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 م سئلة المتكررةألا

 هل نتيجة التدريب العملى تؤئر فى معدل الطالب؟
1 

مقررات الخطة الدراسية هو أحد  اجتيازيعتبر التدريب العملى مقرر ضمن الخطة الدراسية المعتمدة لالقسام، و 

فى السجل  يظهردربب العملى من المرة األولى و هو ما تمقرر ال اجتياز. كما أن عدم ليةفى الكلبات التخرج تطم

 للمستوى األكاديمى للطالب. الخارجيةاألكاديمى يؤثر فى تقييم جهات العمل 

 ج

 2 ماهى الفترة الزمنية المحددة للتدريب العملى؟

 ج الكلية في المستوى الخامس ومابعدهإتمام جميع مقررات د بع الصيفيعادة يخصص الفصل 

 3 صول؟فال ٥ة للتدريب، فهل يسمح له بالتدريب فى غير هذصالصيفية المخص الفصولإذا لم يستطيع الطالب التدريب خالل أحد 

طلبات التخرج تبشرط تحقيق جميع م استثنائيةفى حاالت  الثانييسمح للطالب بالتدريب خالل الفصل الدراسى األول أو 

 ج ي.ب العمليرتدمقرر التياز جماعدا ا

 4 فترة التدريب ؟ نهايةتقييم جهة التدريب بعد  نموذجى امكانية الحصول على نسخة من مدما 

 ع من ذلك، وذلك بعد رصد درجات مقرر التدربب العملى خالل فترة الرصد المحددة لكل فصلنال ما

 ج دراسى.

 5 العملى؟ و هل سيتم االعالن عن ذلك فى الموقع؟ماهى طريقة التسجيل لمقرر التدريب 

للفصل الدراسى  النهائيةاالختبارات  بدايةمن  أسابيعل خمسة بسيتم االعالن عن فتح التسحل لمقرر التدربب العملى ق

االلكترونى أو  بالموقعاحة للطالب سواء تالم القنوات، وسيكون فى جميع فيهالذى يسبق الفصل الذى يرغب بالتدرب 

 غيره.

 ج

 ماهى عدد خطابات التوجيه التى يحق للطالب طلبها الرسالها إلى جهات التدريب؟
6 

 ج ما يحتاجه الطالب من نظام مسانديسمح باصدار 

 7 ما مدى امكانية الحصول على خطاب توجيه التدريب فى أى و قت؟

 ج .العملى التدريبلمقرر  التسجيلفتح باب  ينمسموح حتى ح غير
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 8 خارج منطقة الرياض ؟ الصيفيهل يقبل التدريب 

 يقوم بتسجيل زيارات لجهة تدريب الطالب قدالرتباط الطالب بمشرف مقرر التدريب التعليمي والذي ، ال
 ج

 9 واحد طالما أنهم يتدربون فى نفس الجهة؟ هل يمكن اشتراك طالبين فى كتابة تقرير نهائى

الطالب طبقا للوائح  بعاقيفس تشابهه وفى حال اكتشاف أى بة تقربر خاص ابعلى كل طالب كت يجبال يسمح بذلك، بل 

 ج امعية المتعلقة بالغشجال

 ما مدى امكانية تسجيل مقررات دراسية فى فصل التدريب؟
10 

 ج أى مقرر آخر خالل الفصل الذى سيتدرب فيه بتسجيلال يسمح للطالب 

 11 التقديم؟ متطلباتماهى 

 :  لتالیةا وطلشرا ءستیفاا علیه لعمليا يبرلتدا لتسجیل مرشحا لطالبا يصبح لكي

 يلذا لفصلا، في كاملة  لخامسا ىللمستو (دال -نال  –عال لتخصص )ا راتمقر زجتاا قد لطالبا نيكوأن  .1

 للطلب(. ملتقدا عندمباشرة )أيلعملي ا يبرللتد ملتقدا يسبق

 .قيده لطالب مطويان ايكو أالا  .2

 .فیهرب سیتدي لذالفصل ل اخر خالر آمقرأي ال يسمح للطالب تسجیل ، و يب رلطالب متفرغا للتدن ايكوأن  .3

 

 

 

 

 ج

فهل من الممكن استالم وثيقة التخرج مباشرة فى حالة تحقيق  ،الدراسى الفصلنتهاء من التدريب قبل نهابة عند اإل

 جميع متطلبات التخرج؟
12 

فى  ثيقةلطالب ويمكنه بعد ذلك استالم الوفيه ا تدربالذى  للفصلسيتم رصد درجات التدريب خالل فترة الرصد المحددة 

 ج حالة صدورها

 13 ماهى جهات التدريب المقبولة؟

أو  المدنيةعلى طالب كلية علوم الحاسب والمعلومات قضاء فترة من التدريب لدى مؤسسة معتبرة فى نظام الخدمة يتعين 

رب أن تد. و يحرص الطالب المتخصصاتهمالعالقات بمجاالت  ذاتنظام وزارة العمل سواء كانت حكومية أو خاصة 

االت تقنبة المعلومات جفى أحد م التدريبو يكون  يةكاديميكون تدريبه فى ما تعلمه من مهارات متعددة فى دراسته األ

 وتصميم األنظمة، أمن المعلومات، وما فى حكمهم ( برمجةات، يانات، تحلبل األنظمة، قواعد الببكومنها. ) الش

 ج

 14 اجتياز مقرر التدريب؟ منماهى عدد الساعات المنجزة للطالب لكى يتمكن 
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ساعة عمل بما البعد عن  280على طالب كلية علوم الحاسب والمعلومات قضاء فترة من التدريب العملى التى تقدر ) يتعين

 العالقات بمجاالت تخصصاتهم. ذاتثمانية أساببع لدى القطاعات الحكومية و القطاعات الخاصة على حد سواء ( 
 ج

 15 التدريب؟ماذا يجب على الطالب عمله بعد حصوله على قبول جهة 

 
 فى حال حصول الطالب على موافقة رسمية من جهة التدريب وذلك بخطاب رسمى موجه للكلية، – 1

 للحصول على ملف المتدرب الذى يحوى الوثائق التالية: التدربالمتدرب بالتواصل مع وحدة  يقوم
 يبتعبأ قبل بداية التدر -لتدريب استمارة بيانات جهة ا .1

 مباشرة تدريب نموذج .2

 استمارة تقييم المتدرب من قبل جهة التدريب.. 3

 الخطة الزمنية اللتزامات المتدرب أثناء فترة تدريبه . 4

 نمونج التقرير االسبوعى للمهام المنجزة للمتدرب. 5.

 للمتدرب ينمونج التقرير النهائ 6.

 ج اعتذار عن التدريب ذنمو 7.

 جهة التدريب تغيير .نموذج 8

 حضور متدرب نموذج 9.

استالم  ن تاريخقصاها أسبوع مأ فى مدة التدريبالى وحدة  هو تسليم ما يلزمأعاله وتعبئة  ةالموضح ذجعلى الطالب استالم النما - 2
  ذلكمادة التدريب للطالب فى حال التهاون فى  لن يتم تسجيل حيث، الطلبعلى  التدريب جهةموافقة 

 

 مقرر التدربب العملى لهلتسجيل  اكمال مايلزم يتمحتى  ذلكالمكتملة أوراقهم من قبل وحدة التدريب وسيتم رفع أسماء الطالب  - 3
 
اضافة مقرر إبشكل مستمر للتأكد من  Blackboardالتعليم االلكترونى  الخدمات الذاتية و على الطالب مراجعة نظام - 4

 الحقا، وعلى الطالب الذى لم يتم العملى الذى يتبعه، حتى يسهل التواصل ما بين الطرفين التدريبمقرر ذ ، واسم أستاله التدريب
بداية التدريب،  تاريخخالل فترة أقصاها أسبوعبن من  ذلكاصل مع وحدة التدريب لالفادة وتومقرر التدريب العملى له التسجيل 

 ذلكالتهاون فى ريبه فى الجهة عند د تدماعلى عدم اعت ما يترتبويتحمل الطالب 

 ج

 


