ضوابط سنة االمتياز
كلية الطب البشري
جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

ضوابط سنة االمتياز
كلية الطب البشري
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
مقدمة :
تقضي طبيبة االمتياز اليت أنهت متطلبات التخرج املقررة بنجاح اثنى عشر شهراً للتدريب السريري تسمى

هذه املدة سنة االمتياز وتعترب هذه الفرتة جزءاً مكمالً لدراسة الطب وال تعترب الطالبة مؤهلة ملمارسة مهنة
الطب إال بعد إمتامها تلك الفرتة بنجاح .

األهداف :
يهدف البرنامج إلى :
 .1تطبيق املعلومات الطبية من خالل التدريب السريري .
 .2تدريب طبيبة االمتياز على االستقاللية يف العمل والقدرة على اختاذ القرار والتعامل بكفاءة مهنية.
 .3تدريب طبيبة االمتياز على االنسجام يف نظام العمل ضمن الفريق الطيب من خالل االدوار املناطة
هلا.

 .4تدريب طبيبة االمتياز على طلب املشورة ممن هم أكثر منها خربة .
 .5إكساب طبيبة االمتياز مهارة التعامل الصحيح مع املريض وذويه .

 .6تدريب طبيبة االمتياز على بعض املهارات غري السريرية اليت حيتاجها الطبيب مثل  :مهارات
التواصل  ،مهارات اإللقاء  ،بعض املهارات اإلدارية وغري ذلك .

 .7تدريب طبيبة االمتياز على االلتزام بأخالقيات الطبيب املسلم يف مجيع أعماهلا وااللتزام بذلك .

اإلشراف على التدريب :

أ)

يتوىل اإلشراف على تدريب طبيبات االمتياز مكتب يسمى (وحدة االمتياز) وخيتص باألمور التالية:

 .1تدريب طبيبات االمتياز ،مثل القيام بالرتتيبات اإلدارية املتعلقة بدورات التدريب  ،ومتابعة

املتدربات  ،وتذليل الصعوبات اليت تعرتض عملهم  ،وحتسني مستوى التدريب  ،وتنفيذ الربامج
التعليمية اليت تسهم يف تثقيف أطباء االمتياز وإكسابهم املهارات الالزمة ملمارسة الطب  ،وإجراء

الدراسات واألحباث املتعلقة بفرتة االمتياز .

 .2االشراف على مجيع املشكالت اليت تعرتض عمل طبيبات االمتياز واستقبال مجيع الشكاوي

حول أدائهم للبت فيها ،كما يستقبل املكتب مجيع املشكالت واملالحظات والتظلمات اليت

ب)
ت)

يرفعونها أثناء فرتة تدريبهم .

تشكل وحدة االمتياز بقرار من جملس الكلية برئاسة سعادة وكيلة الكلية للشئون التعليمية .

ترفع الوحدة توصياتها إىل جملس الكلية الختاذ القرار االزم.

واجبات طبيبة االمتياز :
يقوم كل قسم بتحديد املهام الطبية اليت جيب على طبيبة االمتياز أن متارسها خالل فرتة تدريبها يف

القسم وهي جزء ال يتجزأ من هذا التوصيف :

 .1تقوم طبيبة االمتياز بالكشف األولي على املريض وأخذ التاريخ املرضي  ،وتسجيل العالمات

املرضية لكل مريض حتت رعايتها وتوثيق ذلك مبلف املريض  ،كما أن عليها تسجيل التشخيص
املبدئي واقرتاح الفحوصات األولية وخطة العالج على أن ال تبدأ يف تنفيذ خطة العالج إال بعد
إقرارها من قبل أحد أطباء الفريق املسؤول بالقسم وعلى طبيبة االمتياز متابعة تنفيذ العالج

املوصوف ونتائج الفحوصات املطلوبة للمريض ومراقبة أي تطورات مرضية جديدة تطرأ على حالة

املريض وتوثيقها يف ملفه .

 .2تلتزم طبيبة االمتياز حبضور اجلوالت السريرية اليت يقوم بها أطباء القسم وتنفذ تعليماتهم ،كما
أن عليها املشاركة يف األحباث االكلينيكية اليت جترى بالقسم الذي تعمل به حتت إشراف أحد

االستشاريني من أعضاء هيئة التدريس أو غريهم.

 .3تلتزم طبيبة االمتياز بتعليمات احلضور واالنصراف يف األقسام اليت تعمل بها.

حقوق طبيبة االمتياز:
 .1يكون التدريب حتت إشراف جمموعه من االستشاريني واألخصائيني الذين تعمل معهم.

 .2توفر األقسام والوحدات لطبيبة االمتياز حاالت متنوعة ضمن التخصص تسهم يف إثراء قدراتها
ومهاراتها التدريبية.

 .3حتصل طبيبة االمتياز على الدعم املباشر والدائم من األطباء املقيمني وأطباء الدراسات العليا يف
مجيع األوقات.

 .4توفر األقسام والوحدات برامج تعليمية متنوعة لطبيبات االمتياز ميكن أن تدرج مع الربامج
التعليمية للقسم أو الوحدة أو تكون خمصصة هلم وتشمل هذه األنشطة املرور التعليمي على

املرضى حبيث يتم مناقشة احلاالت باستفاضة ،واحملاضرات العلمية ،ومراجعة األحباث احلديثة

يف التخصص وغري ذلك من األنشطة التعليمية اليت تضيف قيمة لطبيبات االمتياز.

ُ .5تعامل طبيبة االمتياز من قبل اجلميع باالحرتام والتقدير الذي تقتضيه األخوة اإلسالمية وأعراف
الزمالة الطبية  .ويف حالة تعرضها ألي مضايقات يرفع ذلك إىل وحدة االمتياز.

 .6حيق لطبيبة االمتياز االطالع على نتائج التقييم اليت حصلت عليها يف كل قسم  .ويف حال اعرتاض

طبيبة االمتياز على التقييم اليت حصلت عليها فإن هلا الرفع بذلك إىل وحدة االمتياز خالل اسبوعني

من اعالن نتيجة التقييم.

 .7حيق لطبيبة االمتياز احلصول على االجازات املقررة .وفق ما حتدده هذه الضوابط.
بدء التدريب :
 .1يشرتط لبدء التدريب إنهاء الطالبة ملتطلبات التخرج بناء على خطاب من عمادة القبول والتسجيل يثبت
ذلك.

 .2املواعيد احملددة لبداية سنة االمتياز هي ستة مواعيد يف السنة :األول من يوليو  ،األول من سبتمرب ،
األول من يناير  ،األول من نوفمرب  ،األول من مارس  ،األول من مايو.

 .3ميكن للطالبات الالتي انهني متطلبات التخرج يف غري املواعيد املذكورة أعاله وتأخرهن قد يعيق
التحاقهم بالدراسات العليا البدء يف غري املواعيد املذكورة بعد موافقة القسم املعين وعمادة الكلية .

 .4ال يسمح بتغيري مواقع التدريب بعد صدور قوائم توزيع طبيبات االمتياز إال يف حالة وجود البديل وموافقة
وحدة االمتياز بالتنسيق مع االقسام املعنية وذلك يف اضيق احلدود .

 .5جيوز لطبيبة االمتياز تأجيل شهر أو أكثر من التدريب بعد موافقة وحدة االمتياز على أن تقضي هذه
الفرتة الحقا بعدما تنهي مجيع الدورات األخرى.

دورات التدريب:
تكون دورات التدريب على النحو التالي:
ت

القسم

الفترة

1

الباطنية

شهران

2

الجراحة

شهران

3

النساء والوالدة

شهران

4

األطفال

شهران

5

الطوارئ

شهران

6

االختياري

شهران

أماكن التدريب :
تتم فرتة االمتياز مبستشفى امللك عبداهلل اجلامعي واملستشفيات األخرى حسب االتفاقيات والطاقة
االستيعابية للمستشفيات .

ميكن أن يتم التدريب يف أحد املستشفيات املعرتف بها من قبل القسم املعين وعمادة الكلية .

على مجيع املتدربني قضاء ما ال يقل عن  % 50من فرتة االمتياز يف املستشفيات املتعاون معها .

وجيوز لعميدة الكلية االستثناء من هذا الشرط بناء على توصية من وحدة االمتياز .

اإلجازات :
 - 1تكون إجازة طبيبة االمتياز عشرين يوماً خالل فرتة التدريب على أن ال تزيد عن مخسة أيام خالل أي
فرتة من فرتات التدريب .

 - 2متنح لطبيبة االمتياز عشرة أيام إجازة تعليمية إضافية حبد أقصى ثالثة أيام يف أي فرتة تدريبية
حلضور األنشطة العلمية مثل املؤمترات العلمية والدورات التدريبية على أن تتقدم بطلب للمشرف على

مكتب االمتياز قبل النشاط بشهر على األقل ويرفق ما يثبت تسجيلها وقبوهلا يف هذا النشاط بعد

حضورها.

ويف حال عدم إثبات مشاركتها تعاقب حبسم مخسة أيام من إجازتها السنوية ومتديد فرتة التدريب لنفس

املدة.

 - 3تكون إجازات طبيبة االمتياز خالل عيدي الفطر واألضحى حبسب حاجة املستشفى الذي تعمل به
خالل هذه الفرتة .

االنقطاع عن التدريب :
 .1ال جيوز أن تزيد فرتة تأخر الطالبة عن البدء يف فرتة االمتياز عن ستة أشهر من تاريخ إنهائها
متطلبات التخرج .

 .2اذا كانت الفرتة تزيد عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة فعليها إعادة االختبار يف مقررات الباطنية
واجلراحة ( الدورات اإلكلينيكية ) وميكن إعادة االختبار بعد شهر يف حالة عدم االجتياز

لالمتحان األول .

 .3إذا زادت الفرتة عن سنة إىل سنتني فعليها إعادة الدورة واالختبار يف املقررات التالية:
أمراض النساء والوالدة
Obstetrics & Gynecology

ممارسة الطب الباطني
Internal Medicine Practice

أمراض األطفال
Paediatrics

ممارسة الجراحة العامة والتخدير
General Surgery & Anesthesia

 481نسا

GYN 481

 541طبب

MED 541

 573طفل

PED 573

 551جرح

SURG 551

Practice

وذلك قبل التحاقها بالتدريب وترصد هلا نتيجة النجاح بدون درجه ،وميكن إعادة االختبار بعد
شهر يف حالة عدم االجتياز لالختبار األول.

 .4إذا زادت الفرتة عن سنتني تعيد الطالبة املقررات اإلكلينيكية التالية:
األمراض الباطنية
Internal Medicine

األمراض الجراحية
General Surgery

أمراض النساء والوالدة
Obstetrics & Gynecology

ممارسة الطب الباطني
Internal Medicine Practice

أمراض األطفال
Paediatrics

ممارسة الجراحة العامة والتخدير

General Surgery & Anesthesia

 341طبب

MED 341

 351جرح

SURG 351

 481نسا

GYN 481

 541طبب

MED 541

 573طفل

PED 573

 551جرح

SURG 551

Practice

االنقطاع بعد بدء التدريب :
 - 1إذا انقطعت طبيبة االمتياز عن التدريب بعذر مقبول مدة ال تزيد عن  6أشهر فيتم تعويض تلك املدة يف

نهاية فرتة االمتياز .

 - 2إذا انقطعت طبيبة االمتياز بعذر مقبول أكثر من  6أشهر وملدة ال تزيد عن سنة تعيد كامل فرتة
التدريب.

 - 3إذا زادت الفرتة عن سنة فيطبق حبقها ما يطبق على من تأخرت عن بدء سنة االمتياز .

التقييــــــم :
 .1على رئيس القسم يف موقع التدريب بعد انتهاء فرتة تدريب طبيبة االمتياز يف قسمها إعداد تقرير
تقييم ( حسب النموذج املعتمد ) موقعاً من عضو هيئة التدريس أو االستشاري املشرف على تدريب

الطبيبة ورئيسة وحدة االمتياز.

 .2على االستشاري املشرف على تدريب طبيبات االمتياز أو من ينوب عنه مناقشة التقييم النهائي معها
بشكل إجيابي وبنََاء واطالعها على جوانب القوة والضعف يف أدائها واقرتاح الربامج والسبل اليت

تساعدها على حتسني مستواها يف املستقبل.

 .3إذا مل حتصل طبيبة االمتياز على درجة النجاح (  )%60فعلى القسم التوصية بإعادة فرتة االمتياز
اليت قضتها يف القسم أو جزء منها .

 .4تقوم طبيبة االمتياز بتقييم القسم أو الوحدة اليت تعمل بها واالستشاريني الذين عملت معهم ويرفع
هذا التقييم إىل وحدة االمتياز لالستفادة منه يف تطوير برنامج االمتياز.

الجزاءات :
أ) إذا أخلت طبيبة االمتياز بواجباتها أو التزاماتها املهنية فعلى وحدة االمتياز الرفع جمللس الكلية مبا
يلي:

 .1اإلنذار الكتابي .

 .2إعادة الفرتة أو جزء منها .
 .3احلسم من املكافأة .

 .4حجب شهادة طبيبة االمتياز .

ب) إذا بدر من طبيبة االمتياز أي خمالفة سلوكية أو أخالقية أو حصل منها ما يسئ إىل أخالقيات
الطبيب املسلم فلمجلس الكلية اختاذ أي مما يلي:
توجيه إنذار كتابي .

حسم املكافأة أو جزء منها .

إعادة فرتة التدريب أو جزء منها .

حجب شهادة طبيب االمتياز .

الرفع جمللس اجلامعة للحرمان من شهادة البكالوريوس .

االنتهاء من برنامج االمتياز:
جيب على طبيبة االمتياز االنتهاء من مجيع متطلبات برنامج االمتياز يف الوقت احملدد وال حيق

لطبيبة االمتياز استالم أصل شهادة البكالوريوس إال بعد االنتهاء من برنامج االمتياز وإنهاء إجراءات إخالء

الطرف حسب النموذج املعتمد .

