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 عميا  العبيييةفيي ااععية  "التدريب الميداني لطلبة كلّية الصيدلةتسمى هذه التعليمات "تعليمات 1
 .إقبارها عن تاريخ اويعمل بها اعتبار   ،2021سنة ل

 

يكو  للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه عا  2
 لم تدل القبينة على غيب ذلك:

 عما  العبيية.ااععة  : الجاععة
 .كلية الصيدلة : الكلية
 .كليةالعميد  : العميد

 عجلس الكلية. : المجلس

 .في الكليةعساعد العميد  : عساعد العميد
 لجنة التدريب الميداني في الكلية. : اللجنة

 عضو هيئة التدريس المشبف على التدريب. : المشبف
 صيادلة األرد .نقابة  : النقابة

ووزارة الصحة، عثل: عصانع  النقابة عن المعتمد المكا  : اهة التدريب
والصيدليات والمستشفيات وعستودعات األدوية األدوية 

وعختببات البقابة الدوائية والمباكز الصحية وعؤسسات 
 ة االفتباضية في الكلية.يّ البحوث السبيبية والصيدل

 لجنة االعتحانات المشكلة في النقابة. : اللجنة التقييمية
 .اعتحا  النقابة التأهيلي : اعتحا  اللجنة التقييمية

 

بناء  على تعليمات نقابة صيادلة األرد  يتم تدريب اميع الطلبة داخل المملكة األردنية 3
 الهاشمية.

 .اهات التدريب المعتمدةيتم التدريب في أي عن  4
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الصيدلة للحصول على دراة البكالوريوس في  عن عتطلبات التخبج اإاباري   االتدريب عتطلب   دعيّ  5
 .حسب الخطة الدراسية المعتمدة ويما يتوافق عع تعليمات النقابة

 

تشكل اللجنة بقبار عن عجلس الكلية في بداية كل عام ااععي ببئاسة عساعد العميد )إ  ُواد(  6
عن أعضاء هيئة التدريس وعشبفي المختببات في الكلية، وتكو  عهمتها على  ثالثةوعضوية 

 اآلتي:النحو 
 اإلشباف على تدريب الطلبة في الجهات المختصة. أ.

 إعداد قائمة بأعاكن التدريب المعتمدة لدى الكلية. ب.

 عتابعة تطبيق إاباءات التدريب الميداني وتعليماته. ج.
 توزيع الطلبة على أعاكن التدريب المعتمدة. د.

 العملي.عتابعة التزام الطلبة بالتعليمات المعتمدة للتدريب  ه.
 تقييم أعاكن التدريب وأداء الطلبة والمشبفين ورفعها إلى عميد الكلية. و.

 

التدريسي لعضو هيئة التدريس المشبف  بيعد اإلشباف على الطلبة أثناء التدريب عن النصا 7
يزيد اإلشباف على ثالث ساعات  على أال طلبةعلى التدريب بواقع ساعة ععتمدة لكل عشبة 

 ععتمدة للمشبف في الفصل الواحد.
 

 يسمح للطلبة البدء بالتدريب بعد الحصول على الموافقة المسبقة عن اهة التدريب واللجنة. 8
 

 احتساب التدريب: 9
 يحق للطالب البدء بالتدريب ابتداء  عن الفصل الدراسي األول للسنة الجاععية الثانية. أ.

للتعليمات المعمول بها في النقابة وعلى  االتدريب الميداني الصيدالني وفق  تكو  ساعات  ب.
 النحو اآلتي:

 ( ساعة تدريب عيداني داخل األرد .1440على الطلبة األردنيين إنهاء ) .1
 ( ساعة تدريب عيداني داخل األرد .720على الطلبة غيب األردنيين إنهاء ) .2
 ( ساعة.1440لى )إب لتصل كمال عدة التدريإيحق للطالب غيب األردني  .3
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 حضبنقابة وحصوله على شهادة النجاح في التدريب أ  يُ العلى الطالب بعد ااتياز اعتحا   10
عن هذه  خةنس وعن ثم تسليموالعميد الشهادة للتوقيع عن عساعد العميد/ رئيس اللجنة  هذه

عن  اهذه الشهادة عتطلب   دعوتّ  ،والتسجيلالشهادة للصيدلية االفتباضية وأخبى لدائبة القبول 
 عتطلبات التخبج لطلبة قسم الصيدلة.

 

الطالب المجسب والذي يحمل شهادة دبلوم صيدلة؛ ُيعفى عن عتطلبات التدريب ولكنه عطالب 11
 (.10بما ااء في نص المادة ) وااللتزامنقابة البااتياز اعتحا  

 

 :يأتيتكو  عهام المشبف كما  12
التي يختارونها  اهات التدريب المعتمدةليتدريوا في وعساعدتهم التنسيق عع الطلبة  أ.

 وفق آلية تحددها اللجنة.
 :عن خاللعتابعة دوام الطلبة المتدريين في عواقع التدريب،  .ب

التي يتدرب بها الطالب وعحادثة  اهات التدريب المعتمدةالمباشب عع االتصال  .1
األقل  في ( اتصاال  12-8الطالب عباشبة للتأكد عن واوده خالل فتبة التدريب، بواقع )

 خالل الفتبة التدريبية وفق نموذج ععد لذلك.
والتأكد عن واود الطالب بها  جهات التدريب المعتمدةل ازيارة المشبف شخصي   .2

التدريب، على أال يقل عدد الزيارات عن ثالث عهنية الطالب أثناء و وتقييم انطباع 
 زيارات في الفصل الواحد.

 تقبيب عن تدريب الطالب إلى لجنة التدريب. تقديم .ج
لتحديد المجموعات الدوائية المطلوب  االمتدريين بواقع ساعة أسبوعي   بالطلبةااللتقاء  .د

 هم نبذة عنها.ؤ نهم التبكيز عليها لألسبوع وإعطاع
 بأول. الخاص بالتدريب أوال  ( Log Book) يلاعتابعة تعبئة الطالب  .ه
%( عن عدة التدريب وكا  25إذا أنقطع الطالب عن التدريب العملي لفتبة ال تتجاوز ) .و

االنقطاع لعذر قهبي أو عبضي يقبل به عميد الكلية، يجوز لعميد الكلية السماح للطالب 
إذا رأى العميد أ  ذلك ال يؤثب على التدريب عن  بتعويض فتبة التدريب التي تغيب عنها

 .الناحية الفنية
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 هو ععمول به في اهات التدريب. وعا هاوتعليماتالجاععة على الطلبة االلتزام بأنظمة  13
 

 .في الحاالت التي لم يبد عليها نص في هذه التعليمات عجلس الكليةيبت  14

 عن تنفيذ هذه التعليمات. لينو عسؤ  ورؤساء األقساميكو  العميد  15

ا عن إقبارها.تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قبارات سابقة بهذا الخصوص اعتبار   16


