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 منظمة التدريب الصحي اإلنجليزية 
منظمة التدریب الصحي اإلنجلیزیة (HEE) ھي الھیئة اإلستراتیجیة لتخطیط القوى العاملة والتعلیم والتدریب التابعة لخدمة 
الصحة الوطنیة اإلنجلیزیة. وھي مسؤولة عن دعم القوى العاملة فیھا من خالل تطویر برامج التعلیم والتدریب والتكلیف بھا 

لدعم أنظمة خدمة الصحة الوطنیة (NHS) حیث یكون لدیھا  األعداد الصحیحة من الموظفین المؤھلین بالمھارات المناسبة في 
المكان و المنصب المناسب.

مستشفيات جامعة برمنغهام
تعد مستشفیات جامعة برمنجھام من أكبر مؤسسات التعلیم في إنجلترا، وھي شریك منظمة التدریب الصحي اإلنجلیزیة في تنفیذ 

خطة التدریب الطبي الدولي بعد التخرج.

عنوان الوثيقة: البرنامج السعودي - اإلنجلیزي الدولي للتدریب الطبي بعد التخرج 22-2021 

رقم اإلصدار:0.5 

تم تجهيز هذه المادة بدعم  من المجلس الثقافي البريطاني
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البرنامج السعودي - اإلنجلیزي الدولي للتدریب الطبي بعد التخرج

موجز : البرنامج السعودي - اإلنجلیزي الدولي للتدریب الطبي بعد التخرج
یعد نظام الخدمة الصحیة الوطنیة (NHS) في إنجلترا أحد األنظمة الصحیة األولى واألعلى جودة التي توفر تغطیة صحیة شاملة 
في العالم. إن من مصادر قوة نظام الخدمة الصحیة الوطنیة اعتمادھا على قوة إكلینیكیة عاملة متعلمة ومدربة وفقاً لمعاییرعالمیة 

وعملھا ضمن أفضل بیئات التعلم السریري.

یعد التدریب التخصصي الطبي في المملكة المتحدة تدریب من الطراز العالمي األول و یعزز ذلك التاریخ الطویل في نفس المجال 
للكلیات الملكیة . یھدف البرنامج الدولي للتدریب الطبي بعد التخرج (IPGMTS) إلى توفیر التدریب التخصصي الطبي في 

إنجلترا مما یمنح المرشحین تدریباً مماثًال للتدریب القائم على الكفاءة في منظمة الخدمة الصحیة الوطنیة. 

یتیح البرنامج الدولي للتدریب الطبي بعد التخرج لألطباء من الخارج - بالتنسیق مع الحكومات الدولیة - إجراء تدریب تخصصي 
كامل وفقاً لمعاییر المملكة المتحدة. حیث یستكمل األطباء رحلتھم في البرنامج منذ االلتحاق بھ و حتى الحصول على شھادة إتمام 
التدریب (CCT) واالعتراف بھم في سجل تخصص المجلس الطبي العام (GMC) في إنجلترا، قبل العودة إلى الوطن لممارسة 

العمل كإستشاریین في المجال الذي قاموا باختیاره

یشمل البرنامج الدولي للتدریب الطبي بعد التخرج 65 تخصصاً شامالً أو 13 تخصصاً فرعیا معتمدة من قبل المجلس الطبي العام 
في المملكة المتحدة ویشمل ذلك: التخدیر وجراحة القلب والصدر والطب العام (الباطني) والطب الباطني الدقیق وطب الشیخوخة 

وطب الطوارئ وطب إعادة التأھیل والطب النفسي (بما في ذلك التخصصات الفرعیة لھذه التخصصات) وطب الكلى والطب 
التنفسي و طب األورام السریریة والحساسیة

یتم إبتعاث متدربي البرنامج الدولي للتدریب الطبي بعد التخرج من قبل الحكومات أو المؤسسات الخارجیة باإلضافة إلى تدریبھم 
بحسب احتیاجات القوى العاملة الطبیة المستقبلیة في المملكة المتحدة.  و تعتبر الفرص المتاحة للتدریب محدودة ومفتوحة فقط عن 

طریق توقیع اتفاقیات حكومیة في ھذا الشأ ن 

تدعم منظمة التدریب الصحي اإلنجلیزیة والتي تعد ھیئة القوى العاملة الطبیة اإلستراتیجیة  لحكومة المملكة المتحدة التابعة لنظام 
الخدمة الصحیة الوطنیة برنامج التدریب ویتم تقدیم البرنامج بالشراكة مع مستشفیات جامعة برمنغھام و ھي أحد أعرق 

المستشفیات الجامعیة في إنجلترا.

و كجزء من تنفيذ رؤية 2030 سيتم إبتعاث مایصل إلى عدد 300 طبيب من قبل حكومة المملكة العربية السعودية من األطباء 
السعودیین للتدریب في المملكة المتحدة. 

NHS : الوجهة األولى للتعليم والتدريب في مجال الرعاية الصحية

تعد مواكبة احتیاجات الرعایة الصحیة للسكان في المجتمعات التي تتنامى فیھا الشیخوخة من خالل توفیر اإلمداد المناسب من 
المھنیین الصحیین المدربین تحدیًا عالمیاً كبیراً. تحتاج الحكومات ومؤسسات الرعایة الصحیة إلى طرق أفضل لتقدیم تعلیم 

وتدریب معتمد و عالي الجودة، ویلجأ الكثیرون إلى المملكة المتحدة للحصول على الدعم في ذلك. و كجزء من برنامج العمل على 
تحقیق رؤیة 2030 ، عقدت حكومة المملكة العربیة السعودیة شراكة مع المملكة المتحدة  لتوفیر فرص تدریب لألطباء 

السعودیین  في برنامج رفیع المستوى للتدریب الطبي الدولي بعد التخرج ، برعایة من منظمة التدریب الصحي اإلنجلیزیة.  
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ًً بجودة التعليم والتدريب الطبي. إذا كنت بحاجة إلى  يشتهرنظام الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) دولیا
تطویر مھاراتك كخبیر طبي ، فلدینا المؤسسات الالزمة لتحقیق ذلك. و یزود البرنامج الدولي للتدریب الطبي بعد التخرج 

(IPGMTS) األطباء ببرنامج تعلیمي وتدریب طبي عالمي .

•  مصمم لتلبية االحتياجات الفردية

•  تأسس على أنظمة مجربة توفر الجودة العالية والمعاييرعلى المدى الطويل

•  یتم تقدیمھ في مرافق تدریبیة متطورة تابعة إلدارة مستشفیات جامعة برمنغھام

•  و يركزعلى بناء قادة الطب في المستقبل ومعلمي الغد

متطلبات الترشح للبرنامج:

یعمل جمیع األطباء في البرنامج الدولي للتدریب الطبي بعد التخرج مع المرضى في المملكة المتحدة ، وبالتالي یجب أن یكونوا 
مسجلین بالكامل في المجلس الطبي العام (CMG)، باإلضافة إلى كونھم حاصلین على شھادة جامعیة في المجال الطبي یجب 

على جمیع المتقدمین تلبیة جمیع متطلبات المجلس الطبي العام ذات الصلة و یتضمن ذلك كفاءة اللغة اإلنجلیزیة والكفاءة 
اإلكلینیكیة والمكانة الجیدة في بلدھم األصلي.

اللغة اإلنجلیزیة: یجب على المتقدمین إثبات كفاءتھم في اللغة اإلنجلیزیة إما عن طریق حصولھم على شھادة اختبار 
اللغة اإلنجلیزیة الدولي (IELTS) أو شھادة اختبار اللغة اإلنجلیزیة المھنیة (OET) على أن ال یتجاوز تاریخ الحصول 

علیھا مدة عامین من تقدیم طلب االلتحاق بالبرنامج (تفاصیل المتطلبات مرفقة في الملحق ب).

الكفاءة اإلكلينيكية: يجب على المتقدمين إثبات كفاءتهم اإلكلينيكة من خالل توضيحهم للخبرة الخاصة بما بعد التخرج من 
الممارسة لمدة ثالث سنوات كاملة في السيرة الذاتية واجتياز لجنة مقابلة في المملكة المتحدة  ، ومن خالل أيضا تلبية 

معاييرالقياس ذات الصلة و الخاصة بالتدريب بعد التخرج في المملكة المتحدة .

حسن السيرة : تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك من كل هيئة تنظيمية طبية تسجل بها الطالب أو حصل على ترخيص منها في 
السنوات الخمس الماضية.

المخطط التفصیلي:  برنامج التدریب الطبي الدولي بعد التخرج

یتیح برنامج التدریب الطبي الدولي بعد التخرج  لألطباء من الخارج من خالل التنسیق مع الحكومات الدولیة ، إجراء تدریب 
تخصصي كامل ، من ( ST1 / CT1 ) حتى شھادة إتمام التدریب (CCT) واالعتراف في سجل تخصص المجلس الطبي 

العام في إنجلترا قبل العودة إلى الوطن لوضع مھاراتھم الجدیدة موضع التنفیذ في المملكة العربیة السعودیة.

1 https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/join-the-register/before-you-apply/evidence-of-your-
knowledge-of-english
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2 https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/join-the-register/before-you-apply/evidence-of-your-
knowledge-of-english

البرنامج عبارة عن نسخة مماثلة لخطة التدریب التخصصي القائمة على الكفاءة في نظام الخدمة الصحیة الوطنیة 
البریطانیة ویتم تقدیمھ بنفس الجودة والمعاییر العالیة بشكل یطابق تدریب األطباء في المملكة المتحدة.

في حین أن جمیع األطباء الذین یتدربون كجزء من البرنامج  یقومون بتقدیم رعایة صحیة  "عملیة" مطابقة للرعایة الصحیة 
التي یقوم بھا المتدربین في المملكة المتحدة ، فإن جمیع المقاعد المتاحة في البرنامج تمولھا حكومة المملكة العربیة السعودیة 

بالكامل.

یتیح البرنامج للمتدربین 65 تخصصاً أو 31 تخصصاً فرعیاً معتمداً من قبل المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة و تقوم 
الكلیات الطبیة في المملكة المتحدة بوضع مناھج الدورات التدریبیة المتخصصة ودورات الممارسین العامین.

یعتمد المجلس الطبي العام المناھج وأنظمة التقییم لكل برنامج تدریبي. و یعمل صندوق منظمة التدریب الصحي اإلنجلیزیة 
على ضمان الجودة  و توفیر التعلیم وبیئة التعلم بما یتماشى مع معاییرالمجلس الطبي العام .

ویشمل ذلك: التخدیر و الطب الباطني و الحساسیة وجراحة القلب والصدر واألورام و طب الطوارئ و الطب العام (الباطني) و 
. طب الشیخوخة و الطب النفسي (بما في ذلك التخصصات الفرعیة) و طب إعادة التأھیل و طب الكلى و طب الجھاز التنفسي

بناًء على المناھج التدریبیة المتفق علیھا مع المجلس الطبي العام للتخصصات أو  التخصصات الفرعیة یمكن أن تتراوح مدة كل 
برنامج تدریبي من 3 إلى 8 سنوات.

برامج التدريب:

تقدم التخصصات المطروحة أحد النوعین التالیین من برامج التدریب (انظر الشكل 1 أدناه) ؛ إما  برامج تدریب منفصلة أو 
برامج تدریب متواصلة. 

في برامج التدریب المنفصلة ، ینقسم برنامج التخصص إلى مرحلتین: التدریب األساسي والتدریب التخصصي المتقدم و یتم 
قیاس كل مرحلة منھا. و یعد التدریب األساسي واسع النطاق بحیث یسمح للمتقدمین بالمرونة في الحصول على تدریب 

تخصصي متقدم في أكثر من تخصص واحد. على سبیل المثال، قد یختار المتدرب األساسي التقدم للحصول على تدریب 
تخصصي متقدم في الجراحة العامة وجراحة األوعیة الدمویة.

برامج التدریب المنفصلة: تشمل جمیع فروع الطب الباطني و معظم التخصصات الجراحیة و التخدیر وطب الطوارئ والطب 
النفسي.

یمكن أن تكون مدة التدریب األساسي سنتین أو ثالث سنوات حسب التخصص، وتسمى السنة األولى من التدریب األساسي  
 CT و عندما ینتقل المتدربون إلى التدریب التخصصي المتقدم  یتغیر تعیینھم من . CT3 و من ثم CT2 والسنة الثانیةCT1

إلى ST (التدریب التخصصي)، وبالتالي فإن الطبیب الذي أكمل عامین من التدریب األساسي في الجراحة سیتم تعیینھ في 
ST3  عندما ینتقل إلى الجراحة العامة بعد عامین. 
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أما في برامج التدریب المتواصلة یتقدم أطباء السنة األولى للتدریب التمھیدي من البرنامج الذي یسمىTS1تخصص تدریب 
عام  وال یوجد أي تطبیق أو قیاس أو عملیة اختیار أخرى بعد ذلك. و بمجرد بدء برنامج التدریب العملي  یخضع تقدم  

المتدرب لتحقیقھ نتائج ناجحة في كل عام ویتم تقییمھ عن طریق المراجعة السنویة للكفاءات  PCRA (المراجعة السنویة لتقدم 
الكفاءة) من قبل عمادة الدراسات العلیا. یجب على المتدرب تقدیم مجموعة من األدلة لبرنامج ARCP  ویتم أخذ التقاریر التي 

یقدمھا المشرفین التربویین واإلكلینیكیین بعین االعتبا ر.

تشمل تخصصات برامج التدریب المتواصلة: طب األطفال والتولید وأمراض النساء وطب العیون واألشعة وجراحة القلب 
ب. والصدر وجراحة األعصا

.

.25

.26



7
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التدريب الطبي لطالب 
البكالوريس

سنة واحدة من 
التدريب

تدریب الزمالة 
اإلختیاري لفرع 

التخصص 
بحسب الرغبة

إتمام 6 أشھر و 
  CREST شھادة

ت  للمؤھال
و التحضیر للمقارنة 

المعیاریة 

 وظائف التدريب المتصل

CT1, 2 (3) ST3-ST7

الشكل (1): نظرة عامة على التدریب التخصصي في المملكة المتحدة 

تدريب التخصص 
األساسي

تدريب التخصص 
المتقدم 

المقارنة المعيارية 
 لوظائف 

شهادة اتمام التدريب 
CCT

المقارنة المعيارية 
لتخصصات التدريب 

المتقدم المنفصل

 مراجعة تطور 
التدریب

ST1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (8)

ST1/CT1

البرنامج السعودي - اإلنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرج 2021/22
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تقييم الطلب من قبل وزارة التعليم

إتمام الملف الشخصي وCREST  و التحضير للمقارنة المعيارية 

یجب على المتقدم إجتیاز المقارنة المعیاریة للتمكن من اإللتحاق بالتدریب التخصصي 

التخصصات التي تتطلب تدريب أساسي

مدخل التدريب األساسي ) سنتان (

یجب على المتدرب الحصول على 
MRCP   أو MRCS خالل التدریب األساسي 

لمقارنة المعيارية للمتخصصين المتقدمين
التدريب الذي يجب أن يجتازه المتقدم لاللتحاق بالتدريب 

المتخصص المتقدم

تقييم سنوي للكفاءات

اختبار التخصص
نھایة تدریب CCT  والدخول في سجل 

GMC المتخصص المتقدم لـ

التخصصات المتصلة

االتدریب التخصصي المتقدم

 MRCS أو  MRCP يجب على المتدرب الحصول على
HST خالل السنتین األولى من

)OET ( أو IELTS و حصوله على النتيجة المطلوبة لشهادة كفاءة اللغة االنجليزية GMC أهلية الطالب للتسجيل في

تقييم الطلب من المكتب الدولي لمستشفیات جامعة برمنجھام و لجنة القبول 
(السيرة الذاتية و التحقق من أھلیة التسجیل في CMG  و المقابلة الشخصية) 

) يتم الحصول على ذلك في UHB خالل مدة 6 أشهر، و يتكون أعضاء لجنة المقارنة المعيارية من مجموعة وطنية من المقيمين ( 

تقييم سنوي للكفاءات

اختبار التخصص
نھایة تدریب CCT  والدخول في سجل 

GMC المتخصص المتقدم لـ

البرنامج السعودي - اإلنجلیزي الدولي للتدریب الطبي بعد التخرج 2021/22

مخطط برنامج التدریب الطبي الدولي بعد التخرج

مرحلة التقدیم 
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لبرنامج مواعيد التقديم على ا

یوجد ثالث مراحل تقدیم متاحة للمتقدمین من المملكة العربیة السعودیة في مواعید البدء في 2021/22.

تاريخ البدء المقابالت  الفترة المتاحة للتقديم  مرحلة

أبريل 2021 ديسمبر- يناير  9 دیسمبر – 23 دیسمبر  1

أغسطس 2021 مايو2021 مارس – ابريل 2021 2

فبراير 2022 اكتوبر – نوفمبر 2021 نوفمبر 2021 3

 إجراءات التقدیم
 یتم استقبال طلبات التقدیم عبر موقع وزارة التعلیم اإللكتروني (سفیر)  https://ksp.moe.gov.sa  و یجب على 

المتقدمین إرسال السیرة الذاتیة و الوثائق األخرى المطلوبة. 

 مستشفیات جامعة برمنغھام

تعد مستشفیات جامعة برمنغھام من أكبر المؤسسات التعلیمیة في إنجلترا بجمیع المقاییس، و ھي شریك في تقدیم التعلیم الطبي في 
إنجلترا لخطة التدریب الطبي الدولي  بعد التخرج. كما أنھا  واحدة من مؤسسات الرعایة الصحیة األعلى أداء في أوروبا وتتمتع 

ث. بسمعة دولیة عالیة الجودة في الرعایة وتكنولوجیا المعلومات والتعلیم السریري والتدریب والبح

تعد مستشفیات جامعة برمنغھام المستشفى التعلیمي الرئیسي لكلیة الطب بجامعة برمنغھام ، حیث وفرت التعلیم والتدریب 
السریري لطالب الطب الجامعیین وطالب طب األسنان وأطباء الدراسات العلیا وأطباء األسنان والممرضات على مدار ال 200 

عام الماضیة. و لدى مستشفیات جامعة برمنغھام تقلید عریق في تدریب األطباء وأطباء األسنان و الممرضات من جمیع أنحاء 
العالم. في صمیم ھذا التقلید تكمن فلسفة مستشفیات جامعة برمنغھام في أن التمیز في الرعایة السریریة ال یمكن تقدیمھ إال على 

ري. أساس متین من التعلیم والبحث السری

و قد أبرمت العديد من المنظمات الخارجية اتفاقيات رسمية مع مستشفيات جامعة برمنغهام لتوفير التعليم والتدريب الطبي بعد 
التخرج. ويتم تقديم التدريب على مستوى المبتدئين والمتقدمين ويشرف عليه المعهد الدولي التابع لها.

 وبسبب ھذه الرؤیة وخبرتھا في توفیر التعلیم والتدریب لألطباء وأطباء األسنان والممرضات من الخارج ، دخلت منظمة 
التدریب الصحي اإلنجلیزیة في شراكة مع مستشفیات جامعة برمنغھام لتقدیم برنامج التدریب الدولي بعد التخرج. 
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المكتب الدولي لمستشفيات جامعة برمنغهام

یعد المكتب الدولي الذراع اإلداري للمعھد الدولي لمستشفیات جامعة برمنغھام ویدیر جمیع الجوانب اإلداریة لبرنامج التدریب 
الطبي الدولي للدراسات العلیا.  ویقوم فریقھ المتخصص بتوجیھ المرشحین خالل عملیة التقدیم بأكملھا من بدایة تواصلھم مع 

المكتب و حتى وصولھم إلى برمنغھام. كما یتلقى المتقدمون المشورة والمساعدة فیما یتعلق بالتسجیل في المجلس الطبي العام من 
المكتب فضال على تقدیمھ الدعم لھم فیما یتعلق بالحصول على  التأشیرات وتقدیم الطلبات واالستقراء في المملكة المتحدة  وقیاس 

األداء وإكمال   ال  CREST .  و ینصب تركیز المكتب الدولي على توفیر ھذا الدعم لیتمكن الطبیب القادم من الخارج  من 
االستقرار في المملكة المتحدة و االھتمام بالشؤون المتعلقة بتدریبھ.

منظمة التدریب الصحي اإلنجلیزیة

تتحمل منظمة التدریب الصحي اإلنجلیزیة المسؤولیة القانونیة لضمان توفیر القوى العاملة التابعة لنظام الخدمة الصحیة الوطنیة  
في المملكة المتحدة باألعداد الصحیحة والتي لدیھا المھارات والقیم والسلوكیات الالزمة لتلبیة احتیاجات المرضى وتقدیم رعایة 

عالیة الجودة.
 باعتبارها منظمة للقوى العاملة فإن منظمة التدريب الصحي اإلنجليزية HEE  مناسبة جدا لتلبية الطموحات السعودية في أن 

  HEE تصل المملكة العربية السعودية  إلى  مركز عالمي للتميز في الرعاية الصحية. تقوم منظمة التدريب الصحي اإلنجليزية
بذلك من خالل دمج المهارات العالمية والتعلم واالبتكار، ودعم منظمات NHS المحلية للمشاركة في النشاط العالمي كوسيلة 

 .NHS لجذب الموظفين واالحتفاظ بهم، باإلضافة الستقدام الموظفين ذوي الخبرة من الخارج لتوظيفهم للعمل في

باإلضافة إلى ذلك تقوم منظمة التدريب الصحي اإلنجليزية HEE  بدور تيسيري لضمان تنسيق الجهود الجماعية والخبرة الفنية 
لدائرة الصحة الوطنية ومواءمتها مع األهداف الخارجية لإلدارات الحكومية بما في ذلك وزارة الصحة والرعاية االجتماعية 

.)DIT( وإدارة التجارة الدولية )FCDO( ووزارة الخارجية للكومنولث والتنمية
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الملحق أ. متطلبات اللغة اإلنجليزية.
عندما يتقدم المتدربون للتسجيل كأطباء ممارسين في المجلس الطبي العام  GMC ، يجب أن يكون لديهم الكفاءة المناسبة في 

اللغة اإلنجليزية لممارستها بيسرفي المملكة المتحدة.

يجب أن يتأكد المجلس الطبي العام  GMC من قدرتك على التواصل بشكل فعال باللغة اإلنجليزية ، حتى ال تعرض سالمة 
مرضاك للخطر.

و يشمل هذا التواصل القدرة على التحدث والقراءة والكتابة واالستماع. و لهذا السبب تقبل GMC اختبارين قياسيين هما  
.OET و IELTS

 IELTS مستوى اللغة اإلنكليزية المطلوب في إختبار

أ. تقديم النسخة األكاديمية لالختبار 

ب. الحصول على درجة ال تقل عن 7.0 في كل مهارة اختبار ودرجة إجمالية 7.5

ج. الحصول على هذه الدرجات في نفس االختبار

د. الحصول على هذه الدرجات في آخر إختبار قمت به 

 OET :شروط شهادات - 

أ. تقديم النسخة الطبية لالختبار

ب. الحصول على درجة "B" على األقل في كل مهارات اإلختبار )التحدث واالستماع والقراءة والكتابة(

ج. الحصول على هذه الدرجات في نفس االختبار

د. الحصول على الدرجات في آخر في آخر إختبار قمت به



الملحق ب:ھیئات اإلشراف والتنظیم على البرنامج الدولي للتدریب 
الطبي بعد التخرج 

قسم الصحة والرعاية االجتماعية

تتحمل وزارة الصحة والرعاية االجتماعية في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة مسؤولية اإلشراف على إدارة وتنفيذ برنامج 
التدريب الشامل فيها.

المجلس الطبي العام

المجلس الطبي العام GMC  هو هيئة تنظيمية قانونية لألطباء وتحتفظ بالسجل الرسمي للممارسين الطبيين داخل المملكة المتحدة. 
يجب أن يكون الطبيب مسجالً في المجلس الطبي العام ويحمل ترخيًصا للممارسة قبل أن يتمكن من العمل أو التدريب في المملكة 

المتحدة.

يضع المجلس الطبي العام GMC معايير التعليم والتدريب للدراسات العليا و يقوم باالعتماد و الموافقة على المشاركات التدريبية 
والبرامج والتقييمات، ويقوم أيضا بإجراء مراجعات وتنفيذ أنشطة مراقبة للتحقق من تلبية معايير التعليم والتدريب.

يیحتفظ GMC أیًضا بسجل متخصص عبارة عن قائمة باألطباء المؤھلین لتولي تعیینھم كاستشارین فنییین في الخدمة الصحیة 
الوطنیة  و یصبح األطباء الذین أكملوا بنجاح فترة تدریب متخصصة رسمیة في المملكة المتحدة وحصلوا على شھادة إتمام 

التدریب المتخصص (CCT) مؤھلون للتقدم بطلب اإلدراج في سجل االختصاصیین.

التعليم الطبي في إنجلترا والدراسات العليا
یتم اإلشراف على التدریب الطبي وطب األسنان في المملكة المتحدة من قبل منظمة التدریب الصحي اإلنجلیزیة التي لدیھا سبعة 

مكاتب إقلیمیة و عمادات مسؤولة عن ضمان تقدیم برامج التدریب المحلیة تدریباً عالي الجودة یفي بالنتائج المطلوبة للتدریب التي 
م. حددھا المجلس الطبي العا

ویتم اإلشراف على توفیر التدریب الطبي وطب األسنان عالي الجودة من قبل منظمة التدریب الصحي اإلنجلیزیة من خالل 
عمداء الدراسات العلیا ومجالس التعلیم والتدریب المحلیة و الذین یقومون بدعم تعلیم وتدریب أكثر من 160.000 طالب 

. ومتدرب في جمیع مھن الرعایة الصحیة

یرأس كل "عمید" دراسات علیا بصفتھ الموظف المسؤول أمام المجلس الطبي العام عن جمیع األطباء المتدربین في برامج 
منظمة التدریب الصحي اإلنجلیزیة عمادتھم. وتشمل الفرق الوظیفیة داخل العمادات ؛ التوظیف وإدارة البرامج وتقییم المتدربین 

ن. وجودة التعلیم والتدریب باإلضافة لفرق دعم أعضاء ھیئة التدریس و خدمات المتدربی

وتنقسم العمادات أیًضا إلى "مدارس" ، حیث تكون كل مدرسة مسؤولة عن تقدیم برنامج  أو مجموعة من برامج التدریب بحیث 
یكون لكل مدرسة رئیس وعدد من مدیري برامج التدریب الذین یشرف كل منھم على برنامج تخصص معین. وتعمل الكلیات مع 

. الفرق الوظیفیة  بحیث تكون جمیعھا مسؤولة أمام عمید الدراسات العلیا

یصبح لكل طبیب متدرب رقم تدریب خاص بھ - رقم التدریب الوطني (NTN) - والذي یشیر إلى العمادة ، و یستخدم لتتبع 
تقدمھم على الصعید الوطني من خالل التدریب حتى یحصلوا على شھادة إتمام التدریب المتخصص. ویتم تقییم تقدم الطبیب عن 

 ARCP .طریق المراجعة السنویة لتقدم الكفاءات

و یكون اإلشراف على ھذه العملیة والشخص المسؤول بشكل مباشر عن نتائج التدریب اإلقلیمي ھو عمید الدراسات العلیا الذي 
ن. یدعمھ عادة عدد من عمداء الدراسات العلیا المشاركی
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الكليات الملكية

فيما يتعلق بالتدريب ، فإن الكليات الملكية مسؤولة بشكل أساسي عن تطوير المناهج التخصصية واإلشراف عليها ضمن هذه 
البرامج التدريبية واالمتحانات. و يتم تسليم المناهج من قبل عمداء الدراسات العليا. كما ُيطلب من المتدربين أثناء تقدمهم في 

تدريبهم إجراء اختبارات تخصصية مختلفة ذات الصلة تجريها الكلية الملكية.




