تهدف مستشفى جامعة امللك عبد العزيز بجده الى تحقيق تطلعات املتدربين واملنسوبين في الحصول على
تدريب وتأهيل بمستوى عالي ومعايير أكاديمية عاملية وحفظ حقوقهم وتنظيم عمليات التطوير والتدريب
والتأهيل باملستشفى.

 إدارة الشئون األكاديمية هي الجهة املشرفة على تنظيم العملية التدريبية والتأهيلية لجميع أنواع
وفئات وبرامج التدريب وتتضمن و حدات خاصة تقوم بالتنسيق مع املعنيين بالتدريب داخل وخارج
املستشفى لتسهيل حصول املتدربين على احتياجاتهم من املعارف واملهارات وحفظ حقوقهم ،
واملحافظة على أنظمة التدريب وبيانات املتدربين باملستشفى وتطوير العملية التدريبية.
 شروط التقديم /هي املواصفات التي تنطبق على املتدرب ليتم قبولة للتدريب بمستشفى جامعة امللك
عبدالعزيز بجده
 متطلبات اإللتحاق (املتطلبات) /هي الوثائق التي يلزم املتدرب بتقديمها الى الشئون االكاديمية عند بدء
التسجيل للتدريب ومنها( صورة الهوية/اإلقامة سارية الصالحية ،التأمين الطبي  ،شهادة اإلنعاش
القلبي  ،السيرة الذاتية  ،خطاب توجيه من املرجع  ،شهادات املهؤهالت )...التفاصيل للل فئة في
متطلبات التدريب
 الخطاب التوجيه /هو خطاب الجهة التي تعتبر مرجعا للمتقدم (الجامعة التي يدرس بها /جهة عمله/
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) ويجب أن يتضمن معلومات تفصيلية عن املتقدم ونوع
ً
التدريب املطلوب ومدة التدريب وموجها الى مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز.
 نماذج التسجيل للتدريب/هي النماذج املعتمدة على موقع املستشفى والخاصة بإدارة الشئون
االكاديمية لإللتحاق بالتدريب وتتضمن( نموذج تسجيل /نموذج فحص طبي /نموذج إصدار بطاقة
تعريف /نموذج حضور وإنصراف /نماذج التعهدات واإللتزامات /نموذج إخالء الطرف) ويشار اليها
بوثائق التسجيل والتدريب.
 املدة التدريبية /هي املدة املحدده بعدد ساعات التدريب املطلوبة في خطاب التوجيه من مرجع املتدرب .

 الفترة التدريبية  /هي الفترة التي يمكن للمتدرب اإللتحاق بالتدريب خاللها باملستشفى ،تحدد من تاريخ
(البدء) ..الى تاريخ (اإلنتهاء) وإتمام إجراءات انهاء التدريب واستالم الوثيقة.
 وثيقة التدريب /هي الوثيقة التي يستلمها املتدرب إلثبات حقه في الفترة التدريبية معتمدة من الشئون
االكاديمية ،وليس بالضرورة ان تكون شهادة تدريب (تحدد من قبل الشئون االكاديمية حسب فئة
التدريب).
 املوظف املختص  /املوظف املسئول من الشئون األكاديمية عن جميع اجراءات التدريب من البدء حتى
انهاء التدريب ،والتواصل والتنسيق بين الجهات ذات العالقة.
 تدريب طالب وطالبات اللليات االهلية  /التدريب بأجر لطالب وطالبات من منسوبي املعاهد واللليات
من القطاع الخاص غير الحكومية بناء على العقود املبرمة بين الجهتين.
 الراغب بالتدريب  /الطالب املراد تدريبة من القطاع الخاص.
 القسم املعني بالتدريب  /القسم أو اإلدارة من املستشفى الجامعي القائم بعملية التدريب واملسئول عن
املتدرب حسب التخصص.
 الفحص الطبي  /فحوصات طبية عن حالة املتقدم للتدريب يجب اإللتزام بإنهائها قبل بدء التدريب ،
وال يسمح بالبدء بدون اتمامها واعتمادها حسب النموذج الخاص املوضح النواع الفحوصات املطلوبة .
 اجراءات التدريب  /الخطوات التي يقوم بعملها املتدرب ً
بدء من تقديم الطلب  ،في حال تم قبوله
للتدريب باملستشفى الجامعي.
 طلب التدريب  /يتمثل في خطاب الجهة الراغبة بتدريب طالبها ،و نموذج استمارة التسجيل للتدريب
باملستشفى الجامعي.
 املوافقة على التدريب  /إملانية استقبال املتدرب بالقسم املطلوب للتدريب باملستشفى الجامعي حسب
التخصص ومدة التدريب والتاريخ املالئم لبدء التدريب وانتهائه.
 تأجيل التدريب  /في حال عدم املانية التدريب في الفترة املطلوبه من مرجع املتدرب يتم تحديد موعد
حسب إملانية القسم املعني باملستشفى الجامعي.
 االعتذار عن التدريب  /عدم إملانية التدريب للطالب املتقدم  ،وتوضيح اسباب االعتذارإن تطلب ذلك

