
 

 1 

 جامعة الملك سعود
 كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز

 للخدمات الطبية الطارئة

King Saud University 
Prince Sultan College for EMS 

 للخدمات الطبية الطارئة

 

 

 
 
 
 

واألنظمة  اللوائح
  لفترة اإلمتياز



 

 2 

 جامعة الملك سعود
 كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز

 للخدمات الطبية الطارئة

King Saud University 
Prince Sultan College for EMS 

 للخدمات الطبية الطارئة

   
 مقدمة: .1
 

تسمى هذه  العمليعشر شهراً للتدريب  اثنايقضي الطالب الذي أهنى متطلبات التخرج املقررة بنجاح 
وال يعترب  بكالوريوس اخلدمات الطبية الطارئةوتعترب هذه الفرتة جزءاً مكمالً لدراسة  "سنة االمتياز "املدة

 ال بعد إمتامه تلك الفرتة بنجاحة إيهناملممارسة لالطالب مؤهاًل ل
 
 األهداف: .2 
 

األساسية واملتقدمة من خالل املمارسة  أخصائي اخلدمات الطبية الطارئةمهارات تنمية وتطبيق  1.2
 .العملية
يف  اذ القرار والتعامل بكفاءة مهنيةوالقدرة على اختمهارات القيادة االمتياز على  البتدريب ط 1.1

 .املمارسة العملية
التعامل مع الكوارث والتجمعات الكربى ضمن الفريق الطيب والفرق االمتياز على  البتدريب ط  1.2

 .املشاركةاألخرى 
 .تدريب طالب اإلمتياز على مهارات التعلم الذايت املستمر 1.2
 .فرص العمل املتاحة يف سوق العململعرفة طالب االمتياز  مساعدة  1.2

 
 اإلشراف على التدريب: .3
 

  "االمتيازاخلرجيني و شؤون  وحدة"االمتياز  طالبيتوىل اإلشراف على تدريب  2.2
  الكلية للشؤون األكادميية وتشكل بقرار من عميد الكلية. ترتبط الوحدة بوكيل 2.1
 أحد أعضاء هيئة التدريس يف الكلية  االمتيازشؤون اخلرجيني و وحدة يرأس  2.2
  بالتايل: القيامويشمل  االمتياز  طالبعن كل ما خيص تدريب  وحدة مسئولةكون الت 2.2

 واجلهات التدريبية املعتمدة واجلهات ذات العالقة.والتنسيق بني الكلية دورات التدريب تنظيم  2.2.2
 توعية وارشاد طالب اإلمتياز بفرتة اإلمتياز قبل البدء فيها.  2.2.1
 عند احلاجة. وتقدمي الدعم الفين والنفسي طالب اإلمتيازمتابعة  2.2.2
 طالب اإلمتيازض رت عتتذليل الصعوبات اليت تلقي الشكاوي واإلقرتاحات و  2.2.2
 خالل فرتة اإلمتيازالتدريب  وبيئة  حتسني مستوىالعمل على   2.2.2
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إكساهبم املهارات و االمتياز  طالبالربامج التعليمية اليت تساهم يف تثقيف  اإلشراف على  2.2.3
 الالزمة

 اجراء الدراسات واالحباث املتعلقة بفرتة االمتياز. 2.2.3
 اصدار شهادة امتام فرتة اإلمتياز.  2.2.3
 تقدمي تقرير سنوي ألداء الوحدة  2.2.3

 تطبيق ما ورد يف هذه الالئحة ومراجعتها دوريا. 2.2.23
 
 :االمتياز طالبواجبات  4
 

حسب ما يكلف به من قبل املشرف أو املنسق  الطيب،بالعمل ضمن الفريق  االمتياز طالب لتزمي 2.2
 .خالل الفرتة التدريبية احملددة

 هبا.االمتياز بتعليمات احلضور واالنصراف يف األقسام اليت يعمل  طالبيلتزم  2.1
 يلتزم الطالب بتعويض األيام/ املناوبات اليت يتغيب فيها عن العمل بدون عذر مقبول 2.1.2
% يف الشهر أو املناوبات  بدون عذر مقبول ينذر الطالب كتابيا 23عند بلوغ الغياب لـ 2.1.1

 ويعوض فرتة الغياب 
% يف الشهر أو املناوبات  بدون عذر مقبول  ينذر الطالب كتابيا وجيب 13عند بلوغ الغياب لـ 2.1.2

 اكمال الفرتة املتبقية مع اعادة شهر التدريب يف هناية فرتة اإلمتياز .
  اإللتزام باالداب االسالمية والضوابط الشرعية يف املمارسة املهنية   2.2
 ايعمل هب جلهة التدريبية اليتالتعليمات واألنظمة اخلاصة باجيب على طالب االمتياز إتباع  2.2
 مراعاة قواعد وأصول السالمة املهنية  2.2
 املسامهة يف البحوث العلمية اليت تشرف عليها الكلية  2.3

 
  االمتياز طالبحقوق  .5
 

 خالقياتاألخوة اإلسالمية وأ باالحرتام والتقدير الذي تقتضيه  يكون االمتياز  التعامل مع طالب  2.2
 االمتياز. اخلرجيني و وحدةذلك إىل ألي مضايقات يرفع  هويف حالة تعرض ، املهن الصحية
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. ويف حال اعرتاض دورةاالمتياز اإلطالع على نتائج التقييم الذي حصل عليه يف كل  البحيق لط  2.1
للنظر  االمتياز اخلرجيني و وحدةيه الرفع بذلك إىل االمتياز على التقييم الذي حصل عليه فإن عل البط

 فيه.
 االمتياز إجازة وفق ما حتدده هذه الالئحة. البحيق لط 2.2
حضور النشاطات العلمية أثناء فرتة التدريب بعد التنسيق مع املشرف على التدريب يف املركز  2.2

  التدرييب.
 رجيني واإلمتياز عند احلاجة.احلصول على الدعم النفسي والفين من وحدة اخل  2.2

 
  بدء التدريب.6
 

خالل شهر من أعالن النتائج يف البوابة األكادميية اإللكرتونية  اإلمتياز  فرتةتبدأ   3.2
(EduGate.) 

 .وحدة تدريبيةأي حيق لطالب اإلمتياز اإللتحاق بفرتة اإلمتياز يف بداية   3.1
 اإلمتياز:املستندات املطلوبة لبدء فرتة  3.2

 تعبئة النموذج رقم )(. 3.2.2
 السجل األكادميي   3.2.1
 صورة من اهلوية الوطنية/ اإلقامة   3.2.2
 صورة من البطاقة اجلامعية   3.2.2
 رقم األيبان   3.2.2

 أشهر. 3بدء اإلمتياز بعذر مقبول حبد أقصى جيوز لطالب االمتياز تأجيل  3.2
ال جيوز أن تزيد فرتة تأخر الطالب عن البدء يف فرتة االمتياز عن ستة اشهر من تاريخ إهنائه   3.2

 متطلبات التخرج  .
إذا كانت الفرتة تزيد عن ستة اشهر وال تزيد عن سنة فعليه اجتياز امتحان اعادة تقييم املهارات   3.3

 .األكادمييةوكالة الكلية للشؤون والذي يتم اعداده واالشراف عليه من 
تشكل جلنة برئاسة عميد أو عدم اجتياز امتحان اعادة تقييم املهارات،  ةإذا زادت الفرتة عن سن  3.3

 الكلية للنظر يف برنامج تأهيلي مناسب قبل إلتحاقه بفرتة االمتياز.
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يتم عرضه على وحدة  -مقبول بعذربعد بدء فرتة اإلمتياز عن التدريب  إذا انقطع طالب االمتياز   3.3
 .إلهناء متطلبات فرتة اإلمتيازأشهر فيتم تعويض تلك املدة  3مدة ال تزيد عن  -اإلمتياز 

أشهر وملدة ال تزيد عن سنة يعيد كامل فرتة  3إذا انقطع طالب االمتياز عن التدريب أكثر من   3.3
 اإلمتياز.
 اسة عميد الكلية للنظر يف برنامج تأهيلي تشكل جلنة برئ، عن سنة  اإلنقطاع إذا زادت فرتة  3.23

 .إلتحاقه بفرتة االمتيازاعادة مناسب قبل 
 
  دورات التدريب. 7
 

 . دورات 3اىل فرتة اإلمتياز  تقسم  3.2
 تقسم كل دورة اىل وحدة تدريبية واحدة أو أكثر. 3.2.2

 يوما حسب ما حتدده وحدة شؤون اخلرجيني واإلمتياز  23أو  13مدة كل وحدة تدريبية   3.2.2.2
 تكون دورات التدريب على النحو التايل : 3.2.1

 
 ت اجلهة التدريبية عدد الوحدات التدريبية  مدة الدورة

 2 هيئة اهلالل األمحر السعودي ) الفريق املتقدم( 2 أشهر 2
 

 شهر واحد
 
2 

 1 هيئة اهلالل األمحر السعودي ) العمليات(
 هيئة اهلالل األمحر السعودي ) القيادة امليدانية( 

 2 املستشفيات ) قسم العمليات( 2 شهر واحد
 2 (الطوارئاملستشفيات ) 1 شهر 1

 2 كلية األمري سلطان للخدمات الطبية الطارئة 2 شهر واحد
 3 االختياري 1 شهر 1
 اجملموع  21 شهر 21
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أو أي دورة أخرى  2 – 2من الدورة اإلختيارية تشمل الدورات األخرى املذكورة يف اجلدول أعاله  3.1
 خيتارها الطالب يف  أي جهة تدريبية هلا عالقة بتخصص اخلدمات الطبية الطارئة.

يف اجلدول غري املذكورة عند رغبة الطالب يف قضاء الدورة اإلختيارية يف ختصصات أخرى  3.1.2
أعاله، يقدم الطالب لوحدة اخلرجيني واإلمتياز طلبا حسب النموذج رقم )( بشهرين على األقل قبل 

 بداية الدورة.
بعد حصول الطالب على املوافقة على قضاء الدورة اإلختيارية يف جهات تدريبية أخرى غري  3.1.1

 واحلهة التدريبية.  مذكورة يف اجلدول أعاله، يتوىل الطالب التنسيق بني الكلية 
 
 الجهات المعتمدة للتدريب .8
 

يف مدينة الرياض يف مرافق هيئة اهلالل األمحر السعودي  أن تكون فرتة االمتياز األصل يف  3.2
 ية التابعة جلامعة امللك سعود.امعاجلستشفيات وامل

 .هبا من قبل الكلية معرتفأو جهات تدريبية أخرى  ميكن أن يتم التدريب يف أحد املستشفيات   3.1
حيق للطالب قضاء جزء أو كامل فرتة اإلمتياز يف مركز متخصص يف اخلدمات الطبية الطارئة خارج  3.2

 اململكة بعد موافقة عميد الكلية بناءا على توصية من وحدة شؤون اخلرجيني واإلمتياز.
اخلرجيني و  وحدة شؤونة متياز تغيري مكان وفرتة التدريب إال بعد موافقأال حيق ألي طالب  3.2

مبدة ال  اإلمتيازاخلرجيني و لوحدة شؤون التقدم بطلب التغيري  بعدويتم النظر يف طلبات التغيري اإلمتياز،
 .الدورة التدريبيةتقل عن ستة أسابيع من بداية 

الزام حيق لوحدة شؤون اخلرجيني واإلمتياز يف حالة تغيري مكان وفرتة التدريب دون الرجوع للكلية  3.2
 .أو جزء منها إعادة فرتة التدريببالطالب 

من املخصصة هليئة اهلالل األمحر  -كحد أقصى  –وحدات تدريبية  2ميكن للطالب قضاء  3.3
السعودي يف مرافق هيئة اهلالل األمحر السعودي خارج مدينة الرياض بعد موافقة وحدة اخلرجيني واالمتياز 

 على أن يتوىل الطالب التنسيق بني الكلية واملركز التدرييب.
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  اإلجازات  .9
 

 اإلجازة اإلعتيادية:   3.2
  إلمتيازخالل فرتة ا أسبوعني اإلعتيادية  طالب االمتياز ةتكون إجاز   3.2.2
 .واليةمت األيامعلى أن تكون  تدريبية وحدةخالل أي واحد  أسبوعال تزيد على   3.2.1
يتقدم الطالب بطلب اإلجازة  اىل وحدة اخلرجيني واالمتياز حسب النموذج رقم )( قبل بدايتها   3.2.2

 بشهر على األقل. 
 اإلجازة التعليمية:  3.1

حلضور األنشطة العلمية مثل املؤمترات  االمتياز عشرة ايام إجازة تعليمية إضافية البمتنح لط  3.1.2
 .العلمية والدورات التدريبية

 تدريبية  وحدةايام يف أي  ةثالث ال تزيد عن  3.1.1
قبل  حسب النموذج رقم )( االمتيازاخلرجيني و  وحدةبطلب اجازة تعليمية اىل  الطالبيتقدم  3.1.2

 رفق ما يثبت تسجيله وقبوله يف هذا النشاط التعليمييالنشاط بشهر على األقل و 
خالل اسبوعني من انتهاء  بعد حضوره  التعليميأن يثبت مشاركته يف النشاط  على الطالب  3.1.2
 وذلك يتقدمي صورة من شهادة احلضور لوحدة اخلرجيني واإلمتياز.النشاط 
خالل اسبوعني من انتهاء النشاط التعليمي ، حيرم الطالب من  حال عدم اثبات مشاركته  يف  3.1.2

 أي اجازة تعليمية مستحقة ،وينذر كتابيا.
 اإلجازة اإلضطرارية: 3.2

 ( أيام اجازة اضطرارية خالل فرتة االمتياز23حيق لطالب اإلمتياز عشرة )  3.2.2
وغريها من األسباب  ،واليت تشمل املرض، الوفاة باب القاهرةمتنح اإلجازة اإلضطرارية لألس  3.2.1

 الطارئة األخرى.
 .الواحدة التدريب وحدةال تزيد عن ثالثة أيام خالل   3.2.2
 ميكن أن تكون اياما متتابعة أو متفرقة.  3.2.2
 اإلجازة املرضية حتتسب ضمن اإلجازة اإلضطرارية   3.2.2

تقبل اإلجازات املرضية الصادرة من املستشفيات اجلامعية يف مدينة الرياض )اذا كانت فرتة   3.2.2.2
التدريب يف مدينة الرياض( أو املستشفيات احلكومية خارج مدينة الرياض )اذا كانت فرتة التدريب خارج 

 مدينة الرياض(
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 لية.ال تقبل اإلجازات املرضية الصادرة عن املستشفيات األه  3.2.2.1
يشعر الطالب املشرف على التدريب يف اجلهة التدريبية  عند احلاجة إلجازة اضرارية مرضية،  3.2.2.2

 يرفق الطالب اإلجازة املرضية بالنموذج رقم)( ويرسله لوحدة اخلرجيني واإلمتياز. مث
الزائدة انقطاع ( أيام متوالية، تعترب الفرتة 23عند جتاوز احلاجة إلجازة مرضية عن عشرة )  3.2.2.2

 عن التدريب وتطبق عليها لوائح اإلنقطاع عن التدريب.
، ينسق الطالب مع ألسباب أخرى غري املرضية  عند حاجة الطالب لإلجازة اإلضطرارية   3.2.3

املشرف على التدريب يف اجلهة التدريبية مباشرة وحيصل على موافقته كتابيا حسب النموذج رقم )( مث 
 .االمتيازاخلرجيني و وحدة يرسله اىل 

   
 اجازة األعياد:   3.2

 أيام  متتابعة خالل أحد العيدين  2حيق لطاب اإلمتياز التمتع باجازة ملدة   3.2.2
يتقدم الطالب برغبته يف اإلجازة لوحدة اخلرجيني واإلمتياز حسب النموذج رقم )( قبل بداية   3.2.1

 الطالب وحاجة املراكز التدريبية. اجازة العيد بشهر حىت يتم التنسيق بني رغبات
يف حال عدم تقدم الطالب برغبته يف االجازة يف املوعد احملدد تتوىل وحدة اخلرجيني واالمتياز   3.2.2

 حتديد االجازة للطالب دون الرجوع اليه.
 اجازة اليوم الوطين: 3.2

 حيق للطالب التمتع باجازة اليوم الوطين  3.2.2
وم الوطين لتكليف بالعمل من اجلهة التدريبية يلتزم الطالب بالعمل مع تعويضه عند موافقة الي  3.2.1

بيوم بديل خيتاره الطالب خالل الفرتة املتبقية من فرتة اإلمتياز وذلك من خالل التقدمي بطلب لوحدة 
 اخلرجيني واإلمتياز حسب النموذج رقم )(. 

إعادة فرتة لوحدة اخلرجيني واالمتياز الزام الطالب بفة الطالب للوائح تنظيم اإلجازات حيق لعند خما  3.3
 .أو جزء منها التدريب

  .االمتياز أي اجازة إضافيةالب ال مينح ط  3.3
  ال جيوز تتابع نوعني أو أكثر من اإلجازات املذكورة أعاله.   3.2
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  التقييم  .11
 

يقوم املشرف على تدريب طالب االمتياز يف اجلهة اليت يتدرب فيها الطالب باعداد التقرير   23.2
 اإلمتياز يف الكلية حسب النموذج رقم ) (اخلرجيني و الشهري لتقييم أداء الطالب ومن مث ارساله لوحدة 

قشة التقييم نايقوم املشرف على تدريب طالب االمتياز يف اجلهة اليت يتدرب فيها الطالب مب  23.1
النهائي معه بشكل إجيايب وبناء وإطالعه على جوانب القوة والضعف يف أدائه واقرتاح الربامج والسبل 

 تساعده على حتسني مستواه يف املستقبل  اليت
االمتياز على منوذج التقييم مبا يثبت مناقشة التقييم معه . وال يعترب هذا  البجيب أن يوقع ط  23.2

 التوقيع موافقة منه على التقييم بل إثباتاً ملناقشة التقييم معه فقط.
( أو competentتقييم )مرضي( أي ما يعادل )االمتياز على  البإذا مل حيصل ط  23.2

(Satisfactory)  فللجهة احلق ملحوظات جوهرية على أدائه  ة التدريبيةهلدى اجليف التقييم أو كان
 منها.أو جزء  اجلهةدة فرتة االمتياز اليت قضاها يف التوصية بإعاب

عمل معهم ويرفع هذا التقييم لذين وا عمل به ذيالاملرفق التدرييب االمتياز بتقييم  البيقوم ط  23.2
 .حسب النموذج رقم )( لالستفادة منه يف تقييم التدريب وتوزيع املتدربني وحدة شؤون االمتيازاىل 
 

  الجزاءات  .11
 

وحدة اخلرجيني الرفع ل هة التدريبيةاالمتياز بواجباته أو التزاماته املهنية فعلى اجل البإذا اخل ط 22.2
 -والتوصية بالتايل : واإلمتياز

 اإلنذار الكتايب .  22.2.2
 إعادة الفرتة أو جزء منها .  22.2.1

االمتياز أي خمالفة سلوكية أو أخالقية أو حصل منه ما يسئ إىل أخالقيات  البإذا بدر من ط   22.1
 -مما يلي : ااختاذ أي ، حيق للكليةاملسلم  ملمارس الصحيا

 توجيه انذار كتايب .  22.1.2
 .إعادة فرتة التدريب أو جزء منها  22.1.1 

 امللك سعود.ق الئحة تأديب الطالب جبامعة يتطب  22.1.2
 خبصوص الغياب أثناء التدريب. 2يطبق ما ورد يف الفقرة  22.2


