تعليمات التدريب الميداني
كلية الصيدلة -جامعة مؤتة
المااا (  :)1تساامه هااتع التعليمااات ا تعليمااات التاادريب الميااداني لدلةااة عليااة الصاايدلةا يعم ا

ااا ا تةااا ار م ا ال ص ا

الصي ي م العام الجامعي .2017/2016
الما (  :)2يكون للكلمات التالية حيثما ر ت في هتع التعليمات المعاني المخصصة ل اا د نااع ماا لال تادر ال عيىاة لاه
غيع ذلك:

جامعة مؤتة.

 الجامعة: -العميد:

ميد علية الصيدلة

 -اللجىة:

لجىة التدريب الميداني

 -الكلية:

كلية الصيدلة

ضو هيئة التدريس) المشعف له التدريب

 -المشعف

طالب علية الصيدلة

 -الدالب:

 المؤسسااة الص اايد نية :صاايدلية مستشا ا ه د ص اايدلية مععاام ص اادي د مص ااىه د يااة د د ج ااة ص اايد نيةتوافق لي ا الكلية.

الما ( :)3
د .يتل ه طلةة علية الصيدلة تدريةا مليا فق الخدة الد ارساية قسساام الكلياة لماد(

تا

ا ساتة شاع دساةو ا

متصلة ال ص العا ) ،المسجلي لمساق تدريب صيد ني ميداني ،بعد إن اء راسة ماا

يا

ا

)120

سا ة معتمد( ىجاح ،واسه  )320سا ة تدريب ،بمعدر  )20سا ة دسةو يا بمعدر  4سا ات يوميا).
ب :) .يجو ل طالبطووق الوور بطاوويدالق بطلوودينير بطادوويبير يوور بطةلووت بطلوودةر طاووي ن لووت و
أسووبعدم صالووابم دلا(ووي

 )32بثنووبو دثالث و و سووب ب أسوو ،دبام دل ب ووم  )320سووب ب وويدالقم ة و اللب

ص بيلووب بط(ادوويم داللووات طو عالووجدت صووبو ودبسوودب صل سوو،ب دبرووي
ج.

 )10ش و

ووال يلووت بطاوويدالق.

و (ووي ت يو

بطابو با جق بد صجاس بط(ايبء د  2018/242بدالخ .2018/6/25
 .يسام للدالااب المتاادري دن يسااج ماوا ارسااية واسااه  )6ساا ات معتمااد( عدااد دسصااه متمامىااة مااه التاادريب
له دن

يؤثع بأ شك

له التدريب ذلك في ال صور العا ية.

المااا (  :)4يشااك مجلااس الكليااة لجىااة للتاادريب الميااداني لمااد( ااام ارسااي عواسااة مسااا د العميااد
اقسسام ،حيث تتوله اللجىة الم ام التالية:
د .تكليف مشعفي

ضااوية ر ساااء

له تدريب الدلةة متابعة إشعاف ل له تدريب الدلةة المتدربي .

ي .تشكي لجان ا ختةار الش و في الا  Log Bookالخاص بالتدريب الصيد ني.
ج .التىسيب لمجلس الكلية ىتاوج التدريب الميداني.

الما (  :)5تكون م ام المشعف عما يلي:

د .التىسيق مه الدلةة ليتدربوا في المؤسسات الصيد نية التي يختار ن ا فق آلية تدد ها اللجىة عماا فاي المعفاق
.)2

ي .مسا د( الدلةة في إيجا صيدلة يتدربون ا للدلةة التي يجد ن صعوبة في ذلك.
ج .متابعة ام الدلةة المتدربي في مواسه التدريب ،ذلك بدعي تي :

 .1ا تصار بالمؤسسة الصيد نية التي يتدري ا الدالب مدا ثاة الدالاب مةاشاع( للتأكاد ما
فتع( التدريب ،واسه  )12-8اتصا

له اقس خ ر ال تع( التدريةية فق نموذج معد لتلك.

 .2زي ااار( المش ااعف شخص اايا للمؤسس ااة الص اايد نية التأك ااد ما ا
الصيد نية

جاو ع خا ر

م ىية الدالب دثىاء التدريب ،له دن

ي

ج ااو الدال ااب ااا ت ي اايل اندة ااال المؤسس ااة
د الميارات

ث ث زياارات فاي ال صا

الواحد.
 .ت ديل ت عيع

تدريب الدالب إله لجىة التدريب.

ه .ا لت اااء بااالد ي المتاادربي

واسااه سااا ة دسااةو يا لتدديااد المجمو ااات الد اويااة المدلااوي مااى ل التععياام لي ااا

لألسةول إ داو ل نةت( ى ا.
 .متابعة تعةئة الدالب للا  Log Bookالخاص بالتدريب د

ز .التىساايب بغلءاااء تاادريب الدلةااة غيااع الملتااممي
العااا

تاادرية ل الااتي تجااا ز غيااا ل ااد ن ااتر ش اع( ديااام لل ص ا

خمسااة ديااام لل صا الصااي ي فااي جميااه اقحاوار
خمسة شع يوما لل ص العا

ح .تعصد

بأ ر.

يجااوز دن يتجااا ز ماد( غياااي الدالااب لااو بعااتر

سةعة ديام لل ص الصي ي.

مة راسب للدالب الت تل تىسيب بغلءاء التدريب الميداني له.

المااا (  :)6يجااوز للدالااب دن يتاادري خااارج اقر ن فااي مؤسسااات صاايد نية م ا خ ا ر ج اادع ال ااع  ،لااه دن توافااق
لي ااا اللجىاة ذلااك سةا شا ع ما مو ااد التاادريب لااه اقسا  ،لااه دن يكااون التواصا مااه الدالااب فااي هااتع المؤسسااة

ممكى ااا ااى س فتا اع( الت اادريب ،شا اعيدة دن يجت اااز ا متد ااان الت اادريةي الى اااوي ف ااي الكلي ااة

يع ااه ما ا رس ااوم الس ااا ات

التدريب.
الما (  :)7يعد اإلشعاف له الدلةة دثىاء التدريب م الىصاي الدراسي لعضو هيئة التدريس المشاعف لاه التادريب
واسه سا ة معتمد( لك خمسة شع طالب له دن

الواحد.

يميد اإلشعاف له ثا ث ساا ات معتماد( للمشاعف فاي ال صا

الما (  :)8ي يل الدلةة في الع مة الى اوية في ن اية ما ( التدريب له الىدو التالي:
%60

 .1ا متدان الى اوي الكتا ي

 .2الت عيع الم ص م الدالب

%20

 .3الت عيع المشتعك ي المشعف المؤسسة الصيد نية

%20

حيث يعصد للدالب في عشف

ماته

مة ناج د

مة راسب في مساق التدريب.

الما ااا (  :)9يلتا اامم الدالا ااب خ ا ا ر فت ا اع( التا اادريب الميا ااداني بأنيما ااة الجامعا ااة المؤسسا ااة الصا اايد نية التا ااي يتا اادري ا ااا
تعليمات ا.
الما (  :)10يةت مجلس العمداء في الدا ت التي لل يع

لي ا نص م هتع التعليمات.

