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 " تعليمــــات التـــــدريب الميدانـــي لطلبـــة جامعـــة البلقــــاء التطبيقيـــة
 "2008عليهــا الجامعـــة لسنـــة وطلبـــة الكليــات التي تشــرف 

( مـن نظام منــح الشهــادات 4الصــادرة عــن مجلس العمــداء استناداً ألحكام المـادة )
 .2003(  لسنة 112والدرجات في جــامعة البلــقاء التطبيقية رقــم )

 

تسمــى هــذه التعليمــات "تعليمــات التـــدريب الميدانـــي لطلبـــة جامعـــة البلقــاء التطبيقية وطلبة  (:1المادة )

بموجب قرار   "ويعمل بها من تاريخ صدورها2008الكليـات التي تشرف عليها الجامعة لسنة 
 .3/3/2008تاريخ  583/2007/2008مجلس العمداء رقم 

تعليمات جزءاً ال يتجزأ من تعليمات الدراسة في الكليات الجامعية و الجامعية تعتبر هذه ال (:2المادة )

 المتوسطة.

يكون للكلمات والعبارات التاليـة حيثما وردت في هـذه التعليمـات المعانــي المخصصة لها ما لم  (:3المادة )

 تدل     القرينة على غير ذلك :
 

  الجامعة:    جامعة البلقاء التطبيقية .   
 الرئيس :    رئيس الجامعة . 

 الكلية :    الكلية الجامعية أو الكلية الجامعية المتوسطة .
 الكلية الجامعية والجامعية المتوسطة . القسم:    القسم األكاديمي في 

 اللجنة :    لجنة التدريب الميداني في القسم.
 علىالطالب المتدرب.المشرف األكاديمي : عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف 

باإلشـراف على الطـالب المتــدرب من قبل مؤسسته المشرف الميداني: الشخص المكلف 
 ويقـــوم  بتنفيذ البرنامج التدريبي .

تهدف عملية التدريب الميداني الــى اكســاب الطــالب مهـارات عملية من خالل التدريب في  (:4المادة )

 عاملة في مجـال تخصصــه.المؤسسات العامة أو الخاصة ال

يشكل القسم لجنة التدريب الميداني من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس إضافة إلى موظف  (:5المادة )

التدريب في مكتب التخطيط والتطوير والجودة في بداية كل عام جامعي وتتولى اللجنة المهام 
 التالية:

 اعتماد مواقع التدريب الميداني. -أ

 لبة عن المواقع المعتمدة للتدريب الميداني.اإلعالن للط -ب

 توزيع الطلبة على المشرفين األكاديميين. -جـ

 اعتماد برنامج العمل التدريبي للطالب. -د

 اعتماد التقارير الدورية والنهائية للتدريب الميداني للطلبة. -هـ

 اعتماد نجاح أو رسوب الطالب في مادة التدريب الميداني. -و

يقوم موظف التدريب الميداني في مكتب التخطيط والتطوير والجودة بمتابعة وحسن سير  (:6المادة )

 إجراءات التدريب الميداني.

التدريب الميداني مادة إجبارية لجميع الطلبــة المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس  (:7المادة )

 -أو الشــهادة الجامعية المتوسطة وفقــاً لمــا يلــي :

( 140( ساعات معتمـدة لكـل )3تحتسب لطلبة البكالوريوس وطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة ) –أ 
ساعة تدريبية وحسب عدد الساعات المعتمدة للتدريب الميداني فـي الخطة الدراسيــة 

 للتخصص، بحيث ال تقل مدة التدريب عن أربعة أسابيع.
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أحــد الفصول الدراسية وفــق متطلبــات الخطة يتم إجراء التدريب في الفصل الصيفي أو في  -ب 
 الدراسية للطالب.

 التجسير نظام على الجامعي بالبرنامج الملتحقين للطلبة الميداني التدريب مادة معادلة يجوز (:8المادة )

 .المعادلة لشروط محققة كانت إذا

 -وفقاً لآلتي : الميداني يسمح للطالب بالتسجيل للتدريب (:9المادة )

 -طلبة البرنامج الجامعي: أن يكون الطالب قد إجتاز بنجاح ما يلي :  - أ

 ( ساعة معتمدة من الخطة الدراسية في تخصصات مستوى األربـع سنوات .90)   .1

( ساعــــات معتــمدة مــن الخطــة الدراســية فــــي تخصصــات مستـــوى 100.   )2
 الخمس سنوات .

عي المتوسط : يجري تدريب الطــالب وفــق الخطة االسترشــادية طلبة البرنامج الجام  -ب 
( ساعــة معتمــدة 30المقررة لتخصصه، وأن يكــون قد إجتاز بنجــاح ما اليقل عن )

 مـن خطــته الدراسية.

يجوز وبقرار من مجلس العمداء احتساب الخبرة العملية للطالب بدالً من التدريب  -أ (:10المادة )

إذا عمل خاللها في مجال تخصصه وكان مشتركاً بالضمان االجتماعي لمدة ال تقل الميداني 
 ( ساعات معتمدة للتدريب الميداني من خالل المؤسسة التي عمل فيها.3عن ستة أشهر لكل)

 هذه رسوم يدفع ان فعليهإذا احتسبت الخبرة العملية للطالب بدل مادة التدريب الميداني  -ب
 .لكليته المعتمدة للساعة المقررة الرسوم سبوح المحتسبة الساعات

 

 مهام المشرف األكاديمي : (:11المادة )

 اعداد برنامج العمل الميداني للطالب على نموذج معد لهذه الغاية. –أ 
 على التدريب فترة خالل التدريبي نشاطه ومتابعة التدريب موقع في المتدرب الطالب زيارة -ب

 العادي الدراسي الفصل في أسبوعين كل واحدة زيارة عن الميدانية الزيارات عــدد يقل ال أن
ً  تقريراً  يقدم و الصيفي الدراسي الفصل في أسبوع كل واحدة وزيارة  انجازات عن دوريا
 .مباشرة زيارة كل انتهاء بعد للجنة الطالب

 . المتدرب بالطالب الخاص البرنامج لتنفيذ الميداني المشرف مع التنسيق -جـ
 

 التدريبي، العمل لبرنامج المتدرب الطالــب تطبيق لمتابعة الميداني المشرف مع التنسيق -د
 الواردة المهــارات إكسابه لضمــان إليـــه يحتاج ما كل توفير في ومساعدته بالنصح وتزويده

 . التدريبي برنامجه فــي
 الصــعوبات علــى التغلب فـي المتدرب الطالــب لمساعدة الميداني المشرف مع التنسيق -هـ

 .المناسبة الحلول وتقديم التدريب، فترة أثناء تواجهه التي والمشكالت
 تقييمــاً  يتضمن التدريب فتــرة نهاية في تقــرير إلعــداد الميداني المشرف مـع التنسيــق -و

 ً  لتطوير الضروريـة والمقترحـات واجهها، التــي والمشكالت المــتدرب للطالــب عامــا
 .الجامعة من معتمد نموذج وفق التدريبية، العملية

يحق للطالب الحصول على فرصة تدريب ميداني من خالل جهد فردي داخل األردن أو  (:12لمادة )ا

خارجه على أن يتم اعتماد موقع التدريب الميداني وبرنامج العمل التدريبي مسبقاً ) شهر قبل 
 اللجنة . موعد التدريب على األقل ( من قبل

تقوم اللجنة باعتماد مواقع التدريب الميداني وبرنامج العمل التدريبي قبل أسبوعين على  (:13المادة )

 األقل من بدء التدريب .

يلتزم الطالب أثناء فترة التدريب بتعليمات الجامعة وأنظمة وتعليمات المؤسسة التي يتدرب  (:14المادة )

 فيها.

الب بعذر يقبله عميد الكلية قبل استكمال مدة التدريب فعليه إستئناف تدريبه إذا تغيب الط (:15المادة )

 ( من فترة التدريب الكلـي .%15بعد زوال العذر بحيث ال تتعدى فترة الغياب )

ً معتمداً من المشرف األكاديمي والمشرف الميداني عن تدريبه  (:16المادة ) يقدم الطالب تقريراًفنيا

ً من تاريخ إنـهاء تدريبه وفق نموذج معتمد من الميداني للجنة في ف ترة أقصاها أسبوعا
 الجامعة.
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بعد إنهاء الطالب المتدرب برنامجه التدريبي يتم تقييمه من قبل الللجنة وبحضور المشرف  (:17المادة )

ً أو راسبا، وفي حالة الرسوب على الطالب إعادة التدريب  األكاديمي وتكون النتيجة ناجحا
 .  الميداني

 

طالب يشرف عليهم ميدانياً  يُحتسب للمشرف األكاديمي ساعة معتمدة واحدة عن كل عشرة (:18المادة )

 في الفصل الدراسي الواحد بما في ذلك الفصل الصيفي.
 

: تؤمن الجامعة وسيلة نقل العضاء الهيئة التدريسية المشرفه على برنامج التدريب الميداني (19المادة )

( ديناراً اردنياً 15التدريب الميداني وان لم تتوفر وسيلة النقل تدفع الجامعة )الى مواقــع 
 ( طالب يشرف عليهم ميدانياً .6لعضو هيئة التدريس عن كل )

 

 ألي ساعات(  6)  او ساعات(  3)  الميداني التدريب مادة بدل العملية الخبرة احتسبت اذا (:20) المادة

 الرسوم وحسب المحتسبة الساعات هذه رسوم يدفع ان فعليه تخصصه، مجال في يعمل طالب
 الميداني التدريب مادة دراسة من أعفي الطالب ألن وذلك لكليتة، المعتمدة للساعة المقررة

ً  مادة يدرس لم الطالب ألن المواد معادلة شروط عليه تنطبق وال  معهد أو جامعة اي في سابقا
 .الجامعة قبل من به معترف

 

 .التعليمات هذه في ورد ما مع تتعارض سابقة أخرى قرارات أو تعليمات اية تُلغى (:21) المادة

 

 .التعليمات هذه في نص فيها يرد لم التي الحاالت في الرئيس يبت (:22) المادة

 

 .التعليمــات هذه أحكــام تنفيــذ عن مسؤولون الكليات وعمداء األقسام رؤساء (:23) المادة

 
 


