تعليمات التدريب الميداني لطلبة قسم العلوم الطبية المخبرية
كلية العلوم  /جامعة مؤتة
صادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2020/2019/142تاريخ .2019/12/4

املادة ( :)1تسمى هذه التعلاميت "تعلاميت التدريب امليداين لطلبة قسم العلوم الطبية اخملربية جامعة مؤتة ويعمل هبا اعتباراً من اترخي صدورها.
املادة ( :)2يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذه التعلاميت املعاين اخملصصة لها ما مل تدل القرينة عىل غري ذكل:
اجلامعة :جامعة مؤتة.
الرئيس :رئيس اجلامعة.
اللكية :لكية العلوم.
العميد :معيد لكية العلوم.
القسم :قسم العلوم الطبية اخملربية.
اللجنة :جلنة التدريب امليداين املشلكة من قبل قسم العلوم الطبيةواخملربية.
مركز التدريب :يه املؤسسة الصحية املعمتدة للتدريب من قبل القسم.
املرشف الأاكدميي :عضو هيئة التدريس امللكف اب ألرشاف عىل الطالب املتدرب من قبل القسم.
املرشف امليداين :الشخص امللكف من قبل مركز التدريب ل إلرشاف عىل التدريب واملوافق عليه من قبل القسم.

املادة ( :)3يشلك القسم يف لك عام جامعي جلنة التدريب امليداين برئاسة رئيس القسم وعضوية اعضاء هيئة التدريس يف القسم تكون هممهتا:
أأ .حتديد أأماكن التدريب العميل للطلبة وفقا ألهداف املساقات العملية.
ب .اعامتد خطة التدريب للمساقات العملية يف القسم.
ج .اعامتد مناذج التقيمي للطلبة.
د .اعامتد التقارير ادلورية والهنائية للتدريب العميل للطلبة.
ه .التنسيب ملدرس املادة ابعامتد علمات مساقات التدريب العميل قبل اقرارها من جملس القسم.
و .اختيار املرشفني امليدانيني املنسب هبم من ادارات مراكز التدريب والتنسيب بتلكيفهم حسب الاصول.
ز .اعداد تقرير هناية الفصل مبا خيص سري العمل وحتقيق الاهداف والتنسيب للعميد بأأية ملحظة ميكن البناء علهيا لتحسني ا ألداء يف
الفصول القادمة.
ح .اإعداد مدونة السلوك وتنفيذ العقوابت اللزمة حبق الطالب وانضباطه يف ادلوام وذكل لضامن اإجناح الية التدريب.
املادة ( :)4يمت تدريب الطلبة يف املؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة واخلدمات الطبية امللكية اإضافة اإىل أأي خمتربات مناس بة اخرى
تعمتدها جلنة التدريب.
املادة ( :)5يسمح للطالب التدريب يف مراكز التدريب املعمتدة داخل ا ألردن عىل ان توافق اللجنة عىل ذكل قبل شهر عىل الاقل من موعد
التدريب.
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املادة ( :)6تقوم اللجنة ابعامتد مواقع التدريب امليداين وبرانمج العمل التدرييب قبل شهر عىل ا ألقل من بدء التدريب.
املادة ( :)7يقوم رئيس القسم ابلتنسيب لعميد اللكية إلجراء اخملاطبات الرمسية لتسهيل اإجراءات التدريب.
املادة ( :)8يعد الارشاف عىل الطلبة اثناء التدريب من النصاب ادلرايس لعضو هيئة التدريس املرشف عىل التدريب بواقع  0.2ساعة للك
طالب وعىل ان ليزيد الارشاف عن ثلث ساعات للك مرشف يف الفصل الواحد.
املادة ( :)9التدريب امليداين يكون خلل الفصول ادلراس يه الثلث ا ألول و الثاين والصيفي
املادة ( :)10يشرتط لتسجيل الطالب ابلتدريب امليداين ان حيقق الرشوط التالية -:
أأ -أأن يكون الطالب قد جسل مجيع متطلبات التخصص الاجبارية.
ب -تعبئة الامنذج اخلاصة يف التدريب امليداين.
ج -حصوهل عىل اجلرعات اللزمة ملطعوم الكبد الوابيئ.
املادة ( :)11عدد ساعات التدريب املعمتدة للطالب املتدرب هو ( )12ساعة معمتدة يف القسم .حيث يسمح للطالب احملقق لرشوط التدريب
بتسجيل ( )6ساعات وهو احلد ا ألدىن او ( )12ساعة وهو احلد ا ألعىل للتدريب.
املادة ( :)12ل يسمح للطالب بتسجيل مادة التدرب (بوقع  12ساعة او  6ساعات) مزتامنه مع اي مواد دراس ية اخرى الا بعد موافقة اللجنة.
املادة ( :)13يسمح لطالب بتسجيل  6ساعات فقط من مادة التدريب يف الفصل الصيفي.
املادة ( :)14اإذا اكن فصل التدريب امليداين هو الفصل الهنايئ للطالب فيعترب الفصل اذلي يس بق فصل التدريب امليداين هو فصل خترج
لإغراض املواد البديةل ويطبق عليه ما يطبق عىل فصل التخرج.
املادة ( :)15يطبق عىل الطالب الانضمة والتعلاميت الواردة يف تعلاميت منح درجة الباكلوريوس يف اجلامعة.
املادة ( : )16همام املرشف أألأاكدمييي :
أأ -اإعداد برانمج العمل امليداين للطالب عىل منوذج معد لهذه الغاية.
ب -زايرة الطالب املتدرب يف مركز التدريب ومتابعة نشاطه التدرييب خلل فرتة التدريب بواقع زايره واحده عىل الاقل اس بوعيا و بواقع
 3ساعات للك زايرة.
ج -تقدمي تقرير دوري عن اجنازات الطالب للجنة بعد انهتاء لك زايرة مبارشة.
د -التنس يق مع املرشف امليداين لتنفيذ برانمج التدريب اخلاص ابلطالب.
ه -تقدمي النصح والإرشاد للطالب املتدرب ومساعدته يف توفري لك ما حيتاج اإلية لضامن اإكسابه املهارات الواردة يف برانجمه التدرييب.
و -التنس يق مع املرشف امليداين ملساعدة الطالب املتدرب يف التغلب عىل الصعوابت واملشالكت اليت تواهجه أأثناء فرتة التدريب،
وتقدمي احللول املناس بة.
ز -التنس يق مع املرشف امليداين لإعداد تقرير يف هناية فرتة التدريب يتضمن تقياميً عام ًا للطالب املتدرب واملشالكت اليت واهجها،
واملقرتحات الرضورية لتطوير العملية التدريبية ،وفق منوذج معد مس بقا.
املادة ( :)17مع مراعاة ا ألنظمة املعمول هبا يف اجلامعة يلكف أأحد العاملني يف مراكز التدريب اب إلرشاف ميداني ًا عىل الطلبة املتدربني يف املركز
وفق ًا ملا ييل:
أأ-

حصوهل عىل الشهادة اجلامعية ا ألوىل (الباكلوريوس) كحد أأدىن يف جمال التخصص.
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ب -أأل تقل خرباته العملية يف جمال اخملتربات الطبية عن ( )3س نوات.

املادة ( : )18همام املرشف امليداين :
أأ-
ب-
ج-
د-
ه-
و-
ز-
ح-

الالزتام بتعلاميت املرشف الأاكدميي وجلنة التدريب امليداين.
مشاركة املرشف الأاكدميي يف وضع أأهداف التدريب العميل.
توفري فرص التدريب العميل يف مراكز التدريب لصاحل الطالب.
مساعدة الطالب يف حتديد مواطن الضعف والقوة يف ا ألداء.
مساعدة الطالب يف حل ما يواهجه من مشالكت اإثناء التدريب.
تقيمي الطالب ابس تخدام مناذج التقيمي وذكل ابلتنس يق مع املرشف الأاكدميي املسؤول.
تقيمي مدى الزتام الطالب اب ألخلقيات الطبية والالزتام بعقد التدريب.
التأأكد من تطبيق الطالب للمعايري املهنية والسلمة العامة.

املادة ( :)19يوقع الطالب وقبل بد أأ فرتة التدريب عىل مدونة السلوك اليت يمت اعدادها من قبل اللجنة يلزتم مبوجهبا مبا ييل:
أأ .الالزتام بأأنطمة اجلامعة وتعلاميهتا والقرارات الصادرة عن عامدة اللكية ,والانظمة والتعلاميت املعمول هبا يف ماكن التدريب.
ب .اإحضار ما يثبت انه قد حتصن مبطعوم الهتاب الكبد البايئ (ب).
ج .الالزتام اب ألسس والقواعد املهنية ا ألخلقية خلل تدريبه العميل.
د .الالزتام ابلزى الرمسي للتدريب العميل ووفق املواصفات اليت حيددها مركز التدريب.
ه .التقيد بتعلاميت اس تخدام احلافلت يف حال نقلهم من واىل أأماكن التدريب العميل.
و .يف حال خمالفة الطالب ملدونة السلوك املشار الهيا أأعله تتخذ حبقه الاجراءات التأأديبية املعمول هبا يف اجلامعة.
املادة ( :)20توفر اجلامعة وسائط النقل للطلبة من اللكية اإىل مركز التدريب.
املادة ( : )21يقدم الطالب تقريراً فني ًا اس بوعيا للمرشف امليداين ,اذلي بدوره يقوم برفع اكفة التقارير (مع ملحظات املرشف امليداين) اىل
املرشف الأاكدميي يف فرتة أأقصاها أأس بوع من اترخي اإهناء تدريبه الطالب و وفق المنوذج الفين املعمتد لهذه الغاية .
املادة ( : )22بعد اإهناء الطالب املتدرب لربانجمه التدرييب يمت تقيميه من قبل املرشف الأاكدميي و ابلتنس يق مع اللجنة ,حيث توزع العلمات
للطالب عىل الشلك التايل:
 .1تقمي املرشف امليداين والأاكدميي ويرصد هل  %20من العلمة اللكية.
 .2التقارير الفنية ا ألس بوعية ويرصد لها نس بة  %20من العلمة اللكية.
أ
 .3الامتحان الهنايئ الكتايب والشفهيي ،حيث تكون جلنة التدريب يه اجلهة اخملتصة بوضع الامتحان ابلتنس يق مع املرشف الاكدميي.
وترصد نس بة  %30من العلمة الهنائية للك مهنا.
املادة ( : )23يبت جملس العمداء يف احلالت اليت مل يرد علهيا نص يف هذه التعلاميت.
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