1

تس م ه ه ا تعليما " تيما " تعلدريب تع يدتني عطمبة كماة تعيموم تعح سمموةاة لتع يموت تاة في
ج تية ع ن تعيرةاة عسنة  ،2021ليي ل به تعلب تر تن ت ريخ إقرتره .

2

يكون عمكم " لتععب رت" تآلتاة حيث لرد" في ه ا تعليما " تع ي ني تع خصممصممة عه هدن ا ت
عم تدل تعقرينة عمه غير ذعك:
تعج تية

ج تية ع ن تعيرةاة.

تعي يد

ع يد كماة تعيموم تعح سوةاة لتع يموت تاة.

تعكماة

تع جمس

تجمس كماة تعيموم تعح سوةاة لتع يموت تاة.

تعمجنمة

عجنة تعلدريب تع يدتني في تعكماة.

تعمجنة تع شرفة

عجنة تعلدريب تع يدتني في تعقسم لهي تع سؤلعة عن تل بية تدريب

تعط عب تع لدرب

ط عب تعلخصص تع ي تسلوفه تعشرلط لتعلحق ب علدريب تع يدتني.

تع شرف تألك دي ي

عضممممو تعهيلة تعلدريسمممماة تع كمف ب إلشممممرتف عمه تعطمبة تع لدرةين

تسؤلل تعلدريب

هو تع سؤلل عن تدريب تعط عب في هت كن تعلدريب تع يل دة.

تك ن تعلدريب
تألسبوع

3

كماة تعيموم تعح سوةاة ل تع يموت تاة.

تعطمبة في هت كن تعلدريب لتقيا هم.

لتل بيلهم.

تركز تعلدريب ،تعشركة هل تع ؤسسة تعلي يلدرب فيه تعط عب سوتء

حكوتاة هل خ صة.

هسبوع تعلدريب حسب نظ م تعي ل تع لبع في تك ن تعلدريب.

يهدف تعلدريب تع يدتني تعه تن اة ته رت" تعط عب تعفناة لتع هناة لإكس به تع يرفة في تع ج ال"
تعلطباقاة لتعي ماة لتهيلله عسوق تعي ل تن خالل تدريبه في تج ل تخصصه في هت كن تعلدريب
تع يل دة تن تعكماة في تؤسس " تعقط ع تعي م لتعخ ص.
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4

يسممممممجل تعط عب تسمممممم ق تعلدريب تع يدتني بوتقع ( )3سمممممم ع " تيل دة بيد تجلا اا بنج

()90

س عة تيل دة عمه تألقل تن خطله تعدرتساة ،لتكون تدة تعلدريب ( )8هس باع تلصمة في تك ن

تعلدريب.

5

تشمممممكل عجنة عملدريب تع يدتني في تعكماة تكونة تن ثالثة هعضممممم ء هيلة تدريس في تألقل لذعك
في بدتية كل ع م ج تيي بقرتر تن تجمس تعكماة ،لتلوعه عجنة تعلدريب تع ه م تالّ تاة:
ه.

تإلشرتف عمه تدريب تعطمبة في تعجه " تع خلصة.

ب.

إعدتد ق ئ ة بأت كن تعلدريب تع يل دة عدى تعكماة.

د.

توايع تعطمبة عمه هت كن تعلدريب تع يل دة.

ج.

ه.
ل.

6

تل بية تطبيق إجرتءت" تعلدريب تع يدتني لتيما ته.
تل بية تعلزتم تعطمبة ب عليما " تع يل دة عملدريب تعي مي.

تقيام هت كن تعلدريب لهدتء تعطمبة لتع شرفين لرفيه إعه ع يد تعكماة

تشكل تعمجنة تع شرفة بقرتر تن تجمس تعقسم في بدتية تعي م تعج تيي تكونة تن ثالثة هعض ء
عمه تألقل لين ط به تع ه م تآلتاة:
ه.

ب.

تنظام سجل خ ص ب علدريب ).(Log Book

ج.

تحديد توتضاع تعلدريب عكل ط عب ب علنسيق تع ترشد تعط عب تألك دي ي.

د.

توايع تعطمبة تع سجمين عملدريب عمه هت كن تعلدريب ب علنسيق تع عجنة تعلدريب في
تعكماة.

ه.

تنظام ق عدة با ن " بأس ء تعطمبة تع لدرةين لهت كن تدريبهم.

ا.

تقيام تعطمبة بيد تنله ء فلرة تعلدريب لتسمام تعنل ئج عرئاس تعقسم.

ل.

7

تنظام ع ماة تسجيل تعطمبة عملدريب تع يدتني.

تإلشرتف عمه تعطمبة لتل بيلهم في هت كن تعلدريب.

هت كن تعلدريب:
ه.

يقوم تجمس تعكماة بوضع هسس تعل د هت كن تعلدريب تع يدتني لتعلوتصل تيه به ت

ب.

يلم تعل د تك ن تعلدريب تع يدتني لةرن تج تعي ل تعلدريبي قبل هسبوعين تن توعد تعلدريب

ج.

يجوا تنفي برن تج تعلدريب تع يدتني خ رج تعبمد.

تعخصوص.

تع يدتني تن تعمجنة.
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تعلسجيل لتالعلح ق ب علدريب:

8

ه.

يحق عمط عب تخلا ر هي فصل درتسي عغ ي " تعلدريب بيد تجلا اا بنج

ب.

يحدد تعقسم تع يني تعحد تألعمه تن عدد تعس ع " تعلي ي كن عمط عب تسجميه في فصل

ج.

تيل دة حسب خطله تعدرتساة.

( )90س عة

تعلدريب تع يدتني عمط عب.

ال يجوا عمط عب تعبدء ب علدريب تع يدتني قبل تعحصول عمه توتفقة خطاة تن تعكماة.

تعحضور لتع وتظبة:

9

ه.

يملزم تعط عب في هثن ء تدة تعلدريب بأنظ ة تعج تية لتيما ته  ،لتيما " تع ؤسسة تعلي

ب.

إذت تغيب تعط عب بي ر يقبمه ع يد تعكماة قبل تسلك ل تدة تعلدريب فيماه تسللن ف تدريبه

يلدرب فيه  ،ليسلخدم علثبيت تعحضور لتعغا ب تعن وذج تع يل د.

بيد التل تعي ر لهال يليدى تعغا ب تع دة تع نصوص عميه في تعليما " تع ي ول به في

تعج تية.

10

تإلشرتف لتع ل بية:
ه.

يقوم تع شرف ب ل بية تدريب تعطمبة تن خالل اي رت" تيدتناة بأت كن تدريبهم ب

ب.

يقوم تع شرف ب ل بية تدريب تعطمبة في تع ح فظ " تعبييدة هل خ رج تألردن تن خالل

عن اي رتين خالل فلرة تعلدريب دتخل تألردن.

ال يقل

تعلوتصل تع تع سؤلل عن تدريب تعطمبة ،لتل بيلهم تن خالل تعبريد تإلعكلرلني لتالتص ل
تعه تفي ب ال يقل عن تل بيلين خالل فلرة تعلدريب.

ج.

11

يطمب تن هت كن تعلدريب تقري تر سري عن تسلوى تعلزتم تعط عب لطباية تألنشطة تعلي
ت رسه ب وجب ن وذج تقيام تعلدريب تع يدتني تع خصص عه ا تعغ ية.

تقيام تعلدريب:
ه.

تقرير تفصال عن تدريبه في تدة هقص ه تألسبوع
ت
عمه تعط عب تع ي هنهه تعلدريب تقديم

ب.

يلض ن تعلقرير تقدتة نظرية حول توضوع تعلدريب ،لتف صيل تألع ل تعلي ق م به تعط عب

تأللل تن بدتية تعفصل تعدرتسي تع ي يمي تعلدريب.

خالل فلرة تعلدريب لخالصة تبين تدى تسلف دته لعالقة توضوع تعلدريب ب ع س ق " تعلي

درسه لتقلرح ته لتوصا ته ،ليكون تعلقرير تطبوع ب عمغة تإلنجميزية ،ليسمم تعلقرير
عمجنة تع شرفة في تعقسم.
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ج.

يلم تقيام هدتء تعط عب لذعك في توعد هقص ا نه ية تألسبوع تعث ني تن تعفصل تع ي يمي

فصل تعلدريب ،لييل د تقيام تعلدريب عمه تعنحو تآلتي:
.1

تقيام تسؤلل تدريب تعط عب في تك ن تعلدريب حسب ن وذج تقيام تعلدريب تع يدتني

.2

تن قشة تعط عب تع ي هنهه تدريبه تن خالل تعلقرير تع ي تقدم به.

.3
.4

تع يل د.

تقرير تع شرف حول هدتء تعط عب خالل فلرة تعلدريب.

ترصد عالتة ن جح هل رتسب كلقيام نه ئي عمط عب.

تعل د نل ئج تعلدريب:

12

ه.

يقوم تعط عب ب سلخدتم دفلر خ ص يدلن فاه يوتا هع ل تعلدريب لهي تالحظ " ضرلرية،
ليقوم تعط عب بلسمام ه ت تعدفلر تع ن وذج تقيام تعلدريب تع يدتني لتعلقرير تع ي يقدته

ب.
ج.

في نه ية تعلدريب إعه تشرف تعلدريب

ترفع نل ئج تعلدريب عي دة تعكماة بيد إقرتره في تج عس تألقس م حسب تألصول.

يلم إقرتر نل ئج تعلدريب في تجمس تعكماة لترفع إعه دتئرة تعقبول لتعلسجيل علثبيله في

سجل تعط عب.

13

تعيبء تعلدريسي:
يحلسممب تعيبء تعلدريسممي ع ن يقوم ب إلش مرتف تألك دي ي ب عل د ( )15ط عب عكل ثالث س م ع "

تيل دة بوتقع ( )5طمبة عكل سمممم عة تيل دة ،ليرتعه نصمممم ب تعيبء تعلدريسممممي عه لفق تألنظ ة
لتعليما " تع طبقة في تعج تية.

14

عمه تعطمبة تالعلزتم بأنظ ة تعج تية لتيما ته لت هو تي ول به في جه " تعلدريب.

15

يبت تجمس تعكماة في تعح ال" تعلي عم يرد عميه نص في ه ا تعليما ".

16

رئاس تعقسم ،لتع شرف تألك دي ي ،لتعمجنة ،تسؤلعون عن تنفي ه ا تعليما ".

17

تمغي ه ا تعليما " هي تيما " هل ق تررت" س بقة به ت تعخصوص تعلب تر" تن إقرتره .
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