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التدريب العملـي الصيفـي
إعــــداد
د /مرفت حامد الحمامصي
ص /بيتر سمير أيوب

تحت إشراف
أ.د .عالء الدين السيد السيسي
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

2

مقــدمة
إن التعليم العالي يشغل االهتمام نظرا ألهميته في رسم المسارات المستقبلية للدول والمجتمعات  ,وازداد أهميته في
ظل ما تطرحه العولمة من مفاهيم وتطبيقات وتعززها التطورات المتسارعة ألنظمة االتصال والمعلومات .
لقد تميزت العملية التدريبية منذ أمد طويل باهتمام المجتمعات  ,لكونها أداة لتربية الفرد وتنمية المجتمع ووسيلة لحفظ
المعرفة والثقافة اإلنسانية وبذلك أصبح التعلم عنصرا بارزا من عناصر الخطط التنموية الشاملة والية رئيسية من
آليات النهوض بالمجتمع .
إن رسالة التدريب الصيفي هو الحرص على خلق عالقات متميزة وفعالة في مجال التدريب بين الجامعة وطالبها من
جهة  ,وجهات التدريب من جهة أخرى بهدف بناء جيل متطلع وواعد ولهذا فان جامعتنا وضمن خططها الدراسية
مقرر التدريب العملي الصيفي ليكون أداة فعالة لتحقيق أعلى درجات التوافق بين خريجيها وبين الوظائف المتاحة من
اجل التطوير والمشاركة في خطط التنمية
تؤدى الجامعات بشكل عام دورا مقدسا في إعداد الطلبة إعدادا علميا ونفسيا جيدا للخريج من أروقة الجامعات إلى
سوق العمل ومواقع اإلنتاج لخوض غمار الحياة العملية الجديدة فيما بعد
يعتبر التدريب العملي الصيفي احد أشكال التدريب الهادف لتعريف الطالب واقع البيئة العملية والحياة العملية واالنتقال
به من داخل الكلية لما اعتاد عليه من هدوء وحماية إلى العالم الخارجي وما يحتاج إليه من جد وانضباط والتزام
وتحمل المسؤولية فيبدأ هنا االحتكاك الحقيقي بالعالم المهني محاولة منه بنقل كل ما تعلمه وصقله بشكل عملي
صحيح  .ولذلك يتوجب علينا أن نساعده في دخول غمار هذه الحياة الجديدة ومد يد العون له ليكن عنصر بناء داخل
المجتمع ويكون احد دعائم التنمية والتطور الحقيقي للبلد الن األمم ال تنهض إال بوجود أبناء أكفاء يمكنهم تحمل
المسؤولية والسير قدما .
أن تدريب الطالب خالل األجازة الصيفية يعتبر أحد أشكال التدريب الهادفة إلى تعريف الطالب بواقع البيئة العملية
وما تحتاج إليه من جد وانضباط كما انه من جهة أخرى يتيح الفرصة لمؤسسات القطاع العام والخاص للتعرف على
إمكانات الطالب ومهاراتهم هذا باإلضافة إلى فوائده فيما يتعلق بتوجيه الشباب نحو االستفادة من األجازة الصيفية.
أهداف التدريب الصيفي -:










إتاحة الفرصة للطالب لكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج
تعميق فهم الطالب للعلوم النظرية التي تلقوها في مجال تخصصهم
توجيه الطالب على تحمل المسئولية والتقيد بالمواعيد
توجيه الطالب على التعامل مع أفراد المجتمع خارج الجامعة
توجيه الطالب على احترام اآلخرون واالستماع إلى أرائهم
تهيئة الطالب على إعداد وكتابة التقارير الفنية
تطوير مهارات الطالب العلمية وتهيئته للعمل الميداني
تزويد المؤسسات الصناعية بالمعلومات عن نوعية الموارد البشرية التي ستساهم في الصناعة والتنمية
والخدمات مستقبال
إتاحة الفرصة لتلك المؤسسات لتقويم أداء الطالب أثناء فترة التدريب ومعرفة مدى االستفادة منه وتوظيفه بعد
تخرجه
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 ال يقف التدريب الصيفي فقط على الفائدة العائدة على الطلبة من التدريب ولكن تفعيال لبنود الئحة الكليةفهناك اتجاه جديد نحو االستفادة الفعلية لجهات التدريب ( المستشفيات  ،الصيدليات األهلية ) سواء المادية أو
المعنوية أو حتى الصورة الدعائية وذلك ما سوف يتم توضيحه في الفصل الخاص ( عائد التدريب على
الجهات المسئولة عنه وعلى الطالب أن يقضى فترة التدريب المحددة لدى جهة التدريب التي عينت له أو
تمت الموافقة عليها من قبل لجنة التدريب الصيفي وعدم االنتقال إلى جهة أخرى إال بعد الحصول على
موافقة رسمية من كل من الجامعة وجهة التدريب وااللتزام بقواعد وأنظمة العمل لدى جهة التدريب .
أ ن يقوم الطالب بجمع المعلومات والعناصر الالزمة لكتابة التقرير النهائي للتدريب الصيفي
يقدم التـدريب الصيفـي فرصة مثالية لطالب الكلية للتدريب على كيفية بناء مستقبل مهني ناجح حيـث تنص
الالئحة الداخلية للكلية المادة ( )01وتعديالتها على ما يلي -:
على الطالب أن يقضى فترتي تدريب مجموعها ما ال يقل عن ( )011ساعة طبقا لمشروع التدريب الذي يقره
مجلس الكلية سنويا .
 - 1الفترة األولي :
مدتها ال تقل عن ( ) 011ساعة وذلك في األجازة الصيفية التي تلي الدراسة بالفرقة الثانية بأحدي الصيدليات
األهلية أو صيدليات المستشفيات .
 - 2الفترة الثانية :
مدتها ال تقل عن (  ) 011ساعة وذلك في األجازة الصيفية التي تلي الدراسة بالفرقة الثالثة بأحدي مصانع األدوية أو
بأحد المستشفيات التي يطبق بها نظام الصيدلة اإلكلينيكية ويجوز للطالب مواصلة التدريب لساعات أكثر في أحدي هذه
المجاالت السابقة وفقا لرغبته وعلي الطالب أن يبلغ مجلس الكلية كتابة عند انقطاعه عن التدريب سواء كان هذا
االنقطاع مؤقتا أو نهائيا .
وال يمنح الطالب درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية إال إذا قدم شهادة يعتمدها المسئول في كل من هذه
المؤسسات الصيدلية التي تدرب فيها تثبت قضاء مدة التدريب على وجه مرضى أثناء تدريبه و يعتمدها مجلس الكلية
بناء على تقرير ممن يعينهم مجلس الكلية لإلشراف على التدريب .

أ) آليات التطوير المستمر في التدريب العملي الصيفي
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 - 0التعاقد مع عدد أكبر من الشركات الدوائية المختلفة للتدريب الصيفي وذلك عن طريق :
أ) تشجيع شركات األدوية للمشاركة واإلشادة بدورهم في تدريب الطالب عن طريق وضع أسمائهم على
صفحات الموقع االلكتروني للكلية .
ب) توجيه خطابات شكر إلى رؤساء مجالس أدارة الشركات عند انتهاء التدريب .
ج) تقديم المساعدة الممكنة في إجراء بعض اختبارات اإلتاحة الحيوية الخاصة بتسجيل األدوية في وحدة
اإلتاحة الحيوية الخاصة بالكلية .
د) عرض صور لألدوية وللشركات المنتجة لها على الشاشات الداخلية الخاصة بكلية الصيدلة .
هـ) دعوة الشركات لحضور حفل التخرج السنوي بالكلية و تقديم شهادات تقدير لهم .
 - 2اختيار المستشفيات الخاصة باإلضافة إلى المستشفيات الحكومية مع األخذ في االعتبار :
أ) تخصيص مكافآت مالية للمشرف على التدريب (صيدلي – طبيب )
ب) االلتزام بالمحتوى العلمي للتدريب الصيفي المحدد من قبل الكلية
ج ) تعيين مشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لإلشراف على الطالب أثناء فترة التدريب الصيفي
د) تخصيص مكافأة مالية للسادة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
هـ) تقديم شهادات تقدير و خطابات شكر للسادة المشرفين على التدريب الصيفي للطالب
 -3اختيار الصيدليات األهلية المناسبة للتدريب الصيفي على أساس النحو التالي :
أ) تحديد قائمة بأسماء الصيدليات األهلية للتدريب فيها
ب) التزام الصيدليات األهلية المختارة بالمحتوى العلمي للتدريب للطالب .
ج) اإلعالن عن أسم ومكان الصيدلية التي تم فيها التدريب كنوع من التحفيز و التشجيع وذلك على موقع الكلية
االلكتروني أو شاشات العرض المتعددة داخل الكلية .
د) دعوى مديري الصيدليات المتميزة لتقديم محاضرة عن التدريب الصيفي داخل الكلية
هـ) تعيين بعض اللجان من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لزيارة الصيدليات قبل التعاون معها لتدريب الطالب بها
.
و) تقديم شهادات تقدير للصيدليات المتميزة في حفل الخريجين من كل عام .
 - 0آليات تقييم و متابعة الطالب أثناء التدريب الصيفي-:
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( أ ) أن يكون للتدريب الصيفي على مختلف أشكاله منهج متعارف عليه يتالئم مع المستوي األكاديمي للطالب
ويمزجه مع متطلبات السوق يوضع باالتفاق مع أعضاء هيئة التدريس والسادة المسئولين عن التدريب بمختلف
اتجاهاتهم
( ب ) يقوم كل طالب بعمل بحث أو ملخص عن برنامجه التدريبي ويتم تقييمه من عضو هيئة التدريس المسئول
للتأكد من االستفادة الكاملة من فترة التدريب الصيفي
( ج ) نشر أبحاث الطلبة المتميزة على موقع الكلية وعرض صورهم على شاشات العرض الخاصة داخل الكلية
( د ) عقد لقاء سنوي لتقييم ما تم عمله في التدريب الصيفي وبحث نقاط الضعف والقوة لزيادة معدل التطوير
( هـ ) عمل استبيانات دورية عن رأى الطالب في التدريب الصيفي ومدى مالئمته لمتطلبات سوق العمل

خطة التدريب العملي الصيفي لطالب كلية الصيدلة – جامعة طنطا
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يعد التدريب الميداني للطالب جزءا هاما من الخطة التعليمية للبرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية ومتطلبا أساسيا
للتخرج حيث يتدرب الطالب لفترة محددة بإحدى تخصصات كلية الصيدلة (كشركات األدوية أو المستشفيات أو الصيدلة
األهلية) وذلك من أجل إكسابهم خبرة عملية في مجاالت التخصص ،إن مقرر التدريب الميداني يعتبر مقياسا للتحصيل
العلمي ويقوم بدور أساسي في ربط الدراسة في الكلية بالتطبيقات العملية في سوق العمل .
وتتيح الخطة التدريبية المقترحة تنفيذ هذا المتطلب من خالل التدريب في سوق العمل المتاح للصيادلة في:
 - 0المستشفيات
 - 0شركات األدوية
 -3الصيدليات األهلية
أهداف التدريب العملي الصيفي :
 - 0فتح قنوات اتصال بين سوق العمل وبين طلبة الكلية من ناحية وبين سوق العمل وأعضاء هيئة التدريس وإدارة
الكلية من ناحية أخرى وما يحققه ذلك من تطوير خطط الدراسة في كل تخصص  ,وتعريف جهات التدريب
باإلمكانيات المتاحة في الكلية
 - 0إتاحة الفرصة للطالب الكتساب الخبرة العملية قبل التخرج
 - 3إكساب الطالب الخبرات والقدرات في تطبيق المفاهيم والنظريات التي درسها على الواقع العملي الذي يمارسه .
 - 0تعويد الطالب على تحمل المسؤولية والتقيد بالمواعيد والتعامل مع الموظفين اآلخرين واحترامهم  ,واالستماع
إلى آرائهم وغيرها من مهارات العمل الجماعي
 - 5إكساب الطالب مهارات إدارة الوقت وتنظيمه وأهمية ذلك للمنشأة
 - 6تعريف جهات التدريب بمستوى الطلبة في الكلية من ناحية مهاراتهم العلمية والعملية وتطلعاتهم وما ينتج عن
ذلك من أثار ايجابية على مستوى العملية والتعليمية ومما يسهم في استقطابهم وتوظيفهم
 - 7تعريف الطالب بمجاالت العمل المتوقع إن يعمل الخريج بها بعد التخرج ومعايشة لظروف العمل الفعلية -األمر
الذي ينمى المهارات التطبيقية ويرفع مستوى تحصيله إتاحة الفرصة للطالب لكسب الخبرة العملية والتدريب
قبل التخرج
 - 8تعميق فهم الطالب للعلوم النظرية التي تلقوها في مجال تخصصهم
 - 9تهيئة الطالب على أعداد وكتابة التقارير الفنية
 - 01تطوير مهارات الطالب العلمية وتهيئته للعمل الميداني
 - 00تزويد المؤسسات الصناعية بالمعلومات عن نوعية الموارد البشرية التي ستساهم في الصناعة والتنمية
والخدمات مستقبال

(أ)

توصيف مقرر التدريب العملي الصيفي الخاص بالمستشفيات

أوال :المحتوى العلمي:
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.3
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.5
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.7
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التدريب على بعض اإلسعافات األولية المطلوب معرفتها للصيدلي في الحاالت الطارئة مثل (الحريق
و الحساسية و.).......
التعامل مع بعض الحاالت من أقسام مختلفة للتعرف على أعراض بعض األمراض لتساعد في
التوجيه السليم لحالة المرضى قبل االستخدام
كيفية التعامل السريع مع حاالت الحساسية وتوجيه المريض إلجراء اختبار الحساسية لبعض األدوية
كيفية أدارة صيدلية المستشفى .
كيفية التعامل مع المرضى .
تخزين األدوية بطريقة علمية سليمة .
أدارة العالقة التبادلية مع العاملين بالمستشفى (األطباء و هيئة التمريض و .)..........
تحضير الوصفات الصيدلية.

ثانيا :مستخرجات التعلم المستهدفة-:
(أ)المعلومات والمفاهيم-:
بعد االنتهاء من فترة التدريب يجب أن يكون الطالب قادرا علي - :
 .0تلخيص مفاهيم الخدمات اإلكلينيكية الموجودة في صيدلية المستشفى ومنها -:
 خدمات النصح واإلرشاد .
 الخدمات التعليمية
 خدمات التوثيق الخاص بالصيدلية .
 .0التعريف باإلجراءات الخاصة تجاه بعض األقسام الهامة مثل أقسام مرض السرطان والعناية المركزة.
 .3تعلم و فهم اإلسعافات األولية الخاصة ببعض الحاالت الطارئة مثل -:
 الحريق
 االختناق
 .0التعريف بالتعامل السريع مع حاالت الحساسية .
(ب) المهارات الذهنية -:
بعد االنتهاء من فترة التدريب يجب علي الطالب أن يكون قد أكتسب المهارات اآلتية - :
.0التعامل المثالي مع الوثائق الخاصة بالصيدلية والسجالت المعتمدة .
 .0استخدام المعلومات الدراسية بالشكل التطبيقي في المستشفى أثناء التدريب .
 .3استخدام الطرق العلمية في حساب الجرعات الدوائية .
 .0أدراك المشاكل التي قد تواجه المرضى وكيفية التعامل معها .
(ج) المهارات المهنية -:
بعد االنتهاء من التدريب علي الطالب المتدرب أن يكون ملما بما يلي - :
 .0حساب الجرعات الدوائية خاصة في حاالت األدوية الشديدة الفاعلية .
 .0تطبيق نظام الحاسب اآللي في التوثيق داخل الصيدلية .
 .3كيفية التعامل مع العاملين المستشفى ( المدير  ،األطباء  ،الصيادلة  ،الممرضين )..... ،
(د) المهارات العامة -:
8

من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب بعد انقضاء فترة التدريب ما يلي - :
 .0العمل الجماعي مما يتيح التعامل األمثل مع المشكالت .
 .0التواصل الشفهي أو الكتابي مع مختلف العاملين المستشفى .
 .3كيفية التعامل مع مندوبي شركات األدوية.
 أساليب التعليم والتعلم :تنظيم محاضرة تمهيدية لتعريف الطالب بالتدريب الصيفي في نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرق الثانية والثالثة ويقوم
بإلقائها وكيل الكلية لشئون الطالالب أو عميالد الكليالة وكالذلك عالرض الشالهادات والتقالارير والوثالائق المسالتخدمة وطريقالة
استيفائها .

(ب) توصيف مقرر التدريب العملي الصيفي بالصيدليات األهلية
أوال :المحتوى العلمي :
 .0التدريب على مهارات التعامل مع المرضي واإلدارة في الصيدلية .
 .0التدريب على التعامل مع شركات الموردة لألدوية والمستحضرات الصيدلية من حيث الطلبيات  ..الخ .
 .3التدريب على التعامل مع الحاالت الصعبة والحرجة قبل النقل للمستشفى .
 .0دراسة بعض األدوية وبديلتها المتاحة في األسواق .
 .5استخدام الحاسب اآللي لحفظ محتويات الصيدلية من أدوية من حيث الكمية  ،الشركة المنتجة  ،السعر ،تاريخ
الصالحية  ،توفير الغرف للمرضى .
 .6قواعد التعامل مع مصلحة الضرائب .
 .7كيفية تخزين األدوية داخل الصيدلية بطريقة سليمة .
 .8كيفية ترتيب األدوية داخل الصيدلية
OTC Drugs .9
 .01التعرف على األدوية المذكورة في جداول السموم والمخدرات كيفية حفظها وصرفها والتعامل معها .
 .00تحضير التركيبات العالجية داخل الصيدلية .
 .00شرح استخدام الدواء ومراجعة الجرعة ومناقشته مع الطبيب في حالة وجود أي مالحظات
ثانيا :مستخرجات التعلم المستهدفة-:
(أ) المعلومات والمفاهيم -:
بعد االنتهاء من فترة التدريب يجب أن يكون الطالب قادرا علي - :
 -0تعليم الطالب أثناء التدريب مجموعة من المفاهيم األساسية للتدريب الصيدلي مثل -:
 قراءة الوصفة الطبية و إعطاء معلومات عن االستخدام الصحيح للدواء .
 مراجعة وتوزيع الدواء .
 كيفية الرد على استفسارات المريض .
 -0يسترجع الطالب المشاكل الخاصة باألدوية من المحتوى الدراسي مثل-:
 اآلثار الجانبية و الضارة لألدوية .
 تفاعالت األدوية .
 األخطار الدوائية .
 - 3التعرف على االستخدام األمن األدوية المكملة مثل العالج باألعشاب المتاح في السوق المصري.
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 - 0إلمام الطالب ببعض المشكالت الخاصة بالصحة العامة وعالقتها بالمجتمع مثل -:
 اإلجراءات المتخذة للمنع والوقاية من األمراض .
 تحسين الصحة العامة .
(ب)

المهارات الذهنية -:

بعد االنتهاء من فترة التدريب يجب علي الطالب أن يكون قد أكتسب المهارات اآلتية - :
 .0إدراك المشاكل وكيفية حلها خاصة في مجال مشاكل األدوية التي تواجه المرض.
 .0استخدام المعلومات المتعلقة بالدواء حتى يسهل المقارنة بين األدوية التي تنتمالي لالنفس المجموعالة الدوائيالة مالن
حيث الفاعلية واآلثار الجانبية .
 .3تطبيق التفكير الخالق في المجاالت المختلفة من تصميم األدوية وتصنيع األدوية .
 .0وصف األدوية الرفية (OTC
(ج) المهارات المهنية -:
بعد االنتهاء من التدريب علي الطالب المتدرب أن يكون ملما بما يلي - :
 .0كيفية التعامل مع المرضى من حيث كيفية صرف الالدواء واالستشالارات الطبيالة والتصالرف فالي األدويالة الثانيالة
الصرف.
 .0تطبيق نظام الحاسب اآللي داخل الصيدلية .
 .3التعامل المثالي مع األدوية الخطرة كالمخدرات والمسموم المدرجة في الجداول الصيدلية .
(د) المهارات العامة -:
من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب بعد انقضاء فترة التدريب ما يلي - :
 .0التواصل الشفهي أو الكتابي مع باقي المهنيين في الرعاية الصحية .
 .0استخدام المصطلحات العلمية الصيدلية مع المهنيين في الرعاية الصحية .
 .3النصح في بعض المشاكل الصحية والتوجيه للطبيب المختص .
 .0إقرار العمل الجماعي

(ج) توصيف مقرر التدريب العملي الصيفي الخاص شركات األدوية
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أوال :المحتوى العلمي
 .0التدريب على التعامل مع بعض األجهزة العلمية التحليلية في قسم أل (. )Quality control unit
 .0التدريب على دراسات اإلتاحة الحيوية الخاصة باألدوية .
 .3التدريب على خطوط اإلنتاج والتعرف على ( )Flow chartالخاص بكل مستحضر صيدلي
 .0التدريب على أجهزة القياس المختلفة المتوفرة والغير متوفرة في الكلية .
 .5التعريف بمتطلبات العمل في المجاالت المحلية في شركات األدوية من حيث الدورات التدريبية و غيرها
ثانيا :مستخرجات التعلم المستهدفة-:
(أ) المعلومات والمفاهيم -:
بعد االنتهاء من فترة التدريب يجب أن يكون الطالب قادرا علي - :
 .0فهم مبادئ التصنيع الجيد في عمليات اإلنتاج والتعبئة .
 .0تعلم كيفية متابعة اإلجراءات الخاصة بوحدات ضمان الجودة ما قبل وبعد اإلنتاج .
 .3تطبيق ما تم دراسته بالكلية مع أقسام الشركات المختلفة .
 .0االستخدام الصحيح لألجهزة العلمية بالمصنع .
(ب) المهارات الذهنية -:
بعد االنتهاء من فترة التدريب يجب علي الطالب أن يكون قد أكتسب المهارات اآلتية - :
 .0استخدام المعلومات الدراسية بصورة تطبيقية في الشركات الخاصة بالتصنيع .
 .0التالدريب علالى حالالل المشالاكل الممكالالن حالدوثها وكيفيالة التعامالالل معهالا بصالالورة مثاليالة خاصالة فالالي مجالال التصالالنيع
الدوائي .
(ج) المهارات المهنية -:
بعد االنتهاء من التدريب علي الطالب المتدرب أن يكون ملما بما يلي - :
 .0التعامل المثالي مع األجهزة خاصة الدقيق منها والغير متوفرة بمعامل كلية الصيدلة لتحقيق أقصى استفادة .
 .0تطبيق نظام الحاسب اآللي وكيفية التعامل مع النظام اإللكتروني الخاص بالمصنع
 .3كتابة التقارير العلمية و المهنية
(د) المهارات العامة-:
من أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب بعد انقضاء فترة التدريب ما يلي - :
 .0التواصل الشفهي أو الكتابي مع أعضاء الشركة خاصة في حالة حدوث مشاكل إنتاجية .
 .0استخدام المصطلحات العلمية في عمليات التصنيع الدوائي .
 .3كيفية العمل كعضو فعال في فريق العمل .

(د) تقييم الطالب
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جهات التدريب

التوقيت

تشتمل جهات التدريب على القطاعات األساسية التالية :
 المستشفى مصنع األدوية الصيدلية األهليةعلى الطالب أن يقضى فترتي تدريب مجموعها ال يقل عن ()011
ساعة طبقا لمشروع التدريب الذي يقره مجلس الكلية سنويا .
 - 1الفترة األولي :
مدتها ال تقل عن ( ) 011ساعة وذلك في األجازة الصيفية التي تلي
الدراسة بالفرقة الثانية بأحدي الصيدليات األهلية أو صيدليات
المستشفيات .
- 2الفترة الثانية :
مدتها ال تقل عن (  ) 011ساعة وذلك في األجازة الصيفية التي تلي
الدراسة بالفرقة الثالثة بأحدي مصانع األدوية أو بأحد المستشفيات التي
يطبق بها نظام الصيدلة اإلكلينيكية ويجوز للطالب مواصلة التدريب
لساعات أكثر في أحدي هذه المجاالت السابقة وفقا لرغبته وعلي الطالب أن
يبلغ مجلس الكلية كتابة عند انقطاعه عن التدريب سواء كان هذا االنقطاع
مؤقتا أو نهائيا .

توزيع الدرجات

 - 0تقرير المشرف الداخلي على التدريب %51
 - 0تقرير المشرف جهة التدريب %51

قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
النشالالرات الدوريالالة و أي دوريالالات أو نشالالرات تصالالدر عالالن
أ -مذكرات
جهة التدريب
يقترحها المشرف الداخلي
ب -كتب ملزمة
يقترحها المشرف الداخلي
ج -كتب مقترحة
د -دوريالالالالات علميالالالالة أو نشالالالالرات أو المواقع االلكترونية على الشبكة الدولية التي تظهر نشالاط
األماكن المشابهة للجهة التي يتم التدريب فيها
مواقع الكترونية  . . .الخ

(هـ) المقترحات الخاصة بالجوابات وأشكال الشهادات المقدمة للطلبة والسادة المسئولين عنن التندريب الصنيفى
و االستبيان الخاص بالتدريب الصيفي-:
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(أ) الخطاب الموجه إلى الصيدليات األهلية واإلفادة المقدمة منها لتقييم الطالب .
(ب) الخطاب الموجه إلى المستشفيات واإلفادة المقدمة منها لتقييم الطالب .
(ج) الخطاب الموجه إلى الشركات الدوائية واإلفادة المقدمة منها لتقييم الطالب .
(د) االستبيان الخاص بالتدريب الصيفي .
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السيد األستاذ الدكتور  /مدير مستشفى ...................
تحيه طيبة وبعد...
في أطار تعاونكم و دعمكم لطالب الصاليدلة جامعالة طنطالا نرجالو مالن ساليادتكم التكالرم بالموافقالة علالى تالدريب بعالض
الطالب المقيدين بالفرقة ...................للعام الجالامعي  .................خالالل أشالهر الصاليف حتالى يتسالنى لنالا تحديالد
عدد و أسماء الطالب الراغبين في التدريب لديكم
مرفق مع هذا الخطاب:
 )0آليات تطوير التدريب في المستشفيات
 )0توصيف مقرر التدريب الصيفي في المستشفيات
 )3استمارة تقييم الطالب أثناء و بعد التدريب الصيفي
و تفضلوا بقبول فائق التقدير....
أ.د.عميد الكلية
................................
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اإلفادة المقدمة لتقييم الطالب أثناء فترة التدريب العملي
اسم الطالب
الفرقة
العام الجامعي
جهة التدريب
فترة التدريب
عضو هيئة التدريس المسئول
Student E-mail
Mobile(Phone) Number
تقييم الطالب:
مالالالالالدى التعامالالالالالل مالالالالالع مفالالالالالاهيم
الصيدلة اإلكلينيكية
مالالدى التعالالرف علالالى إجالالراءات
اإلسعافات األولية
التعامالالل مالالع الوثالالائق الخاصالالة
الصيدلية
إدراك المشاكل التي قالد تواجاله
المرضالالالالالى و كيفيالالالالالة التعامالالالالالل
معها
مالالدى القالالدرة علالالى التعامالالل مالالع
فريق العمل في المستشفى.
التعامالالالل مالالالالع أنظمالالالة الحاسالالالالب
اآللي
مدى االنتظام في الحضور
مالالالا تالالالم انجالالالازه مالالالن المحتالالالوى
العملي لبرنامج التدريب

ممتاز ()5

جيد جدا ()0

جيد ()3

مقبول ()0

ضعيف ()0

مقترحاتكم:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................... ....................................
يعتمد
مدير المستشفى
..................

ختم المستشفى
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السيد األستاذ الدكتور  /مدير صيدلية ...................
تحيه طيبة وبعد...
فالالي إطالالار تعالالاونكم و دعمكالالم لطالالالب الصالاليدلة جامعالالة طنطالالا نرجالالو مالالن سالاليادتكم التكالالرم بالموافقالالة علالالى تالالدريب بعالالض
الطالب المقيدين بالفرقة ...................للعام الجامعي  ...................خالل أشهر الصيف حتالى يتسالنى لنالا تحديالد
عدد و أسماء الطالب الراغبين في التدريب لديكم
مرفق مع هذا الخطاب:
 )0آليات تطوير التدريب في الصيدليات األهلية.
 )0توصيف مقرر التدريب الصيفي في الصيدليات األهلية.
 )3استمارة تقييم الطالب أثناء و بعد التدريب الصيفي .
و تفضلوا بقبول فائق التقدير......
ا.د.عميد الكلية
................................
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اإلفادة المقدمة لتقييم الطالب أثناء فترة التدريب العملي
اسم الطالب:
الفرقة:
العام الجامعي:
جهة التدريب:
فترة التدريب:
عضو هيئة التدريس المسئول:
Student E-mail
Mobile(Phone) Number
تقييم الطالب:
قراءة الوصفة الطبيالة و إعطالاء
معلومالالالالالالات عالالالالالالن االسالالالالالالالتخدام
الصحيح للدواء
وصف األدوية الرفية ()OTC
االسالالالتخدام الصالالالحيح لألجهالالالزة
الطبية.
أدراك المشالالاكل التالالي قالالد تواجالاله
المرضى و كيفية العمل.
اسالالالتخدام المعلومالالالات الخاصالالالة
باألدويالالة حتالالى يسالالهل المقارنالالة
بالالين األدويالالة التالالي تنتمالالي لالالنفس
المجموعالالالة الدوائيالالالة مالالالن حيالالالث
الفاعلية والثار الجانبية.
التعامل مع أنظمة الحاسب اآللي
مدى االنتظام في الحضور
مالالالا تالالالم انجالالالازه مالالالن المحتالالالوى
العملي لبرنامج التدريب

ممتاز ()5

جيد جدا ()0

جيد ()3

مقبول ()0

ضعيف ()0

مقترحاتكم:
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

يعتمد
مدير الصيدلية
..................

ختم الصيدلية
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السيد األستاذ الدكتور  /مدير شركة ...................
تحيه طيبة وبعد....
فالالي أطالالار تعالالاونكم و دعمكالالم لطالالالب الصالاليدلة جامعالالة طنطالالا نرجالالو مالالن سالاليادتكم التكالالرم بالموافقالالة علالالى تالالدريب بعالالض
الطالب المقيدين بالفرقة .................للعام الجامعي  ..............خالل أشهر الصيف حتى يتسنى لنا تحديالد عالدد و
أسماء الطالب الراغبين في التدريب لديكم
مرفق مع هذا الخطاب:
 )0آليات تطوير التدريب في الشركات الدوائية.
 )0توصيف مقرر التدريب الصيفي في الشركات الدوائية .
 )3استمارة تقييم الطالب أثناء و بعد التدريب الصيفي.
و تفضلوا بقبول فائق التقدير......
ا.د.عميد الكلية
..............................
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اإلفادة المقدمة لتقييم الطالب أثناء فترة التدريب العملي
اسم الطالب:
الفرقة:
العام الجامعي:
جهة التدريب:
فترة التدريب:
عضو هيئة التدريس المسئول:
Student E-mail
Mobile(Phone) Number
تقييم الطالب:
االسنننننتخدام الصنننننحي األجهننن ن ة
العلمية بالمصنع
تعلنننم كيفيننننة متابعنننة اإلجننننراءات
الخاصننة بوحنندات ضننمان الجننودة
ما قبل وبعد اإلنتاج
فهنننم مبننناد التصننننيع الجيننند فننني
عمليات اإلنتاج والتعبئة
أدراك المشننناكل التننني قننند تواجن ن
المرضى و كيفية العمل.
التننننندريب علنننننى حنننننل المشننننناكل
الممكننن حنندوثها وكيفيننة التعامننل
معهننا بصننورة مثاليننة خاصننة فنني
مجال التصنيع الدوائي
التعامل مع أنظمة الحاسب اآللي.
مدى االنتظام في الحضور
مننننا تننننم انجنننناز مننننن المحتننننوى
العملي لبرنامج التدريب

ممتاز ()5

جيد جدا ()4

جيد ()3

مقبول ()2

ضعيف ()1

مقترحاتكم:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
يعتمد
مدير الشركة
..........................

ختم الشركة
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