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 :عامةالسئمة أوال األ
 

 هل هناك دليل لسنة االمتياز وتوصيف لممهام الخاصة بطبيب االمتياز؟ .1
 وكل بنودىا واجبة التنفيذ. نعم

 
 ما الجزاء المترتب في حالة عدم التقيد بأحد بنود الدليل بدون سبب مقبول؟ .2

 المخالف ألي بند من البنود معرض ألحد أو بعض العقوبات التالية: 
 ر وأخذ التعيد بعدم التكرارلفت النظ 
 كل الدورة التدريبية جزء أو إعادة 
 الخصم من مكافأة سنة االمتياز 
 عشر شيرا األحد إلىسنة االمتياز لفترة تتراوح ما بين الشير  إيقاف 
 الطرد من السنة وعدم الحصول عمى شيادة االمتياز 

 
 ما الذي يحدد درجة العقوبة ومن من؟ .3

حسب درجة وحيثيات المخالفة وتكون عادة من قبل مشرفي سنة ة تحدد عمى بدرجة العقو 
أو لمتعاليم االسالمية المخالفات لألدب العام . أو من وكيل الكمية لمشؤون االكاديمية االمتياز

 .لمنظر فييا األكاديميةأو ألنظمة الدولة تحال الى لجنة الشؤون 
 

 لعقوبات المتخذة بحقي؟ما الذي يجب عمي عممه في حال رغبتي لمتظمم عمى أحد ا .4
مشرف سنة االمتياز بالكمية في حالة أن العقوبة قد اتخذت من قبل أحد  إلىيتم تقديم التظمم 

مشرفي السنة باألقسام أو الى وكيل الكمية لمشؤون السريرية في حالة أن العقوبة قد اتخذت 
مية في حالة أن لجنة الشؤون االكاديمن قبل مشرف سنة االمتياز بالكمية أو الى رئيس 

 .العقوبة قد اتخذت من قبل الوكيل
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 ما هي كيفية التظمم؟ .5
يتم كتابة خطاب تظمم أو شكوى يتم فييا سرد واقعة المخالفة بالتفاصيل ومرفقا معيا أي 

مثل )منيا يجب العمم أن التظممات والشكاوي والتي ال يمكن التحقق . دالئل تبرئ المعاقب
أو عقوبات التغيب وعدم االلتزام دون دليل مادي أو موقف مابين شخصين دون شيود 

 . سوف يكون من الصعب اتخاذ القرار المناسب ليا( شيادة شيود
 

 هل يمكن لمتظمم أن يزيد من درجة العقوبة؟ .6
 .كما يمكنو تخفيفيا أيضا. نعم

 
 هل يمكنني ذلك؟. أنا مقر بالمخالفة ولكني أرغب بتخفيفها .7

 .ت والشكاويوتعامل معاممة التظمما. نعم
 

ما الذي عمى عممه في حالة تعارض أحد بنود سنة االمتياز مع نظام المستشفى التي  .8
 أعمل بها؟

 .يتم اتباع نظام المستشفى التي تتدرب فييا ماعدا نظامي االجازات والعقوبات
 

هل يمكنني بداية تدريبي واعتراضي عمى الالئحة . أنا معترض عمى أحد بنود سنة االمتياز .9
 بعد؟ فيما

 .ان تقديمك لسنة االمتياز يعني المامك التام وموافقتك لجميع بنود الالئحة
 

 ؟باألنظمةهل أتعرض لمعقاب في حالة أن المخافة قد وقعت مني جهال  .01
 الئحةتام وموافقتك لجميع بنود الان تقديمك لسنة االمتياز يعني المامك ال. نعم
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 الجداولبأسئمة خاصة : ثانيا

 
هل يمكنني . االمتياز الخاص بي ولكني أرغب في اجراء تعديالت عميه تم عمل جدول .1

 ذلك؟
 .في أضيق الحدود إالاسمك لممستشفيات  إرسالال يمكن تعديل جدول االمتياز بعد 

 
 لسنة االمتياز المتفق عميهطمبات التعديل في الجدول  .2

 الحاالت الغير مسموح بها الحاالت المسموح بها
    التدريبلمستشفى ا إلغاءرفض أو 

 (ةمحدود المتوفرة خياراتال مع العمم أنطمب جديد  تقديم)    
    داخل المستشفى األقسامالتبديل بين 

 موافقة المستشفىمن موعد التدريب و   األقلقبل شير عمى  بشرط تقديم الطمب)     
 (األماكنوتوفر      
   التبديل مع أحد الزمالء 

 (موافقة المستشفى و من موعد التدريب األقلقبل شير عمى بشرط تقديم الطمب )   
   توفر عذر رسمي يتطمب التعديل في الجدول 
  خرآأي مستشفى  إلىمن المستشفى الجامعي  لتحويلا  

   األدنىوأن يتبقى الحد  من موعد التدريب األقلالطمب قبل شير عمى  بشرط تقديم)   
 كان غير شاغر في المستشفى المرادوأن يتوفر م, جدو  إذامن عدد أطباء االمتياز      
 (الذىاب ليا حسب القائمة المتوفرة لدى الكمية     

 

   التعديل لظروف المواصالت داخل نفس المدينة 
   التعديل لظروف عائمية غير معروفة أو ال تستدعي التعديل 
  ر التخصص المرغوب فيو أولمستشفى أخر لتغي التحويل 

 ن المكان الجديد أفضل أل     
 (بياالمسموح لو كان التعديل من المستشفى الجامعي حسب الشروط  إال)      

   التعديل من أجل االمتحانات أو المقابالت الشخصية 
   التعديل بعذر غير رسمي 
   لتعديل قبل أقل من شير ألي سبب كان ا 

 المستشفى الجامعيفي  ديلالتع سمحيو الرسمية الطارئة  األعذارفي حالة  إال)    
 (األقلعمى  أسبوعينقبل  وذلك       
   لتعديل لمستشفى خارج جدة من مستشفى غير الجامعيا 
   لتعديل لمرافقة أحد الزمالء أو األقرباء في الدواما 
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 ما هي األعذار الرسمية المقبولة؟ .3

  حكومي أم مستشفى خاص يجب تقديم تقرير طبي من مستشفى ) األعذار المرضية
 ويشمل ذلك الحمل( يكون مصدقا من المديرية العامة لمشؤون الصحية

 يجب التقدم ) مريض أو العائل , زوجة, أعذار وجوب التوجو لمدينة اخرى لمرافقة زوج
 (بما يثبت ذلك قبل عمى األقل شير من بداية الدورة

 يجب ارفاق ما يثبت ىذه ( وفاة في حالة العائل, طالق, زواج)ثبتة األعذار العائمية الم
 اسابيع بالنسبة لمزواج 6الحاالت وبفترة ال تقل عن 

 وجود موافقة رسمية لمتدرب خارج الدولة عمى أن يتم تقديميا قبل شير عمى األقل 
 

 ؟. حد الحاالت المسموحة فيها لمتعديلأل في حالة مطابقتي كيف أتقدم لمتعديل .4
يجب التقدم خطيا لمتعديل مع ارفاق االوراق الثبوتية في حالة العذر الرسمي الى مشرف سنة 

في حالة عدم . لن يتم البث في أي طمب شفيي. االمتياز بالكمية ضمن الفترة المسموح بيا
المسجل لدينا أو  البريد االلكترونيقدرة الطبيب لمحضور لمكمية فيمكن التقدم عن طريق 

 .يض خطي ألحد الزمالء لمتقدم بدال عنكارسال تفو 
 

 ؟. المستشفى لتدريبي إلغاءحالة في  اإللغاءطمب  إرسالهل يمكن لمكمية  .5
األحوال ارسال طمب الغاء تدريب أي طبيب امتياز اال في حالة ال يمكن بأي حال من 

 .االعذار الرسمية المذكورة أعاله
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في أحد  ألكون متدربا زائدا عن المسموح به بالنسبة لشرط توفر المكان هل يمكنني التقدم .6
 ؟المستشفيات

معظم المستشفيات داخل جدة أو حتى خارجيا ال تسمح بيذا التقدم مما يجعل فرصة قبولك 
فرت الشروط ا طالما تو يم عمييالتقد فيمكنالمستشفيات التي تسمح بيذا التقديم . شبو معدومة
 الالزمة لذلك

 

 مستشفيات مضمونة من حيث الموافقة عمى التدريب؟هل االماكن المتوفرة في ال .7
بخالف المستشفى الجامعي ال يوجد أي ضمان لمموافقة في أي مستشفى خصوصا 

 . المستشفيات خارج مدينة جدة
 

 كم المدة المتوقعة لمحصول عمى الرد لطمب التدريب؟ .8
 .ى شيرينيتم الرد عمييا خالل شير المعظم الطمبات . تختمف المدة من مستشفى ألخر

 

 ما أقصى مدة يمكن االنتظار لها لمحصول عمى رد؟ .9
عندىا يعتبر الرد كان بالرفض . بداية الدورة اييما يأتي أوال قبلأشير من التقديم أو شير 

 .معو عمى أساس ذلك ويتم التعامل
 

. اال انني لم أسممه لمجهة المرسل لها ألحد المستشفياتاستممت خطاب توجيه  .11
 .التعديل في الجدولهل يمكنني طمب 

الخطاب المسمم لك ىو خطاب رسمي موجو لمجية المستممة يجب ايصالو في أقرب وقت 
في حالة تغيير الرغبة قبل . الجزائية لممساءلةعدم تسميمك ليذا الخطاب يعرضك . ممكن

تسميمو فيجب اعادتو لمكمية بأسرع مدة ممكن ال تتجاوز اسبوع واحد من تاريخ تسممك 
 .يجب مخاطبة مكتب سنة االمتياز في حالة تجاوز ىذه المدة. لمخطاب

 

 هل يمكنني تقسيم شهور التدريب األساسية؟ .11
 ال
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 واإلجازات األسئمة المتعمقة بالغياب: ثالثا
 

 ما المدة القصوى المسموح فيها بالتغيب؟ .1
 7أيام لدورة الشير و  5أيام لدورة االسبوعين  3ىي  مقبول صى مدة غياب بعذر رسميأق

 أيام لدورة الشيرين
 
 

 بعذرغير مقبول؟ما المدة المسموح فيها لمتغيب  .2
في حالة وصول . ال يسمح بأي يوم غياب أو حتى لجزء منو بدون عذر مقبول

عمما بان التغيب لفترة أكثر . فانو يتوجب عميك اعادة الدورة كاممة% 01الغياب ل 
تصل الى الحرمان في من ذلك تعرضك لعقوبات تشمل الخصم من المكافأة وقد 

 .حالة التكرار
 
 

 ما االعذار المسموحة لمغياب؟  .3
  يجب تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي أم مستشفى ) األعذار المرضية

 ويشمل ذلك الحمل( خاص يكون مصدقا من المديرية العامة لمشؤون الصحية
  يجب ( ىوفاة قريب من الدرجة االول, طالق, زواج)األعذار العائمية المثبتة

 ارفاق ما يثبت ىذه الحاالت
 مثيل الجامعة في احد المؤتمراتوجود موافقة رسمية لمت  
 يسمح بغياب يوم واحد في . )حضور المقابالت الشخصية واختبارات القبول

يومين لدول الخميج والشرق , حالة أن المقابمة أو االختبار كان داخل المممكة
يجب التقدم لمشرف االمتياز في أسرع ( اوأمريك ألوروبااالوسط و ثالثة أيام 

وقت ممكن وفي حالة التأخير عن ذلك فقد يضطر المشرف لمنعو من التغيب 
 او اعتباره غيابا بدون عذر
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 الغير مقبولة؟ األعذار الشائعة ما .4

  الغياب لحضور المؤتمرات أو الدورات اال في حالة موافقة مشرف االمتياز بالقسم عمى
 .بان سنة االمتياز ال تحتوي عمى اجازة تعميميةذلك الحضور عمما 

 اعذار عائمية غير مقبولة 
 عدم توفر لممواصالت 

 ما ىي الفترة المسموح فييا تقديم أعذار الغياب ؟ .5
  يجب تقديم األعذار قبل التغيب بفترة كافية إال في الحاالت الطارئة فإنو يجب تقديميا

 .القسم عن الغيابأيام عمل مع إبالغ مشرف االمتياز ب 4خالل 

 


