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القاعدة األولى

مهام وصالحيات اللجنة المركزية للتدريب

تتووولى اللجنووة المركزيووة للتوودريب ضووافة لووى اختصاصوواتها الووواردة فووي لوووائح التوودريب والمجووالس المهووام
اآلتية:
 .1عداد وتحديث طار وطني للتميوز واإلبودا فوي بورامج التودريب للدراسوات العليوا بنواء علوى دراسوة
االحتياج الوطني واالستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال ومراقبة تطبيقه بعد قراره.
 .2عداد وتحديث طار وطني لمناهج برامج التدريب للدراسات العليا.
 .3اقتوورات تعووديل بدايووة السوونة التدريبيووة وموودة البوورامج ورفووا التوصوويات الخاصووة بووذلك لووى المجلووس
التنفيذي للتعليم والتدريب إلقرار ذلك.
 .4اقترات الدورات التدريبية في العلوم والمهارات األساسوية والمجواالت الصوحية العاموة و يجواد السوبل
المناسبة لتنفيذها.
 .5عداد وتحديث طار وطني لحقوق وواجبات المتدربين في بورامج الدراسوات العليوا بموا يضومن بيئوة
تدريبية متوازنة وآمنة والرفا به إلقراره وفقا لإلجراءات النظامية.
 .6عداد وتحديث طار وطني لتطوير وتحسين أداء المدربين ودعمهم في برامج الدراسات العليا على
أن يتضمن تحديد اآلليات المناسبة لتنفيذه ومراقبة تطبيق ذلك بعد قراره.
 .7عداد طار وطني للتدريب المهني المشترك في برامج التدريب للدراسات العليا.
 .8عداد وتحديث طوار وطنوي لضومان جوودة التودريب للدراسوات العليوا للتخصصوات الصوحية يشومل
عمل مراجعة داخلية دوريوة ألداء المجوالس واللجوان العلميوة للتودريب مون خوالل مراجعوة التقوارير
السوونوية للمجووالس واللجووان العلميووة للتوودريب ومراجعووة تقووارير التقيوويم الدوريووة وتقووديم التوصوويات
بشأنها ومتابعة أداء لجان اإلشراف على التدريب وجودة مخرجات التدريب.
 .9المراجعة الدورية لالئحة العامة للتدريب بالهيئة وقواعدها التنفيذية بغرض تحديثها ورفا التوصيات
لى المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب إلقرار دخال أي تعديالت عليها وفقا إلجراءات تعديل لووائح
الهيئة وقواعدها التنفيذية.
 .10عداد وتحديث أنظمة ومعايير التقويم المستمر و كمال التدريب في برامج التدريب للدراسات العليا.
 .11اقترات ودراسة طلبات تأسيس برامج تدريبية جديدة ضمن برامج الهيئة ورفا التوصيات بشأنها لى
المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب و قرار مناهجها بعد تأسيسها من المجلس التنفيذي.
.12اقترات اآلليات المناسبة لخلق بيئة أكاديمية تنافسية ألداء أفضل بين مراكز التدريب المختلفة وتكريم
المتميز منها.
.13دراسة الظواهر التي تعيق االرتقاء بالتدريب واقترات الحلول المناسبة لها.
.14دراسووة المواضوويا ذات العالقووة بالتوودريب التووي تحيلهووا األمانووة العامووة أو المجلووس التنفيووذي للتعلوويم
والتدريب أو ترد من الجهات المختلفة بالهيئة و بداء الرأي حيالها.
.15التوصية بتعديل أو ضافة أي متطلبات اضافية لشروط ومعايير القبول والمفاضلة بين المتقدمين بعد
رفعها من المجالس واللجان العلمية.
.16تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية من أعضاء اللجنة أو تكليف أحد أعضوائها والتواصول موا رؤسواء
المجالس واللجان لدراسة ما يرد ليها من مواضيا أو القيام بأعمال ذات عالقة بأعمال اللجنة.
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القاعدة الثانية

مهام وصالحيات رئيس اللجنة المركزية
للتدريب

ترأس اجتماعات اللجنة و دارتها وتدوين محاضرها.
تكليف أحد أعضاء اللجنة للقيام بمهامه عند غيابه.
قرار جدول أعمال جلسات اللجنة.
قرار محاضر جلسات اللجنة ورفعهوا لوى الورئيس التنفيوذي المخوتال خوالل خمسوة أيوام عمول مون
تاريخ صدورها.
توقيا قرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها.
ما مراعاة نال الموادة الثالثوة مون الئحوة المجوالس واللجوان يخوتال رئويس اللجنوة بوالرفا للورئيس
التنفيذي المختال إلسقاط عضوية من ثبت غيابه عن جلسات اللجنة لثالث مرات متتالية أو خموس
مرات متفرقة خالل العوام أو فوي حوال عودم قياموه بمهاموه أو اعتوذاره عون االسوتمرار فوي عضووية
اللجنة.
عداد التقرير السنوي عن أنشطة و نجازات اللجنة ورفعه للرئيس التنفيذي المختال.

القاعدة الثالثة

مهام والتزامات أعضاء اللجنة المركزية
للتدريب

المشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة.
مراجعة و قرار محاضر اجتماعات اللجنة.
القيام بما يكلفهم به رئيس اللجنة من مهام في مجال عمل اللجنة.
المشاركة في اللجان أو فرق العمل التي تشكلها اللجنة.
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القاعدة الرابعة

معايير الترشيح لعضوية المجالس واللجان
العلمية للتدريب

يشترط فيمن يرشح عضوا في المجلس أو اللجنة العلمية للتدريب ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
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أن يكون تسجيله المهنوي لود الهيئوة سواريا علوى درجوة استشواري فوي تخصوال المجلوس ولألموين
العام الحق في االستثناء من هذا الشرط عند الحاجة لذلك.
أن يكون قد سبق له العمل لمدة ال تقل عون ثوالث سونوات علوى الدرجوة المهنيوة المطلوبوة فوي نطواق
تخصال المجلس ولألمين العام الحق في االستثناء من هذا الشرط عند الحاجة لذلك.
أن يكون ممارسا فعليا للمهام المهنية المرتبطة بتخصصه.
أن يكون من األشخاال المشهود لهم بالكفاءة المهنية وحسن التصرف والتعامل ما اآلخرين.
يفضل أن يكون لديه خبرة أو دورات في التعليم الطبي أو المشاركة في برامج تدريبية أو أن يكون
عضو هيئة تدريس في أحد المستشفيات الجامعية.

القاعدة الخامسة

ضوابط تشكيل المجالس واللجان العلمية
للتدريب

تقوووم لجنووة ترشوويح أعضوواء المجووالس واللجووان العلميووة والمهنيووة بحصوور المجووالس واللجووان العلمي وة
للتدريب قبل تاريخ انتهاء دورتها الراهنة بفترة ستة أشهر والرفا بذلك لألمانة العامة للهيئة.
تخاطب األمانة العامة للهي ئة الجهوات الحكوميوة وغيور الحكوميوة الممثلوة فوي تلوك المجوالس واللجوان
لترشيح اثنين على االقل لكل مقعد وفق المعايير المعتمدة لعضوية المجالس واللجان العلمية وترتيب
األسماء حسب األولوية ما رفاق السيرة الذاتية لكل مرشح.
تنظر لجنة ترشيح أعضاء المجالس واللجان في السير الذاتية للمرشحين وتختار األنسوب مونهم وفوق
التنظيم المعتمد لديها وترفا توصياتها لألمين العام وفق اإلجراءات النظامية.
يصودر األمووين العوام أو موون ينيبوه بنوواء علوى توصووية لجنوة ترشوويح أعضواء المجووالس واللجوان قوورارا
بتشكيل المجلس أو اللجنة العلمية للتدريب.
يراعى استمرار نصف أعضاء المجلس أو اللجنة من الدورة السابقة عند عادة تشكيلها.
ال يشترط التفرغ الكامل لعضوية المجلس أو اللجنة.
تكون دورة المجلس أو اللجنة لمدة ثالث سنوات يوتم بعود انتهاءهوا عوادة التشوكيل بقورار مون األموين
العام وفق الضووابط واآلليوات المنصووال عليهوا فوي الالئحوة وقواعودها التنفيذيوة وفوي حوال انتهواء
المدة قبل عادة التشكيل فيستمر المجلس أو اللجنة في أداء المهام حتى صودور قورار عوادة التشوكيل
الجديد.
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 .8ال يجوووز الجمووا بووين عضوووية المجووالس أو اللجووان العلميووة للتوودريب وعضوووية المجلووس المهنووي فووي
الهيئة.
 .9ال يجوز الجما بين عضوية المجالس أو اللجان العلمية للتدريب وعضوية المجالس واللجان العلميوة
لبرامج تدريبية مماثلة خارج الهيئة.
 .10ال يجوز الجما بين رئاسة المجالس أو اللجان العلمية للتدريب وعضوية اللجان العلمية لالختبارات.
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القاعدة السادسة

ضوابط تعيين رئيس المجلس أو اللجنة
العلمية للتدريب ونائبه

تتات فرصة الترشح الذاتي لرئاسة المجلس أو اللجنة العلمية للتودريب مون قبول أعضوائها وذلوك فوور
صدور قرار تشكيلها.
يختار األمين العام أو من ينيبه رئيسا للمجلس أو للجنة العلمية للتدريب ويصدر قرارا بذلك ويكون
التعيين لكامل دورة المجلس أو اللجنة ويكون قابال للتجديد مرة واحدة.
ال يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس أو اللجنة العلمية للتدريب التفرغ الكامل لذلك.
ال يجوز الجما بين رئاسة المجلس أو اللجنة ورئاسوة حود اللجوان العلميوة أو اإلشورافية التوي تتبوا
لهما.
ال يجوووز الجمووا بووين رئاسووة المجلووس العلمووي أو اللجنووة العلميووة للت ودريب وعضوووية اللجنووة العلميووة
لالختبارات لذات التخصال.
يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة اختيار نائب له من بين أعضاء المجلس أو اللجنة ويصدر بتعيينوه
قرار من المدير التنفيذي للتدريب.
عند اعتذار رئيس المجلس أو اللجنة أو سقوط عضويته يوتم تطبيوق الضووابط المشوار ليهوا فوي هوذه
القاعدة ويعين الرئيس الجديد للفترة المتبقية من دورة المجلس أو اللجنة.
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القاعدة السابعة

مهام وصالحيات رؤساء المجالس واللجان
العلمية للتدريب

يتولى رئيس كول مجلوس أو لجنوة علميوة للتودريب دارة الشوؤون العلميوة والفنيوة واإلداريوة لمجلسوه أو لجنتوه فوي
حدود نظام ولوائح الهيئة ومنها ما يلي:
 .1تكليف أحد أعضاء المجلس أو اللجنة للقيام بمهامه في حال غيابه وعدم وجود نائب له.
 .2الرفا بتوصية للمدير التنفيذي للتدريب إلسقاط عضووية أحود أعضواء المجلوس أو اللجنوة ممون يثبوت
تكرار غيابه أو عدم نجازه للمهام الموكلة ليه وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
 .3تكليف أحد األعضاء لدراسة مواضيا أو القيام بأعمال ذات عالقة بمهام المجلس أو اللجنة بناء على
توصية المجلس أو اللجنة.
 .4الرفا للمدير التنفيذي للتدريب بتوصية المجلس أو اللجنوة العلميوة لتكووين لجوان دائموة أو مؤقتوة مون
بين األعضاء أو من غيرهم لدراسة مواضيا أو القيام بأعمال ذات عالقة بمهام المجلس أو اللجنة.
 .5المشاركة في اللجان وفرق العمل التي يشكلها أمين عام الهيئة.

مهام يختص بها رئيس المجلس العلمي للتدريب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قوورار جوودول أعمووال جلسووات المجلووس وترأسووها و دارتهووا و قوورار محاضوورها والرفووا بهووا للموودير
التنفيذي للتدريب خالل خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها.
توقيا القرارات الصادرة من المجلس أو اللجنوة ورفوا صوورة منهوا لوى المودير التنفيوذي للتودريب
خالل خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها.
دعوووة رئوويس أي لجنووة علميووة للتوودريب تابعووة لمجلسووه لحضووور اجتماعووات المجلووس عنوود مناقشووة
موضوعات تخال اللجنة.
تمثيل المجلس في اللجنة المركزية للتدريب.
عرض ومناقشة التقرير السنوي المعد ألداء البرامج التدريبية التابعة للمجلوس وتقوارير أداء اللجوان
العلمية التابعة لمجلسه في اللجنة المركزية للتدريب.
عقد اجتماعات دورية ما رؤساء اللجان العلمية للتدريب التابعة لمجلسه ومتابعة أعمالها.

مهام يختص بها رئيس اللجنة العلمية للتدريب:
.1
.2
.3
.4
.5

قرار جدول أعمال جلسات اللجنة وترؤسها و دارتها و قرار محاضرها والرفا بها لرئيس المجلس
العلمي للتدريب للتخصال الذي تتبا له اللجنة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها.
توقيووا القوورارات الصووادرة موون اللجنووة ورفووا صووورة منهووا لووى رئوويس المجلووس العلمووي للتوودريب
للتخصال الذي تتبا له اللجنة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها.
دعوة رئيس أي لجنة علمية للتخصال الدقيق تابعة للجنته لحضوور اجتماعوات اللجنوة عنود مناقشوة
الموضوعات ذات الصلة.
تمثيل اللجنة في اجتماعات المجلوس العلموي للتودريب للتخصوال الوذي تتبوا لوه اللجنوة عنود الحاجوة
لذلك.
عرض ومناقشة التقرير السنوي المعود ألداء البورامج التدريبيوة التابعوة للجنوة وتقوارير أداء اللجوان
العلمية للجنته ن وجدت وذلك في اجتما المجلس العلمي للتدريب للتخصال الذي تتبا له اللجنة.
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8

القاعدة الثامنة

نواب رؤساء المجالس واللجان العلمية
للتدريب

 .1مساندة رئيس المجلس أو اللجنة العلمية في أداء مهامهم والقيام باألعمال التي يكلفهم بها الرئيس.
 .2تمثيل المجلس أو اللجنة العلمية نيابة عن الرئيس في حال غيابه.

9

القاعدة التاسعة

مسؤوليات عضو المجلس أو اللجنة
العلمية

يلتزم عضو المجلس أو اللجنة العلمية للتدريب بتطبيق أنظموة ولووائح الهيئوة بموا فوي ذلوك المهوام المرتبطوة
بعمله ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
أ .حضور اجتماعات مجلسه أو لجنته وعدم التغيب عنها ال لعذر مشرو يخطر به الرئيس مسوبقا
أو ألسباب طارئه.
ب .تخصيال وقت كافٍ لالضطال بمسؤولياته والتحضير لالجتماعات والمشاركة فيها بفعالية.
ج .المشاركة في عضوية اللجان أو فرق العمل التي يشكلها المجلس أو اللجنة.
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القاعدة العاشرة

مهام المجالس واللجان العلمية للتدريب

يتولى المجلس /اللجنة العلمية للتدريب ضافة لى االختصاصات الواردة في لوائح التدريب ولوائح المجالس
واللجان المهام اآلتية:
مهام مرتبطة باستراتيجية التدريب للتخصص:
.1
.2
.3
.4

المشاركة في عداد استراتيجية التدريب الصحي الوطني.
عووداد دراسووات دوريووة لتقيوويم احتياجووات القطووا الصووحي المتعلقووة بتخصصووات المجلووس /اللجنووة
وانعكاس ذلك على المنهج التدريبي و عداد التوصيات حيال ذلك.
التوصية حيال قرار برامج التدريب المتخصصة أو تعديلها أو لغائها.
تبني المعايير العلمية المعتمدة فوي التودريب وفوق أفضول الممارسوات الدوليوة ومتابعوة تنفيوذها فوي
مجال تخصال المجلس أو اللجنة.

مهام مرتبطة باعتماد المراكز التدريبية:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

ترشيح أحد أعضاء المجلس لعضوية اللجنة المركزية لالعتماد.
بداء الورأي حيوال الموضووعات المتعلقوة باالعتمواد ورفعهوا لوى اللجنوة المركزيوة لالعتمواد وفقوا
لإلجراءات المنظمة لذلك.
التوصية حيال معايير االعتماد المؤسسي للمراكز المشاركة في البرامج التابعة للمجلوس  /اللجنوة
وفقا لإلجراءات المنظمة لذلك.
عداد معايير االعتمواد البرامجوي للبورامج التدريبيوة التابعوة للمجلوس  /اللجنوة العلميوة ومراجعتهوا
بشووكل دوري والرفووا بووذلك للجنووة االعتموواد البرامجووي لمراجعتهووا وموون ثووم عرضووها علووى اللجنووة
المركزية لالعتماد إلقرارها.
التنسويق مووا لجنوة االعتموواد البرامجوي لتحديوود توزيووا المراكوز المعتموودة لوى مجموعووات تدريبيووة
مشتركة.
تقييم جودة األداء للبرامج التابعة للمجلس أو اللجنة العلمية بشكل دوري ورفا التوصيات الالزمة
لى لجنة االعتماد البرامجي لدراستها واتخاذ اإلجراءات النظامية حيالها.

مهام مرتبطة بعملية قبول المتدربين الجدد:
 .1عووداد ومراجعووة معووايير القبووول للمتقوودمين لبوورامج التخصووال وأخووذ توصووية اللجنووة المركزيووة
للتدريب تمهيدا إلقرارها من المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب وفقا لإلجراءات المنظمة لذلك.
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مهام مرتبطة بالمنهج التدريبي:
 .1ترشيح لجنة (دراسة و عداد المنهج) تشمل في عضويتها مدربين للتخصال (يفضل من لوه الخبورة
والمؤهل المناسبين) وممثال عن المتدربين إلعداد أو تحديث المنهج وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
 .2مراجعووة الموونهج التوودريبي المعوود موون اللجنووة المختصووة تمهيوودا لرفووا ذلووك للجنووة المركزيووة للتوودريب
الستكمال جراءات قراره.
 .3تحديد و قرار المتطلبات التعليمية (المعارف والمهارات والسلوك) بما يتناسب ما المستو التدريبي
وجوانب الجدارات في البرنامج.
 .4قرار خطة رئيسية للتدريب ( )master-rotation planتشمل أسماء الدورات التدريبية ومدتها وأهدافها
وتوزيعها الزمني خالل البرنامج التدريبي.
 .5قرار معايير ونماذج التقويم المستمر بما يتوافق ما طبيعة وأهداف البرنامج وتضومينها للمونهج موا
توصيفها ومعدل استخدامها ومعايرتها.
 .6قرار محتو وجدول زمني لألنشطة األكاديمية الدورية (أسبوعية /شهرية) للبرنامج.
 .7قوورار الوودورات وورت التوودريب كالمحاكوواة واألبحوواث وغيرهووا فووي مجووال التخصووال وتقووديم خطووة
لتفعيل تنفيذها.
 .8تحديث قائمة المراجا العلمية والموارد التعليمية للتخصال.
مهام مرتبطة بالتقويم المستمر:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

تحديد معايير ونماذج التقويم المستمر والرفا بها للجنة المركزية للتدريب إلقرارها وتحديثها ذا ما
دعت الحاجة لذلك ما توصيفها ومعدل استخدامها ومعايرتها وفق القواعد التنفيذية المنظمة لذلك.
عموول خارطووة االختبووار ) (Blueprintالختبووارات التقووويم المسووتمر بمووا يتوافووق مووا األهووداف التعليميووة
المعتمدة في المنهج.
عداد بنك أسئلة لالختبارات المرتبطة بالتقويم المستمر للجانوب المعرفوي والمهواري والعمول علوى
تحديثه بشكل دوري وفق المعايير واالجراءات المنظمة لذلك.
مراجعووة أوراق االختبووارات المرتبطووة بووالتقويم المسووتمر للجانووب المعرفووي والمهوواري للتخصووال
و قرارهووا قبوول اسووتخدامها وتحديوود المعاموول التصووحيحي لوودرجات النجووات فووي حووال اسووتخدام ورقووة
اختبار واحدة ألكثر من مستو .
مراجعة و قرار نتائج االختبارات المرتبطوة بتقوويم الجانوب المعرفوي والمهواري للتخصوال واتخواذ
الالزم حسب اإلجراءات المنظمة لذلك.
عووداد تقووارير لووألداء مسووتقاة موون عمليووة ونتووائج التقووويم المسووتمر تمهيوودا التخوواذ جووراءات لتحسووين
وضمان جودة مخرجات التدريب.
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مهام مرتبطة بالتقييم:
 .1ترشوويح اثنووين موون أعضوواء المجلووس أو اللجنووة لعضوووية اللجنووة العلميووة لالختبووارات وفووق اإلجووراءات
المنظمة لذلك.
 .2مراجعوووة تقوووارير نتوووائج اختبوووارات الجوووزء األول والنهوووائي الكتوووابي والمهووواري للتخصوووال ووضوووا
التوصيات الالزمة للجان اإلشراف على التدريب للعمل على تحسين جودة مخرجات التودريب حسوب
اإلجراءات المنظمة لذلك.
مهام مرتبطة بتحسين وضمان جودة التدريب
 .1اقترات معايير الجودة ومؤشرات األداء السنوية للتدريب للبرامج التابعة للمجلس أو اللجنة.
 .2مراقبووة جووودة التوودريب عبوور دراسووة مؤشوورات األداء السوونوية للتوودريب للبوورامج التابعووة للمجل وس أو
اللجنة و عداد التوصيات الالزمة لذلك والرفا بها للجنة المركزية للتدريب ولوإلدارات المعنيوة بوذلك
في الهيئة.
مهام أخرى:
 .1تفويض رئيس المجلس أو اللجنة العلمية بكامل أو بعض صالحيات المجلس أو اللجنة العلمية خوالل
فترة جازة الصيف.
 .2القيام بأي مهام أخر يكلف بها المجلس أو اللجنة في مجال اختصاصها.

11

القاعدة الحادية عشرة

آلية تشكيل لجان اإلشراف على التدريب

لجنة التدريب المؤسسي:
.1

.2
.3
.4

يشكل الممثول النظوامي للشوؤون األكاديميوة والتودريب فوي المركوز التودريبي لجنوة التودريب المؤسسوي
برئاسته أو من يمثله وعضووية مودراء البورامج المكتملوة فوي المركوز وممثول عون المتودربين فوي هوذه
البرامج وممثل للشؤون الطبية في المركز ويزود اإلدارة التنفيذية للتودريب بالهيئوة بصوورة مون هوذا
القرار.
لرئيس لجنة التودريب المؤسسوي دعووة مون يوراه مناسوبا لحضوور اجتماعوات اللجنوة وفوق موا تقتضويه
مصلحة التدريب وليس له حق التصويت.
يجوز للجنة التدري ب المؤسسي أن تنشو لجوان فرعيوة متخصصوة مون بوين أعضوائها وتكوون اللجوان
الفرعية المتخصصة في تطبيق أحكام هذه القواعد في حكم لجنة التدريب المؤسسي.
لوورئيس لجنووة التوودريب المؤسسووي دعوووة موودراء البوورامج المشوواركين (للبوورامج المشووتركة) فووي مركووزه
التودريبي لحضوور اجتماعوات اللجنوة وفووق موا تقتضويه مصولحة التوودريب مون دون أن يكوون لهوم حووق
التصويت.
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لجنة التدريب المشترك:
.1
.2
.3
.4

يتولى المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي تشكيل لجنوة التودريب المشوترك بعضووية
مدراء البرامج المشتركة في القطا التدريبي وممثل عن المتدربين.
يتووولى الموودير التنفيووذي المشووارك للتوودريب فووي القطووا التوودريبي رئاسووة لجووان التوودريب المشووترك فووي
القطا التدريبي أو من ينيبه.
يمكن لرئيس لجنة التدريب المشترك دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات اللجنة وفق موا تقتضويه
مصلحة التدريب من دون أن يكون له حق التصويت.
يجوووز للجنووة التوودريب المشووترك أن ت نشو لجووان فرعيووة متخصصووة موون بووين أعضووائها وتكووون اللجووان
الفرعية المتخصصة في تطبيق أحكام هذه القواعد في حكم لجنة التدريب المشترك.

لجنة البرنامج التدريبي:
 .1يقوم الممثل النظوامي للشوؤون األكاديميوة والتودريب فوي المركوز التودريبي باستصودار وتحوديث قورارات
تشكيل لجان البرامج التدريبية للبرامج المكتملة والمعتمدة في مركوزه التودريبي ورفوا نسوخة مون هوذه
القرارات للمدير التنفيذي المشارك في القطا التدريبي.
 .2يقوم المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي باستصدار وتحوديث قورارات تشوكيل لجوان
البرامج التدريبية المشتركة في القطا التدريبي.
 .3تتكون لجنة البرنامج التدريبي في البرنامج المكتمل مون مودير البرنوامج ويكوون رئيسوا لهوا وعضووية
ماال يقل عن ثالثة من المدربين في القسم وممثل للمتدربين ويكون لها سكرتير ينسق أعمالها.
 .4تتكون لجنة البرنامج التدريبي في المجموعة التدريبيوة للبرنوامج المشوترك مون مودير البرنوامج ويكوون
رئيسووا لهووا وعضوووية موودراء البرنووامج المشوواركين الووذين يمثلووون المراكووز التدريبيووة المشوواركة فووي
المجموعة التدريبية وممثل للمتدربين ويكون لها سكرتير ينسق أعمالها.
 .5لوورئيس لجنووة البرنووامج التوودريبي دعوووة موون يووراه مناسووبا لحضووور اجتماعووات اللجنووة وفووق مووا تقتض ويه
مصلحة التدريب ومن دون أن يكون له حق التصويت.
 .6يجوووز لموودير البرنووامج المشووارك تشووكيل لجنووة لتنظوويم شووؤون البرنووامج المشووترك فووي القسووم المعنووي
بالتدريب في المركز التدريبي المشارك ويمكن أن تشمل عضويتها مدربي البرنامج في القسم وممثول
للمتدربين ومنسق وتتولى هذه اللجنة في حال تشكيلها المهام التالية:
أ .تنسيق استصودار بطاقوات دخوول المتودربين للمركوز أو أي متطلبوات خاصوة بوالمركز التودريبي
والتنسيق ما دارة الشؤون األكاديمية في المركز.
ب .متابعة توزيا المتدربين على الدورات التدريبية المطلوبة واإلشوراف علوى العمليوة التدريبيوة فوي
المقر التدريبي.
ج .متابعة استكمال تقارير التقويم المستمر عبر البرامج االلكترونية المخصصة لذلك.
د .التعامل ما مالحظات المتدربين والرفا بها لمدير البرنامج.
ه .الرفا بطلب تحويل البرنامج من برنامج مشترك لى برنامج مكتمل وفق اآللية المنظمة لذلك.
و .أي مهووام أخوور محووددة يوور موودير البرنووامج أنهووا تحقووق مصوولحة التوودريب بمووا ال يتعووارض مووا
الالئحة العامة للتدريب وقواعدها التنفيذية.
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القاعدة الثانية عشرة

آلية تعيين مدراء البرامج التدريبية

يتم تعيين مدراء البرامج وفق اإلجراءات التالية:
.1

.2
.3
.4

.5

يتولى الممثول النظوامي للشوؤون األكاديميوة والتودريب فوي المركوز التودريبي أو مون يمثلوه مخاطبوة
مدراء األقسام التي تتبا لها البرامج التدريبية في المركز لطلب ترشيح اسومين علوى األقول  -ممون
تنطبق عليهم الشروط المنصوال عليها في هذه القواعد  -لشغل منصب مدير البرنامج – للبرامج
التدريبية المكتملة – ولشغل منصب المدير المشارك – للبرامج التدريبية المشتركة  -وترتيب هذه
األسماء حسب األولوية ما رفاق سيرهم الذاتية.
يختار الممثل النظامي للشؤون األكاديمية والتدريب بالمركز او من يمثله أحد المرشوحين ويصودر
قرارا بتعيينه ما حاطة المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي بهذا القرار.
في حال ر أ الممثل النظامي للشؤون األكاديمية والتدريب بالمركز أو مون يمثلوه عودم مناسوبة أي
من المرشحين يجب أن يكون رأيه مسببا ويطلب ترشيح أسماء أخر .
تتم دعوة مدير البرنامج المعين لالنضمام لعضوية لجنة التدريب المؤسسي  -في المركز التدريبي
المكتمول – وتووتم دعووة الموودير المشوارك للجنووة البرنوامج التوودريبي المشوترك – للبرنووامج التوودريبي
المشترك في القطا التدريبي .-
يتوولى المودير التنفيووذي المشوارك للتودريب فووي القطوا التودريبي تعيوين مودير برنووامج لكول برنووامج
تدريبي مشترك ويتولى مدير البرنامج رئاسة لجنة البرنامج التدريبي المشترك كما يكون عضوا
في لجنة التدريب المشترك في القطا التدريبي باإلضافة للمهام المناطة به كمدير للبرنامج.
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القاعدة الثالثة عشرة

معايير ترشيح مدير البرنامج التدريبي

يشترط فيمن يرشح مديرا للبرنامج ما يلي:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

أن يكون مسجال لد الهيئة على درجة استشواري لتخصصوات الطوب والجراحوة وتخصصوات طوب
األسنان وال تقل عن درجوة صويدلي أول لتخصصوات الصويدلة وال تقول عون درجوة أخصوائي أول
لتخصصات التمريض والعلوم الطبية التطبيقية وللمدير التنفيذي للتدريب االستثناء مون هوذا الشورط
عند الحاجة لذلك بناء على توصية لجنة التدريب المؤسسوي أو لجنوة التودريب المشوترك حسوب نوو
البرنامج.
أن يكووون قوود سووبق لووه العموول لموودة ال تقوول عوون ثووالث سوونوات بالدرجووة المهنيووة المطلوبووة فووي هووذا
التخصال وللمدير التنفيذي للتدريب االستثناء من هذا الشرط عنود الحاجوة لوذلك بنواء علوى توصوية
لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك حسب نو البرنامج.
أن يكون ممارسا فعليا لكل المهام المرتبطة بتخصصه.
أن يكون من األشخاال المشهود لهم بالكفاءة المهنية وحسن التصرف والتعامل ما اآلخرين.
يفضل أن يكون لديه خبرة أو مؤهل في التعليم الطبي أو مشاركة في برامج تدريبية أو عضوو هيئوة
تدريس في أحد المستشفيات الجامعية.
أال يجمووا بووين دارة البرنووامج ورئاسووة القسووم أو الشووعبة أو الوحوودة أو أي منصووب داري صووحي
ويجوز للمدير التنفيذي للتدريب االستثناء من هذا المعيار للحاالت التي تستدعي ذلك.
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القاعدة الرابعة عشرة

مهام لجان التدريب المؤسسي والمشترك

بما ال يتعارض ما نظام ولوائح الهيئة تتولى لجان التدريب المؤسسي والمشترك المهام اآلتية:
مهام متعلقة بالقبول في البرنامج:
 .1تحديد المخولين بالصالحيات الخاصة ببوابة المطابقة والقبول اإللكترونية وفق اإلجوراءات المنظموة
لذلك والتواصل ما دارة القبول والتسجيل في حال استحداث أي تغييرات في ذلك.
 .2التواصل ما دارة القبول والتسجيل في الهيئة لتأكيد بيانات الطاقة االسوتيعابية السونوية لكول برنوامج
تدريبي قبل البدء في جراءات القبول بحيث ال يتجواوز ذلوك الطاقوة االسوتيعابية المعتمودة فوي قورار
االعتماد للبرامج.
 .3متابعة تنظيم وعقد المقابالت الشخصية للمرشحين من قبل لجان البرنامج التدريبي وعمل المفاضلة
بين المتقودمين عون طريوق قورار والرفوا بقووائم الترتيوب التسلسولي للمرشوحين عبور بوابوة المطابقوة
والقبول اإللكترونية وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
 .4الرفا المباشر للمدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي بالمقبولين الوذين ينسوحبون مون
البرنامج أو ال يباشرون التدريب وفقا لإلجراءات المنظمة لذلك.
 .5تنظيم برنامج تهيئة للمتدربين الجدد ما بدء العام األكاديمي.
مهام متعلقة بالتدريب:
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اإلشراف المباشر على كافة جوانب العمليوة التدريبيوة بودءا مون القبوول والتسوجيل وتهيئوة المقبوولين
وتطبيووق الموونهج التوودريبي ومعووايير التقووويم المسووتمر و صوودار قوورارات الترقيووة السوونوية و كمووال
التدريب وتقديم الدعم واإلرشاد للمتدربين.
اإلشراف على تطبيق جداول الدورات التدريبية في البرنامج لكل مستو داخل المركز التودريبي حسوب
المنهج المقر ما مراعاة تنظيم جازات المتدربين السنوية وتسليمهم الجداول موا بدايوة كول سونة تدريبيوة
ومتابعة ذلك.
مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج التدريبي والعمل على حلها.
عداد الجدول السنوي لألنشطة األكاديمية وتقييم جودتها ومد تحقيقها ألهداف المنهج.
تقديم التوصيات واالقتراحات للمدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي والتي من شأنها
تطوير العملية التدريبية و ثرائها.
متابعووة جميووا البوورامج التدريبيووة التابعووة للجنووة لتنفيووذ قوورارات وتوصوويات المجووالس واللجووان العلميووة
للتدريب واللجان المركزية وأنظمة ولوائح الهيئة بهدف ضمان جودة التدريب.
الرفا لى المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي للمساعدة في توزيوا المتودربين فوي
حال تم سحب االعتماد من أحد البرامج التابعة للجنة.
تنظيم انتقال المتدربين بين المراكز التدريبية بما يتماشى ما لوائح الهيئة وأنظمتها.
يرفا رئيس اللجنوة تقريورا عنود نهايوة كول سونة تدريبيوة عون أنشوطة اللجنوة و نجازاتهوا السونوية لوى
المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي.
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 .10دراسة طلبات المتودربين بااللتحواق بمراكوز تدريبيوة خوارج المملكوة لقضواء جوزء مون التودريب فوي
البرنووامج واتخوواذ القوورارات حيالهووا وفووق اإلجووراءات المنظمووة لووذلك والرفووا بووذلك للموودير التنفيووذي
المشارك للتدريب في القطا التدريبي.
 .11التعامل موا مخالفوات المتودربين واتخواذ اإلجوراءات التأديبيوة الالزموة حيالهوا بموا يتوافوق موا لووائح
الهيئة وقواعدها التنفيذية المنظمة لذلك واللوائح الداخلية بالمراكز التدريبية.
.12العمل على تطبيق آلية مستقلة للنظر في تظلمات المتدربين على القرارات الصادرة تجاههم.
مهام متعلقة بالتقويم المستمر للمتدربين:
.1
.2

.3

.4

اإلشراف على تطبيق معايير التقويم المستمر للبرامج التدريبية بشكل منتظم وبوأعلى معوايير الجوودة
طبقا لقرارات المجالس واللجان العلمية للتدريب ووفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
قرار نتائج التقوويم المسوتمر وقورارات ترقيوة المتودربين مون مسوتو لوى المسوتو الوذي يليوه وفوق
القواعوود التنفيذيووة المنظمووة لووذلك والرف وا بووذلك لووى الموودير التنفيووذي المشووارك للتوودريب ف وي القطووا
التدريبي.
قرار التقرير النهائي للتقييم أثناء التدريب (” )Final In Training Evaluation Report “FITERبعد دراسة
مسووتو كوول متوودرب فووي السوونة النهائيووة وقدراتووه وذلووك بنوواء علووى تقوواريره الدوريووة أثنوواء كاموول موودة
التوودريب واسووتكمال أي متطلبووات لزاميووة مثوول كتوواب الحوواالت ( )Logbookواألبحوواث وأي متطلبووات
أخر أقرها المجلس أو اللجنة العلمية للتدريب أو وردت فوي المونهج كشورط للحصوول علوى شوهادة
كمال التدريب.
المشوواركة فووي صوودار شووهادات كمووال التوودريب بعوود التأكوود موون اسووتيفاء متطلباتهووا وفووق اإلج وراءات
المنظمة لذلك والرفا بذلك للمدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي.

مهام متعلقة بالمتدربين:
.1
.2
.3
.4

دراسووة طلبووات المتوودربين المتعلقووة باالنقطووا والتأجيوول واالنسووحاب واإلجووازات وتغييوور التخصووال
وتغيير المركز التدريبي وغيرها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
تفعيول تمثيول المتودربين وتقووديم الودعم واإلرشواد لهووم وفقوا للقواعود التنفيذيووة المنظموة لوذلك ومناقشووة
مالحظاتهم واتخاذ الالزم حيالها.
الموافقة للمتودربين الموؤجلين أو المنقطعوين عون التودريب لمودة ال تتجواوز اثنوي عشور شوهرا متصولة
بالعودة لى البرنامج.
رفا توصية لى المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي بعودة المتدربين الذين تجاوز
انقطاعهم عن التدريب اثني عشر شهرا بعد تقييمهم وتحديد مستواهم المناسب وفق جوراءات عوادة
القيد المنظمة لذلك.

دراسة التوصيات الواردة من مديري البرامج المتعلقة بواإلجراءات التأديبيوة لمخالفوات المتودربين واتخواذ
القرار المناسب بشأنها وفقا لما ورد في لوائح الهيئة وقواعدها التنفيذية.
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مهام لجنة البرنامج التدريبي

القاعدة الخامسة عشرة

بما ال يتعارض ما نظام ولوائح الهيئة تتولى لجنة البرنامج التدريبي المهام اآلتية:
مهام متعلقة باإلشراف على التدريب:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

تعيووين ممثوول للمتوودربين فووي عضوووية لجنووة البرنووامج التوودريبي وفقووا للقواعوود التنفيذيووة المنظمووة لووذلك
ومناقشة مالحظاتهم واتخاذ الالزم حيالها.
تنظيم توزيا المتدربين وجداول الدورات التدريبية وتحديد تواريخ بودايتها ونهايتهوا وأهودافها التعليميوة
ومتابعة تنفيذها وفق المنهج المعتمد لكامل السنة التدريبية وذلك موا بدايوة كول سونة تدريبيوة وتنسويق
ذلك ما رئيس القسم للتخصال ومدراء األقسام المشواركين بالتودريب فوي المركوز التودريبي وتزويود
المتدربين بذلك.
تنظوويم جووازات المتوودربين وفووق مووا هووو مُقوور فووي لوووائح التوودريب وقواعوودها التنفيذيووة لوود الهيئووة دون
التأثير على سير العملية التدريبية أو تغطية العمل وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
تنظيم األنشطة األكاديمية الدورية وفق ما هو منصوال عليه في المنهج التدريبي والتأكد من توزيا
األدوار وعمل جداول خاصة لتلك األنشطة لضمان المشاركة الفاعلة من جميا المتدربين والمدربين.
اإلشراف على قيام ممثلي المتدربين بتنظيم جداول المناوبات بحيث تكون مستوفية لمتطلبات التدريب
في التخصال وبما يتوافق ما القواعد المنظمة لذلك.
تقديم االقتراحات والتوصويات لوى الجهوات أو اللجوان ذات العالقوة فوي المركوز التودريبي وفوي الهيئوة
لتطوير العملية التدريبية.
القيام بما يكلفهم به رئيس لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك من مهام أو فرق العمل
التي تشكلها اللجنة.
استعراض وتوثيق ما تم رفعه من تقصير أو مخالفوات تحصول مون المتودربين فوي البرنوامج وتوثيقهوا
التخاذ اإلجراء المناسب والرفا بالتوصية للجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك حسب
نووو البرنووامج وذلووك السووتكمال اتخوواذ اإلجووراءات الالزمووة وفووق اللوووائح والقواعوود التنفيذيووة المنظمووة
لذلك.

مهام متعلقة بالقبول:
 .1عقد المقابالت الشخصية للمرشحين و قرار قوائم الترتيب التسلسلي للمرشحين عبر بوابة المطابقة والقبوول
اإللكترونية وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
 .2التأكد من استكمال جراءات تسجيل المتدربين وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
 .3اإلسووهام فووي عووداد وتنظوويم برنووامج تهيئووة المقبووولين الجوودد يشوومل اطالعهووم علووى أنظمووة الهيئووة ولوائحهووا
وحقوقهم وواجباتهم واألنظمة الخاصة بالمراكز التدريبية و رشادهم للوصول لتلك األنظمة.
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مهام متعلقة بالتقويم المستمر للمتدربين:
 .1توعية المتدربين بمعايير التقويم المستمر وما هو متوقا منهم ونشر ثقافة استقصاء التغذيوة الراجعوة
للتطوير المستمر بما يحقق أهداف العملية التدريبية.
 .2ا لتنسوويق مووا الموودربين المشوواركين فووي العمليووة التدريبيووة لتطبيووق معووايير التقووويم المسووتمر للمتوودربين
حسب اآللية المعتمدة.
 .3قرار التقرير النهائي للتقييم أثناء التدريب ( )FITERبعد دراسة مستو كل متدرب في السنة النهائية
وقدراته وذلك بناء على تقاريره الدورية أثناء كامل مدة التدريب واستكمال أي متطلبات لزامية مثل
كتاب الحاالت ( )Logbookواألبحاث وأي متطلبات أخر وردت فوي المونهج كشورط للحصوول علوى
شووهادة كمووال التوودريب والرفووا للجنووة التوودريب المؤسسووي أو لجنووة التوودريب المشووترك حسووب نووو
البرنامج إلقرار التقرير بشكل نهائي.
 .4صووودار تقريووور يلخووو ال أداء كووول متووودرب فوووي معوووايير التقوووويم المسوووتمر خوووالل العوووام األكووواديمي
واستعراض هذا التقرير في لجنة البرنامج التدريبي إلعداد توصية حيال اسوتحقاق المتودرب للترقيوة
للمستو التالي والرفوا بوذلك للجنوة التودريب المؤسسوي أو لجنوة التودريب المشوترك إلقرارهوا وفوق
اإلجراءات المنظمة لذلك.
 .5تفعيل استخدام السجل اإللكترونوي للتقوويم المسوتمر فوي البرنوامج واتخواذ الخطووات الالزموة لتحقيوق
ذلك.
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القاعدة السادسة عشرة

مهام الممثل النظامي للشؤون األكاديمية
والتدريب

يتولى الممثل النظامي للشؤون األكاديمية والتدريب بالمركز  -أو من يمثله  -دارة شؤون التدريب في حدود
نظام ولوائح الهيئة ومنها ما يلي:
 .1اإلشراف العام علوى عمليوة قبوول المتودربين الجودد وتهيئوتهم واألنشوطة التعليميوة والتقوويم المسوتمر
واستيفاء متطلبات الترقية السنوية و كمال التدريب للبرامج المكتملة المعتمدة في المركز التدريبي.
 .2قرار قوائم الترتيب التسلسلي للمرشحين للبرامج المكتملة المعتمدة في المركز عبر بوابوة المطابقوة
والقبول اإللكترونية وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
 .3دعم وتفعيل استخدام نظام السجل اإللكترونوي المعتمود مون الهيئوة لتقيويم المتودربين فوي المركوز مون
خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.
 .4ترأس اجتماعات لجنة التدريب المؤسسي و دارتها وعليه تكليف أحد أعضاء اللجنوة للقيوام بمهاموه
عند غيابه وله تفويض من يراه مناسبا لتلك المهمة.
 .5قرار جدول أعموال جلسوات اللجنوة و قورار محاضور جلسواتها ورفوا صوورة مون ذلوك لوى المودير
التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
 .6صوودار القوورارات وفووق التوصوويات الصووادرة موون اللجنووة ورفووا صووورة منهووا لووى الموودير التنفيووذي
المشارك للتدريب في القطا التدريبي خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
 .7اإلشراف على عداد ورفا تقرير سنوي للمدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا التدريبي عن
أنشطة لجنة التدريب المؤسسي و نجازاتها.
 .8تشكيل فرق عمل من أعضاء لجنة التدريب المؤسسي أو تكليف أحد أعضائها لدراسوة مواضويا أو
القيام بأعمال ذات عالقة بمهام اللجنة.
 .9تعيين ممثل للمتدربين في عضوية لجنة التدريب المؤسسي.
.10مساندة مديري البرامج في المركز والوقوف معهم أمام التحديات التي قد يواجهونها.
 .11العمل على تبني تطبيق برنامج لودعم ورعايوة المتودربين وتفعيول تمثويلهم فوي لجوان اإلشوراف علوى
التدريب وتقديم اإلرشاد المناسب لهم.
 .12العمل على تبني وتطبيق برنامج لتطوير مهارات المدربين وتقديم الحوافز لهم.
 .13العمل على تفعيل استصودار وتطبيوق اإلجوراءات التأديبيوة موا يجواد نظوام مسوتقل يتويح للمتودربين
التظلم على القرارات الصادرة تجاههم وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
.14خلق بيئة للعمل بروت الفريق الواحد ما باقي أعضاء اللجنة.
 .15عقد اجتماعات دورية ما مدراء البرامج المشاركين للبورامج المشوتركة فوي مركوزه لمتابعوة ودعوم
وتنسوويق التوودريب لتلووك البوورامج ويوودعم هووذا الوودور عبوور التواصوول مووا الموودير التنفيووذي المشووارك
للتدريب في القطا التدريبي لتحقيق المصلحة.
 .16التواصوول المباشوور مووا الممثلووين النظوواميين للشووؤون األكاديميووة والتوودريب فووي المراكووز التدريبيووة
المعتمووودة لتنسووويق الووودورات التدريبيوووة المتبادلوووة للمتووودربين و جوووراءات تغييووور المركوووز التووودريبي
وللمساعدة في توزيا المتدربين في حال تم سحب االعتماد من أحد البرامج التابعة للمركز وغيرها
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من أوجه التعاون المشترك في التدريب وفق اإلجراءات المنظمة لذلك ما طوال المودير التنفيوذي
المشارك للتدريب في القطا التدريبي.

17

مهام مدير البرنامج

القاعدة السابعة عشرة

يتولى كل مدير برنوامج مهوام دارة البرنوامج ومتابعوة التودريب وفوق المونهج المعتمود للتخصوال وفوي حودود
أنظمة ولوائح الهيئة ومنها ما يلي:
مهام متعلقة باإلشراف على التدريب:
.1
.2
.3
.4

.5

.6

اإللما م بأنظمة ولوائح الهيئة الخاصة باالعتماد والتدريب والتقييم والمنشورة على موقا الهيئة.
المشاركة كعضو فاعل في اجتماعات لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك حسوب نوو
البرنامج.
رئاسة لجنة البرنامج التدريبي واعتمواد جودول أعمالهوا ومراجعوة محاضور اجتماعاتهوا ومتابعوة تنفيوذ
قراراتها.
التواصل ما المتدربين والوقوف على التحوديات أو الصوعوبات التوي قود توواجههم والعمول علوى حلهوا
وتقديم النصح واإلرشاد األكاديمي لهم و يصوال صووتهم ومقترحواتهم والعمول علوى خلوق بيئوة داعموة
لهم.
يقوم مدير البرنامج في البرنامج المكتمل ومدير البرنامج المشارك في البرنامج المشترك بالتنسيق ما
رؤسواء األقسووام المشوواركة فووي التودريب والممثوول النظووامي للشووؤون األكاديميوة والتوودريب فووي المركووز
التدريبي  -أو من يمثله  -لتزويد المدربين ومدراء األقسوام المشواركين بالتودريب فوي المركوز بتوزيوا
المتوودربين وجووداول الوودورات التدريبيووة وتحدي ود توواريخ بوودايتها ونهايتهووا وأهوودافها التعليميووة ومتابعووة
تنفيذها.
القيام بما يكلفه به رئيس لجنة التدريب المؤسسي او لجنة التدريب المشترك من مهام والمشاركة في
اللجان أو فرق العمل التي تشكلها اللجنة.

مهام متعلقة بالقبول:
.1
.2
.3
.4

القيام بالمهام المناطة بمدير البرنامج والمتعلقة ببوابة المطابقة والقبول اإللكترونية وفق اإلجراءات
المنظمة لذلك.
دخال قوائم الترتيب التسلسلي للمرشحين عبر بوابة المطابقة والقبول اإللكترونية بعد قرارها من
لجنة البرنامج التدريبي وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
التأكد من استكمال جراءات التسجيل السنوي للمتدربين وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
الرفا لرئيس لجنة التدريب المؤسسي او لجنة التدريب المشترك – حسب نو البرنوامج  -بوالمقبولين
الذين ينسحبون من البرنامج أو ال يباشرون التدريب.
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مهام متعلقة بالتقويم المستمر للمتدربين:
.1
.2

.3
.4
.5

التنسوويق مووا الموودربين المشوواركين فووي العمليووة التدريبيووة لتطبيووق معووايير التقووويم المسووتمر للمتوودربين
حسب اآللية المعتمدة.
عداد التقرير النهائي للتقييم أثناء التدريب ( )FITERبعد دراسة مستو كل متدرب في السنة النهائية
وقدراته وذلك بناء على تقاريره الدورية أثناء كامل مدة التدريب واستكمال أي متطلبات لزامية مثل
كتاب الحاالت ( )Logbookواألبحاث وأي متطلبات أخر وردت فوي المونهج كشورط للحصوول علوى
شهادة كمال التدريب.
تزويد المتدرب بتقارير التقويم المستمر الخاال به وفق اآللية المعتمدة لالطال عليها وشرت نقواط
الضعف لديه لتالفيها في المستقبل.
توضيح وجهة نظر المقيم للمتدرب في حال اعتراضه على تقييمه لحل الخوالف أو حالوة اعتراضوه
لمناقشته في لجنة البرنامج التدريبي التخاذ القرار المناسب.
عداد تقرير يلخال نتائج التقويم المستمر خالل العام األكاديمي واستعراض هوذا التقريور فوي لجنوة
البرنووامج التوودريبي إلعووداد توصووية حيووال اسووتحقاق المتوودرب للترقيووة للمسووتو التووالي والرفوا بووذلك
للجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك إلقرارها وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.

18
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

مهام المدرب

القاعدة الثامنة عشرة

االلتزام بتطبيق المنهج المعتمد كحد أدنوى للتودريب والتأكود مون اسوتيفاء الجودارات المهنيوة المطلوبوة
لكل مستو تدريبي.
اإلشراف على المتدربين خالل فترة عملهوم معوه و تاحوة الفرصوة لهوم لمزاولوة المهوام المهنيوة تحوت
شرافه.
تقويم أداء المتدربين واتبا أفضل أساليب التغذية الراجعة للتطوير المستمر بما يحقق أهداف العملية
التدريبية وفق المعايير المعتمدة من قبل المجلس أو اللجنة العلمية للتدريب وااللتوزام باسوتخدام نظوام
السجل اإللكتروني لتقييم المتدربين.
المساهمة في األنشطة األكاديمية الدورية للبرنامج واألنشطة البحثية واإلرشاد وفوق موا يحودده مودير
البرنامج.
المساهمة في خلق بيئة تعليمية داعمة للمتدربين.
المشاركة في البرامج المطلوبة لتطوير المدربين.
التعاون في نجاز المهام التي يكلفه بها مدير البرنامج المتعلقة بالبرنامج التدريبي.
تطبيق لوائح التدريب وقواعودها التنفيذيوة لود الهيئوة وتوثيوق التعليموات واإلجوراءات التوي يتخوذها
تجاه المتدربين وتزويد مدير البرنامج بنسخة منها.
المشاركة الفاعلة في اجتماعات وأعمال لجنة التدريب في المركز.
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القاعدة التاسعة عشرة

ضوابط اجتماعات المجالس واللجان العلمية
ولجان اإلشراف

 .1يجتمووا المجلووس /اللجنووة بوودعوة موون الوورئيس أربووا موورات علووى األقوول وبمووا ال يزيوود عوون عشوورة
الفعال للقيام بالمهام المكلف بها.
اجتماعات في السنة التدريبية بما يضمن التنسيق َ
 .2لرئيس المجلس /اللجنة أن يدعو لى اجتماعات ضافية متوى موا دعوت الحاجوة لوى ذلوك أو عنودما
يتقدم ليه خطيا نصف األعضاء بطلب عقد اجتما .
 .3تكون اجتماعات المجلس /اللجنة صحيحة ذا حضرها نصف األعضاء على األقل.
 .4يمكوون لوورئيس المجلووس /اللجنووة دعوووة موون يوور موون المختصووين أو الخبووراء موون غيوور األعضوواء
للمشاركة في االجتما على أال يكون لهم حق التصويت.
 .5باستثناء لجنة التدريب المؤسسي ولجنة البرنامج التدريبي للبرامج المكتملة تقوم المجالس /اللجان
األخر بعقد اجتماعاتها في مقر الهيئة بالمدينة التي يقيم فيها العدد األكثر من األعضاء وفي حال
تساوي مدينتين أو أكثر في عدد األكثرية يعقد االجتما في المدينة التي يقيم فيها الرئيس.
 .6يجوز للعضو من خارج مدينة االجتما المشاركة من خالل وسوائل التواصول المرئوي أو السومعي
والتي تتيح التفاعل والمشاركة.
 .7تصدر قورارات الم جلوس /اللجنوة باألغلبيوة ألصووات األعضواء الحاضورين فووذا تسواوت األصووات
يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
 .8تعد قرارات أي مجلس علمي نافذة ما لم تتعارض ما أنظمة ولوائح الهيئة ولم يرد عليها اعتراض
من المدير التنفيذي للتدريب خالل خمسة عشر يوما من تواريخ وصوولها ليوه و ذا اعتورض عليهوا
تعاد للمجلس مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد فوذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات
المعترض عليها لى اللجنة المركزية للتدريب للبت فيها ولها حق تصديق القورارات أو تعوديلها أو
لغائها.
 .9تعد قرارات اللجنة العلمية للتدريب التابعة ألي مجلس علمي نافذة ما لم تتعارض ما أنظمة ولوائح
الهيئة ولم يرد عليهوا اعتوراض مون رئويس المجلوس العلموي للتودريب خوالل خمسوة عشور يوموا مون
تاريخ وصولها ليه و ذا اعترض عليها تعاد لى اللجنة مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد
فوذا بقيت اللجنة على رأيهوا تحوال القورارات المعتورض عليهوا لوى اللجنوة المركزيوة للتودريب للبوت
فيها ولها حق تصديق القرارات أو تعديلها أو لغائها.
 .10تعد قورارات لجوان التودريب المؤسسوي ولجوان التودريب المشوترك نافوذة موا لوم تتعوارض موا أنظموة
ولوائح الهيئة ولم يرد عليها اعتراض من المدير التنفيوذي المشوارك للتودريب فوي القطوا التودريبي
خالل خمسوة عشور يوموا مون تواريخ وصوولها ليوه و ذا اعتورض عليهوا تعواد لوى اللجنوة مشوفوعة
بوجهة نظره لدراستها من جديد فوذا بقيت اللجنة على رأيها تحال القورارات المعتورض عليهوا لوى
المدير التنفيذي للتدريب للبت فيها وله حق تصديق القرارات أو تعديلها أو لغائها.
.11تعد قرارات لجنة البرنامج التدريبي نافذة ما لم تتعوارض موا أنظموة ولووائح الهيئوة ولوم يورد عليهوا
اعتراض من رئويس لجنوة التودريب المؤسسوي للبورامج المكتملوة أو رئويس لجنوة التودريب المشوترك
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للبرامج المشتركة خالل خمسة عشر يوما من تواريخ وصوولها ليوه و ذا اعتورض عليهوا تعواد لوى
ال لجنووة مشووفوعة بوجهووة نظووره لدراسووتها موون جديوود فوووذا بقيووت اللجنووة علووى رأيهووا تحووال القوورارات
المعترض عليها لى المدير التنفيوذي المشوارك للتودريب فوي القطوا التودريبي للبوت فيهوا ولوه حوق
تصديق القرارات أو تعديلها أو لغائها وفي حال كان المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطا
التدريبي هو من يرأس لجنة التدريب المشترك فتحال القرارات للجنة التدريب المشترك للبت فيهوا
ولها حق تصديق القرارات أو تعديلها أو لغائها.
 .12يتولى أحد أخصائي الدراسات العليا في الهيئة تنسيق اجتماعات المجالس واللجان العلميوة للتودريب
ولجان التدريب المشتركة وال تواصل بين األعضاء ومتابعة األعموال وصوياغة المحاضور وتوقيعهوا
من الرئيس واألعضاء المشاركين.
 .13يتعين على المراكز التدريبية تخصيال منسقين الجتماعات لجان اإلشراف علوى البورامج المكتملوة
لوووديهم والتواصووول بوووين األعضووواء ومتابعوووة األعموووال وصوووياغة المحاضووور وتوقيعهوووا مووون الووورئيس
واألعضاء المشاركين.
 .14في حال غياب أي عضو عن جلسوات المجلوس أو اللجنوة العلميوة للتودريب لوثالث مورات متتاليوة أو
أربا مرات متفرقة خالل السنة التدريبية أو في حال عدم قيامه بمهامه أو اعتذاره عن االستمرار
فوي عضووويته فيتعووين علووى رئوويس المجلووس أو اللجنووة طلووب اسووقاط عضووويته واسووتبداله بوورخر عوون
طريق رفا طلب بذلك من خوالل المودير التنفيوذي للتودريب لوى األموين العوام وفوق اإلجوراء المونظم
لذلك.
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أحكام عامة

القاعدة العشرون

يلتزم كافة أعضاء المجالس واللجان المنصوال عليها فوي هوذه القواعود بقواعود السورية والحود مون
تضارب المصالح المعتمدة لد الهيئة والتوقيا على النموذج المعد لذلك.
يحووق لموون صوودر بحقووه قوورار موون حوود المجووالس أو اللجووان المرتبطووة بالتوودريب الووتظلم منووه وفقووا
إلجراءات التظلم المعتمدة في الهيئة.
تنشر هوذه القواعود فوي الموقوا اإللكترونوي للهيئوة ويعمول بهوا بودءا مون العوام األكواديمي الوذي يلوي
حصول المؤسسة الصحية على قرار االعتماد المؤسسي وفقا للخطة الزمنية المقرة لتطبيق مشرو
التميز الوطني في التدريب الصحي وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
للمجلس التنفيذي للتعليم والتدريب حق تفسير هذه القواعد.
يصدر األمين العام للهيئة القرارات الالزمة لتنفيذ هذه القواعد.
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