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، ويعمل بها "جامعة عمان األهليةفي  الصيدالنيالتدريب الميداني تعليمات "تسمى هذه التعليمات  (:1)المادة 
 .من تاريخ إقرارها

  

ما  ،حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2)المادة 
 :لم تدل القرينة على غير ذلك

  الجامعة :  .جامعة عمان األهلية
 الكلية : .الصيدلةكلية 
 العميد : .الصيدلةكلية عميد 
 اللجنة  : .الصيدلةكلية التدريب الميداني في لجنة 
 الطلبة : .الكليةطلبة 

 النقابة : .نقابة الصيادلة األردنيين
مصااااان  : مثاااالالمكااااان المعتمااااد ماااان قباااال النقابااااة وو ار  الصااااحة، 

مختبارات ومساتودعات األدوياة و المستشفيات و الصيدليات و ية األدو 
الدوائياااة والمراكااا  الصاااحية ومحسساااات البحاااو  الساااريرية الرقاباااة 

 .والصيدلية االفتراضية في الكلية

 التدريب ةجه :

 الجلسة : .الجلسة الحوارية التي تتم للطلبة في الكلية من قبل اللجنة
 اللجنة التقييمية : .بةلجنة االمتحانات المشكلة في النقا

 ان اللجنةحامت : .امتحان النقابة التأهيلي
 التقييمية

 

بناًء على تعليمات نقابة صيادلة األردن يتم تدريب جميا  الطلباة داخال المملكاة األردنياة الهاشامية،  (:3)المادة 
 .حي  تنطبق هذه التعليمات على جمي  طلبة الجامعة

  
، مصاااان  األدوياااة، صاايدليات المجتمااا  :  أي ماان المحسساااات الصااايدالنية التالياااة يااتم التااادريب فاااي (:4)المادة 

ة االفتراضااية داخاال ي، الصاايدلالخاصااة او الحكوميااة  الخاادمات الطبيااة، و ار  الصااحة والمستشاافيات
 .الكلية

 

 

 تخصص الصيدلةلطلبة  الميدانيتعـليمـات التدريب 
 في جامعة عمان األهلية
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صاايدلة المتقاادمين للحصااول علااى درجااة البكااالوريو  فااي ال الكليااة يطلااب التاادريب ماان جمياا  طلبااة  (:5)المادة 
حساب الخطااة الدراسااية المعتمااد  وبمااا يتوافااق ماا  تعليمااات النقابااة حياا  يعتباار هااذا التاادريب متطلبااًا 

 . إجباريًا من متطلبات التخرج
 

عضاوية برئاساة مسااعد العمياد و  جاامعيفاي بداياة كال عاام  الكلياةمجلا  تشكل اللجنة بقارار مان       (:6)المادة 
، الكلياااةلمختبااارات فاااي ا ومشاااارفيضااااء هيئاااة التااادري  مااان أع كحاااد أقصاااىصااايادلة أعضااااء ( 5)

 :وتكون مهامها على النحو اآلتي
جراءاته    .أ   .متابعة تطبيق سياسة التدريب الميداني وتعليماته وا 

 .توضيح ظروف ومتطلبات التدريب للطلبة قبل مباشر  التدريب   .ب 
 .ة حي  أمكنتو ي  الطلبة على جهات التدريب المعتمد  وتوفير فرص تدريب للطلب   .ج 
 .عن طريق الخضوع المتحان النقابةعمل دراسات تقييمية حول جهات التدريب    .د 

 .(Logbook)إعداد سجل خاص بالتدريب   .ه 

 .إعداد قاعد  بيانات بأسماء الطلبة وجهات التدريب  .و 

 .داخل األردن في جهات تدريبهممتابعة تدريب الطلبة   .  

 .حان اللجنة التقييميةعقد الجلسات الحوارية إلعداد الطلبة المت  .ح 
 .ت ويد الطلبة المتدربين بإشعارات التدريب كل حسب جهة تدريبه  .ط 

 

يعتباار اإلشااراف علااى التاادريب جاا ًء ماان العاابء التدريسااي لعضااو الهيئااة التدريسااية المشاارف علااى  (:7)المادة 
حساااب التعليماااات النافاااذ  فاااي سااااعات  ثااا  بماااا يعاااادل التااادريب، ويحتساااب لاااه عااابء تدريساااي 

 .امعةالج
 

من بعد الحصول على الموافقة المسبقة  في أي من جهات التدريب البدء بالتدريب للطلبةيسمح  (:8)المادة 
 .جهة التدريب واللجنة

 

 : احتساب التدريب (:9)المادة 
 .ثانيةللسنة الجامعية ال وليحق للطالب البدء بالتدريب ابتداًء من الفصل الدراسي األ   .أ 
وعلااى  للتعليمااات المعمااول بهااا فااي النقابااة وفقاااً الصاايدالني ب الميااداني ساااعات التاادري تكااون   .ب 

 :اآلتي النحو
 . داخل االردن  ساعة تدريب ميداني( 0441)إنهاء على الطلبة األردنيين  -

 .داخل االردن  ساعة تدريب ميداني( 021)إنهاء  على الطلبة غير األردنيين -

 . ساعة 0441تصل الى يحق للطالب غير األردني اكمال مد  التدريب ل -
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 :إجراءات التدريب       :(11)المادة 

يقدم الطالب إشعار بداية التادريب وصاور  عنهاا إلاى اللجناة خا ل ماد  أقصااها خمساة أياام  .أ 
عمل مان ابتاداء التادريب وعلاى أن تعااد لاه موقعاًة مان مسااعد العمياد والعمياد خا ل أسابوع 

 .من تسليمها
الخاص باألدوية وتوقيعه وختمه بخاتم الصيدلية التي  (Log Book)يقوم الطالب بتعبئة الااا  .ب 

 .يتدرب بها وتسليمه عند توقي  نماذج التدريب
خااااص بالصااايدلية االفتراضاااية علاااى أن  (Log Book)يساااجل اسااام الطالاااب المتااادرب فاااي  .ج 

يتضامن اسام الطالااب وهاتفاه والصاايدلية وعنوانهاا وهاتفهااا األرضاي واساام الصايدلي المشاارف 
 .على التدريب حتى يتم متابعته في مكان تدريبه من قبل أعضاء اللجنة

ي إذا تباااين للجناااة التااادريب أثنااااء الجولاااة التفتيشاااية أن الطالاااب ال يتواجاااد فاااي الصااايدلية التااا .د 
 . يعتبر تدريبه الغيا انذار اولي و اذا تكرر الغياب يتم اعطاحه يتدرب بها 

 .يتم احتساب أرب  ساعات تدريب يوميًا خ ل الفصل الدراسي كحد أقصى .ه 
 .يتم احتساب ست ساعات تدريب يوميًا خ ل العطل كحد أقصى .و 
 . احتساب شهر التدريب عشرون يوم عمل فقط .  
ثمانياااة سااااعات يومياااًا خااا ل العطااال يتوجاااب علاااى الطالاااب  فاااي حالاااة الرغباااة فاااي التااادريب .ح 

 .  الحصول على الموافقة المسبقة من رئي  لجنة التدريب الصيدالني مباشر 
بدايااة تاادريب )يقااوم الطالااب باساات م نماااذج التاادريب المخصصااة فااي الصاايدلية االفتراضااية  .ط 

 .دريبعلى أن تكون مرقمة وموقعة من أحد أعضاء لجنة الت( ونهاية تدريب
يقوم الطالب بإرسال شهاد  بداية التدريب الموقعة مان العمياد إلاى النقاباة لفاتح ملاف تادريب  .ي 

 .للمستجدين أو تغذية الملف للمتدربين القدامى
 .يقوم الطالب بتعبئة المعلومات الخاصة به على دفتر التدريب بلون أ رق وبخط واضح .ك 
مان الصايدالني المساحول ومختاوم بخااتم يقوم الطالب بإحضار نموذج نهاية التادريب موقعاا  .ل 

توقيعهاا التادريب ثام ياتم التادقيق عليهاا و  (Log Book)الصايدلية حساب األصاول ومرفقاًا باااا 
تعتمااد الجامعااة ثاام ماان قباال رئااي  اللجنااة و عضاااء لجنااة التاادريب الصاايدالني فااي ماان أحااد أ

 .تختم بختم الكليةو من قبل عميد كلية الصيدلة  نهائياً 
نماذج التدريب للجنة التدريب في الجامعة خ ل ماد  اقصااها شاهر مان تااريخ يقدم الطالب  .م 

ولان ياتم اعتمااد أو قباول ( فاي الفصال الواحاد)التدريب في المحسساة الصايدالنية انتهاء مد  
 .  ي نموذج تدريب خارج نطاق العام الدراسي الحاليأ

 .ية ملف التدريب أو إغ قهيقوم الطالب بتسليم شهاد  نهاية التدريب بدوره للنقابة لتغذ .ن 
 

إذا حصال فيهاا  ةالغيافي بداية التادريب ونهايتاه مان قبال جهاة التادريب وتعاد  التدريب بأ نماذجتع (:11)المادة 
 .أي كشط أو طم  أو تغيير
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على الطالب بعد اجتيا  امتحان نقابة صيادلة األردن وحصوله على شهاد  النجاح في التدريب   :(12)المادة 
ضر الشهاد  للتوقي  من مساعد العميد لشحون التدريب ومن ثم تسليم نسخة من هذه أن يح

وتعتبر هذه الشهاد  متطلبًا من . الشهاد  للصيدلية االفتراضية وأخرى لدائر  القبول والتسجيل
  . متطلبات التخرج لطلبة قسم الصيدلة

 : الطالب المجسر:(13)المادة 
لديه فتر  عمل سنة على االقل يعفى من متطلبات و  والذي يحمل شهاد  دبلوم صيدلة .0

 .التدريب
لي  له أي تدريب يتم تدريبه بالشكل الكامل بدون أي والذي يحمل شهاد  دبلوم صيدلة و  .2

 .عفاءاتإ
 
 

دبلوم التدريبي من جامعة عمان األهلية يتم احتساب مائة ساعة تدريب لكل طالب حاصل على ال:(14)المادة 
ماان المجاااالت  يبالتعاااون ماا  محسسااات رائااد  فااي أردنااي  ار  التعلاايم العااالي األف بااه ماان و معتاار و 

 :التالية
 دبلوم تدريبي في ادار  الصيدليات  .0
 المبيعات دبلوم تدريبي في التسويق و  .2
 تأكيد الجود ريبي في التصني  الدوائي الجيد و دبلوم تد .3

 
 .ما هو معمول به في جهات التدريبامعة و وتعليمات الج  بأنظمةعلى الطلبة االلت ام    :(15)المادة 

 
  .تحال الحاالت غير المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى مجل  الكلية للبت فيها    :(16)المادة 

 

 .هذه التعليمات نفيذعن ت مسحوالنومساعد العميد عميد الكلية    :(17)المادة 
 


