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 ــةـــقدمـــــــم
يعتبر التدريب الصيفى احد المتطلبات االساسية للتخرج من كلية الهندسة لما فيو من فرص 
اكتساب الخبرات العمليةومعرفة بيئة العمل وتعميق فهم التخصص الدراسي وتحمل المسؤولية 
واإلطالع علىالتجهيزات. حيث يستلزم على الطالب انهاء تدريب صيفى داخلى )داخل الكلية( 

و  -ل االجازة الصيفية التالية للص  االول بالقسم )قبل االنتقال للص  الاانى(و ذلك خال –
و (. القوى واالالت الكهربيةتدريبين خارجيين )فى احدى جهات التدريب ذات العالقة بهندسة 

لجنة االشراف على  بعد انهاء الطالب التدريبيتم تقديمتقرير يتم مناقشتو وأعتماده من قبل
يوضح فيو المهارات المختلفةالمكتسبة من جهة التدريب ومدى التزامو في التعاون  القسمالتدريبب

معهم ومقدرتو عل اإلنخراط في سوقالعمل )فى حالة التدريب الخارجى(. اما فى حالة التدريب 
حيث يتم تقييم الطالب بعد انهاؤه   - الداخلى يتم تقييم الطالب اول باول من خالل تقييم مرحلى

من مراحل التدريب الداخلى و يتم اعداد التقرير النهائى مباشرة بعد انهاء الطالب كل مرحلة 
من قبل القائمين على التدريب )اعضاء ىيئة التدريس بالقسم و  للتدريب الداخلى بجميع مراحلو

.  ويقيم الطالب بــ"ناجح" أو "راسب" بناًء على تقييم التقرير والعرض من اعضاء الهيئة المعاونة(
في خالل  للمشرف العام على التدريببللجنة التقييم المشكلة من القسم. ويقدم التقرير ق

على التخرج و اسبوعين منبدء الفصل الدراسي التالي. ويعتبر التدريب جزء أساسي من متطلبات 
 .سواء اكان داخليا ام خارجيا الطالب الراسب إعادةالتدريب

 

 ىــالصيف التدريب واعــان
التدريب الصيفى نوعين اساسيين لكل منهما ىدف مختل  عن االخر و ىما التدريب يتضمن 

الداخلى و التدريب الخارجى. بالنسبة للتدريب الداخلى فيتم داخل معامل القسم و يقوم علية  
. و يتم ىذا التدريب خالل فترة االجازة كال من السادة اعضاء ىيئة التدريس و الهيئة المعاونة

االنتهاء من الص  االول بالقسم. اما بالنسبة للنوع الاانى من التدريب و ىو  الصيفية بعد
الجدير  التدريب الخارجى فيتم خالل االجازة الصيفية بعد االنتهاء من الص  الاانى و الاالث. و

باختيار احد جهات التدريب الخارجية التدريب الخارجى يقوم الطالب  حالة فى بالذكر انة
ل القسم )او اقتراح جهة اخرى مناسبو( و يقوم بقضاء فترة التدريب بها.و فى كال المرشحة من قب
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يتم كتابة تقرير متابعة لكل طالب اثناء فترة التدريب و  )التدريب الداخلى و الخارجى( من النوعين
يب و تحديد نتيجة التدر  الب اثناء فترة التدريبطتقرير اخر فى نهاية فترة التدريب لتقييم اداء ال

 .لو )ناجح ام راسب(

 

 دريبــدة التـــم
 

 .لكل من النوعين )الداخلى و الخارجى( أسابيع خالل فصل الصي  اربعةمدة التدريب الصيفي 
 

 يفيـداف التدريب الصـأى
فالهدف االساسى منة ىو صقل المعلومات و المعارف التى تلقاىا بالنسبة للتدريب الداخلى 

الطالب خالل الص  االول و التى تتضمن على العديد من المفاىيم و المعارف االساسية 
لكن تجهيز الطالب لتلك المواد الدراسية و المعارف و  –المتعلقة بالقسم. ليس ىذا فقط 

ية سنوات الدراسة بالقسم و التى بدورىا تشتمل على المهارات االساسية التى سيتلقاىا خالل بق
تشغيل  -تشغيل وتحليالداء االالت الكهربية)القوى واالالت الكهربية مهارات فى مجال ىندسة 
نظم  –نظم الحماية  –ىندسة الجهد العالى  –تحليل نظم القوى  –محطات القوى الكهربية 

 ...... (التحكم فى منظومة القوى الكهربية
الخارجى فيعتبر بماابة البوابة للعالم و البيئة الخارجية و التى بدورىا تسمح الصيفى اما التدريب  

للطالب باالحتكاك المباشر و الفعال مع البيئة التى يحتمل ان يعمل بها بعد تخرجو. و يمكن 
 تلخيص اىداف التدريب الخارجى فى النقاط التالية: 

 حيث يتاح –رة العملية والتدريب قبل التخرجإتاحة الفرصة للطالب لكسب الخب
 . للطالب التعرف على بيئة العمل التى يتوقع عملو بها بعد التخرج

 . تعميق فهم الطالب للعلوم النظرية التي تلقوىا في مجال تخصصهم 

 .االلمام بالعقبات و الصعوبات فى جهة العمل و معرفة كيفية مواجهتها 

  قطاع العمل و المكمل بدورة للعملية التعليمية.ممارسة العمل التطبيقى فى 
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  محطات التعرف على التجهيزات و المعدات الموجودة فى مواقع العمل )و بخاصة
( و ربط ذلك بما يتم تعلمو فى عناصر نظم القوىو التى تتضمن العديد من  القوى
 القسم.

  لو اختيار جهة اتاحة الفرصة للطالب للتعرف على جهات العمل المختلفة مما يتسنى
 العمل المناسبة لة بعد التخرج.

  اتاحة الفرصة للطالب للتعرف على المشكالت الهندسية الموجودة فى بيئتو و
محاولة ايجاد الحلول الهندسية المالئمة و ذلك من خالل االبحاث العملية او 

 مشاريع التخرج.

 تلفة مما ينعكس اعطاء الكلية فكرة واضحة عن حاجة سوق العمل و متطلباتة المخ
ى القسم من ناحية تطوير المناىج بناء على ما يرد من اقتراحات من قبل ايجابيا عل

 اعضاء ىيئة التدريس المشرفين على تدريب الطالب.
  . تعود الطالب على تحمل المسئولية والتقيد بالمواعيد 
  . تعود الطالب على التعامل مع أفراد المجتمع خارج الجامعة 
 ب على احترام اآلخرين واالستماع إلى آرائهم . تعود الطال 

  تزويد المؤسسات الصناعية بالمعلومات عن نوعية الموارد البشرية التي ستساىم في
 مستقباًل. نظم القوى الكهربيةو العمل الهندسى فى قطاع الصناعة 

  إتاحة الفرصة لتلك المؤسسات تقويم أداء الطالب أثناء فترة التدريب ومعرفة مدى
 االستفادة منو وتوظيفو بعد تخرجو .

  

 الكهربيةهندسة البقسم التدريباليات 
تشكيل لجنة داخلية لالشراف على التدريب الصيفى بنوعية  الكهربيةقرر مجلس قسم ىندسة 

بحيث يكون من اعضاء ىيئة التدريس  (3) خارجى(. تتكون تلك اللجنة من عدد –)داخلى 
)مهمتهم االشراف على ( من الهيئة المعاونة6و عدد ) التدريباقدمهم ىو المشرف العام على 

التدريب و يمكن ان يتم االستعانة ببعضهم او كلهم للتدريس اثناء التدريب اذا دعت الحاجة 
الموظفين التابعين للقسم و تغييرىم بشكل  ( من االداريين و يتم اختيارىم من3و عدد )لذلك( 
 (6الى شهر  0)فى احد مجالس االقسام من شهر  سنويا. يتغير تشكيل تلك اللجنة دورى

بحيث تكون تلك اللجنة ىى المسئولة عن االشراف الكامل على التدريب الداخلى و الخارجى 
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 من انواع التدريب لجميع طالب القسم لتقارير الخاصة بكل نوعمع رفع ا فعلىللطالب بشكل 
اللجنة بجميع تشكيل يتم االعالن عن تلك  كر انوذ الجدير بال وبعد االنتهاء من التدريب. 

اعضائها فى لوحة االعالنات بالقسم مع توصي  تفصيلى لمهمة و مكان تواجد  كل عضو من 
للعضو المناسب الستيفاء الخدمة التى يحتاجها.   وحتى يتسنى للطالب التوجاعضاء اللجنة 

 و بعد االنتهاء من التدريبكذلك يتم االعالن بشكل تفصيلى عن التزامات الطالب قبل و اثناء 
)كما ايضا يتم االعالن عن اليات تغيير و االعتذار عن التدريب  –سواء الداخلى او الخارجى
 سيتم التوضيح الحقا(.

 

 الداخلية بالنسبة للتدريب الداخلىمهام لجنة الالشراف 
 يب الداخلى من حيث:ر يسند للجنة االشراف الكامل على التد

o  القوى تحديد مواضيع التدريب الداخلى  التى تحتوى علىمقررات خاصة بهندسة
 (4103يوضح مواضيع التدريب الداخلى لصي   0)ملحق  –واالالت الكهربية

كذلك يمكن للجنة االستعانة باعضاء ىيئة التدريس االخرين بالقسم فى   -
 تحديد مواضيع التدريب اذا رات اللجنة ذلك.

o  تقسيم الطالب الى مجموعات –تحديد االليات المناسبة لتسجيل الطالب 
 .باالعداد المناسبة (4)كما المذكورة فى ملحق 

o  قاعات محاضرات( بالنسبة لكل مجموعة  –تحديد اماكن التدريب )معامل– 
 مع تحديد الجدول الخاص بكل مجموعة.

o  ضع اليات تقييم الطالب اثناء و بعد االنتهاء من التدريبو. 

o  متابعة غياب الطالب اثناء فترة التدريب حتى يتسنى ارسال انزارات للطالب
 الذين قاربوا على تخطى نسب الغياب المقررة.

o تقييم  –ييم التدريب من الطالب )بعد االنتهاء من التدريب( استالم استمارات تق
و اعداد تقاير  - 3التدريب الداخلى يتم من خالل النموذج الموجود فى ملحق 
 استفادة الطالب منو.التقييم للمدربين الذين قاموا على التدريب و تقييم مدى 

 



6 | P a g e  
 

 مهام لجنة الالشراف الداخلية بالنسبة للتدريب الخارجى
 بالتالى: تلك اللجنة ىى المسئولة عن التدريب الخارجى حيث تقوم اللجنة تعتبركذلك   

o  باالماكن المعتمدة للتدريب و التى يتم اعتمادىا من قبل مجلس تحديد قائمة
القوى القسم و تحتوى على اماكن متعدد تشمل اماكن لتخصصات ىندسة 

بحيث يتسنى للطالب اختيار المكان المناسب و تدوينة فى  واالالت الكهربية
استمارة تسجيل التدريب الخاصة بالطالب و التى يقوم الطالب باستالمها من 

 .السابق للتدريب اللجنة فى اخر امتحان للفصل الدراسى الاانى

o  فى الوقت  التدريب على الطالبطلب اللجنة مسئولة عن توزيع استمارات
)كما  و التاكد من استيفاء جميع البيانات المطلوبة فى النماذج –المناسب 

)بعد تحديد ميعاد اقصى لتسليم  كرنا سابقا( ثم استالم تلك االستماراتذ 
 -و التى تتضمن رغبات الطالب فى التوزيع على االماكن المحددة االستمارات(
اخر  كر انة يمكن للطالب ان يقوم ىو نفسة بترشيح مكانذ و الجدير بال

و اعتماد جهة التدريب للتدريب. و فى ىذة الحالة تقوم اللجنة بدراسة الطلب 
حيث يقوم الطالب  –المرشحة من قبل الطالب اذا رات اللجنة صالحيتها 

بتقديم موافقة تلك الجهة لتدريبو و التزام جهة التدريب بمتطلبات القسم من 
 0-2)نموذج  التزام الطالب حيث متابعة التدريب و تقديم تقرير نهائى عن مدى
 .يستخدم الختيار جهة التدريب من قبل الطالب(

o  و البت فى النماذج  –التاكد من انطباق شروط التدريب كاملة على كل طالب
التى ال ينطبق عليها الشروط )كاختيار جهة تدريب غير معتمدة من قبل القسم( 

كذلك استالم تعهد كل طالب على االلتزام بقواعد   –التخاذ االجراء المناسب
 .يستخدم لهذا الغرض( 4-2جهات التدريب الخارجية )نموذج 

o  الرد على استفسارات الطالب بخصوص اماكن تدريبهم و تسجيل مالحظات
الطالب على التوزيع و تدوينها تمهيدا لعرضها على مجلس قسم طارىء التخاذ 

تقييم الطالب اسبوعيا و الغاء التدريب للطالب كذلك يتم   –المناسبةالحلول 
 .يستخدم لتقييم طالب التدريب الخارجى اسبوعيا( 2-2غير الملتزمين )نموذج 
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o  استقبال طلبات التدريب المتاخرة ذات االعذار و اعتمادىا و توزيعها على
 الفرص التدريبية التى لم تشغل.

o تخاذ االجراءات النظامية طبقا استقبال طلبات االعتذار عن التدريب الصيفى و ا
 لالئحة الخاصة بالقسم.

o  االشراف الكامل على التدريب الخارجى )اثناء القيام بالتدريب( من حيث متابعة
( حتى 3-2استالم دليل االتصال )نموذج  -مشاكل الطالب و محاولة حلها

القيام بزيارات مفاجئة الماكن  -متابعة غياب الطالب بشكل دورى يتسنى 
تقييم الطالب بعد استقبال التقييم المعتمد من جهات  –التدريب الخارجى 

 .(5-5)نموذج  التدريب بعد االنتهاء من فترة التدريب

o   تقييم اماكن التدريب الخارجى زاتها بعد توزيع استمارات تقييم على الطالب
حيث يتسنى ترشيح الجهات التى سيتم ( 6-5)نموذج تهاء من التدريب بعد االن

 التعامل معها فى فترة التدريب التالية.

o  زيارة جهات التدريب للحصول على فرص تدريبية كلما دعت الحاجة لذلك و
 خصوصا الجهات المتميزة و ذات السمعة العلمية و التدريبية الجيدة.

o ها سير تدريب اى طالب و يحق لها اتخاذ العمل على حل اى مشكلة يتعرض ل
كتحويل طالب   االجراء النظامى المناسب الذى يكفل مصلحة الطالب و القسم

 .من جهة تدريب الى اخرى

o  يجوز للجنة تقديم حوافز للطلبة المتدربين لالىتمام بالتدريب و خلق عنصر
اى  المنافسة بين المتدربين و لتحقيق االفضل على اال يترتب على ذلك

 التزامات مالية.

o .اعداد خطابات الشكر للجهات المتعاونة فى تدريب الطالب 

o .متابعة الجهات التى لم ترسل نماذج تقويم الطالب و حاها على سرعة ارسالها 

o .اعداد النشرات التعريفية ذات العالقة بالتدريب الصيفى 

o .اعداد قوائم نتائج التدريب للطالب الذين اتموا التدريب بنجاح 

o  مراجعة قوائم جهات التدريب )التى تم استالمها من لجنة االشراف على التدريب
للعام السابق( بحيث يمكن اضافة جهات جديدة او حذف بعض الجهات بتاء 

من لجنة االشراف على التدريب للعام السابق او حسب  وعلى تقرير يتم استالم
 التدريب زاتها. لجنة االشراف علىوجهة نظر 
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 دريب المتاخرةــالتات ــطلب
فى حالة تخل  الطالب عن ارسال استمارة طلب التدريب )فى حالة التدريب الخارجى( فى 

 يستلزم علية اجراء التالى: –المواعيد المقررة من قبل اللجنة 

موضحا  لجنة االشراف على التدريبالموظ  المختص فى الى يتقدم الطالب بخطاب  .0
 رغبتة فى التدريب و مبينا اسباب تاخرة فى تقديم الطلب موثقا بالمستندات المناسبة.

 الطلب قبل اسبوع على االقل من بداية التدريب.يجب ان يتم تقديم  .4

يتم توجية الطلب الى المشرف العام على التدريب )اقدم عضو ىيئة تدريس فى لجنة  .3
الطلب و مدى مالئمتة للوائح الخاصة بالتدريب  ليقوم بالبت فى االشراف على التدريب(

 و مدى الصدق فى سبب التاخر عن تقديم استمارة طلب التدريب فى الميعاد المناسب.

و  –فى حالة قبول الطلب يتم تسجيل الطالب و اضافة اسمو لقائمة الطالب المتدربين  .2
ترشيح جهة تدريب فى حالة التدريب الخارجى بحيث تكون جهة التدريب فى ىذة 

 الحالة اجبارية للطالب و غير مسموح لو بتعديلها.

 ذار عن التدريبـــاالعت
 يحق للطالب االعتذار عن التدريب الصيفى وفقا لما يلى:

ان يتقدم خطيا بطلب االعتذار عن التدريب و ذلك خالل اسبوعين من اعالن نتائج  .0
و يجوز للمشرف العام على التدريب عدم قبول االعتذار اذا   –القبول المبدئى للطالب 
 كانت االسباب غير مقنعة.

ال يحق للطالب االعتذار عن التدريب بعد بدء التدريب اال بتقديم عذر مدعم  .4
 الابوتية و يقبلو المشرف العام على التدريب.بالمستندات 

يتم حذف الطالب من قائمة الطلبة المتدربين على ان يقوم  –فى حالة قبول العذر  .3
 الطالب باجراء التدريب مرة اخرى حتى يمكنو التخرج.

 ان التدريبـير مكــتغي
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 التدريب و طبقا لما يلى: علىال يتم تغيير جهة التدريب للطالب اال بموافقة المشرف العام 

 مبادلة االماكن مع زميل لو بالتراضى و ذلك قبل اسبوع على بدء التدريب على االقل. .0

حسب تقدير المشرف العام  –حصولو على فرصة تدريبيو لدى جهة افضل و متميزة  .4
 و ذلك قبل بدء التدريب بفترة كافية. -على التدريب

على ان يتم  –ال االنتقال الى مدينة اخرى حدوث ظروف طارئة للطالب تحتم عليو ما .3
 ذلك بعد اطالع المشرف العام على التدريب على المستندات المطلوبة.

 

 الب قبل فترة التدريبـات الطـالتزام
  الناجحين و المرشحين من قبل القسم للقيام التأكد من كونو ضمن قائمة الطالب

 بالتدريب.
  و بعد مراجعة السادة المشرفين على التدريب إنهاء جميع اإلجراءات و المتطلبات

 التي تتضمن مايلي : 
  فى حالة الى جهة التدريب  القسماستالم الخطاب الرسمي الموجو من(

ويتضمن تعريفا بالطالب وتخصصو ونماذج تقويمو أثناء التدريب الخارجى( 
 فترة التدريب. 

 نماذج التي استالم مل  تعريفي يتضمن بعض المعلومات واإلرشادات وال
 . )فى حالة التدريب الخارجى( تتعلق بالتدريب الصيفي

   توقيع تعهد خطي يتضمن االلتزام بشروط التدريب الصيفي وتدوين عنوانو
حتى يتسنى ارسال االنزارات بالغاء التدريب فى  كامال أثناء فترة التدريب

 . (4-2)نموذج  حالة قرب تخطى فترة الغياب المسموحو

 الب أثناء فترة التدريبــالطات ـالتزام
  ( لدى جهة التدريب التي عينت لو أو تمت الموافقة  2قضاء فترة التدريب ) أسابيع

التدريب الصيفي وعدم االنتقال إلى جهة أخرى إال بعد الحصول  لجنةعليها من قبل 
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 وجهة التدريب القسملجنة االشراف على التدريب بعلى موافقة رسمية من كل من 
 . الجديدة

 .االلتزام بقواعد وأنظمة العمل لدى جهة التدريب 

 .مباشرة التدريب منذ اليوم االول لتاريخ بدء التدريب 

 .تقبل النصح و التوجيو من المشرفين على تدريبو من قبل جهة التدريب 

 .التقيد ببرنامج التدريب المعد لة من قبل جهة التدريب 

 ى جهة التدريب.اتباع شروط السالمة المعمول بها ف 

  يطلب منة.قد التعاون مع الموظفين فى جهة التدريب و تنفيذ ما 

  الحفاظ على صورة القسم و الكلية لدى جهة التدريب و البعد ان اى مخالفات قد
 تسىء الى صورة القسم او الكلية.

 .الحرص على ممتلكات جهة التدريب و التعامل معها بكل امانة و اخالص 

 الشراف على التدريب )الخاصة بالقسم( و ذلك فى حالة حدوث االتصال بلجنة ا
 اى مشاكل او معوقات اثناء فترة التدريب. 

  الذي يوضح تاريخ بدء التدريب ( 3-2)نموذج بنموذج دليل االتصال  القسمتزويد
وموقع التدريب واسم وعنوان المشرف على أن يصل النموذج إلى إدارة التدريب 

 من فترة التدريب. االولالصيفي قبل نهاية األسبوع 
 ول التدريب إلرسال التقرير الخاص بتقويم الطالب أثناء فترة ئالتأكيد على مس

 بعدبحيث يجب أن يصل التقرير  ليةالكالتدريب الصيفي في  لجنةالتدريب إلى 
 انتهاء فترة التدريب. 

 .يقوم الطالب بتسجيل نشاطاتة اليومية فى النموذج الذى يحصل علية من القسم 

 

 

 ات الطالب بعد فترة التدريبـــالتزام
في بداية الفصل الدراسي الذي يعقب فترة التدريب  لجنة االشراف على التدريبمراجعة 
 لتسليم استمارة تقييم مكان التدريب. العلمي
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 )فى حالة التدريب الخارجى(ة التدريبـتعيين جه
مهمة التنسيق مع الشركات والمؤسسات داخل وخارج  بالقسمالتدريب الصيفي  ى مشرفواتولي

بهدف إيجاد فرص تدريبية لجميع الطالب المرشحين للتدريب الصيفي كما يقوم أحيانا  الجامعة
جهات التدريب بزيارة الجامعة وإجراء مقابالت مع الطالب المرشحين وعلى ضوء تلك  بعض

التدريب  يتولى مشرفوا.المقابالت يتم اختيار الطالب الذين ترغب تلك الجهات في تدريبهم
الصيفي اإلعالن عن الفرص التدريبية وزيارات بعض جهات التدريب في األسابيع األخيرة من كل 
فصل دراسي ، كما أنو يسمح للطالب االتفاق مع جهة التدريب مباشرة شريطة أن يحصل على 

ومات بالموافقة الرسمية وغيرىا من المعل حيث يتم تزويدهالتدريب الصيفي  من مشرفواالموافقة 
التدريب  مشرفواالتي تطلبها جهة التدريب. وفي جميع الحاالت فان على الطالب مراجعة 

  الصيفي إلكمال اإلجراءات اإلدارية قبل مغادرة الجامعة لجهة التدريب.

 الخارجىات جهة التدريبـالتزام
  ستغل وجود الطالب في المؤسسة في القيام بأعمال روتينية ليس لها عالقة تال

 .بتخصصو

  2)بشكل اسبوعى كما فى نموذج تزويد الجامعة بتقرير عن مستوى أداء الطالب-
على أن يرسل عند نهاية فترة كذلك ارسال تقرير التقييم الكلى للطالب ،  (2

 التدريب. 
  على المؤسسة أن تعمل على تحقيق العالقة المستمرة بين الجامعة والطالب وان

 يارة الطالب عندما تقتضي الحاجة لذلك.يسمح للمسؤولين من الجامعة بز 

 الحقــم
 .4103: جدول التدريب الصيفى الداخلى لصي  0ملحق 

 .4103: نموذج التقييم للتدريب الداخلى لصي  4ملحق 

 .4103: مجموعات الطالب الذين قاموا بالتدريب الداخلى لصي  3ملحق 
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 : نماذج التدريب الصيفى الخارجى.2ملحق 

 لجنة)يقوم الطالب بتعبئتو وتسليمو إلى  اختيار جهة التدريب (0-2) نموذج 
 .التدريب الصيفي( 

 يعبا قبل مغادرة الطالب للتدريب( تعهد طالب التدريب الصيفي (4-2)نموذج(. 
 يعبأ من قبل الطالب فور وصولو إلى جهة التدريب( دليل االتصال (3-2)نموذج(. 
  يعبأ من قبل التقييم االسبوعى لطالب التدريب الصيفى الخارجى (2-2)نموذج(

 .(اسبوعيا أثناء التدريب المشرف

  يعبأ من قبل المشرف في جهة  طالب التدريب الصيفي تقييم(5-2)نموذج(
 .التدريب(

 التدريب( اتمام دالطالب بع)يعبأ من قبل  التدريب الصيفي جهةتقييم(6-2)نموذج. 

 

http://www1.kfupm.edu.sa/studentaffairs/ara/EduServices/SummerTraining/SummerTraining%20Preference%20Form%20013.pdf
http://www1.kfupm.edu.sa/studentaffairs/ara/EduServices/SummerTraining/Summer%20Training%20Obligation.pdf
http://www1.kfupm.edu.sa/studentaffairs/ara/EduServices/SummerTraining/Summer%20Contact%20Guide.pdf
http://www1.kfupm.edu.sa/studentaffairs/ara/EduServices/SummerTraining/Summer%20Evaluation.pdf
http://www1.kfupm.edu.sa/studentaffairs/ara/EduServices/SummerTraining/Summer%20Evaluation.pdf

