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عما  الة بضوالة   إشال اي ة  متابعة الطالب  بوالة د رة  الة ة االر اعتما الا  -7
 مش ف المؤسسة لتضا ق النمة المهني الم غة .

مع كل طال  من طب  التالر    لم اععالة سالعب   إش اي ة   ار اعتما ا  -8
م يالي  يالع مسالتةآل اءراا ةاكتسالا  الطب  ةتةع ههم من الناض ة الفن ة بما  ساه

 تنم ة المها ا   يي التسع ل المهني
تفالاق  ىالخ ططالط التالر    الم الالراني إل االر اعتما الا  مالع مشال ف المؤسسالالة ل -9

ةتةز ع المسؤةل ا  ي مالا ب نهمالا ةتبالارل اء اا ةالمشالة د ضالةل المشالكب  التالي 
 .تةاعه طب  التر    المهني ةةوع الضىةل البزمة لمةاعهتها 

اإلشت اك مالع مشال ف المؤسسالة يالي  مى الة تا ال م الطالب  يالي نها الة الفوالل  -01
الر اسالالي الةل  ةنها الالة الفوالالل الر اسالالي الكالالاني ة لالالك يالالي والالةا معمة الالة مالالن 
المعالالالا    المةوالالالة  ة التالالالي تاالالال ن النمالالالة المهنالالالي لىطالالالب  مكالالالل   ا نت الالالام يالالالي 

 ة ت العبقالالة ةلالتالالر    ت تاالالر م السالالعب  المطىةبالالة ت الاالالر د  ىالالخ تضمالالل المسالالؤ
نشالطة لب  ت السىةك المهنالي ت مما سالة اش اف ت اإلبتكا  ةالمبارأد لرآل الطإلبا

 المهن ة المطتىفة ت آراا السا ا  المطىةبة ... الخ (.

 اإلشراف المؤسسي : ( )ب
ة تمكالالل يالالي الطوالالاال  ن ا عتمالالا   ن الالال  ن  مكىالالةن المؤسسالالة ة شالالت كةن يالالي 

ةن مالع مشال يي الكى الة يالي تنف ال  ةتضا الق أهالراف اإلش اف  ىالخ الطالب  ة تعالاةن
 التر    الم راني .

ة هتم مش ف المؤسسة مع برا ة التر    بتار م المعىةما  المطتىفة لىطب   الن 
مؤسسة التر    ةمعال  مىها ةأقسامها المطتىفة ة مبالها ةالة االف التي تاالةم 

مالالالا  سالالالاهم يالالالي بهالالالا ةرة  طالالالب  التالالالر    ت كمالالالا  االالالةم بم شالالالارهم ةتالالالةع ههم ب
 نشطة المهن ة المطتىفة .ل  ةالطب ا  الناتعة  ن مما سة ااكتسابهم المها ا

كما  هتم مش ف المؤسسة بالمتابعة ال ةم ة لألنشطة التي  اةم بها الطب  راطالل 
ؤةل ا  التالي تتناسال  المؤسسة ض ث  عمل  ىالخ تكى الف الطالب  با  مالال ةالمسال

سالالتفارد إلططالالة تالالر    الكى الالة ضتالالخ تضاالالق ا مكان الالاتهم ةتتفالالق مالالعإمالالع قالالر اتهم ة
 الم عةد من التر    الم راني .

ةلإلش اف المؤسسي رة  هام يالي المشالا كة مالع مشال ف الكى الة يالي  مى الة تا ال م 
الطب  يي وةا  ناو  الب نالام  التالر  بي المتفالق  ى اله ب نهمالا ت ةر عالة نمالة 

طبق الا  أمهم باال م ةةاكتسا  المها ا  المهن ة المستهرية لىطالب  ةر عالة التالزا
 ةمبارئ ةمما سة الطرمة ا عتما  ة .

كما أن اإلش اف المؤسسي  سالاهم بم عاب الة يالي ناالل الطبال ا  ةالتعالا   لطالب  
التالر    الم الراني ت ة بضال  ناالاط الاالالةد ةالوالعف يالي شطوال ة الطالب  ة االال ن 

 ر عة اكتسابهم لمها ا  مستهرية ةمضررد .

 

 :  اإلشراف في التدريب الميداني 
 مكل اإلش اف  ىخ التر    الم راني مضة اً هاماً يي العمى الة التر  ب الة  

ض ث  مكن من طبله  بط ما  ر سه الطب  يي المةار الن   الة بالالةاقع 
ةبالتالي مسا رتهم  ىخ اكتسا  الطبال ا  الم ران الة ةالمهالا ا   التطب اي

التطب ا ة الم تبطة بالمما سة المهن ة يي معال التر    ةاإلش اف بهال ا 
المعنخ هة الط  اة التي تنتاالل بهالا مع يالة ةمهالا ا  الطرمالة ا عتما  الة 
يالي سال اق  مالل م الراني ةمما سالالة مهن الة مالن شالطر مهنالي مالالر   ة ة 

  الطال  ( أقل مها د ةطب د .  ط آطب د إلخ 
ة عمالل اإلشال اف  ىالخ مالر الطوالاال  ن ا عتمالا   ن بالمعالا ف العىم الة  

الفعى الالالة المتعىاالالالة بالعمالالالل ة سالالالم  لهالالالم بالالالاع اا مناقشالالالا  ضالالالةل مةاقالالالف 
نه  سالا ر يالي نفالن أتهم كما االمما سة ةه ا  مكن الي ار من تنم ة مها 

 .الةق  يي تا  م  مى ة المما سة بشكل طار 

أنالالالةاإل اإلشالالال اف  ىالالالخ طالالالب  ةطالبالالالا  التالالالالر    
 الم راني 

 ناسالالم اإلشالال اف  ىالالخ طالالب  ةطالبالالا  التالالر    الم الالراني إلالالخ نالالة  ن  
  ال س  ن هما :

 ( اإلشراف األكاديمي : )أ
ويقوم به  مجموعهة مهل المشهرفيل المهؤيليل يلتبمهول بخدهة التهدريب 

دالب والذي يتمثل الميداني مل قبل الكلية ويقومول بالدور التوجيهي لل
 تية :اآلفي المهام 

توالالال بالمؤسسالالا  التر  ب الالة ةالتعالال ف  ىالالخ المسالالؤةل ن ي هالالا ةالضوالالةل ا  -0
 ىالالالخ مالالالةاياتهم لتالالالر    الطالالالب  تمهالالالر اً لتسالالالك نهم ي هالالالا ةتضر الالالر الطوالالالاال  ن 

 راني طةال يتال د ىخ اإلش اف  ىخ طب  التر    الما عتما   ن المسؤةل ن  
 اا ه ه المؤسسا  .التر    ةضسن انتا

 ار ا عتماإل اإلش ايي التمه الر  مالع الطالب  يالي برا الة العالام إل طالاا يكال د  -2
هرايه ةياالرته ةأنالةاإل السالعب  التالي  عال  ا لتالزام بهالا ةمةا  الر أ ن التر    ة

 التن  م ة المةعهة لىتر    الم راني . اإلع ااا ا عتما ا  ةغ  ها من
ىطب  ةتاس مه م ضى الا ةزمن الا  ىالخ مالرا  العالام تةو   الب نام  التر  بي ل -3

 الر اسي طبل الفت د الزمن ة المضررد لىتر    .
نشالالطة المهن الالة التالالي  عالال  التالالر     ى هالالا ة لالالك يالالي الل ا  ةةتضر الالر المسالالؤ -4

والالةا الطالال ق المهن الالة التالالي تسالالاهم يالالي تضا الالق النمالالة المهنالالي لىطالالب  ة لالالك بعالالر 
 مكان ا  المؤسسة .ةإالتع ف  ىخ قر ا  ةمها ا  الطب  

مالالع مشالال ف المؤسسالالة  ىالالخ ططالالة التالالر    الم الالراني ةتضر الالر الب نالالام   اإلتفالاق-5
 الزمني لها .

تالالر    الطالالب   ىالالخ ك ف الالة إعالال اا الر اسالالا  ةالبضالالةث العىم الالة لى الالةاه   -6
كسابهم المنه  العىمي يالي إةالمشكب  ا عتما  ة يي معال التر    ضتخ  مكن 

 ةاستط اج النتاال  ةا ستفارد منها يي المما سة المهن ة.عمع ةتضى ل الب انا  
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