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 مقدمة: املادة األوىل 
االمتياز" وتعترب يقضي الطالب الذي أنهى متطلبات التخرج املقررة بنجاح اثنا عشر شهرًا للتدريب العملي تسمى هذه املدة" سنة 

هذه الفرتة جزءًا مكماًل لدراسة بكالوريوس اخلدمات الطبية الطارئة وال يعترب الطالب مؤهاًل للممارسة املهنية إال بعد إمتامه تلك 

 .الفرتة بنجاح

 :األهداف املادة الثانية

 لسنة االمتياز . خالل املمارسة العمليةاألساسية واملتقدمة من  أخصائي اخلدمات الطبية الطارئةتنمية وتطبيق مهارات  .1

 .املمارسة العملية أثناءالقرار والتعامل بكفاءة مهنية  تدريب طالب االمتياز على مهارات القيادة والقدرة على اختاذ.2

 .تدريب طالب االمتياز على التعامل مع الكوارث والتجمعات الكربى ضمن الفريق الطيب والفرق األخرى املشاركة .3

  .على مهارات التعلم الذاتي املستمراالمتياز تدريب طالب  .4

 فرص العمل املتاحة يف سوق العمل.ملعرفة طالب االمتياز  مساعدة .5

 :اإلشراف على التدريب املادة الثالثة

  ، االمتياز" يتوىل اإلشراف على تدريب طالب االمتياز "وحدة. 1

  .ترتبط الوحدة بوكيل الكلية للشؤون األكادميية وتشكل بقرار من عميد الكلية، 2

 أحد أعضاء هيئة التدريس يف الكلية،  االمتياز  وحدة . يرأس 3

  بالتالي: القيامويشمل  تكون الوحدة مسئولة عن كل ما خيص تدريب طالب االمتياز  .4

  ة املعتمدة واجلهات ذات العالقة.واجلهات التدريبيوالتنسيق بني الكلية دورات التدريب تنظيم 

 بفرتة االمتياز قبل البدء فيها. توعية وارشاد طالب االمتياز  

  عند احلاجة. هلمالدعم طالب االمتياز وتقديم متابعة 

 طالب االمتياز.تذليل الصعوبات اليت تعرتض تلقي الشكاوي واالقرتاحات و 

  خالل فرتة االمتياز.ريب التد بيئة  حتسني مستوىالعمل على 

 التعاريف

 .اللوائح املنظمة لالمتياز تتضمنه.املقدمة : يقصد باملقدمة هي التعريف مبا 1

 .املهارات املطلوب اكتسابها يف سنة االمتيازهي  االهداف : .2

 هم طالب الكلية الذين انهوا بنجاح متطلبات التخرج ويقضون فرتة االمتياز طالب االمتياز : .3

 .سنة االمتياز : هي فرتة التدريب العملي والبالغة اثنا عشر شهرًا  .4

 .وحدة االمتياز : هي الوحدة املخولة واملعنية مبتابعة واالشراف خالل عملية التدريب والتنسيق لطالب االمتياز .5

 .داءه من الطالب خالل فرتة تدريبهأواجبات طالب االمتياز : هو ما يتطلب  .6

 .للطالب سواء يف هذه الالئحة او لوائح جامعة امللك سعود املمنوحةحقوق طالب االمتياز : هي احلقوق .7

 .املعين بفرتة بدء التدريب هو تاريخ بدء تدريب سنة االمتياز وما يلزمه من متطلبات بدء التدريب :.8

ما تتطلبة كل جهة  يف أحد مرافقها متيازالسموح لطالب سنة االمتياز اوامل املقررةاجلهات املعتمدة يف التدريب : هي اجلهات .9

 ( املستشفيات واهليئات احلكومية)

دورات يف اجلهات  7نها الفرتات املقررة على طالب سنة االمتياز وعددها يقصد بدورات التدريب بأ التدريب :دورات   .10

 التدريبية املعتمدة لدى الكلية .

 ميضيها طالب االمتياز يف مكان التدريب (يوم30هي الفرتة الزمنية املقدرة بشهر)الوحدة التدريبية :  .11

مبا ال اليت حيق للطالب التمتع بها يف فرتة سنة االمتياز بعد التأكد من استحقاقه هلا وجازات املعتمدة اإلجازات : هي اإل .12

 .و العمل يف اجلهة التدريبية يتعارض مع مصلحة التدريب أ

داء الطالب يف كل فرتة تدريبية لدى أي جهة معتمدة للتدريب وذلك حسب معايري لتقييم :يقصد بالتقييم هو تقدير أا .13

 .املعتمدة يف النموذجالتقييم 

 النقطاع: انقطاع الطالب دون طلب تأجيل بعذر منه يقدمه اىل وحدة االمتياز.ا  .14

يف الواجبات الطالب  تقصري أو يف هذه الالئحة العقوبات املرتتبة يف حال إخالل جزائية  باإلجراءات :  يقصد  إجراءات جزائية  .15

 املنصوصة يف هذه الالئحة .

 املهارات االكلينيكية : يقصد بها باملهارات املكتسبة خالل فرتة االمتياز. .16

 االختبار الشامل : يقصد به حتديد مستوى الطالب . .17
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 الربامج التعليمية اليت تساهم يف تثقيف طالب االمتياز وإكسابهم املهارات الالزمة اإلشراف على. 

 اجراء الدراسات واالحباث املتعلقة بفرتة االمتياز.  

 متام فرتة االمتياز.صدار شهادة إا 

 .تقديم تقرير سنوي ألداء الوحدة 

 رفع بأي تعديل لعميد الكلية العتمادها من جملس الكلية .يو ومراجعتها دوريًا يف هذه الالئحة تطبيق ما ورد 

 :واجبات طالب االمتيازاملادة الرابعة 

، حسب ما يكلف به من قبل املشرف أو املنسق خالل الفرتة التدريبية سعايفطيب أو اإلاالمتياز بالعمل ضمن الفريق اليلتزم طالب  .1

  .احملددة

 .يلتزم طالب االمتياز بتعليمات احلضور واالنصراف يف األقسام اليت يعمل بها .2

   . يف املمارسة املهنيةواألخالقية والضوابط الشرعية  باآلداب االلتزام . 3

 ا .يعمل به جلهة التدريبية اليتتباع التعليمات واألنظمة اخلاصة باابطالب االمتياز  يلتزم. 4

 مل بدون عذر مقبول.بتعويض األيام/ املناوبات اليت يتغيب فيها عن الع. يلتزم الطالب 5

 ة قواعد وأصول السالمة املهنية..مراعا6

 .  املساهمة يف البحوث العلمية اليت تشرف عليها الكلية.7

 . تقييم طالب االمتياز حسب املتطلبات اليت تعتمدها الوحدة .8

 :طالب االمتياز قاخلامسة حقواملادة 

ويف حالة تعرضه ألي  ، املهن الصحية خالقياتوأ األنظمةباالحرتام والتقدير الذي تقتضيه  التعامل مع طالب االمتياز يكون . 1

 .بذلك االمتياز  وحدة فعليه إبالغ مضايقات

 .حيق لطالب االمتياز إجازة وفق ما حتدده هذه الالئحة.2

   على التدريب يف املركز التدرييب. التنسيق مع املشرف .حضور النشاطات العلمية أثناء فرتة التدريب بعد3

 . من وحدة االمتياز عند احلاجة الالزم.احلصول على الدعم 4

 :بدء التدريب املادة السادسة

  (.  Edugateخالل شهر من إعالن النتائج يف البوابة األكادميية اإللكرتونية )االمتياز  فرتةتبدأ .1

 أي وحدة تدريبية.بفرتة االمتياز يف بداية  االلتحاقحيق لطالب االمتياز .2

 املستندات املطلوبة لبدء فرتة االمتياز:. 3

  منوذج االلتحاق بفرتة االمتياز. تعبئة /ا     

  السجل األكادميي. /ب    

   صورة من اهلوية الوطنية/ اإلقامة. /ج    

  صورة من البطاقة اجلامعية.ـ/ د    

  اآليبان. رقم  /هـ    

  .ملدة ستة أشهر كحد أقصىتياز بعذر مقبول بدء االمجيوز لطالب االمتياز تأجيل .4
 .ال جيوز أن تزيد فرتة تأخر الطالب عن البدء يف فرتة االمتياز عن ستة اشهر من تاريخ إنهائه متطلبات التخرج .5

 عادة تقييم املهارات والذي يتم إزيد عن سنة فعليه اجتياز امتحان إذا كانت الفرتة تزيد عن ستة اشهر وال ت .أ

 وكالة الكلية للشؤون األكادميية.شراف عليه من عداده واإلإ

 ربنامج خيضع لفإن الطالب عادة تقييم املهارات، إاجتياز امتحان  أن الطالب مل يستطعأو  ةإذا زادت الفرتة عن سن. ب

  .بفرتة االمتياز التحاقهتأهيلي مناسب قبل 
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 :دورات التدريباملادة السابعة 

  .واحدة منها اختياري دورات سبعاىل فرتة االمتياز  تقسم .1

 .تقسم كل دورة اىل وحدة تدريبية واحدة أو أكثر، 2

 يوما حسب ما حتدده وحدة االمتياز  30أو  29.مدة كل وحدة تدريبية 3

 تكون دورات التدريب على النحو التالي :.4

 م اجلهة التدريبية عدد الوحدات التدريبية  مدة الدورة

 5 أشهر 5
 1 هيئة اهلالل األمحر السعودي ) الفريق املتقدم(

 1 شهر واحد

 هيئة اهلالل األمحر السعودي ) العمليات(
2 

 امليدانية(والسيطرة هيئة اهلالل األمحر السعودي ) القيادة 
 1 شهر واحد

 3 املستشفيات ) قسم العمليات(

 2 شهر 2
 4 (الطوارئاملستشفيات )

 1 شهر واحد
 5 كلية األمري سلطان للخدمات الطبية الطارئة

 1 شهر
 6 االختياري

 1 شهر
 7 طوارئ األطفال

 12 شهر 12
 اجملموع

أو أي دورة أخرى خيتارها الطالب يف  أي جهة تدريبية  5 – 1. الدورة االختيارية تشمل الدورات األخرى املذكورة يف اجلدول أعاله من 5

 هلا عالقة بتخصص اخلدمات الطبية الطارئة، 

طلبا  المتيازاقدم الطالب لوحدة ه، ي. عند رغبة الطالب يف قضاء الدورة االختيارية يف ختصصات أخرى غري املذكورة يف اجلدول أعال6

 حسب منوذج الفرتة االختيارية بشهرين على األقل قبل بداية الدورة، 

. بعد حصول الطالب على املوافقة على قضاء الدورة االختيارية يف جهات تدريبية أخرى غري مذكورة يف اجلدول أعاله، يتوىل الطالب 7

 التنسيق بني الكلية واجلهة التدريبية.  

 :اجلهات املعتمدة يف التدريباملادة الثامنة 

 .واملستشفيات اجلامعية التابعة جلامعة امللك سعوديف مدينة الرياض يف مرافق هيئة اهلالل األمحر السعودي  أن تكون .1

 .معرتف بها من قبل الكليةأو جهات تدريبية أخرى  ميكن أن يتم التدريب يف أحد املستشفيات .2

قضاء جزء أو كامل فرتة االمتياز يف مركز متخصص يف اخلدمات الطبية الطارئة خارج اململكة بعد موافقة عميد . حيق للطالب 3

 متياز.الكلية بناًء على توصية من وحدة اال

لتقدم بطلب ا بعدويتم النظر يف طلبات التغيري وحدة االمتياز ، تغيري مكان وفرتة التدريب إال بعد موافقة  امتيازال حيق ألي طالب . 4

                                                                                     الدورة التدريبية.مبدة ال تقل عن ستة أسابيع من بداية لوحدة االمتياز التغيري 

               .أو جزء منها إعادة فرتة التدريبالطالب ب حيق لوحدة االمتياز الزاميف حالة تغيري مكان وفرتة التدريب دون الرجوع للكلية . 5

من املخصصة هليئة اهلالل األمحر السعودي يف مرافق هيئة اهلالل  -كحد أقصى –وحدات تدريبية ميكن للطالب قضاء ثالث  .6

 الكلية واملركز التدرييب.األمحر السعودي خارج مدينة الرياض بعد موافقة وحدة االمتياز على أن يتوىل الطالب التنسيق بني 
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 :االجازاتاملادة التاسعة 

 . اإلجازة االعتيادية:1

 االمتياز.خالل فرتة  أسبوعني االعتيادية طالب االمتياز  ةتكون إجاز أ/

  على أن تكون األيام متوالية. تدريبية وحدةخالل أي واحد  أسبوعال تزيد على  /ب

 وحدة االمتياز حسب منوذج اإلجازة االعتيادية قبل بدايتها بشهر على األقل.  يتقدم الطالب بطلب اإلجازة  اىل/ج

 اإلجازة التعليمية:.  2

  ة.العلمية والدورات التدريبياالمتياز عشرة ايام إجازة تعليمية إضافية حلضور األنشطة العلمية مثل املؤمترات  البمتنح لطأ/ 

  .تدريبية وحدةايام يف أي  ةثالث ب/  ال تزيد عن

رفق يقبل النشاط بشهر على األقل وحسب منوذج االجازة التعليمية وحدة االمتياز بطلب اجازة تعليمية اىل  الطالبيتقدم ج/ 

 .ما يثبت تسجيله وقبوله يف هذا النشاط التعليمي

من اسبوعني من انتهاء النشاط وذلك بتقديم صورة  خالل بعد حضوره  التعليميأن يثبت مشاركته يف النشاط  د/على الطالب

 . شهادة احلضور لوحدة االمتياز

 خالل اسبوعني من انتهاء النشاط التعليمي ، حيرم الطالب من أي اجازة تعليمية مستحقة ، حال عدم اثبات مشاركته  هـ/يف

 .ويعيد الفرتة التدريبية اليت كانت فيها املشاركة 

 ة:.اإلجازة االضطراري 3

  ازة اضطرارية خالل فرتة االمتياز.( أيام اج10حيق لطالب االمتياز عشرة ) أ/ 

 ب/  متنح اإلجازة االضطرارية لألسباب القاهرة واليت تشمل املرض، الوفاة، وغريها من األسباب الطارئة األخرى، 

  احدة.ال تزيد عن ثالثة أيام خالل وحدة التدريب الو ج/ 

املرضية الصادرة من املستشفيات اجلامعية يف مدينة الرياض )اذا كانت فرتة التدريب يف مدينة الرياض( أو تقبل اإلجازات د/ 

 املستشفيات احلكومية خارج مدينة الرياض )اذا كانت فرتة التدريب خارج مدينة الرياض(.

 اللجنة الطبية باملستشفى.  قها مناملستشفيات األهلية اال بعد توثي ال تقبل اإلجازات املرضية الصادرة عنهـ/ 

الطالب اإلجازة  مرضية، يشعر الطالب املشرف على التدريب يف اجلهة التدريبية ثم يرفق ةعند احلاجة إلجازة اضطراري ك/

 املرضية منوذج االجازة االضطرارية ويرسله لوحدة االمتياز. 

تعترب الفرتة الزائدة انقطاع عن التدريب وتطبق عليها لوائح ( أيام متوالية، 10عند جتاوز احلاجة إلجازة مرضية عن عشرة ) ح/

 االنقطاع عن التدريب.

عند حاجة الطالب لإلجازة االضطرارية  ألسباب أخرى غري املرضية ، ينسق الطالب مع املشرف على التدريب يف اجلهة التدريبية خ/ 

 .وحدة االمتيازثم يرسله اىل  مباشرة وحيصل على موافقته كتابيا حسب منوذج االجازة االضطرارية
  :العيد اجازة .4

   .أحد العيدين بالتنسيق من قبل الوحدة مع جهات التدريب حيق لطاب االمتياز التمتع بإجازة  

 :اجازة اليوم الوطين.5

  طالب التمتع بإجازة اليوم الوطين.أ/  حيق لل

موافقة اليوم الوطين لتكليف بالعمل من اجلهة التدريبية يلتزم الطالب بالعمل مع تعويضه بيوم بديل خيتاره الطالب  ب/  عند

 خالل الفرتة املتبقية 

  أو جزء منها. إعادة فرتة التدريباالمتياز الزام الطالب بازات حيق لوحدة  ج/  عند خمالفة الطالب للوائح تنظيم اإلج
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 :الغياب واالنقطاع املادة العاشرة

 .انقطع عنها يتلفرتة التدريبية ال. يرتتب على غياب أو انقطاع الطالب إعادة ا1

 الطالب . بانقطاع. يف حال انقطاع الطالب يتم خماطبة عمادة املوارد البشرية 2

الطالب من عذر وبناء على  هما قدموالقرار املتخذ بناًء على  باألسباب. يف حال عودة الطالب وإيضاح أسباب االنقطاع يرفع 3

  .الطالب بة عمادة املوارد البشرية بعودةيتم خماط و لعميد الكلية . الالئحة

 % يف الشهر أو املناوبات بدون عذر مقبول يعوض فرتة الغياب،  25. عند بلوغ الغياب لـ4

اكمال الفرتة املتبقية مع اعادة شهر التدريب يف نهاية عليه املناوبات  بدون عذر مقبول  % يف الشهر أو 25.عند بلوغ الغياب لـ5

 فرتة االمتياز.

إلنهاء أشهر فيتم تعويض تلك املدة  6مدة ال تزيد عن  مقبول بعذربعد بدء فرتة االمتياز عن التدريب  إذا انقطع طالب االمتياز .6

  متطلبات فرتة االمتياز.

  االمتياز.أشهر يعيد كامل فرتة  6إذا انقطع طالب االمتياز عن التدريب أكثر من  .7

 .بفرتة االمتياز التحاقهربنامج تأهيلي مناسب قبل خيضع الطالب ل، سواء قبل أو أثناء فرتة االمتيازعن سنة  االنقطاع إذا زادت فرتة .8

 : مالتقيي املادة احلادية عشر

التقرير الشهري لتقييم أداء الطالب ومن ثم ارساله  بإعداديقوم املشرف على تدريب طالب االمتياز يف اجلهة اليت يتدرب فيها الطالب .1

 منوذج التقييم للجهة التدريبية.لوحدة االمتياز يف الكلية حسب 

ناقشة التقييم النهائي معه بشكل إجيابي وبناء يقوم املشرف على تدريب طالب االمتياز يف اجلهة اليت يتدرب فيها الطالب مب . 2

   .على جوانب القوة والضعف يف أدائه واقرتاح الربامج والسبل اليت تساعده على حتسني مستواه يف املستقبل واطالعه

قة منه على التقييم جيب أن يوقع طالب االمتياز على منوذج التقييم مبا يثبت مناقشة التقييم معه ،  وال يعترب هذا التوقيع مواف. 3

 .بل إثباتًا ملناقشة التقييم معه فقط

على نتائج التقييم الذي حصل عليه يف كل دورة. ويف حال اعرتاض طالب االمتياز على التقييم  االطالعطالب االمتياز على  جيب . 4

 للنظر فيه.االمتياز  وحدةالذي حصل عليه فإن عليه الرفع بذلك إىل 

يف التقييم أو كان لدى  (Satisfactory( أو )Competentتقييم )مرضي( أي ما يعادل )إذا مل حيصل طالب االمتياز على . 5

  .اجلهة التدريبية ملحوظات جوهرية على أدائه فللجهة احلق بالتوصية بإعادة فرتة االمتياز اليت قضاها يف اجلهة أو جزء منها

رفق التدرييب الذي عمل به والذين عمل معهم ويرفع هذا التقييم اىل وحدة االمتياز لالستفادة منه يقوم طالب االمتياز بتقييم امل. 6

 حسب منوذج تقيم اجلهة التدريبية. يف تقييم التدريب وتوزيع املتدربني

 .يتم تقييم طالب االمتياز حسب املتطلبات اليت تعتمدها الوحدة واليت تتمثل يف التالي :7

 أ/االداء يف احلضور واالنصراف يف جهات التدريب 

 ب/أداء املهارات املطلوبة كمًا وكيفًا

 االختبار الشامل بالكلية  اجتيازج/

  . تعد وحدة االمتياز بالتعاون مع الوحدات واالقسام املعنية بالكلية منوذج يبني استيفاء طالب االمتياز هلذه املتطلبات8

 : اجلزاءاتاملادة الثانية عشر 

 .إعادة الفرتة أو جزء منهاوالتوصية باالمتياز وحدة خل طالب االمتياز بواجباته أو التزاماته املهنية فعلى اجلهة التدريبية الرفع لأ إذا -1

  اختاذ للكلية، حيق يسئ إىل أخالقيات املمارس الصحي إذا بدر من طالب االمتياز أي خمالفة سلوكية أو أخالقية أو حصل منه ما -2

 ا يلي :مم   اأي

 .إعادة فرتة التدريب أو جزء منها /أ

 امللك سعود.ق الئحة تأديب الطالب جبامعة يتطب/ب

 خبصوص الغياب أثناء التدريب. 4يطبق ما ورد يف الفقرة  /ج

  متسببا فيه.حيق لوحدة االمتياز تشكيل جلنة لدراسة أي تصرف غري عادي يكون فيه الطالب متعرضًا للضرر أو  -3
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 :املهارات االكلينيكية املادة الثالثة عشر

 .. يتطلب على الطالب تعبئة جداول املتابعة االكلينيكية االلكرتونية حسب الربنامج االلكرتوني املطبق يف الكلية ملتابعة املهارات1

 .حسب املعايري املتبعة يف الكلية  حسب متطلبات االقسام  الطالب ممارسة املهارات العملية املطلوبة كًما وكيًفا يتوجب على.2

 :االختبار الشامل  املادة الرابعة عشر

 .الذي تقدمه الكلية .على طالب االمتياز اجتياز االختبار الشامل1

 .املطلوبة النجاح درجة تبار وإعادته ثالث مرات لتحقيق .حيق للطالب دخول االخ2

 .فرتة امتياز ال تقل عن ثالثة أشهر يف اماكن التدريب ى اجتياز االختبار الشامل لثالث مرات يعط.يف حال اخفاق الطالب يف 3

 

متت املوافقة على هذه الالئحة من جملس كلية االمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة يف اجللسة 

 هـ4/4/1441 تاريخ هـ ب1441الرابعة للعام  األكادميي رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


