
 " واملكونة من السادة التالية أمسائهم:  جلنة " 
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وكالة الكلية لشؤون التدريب التابعة ل وحدة أطباء االمتيازليف كلية الطب تتبع : جلنة داخلية  

 السريري.

 : 

 ارباب العمل إلطالع الطلبة اخلرحيني على طموحات  مع تأسيس قنوات تعاون مشرتك

 5-6-1 سوق العمل

 

  : 

 الذين يقضون فرتة سنة االمتياز والطبيبات طباءاألتدريب شراف املباشر على اإل. 

 إدارة ومراقبة واإلشراف على مجيع جوانب التدريب امليداني ملرحلة االمتياز. 

 متطلبات اهليئة املثلى وتلبيتها  اتا يتناسب مع املمارسمب ستمر حملتوى وتوصيف سنة االمتيازالتطوير امل

 .السعودية وجهات التوظيف

 لتنسيق التدريب ومتابعة شؤون املتدربني يف سنة االمتياز يف تبوك  التواصل مع اجلهات ذات العالقة

 وخارجها 

  أثناء فرتة التدريب موواجباته لبةعداد دليل وضوابط سنة االمتياز وحتوي حقوق الطإالعمل على. 

  عقد ورش عمل تعريفية لطلبة السنة السادسة عن متطلبات كفايات األطباء السعوديني

SaudiMED. 

  اهليئة السعودية للتخصصات الصحية  عمل تعريفية لطلبة السنة السادسة عن متطلباتعقد ورش. 



  عقد ورش عمل تعريفية لطلبة السنة السادسة عن متطلبات سنة االمتياز وكيفية االستفادة املثلى

 .منها

 عقد ورش عمل تعريفية لطلبة السنة السادسة وأطباء االمتياز عن التخصصات الطبية وفرص العمل 

 .واالبتعاث

 قرارها ومتابعة االلتزام بهافرتات التدريب وضوابطها ومن ثم إ عداد جداولإ. 

 عداد مناذج التقييم للفرتات التدريبية يف سنة االمتيازإ. 

 إعداد كتيب اإلجناز للمهارات الطبية واإلكلينيكية لطبيبـ/ـة ( االمتيازLogbook). 

 على أعضاء هيئة التدريس بالكلية للمتابعة امليدانية  شراف على أطباء/طبيبات االمتيازتوزيع اإل

 دائهم. أل

 /التزام اجلهات التدريبية  -حضور وأداء املتدربني –طبيبات االمتياز : سري التدريب متابعة أداء أطباء

 .واملدربني جتاههم

 

 

  الكلية يف عقد دورات تأهيلية يف املهارات الطبية واالكلينيكية والشخصية لرفع حظوظ خرجيي

 .احلصول على مقاعد تدريبية يف برامج اهليئة السعودية للتخصصات الصحية

 عقد دورات تدريبية يف ختطي اختبارات ومقابالت اهليئة السعودية للتخصصات الصحية. 

 صدارها والتأكد من شهادات إمتام فرتة االمتياز واإلشراف على إ إلصدارعداد التقرير النهائي املخول إ

 وياتها.صحة حمت

  إجراءات التحسني املناسبة واختاذاجلودة  جلاناملتدربني مع  ىرض استطالعتوزيع استبانات. 

 .زيارة املراكز التدريبية املرشحة )داخل اململكة وخارجها( وعقد اتفاقيات أولويات للتدريب 

 جلنة التوجيهىل صادرة عن أطباء/طبيبات االمتياز إالرفع باملخالفات والسلوكيات غري احلسنة ال 

 بالكلية الختاذ الالزم حياهلا. واإلرشاد

 اجتماع اللجنة  وبشكل استثنائي بطلب من رئيس اللجنة ويرفع حمضر تعقد اللجنة اجتماعاتها شهريًا

 لتدريب السريري. شؤون اىل وكيل الكلية لإ


