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١

المقدمة

الباب األول

يشكككل دور المتككدرب عبككر مشككاركت الواعيككة والفاعلككة فككل العمليككة التدريبيككة حجككر ا ككاس للو ككول إلك
الهككدا المنشكككود مككن بكككرام الدرا ككات العليكككا .لككذلال فقكككد ن ككت ال اكككة ا ككتراتيجية للهي كككة ال كككعودية
ات ال حية عل "تمكين ودعم" المتكدربين عبكر تعزيكز تمثكيلهم وإي كال كوتهم للقكا مين علك
للت
التككدريب فككل المن ومككة ال ككحيةل لي ككبحوا جككزاالا فعككا ال ومهمكاال .كمككا أن دعككم المتككدربين وممثلككيهم يشكككل
فر ككة ككانحة دعكككداد قككادر فككل التكككدريب تمتككد إ ككهاماتهم فكككل الم ككتقبل للمن ومككة ال كككحية أيككا ال كانكككت
اتهم وقااعاتهم.
ت
المادة األول :األهداف
تهدا هذه القواعد إل اآلتل:
 .1وضع إاار ن امل لتمثيل المتدربين وتفعيل مشاركتهم.
 .2ضمان تمثيل المتدربين فل لجان الهي ة وتعزيز مشاركتهم.
 .3تاوير البي ة التدريبية لت بح داعمة للمتدربين وحاضنة لبرام ادشراا وادرشاد ا كاديمل.
 .4تعزيز الدور القيادي لمتدربل الدرا ات العليا كقيادات ناش ة م تقبلية
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تمثيل المتدربين

الباب الثاني

المادة الثانية :مهام كبير المتدربين في البرنامج التدريبي
 .1تمثيل المتدربين فل لجنة البرنام التدريبلل حيث يجب أن يتم دعور كبير المتدربين فل البرنام
جتماعككات لجنككة البرنككام التككدريبل وا اككول علك جككداول أعمالهككا والمشككاركة الفاعلككة فيهككا
ويحق ل الت كويت علك كافكة المواضكيع وي كتثن مكن ذلكال المواضكيع الش كية المتعلقكة بك
كمتدرب حيث يجب إنابة عضو ممثل آ ر من أحد المتدربين للت ويت فل هذه الحالة.
 .2التن ككيق مككع كبيككر المتككدربين فككل القاككال التككدريبل للت ككو وذلككال دي ككال ككوت المتككدربين
وإثراا تمثيلهم فل لجنة تمثيل المتدربين فل القاال التدريبل.
 .3الم اهمة مكع مكدير البرنكام فكل مجكا ت ت كميم وعقكد ا نشكاة ا كاديميكة وا عمكال ادداريكة
المتعلقة بشؤون المتدربين (عل بيل المثال :جداول المناوباتل ترتيب إجازات المتدربين).
 .4التن يق مع مدير البرنام دنجاح برام دعم ورعاية المتدربين وتوفير ادرشاد الوزم لهم.
 .5التن يق مع مدير البرنام لتشكيل فرق عمل من المتدربين وفق التالل:
أ .فريق النشاا ا كاديمل :والذي يهدا لت ايا وتن يق وتنفيذ ا نشاة ا كاديمية للبرنام .
ب .فريق البحث العلمل :والذي يهدا لتاوير وتنفيذ برام البحث العلمل للمتدربين.
ت .فريق الجودر والتاوير :والذي يهدا لتاوير برام جودر نوعية فل البرنام التدريبل.
ث .فريق العمل التاوعل :والذي يهدا لتاوير وتن يق وتنفيذ ا عمال التاوعية للمتدربين.
 .6الم اهمة فل تن يم المقابوت الش ية للمرشحين للقبول فل البرنام التدريبل.
 .7العمككل مككع مككدير البرنككام لتابيككق برنككام التهي ككة للمتككدربين الجككدد والتن ككيق مككع الجهككات ذات
ال لة.
()Chief Resident in the program

المادة الثالثة :آلية اختيار كبير المتدربين في المركز التدريبي أو المجموعة التدريبية المشتركة:
 .1يجب عل كل برنام تكدريبل مكتمكل أو مجموعكة تدريبيكة يتجكاوز عكدد المتكدربين فيهكا العشكرر
متدربين تعيين كبير للمتدربين يقوم بتمثيلهم فيهكال بينمكا يكتم تمثيكل البكرام ذات العكدد ا قكل مكن
ذلال عبر دم تمثيلهم مع مراكز أ رى بالقاال التدريبل أو عل الم توى الوانل.
 .2فل حال البرام التل يتجاوز عكدد المتكدربين فيهكا الثوثكين متكدربا ال فجنك يجكب تعيكين نا كب لكبيكر
المتدربين لم اعدت فل مهام .
 .3يجب اتبال الو ا ل المنا بة لتعزيز مشاركة المتكدربين فكل ا تيكار كبيكر المتكدربين الكذي يمكثلهم
كو ا ل ا نت اب والت ويت ادلكترونل.
 .4يتول مدير البرنام ادشراا عل انت اب كبير المتدربين.
 .5يقوم مدير البرنام للت و بج دار قرار بتعيين كبير المتدربين وإعوم الجهات المعنية (ق م
شؤون المتدربين فل الهي ة وأق ام الشؤون ا كاديمية فل المراكز التدريبية) مع رفع كورر مكن
شهر واحد من بدا العام ا كاديمل.
القرار ووثا ق ا نت ابات وذلال بحد أق
 .6يككون التعيككين لعككام أككاديمل واحككد قككابوال للتجديككد ولمكرر واحككدر فقككا فككل حكال إعككادر انت ابك مككرر
أ رى.
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 .7يجب أن يكون كبير المتدربين م جوال ومباشراال للتكدريبل وفكل الم كتوى المتقكدم ( )senior levelمكن
البرنام التدريبل.
المادة الرابعة :حقوق كبير المتدربين
.1

.2
.3
.4
.5

ت فيا ا عباا المهنية لكبير المتدربين ليتمكن من مزاولة مهام وبما يضمن عدم اد كول بتدريبك
واكت اب للمعارا والمهارات المالوبة فل البرنام وفق التالل:
أ .ت يو ما يعكادل كاعة يوميكا ال (أو ن كا يكوم عمكل أ كبوعياال) كوقكت مكتبكل أو إداري للقيكام
بمهام وذلال عبر التن يق مع مدير ومن ق البرنام بما يضمن عدم تعكر رعايكة المرضك
والعمل للضرر.
ب .ت فيا ا عباا المهنية كجنقاو عدد المناوبكات أو الورديكات (بمكا يقكل عكن واحكدر و يزيكد
عن اثنتين) يتم إنقا ها عن معدل ن اب المتدربين فل نفس م تواه فل الشهر وذلال بالتن كيق
مع مدير البرنام وبما يراعل م لحة التدريب.
توفير مكان م و للعمل ليتمكن من القيام بالمهام المنواة ب .
ككات
الح ككول علك تعريككا بالمن ككب مككن اددارر التنفيذيككة للتككدريب فككل الهي ككة ال ككعودية للت
ال حية ككبير للمتدربين فل برنامج ول فترر قيام بالمهمة.
كات ال كحية و كيكون ذلكال اضكعا ال آلليكة
الح ول عل شهادر شكر مكن الهي كة ال كعودية للت
تقييم دا من زمو المتدربين والمشرا عل البرنام بعد انتهاا فترر تولي المن ب.
الح ول عل الدعم والتشجيع وا حترام من مدير البرنام والجهكاز ادداري وا ككاديمل وزمو ك
المتدربين دا ل و ارج المركز التدريبل.

المادة الخامسة :مهام كبير المتدربين في القطاع التدريبي

Regional Chief Resident

 .1تمثيل كافة المتدربين للت و فل القاال التدريبل وذلال عبر عضكوية لجنكة تمثيكل المتكدربين فكل
القاال التدريبلل حيث يشمل هذا التمثيل المهام التالية:
أ .يجب أن يتم دعور كبيكر المتكدربين فكل القاكال التكدريبل جتماعكات لجنكة تمثيكل المتكدربين فكل
القاال التدريبل وا اول عل جداول أعمالها والمشاركة الفاعلة فيها.
ب .تمثيككل المتككدربين عبككر التوا ككل مككع كبككار المتككدربين للت ككو فككل القاككال التككدريبل وإي ككال
وتهم والتجاوب مع ا تف اراتهم.
ت .أداا المهام المحددر للجنة تمثيل المتدربين فل القاال التدريبل (كما يأتل فل الق م الوحق).
المادة السادسة :لجنة تمثيل المتدربين في القطاع التدريبي
هل لجنة يتم تشككيلها فكل بدايكة ككل عكام أككاديمل بعضكوية كبيكر متكدربين ممثكل عكن ككل ت كو مكن
بككرام شككهادر ا ت ككاو ال ككعودية فككل القاككال التككدريبلل يككتم انت ككاب ر ككيس للجنككة عبككر الت ككويت
بحضور ممثل من ق م شؤون المتدربين.
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المادة السابعة :مهام لجنة تمثيل المتدربين في القطاع التدريبي
تقوم اللجنة بالمهام التالية:
 .1تعزيز التوا ل بين كبار المتدربين لتبادل ال برات فيما يتعلق بمهامهم.
 .2العمل عل ر د كوت المتكدربين وإي كال آرااهكم وإي كال كوتهم للمكدير التنفيكذي المشكارال
للقاال التدريبل.
 .3تن يق العمل المشترال لدعم العملية التدريبية فيما يتعلق بالجوانب التالية:
أ .ا نشاة ا كاديمية العامة.
ب .المهام ا كاديمية المتقدمة (كالتدريب عل ا بحاث والمحاكار والمهارات المتقدمة).
ت .تعزيز وتح ين جودر التدريب.
 .4يكتم عقككد اجتماعككات للجنككة تمثيكل المتككدربين فككل القاككال التككدريبل وذلكال فككل مقككر الهي ككة ال كعودية
ات ال حية وبمعدل يقل عن اجتماعين و يزيد عن أربعة اجتماعات فل ال نة.
للت
 .5تن ككيق التمثيككل والمشككاركة فككل مبككادرات الهي ككة والمجتمككع كا عمككال التاوعيككة وا نشككاة العلميككة
اتهم مت ما الب منهم ذلال.
والمؤتمرات المرتباة بت
 .6عقككد لقككااات ككنوية للرفككع بالتو ككيات الوزمككة للجنككة المركزيككة للتككدريب حيككال العمليككة التدريبيككة
واحتياجات المتدربين.
 .7تشككترال لجككان تمثيككل المتككدربين فككل كافككة المنككااق فككل المشككاركة بتن ككيم ملتق ك ككنوي لممثلككل
المتدربين ومؤتمر التعليم الابل للهي ة وغيرها من ا نشاة والمحافل.
 .8تمثيل المتدربين فل أي محافل ولجان أ رى يتم الب تمثيل المتدربين فيها.
المادة الثامنة :آلية اختيار كبير المتدربين في القطاع التدريبي
.1

.2

.3
.4

يقوم ق م شؤون المتدربين التابع لكددارر التنفيذيكة للتكدريب (وبالتن كيق مكع إدارات شكؤون التكدريب
فل المراكز التدريبية ولجان التدريب المشتركة فل القاال التدريبل) بتن يم عملية انت ابية بين كبار
المتدربين لكل ت و فل المراكز التدريبية أو المجموعات المشتركة لكل مناقة وذلال بحد أق
شهرين من بدا العام ا كاديمل.
بناااال عل نتيجة ا نت اباتل يقوم المكدير التنفيكذي للتكدريب المشكارال فكل القاكال التكدريبل بج كدار
قرار تعيين لكبير المتدربين لكل ت و فل كل مناقة ليكون عضواال فل لجنة تمثيل المتدربين فل
القاال التدريبل.
يتم انت اب ر يس للجنة تمثيكل المتكدربين فكل القاكال التكدريبل كول أول اجتمكال عضكا ها وذلكال
بحضور المدير التنفيذي المشارال للتدريب فل القاال التدريبل.
يحق لر يس لجنة تمثيكل المتكدربين فكل القاكال التكدريبل أن يعكين نا بكا ال لك فكل ر ا كة اللجنكة ويقكوم
بم اعدت والقيام بمهام فل حال غياب .
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أحكام عامة

الباب الثالث

المادة التاسعة :أحكام عامة
 .1تنشر هكذه القواعكد فكل الموقكع ادلكترونكل للهي كةل ويعمكل بهكا بكدااال مكن العكام ا ككاديمل الكذي يلكل
ح ول المؤ ة ال حية عل قرار ا عتماد المؤ ل وفقا ال لل اة الزمنية المقرر لتابيق مشرول
التميز الوانل فل التدريب ال حلل وتلغل كل ما يتعار معها من أحكام.
 .2للمجلس التنفيذي للتعليم والتدريب حق تف ير هذه القواعد.
 .3ي در ا مين العام للهي ة القرارات الوزمة لتنفيذ هذه القواعد.
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