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القواعد العامة لمتدريب المكثف (االمتياز) لطالب كميات العموم الطبية التطبيقية
 -1تعتبر فترة االمتياز مرحمة أساسية من مراحل الدراسة ويمتحق بيا جميع الطالب بعد اجتيازىم جميع المقررات بنجاح .

 -2مدة التدريب المكثف سنة كاممة ( )48أسببو بواعبع  5أيبام أسببوايا و 8سبااات يوميبا موزابة امبا م ارحبل ومجباالت تدريبيبة
وال يشترط أن يكون في الفترة الصباحية.

 -3يتبببع الطالببب فببالل فت برة التببدريب لجيببة التببدريب يداريببا وفنيببا كببباعي الفنيببين التببابعين لتمببك الجيببة فببي الح ببور واالنص براف
والمناوبات.
 -4يذا تغيب الطالب /ببة في أي مرحمة من مراحل وتجاوزت نسبة غياب الطالب/ببة ( )% 11في أي مرحمة من م ارحبل التبدريب
فيجب اميو ياادة ىذه المرحمة كاممة بإ افتيا يلا المدة المفصصة لمتدريب .

 -5يحببق لم متدرب /ببو التمتببع بااجببازات الرسببمية لمببو في الدولببة فببي المممكببة العربيببة السببعودية امببا أن يببتم تعوي ببيا الحقببا (ال

تحتسب

من فترة التدريب).

 - 6يحق لممتدرب/بو التقدم لجية التدريب بطمب يجازة ا ط اررية كحبد أعصبا فمسبة أيبام امبا ان يبتم ااتمادىبا مبن عببل لجنبة

التدريب بالكمية وا افتيا في ممف المتدرب الفاص بالمتدرب/بو.
 -7فببي حببال تغيببب الطالببب  /ببة لطالببب بعببذر (يجببازة مر ببية ،يجببازة زوا ) تعببرع امببا المجنببة المفتصببة لد ارسببتيا وفببي حببال

ااتمادىا يتم تعوي يا الحقا بما ال يفل بالبرنامج التدريبي.

 -8يذا انقطببع المتدرب /ببو ثالثببة أيببام متتاليببة اببن الح ببور فيجببب يبببالو المشببرف اركبباديمي وادارة التببدريب ااكمينيكببي التفبباذ

الالزم حيال ذلك.

 -9ال يمنح الفريج شيادة التفر من الكمية يال بعد اجتياز جميع مراحل التدريب المكثف ،وفي حالة ابدم نجاحبو فبي أي مرحمبة
اميو ياادة التدريب في تمك المرحمة والنجاح فييا ويسجل ذلك في استمارة التقييم من عبل المشرف الفني المتفصص.

 -11يذا رسببب الطالببب فببي أي مرحمببة مببن م ارحبل فتبرة التببدريب المكثببف اميببو ياببادة الفتبرة كاممببة وال يجببوز أن تعيببد الطالببب فتبرة
االمتياز أكثر من مرتين في حالة ادم اجتيازه ىذه المرحمة .
 -11تبرتبط الطالبب فبالل فتبرة التبدريب المكثبف ببرليس القسبم أو المشبرفة ببالمرفق الصبحي واميبو االلتبزام بتعميمبات العمبل ببذلك
المرفق كما واميو االلتبزام بباداك كافبة الواجببات والميبام الو يفيبة التبي يمارسبو ارفصباليين لعباممين فبي ذلبك المرفبق وارتبداك البز
المناسب لمعمل وابراز بطاعة تعريف الشفصية وادم استفدام الجوال بمرافق التدريب.
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