كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة
قسم الوبائيات
خطة االمتياز

اســم الطـالـب:

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

الرقم الجامعي:

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

ســنـة التخرج:

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

1

أماكن التدريب
م
1
2
3
4
5
6

المكان
مركز رعاية صحية أولية
إدارة مكافحة األمراض المعدية  +إدارة مكافحة نواقل األمراض
مستشفى عام
إدارة جودة الرعاية الصحية
المركز الوطني لمكافحة نواقل األمراض  +محطات المالريا
وحدة اإلحصاء
إجمالي الفترة

الفترة باألسابيع
12
)3 + 4( 7
14
4
)6 + 3( 9
2
48

مجاالت التدريب
م

1

2

3

4

5
6

مجاالت التدريب

المكان

البيانات السكانية واإلحصائية في منطقة المركز الصحي
األمراض المعدية وغير المعدية
التطعيمات
تقييم وتعزيز التغذية
مركز رعاية صحية أولية
مراقبة صحة البيئة
التثقيف والتعزيز الصحي
السجالت الطبية
جودة الرعاية الصحية واالعتماد
ترصد األمراض المعدية واألمراض المنتقلة بنواقل األمراض
إدارة مكافحة األمراض
المعدية  +إدارة مكافحة نواقل تقصي األوبئة
األمراض
كتابة وعرض التقارير
مكافحة العدوى
جودة الرعاية الصحية واالعتماد
إدارة المخلفات الخطرة
مستشفى عام
التصنيف الدولي لألمراض والوفيات
التثقيف والتعزيز الصحي
معايير ومؤشرات جودة الرعاية الصحية
تحسين الجودة
إدارة جودة الرعاية الصحية
االعتماد
تقصي الحاالت المصابة باألمراض المنتقلة بنواقل األمراض
المركز الوطني لمكافحة نواقل وسائل المكافحة ووقاية البشر
األمراض  /محطات المالريا مكافحة نواقل األمراض
محاذير واحتياطات استخدام المبيدات الحشرية
إدارة وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS
وحدة اإلحصاء
اإلحصاءات الحيوية
إجمالي المدة

الفترة باالسابيع

12

7
()3 + 4

14

4
9
()6 + 3
2
*48

*قد تكون  ٤٨ ،٤٧او  ٤٩أسبوع حسب نظام االجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية

2

نموذج تقييم المتدرب في مركز الرعاية الصحية األولية
أوالً :المعلومات والمهارات
م
1
2
3
4
5
6
7
8

الدرجة
5 4 3 2 1

مجاالت التدريب

البيانات السكانية واإلحصائية في منطقة المركز الصحي
األمراض المعدية وغير المعدية
التطعيمات
تقييم وتعزيز التغذية
مراقبة صحة البيئة
التثقيف والتعزيز الصحي
السجالت الطبية
جودة الرعاية الصحية واالعتماد
متوسط درجات المعلومات والمهارات (مجموع كل درجات المعلومات والمهارات مقسومة على = )8

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

ثانيا ً :السلوك
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة
5 4 3 2 1

المعايير

الحضور في المواعيد الرسمية بانتظام
حسن التواصل مع اآلخرين
إداراك حدود مهامه الشخصية وطلب المساعدة والنصح عند الحاجة
الحفاظ على سرية بيانات العمل
احترام آراء اآلخرين
الموثوقية والتعاون في العمل
إنهاء المهام في األوقات المحددة
احترام الزمالء والمعاونين
إدراك أهمية التطوير المهني المستمر
القدرة على نقد الذات لتحديد مواطن القوة والضعف
متوسط درجات األسلوب (مجموع كل درجات األسلوب مقسومة على = )10

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

اسم الطالب:
اسم المشرف على الطالب:

التوقيع:

اسم مدير المركز:

التوقيع:
الختم الرسمي

3

نموذج تقييم المتدرب في إدارة مكافحة األمراض المعدية
أوالً :المعلومات والمهارات
م
1
2
3

الدرجة
5 4 3 2 1

مجاالت التدريب

ترصد األمراض المعدية واألمراض المنتقلة بنواقل األمراض
تقصي األوبئة
كتابة وعرض التقارير
متوسط درجات المعلومات والمهارات (مجموع كل درجات المعلومات والمهارات مقسومة على = )3

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

ثانيا ً :السلوك
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة
5 4 3 2 1

المعايير

الحضور في المواعيد الرسمية بانتظام
حسن التواصل مع اآلخرين
إداراك حدود مهامه الشخصية وطلب المساعدة والنصح عند الحاجة
الحفاظ على سرية بيانات العمل
احترام آراء اآلخرين
الموثوقية والتعاون في العمل
إنهاء المهام في األوقات المحددة
احترام الزمالء والمعاونين
إدراك أهمية التطوير المهني المستمر
القدرة على نقد الذات لتحديد مواطن القوة والضعف
متوسط درجات األسلوب (مجموع كل درجات األسلوب مقسومة على = )10

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

اسم الطالب:
اسم المشرف على الطالب:

التوقيع:

اسم مدير اإلدارة:

التوقيع:
الختم الرسمي

4

نموذج تقييم المتدرب في إدارة مكافحة نواقل األمراض
أوالً :المعلومات والمهارات
م
1
2
3

الدرجة
5 4 3 2 1

مجاالت التدريب

ترصد األمراض المعدية واألمراض المنتقلة بنواقل األمراض
تقصي األوبئة
كتابة وعرض التقارير
متوسط درجات المعلومات والمهارات (مجموع كل درجات المعلومات والمهارات مقسومة على = )3

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

ثانيا ً :السلوك
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة
5 4 3 2 1

المعايير

الحضور في المواعيد الرسمية بانتظام
حسن التواصل مع اآلخرين
إداراك حدود مهامه الشخصية وطلب المساعدة والنصح عند الحاجة
الحفاظ على سرية بيانات العمل
احترام آراء اآلخرين
الموثوقية والتعاون في العمل
إنهاء المهام في األوقات المحددة
احترام الزمالء والمعاونين
إدراك أهمية التطوير المهني المستمر
القدرة على نقد الذات لتحديد مواطن القوة والضعف
متوسط درجات األسلوب (مجموع كل درجات األسلوب مقسومة على = )10

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

اسم الطالب:
اسم المشرف على الطالب:

التوقيع:

اسم مدير اإلدارة:

التوقيع:
الختم الرسمي

5

نموذج تقييم المتدرب في المستشفى
أوالً :المعلومات والمهارات
م
1
2
3
4
5

الدرجة
5 4 3 2 1

مجاالت التدريب

مكافحة العدوى
جودة الرعاية الصحية واالعتماد
إدارة المخلفات الخطرة
التصنيف الدولي لألمراض والوفيات
التثقيف والتعزيز الصحي
متوسط درجات المعلومات والمهارات (مجموع كل درجات المعلومات والمهارات مقسومة على = )5

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

ثانيا ً :السلوك
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة
5 4 3 2 1

المعايير

الحضور في المواعيد الرسمية بانتظام
حسن التواصل مع اآلخرين
إداراك حدود مهامه الشخصية وطلب المساعدة والنصح عند الحاجة
الحفاظ على سرية بيانات العمل
احترام آراء اآلخرين
الموثوقية والتعاون في العمل
إنهاء المهام في األوقات المحددة
احترام الزمالء والمعاونين
إدراك أهمية التطوير المهني المستمر
القدرة على نقد الذات لتحديد مواطن القوة والضعف
متوسط درجات األسلوب (مجموع كل درجات األسلوب مقسومة على = )10

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

اسم الطالب:
اسم المشرف على الطالب:

التوقيع:

اسم مدير المستشفى:

التوقيع:
الختم الرسمي

6

نموذج تقييم المتدرب في إدارة جودة الرعاية الصحية
أوالً :المعلومات والمهارات
م
1
2
3

الدرجة
5 4 3 2 1

مجاالت التدريب

معايير ومؤشرات جودة الرعاية الصحية
تحسين الجودة
االعتماد
متوسط درجات المعلومات والمهارات (مجموع كل درجات المعلومات والمهارات مقسومة على = )3

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

ثانيا ً :السلوك
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة
5 4 3 2 1

المعايير

الحضور في المواعيد الرسمية بانتظام
حسن التواصل مع اآلخرين
إداراك حدود مهامه الشخصية وطلب المساعدة والنصح عند الحاجة
الحفاظ على سرية بيانات العمل
احترام آراء اآلخرين
الموثوقية والتعاون في العمل
إنهاء المهام في األوقات المحددة
احترام الزمالء والمعاونين
إدراك أهمية التطوير المهني المستمر
القدرة على نقد الذات لتحديد مواطن القوة والضعف
متوسط درجات األسلوب (مجموع كل درجات األسلوب مقسومة على = )10

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

اسم الطالب:
اسم المشرف على الطالب:

التوقيع:

اسم مدير اإلدارة:

التوقيع:
الختم الرسمي

7

نموذج تقييم المتدرب في المركز الوطني لمكافحة نواقل األمراض
أوالً :المعلومات والمهارات
م
1
2
3
4

الدرجة
5 4 3 2 1

مجاالت التدريب

تقصي الحاالت المصابة باألمراض المنتقلة بنواقل األمراض
وسائل المكافحة ووقاية البشر
مكافحة نواقل األمراض
محاذير واحتياطات استخدام المبيدات الحشرية
متوسط درجات المعلومات والمهارات (مجموع كل درجات المعلومات والمهارات مقسومة على = )4

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

ثانيا ً :السلوك
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة
5 4 3 2 1

المعايير

الحضور في المواعيد الرسمية بانتظام
حسن التواصل مع اآلخرين
إداراك حدود مهامه الشخصية وطلب المساعدة والنصح عند الحاجة
الحفاظ على سرية بيانات العمل
احترام آراء اآلخرين
الموثوقية والتعاون في العمل
إنهاء المهام في األوقات المحددة
احترام الزمالء والمعاونين
إدراك أهمية التطوير المهني المستمر
القدرة على نقد الذات لتحديد مواطن القوة والضعف
متوسط درجات األسلوب (مجموع كل درجات األسلوب مقسومة على = )10

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

اسم الطالب:
اسم المشرف على الطالب:

التوقيع:

اسم مدير المركز:

التوقيع:
الختم الرسمي

8

نموذج تقييم المتدرب في محطة المالريا
أوالً :المعلومات والمهارات
م
1
2
3
4

الدرجة
5 4 3 2 1

مجاالت التدريب

تقصي الحاالت المصابة باألمراض المنتقلة بنواقل األمراض
وسائل المكافحة ووقاية البشر
مكافحة نواقل األمراض
محاذير واحتياطات استخدام المبيدات الحشرية
متوسط درجات المعلومات والمهارات (مجموع كل درجات المعلومات والمهارات مقسومة على = )4

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

ثانيا ً :السلوك
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة
5 4 3 2 1

المعايير

الحضور في المواعيد الرسمية بانتظام
حسن التواصل مع اآلخرين
إداراك حدود مهامه الشخصية وطلب المساعدة والنصح عند الحاجة
الحفاظ على سرية بيانات العمل
احترام آراء اآلخرين
الموثوقية والتعاون في العمل
إنهاء المهام في األوقات المحددة
احترام الزمالء والمعاونين
إدراك أهمية التطوير المهني المستمر
القدرة على نقد الذات لتحديد مواطن القوة والضعف
متوسط درجات األسلوب (مجموع كل درجات األسلوب مقسومة على = )10

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

اسم الطالب:
اسم المشرف على الطالب:

التوقيع:

اسم مدير المركز:

التوقيع:
الختم الرسمي

9

نموذج تقييم المتدرب في وحدة اإلحصاء
أوالً :المعلومات والمهارات
م
1
2

الدرجة
5 4 3 2 1

مجاالت التدريب

إدارة وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS
اإلحصاءات الحيوية
متوسط درجات المعلومات والمهارات (مجموع كل درجات المعلومات والمهارات مقسومة على = )2

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

ثانيا ً :السلوك
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة
5 4 3 2 1

المعايير

الحضور في المواعيد الرسمية بانتظام
حسن التواصل مع اآلخرين
إداراك حدود مهامه الشخصية وطلب المساعدة والنصح عند الحاجة
الحفاظ على سرية بيانات العمل
احترام آراء اآلخرين
الموثوقية والتعاون في العمل
إنهاء المهام في األوقات المحددة
احترام الزمالء والمعاونين
إدراك أهمية التطوير المهني المستمر
القدرة على نقد الذات لتحديد مواطن القوة والضعف
متوسط درجات األسلوب (مجموع كل درجات األسلوب مقسومة على = )10

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

اسم الطالب:
اسم المشرف على الطالب:

التوقيع:

اسم مدير الوحدة:

التوقيع:
الختم الرسمي

10

