
1438هـ - 2017م 

 القواعد التنظيمية
واإلجرائية للزماالت

الــطــبــيــة







4

القواعد التنظيمية و اإلجرائية للزماالت الطبية

كلمة معالي مدير الجامعة

ترجــع عراقــة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل إلــى عــام 1395هـــ )1975م( حيــث أنشــئت الجامعــة 
كفــرع مــن فــروع جامعــة الملــك فيصــل بمدينــة الدمــام، و بعــد أربعــة و ثالثيــن عامــا و فــي ســبتمبر عــام 
2009م أصبحــت جامعــة مســتقلة تحــت مســمى »جامعــة الدمــام« و منــذ ذلــك التاريــخ نمــت الجامعــة 
و بقــوة و أصبــح لهــا فــروع تغطــي مدينــة الدمــام وســت محافظــات أخــر فــي المنطقــة الشــرقية 
)القطيــف، الجبيــل، و النعيريــة، و قريــة العليــا، و الخفجــي، و حفــر الباطــن( و فــي أبريــل عــام 2014م، 
ــا، و الخفجــي، و حفــر الباطــن( لتنشــأ  ــة العلي ــة، و قري صــدر المرســوم الملكــي بفصــل أفــرع )النعيري
مــن رحمهــا جامعــة جديــدة هــي جامعــة »حفــر الباطــن«، و فــي 1438/02/28هـــ )2016/11/28م( وبموجــب 
المرســوم الملكــي رقــم )29402( جــرى تعديــل علــى اســم الجامعــة مــن »جامعــة الدمــام« إلــى »جامعــة 

اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل«.
ــر  لقــد تمكنــت جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة مــن إنجــاز الكثي
مــن برامجهــا فــي مجــال إنشــاء البنيــة التحتيــة للجامعــة، و تطويــر البرامــج العل]ميــة، و اســتحداث اآلخــر 
منهــا، متجــاوزة الصعوبــات، و مذللــة العقبــات، متطلعــة لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات، ترســم خطاهــا 
نحــو العالميــة و الريــادة، واضعــة نصــب عينهــا مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا مؤسســات التعليــم 
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العالــي، و مشــاركة فــي تحقيــق أهــداف الدولــة و توجهاتهــا التنمويــة عبــر خططهــا االســتراتيجية، التــي 
تمثلهــا رؤيــة المملكــة 2030، واالســتراتيجية الوطنيــة للتحــول إلــى مجتمــع المعرفــة واالقتصــاد القائــم 
علــى المعرفــة، وخطــة التنميــة العاشــرة ، وخطــة آفــاق للتعليــم العالــي ، التــي مــن أهمهــا تهيئــة 
الخريجيــن لمجتمــع المعرفــة ، و المشــاركة بقــوة فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة، الــذي يعنــي امتالكنــا 
لقــدرات أعلــى و االســتفادة مــن الخبــرات الداخليــة، و الخبــرات المتراكمــة لــكل مــا حولنــا ســواء مــن 
خــالل اإلدارة الســليمة للمعرفــة، أو مــن خــالل توفــر مصادرهــا المســاندة لمتطلبــات النمــو و التطــور.
ولمــا كان التعليــم يقــع فــي قلــب اقتصــاد المعرفــة؛ ألنــه يقــوم علــى مرتكــزات البحــث واالبتــكار 
والتعلــم، لــذا ركــزت الجامعــة علــى بنــاء مهــارات الطــالب مــن خــالل التركيــز علــى تحســين أداء الطــالب 
ــه، مــع دعــم المهــارات  ــب محــورًا أساســًا ل ــذي يتخــذ الطال ــج، ال ــم علــى النتائ ــم القائ باســتخدام التعلي
األساســية، مثــل: مهــارات ريــادة األعمــال وتنظيــم المشــاريع، والمهــارات الرقميــة، و مهــارات حــل 
ــر النقــدي، و دمــج التعلــم مــع المعرفــة، التــي تزيــد مــن فــرص التوظيــف فــي  المشــكالت، و التفكي

ســوق العمــل.

كمــا حرصــت الجامعــة علــى اســتخدام تقنيــة االتصــاالت والمعلومــات فــي التعليــم، واســتخدام نظــام 
مصــادر التعليــم المفتوحــة ذات الجــودة العاليــة، مــع توفيــر البرامــج الدراســية رفيعــة المســتوى بجانــب 
تشــجيع االبتــكار فــي التدريــس، وتكثيــف مراقبــة البرامــج وجودتهــا مــن خــالل بنــاء نظــام الجــودة الداخلي 

بالجامعــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار نظــام الجــودة الخارجــي.
كمــا تتجــه الجامعــة إلــى تعزيــز دورهــا فــي المجــال البحثــي بوصفــه المحــرك لالبتــكار والنمــو، لــذا ركــزت 
علــى المشــاريع البحثيــة التــي تســهم فــي حــل المشــكالت المحليــة، واإلقليميــة، والعالميــة، بمــا يحقق 
ــكار، لتكــون قــادرة علــى اإلســهام  ــز فــي األبحــاث واالبت ــة، مــع دعــم التمي ــة الفاعل الشــراكة المجتمعي
بشــكل إيجابــي فــي األولويــات البحثيــة الوطنيــة، مــع التأكيــد علــى الملكيــة الفكريــة، وااللتــزام بالتقاليــد 
والمعاييــر األخالقيــة للبحــث العلمــي، والحــرص علــى توفيــر البيئــة المناســبة إلنجــاز البحــوث المتميــزة، 
والتشــجيع علــى إجــراء البحــوث المشــتركة فــي داخــل الجامعــة، أو مــع غيرهــا مــن المؤسســات المحليــة، 

أو العالميــة.
إن مؤشــرات ومبشــرات النجــاح عديــدة، فبفضــل اللــه وتوفيقــه، تمكنــت الجامعــة، فــي 13 رجــب 
1436هـــ )1 مايــو 2015م(، مــن الحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي المؤسســي غيــر المشــروط لفتــرة 
ســبع ســنين )1 مايــو 2015م – 30 ابريــل 2022م( مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، 
كمــا حصلــت عــدة برامــج أكاديميــة بكليــات الجامعــة علــى االعتمــاد األكاديمــي البرامجــي الوطنــي )مثــل 
كليــة الطــب والتمريــض وطــب األســنان( وعلــى االعتمــاد األكاديمــي البرامجــي العالمــي )العمــارة 

والتخطيــط(، وتســتمر مســيرة التميــز لباقــي برامــج الجامعــة.
ســتحرص الجامعــة - بــإذن اللــه تعالــى- مــن خــالل أدوارهــا المختلفــة أن تحقــق مــن خــالل خريجيهــا 
ــة للمجتمــع،  ــة المســتدامة والرفاهي ــق التنمي ــة، مــع المشــاركة فــي تحقي ــة الصالحــة والفعال المواطن

والوطــن، والعالــم بأســره.

أد. عبد الله بن محمد الربيش
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كلمة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

إن الرؤيــة اإلســتراتيجية لألبحــاث العلميــة فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل تتمثــل فــي خلــق 
البيئــة الخصبــة للبحــث واالبتــكار ودعــم األبحــاث عاليــة الجــودة التــي تركــز علــى األولويــات الوطنيــة بمــا 

فيهــا تحســين صحــة ورفاهيــة المواطــن وتحقيــق الرخــاء االقتصــادي.
التنميــة االقتصاديــة لكامــل المنطقــة الشــرقية فــي  كمــا أن الجامعــة تعتمــد نهجــًا يســاهم فــي 
المملكــة، وذلــك بتطويــر مراكــز البحــوث واالستشــارات الطبيــة والعمرانيــة وجــذب الشــركات القائمــة 

علــى العلــوم والتكنولوجيــا.
لقــد ركــزت الجامعــة علــى االمتثــال لجميــع المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة لهيئــة التقويــم واالعتمــاد 
لتخطيــط وتطويــر  الدوليــة  العلمــي( والمعاييــر  )البحــث  العاشــر  المعيــار  NCAAA فــي  األكاديمــي 
تنفيــذ رســالة البحــث العلمــي. وقــد شــمل هــذا التركيــز بمــا يعــرف »الممارســات الجيــدة فيمــا يتعلــق 

بالبحــوث« كمــا هــو موضــح فــي معاييــر الجــودة لمؤسســات التعليــم مــا بعــد الثانــوي.
إن جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل تســعى أيضــا إلــى دعــم طمــوح الخريجيــن مــن خــالل تطويــر 
برامــج الدراســات العليــا التــي تهــدف إلــى جــذب الطــالب المتميزيــن وتأهيلهــم تأهيــال عالــي المســتوى 

ليمارســوا دورهــم الريــادي فــي خدمــة المجتمــع.

والله ولي التوفيق

أ.د. عبد السالم بن عبد الله السليمان
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المقدمة

ــذي أنشــئ عــام 1401 هـــ / 1981 م،  ــر وال ــر مستشــفى الملــك فهــد الجامعــي فــي الخب يعتب
المركــز التدريبــي األساســي لمختلــف الفــروع الطبيــة فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن 
فيصــل، ونظــرا للعــدد المتزايــد مــن المرضــى فــي المنطقــة الشــرقية للمملكــة فقــد شــيد 
حديثــا فــي عــام 1438 هـــ / 2017م مستشــفى لطــب األســنان ومركــز طــب األســرة وســيفتتح 
فــي المســتقبل القريــب مستشــفى جامعــي آخــر فــي الدمــام بمختلــف التخصصــات الطبيــة 
وكذلــك مركــز طــب وجراحــة المــخ واألعصــاب ومركــز للتأهيــل ومعهــد األبحــاث، حيــث يعتبــر 

تأسيســًا لمدينــة طبيــة متكاملــة المواصفــات.
إن التــزام الجامعــة بخدمــة المجتمــع ورفــع مســتوى الرعايــة الطبيــة المقدمــة قــد دفــع لتطويــر 
وتوســيع برامــج الزمــاالت الطبيــة لتشــمل مختلــف التخصصــات بمــا فيهــا الطــب وطــب األســنان 

والعلــوم الطبيــة التخصصيــة والتمريــض والصيدلــة الســريرية.
الثالثــة مــن الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات اســتثنت  وحيــث إن المــادة 
الدبلومــات والزمــاالت الطبيــة مــن أحــكام الالئحــة، وتركــت لمجلــس الجامعــة صياغــة القواعــد 
الطبيــة وضــع قواعــد  العليــا والكليــات  الدراســات  الخاصــة بهــا، فقــد رأت عمــادة  واللوائــح 
تنظيميــة وإجرائيــة تراعــي خصوصيــة هــذه البرامــج، وتنظــم مــا يتصــل بهــا مــن اســتحداث 

وتقويــم. وتنفيــذ 
وتأتــي هــذه القواعــد منطلقــا لهــذا التنظيــم، الــذي عملــت عليــه كليــة الطــب، وســاهمت فيــه 

الكليــات الطبيــة فــي الجامعــة جميعهــا.

نسأل الله أن ينفع بها والله الموفق
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تعريف المصطلحات

التعريف المصطلح

كليات الطب، طب األسنان، العلوم الطبية التخصصية، الصيدلة السريرية، التمريض 
والصحة العامة

الكليات الطبية

أعلى شهادة مهنية تمنح من جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في أي فرع من 
فروع العلوم الطبية بما فيها الطب، طب األسنان، العلوم الطبية التخصصية، 

الصيدلة السريرية، التمريض والصحة العامة والتي تعادل درجة الدكتوراه.

 زمالة جامعة اإلمام
 عبدالرحمن بن فيصل

الطبية

فترة تدريبية ال تقل مدتها عن اثنين وخمسين )52( أسبوعًا أو اثني عشر شهرًا السنة الدراسية

الفترة الدراسية الكلية للزمالة الطبية بما فيها من دورات سريرية ومقررات دراسية 
التي ال بد أن يجتازها الطالب بنجاح لنيل زمالة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

البرنامج

تعني أن الدراسة خالل السنوات المقررة لكل برنامج سوف تكون مستمرة وغير 
منقطعة باستثناء فترة اإلجازة السنوية.

استمرارية الدراسة

فترة ينقطع فيها المقيم عن الدراسة وال تتعدى أربعة أسابيع سنويًا وغير قابلة 
للترحيل ويحدد وقتها من قبل لجنة البرنامج، أما إجازات االعياد والعطالت الرسمية 
يتم توزيع العمل فيها من قبل مجلس القسم أما اإلجازات المرضية واالضطرارية 

يطبق بشأنها األنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الجامعة.

اإلجازة

الفترة الزمنية متفاوتة المدة التي يقوم فيها المتدرب بنشاطات سريرية وأكاديمية 
معينة في تخصصه أو يلتحق فيها بتخصص ذي صلة بتخصصه األصلي وفقًا 

لمتطلبات البرنامج

الدورة

االختبار النهائي للتخرج بما يتضمن مختلف أجزائه وتوزيع درجاته المحددة في كل 
برنامج من برامج الدراسات العليا.

اإلختبار النهائي

تدرج المتدرب من سنة تدريبية الى السنة التي تليها في برنامج الزمالة. الترقية

المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
والمستشفيات والمراكز األخرى المعترف بها من قبل الجامعة ألغراض التدريس 

والتدريب لبرامج الزماالت الطبية.

 المستشفيات
والمراكز

تشرف على كافة برامج الدراسات العليا في الجامعة إلعداد الخريجين والخريجات 
وتأهيلهم تأهيال عاليا للحصول على الدبلومات العالية والماجستير والزمالة 

والدكتوراه في عدد من التخصصات.

 عمادة الدراسات
العليا
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القواعد التنظيمية و اإلجرائية للزماالت الطبية

تشرف على برامج الدراسات العليا الخاصة بالكلية ذات العالقة. الكلية

يشرف بشكل مباشر على برنامج الدراسات العليا الخاص بالقسم ذي العالقة. القسم

عمادة الدراسات العليا إدارة البرامج

اللجنة المسؤولة عن اإلشراف العام على إدارة جميع برامج الزماالت بالجامعة. لجنة إدارة البرامج

عضو هيئة التدريس االستشاري المختص المسؤول عن اإلشراف من الناحية المهنية 
واألكاديمية على برنامج الزمالة.

مشرف البرنامج

اللجنة المسؤولة عن مساعدة مشرف البرنامج في التنسيق واإلشراف على البرنامج 
المقدم من قبل القسم.

لجنة البرنامج

الجهة المسؤولة عن األعمال اإلدارية واالتصاالت الخاصة بالبرنامج. سكرتارية البرنامج

ويقصد به طالب الدراسات العليا المتفرغ لدراسة البرنامج وهو عضو في الفريق 
الطبي.

المتدرب / المتدربة

ممتحن من خارج الجامعة لم يشارك في تدريس الطالب. الممتحن الخارجي

ترك برنامج الزمالة بصفة نهائية. اإلنسحاب

التوقف عن التدريب بعذر لمدة مؤقتة ال تزيد عن سنة دراسية. النقطاع

التوقف عن التدريب بعذر لمدة مؤقته ال تزيد عن ثالثة أشهر في السنة التدريبية 
الواحدة.

االنقطاع الجزئي

وقف التدريب في برنامج الزمالة لمدة سنة دراسية. التأجيل

فصل المتدرب من برنامج الزمالة. طي القيد

يعني عدم رضا المتدرب بالقرار الذي علم به سواء كان هذا القرار خطيًا أو شفهيًا بناًء 
على نزاعات شخصية أو خالفات أكاديمية أو إدارية أو سريرية، فبادر المتدرب في 

كتابة هذا على شكل تظلم وأرسله إلى الجهة ُمصدرة القرار أو لرئيسها أو لجهة أعلى 
طالبًا إعادة النظر فيه وسحبه أو إلغائه.

التظلم
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الرؤية، الرسالة والقيم

الرؤية:
أن تكــون جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل مركــزا وطنيــا وعالميــا متقدمــا للتدريــب بمختلــف برامــج 

الزمــاالت الطبيــة.

 
الرسالة:

إن رســالة الجامعــة تهــدف إلــى حصــول المتدربيــن علــى أعلــى المراتــب فــي المهــارات الســريرية 
والبحثيــة كل حســب تخصصــه وذلــك لتقديــم الخدمــات العالجيــة المتطــورة للمرضــى بمهنيــة عاليــة 

بالشــكل الــذي يجعلهــا مســتدامه اقتصاديــًا. 

القيم:
إن القيــم األساســية المعتمــدة لتدريــب الطلبــة المتدربيــن فــي برامــج الزمــاالت الطبيــة تســتند بمجملهــا 
النبيلــة كالصــدق واإلخــالص واألمانــة والموثوقيــة فــي العمــل،  القيــم اإلســالمية  علــى أصــول 
واإلقــدام والمثابــرة علــى البحــث لنيــل المعرفــة، باإلضافــة إلــى ممارســة أعلــى درجــات المهنيــة فــي 

تقديــم الخدمــات العالجيــة للمرضــى واالنتمــاء للمجتمــع.
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الباب األول : أهداف برامج الزماالت الطبية

أهداف تعليمية خاصة:
اإلســهام فــي إثــراء المعرفــة بكافــة فــروع الكليــات الطبيــة عــن طريــق الدراســات والبرامــج 

والمتخصصــة. المتقدمــة  الطبيــة 
فــي  عاليــًا  تأهيــاًل  وتأهيلهــم  المتخصصــة  والمهنيــة  والعلميــة  الطبيــة  الكفــاءات  إعــداد 

المختلفــة. الطبيــة  التخصصــات 
تأهيــل االطبــاء ومقدمــي الخدمــات الطبيــة لمســايرة التقــدم فــي التخصصــات الطبيــة وتطويــع 

مســتجدات البحــث العلمــي لخدمــة التخصــص. 
تطوير المهارات البحثية لدى المتدربين وتحفيزهم على اإلبداع واالبتكار.

توســيع أفــق برامــج الزمــاالت الطبيــة والجراحيــة المتخصصــة والدقيقــة بمستشــفى الملــك 
فهــد الجامعــي بالخبــر والمستشــفيات والمراكــز الصحيــة األخــرى بالجامعــة.

رفع مستوى النوعية ببرامج الزماالت الستقطاب المتدربين عالي الكفاءة والنوعية.

أهداف إستراتيجية:
مواكبــة التطــورات العالميــة للرعايــة الصحيــة وذلــك بالقيــام بعقــد اتفاقيــات مــع شــركاء عالمييــن 

إلثــراء خبــرات المتدربيــن بالزمــاالت وتطويــر البرامــج بشــكل مســتمر.
تحويل برامج الزماالت إلى برامج مستدامة وحيوية اقتصاديًا.

الجامعيــة مــن مواصلــة  المتميزيــن مــن حملــة الشــهادات  الطبيــة  الكليــات  تمكيــن خريجــي 
محليــا. العليــا  دراســاتهم 

1-1
1-1-1

2-1-1

3-1-1

4-1-1
٥-1-1

٦-1-1

2-1
1-2-1

2-2-1
3-2-1
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التدريب السريري:
يمثــل التدريــب الســريري الركيــزة األساســية لبرامــج الزمالــة الطبيــة وبمجملــه يتضمــن النوعيــة 
فــي األداء، المســاءلة المهنيــة والتعــاون بيــن جميــع أفــراد الفريــق الطبــي لتقديــم الرعايــة 

ــى للمرضــى. ــة المثل الطبي
إن التدريــب الســريري مصمــم بالشــكل الــذي يفــي بالمتطلبــات األكاديميــة الخاصــة بــوزارة 

التعليــم والمهنيــة الخاصــة بالهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة.

التعلم والتدريس:
الســريري حيــث إن  للتدريــب  الزمالــة تعتبــر مكملــة  لبرنامــج  المواكبــة  الدراســية  الحلقــات  إن 
المتــدرب يحضــر بشــكل منتظــم النــدوات المخصصــة لمناقشــة الحــاالت الســريرية وكذلــك نــادي 
المجلــة العلميــة والحلقــات العلميــة المتعــددة التخصصــات. باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن المتــدرب 

يشــارك فــي تعليــم طلبــة البكالوريــوس والدراســات العليــا فــي الجامعــة.

البحث العلمي:
المشــاركة فــي البحــث العلمــي حســب المنهــج. علمــًا أنــه مــن الممكــن البــدء في هذه المشــاركة 
خــالل فتــرة التدريــب الســريري بشــكل ال يتعــارض مــع متطلبــات هــذا التدريــب أو أن يتمــم خــالل 
الســنة والنصــف األخيــرة مــن البرنامــج بحيــث يتفــرغ المتــدرب إلجــراء األبحــاث العلميــة وإكمــال 

تدريبــه البحثــي علــى الوجــه المطلــوب.

1-2

2-2

3-2

الباب الثاني: أسس المناهج التعليمية لبرامج الزمالة الطبية
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الباب الثالث : القبول والتسجيل

مدة البرنامج:
تشــمل الدراســة للزمالــة الطبيــة الــدورات الســريرية والمقــررات الدراســية والبحــث العلمــي وال 

تقــل مدتهــا عــن أربــع ســنوات تدريبيــة.

شروط القبول:
يشترط للقبول في برامج الزماالت الطبية ما يلي:

أن يكون المتقدم سعوديًا أو مقيمًا في المملكة إذا كان من غير السعوديين.. 1
أن يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى بكالوريــوس مــن الكليــة المعنيــة مــن جامعــة ســعودية أو . 2

جامعــة أخــرى معتــرف بهــا.
أن يكون حسن السيرة والسلوك والئقًا طبيًا.. 3
أن يقدم رسالتين تزكية من أساتذة سبق لهم تدريسه أو تدريبه.. 4
التفرغ التام خالل فترة التدريب.. 5
إكمال تدريب سنة االمتياز.. 6
أن يكون المتقدم مصنفًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومسجاًل بها.. 7
أن يقــدم شــهادة توضــح العمــل المهنــي الــذي قــام بــه بعــد فتــرة االمتيــاز موضحــًا فيــه . 8

مســتوى األداء إذا كان المتقــدم موظفــًا وعمــل بعــد التخــرج.
استيفاء أي شروط إضافية تراها الكلية مناسبة.. 9

إجراءات القبول: 
يحــدد مجلــس الجامعــة األعــداد المقــرر قبولهــا ســنويًا فــي البرامــج المختلفــة بنــاء علــى توصيــة 

مجلــس الكليــة ولجنــة إدارة البرامــج.

يتــم القبــول فــي برامــج الزمــاالت الطبيــة بنــاًء علــى القــدرة االســتيعابية المتاحــة للتدريــب 	 
فــي كل تخصــص مــع مراعــاة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس واالستشــاريين والمرضــى 

بالقســم المعنــي.

1-3

2-3

3-3
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تقــوم عمــادة الدراســات العليــا وبالتنســيق مــع الكليــة المعنيــة بتحديــد اإلعــالن عــن مواعيــد 	 
تقديــم طلبــات االلتحــاق ومواعيــد امتحانــات القبــول للبرامــج.

علــى المتقــدم تعبئــة النمــاذج المعــدة للقبــول واســتيفاء الوثائــق وإرســالها مــن خــالل 	 
البوبــة اإللكترونيــة لعمــادة الدراســات بالجامعــة فــي الموعــد المحــدد.

يتــم تلقــي طلبــات المتقدميــن بواســطة المشــرف العــام علــى إدارة البرامــج وإحالتهــا إلــى 	 
لجــان البرامــج المختلفــة لدراســة اســتيفائها لشــروط التقديــم.

تقــوم لجنــة البرنامــج بفحــص وإعــداد وترتيــب النتائــج النهائيــة للقبــول بمــا فــي ذلــك نتيجــة 	 
ــدًا لعرضهــا علــى  ــة وعرضهــا علــى مجلــس القســم تمهي ــة الشــخصية، والمفاضل المقابل

لجنــة إدارة البرامــج ومجلــس الكليــة.
ــى عمــادة 	  ــن فــي كل برنامــج إل ــة أســماء المقبولي ــة متضمن ــات مجلــس الكلي ترفــع توصي

الدراســات العليــا الســتكمال إجــراءات القبــول نظامــًا.
ُيعد إشعار القبول معبرًا عن السنة ذاتها وال يتم ترحيله إلى سنوات تالية.	 
يتــم االنتهــاء مــن جميــع إجــراءات القبــول قبــل شــهرين علــى األقــل مــن تاريــخ بدايــة برنامــج 	 

الزمالة.
ال يجــوز للمتقــدم المقبــول للتدريــب فــي برنامــج زمالــة الجامعــة التســجيل فــي برنامــج 	 

ــة آخــر. زمال
تتولــى عمــادة الدراســات العليــا تســجيل المتقدميــن المقبوليــن فــي برامــج الزمــاالت 	 

بالتنســيق مــع عمــادة القبــول والتســجيل.

تأجيل القبول: 
يجــوز بتوصيــة اللجنــة المركزيــة إلدارة البرامــج ومجلــس الكليــة تأجيــل قبــول المتــدرب علــى أال 
تتجــاوز مــدة التأجيــل ســنة تدريبيــة واحــدة، وال تحتســب مــدة التأجيــل ضمــن الحــد األقصــى لمــدة 

الحصــول علــى درجــة الزمالــة.

شروط وإجراءات التأجيل:
يشترط لتأجيل القبول ما يلي:	 

أن يتقــدم بطلــب تأجيــل القبــول إلــى لجنــة البرنامــج المختــص فــي موعــد أقصــاه . 1
نهايــة األســبوع الثانــي مــن بــدء الدراســة.

كون فرصة تأجيل قبول الدراسة مرة واحدة.. 2
ُيلغــى قبــول المتــدرب فــي ذلــك العــام ويجــوز النظــر فــي طلبــه لاللتحــاق فــي العــام 	 

الدراســي الــذي يليــه إذا قــدم عــذرًا مقبــواًل بتوصيــة مــن لجنــة البرنامــج وتزكيــة لجنــة إدارة 
البرامــج وموافقــة مجلــس الكليــة.

للجنــة البرنامــج صالحيــة طلــب إعــادة اختبــار القبــول والمقابلــة الشــخصية أو إعفــاء المتــدرب 	 
الناجــح فــي العــام الســابق مــن هــذا الشــرط.
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تأجيل الدورة:
يجــوز للمتــدرب تأجيــل دورة مــن برنامــج الزمالــة بنــاء علــى رغبتــه وتوصيــة لجنــة البرنامــج وذلــك 

تبعــًا للشــروط التاليــة:
أن يتقــدم بطلــب تأجيــل الــدورة إلــى لجنــة البرنامــج قبــل شــهر علــى األقــل مــن موعــد بــدء . 1

الدورة.
تتولى لجنة البرنامج دراسة الطلب والموافقة عليه من عدمه.. 2
تقــر لجنــة البرنامــج الطريقــة المناســبة لتعويــض الوقــت الــذي تغيبــه المتــدرب فــي حــال . 3

تأجيــل الــدورة بعــذر مقبــول حتــى يســتوفي فتــرة التدريــب كاملــة.

االنسحاب من البرنامج:
إذا انســحب المتــدرب مــن برنامــج زمالــة بنــاًء علــى رغبتــه ثــم أراد العــودة إليــه طبقــت عليــه 

شــروط االلتحــاق وقــت التســجيل الجديــد إذا اختلفــت عــن الشــروط الســابقة.

اجراءات االنسحاب:
يقــدم المتــدرب طلــب االنســحاب إلــى مشــرف البرنامــج قبــل شــهر علــى األقــل مــن موعــد . 1

رغبتــه فــي االنســحاب مــن البرنامج.
للجنــة البرنامــج الصالحيــة فــي احتســاب المقــررات والــدورات التــي درســها المتــدرب قبــل . 2

إنســحابه إذا رغــب العــودة إلــى البرنامــج.

االنقطاع:
يعتبر المتدرب منقطعًا عن الدراسة ويطوى قيده في الحاالت التالية:

إذا كان مقبواًل للتدريب في البرنامج ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.. 1
فــي حــال التســجيل فــي إحــدى الســنوات الدراســية وعــدم مباشــرته للدراســة فــي تلــك . 2

الســنة.

اجراءات االنقطاع:
تتولــى لجنــة إدارة البرامــج رفــع أســماء المتدربيــن المســجلين الذيــن لــم يباشــروا الدراســة 	 

ــى مجلــس  ــة للعــرض عل ــد الكلي ــى عمي ــة الدراســة إل بعــد مضــي أربعــة أســابيع مــن بداي
الكليــة.

إذا كان االنقطــاع عــن التدريــب جزئيــًا لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر فيحتســب للمتــدرب مــا 	 
عمــل فــي الســنة التــي انقطــع بهــا شــريطة أن يعــوض فتــرة االنقطــاع أثنــاء مــدة البرنامــج 
فــي إجازتــه الســنوية أو بعــد انتهــاء الســنة األخيــرة فــي البرنامــج قبــل منحــه شــهادة الزمالــة.

فــي حــال تكــرار االنقطــاع بحيــث تجــاوز إجمالــي مــدة االنقطــاع الثالثــة أشــهر خــالل البرنامــج 	 
ولــم تعــوض يلــزم علــى المتــدرب إعــادة الســنة التــي تكــرر فيهــا االنقطــاع.

إذا كان االنقطــاع لمــدة تفــوق الثالثــة أشــهر والتزيــد عــن ســنة فــال تحتســب للمتــدرب 	 
الســنة التدريبيــة التــي حصــل فيهــا االنقطــاع مــع ضــرورة مواصلــة التدريــب فــي األشــهر 
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المتبقيــة مــن هــذه الســنة وإن لــم ُيحتســب لــه، ويســمح لــه التدريــب فــي نفــس المســتوى 
الــذي كان فيــه مــع بدايــة الســنة التدريبيــة عنــد انقطاعــه.

إذا كان االنقطــاع لمــدة تتجــاوز الســنة متصلــة أو متقطعــة خــالل كامــل فتــرة البرنامــج يلغــى 	 
قيــد المتــدرب وال يســمح لــه بالعــودة الــى التدريــب إال بعــد تقييمــه مــن قبــل لجنــة البرنامــج 

وموافقــة لجنــة إدارة البرامــج ومجلــس الكليــة وتأييــد مجلــس عمــادة الدراســات العليــا.

المواظبة/ الغياب:
ــد الدراســة ويكــون مســؤواًل أمــام مشــرف  ــد بمواعي ــزام بالحضــور والتقي علــى المتــدرب االلت
البرنامــج أو مشــرف برنامــج آخــر ُيلحــق بــه، وال يجــوز الغيــاب عــن مهــام أو مســؤوليات بغيــر عــذر 
تقبلــه لجنــة البرنامــج، وفــي حالــة الغيــاب بعــذر مقبــول تقــر لجنــة البرنامــج الطريقــة المناســبة 

لتعويــض الوقــت الــذي تغيبــه المتــدرب حتــى يســتوفي فتــرة التدريــب كاملــة.

اإلنذارات: 
إذا كان أداء المتــدرب وتقدمــه فــي الــدورة غيــر مرضــي يجــوز بنــاًء علــى توصيــة لجنــة البرنامــج 

وموافقــة لجنــة إدارة البرامــج أن:
يعيد المتدرب دورة أو جزء منها.. 1
يحرم المتدرب من االختبار المعني.. 2

إجراءات اإلنذار:
ُيسلم المتدرب إنذارًا من مشرف البرنامج في كل أو إحدى الحاالت التالية:. 1

الرسوب في الدورة أو المقرر الدراسي.	 
إذا تجاوز المدة الزمنية المحددة للتدريب في المستوى المعني بنسبة ٪25.	 
فــي 	  أو متفرقــة  أيــام متواليــة   )7( أقصــى مدتــه ســبعة  بحــد  عــذر  بــدون  التغيــب 

المحــدد. المســتوى 
يســلم المتــدرب اإلنــذار الخطــي الثانــي مــن المشــرف العــام علــى إدارة البرامــج فــي كل . 2

أو إحــدى الحــاالت التاليــة: 
بعد الرسوب الثاني في نفس الدورة أو المقرر الدراسي رغم اإلنذار االول.	 
إذا تجاوز المدة الزمنية المحددة للتدريب في المستوى المعني بنسبة ٪50.	 
التغيــب بــدون عــذر بحــد أقصــى مــدة أربعــة عشــر )14( يومــًا متواليــة أو متفرقــة فــي 	 

المســتوى المحــدد.
توصــي لجنــة البرنامــج للجنــة إدارة البرامــج بإلغــاء قيــد المتــدرب إذا لــم يتحســن أداؤه 	 

بعــد اإلنــذار الثانــي.
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إلغاء القيد وإعادته: 
يلغى قيد المتدرب في كل أو إحدى الحاالت التالية:

إذا تم قبوله ولم يسجل في الفئة المحددة للتسجيل.. 1
إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة ثالثة أشهر دون عذر مقبول.. 2
إذا ثبــت عــدم جديتــه فــي الدراســة أو أخــل بــأي مــن واجباتــه الدراســية حســب مــا ورد فــي . 1

ــك وفقــًا ألحــكام المــادة )52( مــن الالئحــة الموحــدة للدراســات  الفقــرة )3-9( أعــاله، وكذل
العليــا فــي الجامعــات.

إذا تجــاوز فــرص التأجيــل حســب مــاورد فــي الفقــرات )3-4( و )3-5( أعــاله، وكذلــك وفقــًا . 2
ألحــكام المــادة )22( مــن الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي الجامعــات.

اإلخالل باألمانة العلمية أو القيام بعمل يخل باألنظمة والتقاليد الجامعية.. 3
الخطــة . 4 البرنامــج حســب  )مــدة  للتخــرج  المعتمــدة  التدريــب  لمــدة  الحــد األقصــى  تجــاوز 

الدراســية الموضوعــة مضافــًا إليهــا نصــف هــذه المــدة( غيــر شــاملة لفتــرات التأجيــل 
واالنقطــاع بعــذر مقبــول حســب مــاورد فــي الفقــرات )3-5( و )3-7( أعــاله، ويســتثنى مــن 

ذلــك حــاالت التحويــل مــن تخصــص آلخــر.

إعادة القيد:
يجــوز فــي حــاالت الضــرورة إعــادة قيــد المتــدرب الــذي ألغــي قيــده إذا كان الحائــل دون مواصلــة 
دراســته ظــروف قهريــة تقبلهــا لجنــة البرنامــج وإدارة البرامــج وتكــون إعــادة القيــد بنــاء علــى 

توصيــة مــن مجلــس الكليــة.

إجراءات إعادة القيد:
تحــدد لجنــة البرنامــج المقــررات التــي يتوجــب علــى المتــدرب دراســتها فــي الســنة التــي . 1

طــوي قيــده فيهــا.
ُتحســب المــدة التــي قضاهــا المتــدرب فــي الدراســة قبــل إلغــاء قيــده ضمــن المــدة . 2

الزمالــة. علــى  للحصــول  القصــوى 
ال ُتحسب فترة االنقطاع ضمن المدة النظامية للبرنامج.. 3

التحويل:
يجــوز قبــول تحويــل المتــدرب إلــى الجامعــة مــن جامعــة أو جهــة تدريبيــة أخــرى معتــرف بهــا بنــاًء 
علــى توصيــة مجلــس القســم ولجنــة إدارة البرامــج ومجلــس الكليــة وموافقــة مجلــس عمــادة 

الدراســات العليــا، مــع مراعــاة مايلــي:
ال يجــوز للمقيــم المتــدرب التحويــل مــن برنامــج زمالــة الجامعــة إلــى برنامــج زمالــة آخــر . 1

يشــرف عليــه نفــس القســم.
توافــر شــروط القبــول فــي المتــدرب المحــول وأي شــروط أخــرى تراهــا لجنــة البرنامــج . 2

إليــه ضروريــة. المحــول 
البرنامــج المحــول منــه ألي ســبب مــن . 3 أال يكــون المتــدرب منقطعــا أو مفصــواًل مــن 

األســباب.
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يجوز احتساب الدورات السريرية والمقرارات الدراسية التي درسها طبقا لآلتي:. 4
أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.	 
أال تتعــدى نســبة هــذه الــدورات الســريرية والمقــررات الدراســية ثالثيــن فــي المائــة مــن 	 

مــدة البرنامــج المحــول إليــه.
تكــون المعادلــة بتوصيــة مــن لجنــة البرنامــج ومجلــس القســم الــذي يتبعــه المقــرر ولجنــة 	 

إدارة البرامــج وموافقــة مجلســي الكليــة وعمــادة الدراســات العليــا.
أن يتقدم المتدرب بطلب التحويل خالل الشهر األول من بداية العام الدراسي.. 5
وجود أماكن شاغرة في البرنامج الذي يرغب االلتحاق به.. 6
أن يجتــاز المتــدرب اختبــار القبــول والمقابلــة الشــخصية ويمكــن للجنــة إدارة البرامــج بنــاء . 7

علــى توصيــة لجنــة البرنامــج اســتثناء المتــدرب مــن هــذا الشــرط إذا كان متفوقــًا فــي 
دراســته الســابقة.

ــى . 8 ــر لمــرة واحــدة خــالل المــدة المحــددة للحصــول عل ــى آخ ــل مــن برنامــج إل يكــون التحوي
الزمالــة.

تحتســب المــدة التــي قضاهــا المتــدرب فــي البرنامــج المحــول منــه ضمــن المــدة القصــوى . 9
المحــددة للحصــول علــى الزمالــة.

إجراءات التحويل:
يتقــدم المتــدرب بطلــب التحويــل باســتخدام النمــوذج المعــد لذلــك الغــرض علــى موقــع . 1

عمــادة الدراســات العليــا.
يرفــق المتــدرب بيانــًا معتمــدًا بالــدورات الســريرية والمقــرارات الدراســية التــي درســها فــي . 2

البرنامــج المــراد التحويــل منــه، ووصفــًا تفصيليــًا معتمــدًا لمفرداتهــا.
ُيحــال الطلــب ومرفقاتــه إلــى عميــد الكليــة إلحالتــه إلــى لجنــة إدارة البرامــج ولجنــة البرنامــج . 3

المعنــي.
تتولــى لجنــة البرنامــج المحــول إليــه دراســة الطلب واحتســاب الدورات الســريرية والمقررات . 4

الدراســية التــي درســها المتــدرب ســابقا إذا كانــت مــن ضمــن متطلبــات البرنامــج، وإذا تــم 
قبــول تحويلــه وتحديــد المســتوى الــذي يمكنــه االلتحــاق بــه، ترفــع لجنــة البرنامــج توصياتهــا 

للجنــة إدارة البرامــج.

جواز قبول التحويل:
يجــوز قبــول تحويــل المتــدرب مــن تخصــص إلــى آخــر داخــل الجامعــة بنــاء علــى موافقــة لجنــة 
البرنامــج المحــول مــن وإليــه، وتوصيــة لجنــة إدارة البرامــج مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )11-3( 

مــن شــروط ويســتثنى طالــب التحويــل مــن الفقرتيــن )2( و )3( مــن إجــراءات التحويــل.

1-11-3

2-11-3



22

القواعد التنظيمية و اإلجرائية للزماالت الطبية

الباب الرابع : تنظيم برامج الزماالت الطبية

إن تنظيــم برامــج الزمالــة الطبيــة ســيتضمن مهــام اللجــان المشــرفة باإلضافــة إلــى حقــوق 
المتدربيــن وملحقاتــه. وواجبــات 

لجنة إدارة برامج الزماالت الطبية:
تشكل اللجنة بقرار من عميد الكلية الطبية وتكون عضويتها على النحو اآلتي:

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي وله رئاسة اللجنة.. 1
مدراء برامج الزماالت الطبية.. 2
ممثلون عن المستشفيات والمراكز المشاركة في التدريب.. 3
متدربان يتم ترشيح أحدهما من قبل زمالئه وآخر من إدارة الكلية الطبية.. 4

وتجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مــره كل شــهر علــى األقــل وال يصــح االجتمــاع إال بحضــور 
ثلثــي أعضائهــا وتصــدر التوصيــات باألغلبيــة ألصــوات األعضــاء الحاضريــن وعنــد التســاوي ُيرجــح 

الجانــب الــذي فيــه الرئيــس، وتكــون مرجعيتهــا لمجلــس الكليــة.

مهام لجنة إدارة البرامج:
العــام علــى . 1 الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي بمهــام المشــرف  يقــوم وكيــل 

إدارة البرامــج مــن الناحيــة األكاديميــة والمهنيــة والتدريــب لجميــع برامــج الزمــاالت الطبيــة، 
ويفــوض بالصالحيــات المناســبة لضمــان ســير العمــل بتوصيــة مــن لجنــة إدارة البرامــج 

وموافقــة مجلــس الكليــة.
تتولــى هــذه اللجنــة مســاعدة المشــرف العــام علــى إدارة البرامــج فــي التخطيــط والتنظيــم . 2

ومراقبــة البرامــج وتكــون مرجعيتهــا مجلــس الكليــة.
تطويــر آليــات القبــول لبرامــج الزمــاالت الطبيــة واعتمادهــا لجميــع البرامــج ومتابعــة تنفيذهــا . 3

بالتنســيق مــع عمــادة الدراســات العليــا.
ترشــيح أســماء االستشــاريين مــن المستشــفيات والمراكــز المشــاركة فــي التدريــب لضمهم . 4

لعضويــة اللجنــة بالتنســيق مــع عميــد الكليــة الطبية.
تطويــر السياســات العامــة لبرامــج الزمــاالت الطبيــة والتنســيق بينهــا ومتابعــة تنفيذهــا بعــد . 5

إقرارها.
التوصية بمسميات شهادات الزماالت الطبية باللغتين العربية واإلنجليزية.. 6
وبيــن . 7 بينهــا  والتنســيق  دراســتها  بعــد  المســتحدثة  الطبيــة  الزمــاالت  بإجــازة  التوصيــة 
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القائمــة. الزمــاالت 
التوصيــة بالموافقــة علــى مــا يطــرأ فــي برامــج الجامعــة مــن الزمــاالت الطبيــة القائمــة مــن . 8

تعديــل أو تبديــل.
التوصية بدعوة خبراء من داخل وخارج الجامعة لتقييم برامج الزماالت سنويًا.. 9

التوصية باعتماد نتائج االختبارات ومنح درجة الزمالة الطبية.. 10
التوصية بدعوة ممتحنين خارجيين.. 11
تقويــم برامــج الزمــاالت الطبيــة بصفــة دوريــة بواســطة لجــان متخصصــة مــن داخــل أو خــارج . 12

الجامعة.
واتخــاذ . 13 الكليــة  فــي  المختلفــة  البرامــج  لجــان  تقدمهــا  التــي  الســنوية  التقاريــر  دراســة 

المناســبة. اإلجــراءات 
النظر فيما يحيله إليها مجلس الكلية أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي.. 14
ضمــان بيئــة تعليميــة ســليمة خاليــة مــن المضايقــة واإليــذاء للمتــدرب / المتدربــة مــع وجــود . 15

آليــات للتعامــل مــع مثــل هــذه القضايــا عنــد ظهورهــا.
اإلشراف العام على سير العمل في برامج الزماالت. . 16
القيــام بدراســة منتظمــة للتقاريــر والمراجعــات الداخليــة الدوريــة لــكل برنامــج مــع تحديــد . 17

خطــة للمتابعــة.
 ضمان التوزيع المناسب للموارد الالزمة للتدريب والتعليم الفعال في برامج الزماالت.. 18
تحتفــظ اللجنــة بآليــة الطعــن فــي القــرارات المتعلقــة بتدريــب الطبيــب المتــدرب، كمــا تحتفظ . 19

بحــق إقالــة المتــدرب مــن البرنامج.
وضــع قوانيــن لضمــان اإلشــراف الصحيــح والمالئــم علــى المقيميــن فــي كافــة الزمــاالت . 20

بمــا يضمــن الحفــاظ علــى ســالمة المقيــم والمرضــى.
تطوير مبادئ توجيهية مالئمة لإلشراف على المتدربين تضمن ما يلي:. 21

المشــاركة الفعليــة للمقيــم فــي رعايــة المرضــى مــع الحصــول علــى موافقــة المرضــى 	 
لهــذه المشــاركة. 

ضمــان النمــو التدريجــي لكفــاءة ومســؤولية المقيــم وصــواًل إلــى األداء المســتقل فــي 	 
اإلشــراف علــى المرضــى.

ضمــان الوجــود الفعلــي لعضــو هيئــة التدريــس أو المشــرف علــى التدريــب مــع المقيــم 	 
أثنــاء العمــل.

وضــع برامــج لتطويــر مهــارات وكفــاءات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــاالت اإلشــراف . 22
والتقييــم ومراقبــة أداء المتدربيــن.

تنظــر فــي التوصيــة بمنــح المدربيــن االستشــاريين مــن غيــر األكاديمييــن لقــب )أســتاذ . 23
مســاعد ســريري( وذلــك لتشــجيعهم لتطويــر أدائهــم.
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لجنة البرنامج:
يقــوم مجلــس القســم بتشــكيل لجنــة البرنامــج ولــه مرجعيتهــا وتعييــن مشــرف للبرنامــج يــرأس 
هــذه اللجنــة مــع إعطائــه الوقــت الكافــي لإلشــراف علــى إدارة البرنامــج، وتتولــى اللجنــة 

ــى البرنامــج. اإلشــراف المباشــر عل
 تؤلف لجنة البرنامج على النحو اآلتي:

مشرف البرنامج وله رئاسة اللجنة.. 1
اثنــان او أكثــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس االستشــاريين مــن ذوي الخبــرة فــي التخصــص . 2

ــة إن وجــدت. الرئيــس والتخصصــات الفرعي
ممثلون عن الجهات المشاركة في التدريب.. 3
المتــدرب، وإذا وجــد أكثــر مــن متــدرب فــي البرنامــج فيتــم ترشــيح أحدهــم مــن قبــل زمالئــه . 4

وآخــر مــن لجنــة البرنامــج.
يتولــى مشــرف البرنامــج بالتنســيق مــع وكيــل الكليــة للدراســات العليــا ترشــيح أســماء ممثلــي 
الجهــات المشــاركة فــي التدريــب لضمهــم لعضويــة اللجنــة، تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها 
مــرة كل شــهر علــى األقــل وال يصــح االجتمــاع إال بحضــور ثلثــي أعضائهــا وتصــدر توصياتهــا 

باألغلبيــة ألصــوات األعضــاء الحاضريــن وعنــد التســاوي ُيرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس.
 يحضــر وكيــل الكليــة للدراســات العليــا اجتمــاع لجنــة البرنامــج كمراقــب ومســتمع، وليــس لــه حــق 
التصويــت أو إبــداء الــرأي، يقــوم مشــرف البرنامــج بإرســال محضــر اجتمــاع اللجنــة لوكيــل الكليــة 

للدراســات العليــا خــالل أســبوع مــن تاريــخ انعقادهــا.

مهام لجنة البرنامج:
يكون مشرف البرنامج مسؤواًل عن التنظيم الكلي لجميع مكونات برنامج التدريب.. 1
يفــوض مشــرف البرنامــج بالصالحيــات المناســبة لضمــان ســير العمــل بتوصيــة مــن لجنــة . 2

البرنامــج ولجنــة إدارة البرامــج وموافقــة مجلــس الكليــة.
إجــراء اختبــارات القبــول والمقابــالت الشــخصية والتأكــد مــن توفر الشــروط فــي المتقدمين . 3

للبرنامج.
إعداد قائمة بأسماء المقبولين في البرنامج.. 4
استحداث السجل التدريبي للمتدرب ومعدل التدريب التراكمي.. 5
متابعــة جميــع الشــؤون المتعلقــة بالمتدربيــن فــي البرنامــج بمــا فــي ذلك تقديم المشــورة . 6

المهنية.
التنســيق مــع المستشــفيات والمراكــز المعتمــدة للتدريــب الســتقبال المقيميــن فــي . 7

البرنامــج.
مراجعة التقارير السنوية عن المقيمين في البرنامج.. 8
إجــراء دراســة ذاتيــة دوريــة لتقييــم البرنامــج تشــمل اســتطالعات لــرأي المتدربيــن ومناقشــة . 9

نقــاط القــوة والضعــف فــي البرنامــج لضمــان تلبيــة األهــداف والمخرجــات التعليميــة.
اقتراح تطوير وتحديث برنامج الزمالة الطبية.. 10
التوصية لمجلس القسم بعضوية لجنة االختبارات إلقرارها.. 11
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اإلشراف على االختبارات ورصد نتائجها تمهيدًا إلقرارها من لجنة إدارة البرامج.. 12
التوصية بتشكيل لجنة االختبارات النهائية للموافقة عليها من قبل مجلس القسم.. 13
اقتراح أسماء الممتحنين الخارجيين.. 14
القســم . 15 لمجلــس  وإحالتهــا  نتائجهــا  ورصــد  النهائيــة  االختبــارات  إجــراء  علــى  اإلشــراف 

المعنــي إلقرارهــا، ومــن ثــم للجنــة إدارة البرامــج لمراجعتهــا تمهيــدا لعرضهــا علــى مجلــس 
الكليــة العتمادهــا والتوصيــة بمنــح درجــة الزمالــة الطبيــة.

وضــع حلــول للحــاالت التــي يواجــه فيهــا المقيــم صعوبــات فــي الوصــول إلــى المســتوى . 16
المطلــوب مــن الكفــاءة.

وضــع آليــة للشــكاوى واالســتئنافات المقدمــة مــن المقيــم وإحاالتهــا إلــى لجنــة إدارة . 17
البرامــج إذا اســتدعت الحاجــة لذلــك.

إشعار جميع المقيمين بالخدمات المتاحة لهم وكيفية الحصول على تلك الخدمات.. 18
المراجعة المستمرة للموارد المتاحة وضمان استخدامها بفعالية ُمثلى.. 19
ضمــان توفــر العــدد المناســب مــن أعضــاء هيئــة تدريــس ومشــاركين فــي اإلشــراف . 20

والتدريــب. 
ضمان انخراط المقيمين في مشاريع البحوث العلمية األصيلة.. 21
والرعايــة . 22 الطبــي،  التعليــم  مجــالت  فــي  المقيميــن  لــدى  المعرفــي  االبتــكار  تطويــر 

الطبيــة. واإلدارة  الســريرية، 
تطبيــق آليــة الســالمة الشــخصية للمقيميــن أثنــاء التنقــل ولقــاءات المرضــى والمناوبــات . 23

فــي األقســام المعزولــة.

سالمة المتدربين:
ذوي  مــن  عضويتهــا  وتكــون  المتــدرب  لســالمة  لجنــة  تشــكيل  البرامــج  إدارة  لجنــة  تتولــى 
االختصــاص تتولــى اإلشــراف علــى أمــور الســالمة الشــخصية والنفســية والمهنيــة للمتــدرب 

كمــا يلــي:

السالمة الشخصية للمتدرب وتشمل مايلي:
تدابير الوقاية العالمية المتعلقة باألمراض المعدية.. 1
توفير إجراءات السالمة أثناء الدراسة.. 2
حصول المتدربين على التطعيمات الالزمة.. 3
ضمان عدم مطالبة المتدرب بالعمل بمفرده خارج أوقات الدوام الرسمي.. 4
التأكــد مــن أن المتدربيــن لديهــم المهــارات الطبيــة والتقنيــة الالزمــة لتجنــب وقــوع إصابــات . 5

ألنفســهم واآلخريــن.
التأكــد مــن أن المتــدرب لديــه معرفــة بإجــراءات الطــوارئ التــي يجــب اتباعهــا إذا شــعر . 6

بالتهديــد مــن قبــل المريــض.
التأكيــد علــى المتــدرب بضــرورة اســتخدام الهواتــف المتوفــرة فــي المستشــفى، وُيمنــع . 7

مــن اســتخدام هاتفــه الخــاص الخلــوي عنــد االتصــال بالمرضــى.
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علــى صحتهــا . 8 أي عوامــل خطــر  علــى  التعــرف  عــن  المســؤولة  الحامــل هــي  المتدربــة 
التدريــب. فتــرة  أثنــاء  جنينهــا  وســالمة 

توفير غرف مناوبات تمتاز بما يلي:. 9
أن تكون في مواقع آمنه داخل المستشفى.	 
خالية من التدخين.	 
ذات مستوى عالي من النظافة.	 
بها أجهزة إنذار الحريق والكشف عن الدخان.	 
محكمــة القفــل وبهــا إضــاءة كافيــة وقابلــة للتحكــم لتمكيــن المتدربيــن مــن القــراءة أو 	 

االســترخاء.

السالمة النفسية للمتدرب وتشمل ما يلي:
توفــر بيئــة تعليميــة خاليــة مــن الترهيــب واالضطهــاد واالســتفزاز والتمييــز بــأي شــكل . 1

ــد حــدوث مثــل هــذه  مــن األشــكال، كمــا يتوجــب إشــعار المتــدرب باإلجــراءات المتبعــة عن
الحــاالت.

ُيمنــح المتــدرب إجــازة إذا كان غيــر قــادر علــى أداء واجباتــه نتيجــة مشــكلة صحيــة )جســدية أو . 2
نفســية( مــع تقديــم الدعــم المناســب لــه، وال ُيســمح لــه بالعــودة للتدريــب إال بعــد تقييمــه 
مــن قبــل جهــة مســتقلة ُتحددهــا لجنــة إدارة البرامــج، وثبــوت أن المتــدرب قــادر علــى القيــام 

بالواجبــات المطلوبــة بطريقــة صحيحــة وآمنــة.

السالمة المهنية للمتدرب وتشمل ما يلي:
إعطــاء المتــدرب الحــق فــي تقريــر وتســليط الضــوء علــى األحــداث الفرديــة التــي تتعلــق . 1

بســالمة   المرضــى أو األخطــاء أو المضايقــات أو التمييــز، ودون الشــعور بالحــرج أو 
التهديــد.

التعامــل مــع التظلــم المقــدم مــن المتــدرب بســرية وتحديــدًا تلــك المتعلقــة بالســالمة . 2
والمضايقــات والتمييــز مــع مراعــاة عــدم الكشــف عــن هويــة مقــدم الشــكوى مالــم يتنــازل 
ــك يحتفــظ مشــرف البرنامــج بحــق  ــد عــن هــذا الحــق، ومــع ذل ــه التحدي ــى وج ــدرب عل المت
الكشــف عــن هويــة مقــدم الشــكوى إذا اســتدعت الضــرورة ذلــك خاصــة إذا كانــت الشــكوى 

ُتؤثــر ســلبًا أو ُتشــكل تهديــدًا لألطبــاء اآلخريــن أو المرضــى أو الموظفيــن.
أهميــة الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الخاصــة المتعلقــة بالمتدربيــن فــي البرنامــج، . 3

ويحتفــظ مشــرف البرنامــج بحــق اتخــاذ القــرار فــي تحديــد المعلومات التــي ينبغي اإلفصاح 
عنهــا ومتــى ينبغــي ذلــك ولمــن يجــب البــوح بهــا، طبقــًا لتعليمــات لجنــة إدارة البرامــج.

ــر مشــاركة المتــدرب فــي نقــل المرضــى مــن مــكان آلخــر كجــزء مــن برنامــج التدريــب . 4 ُتعتب
ــة تعليميــة قيمــة، مــع مراعــاة مــا يلــي: وســيلة للحصــول علــى تجرب

تحديد األهداف التعليمية المرجو تحقيقها من مرافقة المقيم للمريض أثناء نقله. 	 
ضمــان ســالمة المتــدرب والمريــض مــن خــالل توفيــر برامــج تدريبية وتوعويــة للمتدرب، 	 

وتأهيلــه بالمهــارات الالزمــة لتجنــب وقــوع إصابــات، وكذلــك معرفتــه بإجــراءات الطــوارئ 
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التــي ينبغــي اتباعهــا إذا شــعر بتهديــد مــن المريــض. 
التأكــد مــن أن المتــدرب لديــه مســتوى مــن الكفــاءة بمــا يتناســب ومتطلبــات نقــل 	 

المريــض. 

مسؤولية المدربين: 
اإلشراف المباشر وغير المباشر على طلبة الزمالة الطبية خالل التدريب السريري.. 1
فتــرة . 2 خــالل  للمتدربيــن  الالزمــة  المهنيــة  والمســاعدة  الدعــم  تقديــم  فــي  االســتمرار 

التدريــب.
المســتمرة . 3 المراقبــة  مــع  لهــم  األخطــاء  وتصحيــح  موضوعــي  بشــكل  الطلبــة  تقييــم 

األكاديمــي. لتقدمهــم 
االتصال المستمر مع الطلبة لتقديم اإلرشاد األكاديمي.. 4
تقديم االستشارات الطبية الالزمة للمرضى عند الحاجة. 5
التقيد بقواعد وأنظمة برنامج الزمالة الطبية والجامعة على حد سواء.. 6
مراقبــة ســير العمــل فــي رعايــة المرضــى بشــكل عــام وتقديــم اإلرشــادات والعــون عنــد . 7

اللــزوم.
االلتــزام فــي تطبيــق قواعــد أخــالق المهنــة مــع المرضــى والمتدربيــن علــى حــد ســواء . 8

والمســاهمة الفاعلــة فــي الحفــاظ علــى بيئــة العمــل الســليمة فــي مختلــف مواقــع 
التدريــب.

مسؤولية المتدربين: 
المشاركة في العالج والعناية بالمرضى تحت اإلشراف.. 1
المشــاركة فــي الفعاليــات األكاديميــة والتعليميــة لبرنامــج الزمالــة واألخــذ علــى عاتقهــم . 2

بالتدريــس واإلشــراف علــى طلبــة الدراســات العليــا وطلبــة البكالوريــوس حســب الحاجــة.
المشــاركة فــي إعــداد البرامــج المتعلقــة بتأســيس وتطويــر التدريــب النظــري والعملــي . 3

وكذلــك الخطــط المســتقبلية للكليــة ذات العالقــة.
المشــاركة فــي لجــان الجامعــة والمجالــس التــي لهــا تأثيــر علــى ســير التعليــم والعنايــة . 4

بالمرضــى فــي برامــج الزمالــة الطبيــة.
المشاركة السنوية في تقييم برنامج الزمالة الطبية ذي العالقة.. 5

 حقوق المتدربين: 
المعرفة بالمعلومات المتعلقة بجميع متطلبات درجة الزمالة العلمية.. 1
المعرفة بالمعلومات المتعلقة بالموارد المالية الخاصة ببرامج الزماالت الطبية.. 2
اســتالم تقييــم موضوعــي لتقدمهــم فــي البرنامــج وهــذا التقييــم يجيــب أن يكــون مفهومــًا . 3

بشــكل جيــد مــن قبــل الطالــب والمشــرف علــى حــد ســواء.
معرفــة المعلومــات المتعلقــة باختيــار أعضــاء هيئــة التدريــس المشــرفين علــى البرنامــج . 4

ــن فــي البرنامــج. ــة مــن أجــل مشــاركة أعضــاء آخري والحــق بالتوصي
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الحصــول علــى فرصــة تدريــب جيــدة والحــق برفــض أي مهمــة ال تتعلــق بالبرنامــج األكاديمــي . 5
المقــرر أو بالتطــور المهنــي للمتدربين.

ــد مســاهمتهم بشــكل فعــال فــي . 6 ــك عن ــة وذل المشــاركة فــي تأليــف المنشــورات العلمي
طــرح األفــكار والعمــل البحثــي.

الموظفيــن . 7 أو  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــع  باتصاالتهــم  المتعلقــة  معلوماتهــم  بقــاء 
ســرية. معقــول  لحــد  المســاعدين 

التظلم ألي قرار يؤثر على تحصليهم األكاديمي.. 8

اإلجراءات التأديبية: 
ــة لهــا الحــق بتطبيــق الئحــة  ــة إدارة برنامــج الزمــاالت الطبي ــة البرنامــج بالتنســيق مــع لجن إن لجن
ضبــط ســلوك الطــالب فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، بحــق المتــدرب عنــد اإلخالل 

بالقواعــد النظاميــة للجامعــة وكذلــك الخاصــة بالمهــن الطبيــة والمنافيــة لألخــالق اإلســالمية.

التظلم: 
يحــق للمتــدرب المطالبــة بإعــادة النظــر فــي أي قــرار صــدر فــي حقــه وذلــك بــأن يتقــدم بالتظلــم 
لوكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي خــالل أربعــة عشــر يومــًا مــن تاريــخ علمــه بالقــرار 
وتســتكمل اإلجــراءات حســب مــا ورد فــي الئحــة ضبــط ســلوك الطــالب فــي جامعــة اإلمــام 

عبــد الرحمــن بــن فيصــل.

7-4

8-4
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يتــم اختبــار القبــول واالختبــارات النهائيــة التحريريــة فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل 
النهائيــة  المســتويات واالختبــارات  اختبــارات  التعليميــة فقــط، ويجــوز عقــد  ومستشــفياتها 

ــة إدارة البرامــج. ــة لجن ــاء علــى توصي ــرف بهــا بن ــة فــي المستشــفيات المعت اإلكلينيكي

إجراءات التقويم: 
ــم . 1 ــد طــرق التقيي ــارات وتحدي ــة البرنامــج باإلعــداد واإلشــراف وإجــراء هــذه االختب تقــوم لجن

وإعدادهــا ومواعيــد إجرائهــا وطبيعتهــا وموضوعاتهــا وتحديــد زمــن االختبــار وإعــداد النتائــج 
ورصــد التقديــرات.

يجــوز أن يشــارك ممتحنــون مــن خــارج الجامعــة فــي جميــع طــرق التقويــم وفقــا للنظــم . 2
المعمــول بهــا بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، ويتــم اختيــار الممتحنيــن الخارجييــن 

ــة. ــة إدارة البرامــج وموافقــة مجلــس الكلي بترشــيحات لجن
يجــوز الســماح للمتــدرب بنــاء علــى توصيــة لجنــة البرنامــج وموافقــة لجنــة إدارة البرامــج . 3

بااللتحــاق بــدورة أو اختبــار خــارج جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل، يكــون لهــا عالقــة 
ــك رســميًا. ــت ذل ــدورة مــا يثب ــة ال ــدرب فــي نهاي بالبرنامــج علــى أن يقــدم المت

تشمل طرق التقويم ما يلي:. 4
التقويــم المســتمر: ُيبنــى هــذا التقويــم علــى أســاس تقريــر كامــل يقدمــه مشــرف 	 

البرنامــج إلــى لجنــة إدارة البرامــج فــي نهايــة كل فتــرة تدريبيــة وفــق النمــوذج المعــد 
لهــذا الغــرض.

التقويــم فــي نهايــة الــدورة: ُيبنــى علــى أســاس نتيجــة االختبــار الــذي يعقــد بنهايــة كل 	 
دورة وتكــون أجــزاء االختبــار وتوزيــع درجاتــه حســب مــا هــو محــدد فــي كل برنامــج.

التقويــم الســنوي: يعقــد فــي نهايــة كل عــام مــن التدريــب، ويكــون توزيــع درجاتــه 	 
حســب مــا هــو محــدد فــي كل برنامــج. 

ــًا لالنتقــال إلــى المســتوى التالــي، وال يجــوز . 5 يعتبــر النجــاح فــي التقويــم الســنوي ضروري
ترقيــة المتــدرب مــن مســتوى إلــى مســتوى أعلــى دون إكمــال متطلبــات التدريــب فــي 

ــه. المســتوى الســابق ل
إذا رســب المتــدرب فــي التقويــم الســنوي فعليــه أن يعيــد المســتوى الــذي رســب فيــه . 6

بجميــع متطلباتــه.
ُيرّقــى المتــدرب بعــد اســتيفاء متطلبــات الترقيــة مــن مســتوى إلــى مســتوى أعلــى بتوصية . 7

مــن لجنــة البرنامــج ومجلــس القســم وموافقــة لجنــة إدارة البرامج.

1-٥

الباب الخامس : نظام االختبارات والتقويم
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الباب السادس : ملف سيرة المتدربين التعليمية

إن المعلومــات الخاصــة بملــف ســيرة المتدربيــن التعليميــة تخــزن بشــكل تدريجــي وتراكمــي . 1
خــالل فتــرة برنامــج الزمالــة مــن قبــل المتــدرب نفســه حيــث يتوجــب علــى المتــدرب تدويــن 
جميــع المعلومــات األكاديميــة الخاصــة ببرنامــج الزمالــة مثــل نمــاذج التقييــم واإلثباتــات 
ــع النشــاطات ذات العالقــة مــن  المرتبطــة بالتدريــب الســريري، التعليمــي والبحثــي وجمي
أجــل مراجعتــه مــن قبــل المشــرفين علــى البرنامــج، كمــا أنــه مــن مســؤولية المتــدرب تحديــث 

هــذه المعلومــات بشــكل دوري.
تقــوم لجنــة البرنامــج المعنــي ســنويًا بوضــع الســجل األكاديمــي لــكل متــدرب لــدى عمــادة . 2

الدراســات العليــا وذلــك للحفــظ.
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الباب السابع : المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة

تتــم الدراســة فــي المستشــفيات التعليميــة المرشــحة مــن لجنــة إدارة البرامــج والمستشــفيات 
ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة المعتــرف بهــا مــن قبــل الجامعــة.

إجراءات اعتماد المستشفيات للتدريب:
تتولــى لجنــة إدارة البرامــج تعييــن لجــان تقييــم للمستشــفيات غيــر المعتمــدة التــي يمكــن . 1

االلتحــاق بهــا كأماكــن للتدريــب. 
التوصية بعقد اتفاقية مع المستشفيات والمراكز الصحية المرشحة للتدريب.. 2
تعمل هذه اللجان بناًء على ضوابط عامة وأخرى خاصة تمليها نوعية البرنامج.. 3

1-7
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عنــد اســتيفاء متطلبــات برنامــج الزمالــة يمنــح المتــدرب شــهادة الزمالــة الطبيــة فــي االختصــاص 
ذي العالقــة مــن جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.

متطلبات شهادة الزمالة في التخصصات الطبية:
اجتياز جميع االختبارات خالل فترة الزمالة.. 1
الحصول على شهادة إكمال التدريب في برنامج الزمالة.. 2
اجتياز االختبار النهائي في البرنامج.. 3

الدرجة العلمية الممنوحة:
ــة جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فــي االختصــاص  يمنــح مجلــس الجامعــة درجــة زمال
الطبــي ذي العالقــة بنــاء علــى توصيــة لجنــة البرنامــج المعنــي ومجلــس القســم والكليــة وتأييــد 

مجلــس عمــادة الدراســات العليــا واللجنــة المركزيــة إلدارة البرامــج.

1-8
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الباب الثامن : إكمال البرنامج / شهادة التخرج
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الباب التاسع : ملـحــقــات

قاعدة عامة:
ــق بشــأنه األنظمــة  ــة يطب ــة واإلجرائي ــه نــص خــاص فــي هــذه القواعــد التنظيمي ــرد في ــم ي مال

ــح والقــرارات المعمــول بهــا فــي الجامعــة. واللوائ

معلومات للتواصل مع إدارة الزمالة الطبية:
ــة أو مــن أجــل الحصــول علــى طلــب ترشــيح للقبــول فــي أحــد  مــن أجــل أي معلومــات إضافي
برامــج الزمــاالت الطبيــة يرجــى االتصــال بمكتــب برامــج الزمــاالت الطبيــة كمــا هــو موضــح أدنــاه:

العنوان: جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
صندوق بريد: 1982، الرمز البريدي 31441 الدمام

المملكة العربية السعودية
التلفون: 966-13-333-0000+

الفاكس: 966-333-0333+
GS@IAU.EDU.SA :البريد اإللكتروني

 WWW.IAU.EDU.SA :الموقع اإللكتروني

1-٩
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أنظمــة الدراســات العليــا الســريرية بكليــة الطــب والعلــوم الطبيــة بجامعــة الملــك فيصــل والموافــق . 1
عليهــا مــن مجلــس الجامعــة عــام 1406 هـــ والمعّدلــة عــام 1413 هـــ.

المعايير المؤسسية الدولية، الكلية الملكية لألطباء والجراحين في كندا، . 2
   RCPSC( HTTP://WWW.ROYALCOLLEGE.CA/RCSITE/HOME-E(

 
أنظمة المجلس الطبي للدراسات العليا في غرب أستراليا. 3

 )POSTGRADUATE MEDICAL COUNCIL OF WESTERN AUSTRALIA(
     /HEALTH.WA.GOV.AU.HTTP://WW2

            
4 .)ACGME( مجلس اعتماد الدراسات العليا الطبية

      /HTTP://WWW.ACGME.ORG
 

5 .)ABMS( المجلس األمريكي للتخصصات الطبية
       /HTTP://WWW.ABMS.ORG

 
6 ..)AAMC( جمعية كليات الطب األمريكية

      /HTTPS://WWW.AAMC.ORG
 

معايير الدراسات الطبية العليا في جامعة كاليفورنيا-ديفيس. 7
  /HTTPS://WWW.UCDAVIS.EDU/ACADEMICS/GRADUATE-PROGRAMS

معايير الدراسات الطبية العليا في جامعة مينيسوتا في الواليات المتحدة. 8
      /HTTPS://WWW.MED.UMN.EDU

 
معايير الدراسات الطبية العليا في جامعة دوك في المملكة المتحدة.. 9

      /HTTPS://MEDICINE.DUKE.EDU
 

ــث . 10 ــة، اإلصــدار الثال ــة الســعودية للتخصصــات الطبي ــا للهيئ ــب لبرامــج الدراســات العلي الئحــة التدري
2016/1438

الباب العاشر : المراجع
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