
 هـ1436/1437 لرتبية العملية للفصل الدراسي األول من العاملالتقويم الزمني 

 م
 

 من ــــــــــاماملهـ
 )البداية(

 إىل
 )النهاية(

 األحد تسجيل الرتبية العملية 1
5/11/1435 
31/8/2014 

 السبت
 11/11/1435 

6/9/2014 
 األحد اختيار مدينة التدريب 2

29/11/1436 
13/9/2015 

 الثالثاء
16/12/1436  
29/9/2015 

إعالن القائمة النهائية للمسموح هلم  3
 بالتدريب

 اخلميس
18/12/1436 
31/9/2015 

توجـــمل املتـــدربا  اارال التعلـــيم  4
ــدريب  ــة الت ــال وبداي الســتالم اخلباب

 امليداني

 األحد
28/12/1436 
11/10/2015 

 اخلميس
12/1/1437 
25/10/2015 

جلميع  التدريب امليدانيانتهاء فرتة  5
 املتدربا

 ا ثنا
6/3/1437 
17/12/2015 

 اخلميس إرسال التقييمال للمشرفا 6
16/1/1437 
29/10/2015 

 اخلميس
6/3/1437 
17/12/2015 

 اخلميس رصد الدرجال على البانر 7
20/3/1437 
31/12/2015 

 السبت
29/3/1437 
9/1/2015 

 الثالثاء إعالن نتائج املتدربا 8
2/4/1437 
12/1/2016 

 

 الثالثاء استقبال شكاوى املتدربا وتظلماتهم 9
2/4/1437 
12/1/2016 

 السبت
6/4/1437 
16/1/2016 

 السابق ويتحمل املتدرب مسئولية أية خمالفة لمل التقويماملرجو االلتزام ب
 منسق الرتبية العملية                                                                  ا/ حمموا عبد احلي علي 

 

 



 

  هامة لبالب وطالبال الرتبية العمليةوتنبيهال توجيهال 

لن يلتفت ألية شكوى خاصة بالرتبية العملية ترا للعمااة بعد التـاري   أوال
 احملدا

 الشكاوى ينظر فيها وتدرس بعناية وعدم الرا عليها ال يعني إهماهلاكل  ثانيا 
ة للرتبية العملية حفاظا على  ثالثا

ّ
ال حيق للبالب معرفة تفاصيل الدرجة الكلي

ية التقييم 
ّ
 سر

 ال جيوز ملدير املدرسة أو املعلم املتعاون إعالم املتدرب بنتائج تقييممل رابعا 
تعديل ارجة مدير املدرسة أو ارجة املعلم املتعاون فلكل ال حيق للمشرف  خامسا 

 اختصاصمل
جيوز للمشرف تعديل نصف الدرجة إىل ارجة كاملة عنـد الرصـد لصـا   سااسا

 املتدرب
يتحمل البالب املتدرب مسئولية تغيري رقم جوالمل أو غلقمل أو عـدم را   سابعا

 على مكاملال املشرف
ة للمتـدربا  ثامنا 

ّ
 طالب مل يرا امسمل يف القائمة النهائي

ّ
ال حيق التدريب ألي

 املسموح هلم بالتدريب 
  تاسعا

ّ
 ا مـن قبـل اجلامعـة لـ ا  لكل مدينة مشرف جـامعي حمـد

ّ
ال جيـوز ألي

  مبوافقـةإال متدرب تغيري مدينة التـدريب أو مكانـمل 
ّ
مشـرفمل األساسـي

 ومشرفمل اجلديد
لن يلتفت ألي تقييم يصل بعد املوعد احملدا لنهايـة إرسـال التقييمـال  عاشرا 

 18/12/2014املوافق  26/2/1436اخلميسوهو 
ق
ّ
فو
ّ
 أطيب األمنيال للجميع بالتوفيق والت

 د/ حممود عبد احلي  


