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 2020صيف    -إجراءات تخفيف تداعيات جائحة كورونا على التدريب الصناعي  

 جميع طالب برامج الساعات المعتمدة 
 

جائحة  الصناعي خالل  التدريب  إجراء  تيسير  على  الكلية  إدارة  من  حرصا 
الساعات   برامج  في  الصناعي  التدريب  من  الرئيسي  الهدف  يحقق  وبما  كوروناً، 

تم   التدريب  إالمعتمدة،  عمل  بخصوص  والقواعد  اإلجراءات  من  مجموعة  قرار 
 الصناعي على النحو اآلتي: 

 

طبيعة  أ(   على  الصناعيبناًء  التدريب  وطبيعة  التخصصي  الفصول البرنامج  خالل  يُسمح   ،
مكان بعمل    2021وربيع    2020وخريف    2020الدراسية صيف   في  بعد  عن  تدريب 

( األكاديمية  الموافقة  أسبوعين(  AAAتدريب حاصل على  أقصى  يوازيها من    بحد  ما  أو 

حضورياً في مكان تدريب خالل الفصل ، على أن يستكمل الطالب مدة التدريب  ساعات تدريب
الحالي أو التالي له مع تخفيف شروط التسجيل في فصلي الخريف والربيع من حيث عدد 

 الساعات وأيام التفرغ. 
ربيع  ب(   في  التخرج  يتم  2021/صيف  2021لحاالت  شرط  ،  من  الطالب  اجتياز استثناء 

 . 1جيل مشروع التخرج للحصول على الموافقة األكاديمية لتس 1التدريب الصناعي 
الصناعي  ج(   التدريب  أتم  صيف    1لمن  يتم  2020قبل  التدريب ،  تسجيل  شروط  تخفيف 

في    2021وربيع    2020في فصلي خريف    2الصناعي   المسجلة  الساعات  لتكون عدد 
. وذلك ساعة مع توفر يومي تفرغ من السبت للخميس  15الجدول الدراسي التزيد على  

 تفرغ من األحد إلى الخميس. ساعة ويومي  12بدالً من 
، يُسمح خالل الفصل 2021لمن أتم جميع متطلبات التخرج دون التدريب الصناعي في ربيع  د(  

صيف   الصناعي  فقط    2021الدراسي  التدريب  التوازي  2بتسجيل  التدريب    على  مع 
في منتصف فصل   1بشرط اجتياز الطالب للتقييم النهائي للتدريب الصناعي    1الصناعي  

 صيف.ال
،  (AAAفقط في حالة التدريب حضورياً في مكان التدريب الحاصل على الموافقة األكاديمية )هـ(  

 يمكن:
بدالً من ثالثة أسابيع بشرط   لتكون أسبوعين  1تقليل عدد أسابيع التدريب الصناعي   ▪

وبشرط إقرار عدد ساعات ساعة تدريب(    90إتمام عدد ساعات التدريب المطلوبة )
 . التدريب في شهادة التدريب

الصناعي   ▪ التدريب  أسابيع  أسابيع  2تقليل عدد  أسابيع    لتكون خمسة  من ستة  بدالً 
ط إقرار عدد  وبشرساعة تدريب(    180بشرط إتمام عدد ساعات التدريب المطلوبة )

 .ساعات التدريب في شهادة التدريب
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