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بسم هللا الرحمن الرحٌم
دلٌل سنة االمتٌاز
( )1مقدمة:

تعد فترة االمتٌاز برنامجا ً تدرٌبٌا ً الزامٌا ً فً مستشفى تدرٌبً معتمد موافق علٌه من مجلس الكلٌة وهو
برنامج أكادٌمً مهنً ٌخضع لقوانٌن وأنظمة ولوائح كلٌة الطب -جامعة نجران إلى جانب أنظمة جهات
التدرٌب المعتمدة.
ال ٌلتحق طبٌب االمتٌاز بهذا البرنامج إال بعد اجتٌاز جمٌع مواد الخطة الدراسٌة كاملة بنجاح وبمعدل
دراسً أكثر من .5/2
مدة فترة االمتٌاز ( 52اثنان وخمسون) أسبوعا للتدرٌب السرٌري وتسمى هذه المدة التدرٌب اإللزامً (
سنة االمتٌاز) .وٌسمى الطالب فى هذه الفترة طبٌب امتٌاز و ٌتم تقٌٌمه مهنٌا ً وسلوكٌا ً و ٌخضع للنجاح و
الرسوب فً كل تخصص ٌتدرب فٌه .وتعتبر هذه الفترة جزءاً مكمالً لدراسة الطب وال ٌعتبر الطالب مؤهالً
لممارسة مهنة الطب إال بعد إتمام هذه الفترة بنجاح.

( )2األهداؾ :
-

تطبٌق و تنمٌة المعلومات الطبٌة المكتسبة أثناء الدراسة من خالل التدرٌب السرٌري.
االرتقاء بالمستوى العلمً والعملً للحصٌلة الطبٌة لدى طبٌب االمتٌاز.
تدرٌب طبٌب االمتٌاز على االستقاللٌة فً العمل والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بكفاءة مهنٌة.
تدرٌب طبٌب االمتٌاز على العمل ضمن الفرٌق الطبً ومعرفـــــة حدود إمكاناته ومقدراته وتدرٌبه
على طلـب المشــورة ممن هم أكثــــر منه خبرة عند الحاجة.
تزوٌد طبٌب االمتٌاز ببعض المهارات ؼٌر السرٌرٌة التً ٌحتاجها الطبٌب مثل :مهارات التواصل،
مهارات اإللقاء ،وبعض المهارات اإلدارٌة.
تطبٌق أخالقٌات الطبٌب المسلم فً جمٌع أعماله وااللتزام بذلك.

و بنهاٌة فترة التدرٌبٌ ،جب أن ٌكون طبٌب االمتٌاز قادراً بكفاءة على:
-

أخذ التارٌخ المرضً والكشؾ على المرضى باألقسام المختلفة.
طلب وتقٌٌم نتائج الفحوصات الطبٌة الضرورٌة لتشخٌص وعالج األمراض.
كتابة الوصفات الطبٌة الالزمة للمرضى.
المشاركة فى معالجة الحاالت الطارئة وكٌفٌة التصرؾ معها.
طلب االستشارة وإحالة المرضى عند الحاجة.
العمل بروح الفرٌق والتعاون مع األطقم الصحٌة واإلدارٌة المختلفة واحترام جمٌع التخصصات.
اإللمام بمهارات استخدام الحاسب اآللً فً مجاالت التشخٌص وجمع المعلومات الطبٌة.
تطبٌق مباديء الصحة العامة و قواعد منع انتشار العدوى.
تطبٌق الدور الوقائً و العالجً فً األقسام باإلضافة إلى الدور التوعوي والتثقٌفً ألبناء المجتمع.
تطوٌر قدراته على البحث العلمً من خالل اإلطالع على الحاالت التً ٌشاهدها أثناء العمل
التدرٌبً.
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( )3التعرٌفـــــات
ٌقصد بالعبارات التالٌة – أٌنما وردت فً هذا الدلٌل– المعانً الموضحة أمامها:
( )1فترة االمتٌاز :هً فترة تدرٌب إجبارٌة لمدة  52اسبوعا من التدرٌب السرٌري الفعلً .وتعتبر
فترة االمتٌاز جزءاً مهما و ُم َك ِمالً لدراسة الطب وال ٌعتبر الطالب مؤهالً لممارسة مهنة الطب إال بعد
إتمام هذه الفترة بنجاح.
( )2الكلٌة :كلٌة الطب بجامعة نجران.
( )3العمٌد :عمٌد كلٌة الطب بجامعة نجران
( )4المشرؾ :عضو هٌئة التدرٌس المشرؾ على فترة االمتٌاز.
( )5طبٌب االمتٌاز :هو الطالب الذي أنهى فترة الدراسة بكلٌة الطب فً جامعة نجران أو إحدى
الجامعات داخل أو خارج المملكة العربٌة السعودٌة المعترؾ بها من قبل وزارة التعلٌم العالً
والتحق بفترة االمتٌاز.
( )6وحدة االمتٌازوالخرٌجٌن :هً الوحدة المسئوولة والمشرفة على فترة االمتٌاز بتكلٌؾ من الكلٌة.
( )7المستشفى :هى إحدى المستشفٌات الجامعٌة أو الحكومٌة الموجه إلٌها طبٌب االمتٌاز من قبل عمٌد
الكلٌة أو وحدة االمتٌاز والخرٌجٌن للتدرٌب بها.
( )8اإلنذار :اإلشعار الذي ٌوجه لطبٌب االمتٌاز بسبب ؼٌابه أو بسبب اإلخالل أثناء عملٌة التدرٌب
فً فترة االمتٌاز

( )4اللوائح المنظمة لسنة االمتٌاز
 -1تبدأ سنة االمتٌاز فً األول من ٌولٌو من السنة المٌالدٌة ما لم ٌصدر قرار بخالؾ ذلك وبالنسبة
للطالب المتعثرٌن فتبدأ سنة االمتٌاز فً أول الشهر المٌالدي التالً بعد استٌفاء متطلبات التخرج
بنجاح.
 ٌتدرب طبٌب االمتٌاز فً األقسام والوحدات السرٌرٌة التالٌة حسب المدة المقررة لكل تخصصوحسب توزٌع المتدربٌن على التخصصات:
 شهرٌن (اقسام الباطنٌة) شهرٌن (اقسام الجراحة) شهرٌن (قسم طب وجراحة النساء والتولٌد) شهرٌن (طب األطفال) شهرٌن (أقسام الطوارئ) شهرٌن (تخصصٌن اختٌارٌٌن 4 ،أسابٌع لكل منهما)ٌ -2عتمد جدول الدورة التدرٌبٌة من قبل وحدة االمتٌاز والخرٌجٌن وال ٌسمح بتؽٌٌره إالبموافقة وحدة
االمتٌاز والخرٌجٌن.
-3
-4
-5
-6

ٌجب على طبٌب االمتٌاز إنهاء دورة ) (Basic Life Supportخالل فترة االمتٌاز
ٌشترط الجتٌاز فترة االمتٌاز الحصول على درجة نجاح فً جمٌع األقسام فً فترة االمتٌاز.
فً نهاٌة فترة التدرٌب فً كل قسم أو وحدة ٌتم تقٌٌم المتدرب من قبل القسم المختص بالمستشفى
حسب النموذج المعتمد من الكلٌة وٌرسل رسمٌا ً إلى الكلٌة عن طرٌق مكاتب أو جهات التدرٌب
بالمستشفٌات.
فً حالة عدم حصول طبٌب االمتٌاز على تقرٌر مرضً (درجة النجاح  )% 60فً أي تخصص فً
سنة اإلمتٌاز إجباري أو اختٌاري علٌه إعادة فترة هذا التخصص بدون مكافأة بعد انتهاء سنة
االمتٌاز.

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry Of Higher Education

Faculty Of Medicine

ٌ -7سمح بتأجٌل سنة االمتٌاز بحد أقصى ثالثة أشهر إذا تقدم طبٌب االمتٌاز بعذر مقبول إلى وحدة
االمتٌازوالخرٌجٌن بفترة ال تقل عن شهر كامل قبل بدء فترة التدرٌب وبعد موافقة وحدة االمتٌاز
والخرٌجٌن.
 -8إذا كانت فترة التأجٌل تزٌد عن  6أشهر وال تزٌد عن السنة فٌلزم طبٌب االمتٌاز اختبار عملً فً
مقررات الجراحة والباطنٌة ،و فً حالة عدم حصوله على درجة النجاح ( )% 60االمتحان ال ٌمكنه
إعادة االختبار فً أقل من شهر .وال تعتبر هذه االختبارات اختبارات تخرٌج بل اختبار للسماح للبدء
فً فترة االمتٌاز.
 -9إذا كانت فترة التأجٌل تزٌد عن السنة فٌلزم طبٌب االمتٌاز اختبار عملً فً مقررات الباطنٌة،
الجراحة ،األطفال ،والنساء والوالدة .وفً حالة عدم اجتٌاز االختبار ال ٌمكنه إعادة االختبار فً أقل
من شهر .وال تعتبر هذه االختبارات اختبارات تخرٌج بل اختبارات للسماح بالبدء فً فترة االمتٌاز
 -10إذا انقطع طبٌب االمتٌاز عن التدرٌب بعذر مقبول مدة أقل من ( )6أشهر فٌكمل ما تبقى من فترة
االمتٌاز الحالٌة .أما إذا انقطع طبٌب االمتٌاز عن التدرٌب بدون عذر مدة أقل من ( )6أشهر فعلٌه
إعادة كامل فترة االمتٌاز
 -11إذا انقطع طبٌب االمتٌاز عن التدرٌب فترة أكثر من ( )6أشهر إلى أقل من سنه فعلٌه إعادة كامل
فترة االمتٌاز
 -12إذا انقطع طبٌب االمتٌاز عن التدرٌب فترة تزٌد عن السنة فٌلزم طبٌب االمتٌاز اختبار عملً فً
مقررات الباطنٌة ،الجراحة ،األطفال ،والنساء والوالدة .وفً حالة عدم اجتٌاز االختبار ال ٌمكنه إعادة
االختبار فً أقل من شهر .وال تعتبر هذه االختبارات اختبارات تخرٌج بل اختبارات للسماح بالبدء فً
فترة االمتٌاز .مع إعادة فترة االمتٌاز كاملة.
 -13ال ٌسمح لطبٌب االمتٌاز بالعمل خارج مكان التدرٌب أو فً أي جهة كانت خالل فترة التدرٌب
 -14عند إتمام السنة التدرٌبٌة بنجاح ٌمنح المتدرب شهادة اتمام فترة االمتٌاز مبٌنا ً بها فترات
التدرٌب فً كل تخصص وعلى المكتب األكادٌمً نقله على النظام األكادٌمً من متدرب إلى خرٌج.

( )5اإلشراؾ على التدرٌب:
( )1اإلشراؾ على تدرٌب أطباء االمتٌاز مسئولٌة وحدة االمتٌازوالخرٌجٌن بالكلٌة.
( )2تتبع وحدة االمتٌازوالخرٌجٌن مباشرة سعادة وكٌل الكلٌة للشؤون التعلٌمٌة

( )6أماكن التدرٌب:
المستشفٌات الجامعٌة و المستشفٌات الحكومٌة المعتمدة ألي برامج تدرٌبٌة تابعة للهٌئة السعودٌة
للتخصصات الصحٌة وفق الضوابط التالٌة:
 .1أن ٌكون التدرٌب تحت إشراؾ استشاري بالتخصص المعنً
 .2أن ٌتوفر بالمستشفى التجهٌزات الالزمة لقضاء فترة التدرٌب
 .3إحضار خطاب قبول من المستشفى الذي ٌرؼب طبٌب االمتٌاز التدرٌب.

( )7متطلبات اإللتحاق بسنة االمتٌاز:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

االنتهاء من جمٌع المقررات الدراسٌة بنجاح( .احضار ماٌثبت من عمادة القبول والتسجٌل)
تقدٌم صورة من السجل األكادٌمً مصدقة طبق األصل مع إحضار األصل للمطابقة.
تقدٌم صورة من بطاقة الهوٌة سارٌة المفعول بحد أدنى  12شهراً مع إحضار األصل للمطابقة.
إرفاق  4صور شمسٌة حدٌثة مقاس 6 64
تعبئة النماذج المطلوبة الخاصة بالكلٌة والحصول على موافقة وحدة االمتٌاز و الخرٌجٌن
الحصول على موافقة المستشفى المعتمد الذي ٌرؼب الطالب أن ٌتدرب فٌه.
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( )8شروط تحوٌل مكان فترة االمتٌاز
 .1ال ٌحق لطبٌب االمتٌاز تؽٌٌر مكان وفترة التدرٌب إال بعد موافقة وحدة االمتٌاز والخرٌجٌن واعتمادها
من عمٌد الكلٌة بما ٌتناسب مع الخطة التشؽٌلٌة لكل قسم مع عدم اإلخالل بعدد أطباء االمتٌاز لكل
قسم ،بشرط التقدم بطلب التؽٌٌر للوحدة قبل بداٌة التدرٌب بالتخصص بمدة ال تقل عن شهر.
 .2فً حالة إٌقاؾ الطبٌب عن التدرٌب من قبل المستشفى ٌتم تحوٌله إلى وحدة االمتٌاز والخرٌجٌن
لبحث سبب اإلٌقاؾ واتخاذ الالزم.
 .3فً حالة تؽٌٌر مكان وفترة التدرٌب دون موافقة خطٌة رسمٌة من الكلٌة ال تعتمد هذه الفترة وٌجب
إعادتها.

( )9الوصؾ الوظٌفى لطبٌب االمتٌاز:
ٌقوم كل قسم بتحدٌد المهام الطبٌة التً ٌجب على طبٌب االمتٌاز أن ٌمارسها خالل فترة تدرٌبه فً القسم
وهً جزء ال ٌتجزأ من هذا التوصٌؾ:
ٌلتزم طبٌب االمتٌاز بالوصؾ الوظٌفً االتً- :
( )1الكشؾ األولً على المرٌض وأخذ التارٌخ المرضً ،وتسجٌل العالمات المرضٌة لكل مرٌض تحت
رعاٌته وتوثٌق ذلك بملؾ المرٌض ،كما أن علٌه تسجٌل التشخٌص المبدئً واقتراح الفحوصات
األولٌة وخطة العالج فى ورقة المتابعة الٌومٌة ( )progress noteوال ٌحق له تنفٌذ خطة العالج
إال بعد مراجعتها وإقرارها من قبل أحد أطباء الفرٌق المسؤول عن الحالة( .بما ال ٌقل عن  5حاالت
ٌومٌا)
( )2متابعة تنفٌذ العالج الموصوؾ ونتائج الفحوصات المطلوبة للمرٌض ومراقبة أي تطورات مرضٌة
جدٌدة تطرأ على حالة المرٌض ومناقشتها مع أحد أطباء الفرٌق المسؤول وتوثٌقها فً ملؾ
المرٌض.
( )3حضور الجوالت السرٌرٌة التً ٌقوم بها أطباء القسم وٌنفذ تعلٌماتهم ،كما أن علٌه المشاركة فً
األنشطة العلمٌة بالقسم.
( )4متابعة حالتٌن على األقل من الدخول إلى الخروج ألي ٌوم فً أي تخصص.
( )5المشاركة فى تقدٌم ومناقشة الحاالت المرضٌة فى االجتماع الٌومً وأثناء المرور السرٌرى.
( )6توثٌق زٌارات المتابعة المنتظمة فً سجل المرضى بما فً ذلك الفحص السرٌري واستعراض متابعة
تنفٌذ إجراءات التؽذٌة واألدوٌة واستعراض نتائج الفحوصات وؼٌر ذلك.
( )7تنفٌذ المهام الموكلة له من أحد أعضاء الفرٌق الطبً بما ٌخص معالجة المرضى.
( )8تقدٌم المعالجة األولٌة لحاالت الطوارئ والحاالت الحرجة ،وطلب المساعدة.
( )9التعرؾ على الوصؾ الوظٌفى لبقٌة أعضاء الفرٌق الطبً ،والتفاعل اإلٌجابً معهم .
( )11إتباع معاٌٌر السالمة المهنٌة ،ومعاٌٌر مكافحة العدوى.
( )11االلتزام بأخالقٌات المهن الصحٌة كاملة ،ومنها المحافظة على أسرار المرضى.
( )12ال ٌسمح لطبٌب االمتٌاز إصدار شهادة الوفاة و االجازات المرضٌة
( )13ال ٌسمح لطبٌب االمتٌاز ملء السجل الجنائً.
سواء ألقارب
( )14ال ٌسمح لطبٌب االمتٌاز نقل األخبار عن حالة المرضى سواء كانت جٌدة أو سٌئة
ً
المرٌض أو ؼٌرهم إال بتوجٌه من رئٌس الفرٌق الطبً.
(ٌ )15لتزم طبٌب االمتٌاز بتعلٌمات الحضور واالنصراؾ فً األقسام التً ٌعمـــل بهـــا حسب المعمول
به.
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(ٌ )16لتزم طبٌب اإلمتٌاز بكتابة جمٌع األنشطة التى قام بها أو شارك فً تنفٌذها فً كتاب التدرٌب
(  (log bookالمعتمد من الكلٌة
(ٌ )17لتزم طبٌب االمتٌاز بتؽطٌة المناوبات المطلوبة منه بالقسم الذي ٌعمل به حسب انظمته.
(ٌ )18جب على طبٌب االمتٌاز إتباع و احترام التعلٌمات واألنظمة الخاصة بالمستشفى الذي ٌعمل به.

( )10حقوق طبٌب االمتٌاز:
()1
()2
()3
()4

ٌكون التدرٌب تحت إشراؾ االستشاري أو االستشارٌٌن الذٌن ٌعمل معهم.
المساندة من الفرٌق الطبً فً جمٌع األوقات عند طلبه لذلك.
التعامل من الجمٌع باالحترام والتقدٌر الذي تقتضٌه األخوة اإلسالمٌة وأعراؾ المهنه.
اإلطالع على نتائج التقٌٌم الذي حصـــل علٌه من كل قسم فً نهاٌة الفترة التدرٌبٌة مباشرة وفً
حال اعتراضه على التقٌٌم الذي حصل علٌه فإن علٌه الرفع بتظلم إلى وحدة االمتٌاز و الخرٌجٌن.

( )11نظام اإلجازات خالل سنة االمتٌاز:
أ -إجازة مرابطة العٌد :
فتررة اإلجرازة هرً 10أٌرام تؤخرذ فرً األعٌراد كرل عٌرد  5أٌرام كمرا ٌمكرن أن ٌعمرل طبٌرب االمتٌراز خرالل فتررة العٌرد
وٌعوض بإجازة فً وقت الحق مع نفس الفرٌق الطبرً علرى أال تتجراوز فتررة اإلجرازة  %25مرن مردة الردورة فرً
التخصص الذي أخذت فٌه اإلجازة(و تحتسب أٌام اإلجازة ٌوم قبل العٌد و أربعة أٌام العٌد سواء عٌد الفطرر المبرارك
أو عٌررد األضررحى المبررارك ) وال ٌحررق لرره جمعهمررا خررالل فترررة الترردرٌب إال بموافقررة المستشررفى ووحرردة االمتٌرراز
والخرٌجٌن معا.

ب .إجازة حضور المؤتمرات والندوات:
ٌسمح لطبٌب االمتٌاز حضور المؤتمرات خالل فترة التدرٌب و ذلك حسب الشروط التالٌة -:
ٌ .1سمح لطبٌب االمتٌاز بحضور المؤتمرات وبحد اقصى 7اٌام على مدار سنة االمتٌاز كاملة .
 .2ان التتعدى نسبة مدة حضور المؤتمر %10من مدة الدورة فً التخصص فً ذلك الوقت.
 .3على طبٌب االمتٌاز التنسٌق المسبق مع المشرؾ على تدرٌبه فً القسم على األقل بأربعة أسابٌع قبرل بردء
المؤتمر .
 .4أن ال تتحمل الجامعة أي التزامات مالٌة .
 .5على طبٌب االمتٌاز إحضار شهادة حضور المؤتمر .

ج .االجازة االضطرارٌة:
ٌسمح لطبٌب االمتٌاز التمتع  5أٌام كإجازة طارئة خالل العام إذا ثبت احتٌاجه لها على أن ال ترتبط
بإجازة مرابطة األعٌاد و إذا احتاج األمر أكثر من ذلك فعلٌه إعادة الفترة بعدد األٌام التً تؽٌب عنها ،
وتوقع هذه اإلجازة من قبل المشرؾ على أطباء االمتٌاز بعد توقٌع رئٌس القسم الذي ٌعمل فٌه طبٌب
االمتٌازوالٌستحق علٌها اي مكافاءة امتٌاز.

 12الؽٌاب خالل سنة االمتٌاز
 فً حالة الؽٌاب بعذر (مقبول من وحدة االمتٌاز والخرٌجٌن)وبنسبة التتعدى  %50من فترة
الدورة فٌقوم طبٌب االمتٌاز بإعادة المدة التً تم الؽٌاب فٌها وذلك فً نهاٌة سنة
االمتٌازبدون صرؾ مكافاءة امتٌاز ,اما اذا زادت نسبة الؽٌاب عن  %50فٌلزم باعادة
الدورة كاملة فً نهاٌة سنة االمتٌاز بدون صرؾ مكافاءة امتٌاز.
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 فً حالة الؽٌاب بؽٌرعذر مقبول من وحدة االمتٌاز والخرٌجٌن وبنسبة التتعدى  %10من
فترة الدورة فٌقوم طبٌب االمتٌاز بإعادة المدة التً تم الؽٌاب فٌها وذلك فً نهاٌة سنة
االمتٌازبدون صرؾ مكافاءة امتٌاز ,اما اذا زادت نسبة الؽٌاب عن  %10فٌلزم باعادة
الدورة كاملة فً نهاٌة سنة االمتٌاز بدون صرؾ مكافاءة امتٌاز.

 إذا تؽٌب طبٌب االمتٌاز أو انقطع ثالثة أٌام متصلة فأكثر عن الحضور خالل التدرٌب
بالمستشفى بدون إذن أو طلب إجازة مقبولة فٌجب إبالغ وحدة االمتٌاز والخرٌجٌن التخاذ
الالزم حٌال ذلك.

( )12المكافأة المالٌة
تصرؾ لطبٌب االمتٌاز مكافأة مالٌة حسب اللوائح والقوانٌن المنظمة لذلك بعد وصول خطاب المباشرة
من المستشفى الذي ٌتدرب فٌه إلى الكلٌة.

( )13نظام تقٌٌم طبٌب االمتٌاز
ٌخضع طبٌب االمتٌاز للتقٌٌم من قبل جهة التدرٌب طبقا لنموذج التقٌٌم المعتمد من قبل الكلٌة وال
ٌعتد بأي نماذج أخرى للتقٌٌم وٌجب أن ٌعبأ نموذج التقٌٌم من قبل جهة التدرٌب وأن ٌكون موقعا
ومختوما من االستشاري المشرؾ و مسؤول التدرٌب بالمستشفى ومن ثم إرساله رسمٌا إلى الكلٌة
لالعتماد.

( )14الجزاءات:
 .1إذا أخل طبٌب االمتٌاز بواجباته والتزاماته المهنٌة أو األخالقٌة ،فعلى القسم الرفع لوحدة االمتٌاز
والخرٌجٌن والتوصٌة بأحد الخٌارات التالٌة:
 لفت نظر كتابً
 إنذار كتابً
 إعادة التدرٌب لفترة محدده
 عدم منحه شهادة اتمام فترة االمتٌاز
 ترفع توصٌات وحدة االمتٌاز والخرٌجٌن مع تقرٌر مفصل بحٌثٌات العقوبة إلى مجلس
الكلٌة التخاذ الالزم ،وٌبلػ طبٌب االمتٌاز بالقرار عن طرٌق وحدة االمتٌاز والخرٌجٌن.
 عند حدوث مخالفات تخل بالسلوك أو بالشرؾ أو األمانة أو أخالقٌات ممارسة المهنة،
تشكل لجنة بقرار من عمٌد الكلٌة إلجراء تحقٌق مع الطبٌب المخالؾ ،وترفع تقرٌرها إلى
مجلس الكلٌة التخاذ القرار المناسب.

( )15نهاٌة التدرٌب
تقوم كلٌة الطب بجامعة نجران بمنح طبٌب االمتٌاز الذي أنهى فترة التدرٌب بنجاح شهادة إتمام فترة
االمتٌاز معتمدة من عمٌد الكلٌة ٌستحق بعدها شهادة درجة البكالورٌوس فً الطب والجراحة
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ضروابط وشرروط السرماح لطرالب االمتٌراز السرعودٌٌن خرٌجرً جامعره مرن خرارج المملكرة
الراؼبٌن فً التدرٌب فً جامعة نجران:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن ٌكرون الطبٌرب متخرجرا مرن جامعرة معتررؾ بهرا مرن قبرل وزارة التعلرٌم العرالً والهٌئرة السرعودٌة
للتخصصات الصحٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة.
أن تصدق شهادة البكالورٌوس أو وثٌقة التخرج أو مرا ٌثبرت إنهراء متطلبرات التخررج مرا قبرل االمتٌراز مرن
وزارة التعلٌم العالً بالمملكة العربٌة السعودٌة.
أن تكون صورة الشهادة مصدقة من قبل الملحق الثقافً السعودي أو السفارة السعودٌة فً بلد الدراسة.
أن ٌلتزم المتدرب بضوابط تدرٌب أطباء االمتٌاز بالكلٌة.
أن ٌكون هناك إمكانٌة الستٌعابه للتدرٌب.
موافقة صاحب الصالحٌة.
أن تكون فترة التدرٌب كاملة فً المستشفٌات التابعة لكلٌة الطب ـ جامعة نجران بحٌث ٌكون تحت إشراؾ
الكلٌة المباشر.
أال ٌترتب على الجامعة أي التزامات مالٌة.
أن تكون مسؤولٌة إصدار شهادة االمتٌاز هً مسؤولٌة الجامعة األصل و لٌس جامعة الملك نجران.

ضوابط وشرروط السرماح لطرالب االمتٌراز ؼٌرر السرعودٌٌن الرراؼبٌن فرً التردرٌب فرً جامعرة
نجران :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن ٌكرون الطبٌرب متخرجرا مرن جامعرة معتررؾ بهرا مرن قبرل وزارة التعلرٌم العرالً والهٌئرة السرعودٌة
للتخصصات الصحٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة.
أن تصدق شهادة البكالورٌوس أو وثٌقة التخرج من وزارة التعلٌم العالً بالمملكة العربٌة السعودٌة.
أن تكون صورة الشهادة مصدقة من قبل الملحق الثقافً السعودي أو السفارة السعودٌة فً بلد الدراسة.
أن ٌكون المتقدم مقٌما إقامة نظامٌة فً المملكة.
أن ٌلتزم المتدرب بضوابط تدرٌب أطباء االمتٌاز بالكلٌة.
أن ٌكون هناك إمكانٌة الستٌعابه للتدرٌب.
أن ال تتحمل الجامعة أي اعبأ مادٌة.
موافقة صاحب الصالحٌة.
أن ٌكون تدرٌبه تحت إشراؾ الكلٌة المباشر.
أن تكون مسؤولٌة إصدار شهادة االمتٌاز هً مسؤولٌة الجامعة األصل و لٌس جامعة نجران.

