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 مقدمة : 
ذات مستوي  المرافق الصحٌة  وأالمنشئات فً  خالل هذه الفترة ٌتم التدرٌبو سنة االمتٌاز هً تدرٌب عملً لمدة سنة هجرٌة كاملة 

وٌكون التدرٌب تحت إشراف ومتابعة من الكلٌة وجهة  والمعتمدة من قبل الكلٌة أو خارجها عالً من الخبرة والجودة داخل المملكة

 .التدرٌب 

 زٌادة فاعلٌة هذه الفترة. لٌهدف هذا الدلٌل ان ٌكون مصدراً للوائح واالنظمة خالل فترة االمتٌاز وذلك 

 املادة )األوىل(:

   :تعريفات –أ 

بعد اجتٌاز الطالب لجمٌع المقررات الدراسٌة بنجاح  والذي ٌبدأهً اثنً عشر شهرا من التدرٌب اإلكلٌنٌكً : االمتيازمدة  .1

 .لتعلٌمات المعمول بها فً جامعة المجمعةحسب اللوائح وا

لممارسة مهنته كأخصائً  بر المتدرب/ة مؤهالوال ٌعت ،فترة مكملة للدراسة االكادٌمٌة فً الجامعةفترة تدرٌب االمتٌاز تعتبر  .2

 .إال بعد إتمام هذه الفترة بنجاح

  .قدٌرها مستقال عن تقدٌر الشهادة الجامعٌة االولى وٌكون ت ز"لة تسمى" وثٌقة انهاء تدرٌب االمتٌاوثٌقة مستقٌعطى المتدرب/ة  .3

  .لكلٌة بالتنسٌق مع جهات التدرٌبمجلس امن قبل   االمتٌاز سنةٌتم تحدٌد بداٌة  :االمتياز فترة تدريب دايةب .4

 . البرنامج االكادٌمً بنجاحمتطلبات التخرج من  كافة الذي أنهى /ةهو الطالب المتدرب/ة: .5

فترة المتدرب/ة خالل  باإلشراف علىبالقسم والمكلف من قبل مجلس القسم أحد أعضاء هٌئة التدرٌس  هو المشرف األكاديمي: .6

  .االمتٌاز

 . المتدرب/ةباإلشراف على  االكلٌنٌكً جهة التدرٌب قبل هو المكلف منالمشرف اإلكلينيكي:  .7

تحقق  والتًالكلٌة  مجلس قبل المعتمدة من ولكة أو خارجها داخل الممالمرافق الصحٌة  وأالمنشئات هً أحد  جهة التدريب: .8

  الشروط المعتمدة من قبل القسم كجهة مناسبة للتدرٌب حسب شروط القسم.

 : االمتياز لفترة تدريبالقيم األساسية   - ب 

 والتعاون واالتقان واالبداع  اإلخالص
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 : االمتياز لفترة تدريب األهداف العامة -جـ 

للخرٌج والخرٌجة فً كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة وإتاحة الفرصة لهم لممارسة العمل المٌدانً فً  رفع مستوى الكفاءة المهنٌة -1

 مواقع العمل المناسبة وتحمل مسؤولٌاتهم الوظٌفٌة الفعلٌة .

ع المهام بواقها وربط ،لعلوم الطبٌة األساسٌةدراسة اأثناء فترة الطالب والمهارات التً اكتسبها المعارف والكفاءات  تنمٌة -2

 فً العمل الوظٌفً.الوظٌفٌة للخرٌجٌن والخرٌجات 

المهنٌة من خالل  واالتجاهاتتهٌئة الخرٌجٌن والخرٌجات لتولً المهام الوظٌفٌة عن طرٌق إكسابهم األنماط السلوكٌة الوظٌفٌة  -3

 .الصحًعملهم كأعضاء فاعلٌن فً الفرٌق 

ٌجٌن والخرٌجات ومٌولهم  المهنٌة فً إطار تخصصهم للعمل فً التعرف على القدرات الفنٌة والمهارات النوعٌة للخر -4

 مجاالت التً ٌتفوقون فٌها.ال

 املادة )الثانية(:

  االمتياز: لفترة تدريباإلجراءات الخاصة 

 بللطال فً بداٌة الفصل الدراسً األخٌر، تقوم تلك اللجنة  قسمبرئاسة وكٌل الكلٌة للشؤون التعلٌمٌة وعضو من كل  تشكل لجنة 

 : باإلجراءات التالٌة بدء فترة تدرٌب االمتٌازالمرشح ل

 .بعد استٌفائهم متطلبات التخرج حصر اسماء الطالب المتوقع تخرجهم -1

تكلٌف وحدة التدرٌب اإلكلٌنٌكً بالكلٌة بمخاطبة جهات التدرٌب المرشحة من قبل األقسام المختلفة للتعرف على السعة التدرٌبٌة  -2

 لكل جهة حسب التخصص.

من بداٌة فترة )على االقل(  أشهر (3ثالثة )وذلك قبل  االمتٌازعمٌد الكلٌة للجهات المرشحة لتدرٌب طالب  باسمخطابات فع ر -3

 .المتوقعة االمتٌاز

 وذلك  االمتٌاز تدرٌب فترة حقوق وواجبات المتدرب/ة خالل عنتعرٌفٌة ات محاضرلعقد المعنٌة  االكادٌمٌة التنسٌق مع األقسام -4

لفترة  و الدلٌل التنظٌمًاالكادٌمً االخٌر للطالب/ة والتً تتضمن تسلٌم كتٌب تدرٌب االمتٌاز االكلٌنٌكً  الفصل فً نهاٌة

الت الطالب/ة واستعراض اهم العقبات والمشاكل التً لب واستٌعابه لها واالجابة عن تساؤالتدرٌب وشرحها والتاكد من فهم الطا

 تدرٌب اعتمادا على التغذٌة الراجعة من الطالب الذٌن انهوا تدرٌبهم.قد ٌتعرض لها المتدرب/ة خالل فترة ال

 .االكلٌنٌكً لتحدٌد المشرفالطالب/ة التواصل مع جهات التدرٌب بعد قبول  -5

مخاطبة األقسام األكادٌمٌة بالكلٌة لتحدٌد المشرفٌن األكادٌمٌٌن على طالب االمتٌاز واحتساب هذا اإلشراف من ضمن العبء  -6

 عضاء هٌئة التدرٌس . الدراسً أل

 لكل متدرب/ة وإرسالها إلى األقسام المختصة. االمتٌازإجراءات إنهاء مدة  استكمالالعمل على  -7

تكلٌف وحدة التدرٌب اإلكلٌنٌكً بالكلٌة بمتابعة بداٌة مباشرة الطالب لسنة االمتٌاز وذلك عن طرٌق انشاء برٌد الكترونً لكل  -8

 ل الرسائل االلكترونٌة المرسلة من قبل جهات التدرٌب المختلفة . الستقبا بالوحدةقسم اكادٌمً خاص 

ال ٌتم اصدار خطاب اخر للمتدرب من قبل عمٌد الكلٌة إال بعد وصول خطاب اعتذار عن تدرٌبه فً الجهة التً تم مخاطبتها  -9

 من  قبل .
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 املادة )الثالثة (:

 االمتياز: خالل فترة تدريبمسؤوليات المتدرب/ة 

 .بالتعلٌمات واألنظمة المعمول بها فً جهة التدرٌب االلتزام .1

تحت  وذلك لعمل األخصائً ، او الوصف الوظٌفًإن وجد لدى جهة التدرٌب االمتٌازلطالب بالوصف الوظٌفً  االلتزام .2

  المراقبة المباشرة للمشرفٌن االكلٌنٌكٌٌن.

 فً المواعٌد المحددة من جهة التدرٌب. واالنصرافبالحضور  االلتزام .3

  االكلٌنٌكً.المشرف  به فً جهة  التدرٌب بالتنسٌق معالذي ٌعمل  االكلٌنٌكً بتغطٌة المناوبات المطلوبة من القسم االلتزام .4

 المعتمدة والمعمول بها فً جهة التدرٌب. السالمة المهنٌةالصحة و والتقٌد بأنظمة االلتزام .5

 .تعلقة بالزي والهندامالم كافة وال سٌما االلتزام والتقٌد بتعلٌمات جهة التدرٌب .6

 التدرٌب . جهةمن قبل  لعمل حسب المعاٌٌر المعتمدةاوروتٌن بإجراءات االلتزام والتقٌد  .7

 .حسب التخصص االمتٌاز وكتٌب المهارات االكلٌنٌكٌة لسنة الدلٌل التنظٌمًااللتزام والتقٌد بما جاء فً  .8

البحث عن قبول آخر من قبل الطالب وال ٌتم  ، التدرٌب من قبل الجهةفً حالة اإلٌقاف عن بأنظمة جهة التدرٌب  االلتزام والتقٌد .9

 .و لٌتم اصدار خطاب تدرٌب جدٌد بالفترة المتبقٌة  االمتٌازتحسب فترة اإلٌقاف ضمن فترة 

ع أو عن التدرٌب دون سبب مقن انقطاعهفً حالة  االمتٌازلعمٌد الكلٌة بناء على توصٌة مجلس القسم إلغاء التدرٌب لمتدرب/ة  .11

 اإلخالل باللوائح واألنظمة للجامعة أو بجهة التدرٌب .

ٌجب على المشرف اإلكلٌنٌكً إخطار المشرف األكادٌمً فصدر من المتدرب/ة أي سلوك ٌخالف أنظمة وأخالقٌات العمل اذا  .11

 .اإلجراء المناسب التخاذكتابٌا بالواقعة لٌقوم مجلس القسم برفع توصٌة لمجلس الكلٌة 

 ابعة (:املادة )الر

 :االكلينيكي اإلشراف اإلداري في جهات التدريب

ٌتبع المتدرب/ة أثناء فترة التدرٌب لجهة التدرٌب إدارٌا وفنٌا كباقً اإلخصائٌٌن التابعٌن لتلك الجهة فً الحضور واإلنصراف  .1

 .والمناوبات

برنامج التدرٌب بأسلوب الممارسة الفعلٌة  ٌكلف المتدرب/ة بأداء كافة الواجبات الوظٌفٌة التً ٌقوم بها األخصائً حٌث ٌطبق .2

 .للمهام الوظٌفٌة المحددة فً الوصف الوظٌفً لكل تخصص وتكون فترة الدوام هً نفس الفترة المطبقة على األخصائٌٌن

رئٌس القسم والمشرف اإلكلٌنٌكً والمشرف األكادٌمً على أن لٌكون المتدرب/ة خالل فترة التدرٌب تحت اإلشراف المباشر   .3

  .ٌشاركوا جمٌعا فً تقوٌم أداء  المتدرب/ة بصفة مستمرة وتوجٌهه أثناء فترة التدرٌب

 املادة )اخلامسة (:
 :مسئولية القسم األكاديمي

  وذلك فً بداٌة كل عام دراسً. الطالب للتدرٌب لدٌهم ٌرغب القسم بأرسال  التًقائمة بأسماء جهات التدرٌب  إعداد .1

 تحدٌد المشرف االكادٌمً عن طرٌق توزٌع طالب االمتٌاز على أعضاء هٌئة التدرٌس.  .2
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مخاطبة وكالة الكلٌة للتطوٌر والجودة وذلك إلعداد استبٌانات لقٌاس رضً الطالب عن دور القسم وجهة التدرٌب اثناء سنة  .3

 االمتٌاز . 

 .   مراحلاالمتٌاز الى عده لسنة االمتٌاز وتقسٌم سنة  ةإعداد كتٌب المهارات اإلكلٌنٌكٌ .4

 متابعة دور المشرف األكادٌمً فً االشراف على طالب سنة االمتٌاز .  .5

  :نظام اإلجازات والغياب

حسب جدول توزٌع اإلجازات وفق فترات التدرٌب  اقصىبحد  (15خمسة عشر ٌوما )ٌتمتع المتدرب/ة بإجازة سنوٌة مدتها  .1

زاد عن ذلك ٌكون بموافقة المشرف اإلكلٌنٌكً  وما( حل التدرٌب لسنة االمتٌاز. توزٌع اإلجازات على مرا 1جدول رقم )

 .والمشرف األكادٌمً

باستثناء اإلجازة التعلٌمٌة  المشرف اإلكلٌنٌكً والمشرف األكادٌمً( من مرفقتطلب وتعتمد اإلجازات باستمارة طلب اإلجازة ) .2

 .  مجلس القسم االكادٌمً تعتمد من جهة التدرٌب و 

وال تشمل االجازات االكادٌمٌة للطالب  ق للمتدرب/ة التمتع باإلجازات الرسمٌة لموظفً الدولة فً المملكة العربٌة السعودٌةٌح .3

 .المنتظمٌن على مقاعد الدراسة الجامعٌة

 بلق من الموافقة علٌهاٌتم  ٌحق للمتدرب/ة التقدم لجهة التدرٌب بطلب إجازة إضطرارٌة كحد أقصى خمسة أٌام على أن .4

 .وإضافتها فً ملف التدرٌب الخاص بالمتدرب/ةالمشرف األكادٌمً 

، ٌتم  من إجمالً اٌام التدرٌب الخاصة بكل مرحلة من مراحل التدرٌب %10بدون عذر   /ةالمتدرب إذا تجاوزت نسبة غٌاب .5

 .  أعادة مرحلة التدرٌب كاملة

بعد موافقة عادة فترة التدرٌب كاملة إم التدرٌب ، ٌتم من إجمالً اٌا %30 بدون عذر المتدرب/ة غٌابنسبة  تتجاوزذا إ .6

  .مجلس الكلٌة

 ( على الطالب تعوٌض اٌام الغٌاب . 6و  5فً حالة غٌاب الطالب بدون عذر بنسبة اقل من المذكور ة فً البند ) .7

 ضح بالجدول االتً : على الفترات كما هو مو على كل قسم توزٌع اٌام اإلجازات .8

 ع اإلجازات على مراحل التدرٌب لسنة االمتٌاز. توزٌ 1جدول رقم 

 التمريض القسم 
تقنية األجهزة 

 الطبية

العالج الطبيعي والتأهيل 

 الصحي
 االشعة المختبرات الطبية

 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 نوع اإلجازة / المراحل 

                االعتٌادٌة 

                االضطرارٌة 

                *المرضٌة 

 اٌام خالل السنة )اعتماد الكلٌة مطلوب( 11  **التعلٌمٌة 

 * ٌشترط إخطار كشف طبً للمشرف. 
لحضور مؤتمرات أو ورش عمل )فً مجال التخصص( أو اإلجازة التعليمية تسجٌل الدورة التعلٌمٌة ،  ** ٌشترط إرفاق اثبات

 األٌام ضمن اٌام التدرٌب.  اوالً الحتساب مجلس القسم االكادٌمًمن عتماد اإلجازة اختبارات وٌشترط ا
 

تٌب اإلجازة ٌوما إجازة أمومة بدون تعوٌض ٌجب على الطالبة تر 31ٌسمح للطالبة الحامل )قرب الوضع( ب  إجازة أمومة :
 مسبقا مع الكلٌة ومشرف التدرٌب للفترة المعٌنة. 
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 املادة )السادسة(:
  :لبدء بتدريب االمتيازتأجيل اشروط 

 اإلمتياز وفق الشروط التالية: تدريب يجوز للمتدرب/ة تأجيل بداية فترة  .1

 الكلٌة مجلستعتمد من مجلس القسم و ٌقبلها للتاجٌل تقدٌم أسباب مقنعة. 

 أقصى مدة للتأجٌل ثالثة أشهر. 

 ة التأجٌلأثناء فتر عن المتدرب/ة توقف المكافأة الشهرٌة. 

 تخاذ ماٌراه مناسبا فً حالة ورود أي حالة لم ٌتم ذكرها فٌما ٌخص التأجٌل .لمجلس الكلٌة إ 

 

 املادة )السابعة(:
 :النقل أو التحويل

بما ال مجلس الموافقة و تقدٌم اسباب مقنعة لمجلس القسم االكادٌمً التابع له ال ٌحق للمتدرب/ة تغٌٌر مكان التدرٌب إال بعد .1

 .ن للتدرٌب فً المستشفى المنوي االنتقال الٌه وموافقة جهة التدرٌبٌتعارض مع اعداد الطالب المقبولٌ

أسابٌع من بداٌة  أربعةعلى ان ال ٌقدم الطلب قبل مضً ٌنظر فً طلبات التحوٌل بعد تقدٌم الطلب لوحدة التدرٌب اإلكلٌنٌكً  .2

 .التدرٌب

 القرارات المناسبة إلتخاذفً حالة المتدرب سم ، ٌنظرالقللقسم االكادٌمً فً حالة تغٌٌر مكان وفترة التدرٌب دون الرجوع  .3

 .لالعتمادورفعها لمجلس الكلٌة 

 

 املادة )الثامنة(:
  :نظام التقييم

 .جهة التدرٌبمن قبل  ٌتم تقٌٌم المتدرب/ة .1

 ً.قبل القسم االكادٌمالمعتمد من المرفق مع كتٌب المهارات االكلٌنٌكٌة موذج التقٌٌم على ن تقٌٌم المتدرب/ةٌعتمد فً  .2

وهو المجموع الكلً الداء المتدرب/ة فً كافة االقسام  من إجمالً درجة اإلمتٌاز %70 االكلٌنٌكً ٌبٌعادل تقٌٌم جهة التدر .3

 التً تدرب فٌها كُل حسب الدرجة المخصصة له.

االسبوع االخٌر  ل االختبار النهائً الذي ٌعقد فًمالً درجة اإلمتٌاز وذلك من خالمن إج %30 القسم االكادٌمًٌعادل تقٌٌم  .4

 من سنة تدرٌب االمتٌاز.

 الٌة التقٌٌم النهائً لسنة االمتٌاز حسب جهات التدرٌب . تغٌٌرمجلس القسم ل ٌمكن    .5

 .االكادٌمً بجمع درجات التقٌٌم االكلٌنٌكً ودرجات االختبارالنهائً واعطاء تقٌٌم نهائً شامل للمتدرب/ة القسم ٌقوم .6

تقدٌر حسب مجموع لتقٌٌم اعطى ٌو %70لة تدرٌب االمتٌاز فً حال حصوله على نسبة ٌعتبر المتدرب/ة قد اجتاز مرح .7

 الدرجات التً حصل علٌها الطالب .

 .وعمٌد الكلٌة االكادٌمًٌتم منح شهادة إتمام مرحلة اإلمتٌاز موقعة من رئٌس القسم  .8
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 املادة )التاسعة(:
 :شروط اجتياز سنة اإلمتياز 

  مرحلة فً كل %70ن جاح وبتقدٌر ال ٌقل عتمام اإلمتٌاز إال بعد اجتٌاز جمٌع مراحل التدرٌب بنال ٌمنح المتدرب/ة شهادة إ .1

 لك المرحلةإعادة التدرٌب فً ت /ةفٌجب على المتدربمرحلة  اليوفً حالة عدم اجتٌازه %70 ن عل وبالتالً تقدٌر عام ال ٌق

 وٌسجل ذلك فً إستمارة التقٌٌم من قبل المشرف اإلكلٌنٌكً. 

المقررة  من مجموع مراحل فترة اإلمتٌازبنصف مراحل التدرٌب )مثال: ثالثة من ستة مراحل( فً حالة رسوب المتدرب/ة  .2

 .ٌجب إعادة فترة اإلمتٌاز كاملة بناء على موافقة مجلس القسمللمتدرب/ة ف

 . وتوصٌة مجلس القسم مجلس الكلٌة إال بموافقة بنجاح ٌجوز إعادة فترة اإلمتٌاز أكثر من مرتٌن فً حالة عدم اإلجتٌازال  .3
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 (:العاشرةاملادة )
 طريقة تسجيل رغبات سنة االمتياز وقواعد القبول 

.sciences/training-medical-applied-mu.edu.sa/en/colleges/collegehttp://www-)ٌقوم الطالب بتعبئة النموذج الموجود على موقع الكلٌة  .1

form ) 

 ٌتم تحدٌد قوائم المستشفٌات فً النموذج بناًء على القوائم المعدة من قبل االقسام . .2

 اتبحصر جمٌع الرغبات فً االقسام المختلفة وعمل خطاب موحد لكل جهة ٌشمل كل التخصص اإلكلينيكيتقوم وحدة التدرٌب  .3

 المعدل التراكمً للطالب و مكان اقامة الطالب . رغبات الطالب بناًء على  بفرز  اإلكلينيكيتقوم وحدة التدرٌب  .4

فً حالة رغبة الطالب التدرٌب لدي جهة تدرٌبٌة لم ٌتم ذكرها من قبل القسم ٌعرض االمر على مجلس القسم وتحدٌد الٌة   .5

 متابعة الطالب فً حالة الموافقة . 

ة رغبة الطالب بالتدرٌب لدي جهة تدرٌبٌة بمقابل مالً ٌتم الموافقة اوال من قبل مجلس القسم دون وقوع أي اعباء مالٌة فً حال .6

 على الكلٌة  وٌتحمل الطالب تسدٌد التكالٌف بمعرفته لدي الجهة . 
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