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 تهتم مهنة التمريض بتقديم الرعاية الصحية لألفراد والعائالت واملجتمعات وذلك للحصول عىل درجة عالية  من الصحة وجودة املعيشة من امليالد حتى الوفاة.

تعمل املمرضة يف تخصصات كثرية  سواء كانت معتمدة عىل نفسها أو كجزء من الفريق الصحي حيث تقوم بتخطيط وتطبيق وتقـييم الرعاية الصحية.

تطبيق  االمتيازعىل  طالبة  يساعد  وأيضا  وقانونيه  مستقلة  بطريقة  الترصف  الطالبة  تستطيع  بحيث  املريض  مواقف  معالجة  عىل  اإلجباري  امليداين  التدريب  برنامج  يركز 

املعلومات النظرية يف التدريب العميل.

سنة االمتياز هي عبارة عن سنة تدريبية  إجبارية  وتعترب جزءاً مكمل للربنامج لتحقيق رسالته وال متنح الطالبة وثيقة التخرج إال بعد اجتياز هذه السنة بنجاح.

االساسية  املهارات  وترسيخ  املهنية    الخربه  واكتساب  والتجربة  باالكتشاف  االمتياز  لطالبه  يسمح  الدراسة  سنوات  من  االنتهاء  بعد  اإلجباري  امليداين   التدريب  إمتام  إن 

والرضورية ليساعدها ىف بناء الثقه مام يؤهلها للعمل بعد التخرج .

االرتـقاء باملهارات الشخصية والعملية للطالبة لتحقيق مستوى من املهنية يحـقق املعايري الوطنية وتتسق مع املعايري اإلقليمية.

المقدمة :

تعريف سنة االمتياز:

أهميه التدريب الميداني اإلجباري :

رسالة التدريب الميداني اإلجباري:
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- زيادة كفاءة طالبات التمريض وتحسني قدراتهن ومهارتهن من خالل إعطائهن الفرصة للمامرسة التمريضية يف أماكن تدريب مناسبة خالل فرتة التدريب امليداين 

اإلجباري.

- تحسني قدرات ومهارات طالبات التمريض التي تم اكتسابها أثناء مرحلة الدراسة النظرية والعملية بالكلية وإعطائهن الفرص لتطبيق املعلومات النظرية يف أماكن 

التدريب العملية.

- تحسني وتطوير األخالقيات والسلوك املهني للممرضة للعمل يف فريق الرعاية الصحية.

- زيادة الثقة بالنفس وتعزيز نظرة املجتمع اإليجابية ملهنة التمريض.

- تحقيق مشاركة طالبات التمريض يف املشاريع البحثية وتحفيزهن لخلق أفكار جديدة وتطوير قدرات البحث العلمي لديهن.

- تعزيز اإلحساس باالنتامء للعمل كممرضة.

- االنتهاء من جميع املقررات الجامعية بنجاح حتى املستوى الثامن للربنامج األكادميي بكلية التمريض بجامعة نجران. 

- تبدأ فرتة االمتياز خالل شهر من إعالن نتيجة املستوى الثامن للربنامج.

أهداف برنامج االمتياز:

شروط االلتحاق بسنة االمتياز:
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الجهات المعتمدة للتدريب اثناء سنة االمتياز:

يتم التدريب باملستشفيات االتية مبنطقة نجران:

- مستشفى امللك خالد

- مستشفى نجران العام

- مستشفى الوالدة واالطفال 

- املستشفى العسكري

- يتم تدريب طالبات االمتياز سنة تدريبيه كاملة  )12 شهر(مبعدل 5 أيام أسبوعيا وبواقع 8 ساعات يوميا يف الفرتة الصباحية. 

وتعد فرتة التدريب فرتة مستمرة وتتم يف جهة تعتمدها إدارة الكلية.

التمريض الباطني للبالغني )شهرين ونصف (
1-  قسم الباطني العام )شهر ونصف (

2-  وحدة العناية املركزة )شهر(

 

التمريض الجراحي للبالغني )شهرين ونصف (
1- قسم الجراحة العامة )شهر ونصف (

2- الطوارئ )شهر(

فترة التدريب:

مجاالت التدريب الميداني اإلجباري:
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متريض األطفال )شهرين(
قسم األطفال )شهر(  -1

وحدة العناية املركزة لحديثي الوالدة )شهر(  -2

متريض صحة األم )شهرين(
قسم النساء والوالدة )شهر(  -1

غرفة الوالدة )شهر(  -2

إدارة متريض )1شهر(
مكاتب اإلدارة واإلرشاف للتمريض باملستشفى

وحدات التدريب االختيارية تختار الطالبة أحد هذه األقسام )2شهر( ) ال تغنى عن الوحدات األساسية(
وحدة العناية املركزة  -1

الرعاية املركزة لحديثي الوالدة  -2

غرفة الطوارئ  -3

وحدة الرعاية القلبية  -4
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1-اتباع لوائح و قواعد أماكن التدريب.

2- االلتزام بالزي الرسمي حسب تعليامت الكلية ومكان التدريب.

3- االلتزام مبواعيد الحضور واالنرصاف تبعا للوائح مكان التدريب.

 4 - التوقيع عىل كل السجالت التمريضية ثالثيا.

5- ممنوع  الخروج من مكان التدريب نهائيا أثناء ساعات العمل إال بإذن مسبق من الرئيس  املبارش .

6  - تدوين كل ما يخص املريض وكتابة األحوال كاملة.

7- االلتزام بالجدول الخاص بالتدريب املعتمد من قبل القامئني باإلرشاف من الكلية.

8- رضورة التعاون مع أعضاء الفريق الصحي .

9 - يف حالة رفض املريض لعمل أي إجراء مهم يجب إقناعه وىف حالة رفضه 

 التام يجب إبالغ الطبيب و املرشفة.

10-احرتام الفريق الصحي مبختلف خرباته يف املكان بغض النظر عن املؤهل  الدرايس.

11 - االلتزام مبواعيد العمل, الدخول والخروج من مكان التدريب , وفرتات الراحة أثناء ساعات العمل حسب قواعد مكان التدريب وإبالغ املرشفة وتسليم املرىض 

قبل ابتداء فرتة الراحة.

12- املحافظة عىل نظافة حجرة ارتداء املالبس.

13- عدم النوم أثناء ساعات العمل.

 14- اتباع تعليامت الطبيب فيام يتضمن التوصيف الوظيفي الخاص بالطالبة.

15- اتباع التعليامت الخاصة باإلجازات املرضية.

16 - التوجه إىل أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم القامئني باإلرشاف  وذلك ىف حالة حدوث أي ظرف طارئ أو مشكلة طارئة.

17- اتباع التعليامت الطبية املدونة عىل ورقة األوامر الطبية الخاصة باملريض.

 التعليمات الواجب على الطالبة اتباعها أثناء فترة االمتياز:
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18- االحتفاظ  دامئا ببطاقة التعريف الخاصة بك  كطالبة امتياز وتقدميها عند الطلب

19- معرفة أماكن التوقيع واإلداريات الخاصة بكل مكان ىف التدريب.

20- اتباع  خطوط السلطة )Line of authority( عند حدوث أي مشكلة.

 21- االلتزام بجدول التوزيع عىل أماكن التدريب املختلفة وال يتم محاولة التعديل به إال ىف حالة الرضورة القصوى ومبوافقة مجلس الكلية .

22- االلتزام بإحضار كتيب سجل األداء اليومي )log book ( ليتم تقييم املهارات الفنية ويوقع عليه من قبل املمرضة املسئولة.

-  توفري األقسام املختلفة بوحدات التدريب لطالبة االمتياز والتي تحتوى عىل تخصصات عديدة تساهم يف إثراء قدرات ومهارات الطالبة .

- تحظى طالبة االمتياز من جميع أفراد الفريق الصحي باالحرتام والتقدير الذى تقتضيه الرشيعة االسالمية وأخالقيات املهنة وىف حالة تعرض الطالبة ألي مضايقات يرفع 

ذلك إىل مسئويل التدريب بالكلية.

- طالبة االمتياز لها الحق يف اختيار أماكن التدريب االختيارية  ) area of choice ( وأيضا الحق  يف التمتع باإلجازات والحصول عىل رعاية ومتابعة من الكلية. 

- يحق لطالبة االمتياز االطالع عىل نتائج التقييم التي حصلت عليها يف كل تخصص .

المخالفات و الجزاءات :

يجدر اإلشارة إىل أنه يجوز تطبيق بعض البنود لالئحة الجزاءات عىل طالب االمتياز وذللك وفقا لنوع املخالفة مثل:- 

التأخري يف الحضور.  -1

مخالفات يف الزي الرسمي.  -2

النوم أتناء العمل.  -3

الخروج من الوحدة أثناء ساعات العمل الرسمية بدون إذن مسبق.  -4

 

 حقوق طالبة االمتياز:
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- يف حالة اقرتاف طالبة االمتياز  لبعض األعامل التي التتناسب مع آداب وأخالقيات املهنة فإنه سوف يأخذ ذلك يف االعتبار عند تقويم االمتياز بالدورة التدريبية التي 

حدثت بها املخالفة مام يؤثر عىل اجتياز هذة الدورة بنجاح وقد يؤدي ذلك إىل إعادة الدورة كاملة أو يؤدى إىل عقوبة أشد عىل الطالبة عىل حسب نوع املخالفة 

وتطبق العقوبه عن طريق الكلية وبالتنسيق مع القسم املختص مبكان العمل.

1-التدريب امليداين االجباري من املراحل األساسية إلمتام الدراسة والحصول عىل شهادة البكالوريوس.

2- ال متنح شهادة التخرج بدون إمتام مرحلة التدريب امليداين  االجباري بنجاح.

3- البد أن تحصل طالبه  االمتياز عىل70% يف كل فرتة تدريبية وإذا مل يتحقق  ذلك فسوف تعيد الطالبه  هذه املرحلة بنهاية الفرتة  .

4-عىل الطالبة اجتياز اختبار      )exit exam (   ىف نهاية السنة التدريبية وذلك لقياس نواتج تعلم الربنامج قبل منح شهادة البكالوريوس.

يتم تقديم طلب إىل منسقه كلية التمريض بالكلية.  -

يتم رفع الطلب إىل عميد الكلية.  -

يطلب من الطالبه تعبئة النموذج الخاص بقضاء فرتة االمتياز خارج منطقة نجران والحصول عىل كافة التصديقات عليه.   -

يتم مخاطبه إدارة التدريب يف املنطقة املراد التدريب بها وذلك عن طريق مكتب عميد كلية التمريض .  -

يتم إرسال أوراق الطالبة إىل إدارة التدريب واالبتعاث يف املنطقة املراد التدريب بها  ويتم يف نهاية فرتة التدريب استالم تقرير عن تقييم الطالبة وبناء   -

عليه يتم استخراج الشهادة للطالبة.

 

 يسمح بتأجيل سنة االمتياز للطالبة بعد استكامل متطلبات التخرج يف حالة تقدمها بعذر مقبول وذلك بحد أقىص ثالثة أشهر بعد موافقة 

مسئويل التدريب واالمتياز بالكلية واعتامدها من مجلس الكلية.

يف حالة عدم البدء يف سنة االمتياز لفرتة تزيد عن ثالثة أشهر فال يجوز للطالبة البدء يف التدريب إال بعد موافقة مجلس الكلية . 

  

قواعد وشروط  اتمام برنامج التدريب الميداني االجباري:

شروط التدريب  الميداني اإلجباري خارج منطقة نجران :

شروط تأجيل سنة االمتياز:
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طالبة االمتياز لها الحق يف أخذ بعض اإلجازات مثلها مثل أي موظف بالحكومة وهذه اإلجازات لها ضوابط تنظمها ويجب اتباعها 

1- بالنسبة لإلجازات املرضية وهي اإلجازة املستحقة عند حدوث حالة مرضية متنع الطالبة من القيام بالعمل.

ضوابط هذه االجازة :- 
- يف حالة حصول طالبة  االمتياز عىل إجازة مرضية :- 

- يسلم أصل قرار اإلجازة واملوقع واملختوم من قبل طبيب اللجنة الطبية إىل مرشفة الوحدة ) يف املستشفى ( لعمل الالزم إداريا .

- يسلم صورة من قرار اإلجازة  إىل عضو املجموعة املرشفة من كليه  التمريض لالحتفاظ بها يف امللف الخاص بامتياز  طالبات التمريض  .

- يف حالة املرض الشديد وعدم التمكن من الحضور يتم تبليغ أحد أعضاء الكلية املرشفني عىل التدريب يف هذة الفرتة ورئيسة هيئة التمريض باملستشفى 

تليفونيا أو بحضور أحد أقارب الطالبة .

- يف حالة دخول املستشفى للعالج أو الوضع يتبع روتني املستشفى يف طريقة الدخول والخروج من املستشفى وتقدم  طالبة االمتياز طلب للحصول عىل ما 

يفيد تواجدها باملستشفى والتشخيص والراحة املطلوبة بعد الخروج .

2- متنح طالبة االمتياز إجازة العيدين واليوم الوطني.

3- متنح  طالبة االمتياز إجازة وضع مقدارها 21 يوم وتقوم بتـقديم تقريرطبي يفيد متى تم الوضع عىل أن تسكتمل الطالبة التدريب وتعوض ما فاتها بنهاية الفرتة 

ولو رغبت الطالبة بعدم إمتام إجازة الوضع كاملة ميكنها ذلك وتعود الستكامل الفرتة التدريبية.

4- يحق لطالبة االمتياز أن تحصل عىل إجازة زواج ملدة خمسة عرشة يوما عىل أن  تعيدها يف نهاية سنة االمتياز .

وكلية  باملستشفى  التدريب  وحدة  من  اعتامدها  يتم  أن  عىل  االمتياز  سنة  خالل  أيام  خمسة  اقىص  كحد  اضطرارية  إجازة  بطلب  التقدم  االمتياز  لطالبة  يحق   -5

التمريض .

نظام اإلجازات خالل سنة االمتياز :



9

تعبئة النموذج الخاص بطلب اإلجازة قبل أسبوعني عىل األقل من تاريخ بدء اإلجازة.   -

يجب عىل طالبة االمتياز الحصول عىل موافقة مسئويل التدريب عىل االمتياز يف الكلية  عىل اإلجازة وتوقيعه عىل منوذج طلب اإلجازة .  -

يتم التواصل ما بني الطالبة ومسئويل االمتياز يف املستشفى بعد حصولها عىل املوافقة من الكلية  العتامد إجازتها وتوقيعها من املرشف عىل االمتياز .  -

تتم متابعة الطالبة من خالل بيان الحضور الذي يرفع من وحدة التدريب باملستشفى إلدارة الكلية شهريا.  -

يف حالة انقطاع وغياب الطالبة بعذر مقبول مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر تقوم الطالبة بإعادة تلك الفرتة يف نهاية السنة التدريبية .  -

إذا تجاوزت نسبة غياب الطالبة )بدون إذن ( أكرث من 10 % يف أي فرتة من مراحل التدريب فعليها إعادة الفرتة التدريبية للتخصص يف نهاية سنة االمتياز.  -

ال يحق لطالبة االمتياز تغيري مكان أو فرتة التدريب إال بعد موافقة كلية التمريض واعتامد هذا التغيري من مجلس الكلية. 

اختيار أماكن التدريب: تحدد أماكن التدريب العميل سنويا مبوافقة مجلس الكلية.   -1

اتخاذ اإلجراءات الرسمية املطلوبة للموافقة عيل تدريب االمتياز باملستشفيات واملؤسسات الصحية املختلفة.  -2

تخطيط وتنفيذ برنامج االفرتة االسرتشادية  يف بداية السنة التدريبية.  -3

توزيع طالبات االمتياز عىل أماكن التدريب املختلفة.  -4

5- املتابعة الفنية واإلدارية لطالبات االمتياز عن طريق مجموعات اإلرشاف عىل االمتياز يف التخصصات 

          اإلكلينيكية املختلفة بالتعاون مع املرشفات من الوحدات التي يتم فيها التدريب. 

آلية حصول الطالبة على إجازة :

حاالت االنقطاع بعد بدء سنة االمتياز: 

شروط التحويل خالل سنة االمتياز :

اختصاصات كلية التمريض :
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تقييم وتقويم أداء الطالبات باالشرتاك مع املرشفات من الوحدات التي يتم فيها التدريب  -6

عمل اجتامع دوري مع طالبات االمتياز ملتابعه أدائهن وحل أي مشاكل أو صعوبات.  -7

تقييم أماكن التدريب يف نهاية كل دورة تدريبية.  -8

النظر يف الشكاوى املقدمة من طالبات  االمتياز )فنية؛ إدارية؛ سلوكية... الخ( ومناقشتها مع املؤسسة الصحية التي يتدرب بها طالبات االمتياز التخاذ الالزم إذا   -9

لزم األمر.

مناقشة املشكالت التي تعوق التدريب ومحاولة إيجاد الحلول لها.  -10

النظر يف أي مخالفات لطالبات االمتياز واتخاذ الالزم ملنع حدوثها أو تكرارها.   -11

وضع نظام لتوقيع طالبات  االمتياز يف الدفاتر الرسمية للحضور واالنرصاف.  -1

حرص الغياب بأنواعه والتأخري واتخاذ الالزم طبقا لقواعد املستشفي ويتم رفع بيان للكلية بعدد أيام الغياب لكل طالبة يف نهاية كل فرتة تدريبية.   -2

توفري اإلمكانيات واإلمدادات الالزمة للتدريب اإلكلينييك )مثل توفري حجرة لتغيرياملالبس للطالبات , مكان للراحة..(  -3

اعتامد اإلجازات املختلفة )وضع– مرضية ( بعد توقيعها من أحد عضوات املجموعة املرشفة عىل التدريب.  -4

رفع شكوى املستشفى ضد طالبات  االمتياز للكليه  قبل اتخاذ أي إجراءات.  -5

املساعدة يف عمل الفرتة االسرتشادية يف بداية كل دورة تدريبية .  -6

متابعة الرعاية التمريضية التي تقدم من طالبات االمتياز للمرىض تحت إرشاف طاقم التمريض باملستشفى .  -7

8- مساعدة الطالبات  يف اكتساب املهارات التمريضية الفنية الخاصة بكل تخصص.

9- مساعدة طالبات االمتياز يف اكتساب املهارات اإلدارية .

اختصاصات  مرافق التدريب:
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عىل طالبة االمتياز القيام باملهام اآلتية تحت إرشاف مرشفة القسم الذى يتم التدريب به:
1-عمل تقييم شامل و دقيق لحالة املريض.

2- مالحظة و تقييم الوظائف الحيوية للمريض.

3- تدوين العالمات الحيوية و إخطار الطبيب أو املرشفة عن أي تطورات هامة تحدث عن حالة املريض.

4- تقييم احتياجات املرىض وتقديم الرعاية الشاملة لهم سواء كانت متريضية نفسية أو اجتامعية تحت إرشاف طاقم التمريض باملستشفى .

5- تطبيق الخطة التمريضية املعدة وفق احتياجات وأولويات املريض  بصورة    فعالة تحت إرشاف طاقم التمريض باملستشفى. 

6- تحضري املريض وتحضري املعدات الالزمة لعمل الفحص الرسيري ومساعدة الطبيب يف إجراءات الفحص.

7- تقديم عناية ومالحظة كاملة للمريض أثناء نقل الدم.

8- القيام بإعطاء العالجات طبقا للتوجيهات الطبية يف وجود املمرضة املسئولة عن الحالة .

9- تحضري وإعطاء األدوية والسوائل الوريدية وتسجيل كمية السوائل الداخلة والخارجة حسب أوامر الطبيب وتحت مالحظة املمرضة املسئولة عن الحالة؟

10- إعطاء الحقن تحت الجلد, عضل أو وريد أو بالفم حسب أوامر الطبيب ومبتابعة املمرضة املسئولة.

11- سحب عينات التحاليل من املرىض وإرسالها للمعمل والتأكد من وصول النتائج وتدوينها يف ملف املريض وإبالغ الطبيب  وتحت إرشاف املمرضة املسئولة. 

12- توصيل املريض باألجهزة املطلوبة عند بداية دخوله.

13- استقبال املرىض وتنفيذ إجراءات عمليات الدخول والخروج للمرىض مبساعدة املرشفة املتواجدة.

14- عمل خرطية السوائل مبساعده املرشفة املتواجدة. 

15- تحضري املرىض قبل إرسالهم للعمليات والفحوصات وكذلك عند التحويل إىل قسم أو مستشفى آخر أو عند الخروج.

16- القيام بتـنفيذ اإلجراءات الطبية بعد وفاة املريض مع االستعانة باملرشفة.

 17 - إعطاء التثقيف الصحي للمرىض.

 18- تطبيق تعليامت مكافحة العدوى لحامية املرىض.

التوصيف الوظيفي لطالبات االمتياز:
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 19- يف حالة عمل أي إجراء للمريض للمرة األوىل يجب أن تستعني الطالبة بأحد املرشفات عىل التدريب .

20- إخطار املرشفة يف حالة حدوث أي طارئ.

يتم تقييم طالبة االمتياز يف نهاية كل فرتة تدريبية طبقا لنموذج التقييم املعتمد من مسئول االمتياز بكلية التمريض وال يعتد بأي مناذج أخرى للتقييم.   -

تقوم عضوات هيئة التدريس واملرشفات عىل طالبات االمتياز بوضع تقييم للطالبة باستخدام النموذج سابق الذكر .  -

تقوم أيضا مرشفات التدريب باملستشفيات املعنية بوضع تقييم للطالبة يف نهاية كل فرتة تدريبية باستخدام نفس النموذج.  -

تقوم عضو هيئة التدريس بالكلية مبراجعة تقييم الطالبة من قبل وحدة التدريب باملستشفى  ويتم وضع )average score ( لكل طالبة .  -

عىل املرشفة عىل تدريب طالبات االمتياز مناقشة التقييم مع الطالبة يف نهاية كل فرتة تدريبية بشكل إيجايب وبناء واطالع الطالبة عىل جوانب القوة والضعف لديها   -

مع اقرتاح الحلول التي تساعدها عىل تحسني مستواها .

من حق كلية التمريض توقيع عقوبات عىل أي طالبة يف حالة إجراءها أي مخالفة سلوكية أو عدم التزامها بقواعد التدريب قد تصل إىل إعادة فرتة التدريب يف املكان   -

الذى ارتكبت به املخالفة.

آلية تقييم طالبات االمتياز:


