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 االعتماد األكاديمي للمستشفيات

 اومواصفاته ة والتدريبيةالتعليميو يات الجامعيةمعايير المستشف

 

 

 مقدمة

علميررا  علعليميررا عب ايررا الررافأ  لرر  دعم  فررا ل رر ي  ال عايررأ  بكافررأ كارركالك ا  رر ا   المستشرر   يعتبرر 

 يكرررهت كت ينبغرررا  مرررا المهمرررا   هررر   ألداء المالئررر  المنرررا  يجرررن كت يترررهف  فيرررك عبررر ل الصررر يأ  

 الترررا عال رري  عالمهرررا  الرر    علرررم  م ررائ   كهررر  كحرر  المسرررتم المهنررا  عالتطرررهي  الطبررا التعلرري 

 .بها يعمل

 لطلبرررألطبيرررذ هررر   المعرررايي  لصرررن  المستشررر يا  الترررا ل ررر   التررر مين السررر ي   عالعملرررا  لغايرررا 

 العليرررررا عال ماسرررررا  البكرررررالهميه  ا حلترررررا فرررررا الصررررر يأ عالتخصصرررررا  الطبيرررررأ الكليرررررا 

 اررر  التعاارررل  ي يررأ حررره  عالخبرر   عالمع فرررأ المهررراما  ا تسررا  ب صررر  عذلرر  العرررالا  عاالختصررا 

 المأاهنررررأال عايررررأ الصرررر يأ  عل رررر ي حاجرررراله  لررررم  السرررريام الا ررررافا للمجتمرررر   عفهرررر  الم لرررر 

  ال ضرررل  عالممامسرررا الترررا لسرررتن   لررر  الررر ليل العلمرررا عالمعرررايي  العالميرررأ المعتبررر    لهررر  عالشررراالأ

 :التالاعل  الن ه 

 الجااعأ اعقبل  ليا  الطن  ا  المملهك كع التاب  الشاال الم جعا المستش   هه :جامعيمستشفى 

عال   خ  األ الص يأ الكليا  كع الطن  ليأ لها لنتما التا الجااعأ كنظمأ عحا ميتك عملك فا عيتب 

 ه عالعل األسنات عطن الطن طلبأ لعلي  هه  نشائك ا  الغ ض حيثس ي    022ل ل ع د كس لك ع  

 االختصا ع العليا ال ماسا  طلبأب ااج ل ميبيأ مئيسيأ عف عيأ عدقي أ لت مين ع عكطباء الص يأ

 هيئأ كعضاء ط يذ ع  للم ل  المختل أع الم جعيأ الطبيأ ا الخ ا ل  ي   ل  باإللافأالعالا 

 .الطن  ليأ كسال   ا  للعمل المت  غي  الت ميس

هه المستش   ال كهاا كع الخا  ال   ي ته  عل  التخصصا   تدريبي: تعليمي مستشفى

ال ئيسيأ األمبعأ     كدن  عاعت ف بك ا  قبل المجلس الطبا األمدنا لغايا  ب ااج اإلقااأ فا 

 ات استش     ذا ات استش   عااا كع فا التخصص ال قيذ   ذاكمب  لخصصا  عل  األقل 
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 لت م ااسته  دمجأ البكالهميه   فالص يأ األخ   يمك  لطلبأ الطن عالعله  ا حيث  اتخصصا

 .ال ماسيأ خطته  اتطلبا  الستكما  فيك

هه المستش   ال كهاا كع الخا  سهاء  ات عااا كع اتخصصا عال    :ملحق تدريبيمستشفى 

ا  عل  لخصص عي ته استه  دمجأ البكالهميه   فا الص يأيت م  بك طلبأ الطن عالعله  

 الص يأ ل عايأا ل  ي بك  علكنك استش   مدي ا فا  خاصأمئيسيأ اع دقي أ عال يهج  ل يك ب ااج  قااأ 

 . لت ميبيأا لتعليميأيا  المستش ألح  ا عالت مين

علغايا  لطبيذ ه   التعليما  بالتهاز  ا  األنظمأ عالتعليما  الصادم  عالناف   األخ   اال 

 األمدنا  فات المصطل ا  عالم اهي  التاليأ لع ف  ما يلا:عزام  الص أ كع المجلس الطبا 

 

هه الت خيص النهائا الصادم ع  عزام  الص أ بع  استكما   افأ الش عط  ترخيص المستشفى:

 الم  م  عال   بمهجبك يستطي  المستش   امامسأ عملك عل  ي  خ اا  ال عايأ الص يأ للم ل .

 

المستش يا  ال كهايأ كع الخاصأ الم خصأ عل  اهاد  هه حصه  : ة الصحيةعتماد المؤسسإ

اعتماد كع جهد  ا ليأ كع دعليأ لؤ   عل  ق ملها عل  ل  ي  خ اا  ال عايأ الص يأ عفذ اعايي  

 ال ضل . ا السالاأ عالجهد  عالممامس

 

هه حصه  المستش يا  ال كهايأ كع الخاصأ الم خصأ عالمعتم   اعتمادا  االعتماد األكاديمي:

اؤسسيا عل  اعتماد ك اديما ا  هيئأ اعتماد اؤسسا  التعلي  العالا عجهدلها  بما يضم  لهف  

 تادمج فا الص يأعالطبيأ  عالعله الطن  طلبأ لت مين المناسبأالبيئأ التعليميأ عالت ميبيأ عالب ايأ 

 البكالهميه  عال ماسا  العليا. 

 

أ ال اصل الم خصأ الخاصأ كع ال كهايأ المستش يا  حصه  ههالبرامجي: المؤسسي واالعتماد 

 ب ااجا ا  المجلس الطبا األمدنا لب ااج اإلقااأ عال االأ  بما يضم  لهف اؤسسا عاعتماد  عل 

البيئأ الت ميبيأ عالت ييميأ عالب ايأ المناسبأ الستكما  اتطلبا  ب ااجه  الت ميبيأ عا تسابه  للمهاما  

 لتهاصليأ المطلهبأ.الس ي يأ عاألخالقيأ عا
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 االعتماد األكاديمي:  

هه لمات لهفي  البيئأ التعليميأ عالت ميبيأ  برنامج االعتماد األكاديميات اله ف ال ئيسا ا  عجهد 

عالب ايأ المناسبأ  ب يث يتمك  المت م  ا  التعل  عل  ي  ال عايأ الطبيأ اآلانأ ذا  الجهد  العاليأ 

 للم ل  لم  نظا  اا افا فعا  ا  قبل اش في  اؤهلي . 

ميأ عل  الب ااج التعلياتطلبا  عااأ يمك  لطبي ها  برنامج االعتماد األكاديميلعتب  اتطلبا  

عال ماسا  العليا ا  الكليا  الطبيأ عالعله  الص يأ فا الجااعا     ا البكالهميهتلطلبأ دمج

 لإلقااأ عال االأ. أباإللافأ للب ااج الت ميبي

لعتم  ب ااج اإلقااأ عال االأ لألطباء عل   عطاء الصالحيا  عاالاتيازا  لألطباء بشكل ل مجا 

يا  علم  ب نااج ا  د ا  اجل لمات جهد  ال عايأ الص يأ عسالاأ الم ل . بناء عل  الك ا

 ما يمك  لطال  الجااعا  ال يا  ببعض اإلج اءا  الطبيأ ل ت اا اف  هادم اؤهلأ. ه ا 

  .المهنيأباإللافأ لم اعا  المتطلبا  األخالقيأ ع

هايأ المستش يا  ال كاستش   ا  اا ل  ل  ي   بتع ي  المصطل ا  كعال  يمك  ال  بناء عل   

 عك جااعا  مستش   الهيئأ اعتماد عل  لل صه الت    له ا الب نااج  اع الجااعيأ كع الخاصأ

 :أالتالي طوالشر مبدئياما حقق  ذا  ال ذ ل ميبا استش   كع ل ميبا لعليما استش  

   ات يكهت ا خصا  حسن ال هاني  عاألنظمأ الناف 

 ص يأ.المؤسسا  الخا  بالعتماد الاهاد  اعل   ال  ات يكهت حاص 

   كت يكهت حاصال  عل  االعتماد المؤسسا عالب ااجا فا التخصصا  ال ئيسيأ األمب  ا

  المجلس الطبا األمدنا.
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 المحاور .أ

 يت  الت لين إلج اء ال يام  لبرنامج االعتماد األكاديميبع  التأ   ا  كهليأ المستش   للت    

 يأ:التال المحاورالمي انيأ للمستش   للتأ   ا  ا   ل  يذ اتطلبا  االعتماد عالتا لغطا 

 

 والمرجعية االكاديمية ةيالمؤسسالعالقة  أوال:

 

  والمرافق الموارد ثانياً:

 

 االفراد ثالثاً:

 

 البرنامج التدريبي رابعاً:

 

 البحث العلمي والنتائج خامساً:

 

 التقييم والتقويم واالمتحانات اً:سادس

 

 البيئة الخاصة بالتدريب والعمل اً:بعسا

 

 ً  : التبادل األكاديمي وتثقيف المجتمعثامنا

 

 أاعينا  المتطلبا  التا ينبغا ل  ي ها بنسبأ  أاجمهع ا  الم اعمعين مج ل ت  ل ا هم 

 العتبام الم هم ا  ذ
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 والمرجعية االكاديمية ةيالمؤسسالعالقة أوال: 

 لعالهيك بينهما عالعالقأ المستش   فا عال نيأل  ي  نظا  ال ه مأ اإلداميأ يت   .1

 -عبما يتضم  عل  األقل اا يلا:  ال   ي تك  اليك فا  دام  اؤعنك التنظيما

معايأ ع الطبا عالص ا تعلي  المهنالل داعماتنظيما للمستش   الهيكل الكت يكهت  .ك

 .ل  ي  كدعام عاسؤعليا   ل ط ف فيما يتعلذ بالب نااج التعليماالم ل  ا  

 أ.ال علي لتمكي  المستش   االلت ا  بالمعايي كافيأ الماليأ المهامد لهف  ال . 

المهنيأ عالتعليميأ التا يمك  فيها للبيأ اتطلبا  المناهج عالبيئأ األخالقيأ  لهف   .ج

 العااأعالنشاط العلما عالك اءا  

عل  الب ااج التعليميأ للطال   ذا  العالقأ اؤسسأ التعلي  العالا عاا اف سيط   .د

 .عالم يمي 

كت يكهت ل   المستش   سياسا  ع ج اءا  اكتهبأ اطب أ للطال  عالمت مبي   . 

 .الص يي  لتهجيك دعمه  عاسؤعليته  كثناء لهاج ه  فا المستش  

 

لتع ف ل المشام ي  فا الت ميس عالت مين الس ي يي  مبي  للم ب نااج لهجيها عجهد .0

   بما فا ذل  كه اف التعلي لب ااج الت ميسيألالتعليميأ عاخ جا  التعل  عل  األه اف 

  عالت مين الس ي  

 ذا  ات المستش   غي  جااعا فينبغا عجهد ال اقيا  بي  المستش   عاؤسسأ التعلي    .3

 الطبيأ عالص يأ علشمل ه   االل اقيأ:العالا التا ل ته  عل  الب ااج 

 

اإلطام العا  لم اعم التعاعت فا المجا  التعليما عالت ميبا عالمسؤعليا  التا ل    .ك

 عل   ل ط ف ا  النهاحا اإلداميأ عال نيأ عالماليأ عاللهجستيأ.

عجهد خطأ عسياسأ عال أ إلع اد كعضاء هيئأ الت ميس الس ي يي  لممامسأ  . 

   علع ي  ق ماله  األ اديميأ ميس عل يي  الطال  عالم يميكدعامه  فا الت 

 عالتهاصليأ.

 المساع  لالستم ام فا الس ي  لعضه هيئأ الت ميس  استم   عمليأ ل يي   .ج

الت ميس عالت مين  عفذ اليأ عال أ لشمل ل يي  الطلبأ عاسؤعلا المستش   

  عالمؤسسأ التعليميأ.
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 ال اعمأ/ ال اعيأ: األ اديميأ المؤسسأ .4

 المجلس)جااعأ كع اؤسسأ لعلي  عالا كع  ا  ا اديميالمسؤعلأ  الجهأيت  ل  ي   .ك

  كع المجلس الص يأ لالختصاصا  الع با المجلس كع األمدنا الطبا

 ع  الب نااج الت ميبا/ التعليما فا المهاق  المختل أ( التم يضا

 ا  قبل ا ي  اؤهل.  األ اديما يت   دام  الب نااج  . 

 يت  ل  ي  المهق  اإلدام  للهح  / ال ائ   التا يت  فيها ب نااج ال االأ.  . 

 

ا فاهاق  الت مين: يت  ل  ي  اهاق  الت مين المختل أ لم  المؤسسأ ال اعمأ/ ال اعيأ  .5

خامج البل . عيت  ل  ي  العالقأ ا  ه   المهاق  لم  عثي أ مسميأ )ااال  ا     عداخل 

 الت اه ( لت  ي  المها  عالمسؤعليا  عاليا  التهاصل عالتنسيذ. 

 

 ً  وارد والمرافقالم: ثانيا

عل  ا  بأ جغ افيأ ا  لم  ال    الجااعا كع  الجااعايجن كت يكهت المستش    .1

لعله  ا علكاال الت ميس كف يا بي  لتسهيل داج التا ي لبط بها اؤسسأ التعلي  العالا 

 األساسيأ عالس ي يأ فا المناهج ال ماسيأ.

 لهف  الم افذ عالمع ا  الالزاأ للعمليأ التعليميأ / الت ميبيأ  .0

 المكالن عالم افذ المناسبأ للم مبي  .ك

ال اعا  الت ميسيأ عغ ف المناقشأ عغ ف االجتماعا  الكافيأ بما يتناسن عاع اد  . 

 المت مبي 

لعمليا  التعلي  عالتعل  ا  لهف  كجه   ال اسه  المع ا  التكنهلهجيأ الالزاأ  .ج

( المتاح للمت مبي  عاإلاكانا  الالزاأ WiFi) نتعابكأ ال سلكيأ لإلنت 

 لالستشام  ع  بع .

 اع ا  ل مين  افيأ لت  يذ األه اف التعليميأ لب نااج التا ي  الص ا المهنا. .د

 لالست احأ عح ظت مبي  آانأ للطال  المهنيي  الص يي  عالم افيأ ع ا اساحعجهد  .3

 .الشخصيأ ه اتعل ال
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 :عمقا كع ا هسننظا  سجال  طبيأ عجهد  .4

 ا يضعايتك لكل عماسام الم ض ال   ل  لشخيصك التاميخ الم لا عيهثذ  .ك

الص يي    عفذ الصالحيا  الممنهحأ للممامسيفا جمي  األعقا   ااتاحيكهت  . 

 عالمت مبي  عالطلبأ

 بجهد  عدقأ عاليأي ع  بشكل  اف معايأ الم ل   .ج

 أالعلميلألنشطأ  علهاا  الالزاأكنشطأ لمات الجهد  عالميسهل   .د

المناسبأ اإلج اءا  عل  ا   ه   السجال  كا  عس يأ توفر ما يضمن  . 

 عالكافيأ لعمل نسخأ احتياطيأ ا  جمي  سجال  الم ل .

 

  التهاصل الس يعجهد قاع   بيانا  ا  ثأ باستم ام بأسماء المت مبي  عالطلبأ عاليا   .5

 اعه .

 عالمت مبي .ال   ال سما للطال  عجهد سياسأ خاصأ لنظ   .6

 

 للطال  عالمت مبي . اانأ عل ت اا اف اباا  ا  المستش  خ اا  غ ائيأ لهف   .7

 

 

بما  أعالكت عنيأ اناسب عمقيأ عا اج    تن امالئمأ للب ث المناسبأ عالليا  اآل لهف  .8

 .يتضم 

بما يضم  سههلأ ال صه  عليها ا   لها داميت  ع الالزاأ الكتن عالمجال  لهف   .ك

 كح ث المعلهاا .األقسا  عبما يضم  لهف  جمي  قبل 

 ات لكهت اتاحأ للمت مبي  عبمع ال  استخ ا  اناسبأ. . 

 التص ح عال خه  ل هاع  المعلهاا  الطبيأ.خ اا   لهف  .ج

  افيأ   اعلهاا عاصادم  ا  اهامد اناسنذا  حج  عالساع  االئمأاكتبأ طبيأ  .د

ل ع  ب نااج التعلي   بما فا ذل  الهصه   ل  ال عميا  الطبيأ ال يهيأ عالس ي يأ 

 كع اإللكت عنيأ. الهمقيأسهاء  الصلأ عغي ها ا  ال عميا  ذا  
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 بيئأ الت مين الس ي   .9

 عاألاعأ اال خ اا  عل  األا اض  الم ل   ف ص عاعالجأخ اا  لهف   .ك

عالخ اا  المختب يأ المناسبأ عالمتهاف أ ا   ال ص  عخ اا   الهمي يأ عالخ اا  

األه اف التعليميأ عمعايأ الم ل   عالتا ل ع  معايأ الم ل  فا الهقت 

 .المناسن عبجهد  عاليأ

عالتا لشمل سههلأ  الخامجيي  يهف  المستش   ا افذ ل مين جي   للم ل   . 

 عاالئمأ التعل  عجهد  ال عايأ الص يأ عسالاأ الم ل  عالخصهصيأ.

عالتا لشمل سههلأ  الطهامئ يهف  المستش   ا افذ ل مين جي   فا حاال   .ج

 عاالئمأ التعل  عجهد  ال عايأ الص يأ عسالاأ الم ل  عالخصهصيأ.

التا لشمل سههلأ ع ال اخليي  يهف  المستش   ا افذ ل مين جي   للم ل   .د

 عاالئمأ التعل  عجهد  ال عايأ الص يأ عسالاأ الم ل  عالخصهصيأ.

ي عد المستش   األطباء الم يمي  عطال  الطن بالمساحأ عالمع ا  الالزاأ للتعل   . 

 عالت مين.

ي عد المستش   طال  العله  الص يأ بالمساحأ عالمع ا  الالزاأ للتعل   .ع

 .عالت مين

كت  ا يابتبم الم ل   عل ليل لبيانا  الخصبتهفي  المستش     ه يبيانا  الم ل :  .12

 المطلهبأ علشمل: الكافيأ عالمتنهعأ خب  السي صلهت عل   عالم يمي الطال  

 

ال    عالعم  األا اض عا  حيث لنهعه  ا  الم ل  ع أ افي ادع ك عجهد .ك

  عالجنس للمستش    كل علكل قس

 ئميأ عالطهاماالختيا االدخا بيانا  ع  حاال    . 

 ع د حاال  ال خه   ل   ل قس  عل  كسا  يهاابيانا  ع  اتهسط   .ج

اص هب ا ببيانا   اغا    ع د األس   فا المستش   عفا  ل قس  بيانا  حه  .د

 قسا اال

 ع د زياما  العيادا  الخامجيأ عالطهامئ بيانا  ع  اتهسط  . 
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حسن نهع  لصغ   عاالكب    الج احيأ ع د ال اال  بيانا  ع  اتهسط  .ع

 الج احأ

 .ع د طلبا  المختب ا  عاألاعأبيانا  ع  اتهسط  .ز

 

 عجهد ا    اعلهاا  دعائيأ للكهادم الطبيأ العاالأ عللم ل  عا اجعا المستش  . .11

 

 ً  االفراد: ثالثا

يت   دام  الب نااج الت ميبا/ التعليما اع ب نااج ال االأ ا  قبل ا ي  اؤهل  يت  لعينك ا   .1

 قبل الجهأ المخهلأ  لك صالحيا  عاسؤعليا  ا  د  لضم  اإلدام  ال عالأ للب نااج. 

ي لبط ا ي  الب نااج عيتهاصل ا  الجها  األخ   ذا  العالقأ ا  اجل لمات نجاح 

 .ملباط ا ي  ب نااج ال االأ ا  ا ي  الب نااج ال ئيسا فا االختصا (الب نااج )ااال  ا

 

التعليميأ الطبيأ عغي  الطبيأ المؤهلأ  الل ي  يتمتعها  ميت  لهفي  الع د الكافا ا  الكهاد  .0

بالمهاما  عالك ايا  التعليميأ المناسبأ عالمهنيأ العاليأ  لتهفي  ال ع  عاالا اف ال عا  

 للمت مبي .

ا  الكهادم الطبيأ يعملهت ب عا   لا فا المستش   الجااعا  %62يكهت ات  .ك

ات  غهت للعمل فا المستش    عبهجهد ثالثأ اختصاصيي  ات  غي  فا 

 التخصصا  ال ئيسيأ عاختصاصيي  اثني  فا التخصصا  ال  عيأ عل  االقل.

 مافا المستش   التعلي  لاا  الكهادم الطبيأ يعملهت ب عا   %42يكهت  ات . 

 ني اث عبهجهد ثالثأ اختصاصيي  المستش    فاللعمل  ات  غهتالت ميبا 

 أال  عي  التخصصفا ا اثني   يعاختصاصيات  غي  فا التخصصا  ال ئيسيأ 

 عل  االقل.

 الت ميبافا المستش     لا ب عا  يعملهت الطبيأ الكهادم ا  %32يكهت  ات .ج

 فا غي ات   اثني  اختصاصيي  عبهجهد المستش    فاللعمل  هتات  غ المل ذ

 .لاالق عل  أال  عي ا لتخصصا فاعاح   عاختصاصا ال ئيسيأ التخصصا 

 االقسا  الطبيأ المؤهال  المطلهبأ. م ساءيمتل  كت  .د

 لهف  النسبأ المئهيأ المطلهبأ للمهظ ي  ال نيي  عاالداميي  العاالي  بشكل ات  غ. . 

 ج ئا.ل العاالي  بشك ال نيي ع االداميي  للمهظ ي  طلهبأالمئهيأ الم النسبأ لهف  .ع
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 .اج ئ األطباء العاالي  بعملنسبأ المناسبأ ا  األطباء الم يمي   ل  ال لهفي  .ز

 .العاالي  ب عا  ج ئا االطباءنسبأ المناسبأ ا  طال  الطن  ل  ال .ح

هيئأ الت ميس المناسبأ لت مين طلبأ العله  الص يأ المؤهال  المطلهبأ عكت  لهف  .ط

 نسبأ كعضاء هيئأ الت ميس  ل  الطال  اناسبأ.لكهت 

يجن كت لستن  المعايي  المستخ اأ فا ال ك  عل  كعضاء هيئأ الت ميس  . 

  ل  اا يلا: ي الس ي ي

i.   بما فا ذل  المشام أ فا ب نااج لعليما ل ه   الت ميس ال  م  عل

  يي  عالتعالتغ يأ ال اجعأ  الممامسأ المنهجيا  الج ي   للتعلي  ال ائ  عل  

كع االلت ا  بالمشام أ فا ب نااج انهجيأ الت ميس ال   لنظمك اؤسسأ 

 التعلي  العالا

ii. .استه  اناسن ا  الب ث / النشاط األ اديما 

iii.  االاتاا  لمتطلبا  ب ااج التعلي  الطبا المستم  / التطهي  المهنا

 المستم .

iv.    ( سنها  لابت فعاليأ معايأ 5ال ل ل ع  خمس ) (  لينيكيأس ي يأ )خب

 الم ل .

 

 التعيي  .3

 يت  االلت ا  بمعايي  ا  د  ألهليأ االنضما  للب نااج الت ميبا/ التعليما .ك

 فا التعيي  عالع الأعالن اهأ االلت ا  بمبادئ الش افيأ  . 

 يت  ل  ي  عقبه  اع اد المت مبي  بناء  عل  المهامد عالكهادم المتهف   .ج

يهج  آليأ ا  د  لن ل المت م  ا  ب نااج / اهق  ل ميبا آلخ  لتضم  الت  ذ  .د

 المباا  ا  ص أ الت مين ا  الجهأ األعليأ.

 ً  البرنامج التدريبي: رابعا

 الك ايا : يت  داج الك ايا  التاليأ فا المنهاج الت ميبا عدع  المت مبي  لبناء ق ماله : .1

 المهنيأ .ك

 خاصأ باإلج اءا  الطبيأمعايأ الم ل  عالمهاما  ال . 

 المع فأ الطبيأ .ج
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 التعل  عالت سي  المبنا عل  الممامسأ .د

 اهاما  االلصا  عالتهاصل بي  االف اد . 

 الممامسأ المبنيأ عل  األنظمأ .ع

 

النشاطا  التعليميأ المج علأ: يت  لهفي  الهقت الكافا للمت مبي  للمشام أ عحضهم  .0

 لم  ب نااج اج ع . أالنشاطا  الت ميبي

الخب   الس ي يأ )اال لينيكيأ(: يت  ل  ي  الغايا  عااله اف المبنيأ عل  الك ايا  للب نااج  .3

عمأ/ المؤسسأ ال االت ميبا/ التعليما ا  خال  المؤسسأ األ اديميأ عبما يتهافذ ا  مسالأ 

 .ال اعيأ

يت  بناء الب نااج بشكل يضم   عطاء المت م  صالحيا  ات مجأ لضمات ا تسا   .4

 ما  الطبيأ المختل أ.المها

 النشاطا  العلميأ: .5

النشاطا  الخاصأ بالمت م : يتضم  المنهاج لطهي  المع فأ األساسيأ للمت م   .ك

فا الب ث العلما  عدع  المت م  فا المشام أ فا النشاطا  العلميأ علهفي  

 .المهامد الالزاأ ل ل 

 المناسن للكهادم فاالنشاطا  الخاصأ بالكهادم: يتضم  الب نااج لهفي  ال ع    . 

المشام أ فا فعاليا  التطهي  المهنا المستم  عالنشاطا  العلميأ المتعل أ بالب ث 

العلما عابادما  الجهد  عسالاأ الم ل  ععضهيأ الجمعيا  المهنيأ عالتعلي  

 الطبا.
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 ً  البحث العلمي والنتائج: خامسا

 المالئمأ:ب ايأ ال هاف  ال يت  لهفي  .1

عل  المشام أ فا  عالكهادم الص يأ هاف  لتشجي  األطباء الهائح عللا لتهف  .ك

 ه   الت ليبا  بشكل ص يح.يت  لهظي  ع الجي  الب ث عاكافأ  الب ث 

 التأ ي  عل  كخالقيا  الب ث عالت  ذ ا  ص أ المنشهما  الب ايأ.يت   . 

 الب ايأ المشامي  لن ي  نتائج .0

 .خامجيأ اصادم ا  كع المستش   قبل ا  لمهيلها ل  ب ايأ اشامي  .ك

 اجال  فا انشهم  جي   ب ث نتائج كع الكهادم الص يأ األطباء ل   لتهف  . 

 .ا كمأ

 .فا المشامي  الب ايأ الص يأالطبيأ ع العله  طلبأيشامك  . 

 بي  التكاال لظه ( عالنتائج الب ايأ المشامي  ذل  فا بما) الب ايأ المنشهما  .ث

 .المختل أ التخصصا 

 البش   العنص  لتضم  التا عالس ي يأ الص يأ الب هث .3

 اجلسالشاالأ التا لنظ  عمل  تشغيليأال ج اءا المياام األخالقا عاإل لهف  .ك

 .( IRB)الخا  باألب اث  المؤسسيأ الم اجعأ

 . االأ ح هقه  عحمايأ المشام ي  بالب ث األف اد ا  المهاف أ عل  ال صه  . 

 .عليك عاإلا اف الب ث اش عع لم اجعأ آليا  عجهد .ج
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 والتقويم واالمتحانات التقييمسادساً: 

 ل يي  المت مبي : .1

 (: Formative Assessment) الت يي  التكهينا .ك

    لضم  قيا  الكادم الت ميبا/ التعليما بت يي   عاهث أيهج  اليأ اهح

 المت مبي  ا  خال  الم اقبأ عالمالحظأ.

   الخاصأ بالت يي  عالمبنيأ عل  الك ايا .لتضم  االليأ ل  ي  االه اف 

  ل عي  المت مبي  بالتغ يأ ال اجعأ المناسبأ فا نهايأ  ل ا حلأ اع فصل

 ا  ل عم  لهثيذ ذل .

 (: Summative Assessment) النهائات هي  ال . 

  الكتابيأ عالس ي يأ لالات انا عاعلنأ للمت مبي   عال أ انهجيا  يهج 

 .است ااديأ عاخططا  ج اع ابنيأ عل  

 .لتناسن انهجيا  عكسالين االات انا  ا  طبيعأ التخصص 

  اع يأالت ميب الم حلأ بنهايأ النهائا الت هي  بنتائج المت م  ل عي  يت 

 .الت ميبا ال صل

  عطلن ا اجعأ نتائج الت هي   لالعت اضعجهد اليا  عال أ عاهث أ

 النهائا ا  قبل الطلبأ عالمت مبي . 

ا  لت يي  المت مبي  بما يضم  اشام أ المعنيي  ا  الم مبي  فا المستش   ل  ي  المسؤعلي .0

 .بالتنسيذ ا  الكهادم اال اديميأ

: يت  لعيي  لجنأ الك ايا  الس ي يأ لم اجعأ كداء المت مبي  ا  الس ي يأيلجنأ الك ا .3

يت  ع عالت ميبا عاعتماد   علتضم  اللجنأ عل  األقل ثالثأ كعضاء ا  الكادم التعليما 

 ل  ي  اهااها عاسؤعليالها لم  عثي أ اكتهبأ.

 .باعالت ميل يي  كداء الكهادم التعليميأ: يهج  اليأ ا  د  لت يي  كداء الكادم التعليما  .4
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 ل يي  عل سي  الب نااج الت ميبا:  .5

يهج  اليأ امنهجأ عاهث أ للت يي  ال عم  للمنهاج الت ميبا  عب يث لتضم  االليأ  .ك

 التالا:ا اقبأ 

 كداء المت مبي  .1

 المستم  التطهي  المهنالطهي  الكهادم التعليميأ عب نااج  .0

 جهد  الب نااج الت ميبا .3

 مفاهيأ الكهادم الت ميبيأ عالمت مبي  .4

 المشام أ فا النشاطا  العلميأ .5

 المشام أ فا كنشطأ الجهد  عسالاأ الم ل  .6

 الت سينيأ الخطط علن ي  لتطهي  الت يي  نتائج استخ ا  يت  . 

 ل يي  الب نااج الت ميبا:  لجنأ  .6

 ا  قبل الجهأ المخهلأ الت ميبا الب نااج لت يي  خاصأ لجنأ لشكيل يت  .ك

 .عل  اها  عا عط ا جعيأ ا  د  بناء علجتم  اللجنأ لعمل . 

 ً  البيئة الخاصة بالتدريب والعمل: سابعا

يت  االلت ا  بالمبادئ العااأ التا لضم  لهفي  بيئأ اناسبأ للت مين عالعمل لع ز سالاأ  .1

 الم ل  عمفا  المت مبي   ل    بال مجأ األعل  عل  لهفي  ال    الت ميبيأ الس ي يأ 

) اال لينيكيأ( ا  ا اعا  ع   ال اء كعباء انجاز العمل بال مجأ األعل  عل  المت مبي  اما 

  اإلمهام ال   ق  يؤث  عل  سالاأ الم ل  عالمت مبي   عل عم   يجاد يؤد  ال

 التهازت المناسن ل ل .

 ب نااج سالاأ الم ل : .0

 يلت   الكادم التعليما عالمت مبهت بالمشام أ ال اعلأ بب نااج سالاأ الم ل  .ك

يت  ل مين الكادم التعليما عالمت مبي  عل  سالاأ الم ل  عاسؤعلياله  المتعل أ  . 

 ب ل  عبالتبليغ ع  ال هادث التا يمك  ات ل  ث اثناء ل ميبه  اع عمله 

يت  لهفي  الت مين عل  كسس الجهد  للمت مبي  عدع  اشام ته  ال اعلأ باألنشطأ الخاصأ  .3

 بت سي  الجهد 

 :اإلا اف عالمساءلأ .4



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 المملكـة األردنيـة الهاشميـة
Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 

 
 

 

   

 1338331فاكس  –  1338335هاتف – 06ص. ب  –الجبيهة -عمان 
Amman –Al Jubeiha P.O. Box 60 Phone 5338231Fax: 5338245 

Web Site: www.heac.org.jo 

يت  االا اف عل  المت مبي  ا  قبل  ادم لعليما/ ل ميبا اؤهل اثناء ل  ي   .ك

ال عايأ الطبيأ للم ل   لت اع  دمجأ االا اف حسن المسته  الت ميبا 

 للمت مبي  عبما يتهافذ ا  الك ايا  عا تسا  المهاما . 

 اتيازا يهج  اج اء اهثذ لتنظي  انح المسؤعليا  عالصالحيا  الطبيأ عاال . 

لمت مجأ عالمبنيأ عل  المسته  الت ميبا عالك ايا  عالمهاما  المكتسبأ ا

 للمت مبي 

 المهنيأ: .5

يت  لهفي  الت مين المناسن عل  اساسيا  العمل المهنا ال   ي    عيع ز  .ك

 ال عايأ المتم هم  حه  الم يض عسالاأ الم ل 

ه  عل  حضاميأ ل يت  لهفي  البيئأ عالا افأ ال اعمأ للمهنيأ فا العمل  فا بيئأ  . 

 .االحت ا  عالمساعا  عان  اإلساء  عالعن 

ه    ا  عالتعاال يهج  اليأ عال أ للتبليغ ع  السله يا  عال هادث غي  المهنيأ .ج

 ال هادث بس يأ

 العاالي / المت مبي  مفا  .6

يت  االلت ا  بمجمهعأ ا  السياسا  عالب ااج ال اعمأ ل فا  المت مبي  عالكادم  .ك

 التعليما 

ل    سياسا  عب ااج ال فا  عل  الجهانن الص يأ عالن سيأ علغهط العمل  . 

 للمت مبي  عالكادم التعليما

 االعياء/ االجهاد  .7

للتع ف عل  اع اض االعياء/ االجهاد  ي المناسبا ي  عالتهعيأ يت  لهفي  الت .ك

 عالط ا  النه  عاإلج اءا  المناسبأ للتعاال ا  ذل 

 المناسبأ للنه  للمت مبي   باإللافأ لهسائل الن ل اآلانأيت  لهفي  األاا    . 

يت  الباع  ج اءا  ا  د  لتضم  ل  ي  المها  الس ي يأ الخاصأ للمت مبي  فا معايأ  .8

 فعاليأ التهاصل الخا  بعمليأ التسلي  بي  ا  اا ال عايأ الص يأ لضماتالم ل  

 .    ال عايأ للم يض لما  ات هناك لغيي  فا الشخص ال   ي   )المت مبي (

الت مين   يتضم  لهثيذ نشاطا  الس ي يأ )اال لينيكيأ( يهج  آليأ لتنظي  التعلي  عالخب    .9

الساعا  المطلهبأ  ال   األقص  للعمل المتهاصل  االجازا  عايا  االست احأ  نظا  

 عساعا  العمل  بما يضم    اء  الت مين عماحأ المت مبي .
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يهج  آليأ لتنظي  المناعبا  لتضم  التك ام  عع د الساعا   عالمها  المطلهبأ  بما فا   .12

 ذل  المناعبأ ا  المن  

 ً  التبادل األكاديمي وتثقيف المجتمع: ثامنا

 .األخ   المستش يا  ا  للت مين لعاعت آليا عجهد  .1

   .عال ماسأ عالب ث المت المشام أ فا األنشطأ الص يأ ال عليأ ع نشاء آليا  لعاعت للتعلي   .0

 المشام أ فا المساع   الطبيأ الم ليأ عال عليأ عاإلغاثأ فا حاال  الكهامث .3

 عالكهادم الص يأ األخ   .ألطباء لالمستم   عالتطهي المهنا لنظي  كنشطأ التعلي  الطبا .4

 جي  للمعلهاا  بي  المستش   عكطباء ال عايأ األعليأ.التباد  ال .5

 .المجتم ألف اد عل الص يأ المعلهاا  لهفي  .6

 للحصول على االعتماد الدليل االجرائي .ب

 م عيتض الم  هم ا  لطبيذ المعايي  عالمتطلبا   للتأ  اج ائا ا صل  دليل اص ام يت 

 الم اعم التاليأ:

  المع  له   الغايأ األعلال  ي  طلن لل صه  عل  اعتماد ك اديما عالنمهذج   ج اءا 

 

  الت    كهليأ فا للبت األعلا النمهذج فا للنظ  / ف يذكعليأ لجنأ لشكيل  ج اءا 

  ه   عالنمهذج الت صيلا المع  ل عالهثائذ عالم عما  المطلهبأ ل صيلا طلن ل  ي   ج اءا

 الغايأ.

  ذا اا دعت ال اجألشكيل لجنأ ع الت صيلا الطلن دماسأ  ج اءا  

   الم اعم المختل أ عاحتسا  العالاأ  ج اءا  انح العالاا  لمتطلبا  االعتماد بما فا ذل

 الكليأ

  علن ي ها المي انيأ  ج اءا  الت لين لل يام 

  االعتماد ا اعم لكافأ المتضم  ال يام   ج اءا  اع اد عا اجعأ عاعتماد ل  ي 

 علهصيأ لجنأ ال يام  األ اديما

 االعتماد /س ن عاد  /حجن/اإلج اءا  الم صلأ ل  ام انح 

 اإلج اءا  الماليأ 

 اإلج اءا  المعل أ بالتظل  عاالستئناف 
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