فـلنـجعل مـن أردن العـرب جامعة للـعرب

تعليمات التدريب الميداني لطلبة كلية الصيدلة (خطة عام  2019\2018و ما قبل)
في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
تم إقرارهذه التعليمات في بتاريخ 2021-05-19
عزيزي الطالب،
هذه التوجيهات المقصود منها مساعدتك إلنجاز تدريبك الميداني بطريقة كفؤة مفيدة موافقة لتعليمات الكلية .يرجى
قراءتها بعناية قبل بدئك بكل فترة تدريبية.
• يسمح لطالب الصيدلة أن يبدأ بالتدريب الميداني إذا أتم  60ساعة دراسية من خطة الكلية في احدى صيدليات
المجتمع .وعندها يبدأ الطالب بتعبئة ال  Log bookخالل تدريبه ,ابتداء بالمضادات الحيوية التي تم تغطيتها في مادة
االحياء الدقيقة ( .)2متوقع من الطالب في هذه المرحلة ان يتدرب بمقدار  150-100ساعة ( 300ساعة كحد أقصى),
حيث أن الطالب يستطيع فهم المهارات الصيدالنية األساسية ,نظام عمل الصيدلية من حيث توزيع األدوية في
المستودعات و األنظمة الحاسوبية المتوفرة.
• سيتم عقد ورشة تعرفية لبرنامج و تعليمات التدريب في بداية الفصل الدراسي.
• يسمح للطالب بالتدريب خالل العطل الصيفية وعطلة ما بين الفصلين و بمعدل  8ساعات يوميا كحد أقصى.
• يسمح للطالب بالتدريب خالل الفصل الصيفي  4ساعات يوميا كحد أقصى.
• يسمح للطالب بمستوى سنة ثالثة\رابعة بالتدريب خالل الفصل الدراسي االعتيادي مدة أقصاها  4ساعات يوميا
إذا كان مسجال لـ  15ساعة معتمدة أو أقل.
• يسمح للطالب بمستوى سنة خامسة بالتدريب خالل الفصل الدراسي االعتيادي مدة أقصاها  4ساعات يوميا إذا
كان مسجال لـ 15ساعة معتمدة أو أقل .إذا كان مسجال لــ  18-16ساعة دراسية معتمدة أو أكثر أو يرغب بالتدريب
أكثر من  4ساعات يوميًا؛ عليه تقديم طلب لدى مجموعة الممارسة الصيدالنية للسماح بالتدريب.
• أسماء أعضاء مجموعة الممارسة الصيدالنية متوفره على موقع الكلية
https://www.asu.edu.jo/en/Pharmacy/Pharmacy-practice-group/Pages/groupmembers.aspx
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آلية التدريب:
 )1على الطالب التوجه إلى مكتب سكرتاريا األقسام للحصول على النموذج الموجه للمؤسسة الصيدالنية التي ينوي
التدرب فيها .علما بأن النموذج متوفر الكترونياعلى موقع مجموعة الممارسة الصيدالنية
ُّ
https://www.asu.edu.jo/en/Pharmacy/Pharmacy-practice-group/Pages/OurPreceptor.aspx
 )2يعبئ الطالب البيانات في النموذج كاملة مع مراعاة وضوح الخط عند كتابة االسم و رقم الهاتف و البريد االكتروني،
وعدم الشطب عليها.
 )3يوقَّع النموذج من قبل الصيدالني المسؤول عن التدريب مع الختم لتأكيد الموافقة على التدريب .ثم يوقع من
احد اعضاء مجموعة الممارسة الصيدالنية في الفترة المخصصة لذلك و التي سيتم االعالن عنها فصليا.
 )4يختم من عمادة الكلية.
 )5عند انتهاء مدة التدريب يوقَّع النموذج من قبل الصيدالني المسؤول عن التدريب مع الختم لتأكيد انتهاء التدريب.
 )6ثم يسلم الطالب نسخة واحدة إلى سكرتاريا األقسام لالرشفه بالشكل الصحيح ,و نسخه للصيدالني المسؤول لغايات
ترصيده ساعات التعليم المستمر لدى نقابة الصيادلة.
 )7كما يسلم نموذج التدريب لكل فترة تدريبية لدى انتهاء الفترة التدريبية موقعة من الصيدلية التي تدرب فيها لنقابة
الصيادلة وذلك خالل فترة ال تتجاوز األسبوع ،حيث يترتب على التأخرعن هذه المدة دفع غرامة مالية في النقابة.
مالحظه :يتم فتح ملف تدريب في النقابة الول فترة تدريبية.
• إذا رغب الطالب بتغيير الصيدلية أو وقت التدريب فيها فيمكنه ذلك لكن بعد تعبئة نموذج جديد والسير في العملية
المشروحة أعاله من جديد.
• ال توقع مجموعة الممارسة الصيدالنية على أية ورقة بأثر رجعي ،أي أنها غير مسؤولة عن التدريب الذي بدأه
الطالب دون إذن الكلية مسبقا ،وال يُعذر الطالب أبدا بعدم علمه بهذه المعلومة.
مالحظه :من فقد النموذج بعد توقيعه فان المجموعة غير مسؤولة وعلى الطالب ان يتحمل مسؤولية ضياع النموذج
وعليه اعادة هذه الفترة.
• أثناء الفترة التدريبية يتواصل مسؤول التدريب بالصيدلية التي يتدرب فيها الطالب للتأكد من أنه يتدرب بالفعل،
وفي حال تكرارغيابه فإن الفترة التدريبية تلغى كاملة.
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• على الطلبة ضرورة التبليغ اذا تعذر تواجدهم في المؤسسة الصيدالنية وذلك قبل التغيب بارسال بريد الكتروني
( )emailلمسؤول التدريب أو رسالة إلى صفحة الفيسبوك.ASU Pharmacy-
• على جميع الطلبة المجسرين إنهاء الساعات التدريبية بشكل كامل  (1440ساعة) وفقا لقانون نقابة الصيادلة و
ذلك لغايات االنتساب و مزاولة المهنة.
• عند إنهاء الساعات التدريبية بشكل كامل ( 1440ساعة) ،فعلى الطالب أن يأخذ من نقابة الصيادلة قيدا بإنهاء
الساعات ويسلم هذه المخاطبة لعضو مجموعة الممارسة الصيدالنية.
• على الطالب الخريج االلتزام باحضار هذا القيد من النقابة خالل فترة زمنية كافية لمخاطبة القبول والتسجيل سيعلن
عنها كل فصل و ذلك تجنبا لتأخير تخرجه.
مالحظات:
 شرط لالنتساب لنقابة صيادلة االردن للطلبة االردنيين (الحامل للرقم الوطني) فقط إنهاء الساعات التدريبية بشكلكامل  1440ساعة تدريبية داخل االردن.
 كما يسمح للطلبة الغير حاملين للرقم الوطني التدريب خارج االردن (بحد اقصى  500ساعة) ,علما ً بأن هذهالساعات ستعادل ألغراض التخريج فقط و ال تحسب لدى نقابة الصيادلة حسب القانون ألي من أغراض االنتساب
أو المزاولة أو رسالة التأهيل  Eligibility letterاذا كان مستحقأ ً لها.
 اذا رغب الطالب غير االردني بالحصول على رسالة التأهيل  Eligibility letterمن نقابة صيادلة االردن فعليهان ينهي ( 1440ساعة) تدريبية داخل االردن مشروطه مع االقامة و تقديم الوثائق االزمة.
• يحق للطالب الذي قد انهى ما ال يقل عن  500ساعة تدريبية ،و انهى مادة علم األدوية  1وعلم األدوية  2أن
يسجل مادة تدريب ( ،)1و التدريب سيشمل تدريب في الصيدلية االفتراضية (بمعدل ساعة اسبوعيا/في موعد
المحاضره) و تدريب ميداني بحد أدنى ( 50ساعة/الفصل ,أي بما يعادل  4ساعات اسبوعيا).
• يحق للطالب الذي قد انهى ما ال يقل عن  800ساعة تدريبية ،و انهى مادة علم األدوية  1وعلم األدوية  2وعلم
األدوية  3وأدوية بدون وصفة ومادة تدريب ( )1أن يسجل مادة تدريب ( ،)2و التدريب الميداني سوف يكون خالل
الفصل الذي يتم فيه تسجيل مادة تدريب ( )2و الذي سيعادل  175ساعة تدريبية.
• بعد االنتهاء من مادتي تدريب ( )1و ( )2سيتم تسليم نماذج التدريب الميداني التابعة لتدريب صيدلية المجتمع
لنقابة الصيادلة الحتسابها.
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إرشادات لتفعيل عملية التدريب والتهيئة الختبار التدريب
❖ على جميع طلبتنا الكرام التركيز أثناء تواجده في الصيدلية على المراجعين ،حيث يقوم الطالب بقراءة
الوصفة ومتابعة تعامل الصيدالني المسؤول مع الوصفة والمراجع ،واالستزادة من المعلومات عن الدواء
بعد ذهاب ال ُمراجع من خالل قراءة النشرة الدوائية أو البرامج الحاسوبية الدوائية المتاحة ( access
.(pharmacy
❖ على جميع طلبتنا االلتزام بالمظهر الالئق مهنيا خالل تواجده في صيدلية التدريب مع االلتزام باستخدام
البطاقة التعريفية بأنه متدرب ( )name tagخاصه بمتدربين جامعة العلوم التطبيقية الخاصة (التي سيتم
اصدارها بالتنسيق مع لجان الطلبة).
❖ يستلم الطالب الـ Log bookبالتنسيق مع عمادة الكلية من أول فترة تدريبية له (أي من بعد االنتهاء من
 60ساعة دراسية).
❖ على الطالب العناية بتعبئة الـ Log bookبشكل الئق وبخط مفهوم وضرورة التقيد بتعليمات تعبئته
المذكورة فيه.
❖ يجب على الطالب كتابة ما ال يقل عن الحد األدنى لكل مجموعة دوائية كما هو مبين في الصفحات
األولى منه:الشركة المصنعة للدواء ،االسم التجاري ،االسم العلمي ،الشكل الدوائي ،الجرعة اليومية.
وهنا على الطالب كتابة الجرعة الكلية اليومية ألكثر استخدامات الدواء شيوعا .مثل 3 :مرات في اليوم
 500 xملغم .وال يقبل أن يكتب الطالب  3مرات فقط دون تحديد الجرعة ،أو أن يكتب عند اإلنسولين
مثال( :حسب حاجة المريض) ،بل ال بد من تعيين الـ Rangeللجرعة .و استخدامات الدواء :على الطالب
أن يكتب عدة استخدامات للدواء المحدد.
❖ فمثال ،تحت عنوان  ،Oral hypoglycemic agentsال يكتفي الطالب بكتابة أن استخدام
ال  Metforminهو في الـ ،type II diabetesبل يضيف إليه االستخدامات الشائعة مثل
.Polycystic Ovary Diseaseأيضا ،تحت عنوان ،Antiepilepticsال يكتفي الطالب بكتابة أن
الـ  Gabapentinهو في ال ،Epilepsyبل يضيف إليه  .neuropathy of diabetesويستطيع
الطالب بسهولة معرفة مثل هذه االستخدامات من خالل تدريبه العملي.
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❖ يُنصح الطالب بمراجعة عضو من اعضاء مجموعة الممارسة الصيدالنية (يتم تحديده مسبقا) دوريا
للتأكد من صحة طريقة تعبئته لل ـ.Log book
لمزيد من المعلومات واالستفسار يرجى التواصل معنا على صفحتنا على ال ) ASU- )Facebook
Pharmacy
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