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 التدريبدليل عليمات ت
 

بقرار من مجلس الكلية  يالميدانالتدريب  على ة: تشكل اللجنة المشرف1المادة 

 .ى( أعضاء بحد أدن3بعضوية ) يبداية كل عام دراس يف

 .هذا الدليل يالطالب بتنفيذ التعليمات الموجودة ف : يلتزم2المادة 

التعليمات بالتنسيق مع  هذهتطبيق  علىأو من ينيبه : يشرف العميد 2المادة 

 التدريب الميداني. لجنة

مجلس  إلىال تنطبق عليها نصوص هذه التعليمات  ي: تحال الحاالت الت3المادة 

 .الكلية

يمات أو قرارات سابقة بهذا الخصوص تعل يهذه التعليمات أ ي: تلغ1المادة 

 .إقرارها تاريخ اعتبارا من

 .التعليمات إال بقرار من مجلس الكلية هذه: ال يجوز تعديل أو إلغاء 1المادة 

 .: تعد هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس الكلية6المادة 
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 تعريفات هامة

 

عضاء هيئة تدريس من الكلية ( أ3: لجنة تتكون بعضوية )يلجنة التدريب الميدان

 يتلق :يوتكون مهامها كالتال يله عن التدريب الميدانوتكون مسؤ يبحد أدن

والتنسيق مع  من الطلبة والطالبات يالتدريب الميدان يلمقرر طلبات التسجيل

 .يالتدريب الميدان علىواإلشراف الكامل  أماكن التدريب

 يمن أعضاء لجنة التدريب الميدانهيئة تدريس عضو  يأ :مشرف التدريب بالكلية

 .التدريب والزيارات الميدانية للطالب ىعل يبالكلية ويقوم باإلشراف الكل

ويكون من أعضاء  يالتدريب الميدان ىالمشرف المباشر عل :يالمشرف الميدان

 .يتدرب بها الطالب / الطالبة يبالمؤسسة الت بفريق التدري

 .يالكلية أو المشرف الميدان: المقصود به مشرف التدريب بالمشرف

 2-يأو تدريب ميدان 1-ي: المقصود بها تدريب ميدانفترة تدريبية
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 مقدمة

  ةالرؤي

 كفاءة عالية يذو خريجين يسهم في إعداد مما جودة ىبأعل يميدان توفير تدريب صيدلي

  .ىبالطريقة المثل تمعمجال ةخدمل

 سالةالر

من خالل بناء عالقات فعالة ومتميزة بين طالب  الكلية يبناء جيل متطلع وواعد من خريج

امكانات  درجات التوافق بين ىمجال التدريب والتعليم لتحقيق أعل يالكلية وجهات التدريب ف

 خطط التنمية. يالكلية والوظائف المتاحة من أجل التطوير والمشاركة ف يخريج

 األهداف

 جد من إليه تحتاج وما العملية البيئة قعبوا الطالب تعريف ىإل يهدف لطالبل يالميدان يبالتدر
 ىعل للتعرف والخاص العام القطاع لمؤسسات الفرصة يتيح ىأخر جهة من انه كما وانضباط

 .ومهاراتهم الطالب إمكانات
أنواع األشكال  ىعلومات التي تساعده في التعامل مع شتمالإكتساب  ىمساعدة الطالب عل .1

في مراجعة وتقييم ومتابعة تساعده  يالت العمليةوتطوير مهاراته العلمية و الدوائية

 للحاالت المرضية المختلفة العالجيةط الخط ومتابعة تنفيذ ىالوصفات الدوائية باإلضافة إل

 ىاألدوية في الجسم، وتطوير قدرته عل ىتحليل ومتابعة مستوق معرفته بطر وتطوير

لومات الدوائية التي تعلمها الطالب عمال ىدًا علاعتمإ ىختبرية للمرضمتحليل وفهم النتائج ال

ساهمة في ماألمراض وال مختلففي التعامل مع  همهارات وكذلك ةدراسالة رخالل فت

 .عالجها
خرجات الناتجة عن استخدام متحسين الالطبية لعلومات ماالستخدام األمثل للمصادر وتقنية ال .2

  الدواء.

 ىعل ومساعدتهء فترة الدراسة بالكلية ثناأ هااتلق التي النظرية للعلوم الطالب فهم تعميق .3

 مجاالت الممارسة الصيدالنية. ىشت يف يإستيعاب العمل الميدان
الطرق  ىرضمال تعليم عن طريق ىالمقدمة للمرضة يالصح الخدمات في تطويرالمساهمة  .1

ثار الجانبية لألدوية والوقاية من األنع أو تقليل ماولة محألدوية، واستخدام إل ىالمثل

  .يالفريق الطباض بمشاركة باقي ألمرا

  الالزمة للمريض. الصحية توفير الرعايةالرعاية الصحية ل يمقدمالفعال مع باقي  التعاون .1
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شاركة في البحوث العلمية التي تخدم المجتمع وتساعد في ترسيخ الثقافة الصحيحة في مال .6

  ء.حد سوا ىعل يذا يخدم المجتمع والقطاع الصحهالتعامل مع األدوية، و

 خارج المجتمع أفراد مع التعاملو بالمواعيد والتقيد المسئولية تحمل ىعل الطالب توجيه .7
 .رائهمآ ىإل ستماعواإل واحترامهم الجامعة

 يمما يساعد ف لمعرفة متطلبات سوق العملسوق العمل الكلية و عمادةبين تصال إفتح قنوات  .8

 .ةيخطط الدراسالتطوير 
 ىقدرتهم عل ىومد التدريب فترة أثناء بالالط أداء ويملتق لسوق العمل الفرصة إتاحة .9

 .مستقبال والخدمات والتنمية الصناعةتطوير  يالمشاركة ف
إكتساب المعلومات اللتي تساعده في تنفيذ العمليات المختلفة الالزمة لتصنيع الدواء و  .12

 .االستخدام األمن و الفعال للماكينات و التكنولوجيا الصناعية
 

  القي للصيادلةاإلطار األخ

من األدوية.  ىالمثلفي االستفادة  ىالمرضمارسون الصحيون الذين يساعدون مم الهالصيادلة 

وضع أسس ومبادئ ألدوار  ىوقد وُضع إطار أخالقي تم إعداده بواسطة الصيادلة يهدف إل

 ىادلة إلالصي هتوجي ىهنية. وتهدف إلمااللتزامات األخالقية وال ىومسؤوليات الصيادلة قائمة عل

ين والمجتمع. اإلطار األخالقي مارسين الصحيموال ىرضمالطريق األمثل لبناء العالقات مع ال

 : ىهعدة نقاط و ىز علركيت

  ريض والصيدلي.موروثة بين المم الصيدلي العالقة الرتحأن ي .1
  تمام، وتعاطف، وخصوصية.همصلحة كل مريض با هأن يقدم الصيدلي ما في .2
  ستقاللية وكرامة كل مريض. م الصيدلي ارتحأن ي .3
  هنية.مال هة في عالقاتهونزا قأن يعمل الصيدلي بصد .1
  هنية.مأن يلتزم الصيدلي بالكفاءة ال .1
  .مارسين الصحيينمم من الهوغير هم الصيدلي قيم وقدرات زمالئرتحأن ي .6
  الفرد والمجتمع. احتياجاتأن يخدم الصيدلي  .7
  ارد الصحية.ومالصيدلي للعدالة في توزيع ال ىأن يسع .8

 

 نبذة عن التدريب الميداني:

ل مجابكالوريوس في الصيدلة بهدف تزويد الطالب بالخبرة الكافية في درجة التم تصميم برنامج 

دف ه. إن اليالمناطة بالصيدل ىاألخر واألدوار ومصانع األدويةوالمجتمع  ستشفياتمصيدلة ال



  صيدلةال فيدرجة البكالوريوس برنامج  -امليداني دليل التدريب 
  

5 
 

االستقالل عند  ىوير مهاراتهم ومساعدتهم علو إعداد الطالب وتطهالرئيسي من التدريب الصيدلي 

 أرض الواقع.  ىمن معارف ومعلومات عل هتطبيق ما يملكون ىهنية، إضافة إلماتخاذ القرارات ال

 نييميدان ينتشترط الخطة الدراسية لكلية الصيدلة جامعة الجوف أن ينتهي الطالب من تدريب •

الميداني بر اجتياز الطالب للتدريب ث يعتساعة تدريبية( خالل خطته الدراسية حي 612)بواقع 

 ىدرجة البكالوريوس ولكنه ال يضاف إل ىاألول والثاني شرط أساسي من شروط الحصول عل

 المعدل التراكمي للخريج. وهما كالتالي:

 الخطة الحالية:
 ةساعة تدريب 322: وهو عبارة عن Pharmacy Internship-1)) (PHI301) 1-الميداني التدريب •

أسابيع ويبدأ التسجيل لهذا التدريب بعد أن ينتهي الطالب من  8لمدة  اًساعات يومي 8ع بواق

 الرابع بالخطة الدراسية. ىدراسة المستو

 ةساعة تدريب 322: وهو عبارة عن Pharmacy Internship-2)) (PHI401) 2-التدريب الميداني •

ن ينتهي الطالب من ألتدريب بعد أسابيع ويبدأ التسجيل لهذا ا 8لمدة  اًيوميساعات  8بواقع 

 السادس بالخطة الدراسية. ىدراسة المستو

 :م  2219/2222هـ و الموافق 1111 العام الجامعي الجديدة المطبقة منالخطة 

ساعة  322: وهو عبارة عن (Pharmacy Internship-1) (RPHI 301) 1-الميداني التدريب •

ويبدأ التسجيل لهذا التدريب بعد أن ينتهي الطالب  أسابيع 8لمدة  اًساعات يومي 8بواقع  ةتدريب

 من دراسة المستوى الرابع بالخطة الدراسية.

 ةساعة تدريب 322: وهو عبارة عن (Pharmacy Internship-2) (PHI402) 2-التدريب الميداني •

ن ينتهي الطالب من أأسابيع ويبدأ التسجيل لهذا التدريب بعد  8لمدة  اًساعات يومي 8بواقع 

 دراسة المستوى السادس بالخطة الدراسية.
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 المسؤوليات

 الميداني التدريب لجنة تاليؤومس

 تنفيذ من دكوالتأ الطلبة تدريب سير لمتابعة المعتمدة الصيدالنية المؤسسات مع التنسيق .1
 .التدريب برنامج

 عدتهومسا باإلرشادات وتزويده التدريبي العمل لبرنامج المتدرب الطالب متابعة يالنظر ف .2
 .التدريبي برنامجه في الواردة المهارات سابهكإ لضمان إليه يحتاج ما لك توفير في

 على بالتغلب المتدرب الطالب مساعدةالتأكد من قيام مشرف التدريب بالكلية على  .3
 .المناسبة الحلول وتقديم التدريب، فترة أثناء تواجهه التي والمشكالت الصعوبات

 تم الذي المتدرب للطالب عاما تقييما يتضمن التدريب فترة يةنها في تقرير إعداد متابعة .1
 عليه اإلشراف

 التي والمهارات التدريب في وجديته بالحضور التزامه ىومدللطالب  التدريب زمن تحديد .1
 النماذج حسب التدريب آلية لتطوير الضرورية والمقترحات التدريب فترة خالل تسبهاكإ

 .الكلية من ةالمعتمد
 الطالب عن للسؤال صيدالنية مؤسسة لك بزيارةبالكلية  التدريب مشرف قيام من دكالتأ .6

 .تابياك ذلك وتوثيق الدراسي الفصل خالل األقل على ةمر تواجده من دكوالتأ المتدرب
 نتائج إعالن و ينهاية التدريب الميدان يبالكلية ف يالشفو متحاناإل وعقد إعداد على العمل .7

 .النهائية التدريب
 الالزم. واتخاذفي الشكاوى المقدمة على الطالب النظر  .8
 يحق للجنة إلغاء التدريب الميداني للطالب وإلزامه بإعادته مع وجود المبررات لذلك. .9
 

 يالميدانالمشرف  تلياوؤمس

داف هطلوبة بما يتفق مع أمهام المأنشطة الطالب لتحقيق ال علىأن يقوم باإلشراف  .1

  تابعة.موال هالوقت الكافي للتوجية التدريبية من خالل تكريس رالفت

، هأن يظهر الصفات التي تعزز وجوده كقدوة مهنية إيجابية )مثل: مظهره، وتصرفات .2

  هنية(.مال هازاتنج، وإهوطريقة عمل

أن يساعد الطالب في تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم، من خالل برنامج تدريب  .3

  نهج الدراسي.ممع ال ىوالتطبيق ويتماش مارسةمال علىوقائم  منظم

م وسلوكهم وتصرفاتهم، والخبرة التي يمكن أن هأن يتواصل مع الطالب بشأن مظهر .1

طلوبة منهم، وكذلك السياسات العامة مم ساعات الدوام الهصلوا عليها، وأن يوضح لحي

  واإلجراءات الخاصة بموقع التدريب.
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 دد ويقيم مهاراتهمحي ىحت ىرضمالصالحيات الكاملة للطالب في رعاية ال ىيعط أال .1

  ة التدريب.رتومناقشتهم خالل فمعهم  همن خالل تعامل وقدراتهم

تاحة في موقع مجميع مصادر معلومات األدوية ال إلىأن يُمكّن الطالب من الوصول  .6

  التدريب.

ددة محأن يقيم أداء الطالب بشكل منتظم من خالل التقييم البناء وتقديم توصيات  .7

  .ىستوملتحسين ال

عن طريق البريد )ا همحدد وإرساللن يقوم بإنهاء التقييم ودرجات الطالب في الوقت اأ .8

  ة تدريبية.رفي اليوم األخير من كل فت بالكلية لتدريبامشرف  إلى (ونيرتاإللك

الفات كبيرة تتعلق بأنشطة الطالب، مخبشأن أي  بالكلية لتدريبامشرف أن يتواصل مع  .9

سياسات موقع التدريب، أو  قهني، أو خرمأو السلوك غير الظهر ممثل عدم االنتظام، أو ال

  وظفين.موال ىرضموال مارسين الصحيينممع ال الئق غير التواصل بشكل

 

  الطالب تلياوؤمس

وحد وفقاً لقواعد الزي الخاصة بالكلية مالطالب التقيد بالزي التدريبي ال علىيجب  .1

  .(راجع قسم قواعد الزي)

محددة وفقاً للجدول الزمني لا اهات التدريبية في مواعيدرفتلالطالب حضور ا علىيجب  .2

  والتصرف بشكل الئق.التدريب بالكلية شرف ممحدد من قبل لا

الطالب بناء عالقة جيدة مع مشرفيه، حيث أن تلك العالقة تعد وسيلة فعالة  علىيجب  .3

  عملية التعلم. لتطوير

شرفين ممع ال هام عند تواصلرتدرجة عالية من االح علىالطالب أن يكون  علىيجب  .1

توقع من الطالب أن مالتدريبيين، وفي حالة وجود اختالف في اآلراء حول حالة ما، فإن ال

تبادل، وينبغي أن ينظر ألي نقد أو مام الرذه الخالفات في جو من االحتهلحل  ىيسع

  وسيلة للتعلم والتطوير. هأن علىشرف متصحيح من ال

أطباء، )تلف أطياف المجتمع الصحي مخالتفاعل مع  علىقادر الطالب أن يكون  علىيجب  .1

استفساراتهم مُستخدماً  علىوالرد  (مارسين الصحيينمم من الهرضين، وغيرممصيادلة، 

  .وسائل التواصل الكتابية والشفهية

 وذلك بعدم الكشف عن حاالتهم أو ىرضمخصوصية ال علىالطالب الحفاظ  علىيجب  .6

ذا يعد من أساسيات هنظام الجهة التدريبية، و هما يسمح بسجالتهم الصحية إال في

  هنة الصيدلة.ممارسة لمال
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ة التدريب واالستمرار في رروح العطاء والتحفيز خالل فت علىالطالب اإلبقاء  علىيجب  .7

  وامتيازه.ه ا يساعده في تفوقممل االختصاص همن أ هطلب التوجي

ريض إال مصحة ال علىعالجي قد يؤثر  رباتاً من اتخاذ أي قرا يُمنع الطالب منعاً .8

  ريض.محالة ذلك ال علىشرف القائم مال إلىباشر مبالرجوع ال

  أي اجراءات تُخالف أنظمة الجهة التدريبية التي يتدرب فيها. اتخاذيُمنع الطالب من  .9

ختصين العالجيين في أي حالة عالجية مالطالب أن يطلب اإليضاح الكامل من ال علىينبغي  .12

  فهم تفاصيلها. هعلي يصعُب

 علىارسات أو سلوكيات عنصرية قد تؤثر سلباً ممالطالب أن يبتعد عن أي  علىيجب  .11

  اتخاذ القرار العالجي.

أنها جُهد  علىا هباتاً من الغش أو أن يستخدم أعمال غيره وإظهار منعاًيُمنع الطالب  .12

  نع كل أشكال الخيانة العلمية.مشخصي بحت، وتُ

ارسة ممبالقانون والتمسك بمبادئ اإلطار األخالقي التي تحكم  االلتزام الطالب علىيجب  .13

  ؤسسية والقواعد واللوائح.ممهنة الصيدلة، وكذلك جميع السياسات ال

)التعامل بالنقود مع  الماليالتعامل  يفة مشارك يمن أأثناء فترة التدريب يمنع الطالب  .11

 داخل مكان التدريب. العمالء(
 .تباع قواعد األمن والسالمة الخاصة بمكان التدريبالطالب إ علىيجب  .11
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 السياسات

  ةالكفاءة المهنيّ

هنة دون أي مالطالب في موقع التدريب التصرف بمهنية عالية واتباع أخالقيات ال علىيجب 

عمول بها ماإلسالمية، وكذلك القواعد واألنظمة ال قباألخال االلتزامالفات. كما يجب عليهم مخ

 يالميدان شرفمال علىالفة، ينبغي مخفي حال وجود أي والكلية ومواقع التدريب. و في الجامعة

ذه هبشأن  أو من ينيبه الكلية عميدقرار من قبل  اتخاذ، وسيتم مشرف التدريب بالكليةإبالغ 

 . بعد رفع تقرير من قبل لجنة التدريب الميداني خالفاتمال

 

  يزال دقواع

مناسب للمهنة، وااللتزام في جميع األوقات  وزي ئقالطالب الظهور بمظهر ال علىيجب 

قواعد الشريعة  علىوموقع التدريب. واعتماداً  محدّد من قبل الكليةلبمعايير الزي والسلوك ا

  ما يلي: علىهني الالئق يجب أن يشمل مظهر الماالسالمية فإن ال

  :بالنسبة للطالب .1
شعار الجامعة في  حمللذي يعطف األبيض امرتداء الزي الرسمي للكلية والإيجب  -أ

  م في موقع التدريب. هجميع األوقات أثناء وجود
الخارجة عن  قصاتاليجب أن يكون مظهر الشعر الئقاً ومناسباً للمهنة؛ ال يسمح ب -ب

  ال يسمح بارتداء القبعات. ه، كما أنالمألوف
  :بالنسبة للطالبات .2

مع معطف أبيض  دريبما يحدده مكان الترتداء الزي الرسمي للكلية أو إيجب  -أ

  شعار الجامعة في جميع األوقات في موقع التدريب. حمليوالذي 
 هأن علىللجميع  مرئيةكون توية الخاصة بهم بحيث هبطاقة ال إبرازالطالب  علىيجب  .3

  صيدلي تحت التدريب.
، أو (أو الشباشب)رتداء الصنادل إيجب أن تكون األحذية مناسبة للمكان، حيث ال يسمح ب .1

  ذية عالية الكعب.األح
من  هيعلنصوص مالنحو ال علىتباع أي قواعد إضافية بشأن قواعد الزي إالطالب  علىيجب  .1

  قبل موقع التدريب.
 علىمحافظة ليجب الذا جامعة، الأنهم يمثلون  اعتبارهمأن يضعوا في  الطالب علىيجب  .6

  نضباط وحسن الخلق في مواقع التدريب.اإل
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  تطعيماتال

ت مواقع التدريب تقع تحت مسؤولية الطالب وذلك قبل بداية برنامج التدريب تلبية متطلبا

إلغاء التدريب.  إلىالصيدلي، حيث أن التقصير في الوفاء بمتطلبات مواقع التدريب قد يؤدي 

زة للتسليم عند هجا نسخة من التطعيماتولذلك فإن الكلية تنصح بشدة بأن يكون عند الطالب 

الحصبة، والنكاف، )ي اللقاح الثالثي هب. التطعيمات الشائعة األكثر طلباً طلبها من موقع التدري

ولقاح  اء،موجدري ال والسعال الديكي، والكزاز/الدفتيريا، ، وشلل األطفال،(انيةموالحصبة األل

قد يكون  .والتطعيمات الموسمية (ب)وسمية، وسلسلة لقاح التهاب الكبد الوبائي ماالنفلونزا ال

، والحصبة (ب)سالمتهم من مرض السل، والتهاب الكبد الوبائي  إثبات إلىبحاجة  الطالب أيضاً

 اإلنعاش القلبي الرئوي علىانية. كما قد يطلب موقع التدريب شهادة مُعتمدة تثبت التدرب ماألل

(Basic Life Support).  

 

  ت الغياباسياس

دة مفي ال( ة تدريبرل فتساعة لك 322) طلوبةمة التدريب الرتالطالب إكمال ف علىيجب  .1

  ا.هخصصة لمالزمنية ال
( األقل على)شرف عند أي حالة غياب أو تأخر يوماً واحداً مالطالب إبالغ ال علىيجب  .2

  إلبالغه بذلك.التدريب بالكلية بمشرف  االتصال يالميدان شرفمال علىو قبل الغياب،

  :الغياب بعذر -أ
شرف مياب بعذر أن يقوم بإبالغ الالطالب الذي يرغب في التقدم بطلب غ علىيجب  .1

خالل أسبوع واحد قبل أو  التدريب علىمشرف التدريب بالكلية  إلىوتقديم الطلب 

  طلوبة.مناسبة المبعد الغياب مع الوثائق ال
ام مإت هة تدريبية، فإن عليردة خمسة أيام أو أقل في أي فتمإذا كان الطالب غائباً ل .2

ة عن طريق أداء ساعات إضافية بإذن من يالتدريب ةترداخل تلك الفالساعات الفائتة 

وفقاً لتوجيهات  القيام بمشروع أو مهمة ه، أو يمكن أن يسند إليالميدانيشرف مال

  شرف التدريبي.موموافقة ال
على أال يتجاوز  ة تدريبيةترإذا كان الطالب غائباً ألكثر من خمسة أيام في أي ف .3

 .لمدة بإضافتها لمدة الفترة التدريبيةا هذهلتعويض سيضطر  ه، فإن% 21غيابه 

  يحال إلى لجنة التدريب بالكلية للبت فى موضوعه. % 21إذا تجاوز غياب الطالب  .1

  :الغياب بدون عذر -ب
 هة التدريبية، فيجب عليرأيام أو أقل في الفت خمسةدة مإذا كان الطالب غائباً ل .1

ة عن طريق أداء ساعات ية التدريبرتداخل تلك الفمضاعفة ام الساعات الفائتة مإت

  .)أيام 1يوم يعوضها  2مثال: غاب عدد ( يالميدانشرف مإضافية بإذن من ال
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 ،يعد راسب بها ة التدريبيةرفتأيام في ال خمسةائباً ألكثر من إذا كان الطالب غ .2

  .وإقراره من لجنة التدريب بالكلية بعد عرضه ة التدريبيةرسيتم إلغاء الفتو

  أخيرتت الاسياس
 هب هاليومي الذي يكلف العملواعيد واتباع جدول ممراعاة ال علىب أن يكون الطالب حريصاً يج -

  .يالتدريب شرفمال
التعويض عنها بساعات  هات التدريبة، فيجب عليرتإذا تأخر الطالب في حضوره في أحد الف -

  إضافية.
، حيث بالكلية ريبمشرف التد إلىاإلبالغ عن أي حالة تأخير الميدانيين شرفين مال علىيجب  -

  سيتم تطبيق العقوبات التالية: هأن

عدد مرات  العقوبة 

 التأخير
 ىالمرة األول .1 شرف مرسالة تحذير من ال

الطالب تعويضها بساعات إضافية بما  علىيجب ) عتباره غياب نصف يومإسيتم 

 (يعادل نصف يوم
 المرة الثانية .2

تعويضها بساعات إضافية بما الطالب  علىيجب )عتباره غياب يوم واحد إسيتم 

  (يعادل يوم واحد
 المرة الثالثة .3

الطالب تعويضها بساعات إضافية بما  علىيجب )عتباره غياب يومين إسيتم 

 ( يعادل يومين
 المرة الرابعة .1

يحال موضوعه للجنة أيام بدون عذر، وعتباره غياب أكثر من ثالث إسيتم 

 التدريب بالكلية
 المرة الخامسة .1

 عذر.سياسة الغياب بدون في الفقرة الثانية من ذلك يطبق عليه ما ورد ما بعد  .6

  
 

  تازاجنظام اال

، وغير مسموح يب بالكليةرالتدمشرف  هتباع تقويم اإلجازات الذي سيقدمإزم الطالب بتيل

  . يتباع أي تقاويم أخرإللطالب ب

إجازة األمومة  الوالدة،إجازة  الزواج،االجازات المسموح بها مع ضرورة تعويضها: إجازة 

 .واإلجازات المرضية

  ةالخصوصي

األصدقاء أو أفراد  أو ىرضمم من الهمع غير ىرضمالطالب عدم مناقشة أحوال ال علىيجب  -

  عالقة مباشرة بحاالتهم. علىالعائلة أو أي شخص ليس 
  الطالب مراعاة الخصوصية في جميع األوقات. علىيجب  -
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والتأكد من خلوه من  يرضمكان عند مناقشة حاالت المالطالب أن يراعي ال علىيجب  -

  . يرضمم بمعرفة تفاصيل الهاألشخاص الغير مرخص ل
( لخإلف، لمسم، رقم ااإل)مثل  يرضميذكر البيانات التعريفية الخاصة بال الطالب أال علىيجب  -

  رضية. مفي العروض التقديمية عن حاالتهم ال
الل ترك وثائق سرية في األماكن العامة أو الخصوصية من خ قيُمنع الطالب من خر -

  .هنزلمل هاصطحابها مع
  الطالب القيام بذلك. علىإذا طلب موقع التدريب من الطالب توقيع بيان الخصوصية، يجب  -
  تباع أي قواعد أو أنظمة إضافية معمول بها في موقع التدريب.إالطالب  علىيجب  -

  ةاألدبي ةالسرق

ي عبارة عن سرقة الطالب هن أشكال خيانة األمانة األكاديمية، والتي ي شكل مهالسرقة األدبية 

نسخ أعمال طالب أو مؤلفين )الخاص مثل  هعمل هوكأن هنفس إلى هلعمل شخص آخر ونسبت

 علىأي طالب يقوم بتسليم عمل شخص آخر  على. إذا تم العثور (هأو أبحاث هآخرين في واجبات

شرف التدريبي أو عن طريق مبواسطة ال هأو بحث هواجبوجهده، فسيتم إلغاء  هعمل هأساس أن

 بإعادة الواجب أو البحث.   هولن يسمح ل ،التدريب بالكليةمشرف 

  ةريبيدتلغاء الفترة الإ

ات ترذا النوع من الفهسيضطر لتكرار و الطالب،ألي من إلغاء الفترة التدريبية م يتس

  -بالكلية:  التدريبنة لج علىبعد عرضها  الحاالت التالية يف التدريبية،

 اعتباره، فسيتم ىأخر ىشكوت اللجنة وإذا تلق سلوكهم،مهنيتهم أو  بشأن ىإذا وردت شكاو •

 .راسباً بالمقرر

 ما ورد في مواد الغياب بعذر وبدون عذر والتأخيرإذا ارتكب  •

في حالة رسوب الطالب في إحدى فترات التدريب للمرة الثالثة يحال موضوعه لمجلس  •

  طي قيده بالجامعة والرفع بالتوصية لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية. فيللنظر  الكلية
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 طرق التقييم:

 من قبل لجنة التدريب في الكلية % 12 و يالميدانمن المشرف  % 12 علىتقييم الطالب يوزع  •

 .درجة 122من الدرجة الكلية للتدريب وهى 

درجات على الحضور  12درجات على االنضباط و  12الخمسين درجة الى  تقوم لجنة التدريب بتقسيم

درجة على االختبار النهائي من قبل لجنة التدريب  22درجات على حلقات النقاش و  12و

 الميداني.

أماكن التدريب المستهدفة حيث يقوم  إلىالكلية لجنة التدريب بيتم إرسال نموذج التقييم من  •

بتعبة أو غيرها ية وصيدليات خدمة المجتمع مشرفي التدريب الميداني بالمستشفيات الحكوم

التدريب بالكلية بعد أن يتم التوقيع علية من  مشرف إلى ىالنموذج وإعادة إرساله مرة أخر

ويكون معتمد بالختم الرسمي مع األخذ في االعتبار سرية هذا  بمكان التدريبالتدريب  مسؤولي

 النموذج.
صورة مجموعات صغيرة للتأكد  في قاشية للطالبيقوم مشرفي التدريب بالكلية بعقد حلقات ن •

 كتساب الخبرات الالزمة.إأن الطالب قد قاموا بمن 
 األقل. على % 62 على حصولهعند  ييجتاز الطالب مقرر التدريب الميدان •
أسماء الطالب  علىالطالب يتم إرسال قائمة لعمادة شؤون القبول والتسجيل تحتوي  جتيازاعند  •

 دريب الميداني.الت اجتازواالذين 
 إتمام فترات التدريب المعتمدة من قبل الكلية.   إال بعدتخرج وثيقة ال استالممن  الطالبتمكن لن ي •
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 التسجيل في مواقع التدريب

السابق لفترة ات التدريبية خالل الفصل الدراسي رالطالب مسؤولية التسجيل في الفت علىتقع  -

  في الفصل الدراسي التالي. يالميدان ، من أجل بدء التدريبيالتدريب الميدان

السابق للتدريب في بداية الفصل الدراسي  بالكلية مشرف التدريبالطالب زيارة  علىيجب  -

الطالب تعبئة وتسليم  علىعتمدة، وموقائمة بأسماء مواقع التدريب ال لتلقي استمارة التسجيل

  بوع السادس.قبل نهاية األس مشرف التدريب بالكلية إلىاستمارة التسجيل 

أن يقدم خطاب القبول  منطقة الجوفالطالب الذي يرغب في تلقي التدريب خارج  علىيجب  -

من الفصل  الثامنقبل نهاية األسبوع  التدريب علىللمشرف العام وقع الخارجي ممن ال

المشرف العام ، فسيقوم الثامنالدراسي. إذا لم يقم بتقديم خطاب القبول قبل نهاية األسبوع 

  و متاح.هلية حسب ما محمواقع تدريب  باختيار التدريب على

وفقاً الكلية  يف مشرف التدريبات التدريبية من قبل رفي مواقع الفتسيتم توزيع الطالب  -

حسب توفر األماكن في مواقع  على، وأيضًا (GPA)اكمية رومعدالتهم التً لتفضيالتهم،

  محددة.لالتدريب ا

( أماكن التدريب وأوقاتها علىتحتوي )التدريب  قائمة إعدادببالكلية  التدريب لجنةقوم تس -

 اهذه الجداول نهائية وال يمكن تغييرهبدء التدريب، علماً بأن  للطالب قبل أربعة أسابيع من

  .إال بعد الرجوع للجنة

تقوم لجنة التدريب بإعالم الطالب بمكان تدريبيه ووصول خطابات الموافقة من قبل بعد أن  -

 يب:جهات التدر

 على)قبل أسبوعين  الميدانيينشرفين ملتواصل مع الا الطالب مسؤولية علىفإنه تقع  •

طلوبة )إن معرفة أوقات الدوام والتطعيمات المة التدريبية( لراألقل من بدء الفت

 وجدت(

الفترات المحددة من قبل عمادة  يف يلمقرر التدريب الميدان يالتسجيل اإللكترون •

 .القبول والتسجيل

  واقع التدريب.مواإلجراءات الالزمة ل تطلباتمالطالب أن يستوفي جميع ال على -
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 مقرر التدريب الميداني األول
 

 ( في صيدليات المستشفيات وصيدليات المجتمع 1تدريب ميداني ) اسم المقرر:

Community and hospital pharmacy internship –I (PHI 301) 
Pharmacy Internship –I  (RPHI 301) 

 

 يفي الصيف بعد الفصل الدراس (PHI 301) 1-الميداني يتم تسجيل التدريب موعد التسجيل:

 الرابع  

 
 شروط التدريب الميداني األول

 شروط التسجيل:

ساعة دراسية )مع عدم احتساب  62دريب الميداني األول بعد انهاء الطالب تيتم تسجيل ال -

وعلم  (PHL 311) 1-زه لمقرري علم األدويةساعات السنة التحضيرية( وكذلك اجتيا

    (PHL 322) 2-األدوية

 مدة التدريب:

يتم تدريب الطالب في الفصل الصيفي بمعدل ثماني ساعات يوميا لمدة خمسة أيام في  -

 ساعة(. 322األسبوع ويستمر ذلك لفترة ثمانية أسابيع )

 
 

Community and Hospital Pharmacy internship –I (PHI 301) 
Pharmacy Internship –I  (RPHI 301) 

(320 Training-hours) 
Item Content 
Course title code Community and Hospital Pharmacy Internship (PHI 301) 

Pharmacy Internship –I  (RPHI 301) 
Duration 40 hours weekly for 8 weeks 
Level After level 6  (Summer Training) 
Teaching staff Designated staff of Pharmacy College to take part in training 
Objectives By the end of this course, the student is expected to: 

1. Be oriented with the various departments in the health center or 
hospital and drug factories. 
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2. Arrange and store medications in the pharmacy.  
3. Read, prepare and label medications. 
4. Dispense medications under supervision. 
5. Have knowledge of generic names, brand names, adverse effects 

and precautions of drugs 
6. Maintain inventory control. 
7. Learn how to order medicaments from the P.H.C./Hospital 

store and from Medical Stores Supplies  
8. Know about different vaccines, their methods of storage and 

transportation. (Moreover, the student must get a clear picture 
of the immunization programs that take place in 
P.H.C./Hospital) 

9. Have good knowledge of controlled and emergency drugs 
Preceding courses Pharmacology - Clinical Pharmacy – Medicinal Chemistry -

Pharmaceutics - Microbiology 
Main subjects 1. Orientation to the new environment 

2. Medications arrangement in the pharmacy and in the store 
3. Learning generic and trade names of drugs 
4. Reading, preparing and labeling medications 
5. Dispensing medications 
6. Ordering medications 
7. Inventory control 
8. Vaccines and immunization programs 
9. Controlled and emergency drugs 
10. General concepts of storehouse operations in the M.O.H. 
11. Rotation in drug factory different sections (production, quality 

control, research & development, validation). 
Main teaching 
strategies 

1. College, P.H.C./Hospital Pharmacy staff and factory staff shall 
have direct interaction with the students at sites of training. 

2. Seminars and students' presentations held in the college at the 
end of training 

methods of Evaluation by both the staff from the college and the training center 
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assessment 

references 1. Drug Formulary for Health Centers (recent copy) 
2. MIMS -Middle East (recent copy) 
3. British National Formulary (BNF) (recent copy) 
4. Medical Index (Middle East) (recent copy) 
5. Pharmacy Practice by: Patricia Stone & Stephen J. Curtis 
6. U.S.P., B.P., Company Manual 

 
 

Community and Hospital Pharmacy Internship (PHI 301) Course Details 
Pharmacy Internship –I  (RPHI 301) Course Details 

UNIT Contents Hours Weeks 
UNIT 1 1. Objectives behind the establishment 

2. Knowing the different departments 
3. Gathering information about common diseases. 

20 

1 UNIT 2 Arrangement of medications according to 
a. their alphabetical order 
b. their uses 
c. their dosage forms 

20 

UNIT 3 Identify medications by their generic and brand names 40 1 
UNIT 4 1. Reading and checking patient's 

2. Reading and checking information related to drugs in 
the prescription 

3. Filling the prescription 
4. Labeling the drugs to be dispensed 
a. writing the name, age and sex of patient 
b. writing directions for use 

40 1 

UNIT 5 1. Dispensing medications under supervision 
2. Patients counseling 

80 2 

UNIT 6 1. Learning medication ordering procedures from the 
P.H.C. or Hospital store 

20 1 
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2. Learning the ordering protocol from the main store 
(Medical Stores Supplies) 

UNIT 7 Inventory control of medications available in the pharmacy 
and its store 

20 

UNIT 8 1. Learning about vaccines, their storage and procurement 
2. Taking part in vaccination programs 

20 

2 

UNIT 9 Giving special importance to controlled &emergency 
drugs; their storage conditions and inventory control 

40 

UNIT 10 Knowledge of storage conditions 
1. Temperature control in pharmacy and store 
2. Products that need special storage conditions like 

refrigeration 

40 

UNIT 11 General concepts of storage and storehouse operations in 
the M.O.H. main stores 

20 

 
 وحدات بديلة تتعلق بالتدريب في مصانع الدواء:

UNIT Contents Hours Weeks 
UNIT 1 1. Objectives behind the facility 

2. Rotation in different factory departments 
40 1 

UNIT 2 1. Experiencing the process of production of different 
dosage forms (liquid, solid, semisolid) 

2. Getting familiar with different machines used in 
production 

80 2 

UNIT 3 1. Experiencing the process of quality control and assurance 
2. Sampling and testing raw materials and end products 

80 2 

UNIT 4 1. Experiencing technology used in drug development 
2. Perform researches related to drug development 

80 2 

UNIT 5 Experiencing the factory validation scheme 40 1 
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SITES OF TRAINING 
 Primary Health Care Centers 
 Hospitals 
 Medical Stores Supplies. 
 Drug factories 
 Community pharmacies 

 
 

NOTE 
Upon completion of each stage of training, the students are asked to attend seminar and 
discussion classes held in the college. The purpose of these meetings is to focus on 
essential issues that the students may come across during training, and to ensure that they 
gain maximum benefit while carrying out field training in hospitals. 
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 الميداني الثاني بمقرر التدري
 

  وصيدليات المجتمعصيدليات المستشفيات  ( في2اسم المقرر: )تدريب ميداني )

Community and hospital pharmacy internship –2 (PHI 401) 
Pharmacy Internship-II (RPHI 402) 

  

 موعد التسجيل:

 في الصيف بعد الفصل الدراسي السادس   (PHI 401) 2-الميدانييتم تسجيل التدريب    - 
 

 شروط التدريب الميداني األول

 شروط التسجيل:

دراسية )مع عدم  ساعة 92 الطالببعد انهاء  (PHI 401) 2-الميدانييتم تسجيل التدريب     - 

 (PHL 411) -3-احتساب ساعات السنة التحضيرية( وكذلك اجتيازه لمقرري علم األدوية
  (PHL 422) 1-ويةوعلم األد

 مدة التدريب:

يتم تدريب الطالب في الفصل الصيفي بمعدل ثماني ساعات يوميا لمدة خمسة أيام في  -

 ساعة(. 322عدد ساعات التدريب  ياألسبوع ويستمر ذلك لفترة ثمانية أسابيع )اجمال

 
Community and Hospital Pharmacy Internship (PHI 401)  

Pharmacy Internship-II (RPHI 402)  
(320 Training-hours) 

Item Content 
Course title 

and code 
Community and Hospital Pharmacy Internship (PHI 401) 
Pharmacy Internship-II (RPHI 402) 

Duration 40 hours weekly for 8 weeks 
Level After level 8 (Summer Training) 
Teaching staff  Designated staff of Pharmacy College to take part in training 
Objectives 1. By the end of this course, the student is expected to: 

2. Be oriented with the new environment particularly in the hospital 
pharmacy, its organizational set-up, its work plan and the different 
areas of activities within the pharmacy. 

3. To carry out activities in an outpatient pharmacy. The activities 
include: the arranging, filling and dispensing of drugs under 
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supervision, dispensing controlled drugs and compounding some 
formulations under the pharmacist's supervision. 

4. Be able to work in in-patient pharmacy with a particular reference 
to intravenous admixture programs by introducing the students to 
the sterile room under close supervision. 

5. Getting involved in medication ordering, recording and 
maintaining inventory control. 

6. deal effectively with controlled and emergency drugs 
Preceding 

courses 
Clinical Pharmacy - Pharmacology - Medicinal Chemistry -

Pharmaceutics - Microbiology 
Main subjects 1. Orientation to the new environment 

2. Out-patient pharmacy and the pharmacy store 
3. In-patient pharmacy 

Main teaching 
strategies 

1. College and Hospital Pharmacy staff shall have direct interaction 
with the students at sites of training. 

2. Seminars and students' presentations held in the college at the end of 
training 

Methods of 
assessment 

Evaluation by both- the staff from the college and the training center 

References 1. Hospital’s Drug Formulary (recent copy) 
2. MIMS -Middle East (recent copy) 
3. British National Formulary (BNF) (recent copy) 
4. Medical Index (Middle East) (recent copy) 
5. Pharmacy Practice by: Patricia Stone & Stephen J. Curtis 
6. Hospital Pharmacy by: William E. Hassan J.R., Lea-Febiger, (Last 

Ed.) 
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Community and Hospital Pharmacy Internship (PHI 401) Course Details 

Pharmacy Internship-II (RPHI 402) Course Details 
Unit Contents Hours Weeks 
UNIT 

1 
Orientation: 
1. Introduction regarding hospital pharmacy 
2. Organizational setup of pharmacy department 
3. Maintaining quality standards in the hospital pharmacy 
4. Identifying the targets of the pharmacy department 
5. Rotation in the different work areas of the pharmacy 

department 

40 1 

UNIT 
2 

Out-patients pharmacy 
1. Arrangement of medications in the pharmacy 
2. Knowledge and listing medications by their generics and 

trade names 
3. Reading the prescription 
4. Filing the prescription and medication labeling in 

accordance with the policies adopted in the hospital 
5. Dispensing drugs under supervision 
6. Dispensing of controlled drugs to out-patients under 

strict supervision 
7. Compounding under supervision 
8. Medication recording and inventory control 
9. Knowledge of materials storage conditions 

160 4 

UNIT 
3 

In-patient pharmacy: 
1. Drug distribution systems 

a. Floor stock (bulk) 
b. Unit-dose drug distribution system 

2. Sterile medication area (I.V. drug administration & I.V. 
nutrition area): 
a. Maintaining sterile conditions in the area 
b. Maintaining sterility of the entire room 

120 3 
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c. Practicing aseptic techniques under supervision 
d. Preparing I.V. additive solutions under supervision: 

i. Intravenous nutrition 
ii. Antibiotic preparation (reconstitution) 

iii. chemotherapy 
3. Prepackaging area: 

a. Prepackaging and labeling medications in unit-dose 
containers 

b. Practicing on repacking machines 
4. Narcotics and controlled medications area: 

a. Rules and inventory control of narcotics and 
controlled drugs 

b. Dispensing narcotics and controlled drugs under 
strict supervision 

5. Compounding different extemporaneous preparations 
6. Store: 

a. Arrangement of drugs in the pharmacy store 
b. Rules of procurement, inventory control, and 

storage conditions of drugs 
 

 وحدات بديلة تتعلق بالتدريب في مصانع الدواء:

UNIT Contents Hours Weeks 
UNIT 

1 
1. Objectives behind the facility 
2. Rotation in different factory departments 

40 1 

UNIT 
2 

1. Experiencing the process of production of different 
dosage forms (liquid, solid, semisolid) 

2. Getting familiar with different machines used in 
production 

80 2 

UNIT 
3 

1. Experiencing the process of quality control and assurance 
2. Sampling and testing raw materials and end products 

80 2 

UNIT 1. Experiencing technology used in drug development 80 2 
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4 2. Perform researches related to drug development 
UNIT 

5 
Experiencing the factory validation scheme 

40 1 

 
 

SITES OF TRAINING 
 In-patient pharmacy 
 Out-patient pharmacy 
 Hospital Medical Store. 
 Drug factories 
 Community pharmacies 

 

NOTE 
Upon completion of each stage of training, the students are asked to attend seminar and 
discussion classes held in the college. The purpose of these meetings is to focus on 
essential issues that the students may come across during training, and to ensure that they 
gain maximum benefit while carrying out field training in hospitals.  
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 لنماذجا

درجة برنامج  -لي دريب الصيتدسجيل للتج ذنمو(: 1)ج ذنمو .1

 )طالب( ةلدصيال يالبكالوريوس ف

درجة  برنامج –لي دريب الصيتدسجيل للتج ذنمو(: 2)ج ذنمو .2

 (باتلا)ط ةلدصيال يالبكالوريوس ف

 نموذج التعهد(: 3)ج ذنمو .3

 علىف (: تقييم متدربين أثناء الزيارة الميدانية للمشر1)ج ذنمو .1

 التدريب

 (: تقرير الطالب المتدرب1)ج ذنمو .1

 نموذج التقييم(: 6)ج ذنمو .6
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 (1)ج ذنمو

 يفبكالوريوس درجة ال برنامج –لي دريب الصيتدسجيل للتج ذنمو

 )طالب( ةلدصيال

 )باللغة العربية حسب بطاقة األحوال(  اسم الطالب:
 ............................................................................................................................................... 

 ة حسب الرخصة أو جواز السفر( ي)باللغة االنجليز اسم الطالب:
 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................. :     الجامعيالرقم 

 ............................................................. : المدنيل جسرقم ال
   .............................................................  :        الجوالرقم 

 ............................................................. : االلكتروني دالبري
 

 : ةهام تعليمات

 وتعبئة الجدول المرفق. ب يتدرلت اقار مكان وويختإ ىرجي -
السابق الدراسي فصل لمن ا الثامنبوع ساأل ةيل نهاقبب يتدرلا للجنةرغبات لا قائمةسليم تيجب  -

 . لفصل التدريب
لطالب ا ستقوم بتوزيعبالكلية  بالتدري لجنةن إالموعد المحدد فرغبات في لا قائمةحال تسليم  يف -

 بعد ذلك.  المكانتغيير  وفر أماكن التدريب، وال يحق للطالبتحسب  علىالمتأخر 
ب )ما أمكن ذلك(. وفي التدربل لجنة رغباته من ق على ءًلكل طالب بنا مكان التدريب اختيارسيتم  -

 معدل الطالب التراكمي.  علىبناءً  رغباتلا استيفاءة في فضليحال محدودية المقاعد ستكون األ
 علىفيجب عليه التواصل والحصول  منطقة الجوف تدرب في جهة خارجلفي ا الطالبذا رغب إ -

من  الثامنهاية االسبوع قبل ن بالكلية التدريب لجنة إلىموافقة خطية من هذه الجهة وإحضارها 

 . السابق لفصل التدريب الفصل الدراسي
يبية لوحة قبل بداية الفترة التدر قوائم أماكن التدريب للطالب فيع يبتوز التدريب لجنةوم قتس -

 .  التدريبقائمة أماكن نسخة من  الستالم بالكلية شرف التدريبم الطالب مراجعة علىو بشهر،
 

 ......................................................................... :            اريختال

  
 ......................................................................... :        الطالب وقيعت
  

   ........................................................................  :  التراكمي المعدل

 صورة شخصية
 

3 × 4 
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 (2)ج ذنمو

 يدرجة البكالوريوس فبرنامج  -لي دريب الصيتدسجيل للتج ذنمو

 (باتلا)ط ةلدصيال

 )باللغة العربية حسب بطاقة األحوال(  :ةاسم الطالب
................................................................................................................................. 

 ة حسب الرخصة أو جواز السفر( ي)باللغة االنجليزً :ةاسم الطالب
................................................................................................................................. 

 .............................................................. :     الرقم الجامعي

 .............................................................. : دنيمل الجسرقم ال

    .............................................................. :             رقم الجوال

 ............................................................ االلكتروني: دالبري

 
 : ةهام تعليمات

 وتعبئة الجدول المرفق. ب يتدرلت اقمكان وو اختياررجى ي -
السابق فصل الدراسي لمن ا الثامنبوع األسة يل نهاقبب يتدرلا للجنةرغبات لا قائمةسليم تيجب  -

 . لفصل التدريب
ن لجنة التدريب بالكلية ستقوم بتوزيع الطالبة الموعد المحدد فإرغبات في ال في حال تسليم قائمة -

 المتأخرة على حسب توفر أماكن التدريب، وال يحق للطالبة تغيير المكان بعد ذلك. 
على رغباتها من قبل لجنة التدرب )ما أمكن ذلك(. وفي  مكان التدريب لكل طالبة بناءً اختيارسيتم  -

 التراكمي.  ةعلى معدل الطالب بناءً رغباتلا استيفاءة في حال محدودية المقاعد ستكون األفضلي
التواصل والحصول على  امنطقة الجوف فيجب عليه تدرب في جهة خارجلفي ا ةالطالبذا رغب إ -

قبل نهاية االسبوع الثامن من بالكلية موافقة خطية من هذه الجهة وإحضارها إلى لجنة التدريب 

 . الفصل الدراسي السابق لفصل التدريب
في لوحة قبل بداية الفترة التدريبية  للطالباتقوائم أماكن التدريب ع يبتوز ة التدريبلجنوم تقس -

 نسخة من قائمة أماكن التدريب.   الستالم مراجعة مشرف التدريب بالكلية ةوعلى الطالب بشهر،
 

  ......................................................................... :         اريختال
 

 ......................................................................... :ة  الطالب وقيعت
  

 .......................................................................... : التراكمي المعدل



  صيدلةال فيدرجة البكالوريوس برنامج  -امليداني دليل التدريب 
  

 

 (3)ج ذنمو

  هربتدم ةرب/طالبتدقرار طالب مإ: دعهتج الذنمو

 ( البكالوريوس في الصيدلة )برنامج

 ................................................................................ : أنا الطالب/الطالبة

  ..................................... : الرقم الجامعي 

برنامج لدلة يصلاة يالب كللطزامي لإلداني ايب الميتدرلوائح التام بضوابط ولا بااللتزامر قأ 

 صيدلة" وفقاً للنقاط التالية: ال يدرجة البكالوريوس ف"
من قبل مشرف التدريب  المعلنجدول الة المسجلة في يبِيتدرلفترات الات اقبأماكن وأو االلتزام -

 ا. هيرُيغتجزء منها أو  اختزالب يتدرلة اهلجِ وال لييحق وال  بالكلية،
بمعايير الزي والسلوك المحدّد  اتقوألاع يتزام في جملة، واإلنهلملاسب نئق وزي مر الهور بمظهظلا -

 . (قواعد الزي في دليل التدريب راجع)ب يتدرلع اقة ومويكللل ابقمن 
ب قبل بدء التدريب بوقت كافي )راجع التطعيمات في التطعيم الخاصة بمواقع التدري لباتطوفاء بمتلا -

 دليل التدريب(. 
 في المدة الزمنية المخصصة لها.  (ساعة لكل فترة تدريب 322) ةلوبطب الميتدرلل فترة اماكإ -

 

ة" الصيدل يفبكالوريوس درجة اللبرنامج  يوقراءة "دليل التدريب الميدان باستالمما أتعهد ك

، وأن التدريبيةوتعليمات الجهات  وائحتبع لأيه، وأن أحترم واللوائح المذكورة ف بجميع وااللتزام

ات المهنة، ونموذجاً مشرفا يعكس الصورة المثالية عن خريج كلية كون ملتزماً بأخالقيأ

 االلتزام به.  علىوأتعهد  اإلقرار،وأقر بأني استلمت نسخة من هذا  الصيدلة جامعة الجوف.
 ،،، قالتوفي يواهلل ول

 

     ................................................................................... :ةاسم الطالب/الطالب

 

 ................................................................................. :  وقيعتال

 

   ..................................................................... :    اريختال
 



  صيدلةال فيدرجة البكالوريوس برنامج  -امليداني دليل التدريب 
  

 

 (1)ج ذنمو

Students’ evaluation by training supervisor during field visit 

Training place:  …………………………………………………………………… City: ……………….………………… Date: …… / ……  / ………… 

Training field supervisor 
Name e-mail  Mobile No. 

………………………………………………………...…… ………………………………………… …………………………… 

 
 

ID Student name Start Attendance Discipline Discussion Notes 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Notes:………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 (1)ج ذنمو

 تقرير الطالب المتدرب

 …………………………… :يالرقم الجامع ………………………………………………… :الطالب اسم

 ………………………………………………………………………………………………… :مكان التدريب

 
 :الطالب أثناء التدريب اكتسبها يالمهارات الت

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

 :يجابياتاإل
……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

 : السلبيات
……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

  :قتراحاتاإل
……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

 :       /      /      التاريخ   …………………………………………………………………: توقيع الطالب
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(6)ج ذنمو  

Appendix B-2: Student final evaluation form: institutional 

experience 

 

Filled by site preceptor (this form can also be used for mid-period evaluation).  
Dear Preceptor, this form should be submitted within 1 week after student completion 

his practice experience. 

This report is CONFEDENTIAL and should be submitted officially to the college 

preceptor either directly or by E-mail after it is signed and stamped by the institution 

stamp (in case of sending this report with the student, please put it in an enclosed 

envelope stamped with the institution stamp).  
 

Student Name   : ………………….……………….………………… ID: …………….…………… 

Institution          : ………………….……………….…………………    

Preceptor Name: ………………….……………….…………………Email: …………….…………… 

Training Period:       2 Months 
 

Use the following definitions for skill performance evaluation: 

Grading Point Assessment Description 
N/A N/A Not applicable  

1 Very poor 
Fails to achieve the domain goal; fails to demonstrate 

the domains skills 

2 Poor 
Fails to demonstrate the skill; needs substantial work 

to gain the skill 

3 Good 
Demonstrates the skill, but needs consistent guidance 

from the preceptor 

4 Very good 
Demonstrates the skill with minimal guidance from 

the preceptor 

5 Excellent 
Demonstrates the skill with no guidance from the 

preceptor; performs outstanding work 

Please, send the completed form to Dr.Abdulaziz I. Alzarea e-mail: 

aizarea@ju.edu.sa 
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Domains:  

1. Knowledge:  
Goal: The student should be able to recall, understand, and provide information in the pertained tasks.  

Skill N/A 1 2 3 4 5 Total 

Meets all rotation objectives        

Shows comprehensive understanding of theoretical foundations       

Shows knowledge with extensive variety of resources       

Proficient in demonstrating knowledge       

Integrates knowledge in practice properly       

2. Cognitive Skills:  
Goal: The student should be able to apply the conceptual thinking of theories, procedures, and concepts. He/she should have the skills of 

problem solving based on his/her experience at the training site 

Skill N/A 1 2 3 4 5 Total 

Identifies problems and provides appropriate solutions        

Able to make decisions based on problem-solving skills       

Able to break down complex actions into manageable units and prioritize them in the 

right order 

      

Able to sustain concentration on a particular object, action, or thought       

3. Interpersonal Skills:  
Goal: The student should demonstrate professional skills in his/her interaction with other people, individually and in groups. He/she 

should be responsible and willing to learn. 

Skill N/A 1 2 3 4 5 Total 

Demonstrates good leadership        

Able to work in groups productively and cooperatively       

Accepts responsibility for personal behavior       

Displays respect for others        

Open to consider other opinion       

4. Communication and Information Technology skills:  
Goal: The student should be able to communicate effectively. He/she should use information technology in an appropriate, efficient way. 

Skill N/A 1 2 3 4 5 Total 

Satisfactory written communication        

Satisfactory oral communication       

Integrates use of technology into practice to meet learning outcomes       

Demonstrates ethical and legal use of technology to maintain patient confidentiality       

Arrives at practice site and meetings early or on time; meets deadlines for completion 
of tasks and responsibilities. 

      

5. Psychomotor Skills:  
Goal: The student should be able to use psychomotor skills in different areas; this includes IV preparations, medications compounding, etc. 

Skill N/A 1 2 3 4 5 Total 

Demonstrates reliable physical and cognitive skills        

 

Final Grade: 

Domain Knowledge Cognitive Interpersonal 
Communication & 

Information Technology 
Psychomotor 

Student’s 

Total 

Total 

Possible 

Points* 

Percentage  
(student total/ total 

possible points) 

Grade         

* Total Possible Points = 100  
 

Overall Assessment:    PASS     INCOMPLETE    NO PASS 
 

Final Comments:  

Student’s area of strength: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Student’s areas for improvement 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Preceptor Signature: ___________________________________   Date:     /     / 144 
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(6نموذج )  
 التقييم النهائي للطالب خالل التدريب الميدانى 

هذا النموذج  استخداميمكن ) الميداني يتم تعبئة هذا النموذج بواسطة المدرب

 منتصف فترة التدريب( فيللتقييم 

الطالب من الفترة  انتهاءبعد خالل اسبوع  جالنموذإرسال هذا  رجاءً المدرب، عزيزي

 .التدريبية

هذا التقرير سرى جدا ويجب تقديمه رسميا إلى مشرف التدريب بالكلية مباشرةً أو عن 

حالة إرسال هذا النموذج مع  فيوختمه بختم المؤسسة ) توقيعهطريق اإليميل بعد أن يتم 

 .(ظرف مغلق وختمه بختم المؤسسة فيالرجاء وضعه  الطالب،

 

 ……………………………………… الرقم الجامعي:   …………………………………………………………………… : ةالطالبطالب/ال اسم
    …………………………………………………………………… : المؤسسة

 ………………………………………… االلكتروني: دالبري    …………………………………………………………………… : المدرب اسم

 شهرينفترة التدريب: 

 

  وأداء الطالبهارات التعريفات التالية لتقييم م استخدامالرجاء 

 الوصف التقييم الدرجة

N/A N/A تطبيقه نال يمك 

يفشل في تحقيق هدف المجال؛ فشل في إثبات مهارات  ضعيف جدا 1

 المجاالت

يحتاج إلى عمل كبير لكسب  المهارة؛يفشل في إظهار  ضعيف 2

 المهارة

يوضح المهارة، ولكن يحتاج إلى توجيهات متسقة من  جيد 3

 المدرب

 المدربيوضح المهارة مع الحد األدنى من التوجيه من  جيد جدا 1

 ؛ يقوم بعمل رائعالمدربيدل على المهارة دون توجيه من  ممتاز 1

عبدالعزيز إبراهيم بالدكتور الخاص لكتروني اإلالبريد يرجى إرسال النموذج الكامل إلى 

 ju.edu.saaizarea@ الزارع

mailto:aizarea@ju.edu.sa
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 :المهارات
 :المهارات المعرفية. 1

 .الهدف: يجب أن يكون الطالب قادرًا على تذكر وفهم وتقديم المعلومات في المهام المرتبطة

 المجموع N/A 1 2 3 4 5 المهارة

        يفي بجميع أهداف التناوب

       يظهر فهم شامل لألسس النظرية

       ة من الموارديظهر المعرفة مع مجموعة متنوع

       يبرع في إظهار المعرفة

       يدمج المعرفة في الممارسة بشكل صحيح

 :اإلدراكيةالمهارات . 2

ه في يجب أن يكون لديه مهارات حل المشكالت بناءً على خبرت .الهدف: يجب أن يكون الطالب قادرًا على تطبيق التفكير النظري للنظريات واإلجراءات والمفاهيم

 موقع التدريب

 المجموع N/A 1 2 3 4 5 المهارة

        يحدد المشاكل ويوفر الحلول المناسبة

       قادرة على اتخاذ القرارات على أساس مهارات حل المشاكل

قادرة على تحطيم اإلجراءات المعقدة إلى وحدات قابلة لإلدارة وترتيبها 

 حسب ترتيبها الصحيح

      

       أو الفكر العمل،أو  معين،الحفاظ على التركيز على كائن قادرة على 

 :المهارات الشخصية. 3
 .يجب أن يكون مسؤولًا ومستعدًا للتعلم .الهدف: يجب على الطالب إظهار المهارات المهنية في تفاعله مع اآلخرين، بشكل فردي أو في مجموعات

 المجموع N/A 1 2 3 4 5 المهارة

        لجيدةيوضح القيادة ا

       قادرة على العمل في مجموعات منتجة وتعاونية

       يقبل المسؤولية عن السلوك الشخصي

       يعرض احترام اآلخرين

       مفتوحة للنظر في الرأي اآلخر

 :مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات. 1
 .تكنولوجيا المعلومات بطريقة مناسبة وفعالة استخداميجب عليه . اليةالهدف: يجب أن يكون الطالب قادرًا على التواصل بفع

 المجموع N/A 1 2 3 4 5 المهارة

        إتصال خطي مرضي

       إتصال شفهي مرضي

       يدمج استخدام التكنولوجيا في الممارسة من أجل تلبية نتائج التعلم

جيا للحفاظ على سرية يوضح االستخدام األخالقي والقانوني للتكنولو

 المريض

      

 المحدد؛يصل إلى موقع الممارسة واالجتماعات في وقت مبكر أو في الوقت 

 .يلتقي المواعيد النهائية إلنجاز المهام والمسؤوليات

      

 :حركيةنفس المهارات ال. 1

 .، وما إلى ذلكوتركيب األدوية، ؛ ويشمل هذا تحضير المحاليل الوريديةمختلفةالهدف: يجب أن يكون الطالب قادراً على استخدام المهارات الحركية في مناطق 

 المجموع N/A 1 2 3 4 5 المهارة

        موثوقةالمعرفية الو البدنيةمهارات اليوضح 

 الدرجة النهائية

 الشخصية اإلدراكية المعرفية المهارات
 وتكنولوجيا االتصال

 المعلومات

نفس ال

 حركية

درجة 

 الطالب

الدرجة الكلية 

 *الممكنة

الكلية  )درجة الطالب/ الدرجة] النسبة

 [122*الممكنة( 

 الدرجة
        

 122*الدرجة الكلية الممكنة = 

 راسب غير مكتمل                  ناجح                التقييم الكلى             

 التعليق النهائي

 :  نقاط القوة لدى الطالب

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................... .............................. ..................................................... .................................... 

: ط الضعف لدى الطالبنقا
..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................التاريخ:   ................................................................................................................................ توقيع المدرب:


