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 :مقدمة 

فيما عدا برنامج  ،ألربع سنوات ونصف العلوم الطبية التطبيقية كليةبرامج ب األكاديمية مدة الدراسةتمتد 

ال يحق للخريج إكلينيكية إجبارية  تدريب إلى جانب سنة ،أربع سنوات فقط التمريض حيث مدة الدراسة به

جهات تدريب شهرا  في  21مدتها اال بعد قضاء فترة تدريبية  عتبر الطالب خريجا  ي وال، بدونهااولة المهنة مز

 .تحت إشراف الكليةو معتمدة

والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في  اسي من شروط وزارة التعليماالمتياز شرط أس سنة إن برنامج

مهنة الممارسة حصول على ترخيص الودرجة البكالوريوس نيل ، ومتطلب أساسي لالمملكة العربية السعودية

من  النسخة األولى للدليلتياز، وتم اعتماد هذا الدليل ليكون نواة لالئحة تنظيمية لسنة االمعد وقد أ   .كأخصائي

من  أعتمدتهـ، وأجريت بعض التعديالت على مواده و2444/ 4/ 12 تاريخو( 21رقم ) جلستهب مجلس الكلية

ويسعدنا بوحدة التدريب واالمتياز بكلية العلوم الطبية  هـ.2447/ 6/ 24وتاريخ  (22مجلس الكلية بجلسته رقم )

سنة االمتياز وتمكينهم ل أبناءنا الطالب هذا الدليلالتطبيقية بجامعة االمير سطام بن عبدالعزيز أن نضع بين يدي 

 تعلقة بها، متمنين لهم التوفيق والسداد.من اإلطالع على اإلجراءات التنظيمية الم

 

 

 

 

 

 

 



 :اتتعريف  -6

 متطلبات التخرج  الطالببعد إنهاء  تبدأ المعمليكلينيكي/إلمن التدريب ا اثني عشر شهرا  هي  :سنة االمتياز

َكِمال  لدراسة ، ومن الكلية  ال  مؤه خريجال يعتبر البرامج العلوم الطبية التطبيقية وتعتبر هذه السنة جزءا  م 

 لممارسة المهنة إال بعد إتمام هذه الفترة

 بنجاح.  األكاديميالذي أنهى كافة متطلبات التخرج من البرنامج الطالب : هو المتدرب 

 والمكلف من قبل مجلس القسم  األكاديمي : هو أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسمالمشرف األكاديمي

 خالل فترة االمتياز.  تدريب الطالبباإلشراف على 

 ينباإلشراف على المتدرب لف من قبل جهة التدريب: هو المزاول االخصائي المككلينيكيالمشرف األ، 

 الغاية. لهذه كلينيكيا  إو أكاديميا  مؤهل والذي يحقق شروط القسم كشخص 

 المعتمدة وأو المدن الطبية داخل المملكة أو خارجها العامة أو العسكرية : هي أحد المستشفيات جهة التدريب

كجهة  األكاديميمن قبل مجلس كلية العلوم الطبية التطبيقية والتي تحقق الشروط المعتمدة من قبل القسم 

 قسم.  كل مناسبة للتدريب حسب شروط

 :األهداف -2

  الحياة العملية إلىتسهيل االنتقال من المرحلة االكاديمية. 

  المعمليكلينيكي/إلال التدريب من خال أثناء دراسته التي تلقاها الطالب وتنمية المعلوماتتطبيق . 

  على االستقاللية في العمل والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بكفاءة مهنية عالية.  الطالبتدريب 

 ضمن كوادر الفريق الطبي المختلفةمن خالل المشاركة في العمل  الطالبلدى ة المهني اتتطوير القدر 

 التدريب. بجهات

  والتمتع بأخالق مهنية عالية  سلوب التعامل الصحيح مع المرضى وذويهمالمهارة على أ الطالبإكساب

 المرضى وكذلك مع أعضاء الفريق الطبي. أثناء القيام بمهام العمل مع



  على التواصل والتطوير المهني عن طريق التعليم الطبي المستمر والمشاركة لدى الطالب تطوير القدرة

 في العمل ضمن الكوادر الطبية.

  التواصل، مهارات لتي يحتاجها األخصائي مثل على بعض المهارات غير الطبية ا لطالباتدريب

 بعض المهارات اإلدارية وغير ذلك.واإللقاء،  مهارات

  وظيفية في جهات التدريب واكتشاف فرص للطالباثراء السيرة الذاتية. 

 :االمتياز بسنةاإلجراءات الخاصة  -4

باإلجراءات التالية في بداية الفصل الدراسي األخير للطالب المرشح  واالمتياز بالكليةتقوم وحدة التدريب 

 لبدء فترة تدريب االمتياز:

  المتوقع تخرجهم بعد استيفائهم متطلبات التخرج. الطالبسماء أحصر 

 من قبل  لجهة التدريب بما ال يتعارض مع الشروط المعتمدةتعبئة استمارة الرغبات توجيه الطالب ب

 .األكاديميالقسم 

 تدريب لالمرشحة  الطبية مراكزالالي مدراء المستشفيات أو باسم عميد الكلية  رسمية رفع خطابات

 الطالب ألخذ الموافقة على تدريبهم.

 االمتياز الخاصة  األكاديمي بإرسال دليل سنة منسق التدريب واالمتياز بالقسم يقوم في حالة الموافقة

  .تقييم الي جهة التدريبالماذج وكذلك نللقسم، بالكلية والخطة التدريبة 

 خالل فترة  لطالبامحاضرات تعريفية عن حقوق وواجبات بالكلية بتنظيم  االمتيازالتدريب و تقوم وحدة

 المتضمن للمواداالمتياز و سنة دليل كتيب همتسليمو االخير األكاديمينهاية الفصل  وذلك في التدريب

ستعراض إو همتساؤالتجابة عن لها واإل مستيعابهإوهم فهم من والتأكد اوشرحه ،المنظمة لفترة التدريب

 .خالل فترة التدريب تعترضهمهم العقبات والمشاكل التي قد أ



 االمتياز سنة صرف مكافأةالرفع بطلب التدريب، ومن ثم  الطالب لدى جهاتمباشرة خطابات ستالم ا 

 .بعد تعبئة النماذج الالزمة لجهة االختصاص بالجامعة

  والمشرف األكاديمي بالقسم، االمتيازو التدريب وحدة طالب دوريا  من خالل زيارات منسقالمتابعة 

بوحدة الطالب ملف  فيمع الرفع بتقارير دورية تحفظ  بجهة التدريب، كلينيكيالمشرف اإلوالتواصل مع 

 .واالمتيازالتدريب 

 واستكمال اإلجراءات الالزمة  فترة التدريب ومراجعتها بعد االنتهاء من نماذج تقييم الطالبستالم ا

 من الكلية. شهادة إتمام سنة االمتياز إلصدار

 :شروط االلتحاق بسنة االمتياز -3

 بكلية العلوم  للبرنامج األكاديمي سب الخطة الدراسيةالمقررات الجامعية بنجاح ح االنتهاء من جميع

 .زعبد العزيبن  سطاماألمير يقية بجامعة الطبية التطب

 طالبالفصل الدراسي األخير لل ائجإعالن نت خالل شهر منتقريبا  متياز فترة اال أتبد. 

 :الجهات المعتمدة للتدريب -5

  و المتخصصتتة أ حتتد المستشتتفيات أو المراكتتز الطبيتتةأو فتتي أ بتتالخرج، الجتتامعي مستشتتفىالبيتتتم التتتدريب

 .اصةسواء الحكومية أو الخ عتمدة من إدارة الكليةالموو الخارجية أالبحثية الداخلية 

 :االمتياز سنةخالل  الطالبليات ئومس -1

 واألنظمة المعمول بها في جهة التدريب لوائحااللتزام بال. 

 االلتزام بالوصف الوظيفي لطالب االمتياز إن وجد لدى جهة التدريب، او الوصف الوظيفي لعمل 

 . بالقسم شرف األكاديميت المراقبة المباشرة للماألخصائي وذلك تح

 واالنصراف في المواعيد  بالحضوريد بتعليمات جهة التدريب كافة وال سيما المتعلقة االلتزام والتق

 حسب حاجة كل قسم.المناوبات المطلوبة  وكذلك المحددة



  والتقيد بأنظمة الصحة والسالمة المهنية المعتمدة والمعمول بها في جهة التدريب. االلتزام 

 االمتياز. سنة كتيب دليلد بما جاء في االلتزام والتقي 

  في حالة مواجهة أي مشكلة  وحدة التدريب واالمتياز بالقسم منسقالتواصل مع  الطالبيتوجب على

لتالفي  وضع الطالب بصفة دوريةابعة متب حيث يقوم المنسق ،طارئة وذلك خالل فترة الدوام الرسمي

 تدريبه، والرفع بذلك للمشرف على القسم األكاديمي. عيقت   اكلأي مش

 :االمتيازخالل سنة طالب لاحقوق  -1

 بتاالحترام والتقتدير التذي تقتضتيه  بجهتة التتدريب ب االمتياز من جميع أفتراد الفريتق الصتحيالط ىيحظ

منستتق وفتتي حالتتة تعرضتته ألي مضتتايقات يرفتتع ذلتتك إلتتى  ،اإلستتالمية وأعتتراف الزمالتتة الطبيتتةاألختتوة 

 .التدريب بالقسم األكاديمي

 من التخصص تساهم في إثراء حاالت متنوعة ضلب االمتياز اللط لتدريبالمختلفة بجهات ا ر األقساميتوف

 . التدريبيةومهاراته قدراته 

  فترة االمتيازفي حالة عدم وجود بعض األقسام في مستشفى ما أو في حالة رغبة الطالب قضاء 

 األكاديمي يقوم منسق التدريب بالقسم ةالحاليالتدريب  جهةوبعد إعالم  ،آخراالختيارية في مستشفى 

 حسب ما هو متوفر. جهة تدريب بديلةة المطلوبة في بإجراء الترتيبات الالزمة إلتمام الفتر

 تتتدرج  ويمكتتن أن ،االمتيتتاز أثنتتاء ستتنةبتترامج تعليميتتة متنوعتتة ل التتتدريب المختلفتتة بجهتتاتر األقستتام يتتتوف

 . طالب االمتيازلبرامج التعليمية للقسم أو تكون مخصصة لا ضمن

 علتن عنهتا متن يحق للطالب  قبتل حضور المؤتمرات واللقتاءات العلميتة وورا العمتل المقامتة داخليتا  والم 

أيتام فتي الستنة تتوزع علتى حضتور  7خصتص يو ،وزارة التعليم أو وزارة الصحة الجهات المختصة في



أختذ موافقتة مستبقة متن جهتة   ، متع ضترورةالمعرفتة لتدى الطتالبتوى مثل هذه األنشطة التي ترفتع مست

 بنسخة معتمدة من شهادة الحضور.  الحقا   ريب والكلية وتزويدهمالتد

 نة االمتياز في أي وقت أثناء التدريبيمكن للطالب الحصول على إفادة عامة بكونه مسجل بس. 

 عتتراض وفتي حتال اإل ،فتي كتل قستم هتاحصـــل علي تيليحق لطالب االمتياز اإلطالع على نتائج التقييم ا

 .واالمتياز بالكليةذلك إلى وحدة التدريب برفع العلى ذلك التقييم يتم 

 :االمتيازخالل سنة  نظام اإلجازات -8

  التمتع باإلجازات الرسمية لموظفي الدولة في المملكة العربية السعودية.  االمتياز لطالبيحق 

  أيام  ثالثة ىبحد أقصوالتمتع بإجازة لمدة خمسة عشر يوما  فقط خالل سنة االمتياز  لطالب االمتيازيحق

في الحاالت الخاصة بعد تقديم ما يثبت ذلك دفعة واحدة إال  على وال يحق له جمعها تدريبية،في أي فترة 

 .الكليةعميد  من واعتمادهان التعليمية واالكاديمية واالمتياز ووكيل الكلية للشؤوالتدريب  وحدةبموافقة و

 على أن يتم  خمسة ايامارية كحد أقصى ب االمتياز التقدم لجهة التدريب بطلب إجازة اضطراليحق لط

 .باإلجازةقبل التمتع  االمتياز بالكليةوحدة التدريب وووحدة التدريب بالمستشفى اعتمادها من 

  على أن  المدنية، الخدمة لنظامطبقا  بها المسموح لمدةبا الوضع جازةاالمتياز الحامل أخذ إلطالبة يحق

 . جازةبعد العودة من اإل تعوض هذه الفترة

 :جزاءاتالالعقوبات و -9

  الطالتب بإعتادة تلتك الفتترة  لتزمي   مقبول مدة ال تتجاوز ثالثة أشتهر بعذر الطالب)غياب(  انقطاعفي حالة

 في نهاية سنة االمتياز.

 إعتادة فتترة االمتيتاز  عليتهويجتب ، متن قِبتل الكليتة ينذر كتابيتا   أشهرثالثة  تزيد عندة م الطالبع ذا انقطأ

مع ايقتاف ، لس الكلية في حال الضرورة االستثناء من ذلك اذا تقدم الطالب بعذر مقبولويجوز لمج كاملة

 مدة االنقطاع. أثناء مكافأة االمتياز



  األكاديمي التوقيف ويقوم القسم أسبابفي لجنة للتحقيق  تشكلفي حالة ايقاف جهة التدريب للمتدرب 

االيقاف ضمن فترة  مدةب ستوال تح بديلةدريب ت جهةوتأمين  ،الكلية لمكتب عميدبرفع نتائج التحقيق 

 .هذه المدة أثناء مع ايقاف مكافأة االمتيازالتدريب، 

  االمتياز في حالة انقطاعه عن  لطالبإلغاء التدريب األكاديمي لعميد الكلية بناء على توصية القسم

 يب.التدرجهة لة أو التدريب دون سبب مقنع أو اإلخالل باللوائح واألنظمة للجامع

  في حق طالب االمتياز الذي يخالف  عبد العزيزبن  األمير سطامتطبق الئحة تأديب الطالب بجامعة

 التدريب. جهاتنظمة والقوانين المتبعة في األ

 :االمتيازشروط التحويل خالل سنة  -61

  كلية االمتياز بالوافقة وحدة التدريب وأو فترة التدريب إال بعد م جهةاألمتياز تغيير  لطالبال يحق

 ،لكل قسم خطة التدريبناسب مع بما يتوذلك  األكاديميةو التعليمية نؤوللشوكيل الكلية  عتمادها منوأ

 قسم. في كلعدد طالب االمتياز بعدم اإلخالل و

 :شروط اجتياز سنة االمتياز -66

 استكمال المدة النظامية لسنة االمتياز. 

 في التقييمكحد أدني  %77 ال يقل عن تقدير عام بمعدلعلى  حصولال. 

 إعادة يتم  )رئيسي أو فرعي( فى أي تخصص التقييمللحد األدنى من االمتياز ب في حالة عدم اجتياز طال

 التعليمية نؤوللشعتمادها من وكيل الكلية أو االمتياز بالكليةحدة التدريب ووذلك بقرار من و الفترة تلك

 .األكاديميةو

 :االمتيازشروط تأجيل سنة  -62

 وذلك بعذر مقبول في حالة تقدمه الب بعد استكماله متطلبات التخرجسنة االمتياز للط بدء يسمح بتأجيل 

 نؤوللشعتمادها من وكيل الكلية أو واالمتياز بالكليةبعد موافقة وحدة التدريب  ثالثة أشهربحد أقصى 

  .األكاديميةو التعليمية



 :تقييم طالب االمتياز آلية -64

  األكاديمي القسميم المعتمد من يلنموذج التق بل جهة التدريب طبقا  م من قِ يللتقي االمتياز باليخضع ط، 

 الكلية.  دعمي باسممظروف مغلق  فيرساله ويتم إ

  في نهاية كل فترة تدريبية بشكل إيجابي وبَنَاء  لطالبامناقشة التقييم مع  كلينيكياإل تدريبالمشرف على

على تحسين  مالتي تساعده الحلولاح اقترمع  معلى جوانب القوة والضعف في أدائه مواطالعه

يم بما يثبت مناقشة التقييم نموذج التقي االمتياز على بالكما يجب أن يوقع ط ،ي المستقبلف ممستواه

 . من قِبل المشرف علي التدريبالمعد 

 :بسنة االمتياز لاللتحاق مستندات المطلوبةال -63

 .صورة من السجل األكاديمي 

 ة سارية المفعول.صورة من بطاقة الهوية الوطني 

 صورة من البطاقة الجامعية. 

 بالحساب البنكي للطالب. الخاص اآليبانرقم طاقة البنكية موضح بها صورة من الب 

  الخاصة بالكلية.وتعبئة النماذج المطلوبة 


