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التعاوني التدريب برنامج عن نبذة : األول الفصل

وبني التخصص في مجال الطالب يدرسه ما بني درجات املوائمة أعلى يستهدف حتقيق برنامج هو
مع التعليمية ــة خالل تعاون املؤسس من الفعلية ــل العم مواقع في ــتخدم ومس مطلوب ــا هو م
الدراسة فترات خالل التخصص في تعلمه مت ما ــة ممارس على الطالب تدريب في ــآت األعمال منش

. محددة ضوابط وفق الفعلية العمل بيئة في

: البرنامج أهداف

وتعميق التخرج قبل التدريب ــالل خ من العملية اخلبرة ــب لكس الطالب أمام الفرصة ــة ١ - إتاح
للتخصص. فهمه

األنظمة. واحترام باملواعيد والتقيد في العمل واإلخالص االنضباط على الطالب ٢ - تعويد
من خارج اتمع أفراد ــل مع والتعام ــتقبلية املس العمل التفاعل مع بيئة من الطالب ــني ٣ - متك

الكلية.
ثقته بنفسه. وتعزيز املسئولية لتحمل الطالب ٤ - تهيئة

بعد تخرجه. بها عمله يتوقع التي احلقيقية العمل بيئة ملعايشة للطالب الفرصة ٥ - إتاحة
إعداداً إعداده الستكمال الالزم احلقيقي العمل ميدان التطبيقي داخل للعمل الطالب ٦ - ممارسة

وسلوكياً. وفنياً مهنياً
لرغباته. املناسبة العمل أماكن اختيار في للطالب الفرصة إتاحة  -٧

التدريب فترة خالل العمل ــوق س متطلبات مع التعليمية التعليم باجلهة مخرجات بني ٨ - الربط
للخريجني. الوظيفية الفرص تعزيز على يساعد مما
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: وأوقات البرنامج الزمنية عن المدة معلومات

عشر أسبوعا تدريبياً. خمسة البرنامج: (١٥) مدة  •
الدراسي األول والفصل الدراسي الفصل ــة الدراس بداية الثاني من ــبوع األس في التدريب يبدأ  •

الفصل الدراسي الصيفي. في الدراسة بداية من األول األسبوع في التدريب ويبدأ ، الثاني
لبدء الفعلية ملعرفة املواعيد ــنوي الس األكادميي ــي متابعة التقومي الدراس الطالب على يجب  •
برنامج التدريب فيه بداية ونهاية دراسي، وتوضح كل عام والذي تصدره الكلية البرنامج ونهايته

دراسي. فصل لكل التعاوني

: البرنامج ضوابط

التدريب مالبس ــداء مع ارت لبدء البرنامج األول ــوم الي من ً اعتبارا ــب التدري جهة ــي ف ــد ١ - التواج
للتخصصات الفنية. اخلاصة بالنسبة

ذلك احملافظة على في مبا فيها يتدرب التي اجلهة الطالب املتدرب جلميع قواعد وأنظمة ٢ - يخضع
العطل خالل العمل أو ــات الوردي نظام على العمل وكذلك وانصراف ــور حض من الدوام ــات أوق

الكلية. إجازات نظام الشركة وليس اإلجازات في نظام يتبع واألعياد، وكذلك الرسمية
تدريبه. فترة أثناء والتعاون اجلاد والعمل واالنضباط احلميدة باألخالق يتحلى أن الطالب ٣ - على

ــى درجة احلرمان عل الطالب حصول ــى إل يؤدي التدريب ــرة فت االنضباط خالل ــدم وع ــب �٤ - التغي
التالية: احلاالت  ( DN ) وذلك في

عذر. عمل بدون ١٠ ) أيام ) مدة الغياب إذا جتاوز   - أ
لظروف من التدريب ــتبعاد الطالب اس يبدي رغبتها في للتدريب ــتضيفة املس من اجلهة تقرير - ب

اجلهة. بأنظمة اإلخالل أو اإلهمال
بذلك. يسمح تلك اجلهة نظام كان إذا إال مكافأة بصرف ٥ - ال يجوز مطالبة جهة التدريب
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البرنامج: حول هامة معلومات

عن البحث للطالب ويحق تخصصه مجال في طالب لكل تدريبية فرصة توفير الكلية ١ - تضمن
اجلهة من رسمي خطاب إحضاره بشرط ) فيها للتدريب معينة جهة في رغب إذا تدريب فرصة
٣ ) أسابيع على األقل، ) بـ بدء البرنامج التعاوني قبل وذلك ( تدريبه باملوافقة على يرغبها التي
إلى تدريب موجه فرصة عن ــث ــمي للبح الطالب خطاب رس ال تقوم بإعطاء الكلية بأن ــاً علم
إلى تقدميه ميكن األمر، يهمه من إلى ــم: خطاب باس الطالب إعطاء يتم بل ــركة نفسها، الش

احلكومية. واجلهات الشركات جميع
ويعطى ، النهائية ــارات االختب بدء ــل قب التدريب على جهات ــالب الط توزيع عن ــالن ــم االع ٢ - يت
البرنامج، بداية عن املتبقية الزمنية حسب املدة ٥ ) أيام -٣ ) من فترة تتراوح بعد ذلك الطالب

عليها. توزيعه مت التي الفرصة يستمر على نفس أو فرصته بتغيير يقوم لكي
اإلجراءات إلنهاء وذلك البرنامج  بدء قبل تعيينه بها مت التي اجلهة مراجعة الطالب على ٣ - يجب

اجلهة. تلك في بالتدريب اخلاصة
ما حول البرنامج ــة في نهاي ــامل ش جانب تقرير ــى ــبوعي إل تقرير أس ــب بإعداد ــوم الطال ٤ - يق
أي وجود حال وفي ،( لذلك النماذج املعدة حسب ) التدريب فترة خالل عملية خبرة من اكتسبه
التدريب منسق أو األكادميي املرشد مراجعة ميكن األسبوعية والنهائية التقارير عن استفسار

األكادميي. القسم في التعاوني
التدريب فترة ــاء انته بعد النهائي والتقرير ــبوعية األس التقارير ــليم تس الطالب ــب على ٥ - يج

في الكلية. املعني األكادميي مباشرة للقسم
إلى الكلية بنهاية ــاله إرس من والتأكد التدريب جهة في تقييمه متابعة الطالب على ٦ - يجب
والتي التدريب ــة درج رصد ــة لتفادي تأخير مناول الكلية ــليمه إلى وتس ــتالمه اس أو البرنامج

احملدد. الوقت في التخرج إجراءات إنهاء عليها يترتب
باسم معنوناً و اجلهة مختوماً بختم يكون يجب أن الطالب، من قبل استالم التقييم حالة ٧ - في

مختوم. ظرف وداخل الصناعية مدير العالقات
 ( ٣ ) ــدة أقصاها م في ــركة الش به من التقييم اخلاص تقرير ــر يحض أن الطالب ــى ــب عل ٨ - يج
عن F ) لتأخره ) ( راسب ) على تقدير احلصول لتفادي به اخلاصة التدريب نهاية مدة من أسابيع

احملدد. وقتها عن البرنامج تقارير تسليم

( تنبيه )
وفي وتطبيقها، التعليمات بهذه الكامل االلتزام عن مسئولية كاملة الطالب مسئوالً يعتبر

الكلية. قبل إدارة من ضده تقرر التي العقوبات الطالب االفة يتحمل حال
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الثاني الفصل
التدريب لبرنامج الزمنية الخطة
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التعاوني التدريب لبرنامج الزمنية الخطة : الثاني الفصل

الفصل
الدراسي

املهمةاألسبوع
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املرشحنيالثالث للطالب االلكتروني إلى البريد القادم الفصل للتدريب في املرشحة األسماء إرسال

الرابع

الرسائل طريق عن حلضورها للتدريب املرشحني الطالب ودعوة التعاوني التدريب محاضرة عمل
االلكتروني البريد و النصية

في التدريب منسقي طريق عن للطالب  وتسليمها  تدريب  فرص عن  البحث خطابات طباعة
األكادميية األقسام

اخلامس
إلى

عشر احلادي

الطالب وبحث الصناعية العالقات ادارة بواسطة الشركات مع تدريبية فرص عن البحث فترة
للتدريب فرصة عن بنفسه

ويتم التعاوني التدريب طالب مع اخلاصة بالشركات الشخصية واملقابالت االختبارات عمل فترة
للطالب االلكتروني البريد إلى إرسالها طريق عن بأول أوال عنها اإلعالن

عشر الثاني
 إلى

عشر اخلامس

النهائي التوزيع الشركات باقي على الطالب توزيع فترة

التوزيع النهائي في تدريبية فرص على يحصلوا لم ملن تدريبية فرص عن البحث استمرار

األقسام في التعاوني  التدريب منسقي  من التعاوني  بالتدريب  اخلاصة  املستندات استالم بدء
الصناعية العالقات طريق عن وكذلك األكادميية

إلى عشر السادس
عشر الثامن

ملعرفة وذلك أسبوعني عن التقل التعاوني بفترة التدريب قبل بداية إلى الشركات الطالب بدء زيارة
إصدار بطاقات أو الطبي الفحص إجراءات سواء عمله الطالب من واملطلوب الشركة تعليمات

اإلجراءات من غيرها أو الشركة

وقت متأخر في توزيعهم مت الذين على الطالب التدريب التعاوني مستندات توزيع
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الشركاتاألول مع مالحظات لديهم الذين الطالب مراجعة

الثاني

الشركات التدريب التعاوني لدى بدء

هذا من األربعاء يوم أقصى بحد الصناعية العالقات إدارة  إلى التدريب مباشرة  منوذج إرسال
األسبوع

الصناعيةاخلامس العالقات إدارة إلى األولى والغياب للمرة احلضور إرسال منوذج

الصناعيةالعاشر العالقات إدارة إلى الثانية للمرة والغياب احلضور منوذج إرسال

عشر الشركاتاخلامس لدى التعاوني التدريب نهاية

إلى عشر السادس
عشر الثامن

العالقات إدارة إلى التقييم  منوذج  إلى إضافة البيانات  مكتمل والغياب احلضور منوذج إحضار 
الصناعية

وحتديد األكادميي القسم في التعاوني التدريب منسق  إلى والنهائي األسبوعي التقرير  إحضار
العتمادها للتدريب النهائية الدرجة ومعرفة بالتخرج اخلاصة واملشاريع العروض ملناقشة موعد

الكلية من الطالب طرف وإجراءات إخالء التخرج ثم للطالب ومن االكادميي السجل في
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الثالث الفصل
التدريب عن برنامج وأجوبة أسئلة

التعاوني
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التعاوني التدريب برنامج عن وأجوبة أسئلة : الثالث الفصل
التعاوني؟ التدريب برنامج في الطالب يقضيها التي الزمنية الفترة هي ١   ما س

الدراسي األكادميي التقومي في محددة ــبوعاً تدريبياً، أس ــر عش ــة ١٥ ) خمس ) البرنامج ١ مدة جـ
سنوياً. الكلية تصدره الذي

؟ التعاوني التدريب برنامج على في احلصول املطلوبة الشروط هي ٢   ما س
كالتالي: الشروط ٢    أهم ج

الدراسية. املقررات جميع أكمل قد يكون الطالب أن   - أ
. ( ٤٫٠٠ ٢٫٠٠ من ) عن الطالب معدل أن اليقل - ب

وكالة موافقة التدريب التعاوني بعد يؤدي أن ، ( ٢٫٠٠ ) عن معدله يقل الذي ــب للطال ــوز يج  - ج
الطالب. لشؤون الكلية

:  استثناءات
التدريب إلى جانب املتبقية املادة يضم واحدة للتخرج أن مادة عليه بقي الذي ١ -   ميكــن للطالب
اجلهة قبول ــريطة ش ذاتيا التدريبية الفرصة على باحلصول الطالب يقوم أن على ــي التعاون
التدريب، اوقات مع تعارضت اذا الطالب للمحاضرات بحضور الطالب فيها يتدرب سوف التي
اجلمع بني لهم يجوز الصيفي فال ــي الدراس الفصل يتدربون خالل ــوف س أما الطالب الذين

. املتبقية املادة ودراسة التدريب التعاوني
التدريب فصل يسبق الذي الدراسي في الفصل أو أكثر مادتني في رسب الذي يجوز للطالب ٢ -    ال

. التعاوني للبرنامج التقدم
على احلصول الثاني ــي الفصل الدراس في ــر أو أكث مادة في ــب يرس الذي ــب ــوز للطال ٣ -    ال يج
الصيفي الدراسي الفصل في املادة يكمل وميكنه أن ــي الصيفي ، الدراس الفصل في تدريب
في الفصل معا يكون والتدريب املادة ، أو إكمال األول ــي الدراس الفصل ذلك في ويتدرب بعد

. األول الدراسي

ــاس التراكمي أس املعدل يكون وهل الفرص املتاحة على توزيع الطالب يتم ٣  كيف س
التوزيع؟ ذلك

التالية: اللوائح حسب يتم التعاوني التدريب برنامج طالب ٣   توزيع ج
بدون طلب ) ــالل الكلية خ من يتم ــيح والترش الطالب من معني عدد اجلهة حالة طلب ــي ف  - أ
يليه، الذي دراسي ثم معدل األعلى على بناءً الترشيح يتم احلالة هذه ففي :( ــماء أس قائمة
ــب وجود وحس تليها ثم التي قوة األكثر ــركات الش على بناءً ــركة الش اختيار ــك يتم وكذل

اجلبيل الصناعية. مدينة القرب من حسب أيضا، ثم عدمها من املكافآت
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يتم احلالة ــذه ه ففي التعاوني: ــج البرنام طالب ــماء بأس قائمة ــركة الش طلب ــي حالة ف - ب
التخصص. أو الدراسي باملعدل سواءً تراه مناسباً لها ما حسب الشركة قبل االختيار من

؟   التعاوني للطالب التدريب برنامج جهة من املقدمة ٤  ما هي املميزات س
من حيث فيها يتدرب التي اجلهة في املتبعة واالنظمة ــة للسياس املتدرب الطالب ٤    يخضع  ج

وخالفه. والسكن ومقدارها واملكافآت املزايا
التدريب بداية بعد أخرى إلى شركة من التحويل للطالب املتدرب اليجوز : هامة          ملحوظة

التعاوني.

؟ يوميا للطالب االلتزام بها ينبغي الزمنية التي هي املدة ٥  ما س
للعمل املدة الزمنية حيث من التدريب جهة في ــل العم التقيد بنظام ــى الطالب ــب عل ٥      يج ج
في ذلك أيام مبا الدوام  ونهاية بداية أوقات يومياً وكذلك عمل ٨ ساعات عن اليقل مبا اليومي

: التالية للحاالت االنتباه وكذلك ، الورديات ونظام اجلمعة والسبت
ــم من احلس جلهة التدريب فيجوز أيام ــرة عش من مدة أقل التدريب عن ــب الطال ــب إذا تغي    - أ

الغياب. مدة ما يوازي التقييم درجات
سبب أو ألي األهمال أو الغياب أو التأخير بسبب ملتزم غير الطالب أن التدريب جهة رأت إذا - ب

. التدريب من حلرمانه الكلية مخاطبة التدريب جلهة فيجوز كان،

التدريب ــج ــال برنام إكم ــد عن ــب تدري ــهادة ش ــى عل ــل ــب أن يحص ــل للطال ٦  ه س
التعاوني؟

. اليسمح بذلك التدريب جهة نظام كان تدريب إذا شهادة على يحصل أن للطالب ٦     اليحق ج

التعاوني؟ التدريب برنامج إكمال عند الطالب توظيف يتم س٧   هل
فترة إنتهاء بعد ــه بتوظيف اجلهة من ألتزاماً أو ــوالً قب اليعد ــب الطالب بتدري ــة ــول اجله ٧     قب ج

التدريب.

الطالب تخصص أو مجال التعاوني مع التدريب يتوافق برنامج أن الضروري من ٨  هل �س
؟ املتدرب

مجاالت رديفة ــي ف التدريب أمكانية ــع م ، مجال التخصص ــي ف ــب التدري ــون ــب أن يك ٨     يج ج
مجال في رئيس ــكل بش التدريب ــون يك أن التخصص على ــال مج في ــة قريب ــاعدة أو مس
جهة التدريب للكلية تغيير يحق تخصصه مجال في الطالب تعذر تدريب ، وإذا ــص التخص

. مجال تخصصه في ليتدرب أخرى أي جهة إلى
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التدريب؟ بدء املتدرب قبل على املترتبة هي املسؤوليات ٩    ما س
يلي: التدريب ما بدء قبل املسؤوليات على املتدرب ضمن ٩     من جـ

التدريب ــرف مش ومراجعة جيدةً بعناية قراءتها التعاوني التدريب على تعليمات احلصول    - أ
النقاط. بعض عدم وضوح حالة بالقسم في التعاوني

التعاوني. بالتدريب فيما يتعلق األكادميي القسم ولوائح أنظمة التعرف على - ب
التدريبية. إلى اجلهة قبل مغادرته مشرف تدريب لدى الطالب بأن التأكد  - ج

ــم وكذلك القس التدريب في ــق اإللكتروني ملنس والبريد الهاتف والفاكس على احلصول   - د
التعاوني. التدريب مشرف

التعاوني؟ التدريب برنامج عن املعتمدة الساعات عدد ١٠  كم س
١٠  ( ٣ ) ساعات.  ج

التدريب؟ جهات من فأكثر موافقة على احلصول ميكن للطالب ١١  هل س
وعند مختلفتني، جهتني ــن م أقصى كحد موافقتني يحضر أن ــب الطال ــتطيع يس ــم، ج١١       نع
ــكل رسمي التي يريدها بش الفرصة هي ما يحدد أن عليه الطالب الفرصة الثانية �إحضار
 ( ٣-٥ ) بني مهلة تتراوح الطالب العتمادها، ويعطى ( الثانية الفرصة أم األولى الفرصة )

يريده. الذي االختيار أيام لتحديد

للطالب ــمح يس هل للبالد، وطني أو يوم ــمية  رس إجازة التدريب مدة ١٢  إذا تخللت س
هذه اإلجازة؟ اخذ

. فقط جهة التدريب نظام في املعتمدة الرسمية األجازات بنظام الطالب ١٢   يلتزم ج

املدة ــاب يتم احتس هل ، أخرى إلى جهة من التعاوني نقل التدريب مت حالة ــي ١٣  ف س
انتقاله؟ قبل الطالب قضاها التي

يتم التي التدريب عناصر أو ، مع تخصص الطالب تطابقها حالة في ــابها احتس يتم ١٣     نعم ج
. عليها تدريب الطالب

١٤  هليستطيعالطالبتأجيلبرنامجالتدريبالتعاونيفيحالةإنهاءجميعاملقررات س
الدراسية؟                                                                  

أنه علما ــأن ، الش بهذا الكلية ولوائح أنظمة عليه تطبق بالتأجيل ــب يرغ ــذي ــب ال ١٤     الطال ج
. الصيفي الدراسي الفصل في التأجيل اليجوز
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الرابع الفصل
التدريب الخاصة ببرنامج المستندات

التعاوني
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التعاوني التدريب المستندات الخاصة ببرنامج : الرابع الفصل
معها: التعامل وعن كيفية املستخدمة النماذج عن الكاملة التفاصيل يبني التالي اجلدول

التقرير الوصفاسم
مكان

عليه احلصول
اإلصدار تسليمهوقت التسليمجهة وقت

منوذج خطاب
عن البحث

ومنوذج فرص
بيانات

الشركات

البحث في الطالب تساعد
فرصة تدريب بنفسه، عن

إعطاء النموذجني يتم
ثم للشركات لتعبئتها ومن

للكلية إعادتها

منسق
التدريب
التعاوني
للقسم

التدريب محاضرة بعد
بني مباشرة التعاوني

واألسبوع الرابع األسبوع
اخلامس

العالقات إدارة
بعد – الصناعية

تعبئته من الشركة

الستالم موعد آخر
الشركات موافقة

االختبارات قبل
بأسبوع النهائية

منوذج خطاب
التوجيه

توجه الذي الرسمي اخلطاب
ألداء الطالب فيه الكلية
معينة جهة في التدريب

إدارة
العالقات

الصناعية

الطالب في تعيني بعد
واستالم معينة جهة

للتدريب الالزمة املستندات
القسم األكادميي �من
احلضور – التقييم )

( التدريب عناصر – والغياب

عن املسئولة اإلدارة
لدى الطالب تدريب

الشركة

البرنامج بدء قبل
بأسبوع التعاوني

منوذج احلضور
والغياب

الطالب حضور ملتابعة منوذج
ويرسل الشركة، لدى

رقم عن طريق فاكس للكلية
االلكتروني ٣٤٠٢٠٦٠ والبريد

ويرسل ، coop@jic.edu.sa
نهاية دوري في بشكل

وكذلك ، األسبوع اخلامس
ومن ، نهاية األسبوع العاشر
نهاية في الطالب يحضره ثم

كامال معبأ منسقالتدريب
التدريب
التعاوني
للقسم

الطالب في تعيني بعد
معينة جهة

منوذج تعبئة بعد
والغياب احلضور
التقييم ومنوذج
في الشركة من
الفصل نهاية
يتم الدراسي

إدارة إلى تسليمهم
العالقات الصناعية

الستالم موعد آخر
احلضور منوذج

ومنوذج والغياب
 ( ٣ ) التقييم

إنتهاء من أسابيع
التدريب برنامج

تأخير أي ، التعاوني
يحصل ذلك بعد

درجة على الطالب
F ) وذلك ) راسب

الكلية ألنظمة وفقا
منوذج

التقييم

الشركة يعبأ من منوذج
في نهاية ويحضره الطالب

التعاوني التدريب

مباشرة منوذج
التدريب

التدريب جهة من يعبأ منوذج
الطالب مباشرة موعد لبيان

لديها

تعبئته بعد يرسل
العالقات إدارة الى

الصناعية

األول اإلسبوع في
للضرورة التدريب من

القصوى

عناصر منوذج
لكل التدريب

تخصص

للشركة ليتم منوذج يسلم
تدريب ذلك أساس على
العناصر على الطالب

فيه املقترحة

الشركة لدى يبقى



: التواصل عن طريق يتم االقتراحات واالستفسارات من ملزيد

األكادميي. القسم في التعاوني التدريب منسق

التعاوني:  االلكتروني للبرنامج البريد

coop@jic.edu.sa 

مهمة مالحظة

ألنها وفهمها، واألجوبة واألسئلة التعليمات هذه قراءة التعاوني التدريب برنامج طالب من يرجى

التعاوني، التدريب في يخصه كل ما ملعرفة الطالب يحتاجها التي املعلومات جميع على حتتوي

استخدام طرق التواصل أعاله. الطالب الرجاء من آخر استفسار وألي

والنجاح دوام التوفيق لكم متمنني
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