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 التدريب اإللزامي: أولا 

 ة:مقدمـ

مرري مررن الررر الفترررات فرري المسرريرة المهنيررة لل ررادر الطبرري افترررة الترردريب اإللز

ظريررة إلررب تطبيقيررة، ومرحلررة كسررب والصحي، ولي مرحلة تحويل المعلومات الن

ال ثير مررن المهررارات الفنيررة، ومهررارات االتصررال والتواضررل مرر  المرضررب ومرر  

زمالء العمل، كما انها شرط للجلوس المتحان مزاولة المهنة في فلسطين، حيث ال 

يعتبر الخريج مؤلالً للجلوس المتحرران مزاولررة المهنررة إال بعررد إتمامررر تلرر  الفترررة 

 بنجاح.

 

 امج التدريب اإللزاميبر1.1

 

 البرنامج 
 الطب

 البشري

 طب 

 األسنان

العالج  

 الطبيعي 
 الصيدلة

التحاليل  

 الطبية 

الفترة 

 الزمنية 
 اشهر 3 اشهر 6 شهر 12 شهر 12 شهر 12

  

 :الوثائق المطلوبة لبدء التدريب1.2

 عن كل مما يلي:  مصدقتينضورتين   .1

 شهادة الثانوية العامة. •

 الشهادة الجامعية. •

 رجات.كشف الد •

 معادلة الشهادة الجامعية )لخريجي الدول األجنبية(. •

النجليزيررة ل ررل مررن الشررهادات العربيررة او ا  إلررب  ضورة مصدقة عن الترجمة •

الشررهادات األضررلية بلأررات اخرررع بيررر العربيررة او  السررابقة فرري حررال كررون 

 االنجليزية.

 ضورتين عن كل مما يلي: .2

 بطاقة إثبات الشخصية )الهوية(. •

 الد.شهادة المي •

 حساب البن  او البريد )لخريجي الطب البشري وطب األسنان( •

 من وزارة الداخلية + ضورة عنها. حديثةشهادة )اضل( حسن سير وسلوك  .3

  (.6ضور شخصية عدد) .4
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 إجراءات بدء التدريب: 1.3

الشعبة    المتدربيقوم   (1 في  بذل   الخاص  اإللزامي  التدريب  طلب  نموذج  بتعبئة 

ب اإللزامي بمقر اإلدارة العامة لتنمية القوع البشرية، مرفقاً المختصة بقسر التدري

 بالمستندات المذكورة اعاله. 

بالنسبة لخريجي الطب البشري تبدا إجراءات التسجيل ال ترونياً )من خالل الموق    (2

 ،http://apps.moh.gov.ps/licenseاإلل تروني علي الرابط:

 لتحميل دليل التسجيل اإلل تروني: 

http://apps.moh.gov.ps/license/guide/guides.doc، 

بإحضار المستندات المطلوبة  المتدربوبعد إتمام عملية التسجيل اإلل تروني يقوم   (3

القوع البشرية إلتمام اإلجراءات اإلدارية للتدريب، بعررد لمقر اإلدارة العامة لتنمية  

االنتهاء من اإلجراءات يتر تفعيل ضفحة المتدرب علب الموق  اإلل ترونرري، حيررث 

 يقوم بتنسيق جدولر التدريبي.

يتر استقبال طلبات التدريب اإللزامي ل افة التخصصررات المحررددة بالبرنررامج حتررب  (4

لشررهر الررذي يسرربق بدايررة الرردورة التدريبيررة مررن ا  الخامس والعشرونموعد اقصاه  

 .دورة تدريبية بداية كل شهر ميالديحيث تبدا  

بالنسبة للمتدربين الذين لديهر مساقات تدريبية في القطاع الخرراص )طررب األسررنان،  (5

يقرروم المترردرب الررذي لررو بصرردد الترردرب فرري القطرراع الصيدلة، التحاليررل الطبيررة(  

لترردريب مررن المؤسسررة الخاضررة، بشرررط ان الخاص باستالم نموذج موافقررة علررب ا

ت ون لذه المؤسسة مجازة من وزارة الصررحة  ويقرروم بتعبئتهررا وتوقيعهررا مررن قبررل 

للحصررول علررب موافقررة لتدريبررر فرري تلرر   للتنميةمسئول المؤسسة ثر يقوم بتسليمها 

 المؤسسة.
 

 اإلجازات : 1.4
 

 .)الرابط االل تروني(  انظر ادلة البرامج
 

 

 ل فترة التدريب: شهادة إكما1.5
 

عبر   (1 المتدرب  تقيير  ويتر  بنجاح،  التدريب  فترة  اجتياز  التقيير  يتوجب  نماذج 

المتدربين   تحصيل  لتقيير  وعملية(  )نظرية  امتحانات  وتعقد  )الطب  المخصصة، 

 في نهاية كل فترة تدريبية. البشري، طب األسنان، العالج الطبيعي(، 

واالنصرا (2 )الحضور  الدوام  حصر  نماذج  نماذج  ترسل  وكذل   اإلجازات(،  ف، 

 إل ترونياً،   بعد إنهاء كل فترة تدريبية عبر مراكز التدريب ورقياً او للتنميةالتقيير  

 في القطاع الخاص بإحضار تل  النماذج في مظروف مألق.  المدربينويقوم 

إجازة    التنميةتقوم   (3 ثر  ومن  وتقييماتهر،  دوامهر  وحصر  المتدربين  ملفات  بتدقيق 

 ريب عند استيفائها للشروط. فترة التد

http://apps.moh.gov.ps/license
http://apps.moh.gov.ps/license/guide/guides.doc
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شهادة    إضدارنهي البرنامج التدريبي بنجاح بتقدير طلب  ايقوم المتدرب الذي   (4

المقررة   الرسوم  البشرية م  دف   القوع  لتنمية  العامة  إلزامي باإلدارة  تدريب 

للمتدربين المستوفين  إنهاء فترة التدريب  بإضدار شهادات    التنميةلذل ، وتقوم  

ويم ن إضدارلا باللأة  ة اسبوعين من تاريخ قبول الطلب،  للشروط خالل فتر

 .العربية او االنجليزية او كليهما
 

االطالع  هــام:   متدرب  كل  دليل  علب  علب  في  الموضحة  التدريب  ضوابط 

البرنامج )ل ل تخصص(، قبل تقدير طلب االلتحاق بالبرنامج، يم ن تحميل دليل 

لتنمي العامة  اإلدارة  موق   من  البشريةالبرنامج  القوع   ة 

http://apps.moh.gov.ps/license. 
 

 ضوابط وتعليمات التدريب اإللزامي:1.6

إال بحضور   .1 التدريب  القسر وبدء  التواجد في  او من ينوب  عدم  القسر  رئيس 

 . عنر او بإذنر

ن قبل رئيس القسررر او مررن عدم تقدير اي خدمة للمرضب إال بإشراف مباشر م .2

 ينوب عنر.

ال يسررمح للمترردرب التعامررل مرر  المرررية او األجهررزة او األوراق النظاميررة  .3

 .رئيس القسر او من ينوب عنرمباشرة إال من خالل تعليمات  

تحتوي   .4 والتي  التدريب  اثناء  متدرب(  )بطاقة  تعريفية  بطاقة  بتعليق  االلتزام 

 (. تدريب، فترة ال علب )االسر رباعي، التخصص

 . االلتزام بارتداء البالطو األبية خالل فترة التدريب .5

االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف من المؤسسة الصحية ) كما ال يسررمح  .6

 بالحضور المب ر جداً والتأخير بير المبررين(.

 االلتزام بمبادئ واخالقيات المهنة واآلداب العامة في الملبس والمظهر. .7

 قة المتدرب م  الموظفين والمرضب في إطارلا المهني.االلتزام بإبقاء عال  .8

االلتزام المهني باكتساب المهارات ومراجعة رئيس القسررر او مررن ينرروب عنررر  .9

 .من اجل مناقشة اي مالحظات

 االلتزام بالمحافظة علب ممتل ات المؤسسة والنظام والترتيب بداخلها.  .10

 دون مسئولية القسر.االلتزام بحفظ الممتل ات الشخصية والمحافظة عليها  .11

 االلتزام بأي تعليمات خاضة بالقسر الذي يتدرب فير. .12

 يمن  التدخين تماماً بمرافق وزارة الصحة. .13

 

 

 

 

http://apps.moh.gov.ps/license/
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 التبعية والمسئولية:1.7

 التبعية اإلدارية:1.7.1
هببماليم ببوالي ببمي الاصةبببالظ مببب(الوميبب الالام يببمي (الظبب  الطبيبباالمتيازبب  ال (1

ويامجاالعلزهالمت ازمالالبأنيمببالالسمبالمتياز  الوياق ضىاليساحقالي   اليقطمع،
وضببممبدالوابببمموالم مبببم مي الم ببب ال،الويا ببباالةومليببب لال ببةوملقالم ب يببببال اممزببببالم قبببم ال

 م  شريبالوم ملقالم صحبالم ملسطيمزب.

ةومليب لال بةوملقالم ب يببال اممزببالالموالاا ببالوبرميجالم ادلياالمإل زمي جمزاالم مادلبي ال (2
 م قم الم  شريبالوم ملقالم صحبالم ملسطيمزب.

مرصببببقالم صببببح ال ببببداا الم صبببب يزبالوم مسببببةم زبالعبببب اليا بببببببالم ماببببدل الةوملقالم  (3
وبرن يجالم ادلياالمإل زمي اليسباالمل زب االم مبمبم الواب الصب الم مرصبقالم صبح ،ال
ويا ببببالمتنبب  االمإلوملوالوم ممبب الوم سبلمض ،الوضبب دالم حببملالومتنصببرم ال

زببالم ب يببال اممالومإلج  ماالوم احميزالوم مسب للبالووالم بقب  ،الوم رصباالوبل دال بةوملق
ال.م قم الم  شريب

 التبعية والمسئولية المباشرة:1.7.2
اا باالم ماببدل الصبب الصاببرقالم اببدلياالمإل زميبب ال ببرلزمالم قسبب البشبب  الي   ببرالوواليبب ال (1

الوتحت مسؤوليته المباشرة.امم العمه،ال
صببب اليببب  الم مم وبببب االووالعبببدالاللممجبببدالللبببزمالم قسببب اللا بببااليسبببةم زبالم مابببدلبي ال (2

ال و. مسةم الم مم وببالووالم مم والم مسةم الب  م 
م مسببةم الب  م بب والم اأنببداليبب السبب يبالالاامجبباالعلببىالللببزمالم قسبب الووالم مم ببو (3

اللمميلالم مادل ال لما الالم ا الامضلا الة زهالويا بباهالص الذ د.
م مسبببةم الب  م ببب واليبببب الالصببب اليببب  العبببدالالمطمةمببب والللببببزمالم قسببب الووالم مم بببو (4

سبب يباللمميببلالم ماببدل ال لمابب الالم ابب الامضلمنابب الة زببهالاامجبباالعلببيا الة ق صببهالعبب ال
ال.،الوواللمميلالم ما الاللحتالة رمصا الم م   رالم ادليا

م مسبةم الب  م بب والعلبىاليا بببببالالصب اليب  العببدالال بدلقالللبزمالم قسبب الووالم مم بو (5
سبب يباللمميببلالم ماببدل ال لمابب الالم ابب الامضلمنابب الة زببهالاامجبباالعلببيا الة ق صببهالعبب ال

ال لاممزببم ادليا،الة ق ص لالض ي لالووالجزلز لالص الللدالم مم وببالووالذ دالم يمال،الويرصباال
 ول د.
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ق نمنزببالصب اليب  الم ا عزببالم مسبوو زبالوالم ااحم الللزمالم قس الووالي الامبم العمبهال (6
 وظ  ا الب  شرواالم ملضملقالوع ه.

 

ا   التدريب الختياري :   ثانيا
 مقدمة:

التدريب لو الطريقة األمثل ل سب المهارات وضقل الموالب، وبذل  فهررو عمليررة 

مثلررب مررن األداء، ضرورية لرفرر  مسررتوع ال فرراءة، والوضررول إلررب المسررتويات ال

وتقليص الفجوة بررين النظريررة والتطبيررق، وحيررث ان وزارة الصررحة لرري المشررأل 

األكبر للخدمات الصحية، والمالرر  ل برررع مراكررز الترردريب المعترررف بهررا محليرراً 

وعالمياً، فهي تسعب دائماً لتحديث وتطوير مرافقهررا بمررا يضررمن مصررالح المتلقررين 

خ( مررن جانررب، ويضررمن كفرراءة الترردريب مررن ) المرضي، المراجعين...ال   للخدمة

 جانب آخر.

 

 التدريب الختياري:  2.1  

البرنامج   لذا  ا  فييأتي  مساعدة  عملية  إطار  علب خبرة  للحصول  لخريجين 

القدرة    فينهر من المنافسة   مت سوق العمل، ويتر استيعاب الخريجين حسب 

 االستيعابية وبما ال يتعارض م  مصلحة العمل. 

 دريب الختياري: تالآلية  2.2

مركز   -في احد مراكز التدريب )مستشفي  التدربيقوم الخريج الرابب في   -1

إدارة فنية... الخ(  بالتقدم للجهة المسئولة بمركز التدريب، وفي حال    -ضحي

ان   ويجب  )مرفق(،  خريج  استيعاب  نموذج  تعبئة  باست مال  يقوم  موافقتهر 

عن المباشر  المسئول  من  موقعاً  النموذج  المركز،   ي ون  ومدير  تدريبر، 

 والمدير العام لإلدارة العامة المسئولة عن تل  المراكز. 

لتنمية  -2 العامة  اإلدارة  في  والتعهد  التدريب  طلب  نموذج  بتعبئة  الخريج  يقوم 

شخصية )ضورة  المطلوبة  المستندات  عن  وإرفاق ضور  البشرية،    -القوع 

األضل  ضورة   العلميةطبق  الشهادة  األض ضورة    -عن  مزاول ل  طبق  ة  عن 

عن    –المهنة   شخصيةضورة  إثبات  وشهادات    -بطاقة  دورات  عن  ضور 

(، وتسليمها إلب  شهادة الخلو من األمراض المعدية  –  خبرة سابقة إن وجدت 

 قسر التدريب في اإلدارة العامة لتنمية القوع البشرية. 

في حال الموافقة ت ون فترة التدريب )ثالثة اشهر( ما لر ينص المركز علب   -3

 اقل من ذل . 

تقوم التنمية بإرسال كتاب الموافقة إلب اإلدارة العامة لمركز التدريب مرفقة   -4

 م  نموذج التقيير. 
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اإلدارة   -5 إلب  ويرسل  التقيير(  )نموذج  حسب  )الخريج(  المتدرب  تقيير  يتر 

 التدريبية.  الفترةمية القوع البشرية بعد انتهاء العامة لتن

  بالتدريب ع البشرية المتدرب )الخريج( إفادة  تمنح اإلدارة العامة لتنمية القو -6

 عن الفترة التي قضالا في التدريب إذا كان تقييمر العام جيد فما فوق.  

موافقة  -7 حال  في  وذل   اخرع  اشهر(  )ثالثة  إلب  للتجديد  قابلة  الفترة  ت ون 

إلب التدريب  مركز  إدارة  من  للتمديد  مخاطبة  إرسال  وبعد  التدريب   مركز 

 تهاء مدة التدريب األولب بأسبوع علب األقل.، قبل انالتنمية
 

 ضوابط وتعليمات التدريب الختياري:  2.3
 

 .للمهن التي تستوجب ذل  الحصول علب ترخيص مزاولة المهنة .1

إال بحضور   .2 التدريب  القسر وبدء  التواجد في  او من ينوب عدم  القسر  رئيس 

 .عنر

ا  .3 او  األجهزة  او  المرية  م   التعامل  للمتدرب  يسمح  النظامية  ال  ألوراق 

 . رئيس القسر او من ينوب عنرمباشرة إال من خالل تعليمات 

تحتوي   .4 والتي  التدريب  اثناء  متدرب(  )بطاقة  تعريفية  بطاقة  بتعليق  االلتزام 

 علب )االسر رباعي، التخصص(.

االلتزام بارتداء البالطو األبية خالل فترة التدريب وال يسمح التدريب دون  .5

 صحية (.ارتدائر ) للمهن ال

االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف من المؤسسة الصحية ) كما ال يسمح   .6

 بالحضور المب ر جداً والتأخير بير المبررين(.

 االلتزام بمبادئ واخالقيات المهنة واآلداب العامة في الملبس والمظهر.  .7

 االلتزام بإبقاء عالقة المتدرب م  الموظفين والمرضب في إطارلا المهني. .8

القسر او من ينوب عنر  اال .9 المهارات ومراجعة رئيس  المهني باكتساب  لتزام 

 . من اجل مناقشة اي مالحظات

 االلتزام بالمحافظة علب ممتل ات المؤسسة والنظام والترتيب بداخلها.   .10

 االلتزام بحفظ الممتل ات الشخصية والمحافظة عليها دون مسئولية القسر. .11

 يتدرب فير. ذي الالقسر خاضة بتعليمات أي االلتزام ب .12

 يمن  التدخين تماماً بمرافق وزارة الصحة. .13

الوزارة بير مسئولة عن اع اضرار )جسمية او نفسية( قد تلحق بالمتدرب   .14

 خالل فترة التدريب.      

 .   من القومسيون الطبي المعدية مراضاألشهادة خلو  تسلير  .15
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 التبعية والمسئولية:2.4

ختياري لرئيس القسر بشرر ل مباشررر او مررن االيب  يتب  المتدرب في فترة التدر (1

 ينوب عنر، وتحت مسؤوليتر المباشرة.

في حال المناوبات او عدم تواجد رئيس القسر تتب  مسئولية المتدربين لمسررؤل  (2

  المناوبة او الموظف المسئول بالم ان.

يتوجب علب رئيس القسر او الموظف المسئول بالم ان التأكد من سالمة تنفيررذ  (3

 في ذل . ومتابعتر درب للمهام التي يوكلها إليرالمت

في حال عدم اطمئنان رئيس القسر او الموظف المسررئول بالم رران مررن سررالمة  (4

تنفيذ المتدرب للمهام التي يوكلونها إلير يتوجب عليهر إيقافر عررن الترردريب، او 

 تنفيذ المهام تحت إشرافهر المباشر وتحت مسئوليتهر.

علررب متابعررة قسررر او الموظررف المسررئول بالم رران  رئرريس العدم قدرة    حال  في (5

سالمة تنفيررذ المترردرب للمهررام الترري يوكلونهررا إليررر يتوجررب علرريهر إيقافررر عررن 

 ، إيقافاً كامالً او جزئياً في تل  المناوبة او ذل  اليوم.التدريب

قانونيررة فرري حررال التبعيررة  المسررؤولية واليتحمل رئيس القسر او من ينوب عنررر   (6

 المذكورة اعاله.  اخاللهر بالشروط 

عن   (7 مسئولة  بير  بالمتدرب    ايالوزارة  تلحق  قد  نفسية(  او  )جسمية  اضرار 

 خالل فترة التدريب.       

                  

 نماذج التدريب الختياري   5.2

 (1 رقم  مرفقنموذج طلب تدريب اختياري: )  •

 (2 رقم  اب تدريب خريج: )مرفقنموذج استيع •

 (3رقم مرفق نموذج التعهد )تدريب خريج(: ) •

 (4( : )مرفق رقم نموذج التعهد و اللتزام )التطعيم  •
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ا:   تدريب طلبة الجامعات ثالثا

 

 :مقدمة

يأتي لذا البرنامج فب إطار الشراكة م  المؤسسات التعليمية الوطنية ومساعدتها  

ا  المصلحة  قاعدة  التعليمية علب  إكمال برامجها  المناف ،  في  وبما ال  لعامة وتبادل 

 .بوزارة الصحة يتعارض م  مصلحة العمل

 

 الموجهات العامة: 3.1

تترريح وزارة الصررحة مراكزلررا لترردريب طلبررة المؤسسررات الجامعيررة كحلررول  (1

مؤقتة، علب ان تعمل تل  المؤسسات علب ان ي ررون لهررا مراكزلررا التدريبيررة 

 الخاضة بها.

عامة وتبادل المناف ،  ويسبقها اتفاقيررات تؤسس العالقة علب قاعدة المصلحة ال (2

رسررمية بررين وزارة الصررحة )كمقرردم للخدمررة( و بررين الجهررات الراببررة فرري 

 التدريب.

ا لتحديررد إم انيررة الترردريب، نوعررر، آليتررر، وتعتبررر  (3 تعتبر مصلحة العمل اساسررً

 القدرة االستيعابية لمرافق وزارة الصحة محدداً لتقدير اعداد المتدربين.

 مرخصة من التعلير العالي. ان ت ون الجهة الراببة في التدريب يتوجب علب (4

ان ي ون البرنامج المراد تدربر في مراكررز الرروزارة معترررف بررر مررن يتوجب   (5

 قبل التعلير العالي.

 عقد اتفاق بين الجهة الراببة في التدريب ووزارة الصحة.يتر   (6

مية القوع البشرررية  التنسيق م   وزارة الصحة ممثلة في اإلدارة العامة لتنيتر   (7

 بخصوص العملية التدريبية فب مراكز التدريب بالوزارة.

دخررول الطلبررة للترردريب فرري   مقابررل  الصررحة  ت ون المستحقات العامة لرروزارة (8

علب ش ل ) مستحقات ماليررة، إتاحررة فرررص تدريبيررة لرروزارة مرافق الوزارة  

لررير الصررحة فرري برررامج الدراسررات العليررا، او فرررص تدريبيررة ببرررامج التع

، وي ررون ...الررخ(  المستمر، او دعر عيني بأجهزة ومعدات طبيررة ولوجسررتيات

ذلرر  متناسررباً طرديرراً مرر  اعررداد المترردربين واعررداد السرراعات التدريبيررة الترري 

يتدربونها بمراكز الوزارة، وتفاضيل التخصصات، وتحدد تل  التفاضيل فرري 

 االتفاقات بش ل واضح. 
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طلبتهررا بترروفير مسررتهل ات الالزمررة  تت فررل الجهررات الترري تربررب بترردريب  (9

 .للتدريب طلبتها )مثل: افالم األشعة والقفازات الطبية وال انيوالت ...الخ(.

ت ون المستحقات الخاضة للمدربين من الوزارة حسب النظام المالي لصرف  (10

 الحوافز بالجامعة، او ما يتر التوافق علير في االتفاقات.

 ات التدريب المعتمدة داخل وزارة الصحة.االلتزام بضوابط و تعليميتوجب   (11

مترردرب )فررب مراكررز وزارة الصررحة( إال  طالب  ال يسمح بوجود اي (12

 بوجود مدرب عملي.

ي ون التدريب بالمالحظة فقط وال يسمح للمدرب او المتدربين بعمل  (13

اي إجررراء تررداخلي ألي مرررية كمررا ال يسررمح  لهررر بالتعامررل مرر  

شرة )إال في حال كان المدرب لررو األجهزة او األوراق النظامية مبا

 .رئيس القسر او من ينوب عنر وتحت مسؤوليتر وإشرافر المباشر(

علررب جميرر  المؤسسررات التعليميررة الراببررة فرري ترردريب طلبتهررا فرري  (14

مرافق الوزارة ارسال ما يثبت بأن المرردربين و المترردربين قررد تلقرروا 

 تطعير ضد التهاب ال بد الوبائي.

قبال طلبة الجهة الراببة فب التدريب داخل يحق للوزارة رفة است  (15

 الوزارة دون إبداء األسباب.

 

 

 آلية التنسيق لعقد التفاقات:   3.2    
 

 مسبقاً.  اإلجراءات وإكمالم اتبة وزارة الصحة        

 :لطلبة الجامعات التدريب  آلياتو   ضوابط  3.3    
 

 ساعة(:  300 آلية تدريب الطلبة الخريجين )متطلب تخرج: .3.13   
 

تقوم الجامعة / ال لية بإرسال جداول التدريب تشتمل علررب )اسررر الطالررب، م رران   .1

اإلدارة العامة لتنميررة القرروع ( إلب  ،...الس ن، رقر الجوال، م ان التدريب المقترح

مراكررز الترردريب والوحرردة التاب  لها  بالتنسيق م  اإلدارة العامة  البشرية التي تقوم  

ستيعاب الطلبة حسب القرردرة االسررتيعابية وبمررا ال يتعررارض مرر  الفنية المختصة ال

 مصلحة العمل.

التحرراقهر التدريب لتسهيل المسئولة عن مركز  إلب اإلدارة العامة م اتبةيتر إرسال   .2

 بالتدريب وضورة لمركز التدريب .

إرسال تقرير عن العمليررة التدريبيررة بعررد نهايررة فترررة الترردريب ب تقوم جهة التدريب   .3

ئررة نمرروذج تقيررير الطالررب حسررب النمرراذج المرفقررة وإرسررالها اإلدارة العامررة وتعب

 للتدريب  .

 يلتزم المتدرب بتعليمات إدارة مركز التدريب من خالل منسق التدريب . .4



 

12 
Gaza   Tel/ 08-2827298        Fax/ 08-2868109       Email/ hrd@moh.gov.ps 

 

 

 

 

 

 ساعة(:  300الطلبة الخريجيّن )ضوابط وتعليمات تدريب   3.3.2
 

قسر او من ينوب عنر او رئيس العدم التواجد في القسر وبدء التدريب إال بحضور   .1

 . بإذنر

ال يسمح للمتدرب التعامل م  المرية او األجهررزة او األوراق النظاميررة مباشرررة  .2

 .رئيس القسر او من ينوب عنرإال من خالل تعليمات  

التدريب والتي تحتوي علب  .3 اثناء  )بطاقة متدرب(  بتعليق بطاقة تعريفية  االلتزام 

 )االسر رباعي، التخصص(.

 .رتداء البالطو األبية خالل فترة التدريب االلتزام با .4

االلتزام بمواعيررد الحضررور واالنصررراف مررن المؤسسررة الصررحية ) كمررا ال يسررمح  .5

 بالحضور المب ر جداً والتأخير بير المبررين(.

 االلتزام بمبادئ واخالقيات المهنة واآلداب العامة في الملبس والمظهر. .6

 فين والمرضب في إطارلا المهني.االلتزام بإبقاء عالقة المتدرب م  الموظ  .7

االلتزام المهني باكتساب المهارات ومراجعة رئيس القسررر او مررن ينرروب عنررر مررن  .8

اجل مناقشة اي مالحظات االلتررزام بالمحافظررة علررب ممتل ررات المؤسسررة والنظررام 

 والترتيب بداخلها.

 االلتزام بحفظ الممتل ات الشخصية والمحافظة عليها دون مسئولية القسر. .9

 لتزام بأي تعليمات خاضة بالقسر الذي يتدرب فير.اال .10

 يمن  التدخين تماماً بمرافق وزارة الصحة. .11

الوزارة بير مسئولة عن اع اضرار )جسمية او نفسية( قد تلحق بالمتدرب خالل   .12

 فترة التدريب.      

 من القومسيون الطبي  . المعدية مراض األشهادة خلو  تسلير .13

 

 التبعية والمسئولية: 3.3.3

يتب  المتدرب في فترررة الترردريب لرررئيس القسررر بشرر ل مباشررر او مررن ينرروب عنررر،  .1

 وتحت مسؤوليتر المباشرة.

في حال المناوبات او عرردم تواجررد رئرريس القسررر تتبرر  مسررئولية المترردربين لمسررؤل  .2

 المناوبة او الموظف المسئول بالم ان.

سررالمة تنفيررذ يتوجب علب رئيس القسررر او الموظررف المسررئول بالم رران التأكررد مررن  .3

 المتدرب للمهام التي يوكلها إلير ومتابعتر في ذل .



 

13 
Gaza   Tel/ 08-2827298        Fax/ 08-2868109       Email/ hrd@moh.gov.ps 

في حال عدم اطمئنان رئيس القسر او الموظف المسئول بالم رران مررن سررالمة تنفيررذ  .4

المتدرب للمهام التي يوكلونهررا إليررر يتوجررب علرريهر إيقافررر عررن الترردريب، او تنفيررذ 

 المهام تحت إشرافهر المباشر وتحت مسئوليتهر.

عدم قدرة رئيس القسر او الموظف المسئول بالم ان علررب متابعررة سررالمة في حال   .5

لترردريب، إيقافرراً ا تنفيذ المتدرب للمهام التي يوكلونها إلير يتوجب عليهر إيقافررر عررن

لالدارة العامة لتنميررة القرروع   كامالً او جزئياً في تل  المناوبة او ذل  اليوم، ويرف 

 بذل .البشرية 

من ينوب عنر مسؤولية وتبعية قانونية في حال اخاللهررر   يتحمل رئيس القسر او .6

 بالشروط المذكورة اعاله.

بالمتدرب   .7 تلحق  قد  نفسية(  او  )جسمية  اضرار  اع  الوزارة بير مسئولة عن 

 خالل فترة التدريب.      

 

 )متطلب جامعي(: آلية التنسيق لتدريب الطلبة  3.4

 

مة لتنمية القوع البشرية قبل  تراسل الجهة الراببة في التدريب اإلدارة العا (1

 اسابي ( من بدء التدريب بخطاب يتضمن: 6فترة كافية )

الجدول اإلجمالي للطلبة والمدربين والفترة التدريبية ومراكز التدريب   •

 المقترحة.

 

 مثال الجدول اإلجمالي لمجمع الشفاء الطبي   
 

 المجموعات  األيامالفترة / مركز التدريب   م.

السبت  9/12 – 18/9 جال  فسر جراحة ر .1

  األحدو 

 مجموعات   3

   العناية المركزة  

    

الجدول التفصيلي الذي يوضح اسماء الطلبة ل ل مجموعة ،اسر المدرب،  •

 الفترة التدريبية، م ان التدريب المقترح )القسر (. 
 مثال للجدول التفصيلي  

 

  األيامالفترة /  اسر المدرب  الطلبة  اسماء القسر  م.

 .1 جراحة رجال   .1

2. 

3. 

  16/10 – 18/9 ا. .......... 

من كل  األحدالسبت و 

 اسبوع 
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العناية  . 2

 المركزة 

1. 

2. 

 

الثالثاء و   5/12 -8/10 ا. .......... 

 من كل اسبوع   األربعاء

3.     

 خطة التدريب اإلجمالية )تشمل الداف التدريب العامة والخاضة(. •

 ين. قائمة بأسماء المدرب •

ضور من إذن العمل الخاص للمدربين )الموظفين( من داخل الوزارة )نموذج  •

65.) 

 السير الذاتية للمدربين. •

 نماذج التقيير ل ل طالب.  •

حال   (2 مدرالجامعة    طلب فب  الطلبةترشيح  تدريب  مهام  يتولب  داخلي    و  ، ب 

ذل  الصحة علب  من    موافقة وزارة  بترشيح عدد  البشرية  القوع  تنمية  تقوم 

 .كز التدريبلمر العامةربين بالتنسيق م  اإلدارة المد

 

الم (3 القسر  التنمية(  يقوم  التدريب)في  متابعة  عن  الجداول  سئول  بمراجعة 

الجامعات  اإلجمالية ال ليات/  للمراكز   لجمي   االستيعابية  القدرة  حسب 

علب مراكز التدريب من خالل   ثر عرضها  وعرضها في جدول إجمالي واحد

تنسيقية يقوم   اجتماعات  ثر  المختصة،  الفنية  الوحدة  الجهة   القسر  م   بإشعار 

تعديل   طلب  او  رفة  او  بقبول  التدريب  فب  اإلجمالي  الجدالراببة  ول 

للتدريب بما ينسجر م  القدرة االستيعابية للتدريب وبما ال يؤثر علب مصلحة 

التدريب مراكز  يتر مراسلة  يلزم  ما  تعديل  وبعد  التدريبل  العمل،  كما )  .بدء 

 يرسل ضورة عن ال تاب إلب الوحدة الفنية المختصة(. 

 يقوم مركز التدريب برف  تقرير دوري بعد إنهاء العملية التدريبية.  (4

 

ــدريب العامـــة ) 3.5 ــدربين والمتـــدربينضـــوابط وتعليمـــات التـ ــل  للمـ داخـ

 ( :لطلبة الجامعةضمن برامج التدريب   مؤسسات وزارة الصحة
 

التدريب .1 القسر وبدء  التواجد في  او من ينوب  إال بحضور    عدم  القسر  رئيس 

 . عنر او بإذنر

عدم تقدير اي خدمة للمرضب إال بإشراف مباشر من قبل رئيس القسررر او مررن  .2

 ينوب عنر.

او األوراق   .3 او األجهزة  المرية  بالتعامل م   للمتدرب  او  للمدرب  ال يسمح 

  ر رئيس القسر او من ينوب عنالنظامية مباشرة )إال في حال كان المدرب لو  

 .(وتحت مسؤوليتر وإشرافر المباشر
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تحتوي   .4 والتي  التدريب  اثناء  متدرب(  )بطاقة  تعريفية  بطاقة  بتعليق  االلتزام 

 (. ، فترة التدريب علب )االسر رباعي، التخصص

 االلتزام بارتداء البالطو األبية خالل فترة التدريب ) للمهن الصحية (. .5

سة الصحية ) كما ال يسررمح االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف من المؤس .6

 بالحضور المب ر جداً والتأخير بير المبررين(.

 االلتزام بمبادئ واخالقيات المهنة واآلداب العامة في الملبس والمظهر. .7

 االلتزام بإبقاء عالقة المتدرب م  الموظفين والمرضب في إطارلا المهني. .8

وب عنررر و مررن ينرر االلتزام المهني باكتساب المهارات ومراجعة رئيس القسر ا .9

 من اجل مناقشة اي مالحظات.

 االلتزام بالمحافظة علب ممتل ات المؤسسة والنظام والترتيب بداخلها. .10

 االلتزام بحفظ الممتل ات الشخصية والمحافظة عليها دون مسئولية القسر. .11

 االلتزام بأي تعليمات خاضة بالقسر الذي يتدرب فير. .12

 صحة.يمن  التدخين تماماً بمرافق وزارة ال .13

 من القومسيون الطبي  .المعدية مراض األشهادة خلو   تسلير .14

بالمتدرب  15 تلحق  قد  نفسية(  او  )جسمية  اضرار  اي  .الوزارة بير مسئولة عن 

 خالل فترة التدريب.       

 

 

 

 : )موظف الوزارة( مدرب  حلترشيالضوابط والتعليمات  3.6
 

بمدرب من داخل   عند طلب الجامعات )الجهة الراببة فب التدريب( االستعانة .1

لترشيح مدربين ومن   اإلدارة العامة لتنمية القوع البشرية الوزارة يتر الطلب من 

 ثر يتر اعتمادلر حسب الشروط التالية :

 التدريب للمدرب.  فيتوافر شروط الجهة الراببة  •

ترشيح وموافقة مراكز التدريب )المستشفيات، الرعاية، الهندسة والصيانة،  •

 ...الخ(. 

  3القسر المراد التدريب فير بحيث ال تقل خبرتر عن  نفس المدرب منان يفرز  •

 .TOTسنوات  ويفضل ان ي ون حاضالً علب دورة 

 ان ي ون تقييمر السنوي ال يقل عن جيد جداً فب آخر سنتين.  •

 

 (.65الحصول علب موافقة لجنة مزاولة العمل الخاص نموذج ) .2

اي مررن الوقررت ة(  مي )إجررازان ي ون وقت التدريب خارج اوقررات الرردوام الرسرر  .3

 الخاص للمدرب.
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بعد الموافقة علررب الترشرريح، ترردف  الجامعررة حرروافر ماديررة للمرردرب )الموظررف(  .4

 حسب نظام الجامعة المالي مباشرة بين المدرب والجامعة.

في حال كان التدريب عبر فريق ترردريب يررتر توزيرر  المسررتحق المررالي بررالتوافق  .5

 الداخلي في قسر التدريب.

 بالضوابط المحددة للتدريب. االلتزام .6

 

 

 

 التبعية والمسئولية:  3.7
 

المسئولية عن القسر وعن كل ما يتر داخلررر )مررن ترردريب او بيررره( ت ررون علررب  .1

 رئيس القسر بش ل مباشر او من ينوب عنر، وتحت مسؤوليتر المباشرة.

في حال المناوبات او عدم تواجد رئيس القسر تتب  مسئولية لمسررؤل المناوبررة او  .2

 وظف المسئول بالم ان.الم

ال يسررمح بوجررود اي مترردرب )فررب مراكررز وزارة الصررحة( إال بوجررود مرردرب  .3

 عملي.

ي ون التدريب بالمالحظة فقط وال يسمح للمدرب او المتدربين بعمل اي إجررراء  .4

تداخلي ألي مرية كما ال يسمح  لهر بالتعامل م  األجهزة او األوراق النظامية 

مرردرب لررو رئرريس القسررر او مررن ينرروب عنررر وتحررت مباشرة )إال في حال كان ال

 مسؤوليتر وإشرافر المباشر(.

يتوجررب علررب رئرريس القسررر او الموظررف المسررئول بالم رران التأكررد مررن التررزام  .5

المدربين والمتدربين بالضوابط المحررددة للترردريب )المررذكورة اعرراله(، ومتابعررة 

  .ذل

لم رران مررن التررزام في حال عدم اطمئنان رئيس القسررر او الموظررف المسررئول با .6

المدربين والمتدربين بالضوابط المحددة للتدريب يتوجب عليهر إيقاف المدرب 

 بذل .العامة لتنمية القوع البشرية  والمتدربين عن التدريب، ويرف  لإلدارة 

في حال عدم قرردرة رئرريس القسررر او الموظررف المسررئول بالم رران علررب متابعررة  .7

المحددة للتدريب يتوجررب علرريهر إيقرراف   التزام المدربين والمتدربين بالضوابط 

المدرب والمتدربين عن التدريب )إيقافاً كررامالً او جزئيرراً فرري تلرر  المناوبررة او 

 لإلدارة العامة لتنمية القوع البشرية بذل .ذل  اليوم(، ويرف  

يتحمل رئيس القسر او من ينوب عنر مسؤولية وتبعية قانونية في حال اخاللهررر  .8

 اعاله.بالشروط المذكورة 
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 فئات أخرى
 

 

 خامساا: تدريب طلبة الجامعات من خارج الوطن 

 

 الفئات التالية:

 اختياريررةالطلبة )بالجامعات داخل وخارج الوطن( الذين لررديهر مسرراقات  (1

 او مساقات خدمة مجتم . 

 الطلبة الفلسطينيون الدارسون في دول مجاورة. (2

الجامعات خارج الوطن، وقبل من  بة الفلسطينيون الخريجون الجدد )الطل (3

 الحصول علب ترخيص مزاولة المهنة(.

 بير الفلسطينيين .  (4

 

ي ررون   تتم معاملتهم بنفس آليــة وضــوابط التــدرب الختيــاري مــع شــرط أن  

بعمررل اي إجررراء تررداخلي ألي   للمترردربالتدريب بالمالحظررة فقررط وال يسررمح  

اق النظاميررة مباشرررة مرية كما ال يسمح  لهر بالتعامل م  األجهررزة او األور

رئيس القسر او من ينوب عنر وتحت مسررؤوليتر )إال في حال كان المدرب لو  

 .وإشرافر المباشر(


