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تعریف المصطلحات وعبارات
التدریب: یشیر إلى فترة التدریب العملي (الخبرة المیدانیة) بعد االنتھاء من جمیع وحدات الدراسة المطلوبة في برنامج الصحة

العامة بنجاح

الكلیة: كلیة العلوم الصحیة ، الجامعة السعودیة االلكترونیة

جھة التدریب: تشیر إلىالمركز الذي حددتھ الكلیة لیكون مسؤوًال عن اإلشراف على شؤون التدریب وتنفیذ خطة التدریب

 مشرف االمتیاز: یشیر إلى عضو ھیئة التدریس بالكلیة والذي یتولى مسئولیة وحدة التدریب و اإلشراف على الطالب طوال 

التدریب فترة 

 المتدرب: یشیر إلى الطالب  في الكلیة عند االنتھاء من المنھج الدراسي المحدد مسبقا كما ھو محدد في ھذا الدلیل وبالتالي 

مؤھل للخضوع للتدریب

جھة التدریب: تشیر إلى أي جھة ذات صلة بالصحة العامة معترف بھا من قبل الكلیة كمكان تدریب مناسب

 مشرف الطالب في جھة التدریب: یشیر إلى الممثل المعین من قبلحھة التدریب لیكون مسؤوًال عن إشراف الطالب خالل فترة 

التدریب
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برنامج التدریب

األھداف األساسیة

التعرف على التطبیق العملي للمفاھیم المكتسبة

الفھم الشامل للمفاھیم والنظریات والبروتوكوالت في مجال الصحة العامة

خلق الوعي حول األخالقیات المھنیة التي یجب ممارستھا في الحیاة العملیة مثل االلتزام بالمواعید واالبتكار والتطبیق والصدق

تمكین الطالب من التعلم والتعامل مع الضغوط والضغوط المتعلقة بالعمل

.

مھارات اتصال أفضل وأكثر كفاءة للتعامل مع جمیع المستویات الثالثة في العمل المحترف واألقران والرؤساء

تعریض الطالب لفرص العمل المستقبلیة

إعداد الخریجین لممارسة المھارات اإلداریة والقیادیة والمتخصصة في مجاالت العمل المختلفة في مجال الصحة العامة

تطبیق النظریات واألسالیب والعملیات لتصمیم وتخطیط وتسھیل وتنفیذ برامج وتدخالت الصحة العامة

تطبیق ، وتكییف ، والتحقق من مفاھیم ونھج الصحة العامة القائمة من حیث صلتھا بالتحدیات المستقبلیة

 تطبیق المفاھیم والتقنیات من العلوم االجتماعیة والسلوكیة واالتصاالت والعلوم التنظیمیة ومن األخالق والقانون والسیاسة

االجتماعیة واالقتصادیة
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المتطلبات األكادیمیة

التدریب یجب أن یكون الطالب قد اجتاز بنجاح جمیع المقررات المطلوبة للبرنامج األكادیمي قبل 

یجب أن یكون الطالب المتقدم للتدریب العملي طالبًا مسجًال نشًط في البرنامج

 أن یتم اعتماد الطالب للتدریب ، وال یُسمح للطالب بتسجیل أي مقررات إلى جانب برنامج التدریب

جدول برنامج التدریب

ویھدف البرنامج إلى إعطاء الطالب فرصة فریدة لتجربة مباشرة  في ظل الجھود المبذولة لتسھیل تحسین الصحة العامة في 

إعدادات الحیاة الحقیقیة وفھم التفاعل بین السیاسة الصحیة وتنفیذ برامج وتدخالت الصحة العامة. سیتیح برنامج التعلم والتطویر 

المصمم خصیًصا ھذا للخریجین اكتساب رؤى حول معالجة القضایا والتحدیات الحقیقیة ؛و التعلم من قادة الصحة العامة من 

ذوي الخبرة من خالل جلسات الحوار والتواصل والشروع في رحالت التعلم لمعرفة كیف تسیر األمور. سیتم تناوب الطالب 

بین األقسام المختلفة في منظمات التدریب من أجل التعرف على العملیات والبروتوكوالت المطلوبة لتصمیم وتخطیط وتسھیل 

وتنفیذ برامج وتدخالت الصحة العامة لتعزیز الصحة والتعلیم والبحث
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متطلبات الحد األدنى للتدریب في لمراكز التدریب 
یجب أن یكون في جھة التدریب خدمات متعلقة بالصحة العامة 

قسم الصحة العامة أو تخصصات الصحة العامة

االلتزامات الطالبیة خالل التدریب

  بمجرد انضمام الطالب إلى منظمة تدریب ، سیضمن الطالب إكمال وقت التدریب (ما مجموعھ 420 ساعة، 7 ساعات 

رى  یومیا ولمدة 5 ایام خالل 12 اسبوعا ) ، ولن یتم نقلھ إلى أي جھة اخ

 سیتبع الطالب ساعات العمل في مكان التدریب الذي تم تعیینھ فیھبشرط اال یكون لدیھ واجبات لیلیة. 
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الطالب مسؤول عن االلتزام بجمیع قواعد وأنظمة منظمة التدریب الداخلي واالمتثال لھا

 خالل فترة التدریب ، تقع على عاتق الطالب مسؤولیة اإلخطار على الفور بأي تغییر في  التدریب باإلضافة إلى المشرف ، 

وإعادة ملئ جمیع المعلومات المطلوبة وتتبع بانتظام التغییر الذي تم توثیقھ بشكل صحیح. یجب توثیق جمیع ھذه التغییرات 

ملفات الطالب بشكل صحیح في 

 یجب على جھة التدریب إرسال تقییم المتدرب في فترة أقصاھا 10 أیام بعد انتھاء فترة التدریب من قبل الطالب المتدرب 

وكذلك عبر البرید اإللكتروني إلى جھة التدریب. یجب على الطالب التأكد من استالم ھذا التقییم للمشرف

 یجب على الطالب المتدرب االمتثال بالتزامات التدریب المنصوص علیھا في تعلیمات التدریب ، وإال ؛ سوف تتأثر درجة 

الطالب

توثیق وجمع المعلومات المطلوبة لكتابة تقریر التدریب العملي النھائي

یجب على الطالب إكمال برنامج التدریب  الخاص بھ في نفس مدینة الفرع الجامعي الذي التحق بھ
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التزامات الطالب بعد التدریب العملي

 یُطلب من الطالب تجمیع تقریر نھائي باللغة اإلنجلیزیة وفقًا لنموذج التقریر المقدم. یجب أن یتضمن التقریر نظرة عامة 

على مؤسسة التدریب ، وإجراءات التدریب ، واالمور التي تعلمھا الطالب نظریًا أو واجھھا في الممارسة. كما یجب أن 

یتضمن التقریر جزًءا یناقش المعلومات العلمیة التي استفاد منھا الطالب في تدریبھم. یجب أن یحدد التقریر بوضوح  

المسؤولیات الموكلة للطالب والمفاھیم والمشاریع التي عملوا علیھا وملخًصا للخبرات المكتسبة.

 باإلضافة إلى ذلك ، یُطلب  من الطالب تقدیم تقریر بحثي یركز على حل أحد التحدیات التي واجھتھا خالل برنامج التدریب. 

یجب إرسال التقریر إلى  مشرف التدریب وفق الجدول الزمني الذي تحدده الكلیة. قد یؤدي عدم تقدیم التقریر في الوقت 

المناسب إلى فشل الطالب في الدورة

سیُطلب من الطالب تقدیم عرض تقدیمي بشأن التقییم النھائي. یجب على الطالب إظھار الثقة في التعلم والخبرة المكتسبة في 

التدریب. قد یؤدي الفشل في الظھور للعرض التقدیمي إلى فشل الطالب في التدریب
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التزامات جھة التدریب

 تأكد من أن الطالب یؤدي المسؤولیات المسندة إلیھ في وثیقة التقییم بما یتفق بدقة مع نظام الصحة العامة. یجب أن تحرص 

الجھة على التأكد من أن الطالب لم یتم تعیینھ لمثل ھذه المھام التي ال تلعب أي دور في مجال معرفتھم

إعادة استمارة التسجیل للتدریب المقدمة من الكلیة في بدایة التدریب العملي

 تزوید الكلیة بتقریر تقییم عن أداء الطالب وفقًا لنموذج تقییم التدریب المقدم من الكلیة. یجب أن یعكس التقریر أداء الطالب 

طوال فترة التدریب

 یجب أن تضمن جھة التدریب التواصل بین الكلیة والمتدرب الطالبي وتسھیل زیارات مشرف التدریب أو أعضاء مقرر التدریب

ضمان وجود موظفین مسؤولین عن إجراء تقییم التدریب على المتدرب ، وتوفیر تقییم نوعي على أساس ھذه النتائج 

الداخلیة لیتم إبالغ الكلیة لدعم التقییم النھائي
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تقییم التدریب العملي

في نھایة التدریب ، سیخضع المتدرب للتقییم من قبل مشرف التدریب. سیعتمد التقییم على التقییم المقدم من قبل جھة

التدریب والتقاریر النھائیة والمقابلة النھائیة

 إذا تم استیفاء جمیع ما یلي سیتم اعتبار الطالب ناجًحا في التدریب

حضور الطالب

یشیر إلى حضور الطالب في مؤسسة التدریب طوال فترة التدریب المحددة. لتحقیق ھذه المتطلبات ، یجب على الطالب 

حضور الحد األدنى من الساعات المطلوبة على األقل  %70  من ما مجموعھ  420 ساعة تدریب 

تقییم جھة التدریب

یشیر إلى تقریر التقییم الذي أعدتھ منظمة التدریب ، والذي یجب أن یقیس ما یلي

المھارات المكتسبة خالل التدریب

االعتماد على الذات

إتقان متطلبات العمل المعینة للمتدرب

االحتراف وأخالقیات العمل وموقف العمل

یعتبر الطالب ناجحاً إذا حصل على 70٪ من أقصى نقاط ممكنة في التقییم
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التقاریر النھائیة للتدریب

 یقوم المشرف بتقییم التقاریر النھائیة التي یقدمھا الطالب في نھایة التدریب. یعتمد ھذا التقییم على معاییر محددة تقیس 

إنجازات الطالب طوال فترة التدریب. یعتبر الطالب ناجًحا إذا حصل على 60% على األقل من العالمات المحتملة0

العرض التقدیمي النھائي للتدریب

یجب على الطالب عند االنتھاء من تدریبھ أن یظھر للعرض النھائي قبل اللجنة المعینة لھذه المھمة. ستحدد اللجنة األداء العام

للطالب وتوصيعلى حصول المتدرب درجة النجاح أوعدمھ.

قد یفشل الطالب في حال لم یستوف الشروط التالیة 

التدریبیة إذا لم یستوف الطالب معدل الحضور المطلوب ، فیجب علیھ إعادة الدورة 

التدریبیة إذا لم یسجل الطالب الحد األدنى من الدرجات في التقییم التنظیمي ، فیجب علیھ تكرار الدورة 

 إذا لم یسجل الطالب الحد األدنى من الدرجات في التقریر النھائي ، فیجب إعادة تقدیم تقریر آخر في غضون فترة زمنیة ال 

تتجاوز أسبوعین  من عمل اإلعالن عن نتائج الدورة التدریبیة

إذا فشل الطالب في الحضور للمقابلة النھائیة أو كان غیر قادر على اجتیاز العرض التقدیمي ، فسیسمح لھ / لھا بحضور  

عرض تقدیمي آخر فقط إذا كان لدیھ سبب قوي لفشلھ في الظھور للمقابلة النھائیة ، وإال یجب إعادة الدورة التدریبیة في 

الفصل الدراسي المقبل
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حاالت خاصة قد تواجھ الطالب المتدرب
في حالة العذر لعدم التدریب

یجب على الطالب ملئ استمارة العذر وتقدیمھا إلى وحدة التدریب بالكلیة في موعد ال یتجاوز ثالثة أیام قبل إبالغ منظمة 

التدریب بعذره للحضور. یجب أن یندرج طلب العذر ضمن تواریخ التقویم الجامعي للحصول على أعذار. قد یؤدي عدم 

االلتزام بالمواعید النھائیة إلى فشل الطالب في الدورة التدریبیة

في حالة التوقف عن التدریب بعد البدء

ال یجوز للطالب التوقف عن برنامج التدریب أو إیقافھ مؤقتًا بعد بدئھ مع أو بدون عذر صالح ألكثر من أسبوعین. سیؤدي 

التوقف عن التدریب ألكثر من أسبوعین ألي سبب إلى فشل الطالب تلقائیًا في الدورة التدریبیة ویجب تكرار التدریب. 

وبالتالي ، إذا كان الطالب على علم بأنھ یجوز لھ  لھا إیقاف التدریب مؤقتًا أو إیقافھ ألكثر من أسبوعین ، فیجب علیھ  

إخطار الكلیة والمشرف في جھة التدریب

10 



Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Higher Education 

Saudi Electronic University 
College of health sciences 

Public Health Department 

المملكة العربية السعودية 
 التعليم  وزارة

الجامعة السعودية اإللكترونية
 كلية العلوم الصحية
 قسم الصحة العامة

االنتقال من جھة تدریب إلى أخرى

الطالب مؤھلون لالنتقال من منظمة التدریب في موعد ال یتجاوز أسبوًعا واحًدا من تاریخ بدء التدریب. یجب على الطالب 

ملئ وإرسال نموذج التحویل إلى وحدة التدریب في موعد ال یتجاوز ثالثة أیام قبل المغادرة. یخضع نموذج التحویل لموافقة 

مشروطة بتوفیرجھة تدریب بدیلة من قبل الطالب نفسھ ، على استعداد لتدریبھ خالل الفصل الدراسي الذي قدمھ. سیتحمل 

الطالب مسؤولیة أي إھمال ، والذي سیؤدي إلى الفشل في الدورة. یجب أن یقضي الطالب 12 أسبوًعا كامًال في المؤسسة 

الجدیدة ؛ و لن یتم النظر في الوقت الذي یقضیھ في المنظمة السابقة

مدینة التدریب

یجب على الطالب أن یبدأ التدریب في مدینة الفرع الذي تم تسجیلھ فیھ. تحتفظ الكلیة بالحق في رفض أي طلبات للتدریب في 

أي موقع تدریب في مدینة لیس لدیھا فرع لكلیة العلوم الصحیة ، بسبب عدم القدرة على توفیر مشرف الكلیة للمتدرب

المدة القصوى النھاء التدریب

 یُطلب من الطالب إنھاء البرنامج التدریبي بنجاح في غضون عام واحد بعد إكمال الدورات الدراسیة للبرنامج. قد یؤدي الفشل

في إنھاء التدریب إلى فصل الطالب من الجامعة وحرمانھ من التخرج
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