
 نيالية التدريب الميدآ
بالتزامن مع مقررات فصل الربيع علي ان يكون قد اجتاز ما ال  1-يقوم الطالب بتسجيل مقرر التدريب الميداني -1

ساعة  156بواقع المستوي الدراسي الثالث خالل فصل صيف  1-ساعة معتمدة ويؤدي التدريب الميداني 06يقل عن 
-، وكذلك مقرر التدريب الميداني المؤسسات الصيدلية حسب البرنامج الدراسي الذي يدرس فيه الطالب تدريب باحدي

 .ساعة 156بواقع المستوي الدراسي الرابع خالل فصل صيف ه الطالب ويؤديساعة معتمدة  49بشرط اجتياز  2

احدي صيدليات  ،شركات االدوية احد ب داء التدريب الميدانيأب يلتزم طالب برنامج الصيدلة والتصنيع الدوائي -2
ع ، صيدليات المستشفيات ، مراكز البحثية والرقابة الدوائية ، في المقابل يلتزم طالب برنامج الصيدلة المجتم

 ع.صيدليات المجتمالتدريب باحدي  جانب باحد المستشفيات الي االكلينيكية التدريب الميداني

 سالسل الصيدليات والمستشفيات لتوفير فرص للتدريب الطالب.الكلية بمخاطبة شركات االدوية و تقوم -3

الصيدليات التي تم االتفاق معها وية وديتم توزيع الطالب المسجلين لمقررات التدريب الميداني علي شركات اال -9
 لتدريب الطالب.

ب الميداني من السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة يتم تقسيم الطالب الي مجموعات وتوزيع مشرفي التدري -5
 المعاونة علي مجموعات الطالب المختلفة.

 يقوم مشرف التدريب باالتي:  -0

 متابعة التدريب وتقييم مدي استفادة الطالب منه. -

 كتابة تقرير نهائي عن تدريب الطالب وعدد ساعات التدريب التي حصل عليها. -

اخري بخالف المؤسسات التي تعاقدت الكلية معها لتدريب بمؤسسات صيدلية اتأدية ل رغبة الطالب في حالة -7
ميداني بالمؤسسة ، التدريب الوموجه لجهة التدريب تفيد ضرورة تأدية يحصل الطالب علي خطاب رسمي من الكلية 

 .في نهاية مدة التدريب م المتدربوكذلك تقي

باستكمال استبيان التدريب والذي يقيم فيه الطالب مدي استفادته من التدريب و بعد انتهاء التدريب يقوم المتدرب  -8
 مدي اكتسابه للمهارات المهنية المستهدفة من التدريب.

مه بمواعيد العمل اقيم فيه التزتقوم المؤسسة الصيدلية )جهة التدريب( باستكمال نموذج تقييم متدرج للمتدريب ي   -4
 ومعلوماته ومدي استيعابه للمهارات المهنية علي ان يتم توثيق النموذج بعد استيفاءه.)التدريب( ومعارفه 

بلغ ادارة الكلية بالتقرير لكي تقرير نهائي عن التدريب ومدي استيفاء الطالب لمتطلباته وي  بتقديم يقوم المشرف  -16
 يجتاز الطالب مقرر التدريب الميداني.

 احدي متطلبات التخرج. 2-والتدريب الميداني 1-التدريب الميدانييعتبر اجتياز الطالب لمقرري  -11

 كلية الصيدلة


