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 القواعد المنظمة للتدريب المكثف )االمتياز(  
 

 

 مقدمة

سنة االمتياز هي تدريب عملي إجباري لمدة سنة هجرية كاملة ويتم التدريب خالل هذه الفترة في المنشئات أو المرافق الصحية ذات 

ويكون التدريب تحت إشراف ومتابعة من الكلية والمعتمدة من قبل الكلية  أو خارجهامستوى عالي من الخبرة والجودة داخل المملكة 

 وجهة التدريب.

 يهدف هذا الدليل ان يكون مصدراً للوائح واالنظمة خالل سنة االمتياز وذلك لتنظيم هذه الفترة وزيادة فاعليتها هذه الفترة. 

 

The year of excellence is mandatory practical training for one full Hijri year. Training during this period 

is carried out in establishments or health facilities with a high level of experience and quality within the 

Kingdom or outside it approved by the college. The training is supervised and followed by the college 

and the training destination. 

This guide is intended to be a source of regulations and regulations during the year of excellence in order 

to organize this period and increase its efficiency during this period. 

 

 :        تعريفات: أوالً 

 االمتياز  1
وال يعتبر المتدرب/ة  سنة االمتياز متطلب لحصول المتدرب/ة على الشهادة الجامعية،تعتبر 

 .مؤهال لممارسة مهنته كأخصائي إال بعد إتمام هذه الفترة بنجاح

 مدة االمتياز 2

متطلبات التخرج من هي اثني عشر شهرا من التدريب اإلكلينيكي بعد أن ينهي المتدرب/ة 
الكلية وتعتبر هذه الفترة مكمال لدراسة العلوم الطبية وال يعتبر المتدرب/ة مؤهال لممارسة 

مهنته كأخصائي إال بعد إتمام هذه الفترة بنجاح ولهذه الفترة وثيقة مستقلة وبتقدير 
 مستقل عن وثيقة التخرج.

 قبل مجلس الكلية بالتنسيق مع جهات التدريب.من  االمتيازيتم تحديد بداية سنة  بداية االمتياز 3

 وثيقة األمتياز 4
لة تسمى" وثيقة انهاء تدريب االمتياز" ويكون تقديرها وثيقة مستقيعطى المتدرب/ة 

 مستقال عن تقدير الشهادة الجامعية.

 جاح.من جميع المتطلبات الدراسية للجامعة والكلية بن االنتهاءهو  لاللتحاق.األساسي  المتطلب 5

 هو الطالب الذي أنهى متطلبات التخرج من الكلية بنجاح. المتدرب/ة 6

 .االمتيازهو أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومكلف باإلشراف على فترة  المشرف األكاديمي 7

 .االمتيازهو المختص المكلف من جهة التدريب باإلشراف على فترة  المشرف اإلكلينيكي 8

 جهة التدريب 9

داخل المملكة أو خارجها أو الشركات الطبية أحد المستشفيات أو المراكز الطبية  هي
كلية العلوم الطبية التطبيقية والتي يجب أن تحتوي على الحد األدنى  المعتمدة من مجلس

 من المهارات.

 األخصائي 10
التي الالزمة  هو الحاصل على درجة البكالوريوس بأحد التخصصات الطبية ولديه الخبرات

 تؤهله للعمل على وظيفة صحية.

 

The year of internship is a requirement for the trainee to obtain a university degree, and the trainee is not 

qualified to practice his profession as a specialist until after the completion of this period successfully. 

12 months of clinical training after the trainee completes the requirements for graduation from the 

college. This period is considered as a supplement to the medical sciences study. The trainee is not 

qualified to practice his profession as a specialist until after the successful completion of this period. 
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excellence is determined by the College The beginning of the year of 

training bodies. Council in coordination with the 

The trainee will be given an independent document called the "Termination of Excellence Training 

Document". 

All university and college requirements are successfully completed. 

Is a student who has successfully completed college graduation requirements. 

He is a member of the College faculty and is responsible for supervising the period of excellence. 

It is the competent designated by the training to supervise the period of excellence. 

Is a hospital or medical centers or medical companies inside or outside the Kingdom approved by the 

Council of the Faculty of Applied Medical Sciences, which must contain a minimum of skills. 

He has a bachelor's degree in a medical specialty and has the necessary experience to qualify for a healthy 

job. 

 

 :        االمتيازالقيم األساسية لسنة : ثانياً 

 

 القيم األساسية لسنة االمتياز 

 اإلخالص

 التعاون

 اإلتقان

 إلبداعا

 

 

 ً  األهداف العامة : : ثالثا

 
 األهداف العامة

 

كليععة العلععوم الطبيععة التطبيقيععة وخريجععات  لخريجععيرفععع مسععتوك الكفععاءة المهنيععة  -1
وإتاحة الفرصة لهم لممارسة العمعل الميعداني فعي مواقعع العمعل المناسعبة وتحمعل 

 الوظيفية الفعلية. ممسؤولياته

بها أثنعععاء فتعععرة الدراسعععة للعلعععوم الطبيعععة تنميعععة القعععدرات والمهعععارات التعععي اكتسععع -2
األساسية وربط تلك المععارف والقعدرات والمهعارات النظريعة لعديهم بواقعع المهعام 

 الوظيفية للخريجين والخريجات في المستقبل.

تهيئة الخريجين والخريجات لتولي المهعام الوظيفيعة ععن طريعق إكسعابهم األنمعاط  -3
ة مععن خععالل عملهععم كأعضععاء فععاعلين فععي المهنيعع واالتجاهععاتالسععلوكية الوظيفيععة 

 الفريق الطبي.

إكساب الخريجين والخريجات الثقة في قدراتهم الفنية على إنجاز المهام الوظيفية  -4
الفعلية وذلك بالتأكد من تمكنهم من تأدية كافة المهام والواجبات الوظيفية بكفعاءة 

 كأخصائيين.عليهم بشكل تام  االعتمادوإتقان قبل 

القدرات الفنية والمهعارات النوعيعة للخعريجين والخريجعات وميعولهم   التعرف على -5
  .مجاالت التي يتفوقون فيهاالالمهنية في إطار تخصصهم للعمل في 

 

1. Raise the professional competence of graduates and graduates of the Faculty of Applied Medical 

Sciences and allow them to practice field work in appropriate work sites and assume their actual job 

responsibilities. 

2. Developing the skills and abilities acquired during the study period for basic medical sciences and 

linking these knowledge, abilities and theoretical skills to the job status of graduates and graduates in 

the future. 

3 - To prepare graduates and graduates to assume the functions of the job by providing them with 

behavioral behavioral patterns and professional trends through their work as active members of the 

medical team. 
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4 - Provide graduates and graduates confidence in their technical abilities to accomplish the functions 

of the actual job by ensuring that they can perform all tasks and duties of competence and proficiency 

before being fully accredited as specialists. 

5 - To identify the technical abilities and skills of graduates and graduates and professional tendencies 

in the framework of their specialization to work in areas where they excel. 

 
 ً  :اإلجراءات الخاصة بسنة االمتياز : رابعا

 

 

 االمتيازاإلجراءات الخاصة بسنة  

بالكلية باإلجراءات التالية في بدايعة الفصعل الدراسعي األخيعر  اإلكلينيكي التدريب وحدةتقوم 
 :للمتدرب/ة 

 حصر اسماء الطالب المتوقع تخرجهم. -1
 .معتمدةثالث جهات تدريب  باختياريقوم كل طالب وطالبة  -2
عميععد الكليععة للجهععات المرشععحة لتععدريب طععالب  باسععميععتم بعععد ذلععك رفععع خطابععات  -3

 األٌقل.على  االمتيازأشهر من بداية فترة  3وذلك قبل  االمتياز
 االمتيععازتقععوم الوحععدة بالتنسععيق مععع األقسععام المعنيععة لعمععل محاضععرة عععن فتععرة  -4

الكتيب التعريفعي  للطالب/الطالبات المتوقع تخرجهم في نهاية الفصل وكذلك تسليم 
training manual)) ونموذج التقييم لكل طالب وطالبة وشرح تفصيلي لهعم ))

 وكذلك التحديات التي يمكن أن يواجهونها أثناء التدريب. االمتيازعن ماهية فترة 
التواصل مع جهات التدريب بعد قبعول الطعالب والطالبعات لتحديعد المشعرف علعيهم  -5

لتواصععل معععه فععي حععال وجععود أي مشععكلة أثنععاء فتععرة بهععدف ا االمتيععازأثنععاء فتععرة 
 .االمتياز

لكععل متععدرب/ة وإرسععالها إلععى  االمتيععازإجععراءات إنهععاء مععدة  اسععتكمالالعمععل علععى  -6
 األقسام المختصة.

 

 

The College Clinical Training Unit will perform the following procedures at the beginning of the last 

semester of the trainee: 

1- List the names of students expected to graduate. 

2. Each student selects three accredited training institutions. 

3. Letters will be delivered on behalf of the Dean of the College to the candidates nominated for the 

training of the students of the concession at least three months before the beginning of the concession 

period. 

4. The unit coordinates with the concerned departments to provide a lecture about the period of 

excellence for the students / students expected to graduate at the end of the semester as well as the 

delivery of the training manual and the evaluation form for each student and a detailed explanation of the 

period of excellence as well as the challenges they may face during Training. 

5 - Communicate with the training bodies after the admission of students to identify the supervisor during 

the concession period in order to communicate with him in the event of any problem during the 

concession period. 

6 - Work to complete the procedures to terminate the duration of the concession for each trainee and send 

them to the competent sections. 

 

 ً  االمتياز: بسنة  مسؤوليات المتدرب/ة: خامسا

 

 
بسنة  مسؤوليات المتدرب/ة 

 االمتياز

االلتزام بالوصف الوظيفي لعمل األخصائي أو الوصف الوظيفي لطالب االمتياز إن   -1
  .وجد لدك جهة التدريب

 االنصراف في المواعيد المحددة من جهة التدريب.االلتزام بالحضور و  -2
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ه فعي جهعة  التعدريب االلتزام بتغطيعة المناوبعات المطلوبعة معن القسعم العذي يعمعل بع  -3
 المشرف األكاديمي.بالتنسيق مع 

 االلتزام بالتعليمات واألنظمة المعمول بها في جهة التدريب.  -4

للبعاس والتقيعد بعاجراءات العمعل االلتزام والتقيد بأنظمة السالمة المهنية من حيعث ا  -5
 حسب المعايير المعتمدة بجهة التدريب.

يعمل المتدرب/ة وفق كتيب التدريب والذي يحتوي على الحد األدنعى معن المهعارات   -6
 المطلوبة أثناء فترة التدريب.

مععن قبععل الجهعة يععتم حسععب أنظمععة الكليععة إيقععاف التععدريب  إيقععاف التععدريبحالععة  فعي  -7
من قبعل الطالعب وال تحسعب  في جهات التدريب حث عن قبول آخرلسنة االمتياز والب

 فترة اإليقاف ضمن فترة االمتياز.

لعميد الكلية بناء على توصية مجلس القسعم إلغعاء التعدريب لمتعدرب/ة االمتيعاز فعي   -8
حالة انقطاعه عن التدريب دون سعبب مقنعع أو اإلخعالل بعاللوائأل واألنظمعة للجامععة 

 أو بجهة التدريب.

 صععدر مععن المتععدرب/ة أي سععلوك يخععالف أنظمععة وأخالقيععات العمععل يجععب علععىإذا  -9
اإلكلينيكي إخطار المشرف. األكاديمي كتابيا بالواقععة ليقعوم مجلعس القسعم  المشرف

 برفع توصية لمجلس الكلية التخاذ اإلجراء المناسب. 
 

 

1 - Commitment to the job description of the work of the specialist or job description for students of 

excellence if found in the training. 

2 - Commitment to attend and leave on the dates specified by the training. 

3 - The obligation to cover the required shifts from the section in which he works in the training body in 

coordination with the academic supervisor. 

4 - Compliance with the instructions and regulations in force in the training. 

5 - Compliance and adherence to occupational safety systems in terms of dress and compliance with the 

work procedures according to the standards adopted by the training. 

6. The trainee works according to the training manual which contains the minimum required skills during 

the training period. 

7 - In the case of suspension of training by the body, according to the rules of the college to stop training 

for the year of excellence and search for another acceptance in the training bodies by the student does not 

calculate the period of suspension within the concession period. 

8. The Dean of the College may, on the recommendation of the Department Council, cancel the training 

of the trainee in the event of his suspension from training without convincing reason or breach of the 

regulations and regulations of the University or the training institution. 

9. If the trainee has any behavior that is contrary to the rules and ethics of the work, the supervisor must 

inform the supervisor. The academic council in writing the incident to the Board of the department to 

recommend to the College Council to take appropriate action. 

 

 سادساً: اإلشراف اإلداري في جهات التدريب 

 

 اإلشراف اإلداري في جهات التدريب 

يتبع المتدرب/ة أثناء فترة التدريب لجهة التدريب إداريا وفنيعا كبعاقي اإلخصعائيين   -1
  .التابعين لتلك الجهة في الحضور واالنصراف والمناوبات

يقعوم بهععا األخصعائي حيععث يكلعف المتعدرب/ة بععأداء كافعة الواجبعات الوظيفيععة التعي   -2
يطبععق برنععامت التععدريب بأسععلوب الممارسععة الفعليععة للمهععام الوظيفيععة المحععددة فععي 
الوصف الوظيفي لكل تخصص وتكون فترة العدوام هعي نفعس الفتعرة المطبقعة علعى 

  .األخصائيين

يكععون المتععدرب/ة خععالل فتععرة التععدريب تحععت اإلشععراف المباشععر ألحععد األخصععائيين   -3
المشرف اإلكلينيكي والمشرف األكعاديمي علعى أن يشعاركوا جميععا ورئيس القسم و
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  .في تقويم أداء المتدرب/ة بصفة مستمرة وتوجيهه أثناء فترة التدريب

 

 

 

1. The trainee shall follow the course of the training for the administrative and technical training, like the 

other specialists of that body in attendance, departure and rotation. 

2. The trainee is assigned to perform all the duties of the specialist where the training program is applied 

in the actual practice of the functions specified in the job description for each specialization and the 

working period is the same period applied to the specialists. 

3. During the training period, the trainee shall be under the direct supervision of one of the specialists, the 

head of the department, the clinical supervisor and the academic supervisor, who shall participate in 

evaluating the performance of the trainee continuously and directing him during the training period. 

 

 سابعاً: نظام اإلجازات والغياب 

 نظام اإلجازات والغياب 

 خمسة عشر يوما.يتمتع المتدرب/ة باجازة سنوية مدتها  .1

المشرف اإلكلينيكي والمشرف من  باستمارة طلب اإلجازةتطلب وتعتمد اإلجازات  .2
باستثناء اإلجازة التعليمية تعتمد من جهة التدريب ومجلس القسم  األكاديمي

 األكاديمي. 

يحق للمتدرب/ة التمتع باإلجازات الرسمية لموظفي الدولة في المملكة العربية  .3
ين على مقاعد الدراسة وال تشمل االجازات االكاديمية للطالب المنتظم السعودية
 الجامعية.

كحد أقصى خمسة  اضطراريةيحق للمتدرب/ة التقدم لجهة التدريب بطلب إجازة  .4
وإضافتها في ملف المشرف األكاديمي  قبل من الموافقة عليهايتم  أيام على أن

 .التدريب الخاص بالمتدرب/ة

لتدريب من إجمالي ايام ا %10المتدرب/ة بدون عذر  إذا تجاوزت نسبة غياب .5
الخاصة بكل مرحلة من مراحل التدريب يتم إنذار المتدرب/ة وعليه إن يعوض تلك 

يتم أعادة مرحلة التدريب  %20األيام وفى حالة تجاوز نسبة الغياب بدون عذر 
 كاملة.

من إجمالي ايام التدريب، يتم  %30المتدرب/ة بدون عذر  نسبة غياب تتجاوزإذا  .6
  د موافقة مجلس الكلية.إعادة فترة التدريب كاملة بع

( على 6و 5في حالة غياب الطالب بدون عذر بنسبة اقل من المذكور ة في البند ) .7
 الطالب تعويض ايام الغياب. 

يشترط إخطار إجازة مرضية من جهة حكومية للمشرف األكاديمي لعرضها على  .8
 مجلس القسم واتخاذ القرار. 

اإلجازة التعليمية لحضور مؤتمرات  يشترط إرفاق اثبات تسجيل الدورة التعليمية، .9
أو ورش عمل )في مجال التخصص( أو اختبارات ويشترط اعتماد اإلجازة من 

 مجلس القسم األكاديمي اوالً الحتساب األيام ضمن ايام التدريب. 
يوما إجازة أمومة بدون  30إجازة أمومة: يسمأل للطالبة الحامل )قرب الوضع( ب  .10

يب اإلجازة مسبقا مع الكلية ومشرف التدريب للفترة تعويض يجب على الطالبة ترت
 .المعينة، وتعوض ما زاد عن ذلك

 

1. The trainee has an annual leave of fifteen days. 

2. The leave application form is required and approved by the clinical supervisor and the academic 

supervisor except for the educational leave approved by the training authority and the academic council. 
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official leave for state employees in the 3. The trainee has the right to enjoy 

not include academic vacations for Kingdom of Saudi Arabia and does 

regular students on university courses. 

4. The trainee has the right to apply for a training visa for a maximum of five days, subject to approval by 

the academic supervisor and added to the training file of the trainee. 

5. If the absence of the trainee exceeds 10% of the total training days for each stage of the training, the 

trainee will be warned and he / she will be compensated for these days. If the absentee rate exceeds 20%, 

the training phase will be completed in full. 

6. If the trainee's absence exceeds 30% of the total training days, the entire training period shall be 

returned after approval by the College Council. 

7. In the case of absence of the student without an excuse at a rate less than the mentioned in item (5 and 

6), the student must pay the absence days. 

8. Notification of satisfactory sick leave from the government to the Academic Supervisor is required to 

be presented to the department council and decision-making. 

9. It is necessary to attach the proof of registration of the educational course, the educational leave to 

attend conferences or workshops (in the field of specialization) or tests and requires the approval of the 

license from the Council of the academic department first to calculate the days within the training days. 

10. Maternity leave: The pregnant student (near the situation) is allowed 30 days maternity leave without 

compensation. The student must arrange the leave in advance with the college and the training supervisor 

for the specified period, and compensate for that. 

 : التأجيلثامناً:  

 

 التأجيل 

 للمتدرب/ة تأجيل بداية فترة االمتياز وفق الشروط التالية: يجوز 
 تقديم أسباب مقنعة يقبلها مجلس الكلية . .1

 أقصى مدة للتأجيل ثالثة أشهر . .2

 توقف المكافأة الشهرية أثناء فترة التأجيل. .3

لمجلس الكليعة اتخعاذ معا يعراه مناسعبا فعي حالعة ورود أي حالعة لعم يعتم ذكرهعا فيمعا  .4
 يخص التأجيل.

 

The trainee may postpone the start of the concession period according to the following conditions: 

1. Provide convincing reasons accepted by the College Council. 

2. The maximum duration of the postponement is three months. 

3. Stop the monthly bonus during the postponement period. 

4. The College Council may take whatever it deems appropriate in the event of any case not mentioned in 

relation to the postponement. 

 تاسعاً: النقل أو التحويل:

 

 النقل أو التحويل 

جلععس القسععم وذلععك بمععا ال يحععق للمتععدرب/ة تغييععر مكععان التععدريب إال بعععد موافقععة م .1
 يتناسب مع الخطة التنفيذية لكل قسم مع عدم اإلخالل بعدد الطالب لكل قسم .

التعدريب اإلكلينيكعي لمعدة ال تقعل  إلدارةينظر في طلبعات التحويعل بععد تقعديم الطلعب  .2
 عن أربعة  أسابيع من بداية التدريب 

الرفععع إلععى مجلععس فععي حالععة تغييععر مكععان وفتععرة التععدريب دون الرجععوع للكليععة يععتم  .3
 القرارات المناسبة . التخاذالقسم 

 

1. The trainee is not entitled to change the place of training except after the approval of the department 

council in accordance with the executive plan for each department without prejudice to the number of 

students for each department. 
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considered after submitting the 2. Requests for transfer shall be 

Department for at least four weeks from application to the Clinical Training 

the beginning of the training 

3. In the event of a change in place and period of training without reference to the College is uploaded to 

the Council of the department to take appropriate decisions. 

 عاشراً: التقييم:

 التقييم 

 يتم تقييم المتدرب/ة بواسطة جهة التدريب .  -1
 يعتمد في التقييم على نموذج التقييم المعتمد من الكلية .   -2

 درجة االمتياز .من  % 100 ويمثل  جهة التدريبتقييم  عتمدي  -3

يجب علعى جهعة التعدريب تقيعيم المتعدرب/ة فعي كعل قسعم وفعي نهايعة فتعرة االمتيعاز  -4
 يكون هنالك تقييم شامل .

يقوم المشرف األكعاديمي والقسعم المخعتص بالكليعة بععد ذلعك بجمعع العدرجات التعي   -5
 حصل عليها  المتدرب/ة لتحديد التقدير المستحق .

يتم منأل شهادة إتمعام مرحلعة االمتيعاز موقععة معن رئعيس القسعم المخعتص بالكليعة   -6
 وعميد الكلية .

 

 

1. The trainee is evaluated by the training body. 

2. The evaluation shall be based on the approved evaluation form of the college. 

3. The evaluation of the training institution is equivalent to 100 % of the total degree of excellence. 

4. The trainee should assess the trainee in each department and at the end of the concession period, there 

will be a comprehensive assessment. 

5. The academic supervisor and the department concerned with the college shall then collect the grades 

obtained by the trainee to determine the due grade. 

6.  The certificate of completion of the concession phase is awarded by the head of the department 

concerned with the college and the dean of the college. 

 

 أحدى عشر: شروط اجتياز سنة االمتياز:

 

 االمتيازشروط اجتياز سنة  

ال يمنأل المتدرب/ة شهادة إتمام االمتياز إال بعد اجتياز جميع مراحل التدريب  -1
في كل مرحلة وبالتالي تقدير عام ال يقل عن  %70بنجاح وبتقدير ال يقل عن 

ة التدريب في تلك المرحلة وفي حالة عدم اجتيازه أي مرحلة تجب إعاد 70%
 ويسجل ذلك في استمارة التقييم من قبل المشرف اإلكلينيكي. 

% أو أكثر من مجموع مراحل فترة  50ة في حالة رسوب المتدرب/ة بنسب -2
االمتياز يجب إعادة فترة االمتياز كاملة بناء على موافقة مجلس القسم كذلك ال 

 إال بموافقة مجلس الكلية. يجوز إعادة فترة االمتياز أكثر من مرتين 

 

1. The trainee shall not be granted the certificate of completion of the concession until after successfully 

passing all the training stages and at a minimum grade of 70% at each stage and thus a general assessment 

of not less than 70%. Evaluation by the clinical supervisor. 

2. In the case of failure of the trainee by 50% or more of the total stages of the concession period, the 

entire period of the concession must be reinstated upon the approval of the department council. 


