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والتعب  ات:1. املصط  ات  عر ف
املطلو ة1. الدراسـة وحـدات جميع تجـاوز امليدانية) عد (ا    ة العم   التدر ب ف  ة إ   : شـ   التدر ب

بنجاح. العامة ال  ة برنامج   
اإللك  ونية.2. السعودية ا  امعة ال  ية، العلوم : لية ال لية
ـــؤون3. ـــ شـ ــ  ع ـ ـــــراف اإلشــ ـــن عــ ــــؤوالً ـــ مسـ ـــون لي ـ ال ليـــة حددتـــھ الـــذي ال ي ــــل إ ــ  ـــ   ــ : شـــ التـــدر ب وحــــــدة

التدر ب. خطة وتنفيذ التدر ب
اإلشراف4. مسئولية التدر ب وحدة توليھ الذي بال لية التدر س عضو يئة إ   : ش   التدر ب مشرف

التدر ب. ف  ة الطالبطوال ع  
كمـا5. مســبقا ا  ــدد الدرا ـ   املن ـ  إكمالـھ عنـد ال ليـة اإلنـاث) ـ  أو (الـذ ور الطالـب إ   : شــ   املتـدرب

للتدر ب. ل  ضوع مؤ ل و التا   الدليل محدد   ذا  و
مناسب.6. تدر ب كم ان ال لية قبل من مع  ف  ا منظمة  ية أي إ   : ش   التدر ب منظمة
مســؤوال7ً. لي ـون التـدر ب منظمـة قبـل مـن املع ن املمثـل إ   : شــ   التـدر ب منظمـة الطال ي   املشــرف

التدر ب. ف  ة خالل الطال ي اإلشراف عن
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التدر ب:2. برنامج

األساسية1.2. األ داف
املك سبة.1. للمفا يم العم   التطبيق التعرفع  
ال  ية.2. الرعاية إدارة مجال وال  وتو والت   والنظر ات للمفا يم الشامل الف م
االلـــ  ام3. مثــــل ـــة العمليـ ــاة ا  يــ ــ  ـــ  ا ـ ـــ ــ ممارسـ ــــب ــ يجــ الـــ   ـــة امل نيـ ــات األخالقيــ ــــول ــ حــ ــ  ــ الو ــ خلـــق

ذلك. إ   وما واألمانة والتطبيق واالبت ار باملواعيد
بالعمل.4. املتعلقة والضغوط الصعو ات مع والتعامل التعلم من الطالب تمك ن
العمالء5. أي الثالثة، امل   العمل مستو ات جميع مع للتعامل كفاءة وأك   أفضل اتصال م ارات

والرؤساء. واألقران
املستقبلية.6. فرصالعمل ع   الطالب اطالع
ـــة ــ 7. ا  تلفـ ــ  ــ النوا ـ ـــة ــ  ـــ واملتخصصــ والقياديــة اإلدار ــة امل ـــارات ـــة ملمارســـ ـــر ج ن ا  ـ ـــداد إعــ

ال  ية. اإلدارة مجال
واســـتخدام ا8. وتنظيم ـا ـــ ية ال ـ اإلدار ـة القــرارات اتخــاذ خالل ـا مـن يتـم الـ   الطــرق ــيح توضـ

الدنيا (اإلدارة املســتو ات جميـع وع ـ  متنوعـة إعـدادات عـ   ال ـــ ية، ا  ـدمات مشــا ل   ـل
والعليا). واملتوسطة

اإلدار ـة9. املعرفــة وتنفيـذ و ســـ يل وتخطيـط ـــميم لتصـ والعمليـات واألســـاليب النظر ـات تطبيـق
ال  ية.

ــديات بالتحــ ـــل  ا صـــ حيــث مـــن القائمـــة ـــــ ة ال ــ إدارة ومنــا   مفـــا يم مـــن والتحقـــق وتكييــف تطبيــق ي.
ا  ددة.
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األ اديمية:2.2. املتطلبات
التالية: املتطلبات اس يفاء الطالب يجبع   التدر ب، لل   يل  

أع  1. أو 2.75 تراك   معدل ا  فاظع   الطالب يجبع  

.25 املستوى الطالب   ي ون أن يجب

برنامج3. م ـ الً شـطًا   طالبًا ي ون أن عم   تدر ب ع   ل  صـول املتقدم الطالب ع   يجـب
الش ادة.

للتدر ب4. الطالب اعتماد يتم أن يجب

التدر ب:3.2. برنامج  ي ل
ال ـــ ية الرعاية مختلفمؤسســات عـ   التـدر ب ع ـ  ل  صــول فر دة فرصــة الطــالب منـح إ   ال  نامج   دف
إدارة وضـمان ا  ودة ومراقبة ال ـ ية الرعاية عمليات من التدر ب ي  اوح أن و مكن الصـلة. ذات وا  االت
ـــر ج ن، ل  ـ خصيصًا ـــميمھ ـــ تصــ ـــرى ــ جـ ،الــذي والتطو ــر التعلــم برنــامج ــــي يح وســ ذلــك. إ ـ  ومــــا ــــ   املر ــ ــــالمة ســ
ذوي ـــ ية ال ــ اإلدارة قــادة مــن ــ تعلمون سـ حيـث ا  قيقيـة؛ والتحـــديات ـــايا القضـ معا  ــة حـــول رؤى اك ســــاب
خلــف األمـــور ـــ   ــ كيــف سـ ملعرفـــة التعلــم ـــالت رحــ ــــروع ــ  والشــ ـــــل والتواصــ ـــوار ا  ـ ــات ـــ جلسـ ـــالل خــ مـــن ا  ــــ  ة
ع ــ  التعـــرف أجــــل مـــن التــدر ب ــات منظمـ ا  تلفـــة ـ  ــــام األقسـ ب ـن ـــالب الطـ تنــاوب ـــيجري سـ كـــذلك ال ــوال س.

القرار. و روتو والتصنع عمليات
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التدر ب:3. ملنظمات الدنيا املتطلبات
منظمة  ية.1. التدر ب منظمة ت ون أن يجب
ال  ية.2. الرعاية إلدارة ا  تلفة التخصصات التدر ب تمارسمنظمة أن يجب

التدر ب:4. برنامج خالل الطالبية االل  امات

(مــــا1. التـــدر ب وقــــت ـــال إكمــ الطالــب ـــمن ــ ـــ سيضـ تــدر ب، ـــة ـــ مؤسســ إ ــ  الطالــب ـــمام ـــ ــ انضـ ــرد ــ بمجــ
األسـبوع أيام   خمسـة اليوم، عمل   سـاعات 7 بمعدل للتدر ب اتصـال سـاعة 280 مجموعھ
التدر ب نا  اً   املتدرب الطالب .ولن ُعد أخرى منظمة أي إ   نقلھ يتم ولن أسابيع)، 8 ملدة

التدر ب. لساعات األد ى ل  د االمتثال عدم حالة   
عـدم2. باسـت ناء فيھ، تم عي نھ الذي التدر ب م ـان العمـل   سـاعات متا عـة الطالب ع   يتع ن

ا   ومي ن. املوظف ن إجازا  م إجازات .وست ون بھ خاصة ليلية واجبات وجود
ل ا.3. واالمتثال التدر ب منظمة وأنظمة قواعد بجميع االل  ام عن الطالبمسؤول
إ ـ 4. ــافة باإلضـــ التــدر ب ـــدة وحـ ــار إخطــ ــؤولية مســ ـــالب الطـ ــاتق عـ ع ــ  تقـــع التــدر ب، فــ  ة ـــالل خـ

التغيـ   بانتظـــام وت بـع املطلو ـة املعلومــات جميـع وإعــادة عبئـة بـأي غيـ  ، الفــور ع ـ  املشــــرف
ملفـات التغي  ات شـ ل ــ يح   جميع ـذه توثيق يجـب كمـا توثيقـھ شـ ل ــ يح. تم الذي

الطالب.
التـدر ب ـ 5. وحــدة إ   اإللكــ  و ي ال  يـد عــ   املتـدرب تقييـم إرســـال التـدر ب منظمــة ع ـ  يجــب

الطالـب ع ـ  يجـــب كــذلك التـدر ب. فــ  ة مــن املتـدرب الطالـب ان  ـاء أيـام عــد 10 ــا ا أقصــ فــ  ة
للمشرف. التقييم من سليم ذا التأكد

.6، التدر ب املنصــوصعل  ا   عليمـات التدر ب الل  امـات االمتثال املتدرب الطالب ع   يجـب
الطالب. درجة تتأثر سوف وإال؛

ال  ا ي.7. العم   التدر ب تقر ر لكتابة املطلو ة املعلومات وجمع توثيق
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العم  :5. التدر ب ف  ة الطالب عد ال  امات

ـــمن ــ يتضـ أن ع ــ  املقـــدم. التقـــر ر لنمـــوذج وفقًا اإلنجل  يــة باللغـــة تقـــر ر  ـا ي بتجميــع مطالبًا الطالــب ـــي ون ســ
واج  ا أو نظر ًا الطالب ال   علم ا واألشـياء التدر ب، وإجـراءات التدر ب، مؤسســة ع   عامـة نظـرة التقـر ر
الطـــالب ـ  م  ـا ــتفاد اسـ الـ   العلميـة ينـاقشاملعلومــات جـــزء ع ـ  التقــر ر ــتمل أن شـ يجـــب كمــا املمارســـة. أثنـاء
عل  ـا عملـوا الـ   ـــار ع واملشـ واملفــا يم للطـــالب املو لـة ـــؤوليات املسـ بوضـــــوح التقــر ر يحـــدد أن و جـــب تـدر   م.
ــد أحـــ حـــــل ــ  ع ـ يــركز ــــ   بحـ تقــــر ر تقــــديم الطالــب ـــن مـ يُطلــب ذلــك، إ ـ  ــافة ـــ باإلضــ ــــبة. املك ســ ل  ــــ  ات وم  صًا
ا  ـــدول وفـــق التــدر ب مشـــــرف إ ـ  ــر ر التقـ ـــال إرســ يتــم كـــذلك التــدر ب. برنـامج ـــالل خـ واج  ــا الـ   ــديات التحــ

الدورة. الطالب   رسوب إ   يؤدي قد املناسب الوقت التقر ر   تقديم وعدم ال لية. تحدده الذي الزم  
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التدر ب:6. منظمة ال  امات

نظام1. مع بدقة يتفق بما التقييم وثيقة إليھ   املسـندة املسـؤوليات يؤدي الطالب أن من التأكد
ملثل ـذه يتم عي نھ لم الطالب أن مـن التأكـد ع   املؤسسـة تحـرص أن و جـب العامـة. ال ــ ة

معرفتھ. مجال دور   أي تمثل ال ال   امل ام
العم  .2. التدر ب بداية ال لية   من املقدمة للتدر ب ال   يل استمارة إعادة
ال ليــة.3. مـــن املقـــدم التــدر ب تقييــم لنمـــوذج وفقًا الطالــب أداء ـــن عـ تقييــم بتقـــر ر ال ليــة تزو ــد

التدر ب. ف  ة الطالبطوال أداء التقر ر أن عكس و جب
ز ـــارات4. ـــ يل ـــ و ســ املتـــدرب والطالـــب ال ليـــة ب ــن ـــــل ــ التواصــ التـــدر ب ـــة منظمــ ـــمن ــ ـــ تضــ أن ــــب ــ يجـ

التدر ب. وحدة أعضاء أو التدر ب مشرف
ع  5. نو   تقييم وتوف   الطالب، ع   علم داخ   تقييم إجـراء عن املسـؤول ن املوظف ن ضـمان

الطالب. درجات تقييم لدعم ال لية  ا إبالغ ليتم الداخلية النتائج أساس ذه



التدر ب ف  ة دليل
8

التدر ب:7. ف  ة تقييم

املقــدم التقييـم ع ـ  التقييـم ــيعتمد وسـ التـدر ب. مشـــرف قبـل مــن للتقييـم املتـدرب ــع سيخضــ التـدر ب،  ـ   ايـة
ال  ائية. واملقابلة ال  ائية والتقار ر التدر ب منظمة قبل من

ي  : ما جميع اس يفاء تم إذا :مقبول بتقدير التدر ب نا  ًا   الطالب  عت  

الطالب:1. حضور
ع   يجـب املتطلبات، لتحقيق ـذه ا  ـددة. التدر ب فـ  ة طـوال التدر ب مؤسسـة الطالب   حضــور إ    شـ  
متواصـــلة) ـ  ــاعة سـ 280 مجموعــھ (مـا مـن ٪70 األقـل ع ـ  املطلو ـة ــاعات السـ مـن األد ـى ا  ــد حضـــور الطالـب

التدر ب. مؤسسة

التدر ب:2. منظمة تقييم
ي  : يق سما أن يجب والذي الداخ  ، التدر ب منظمة أعدتھ الذي التقييم تقر ر إ    ش  

.التدر ب خالل املك سبة امل ارات
.الذات ع   االعتماد
.للمتدرب املعينة العمل متطلبات إتقان
.العمل وسلوك العمل وأخالقيات امل نية

التقييم. ممكنة   نقاط أق    من ٪70 ع   حصل إذا نا  اً الطالب  عت  
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للتدر ب:3. ال  ائية التقار ر
ع ـ  التقييـم و عتمـد ـذا التـدر ب. الطــالب    اية يقـدم ا ال   ال  ائيـة التقـار ر بتقييـم التـدر ب مشــرف يقـوم
األقل ع   ٪60 ع   حصـل إذا نا  ًا الطالب التدر ب. عت   ف  ة طـوال الطالب إنجـازات تق س محـددة معاي  

ا  تملة. الدرجات من

املتدرب:8. الطالب يواج  ا قد ال   ا  اصة ا  االت

التدر ب):1. ف  ة حضور (لعدم العذر حالة   
قبـل أيـام ثالثـة يتجـــاوز ال موعــد بال ليـة ـ  التـدر ب وحـــدة إ   وإرســـال ا العــذر اســـتمارة مــلء الطالـب ع ـ  يجـــب
التقو ميـة التـوار خ أثنـاء العـذر اســتمارة تقـديم ي ـون أن يجــب كمـا ل  ضـــور. التـدر ب عـذره/ ـا منظمـة إبـالغ
الـدورة الطالـب ـ  رســــوب إ ـ  ال  ائيـة باملواعيـد االلـ  ام عـــدم يـؤدي وقــد األعـــذار. لتلقــي ا  امعــة تحـــدد ا الـ  

التدر  ية.

البدء:2. التدر ب عد عن التوقف حالة   
ـــن مـ ـــ   ألكـ ـــا   ــ صــ ـــذر عـ بــدون أو ــع مــ بدئــھ مؤقتًا عــــد ـــھ إيقافـ أو التـــدر ب برنــامج ـــن عـ ـــف التوقـ للطالــب ـــوز يجـــ ال
الدورة الطالب   رســوب إ   تلقائيًا ســيؤدي ســ ب ألي أســبوع ن مـن ألكـ   التدر ب إيقـاف أن حيث أســبوع ن.
بتعليــق ـــيقوم ســ بأنــھ علــم ع ــ  الطالــب إذا ـــان و التــا  ، التــدر ب. ــرار تكـ عل  ـا / عليــھ يجــــب ثــم ومـــن التدر  يــة
ـــة منظمــ ـــــرف ــ  ــ واملشـ ال ليـــة ــار ــ وإخطـــ ــــ اب ـــ اال  ــ عليـــھ ــــب ــ فيجـ ــــبوع ن، ــ أسـ ـــن عــ تز ــد ـــدة ملـ ـــھ إيقافـ أو التـــدر ب

التدر ب.
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أخرى:3. إ   تدر ب مؤسسة من االنتقال
التـدر ب. بداية تار خ مـن واحـدًا أســبوعًا يتجـاوز ال موعـد التـدر ب   منظمـة مـن لالنتقـال مؤ لون الطــالب إن
قبـل أيـام ثالثـة يتجـــاوز ال موعــد التـدر ب ـ  وحـــدة إ ـ  االنتقــال اســـتمارة وإرســـال مــلء الطالـب ع ـ  يجـــب حيـث
ع ـ  نفســھ، الطالـب قبـل مـن بديلـة تـدر ب منظمـة توفـ   للموافقـة شــرط االنتقـال اســتمارة ــع وتخضـ املغـادرة.
إ مال أي مسـئولية الطالب سـ تحمل .كما للتدر بخاللھ تقدم الذي الدرا    الفصـل خالل لتدر بھ اسـتعداد
ولـن ا  ديـدة؛ املؤسســـة ــبوعًا ـامالً ـ  أسـ 12 الطالـب يق ـــ   أن يجـــب كــذلك الـدورة. رســـو ھ ـ  عليـھ ــي  تب سـ

السابقة. املنظمة يقضيھ   الذي الوقت النظر   يتم

التدر ب:4. مدينة
قبول با  ق   ال لية وتحتفظ فيھ. تم   يلھ الذي الفرع مقر حيث املدينة التدر ب   الطالب يبدأ أن يجب

ال  ية. العلوم ل لية فرع ل سلد  ا مدينة تدر ب   موقع أي للتدر ب   طلبات رفضأي أو


	ماجستيرإدارةالرعايةالصحية

