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 برنامج سنة االمتياز أهداف

 

  مقدمة

برنامج سنة االمتياز هو تدريب عملي لمدة سنة ميالدية كاملة يتم في مستشفيات ومراكز ذو مسـتوى تـدريب 

وكالـة الكليـة يكـون التـدريب تحـت إشـراف مـن جهـة التـدريب بالتنسـيق والمتابعـة مـن عالي داخـل المملكـة . 

وذلـك لضـمان سـير البرنـامج  ,يهدف هذا الكتيب ليكون مرجعًا للـوائح وأنظمـة سـنة االمتيـازللشؤون السريرية. 

  بسالسة وفعالية.

  

 إتمام متطلب التخرج من الكلية والحصول على مؤهل أخصائي. •

 تطبيق التحصيل العلمي والمهارات اKكلينيكية في الحياة العملية. •

 يم والمعلومات المكتسبة خالل سنوات الدارسة.بلورة المفاه •

 تكوين عادات جيدة في محيط العمل وتعزيز اخالقيات المهنة. •

  فوائد سنة االمتياز

 تسهيل االنتقال من المرحلة االكاديمية إلى الحياة العملية. •

 وبروتوكالت عالجية مختلفة. ,التعامل مع أجهزة حديثة •

 الذاتية للطالب.فرصة لتكوين وإثراء السيرة  •

 اكشتاف فرص وظيفية في جهات التدريب. •

  تكوين عالقات جيدة مع خبراء في مجال التخصص. •

  ا�نظمة العامة

  يتوجب على طالبـ/ـة االمتياز مراعاة ا�مور التالية:

 خالل السنة الرابعة. وذلك باشراف من وكالة الكلية للشؤون السريريةحضور اللقاء التعريفي بسنة االمتياز  •

 بدأ التدريب في شهر اغسطس من التقويم الميالدي ( حسب تاريخ البدء المعتمد من الكلية ). •

 المنظم من قبل الجهة التدريبية في بداية فترة التدريب. )Orientationحضور  اللقاء التعريفي ( •

 بقراءة ا_نظمة المكتوبة)ينصح في جهة التدريب وااللتزام بها ( التعرف على ا_نظمة المتبعة •

 (دوام كامل). العملااللتزام بحضور ساعات الدوام الرسمي في جهة  •

 الحفاظ على خصوصية المرضى وعدم استخدام بياناتهم خارج نطاق العمل. •

 التواصل مع وكالة الشؤون السريرية وإبالغها بأي عوائق يتعرض لها الطالبـ/ـة خالل التدريب. •

 الطالبـ/ـة في أي وظيفة رسمية قبل إنهاء كامل التدريب لسنة االمتياز.عدم مباشرة  •

@@@ 

  

  



  ا-جازات                         

 .الرسمية تلقائيًا حسب ما يعلن عن في قطاعات الدولة ( مثل الموظفين بالجهة)تمنح اKجازة  •

 ال تحتسب العطالت الدراسية ضمن اKجازات الرسمية لطلبة االمتياز. •

ـــة (  اKجـــازاتتطلـــب وتعتمـــد  • ــــ اســـتمارة طلـــب إجـــازة   )المريضـــة ,االضـــطرارية  ,االعتيادي ـــرةب    مباش

 (باستثناء اKجازة التعليمية )بذلك   مع إشعار الوكالة ,بجهة التدريب من المشرف

 وال يسمح بتراكم (جمع) رصيد اKجازات. ,ينتهي الرصيد المحدد من اKجازات بنهاية كل فترة •

 االمتياز باKجازات التالية خالل سنة االمتياز:يسمح لطلبة  •

  
  يشترط إرفاق إثبات تسجيل للدورة التعليمية أو المؤتمر.@

  .بالمستشفى ـة ـ/ أيام ويشترط إحضار تقرير طبي للمشرف ٣ا4جازة المرضية يتم تعويض ما زاد عن   -

أو رات أو ورش عمل (في مجـال التخصـص)أيام تعليمية خالل السنة لحضور مؤتم ١٠يسمح بـ  التعليمية :االجازة 

عـن  الرصيد السنوي (يرسل الطلب للوكالة أوالً الحتساب ا_يام من  ويشترط اعتماد االجازة من الوكالة ,اختبارات

  طريق االيميل).

يجب علـى الطالبـة كما  يومًا إجازة أمومة بدون تعويض ٣٠بـ  يسمح للطالبة الحامل (قرب الوضع) إجازة أمومة :

  ومشرف التدريب للفترة المعنية. ترتيب اKجازة مسبقًا مع الوكالة

يتعرض الطالب ذو الغياب بدون عذر أو التأخر المتكرر لخصـم مـن إجازتـه المسـتحقة (أو Kلغـاء  مالحظة هامة :

عـن  يب بالجهـة الصـالحية بـإبالغ الوكالـةوذلك بناءً على تقرير مشرف التدريب بالجهة. ولمشـرف التـدر التدريب)

  حاالت الغياب المتكرر وعدم االلتزام بأوقات الدوام ليتم اتخاذ االجراء المناسب. 

  التأجيل               

وعلـى الطالـب تحمـل مايترتـب علـى  ,يترتب على التأجيل تأخر إنهاء سنة اKمتياز بمقدار المدة المؤجلـة •

 التأجيل.

 .)صحية أو عائلية خاصة بالطالبمتياز(لظروف لفترة تدريبية كاملة خالل سنة اKتأجيل التدريب يكون  •

 يسمح للطالب بالتأجيل لمرة واحدة فقط خالل سنة اKمتياز (مع توضيح سبب التأجيل للنظر فيه). •

يجب على الطالب التواصـل مـع الكليـة قبـل اسـتئناف التـدريب بشـهر  ,في حال الموافقة على التأجيل •

 واحد على االقل وذلك للتأكيد على خطة التدريب واعتماد صرف المكافأة المالية للطالب.

حسـب مـا يتـوفر مـن فـرص بالمستشـفيات ا_خـرى  ة التأجيل في بداية العام المقبـليتم تعويض فتر •

 دة.بعد إعطاء ا_ولوية للدفعة المستج

التغذية العالجية      /      المختبرات الطبية  ا�شعة التشخيصية القسم  

  الفترة ا�ولى  الفترات
R1 

 الفترة الثانية
R2 

 الفترة ا�ولى 
T1 

 الفترة الثانية
T2 

 الفترة الثالثة 
T3 

ايام ٦ إجازة اعتيادية ايام ٦  أيام ٤  أيام ٤  أيام ٤   
ايام ٣ إجازة اضطرارية ايام ٣   يومان يومان  يومان 

 العالج الطبيعي القسم

 الفترة ا�ولى الفترات
Q1 

 الفترة الثانية
Q2 

 الفترة الثالثة
Q3 

 الفترة الرابعة
Q4 

أيام ٣ إجازة اعتيادية يامأ ٣  أيام ٣  أيام ٣   
 يومان يومان يومان X إجازة اضطرارية

  )من الوكالة ا4جازة التعليمية(يتم اعتماد سنة االمتياز   أيام خالل   ١٠االجازة التعليمية:  



                                  

  

    التغييرات 

مـع توقيـع اKقـرار الخطـي  لمعتمـدة مـن الوكالـةااللتـزام بخطـة التـدريب ا االمتيـازسـنة  ـ/ــةعلى طالب •

 بذلك.

 ).قاهرةصحية أو ظروف  _سباببالتغيير في الخطة التدريبية للطالب إال في حاالت استثنائية (ال يسمح  •

 وسيترتب عليه إلغاء الفترة المعنية وإعادتها. ,الوكالةتغيير غير معتمد رسميًا من لن يتم قبول أي  •

 

  

    التقييمات             

السـنة مـن قبـل مشـرف خـالل ) Qأو R أو   Tيتم تقيـيم إداء ومسـتوى الطالـب فـي كـل فتـرة تدريبيـة ( •

 التدريب بالجهة. 

(إلكترونيـًا أو  للوكالـةابعـة للجهـة ومـن ثـم إرسـالها يتم اعتمـاد اسـتمارة التقيـيم مـن إدارة التـدريب الت •

 ورقيًا).

مالم تسلم في ظـرف مختـوم مـن قبـل جهـة  لتقييم التي يسلمها الطالب للوكالةال تقبل استمارة ا •

 التدريب.

 بحد أدنى في التقييم. %٦٠يعتبر الطالب حاصالً على اجتياز لفترة التدريب في حال حصوله على  •

إعـادة الفتـرة التدريبيـة المعنيـة كاملـة أو جـزء منهـا  %٦٠يتوجب على الطالـب الحاصـل علـى أقـل مـن  •

  حسب ما تقره لجنة االمتياز بالكلية. 

      الشهادات

بكونـه طالـب مسـجل بسـنة االمتيـاز فـي أي وقـت خـالل  الحصـول علـى إفـادة عامـهيمكن للطالبـ/ــة  •

    .فترات سنة االمتياز

بعـد اكتمـال كافـة متطلبـات ســنة االمتيـاز (الشـروط أدنـاه) يحصـل الطالــب علـى شـهادة إتمـام ســنة  •

    نسخ طبق ا_صل. ٥إلى  باKضافةاالمتياز 

    لجميع الفترات التدريبية لسنة االمتياز.تحتوي الشهادة على تفصيل الخطة التدريبية للطالب  •

    شروط استالم شهادة االمتياز ا_صل : •

    شهرًا ميالديًا) من تاريخ بدء التدريب. ١٢االمتياز كاملة (انتهاء سنة  - 

    وصول جميع التقييمات الخاصة بالخطة التدريبية للطالب (باجتياز). - 

    من وثيقة التخرج (باالسم المطابق لجواز السفر). ا_صلتسليم نسخة طبق  - 

    الطرف (الخاص بالجامعة). إخالءنموذج  إكمال - 
  

@@@  
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