حقوق وواجبات طالبة التدريب امليداني
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أو ًلاً-حقوقًطالبةًالتدريب :
ً


يٍ حك انطبنجخ اخزٛبس جٓخ انزذسٚت ( ششق – غشة – شًبل ٔ -عظ – جُٕة)  ،ػهًب ً ثأٌ رحذٚذ ػذد انطبنجبد فٙ
انًجًٕػخ انزذسٚجٛخ يشرجظ ثبنؼذد انًغًٕح ثّ يٍ لجم انًؤعغخ.



يٍ حك انطبنجخ االجزًبع يغ يششفخ انزذسٚت ثبنكهٛخ لجم انُضٔل نهًؤعغخ.



يٍ حك انطبنجخ اعزالو خطخ انزذسٚت (يهف انًمشس) ثذاٚخ انفظم انذساع.ٙ



يٍ حك انطبنجخ انحظٕل ػهٗ َغخخ يٍ عجالد انزذسٚت ٔششح انطشٚمخ انز ٙعٛزى انزغجٛم ثٓب  ،حغت طجٛؼخ
انًؤعغخ ٔرٕجٓٛبد انًششفخ (جًٛغ انغجالد يزٕفشح ػهٗ يٕلغ كهٛخ انخذيخ االجزًبػٛخ = انزذسٚت انًٛذاَ.)ٙ



ٚحك نهطبنجخ يُبلشخ يششفخ انزذسٚت فَ ٙمبط ضؼفٓب انز ٙرحزبج نًضٚذ يٍ انزٕج ّٛفٓٛب نززًكٍ يٍ االعزفبدح يٍ
ثشَبيج انزذسٚت انًٛذاَ. ٙ



ٚحك نهطبنجخ انحظٕل ػهٗ انًغبػذح يٍ يششفخ انزذسٚت ف ٙيٕاجٓخ انظؼٕثبد انز ٙرحٕل دٌٔ اعزفبدرٓب يٍ
ثشَبيج انزذسٚت .



ٚحك نهطبنجخ ػشع يشكهزٓب ػهٗ يششفخ انكهٛخ نهزذسٚت  ٔ ،ف ٙحبل ػذو رًكٍ يششفخ انزذسٚت ػهٗ حم انًشكهخ
رغزطٛغ انطبنجخ ػشضٓب ػهٗ سئٛغخ ٔحذح انزذسٚت انًٛذاَ. ٙ



ٚحك نهطبنجخ رخظٛض ٔلذ نهشاحخ ٔانزغجٛم أثُبء رذسٚجٓب ف ٙانًؤعغخ ( ثحٛث ال ٚزجبٔص  02دلٛمخ) ػهٗ أال
ٚظشف ْزا انٕلذ ف ٙعهٕكٛبد رزؼبسع يغ َظبو ٔلٕاَ ٍٛانًؤعغخ .



ال ٚجٕص ركهٛف طبنجخ انزذسٚت ثأػجبء يبدٚخ ػُذ رُفٛز انجشايج داخم انًؤعغخ.



ٚحك نهطبنجخ االطالع ػهٗ اعزًبسح انزمٛٛى انُٓبئٛخ ٔيؼشفخ يؼبٛٚش انزمٛٛى ٔرٕصٚغ انذسجبد .



ٚحك نهطبنجخ انزؼشف ػهٗ َظبو انحشيبٌ ف ٙانزذسٚت ٔطشٚمخ إَزاساد انغٛبة .

ًثانيااًً-واجباتًطالبةًالتدريبًً ً:


يزبثؼخ اػالَبد يششفخ انزذسٚت ػُذ يكزجٓب نًؼشفخ يٕػذ ٔيكبٌ االجزًبع انزًٓٛذ٘ األٔل ثبنكهٛخ لجم انُضٔل
نهًؤعغخ يغ االنزضاو ثحضٕس االجزًبع.



االنزضاو ثزؼجئخ انًُبرج ًَٕ :رج انزؼٓذ ثذاٚخ انزذسٚت (جًٛغ انطبنجبد )ًَٕ ٔ ،رج يٕافمخ ٔن ٙاأليش (جًٛغ انطبنجبد).



االنزضاو ثحضٕس االجزًبع انزٕج ٙٓٛانز٘ رؼمذِ ٔحذح انزذسٚت انًٛذاَ ٙنزؼشٚف انطبنجبد ثبنزذسٚت انًٛذأَ ٙ
يزطهجبرّ ٔيغئٕنٛبد انًششف ٔ ٍٛانذٔسانًزٕلغ يٍ انطبنجبد .



االنزضاو ثحضٕس االجزًبع األٔل انز٘ رؼمذِ األخظبئٛخ االجزًبػٛخ ثبنًؤعغخ .



انزضاو انطبنجخ ثؼذو رجذٚم يكبٌ انزذسٚت ٔاالَزمبل يٍ يجًٕػخ ألخشٖ ثذٌٔ ػهى انًششفخ األعبعٛخ ٔإثالؽ يكزت
انزذسٚت .
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االنزضاو ثحضٕس أٚبو انزذسٚت انًمشسح ٔػذو انحضٕس ف ٙأٚبو أخشٖ  ،إال ثًٕافمخ خطّٛخ يٍ سئٛغخ ٔحذح انزذسٚت
انًٛذاَ ٔ ٙثبالرفبق انًغجك يغ يششفخ انكهٛخ ٔانًؤعغخ نٕجٕد أػًبل رشرجظ ثأَشطخ يحذدح ٔ ،ثؼذ يٕافمخ ٔن ٙاأليش
خطٛب ً يغ رٕاجذ انًغئٕالد ثبنًؤعغخ .



انحشص ػهٗ ػذو رجبٔص َغجخ انغٛبة نك ٙال رزؼشع انطبنجخ نهحشيبٌ.



االنزضاو ثبنحضٕس نًؤعغخ انزذسٚت ٔانًغبدسح يُٓب ف ٙانٕلذ انشعًٔ ، ٙػذو انزأخٛش ػٍ انطبثٕس (إٌ ٔجذ  ،خبطخ
ثبنًذاسط) أٔ انخشٔج لجم اَزٓبء ٔلذ انذٔاو أٔ انزأخٛش ثؼذ اَزٓبء ٔلذ انذٔاو.



االنزضاو ثطشٚمخ انزغجٛم انز ٙرششحٓب انًششفخ ٔرغهٛى انغجالد فٔ ٙلزٓب.



االنزضاو ثبنزؼبٌٔ يغ انطبنجبد انضيٛالد داخم ٔخبسج يؤعغخ انزذسٚت .



االنزضاو ثحضٕس االجزًبػبد اإلششافٛخ انجًبػٛخ انز ٙرؼمذْب يششفخ انكهٛخ يغ األخز ثزٕجٓٛبد يششفخ انزذسٚت
ٔرمجهٓب ٔانؼًم ثٓب .



فٓى يؼبٛٚش انزمٛٛى ٔانز ٙعٛزى ػهٗ أعبعٓب رمٛٛى طبنجخ انزذسٚت فَٓ ٙبٚخ انفظم انذساع.ٙ



االنزضاو ثبنزؼبٌٔ يغ انًغئٕن ٍٛثبنًؤعغخ ٔػذو شغم انٕلذ ثأػًبل ال طبئم يٍ ٔسائٓب.



االنزضاو ثزكٕ ٍٚػاللخ يُٓٛخ يغ انطبنجبد انؼًالء ٔاالثزؼبد رًبيبً ػٍ انؼاللبد انشخظٛخ.



االنزضاو ثزُفٛز انزؼهًٛبد انخبطخ ثطبنجخ انزذسٚت يٍ حٛث (انهجظ – انضُٚخ – اعزخذاو انجٕالدٔ ...غٛشِ).



حضٕس انجشايج ٔاألَشطخ ثبنًؤعغخ ٔانًغبًْخ فٓٛب.



االنزضاو ثزؼهًٛبد يششفخ انزذسٚت ثبنكهٛخ ٔاألخظبئٛخ االجزًبػٛخ ثًؤعغخ انزذسٚت.



االنزضاو ثئثالؽ يششفخ انزذسٚت أٔالً ػٍ حظٕل أ٘ طبسا ثًؤعغخ انزذسٚت الرخبر انالصو يٍ لجم يششفخ انزذسٚت
يغ إثالؽ يششفخ انًؤعغخ ثزنك.
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