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 ٍاملُذانؼهًُبد انزذسَت ر

بداية كل عام  في ة العموم الطبيةكمي مجمسبقرار من  الميدانيعمى التدريب  المشرفةتشكل المجنة  :1 يبدح
 .التدريس كحد أدنىىيئة أعضاء  3دراسي بعضوية 

 .ىذا الدليل في الموجودةيمتزم الطالب بتنفيذ التعميمات  : 2 يبدح
 المؤسساتفي ىذه  المسؤولإذا قدم شيادة يعتمدىا  إالالصيدلة  في البكالوريوس درجة يمنح الطالب ال: 3 يبدح

الكمية بناء عمى  مجمس ويعتمدىا تدريبو مرض أثناء وجو عمى مدة التدريب قضاء فييا تثبت تدرب الصيدلية التي
 .الميداني التدريب تقرير من لجنة

 .الميدانيالتدريب  لجنةمع  بالتنسيقيشرف العميد أو من ينيبو عمى تطبيق ىذه التعميمات  : 4 يبدح
 .إقرارىا تاريخاعتبارا من  الخصوص بيذا:تمغي ىذه التعميمات أي تعميمات أو قرارات سابقة  5 يبدح
االكاديمية المختصة مجنة ال اقتراحبناء عمي  ،كمما دعت الضرورةا الدليل يجوز إدخال تعديالت عمي ىذ : 6 يبدح

.الجامعة عمييا قرار رئيسوموافقة مجمس الجامعة ويعمل بيا من تاريخ  بالتدريب  

 .الكمية مجمسبقرار من  إالتعديل أو إلغاء ىذه التعميمات  ال يجوز : 7 يبدح
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 يقذيخ
أجل األىمية القطاعات الحكومية والخاصة أو  نالعممية وبيوأقساميا  ىو تعاون ينشأ بين الكمية الميدانيالتدريب 

فترة الدراسة الجامعية وذلك داخل بيئة عمل  خالل مجاالتيابمختمف  مينة الصيدلة ممارسة تدريب الطالب عمى
 .التدريبمحددة واشراف مشترك من الكمية وجية تحت ضوابط  حقيقية   

في القسم لالطار النظري الذي يتمقاه الطالب  عتبره متمماً ياىتماما كبيرًا بالتدريب الميداني و يولي قسم الصيدلة ف
 لالرتقاء بمستوى الطالب وتطوير أدائيم وتمكينيم من تنمية مياراتيم المينية.

النجاح والتفوق واإلبداع لما فيو من فرصة كبيرة لمواجية الواقع  ونحالخطوة األولى  يالميدان بويعتبر التدري
عمى مواجية  وتساعدهخبرات مختمفة العممي والتعامل مع تفاصيمو بكفاءة عالية وممارسة واقعية تكسب الم تدرب 

 مستقبل. المواقف الصعبة أو الطارئة بكل ثقة وتضمن لو تبوء المكان المناسب في الحاضر وال

تمثمت كمرتكز لمخرجات التدريب الميداني وتأمل حيث التدريب الميداني في رؤيتو ورسالتو وقد أعد قسم الصيدلة 
 المينية وتمنيتيا.  متيح لطالبو فرصة جيدة لصقل خبراتييأن  القسم
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 أوالً: سؤَخ وسسبنخ كهُخ انؼهىو انطجُخ  
 انشؤَخ

 .واقميميٌا في العموم الصحية والطبية والبحوث التطبيقيةكمية متميزة ورائدة محميٌا 

 انشسبنخ
 تسعى كمية العموم الطبية بجامعة العموم الحديثة إلى تأىيل كادر متخصص وقادر عمى مزاولة المين الطبية

 .المختمفة بكفاءة مما يسيم في جودة القطاع الطبي والصحي وتنمية المجتمع وتمبية احتياجاتو

 انصُذنخ  قسى سؤَخ وسسبنخ : ثبنُبً 
 انشؤَخ 

قميميًا. محمياً  والبحث العممي الصيدلي التعميم في واالبتكار التميز  وا 

 انشسبنخ:
يسعي قسم الصيدلة بجامعة العموم الحديثة لتوفير بيئة تعميمية متميزة وبرامج اكاديمية حديثة ومعامل متطورة 

 ة لممعايير االكاديمية.تلتخريج صيادلة قادرين عمى مزاولة المينة بامتياز بما يخدم سوق العمل ومطابق
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 ٍاملُذانانزذسَت نجزح ػن : ثبنثبً 
 

 ياتصيدل مجال فيالكافية  بالخبرةتزويد الطالب  التدريب الميداني لطالب قسم الصيدلة بيدف برنامجتصميم  تم 
بالصيدلي  المرتبطة مينياً  األخرى غيرىا من الميامو  األدويةومصانع والصيدليات العامة  المستشفيات

القرارات  اتخاذعند  مياراتوىو إعداد الطالب وتطوير  الصيدليمن التدريب  الرئيس اليدفإن حيث 
 لقسمالدراسية  الخطةحيث تشترط  تدريسو في الجانب النظري مما تتطبيق  إلى، إضافة المينية

 ساعة تدريبية 640بواقع  ميدانيين تدريبينأن ينتيي الطالب من  بجامعة العموم الحديثةالصيدلة 
شرط أساسي من  والثاني األول الميدانياجتياز الطالب لمتدريب  يشترطخطتو الدراسية حيث  خالل

 .عمى درجة البكالوريوس الحصولشروط 
 

 انزذسَت املُذانٍأهذاف  (أ
 

 .التخرج لالتدريب قبالخبرة العممية و  الكتسابإتاحة الفرصة لمطالب  (1
 .فيم الطالب لمعموم النظرية التي تمقاىا في مجال تخصصو ربط (2
 .بحث وأقرير بصورة ت عميو لتطبيق ما تم التدرب الطالب توجيو (3
 .بالمواعيدوالتقيد  المسئوليةتوجيو الطالب عمى تحمل  (4
 .خارج الجامعة المجتمعتوجيو الطالب عمى التعامل مع أفراد  (5
 .مالى آرائي االستماعو  اآلخرينالطالب عمى احترام  توجيو (6
 .الميدانيتطوير ميارات الطالب العممية وتييئتو لمعمل  (7
منو وتوظيفو  االستفادةمدى  ومعرفة لتقويم أداء الطالب أثناء فترة التدريب المؤسساتإتاحة الفرصة لتمك  (8

 .بعد تخرجو
الكمية  الئحةولكن تفعيل لبنود  فقط عمى الفائدة العائدة عمى الطمبة من التدريب الميداني يقف التدريب ال (9

 .)األدويةشركات و ، الصيدليات )المستشفيات الفعمية لجيات التدريب االستفادةفيناك اتجاه جديد نحو 
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  انزذسَت رنظُى فرتحة( 
 عمييا من قبل لجنة الموافقةعينت لو أو تمت  يالتدريب التلدى جية  المحددة الطالب أن يقض فترة التدريب عمى

من كل من الجامعة وجية  رسمية موافقة بعد الحصول عمى إالأخرى  الى جية االنتقالوعدم التدريب 
  يشمل ذلك:  بقواعد وأنظمة العمل لدى جية التدريب االلتزامالتدريب و 

  
 (1) الميدانيالتدريب 

Internship Pharmacy  
التدريب بعد أن  ليذاويبدأ التسجيل بوع أس 16 لمدة تدريبية ساعة 22ة بواقع يساعة تدريب 320وىو عبارة عن 

 .ثانيترم  الرابع ىالمستو ينتيي الطالب من دراسة 
 (2) الميدانيالتدريب 

Internship Pharmacy 
التدريب بعد أن  ليذاويبدأ التسجيل بوع أس 16 لمدةساعة تدريبية  22 ة بواقعيساعة تدريب 320وىو عبارة عن 

 .الخامس ترم ثاني ىالمستو ينتيي الطالب من دراسة 
  يىاقغ انزذسَت  يفانزسجُم ج( 

 قبل أربعة  لممتدربين وأوقاتياأماكن التدريب التي تحتوي التدريب  خطة بإعداد بالكميةالتدريب  لجنة تقوم
 وال يتم التغيير إال بعد الرجوع لمجنة التدريب. نيائية الجداولىذه أن بدء التدريب، عمما  أسابيع من 

 لمتدريب خالل الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني.  الفترة المحددة فيالتسجيل بالطالب  يمتزم 
 التدريباستمارة  لتعبئة خالل العطمة الدراسية بالكميةمشرف التدريب  التنسيق مععمى الطالب  يجب 

 إلى، وعمى الطالب تعبئة وتسميم استمارة التسجيل المعتمدةمواقع التدريب أسماء قائمة االطالع عمى و 
 بالكمية. مشرف التدريب 

 أن يقدم خطاب التدريب المحددة )صنعاء(  نطقةتمقي التدريب خارج م فيعمى الطالب الذي يرغب  يجب
 حيث من الفصل الدراسي التاسع األسبوع نيايةلممشرف عمى التدريب قبل  الخارجي الموقعالقبول من 

مواقع  باختيارالعام عمى التدريب  المشرفالثامن، فسيقوم  األسبوع نيايةقبل  الطمب يتم تقديم لمإذا 
 الخطة. تدريب حسب ال
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 املُذانٍ انزذسَتيىاقغ د( 

 المٌدانً التدرٌبمتطلبات مواقع  -1

 المتطلبات الخاصة** * المتطلبات العامة مواقع التدرٌب المٌدانً المقترحة م

معايير السالمة والتعامل مع  ٍىافقخ اىَؤسسخ + ٍىاصالد يسزشفً انثىسح 1

 المرضى

السالمة والتعامل مع معايير  ٍىافقخ اىَؤسسخ + ٍىاصالد املسزشفً اجلًهىسٌ 2

 المرضى

المطبقة في  معايير السالمة  ٍىافقخ اىَؤسسخ + ٍىاصالد يصنغ شفبكى 3

 المصنع

المطبقة في  معايير السالمة  ٍىافقخ اىَؤسسخ + ٍىاصالد بسيبف يصنغ سجأ 

 المصنع

المطبقة في  معايير السالمة  ٍىافقخ اىَؤسسخ + ٍىاصالد يصنغ ثُىفبسو 

 المصنع

المطبقة في  معايير السالمة  ٍىافقخ اىَؤسسخ + ٍىاصالد احلذَثخ -انؼبملُخ  يصنغ 

 المصنع

 الختوفر تقنٌة معلومات، التجهٌزات، المعامل، القاعات، السكن، مصادر التعلم، العٌادات...  مثل:* 

والتعامل مع المرضى ** متطلبات خاصة بالمؤسسة محل التدرٌب أو مرتبطة بطبٌعة التخصص، مثل: معاٌٌر السالمة 

 فً التخصصات الطبٌة.. الخ

 

 المناسبةالتدرٌب المٌدانً اإلجراءات المتبعة التخاذ القرار بشأن تحدٌد مواقع  -2

 :ءات الختٌار أماكن التدرٌباتوجد عدة إجر

 اىَْبسجخ عِ غشَق وحذح اىتذسَت ثبىنيُخ حُث تىجذ ثهب قىائٌ ىَىاقع اىتذسَت. 

  اىنيُخفٍ عِ غشَق ٍْسق اىتذسَت. 

  أععبء هُئخ اىتذسَس وٍسبعذَهٌ فٍ اىقسٌ وعالقبتهٌ ثجهبد اىتذسَت.عِ غشَق 

 ح ثعط اىطالة الٍبمِ اىتذسَتاعِ غشَق اقتش. 
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 ساثؼًب: املسإونُبد

 )اختٌاره ومسؤولٌاته(: الطاقم اإلشرافً ( أ

 وٍسئىىُبته. الطاقم اإلشرافً اختٌار -1

فً جهة التدرٌب المشرف المٌدانً عضو هٌئة التدرٌس عنصر االختٌار  

 وما ٌعلوها هاالدكتور من حملة درجة  المؤهالت
  ًالصٌدلةبك ف 

 ضوابط االختٌار

  المعرفةةة العلمٌةةة والخبةةرة العملٌةةة فةةً مجةةال
 التدرٌب المستهدف.

  تدرٌبٌةة للطةالب فةً خطة القدرة على اعداد
 .التدرٌبٌةالجهة 

  التقٌٌم.االشراف ووأسالٌب معرفة أسس 

  المعرفة العلمٌة والخبرة العملٌة فً مجال
 التدرٌب المستهدف.

  ةال مةعمعرفةة  الطةالب أسةس التعامةل الّعل
 المتدربٌن.

 فةةً للطةةالبالّعلٌةةة  االحتٌاجةةاتااللمةةام ب 
 مجال التدرٌب

 المسؤولٌات

 اختٌار الجهات التدرٌبٌة التً تناسب الطالب. 

 والقٌةةةةةام  التةةةةةدرٌب التواصةةةةةل مةةةةةع جهةةةةةات
متابعةةة و ت المٌدانٌةةة وتقٌةةٌم الطةةالبابالزٌةةار

 .مستمر بشكلهم ملّات انجاز
  تقةةةةدٌم الخطةةةةة التدرٌبٌةةةةة لجهةةةةة التةةةةدرٌب

 واالتّاق معها.

 خةةالل التةةدرٌب مةةع الطةةالب  اتعقةةد اجتماعةة
 بةججراءات المتعلقة االمور حلتوضٌالمٌدانً 

ٌواجههةةةةا اشةةةكاالت قةةةد  أيحةةةل التةةةدرٌب و
 .الجهة التدرٌبٌة فًلطالب ا

  مسةةةةةاعدة الطةةةةةالب فةةةةةً حةةةةةال احتٌةةةةةاجهم
 .للمساعدة

 تنظٌم العملٌات الخاصة بتدرٌب الطالب. 

  تةةدرٌب الطةةالب علةةى كافةةة أعمةةال الجهةةة
 .التدرٌبٌة

  مالحظةةة مةةا ٌقةةوم بةةه الطةةالب مةةن أعمةةال
 .بشكل مستمر

  تقٌةةةةٌم الطةةةةةالب بنةةةةةاء علةةةةةى االسةةةةةتمارة

 القسم العلمً.المرسلة من قبل 

:اإلجراءات المتبعة التخاذ القرار بشأن تحدٌد أعضاء هٌئة التدرٌس والمشرفٌن المٌدانٌٌن -2  

  بالنسبة لعضو هٌئة التدرٌس )المشرف األكادٌمً( ٌتم ذلك بناء علةى توزٌةع الجةدول الدراسةً مةن قبةل القسةم

 العلمً.

  علٌه باإلشرافالمكلف  والمجال مع التخصص المشرف األكادٌمًتوافق تخصص. 

 عدد الطالب فً كل ٌزٌد بحٌث ال )المشرفٌن األكادٌمٌٌن( اعضاء هٌئة التدرٌس  علىالطالب ع مجموعات ٌتوز

 .طالب (11) مجموعة عن 

  اما بالنسبة لتحدٌد المشرف المٌدانً فٌتم بناء على اختٌار الجهة التدرٌبٌة والتواصل مع مسئول التةدرٌب بهةا

 بالنسبة للطالب، ومحاولة تّهمه طبٌعة عملٌة التدرٌب.وادراكه ألهمٌة عملٌة التدرٌب 
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 :يسإونُبد انطبنت ( ة

 .بقسم الصيدلة الخاصةلقواعد الزي قا وف الموحد يالتدريب بالزيعمى الطالب التقيد  يمتزم -1
 .من قبل مشرف التدريب المحددة مواعيدحسب الالتدريبية  في الفترةحضور بالالطالب  يمتزم -2
أطباء، صيادلة،  الصحي المجتمعأطياف  مختمفجب عمى الطالب أن يكون قادر عمى التفاعل مع ي -3

 وغيرىم.، مرضي

 :املُذانٍ انزذسَترىصَغ يسإونُبد أنشطخ ج( 

 النشاط م

 المسئولٌة

القسم أو 
 الكلٌة

عضو هٌئة 
 التدرٌس

 اىطبىت
جهة 
 التدرٌب

المشرف 
 المٌدانً

 فً جهة التدرٌب

التدرٌب المٌدانًاختٌار موقع  1  *     

ًاختٌار الطاقم اإلشراف 2  *   *  

     * توفٌر التجهٌزات المطلوبة 3

     * توفٌر مصادر التعلم 4

سالمة الموقعصالحٌة والتأكد من  5   *  * * 

المٌدانً التدرٌبالتنقل من وإلى موقع  6   * *   

دواإلرشاتقدٌم الدعم  7   *   * 

8 

)الواجبات التدرٌبتنٌّذ أنشطة   

(والتقارٌر والمشارٌع، .....  
  *  * 

    *  متابعة أنشطة تدرٌب الطالب 9

فواالنصراضبط الحضور  11   *   * 

    *  تقوٌم مخرجات التعلم 11
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 النشاط م

 المسئولٌة

القسم أو 
 الكلٌة

عضو هٌئة 
 التدرٌس

 اىطبىت
جهة 
 التدرٌب

المشرف 
 المٌدانً

 فً جهة التدرٌب

التدرٌب المٌدانًتقوٌم جودة  12   * *  * 

(تذكر)أخرى         

 :الطالب تقوٌم إجراءات

  يمخص فيو ما تم إنجازه وعممو في فترة التدريب  المقرر )المشرف األكاديمي(إلى أستاذ  اليوميارسال التقرير
 اليومية.

  الطالب الذي سيظير سموكا غير منضبطا سيتم الرفع بو من قبل المشرف الميداني إلى القسم و ستطبق
 السموك ءسيعميو لوائح االنضباط المعمول بيا في الجامعة في حق الطالب 

  لذلكمن خالل استمارة محددة )المشرف الميداني( يتم تقييم الطالب بواسطة الجية التدريبية. 
 .يكون العرض النيائي لمطالب في نياية فترة التدريب عرضا شامال لما تم إنجازه وعممو خالل فترة التدريب 
  العمميالقسم  رف األكاديمي(المقرر )المشالتقرير النيائي المقدم الى أستاذ إلى أستاذ تقييم. 

 

 أنشطخ انزذسَت املُذانٍ.رنفُز  -د 

آلٌة اإلشراف والمتابعة: -1  

 حضور مشرف التدريب مع الطالب عند زيارة المستشفى أو المصنع.  
 في جية التدريب. متابعة المشرف لمسموك االنضباطي والتفاعمي لكل طالب 
 الطالب تعتبر شرطا أساسيا لدخول االمتحان النيائي الشفوي إفادة المستشفى بعدد ساعات التدريب وسموك. 

 

 

أنشطخ اإلسشبد وانذػى انطالثٍ: -2  
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   المقاء مع الطالب قبل يوم واحد من كل زيارة )المستشفى أو المصنع ( لتعريفيم بالجية التي سيزورونيا- 
كيفية  –إجراءات األمن والسالمة  –تعميمات االنضباط السموكي -أىداف التدريب و مخرجات التعمم المتوقعة

 .التكاليف المطموبة بعد الزيارة -تقييميم بعد الزيارة
 تشجيع الطالب عمى سؤال المختصين في المستشفى أو المصنع. 
   واتس اب  بين المشرف والطالب  تناقش فييا المعوقات في وسائل التواصل االجتماعي مثل الإنشاء مجموعة

 الحمول المقترحة.و 
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 خبيسًب: سُبسبد انزذسَت
 المهنٌةالكّاءة  (1

. كما جيب مخالفاتدون أي  المينة أخالقياتعالية واتباع  بمينيةموقع التدريب التصرف  فيعمى الطالب  يجب 
والكمية ومواقع التدريب. و  الجامعة فيىبا  المعمول واألنظمة، وكذلك القواعد اإلسالمية باإلخالف االلتزامعمييم 

قرار من  اتخاذ، وسيتم األكاديميمشرف التدريب  إبالغ الميداني المشرف، ينبغي عمى مخالفةحال وجود أي  في
الميداني.التدريب  لجنةبعد رفع تقرير من قبل  المخالفاتقبل عميد الكمية أو من ينيبو بشأن ىذه   

 سٌاسات الغٌاب  (2

خالل الفصمين ساعة  642)أي  كل ترم دراسي فيساعة  322 المطموبةالتدريب  فترةإكمال بالطالب  يمتزم
 .(الدراسيين

  .الميداني عن التدريب تأخيرعن أي حالة غياب أو  مشرف التدريب إبالغعمى الطالب  يجب

 رٌسٌاسات التأخ (3

 المشرفواتباع جدول العمل اليومي الذي يكمفو بو  المواعيدأن يكون الطالب حريصا عمى مراعاة  يجب
 .يالتدريب

 .ة، فيجب عميو التعويض عنيا بساعات إضافيةيالتدريب الفتراتأحد  فيحضوره  فيالطالب  تأخرإذا 

  اإلجازاتظام ن (4

مع  بيا المسموح اإلجازات، و األكاديميالذي سيقدمو مشرف التدريب  اإلجازات تقويم إتباعيمتزم الطالب 
 .المرضية واإلجازات، الوضعضرورة تعويضيا: إجازة الزواج، إجازة 

 التدرٌب فترةإلغاء  (5

التالية بعد  الحاالت فيالتدريبية،  الفتراتالطالب، وسيضطر لتكرار ىذا النوع من  دريبت فترةيتم إلغاء 
 :بالكميةالتدريب  لجنةعرضيا عمى 
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  ذا تمقت المجنة شكوى أخرى، فسيتم اعتباره ر  منييتيمإذا وردت شكاوى بشأن اسبًا أو سموكيم، وا 
 في المقرر.

  مواد الغياب بعذر وبدون عذر والتأخر فيإذا ارتكب ما ورد. 
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 طشق انزقُُى سبدسًب: 
 

 الطمبة خالل التدريب الميداني:أنشطة التقٌٌم  -أ

 م
 أنشطة التقٌٌم

 ورقة واذبات، ،مشروع تقديمي، عرض شفهي، تطبيقي، اختبار (

 ) الخ ....... تقارير ،عمل

ّىع 

اىتنيُف 

)فشدٌ/ 

 تعبوٍّ(

 توقٌت التقٌٌم

(باألسبوع)  

اىذسجخ 

اىَستح

 قخ

 من النسبة

 إجمالً

درجة 

 التقٌٌم

% W1-W16 20 21 فشدٌ                                        الحضور  1  

 ىيسيىك االّعجبغٍ و اىتفبعيٍ المالحظة 2

 فشدٌ

W1-W4, 

W7-8, W11-

12 

20 21 %  

 تقٌٌم االستعراض من قبل الطالب 3
 فشدٌ

 تعبوٍّ/

W5, W6, 

W9, W10, 

W13, W14 

10 11 %  

رٌراتقالتقٌٌم  4 % W15, W16 20 21 فشدٌ   

% W15, w16 30 31 فشدٌ اختجبس شفىٌ 5  

% 111 111   إجَبىٍ اىذسجخ   

 

 مسؤولٌة التقٌٌم: -ة 

 مالحظات ٍسئىىُخ اىتقٌُُ الّئة م

 تقٌُُ اىتقبسَش  عضو هٌئة التدرٌس 1

 اىطالة تقٌُُ استعشاض 

 ٌاختجبس شفى 

60 % 

فٍ جهخ اىتذسَت المشرف المٌدانً 2   ىيسيىك االّعجبغٍ و اىتفبعيٍ المالحظة 

 الحضور 
40 % 

(تذكر) أخرى 3  ----------------  
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: خطخ انزذسَتسبثؼبً   
  :ساعات اسبوعياً  22أسبوع بمعدل  32عدد األسابيع 
   عمى أن تشمل المواضيع التالية:أسبوع  32ساعة تدريب تنجز خالل  642مي: مجموع الساعات الك 

Order  Units Sub Topics List  No. of 

Weeks  

Contact 

Hours  

1 Drug Industry 

Training 

 Students are intended to practice 

in any pharmaceutical company 

to acquire the skills for :- 

o Quality control of 

pharmaceutical dosage 

forms. 

o Manufacturing process 

of different types of 

pharmaceutical dosage 

forms. 

 Pharmaceutical research and 

development.  

1-23 200 

2 Hospital Training Hospital visit to  

 Identify drug-related problems 

for some patients from 

information available in hospital 

charts. 

 Create therapeutic plans to 

address the drug-related 

problems 

 Discuss the therapeutic plans 

with a hospital pharmacist 

 process of adverse drug reaction 

reporting and analysis 

 Understanding of policies and 

procedures relating to 

distribution and administration 

of drugs to patients in hospitals. 

 steps involved in preparation of 

intermittent and continuous 

infusions, total parenteral 

nutrition, and chemotherapy 

24-18 200 
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Unit dose Interpret/ check 

medication orders for completeness, 

appropriateness, and accuracy 

3 Community 

Pharmacy Training 

 Experiences counseling patients 

about non-prescription 

medications 

 Health-promotion and disease-

prevention strategies 

 The roles and responsibilities of 

pharmacists.  

 Students are encouraged to form 

a long-term professional 

relationship with one or more 

patients with chronic medical 

conditions. 

 Students are encouraged to 

design and implement their own 

health-promotion and disease-

prevention programs. 

 Know the generic and brand 

names of drugs. 

19-32 230 

Total  32 640 
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 : رىصُف املقشسثبينبً 
      Course Descriptionالتذريب الميذاوي                          أوشطت الطلبت الرئيست خالل وصف 

This course is the first of two filed-training 

courses offered to students by the academic 

Pharmacy Bachelor program in order to enable them 

to use and relate the knowledge and skills, they have 

acquired throughout their previous academic years of 

the program, with the real fields of profession. The 

first part of the course focuses on the role of 

pharmacist in ensuring and practicing Good 

manufacturing practice (GMP) in pharmaceutical 

industry via the missions of pharmacists in different 

departments of drug plants including: research & 

development, quality control, production areas etc.   

In the second part, the students will make direct 

contact with the pharmacy services offered by 

pharmacists (hospital and clinical pharmacists) in the 

hospitals.  

هذذ ا المقذذرر هذذو انول ضذذم  مقذذرري  تذذدريبيي   تذذدري  

( يقذذذدمهما البرنذذذامد ان ذذذاديمي لب ذذذالوريو  2،  1يدلي صذذذ

الصذذذيدلة لبطذذذال  بكذذذرض تم يذذذنه  مذذذ  اسذذذتخدا  وربذذذط 

المعارف والمهارات التذي ا تسذبوها خذالل سذنوات دراسذته  

ير ز الذذز   .السابقة في البرنامد مع مذاالت الواقع المهني

انول مذذذ  هذذذ ا المقذذذرر عبذذذى مهذذذا  الصذذذيدلي فذذذي ممارسذذذة 

الذيذد فذي الصذناعة الدوا يذة مذ  خذالل المهذا  التذي التصنيع 

يؤديهذذذا فذذذي اقسذذذا  ا لمصذذذنع الذذذدوا ي ومنهذذذا اقسذذذا  الب ذذذ  

الذذذز    .والتطذوير ورقابذذة الذذذودن واالنتذاخ والمخذذاز ، الذذخ

الثذذذاني مذذذ  المقذذذرر يم ذذذ  الطذذذال  مذذذ  اال ت ذذذا  المباشذذذر 

بالمهذذذا  التذذذي يؤديهذذذا الصذذذيدلي فذذذي المستشذذذفيات  صذذذيدلة 

 ات والصيدلة السريرية(  المستشفي
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 Course Intended Learning Outcomes (CILOs) لمقررلتعلم المخرجاث  

After completing the course, the student will be able 

to: 
بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا 

 على أن:

a1.  Explain the standards of GMP and principles of 

pharmaceutical unit-processes applied in 

manufacturing different types of dosage forms 

in drug plants. 

يوضح المعايير الخاصة بممارسذات التصذنيع الذيذد 

ومبذذادو و ذذدات التشذذكيل المسذذتخدمة فذذي تصذذنيع 

 انش ال الدوا ية المختبفة.

a1 

a2.  Show knowledge and understanding of the 

concepts of pharmaceutical quality control 

applied during manufacturing different types 

of dosage forms in drug plants. 

يظهذذذر المعرفذذذة والفهذذذ  لمفذذذاهي  الرقابذذذة الدوا يذذذة 

 .المستخدمة في تصنيع انش ال الدوا ية

a2 

a3. Describe the responsibilities of hospital and 

clinical pharmacists in ensuring rational drug 

use in healthcare facilities. 

 

يصذذذف مسذذذ وليات صذذذيدلي المستشذذذفى والصذذذيدلي 

السذذريرل لضذذما  االسذذتخدا  العقالنذذي ل دويذذة فذذي 

 مؤسسات الرعاية الص ية.

a3 

b1.  Select the appropriate treatment methods for 

patient`s based on case-study evaluation. 

يختار الطرق العالذية المناسبة لبمرضى بنا  عبذى 

 دراسة  االته .

b1 

- 

c1. Employ clinical skills to diagnose various 

diseases for in-patients in the hospital.  

يوظذذف المهذذارات السذذريرية لتشذذخي  انمذذراض  

 المختبفة.

c1 

- 

d1.  Communicate efficiently with his colleagues, 

trainer, patients and healthcare workers. 

يتواصذذل بشذذ ل فعذذال مذذع زمال ذذض ومذذع المرضذذى 

والمشذذذرف عبذذذى التذذذدري  والعذذذامبي  فذذذي المذذذذال 

 الص ي.

d1 

- 

d2. Use computer-based programs to report the 

tasks of training. 

يسذتخد  البذذرامد ال اسذوبية لعمذذل التقذارير المتعبقذذة 

 .بإنذاز مها  التدري 

d2 

- 
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مع مخرجاث التعلم للبروامج التذريب مقررلتعلم المواءمت مخرجاث    
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs  

Course Intended Learning Outcomes 
التعلم المقصودة من المقرر مخرجات  

Program Intended Learning Outcomes 
 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج

a1.  Explain the standards of GMP and principles 
of pharmaceutical unit-processes applied in 
manufacturing different types of dosage 
forms in drug plants. 

A2 Explains concepts and principles related to the pharmaceutical 
sciences and the physical and chemical properties of the various 

materials used in preparing medicines  
ٌوضةةةح المّةةةاهٌم والمبةةةادة المتعلقةةةة بةةةالعلوم الصةةةٌدالنٌة والخصةةةائص الٌّزٌائٌةةةة 

 المواد المستخدمة فً تحضٌر األدوٌة. والكٌمٌائٌة لمختلف
a2.  Show knowledge and understanding of the 

concepts of pharmaceutical quality control 
applied during manufacturing different types 
of dosage forms in drug plants. 

a3. Describe the responsibilities of hospital and 
clinical pharmacists in ensuring rational drug 
use in healthcare facilities. 

 

A4 Accurately describes the role of the pharmacist in providing 
health care and spreading awareness about the safe use of 

medicine. 
ونشر الوعً حةول االسةتخدام  ٌصف بدقة دور الصٌدالنً فً تقدٌم الرعاٌة الصحٌة

 اآلمن للدواء.

b1.  Select the appropriate treatment methods 
for patient`s based on case-study evaluation. 

B3 He chooses the appropriate methods to conduct drug analysis, 
synthesize, purify, identify and calibrate the active ingredients 

from different sources. 

ٌختار الطةرق المناسةبة إلجةراء التحالٌةل الدوائٌةة واصةطناع وتنقٌةة وتحدٌةد 
 ومعاٌرة المواد الّعالة من مصادرها المختلّة.

c1. Employ clinical skills to diagnose various 
diseases for in-patients in the hospital.  

C3 Uses clinical skills in diagnosing various diseases, dealing 
with them and providing the correct treatment for them. 

ٌوظف المهارات السرٌرٌة فةً تشةخٌص األمةراض المختلّةة والتعامةل معهةا وتقةدٌم 
 المعالجة الصحٌحة لها.

d1.  Communicate efficiently with his colleagues, 
trainer, patients and healthcare workers. 

D2 He practices communication, marketing, problem-solving, and 
decision-making skills effectively and efficiently  

 ٌمارس مهارات التواصل والتسوٌق وحل المشكالت واتخاذ القرار بّاعلٌه واقتدار.
d2. Use computer-based programs to report the 

tasks of training. 
D3 Employing information and communication technology 

applications in developing his scientific and professional 
capabilities. 

ٌوظةةةف تطبٌقةةةات تكنولوجٌةةةا المعلومةةةات واالتصةةةاالت فةةةً تطةةةوٌر قدراتةةةه العلمٌةةةة 
 والمهنٌة.
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ٍخشجبد اىتعيٌ ثبستشاتُجُبد اىتذسَس واىتقىٌٍَىاءٍخ   
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

a ٍىاءٍخ ٍخشجبد اىَقشس )اىَعبسف واىفهٌ( ثبستشاتُجُخ اىتْفُز واىتقىٌَ -   

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

واىفهٌٍخشجبد اىَقشس/ اىَعشفخ   استشاتُجُخ اىتقىٌَ استشاتُجُخ اىتْفُز/ اىتذسَس 

a1 Explain the standards of GMP and 

principles of pharmaceutical unit-

processes applied in manufacturing 

different types of dosage forms in drug 

plants. 

- Field visiting  

- Seminars 

- Attendance, Discipline 

& reactive Attitude, 

oral exam 

- Reporting 

a2 Show knowledge and understanding of 

the concepts of pharmaceutical quality 

control applied during manufacturing 

different types of dosage forms in drug 

plants. 

a3 Describe the responsibilities of hospital 

and clinical pharmacists in ensuring 

rational drug use in healthcare facilities. 

b -     ٌٍَىاءٍخ ٍخشجبد اىَقشس )اىَهبساد اىزهُْخ( ثبستشاتُجُخ اىتْفُز واىتقى 

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                           

اىزهُْخٍخشجبد اىَقشس/ اىَهبساد  / استشاتُجُخ اىتْفُز 

 اىتذسَس

 استشاتُجُخ اىتقىٌَ -

b1 Select the appropriate treatment methods 

for patient`s based on case-study 

evaluation. 

 

- Field visiting 

- Case-studies 

- Attendance 

- Discipline & reactive 

Attitude 

- Oral exam 

- Case-reporting 

c- )ثبستشاتُجُخ اىتْفُز واىتقىٌَ ٍىاءٍخ ٍخشجبد اىَقشس )اىَهبساد اىَهُْخ واىعَيُخ 

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

اىَهبساد اىَهُْخ واىعَيُخٍخشجبد اىَقشس/  اىتذسَس/ استشاتُجُخ اىتْفُز   استشاتُجُخ اىتقىٌَ 
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c1 Employ clinical skills to diagnose 

various diseases for in-patients in 

the hospital. 

- Field visiting 

- Case - Studies 

- Attendance 

- Discipline & reactive 

Attitude 

- Oral exam  

- Case-reporting 

d- ٌٍَىاءٍخ ٍخشجبد اىَقشس )اىَهبساد اىعبٍخ( ثبستشاتُجُخ اىتْفُز واىتقى 

Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

اىتذسَس/ استشاتُجُخ اىتْفُز ٍخشجبد اىَقشس اىعبٍخ اىتقىٌَ استشاتُجُخ   

d1 Communicate efficiently with his 

colleagues, trainer, patients and 

healthcare workers. 

- Field visiting 
 

- Attendance 

- Discipline & reactive 

Attitude 

- Presentation assessment 
d2 Use computer-based programs to 

report the tasks of training. 
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. اسرتارُجُبد انزنفُزو احملزىي انؼهًٍ وانزذسَجٍ نهًقشس  
Course content & training strategy 
 

 يىضىػبد حمزىي انؼهًٍ وانزذسَجٍ نهًقشس - أ

Training Topics 
أسجىع  وصف اىَحتىي ىَىظىع / ّشبغ/ ٍهَخ اىتذسَت م

 اىتْفُز

عذد أَبً 

اىتذسَت/ 

 االسجىع

اىسبعبد 

 اىفعيُخ

سٍىص 

ٍخشجبد 

 اىَقشس

1- Pharmaceutical manufacturing plants ٍصبّع   األدوَخ     

1 Visiting tour  to a domestic pharmaceutical manufacturing plant ( 

R & D, QC, Production  focus on “Tablets, capsules”, other 

departments 

االّتثب  )ٍثع  –سقبثثخ اىجثىدح –صَبسح ٍصْع دوائٍ ٍحيٍ : أقسبً اىجحثث و اىتطثىَش 

 اىتشمُض عيً قسٌ اّتب  ) األقشاص و اىنجسىالد(  

W1 1 6 a1, a2 

2 Visiting tour  to a domestic pharmaceutical manufacturing plant ( 

R & D, QC, Production  focus on “liquid dosage forms”, other 

departments 

االّتثب  )ٍثع  –سقبثثخ اىجثىدح –صَبسح ٍصْع دوائٍ ٍحيٍ : أقسبً اىجحثث و اىتطثىَش 

 اىتشمُض عيً قسٌ اّتب  ) اىسىائو(  

W2 1 6 

3 Visiting tour  to a domestic pharmaceutical manufacturing plant ( 

R & D, QC, Production  focus on “semisolids: ointments, creams, 

etc.”, other departments 

االّتثب  )ٍثع  –سقبثثخ اىجثىدح –صَبسح ٍصْع دوائٍ ٍحيٍ : أقسبً اىجحثث و اىتطثىَش 

 اىخ(   -اىنشََبد  -اىتشمُض عيً قسٌ اّتب  ) األشنبه شجه اىصيجه: اىَشاهٌ

W3 1 6 

4 Visiting tour  to a domestic pharmaceutical manufacturing plant ( 

R & D, QC, Production  focus on “Parenterals”, other 

departments 

االّتثب  )ٍثع  –سقبثثخ اىجثىدح –صَبسح ٍصْع دوائٍ ٍحيٍ : أقسبً اىجحثث و اىتطثىَش 

 اىخ(   -اىفُبالد -األٍجىالداىتشمُض عيً قسٌ اّتب  ) ٍستحعشاد اىحقِ: 

W4 1 6 

5 Seminar & Presentation ( at the university) on visiting tours 

to Pharm. plants 

 عيً اىضَبساد ىيَصبّع اىذوائُخ حيقخ ّقبش و استعشاض  ) فٍ اىجبٍعخ(

W5, 

W6 

2 12 a1, a2, 

d2 

 

2- Hospital training  (a). Clinical pharmacy 

6 
Hospital training: Clinical pharmacy : Inpatients ( 

Internal medicine, cardiology) 
W6 2 12 a3, b1, c1, d1 
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 قيت( -قسٌ اىشقىد ) اىجبغُْخ -صُذىخ سشَشَخ  –اىتذسَت فٍ اىَستشفً 

7 

Hospital training: Clinical pharmacy : Inpatients ( 

Pediatrics) 

قسٌ اىشقىد ) األغفبه(  -صُذىخ سشَشَخ  –اىتذسَت فٍ اىَستشفً   

W7 2 12 

8 

Hospital training: :  Clinical pharmacy ; Emergency 

room) 

قسٌ اىطىاسئ   -صُذىخ سشَشَخ  –اىتذسَت فٍ اىَستشفً   

W8 2 12 

9 

Seminar & Presentation ( at the university) on 

training on Hospital: Clinical pharmacy.  

حثىه اىتثذسَت فثٍ اىَستشثثفً  حيقثخ ّقثبش و اسثتعشاض  ) فثٍ اىجبٍعثخ(

 )صُذىخ سشَشَخ( 

W9, 

W10 
2 12 a3, b1, c1, d1, d2 

11 

Hospital training : Hospital pharmacy ( Inpatient 

pharmacy) 

اىصُذىُخ اىذاخيُخ( –) صُذىُخ ٍستشفُبد   -اىتذسَت فٍ اىَستشفً   

W10 2 12 a3, b1, c1, d1 

2- Hospital training  (b). Hospital pharmacy 

11 

Hospital training : Hospital pharmacy ( Outpatient 

pharmacy) 

اىصُذىُخ اىخبسجُخ( –) صُذىُخ ٍستشفُبد   -  -اىتذسَت فٍ اىَستشفً   

W11 2 12 

 

12 

Hospital training : Hospital pharmacy ( Medical 

stores & Medical supply administration) 

اىَخثثبصُ و إداسح –) صثثُذىُخ ٍستشثثفُبد   -  -اىتثثذسَت فثثٍ اىَستشثثفً 

 اىتَىَِ اىطجٍ(

W12 2 12 

13 

Seminar & Presentation ( at the university) on 

training on Hospital: Hospital pharmacy  حيقثخ ّقثبش و

حثثثىه اىتثثثذسَت فثثثٍ اىَستشثثثفً )صثثثُذىخ  اسثثثتعشاض  ) فثثثٍ اىجبٍعثثثخ(

 ٍستشفُبد( 

W13, 

W14 
2 12 a3, b1, c1, d1, d2 

14 Oral  Exam W15, 2 12  
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 W16 اختجبس شفىٌ 

ىيتذسَت اىفعيُخ واالَبً واىسبعبد عذد األسبثُعاجَبىٍ   16    

 

3-Community Pharmacy in training  

 اىتذسَت فٍ إحذي صُذىُبد اىَجتَع و تْفُز األّشطخ اىتذسَجُخ اىتبىُخ و اىشفع ثتقشَش حىه ٍب تٌ إّجبصح خاله اىتذسَت

 أسجىع اىتْفُز وصف اىَحتىي ىَىظىع / ّشبغ/ ٍهَخ اىتذسَت م
عذد أَبً 

/ اىتذسَت

 االسجىع

اىسبعبد 

 اىفعيُخ

سٍىص 

ٍخشجبد 

 اىَقشس

1 

Identification of data on the drug product label 

(Brand name, generic name, dosage form, 

strength, manuf. Company/country, Batch No., 

Expiry date, storage condition); (Minimum 200 

different drug products) 

التعرررع ىلررا اياورراث المىررتج الررذوائي المسررالت ىلررا  ررالع المىررتج 

البياواث : االسم العلمي , االسم التارار  , الشر ا الرذوائي , القروة , 

اسم الشركت , الذ الشركت , رقم التشغيله , تراري  االوتاراء , ورروع 

 (مختلف مىتج 211 ىه الما ال يق ).التخسيه

W1 1 12 
a1, c2, 

d2, d3 

2 

Distribution and organization of drug products 

in the pharmacy based on( therapeutic 

categorization, Storage conditions, others) 

(Minimum 200 different drug products; Including 

10 products stored in refrigerator) 

األدويررت  ررري الةرريذليت ) ائسررب اليةررت العالجيرررت ,  و تىظرريمتوزيررع 

اسررم تاررار    311ائسرب وررروع التخررسيه , اليرراث اخررر  ( ىررذد 

 )أدويت تخسن  ي الثالجاث 21مىاا 

W2-W3 2 24 
a2, c2, 

d3 

3 

OTC medications : Analgesics (Minimum 10 

different generic names; 60 different brand names ; 

5 different dosage forms) 

اسرم  10ما ال يقرا ىره  مس ىاث األلم )  –األدويت ) اذون وصياث( 

 أش ال دوائيت مختليت ( 5اسم تاار  و  61ىلمي و 

W4 1 12 

a3, b1, 

b2, 

d2, d3 
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4 

OTC medications : antacids and drugs for 

peptic ulcer & dyspepsia  (Minimum 4 different 

categories; 12 different generic names ; 30 brand 

names and 3 different dosage forms) 

و القرحررت و ىسررر  أدويررت الئمو ررت –األدويررت ) اررذون وصررياث( 

اسم ىلمي و مراال يقرا ىره  23ىذد  - ةاث ىالجيت  4) ىذد  الاضم

 أش ال دوائيت مختليت ( 4اسم تاار  و  41

W5 1 12 

a3, b1, 

b2, 

d2, d3 

5 

OTC medications : Antispasmodics, antiemetics, 

anti-motion sickness, Laxatives and 

antidiarrheals (Minimum 4 different generic and 6 

different brand names for each class) 

و أدويررت  التقير أدويررت المغر  و أدويررت  –األدويرت ) اررذون وصرياث( 

اسرم  4) ما ال يقا ىره و أدويت االساال  أدويت االمساك دوار السير 

 اسماء تااريت ل ا ماموىه( 6ىلمي و 

W6 1 12 

a3, b1, 

b2, 

d2, d3 

6 

OTC medications : For sore throat , 

Mouthwashes/gargles , oral gels, Nasal drops, 

Ear drops and Eye drops  (Minimum 4 different 

generic names and 6 different brand names for 

each class) 

 سرررول اليرررم و  ,أدويرررت ألرررم الئلررر    –األدويرررت ) ارررذون وصرررياث( 

) مرا  و قطر األرن و قطر العريه األوف قطرو  و جا  مو الغر رة 

 اسماء تااريت ل ا ماموىه( 6اسم ىلمي و  4ال يقا ىه 

W7 1 12 

a3, b1, 

b2, d2, 

d3 

7 

OTC medications : Antallergics , Nasal 

decongestants, bronchodilators, cough 

preparations (Minimum 4 different generic names 

and 6 different brand names for each class) 

و مرررسيالث احتقررران  أدويرررت الئساسررريت –األدويرررت ) ارررذون وصرررياث( 

) مرا ال يقرا ىره أدويت السرعال  موسعاث الشعب الاوائيت و األوف و 

 اسماء تااريت ل ا ماموىه( 21اسم ىلمي و  5

W8 1 12 

a3, b1, 

b2, d2, 

d3 

8 

Prescription-only-medications (POMs): 

Antihypertensives, anti-anginals, 

antiarrhythmics, Drugs for congestive heart 

failure, anticoagulants, hypolipidemics and 

W9-

W10 
2 24 

a3, b1, 

b2, d2, 

d3 
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Antidiabetics (Minimum 5 different generic names 

and 10 different brand names for each class) 

أدويرررت  –أدويرررت أمرررراب القلرررب و األوىيرررت  –األدويرررت )اوصرررياث( 

أسرماء  5مرا ال يقرا ىره )أدويت الس ر  –خا ضاث الذهون  –التالظ 

 )أسماء تااريت  ل ا ماموىت 21ىلميت و 

9 
Documents in Community pharmacy 

 اىتعشف عيً اىَستْذاد فٍ اىصُذىُخ 
W11 1 12 a1, a3 

10 

Prescriptions ( Reading and dispensing) with the 

aid of a pharmacist (Minimum 20 different 

prescriptions) 

قراءة و صرع الوصياث الطبيت ) ااالستعاوت االةيذلي(  الوصياث 

 (  وصيه طبيت 20) ىذد 

W12 

,  

W13 

1 

24 

a3, b2, 

b3, c1, 

d1 

1 

a3, b2, 

b3, c1, 

d1 

 W 14 1 استعشاض اىتقبسَش و ٍجَىعخ اىىصفبد  11
12 

 

a3, b2, 

b3, c1, 

d1 

12 Oral  Exam 
W15-

W16 
2 24 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, b3, 

c1, c2, d2 

ىيتذسَت اىفعيُخ واالَبً واىسبعبد عذد األسبثُعاجَبىٍ   16 16 192  
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Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  

انساليخ واملخبطش ربسؼًب:  
 ئجشاءاد انزؼبيم يغ املخبطش ئجشاءاد انىقبَخ املخبطش احملزًهخ م
مصانع األدوٌة -  1 
باإلجهاد  أحد الطالب أن ٌصاب 1  تعرٌف الطالب عند بدء 

 التدرٌب بالجهةعملٌة 

 التدرٌبٌة بوسائل االمن

 .واألمان بها

  ٍِ ٍَّطيت اىَششف اىَُذا

اىَسئىىُِ فٍ اىَصْع اىَسبعذح  و 

اتخبر اإلجشاءاد األوىُخ اىَعَىه ثهب 

 فٍ اىَصْع فٍ تيل اىحبالد

  ًإثالغ اىجبٍعخ و ّقو اىطبىت اى

 ٍستشفً فٍ حبه تطىس اىحبىخ 

الموظٌّن توتر العالقة بٌن الطالب و  2

 فً المصنع

عملٌة قبل تعرٌف الطالب 

بالسلوكٌات التدرٌب 

االنضباطٌة التً علٌه 

 االلتزام بها.

  تذخو اىَششف اىَُذاٍّ ثشنو

سفع  -ٍجبشش إلصاىخ اىتىتش

 تقشَش عِ اىحبىخ ىقسٌ اىصُذىخ

اىَستشفً  -2  

3- زٌةةةةةةارة الجهةةةةةةة التدرٌبٌةةةةةةة  احتمالٌة إصابة الطالب  بالعدوى  

للتعرف على اإلجراءات التً 

ٌجةةةب علةةةى الطةةةالب االلتةةةزام 

بهةةةا و التعةةةرف علةةةى تةةةوفر 

 .وسائل الوقاٌة الطبٌة 

  فٍ حبىخ اىشل ثىجىد عذوي

َطيت اىَششف ٍِ اىَسئىه فٍ 

اىجهخ اىتذسَجُخ اتخبر اإلجشاءاد 

اىطجُخ اىَعَىه ثهب فٍ تيل 

 اىحبالد 

 سَجُخ فٍ حبىخ سفط اىجهخ اىتذ

اىتعبوُ َجيػ اىَششف اىجبٍعخ 

وَتٌ ّقو اىطبىت اىً ٍستشفً 

 اخش

تعرٌةةةةف الطالةةةةب بةةةةججراءات 

الوقاٌةةةة التةةةً علٌةةةه االلتةةةزام 

 بها
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  

 

 اننًبرج: ػبششاً 
 منىرج دفرت انزذسَت  (1
 منىرج اسزجبنخ انزقُُى  (2

 منىرج جذول احلضىس واالنصشاف نفرتح انزذسَت املُذانٍ (3
 انزذسَت نهطبنتمنىرج رقُى جهخ  (4

 منىرج رقُُى نهبئٍ نؼضى هُئخ انزذسَس ػهً انزذسَت (5
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  

 

 اسزجبنخ انزقُُى منىرج  (2
 

 

 

 

 العنصر م
أوافق 
 بشدة

 محاٌد أوافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

 أسئلة خاصة ببداٌة التدرٌب

1.  
تنظ  ال بية لقا  تمهيدل يت  فيض اطالعي عبى 

  .اهداف التدري  قبل البد  بض
     

       .ت  اطالعي عبى دليل التدري  الميداني  .2

3.  
ت ر  ال بية عبى تنوع ذهات التدري  

  .الميداني
     

4.  
التدري  مال   لموقع الموقع الذكرافي لذهة 

  .س ني
     

5.  
توزيع الطال  المتدربي  عبى ذهات التدري  

  . س  رغباته 
     

6.  
يت  توذيهي لذهة التدري  بخطا  رسمي م  

  .ال بية
     

7.  
تراعي ال بية اعداد المتدربي  و تتذن  الت د  

 .في نف  ذهة التدري 
     

  أسئلة خاصة بما حدث خالل التدرٌب

8.  
تت  متابعت  ع  طريق زيارن المشرف 
ان اديمي عبى التدري  م  ا د اعضا  هي ة 

   .التدري  المتخصصي  بال بية
     

9.  
 انت فترن التدري   افية إل سابي المهارات 

  .المطبوبة لسوق العمل
     

 اسم الطالب :.............................................................. 

...............................: ........................... األكادٌمًالرقم   

 البرنامج التدرٌبً :

 البرنامج األول

 البرنامج الثانً

 

 
 جهة التـــدرٌب : ............................................. 

 فترة التدرٌب : من   /  /     م         إلى     /  /     م      
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  

11.  
ا سبني التدري  الميداني المهارات المطبوبة 

 .لبممارسة الصيدالنية
     

11.  
التدري  الميداني عبى التعامل بثقة اثنا  ساعدني 

  .تقدي  النصح والمشورن الصيدالنية
     

 تقٌٌم التدرٌب

12.  
ما ا تسبتض في ه ا التدري  مه  وسيفيدني 

 .مستقبالا 
     

13.  
ساعدني التدري  الميداني عبى ت سي  قدرتي 
عبى التف ير و ل المش الت بدالا م   فظ 

 .المعبومات فقط
     

14.  
ساعدني التدري  الميداني عبى ت سي  مهاراتي 

  .في العمل عبى ش ل فريق
     

15.  
ساعدني التدري  الميداني عبى ت سي  قدرتي 

 .عبى االتصال بفاعبية
     

 تقٌٌم المشرف المٌدانً وجهة التدرٌب

16.  
ت  تعريفي بانقسا  المختبفة وفريق العمل بموقع 

  .التدري 
     

17.  
بالمها  واال ترازات الوقا ية ت  تعريفي 

 المطبوبة في موقع التدري 
     

18.  
 ا  المشرف الميداني متا اا لتقدي  النصح 
والمشورن والرد عبى االستفسارات و  ل 

  .المش الت الطار ة
     

19.  
اذد تعاوناا مبموساا م  المشرف الميداني في 

 .ذهة التدري 
     

21.  
المشرف الميداني ت  تقييمي بطريقة عادلة م  

  .في ذهة التدري 
     

 التقٌٌم العام

21.  
اشعر بالرضا بش ل عا  ع  مستوى ذودن 

 التدري  
     

 

 
السببيات التي واذهت  في موقع التدري  :  

......................................................................................................................................................

.................................................................. ....................................................................................  
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة التدري (: خط –مواقع التدري   –مقتر ات لتطوير عمبية التدري  الميداني  مدن التدري  

......................................................................................................................................................

.............................................................................................. ........................................................  

االيذابيات التي واذهت  في موقع التدري  :  

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................  
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  

 منىرج جذول احلضىس واالنصشاف نفرتح انزذسَت املُذانٍ: (3
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 انزبسَخ انُىو  وقذ احلضىس وقذ االنصشاف انزىقُغ ػذد انسبػبد
      
      
      
      
      
      
      
 ػذد انسبػبد انكهٍ   

 اسم الطالب :.............................................................. 

...............................: ........................... األكادٌمًالرقم   

 البرنامج التدرٌبً :

 البرنامج األول

 البرنامج الثانً

 

 

 جهة التـــدرٌب : ............................................. 
 فترة التدرٌب : من   /  /     م         إلى     /  /     م      

 :  الصٌدلٌةختم 
 :  مدٌر الصٌدلٌة
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  

 
  انزذسَت نهطبنترقُى جهخ منىرج    (4

 

 

 

 

 

 

 دمزبص جُذجذاً  جُذ يقجىل  ضؼُف  رقُى انطبنت 
ع   لطبية وإعطا  معبوماتالوصفة اقرا ن 

  االستخدا  الص يح لبدوا .
     

      (.OTCوصف اندوية الالوصفية  
وصف مست ضرات التذميل  ات التأثير 

 الدوا ي.
     
إدرا  المشا ل التي تواذض المرضى و يفية 

 العمل.
     
استخدا  المعبومات الخاصة باندوية  تى يسهل 

المذموعة المقارنة بي  اندوية التي تنتمي لنف  
 الدوا ية م   ي  الفاعبية واآلثار الذانبية.

     

      التعامل مع اننظمة الخاصة بالصيدلية.
      مدى انتظا  في ال ضور.

ما ت  إنذازه م  الم توى العمبي لبرنامد 
 التدري . 

     

 اسم الطالب :.............................................................. 

...............................: ........................... األكادٌمًالرقم   

 البرنامج التدرٌبً :

 البرنامج األول

 البرنامج الثانً

 

 
  .........جهة التـــدرٌب : .............................................

 فترة التدرٌب : من   /  /     م         إلى     /  /     م      

 :  مدٌر الصٌدلٌة
 :  ختم الصٌدلٌة
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  

 منىرج رقُُى نهبئٍ نؼضى هُئخ انزذسَس ػهً انزذسَت  (5

 

 

 
 

 
 وػهُه نشي حنن املششفني ػهً انزذسَت املُذانٍ نهطبنت أنه قذ املزطهجبد انهضيخ إلمتبو ػًهُخ انزذسَت.

 
 
 
 
 
 

 دمزبص جُذجذاً  جُذ يقجىل  ضؼُف  خمشجبد انزؼهى 
      المعبومات والمفاهي 
      المهارات ال هنية
      المهارات المهنية 
      المهارات العامة 

 اسم الطالب :.............................................................. 

...............................: ........................... األكادٌمًالرقم   

 البرنامج التدرٌبً :

 البرنامج األول

 البرنامج الثانً

 

 
  .........جهة التـــدرٌب : .............................................

 فترة التدرٌب : من   /  /     م         إلى     /  /     م      

 : (1توقٌع المشرف )

 (:2توقٌع المشرف )

 (: 3توقٌع المشرف )

 

 اجزبص /مل جيزض 

 :  توقٌع العمٌد
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 اجلًهىسَخ انًُنُخ
يل وانجحث انؼهًٍبوصاسح انزؼهُى انؼ  

خــىو احلذَثــخ انؼهــجبيؼ  
 كهُخ انؼهىو انطجُخ

 قسى انصُذنخ

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education  

University of Modern Sciences  

Faculty of Medical Sciences  

Department of Pharmacy  

 
 
 

 : َؼزـــــــــــًذ
 

 شاصٌـــثشوفُسىس / شجري ػجذ اهلل احل
 

 خـــسئُس اجلبيؼ


