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 طمب التحاق                                                       
 

 

 البشرية          المحترم،،، ىالسيد/ مدير عام تنمية القو 
 ،،،تحية طيبة وبعد
 لخريجي التحاليل الطبية. اإللزامي ى طمبي باإللتحاق ببرنامج التدريب، أرجو موافقتكم عمأنا الموقع أدناه

 ...................................................اإلسم:................................................
 ..............................تاريخ الميالد:...... .......رقم اليوية:..................................

 ..................الدولة:......................... ....................الجامعة:........................
 ..........................الدرجة العممية:........ .........................................التخصص:

 ........................سنة التخرج:............. ..........مدة الدراسة:..............................
 ....................................كترونيبريد ال عنوان السكن:........................................

 .....................رقم الجوال:................ ..............رقم الياتف:..........................
 التوقيع: ...........................................................  التاريخ: ....../....../............

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لالستخدام الرسمي:

شارة ) × ( ( لمموجود، إشارة ) √المرفقات:ضع إشارة )   ( لغير المطموب. -لمنواقص، وا 
 ( 2صورة عن اليوية أو جواز السفر عدد )   5 صورة مصدقة عن الثانوية العامة + صورة عنيا  1
 شيادة حسن سيرة وسموك + صورة عنيا  6 ادة المؤىل الجامعي+ صورة عنياصورة مصدقة عن شي  2
 ( 2صورة عن شيادة الميالد عدد )   7 صورة مصدقة عن كشف الدرجات + صورة عنيا  3
 ( 2صور شخصية عدد )   8 صورة مصدقة عن معادلة الشيادة)خريجي الجامعات األجنبية(  4

 

 .........     من:.......................     إلى:.........................:..................مدة التدريب
 

 
 توصيات:المالحظات و ال

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

 
 اعتماد مدير عام تنمية القوى البشرية

............................................................................................................................ 
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  حصر الدوامموذج ن
  

 .................................................................التدريبمركز 

 ................. عنوان مركز التدريب: ........................................................................ :المتدرب اسم

 .........................................ى:..............إل..........................................من:......... فترة التدريب
 

 التاريخ اليوم
ساعة 
 الحضور

ساعة 
 اإلنصراف

 توقيع
 المتدرب

 التاريخ اليوم
ساعة 
 الحضور

ساعة 
 اإلنصراف

توقيع 
 المتدرب

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 يوم  .......................:........اإلجازة عدد أيام                        ومي المجموع الكلي أليام التدريب الفعلية: .............. 
 عدد أيام الغياب )بدون إذن(.................. يوم                                                                               

 
   

 توصيات:المالحظات و ال
..................................................................................................................................................

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

 

   
 ختم مركز التدريب                               مختبر اسم وتوقيع مدير ال
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 نموذج حصر إجازات 
    

 

 تاريخ بدء التدريب:..............................     اسم المتدرب:......................................
      

 أيام(: 5اإلجازة العادية )مقدارها      
  

 

 

 م
رصيد ال

 المتبقي
اسم مركز 
 التدريب

مدة اإلجازة 
 إلى من المطموبة

توقيع 
 المتدرب

توقيع مدير 
 ختم مركز التدريب مختبرال

        أيام 5  .1

2.          

3.          

4.          

5.          

 

 
 

 ارة العامة لتنمية القوى البشريةخاص باستخدام اإلد
 
 
 توصيات:المالحظات و ال

........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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 نموذج تقييم متدرب

 

 ..............................................مركز التدريبدرب ............................................      اسم المت
 تاريخ التدريب: من/ .....................................      إلى/ ......................................................

 

 ( تحت التقدير المناسبXلنموذج بوضع عالمة )بتعبئة ا المدربيقوم 
 

 

 

 توصيات:المالحظات و ال
........................................................................................................................... 

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

 ختم مركز التدريب                  مختبراسم وتوقيع مدير ال    
 
 
 

 .  ضعيف( 1( مقبول ، )2( جيد ، )3، ) ( جيد جدا  4( ممتاز ، )5لجدول  : )مفتاح األرقام في ا
 
 
 

  
 

 تقدير الدرجة معناصر التقيي رقم
5 4 3 2 1 

 الشخصية العامة: أول  
       المظهر العام وقوة الشخصية 1

      التواصل مع الجمهور 2
      تحمل ضغط العمل والقدرة على تحمل المسئولية 3
      االتزان في المواقف الحرجة 4

 الكفاءة العملية: ثانيا  
      التدريب والمواظبة عليه الرغبة في 1
      المعرفة النظرية بالعمل 2
      المعرفة التطبيقية بالعمل 3

      نجاز المهام الموكلة إليهوالسرعة في إالدقة  4
      القدرة على المبادرة واالستيعاب 5
      القدرة على متابعة تنفيذ األعمال 6
      االستخدام األمثل لألجهزة والمحافظة على نظافتها 7
      االلتزام بقواعد السالمة المهنية 8
      تطبيق نظم الجودة 9

       االستالم السليم للعينات المختلفة وتوزيعها 11
      التعامل مع برامج الحوسبة داخل المختبر 11

 ثالثا : المواظبة والنضباط
      محافظة على الدوام وااللتزام بالمواعيدال 1
      المشاركة في أخذ القرارات 2
      التعامل مع الرؤساء وزمالء العمل 3

      القرة على العمل ضمن فريق 4
      التعامل مع المرضى 5

 111 \             المجموع النهائي
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 المحترم،،،         تنمية القوى البشرية     معا السيد/ مدير

 ،،، تحية طيبة وبعد
 ..... ترخيص رقم/ ...........لدى )مركز تدريب(:....... ..................المتدرب استيعابنحيطكم عممًا بأنو ال مانع لدينا من 

 ............................................ إلى...................................في الفترة من...............................
 

 .................................................رقم الياتف/..............................عنوان المختبر.......................
 ....................................ترخيص رقم/........................تحت إشراف أخصائي التحاليل الطبية/.................

 

 نحيط سيادتكم عممًا بأن المختبر يتضمن األقسام التالية:
□ Clinical chemistry, □  Hematology & coagulation , □ Immunology & Serology 
  □ Microbiology , □  Parasitology & □ Hormonal assay , □ Molecular biology  

 

 الطبية: تدريب التحاليلضوابط وزارة الصحة لبرنامج 
        االلتزام بخطة التدريب. -

 حت إشراف أخصائي تحاليل طبية.االلتزام بتدريب المتدرب ت -

 .ساعات يوميًا( 6بساعات التدريب المطموبة )االلتزام  -

داريًا. -  إن توقيع وختم المركز بالموافقة عمى ىذا النموذج يعتبر بمثابة التزام بمتابعة المتدرب فنيًا وا 
 مدير المختبر: ..................................   توقيع

 ...................................                                       التاريخ:............
                    :........................................                          ختم المختبر  

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لالستخدام الرسمي لإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية:
 رئيس قسم تدريب الخريجين و طلبه الجامعات

 يبي لبرنامج تدريب لمتحاليل الطبيةتعريفية عن المحتوى التدر  نبذة
 فترة التدريب ثالثة أشهر و تشمل المساقات التالية كحد أدنى:

 الكيمياء السريرية، عمم المناعة واألمصال، عمم الدم والتخثر، عمم األحياء الدقيقة، عمم الطفيميات، اليرمونات، بنك الدم.
 توافرها في أخصائي التحاليل الطبية ومنها:كما يحتوي عمى اكتساب المهارات األساسية التي يجب 

 التعامل مع المرضى وتسجيل العينات. .1

 سحب واستالم العينات المختمفة. .2

 التدريب عمى االستخدام األمثل لألجيزة المختمفة وصيانتيا اليومية والمحافظة عمييا. .3

 عمل الفحوصات الروتينية. .4

 اخل المختبر.التدريب عمى تحضير المحاليل والصبغات المستخدمة د .5

 التدريب عمى تحضير األوساط الغذائية المختمفة والصبغات المستخدمة لزراعة وتعريف الميكروبات. .6

 التدريب عمى الفحوصات البيوكيميائية والمناعية الالزمة لتعريف أنواع البكتيريا، وعمل فحوصات الحساسية لمميكروبات المختمفة. .7

 والتعرف عمى آلية التبرع بالدم. التعرف عمى أقسام بنك الدم المختمفة، .8

 .التدريب عمى تطبيق نظم الجودة النوعية والسالمة المينية في العمل .9

 
 

 تحاليل طبية  –استيعاب متدرب  نموذج
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                                                                                                                                                 طمب شهادة تدريب إلزامي       

             ...................................................... تاريخ التخرج:................بالمغة العربية:............. متدرباسم ال
 .....................................................بالمغة االنجميزية:........................................... متدرباسم ال

 ..................................................................... الدولة:..................اسم الجامعة ) بالمغة العربية (:.
 ........................اسم الجامعة ) بالمغة االنجميزية (:...............................................الدولة:...............

 ...................اإللكتروني:............................... البريدم الجوال :................... رق....رقم الياتف:.........
 ...................................  إلى:............................مدة التدريب:.............................. من:.........

 .................................... التوقيع:......................... التاريخ:.........مقدم الطمب:...........................
 

 :  لالستخدام الرسمي
 :  بيان الفترة التدريبية

 

 مالحظات إلى من مركز التدريب جهة التدريب  م
     مختبر المركزيال 1
     الرعاية األولية 2
     بنك الدم 3
     المستشفيات 4
5      

 

 

 المجموع المستشفيات بنك الدم الرعاية األولية مختبر المركزيال 
      التقييم 
      اإلجازات
      إعادات
      مالحظات

 

 ................التاريخ :........ .......... التوقيع.......................... تم تدقيق الممف وتعبئة البيانات بواسطة:....................
 غير مستوفى                                                                     الممف مستوفى 

 المالحظات والتوصيات: 
.......................................................................................................................................... 

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

 عام اإلدارةاعتماد مدير   توقيع مدير دائرة التدريب والتعميم المستمر توقيع رئيس قسم تدريب الطمبة وخريجي الجامعات
   

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

 

 

 ------التوقيع:   ------------اسم المحاسب:      -----------بتاريخسدد الرسوم باإليصال رقم )           (  

 تحاليل الطبيةبرنامج التدريب اإللزامي لخريجي ال


