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 أسس التدريب العملي 

 

 

 تسمى هذه األسس أسس التدريب العملي المنبثقة عن تعليمات التدريب العملي.

 

 مواصفات الزي الرسميأوالً:  

 -الطالبات :

======= 

المري ل أبيض ) نظيف ونل ي ( ونغلق ف ق المالبس ذات الزي الرسممي ه  الزي المعتمد نن الللية نن يي  التممي..   .1

 الل ن اللحلي الغانق  )التن رة ,البل زة, البنطل ن( وال يسمح بارتداء الجينز 

ان ت ضع على الجيب العل ي للمري ل . تعتبر بطاقة االس. , شعار الجانعة , وشعار الللية  جزء نن الزى الرسمي  ويجب  .2

 األبيض

 الحجاب على نمط يجاب األنيرة ابيض الل ن غير براق وان يل ن داخل المري ل األبيض . .3

 تمفيف الشعر بحي  يل ن نرف عاً وننظماً وبدون استعمال أية كريمات أو إضافات  .   .4

 يرينا, أو يذاء الرياضة.نظيف  ويُمنع ارتداء اللعب العالي,البالوالحذاء ابيض أو اس د  .5

 يمنع ارتداء أي ن ع نن أن اع الحلي باستثناء دبلة الخط بة أو الزواج.  .6

في يال االضمطرار السمتخداا الزى الخاب بال يدات المتخممممة )إذا اقتيا سياسة المستشفى بذلي ( يمنع التج ل في  .7

 هذا الزى خارج ال يدة نفسها.

كن التدريب العملي بما في ذلي المختبرات إال إذا اقتيا طبيعة التدريب غير ذلي يجب ارتداء الزى الرسمي في جميع أنا .8

 وبم افقة ندرس المادة.

 

 في حال عدم االلتزام بالزى الرسمي يمنع الطالب من الدوام و يعتبر غائبا في ذلك اليوم*** 

 

 الطلبة الذكور :

=========== 
 

المري ل أبيض ) نظيف ونل ي ( ونغلق ف ق المالبس ذات الزي الرسممي ه  الزي المعتمد نن الللية نن يي  التممي..   .1

سمممادة  فاتح(  ابيض أو أزرق  الل ن اللحلي الغانق ) البنطل ن كحلي غانق او اسممم د , القميح كحلي سمممادة  غانق او ل ن 

 وال يسمح بارتداء الجينز 

, شمعار الجانعة , وشمعار الللية  جزء نن الزى الرسمي  ويجب ان ت ضع على الجيب العل ي للمري ل تعتبر بطاقة اإلسم.  .2

 األبيض

 قمير وبدون أية تسريحات ُتظهره بطريقة غير نهنيه   ،الشعر نرتب .3

 عدا وضع جل الشعر أو اللريمات .4
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 الحذاء اس د او كحلي ويمنع ارتداء يذاء الرياضة  .5

خداا الزى الخاب بال يدات المتخممممة )إذا اقتيا سياسة المستشفى بذلي ( يمنع التج ل في في يال االضمطرار السمت .6

 هذا الزى خارج ال يدة نفسها.

يجب ارتداء الزى الرسممي في جميع أناكن التدريب العملي بما في ذلي المختبرات إال إذا اقتيا طبيعة التدريب غير ذلي  .7

 وبم افقة ندرس المســـاق. 

 

 عدم االلتزام بالزى الرسمي يمنع الطالب من الدوام و يعتبر غائبا في ذلك اليوم.  في حال*** 

 

 

 الحضور والغيابثانياً: 

 

 ( نن الساعات المقررة للمادة دون عذر نرضي او قهري يقبلهما عميد الللية%15إذا غاب الطالب أكثر نن )   اكثر نن(

 نتيجته في تلي المادة )صفراً (.، يحرا نن المادة وتعتبر )أياا دواا عمليخمسة 

 

 ( نن الساعات المقررة للمادة وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد %15إذا غاب الطالب أكثر نن )

 الللية، يعُتبر ننسحبا" نن المادة وتطبق عليه أيلاا االنسحاب.

 

 الطلبة في الجانعة األردنية أو نعتمدة ننه أو صادرة  يُشترط في العذر المرضي أن يل ن بشهادة صادرة نن طبيب عيادة

نن نستشفى الجانعة األردنية ،  وأن تقدا هذه الشهادة إلى عميد الللية خالل ندة ال تتجاوز أسب عين نن تاريخ انقطاع 

تاريخ زوال الطالب عن الم اظبة ،  وفي الحاالت القاهرة األخرى يقدا الطالب نا يثبا عذره القهري خالل أسب ع نن 

 أسباب الغياب .

 

 .ال يج ز التع يض عن غياب األياا العملية 

 

  يعتبر األسب عين األولين للتعريف بالدواا العملي إجباري لحي ر الطلبة ، ويحتسب الغياب عن أي جلسه تعريفية ي ا غياب

 كانل عن الدواا العملي . 

 

 ساعة  2)  ( للمادة العملية12-8ساعات نعتمدة( ونن الساعة ) 3العملية ) ( للمادة 2-8)  لتزاا بالدواا العملي نن الساعةاال

 صبايا 7337نعتمدة( وفي يال الدواا خارج نستشفى الجانعة على الطالب الت اجد في الحافلة الساعة 

 

 

  (دقيقة فقط  37-27التقيد بفترة االستراية خالل الدواا العملي نن ) طبيعة العملعلى ان يحدد ساعتها اعتمادا على 

 

  إذا تأخر الطالب نمف ساعة عن بدء الدواا العملي بدون عذر نقب ل نن قبل المشرف المسؤول ال يسمح له بالدواا ويعتبر

 غائباً لذلي الي ا.
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 .ًإذا تأخر الطالب عن بدء الدواا العملي لمدة خمسة عشر دقيقة يعطى تنبيهاً شفهيا 

 

  يعتبر غياباً لذلي الي ا.إذا تلرر التأخير لغاية ثالث نرات 

 

 او التقيم العملي النهائي بدون عذر رسمي يطبق عليه  او الكتابي النهائي اذا تغيب الطالب عن حضور االمتحان العملي 

صادرة ال في الجامعة االردنية ات تعليمات االمتحانالمنصوص عليها  في الشروط المتعلقة بالغياب عن االمتحان النهائي 
( من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في 3العمداء بموجب الفقرة )أ( من المادة )عن مجلس 

( والتي تنص على:61الجامعة األردنية المادة )  

عن امتحان معلن عنه، عليه أن يقدم ما يثبت عذره لمدرس المادة بعذر كل من يتغيب  (أ
ي حالة قبول هذا العذر على مدرس المادة خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر، وف

 إجراء امتحان معوض للطالب.
بدون عذر يقبله عميد ما كل من يتغيب عن اإلمتحان النهائي المعلن عنه في مادة  (ب

 الكلية التي تدرس تلك المادة، تعتبر عالمته في ذلك اإلمتحان )صفرًا(.
 

 

 حافالت النقل ) الباصات (ثالثاً: 

 

 

تعتبر يافلة النقل )الباب( قاعة نن قاعات التدريب العملي وتعتبر نن نمتللات الجانعة وبالتالي أي تخريب فيها يعتبر اعتداًء 

 على نمتللات الجانعة. 

 

 

  -ناء وج ده في الحافلة )الباب(. التقيد بما يلي3أثى ذلي يجب على الطالب / الطالبة وبناًء عل

 

 الذهاب الى اناكن التدريب العملي بمرافقة المشرف السريري او عي  هيئة التدريس  .1

 رئيس الشعبة أو المشرف السريري هما المخ الن فقط بتحريي الحافلة. .2

 التقيد بأوقات الحي ر والمغادرة للحافلة في ال قا المحدد. .3

 ة.يمنع االلتحاق أو نغادرة الحافلة قبل وص لها الى وجهتها النهائي .4

 نراعاة أسس السالنة العانة وعدا إساءة استخداا الحافلة. .5

 عدا تناول األطعمة واالشربة والتدخين داخل الحافله. .6

 عدا التمفيق أو الغناء او التمرف بشلل غير الئق  في الحافلة . .7

 

  يلتحق بالدوام العملي في حال عدم تمكن الطالب ألي سبب كان من اإللتحاق بالحافلة للذهاب للدوام العملي يجوز له أن

 من وصول الطلبة الى مكان التدريب العملي وعلى مسؤوليته الخاصة على أن ال تتجاوز مدة التأخير عن نصف ساعة

 ويجب إعالم المشرف المسؤول بذلك.
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 السلوك المهنيرابعاً: 

 

 

 التدريب العمليااللتزاا بالمظهر المهني العاا والهنداا ) النظافة والترتيب(  يسب تعليمات  .1

 ال ص ل والمغادرة نن والى ننطقه التدريب العملي بال قا المحدد. .2

 االلتزاا بدليل  آداب وأخالقيات المهنة  .3

 على ألطلبه تعريف أنفسه. على رئيس القس. في ننطقة التدريب العملي قبل البدء بالتدريب العملي   .4

 دريب العمليألمحافظه على سالنة, وخم صية وسريه المريض إثناء الت .5

ماح للطلبة وعدم الس  االلتزاا بالسياسات المتعلقة بالسالنة العانة و سياسات ننع انتقال العدوى إثناء التدريب العملي .6

 ب بالدوام العملي اال باحضار شهادة تطعيم تثبت حصوله على الجرعات الثالث لمطعوم الكبد الوبائي

 

إشراف نباشر نن قبل المشرف ألسريري أو الممرض القان ني في نلان ال يسمح للطلبة بالتدريب العملي بدون  .7

 التدريب العملي.

 

 االلتزاا بالسل ك المهني في جميع أناكن التدريب العملي والمتيمن األتي3  .8

  عدا نيغ العللة 

  التحدث بم ت ننخفض 

  وتجنب المزاح المحيعدا وضع األيدي في الجي ب عند ال ق ف أو أثناء التحدث نع المرضى والفريق. 

  اثناء الدواا العمليعدا استخداا الهاتف النقال 

 عدا ال ق ف في بلل نات المستشفيات أو التجمع  في نحطة التقاء الممرضين  (Nursing Station)  . 

 .عدا الجل س على أسرة المرضى أو الطاوالت الم ج دة في غرف المرضى 

  خات. الخط بة والزواجعدا ارتداء الحلي والمج هرات باستثناء 

 المحافظة على بقاء األظافر نظيفة وقميرة وعدا وضع طالء األظافر 

  . عدا التدخين في ننطقة التدريب العملي 

 

 ال يسمح للطلبة بالت اجد في ننطقة التدريب العملي خارج األوقات المخممة للتدريب العملي بدون ن افقة رسمية .9

 نسبقة

 

نلان التدريب العملي نخمح فقط للتدريب العملي لتحقيق األهداف التعليمية العملية وال يسمح للطلبة تحقيق أهداف  . 17

 نثل انجاز ال اجبات او دراسة نادة انتحانأخرى خارج المادة العملية 
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 لتدريب العملي الرسمي ل زي ال تعليمات 

 ألعضاء الهيئة التدريسية 

 ومساعدي البحث والتدريس  ومشرفي التدريب العملي

 

 على الجميع االلتزام بالتعليمات التالية أثناء التدريب العملي وهي:

 

ارتداء المالبس التي تت اءا نع المظهر األكاديمي لعي  هيئة التدريس ) وذلي بتجنب ارتداء المالبس البراقة أو الييقة  .1

 ذلي األل ان الزاهية لغطاء الرأس(.بما في 

 المحافظة على إغالق المري ل  االبيض  ف ق المالبس .2

 االلتزاا ب ضع بطاقة االس. , شعار الجانعة والللية  ف ق جيب المري ل العل ية  .3

 المحافظة على بقاء الشعر نرتب ونرف ع  .4

 ل ن ) أس د، بني، أبيض ، كحلي ( وعدا ارتداء األيذية الرياضية  –كعب وسط  –ارتداء الحذاء المغلق .5

 

 الحد نن استعمال الملياج ) نلياج خفيف (. .6

 المحافظة على األظافر قميرة وبدون طالء . .7

 االلتزاا بعدا لبس نج هرات باستثناء دبلة الخط بة أو الزواج . .8

ه، نري ل أبيض، بنطل ن قماش عادي وعدا ارتداء  األيذية الرياضية وان تل ن اللحية للشباب،ل ن  القميح ساد .9

 نشذبة وقميرةنحل قة أو 

 

 يمنع لبس الجينز إثناء التدريب العملي   .17

 تعليمات عامة              

  جميع االلتزاا بالتعليمات واألنظمة والسياسات الخاصة بالتدريب العملي العلى 

   االلتزاا بم اعيد التدريب العملي يسب العبء التدريسي المقرر 

  يي ر االجتماعات الدورية الخاصة بالشعبة نع ننسق المادة العملية 

  االلتزاا بتطبيق البرنانج التعريفي المقرر نن قبل أناكن التدريب العملي 

 ن والى أناكن التدريب.التدخين في المختبرات أو أناكن التدريب العملي ووسائط النقل ن عدا 

 . يمنع استعمال الهاتف الخل ي أثناء التدريب العلمي 

 .االلتزاا بم عد انطالق وع دة الحافالت نن والى أناكن التدريب العملي 
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 توزيع  العالمات

 يت. ت زيع العالنة الللية للطالب على الشلل األتي3

الفمل وتتيمن العالنات المرص دة للتقيي. المستمر باستخداا نن العالنة الللية للمادة ألعمال  %57ترصد نسبة  .1

 %37االنتحان النهائي اللتابي ويرصد له  النماذج المعدة لهذا الغرض

 ان انلنويل ن على شلل لجان في اناكن التدريب العملي   %27االنتحان النهائي العملي ويرصد له  .2

                          

 

 

 

 
 
 

 


