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  .فرصة التدریب للطالب وتقوم بتدریبھ
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  تمھـیــد
یقوم المجلس العربي وبالتعاون مع الجامعات العربیة األعضاء في اتحاد الجامعات العربیة      

لطالب الجامعات العربیة في التخصصات المختلفة، وذلك بواسطة ب على توفیر فرص تدریب
  .ب الطلبةبرنامج تبادل تدری

یقع على قمة الهیكل . لتدریب الطالب ي للمجلس العربيالشكل التالي یبین الهیكل التنظیمي االدار 
المجلس العربي لتدریب طالب الجامعات العربیة الذي یشرف  وینبثق عنهاتحاد الجامعات العربیة 

بتحقیق أهداف  دارة،  ویختص مدیر المجلس العربي باتخاذ االجراءات الكفیلةاإلعلیه مجلس 
المجلس العربي  ویرتبط بمدیر. المجلس وتنفیذ قراراته وفقا للوائح التي یضعها مجلس االدارة

ممثلون عن كل جامعة عربیة یكون كل واحد منهم مسؤوًال عن التدریب في جامعته، ویحضر 
في الجامعات  ویقوم ممثلو التدریب. الملتقى العربي السنوي لتبادل تدریب طالب الجامعات العربیة

العربیة بالتنسیق مع الجهات المعنیة في جامعاتهم من أجل وضع البرامج الالزمة للتدریب مع 
  .تأمین إقامة ومعیشة للطلبة العرب المتدربین

  
  اتحاد الجامعات العربیة 

  
  المجلس العربي لتدریب طالب الجامعات العربیة 

  
  مجلس إالدارة 

  
  رئیس مجلس إالدارة 
  

  دیر مجلس إالدارة م
  

  ممثل لكل جامعة عربیة
  )مسؤول التدریب(

  
  الملتقى السنوي لتبادل تدریب طالب الجامعات العربیة 

  )تدریب الطالبتبادل الهیكل التنظیمي االداري للمنظومة العربیة ل(
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  )كانون ثاني -تشرین أول (تحضیر عروض التدریب 
من في كل جامعة  لتدریبمسؤول اها بقوم یریة التي هنالك مجموعة من الفعالیات الضرو      

طالب الجامعات العربیة والذي یعقد سنویا في شهر تدریب أجل التحضیر للملتقى السنوي لتبادل 
  :یمكن تلخیصها فیما یليمن كل عام، و  شباط

  
  عروض لتدریب طالب الجامعات علىالحصول 

باالتصال بالشركات والمؤسسات والمصانع  مسؤول تدریب في الجامعات العربیةیقوم كل      
والمستشفیات وذلك للحصول على عروض لتدریب طالب اتحاد الجامعات العربیة والحصول على 

یتم توثیق هذه العروض  ٠)عروض التدریب(تعهدات كتابیة من الجهات المقدمة لفرص التدریب 
المجلس العربي لتدریب طالب  وترسل هذه العروض إلى. لكل فرصة تدریب) أ(باستخدام النموذج 

عدادها بالشكل المناسب وبعد ذلك تبادلها أثناء الملتقى ٕ   .الجامعات العربیة لیتم توثیقها وا
  

  )النموذج أ(تجهیز نماذج العروض 
یحتوي هذا النموذج على جمیع المعلومات التي تمكن الطالب من اختیار فرصة التدریب     

ع األول على ـعطاء الرقم أن یدل المقطإویراعى عند  ،تعطى لكل فرصة تدریب رقم. له المناسبة
یدل على التخصص والمقطع الثالث یدل والمقطع الثاني  الجامعةمن اختیار متسلسل یكون رقم 

 .)٢٠٠٣/مدني/٢( :ال على ذلكـمث ،ةـعلى السن
  

  الملتقى العربي
  تبادل العروض

عملیة تتم . ل طالب الجامعات جمیع فعالیات أعضاء المجلس العربيیتوج الملتقى العربي لتباد    
تقوم الوفود المختلفة بالتشاور والتفاوض فیما بینها بحیث تتبادل تبادل العروض في قاعة كبیرة، 

  .فرصة تدریب مقابل فرصة تدریب أو أكثر
د المسبق وینصح أن على مدى االستعداأثناء الملتقى یعتمد مقدار فاعلیة عملیة تبادل العروض  
لى توفیر إضافة إفي ملف خاص  جامعةلكل  المطلوبةبتجهیز طلبات التدریب  جامعةقوم كل ت
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ٕ خارطة البلد وأي معلومات قد تسهل من وصول و  رسالها قبل انعقاد قامة الطالب المتدربا ٕ ، وا
  .الملتقى إلى المجلس العربي

  
  جلسات الملتقى 

تخصص بعضها لبحث آلیات التدریب والمشاكل التي تواجهها یعقد في الملتقى عدة جلسات و     
 الالزمةوضع التوصیات ، الوفود المشاركة معوبحث أي مقترحات ووضع الحلول المناسبة لذلك، 

  .مجلس هیئة إالدارة لرفعها إلى
  

  )أیار -آذار (ترشیح الطالب 
في ذلك البلد بترشیح  كل جامعة ممثلي الجامعات العربیة إلى بلدهم من الملتقى، تقومبعد عودة    

الجامعة لى إوترسله . )نموذج ب( وتأكید قبوله وتعبئ لكل طالب نموذج للترشیح من تراه مناسباً 
  .زمة الستقبال الطالب القادم ومتابعة تدریبهعمل الترتیبات الال تقوم ب تيالو  المستقبلة له،

  
  )أب - حزیران (التدریب ونتائجه 

  قامتهمإتیب استقبال الطالب وتر    
للطالب بعمل الترتیبات  ةالمستقبل الجامعةقوم ، تالذي یؤكد قبول الطالب) د(عند وصول النموذج 

یجاد السكن المناسب وتعریفه على إزمة الستقبال الطالب على الحدود أو المطار ومساعدته بالال 
  .مكان تدریبه

  
  فقة االنشاطات المر 

ٕ توفیر نشاطات مرافقة للطلبة و على في كل جامعة لتدریب ا مسؤولیعمل  قامة حفل استقبال ا
  :ویمكن أن تشتمل هذه النشاطات على مایلي، للطلبة المتدربین
  .قامة لقاءات مع الطلبة الضیوفإ  ٠١    
  .ترتیب رحالت لهم للتعرف على وطنهم العربي الكبیر  ٠٢    

 ُ   ٠والمعرفة الثقافیة للطلبة العربأمل أن تدعم هذه النشاطات الخبرة العملیة والروابط االجتماعیة ی
  .تقاریر التدریب 
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 ،)ج(تقریر الطالب المتدرب : ستعمال نوعین من التقاریراتتم عملیة توثیق وتقییم التدریب ب
لى إ) د(والتقریر  جامعته،لى إ) ج(رسال التقریر یقوم الطالب بإو  .)د(وتقریر الجهة المدربة 

ال تقاریرها رسإب الجامعات العربیةم هذه التقاریر تقوم بعد استال. للطالب ةالمستقبل الجامعة
عند استالم هذه التقاریر یقوم المجلس العربي بدراستها وتحلیلها  .الى المجلس العربي السنویة

  .لكومن ثم عرضها على الملتقى العربي التالي ألخذ التوصیات المناسبة بذ
  
  شهادة التدریب 

ریب عند انتهاءه من التدریب وتوقع هذه الشهادة من مدیر یمكن للطالب الحصول على شهادة تد
لجامعة المقدمة لعرض التدریب وتمهر بختم الجامعة وختم المجلس المجلس العربي ورئیس ا

  .العربي
  


