملجتمع وسوق العمل وذلك تحت  
ً
مختصين لتنمية مهارات الطلبة العلمية والعملية وصوال

 التالية: 

 البكالوريوس.من طلبة مرحلة لكوادر البشرية منهي ل إعداد .1

 تطبيق ودعم الجانب النظري بالخبرة العملية.  .2

 توفير فرص تدريبية ووظيفية مالئمة لخريجي الكلية.  .3

وما يحققه ذلك    فتح قنوات اتصال بين سوق العمل وطلبة الجامعة من ناحية، وبين سوق العمل وأعضاء هيئة التدريس والجامعة من ناحية أخرى،  .4

 من تطوير خطط الدراسة في كل تخصص، وتعريف جهات التدريب باإلمكانات املتاحة في الجامعة. 

َيم وأخالقّيات املهنة. تمكين املتدربي .5  ن من اكتساب ق 

 من التعرف على احتياجات سوق العمل وتأهيلهم لخوض املنافسات الوظيفية.  املتدربين تمكين  .6

. يب في استقطاب الكفاءات من الطلبةر إتاحة الفرصة لجهات التد .7
ً
 لتسكينهم على الوظائف الشاغرة مستقبال

 املساهمة في بناء سمعة راسخة قوية لدى الجهات التدريبية. .8

 استخدام التغذية الراجعة من جهات التدريب للمساعدة في إعداد طلبه مؤهلين لسوق العمل. .9
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 املستهدفة من البرامج الدراسية من واقع املمارسة املهنية وسوق العمل.إيجاد فرصة حقيقية لقياس مخرجات التعلم  .10

 عن الوظائف والهياكل التنظيمية املختلفة للمنظمة، وكيف يتم إدارة أنشطتها املختلفة. بخبراتاملتدرب  تزويد .11

املختلفة .12 املفاهيم واملعارف والعلوم واملهارات  املختلفة-ترسيخ  املقررات  في  تم دراستها  يحقق    التي  في موقف عملي  تكاملي  للطلبة وإسقاطها بشكل 

 الهدف العام من البرنامج. 

 

 نواتج التعلم.5

1-  
ً
 على أن:  املعارف: بنهاية فترة التدريب يجب أن يكون الطالب قادرا

 للعملية التعليمية. يطبق القيم واملبادئ واملفاهيم الخاصة بالتدريب والخبرة امليدانية في إكمال املتطلبات األساسية 

2-  
ً
 على أن:  اإلدراك: بنهاية فترة التدريب يجب أن يكون الطالب قادرا

 يحدد املعلومات املطلوبة من قبل الجهات ذات الصلة بالتدريب امليداني في تنفيذ املهام املطلوبة منه بالصورة املثلى.

 بنهاية فترة التدريب يجب أن يك العالقات الشخصية وتحمل املسئولية: -3
ً
 على أن:  ون الطالب قادرا

 في إطار املسؤولية املهنية للمتدرب.املهام واألعمال وفق ما هو محدد مع طرح األفكار  إنجازيساهم في 

 :  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية .4
ً
التواصل التقليدية  يفعل وسائل    على أن:  بنهاية فترة التدريب يجب أن يكون الطالب قادرا

 التطبيقات الرقمية والرياضية في اتخاذ القرارات اإلدارية والحديثة
ً
 . مستخدما

 

 .املتطلبات األكاديمية 6

وملدة عشرة ، لبةالتدريب امليداني هو مقرر أكاديمي إلزامي من ضمن مقررات الخطة الدراسية املعتمدة، بواقع ثالث ساعات دراسية في السجل األكاديمي للط

 بتسجيل املقرر بعد استكمال الشروط التالية:   يع تدريبية متواصلة. ويسمح للطلبة( أساب10)

 .( ساعة دراسية معتمدة95) انهاء .1

 .( مقررات دراسية حسب الخطة الدراسية في التخصص األكاديمي 9) انهاء .2

 .ي مقرر دراس ي أثناء فترة التدريب امليدانيعدم تسجيل أ .3

 .ريب امليداني في الفصل الدراس ي الذي يسبق الفصل الذي يتم فيه التدريب، وتعبئة النموذج املعد لذلكالتسجيل للتد .4

 

 معايير اختيار جهة التدريب.7

 املعايير العامة الختيار جهة التدريب، يجب أن تحقق جهة التدريب ما يلي: 7.1

 . التدريب كالة شؤون و مالءمة املوقع الجغرافي لجهة التدريب للمتدربين وقابليته لإلشراف عليه من قبل  ➢

 املتدربين واملشرفين في حاالت تدريبية سابقة )إن وجدت(. سابقة أعمال متميزة في مجاالت التدريب والتطوير املنهي، أو الحصول على تقييم عاٍل من  ➢

 جهات تدريبية حكومية، أو خاصة معتمدة ولها سجل تجاري. ➢

 توفر العالقة بمجاالت تخصص املتدربين لربط معلوماتهم النظرية مع التطبيق العملي. ➢
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خدمات لذوي االحتياجات الخاصة( وبما يتناسب مع  -افات األوليةاإلسع -األمن -املكاتب -توفر اإلمكانيات املادية املناسبة للتدريب )األجهزة ➢

 احتياجات املتدربين واملتدربات )قسم نسائي إن لزم(. 

 القدرة على تقديم خطة تدريبية واضحة املعايير ومالئمة لتخصصات املتدربين.  ➢

 التدريب بالكلية.  كالة شؤون و ملحددة من قبل االلتزام بتنفيذ الخطط التدريبية املتفق عليها بشكل كامل، وضمن املدة الزمنية ا ➢

 إمكانية تقديم امتيازات للمتدربين بعد انتهاء فترة التدريب )مثال: شهادة خبرة، شهادة شكر،.......(.  ➢

التدريب   شؤون كالة و  تحديد مشرف ميداني في مكان التدريب لإلشراف على املتدربين، وتقديم تقارير دورية عن مدى االلتزام بالخطة التدريبية ل ➢

 بالكلية.

 تقديم البيانات الالزمة لتمكين املتدربين من املشاركة في التطبيق العملي.  ➢

سبة، نظم معلومات  تقديم خطط تدريبية مناسبة لتطوير مهارات املتدربين فيما يتناسب مع تخصصات الكلية )إدارة أعمال، علوم مالية، محا ➢

 . إدارية، تسويق(

 التدريبمسؤوليات . 8

 . مسؤوليات املشرف األكاديمي 8.1

ي من جهة أخرى هو املشرف املعين من قبل الكلية ملتابعة سير عملية التدريب للطلبة ويعتبر بمثابة حلقة وصل بين املتدرب من جهة وبين املشرف امليدان

 وتتحدد مسئوليته من خالل املهام التالية: 

 األكاديمي قبل فترة التدريب .  مسؤوليات املشرف 8.1.1

 التدريب امليداني.  كالة شؤون و حضور االجتماع التنسيقي الذي تعقده  -

 . مسؤوليات املشرف األكاديمي أثناء فترة التدريب8.1.2

( خالل األسبوع األول من التدريب حسب اآللية املتبعة.   -
ً
 (FM-ACD0802-02 Rev.1)التأكد من استالم نموذج مباشرة التدريب أو صورة منه )مختوما

واصل معه  التأكد من توفر مكان مناسب للطلبة يتيح لهم القيام باملهام املوكلة لهم والتأكد من وجود مشرف ميداني محدد طوال فترة التدريب والت -

 إن اقتضت الحاجة. 

 للتأكد    واملشتركة مع املتدربين زيارة املتدرب في مقر التدريب وعقد اللقاءات الفردية   -
ً
من املهام  واملشرف امليداني ومدير الجهة عندما يكون ذلك مناسبا

 وكذلك لالستماع إلى أي مالحظه تخص عملية التدريب.إليهم،  واملسؤوليات املوكلة

 تقييم املتدرب أثناء الزيارات وكتابة املالحظات إن وجدت.  -

 اإلنترنيت وتطبيقاته باإلضافة إلى تقارير املتابعة الشهرية(.-يكون اإلشراف على املتدربين خارج املنطقة عن طريق الوسائل التقنية )الجوال  -

التدريب   كالة شؤونو   التدريب امليداني، وفي حال تعذر ذلك يتعين إشعاراألكاديمية وحل املشكالت خالل فترة  التساؤالت  ستفسارات و ال اإلجابة عن ا -

 .حول ذلك من خالل رفع تقرير

 ( FM-ACD0802-08 Rev.1)استالم التقارير الشهرية من الطلبة املتدربين في األوقات املحددة وتقييمهم.   -
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 . مسؤوليات املشرف األكاديمي عند انتهاء فترة التدريب 8.1.3

 (FM-ACD0802-09 Rev.1)التدريب حسب النموذج املرفق.   كالة شؤون و وتقديم النتائج إلى   أداء املتدربين تقييم  -

 (FM-ACD0802-12 Rev.0). التدريبية لجهةاملشرفـ/ة لالتدريب امليداني عن جهة التدريب وتعبئة نموذج تقييم  كالة شؤون و رفع تقرير نهائي الى  -

 

 

 

 

 الطالب املتدربمسؤوليات  .8.2

 : املهام التاليةوتتحدد مسؤولياته من خالل هو الطالب املكلف بالتدريب في الجهة التدريبية، الطالب املتدرب: 

 مسؤوليات الطالب قبل بدء فترة التدريب  8.2.1

 األكاديمي.التأكد من تسجيل مقرر التدريب في نظام سجالت الطالب حسب املواعيد املعتمدة في التقويم  -

 FM-ACD0801-07 Rev.0)) توقيع نموذج التعهد بااللتزام بلوائح وأنظمة التدريب. -

 التدريب للتعريف بالتدريب امليداني. كالة شؤون و حضور اللقاء التأهيلي الذي تعقده  -

 للتدريب(.الحصول على تعليمات التدريب امليداني عن طريق )الدليل التدريبي + البرنامج التأهيلي  -

 التأكد بأن لديه مشرف تدريب أكاديمي معين من قبل الكلية ملتابعة سير عملية التدريب. -

 مسؤوليات الطالب اثناء فترة التدريب  8.2.2

 التالية:  النماذجالحضور إلى جهة التدريب في التاريخ املحدد وتسليم الحقيبة التدريبية للمشرف امليداني بعد مباشرة التدريب، والتي تحتوي على  .1

 (FM-ACD0802-01 Rev.1)خطاب ترشيح املتدرب للجهة التدريبية  .أ

 ( FM-ACD0802-02 Rev.1. )مشرف األكاديمي خالل األسبوع األول نموذج مباشرة التدريب: يعبأ ويختم من قبل املشرف امليداني ويرسل لل .ب

 وفي حال اعتماد الجهة التدريبية كشف خاص بها أو بصمة ال    .ت
ً
نموذج حضور وغياب: يجب على الطالب التوقيع في هذا النموذج يوميا

 ((FM-ACD0802-04 Rev.1مانع من ذلك. 

نموذج إشعار الغياب: في حال تغيب الطالب أكثر من ثالثة أيام يتم إشعار الكلية بذلك من خالل تعبئة نموذج إشعار غياب وإرساله إلى  .ث

 ( FM-ACD0802-07 Rev.1) التدريب. كالة شؤونو البريد اإللكتروني  

 ( FM-ACD0802-10 Rev.1) نموذج تقييم جهة التدريب: نموذج سري يعبأ من قبل الجهة عند انتهاء التدريب.  . ج

 التواصل مع املشرف األكاديمي وإرسال معلومات جهة التدريب وموقع جهة العمل  .2

مل الرسمية  االلتزام بمواعيد العمل الرسمية املعتمدة من الجهة بحيث ال تقل عن أربع ساعات يوميا، مع ضرورة إشعار املشرف األكاديمي بمواعيد الع .3

غياب )غ(  للمتدربويحتسب  بذلكوفي حال وجود ظرف طارئ يستدعي االستئذان يتعين إبالغ املشرف األكاديمي واملشرف بجهة التدريب  واإلجازات، 

 إذا تغيب أثناء زيارة املشرف األكاديمي بدون عذر يقبله املشرف.

 .إبالغ املشرف األكاديمي عند حضور أي اجتماعات او لقاءات خارج الجهة ويتحمل الطالب مسئولية عدم اإلخالل بذلك  .4
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  (، FM-ACD0802-05 Rev.0)  امليداني  تدريبالتحويل جهة    يتعين على املتدرب الذي يرغب بتحويل جهة التدريب إلى جهة تدريبية أخرى تعبئة نموذج .5

، و يتم احتساب  التدريب امليداني خالل األسبوع األول فقط من التدريب  كالة شؤونو وتقديم اعتذار خطي للجهة التدريبية بعد اخذ املوافقة من  

 املدة التي قضاها املتدرب قبل انتقاله الى الجهة الجديدة ضمن مدة التدريب.

ت واآلداب االلتزام بأخالقيات العمل املنهي والسلوك العام، ويحق لجهة التدريب تطبيق العقوبات الخاصة بها على املتدرب في حال مخالفة السلوكيا .6

 العامة.

حيث يسلم التقرير الشهري   تقديم تقرير شهري حول املهام التي قام بها، وإرسالها إلى املشرف األكاديمي حسب املواعيد املقررة من املشرف األكاديمي، .7

 (.FM-ACD0802-08 Rev.1)األول في األسبوع الخامس من التدريب ويسلم التقرير الثاني في األسبوع التاسع 

 مسؤوليات الطالب بعد االنتهاء من فترة التدريب 8.2.3

 (.FM-ACD0802-11 Rev.0) التدريبيةم املتدرب للجهة ييقيم املتدرب فعالية تجربة التدريب امليداني من خالل تعبئة نموذج تقي -

 التدريب امليداني بعد انتهاء فترة التدريب مباشرة. كالة شؤون و  تسليم الحقيبة التدريبية ل -

 .العلمي  تعليمات القسمأسبوعين بحسب  عد انتهاء فترة التدريب، بحد أقص ى تقديم تقرير نهائي إلى القسم العلمي ب  -

 النهائي التقرير .9

عمليات وأنشطة تدريبية خالل الفترة املحددة    التقرير النهائي الذي يعده الطالب املتدرب ويسلمه بعد انتهاء فترة التدريب، ويتضمن كل ما تلقاه الطالب منهو 

 حول البرنامج التدريبي. بجهة التدريب، ومدى االستفادة التي حصل عليها واملهارات التخصصية التي تم تنميتها واكتسابها، ومالحظاته 

 ضوابط وعناصر التقرير النهائي9.1

 يلتزم الطالب باملعايير األكاديمية في كتابة التقرير مع مراعاة وضع املصادر وطريقة اسنادها حسب الطرق العلمية. -

 كتابة التقرير باللغة العربية.  -

 .Time New Roman(، نوع الخط 14حجم الخط ) -

 (. 16حجم العناوين ) -

 سم.  2سم، يمين ويسار   3.5هوامش الصفحات أعلى وأسفل  -

 مراعاة قواعد الكتابة العلمية من حيث توثيق املصادر.  -

 صفحة بدون املالحق التي يجب أن ترفق في نهاية التقرير )إن وجدت( بعد اإلشارة إليها في التقرير. 25عدد صفحات التقرير ال يقل عن  -

 ومصداقيتها. وضوح األفكار  -

 وتسليمها إلى القسم العلمي بحسب املواعيد املحددة. CDيتم طباعة نسختين ورقيتين من التقرير ونسخة الكترونية على أسطوانة مدمجة  -

يمي والعام يحتوي غالف التقرير على: أعلى الصفحة )شعار الجامعة، اسم الكلية، القسم العلمي(، عنوان التقرير، اسم الطالب، اسم املشرف األكاد -

 الجامعي.

 1مرفق رقم محتويات التقرير النهائي  -

 

 املهام التدريبية  .10

، وذلك من خالل تمكين  لتحقيق الهدف األساس ي من التدريب امليداني، والذي يتمثل في تنمية املهارات والخبرات العملية للطلبة لتهيئتهم لبيئة العمل الخارجية

 الطلبة من: 
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 املهام اإلدارية من تخطيط، تطوير، وموارد بشرية. التدرب على  .1

 ممارسة بعض االعمال املكتبية مثل: تنظيم امللفات، ادخال البيانات وغيرها. .2

 العمل في األقسام املختلفة حسب التخصصات املهنية.  .3

 

 

 . املهام التدريبية لتخصص املحاسبة 10.1

 االلتزام باملهام التدريبية املوكلة إليه من قبل جهة التدريب، ومن األمثلة على هذه املهام أن: يتعين على املتدرب في تخصص املحاسبة 

 يعد القوائم املالية والحسابات الختامية.  -

 يطبق املفاهيم واملبادئ واإلجراءات املحاسبية.  -

 يطبق نظم التكاليف الحديثة.  -

 يطبق معايير التدقيق بشكل فعال.  -

 التشغيلية ومتابعتها. يعد املوازنات  -

 يحلل النسب واملؤشرات املالية ويفسر داللتها.  -

 . املهام التدريبية لتخصص إدارة األعمال10.2

 م أن: يتعين على املتدرب في تخصص إدارة األعمال االلتزام باملهام التدريبية املوكلة إليه من قبل جهة التدريب، ومن األمثلة على هذه املها -

 التخطيط باملنشأة في أي مستوى من مستويات التخطيط الثالثة. يساهم في عمليات  -

 وارد البشرية.يساهم في املهام الخاصة بوظائف املنشأة في املجاالت اإلدارية ومن بينها إدارة التسويق، اإلدارة املالية، إدارة اإلنتاج، وإدارة امل -

 ين. يقارن بين األساليب املختلفة ملتابعة وتقييم العاملين واملوظف -

 يستخدم األنظمة االلكترونية ألداء األعمال اإلدارية.  -

 يساعد في تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين واملوظفين.  -

 . املهام التدريبية لتخصص التسويق10.3

 األمثلة على هذه املهام أن: يتعين على املتدرب في تخصص التسويق االلتزام باملهام التدريبية املوكلة إليه من قبل جهة التدريب، ومن 

 ينظم أنشطة املبيعات من خالل مقابلة العميل، العرض التقديمي أو االتفاق املبدئي. -

 يعد أنشطة الترويج والحمالت التسويقية.  -

 يحلل بيانات املبيعات. -

 يعد التقارير الفنية.  -

 يستخدم الحاسب اآللي في اعداد الخطط التسويقية والدعائية. -

 مالء بشكل مباشر أو باستخدام وسائل التقنية. يتواصل مع الع -

 . املهام التدريبية لتخصص نظم املعلومات اإلدارية10.4

 هذه املهام أن: يتعين على املتدرب في تخصص نظم املعلومات اإلدارية االلتزام باملهام التدريبية املوكلة إليه من قبل جهة التدريب، ومن األمثلة على 

 االلكترونية. يصمم الصفحات  -
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 يقّيم قواعد البيانات املوجودة في الشركة.  -

 يحلل األنظمة املتواجدة وحلول التحسين.  -

 يساعد في صيانة وتعديل نظم املعلومات املتوفرة. -

 يقارن بين أساليب معالجة البيانات.  -

 يبرمج التطبيقات اإلدارية.  -

 

 

 . املهام التدريبية لتخصص العلوم املالية 10.5 

 ام أن: يتعين على املتدرب في تخصص العلوم املالية االلتزام باملهام التدريبية املوكلة إليه من قبل جهة التدريب، ومن األمثلة على هذه امله 

 يحلل القوائم املالية باستخدام التحليل األساس ي أو الفني. -

 رية.يقيم املشروعات االستثما -

 ينش ئ املحافظ املالية االستثمارية. -

 يطبق األنشطة املرتبطة بالعمليات اإليداع والصرف وتحويل العمليات األجنبية بالبنوك.   -

 يقيم األسهم والسندات لدى شركات االستثمار وشركات والوساطة في األوراق املالية.  -

 يساعد في التخطيط املالي للشركات.  -

 لدى شركات التأمين.  يعد بوصلة التأمين ويقيمها -

 املتدربين ةبت للوحدات املساندة بالكلية للطلالسياسات واإلجراءا. 11

 التدريب كالة شؤون و .  11.1

 التالية: هي الجهة املختصة لتنفيذ برنامج التدريب امليداني املشترك ما بين كلية الدراسات التطبيقية وجهة التدريب، ويتم ذلك من خالل املهام 

 اإلعالن عن بدء التسجيل في برنامج التدريب امليداني قبل بدء التدريب بمدة ال تقل عن ثالثة أشهر.  -

 وفق معايير محددة.  رص التدريبية وتوزيعها على الطلبةوفير الفمع الجهات التدريبية لت التواصل -

 (FM-ACD0801-04 Rev.1)اصدار خطابات للفرص التدريبية الفردية.  -

 للتعريف بالبرنامج ومتطلباته وآلياته.  ةبلتعريفي للطلإعداد اللقاء ا -

 . ي حالة )التدرب خارج املنطقة الشرقية، الحاالت الصحية، أو الظروف العائلية الخاصة(ة فب استالم نموذج حالة خاصة من الطل -

 (FM-ACD0801-03 Rev.0) 

 (FM-ACD0802-05 Rev.0)استقبال طلبات التحويل من الجهات التدريبية خالل األسبوع األول من التدريب فقط.  -

 الحقيبة التدريبية بداية فترة التدريب، واستالمها منه عند االنتهاء من فترة التدريب. تسليم الطلبة -

 وحدة القبول والتسجيل . 11.2

 مراجعة السجالت األكاديمية للطلبة الخريجين للتأكد من حالتهم األكاديمية وإشعار الوحدة بذلك.  -
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 والرد على االستفسارات عبر البريد االلكتروني الخاص بالوحدة خالل فترة التسجيل.استقبال ومعالجة مشكالت التسجيل لطلبة التدريب امليداني،   -

 التدريب امليداني بمواعيد التسجيل والحذف والتأجيل.  كالة شؤون و إعالم   -

 التدريب امليداني بتقرير بأسماء الطلبة املسجلين، وتحديث القائمة حسب ما يستجد فيها. كالة شؤون و تزويد  -

 وحدة الشؤون األكاديمية . 11.3

من فترة التدريب، وذلك بعد دراسة الحالة   %15يحق لوحدة الشؤون األكاديمية اتخاذ قرار الحرمان في حالة غياب الطالب عن التدريب بدون عذر ملدة تتجاوز 

 . قبل اللجنة املختصة وموافقة مجلس الكلية بناًء على املادة التاسعة من الئحة الدراسة واالختبارات بجامعه األمام عبد الرحمن بن فيصل من

 مي . القسم العل11.4

 .ةبقرر للتقارير املعدة من قبل الطلاستالم منسق امل -

 . جان مناقشة التقارير املقدمة من الطلبةتشكيل ل -

 ( FM-ACD0801-13 Rev.0)باستخدام نموذج التقييم، ورفع النتائج لرئيس القسم العتمادها.  الطلبةمناقشة تقارير  -

 

 وحدة اإلشراف األكاديمي  .11.5

عنى باإلشراف على مجموعة من الطلبة منذ التحاقهم بالكلية وحتى تخرجهم. 
ُ
 هي وحدة ت

االمام عبدالرحمن جامعة من الئحة الدراسة واالختبارات بيحق للطلبة التظلم من خالل تقديم طلب مراجعة الدرجات للوحدة حسب املادة التاسعة والثالثين 

 الفصل التالي. اتخالل فترة ال تتعدى بداية اختبار بن فيصل 

 الخطة التدريبية . 12

تدريبية مفصلة ملدة عشرة أسابيع، وأن تكون مبنية على أساس املهام التدريبية حسب التخصص ونطاق عمل جهة  يجب على جهة التدريب وضع خطة 

 ( (FM-ACD0802-03 Rev.0. باستخدام نموذج خطة التدريب لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع التدريب

 آلية التقييم . 13

 

 

 

 

 

 

 


