آليات التنفيذ واالشزاف
على التدرية

 آليات التنفيذ واالشزاف على التدرية العملى والميدانى:صشطب ِٓ اٌىٍ ٗ١ف ٟدػُ اٌؼٍّ ٗ١اٌتؼٍٚ ٗ١ّ١تٛف١ش ِظبدس ِختٍفخ الوغبة اٌطبٌت  ِٓٚحُ
اٌخش٠ذ ِٙبساد تٛاوت اٌتطٛس اٌؼٍّ ٚ ٝاٌتىٌٕٛٛر ٟصت ٟتغتط١غ تخش٠ذ طبٌت لبدس ػٍٟ
ِٛاوجٗ اٌتطٛس اٌغش٠غ ف ٟعٛق اٌؼًّ ِٚؼشفٗ اصت١بربتٗ تُ ٚضغ آٌ١خ ٌتٕف١ز اٌتذس٠ت اٌؼٍّٝ
ٚتتٍخض ػٕبطش ا١ٌ٢خ ف ٟاٌتبٌ:ٟ
مزحلة التخطيط:
 تضذ٠ذ ِٛضٛػبد اٌتذس٠ت ٚأ٘ذافٙب ٚاٌزذٚي اٌضِٕ ٟإلٔزبص٘ب ٚفمب ٌّٛاػ١ذ ِضذدح
تشتجظ ثّب ربء ف ٟدٌ ً١اٌتذس٠ت (ِشفك ٠ ٚ ،)1ى ْٛرٌه ثبٌتٕغ١ك ِغ اٌّششف اٌّ١ذأٟ
ٌذ ٜرٙخ اٌتذس٠ت.


اخت١بس اٌّؤعغخ اٌت ٟع١تذسة فٙ١ب اٌطبٌت ِٓ اٌمبئّخ اٌّؼذح ِٓ لجً اٌمغُ أ ٚالتشاس
رٙخ غ١ش ِذسرخ ف ٟلبػذح اٌج١بٔبد اٌخبطّخ ثبٌمغُ.

 اٌتٕغ١ك ِغ اٌّششف اٌّ١ذأٌ ٟتضذ٠ذ اٌخطخ اٌتذس٠ج١خ ٚثّب ٠تٛافك ِغ أ٘ذاف اٌتذس٠ت
ٚإِىبٔبد رٙخ اٌتذس٠ت.


تض٠ٚذ األلغبَ اٌؼٍّ١خ ثبٌخطخ اٌتفظ١ٍ١خ ٌتذس٠ت اٌطبٌت) ثشٔبِذ اٌتذس٠ت اٌؼٍّٝ
ٚاٌّ١ذأ ،ٝمرفق  (2صت ٝتم َٛاأللغبَ اٌؼٍّ١خ ثئسعبٌٙب إٌ ٝاٌّؤعغخ اٌّذسثخ.



اإلششاف ػٍ ٝػٍّ١خ ت١ٙئخ اٌطٍجخ خالي اٌفتشح اٌغبثمخ ٌٍتذس٠ت ٚرٌه ثتض٠ٚذُ٘
ثبٌّؼٍِٛبد صٛي ِغبق اٌتذس٠ت ٚأ٘ذافٗ ٚطشق تٕف١زٖ ٚتمٚ ّٗ٠ٛأُ٘ إٌمبط اٌت٠ ٟزت
اٌتشو١ض ػٍٙ١ب خالي ػٍّ١خ اٌتذس٠ت ِٛٚػذ ثذء اٌتذس٠ت ٚاٌتٕغ١ك ِغالمستشفيات و
ِشاوض اٌتذس٠ت اٌؼٍّ ٟف٘ ٟزا اٌشأْ.

٠ تُ تغٍُ لبئّخ ثبعّبء اٌطالة اٌّغزٌٍٍ ٓ١ذساعٗ ثىً فشلخ دساع١خ ِٓ شئ ْٛاٌطالة
اٌخبص ثبٌفشلخ.
٠ تُ تمغ ُ١اٌطالة اٌِ ٝزّٛػت ٓ١سئ١غ١ت ٓ١ف ٝصبٌخ اشتشان اوخش ِٓ لغُ ثٕفظ اٌفشلخ.
٠ تُ تٛص٠غ اٌّزّٛػبد اٌشئ١غ١خ اٌِ ٝزّٛػبد فشػ١خ تجؼب الِبوٓ اٌتذس٠ت اٌؼٍّٝ
ثّؼبًِ اٌّٙبساد ثبٌىٍ١خ ٚاٌّغتشف١بد ِٚشاوض اٌتذس٠ت اٌّ١ذأ.ٝ
مزحلة التنفيذ:


ِغبػذح اٌطٍجخ ف ٝثذا٠خ اٌتذس٠ت ػٍ ٝاٌتؼشف ػٍ ٝاِبوٓ اٌتذس٠ت ٚاالشخبص اٌّؼٕٓ١
ِٓ رٙخ اٌتذس٠ت صبي االصت١بد اٌى ُٙاحٕبء اٌتذس٠ت.

ِ غبػذح اٌطٍجخ خالي فتشح اٌتذس٠ت ف ٝاداء اٌّٙبساد اٌتّش٠ض١خ اٌالصِخ طجمب
الصت١بربد اٌّشضٚ ٝطجمب ٌّبتُ تؼٍّٗ ٚوزٌه ثبإلربثخ ػٍ ٝأعئٍتٚ ُٙاعتفغبسات ُٙصٛي
ِّبسعبد ِ١ٕٙخ ِؼٕ١خ ٚػٍ ٝإٌض ٛاٌز٠ ٞضّٓ رٛدح األداء ف٘ ٟزا اٌّزبي.
 ص٠بسح ِٛالغ اٌتذس٠ت العملى من رؤساء االقسام ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
لمتابعة التدريب ِ ٚتبثؼخ اٌتمبس٠ش اٌذٚس٠خ ٌٍّتذسة .
ِ تبثؼخ اٌتمذَ اٌّٙبسٌٍ ٜطالة ػٍِ ٝذاس عبػبد اٌتذس٠ت اٌؼٍّٚ ٝاٌّ١ذأٝ


اختيار الطالب المتفوقين لدعمهم علميا وتوجيهم لمساعدة اقرانهم

(peer

)learning
 اختيار اٌطالة اٌّتؼخش ٓ٠لدعمهم علميا وتوجيهم اٌ ٝاٌغبػبد اٌّؼٍّ١خ اٌّفتٛصخ
(ِ ) open skill labغ ِتبثؼخ تمذِِٙ ُٙبس٠ب
 تقديم تقارير دورية عن مدى تنفيذ التدريب العملى وكذلك اداءالطالب الى رئيس/منسق
القسم
مزحلة التقويم:
 أٚال :اٌطبٌت:
٠ تُ تم ُ٠ٛأداء اٌطبٌت ٚاٌٛلٛف ػٍِ ٝذ ٜتمذِٗ ثشىً  ِٓ ِٝٛ٠خالي ِالصظتٗ
أحٕبء تمذ ُ٠اٌشػب٠خ اٌتّش٠ض١خ ٌٍّشض.ٝ
٠ تُ تم ُ٠ٛأداء اٌطبٌت ثشىً ٔٙبئ ٝفٙٔ ٝب٠خ ِذح اٌتذس٠ت اٌؼٍّ ٝا ٚاٌّ١ذأٝ
(٠ٚ )final rotation examىِ ْٛمغُ اٌ ٝاختجبس تضش٠شٚ ٜاخش ػٍّٝ
(ِشفك.)3
 حبٔ١ب :فبػٍ١خ اٌتذس٠ت:
٠تُ ل١بط فبػٍ١خ اٌتذس٠ت ِٓ خالي اعتج١بْ (ِشفك )4ػٍ ٝحالث ِضبٚس وبٌتبٌ:ٝ
 .1الطالة :ص١ج ٠ؼجش اٌطبٌت ػٓ سأ ٗ٠ف ٝفبػٍ١خ اٌتذس٠ت ِٓ ص١ج
اخت١بس اٌّىبْ ،اٌّذسة ،أ٘ذاف اٌتذس٠تٚ ،اٌتغز٠خ اٌشارؼخ.
 .2المدرب :ص١ج ٠ؼجش ػٓ سأ ٗ٠ف ٝاٌتذس٠ت ِٓ ص١ج ٚرٛد أ٘ذاف
ٌٍتذس٠تٚ ،رٛد تؼب ْٚث ٓ١أػضبء ٘١ئخ اٌتذس٠ظ ٕ٘ ،بن تٕٛع فٝ
ٚعبئً اٌتم.ُ٠ٛ
 .3فزيق الزعاية الصحية تأماكن التدرية :ص١ج ٠ؼجش ػٓ سأ ٗ٠ف ٝأداء
اٌطالة ١٘ٚئخ اٌتذس٠ظ ٌٛٚائش اٌتذس٠ت.

قواعد منظمة:
يتم تقويم الطالب فى التدريب الميدانى حسب نصوص الالئحة (مرفق  )5كالتالى :
مادة ( )41مجلس الكلية بناءا على طلب مجالس االقسام العلمية المختلفة أن يصدر قرار
بحرمان الطالب من التقدم لالمتحان فى المقررات التى اليستوفى فيها نسبة الحضور وهى
 %55وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فيها.
مادة ( )45الطالب الذى تجوز نسبة الغياب المسموح بها (  %55وتقدم بعذر مقبول اليصرح
له بدخول االمتحان نهاية الفصل فى المقرر أو المقررات التى لم يستكمل فيها نسبة الحضور
على أن يحق له االحتفاظ بتقديره بعد اعادة المقرر أو المقررات دراسة ( نظرية وتطبيقية )
وامتحاننا فى العام التالى.

