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تمهيد:

تعت ــرب الالئح ــة أدن ــا املرج ــع يف تنظ ــيم عملي ــة ت ــدريب أطب ــاء االمتي ــاز يف كلي ــة الط ــب البش ــري
بكليات املعرفة للعلوم والتقنية.

تعريف سنة االمتياز:

هـ ـ أثن ــا عش ــر ش ــهرا م ــن الت ــدريب السـ ـريري تب ــدأ بع ــد اجتي ــاز طال ــب الط ــب مجي ــع املق ــررات
األكادميية يف كلية الطب البشري حىت هناية الفصل الثاين عشر( السنة السادسة ) بنجاح.

الدورة التدريبية:

ه املدة اليت يقضيها طبيب االمتياز يف التخصص وترتاوح ما بني شهر اىل شهرين طبقا ملا هو
موضح يف الالئحة.

مركز التدريب:

هــو إحــد املستشــفيات أو املراكــز الطبيــة والبحثيــة املعتمــدة مــن كليــة الطــب البشــري لتــدريب
أطباء االمتياز.
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البند األول :مقدمة الالئحة:

تعترب سنة االمتياز السنة السابعة يف برنامج الطب واجلراحة وأحد متطلبات احلصول علـى درجـة
بكــالوريوس الطــب واجلراحــة ويلــزم اجتيــاز مجيــع املقــررات األكادمييــة يف كليــة الطــب البشــري حــىت هنايــة
الســنة السادســة (الفصــل الثــاين عشــر) بنجــاح كشــر لبــدء ســنة االمتيــاز (التــدريب) .ويعطــى املتخــر
وثيقة التخر بعد استكمال (سنة االمتياز) بنجاح وعندها يعترب املتخـر مـههال ملمارسـة املهنـة كطبيـب
ممارس.

البند الثاني :الهدف من الالئحة:

توضــيح املبــاد واألهــداف والشــرو والــنظم الــيت تتبعهــا كليــة املعرفــة للطــب البشــري يف تــدريب
أطباء االمتياز واإلشراف عليهم ومتابعتهم باستخدام أفضل الوسائل التدريبية .

البند الثالث :أهداف التدريب:
-1
-2
-3
-4
-5

تطبي ــق املفه ــوم املتكام ــل ملمارس ــة الط ــب ( الوقاي ــة  ،التش ــخيص املبك ــر  ،الع ــال  ،إع ــادة
التأهيل  ،مراعاة البيئة االجتماعية واحلالة النفسية واالقتصادية للمرضى  ...اخل).
هتيئ ــة طبي ــب االمتي ــاز لالس ــتقاللية يف العم ــل والق ــدرة عل ــى اخت ــا القـ ـرار والتعام ــل بكف ــاءة
ومهنية.
اكتساب مهارات التعامل والتواصل مع الفريق الطيب.
تنمي ــة مه ــارات ومع ــارف طبي ــب االمتي ــاز ع ــن طري ــق التغذي ــة الراجع ــة والت ــدريب التف ــاعل
والتوجيه املستمر .
تنمية مهارات التواصل مع املرضى و ويهم ومعرفة أسلوب التعامل الصحيح.
AF-122-09-12
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 -6تطبيــق أخالقيــات املهنــة يف مجيــع االعمــال وااللتـزام بــذل  ،والتحلـ بأخالقيــات الطبيــب
املسلم يف مجيع شهونه وتصرفاته أثناء العمل وخارجه.

البند الرابع :مخرجات البرنامج:

عند االنتهاء من التدريب يكون طبيب االمتياز قادرا على :
 -1تش ــخيص احل ــاالت ومس ــبباهتا ومعاجلته ــا باس ــتخدام العل ــوم األساس ــية وامله ــارات السـ ـريرية
بكفاءة مع إعادة التأهيل واملتابعة.
 -2العمل بانسجام ضمن الفريق الطيب .
 -3التصـرف يف حـدود اإلمكانيـات والقــدرات مـع االسـتعانة باملشـورة الطبيــة مـن الـزمالء األكثــر
خربة ودراية والعمل على تطوير قدراته الذاتية .
 -4االلتزام بأخالقيات وأصول املهنة كطبيب مسلم يف مجيع األعمال وتشمل:
 التعليم الطيب املستمر .

 احملافظة على أسرار املريض مع عدم التعارض مع مصلحة اجملتمع .
 تقبل النقد والتقومي .
 االنسجام يف نظام العمل ضمن الفريق الطيب .
 االملام وااللتزام بالنظم اخلاصة بالتعامل مع املرضى ومرافقيهم وأهلهم .

البند الخامس :واجبات طبيب االمتياز:

 -1االلتزام باملهام والواجبات الطبية اليت حيددها القسم الذي يتدرب فيه طبيب االمتياز يف كـل
دورة وتعترب جزءا ال يتجزأ من هذا التوصيف.
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 -2االلتزام بساعات العمل االسبوعية مبا ال يقل عن مخسة أيام أسبوعيا ومثان سـاعات يوميـا و
ست مناوبات شهريا ،موزعة حسب النظام املتبع بكل قسم يتم التدرب فيه.
 -3املشاركة يف املناوبـات اليوميـة ومناوبـات إجـازات عيـد الفطـر وعيـد األضـحى وهنايـة األسـبوع
وفق اجلداول اليت تعدها األقسام املتواجد للتدرب هبا ومبا تقتضيه مصلحة العمل فيها.
اوالً :الــواجـبـات الـفـنـيـة :
 -1إجراء الكشف األويل على املـريض وكتابـة التـاري املرضـ حـال دخولـه املستشـفى مـع
تدوين تل املعلومات يف ملف املريض.
 -2مرافقة الطبيب املقيم أو األخصائ أثناء اجلوالت اليومية والقيام بعمل أي اجراء طيب
يفوضه له الفريق الطيب حتت إشرافهم ومسئوليتهم .
 -3تســجيل التشــخيص املبــدئ وإج ـراء الفحوصــات األوليــة مبــا يف ل ـ إعطــاء الس ـوائل
واحلقــن الوريــدي للمرضــى وغريهــا مــن االجـراءات حســب مــا تســمح بــه أنظمــة املركــز
التدرييب.
 -4تنفيذ خطة العال بعد إقرارها من األطباء املسئولني بالقسم املخـتص وتعبئـة النمـا
املختلفــة لطلــب الفحــو املخربيــة واإلشــعاعية حســب أوامــر الطبيــب املعــاج وإرســال
العينات ومتابعة النتائج وإبالغ أعضاء الفريق الطيب هبا.
 -5مراقبة التطورات املرضية وتوثيقها يف ملف املريض.
ثانياً :الـواجـبـات الـتعـلـيـمـيـة :

 -1االلتـ ـزام حبض ــور امل ــرور الي ــوم اخل ــا بالقس ــم برفق ــة الطبي ــب املق ــيم واملش ــاركة يف
املناقشات العلمية املتعلقة باحلاالت املرضية يف القسم أو الوحدة.
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 -2املش ــاركة يف الن ــدوات واحملاضـ ـرات وأنش ــطة القس ــم العلمي ــة األخ ــر بش ــكل فع ــال
ومستمر.
 -3الت ــدرب عل ــى عم ــل الفحوص ــات الروتيني ــة حس ــب التخص ــص مث ــل فح ــص إدرار
البول ،ختطيط القلب  ،سكر الدم  ،ختطيط اجلنني للسيدات احلوامل  ،وغريها.
ثـال ـث ـاً :الـواجـبـات المهنية :

-1
-2
-3
-4
-5

االلتزام بالنظام واحلضور واالنصراف حسب القواعد املتبعة بالقسم.
االلتـزام باملناوبــات حســب اجلــدول املعــد مــن القســم وعــدم مغــادرة مقــر العمــل عنــد
االنتهاء من املناوبة إال بعد حضور مناوب الفرتة التالية.
القيام بأي واجبات فنية أو تدريبية أخر يكلف هبا من قبل الطبيب املشرف.
عـ ــدم اصـ ــدار أمـ ــر خـ ــرو للمرضـ ــى أو اعطـ ــاء تقـ ــارير طبيـ ــة أو اجـ ــازات أو كتابـ ــة
الوصفات الطبية بدون الرجوع اىل الطبيب املعاج.
التطوير املهين لألداء باحلضور واملشاركة يف برامج التدريب العمل وامليداين املتاحة.

البند السادس :حقوق طبيب االمتياز:
-1
-2
-3
-4

احلصــول علــى التــدريب املناســب حتــت إش ـراف االستشــاريني واالختصاصــيني يف االقســام
املختلفة.
التــدرب علــى احلــاالت املناســبة للتــدريب يف التخصــص وغــري ل ـ مــن االنشــطة التعليميــة
واليت من شأهنا تدريب طبيب االمتياز وتنمية قدراته املهنية.
احلصول على الدعم املباشر من قبل الفريق الطيب.
احلصـول علـى االحـرتام مـن اجلميــع والـذي تقتضـيه األخــوة اإلسـالمية وأعـراف الزمالـة الطبيــة
وأصول املهنة.
AF-122-09-12
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-5
-6
-7
-8
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التمتع باإلجازات وفق ما حتدد هذ الالئحة.
االطــالع علــى نتــائج التقــومي اخلاصــة بــه مــن قبــل األقســام والتوقيــع عليهــا ومناقشــة الســلبيات
إ ا وجدت.
التظلم من أي مشاكل أو مضايقات يواجهها اىل وحدة تدريب االمتياز بالكلية.
الــتظلم مــن أي ق ـرارات أو عقوبــات تطبــق حبقــه اىل جلنــة الــتظلم والتأديــب حســب الئحــة
التظلم والتأديب بالكليات.

البند السابع :اإلشراف على التدريب:

تق ــوم وح ــدة ت ــدريب االمتي ــاز باإلشـ ـراف عل ــى الت ــدريب وترج ــع يف أعماهل ــا اىل وكي ــل كلي ــة الط ــب
للشهون األكادميية وتتلخص مهام الوحدة كالتايل :
 -9اإلشـراف علــى الرتتيبــات اإلداريــة للــدورات التدريبيــة و لـ بإعــداد جــداول دورات املتــدربني
وترتيبه ــا واهن ــاء خطاب ــات التوجي ــه للمستش ــفيات واملراك ــز البحثي ــة املعني ــة بالتع ــاون م ــع إدارة
التدريب يف كليات املعرفة.
 -11متابعة املتدربني و لـ بالتنسـيق املسـتمر مـع جهـات التـدريب املعنيـة سـواء بالزيـارات الدوريـة
هلا أو التواصل اهلاتف أو الكتايب للعمل على حتسني ورفع كفاءة مستو التدريب عن طريق
التغذية الراجعة.
 -11مجع منا تقييم املتدربني يف الدورات والتأكد من اكتماهلا وإعداد قائمة بنتائج التقييم.
 -12التعامل مع مجيع املشكالت اليت تعرتض عمل أطباء االمتياز وتظلماهتم.
 -13تنفيــذ ال ـربامج الــيت تســاهم يف تثقيــف وصــقل مهــارات أطبــاء االمتيــاز وتــأهيلهم للممارســة
الطبية.
AF-122-09-12
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 -14إعداد قوائم بأطباء االمتياز الذين أهنوا التدريب بنجاح ورفعها اىل وكيل كلية الطب للشـهون
األكادميية.

البند الثامن :بدء التدريب ونهايته:
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

يشـ ــرت لبـ ــدء التـ ــدريب يف سـ ــنة االمتيـ ــاز إهنـ ــاء الطالـ ــب بنجـ ــاح مجيـ ــع املقـ ــررات الدراسـ ــية
االكادمييــة يف كليــة الطــب حــىت هنايــة الفصــل الثــاين عشــر (الســنة السادســة) حســب خطــة
الكلية.
ينظــر اىل الطلبــة مــن خــار كليــة الطــب واحلاصــلني علــى خطــاب مــن التعلــيم العــايل حســب
األماكن الشاغرة لدينا على أن تكون األفضلية أوال لطلبة كلية الطب بكليات املعرفة.
يقتصر التدريب على املستشفيات واملراكز املوافق عليها من الكلية فقط دون غريها.
تقــوم وحــدة تــدريب االمتيــاز بأعــداد قائمــة بأمســاء الطــالب املتوقــع بــدئهم ســنة االمتيــاز قبــل
أربعة أشهر من هناية الفصل الذي يدرسون فيه.
تبــدأ ســنة التــدريب ألطبــاء االمتيــاز مــن كــل عــام علــى فرتتــني ،حيــث تبــدأ الفــرتة األوىل يف
األول من يوليو والفرتة الثانية يف األول من فرباير بالتقومي امليالدي.
ميكن جمللس الكلية اختا قـرار خـا بتـاري بـدء سـنة االمتيـاز للطلبـة الـذين تـأخروا يف اهنـاء
متطلبات االمتياز.
ال يسمح بتغـري جـدول التـدريب بعـد صـدور قـوائم التوزيـع اال يف حـاالت اسـتثنائية قصـو
توافق عليها وحدة تدريب االمتياز.
بعد استكمال األطباء سـنة تـدريب االمتيـاز واكتمـال التقيـيم بنجـاح يف مجيـع الـدورات ترفـع
نتائج التقييم مع شهادات تدريب االمتياز إىل وكيل كلية الطب للشهون األكادميية للموافقة
AF-122-09-12
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عليهــا ورفعهــا إىل جملــس الكليــة العتمادهــا ليــتم مــنح الدرجــة العلميــة واملوافقــة علــى اصــدار
وثيقة التخر .

البند التاسع :تأخير بدء التدريب:

 -1جيــوز لطبيــب االمتيــاز تــأخري بــدء التــدريب بعــد موافقــة وحــدة تــدريب االمتيــاز بشــر أن ال
تقل فرتة التأخري عن دورة تدريبية كاملة.
 -2يف حالــة التــأخر عــن بــدء التــدريب أكثــر مــن ســتة أشــهر(من تــاري أهنــاء املقــررات الدراســية
اجلامعيــة األكادمييــة للســنة السادســة يف كليــة الطــب) يــتم توقيــع العقوبــات التاليــة إضــافة اىل
قضاء سنة االمتياز كما هو موضح باجلدول :
مــدة ال ـتــأخ ـيـر

ال ـع ـقــوبــة

أكثر من ستة أشهر – وأقل من  12شهرا

اجللوس المتحان تأهيل يف مقررات الباطنية واجلراحة

من  12شهرا – أقل من  24شهرا

اجللوس المتحان تأهيل يف املقررات (الباطنية  ،اجلراحة  ،األطفال ،
النساء والوالدة )

أكثر من  24شهرا

ينظر جملس الكلية اىل كل حالة على حدة الختا القرار املناسب ،وقد
يتضمن إعادة دراسة بعض املقررات السريرية واالمتحانات

البند العاشر :دورات التدريب:

 -1يقضــى أطبــاء االمتيــاز الــدورات التدريبيــة يف مدينــة الريــاض يف املستشــفيات املعــرتف هبــا مــن
قبل الكلية.
AF-122-09-12
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 -2ميكن السماح بفرتة تدريبية خار مدينة الرياض ملدة ال تزيد عن ثالثة أشهر.
 -3يقضــى مجيــع أطبــاء االمتيــاز دورات التخصصــات املختلفــة خــالل ســنة االمتيــاز وفــق التوزيــع
التايل (دون مراعاة الرتتيب):

عدد الدورات

القسم

المدة

1

طب الباطنية

شهران

2

اجلراحة

شهران

3

النساء والوالدة

شهران

4

طب األطفال

شهران

5

طب الطوار

شهران

6

دورة  /دورتان اختيارية

شهران

 -4ال ميكن جتزئة دورة تدريبية وال بد من أخذها متصلة كوحدة متكاملة.
 -5تع ــد وح ــدة ت ــدريب االمتي ــاز يف الكلي ــة ج ــدول الت ــدريب ألطب ــاء االمتي ــاز يف املستش ــفيات
ويعتمد وكيل كلية الطب للشهون األكادميية.
 -6جيــوز للطالــب أن حيص ــل بنفســه علــى قب ــول تــدريب يف أي مستشــفى يرغــب هبــا وتعتم ــد
الكلية بشر احلصول على القبول قبل تاري بدء االمتياز بشهرين على األقل.
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 -7يف حالــة عــدم حص ــول الطالــب بنفســه علــى قب ــول يف أي مستشــفى معتم ــد ،تق ــوم الكليــة
بتسجيل الطالب يف أحد املستشفيات املعتمـدة مـن الكليـة يف داخـل مدينـة الريـاض حسـب
االمكانية.
 -8إجراءات اختيار التخصصات االختيارية:
أ -يقوم الطالب املتوقـع إهنـاه مجيـع املقـررات الدراسـية األكادمييـة مـا قبـل سـنة االمتيـاز
بتعبئــة منــو طلــب تســجيل ال ــدورات االختياريــة حمــددا التخصصــات الــيت يرغــب
التدرب فيها حسب النمو املعد لذل ويرسلها إىل وحدة تدريب االمتياز بالربيد
االلكرتوين اخلا

بالوحدة قبل هناية الفصل مبدة ال تقل عن ثالثة أشهر.

ب -يمكن قضاء الدورة االختيارية يف ختصص واحد ( ملدة شـهرين ) أو يف ختصصـني
خمتلفــني (ملــدة شــهر لكــل منهمــا)  .ولطبيــب االمتيــاز احلريــة يف اختيــار التخصــص
االختيــاري علــى أن يقــوم برتتيــب ل ـ بنفســه بعــد حص ـوله علــى موافقــة الكليــة ،
ويف ح ـ ــال ع ـ ــدم إب ـ ــداء طبي ـ ــب االمتي ـ ــاز أي رغب ـ ــة يف اختي ـ ــار التخص ـ ــص لل ـ ــدورة
االختياريــة أو تبقــى منهــا فــرتة مل حيــددها تتــوىل الكليــة ترتيــب لـ يف أي ختصــص
ترا .
 -9سـيـاســة الـتبـديـل

 جيــوز اعطــاء فرصــة التبــديل يف الــدورات بــني طبيــيب امتيــاز بعــد موافقتهمــا أثنــاء توزيــع
أطب ــاء االمتي ــاز املب ــدئ و ل ـ خ ــالل مخس ــة أي ــام م ــن ت ــاري إع ــالن ج ــدول التوزي ــع
املبدئ و ل بتعبئة منو التبديل واملوافقة عليه من وحدة تدريب االمتياز.
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 ميكــن التبــديل داخليــا فقــط بــني إدارة املستشــفى املعــين وطبيــب االمتيــاز بعــد إرســال
خطابات التوزيع على املستشفيات بشر موافقة وحدة تدريب االمتياز بالكليـة علـى
أن يتم تقدمي منو التبديل قبل بدء التدريب يف الدورة.
 يلزم إعادة الفرتة التدريبية من جديـد يف حالـة تعـديل أي فـرتة مـن الفـرتات بـدون علـم
وموافقة وحدة تدريب االمتياز.
 -01يلتزم كل طبيب امتياز بإرسال الطلبات عن طرين برين الكلين اإللكنوني اخلنا بن (الني
حيمل رقم األكادميي) اىل نح ة ت ريب االمتيناز أن نفن أ إجنرا آخنر يعلن عنن  ,نيعتنر
اإلرسال بالري اإللكوني نثيق رمسي نحتفظ نسخ منها يف ملف كل طبيب امتياز.

البند الحادي عشر :االنقطاع عن التدريب:

 -1إ ا انقطـع طبيـب االمتيـاز عـن التـدرب أثنـاء ســنة االمتيـاز مـدة ال تزيـد عـن سـتة أشـهر فيــتم
تعويض تل املدة يف هناية فرتة االمتياز .
 -2حتسب فرتات االنقطاع جمتمعة ويطبق عليها النظام حسب اجلدول يف البند التاسع.

البند الثاني عشر :التقييم:

 -1بعد انقضاء شهر من دورة تدريب طبيب االمتياز يف التخصص يقوم رئيس القسم املعين يف
املستشــفى بإعــداد تقريــر تقيــيم (حســب النمــو املعتمــد مــن الكليــة) موقعــا مــن عضــو هيئــة
التدريس أو االستشاري املشرف علـى التـدريب ورئـيس القسـم  ،ويشـمل هـذا التقريـر تقيـيم
القــدرات واملهــارات املهنيــة واحلضــور واالنضــبا والعالقــة مــع املرضــى والعالقــة مــع الرهســاء
والعالقة مع هيئة التمريض.
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 -2يتم مناقشة التقرير مع طبيب االمتيـاز مـن قبـل االستشـاري املشـرف علـى التـدريب الطالعـه
على جوانـب القـوة والضـعف يف أدائـه وكيفيـة حتسـني وتطـوير األداء مـع توقيعـه بـالعلم علـى
النمو إلثبات املناقشة.
 -3تســلم التقييمــات مــن املستشــفى بعــد اعتمادهــا مــن رئــيس القســم يف ظــروف مقفلــة وس ـرية
ملنــدوب الكليــة يف مــدة ال تتجــاوز أســبوعا واحــدا مــن هنايــة كــل شــهر ،أو ترســل خبطابــات
رمسية بالربيد املسجل بشكل سري اىل وحدة تدريب االمتياز يف الكلية على العنوان التايل:

((وحدة تدريب االمتياز – كلية الطب – كليات المعرفة للعلوم والتقنبة
ص ب 71666 :الرياض (الدرعية) ))11597
-4
-5
-6
-7
-8

جتمــع الكليــة التقييمــات الشــهرية وتقــوم وحــدة تــدريب االمتيــاز بالكليــة بإعــداد تقيــيم شــامل
للدورة.
إ ا كان التقيـيم العـام يف الـدورة ضـعيفا (أقـل مـن نسـبة  ) 60%يـتم توجيـه املتـدرب إلعـادة
دورة التدريب و ل بعد مناقشته يف السلبيات اليت أدت اىل ضعف التقييم.
يقــوم طبيــب االمتيــاز بتقيــيم القســم واالستشــاريني الــذين عمــل معهــم حســب النمــو املعــد
لذل وتسليم التقييم اىل وحدة تدريب االمتياز لالستفادة منه الحقا.
يتم رفع تقارير التقييم من وحدة تدريب االمتياز إىل وكيل كلية الطب للشهون األكادميية يف
كليات املعرفة مع احملافظة على سرية التقارير.
يقــر جملــس الكليــة أو مــن يفوضــه اهنــاء طبيــب االمتيــاز ســنة االمتيــاز بنجــاح ويرفــع قائمــة
بالذين أهنوا سنة االمتياز لوكالة القبول والتسجيل ملنحهم شهادة اهناء االمتياز.
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البند الثالث عشر :العطالت واإلجازات:
-1
-2

-3
-4
-5

-6

حيصل طبيب االمتياز خـالل فـرتة االمتيـاز كاملـة علـى إجـازة سـنوية مـدهتا مخسـة عشـر يومـا
(على أال تزيد عن مخسة ايام يف أي دورة من الدورات التدريبية).
جي ــوز أن ميـ ــنح طبي ــب االمتي ــاز إجـ ــازة ال تتجـ ــاوز مخس ــة أي ــام حلضـ ــور األنش ــطة التعليمي ــة
(مـهمترات – دورات تدريبيــة) علــى أن يــتم لـ بطلــب رمسـ للمشــرف علــى وحــدة تــدريب
االمتيـاز يف الكليـة قبــل النشـا بشـهر علــى األقـل ليـتم التنســيق مـع املركـز الــذي يتـدرب بــه،
ويشرت أن يربز طبيب االمتياز ما يثبت حضور هلذا النشا  .وا ا مل يتم ل حتسم فرتة
مماثلة من االجازة السنوية أو متدد فرتة التدريب لنفس املدة ا ا مت اسـتهال االجـازة السـنوية
 ،كما يتم حتويل الطبيب إىل جلنة التظلم والتأديب ا ا تبـني وجـود تالعـب يف النظـام لعمـل
االجراء املناسب حسب الئحة التظلم والتأديب.
إجازات األعياد يتم ترتيبها أو العمل واملناوبات أثناء العيد حسب ما يقرر القسـم يف املركـز
الذي يتدرب فيه طبيب االمتياز.
جيوز أن مينح طبيب االمتياز إجازة مخسـة أيـام يف حـال األمـور الطارئـة بشـر موافقـة القسـم
الذي يتدرب فيه ووحدة تدريب االمتياز بالكلية.
يــتم تعــويض اإلجــازة املرضــية وإجــازة األمومــة مبــا مياثلهــا مــن الوقــت قبــل مــنح شــهادة اهنــاء
التدريب  ،وإ بلغت اإلجازة نسبة  %20من دورة تدريب واحدة فيلزم إعادة تل الدورة
التدريبية كاملة .
ال جيوز اجلمع بني إجازتني يف دورة واحدة إال يف حاالت استثنائية ضيقة بعد موافقة خطيـة
من وحدة تدريب االمتياز.
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البند الرابع عشر :الجزاءات:

 -1يف حال تغيب طبيـب االمتيـاز لفـرتة أقـل مـن  %20بـدون عـذر خـالل فـرتة تـدريب واحـدة
يــتم حســم  %5مــن تقيــيم تل ـ الفــرتة عــن كــل يــوم غيــاب بعــد حســم أيــام اإلجــازات إ ا
توفرت .ويف حال التغيب بعذر فيخصم من اإلجازة السنوية ويلزم إكمال ما يزيد عن لـ
يف هناية تل الدورة او هناية الفرتة كاملة يف كليت احلالتني.
 -2يف حال تغيـب طبيـب االمتيـاز لفـرتة تسـاوي  %20أو أكثـر (بعـذر أو بـدون عـذر) خـالل
فرتة تدريب واحدة يلزم إعادة تل الدورة التدريبية كاملة.
 -3ا ا أخــل طبيــب االمتيــاز بواجباتــه أو التزاماتــه املهنيــة فلوحــدة تــدريب االمتيــاز رفــع توصــية
بأحد اخليارات التالية:

 توجيه إنذار كتايب.
 توجيـ ــه إنـ ــذار هنـ ــائ مـ ــع وضـ ــعه حتـ ــت املالحظـ ــة ( حت ـ ـدد وتنسـ ــقه وحـ ــدة تـ ــدريب
االمتياز).

 إحالة طبيب االمتياز للجنة التظلم والتأديب الختا االجراء الالزم حسب الالئحة.
 -4ترفــع وحــدة تــدريب االمتيــاز توصــياهتا مــع تقريــر مفصــل عــن حيثيــات العقوبــة إىل وكيــل كليــة
الطب للشهون األكادميية الختا القرار املناسب مع تبليغ الطبيب املتدرب بالقرار كتابيا.
 -5عنــد حــدو مــا خيــل بالســلو أو الشــرف أو األمانــة أو حصــول مــا يســي اىل أخالقيــات
الطبيب املسلم تشكل جلنة بقرار من سعادة عميد كلية الطب إلجراء حتقيـق ورفـع توصـياهتا
جمللــس الكليــة الختــا الق ـرار املناســب حســب النظــام ويــتم الرفــع اىل جلنــة الــتظلم و التأديــب
بالكليات بتوصيات جملس الكلية الختا القرار هبذا الشأن .
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وحدة تدريب أطباء االمتياز

الموضوع

القواعد المنظمة لتدريب أطباء المتياز

البند الخامس عشر :حق التظلم:

حيق لطبيب االمتياز التظلم اىل جلنة التظلم والتأديـب ضـد أي قـرار مت اختـا حبقـه خـالل مخسـة
عشر يوما من تاري ابالغه بقـرار اللجنـة حسـب الئحـة الـتظلم والتأديـب .كمـا حيـق لـه االعـرتاض علـى
قرار جلنة التظلم والتأديب حسب الالئحة املنظمة لذل .

البند السادس عشر :المراسالت:

تتم مجيع املراسالت مع وحدة االمتياز يف الكلية مـن قبـل الطـالب وأطبـاء االمتيـاز ومراكـز التـدريب
عن طريق أحد العنوانني التاليني:
 -1الربيد االلكرتوين اخلا بالوحدة:
m.interns@mcst.edu.sa

 -2الربيد املسجل على العنوان التايل:

وحدة تدريب االمتياز – كلية الطب – كليات المعرفة للعلوم والتقنبة
ص ب 71666 :الرياض (الدرعية) 11597
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