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  الزمالة األآاديمية : (FAQs)أسئلة متكررة 

  
 OTOخاص بمشروع  

  
 2013 يناير 22المسودة األخيرة 

 
  من هو المستفيد من الزمالة األآاديمية؟

  
  ؟(DFCM)ما هو المقصود بالزمالة األآاديمية التي تقدمها دائرة طب العائلة والمجتمع : س
  
عزيز مهنة طب العائلة برنامج الزمالة األآاديمية هو برنامج من التعليم المستمر بدوام آامل، ويتميز بالصرامة ويهدف إلى ت: ج

  .     والرعاية األولية من خالل تطوير مهارات القيادة، والبحث والتعليم لدى األطباء الممارسين
  
  هل أآون مؤهًال لهذا البرنامج؟ . أنا طبيب، ولكني لست طبيب عائلة: س
  
ولكن الكثير من . وجه ألطباء العائلةتعود جذور برنامج الزمالة األآاديمية إلى برنامج تطوير الهيئة التدريسية الم: ج

يجب أن يكون جميع الزمالء في هذا البرنامج حاصلين على . التخصصات الطبية قد استكملت أيضًا برنامج الزمالة األآاديمية
  . الترخيص بممارسة مهنة الطب ويمارسونها في بلد إقامتهم األصلية

  
هل . ممرض/أخصائي العالج الوظيفي/أخصائي العالج الطبيعي/ صيدليأنا مقدِّم رعاية صحية ولكني لست طبيبًا، مثًال: س

  أستطيع أيضًا االنضمام إلى هذا البرنامج؟ 
  
ولكن العديد من . تعود جذور برنامج الزمالة األآاديمية إلى برنامج تطوير الهيئة التدريسية الموجه ألطباء العائلة. نعم: ج

ر األطباء قد شارآوا في برنامج الزمالة األآاديمية واآتشفوا أنها مفيدة لحياتهم ممارسي الرعاية الصحية المرخصين من غي
  .يجب أن يكون جميع الممارسين حاصلين على الترخيص بممارسة مهنتهم ويمارسونها في بلد إقامتهم األصلية. المهنية

  
  نامج مفيدًا بالنسبة لي؟ هل يعتبر هذا البر. تحسين مهاراتي آتربوي طبيبأنا فعًال مهتم بشكل أساسي : س
  
ويمكن أيضًا االلتحاق بأحد البرامج . تستطيع، من خالل برنامج الزمالة األآاديمية، أن ترآز على مساقات التعليم الطبي.نعم: ج

) Clinical Teacher شهادة المعّلم الطبي –األقصر من حيث المدة الزمنية والتي تقدمها الدائرة وترآز على التعليم الطبي 
)Certificateالبينمهني للتعليم والتعّلم العملي التطبيقي في المهن الطبية   البرنامج  وInterprofessional Applied 

program) INTAPT(Practical Teaching and Learning in the Health Professions     .  
  
  ل األبحاث؟ هل يساعدني هذا على التهيؤ لمستقبل مهني في مجا: س
  
، ]الطب الشرعي[ثمة مساقات يقدمها برنامج الزمالة األآاديمية تتعلق بتعلم مهارات البحث والطب القائم على األدلة . ال: ج

  . ولكن هذا البرنامج يجب أال يتم اعتباره آبرنامج إعداد لمستقبل مهني في مجال األبحاث
  
 ماجستير في الصحة العامة  ()DFCM(برامج الدراسات العليا في بماذا يختلف برنامج الزمالة األآاديمية عن : س

(MPH)  ماجستير علوم في صحة المجتمع ،(MScCH)(؟  
  
طب العائلة والمجتمع  ((MScCH)هناك تشابه في الكثير من محتويات برنامج الزمالة األآاديمية والدرجات العلمية : ج

(FCM) و تعليم المدرس الممارس للعناية الصحية (HPTE) .(درجة ماجستير في الصحة العامة تميز (MPH))  طب العائلة
بطابعها السريري آما أنها تقدم آمية أآبر من المعلومات والمهارات لألطباء الممارسين للرعاية األولية ) (FCM)والمجتمع  

الدرجات العلمية للدراسات العليا آما أن . من أجل دمج مبادئ الصحة العامة في الجانب السريري من مهنتهم ومجال ممارستها
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ويتم تقييم المساقات بشكل عام على أساس أحرف األبجدية آما هو الحال في نظام . تتطلب التعبير عن فهٍم أآثر اتساعًا وعمقًا
ى معلومات ويمكن الحصول عل. إن تقديم الطلبات للدراسات العليا هو عملية منفصلة تمامًا عن هذا البرنامج. التقييم في الجامعة

  . هناعن تقديم الطلبات لبرامج الدراسات العليا 
  

  األهلية 
  
ستطيع أهل ). (IMG)أي طبيب متخرج دولي (أنا طبيب أقيم في آنـدا ولكن بدون رخصة لممارسة الطب في آندا : س

  المشارآة في برنامج الزمالة األآاديمية؟ 
  
يعتبر المقيمون من غير الكنديين مؤهلين . في البلد الذي تقيم فيهيجب أن تكون أخصائي صحة مرخص وتعمل حاليًا . ال: ج

لالشتراك في هذا البرنامج فقط إذا تقدموا برسالة من رئيس الدائرة التي يتبعون لها تفيد بأنهم سيعودون إلى منصب في بلدهم 
  . األصلي بعد االنتهاء من برنامج الزمالة

  
ستطيع المشارآة في أهل . (paramedic) أعمل في آندا بصفة مشابه طبيب أنا طبيب مرخص في بلدي األصلي ولكني: س

  البرنامج؟ 
  
ولكن العديد من . تعود جذور برنامج الزمالة األآاديمية إلى برنامج تطوير الهيئة التدريسية الموجه ألطباء العائلة. نعم: ج

 األطباء قد شارآوا في برنامج الزمالة االختصاصات الطبية األخرى وممارسي الرعاية الصحية المرخصين من غير
  .يجب أن يكون جميع الممارسين حاصلين على الترخيص بممارسة مهنتهم ويمارسونها في بلد إقامتهم األصلية. األآاديمية

  
هل أستطيع المشارآة في هذا البرنامج؟ ما هي الخيارات األخرى المتوفرة .  أشهر فقط6-3إقامتي في آندا هي لمدة : س
  مي؟ أما
  
يستطيع الطالب الذين لديهم فترة من .  شهرًا12إن الحد األدنى من الوقت المطلوب إلآمال برنامج الزمالة األآاديمية هو : ج

شهادة المعّلم من قائمة المساقات في برنامج الزمالة األآاديمية أو  مساقات فرديةالوقت اقل من ذلك التقدم للمشارآة في 
تستمر المساقات .  سبتمبر وتمتد بشكل عام لمدة أربعة أشهر1 يوليو و 1 مايو، 1 يناير، 1 في حوالي تبدأ المساقات. السريري

  . التي تبدأ في يوليو لمدة شهرين فقط
  
  

  تقديم الطلبات 
  
  آيف أستطيع التقدم بطلب االلتحاق؟ : س
  
  . موقعنا على االنترنتيمكنك تقديم الطلب عبر : ج
  
  جب تقديمها من أجل النظر في قبول طلبي؟ ما هي الوثائق التي ي: س
  
  : ملف الطلب الكامل الذي ستقدمه يجب أن يحتوي على األمور التالية: ج
  

  نموذج الطلب 
 حسب آخر المعلومات السيرة الذاتية  
  رسالة نوايا تشرح آيف تأمل أن يتمكن البرنامج من تلبية احتياجاتك 
 سم والعنوان، من بينها رسالة من رئيس الدائرة الحالي حيث تعمل ثالث رسائل توصية على ورق رسمي يحمل اال 
  األصلي بعد االنتهاء من برنامج  إلى منصب في بلدكعودت سالحالي حيث تعمل تفيد بأنكرسالة من من رئيس الدائرة 

  . الزمالة
  تاليانظر السؤال ال(إثبات على آفائتك في اللغة االنجليزية من خالل امتحان رسمي معترف به(  
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سوف تستلم رسالة الكترونية من المكتب توضح لك األمور الناقصة . لن يتم النظر في هذا الملف إذا لم يتضمن آامل المحتويات

  . من الملف
  
  وماذا عن شرط الكفاءة في اللغة االنجليزية المطلوب؟ : س
  
حيث االنجليزية ال تعتبر اللغة األم، إظهار الكفاءة المطلوب من جميع المتقدمين بطلبات االلتحاق بهذا البرنامج من الدول : ج

في اللغة االنجليزية، المكتوبة والشفهية، وذلك من أجل ضمان قدرتهم األساسية على فهم مادة المساقات األآاديمية، والمشارآة 
  . ليزيةوهذا يشمل الخريجين من جامعات يتم التدريس فيها باللغة االنج. في الواجبات المدرسية وإآمالها

  
إذا آانت الكفاءة في . ، الذي تم خالل السنتين السابقتين )ESL(  االنجليزية آلغة ثانيةالعالمات التالية في امتحانيقبل البرنامج 

 في جامعة تورنتو، آلية 0151#اللغة االنجليزية على حافة النجاح، سيتم فرض شرط بإتمام مساق اللغة االنجليزية األآاديمية 
أقل بكثير   ESLأما إذا آانت العالمة في امتحان .  وذلك قبل البدء في برنامج الزمالة األآاديمية(SCS)المستمرة الدراسات 

      . من الحد األدنى فإن طلب االلتحاق ببرنامج الزمالة األآاديمية سيكون مرفوضًا
  
  آم من الوقت سأنتظر حتى يصلني الرد على الطلب؟ : س
  
ويمكن أن يتضمن هذا اإلشعار في ذلك الحين إشارة إلى أن . طلبك، سيصلك إشعار باالستالم خالل يومينعندما يتم استالم : ج

 . سيتم إخبارك بالمواد الناقصة. أوراقك غير آاملة وال يمكن النظر في طلبك حتى تقوم بإرسال المزيد من الوثائق
  

ستسلم عندها إما رسالة تتضمن رفض قبولك . ج بالنظر في طلبكستنتظر بعد ذلك أسبوعًا أو أسبوعين ريثما يقوم مدير البرنام
إذا آان النظر في طلبك سيحتاج أآثر . في البرنامج أو رسالة تعرض عليك مكانًا في البرنامج باالضافة إلى أية شروط مطلوبة

تبر أمرًا مستبعدًا حيث إن هذا االحتمال يع. من أسبوعين، ستصلك رسالة الكترونية تشرح ضرورة الوقت اإلضافي المطلوب
 . أن المكتب يعطي األولوية لطلبات االلتحاق بالبرنامج

  
  ستوفي الشروط؟ مع بعض الشروط؟ ماذا يحدث عندما أماذا أفعل عندما تصلني رسالة قبول : س
  
يجب ان . لبرنامجإذا استلمت رسالة قبول مشروط فإن المطلوب هو أن تلبي هذه الشروط المطلوبة قبل ان تستطيع البدء با: ج

وعندما تنتهي من تلبية جميع الشروط . تعمل على تلبية هذه الشروط، وأن تقوم بإعالم المكتب آلما استطعت تلبية واحد منها
وتتضمن هذه الرسالة معلومات تفصيلية . المطلوبة وتقوم بإعالم مكتب برنامج الزمالة بذلك، ستصلك رسالة إقرار بهذا األمر

يجب بالضرورة تلبية جميع الشروط المطلوبة منك والحصول على رسالة .  إلى تورنتو والبدء في هذا البرنامجعن آيفية السفر
اإلقرار النهائية حيث أن هذه الرسالة توضح تفاصيل األيام األولى في برنامجك، وتقدم لك أوقات االجتماعات والتسجيل المبدئي 

  . ة األولى من وصولك إلى تورنتوفي المساقات وتقدم لك بعض النصائح عن الفتر
  
  هل أستطيع تأجيل االلتحاق بالبرنامج بعد القبول؟   : س
  
  . يجب، بعد ذلك التاريخ، تقديم طلب جديد.  شهرًا12يمكنك تأجيل القبول لمدة ال تتجاوز : ج
  
أم يجب أن أقدم الطلب مباشرة ] في آندا[هل يجب أن أقدم الطلب إلى المكتب الثقافي لبلدي . أنا مقّدم طلب من الخارج: س

  إلى مكتب برنامج الزمالة األآاديمية؟ 
  
لن تحقق أية فائدة من تقديم .  موقعنا على االنترنتيجب أن تقدم الطلب مباشرة إلى مكتب برنامج الزمالة األآاديمية عبر : ج

  .  الطلب عبر المكتب الثقافي الخاص ببلدك
  
   شهرًا؟ 12ل أستطيع الحصول على قبول في برنامج الزمالة األآاديمية لمدة  ه–أنا مقدِّم طلب من الخارج . س
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 شهرًا، في برنامج دوام آامل، ولكن إذا آانت مهاراتك في اللغة االنجليزية 24إن القبول العادي يكون لمدة . نعم، هذا ممكن: ج
يجب على .  شهرًا15-12ن إنهاء البرنامج في قوية وليست لديك اية التزامات أخرى فإنه من الممكن، عندها، أن تتمكن م

 على االنترنت (DFCM)موقع مقدمي الطلبات الذين يرغبون في متابعة هذا الخيار االنتباه إلى جداول المساقات الواردة في 
لزمنية المطلوبة إن تقصير المدة ا. ليتمكنوا من تحديد ما إذا آانت لديهم القدرة على تحمل هذا العبء الكبير من المساقاتوذلك 

  .  هو، في معظم األحيان، أسهل من تمديدها للكفالة الدراسية
  
  هل أستطيع الحصول على رسالة قبول لمساعدتي على إتمام إجراءات طلب المنحة الدراسية؟ : س
  
ة قبول مشروط يتم النظر في الطلبات الكاملة خالل فترة قصيرة بعد استالمها ومن الممكن إرسال رسال. نعم، هذا ممكن: ج

ستحتوي رسالة القبول المشروط على بعض الشروط التي يجب تلبيتها قبل أن ُيسمح لمقّدم الطلب البدء .  مباشرة بعد ذلك
  . بالبرنامج

  
  هيكل المساقات ومضمونها 

  
  ما هو الفرق بين برنامج من سنة واحدة وبرنامج من سنتين؟ : س
  
ولكن السؤال هو ما مدى قدرتك على إنهاء جميع . لبرنامج متشابهة في الحالتينالمتطلبات، ومحتوى المساقات ورسوم ا: ج

إن برنامج السنتين ). سهولة استعمال اللغة االنجليزية، االلتزامات العائلية، التكيف الثقافي في آندا إلخ(المساقات في سنة واحدة 
ية آلغتهم األصلية آما أنه يوفر ايضًا المزيد من الوقت ألخذ هو األفضل بشكل عام بالنسبة للزمالء الذين ال يستعملون االنجليز

  .   مساقات إضافية أو مشاريع أآثر طموحًا للتدريب العملي
  
  متى أستطيع البدء في البرنامج؟ : س
  
بدء  يناير فإنه غير متوفر آموعد ل1أما .  مايو1 سبتمبر و 1يمكن أيضًا البدء في .  يوليو1الوقت المفضل للبدء هو : ج

  . البرنامج
  
  المتطلبات لبرنامج الزمالة؟ /ما هي المساقات: س
  
  . هناانظر موقع االنترنت لهذا البرنامج : ج
  
  ي من هذه المساقات عبر االنترنت؟ أهل يتوفر : س
  
جميع . فاعليةيتوفر واحد من هذه المساقات عبر االنترنت من خالل البوابة االلكترونية للجامعة، وهذه تعتبر بيئة تعليم ت: ج

بعض المساقات تأخذ شكل وحدات تعليمية أي أسبوع . المساقات األخرى يتم تقديمها باألسلوب التقليدي في قاعة المحاضرات
  . آامل من المحاضرات تتبعها واجبات منزلية ولكن معظم المساقات تأخذ طابعًا أسبوعيًا على طوال الفصل الدراسي

  
  لمساقات في بلدي األصلي؟ ي من هذه اأخذ أهل أستطيع : س
  
االستثناء الوحيد هو . هذا غير ممكن، هذه المساقات تتطلب أن تكون شخصيًا في تورنتو طوال مدة برنامج الزمالة. ال: ج

يجب على الطالب الذي يفكر في هذا . التدريب العملي الذي يمكن إنهائه خارج تورنتو، وذلك حسب موضوع هذا التدريب
  . ع مدير البرنامج قبل وقت آاٍف من البدء في الجانب العملي من البرنامجالخيار التحدث م

  
  آيف يتم وضع العالمات لهذه المساقات؟ : س
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ويتم تقييم معظم المساقات على . راسب/جميع المساقات المعيارية في برنامج الزمالة األآاديمية تحصل على عالمة ناجح: ج
، أوراق بحث التي يعتزم الزميل تقديمها وتعكس أهدافه من دراسة هذا المساقأساس مجموعة من مخططات أوراق البحث 

  . منتصف الفصل ونهايته، عروض األبحاث والمشارآة في أعمال الصف
  
  ثير فيه؟أعندما أصبح مشارآًا في البرنامج، هل أستطيع الت: س
  
نطباعاتهم، بشكل غير رسمي، إلى مدير البرنامج في أي وقت من يتمتع الزمالء في البرنامج األآاديمي بفرصة تقديم ا: ج

ويقوم الزمالء أيضًا بتقديم . آما تتوفر أيضًا الفرص لتقديم انطباعاتهم، بشكل رسمي، عن البرنامج مرتين في السنة. األوقات
سمي في العديد من الجلسات تقييمهم رسميًا في نهاية آل مساق آما تتوفر أمامهم الفرص لتقديم انطباعاتهم بشكل غير ر

  .   المخصصة لهذه المساقات
  
  ما هي الموارد المتوفرة لي آطالب في هذا البرنامج؟ : س
  
 مع مسؤول مكتبة (DFCM) تتوفر للزمالء في هذا البرنامج فرصة استعمال مكتبة متخصصة في طب العائلة لدى: ج

صين في مكتبة روبرتس في جامعة تورنتو، وعنوان البريد وأخصائيين في المعلومات الطبية؛ طاقم الموظفين المتخص
 مغلق، مقررات إضافية متخصصة (server)االلكتروني لجامعة تورنتو؛ الحصول على المواد المقررة لكل مساق عبر خادوم 

امج من في موضوع تجنب الغش، والبحث في مصادر المعلومات وغيرها من النشاطات الدراسية؛ نشاطات التعرف على البرن
  . ناحية ثقافية وأآاديمية والحصول على الموارد المتوفرة في جامعة تورنتو بالنسبة للطالب من الخارج

  
  هل أستطيع حضور مساقات ومؤتمرات خارج البرنامج؟: س
  
م الزمالء، وسيقو. إننا نشجع الزمالء على حضور المؤتمرات واالجتماعات المناسبة  خالل فترة مشارآتهم في هذا البرنامج: ج

إن رسوم برنامج الزمالة األآاديمية ال تشمل الدعم . في الظروف المثالية، بتقديم عملهم األآاديمي في بعض هذه االجتماعات
المالي لتغطية تكاليف حضور هذه المؤتمرات ولكن يتم تقديمها في معظم األحيان من جانب الجهات التي تكفل الزمالء في هذا 

  .  يتعارض حضور هذه المؤتمرات مع المساقات في برنامج الزمالة األآاديمية والتدريب العملييجب أال . البرنامج
  
  ماذا يحدث إذا لم أنجح في أحد المساقات؟ هل أحصل على فرصة ثانية؟ : س
  
إذا رسب أحد . مجولن يتم استرداد رسوم البرنا. إن عدم النجاح في أحد المساقت سيؤدي غالبًا إلى الطرد من برنامج الزمالة: ج

الزمالء في مساق ما، أو إذا لوحظ أنه في خطر الرسوب، فإن مدير البرنامج سيعمل مع هذا الزميل ومحاضر المساق من أجل 
إن الزمالء الذين يواجهون صعوبات في البرنامج يتم تشجيعهم دائمًا، وبشدة، على . التوصل إلى أفضل الظروف لتحقيق النجاح

  . اعدة من مدير البرنامج بدون تأخيرالسعي للحصول المس
  
  ما هي الشهادة التي سأحصل عليها بعد االنتهاء من برنامج الزمالة األآاديمية؟ : س
  

 من مكتب التعليم المستمر والتنمية شهادة تخرجبعد االنتهاء بنجاح من جميع أجزاء برنامج الزمالة األآاديمية ستحصل على 
يجب استكمال جميع أجزاء البرنامج بنجاح حتى تحصل على هذه . الطب في جامعة تورنتو التابع لكلية (CEPD)المهنية 
  . الشهادة

  
  هل من الممكن التحويل من برنامج الزمالة األآاديمية إلى برنامج دراسات عليا؟ : س
  
إذا . سسة مختلفة ضمن الجامعةنعم، من الممكن القيام بذلك، ولكن عملية تقديم الطلب تعتبر منفصلة تمامًا وتخضع إلدارة مؤ: ج

شعر أحد الزمالء أنه يرغب في القيام بمثل هذا االنتقال، فإنه يجب أن يتحدث مع مدير البرنامج قبل نهاية الفصل األول من 
  . برنامج الزمالة األآاديمية

  
  الرسوم والتمويل 
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  ما هي األمور التي تغطيها رسوم البرنامج؟: س
  
مالة األآاديمية الدوام في آافة المساقات الجامعية، االجتماعات مع مدراء البرنامج،   المواد المكتبية تغطي رسوم برنامج الز: ج

العادية وتكاليف االستنساخ في الدائرة، استعمال بعض المرافق المختارة في الجامعة بما في ذلك مكتبة روبرتس وعنوان البريد 
تغطي رسوم . ت الخارجية، باالتفاق مع مدير البرنامج، وذلك آجزء من البرنامجااللكتروني للجامعة، والدوام في بعض المساقا

أما حضور المؤتمرات الخارجية، وشراء الكتب والمواد . البرنامج، بشكل عام، الكلفة اإلجمالية لبرنامج الزمالة األآاديمية
  .  تغطية تكاليف السكن والمعيشة بشكل منفصلويتوجب على الزميل. التعليمية إلخ، فإن تكاليفها يدفعها عادة آفيل الطالب

  
  هل تتوفر مصادر تمويل للزمالء؟ :  س

  
ويمكن الحصول على منح مالية لتغطية . يتم تغطية تكاليف غالبية الطالب الدوليين من قبل مؤسساتهم في البلد األصلي: ج

 الدوليين غير حاصل على منحة أو تمويل، فيمكن أما إذا آان أحد الطالب. رسوم الطالب الدوليين من بعض الدول المستهدفة
ويمكن أن يتمتع مقدمو الطلبات الكنديون . )CTC(شهادة المعّلم السريري أو الحصول على   فرديةمساقاتأن يختاروا متابعة 

ى الذين الدعم المالي من خالل مدير المستشف 3/2 باألهلية للحصول على (DFCM)الذين يعملون في الهيئة التدريسية في 
في موقعنا على االنترنت للحصول على المزيد   "الرسوم"انظر، رجاءًا، قسم . (DFCM)يعملون فيه والدائرة المرآزية في 

  . من المعلومات
  
  هل تتوفر مصادر خارجية لتمويل الزمالء بحيث يستطيعون طلبات للحصول عليها في تورنتو؟: س
  
يستطيع الزمالء الكنديون .  الدوليين يمكن التقدم بطلب للحصول عليها في تورنتوال تتوفر مصادر موثوقة لتمويل الطالب: ج

الموقع على  هذا. الحصول على قروض محلية مختلفة آما يمكنهم التقدم بطلب للحصول على منح إذا آانوا مؤهلين لذلك
  . االنترنت يعتبر نقطة بداية جيدة في هذا المجال

  
  ريري التدريب الس/الزمالة والتوظيف

  
  ستطيع ممارسة المهنة سريريًا أثناء متابعة الزمالة؟ أهل . أنا ممارس صحة غير آنـدي: س
  
. (CPSO)إذا أردت ممارسة المهنة سريريًا يجب أن تحصل على ترخيص من جمعية األطباء والجراحين في أونتاريو : ج

وتنحصر فرص الممارسة السريرية في مثل . فيزا دراسية/رةيأتي الزمالء األآاديميون لهذا البرنامج في آندا عادة بموجب تأشي
إذا آنت تداوم في نفس الوقت في زمالة سريرية من خالل برنامج دراسات ). مراقبة ومالحظة(هذه األحوال ببرامج نظرية 

 (CPSO)ن فإنك ستكون حاصًال على إذن عمل ورخصة دراسية م)  أدناهماذا عن برامج الزمالة السريرية: سأنظر (عليا 
  . لممارسة المهنة طوال فترة الزمالة السريرية

  
  ؟ ماذا عن برامج الزمالة السريرية: س
  
ويتميز العديد من هذه البرامج بأنها تنافسية .  عدة برامج زمالة لتعزيز المهارات خاصة بأطباء العائلة(DFCM)تتوفر لدى : ج

. ل في برامج الزمالة هذه عملية منفصلة تمامًا عن برنامج الزمالة األآاديميةتعتبر تقديم الطلبات والقبو: يرجى المالحظة. للغاية
  : يرجى التوجه إلى الرابط التالي للحصول على المزيد من المعلومات. آخر موعد الستالم الطلبات هو شهر أآتوبر من آل عام

htm.3pgy/prosres/prospectivelearners/ca.utoronto.dfcm.www://http 
  

       .(DFCM)يجب على األطباء الدوليين إآمال برنامج الزمالة األآاديمية آشرط مسبق ألي برنامج زمالة من 
  

  اإلجازات والترتيبات الدينية 
  
  ستطيع الحصول على إجازات خالل البرنامج؟أهل : س

http://www.dfcm.utoronto.ca/prospectivelearners/prosres/pgy3.htm
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وُيسمح للزميل أيضًا . يناير لمدة أسبوعين تقريبًا بمناسبة عطلة الميالد/تغلق الجامعة أبوابها آل عام خالل شهري ديسمبر: ج

يجب الحصول على موافقة مدير البرنامج فيما يتعلق . الحصول على أسبوعين إجازة باإلضافة إلى عطلة الميالد في آل عام
يجب بالضرورة إدراك أن حضور جميع جلسات المساقات . تورنتو ايضًا باألعياد الدينيةوتعترف جامعة . بتوقيت هذه اإلجازة

  . التعليمية، فيما عدا اإلجازات المذآورة أعاله، هو إجباري
  
  مرضية/وماذا عن الغياب ألسباب عائلية: س
  

مرض لفترة طويلة باالنسحاب والبدء في وُينصح الطالب الذي يعانون من ال. يعتبر برنامج الزمالة األآاديمية برنامجًا مكثفًا
  . سيتم االحتفاظ برسوم البرنامج حتى يصبح الطالب قادرًا على البدء مجددًا في البرنامج. البرنامج مجددًا بعد الشفاء من المرض

  
 يتجاوز مجموعها أما بالنسبة لحاالت المرض لفترة قصيرة وغير ذلك من حاالت الطوارئ العائلية، فإنه ُيسمح بالغياب لفترة ال

يتوجب على الطالب الذين يجدون أنفسهم بحاجة لفترة من الغياب االتصال بمدير . أسبوعين طوال فترة البرنامج بأآمله
  . ويمكن أن ُيطلب من الزميل تقديم الوثائق المناسبة.  البرنامج في أقرب فرصة ممكنة

  
يجب على الطالب إبالغ مدير . آما يمكن منح إجازة شهر واحد لألب.  شهرًا12يمكن أيضًا منح إجازة أمومة لفترة ال تتجاوز 

  . البرنامج مسبقًا قبل التاريخ المقترح لهذه اإلجازات
  
وظيفة تعليم الطالب في آلية  / وظيفة آطبيب مقيم / (CPSO) الحصول على رخصة فيهل سيساعدني هذا البرنامج : س

  الطب؟ 
  
ديمية غير مصمم إلعداد الطالب للحصول على وظيفة آطبيب مقيم أو لتعزيز طلب الحصول إن برنامج الزمالة األآا.  ال: ج

 طبيب متخرج فئةيمكن توجيه األسئلة عن األماآن المتوفرة لطبيب مقيم في دائرة طب العائلة من . على وظيفة آطبيب مقيم
 DFCM IMG) ب العائلة والمجتمعمنسق شؤون األطباء الدوليين في دائرة ط في جامعة تورنتو إلى (IMG) دولي

Coordinator).    
  
  آيف أستطيع الحصول على تأمين صحي؟ : س
  
يعتبر الزمالء وعائالتهم مؤهلين للحصول على التغطية من . يجب على الطالب الدوليين الحصول على تأمين صحي خاص: ج

إذا أردت الحصول على .  (Universities Health Insurance Plan - UHIP)برنامج التأمين الصحي للجامعات 
  .  UHIP   الخاص ببرنامجموقع االنترنتمعلومات بهذا الشأن أنظر 

  


