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9% 24 22 4.0% 23 22

17% 28 24 ⁽¹⁾6.9% 67 72

15% 210 183 8% 450 413

36% 34 25 18% 222 187

- 20 20 ⁽¹⁾10% 53 59

- 11 11 20% 98 75

33% 16 12 ⁽¹⁾2% 43 44

- - 1 ⁽¹⁾55% 4 9

- - ــ ⁽¹⁾14 12 14

- 1 ــ ⁽¹⁾40% 3 5

30% 17 13 ⁽¹⁾13% 62 72

⁽¹⁾10% 52 58 - 91 91

- - 2 ⁽¹⁾20% 28 35

- - 4 7.0% 30 28

⁽¹⁾75% 1 4 ⁽¹⁾21% 32 41

⁽¹⁾22% 53 68 ⁽¹⁾7% 181 195

25% 10 8 ⁽¹⁾6% 15 16

- 1 ــ ⁽¹⁾50% 9 18

⁽¹⁾75% 2 8 ⁽¹⁾40% 13 22

- 1 ــ ⁽¹⁾33% 6 9

⁽¹⁾12.5% 14 16 ⁽¹⁾33% 43 75

133.0% 107 46 ⁽¹⁾37% 15 24

- - ــ ⁽¹⁾24.7% 184 245.55

78% 877 492 ⁽¹⁾22% 1678 2167

22% 2063 1694 1.5% 5916 5826

الموظفون المبتعثون خالل العام

(المقيمين)األطباء الخريجون 

برامج الزمالة لألطباء المقيمين

(تخصص دقيق)األطباء الخريجون 

(المقيمين)إجمالي األطباء المتدربين 

(تخصص دقيق)إجمالي األطباء المتدربين 

األطباء

البكالوريوس

الماجستير

المجموع

األطباء

البكالوريوس

الماجستير

الدكتوراه

المجموع

الدكتوراه

مؤشرات التعليم الطبي واالبتعاث والتدريب في مستشفيات المؤسسة

   Medical Education, Scholarship, & Training Indicators for the Organization Hospitals

فرع جدة المستشفى الرئيس بالرياض

مـؤشرات التشغيل

برامج التخصصات الدقيقة لألطباء

األنشطة األكاديمية

(يشمل المبتعثين خالل العام)الموظفون على رأس البعثة 
األطباء

المجموع

(من قبل األكاديمية األمريكية )ساعات التعليم الطبي المستمر 

دورات اإلنعاش القلبي

البكالوريوس

الماجستير

الدكتوراه

العائدون من البعثات خالل العام

(من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية )ساعات التعليم الطبي المستمر 



2.0% 2671 2620 5% 84621 12582 كتب

- 318 318 - 0 0 دوريات

6 18553 17452 كتب

- 64601 10655 دوريات

- - - 43% 682 475

- - - 3% 365 379

⁽¹⁾20% 425 531 7% 742 693

- - - 48% 779 523

100% 4 2 ⁽¹⁾50% 2 4 عدد البرامج

62.0% 63 39 ⁽¹⁾36.3% 36 55 عدد المشاركين

⁽¹⁾15% 28 33 - - 47 عدد الخرجين

⁽¹⁾3% 28 29 244.8% 100 29 عدد الدورات

⁽¹⁾9% 247 270 ⁽¹⁾41.3% 496 845 عدد المشاركين

11% 37 36 71% 24 14 عدد الدورات

10% 712 650 74% 486 280 عدد المشاركين

⁽¹⁾12.7% ⁽²⁾66897 76613 عدد الدورات

1.6% 10469 23965 عدد المشاركين

205% 470 154 ⁽¹⁾13% 413 496

⁽¹⁾66% 22 65 ⁽¹⁾52% 79 110 عدد الدورات
⁽¹⁾48% 22 42 - 57 57 عدد المشاركين

بمثل نسبة النقص عن العام الماضي (1)

الرقم موحد بين المستشفى الرئيس بالرياض و فرع جدة

المكتبة الطبية

المحتويات اإللكترونية

المحتويات المطبوعة

الرقم موحد بين المستشفى الرئيس بالرياض و فرع جدة

عدد منسوبي المستشفى المصنفين أكاديمياً من جامعة الفيصل

(بالتعاون مع الجامعات)التعليم الطبي لطلبة كلية الطب وأطباء االمتياز 

التدريب داخل المؤسسة

برامج تحسين المهارات

طلبة التعليم الطبي

(بالتعاون مع الجامعات)طلبة التدريب الطبي السريري 

إجمالي أطباء االمتياز المتدربين في المؤسسة

برامج التدريب الصحية 

المساعدة المنفذة للفنيين

تطوير الموظفين إدارياً

برامج التعليم الإللكتروني

(الرقم موحد للرياض وجدة)

(غير األطباء)تدريب طالب األمتياز 

برامج تطوير الكفاءات 

(SCDP)السعودية 

.تمثل عدد الدورات التي تمت بحيث يستطيع كل موظف اخذ اكثر من دورة (2)


