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 مقدمة

تحديات كبيرة ادت الى التفكير في  (COVID-19)في ظل جائحة فيروس كورنا المستتتتتتت د التعليم  واجه

ت التعلم اكتساب الطلبة لمخرجاالمست دات واستثمار التقنية في التعليم والبحث عن طرق مناسبة لمواكبة 

كرونا ونظرا  سالوضتتتتتته الراهن ل ائحة فيرووتحقيق األهداف التعليمية المرجوة. وفي ظل استتتتتتتمرار 

ل نة عمداء كليات الطب بالمملكة على عاتقها التخطيط المدروس  أخذتلقرب الستتتتتنة األكاديمية القادمة   

صتتيا ة الستتياستتات واتجراءات الالتمة للتعليم  على للتعليم خالل الستتنة القادمة ولمستتاعدة متخذق القرار 

 ه 1441ذو القعدة  3. ومن خالل عقد اجتماعين استتتتتتتثنائيين لل نة بتاري  كليات الطب بالمملكةجميه في 

بات المراحل المختلفة للتعليم بكليات لوتشتتتتتتكيل ل اة فرعية لدراستتتتتتة متط ه1441ذو القعدة  25 تاري و

الطب مثل مرحلة العلوم األستتتاستتتية ومرحلة العلوم الستتتريرية ومرحلة التدريب الميداني يستتتنة اتمتيات  

ى المحافظة علمه األخذ باالعتبار تج عن ذلك صتتتتتتيا ة الدليل اترلتتتتتتادق للتعليم بكافة مراحله   حيث ن

ستتتتالمة الطالب واألستتتتتاذ والموظا في كليات الطب مه العناية بستتتتالمة المرضتتتتى المنومين ومنستتتتوبي 

 ب علىالمستشفى من خالل اتباع اجراءات السالمة الصادرة من ال هات الرسمية المعنية وحصول الطال

 الحد الضرورق من التعليم النظرق والتدريب المخبرق والسريرق. 
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 أوالً: مرحلة مقررات العلوم الطبية األساسية

 المصطلحات

التعليم  اتاستراتي ي : هو PBL- Problem Based Learningيالمعضالت التعليم القائم على حّل  .1

ا. مية وأستتتتتاستتتتتهيتندرج تحت مستتتتتمى التعلم النشتتتتتط  حيث يكوة المتعلم هو محور العملية التعل التي

ومن ثم فهمها  اكتشتتتتتتافهاويحدث التعلم من خالل تحويل هدف الدرس إلى مشتتتتتتكلة معينة تستتتتتتتدعي 

فكير توتحليلها وإي اد الحل المناستتتتتب لها ويعّلت التعليم القائم على حّل المشتتتتتكلة لالتقييم النقدقل  وال

 التعلم المستمر ضمن بيئة الفريق.على   ويش ه المنطقي

 

التعلم  استتتتتتتراتي ياتإحدى  هي : Team-Based Learning - TBLالتعلم المبني على الفريق ي .2

النشتتتط حيث يتم تقستتتيم الطالب إلى م موعات صتتتعيرة تتفاعل مه بعضتتتها البعح لتطبيق المحتوى 

على هيئة مهام فردية وجماعية تحت إلتتتتراف ول تدري ي  العلمي في صتتتتورع العلمية المحتملة بشتتتتك

المعلم التتذق يمكنهم من الحصتتتتتتول على ردود فعتتل فوريتتة على أدائهم ومعتتال تتة ف وات الفهم عبر 

 المحاضرات المصعرة.

 

  : هو طريقة من طرق التعلم النشتتتط التى تهدف Flipped classesالمعكوستتتة يالفصتتتول المقلوبة ي .3

التقنيات الحديثة و لتتبكة اتنترنت بطريقة تستتمم للمعلم بدعداد الدرس عن طريق مقاطه  استتتخدامإلى 

فيديو أو ملفات صتتوتية أو  يرها من الوستتائط  ليطله عليها الطالب في مناتلهم أو في أق مكاة  خر 

باستتتتعمال حواستتتيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهلتهم اللوحية وبل حضتتتور الدرس  في حين ي خصتتت  

 ت المحاضرة للمناوشات والتطبيق والتحليل والتدريبات.وو

 

تعتمتتد على العمتتل في  استتتتتتتراتي يتتة  : هي Case-based Learningالتعلم القتتائم على الحتتالتتة ي .4

م موعات صتتتتعيرة من خالل دراستتتتة حالة مرضتتتتية وام بوضتتتتعها المعلم لتخدم العر  من العملية 

تلخي   – االستتتتتتتنتاجاتبناء  –ترتيب األفكار  –التعليمية  وذلك يمنم الطالب القدرة على التحليل 

 إي اد الحلول. –النقاط األساسية 
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 : وهى واحدة من طرق التعلم التفاعلية Small group Discussionم موعات النقاش الصتتتعيرة ي .5

م موعات  فيحيث تهدف إلى المناوشتتة في م موعة صتتعيرة يوجهها المعلم وفيها يعمل الطالب معاً 

وع معيّن والتأكد من المشاركة لتحقيق األهداف  و ت ستخدم أيضا  للتعّرف أكثر على اآلراء حول موض

 عالة لكل الطالب.الف

 

: هو عبارة عن ستتتت ل أو حافظة الكترونية تضتتتتم أفضتتتتل  (e-portfolio اتلكترونيملا اتن ات   .6

 أعمال وإن اتات الطالب خالل مراحل دراسته يتم عرضها عبر وسيط إلكتروني. 

 

  : وهى واحدة من طرق التفاعل بين الطالب والمعلم عبر Discussion Boardي منتديات المناوشتتة .7

اتنترنت  حيث أنها تتيم المناوشتتتة للدروس عبر اتنترنت وفيها يقوم الطالب بالتحدث عن المقررات 

د الموا استتتتيعابالدراستتتية وتبادل األفكار مه بعضتتتهم البعح ومه المعلم وهذا يستتتاعد الطالب على 

 الصفية.

 

قديم المعتمد ع .8 قة من طرق التعلم  Student prepared presentationلى الطالب يالت  : هى طري

يكوة الطالب فيها محور العملية التعليمية حيث يطلب المعلم من الطالب عر  موضوع   والتيالنشط 

المقرر بنتتاًء على أهتتداف معينتتة يتم تحتتديتتدهتتا وبنتتاًء عليتته يقوم الطلتتب بتتالبحتتث عن الموضتتتتتتوع  في

 ادة العلمية.وتحضير وعر  الم

 

فمن خاللها  األكاديمي : تعد خطة الدراسة ملخصاً لمتطلبات البرنامج  Study planخطة الدراسة ي  .9

كل فصتتتتل  فيالمقررات  رموتويتم توضتتتتيم متى ي ب دراستتتتة المواد المخطط لها وأعداد وأستتتتماء 

 لمستتبقة لكل مقرروعدد الستتاعات المعتمدة المخصتتصتتة لكل مقرر كما يتم تحديد المتطلبات ا  دراستتي

 إة وجدت. 

 

ها تحديد طرق التقييم المبالتتتتتتر و ير Assessment planخطة التقييم ي .10 قة يتم من خالل  : هي وثي

المبالر المستخدمة والمخصصة ألهداف التعلم المرجوة كما يتم فيها وصا طرق التقييم المستخدمة 

 من النسبة الكلية للتقييم.ومواعيدها وتحديد النسبة المئوية لكل طريقة تقييم مستخدمة 
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  : يقصتتد به الخدمات اترلتتادية التي يقدمها المرلتتد  Academic Advisingي اترلتتاد األكاديمي .11

لتنمية الطالب معرفياً وأكاديمياً ومهنياً  وحّل المشتتتكالت التي تعيق  -عضتتتو هيئة التدري -األكاديمي 

تحصتتيله العلمي ويتم تقديم المستتاعدة والدعم عن طريق تعريا وتوعية الطلبة بمستتئولياتهم األكاديمية 

حل المشتتتتتكالت األكاديمية والشتتتتتخصتتتتتية التي من الممكن أة تعيق تحقيق  في وحثهم على بذل ال هد

 أهدافهم التعليمية.

 

خصتتتائ  عامة ل ميه خري ي ال امعة إال  هي : Graduates Attributesمواصتتتفات الخري ين ي .12

تصتتتتتتنيفها بناًء على المخرجات المحددة للبرامج األكاديمية وود تكوة هذع الصتتتتتتفات  فيأنها تختلا 

أو تكوة مهارات معينة كالقدرة على العمل  األخالويبالستتلو   وااللتلامة كالقدرة على القيادة لتتخصتتي

 المعرفة النات ة عن مخرجات التعلم.  اكتسابفريق أو القدرة على التواصل أو تكوة  في

 

  Interactive blended Learningيالمدمج التفاعلي  التعليم

التعليمية  االستتتتتتراتي يات  واحداً من Interactive blended learningيعتبر التعليم المدمج التفاعلي ي

يات الطب  لك كل ما في ذ عالي ب تدري  ال قديم التعليم وال ية ت ية في عمل يات اتلكترون ها التقن تدمج في التي 

 الستراتي ياتا باستخداموالكليات الصحية االخرى وذلك للتعلب على بعح القيود المفروضة على التعليم 

عليم والت متتا يوصتتتتتتا لالتعليم المتتدمج التفتتاعليل بتتأنتته مليج بين التعليم وجهتتاً لوجتته التقليتتديتتة  و تتالبتتاً 

  تنوع وستتتتتتائل 2ي -  تيادة فعالية التعلم 1ي تشتتتتتتمل:وللتعليم المدمج التفاعلي ملايا متعددة  اتلكتروني.

بات 3ي -المعرفة  طال بة/ال فاعلي للطل ناء التعلم   تحقيق 4ي -  تحقيق التعلم الت عل أث فا نة 5ي -الت   المرو

وود  المصلحة.  يحقق الرضا عن التعليم لدى أصحاب 7  إتقاة بعح المهارات العملية و ي6ي -التعليمية 

يؤدق لالتعليم المدمج التفاعليل إلى تطوير العملية التعليمية وتحستتتتتتين إمكانات التعلم بما في ذلك تيادة 

اتي ابية نحو العملية التعليمية في م ملها وتحقيق التعليم الطبي  ت اهاتاالالتحصتتتتيل العلمي لهم وتعليل 

من األستتتتتتتاذ إلى الطالب/الطالبة والتركيل  - االت اععن التفاعل أحادق  واالبتعادالمتمركل حول الطالب 

ي بتاحتيتاجتات واالهتمتام االت تاهتاتعلى التفتاعتل متعتدد   ةالطتالتب/الطتالبتة وميولته ويعتالج الفروق الفرد

رات المواد والمقر اختيتتارواالختالفتتات في أنمتتاط تعلم الطتتالتتب/الطتتالبتتة .ولكن يبقى التحتتدق الكبير في 

الدراستتتتتتية التي من الممكن تدريستتتتتتها من خالل لالتعليم المدمج التفاعليل في برامج بكالوريوس الطب 
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تعليم تمالتتتتتى مه جودة الالتعليمية بما ي االستتتتتتراتي يةالبشتتتتترق في كليات الطب في المملكة وتطبيق هذع 

ومخرجتتات ونواتج التعلم بمتتا في ذلتتك مواصتتتتتتفتتات الخريج الموائمتتة ليطتتار الطبي المهني الستتتتتتعودق 

  .Saudi MEDsي

الدراستتة في كليات الطب الستتعودية في المراحل الخاصتتة بالعلوم الطبية األستتاستتية يستتواًء في فاة وعليه 

تداخلة   ية أو المطورة والم يد ناهج التقل عد كوة تالم فاعليل عن ب مدمج الت ية على أستتتتتتتاس لالتعليم ال مبن

المنصات اتلكترونية المتوفرة بكل كلية أو جامعة مثل  الـتتت البال  بورد وبناء على الت ربة التي  باستخدام

مرت بها كليات الطب الستتتعودية خالل فترة تعليق الدراستتتة بستتتبب جائحة كورونا في الفصتتتل الدراستتتي 

النهائية  االختبارات انعقادهـتتتتتتتتتتتت وما تخللها من تحديات كبيرة فيما يخ  1441اديمي الثاني للعام االك

دور العمل والعودة الى الحياة الطبيعية مه  وانفتاحفترة الحظر الماضتتتتية  النتهاءبأنواعها المختلفة ونظراً 

كوة تالنهائية في مقر الكلية  االختباراتأة  كماللوواية من جائحة كورونا ...  االحتراتيةإتباع اتجراءات 

 اتلكترونية إة وجدت  االختباراتمنصتتات  وباستتتخدامبحضتتور الطلبة/الطالبات في م موعات صتتعيرة 

عد االلتلام مه  با نا والت حة كورو جائ ية من  وا ما يخ  الو هات الصتتتتتتتادرة في بالضتتتتتتوابط والتوجي تام  ال

ووتارة الداخلية ووتارة الموارد البشتتتتتترية وإتباع توجيهات وتارة التعليم ووتارة الصتتتتتتحة  االجتماعي

 في هذا الصدد. االجتماعيةوالتنمية 

 

  اإلرشادْاألكاديميْوالدعمْالطالبيْ.1

تركيل ال هود لمتتتابعتتة وتوجيتته الطلبتتة/الطتتالبتتات وتقتتديم التتدعم الالتم وتفعيتتل اترلتتتتتتتاد األكتتاديمي لهم 

ألعضتتتتتاء هيئة التدري  من خالل لالتعليم المدمج التفاعليل بناًء على  االفتراضتتتتتيةوالستتتتتاعات المكتبية 

جداول معلنة لت اوت الوضه الراهن بدوة أة يؤثر ذلك على مستوياتهم األكاديمية وتيسير توفير المراجه 

والتعذية الراجعة حستتتتب حاجة الطلبة/الطالبات لتعليل مصتتتتداوية الدراستتتتة وتحقيق نواتج التعلم المطلوبة 

 .ب الخطة الدراسية حس

 

 نواتجْالتعلمْْ.2

سام العلمية بمتابعة م االت التعلم   المعارف  المهارات  القيم   -التأكيد على مدرسي المواد من خالل األو

دوثو ونواتج التعلم وتحقيق األهداف التعليمية ووياس ذلك من خالل  ح[ حستتتتب اتطار الوطني للمؤهالت الم 
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كل كل تأخير األدوات المتوفرة ب عة دوة  جام خاذية أو  بات  وات طال بة/ال عة الطل تاب اتجراءات الالتمة لم

 أدوات ال ودة الالتمة. باستخدامبصورة دورية 

 

 مراجعةْالدليلْالدراسيْللمادةْْ.3

تقوم األوستتتام العلمية وبمستتتاندة وستتتم التعليم الطبي بدجراء التعديالت الالتمة لدليل الدراستتتة لكل مادة بما 

 لالتعليم المدمج التفاعلي ل وعن بعد.  استخداماتيتمالى مه 

 

 تهيئةْالطلبة/الطالباتْ"للتعليمْالمدمجْالتفاعلي"ْ.4

للتعليم المنصات اتلكترونية ل استخداملبة/الطالبات على اتجراءات الالتمة لتدريب الط باتخاذتقوم الكلية 

المدمج التفاعليل وعن بعد  وإصتتدار األدلة بما في ذلك التوصتتيا لمختلا أنماط التعلم المستتتخدمة والتي 

شاط الطالب/الطالبة  ستثارةتعتمد على ن دافعيته واتعالة عن أق متطلبات فنية أو أكاديمية متعلقة بذلك  وا

 المووه االلكتروني الخاص بالكلية. من خالل 

 

 تدريبْأعضاءْهيئةْالتدريسْ"للتعليمْالمدمجْالتفاعلي"ْْ.5

تقوم الكلية باتخاذ اتجراءات الالتمة لتدريب أعضتتاء هيئة التدري  على استتتخدام المنصتتات اتلكترونية 

يل في لالتعليم المدمج التفاعللللتعليم المدمج التفاعليل وعن بعد وإصتتتتتدار األدلة الالتمة وكيفية توظيا 

 .بيئة التعليم ال امعي بما في ذلك أدوات وأنماط التقييم المستمر واالختبارات الدورية والنهائية

 

  الدافعيةْللتعلمْْ.6

تعتبر الدافعية لدى الطلبة/الطالبات من المتطلبات األستتتتتتاستتتتتتية التي يتووا عليها تحقيق الهدف من عملية 

التمة ال اتجراءاتعن بعد ... ولذا تتخذ كليات الطب من خالل األوستتتتتتام العلمية  -اعلي التعلم المدمج التف

لتحفيل الطلبة/ الطالبات خالل تقديم المناهج عبر المنصتتتتتتات االلكترونية لتمكينهم من التحصتتتتتتيل العلمي 

 وتحقيق نواتج التعلم المطلوبة.
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 التقويمْالمستمرْللطالب/الطالبةْْ.7

خالل األوستتتتتتتام العلمية على توفير األطر التالية في عمليات التقويم المستتتتتتتمر خالل فترة تقوم الكلية من 

 الدراسة لكل مادة ت درس عن طريق لالتعليم المدمج التفاعليل وعن بعد :

 على نمط واحد.  اعتمادهاتنوع أدوات التقييم المستمر وعدم  •

 هو معمول به بالكلية. مامناسبة أدوات التقييم المستمر لطبيعة المادة والمنهج و •

ضتتماة موضتتوعية أدوات التقييم المستتتمر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة/الطالبات وجودة  •

 العملية التعليمية.

 ضماة إجراءات تطبيق أدوات التقييم المستمر والمصداوية لتفادق العش بين الطلبة/الطالبات. •

 

 ثانياً: التدري  النظرق والعملي

يتمْتدريسْالطلبةْوالطالباتْللجزءْالنظريْمنْالموادْعنْطريقْ"التعليمْالمدمجْالتفاعلي"ْوعنْْْ.1

 بعدْواستخدامْطرائقْوأنماطْمختلفةْتشملْعلىْسبيلْالمثالْالْالحصرْ:

    Interactive lectureالمحاضرة التفاعلية ي -أ 

   Flipped classالفصل المقلوب أو المعكوس ي -ب

   Case-based presentationالتقديم القائم على الحالة ي -ج

   Student prepared presentationالتقديم المعتمد على الطالب ي -د

    Small group discussionم موعة النقاش الصعيرة ي -هـ 

   Team based learningالتعليم المبني على الفريق ي -و

   Problem-based learningالتعلم المبني على حل المشكلة ي -ت

التعلم المستتتتتتخدمة لتفعيل التفاعل مه الطلبة/الطالبات ومشتتتتتاركتهم في التعليم  استتتتتتراتي ياتو يرها من 

 الفتراضياالمدمج التفاعلي وتحقيق الدافعية لهم وحسب اتمكانات المتاحة لدى الكلية وأة ال يليد الفصل 

 طالب/طالبة في الم موعة وأة يكوة متلامناً.  40-30عن 
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ْ

يتمْتدريسْالطلبةْللجزءْالعمليْللموادْعنْطريقْالحضووووورْللكليةْفيْمجموعاتْةووووتيرةْ الْتزيدْْْ.2

طالب/طالبةْفيْكلْمجموعة(ْلتنفيذْالتطبيقْالعمليْللموادْفيْمعاملْالكليةْالمتخصووووصووووة30ْْ-20عنْ

 ويستعانْبالتعليمْعنْبعدْللمحتوىْالنظريْللدروسْالعملية.بماْفيْذلكْمعاملْالتشريحْ

 

الدورية والنهائية  االختباراتثالثاً:   

ْالدوريةْْاالختباراتعقدْْ.1

وسائل التقييم المختلفة  باستخدام   Quizzesالدورية ي االختباراتتقوم األوسام العلمية في كليات الطب بعقد 

 -أدوات مختلفة للتقويم المستمر مثل: أ استخدامالمعتمدة على لالتعلم المدمج التفاعليل وعن بعد ويمكن 

منتديات  -   دe-portfolioملا اتن ات اتلكتروني ي -البحوث  ج -  بAssignmentsالواجبات ي

ق  حسب ما تراع كل كلية على أة تتوافق هذع   و يرها من األدوات والطرDissuasion boardالنقاش ي

للمرحلة ال امعية والقواعد التنفيذيةل المعتمدة بالكلية ... كما تقوم  واالختباراتالبدائل مه لالئحة الدراسة 

  بعد Assessment Planالدورية والنهائية ي االختباراتاألوسام العلمية بوضه خطة متكاملة تشمل جميه 

 ال  المختصة بالكلية.من الم  اعتمادها

 

 النهائيةْاالختباراتتنفيذْْْ.2

اة التدريبية  في الحرم ال امعي لكل كلية مه مراع -العملية  -النهائية يالنظرية  االختبارات انعقادسوف يتم 

يج وتفو االختباراتووضه خطة لترتيب مواعيد  االجتماعيوالتوجيهات الالتمة للتباعد  االحتراتات

بما في  تثناءاسالنهائية دوة  االختبارالطلبة/الطالبات وإتباع اللوائم القائمة حالياً في كل كلية فيما يخ  

للمرحلة ال امعية والقواعد  واالختباراتالدرجات والتقادير موائمة مه لالئحة الدراسة  احتسابذلك 

د من والموثووية للتحصيل العلمي المطلوب والتأك المصداوية االختباراتالتنفيذيةل ... وبالتالي تضمن هذع 

النواتج العلمية للتقويم النهائي للطالب/الطالبة في كل مرحلة ... والحد من التحديات التي تم مواجهتها في 

 هـ .1441الفصل الدراسي الثاني للعام األكاديمي 
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 رابعاً: التحديات والمخاطر

 المصداقيةْوالموثوقية .1

 من المنصات اتلكترونية تجراء بعح   استخداميوفر التقويم المستمر بمختلا أدواته وأنماطه بما في ذلك 

أدوات التقويم المستمر عن بعد الووت وال هد ألصحاب المصلحة ... ولكن يتطلب ذلك مستوًى عال  من 

تمدة بضوابط التقييم المع اللتلاماالمصداوية والموثووية حيث من الممكن أة يساء التعامل معها نظراً لعدم 

أثناء الخضوع للتقييمات العير مراوبة  وأة تتخذ كليات الطب اتجراءات الالتمة للتأكيد على ذلك في تنفيذ 

 التقويم المستمر.

 

 البنيةْالتحتية .2

 ايتوفر في معظم كليات الطب السعودية ومن خالل منصة البال  بورد و يرها من األنظمة اتلكترونية م

يساهم مساهمة فاعلة في إن ات بعح من أدوات وأنماط التقييم المستمر عن بعد ... ولكن في المقابل ود 

يواجه بعح من الطلبة/الطالبات تحديات مختلفة  بما فيها توفر الخدمة الشبكية ياتنترنت  في أداء بعح 

لطالبات اءات المناسبة لتمكين الطلبة/امن أدوات التقويم المستمر بشكل مستقر ... وعليه تتخذ كل كلية اتجر

 جميه المطلوب منهم فيما يخ  التقييم المستمر لكل مادة. استكمالمن 

 

 توزيعْالدرجات .3

 Studyيبقى توتيه الدرجات لطلبة/لطالبات الطب البشرق كما هو منصوص عليه في الخطة الدراسية ي

Plan ومخرجاته وبما يتمالى مه اللوائم واألنظمة المعمول   دوة تعيير للتأكد من ت ويد التعليم والتعلم

 بها في كل كلية.

 

 االختباراتْالنهائية .4

 العملية. -فويةالش-النظرية  االختباراتالنهائية في الحرم ال امعي للكلية بما في ذلك  االختبارات انعقاديتم 
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 خامساً: الضوابط 

 الرقابةْومتابعةْالجودةْْ.1

الدورية  اراتواالختباتجراءات الالتمة حيال مراوبة تطبيق التدري  والتقويم المستمر  باتخاذتقوم كل كلية 

ارير    وإعداد التقAssessment Planوالنهائية من خالل برامج ال ودة القائمة بها بما فيها خطة التقييم ي

إ الق دائرة ال ودة بصورة دورية وذلك لضماة ال ودة في مخرجات التعلم والالتمة حيال ذلك ومتابعتها 

 وتمالياً مه توجيهات وتارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب. 

 المنصاتْاإللكترونيةْالستخدامالضوابطْاألمنيةْْ.2

اتجراءات الالتمة حيال تطوير السياسات واتجراءات واألدلة بما فيها الضوابط  باتخاذتقوم كل كلية 

المنصات اتلكترونية للتعلم عن بعد بما في ذلك أدوات وأنماط التقييم المستمر وتمالياً مه  الستخداماألمنية 

 توجيهات وتارة التعليم.

  التوصياتسادساً: 

ذلك التعليم الطبي ... وود تطول  بما فيجائحة كورونا أثرت على جميه القطاعات في الحياة المعاصرة 

 التعايش معها.فترة هذع ال ائحة مما يتطلب التكيا و

تبني لالتعليم المدمج التفاعليل الذق ي مه بين التعليم عن بعد والتعليم وجهاً لوجه داخل المعامل و . 1

التنوع في و...  االحتراتيةالفصول الدراسية على أة تكوة الم موعات صعيرة مه مراعاة اتجراءات 

 الفائدة وتقلي  الفاود التعليمي.  لليادة التعليم  استراتي يات

النهائية داخل الكليات منعاً للعش وضماناً لل ودة في وياس النواتج التعليمية  االختباراتأهمية إجراء  . تاكيد2

 لحضور وتفويج الطلبة/الطالبات داخل الحرم ال امعي. االحتراتيةاتجراءات  واتخاذ

رونا كوالطلبة لمواكبة استراتي يات التعليم الطبي في ظل  أهمية تطوير أعضاء هيئة التدري  . تاكيد3

 .المست د 
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دليل تدري  وتدريب وتقييم المقررات السريريةثانياً:   

 

 التقييموالتدريب و بمهام التدري البروتوكوالت الالتمة للقيام : المحور األول

 

 تهدفْهذهْاالشتراطاتْواإلرشاداتْإلىْتحقيقْاآلتي: 

  سالمة الطالب واألستاذ والموظا في كلية الطبالمحافظة على. 

  المستشفى ومنسوبيالمحافظة على سالمة المرضى المنومين. 

  الحد الضرورق من التدريب السريرق.حصول الطالب على 

 

 ْمهمة:تنبيهات 

  واألنثى ما لم ين  على  ير ذلك.تشمل كلمة يالطالب  في هذا الدليل الذكر 

  ي اتصتتتتتابة عبر االلتلام بتعليمات ال هات الصتتتتتحية المختصتتتتتة يتحمل الطالب مستتتتتؤولية توو

أماكن عالية  ارتيادخطورة عالية بما في ذلك الستتتتتتفر إلى أو  التي تحملوت نب الستتتتتتلوكيات 

 الخطورة.

  ما لم يكن هنا  حظر للت وال فدة الطالب هو المسؤول عن التأكد من توفر خدمة إنترنت مناسبة

 .االختبارات وأداءلدعم المشاركة في العملية التعليمية 

 

 ْالمحاكاةْوالمستشفياتْاآلتي:ْومعامليشترطْللسماحْللطالبْبالحضورْفيْالكلية 

   ستتتعال  ضتتتيق في النف   خمول  حمى يالمستتتت د فيروس كرونا خلو الطالب من أعرا 

 .إسهال  فقد حاستي الذوق أو الشم 

  وياس حرارة الطالب عند الدخول للمبنى واتفصاح عن خلوع من األعرا  أو مخالطة حالة

 مصابة.

 .تعطية األنا والفم بالكمامة الطبية أو القمالية 

 ةبتطبيق التباعد ال سدق كما في تعليمات ال هات المختص االلتلام. 

  استكمال الطالب لبرنامج تدريبي الستخدام وسائل الحماية الشخصيةPPE. 

 يلتلم الطالب في المستشفيات بالبروتوكوالت المطلوبة من الفريق الطبي. 

 وتطبيق لتباعدل. بتحميل وتفعيل تطبيق لتوكلنال االلتلام 
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 ْالسريريةْ:ْللمقرراتيراعيْماْيأتيْعندْتنفيذْالعمليةْالتعليمية 

 تقدم المحاضرات و ما في حكمها عن بعد.  .1

أة ال تليد الم موعة الطالبية الواحدة في حلقات النقاش ومعامل المحاكاة والتدري  الستتتتتريرق عن  .2

 طالب مه تطبيق كافة المعايير و االلتراطات المنصوص عليها. 6

 يمنه تواجد الطالب في األجنحة و معامل المحاكاة خالف ووت تدريسهم. .3

فترات يوميا   كل فترة ساعتين لتقليل وجود عدة م موعات في ال ناح الواحد  ٤لشعب على توتيه ا .4

 مه مد فترات التدري  إلى المساء أو نهاية األسبوع.

 يقتصر التدري  على المرضى على ما ال يمكن تعويضه ببدائل أخرى. .5

 بها.أو الحاالت المشتبه  19يمنه التدري  في األجنحة التي بها مرضى كوفيد .6

 يمنه التدري  في أوسام الطوارئ و ما في حكمها في الووت الحاضر. .7

يقتصتتر التدري  في العيادات الخارجية على المقررات التي ال يمكن تدريستتها في األجنحة و في هذع  .8

 الحالة ال يكوة في  رفة العيادة الواحدة أكثر من طالبين فقط.

 و معمل المحاكاة والبدائل التقنية. تقسم متطلبات التدري  الميداني بين المستشفى .9

طالبا مه تطبيق معايير  50يراعى عند عقد االختبارات الكتابية أة يكوة العدد في كل واعة أول من   .10

 المتبعة. التعليمات التباعد ال سدق في القاعات وتنظيم الدخول والخروج حسب 

 تيادة نصيب االختبارات الشفهية من الدرجات و عقدها عن بعد ما أمكن.  .11

تطبيق كتتافتتة االحتراتات في اختبتتارات المحطتتات العمليتتة الحضتتتتتتوريتتة مثتتل توتيه الطالب في   .12

 م موعات صعيرة على فترات أو أيام .

ن طريق مكاة عفي حال تعذر التدريب في المستتتتتتتشتتتتتتفيات يقلل الفاود من العملية التعليمية بقدر ات  .13

استتتتخدام البدائل التقنية و  ير التقنية المذكورة في المحور الثاني من هذا الدليل مه أهمية العمل على 

تعويح ما لم يستتتتتوفى في ووت الحق مه التأكيد على ضتتتترورة الترتيب الستتتتتيفاء مخرجات التعلم 

CLO &PLO  توصتتتتيا الكفايات وبل تخرج الطالب لضتتتتماة استتتتتيفاء الخريج لما جاء في وثيقة 

 .SaudiMedلخري ي كليات الطب السعودية 

 يؤكد على أهمية الدعم الكافي لمعامل المحاكاة للقيام بتعليم المهارات المطلوبة بكفاءة.  .14
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ينصم بتعليل االستفادة من الخبرات الموجودة في الكليات المختلفة و في جمعيتي المحاكاة الصحية   .15

ية لدعم العمل ما توفر من  والتعليم الطبي  تدريب والتقويم وخصتتتتتتوصتتتتتتتا مه  التعليمية في جانبي ال

 إمكانيات للعمل عن بعد.

 

 

 التدريب السريرق على المرضى طرق التدري  البديلة لتعليل و تعويح: المحور الثاني

ْ

 ْاألهداف

   تحديد خطط مرنة و فعالة لتمكين طلبة الستتنوات الستتريرية بالكليات الصتتحية لتحقيق الحد األدنى من

 الكفاءة المهارية حسب المرحلة الدراسية  بدوة تعديالت جوهرية على المخرج التعليمي أو المنهج .

 دراسة االحتياجات المختلفة حسب المنهج و اتمكانيات المتوفرة لكل كلية 

  الكليات الطبية والصتتتتتتحية من تبادل الخبرات البينية و الت ارب الناجحة و التطوير المستتتتتتتمر تمكين

 .لتقنيات التدريب البديلة خالل الفترة القادمة 

 

 التوةيات

تقوم كل  كلية طب بحصتتتتر و  تحديد المهارات الستتتتريرية لكل المستتتتتويات الدراستتتتية حستتتتب الخطة   .1

ي مهارات لتتفوية مثل التواصتتل و تقييم الحاالت  ةيالمهارالدراستتية المعتمدة بحيث تعطى كافة المتطلبات 

هارات الستتلوكية المرضتتية ستتريريا و المهارات اليدوية مثل الفح  الستتريرق و االجراءات العملية و الم

كالتعاطا و االنضتتتتباط  تمهيدا العتماد طرق التدري  البديلة  الخاصتتتتة بكل  من المهارات االستتتتاستتتتية 

 لتحقيق الحد االدنى المسموح به كمخرجات  لكل منهج  في الحاالت الثالث المحتملة:   

 فى و مراكل التدريب.السماح بالحضور للمستش•  منه الحضور للمستشفى فقط.•  منه الحضور الكامل.• 

 

تحديد الطرق التدريستتتية األستتتاستتتية و البديلة يو دراستتتة البدائل المكانية االخرى لتحقيق تباعد أكثر و  .2

استتتتتتتثمار فرص جديدة للتدريب    في كل من الحاالت الثالث و لكل المكونات المهارية حستتتتتتب المنهج 

ما يمكن استتتتعارته من كليات اخرى م اورة أو التدريستتتي المعتمد و حستتتب الت هيلات المتوفرة و كذلك 
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و يتم ذلك بالتنستتتيق بين االوستتتام العلمية في كليات الطب و المختصتتتين  اتمكانات المتاحة توفيرع حستتتب 

   ما يلي:ة تشمل الطرق البديل. وبل اة المناهج و التعليم الطبي و المحاكاة الصحية و وسائل تقنيات التعليم

 

  االدوار يالتمثيل و لعبRole Playing                                                                                    

 المرضتتتتى االفتراضتتتتيين و المرضتتتتى النموذجين يSimulated Patients and Standardized 

Patients    

http://www.simulatedpatientnetwork.org/?page_id=48 

https://www.cyberpatient.ca/ 

https://geekymedics.com/category/clinical-cases/ 

 يب المهارق ال لئي يالتدرPart Task Training  

 التدريب المدمج : باستخدام نوعين او اكثر من الخيارات أعالع يHybrid Simulation Training   

  ي بأنواعهاالتدريب باستخدام المحاكاة االفتراضيةVirtual Simulation : 

    Virtual Patient Projectي على مواوه المريح االفتراضي الدولية -

            Augmented Reality Platformالواوه المعلت ي  -

 Virtual Simulation with andالبيئتتات االفتراضتتتتتتيتتة مه أو بتتدوة اجلاء ملموستتتتتتتتة ي -

Without Haptics     

  لدوة الحية أو المستتتتتت لة  ي ية ا باستتتتتتتخدام المحاكاة عال تدريب    Live or Recorded Highال

Fidelity  Simulation   

 

تدرس كل كلية طب إعادة توتيه ال داول لتدري  المهارات العملية و الستتتريرية يشتتتكل متكرر طوال  .3

 Modularالعام الدراستتتتتتي أو الفصتتتتتتل  الدراستتتتتتي لتمكين التدري  على لتتتتتتكل م موعات متكررة  ي

Designكدة ؤ  لتنظيم و تمكين فرص متكررة للطلبة الذين تأكد إصتتابتهم بالعدوى أو مخالطتهم لحاالت م

 بشكل عالي الخطورة و لم يتمكنوا من إكمال ال لء العملي مه م موعاتهم  األساسية.  

 

التوستتته في تقستتتيم و فتم م موعات تدريستتتية للمهارات يلتتتعب مصتتتعرة   بشتتتكل أفقي و متواتق و  .4

سي لدرامتكرر بأنماط مختلفة لمفردات المنهج المهارق على مدار الفصل أو العام الدراسي حسب المنهج ا

http://www.simulatedpatientnetwork.org/?page_id=48
https://www.cyberpatient.ca/
https://geekymedics.com/category/clinical-cases/
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مه احتستتتاب فترات احتياطية بنهاية كل فصتتتل  أو عام دراستتتي لتعطية و تدريب الطلبة الذين تعذر عليهم 

 إكمال الحد االدنى المطلوب أثناء الفصل أو العام الدراسي.

 

تتبنى كليات الطب الخطط لتفعيل االستتتتتتتخدام األمثل لكافة الطرق البديلة للتدريب المهارق للطلبة و  .5

 هيئة التدري  و من ذلك على سيبل المثال ال الحصر ما يأتي: أعضاء

  توفير البني التحتية األساسية من أجهلة تدريب يوسائط تعليمية و أجهلة محاكاة  مناسبة و كادر فني

 و إدارق داعم.

  وضتته و تنفيذ خطط لتنمية ودرات أعضتتاء هيئة التدري  للتحول لطرق التدري  البديلة المقترحة كما

 تم في م ال التعليم عن بعد خالل الفترة االخيرة من العام الماضي. 

  تنظيم منتديات و ورش عمل مشتتتتتتركة بين كليات الطب المختلفة وكذلك بين األوستتتتتام الستتتتتريرية في

بالتعاوة مه ال معيات العلمية للتعليم الطبي و المحاكاة الصتتتتتتحية لتفعيل التبادل ال امعة الواحدة و 

 المشتر  للت ارب الناجحة و دعم فرص التعاوة البيني بشكل أكثر. 

 

وتارة  -وواية  -االستتتتتنارة و تطبيق التوصتتتتيات الصتتتتادرة من ال هات الرستتتتمية ي وتارة الصتتتتحة   .6

مه ال هات التعليمية المتخصتتتتتتصتتتتتتة ي ال معية   فاق التعاوة المستتتتتتتمرالداخلية  لمراكل التدريب و فتم 

الستتعودية للتعليم الطبي و ال معية الستتعودية للمحاكاة الصتتحية  لدراستتة و تطبيق أدوات مناستتبة لتدري  

  خل بالمنهج المعتمد.ي   المهارات بالكليات حسب الطرق المعتمدة و المتوفرة بكل كلية طب بما ال

 .(Hand on Demonstration on clinical setting or Simulation Facility)بشكل حضورق  

  .Interactive Live online Formatأوعن بعد بطريقة متلامنة  ي 

  .Post-Instruction Student Recorded Performance of Desired Skillsأو بطريقة  ير متلامنة ي 
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السريرية في ظل االلتلام باالحتراتات  لتقييم الطالب في المقرراتالخيارات العملية : المحور الثالث

 الووائية النظامية

 

على الر م من أهمية التقييم واالختبارات في جودة العملية التعليمية  ير أنه يواجه العديد من التحديات 

أجمه.  العالموالصتتتعوبات التي تتطلب عناية خاصتتتة  وخصتتتوصتتتاً في الظروف االستتتتثنائية التي يمر بها 

ولكوة محور التقييم واالختبارات من المحاور الكبيرة والمتشتتعبة فنكتفي بعر  أبرت القضتتايا المشتتتركة 

بين كليات الطب ونتر  الم ال لكل كلية لتتبنى وستتتتتتائل وطرق أخرى تتناستتتتتتب مه إمكاناتها وظروفها 

 الخاصة.

 

 المتطلبات األساسية لضماة جودة التقييم واالختبارات:

وجود مرجعية إدارية ذات مهام وصتتتالحيات واضتتتحة في كلية الطب تتولى اتلتتتراف على االختبارات  -

 السريرية والتنسيق المبالر مه األوسام وال هات ذات العالوة.

  يتوافق مه أهتتداف المقررات   Assessment Blueprintوجود دليتتل لالختبتتارات الستتتتتتريريتتة ي   -

مدة على اتطار الوطني الستتتتتتعودق لنواتج وكفايات خري ي كليات الطب ومخرجات ونواتج التعلّم المعت

  . SaudiMED Frameworkي

 األصل أة تعقد جميه االختبارات حضورياً في األماكن التي تحددها الكلية.  -

  حضتتتتتتوريتتاً والل وء  clinical vignettes MCQ’sفي حتتالتتة تعتتذر عقتتد االختبتتارات الكتتتابيتتة ي  -

ها عرضتتتة للعش لكون -لالختبارات اتلكترونية  –لالختبارات االلكترونية فينبعي تخفيح الدرجة النهائية 

 واتخالل بالنلاهة.

تفعيتتل دور المقيمين الختتارجيين للمشتتتتتتتتاركتتة في االختبتتارات الشتتتتتتفهيتتة الستتتتتتريريتتة المعيتتاريتتة ي  -

Standardized Clinical Oral Exams ريق المنصات االلكترونية.  عن ط 

 توافر البنية التحتية الالتمة لألنظمة والمنصات االكترونية الموثووة واآلمنة . -

وجود أنظمة حماية رومية ووية لضتتتتتتماة ستتتتتترية بنك األستتتتتتئلة وتفادق العش أو االحتيال أثناء أداء  -

 االختبارات االلكترونية.

 سهل التواصل معه عند الحاجة.وجود فريق للدعم الفني ذق كفاءة عالية وي -
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نوعْالتقييمْ/ْ

 االختبارات

فيْحالةْالسماحْللتدريبْفيْمراكزْالتدريبْ

 السريريْوالمستشفياتْوغيرها.

فيْحالةْالمنعْللتدريبْفيْ

 المستشفياتْفقط

فيْحالةْالحظرْالكاملْللحضورْفيْ

ْ–أماكنْالتدريبْالسريريْ ْالكليةْ

 وغيرها(.المستشفياتْْ–مراكزْالمحاكاةْ

أوالً: 

االختتتتتتتتتتتبتتتتتارات 

م الفصتتلية والتقيي

 المستمر

Formative 

Assessment 

 

 

وة  يمكن استتتتتتتختدام وستتتتتتتائتل التقييم ذات التد

والمصداوية العالية والتكلفة المتوسطة واجراء 

االختبارات حضتتتوريا مه األخذ باالحتراتات 

 الووائية   وفيما يأتي أهم الوسائل:

في ستتتياق األستتتئلة متعددة الخيارات  .1

الحاالت المرضتتتتتية المرتبطة بأهداف ونواتج 

 .( clinical vignettes MCQ’sالتعلم ي

األستتئلة المقالية القصتتيرة في ستتياق  .2

الحاالت المرضتتتتتية المرتبطة بأهداف ونواتج 

 التعلم

(SAQ ). 

تتتقتتريتتر التتحتتتاالت التتمتترضتتتتتتتتيتتتة   .3

  .Clinical Case Reportي

تقديم ومناوشتتتتتة الحاالت المرضتتتتتية  .4

  . Clinical seminarsي

ملا مهارات الطالب الستتتتتتريرية ي  .5

Clinical Portfolio .  

 Diagnosticمهارات التشخي  ي .6

Skills Spotter.  

 أخرى ... .7

األسئلة متعددة الخيارات  .1

في ستتتتتتيتتاق الحتتاالت المرضتتتتتتيتتة 

المرتبطتتتة بتتتأهتتتداف ونواتج التعلم 

 clinical vignettes MCQ’sي

). 

األسئلة المقالية القصيرة  .2

الحتتاالت المرضتتتتتتيتتة  في ستتتتتتيتتاق

هداف ونواتج التعلم ي   بأ طة  المرتب

SAQ .  

تقديم ومناوشتتتتتتة الحاالت  .3

 Clinical seminarsالمرضتتية ي

.  

خي   .4 لتشتتتتتتت مهتتتارات ا

 Diagnostic Skillsي

Spotter.  

 أخرى ... .5

األستتتتتتئلتتة متعتتددة الخيتتارات في  .1

سياق الحاالت المرضية المرتبطة بأهداف 

 Online clinicalونتتتواتتتتج التتتتتتتعتتتلتتتم ي

vignettes MCQ’s ). 

األستتتتتتئلة المقالية القصتتتتتتيرة في  .2

سياق الحاالت المرضية المرتبطة بأهداف 

  . Online SAQونواتج التعلم ي  

تقديم ومناوشة الحاالت المرضية  .3

  . Online Clinical seminarsي

 أخرى ... .4
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 ثانياً: االختبارات النهائية 

 Summative 

Assessment  

 الكتابية:أ. االختبارات 

 

األسئلة متعددة  .1

الخيارات في سياق الحاالت 

المرضية المرتبطة بأهداف 

 clinicalونواتج التعلم ي

vignettes MCQ’s ). 

األسئلة المقالية  .2

القصيرة في سياق الحاالت 

المرضية المرتبطة بأهداف 

 ونواتج التعلم 

(  SAQ ). 

 أخرى... .3

األسئلة متعددة  .1

الخيارات في سياق الحاالت 

المرضية المرتبطة بأهداف 

 clinicalونواتج التعلم ي

vignettes MCQ’s ). 

األسئلة المقالية  .2

القصيرة في سياق الحاالت 

المرضية المرتبطة بأهداف 

  . SAQونواتج التعلم ي  

 أخرى... .3

األختبارات االلكترونية  .1

باستخدام األسئلة متعددة الخيارات في 

سياق الحاالت المرضية المرتبطة 

 Onlineبأهداف ونواتج التعلم ي

clinical vignettes MCQ’s ). 

 أخرى... .2

 ب. االختبارات السريرية:

 

محطات المهارات  .1

  في مركل  OSCEالسريرية ي 

 المحاكاة أو المستشفيات.

االختبارات الشفهية  .2

 Standardizedالسريرية ي  

Clinical Viva .  

االختبارات المهارية  .3

المرضى باستخدام المحاكاة و

 Simulationاالفتراضيين. ي

and Standardized 

Patients’ exams.  

 أخرى... .4

محطات المهارات  .1

 السريرية 

( OSCE  في مركل المحاكاة  

 بالكلية.

االختبارات الشفهية  .2

 السريرية

 (  Standardized Clinical 

Viva ). 

االختبارات المهارية  .3

باستخدام المحاكاة والمرضى 

 Simulationياالفتراضيين. 

and Standardized 

Patients’ exams .  

 أخرى... .4

االختبارات االلكترونية  .1

باستخدام محطات المهارات السريرية 

  .Online OSCEي

االختبارات االلكترونية  .2

 Onlineالشفهية السريرية ي

Standardized Clinical Viva.  

االختبارات االلكترونية   .3

المرضى المهارية باستخدام المحاكاة و

 Onlineاالفتراضيين. ي

Simulation and Standardized 

Patients’ exams.  

 أخرى... .4
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  .التدريب والتهيئة الالتمة والمتكررة للطالب وأعضتتتتتتتاء هيئة التدري  والموظفين من ذوق العالوة

ويمكن االستتتتتتفادة من الدورات المعيارية التي تقدمها الهيئة الستتتتتعودية للتخصتتتتتصتتتتتات الصتتتتتحية ي  

Online OSCE رات و  وال معية السعودية للمحاكاة الصحية وال معية السعودية للتعليم الطبي والد

 المتميلة في بعح ال امعات السعودية و ال معيات الدولية.

 .وضه بدائل احتياطية لالختبارات الرومية في حالة حدوث مشكالت تقنية طارئة 

 

ْ(.Exam Integrity ْاالختباراتْنزاهةْضمان

 

 Technical issues/ْْالتقنيةْالمشاكل  .1

 exam soft system مثل    المتوفرة البرامج ببعح حلها ويمكن

  Proctoring/ْالمراقبة .2

    Question Mark Program مثل   ذلك في تساعد التي البرامج بعح استخدام ويمكن

 Plagiarism(ْ/ْاالستاللْ ْاألدبيةْالسرقة  .3

 Blackboard plagiarism:  مثتتتل ؛ ذلتتتك من تقلتتتل أو تمنه التي البرامج بعح استتتتتتتختتتدام ويمكن

checker ( safe assign    

  internet issues/ْْاإلنترنتْمشاكل.4ْ

 االختبارات نلاهة وضتتتماة األمثل لالستتتتخدام   المتوفرة ي والتعليمات الضتتتوابط باستتتتخدام حلها ويمكن

 .  [Online Exam Control Procedures (OECPs)] وتقليل فرص العش 

 الطالبْأوْالتدريسْهيئةْأعضاءْاتمهارْنقصْأوْانعدام  .5

اتلتتتتتتلامتتتتتتيتتتتتتة  التتتتتت تتتتتتيتتتتتتد عتتتتتتن طتتتتتتريتتتتتتق التتتتتتدوراتدريتتتتتتب بتتتتتتالتتتتتتتتتتتتت حتتتتتتلتتتتتتهتتتتتتا ويتتتتتتمتتتتتتكتتتتتتن

 .   ويبينارات / وندوات  ت ريبية اختبارات وعمل ي مهاراتهم لتطوير

 ْالتدريسْهيئةْأعضاءْعددْفيْنقص .6

  والمطلوب. المناسب العدد السعي لتوفير
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 التحتيةْالبنية .7

  وجه. ملأك على اتلكتروني واالختبار التدري  لتأدية الضرورية اتمكانات وتطوير توفير على العمل

 :مصادر مهمة لالختبارات االلكترونية والتعلب على مشاكل العش  

 Survival Guide for Online Teaching. Version II, March 27, 2020: 

https://www.aabri.com/manuscripts/11775.pdf 

 Judith V. Boettcher, Rita-Marie Conrad. The Online Teaching Survival Guide: Simple and 

Practical Pedagogical Tips, 2nd Edition 

ISBN: 978-1-119-14768-8 September 2016 Jossey-Bass 416 Pages 

 Cluskey, JR, Craig E, Mitchell R. Thwarting online exam cheating without proctor 

supervision. Journal of Academic and Business Ethics     

 

 

 

تدريب أطباء االمتيات في المنشآت الصحية ثالثاً:  

 

 العاملين في القطاع الصحي االمتياتدور أطباء 

 

بل  ؛االمتيات ليسوا م رد طالبًا أو موظفينل نة عمداء كليات الطب في المملكة تنوع وتؤكد على أة أطباء 

أدوار عديدة ال تنحصر فقط كونهم متعلمين   بل الدور األساسي  االمتياتهم أطباء تحت التدريب  ألطباء 

ية ك  أطباء يقوموة بتقديم الرعاية الطبللمتدرب الطبي هو تعلم مهنة الطب   ومه ذلك فدة المتدربين هم كذل

للمرضى وكذلك مقابلة المرضى   واستدعاء االستشارات   والتواصل مه عائالت المرضى   وتدوين 

جميه المالحظات   والمساعدة في اتجراءات الطبية   والمساعدة في تنسيق الرعاية والتخطيط   في ب 

 ى الحالة الحرجة لدعوة أطباء االمتيات أال ينتظر نظام الرعاية الصحية حتى يصل إل

للعمل والخدمة يؤدق إلى تحسين رعاية المرضى وبل  االمتياتللخدمة والمساهمة  بل إة السماح ألطباء 

ووت كافي من وصول نظام الرعاية الصحية إلى أتمة   و يساعد كذلك بدذة هللا في ت نب حدوث أق أتمة. 

رونا كللقيام بها أثناء جائحة فيروس كورونا  االمتياتلمهام ألطباء نوصي بالعديد من ا هذا الدليل في 

 . المست د 

ْ

 العاملين في القطاع الصحي أثناء جائحة فيروس كورونا االمتياتأدوار أطباء 

https://www.aabri.com/manuscripts/11775.pdf
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AJudith+V.+Boettcher
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ARita-Marie+Conrad
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هنا  بال لتتتتتتك مخاوف بشتتتتتتأة مخاطر العدوى للمرضتتتتتتى والمتدربين الطبيين   ونق  معدات الوواية 

 .المرتبطة بها وال لك بأة هذع المخاطر تستدعي النظر لها بعناية  والمسائل شخصيةال

نحن نؤمن بأة الستتتتتماح ألطباء االمتيات بأداء المهام الستتتتتريرية ود يعطي في حاالت محددة   فوائد عديدة 

 .لمرضى تفوق المخاطر المرتبطة بمشاركة المتدربين

 

ريرية الروتينية لمرضتتى العيادات الخارجية  حيث يمكن ألطباء االمتيات المستتاعدة في الرعاية الستت :ْأوالاْ

يمكن ألطباء االمتيات تعليل كفاءة العيادات كالتي تعاني من ولة الموظفين من خالل المستتتتتتاهمة في مهام 

عديدة مثل أخذ التاري  المرضتتتي   واستتتتدعاء المرضتتتى الذين لديهم نتائج االختبارات المعملية   و تثقيا 

ى في حالة حتكرونا المست د رات   واتجابة عن االستفسارات المتعلقة بفيروس المرضى   وتوثيق الليا

الوباء   يحتاج المرضى الذين يعانوة من حاالت ملمنة إلى رعاية مستمرة   وتحتاج النساء الحوامل إلى 

شفى إلى المتابعة  حيث يمكن إجراء العد س يالت روتينية   ويحتاج المرضى الذين خرجوا من المست د يت

 من هذع المهام عن طريق الرعاية الطبية عن بعد   لذلك لن يكوة هنا  مخاطر النتقال العدوى.

 

رونا كيمكن ألطباء االمتيات توفير الرعاية الطبية للمرضتتتتتتى المنومين العير مصتتتتتتتابين بفيروس  ثانيااْ:

رين توافر األطباء اآلخ وذلك تحت إلراف األطباء المعال ين   وبتظافر ال هود يمكن بذلك تيادةالمست د 

 . كرونا المست د المعنيين لعالج المرضى المصابين بفيروس 

 

: كرونا يمكن ألطباء االمتيات المستتتتتتتاعدة عن ب عد في رعاية المرضتتتتتتى الذين يعانوة من فيروس  ثالثاْا

ة التي الخفيف كرونا المست د وكذلك  يمكنهم متابعة المرضى الذين يعانوة من أعرا  فيروس  المست د 

ال يتم وبولها في المستشفى؛ مه تع يل عملية رعاية المرضى المقبولين من خالل مراجعة الرسوم البيانية 

وصتتتتيا ة المالحظات وضتتتتماة إجراء الفحوصتتتتات المخبرية ؛ والمتابعة مه المرضتتتتى بعد الخروج من 

لتتتراف الطبيب   إال أنها ستتتتقلل المستتتتشتتتفى  وعلى الر م من أة جميه األدوار ألطباء االمتيات تتطلب إ

 .تحسين و رفه جودة رعاية المرضى االمتيات فيالعبء العام على الفريق الطبي وستساهم مشاركة أطباء 

 

:أخير أطباء   فكرونا المستتتتت د عند تحديد وإورار كليات الطب كيفية المضتتتتي ودًما خالل فترة فيروس   اْا

سماح لهم بالمشاركة وأداء واجباتهم    االمتيات يعتبروة أطباء ذو مسؤوليات عدة ت اع المرضى وي ب ال
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مه األخذ باالعتبار الفوائد التي تعود على المرضتتتتتتى ونظام الرعاية الصتتتتتتحي   وال نعفل أة الستتتتتتماح 

للمتدربين بالمستتتاهمة يعلت القيم المهمة لديهم مثل اتيثار   والخدمة في أووات األتمات   والتضتتتامن مه 

ء االمتيات بال لتتتتك لدينا مستتتتتعدوة ووادروة على المستتتتاعدة ومقاومة هذا الوباء التاريخي المهنة   فأطبا

 وينبعي إعطاؤهم الفرصة للقيام بذلك.

 

خر التعليمات الصتتتتتتحية من وبل وتارة الصتتتتتتحة ويخضتتتتتته االعتبار  ألخذ في لقد تم تنفيذ هذا الدليل مه ا

رونا كما يتعلق ب ائحة فيروس كورونا المستتتتتت د للتعييرات استتتتتت ابةً للمتعيرات في األحوال الصتتتتتحية ب

 .المست د 

 

 

من  اء كليات الطـتتتتتتتتب / أويتطلب موافقة اتدارة المعنية بالتنستتيق مه عمدالمستتتشتتفى يأطباء االمتيات في 

 ينوب عنهم 

 

ابتداء ًي ب على جميه أطباء االمتيات اجتيات دورة عبر اتنترنت يبرنامج تدريب المتطوعين الصحيين  

من وبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتي تعطي المعرفة والمهارات األساسية المطلوبة 

ى ة برعاية المرضلممارسة التطوع في مرافق الرعاية الصحية وتقديم الدعم للطاوم الطبي الذين يقومو

لفئات وتكوة هذع الدورة مطلوبة لكرونا المست د الذين يشتبه في إصابتهم أو تم تأكيد إصابتهم بفيروس 

 التالية:

 .. طالب التخصصات الصحية في السنوات األخيرة1

 .. طالب االمتيات 2

 

 .. مقدمي الرعاية الصحية3

 . يمكن الدخول على الرابط التالي والحصول على لهادة إتمام الدورة: 4

 https://mvtp.scfhs.org.sa/en/auth/loginالرابط االلكتروني: 

 mvtp_testاسم المستخدم: 

 SCFHS@4321#كلمة المرور: 

 

https://mvtp.scfhs.org.sa/en/auth/login
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 ة ـالعـامالتدابير الووائية 

في حال وجود أق من األعرا  المرضية والتي تشمل ارتفاع في درجة الحرارة وسعال وظهور ضيق 

ب لى طبيع المست د ي بكرونا في التنف   أو حصول مخالطة ألق حاالت إي ابية مصابة بفيروس 

 االتي: االمتيات

 

  مخالطة األلخاص المحيطين وت نبالبقاء في المنلل 

 • المخص  لفيروس  937االتصال بمقدمي الرعاية الصحية / وتارة الصحة والروم الموحد

 عن طريق الهاتا وتلويدهم ب ميه المعلومات المطلوبة.كرونا المست د 

  الحرص على نظافة اليدين بشكل دورق وذلك بعسل اليدين بالماء والصابوة لمدة ال تقل عن

 كحولية بالطريقة السليمة.عشرين ثانية أو استخدام المعقمات ال

 

 التدابيرْالوقائيةْقبلْالدخولْللمرافقْالصحيةْ .1

 أووات تواجدهم في المرافق الصحية.الكمامات الطبية طوال  ارتداءعلى جميه أطباء االمتيات  1.1

 درجة. 38يمنه دخول األلخاص الذين تليد درجة حرارتهم عن  1.2

 بارتداء الكمامة.عدم السماح بدخول أطباء االمتيات  ير الملتلمين  1.3

 .فيما يتعلق بعرف المناوبين: ضرورة التقيد وإتباع تعليمات القسم / المستشفى 1.4

 

 االحتياطاتْالشخصيةْفيْنقاطْالفحصْالطبي .2

 القفاتات الطبية  الكمامات ارتداء األدوات الووائية الالتمة يلب      2.1

 الحفاظ على التباعد االجتماعي بين األلخاص أثناء الفح .   2.2

 ت نب االجتماعات وجهًا لوجه أثناء الفح .   2.3       

 طبي.التخل  اآلمن من أدوات الحماية بعد اكتمال أق فح     2.4

 تعقيم اليدين بعد نلع القفاتات الطبية وأدوات الحماية.   2.5

 

 اإلجراءاتْالوقائيةْعندْالمصاعد .3

طريق الوووف على عالمات الحرص على تطبيق التباعد االجتماعي في أماكن االنتظار عن     3.1

 األرضية التي توضم مكاة الوووف واالنتظار.
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تطبيق التباعد ال سدق داخل المصاعد من خالل االلتلام بالعدد المحدد من األلخاص داخل     3.2

 بشرط أال يليد العدد المسموح به عن خمسة ألخاص. المصعد المصعد اعتماًدا على مساحة 

 ر المصعد أو حواف الدرج.تعقيم اليدين عند لم  أترا    3.3

 التش يه على استخدام الدرج بدالً من المصاعد في المباني التي تسمم بذلك.    3.4

 

 اإلجراءاتْالوقائيةْفيْالمستشفى .4

 أطباء االمتيات تطبيق كافة اتجراءات االحتراتية العامة المعتمدة في المستشفى. على 4.1

 محظورة بشكل صارم. المصافحة 4.2

 على ال ميه ارتداء الكمامة طوال مدة تواجدهم في المستشفى. ي ب 4.3

أة يضمن جدول المتدربين الحد األدنى من حضور المتدربين والت مه في مكاة  ي ب  4.4

 واحد من حيث العدد والمدة.

على التعليم عن بعد ودر اتمكاة وحيثما تكوة هنا  حاجة إلى الحضور    االعتماد  4.5

 ي ب احترام التباعد االجتماعي الموصى به.

ال يسمم للمتدربين بالليارة الشخصية ألق من المكاتب اتدارية  ي ب أة تكوة   4.6

 معلومات االتصال عبر اتنترنت / الهاتا متاحة.

ات المشتركة المعايير واألنظمة المعتمدة للمساجد في ي ب أة تطبق في المصلي  4.7 

 المملكة.

عشرة ألخاص للت مه في المنطقة السريرية –الحد األوصى لعدد أطباء االمتيات هو   4.8

 لكل عيادة خارجية في أق ووت. -اثنين –يعلى سبيل المثال األجنحة  وعدد أوصى 

يات ارتداء الكمامة والقفاتات الطبية طوال عند مقابلة المرضى   ي طلب من أطباء االمت  4.9

 الووت   و سل اليدين وبل وبعد لقاء المريح.

المتيات   ي ب على طبيب ا كرونا المست د إذا كاة المريح يشتبه في إصابته بفيروس   4.10

 التقيد و اتباع إرلادات المستشفى.

 

 فيْكليةْالطبْاالمتيازإرشاداتْعامهْلوحدةْأطباءْْْ.5

التي يحتاج اة يتقنها طبيب  السريريةوالكفايات  المعرفيةوضه األهداف للمهارات    5.1

 .خالل التدريب االمتيات
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الل خ السريريةفي تعويح الطالب بالنسبة الى المهارات  باالعتباريفضل األخذ    5.2

وحرمانهم من فرصة  السابقةالسنة  فيالمست د كرونا اتجراءات الووائية لفيروس 

 التدريب السريرق.

لمن يتوفر له من الكليات وذلك للتدريب على  السريريةبمركل المحاكاة  االستعانةيمكن    5.3

 السريرية بعح المهارات 

فايات وكالمبنيه على األهداف التعليمية المرجوع  خالل التدريب الالتمةوضتتتتته اليات التقييم   5.4

ْ.  SaudiMED Frameworkخري ي كليات الطب ي

 

 .ْْإجراءاتْتنظيميةْ 6

 .يتم التركيل ابتداء على المواوه ذات الحاجة العالية حيث يمكنهم بالفعل إضافة ويمة بها    6.1

        مثل العناية المركلة والطوارئ    إلى وجود أطباء االمتيات في األماكن الحرجة الحاجةعند    6.2

     وأخذ الطرق الووائية  رالمسبق مه القسم المخت  وذلك لدراسة المخاطيفضل التنسيق         

 الالتمة        

 ال دولة بطريقة تضمن عدم االتدحام والتعر  للوحدات عالية المخاطر   6.3

 تدريب افتراضي عن طريق الوواية من العدوى ومكافحتها ل ميه المتدربين وبل البدء.   6.4

 

يتم تحديدع  بواسطة القسم في المستشفى و وحدة أطباء : اد المتدربين من أطباء االمتيات توتيه أعد

 االتدحاملتفادق  االمتيات

 

ْالتقييمْْْْْاألهدافْْْْْعددْاطباءْاالمتيازْالقسم

 الطبْالباطني 

o أوسام الطب العام 

o التخصصات الطبية الفرعية 

   

 الجراحة 

o االوسام ال راحية 

o  خدماتOR العمليات 

o ْالتخصصات الفرعية ال راحية
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 طبْاألطفال 

o طب األطفال العام 

o التخصصات الفرعية لألطفال 

ْْ 

   ْطبْالطوارئ•ْْْ

 فيْالمنشاتْالتطوعْالفترهْاإلخياريةْو

 الصحية

o ارق : حسب تقدير إختي

االحتياج ووحدة اطباء االمتيات 

ْفي الكليه

   

ْ

سياسةْالمستشفىْالمحولْإليهْبماْيخصْلالمتدربْإلىْمستشفىْاخرْفإنهْيخضعْْانتقالعندْْْمالحظهْ:

ْ.اإلجراءاتْالوقائية

ْ

ْاالعترافْباإلسهامات:

تمْإعدادْهذاْالدليلْبمبادرةْمنْلجنةْعمداءْكلياتْالطبْبالمملكةْبالتعاونْمعْالجمعيةْالعلميةْللتعليمْ

 الطبيْوجمعيةْالمحاكاةْالصحيةْالسعودية.
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