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 في جامعة فيالدلفياالعلوم الطبية المساندة كلية  ةلطلب عمليتعليمات التدريب ال

في جامعة فيالدلفيا" الطبية المساندة  لعلومالطلبة كلية  عمليتسمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب ال (:1المادة )

 .من قبل مجلس العمداء في جامعة فيالدلفيا اعتمادها ويعمل بها من تاريخ

 يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها:  (:2المادة )

 جامعة فيالدلفيا  :الجامعة

  العلوم الطبية المساندةكلية  :الكلية

 قسام كلية العلوم الطبية المساندةأ :القسم

  العلوم الطبية المساندةعميد كلية  :العميد

 :عمليالتدريب ال

 

 :أكاديميمنسق 

الصحية المبنية على جراءات اإلالمهارات و وتطبيقممارسة 

على صقل الطلبة  ةعدلمسا العمليةالمواد  ضمناألسس العلمية 

 ألعدادهم لسوق العمل. مهاراتهم في األداء اآلمن

 كل في والتنسيق شرافلإل نيعي   الذي التدريسية الهيئة عضو

 .عمليال التدريب في المتعلقة الجوانب

 المختبراتفي المرافق للطالب  المدرسعضو هيئة التدريس أو  السريري: المدرب

 .المعتمدةمؤسسات التدريب في أو  ،والعيادات داخل الجامعة

 دة من الكليةعتمالمؤسسات المولمختبرات والعيادات داخل الجامعة ا :مؤسسات التدريب

لغايات التدريب العملي في  التي يلتحق بها الطالب المتدرب

 .القطاعات المختلفة

 العلوم الطبية المساندة. في كلية والمختبرات عمليللجنة التدريب ا :لجنةال

 

وذلك في األقسام والوحدات التخصصية في  الكلية، لكافة طلبة جباريا  إ عمليال التدريب يكون(: 3المادة )

  .مؤسسات التدريب العملي

 إلنجاحالموكلة لها للقيام بالمهام والواجبات  ي والمختبراتعمللعميد الكلية لجنة التدريب ا يشكل (:4المادة )

 وتتولى اللجنة المهام التالية: .األكاديمي المنسق برئاسة العملية التدريبية

 عملي.تأمين موافقات التدريب الالتواصل مع مؤسسات التدريب المختلفة و  .1

مع مؤسسات التدريب المختلفة لتوقيع مذكرات تفاهم تسهم في توفير أماكن  والتنسيق التواصل .2

 تدريب للطلبة. 

 .إعداد نماذج تقييم الطلبة ومؤسسات التدريب واعتمادها ومتابعة تنفيذها .3

 .للكلية عمليعداد دليل خاص بالتدريب الإ .4
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  .االمتحانات العملية إلجراءالتنسيق  .5

خالل إعداد وتنسيق  المرتبطة بالمواد ذات الشق العملي من للبرنامجتقييم تحقيق نتاجات التعلم  .6

 العملية المعتمدة لهذا الغرض.  متحاناتاال

 باألجهزة والمعدات واألدوات الالزمة.الكلية في والعيادات المختبرات تجهيز  .7

 .وإعطاء مقترحات بشأن تطويرهاالتقييم الدوري والمستمر لمحتويات المختبرات والعيادات  .8

 مما له صلة بتيسير عملية التدريب العملي وإنجاحها. عميد الكلية يكل فها بهما  .9

 عمليالبأنظمة وتعليمات مؤسسات التدريب الجامعة وبكافة التعليمات المعمول بها في يلتزم الطالب (: 5المادة )

 . بما في ذلك األسس والقواعد األخالقية والمهنية العامة

 األهداف الموضوعة لها. عملية وفقجراءات الالزمة المختلفة لكل مادة تعتمد الكلية المهارات، واإل (:6المادة )

 وفق الخطة الدراسية المعتمدة للبرنامج.  في مؤسسات التدريب عمليال يُسمح للطالب بالبدء بالتدريب (:7المادة )

يتم تقييم الطالب بأساليب مختلفة على فترات مختلفة وفق اإلجراءات المتبعة في دليل التدريب  :(8المادة )

 عملي. ال

 :التالية المهام األكاديميمنسق الب تناط (:9) المادة

 مصادر التعلم مع المدرب السريري للمادة.و الكتب المقررةتحديد الدراسية و خططال عدادإالعمل على  .1

يكون متالئما و تعل مها،ويتفق مع مخرجات  ،لمادةاق أهداف يحق   بمااالمتحانات  ومحتوى تحديد طبيعة .2

وبالتنسيق مع المدرب  ،في الجامعةالمعتمد توزيع العالمات  وفقنظيرتها من المواد النظرية  أهدافمع 

 .السريري

 السريريين.المدربين  التنسيق لعقد االجتماعات الدورية مع .3

  ومتابعة تنفيذه. ،عمليالدوام ال الطلبة بمتطلبات إرشادي لتعريفإعداد برنامج  .4

 عميد. مع ال وبالتنسيقضمن المادة العملية المدربين السريريين متابعة دوام  .5

للسير ميد والذي بدوره يرفعه للعرئيس القسم لبدوام جزئي ورفع تقرير  ينالسريري المدربينرصد دوام  .6

 المالية وفق األصول المتبعة في الجامعة.  صرف مستحقاتهمبإجراءات 

 مع المدرب السريري. يعملال التدريب دوام الطلبة في أماكن تنظيم .7

 

 -التالية: المهام السريري  بالمدربتناط  (:10) المادة

 .الخاصة لكل مادة هداف ونتاجات التعلمأوفق مسؤولية تدريب الطلبة  . أ
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 الخطة الدراسية.وفق  ةالعملي المادةالخاصة بو المعتمدةالتقييم ا  لنماذج وفقتقييم الطلبة  . ب

 .جراءات االمتحانات العملية للطلبةإالمشاركة في تنفيذ  . ت

 العملي.  حضور ورشات العمل الخاصة بالتدريب . ث

 -مثل:  ،عمليةلكل مادة قة بالتدريب إعداد ملف يحتوي كافة االوراق المتعل    . ج

 .وأهدافها المادةخطة  .1

 .عمليالتعليمات التدريب  .2

 عملي.توزيع الطلبة في التدريب ال .3

 .الطلبةتقييم النماذج المختلفة التي تم استخدامها في  .4

 نماذج تقييم الطلبة ألماكن التدريب وتقييم أماكن التدريب للطلبة. .5

 العاليسسات التعليم مؤعتماد اهيئة الجامعة، ومتطلبات متطلبات  فقو المادة أية نماذج تقتضيها .6

 ضمان جودتها.و

والخاصة الخدمة وعائالتهم  يلتزم الطالب بالقواعد المهنية واألخالقية الخاصة بالتعامل مع متلقي   (:11المادة )

 : نةوالمتضم  خالقي للمعالج الطبيعي، بالميثاق األ

 .احترام متلقي الخدمة وعائلته -1

 .وتسهيلها واحترامهاته باستقاللي االعتراف مع متلقي الخدمة ورفاهية صحة تعزيز -2

 احترام خصوصية متلقي الخدمة والحفاظ على سرية معلوماته. -3

 التعامل مع متلقي الخدمة بعدالة ونزاهة.  -4

 . للمساءلةبطريقة آمنة ومختصة وخاضعة المتميزة ممارسة الخدمة الصحية  -5

التواصل الفعال والتعاون مع الزمالء من المهن المختلفة بما يخدم مصلحة متلقي الخدمة ويحقق الهدف  -6

 المرجو منها. 

 المحافظة على صحته وعافيته.  -7

 تحقيق النزاهة المهنية.  -8

في المختبرات ومؤسسات لغايات التدريب العملي  المعتمدالزي الرسمي بارتداء يلتزم الطالب  (:12المادة )

 ، ويحدد على النحو اآلتي:التدريب

أبيض لطالب  (الب كوت ) يولرمو ،( لطالب العالج الطبيعيScrubزي موحد باللون األسود ) . أ

وبما يتناسب مع شعار الجامعة وشارة تحمل االسم الكامل للطالب يوضع عليها  . التغذية السريرية

 .متطلبات مؤسسات التدريب

  .دون كعب ومنمام حذاء مغلق من األ . ب

 يجب أن يكون الزي مكويا  ونظيفا . . ت

 .بات االلتزام بارتداء غطاء أبيض للرأسعلى جميع الطالبات المحج   . ث
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 العملي.أثناء التدريب  وغيرها واالكسسواراتيمنع ارتداء المجوهرات  . ج

 ها.ؤطال واألظافر أ تطويل ويمنعوضع مساحيق التجميل المبالغة في يمنع  . ح

 مفرودا.تركه  وعدمالطالبة ربط الشعر /يتوجب على الطالب . خ

في حال عدم تطابق تعليمات الزي الواردة مع تلك المعمول بها في مؤسسة التدريب تكون األولوية  . د

 لتعليمات مؤسسة التدريب.

 .المتعلقة بتعليم الطلبة وتدريبهم وتعليماتهايلتزم المدرب السريري بأنظمة الجامعة  :(13المادة )

صابة في مؤسسات حدوث اإلعند يلتزم كل من المدرب السريري والطالب باتباع التعليمات  (:14المادة )

 التدريب.

 :والمتمثلة في لتدريب في المختبراتعامة لالقواعد البيلتزم الطالب (: 15المادة )

 .يمنع تناول الطعام والشراب والتدخين ومضغ اللبان 

  بالمختبر.يجب إتباع اإلرشادات والتوجيهات الخاصة 

  زعاج الطلبة اآلخرين في المختبر.إيراعى عدم 

  دوات المختبر إال بإذن مسبق من مشرف المختبر.أي من أخراج إيمنع 

  ليها عند االنتهاء من استعمالها.إعادتها إماكنها المخصصة وأدوات ومعدات المختبر في أيراعى حفظ 

  والمعدات المختلفة في المختبر.يجب إستشارة مشرف المختبر في كيفية إدارة األجهزة 

 الحقائب، الحاجيات، ثال على ذلك م)ية مسؤولية كاملة عن ممتلكاته الشخص يعتبر الطالب مسؤوال

 (...لشخصيةالمفاتيح ا

 

  : في ، والمتمثلةشروط االستعارة من المختبراتب يلتزم الطالب :(16) المادة

 .أن تكون االستعارة بهدف العملية التعليمية فقط 

  إستمارة معتمدة من المختبر والتوقيع عليها. بملءأن يقوم الطالب 

 عاان ذلااك يخضااع الطالااب ه وفااي حالااة تخلفاا ،رجاااع المحااددتعاااد األدوات المسااتعارة فااي نفااس يااوم اإل

 للمساءلة القانونية.

  وفااق المسااؤولية تعطاال أو فقاادان الجهاااز أو األداة المسااتعارة يتحماال الطالااب بتساابب الطالااب فااي حااال

 األنظمة والتعليمات المتبعة في الجامعة. 

 

 في الحاالت التي لم يرد فيها نص.  مجلس العمداءيبت  (:17المادة )

 .التعليماتهذه عن تنفيذ  مسؤولونعملي التدريب ال ةلجنعميد الكلية و (:18المادة )


