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بالدراسات العليا

انعكاسات جائحة فيروس كورونا المستجد ()COVID-19
على برامج الدراسات العليا الصحية

فــي ظــل الظــروف الراهنــة لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ( )COVID-19ولدعــم الجهــود واإلجــراءات

االحترازيــة للوقايــة والموصــى بهــا مــن الجهــات الوطنيــة المختصــة لمنــع انتشــار الفيــروس ،ولتوفيــر

توجيهــات للمتدربيــن ومــدراء البرامــج والممثليــن النظامييــن للشــؤون األكاديميــة فــي المراكــز التدريبيــة
للتعامــل مــع التأثيــرات المتوقعــة للظــروف المواكبــة للجائحــة علــى العمليــة التدريبيــة فــإن الهيئــة
الســعودية للتخصصــات الصحيــة توصــي باتبــاع التالــي:

أوال :يجــب أن تتضافــر الجهــود عبــر تعزيــز التواصــل للمتدربيــن ومــدراء البرامــج مــع المنظومــة اإلداريــة
ً

للشــؤون األكاديميــة والشــؤون الصحيــة داخــل كل مركــز تدريبــي بمــا يضمــن تحقيــق المصالــح المشــتركة
للســامة والصحــة (للمجتمــع والمرضــى والمتدربيــن وكافــة منســوبي المركــز التدريبــي) والســعي دومــاً

لتحقيــق أهــداف البرنامــج التدريبــي وفــق المنهــج المعتمــد (قــدر المســتطاع) ،وفــي حــال تأثــر العمليــة

التدريبيــة بســبب ظــروف الجائحــة فيجــب علــى المتدربيــن ومــدراء البرامــج اتبــاع التسلســل المتبــع بــدءاً

مــن لجــان اإلشــراف علــى التدريــب (لجــان التدريــب المشــتركة أو المؤسســية أو المحليــة بحســب نــوع
ووصــوال للجهــة التنظيميــة فــي الهيئــة (المجالــس واللجــان العلميــة واإلدارات التنفيذيــة
البرنامــج)
ً
للتدريــب والتقييــم واالعتمــاد).

ثانيا :فيما يتعلق بالدورات التدريبية للمتدربين ( )Rotationsفيتم اتباع التالي:
ً

 .1الدورات التدريبية التي تجري حالياً في المناطق التي فرض عليها الحجر الصحي:

مقيمــا فــي نفــس المدينــة التــي فــرض عليهــا الحجــر الصحــي فيســتمر التدريــب وفــق
إذا كان المتــدرب
ً
إجــراءات الشــؤون األكاديميــة فــي المركــز التدريبــي.

مقيما خارج المدينة التي فرض عليها الحجر الصحي:
إذا كان المتدرب
ً

•فــي حــال إمكانيــة إقامــة المتــدرب فــي نفــس المدينــة المفــروض عليهــا الحجــر الصحــي فيمكــن أن
تســتمر الــدورات التدريبيــة وفــق إجــراءات الشــؤون األكاديميــة فــي المركــز التدريبــي.

•فــي حــال تعــذر إقامــة المتــدرب فــي نفــس المدينــة المفــروض عليهــا الحجــر الصحــي فيجــب علــى
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المتــدرب التنســيق مــع مديــر البرنامــج لوضــع خطــة بديلــة للتدريــب (انظــر جــدول :-1خيــارات بديلــة
الســتمرار التدريــب).

 .2الــدورات التدريبيــة التــي تجــري حاليــاً فــي المناطــق التــي لــم يفــرض عليهــا الحجــر الصحــي فيجــب أن

يســتمر التدريــب وفــق إجــراءات الشــؤون األكاديميــة فــي المركــز التدريبــي.
 .3الدورات التدريبية المستقبلية:

فــي حــال كانــت مجدولــة فــي نفــس المركــز التدريبــي الحالــي فيجــب أن يســتمر التدريــب وفــق إجــراءات
الشــؤون األكاديميــة فــي المركــز التدريبــي.

فــي حــال كانــت مجدولــة فــي مركــز تدريبــي يختلــف عــن المركــز التدريبــي الحالــي فيجــب أن يقــوم المتــدرب

بالتنســيق مــع مديــر البرنامــج لتحديــد الحلــول المتاحــة الســتمرار التدريــب (انظــر جــدول :-1خيــارات بديلــة
الســتمرار التدريــب).

جدول :-1خيارات بديلة الستمرار التدريب عند وجود مخاطر

تعديــل جــدول الــدورات التدريبيــة ( )Master Rotation Scheduleلعمــل دورات تدريبيــة متاحــة فــي نفــس

ـواء تلــك التــي تقــع ضمــن نطــاق الســنة التدريبيــة الحاليــة أو الالحقــة وفــق
المركــز التدريبــي الحالــي (سـ ً

المصلحــة) ويجــب التنســيق مــع الشــؤون األكاديميــة فــي المركــز التدريبــي ولجــان اإلشــراف علــى التدريــب.
فــي حــال عــدم توفــر أي دورات تدريبيــة متاحــة فــي نفــس المركــز التدريبــي الحالــي فيمكــن دراســة خيــارات
االنقطــاع عــن التدريــب أو االســتفادة مــن اإلجــازة الســنوية.

يمكــن النظــر فــي إمكانيــة اســتئناف الــدورات التدريبيــة فــي أي مركــز تدريبــي بعــد اتبــاع توجيهــات الوقايــة

مــن نشــر العــدوى بالتنســيق مــع الشــؤون األكاديميــة فــي المركــز التدريبــي ولجان اإلشــراف علــى التدريب.
يجــب الرفــع بطلــب الموافقــة لــإدارة التنفيذيــة للتدريــب علــى كافــة اإلجــراءات المتخــذة والتــي تعتبــر

ـهريا لضمــان التعامــل
خروجــاً عــن الجــدول الزمنــي أو المحتــوى المنصــوص عليــه فــي المنهــج التدريبــي شـ ً
ـتقبال.
مــع تبعــات ذلــك علــى التدريــب مسـ
ً
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ً
ثالثــا :فيمــا يتعلــق باألنشــطة التعليميــة (تشــمل الــورش التدريبيــة والمحاضــرات وغيرهــا) فيتــم اتبــاع

التالــي:

األنشــطة التــي تقــام للمتدربيــن مــن داخــل المركــز التدريبــي المقــام فيــه النشــاط األكاديمــي :تخضــع آليــة
إقامتهــا لتوجيهــات الشــؤون األكاديميــة فــي المركــز التدريبــي.

األنشــطة التــي تجمــع متدربيــن مــن مراكــز تدريبيــة مختلفــة :يتــم اســتخدام وســائل التواصــل المرئيــة لعقــد
تلك األنشــطة.

رابعــا :يمكــن للمتدربيــن الذيــن تشــملهم قــرارات اإلعفــاء مــن العمــل االنقطــاع عــن التدريــب بســبب
ً

مخاطــر تعرضهــم للعــدوى مثــل الحوامــل وذوي األمــراض المزمنــة وغيرهــم وفــق األنظمــة الصــادرة مــن
الجهــات المنظمــة لعملهــم ،وســيتم التجــاوز عــن فتــرات االنقطــاع  -الناتجــة عــن ظــروف الجائحــة -التــي

ال تتجــاوز األربعــة عشــر يومــاً  ،وســتخضع تلــك التــي تتجــاوز ذلــك للتنظيمــات الــواردة فــي الالئحــة العامــة

للتدريــب وقواعدهــا التنفيذيــة الخاصــة باالنقطــاع واالنســحاب وطــي القيــد (متوفــرة علــى موقــع الهيئــة)،
وســتقوم المجالــس واللجــان العلميــة بدراســة الظــروف االســتثنائية المرفوعــة مــن لجــان اإلشــراف علــى

التدريــب التخــاذ التوصيــات الالزمــة بمــا يكفــل عــدم تعثــر المتدربيــن مــع عــدم تأثــر جــودة مخرجــات التدريــب.
خامســا :فيمــا يتعلــق بالمقابــات الشــخصية للقبــول الســنوي فــي برامــج الدراســات العليــا فــإن التوصيــة
ً

بــأن تتــم المقابــات عبــر وســائل التواصــل المرئيــة ،علــى أن تنتهــي جميــع المقابالت يوم الخميــس  23أبريل
2020م وتتبــع الخطــوات الالحقــة وفــق الجــدول الزمنــي المعلــن علــى صفحــة إدارة القبــول والتســجيل

فــي موقــع الهيئــة اإللكترونــي.

سادســاً  :فيمــا يتعلــق بالزيــارات الميدانيــة لالعتمــاد المؤسســي والبرامجــي وورش العمــل فســيتم

تعليقهــا حتــى إشــعار آخــر.
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ســابعاً  :فيمــا يتعلــق باالجتماعــات الدوريــة للمجالــس واللجــان العلميــة ولجــان اإلشــراف علــى التدريــب

واللجــان المركزيــة فيتــم اتخــاذ قراراتهــا عبــر التمريــر أو تفويــض الصالحيــة لرؤســاء تلــك اللجــان إن أمكــن

(وفــق الصالحيــات المتاحــة فــي اللوائــح والقواعــد التنفيذيــة) ،أو عقــد اجتماعاتهــا عــن بعــد عبــر وســائل
التواصــل المرئيــة مــع التأكيــد علــى وجــوب اتبــاع األنظمــة الخاصــة بتوثيــق االجتماعــات واكتمــال نصــاب
الحضــور.

ثامناً  :فيما يتعلق بتقييم برامج الدراسات العليا ،فيجب اتباع التالي:

يســتمر العمــل علــى اســتكمال وســائل التقويــم المســتمر (ITERs, DOPS, Mini-CEX, LogBook,

 )Academic Activities, Research..etcقــدر المســتطاع وفــي حــال تعــذر اســتكمال أي مــن تلــك
الوســائل فيجــب علــى المتــدرب التنســيق مــع مديــر البرنامــج لضمــان اتخــاذ التدابيــر الالزمــة وبالتنســيق
مــع لجــان اإلشــراف والمجالــس واللجــان العلميــة لــكل تخصــص.

ســيتم التوقــف عــن أعمــال التقييــم المرتبطــة باالختبــارات المحوســبة واإلكلينيكيــة حتــى إشــعار آخــر
وســيتم تقديــر الظــروف بشــكل دوري التخــاذ القــرارات المناســبة واإلعــان عنهــا عبــر قنــوات التواصــل
الرســمية.

