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 الخطة الدراسية لبرنامج الدرجة الجامعية المتوسطة في تخصص دبموم اإلصالح والتأهيل

( 021704رمز التخصص )

 تاريخ 208/2019/2020خطة دراسية معتمدة بموجب قرار مجمس العمداء رقم )
 (2020/ 2019م  وتطبق اعتبارًا من العام الجامعي 28/10/2019

 دبموم اإلصالح تخصص/الخطة الدراسية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في البرنامج التربوي
: موزعة عمى النحو األتي, ساعة معتمدة (72)  من والتأهيل

ساعة معتمدة المتطمب الرقم 
 12الميارات العامة . 1
 6ميارات التشغيل . 2
 6العموم المساندة . 3
 48الميارات المتخصصة . 4

 72 المجموع 
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: وصف مخرجات التخصص 

ييدف ىذا التخصص إلى إعداد مشاركين عمى األسس والمفاىيم الخاصة بالمؤسسات العقابية 
الحديثة وتمكينيم من االطالع عمى المواثيق واالتفاقيات الدولية واألنظمة المرعية فيما يخص 
طرق معاممة السجناء القانونية واإلنسانية في مجاالت التعامل اليومي واحترام حقوق السجناء 
ومعاممتيم وفق المعايير الدولية المتعمقة بمنظومة حقوق اإلنسان والحريات العامة والتي تعتبر 

كسابيم المعارف المينية  من أىم الركائز في العمل اإلصالحي ورفع مستوى المتدربين وا 
والوظيفية وصقل الميارات وبناء القدرات وتطوير أساليب األداء لتمكينيم من أداء األعمال 

والوظائف المطموبة منيم بأحسن مستوى ممكن لتحقيق األىداف المرجوة من السياسات العقابية 
. في إصالح وتأىيل السجناء 
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: المجاالت المعرفية لممهارات المتخصصة 

المواد التعميمية  الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم 

 

1 

 

 

المجال النفسي واإلصالحي 

اإلصالح والتأىيل من منظور إسالمي عممي نظري 

موضوعات / مدخل الى اإلصالح والتأىيل 
القانون / خاصة في عمم الجريمة واإلصالح 

المراة والجريمة واالصالح / والمجتمع 
عمم / مدخل لموقاية من الجريمة / االسري 

/ سيكولوجية النزيل / اإلجرام والعقاب 
/ اإلرشاد والتوجيو النفسي واالجتماعي

. نظريات عمم الجريمة  

26 4 

التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات العقابية  0 6المجال القانوني  2
. حقوق السجناء في المعايير الدولية/ 

أمن السجون / إدارة المؤسسات اإلصالحية  6 3المجال العممياتي  3
إدخال السجناء وتصنيفيم  / ونقل السجناء 

  3 0التدريب الميداني  4

 ساعة معتمدة  48 13 35مجموع الساعات المعتمدة   
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. الخطة الدراسية لبرنامج الدرجة الجامعية المتوسطة في تخصص دبموم اإلصالح والتأهيل

: ساعة معتمدة موزعة عمى النحو االتي (12 ):أوال المهارات العامة

المتطمب عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
السابق 

  0 3 3المواطنة اإليجابية وميارات الحياة  020000111

  0 3 3الثقافة اإلسالمية  020000121
  0 2 2التربية الوطنية  020000131
  0 1 1العموم العسكرية  020000181
  0 3 3انجميزي /ميارات لغوية 020000101

  0 12 12  (م.س)المجموع 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو األتي (6): مهارات التشغيل: ثانيا

المتطمب عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
السابق 

  0 2 2ميارات التواصل بالمغة االنجميزية  020000122
  0 2 2ريادة االعمال  020000231
  0 2 2الصحة والسالمة والبيئة المينية  020000141

  0 6 6  (م.س)المجموع 
 

: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو األتي (6 ):المهارات المساندة: ثالثا

المتطمب عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
السابق 

  0 3 3مدخل إلى التربية  021700111
  0 3 3عمم النفس التربوي  021700112

  0 6 6  (م.س)المجموع 
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الخطة الدراسية لتخصص دبموم اإلصالح والتأهيل 

: ساعة معتمدة موزعة عمى النحو االتي (48): المهارات المتخصصة: رابعا
الساعات اسم المادة رقم المادة 

المعتمدة 
المتطمب عممي نظري 

السابق 

 -  3 3مدخل إلى اإلصالح والتأىيل   021704111

 -  3 3 المرأة الجريمة واالصالح االسري 021704213

 -  3 3القانون والمجتمع   021704217

 021704118-  3 3نظريات عمم الجريمة   021704212

 021704111 4 1 3إدارة المؤسسات اإلصالحية الحديثة      021704231

 -  3 3حقوق النزالء والمعايير الدولية    021704222

 -  3 3عمم اإلجرام والعقاب  021704214

  2 2 3سيكولوجية النزيل    021704215

  2 2 3اإلرشاد والتوجيو النفسي واالجتماعي   021704216

 -  3 3التشريعات الناظمة لممؤسسات العقابية  021704122

 021704122 4 1 3امن السجون ونقل السجناء  021704232

 021704122 4 1 3إدخال السجناء وتصنيفيم  021704131

  2 2 3اإلصالح والتأىيل من منظور إسالمي   021704211

   3 3مدخل لموقاية من الجريمة  021704118

  *-  3تدريب ميداني   021704291

موضوعات خاصة في عمم الجريمة  021704113
واإلصالح 

3 2 2  

  13 35 48المجموع   
 ( أسابيع8)تدريب متواصل لمدة *
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دبموم التأىيل واالصالح     : تخصصالتربوي                                                : البرنامج 

الخطة االسترشادية 

السنة األولى  

الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول  

الساعات اسم المادة رقم المادة 

     المعتمدة   

الساعات اسم المادة رقم المادة 

المعتمدة 

 2ميارات التواصل بالمغة االنجميزية  020000122 3المواطنة اإليجابية وميارات الحياة  020000111

 2التربية الوطنية  020000131 3عمم النفس التربوي  021700112

 2الصحة والسالمة والبيئة المينية  020000141 3انجميزي /ميارات لغوية 020000101

 3مدخل إلى التربية  021700111 3مدخل إلى اإلصالح والتأىيل   021704111

موضوعات خاصة في عمم الجريمة  021704113 3التشريعات الناظمة لممؤسسات العقابية  021704122
واإلصالح 

3 

 3مدخل لموقاية من الجريمة  021704118 3الثقافة اإلسالمية  020000121

 3إدخال السجناء وتصنيفيم  021704131   

 18المجموع  18المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Al-Balqa Applied University جامعة البلقاء التطبيقية                               

7 
 

دبموم التأىيل واالصالح  :تخصص  التربوي                                                : البرنامج 

الخطة االسترشادية 

الفصل الدراسي الثالث     الفصل الدراسي الرابع  

الساعات  اسم المادة رقم المادة 

المعتمدة 

الساعات اسم المادة  رقم المادة   

المعتمدة 

 3اإلصالح والتأىيل من منظور إسالمي   021704211 1العموم العسكرية  020000181

 3 المرأة الجريمة واالصالح االسري 021704213 2ريادة االعمال  020000231
 3عمم اإلجرام والعقاب  021704214 3امن السجون ونقل السجناء  021704232

 3سيكولوجية النزيل    021704215 3نظريات عمم الجريمة   021704212

 3القانون والمجتمع   021704217 3اإلرشاد والتوجيو النفسي واالجتماعي   021704216
 3تدريب ميداني  021704291 3حقوق النزالء والمعايير الدولية    021704222

    3إدارة المؤسسات اإلصالحية الحديثة      021704231
 18المجموع   18المجموع   
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" اإلصالح والتأهيل" لتخصص  التعميمية   الوصف المختصر لممواد

الثقافة العامة : أوال

  (0-3:3                          )020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة 

والعمل عمى ,   يوضح المساق مفيوم المواطنة وميارات الحياة واىميتيا في اكتساب ميارات قيمة
حيث إن , استخدام ىذة الميارات في سيعيم لمحصول عمى تعميم افضل ونتائج ايجابية في العمل

المساق يراعي بناء المعرفة في الموضوعات التي يتضمنيا البرنامج كما ويبني الميارة عند 
الشباب الستخداميا في تطبيق المعرفة كما ويبني الثقة في قدرات الشباب عمى استخدام ىذة 

المعرفة والميارة باالضافة إلى توفير الدعم الشخصي والبيئي لتغيير السموك من خالل تعزيز قيم 
. المواطنة اإليجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل المجتمعي التطوعي

( 0-3: 3                                                )020000121الثقافة االسالمية 

وأىدافيا ،  وظائفيا – بيا المتعمقة والنظم وموضوعاتيا معانييا وبيان اإلسالمية الثقافة تعريف
 الثقافة خصائص. عمييا تقوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثقافة ومقومات مصادر

،  اإلسالمية الثقافة تواجو التي واإليمان، التحديات العمم بين والعالقة ، والعمم اإلسالم اإلسالمية،
اإلسالمية ، والنظم  اإلسالمية األنظمة الثقافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية واألخالق

اإلسالمية 

 
( 0-2: 2                                                  )020000131التربية الوطنية 

يعد مساق التربية الوطنية من المتطمبات االجبارية لجميع طمبة كميات المجتمعاألردنية وامتدادا 
, عضويا لفمسفة التربية الوطنية والتعميم بأعتبارىا بعدا من أبعاد االستراتيجية الوطنية لمتعميم العالي

وينطمق مساق التربية الوطنية من مجموعة الثوابت االردنية وعمى رأسيا العقيدة االسالمية 
 .والدستور االردني والتجربة الوطنية, ومبادئ الثورة العربية الكبرى, السمحة
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( 0-1:1                                                    )020000181عموم عسكرية 

, اسمحة اإلسناد, اسمحة المناورة, الجيش العربي/نشأة وتطور القوات المسمحة: المحور االول
. اسمحة الخدمات

معركة , 1967, 1948حروب )الحروب العربية االسرائيمية, الثورة العربية الكبرى: المحور الثاني
الجيش العربي في التنمية -دور القوات المسمحة االردنية, (1973حرب تشرين , 1968الكرامة 

. الوطنية الشاممة

. الفاع المدني, قوات الدرك, المخابرات العامة, االمن العام: المحور الثالث

( 0-3: 3                                        )020000101انجميزي /مهارات لغوية

The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that 
deal with dialogues, introducing oneself, talking about families. Also the 
units include pronunciation and listening with intonation activities. The 
reading and writing activities concentrate on question writing biography, 
E-mail, and writing blog post. 

مهارات التشغيل واالستخدام : ثانيا

( 0-2: 2                          )020000122مهارات التواصل بالمغة االنجميزية 

This is a communication skills course which aims at improving learners 
oral and written communication skills by providing learners with the 
languages needed to naturally and confidently communicate in an 
English speaking workplace environment and real life. 
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-2: 2                                                    )020000231ريادة األعمال 
0  )

تأثيرىا في االقتصاد الوطني ودورىا في القضاء عمى , يوضح المساق مفيوم ريادة االعمال
وكيفية استحداث افكار ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات المجتمع ومواجية المخاطر , البطالة

وكيفية حساب كمفتيا , وتقييم فرص نجاحيا من خالل دراسة الجدوى, والتحديات التي تعترضيا
دارة شؤؤنيا المالية والطبيعة القانونية ليا وخطة العمل الالزمة لمبدء , وكيفية عمل تسويق ليا, وا 

. بيا مع التركيز عمى التجربة االردنية في ىذا المجال

( 0-2: 2                            )020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 

دراسة اىم االخطار . اىداف الصحة والسالمة في بيئة العمل وطرق حماية المتواجدين والمتأثرين
تمييز المخاطر الكيماوية والبيولوجية والسقوط من , واكثرىا إنتشارا في مختمف مجاالت العمل

, المرتفعات والمخاطر الفيزيائية في بيئة العمل والحريق والكيرباء والمخاطر الناتجة من المالئمة
تمييز المخاطر وتاثيرىا عمى الصحة وسالمة العمل وطرق ضبط المخاطر لتخفيف احتمالية 

مناقشة التسمسل اليرمي لمسيطرة عمى المخاطر . حدوثيا والتخفييف من نتائجيا في حالة حدوثيا
وطرق اختيار معدات الحماية الشخصية وتطبيق االسعافات االولية في حاالت االصابات 

.   التعرف عمى المتطمبات القانونية االردنية الرئيسية لحماية العاممين. البشرية
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 العموم المساندة   : ثالثا

 ( 0-3: 3                                               )021700111مدخل إلى التربية 

, واغراضيا, ووظيفتيا, وتعريفاتيا المختمفة واىدافيا, تتناول ىذة المادة التربية من حيث معانييا
, واسسيا الفمسفية والثقافية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية والبيئية, ومفاىيميا

وستتناول المادة ايضا التجديدات التربوية وبعض نماذجيا . باالضافة إلى التربية وعالقتيا بالتنمية
كما ستتطرق المادة إلى , والتعميم المبرمج وتفريد التعميم, التعميم المستمر, محو االمية: مثل 

.  النظام التربوي في االردن من حيث فمسفتة واىدافة والمشكالت التي تعترضة

( 0-3: 3                                            )021700112عمم النفس التربوي 

الدافعية , الذكاء واالبداع, نمو المتعمم, االىداف التدريسية وانواعيا, مقدمة في عمم النفس التربوي
. قياس وتقويم التعمم, التذكر والنسيان وانتقال التعمم, التعمم واتجاىاتة, لمتعمم

 المهارات المتخصصة    : رابعا 

 (0.3) 3               021704214                           عمم اإلجرام والعقاب 

تيدف ىذه المادة إلى معالجة موضوع الجريمة كإحدى الظواىر االجتماعية التي تشكل تيديدا 
لحياة الفرد والمجتمع والتطرق إلى ردة الفعل االجتماعية تجاىيا وبيان العوامل المييأة الرتكاب 

الجريمة ودارسة الظواىر اإلجرامية في المجتمع ومحاولة تفسيرىا من خالل التعرف عمى 
 باإلضافة إلى التعريف بالنظرية  النظريات األساسية في سبب الجريمة وعالج السموك اإلجرامي

عطاء صورة شاممة عن العقوبات و إبراز الوظيفة األساسية لمعقوبة  وشرعية  العامة لمعقوبة وا 
 .تقريرىا وتنفيذىا وما تحققو من مصالح وفوائد وأنيا في معظميا إصالحية عالجية وتأىيمو 
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 (2.2) 3                  021704216اإلرشاد والتوجيه النفسي واالجتماعي    

تيدف ىذه المادة إلى التعرف عمى مفيوم اإلرشاد و أنواعو ومبادئ اإلرشاد ، خصائص المرشد 
الفعال ، نظريات اإلرشاد ، خطة تعديل السموك ، المقاييس المعدلة لمسموك والمقاييس النفسية 
والشخصية ، معرفة أساليب رعاية النزالء داخل المؤسسات اإلصالحية  بيدف مساعدتيم عمى 
االندماج داخل المجتمع وتتناول ىذه المادة ، استراتيجيات الوقاية من االنتحار ، االضطرابات 
واألمراض النفسية ، الظواىر االجتماعية  والنفسية ، العالقات بين األفراد ، السموك البشري و 

 .أنواع الشخصيات 

( 0.3) 3                021704213        المراة والجريمة واإلصالح األسري 

تتناول ىذه المادة المالمح األساسية لدور المرأة في الجريمة ، دوافع ارتكاب المرأة لمجريمة، نوعية 
الجرائم التي ترتكب من المرأة ، العوامل التي توثر في تحديد جرائم النساء ، تجربة المرأة في 

السجن ، ردود فعل المجتمع نحو المجرمات، انحراف المرأة، ومجتمع المرأة في السجن، النظريات 
. المفسرة لإلصالح األسري

( 0.3) 3                           021704212نظريات عمم الجريمة                 

, نظرية الوصم االجتماعي  )تتناول ىذه المادة أىم النظريات المعاصرة في عمم الجريمة مثل
 (والنظرية العامة في الجريمة والنظرية البيولوجية الحديثة الجينوم البشري, ونظرية التحكم

. كما تتناول التطبيقات العممية المبنية عمى ىذه النظريات ,والتفسيرات الحديثة لمسموك اإلجرامي 
ويتناول أنماط الجرائم الكالسيكية والحديثة مثل الجريمة المنظمة والشوارع والوظيفة واالحتراف 

. والمخدرات و جرائم الحاسب اآللي وبطاقات االئتمان واإلرىاب وتجارة الرقيق األبيض 
والجريمة من وجية نظر ثقافات مختمفة وخالل , واالتجاىات في تفسير الجريمة الحديثة والقديمة

 .فترات تاريخية متباينة
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( 0.3) 3                               021704217القانون والمجتمع                

دور القانون في خدمة المجتمع ومعالجة قضايا ,تبحث ىذه المادة في عالقة القانون بالمجتمع
مفيوم الدور االجتماعي والعمل لمعمل ,القيم التربوية واألخالقية في المجتمع,المجتمع ومشكالتو

. خصوصية العمل األمني وأبعاده االجتماعية, األمني 

(   0.3) 3                    021704111مدخل إلى اإلصالح والتأهيل     

   تتناول ىذه المادة التعريف باإلصالح والتأىيل داخل المؤسسات اإلصالحية  و نشأة السجون عبر 
التاريخ ، نشأة و تطور مراكز اإلصالح و التأىيل في األردن ،  التعرف عمى أىم نظريات الدفاع 

االجتماعي ، النظريات التي تفسر المؤسسات اإلصالحية ، التركيبة االجتماعية لممؤسسات 
. العقابية و اإللمام بأىم األساليب والخطط الخاصة بالعمل ألتأىيمي اإلصالحي 

( 0.3) 3                         021704222حقوق النزالء و المعايير الدولية    

الشرعة الدولية لحقوق  )    تتناول ىذه المادة  أىم المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان 
القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء ، المبادئ األساسية لمعاممة النزالء ، قواعد   (اإلنسان

بانكوك ، قواعد بكين، قانون مراكز اإلصالح و التأىيل،  وتتناول الحقوق األساسية لمنزالء كالحق 
في السالمة البدنية واألخالقية والحق في مستوى معيشي مناسب وحقوق السجناء المتعمقة 

بالصحة وكيف تكون السجون أماكن آمنة وكيفية استخدام السجون استخداما أمثل و اتصال 
جراءات التفتيش،  الفئات الخاصة من السجناء والتدابير  السجناء بالعالم الخارجي ، الشكاوى وا 

. غير االحتجازية
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( 4.1)3                   021704231إدارة المؤسسات اإلصالحية الحديثة    

   تتناول ىذه المادة مفيوم اإلدارة و أنواعيا ، خصوصية إدارة المؤسسات العقابية ، إدارة السجون 
لممعايير الدولية ، ميارات االتصال و التواصل ، ميارات القيادة ، ميارات " وموظفييا وفقا

التفاوض ، احتجاز الرىائن و ميارات البقاء عمى قيد الحياة ، انسنة العمل اإلصالحي في مراكز 
اإلصالح والتأىيل ، الميارات األساسية في العمل اليومي في مراكز اإلصالح والتأىيل ، كيفية 
التعامل مع الحاالت الطارئة في المركز ، إجراءات تصنيف النزالء ، األمراض المعدية والنفسية 

  .وكيفية التعامل معيا

( 0.3) 3                     021704118مدخل لموقاية من الجريمة                

تتناول ىذه المادة الدراسة النظرية والمعرفية حول الوقاية من الجريمة الحديثة ومجاالتيا وأىدافيا 
و سياسة الوقاية من الجريمة، وأىم التدابير التي تمنع أو تقمل من الجرائم وأساليبيا وتزويد 

عداد  الطالب بالمعارف المستجدة في ىذا المجال و التي من شأنيا أن تساعدىم عمى تخطيط وا 
   . البرامج الوقائية

( 2.2) 3                          021704215سيكولوجية النزيل                     

مفيوم اإلدمان وأسبابو وأشكالو المختمفة كالمخدرات والكحول والتدخين واألدوية ومدى تأثير ىذه 
كما يتناول طرق تشخيص , المواد عمى سموك اإلنسان من النواحي النفسية واالجتماعية والجسدية

 .اإلدمان ومظاىره و الوقاية منو وأساليب عالجو
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( 0.3) 3          021704113موضوعات خاصة في عمم الجريمة واالصالح    

وبعض ,يتناول ىذا المسا ق موضوعات تتعمق في عمم الجريمة وأنواع الجرائم في المجتمع 
الدراسات واألبحاث المتعمقة في عمم الجريمة و تيدف ىذه المادة إلى تأىيل العاممين في 

المؤسسات العقابية وتدريبيم عمى المحافظة عمى امن المعمومات وسريتيا والخدمات المقدمة 
لمسجناء وتعريفيم بآلية التعامل مع ذوي الفئات الخاصة وسجناء الحجز االنفرادي وتعريفيم 
كسابيم ميارات كتابة التقارير والضبوطات  المبادئ واإلجراءات األساسية لصحة السجناء وا 

. وااليفادات في ضوء التشريعات القانونية

( 0.3) 3               021704118مدخل لموقاية من الجريمة                       

تتناول ىذه المادة الدراسة النظرية والمعرفية حول الوقاية من الجريمة الحديثة ومجاالتيا وأىدافيا 
و سياسة الوقاية من الجريمة، وأىم التدابير التي تمنع أو تقمل من الجرائم وأساليبيا وتزويد 

عداد  الطالب بالمعارف المستجدة في ىذا المجال و التي من شأنيا أن تساعدىم عمى تخطيط وا 
   . البرامج الوقائية

( 4.1) 3                      021704232أمن السجون ونقل السجناء              

تيدف ىذه المادة إلى تأىيل المشاركين لمعمل في أقسام مرافقة وحراسة السجناء في المؤسسات 
اإلصالحية  لمقيام بمياميم وتزويدىم  بالميارات والمعارف القانونية والشرطية التي تساعدىم 

عمى أداء الواجبات الموكمة ليم بكفاءة وفاعمية من خالل ممارسة الميارات المتعمقة باإلجراءات 
.  العممية ألمن السجون والسجناء 

( 0.3) 3            021704122التشريعات الناظمة لممؤسسات العقابية           

لسنة  (9)تيدف ىذه المادة إلى تأىيل المشاركين لمعرفة قانون مراكز اإلصالح والتأىيل رقم 
 ومعرفة التشريعات القانونية وتعميمات إدارة مراكز اإلصالح والتأىيل وسياستيا ومذكرات 2004
 . التفاىم 
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( 4.1) 3          021704131إدخال السجناء وتصنيفهم                  

تيدف ىذه المادة إلى تأىيل المشاركين لمعمل في اقسام القيود في المؤسسات االصالحية لمقيام 
بمياميم وتزويدىم  بالميارات والمعارف القانونية والشرطية التي تساعدىم عمى أداء الواجبات 
الموكمة ليم بكفاءة وفاعمية من خالل ممارسة الميارات المتعمقة باستقبال السجناء وتصنيفيم 

( 2.2) 3                   021704211اإلصالح والتأهيل  من منظور إسالمي     

تتناول ىذه المادة مفيوم العقوبة في االستالم وماىيتيا ومفيوم السجن في اإلسالم وحكمة ورأي 
الفقو اإلسالمي بالسجن وحقوق النزالء في اإلسالم والموانع من خروج النزالء من السجن وطرق 

. تأىيل السجين في الشريعة اإلسالمية

( ( أسابيع تدريب عممي متولصل8)3         021704291التدريب الميداني         

يتضمن المساق تطبيق ما تم دراستو من مساقات نظرية ،  بحيث يتدرب الطالب في المؤسسات 
وتكون مدة , اإلصالحية التي يتم اعتمادىا من قبل إدارة الكمية بالتنسيق مع المؤسسات المعتمدة

التدريب ثمانية أسابيع يتزود الطالب المتدرب خالليا ميارات العمل االجتماعي ذات العالقة 
بتخصصو ويتم تطوير برنامج التدريب الذي يوضع من قبل عضو ىيئة التدريس المعني 

ويتولى اإلشراف عمى الطالب المتدربين احد , وبالتنسيق مع إدارة المؤسسة والقسم األكاديمي
.  أعضاء ىيئة التدريس في القسم ويتابع أدائيم وفق أسموب التقييم الذي يقره مجمس القسم

 


