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قرار رئٌس الجامعة رقم ( )989لسنة 9212م
بشأن الئحة التدرٌب الطالبً الصٌفً بجامعة حضرموت للعلوم والتكنلوجٌا
استنادا على القرار الجمهوري رقم( )18لعام99م بشأن الجامعات الٌمنٌة وتعدٌالته.
 وعلى القرار الجمهوري رقم( )59لعام 99م بشأن إنشاء جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجٌا.وعلى قرار مجلس الجامعة رقم ( )99فً دورته بتارٌخ 9229/12/92م

الفصل األول
التسمٌة والتعرٌفات واالهداف
ماده ( :)1تسمى ىده الالئحو/الئحة التدريب الطالبي الصيفي بجامعة حضرموت لمعموم والتكنموجيا

ماده ( :)9يكون لمكممات والعبارات في ادناه حيثما وردت من ىده الالئحهو المعهاني المبنيهو امهام كها منيها مهالم
تدا القرينو عمى خالف دلك

الـجامـعـه  :جامعة حضرموت لمعموم والتكنولوجيا
الرئـٌــس  :رئيس الجامعة

الـنـا ئـب  :نائب رئيس الجامعة لشؤن الطالب

الـعـمـٌد  :عميد الكمية

نا ئب العمٌد  :نائب العميد لشؤن الطالب

الـقـسـم  :القسم العممي المختص

رئٌس القسم  :رئيس القسم العممي المختص
المدٌر العـام :مدير عام االنشطة الطالبيو

الـمـدٌـر  :مديرادارة التدريب الطالبي

المـشـرف  :المشرف العممي عمى الطالب او مجموعة الطالب المتدربين والدي يحدده القسم العممي المختص1

الطالببب المتببدرب  :ىههو الطالههب/الطالب الههدين يتوجههب انجازالتههدريب الصههيفي كجههزر مههن متطمبههات دراسههتيم
الجامعيو1

فترة التدرٌب  :ىي الفترة الزمنيو التي يقضييا الطالب/الطالب المتدربين من التدريب الصيفي

جهة التدرٌب  :ىي المؤسسة او الشركة او الجية التي تستقبا وتدرب الطالب المتدربين من جامعة حضرموت
وتكون دات عالقو بمجاالت تخصصات المتدربين
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التقرير عن التدريب :ىو التقرير الدي يرفعو الطالب المتهدرب وفقها لنمهودج خهاص الهى القسهم العممهي لمناقشهتو
واقرارة ومنحو االجازة العمميو من التقرير1

مادة ( :)9التدريب الصيفي الطالبي يعتبر احد االنشطو ال تعميميو التطبيقيهو المرافقهو لمطالهب اثنهارفترة دراسهتو

الجامعيو وينبغي ان يتم بها شهراف عممهي مهن قبها القسهم العممهي المخهتص والجيهو المدربهو لمطالهب

وتحت االشراف االداري والتنظيمهي مهن قبها نيابهات شهؤون الطهالب بالكميهات وادارة التهدريب الطالبهي

باالدارة العامو لالنشطو الطالبيو1

ماده ( :)5يتطمب بتنفيد برامج التدريب الصيفي الطالب وعمى النحو التالي1

 -1طالب المستوى الرابع من االقسام العمميو بكمية اليندسو والبتروا

 -0طهالب المسههتوى الثالههث باالقسههام العمميههو بكميههات العمههوم االداريههول والتمههريل ل والبيئههو ل العمههوم
التطبيقيهههههو والبنهههههات تخصهههههص الخ دمهههههة اعجتماعيهههههة واعقتصهههههاد المنزلهههههي فهههههي تخصهههههص عمهههههوم

الحاسوبلاعحيار لالكيميار1

ماده( :)9فترة التدريب الطالبي الصيفي أربعة أسابيع يحدد مواعيدىا االقسام العمميهو المختصهو وبالتنسهيع مهع
الجيات المدربو لمطالب في اثنار االجازة الصيفية لمطالب1

ماده( :)2ييدف التدريب الطالبي الصيفي الى مايمي

 -1تزويههد الطههالب بههالخبرة العمميههو وتنميههة مقههدراتيم العمميههة والوظيفيههة وتعميههع التطبيههع العممههي
لممفاىيم النظريو التي تمقوىا1

 -0تدريب الطالب عمى ميارات عمميهو كاعهداد التقهارير والتعامها مهع االجيهزة والمعهدات ونيرىها مهن
الميارات

 -8يكون التدريب الصيف ي الطالبي فرصهو مناسهبة لممؤسسهات التدريبيهة مهن تقهويم ادار التهدريبيين
من الطالب اثنار التدريب ومدى االسفاده الممكنو من التوظيف بعد التخرج فضال انيا تزود تمك

المؤسسات بالمعمومات الكاممو عن نوعية الموارد البشريو التي ستساىم في التنميو االقتصاديو
مستقبال1

 -3تدريب الطالب عمى التعاما االمثا مهع زمهالؤه فهي تمهك المؤسسهات وتوسهيع تعهامميم وعالقهاتيم
بافراد المجتمع خارج الجامعو

 -5تههدريب الطالههب عمههى القههدرة عمههى تحمهها المسههؤليات القياديههو والتقيههد بالمواعيههد والميههام والبهرامج
العمميو والتدريبية1

الفصل الثانً
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جهات التدرٌب واجراءات التدرٌب
مببادة( : )7تقههوم المجههالس العمميههو بالكميههات باعههداد اقترحههات البهرامج التدريبيههة الصههيفيو وبحسههب التخصصههات

المطموبههو والجيههات التههي سههتتولى تنفيههد ىههده الب هرامج والطههالب الههدين سههيقوموا بالتههدريب محههددين

برنههامج التههدريب كمهها يههتم تحديههد االسههاتده المشههرفين عمههى التههدريب ورفههع ىههده االقتراحههات الههى نيابههة

شؤون الطالب بالكميات1

ماده( :)8تتهولى نيابهة شهؤون الطهالب بالكميهات مباشهرة وعمهى ضهور االقتراحهات التهي ترفعيها المجهالس العمميهو
ميمة التنسيع مع المرافع والشركات والمؤسسات بيدف توفيرلمفرص ا لتدريبيو 1

مادة( :)9تتولى ادارة التدريب الطالبي باالدارة العامة لالنشطة الطالبيو:
 )1توفير فرص تدريبيو لمطالب من المرافع او الشركات اوالمؤسسات لالستفاده منيا في برامج تبادا
الفرص التدريبيو مع الجامعات العربيو 1

 ) 0ان هزاا الفههرص التدريبيههة فههي الجامعههات العربيههة لمكميههات والتنسههيع مههع الجامعههات الههدي سههوف يههتم
التدريب فييا1

ماده( :)12يسمح لمطالب االتفهاع مهع جيهة التهدريب مباشهرة شهريطة ان يهتم حصهولو عمهى الموافقهة مهن نيابهة
شؤون الطالب بالكمية1

مببادة( :)11يههتم االسههتفادة مههن زيههارات المؤسسههات والشههركات لمجامعههو و االتفاقيههات المبرمههة معيهها مههن الفههرص
التدريبيو الممنوحة من ىده المؤسسات والشركات1

مادة( :)19بعد تحديد البرامج الزمنية لمتطبيع العممي فانو تتحدد االلتزامات كال بحسب االتي-:
 -1االقسههام العمميههة ونيابههة شههؤون الطههالب مراقبههة ومتابعههة تنفيههد الب هرامج التطبيقيههو العمميههة لمطههالب
سهوار بالتنسهيع مههع الجيهات التدريبيههة اواالسهاتده المشهرفين عمههى البهرامج التدريبيههة مهن االقسههام

العممية1

 -0يتعههين عمههى المرافههع والمؤسسههات والشههركات تجييههز الب هرامج التدريبيههة لممتههدربين وتييئههة االجيههزة
اواالقسام المتخصصة لتدريب الطالب

مادة ( )13تتحدد التزامات المتدربين من الطالب في االتي :
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 -1االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف وبرامج العما في تمك المؤسسات التدريبية1
 -0االلتزام بقواعد االمن والسالمو المينية1
 -8االلتههزام بالخطهههو التدريبيهههة التهههي يضهههعيا المرفههع اوالمؤسسهههة مهههع المشهههرف اوالمشهههرفين عمهههى
التدريب1

 -3اعداد التقارير والوثائع المطموبة بعد االنتيار من التدريب1

الفصل الثالث
اجراءات التقوٌم :
مادة( :)15ان اجرارات تقويم تقارير المتدربين في التدريب الصيفي كاالتي:

( )1ان الجية التي تجيز وتقر التقارير التقويمية لمطالب المتدرب ىو القسم العممي المختص1
( )0تتم عممية تقويم الطالب المتدرب باعمى مرحمتين وىما -:

( )8المرحمة االولى -:خالا فترة التهدريب تقهوم جيهة التهدريب بتعبئهة نمهودج التقهويم المعهد مهن قبها
ادارة التدريب الطالبي فادا حصا الطالهب عمهى نتيجهو  %01ليهتم االنتقهاا الهى المرحمهة الثانيهة
من التقويم وفي حالة عدم الحصوا عمييها يهتم الغهار البرنهامج التهدريبيي لمطالهب وعميهو اعهادة

التدريب1

( )3المرحمههة الثانيههة-:تقههويم الطالههب مههن خههالا مناقشههة التقريههر عههن التههدريب مههن قبهها لجنههة خاصههة
يشههكميا القسههم العممههي المخههتص1اليههتم احتسههاب نيجههة التههدريب مههن المعههدا التراكمههي لمطالههب
واليعتبر ناجحا في دراستو الجامعية االادا اجتاز التدريب الصيفي بنجاح1

عمى كا متدرب تقديم تقرير عن التدريب مكتوب بواسطة الحاسب االلي وبأسموبو الخاص عمى
ان يكهون بالمغههة االنجميزيهةلمطالب المتههدربين مهن كميههة اليندسهة و بالمغههو العربيهة لمطههالب مههن
بقيههههة الكميههههات وعمههههى ورع أبههههيل مقههههاسA4وان يكههههون مههههن الجيههههة العميهههها والسههههفمى مههههن

الصفحة05ممم و31ممم من يمين الصفحة و()05ممم من يسار الصفحة ادا كانهت لغهة التقريهر
بالعربيههة وان يكههون31ممههم يسههار الصههفحة و05ممههم مههن يمههين الصههفحة ادا كانههت لغههة التقريههر

باالنجميزية1

( )5تشما محتويات التقرير االتي-:
 -1الصفحات االولى (بدون ترقيم) وتشما االتي-:
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أ -صههفحة الغههالف وتشههما معمومههات عههن اسههم الطالههب ورقمههو وتخصصههو والقسههم العممههي وفتههرة
التدريب وجية التدريب والمشرف عن التدريب1

ب -قائمههة بفيرسههة محتويههات التقريههر بحسههب العنههاويين الرئيسههية والفرعيههة وال هواردة فههي مههتن
التقرير

 -0المقدمة  :وتحتوي عمى وصف لممؤسسة التي تدرب فييا الطالهب واختصاصهات التهدريب وعهن
طبيعة ونوعية التدريب وعرل موجزعن محتويات التقرير1

 -8العرل العام :ويحتوي عمى تفاصيا التدريب التي شاىدىا ومارسيا الطالب1

 -3الخاتمهههههو :وتحتهههههوي عمهههههى ممخهههههص لمميهههههارات والخبهههههرات والمعهههههارف واالسهههههتنتاجات التهههههي
اكتسبياالطالب خالا فترة التدريب

 -5المالحع  :ىدا الجزر من التقريهر يشهما عمهى كها المعمومهات المسهاندة لمهتن التقريهر والخهرئط
التوضيحية والبيانات االيضاحيو والصور ويكون دلك في اخرالتقرير1

-1تتوزع الدرجات التقويميو لمتقارير عمى النحو التالي1
 -1تقويم الجيو المدربو . %05

 -0التقويم الفني النيائي لمتقرير من قبا القسم العممي. %51
 -8تقويم العرل المختصر عن التدريب. %05

 -3يتم تقييم التقرير الدي يقدمو الطالب المتدرب وفقا لمعناصر التالية1
ا -المظير العام لمتقرير وحسن اعدادة.
ب -الجداوا والرسومات والصور1

ج-قدرة الطالب عمى الربط بين النظريات العممية والتطبيع العممي خالا فترة التدريب1
د-المالحظات الفنية لمعما الدي يؤديو الطالب خالا فترة التدريب .

ه -الخاتمة والتعميع1

 -1ترفع نيجة التقارير التقويمية لمطالب المتدربين عبراالقسام العممية الى نيابة شهؤون الطهالب
بالكميات العتمادىا واقرارىا من قبا مجالس الكميات كجزر من دراسة الطالب الجامعية .
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الفصل الرابع
أحــكــام عــامــه
مادة ( )15يعطى لممشرف أو المشرفين عمى التدريب الصيفي عمى االيزيد عددىم عن اثنين في الكمية
مكافئة لمالية مقدارىا نصف راتب شيري في العام.

مادة()12
يعما بيذا القرار من تاريخ صدوره وعمى الجيات المعنية إعتماده وتنفيذه .

صدر بدٌوان رئاسة الجامعة
بتارٌخ  /8دو القعدة 1591/هـ
الموافق/12اكتوبر9212/م
أ.د عبدالرحمن محمد بامطرف
رئٌس الجامعة

نٌابة شئون الطالب
بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجٌا

B.S.B

المكال –  – )811313( :  - )51510 – 51511( : فاكس )116105( 811313 :

Mukalla - : (50511 – 50512) - : (360868) – Fax: (009675) 360864

(البرٌد اإللكترونً(
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