
  االجراءات الالزمة الجتياز مرحلة التدريب الميداني

 اجستير ادارة الرعاية الصحية م

بداية من  الشهر األوليتقدم الطالب/ة بطلب الحصول على خطاب من لجنة التدريب بالقسم موجه لجهة التدريب خالل  -1

 التدرب بها، لغرض الحصول على فرصة تدريب لدى جهة التدريب المراد  الدراسي األخير الفصل

 Code of Professional and Ethical Conduct forسيتم تزويد الطالب بالخطاب الموجه لجهة التدريب و  -2

Student Interns   اسبوعين من الطلب خالل 

 يقدم الطالب/ة الخطاب لجهة التدريب المراد التدرب بها  -3

اثبات قبوله لدى جهة التدريب موضحا : اسم جهة التدريب ، القسم ، اسم المشرف/ة على التدريب  /ةيرسل الطالب -4

 Code of.  باالضافة الى شرف/ة )االيميل الرسمي و الهاتف(لدى جهة التدريب ، و معلومات التواصل مع الم

Professional and Ethical Conduct for Student Interns  لقسمبا التدريب للجنة  

 يتم التحقق من استيفاء كافة المتطلبات من قبل لجنة التدريب بالقسم و التي تشمل :  -5

a. خر فصل اكاديمي بالبرنامج ن أن الطالب/ة في االسجل االكاديمي و التأكد م 

b. صحة اثبات قبول الطالب/ة لدى لجهة التدريب 

c.  االقسام و الوحدات التي سيتم التدرب بها 

d. يشغل منصب اداري على مستوى االدارات ب الطالب/ة لدى جهة التدريب التأكد من أن المشرف/ة على تدري

 العليا او المتوسطة في المنشأة الصحية 

e.  نموذج Code of Professional and Ethical Conduct for Student Interns  

يدويا من الكلية بعد التاكد من استيفاء كافة المتطلبات و تعيين مشرف/ة أكاديمي  HCM599يتم تسجيل مقرر التدريب  -6

 من القسم

 سابيعأ 8ة لمديبدأ الطالب/ة فترة التدريب المعتمدة  -7

 يقوم المشرف/ة االكاديمي على تدريب الطالب من القسم بزيارات ميدانية تفقدية لمتابعة أوضاع المتدرب/ة و التوجيه  -8

 بعد االنتهاء من مرحلة التدريب الميداني :  -9

a.  على الطالب/ة تسليم عرض شرائحPowerPoint OR Prezi  يعرض فيه الطالب/ة تجربته عبر البالكبورد

  خالل فترة التدريب الميداني

b.  تسليم نموذج التقييم )موقع و مختوم ختم رسمي( على المشرف/ة على تدريب الطالب/ة في جهة التدريب

 ي نموذج تقييم يقدم مباشرةل لجنة التدريب بالقسم ، علما بأنه لن يتم قبول أعبر االيميل الرسمي الى ايمي

 سواء يدوي أو عن طريق ايميل الطالب من الطالب/ة 

 يتم رصد تقدير ناجح أو راسب بعد مراجعة لجنة التدريب المختصة  -10

 

 سيتم توجيه الطالب/ة باعادة فترة التدريب الميداني في حال عدم االلتزام باالجراءات الواردة أعاله      تنبيه: 

 بدء الطالب/ة التدريب من غير موافقة لجنة التدريب سيتم توجيه الطالب/ة باعادة فترة التدريب الميداني في حال -
 ي حالة من حاالت التزوير أو الغش التحقيق و التأديب في حال ثبوت أ سيتم احالة الطالب/ة للجان -


