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ًالتدريبيةًًتعريفًً:ًأولًا   السنة

 ر فىىوفىهىى في رزىىتف ىى  فكجمفكجر صصىى  شىى تك،فيفلمىىلخفكج ىىتلئفامبىى    فاىم ففأثدى فشرىىتهى فترىىتدفيىىاكليفكى مدتىى ف ىىاي  ف
 ف.هذهفكجفرتدفادج حف رم ز تمال،فجاككسوفش لخفطيفكألسد نفىالفل رزتفكجط جيف ؤهال،فجمم كسوفكجم دوفإالفا افك

ًالتدريبيةًً:ثانيااًً ًبالسنة ًاللتحاق ً(المتياز)شروط

ف.دج حفىكإلنر   ف  ف ممعفكجمرط ز  فكجج   موفاف BDSات جلكللسفطيفكألسد نفكجحصللفش  فش  ددففف

ًالتدريبية ًالسنة ً(المتياز)ًبداية

 فكج  خفكجر ج ف  فيزاأفت فأىلفسزرمزتف  فىلفش خفج تلج فدىكفللنملفىيدر  فت فن  لوفأغسطس. 
 ف.فكج  خفكجر ج   فأىرلاتففن  لوىيدر  فت فج تلج فدىكفسزرمزتففنلتمزتفيزاأفت فأىل 
 ت فن  لوفتزتكلتف  فكج  خفكجر ج فيزاأفت فأىلف  كسف  فىلفش خفج تلج فدىكفلد لتفىيدر  ف. 

ًالمتياز:ثالثااًً ًلسنة ًجهاتًالتدريب
 ف-:لرمفكجراكليفا جج   فكأليموف

 .أىرلاتفف6طيفكألسد نف    وففى مو -

ى مىى  فطىىيفكألسىىد نفكجحتل مىىوفىكجمسررىىفم  فكجر ا ىىوفجىىلزككدفكجصىىحوفأىفكجمتكىىى فكجزحرمىىوفكجاكم مىىوفىكج  ك مىىوفكجم رمىىادف ىى ف -
ف.فأىرلاتفف6ات موفطيفكألسد نف    وففحافأدن ىأش تففف(ف6)ف ادفىقاكه ففطزميفكال رم زرتطفأنفلمب فىا ج سفكجت موف

 .ججدوف ر ا وفأطز  فكال رم زفدىنف لكتموفف ت نفكجراكلي  وفأىفيغممتففالفلجلز -

ف

ف
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ًقسمًمنها ًلكل ًالمخصصة ًالمدة ًفيهاًو ًالتدريب ًيتم ًالتي ًاألقسام
ف:ففي صصف  فكجر صص  فكأليموياكليفجمادفش تفاتلففلملخفطزميفكإل رم زفامب  فترتد

 .كجرر مصفف -1
 كألش وف -2
 طيفكجفمفىشالجفكج روفف -3
 طيفأسد نفكألطف لفف -4
 كج الجفكجرحفظ فف -5
 كجرتىمز  فكجر اروفف -6
 كجرتىمز  فكجمرحتىوففف -7
 شالجفكججذىكفف -8
 ف.كجفمفىكجر التف تكحوفف -9
 .كجرمللمف -11

فف-:  حلظوف
ض تموفت فكحافكجر صص  فكجس اموفأىفت فشم ددفطيفكألسد نفكجر   وفا افقب  هفكجستفلحقفجطزميفكال رم زفقب  فترتك فك

ف.أش تفكال ز كلوف(ف6)

ًالتدريبيةًً:ًرابعااًً ًالسنة ًاجتياز ً(المتياز)شروط
 .من عميد الكلية ويتم اعتمادها الفترة التدريبية بنجاح فى كل تخصص طبيب االمتياز  أن يجتاز -1

 % 57 بكل تخصص هوترة التدريبية الفالحد األدني إلجتياز  -2

 -:يتم التقييم بكل فترة تدريبية طبقاً لألتي  -3

فكجحافكألدن ف%فكجرمممم
ف22ف31فحبلكفكج
ف31ف41ففو م مكجمرط ز  فكج
ف15ف21ف  م فكجدر طفكج

ف8ف11ف   كك فكجرلكصلف
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ف%فف75ف%ف111ف جملعف
فنفىسفكجر صىصطزميفكإل رم زفاإش ددفترتدفكجراكليفتى ففلملخفي صصف ياترتدفكجراكليفكج  صوف رم زفكت فح جوففشاخف -4

ففف-:طزم ،فجألي فىذجكف
ف تك كإلفغمتف سرلت 

فإش ددفكجفرتدفى   وففحبلكفكج
فإش ددفترتدف ال موفجإلسرتم لفكجحافكألدن فكجمط لبفففو م مكجف  مرط زكج
فإش ددفترتدف ال موفجإلسرتم لفكجحافكألدن فكجمط لبف  م فكجدر طفكج

فإش ددفأسزلشم ف عفأدك فكجمرط ز  فف   كك فكجرلكصلف
 

ف.لملخفا جرممممفك مسفكجمسمفأىف  فلدلبفشدهف  فأشب  فهمئوفكجراكلسفىذجكفحسيفكجدملذجفكجم اف -5
 

ًاإلجازاتًً:ًخامسااًًفف ًاإلمتيازنظام ًالسنويةًألطباء

دت وفش  فترتك ف رمط وفأىفحقفجهفكسر اك   فماللفكجفرتدفكجراكلزموفللل  ،فتمطفف14فيفكال رم زفاإ  زدفجمادزملرمرعفط -1
ف.كال رم زففأطز   ر ا وفججدوفكجمسمفىفىكحادفا اف لكتموف

ف.جم لكلوف صتفكج تاموفجيفكال رم زفكجرمرعفا إل  زك فكجتسمموفزملحقفجط -2
فجط -3 فزملحق ففكجحصللفش  يفكال رم ز فطز ف  رماف تضموإ  زد ففارمتلت فكشرم ده  فلرم فأن فش   لرمفىفف ج سفكجت مو  

 .فا افكيم خفترتدفكجراكليفىقزلفكجحصللفش  فش  ددفكال رم زفيفإذكفزكد فش فسز وفأل خيفي للضفهذهفكجمادف
ف

ًالتدريبشروطًً:ًسادسااًًًًً  تأجيلًفترة

ىإشرم ده ف  ففكال رم زفأطز  يأ ملفترتدفكجراكليفكإلى مدمت فا ذكف مزللفا اف لكتموفججدوف ر ا وففكال رم زفجطزميفلحق -1
 ف.ش تك،فتمطفف12جت موفىذجكفجمادف ج سفك

ت فح جوفكنمط عفطزميفكال رم زفىيمالمهفشذكف مزللفالفلحقفجهفكسئد ففسدوفكجراكليفإالفت فكجملكشمافكجمحاددفطزم ،ف -2
 .جال حوف
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ًالمتيازحقوقًًو:ًسابعااًًًًً  واجباتًأطباء

ًالمتياز -ًأ ًأطباء  حقوق

ف.خفأطز  فكال رم زفاهفقزلفكجراكليفيلتتفكجت موفاتن  ج ،ف  رماك،فج راكليفىلرمفكشالف-1

ف.ت ف ج لفطيفكألسد نفكجم  كك فكج م موفىكجم دموفجطزميفكألسد نفح ال ف ردلشوفيس همفت فكثتك فارلتمتفكجت موففي ر خفف-2

ف.ج جدوفشئلنفكجر  ممفىكجطالبفتتعفكجلحقفجطزميفكال رم زفكالطالعفش  فنر  ئفكجرمللمفىت فح لفكالشرتكضفلرمف-3

ف.جطزميفكال رم زفك  زدفىتقف  فيحادهفكجال حوففلحق-4

ًالمتيازًًً-بًً ًواجباتًأطباء

 .كجملكظزوفىكحرتكخف لكشمافكج ملفكجممتكدف -1

 .فأشم لفكجراكليفكج م  فىكج  م فا ألقس خافكالجر كخ -2

 .فىكج  ال فت فكجر   لف عفكجمتض فكجم دموفكألمالقموفىفكالجر كخفا جس لىم  ف -3

 .ىكال ت نم  فكجمر حوفج راكليفكجحف ظفش  فكجرج م ك ف -4

ًالجزاءات:ًثامنااًً

فمحقتفأىفصاكف دهفأيف   جفوفس لىموفأىفأمالقموفيسئفإج فأمالقم  فطزميفكألسد نفذكفكملفطزميفكال رم زفالك ز يهفأىفكجر ك  يهك
فف-:جمج سفكجت موفىكجرلصموفا جر ج فمسمفكجتتعف ج
ف.كالنذككفكجتر ا فف-1
ف.د  فكش ددفكجفرتدفأىف   ف -2
ف.حجيفش  ددفكال رم زفف-3
  .كجتتعفإلدككدفكجج   وفإلي  ذفكجالزخف-4


