مقترح الالئحة الداخلية املنظمة
لتدريب أطباء إلامتياز
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تعريفًالسنةًالتدريبيةً
ً
أو ًلاً:
هى فترىىتدفيىىاكليفكى مدتى ف ىىاي فأثدى فشرىىتفشى تك،فيفلمىىلخفكج ىىتلئفامبى فاىم فكجر صصى فكجم ر فىىوفىهى في رزىىتف ى ف
تمال،فجاككسوفش لخفطيفكألسد نفىالفل رزتفكجط جيف ؤهال،فجمم كسوفكجم دوفإالفا افك رم زفهذهفكجفرتدفادج ح.ف

ثانياً:شروطًاللتحاقًبالسنةًالتدريبيةً(المتياز)ً
ففكجحصللفش فش ددفات جلكللسفطيفكألسد نف BDSفىكإلنر ف ف ممعفكجمرط ز فكجج موفادج حف.ف

بدايةًالسنةًالتدريبيةً(المتياز)ً
 يزاأفت فأىلفسزرمزتف فىلفش خفج تلج فدىكفللنملفىيدر فت فن لوفأغسطسف فكج خفكجر ج ف.
 يزاأفت فأىلفنلتمزتفج تلج فدىكفسزرمزتفىيدر فت فن لوفأىرلاتف فكج خفكجر ج ف.ف
 يزاأفت فأىلف كسف فىلفش خفج تلج فدىكفلد لتفىيدر فت فن لوفتزتكلتف فكج خفكجر ج ف.

ثالثااً:جهاتًالتدريبًلسنةًالمتيازً
لرمفكجراكليفا جج

فكأليموف-:ف

 -ى موفطيفكألسد نف

وف6فأىرلاتف.

 ى مى فطىىيفكألسىىد نفكجحتل مىىوفىكجمسررىىفم فكجر ا ىىوفجىىلزككدفكجصىىحوفأىفكجمتكىى فكجزحرمىىوفكجاكم مىىوفىكج ك مىىوفكجم رمىىادف ى فج سفكجت موفىارتطفأنفلمب فطزميفكال رم زف ادفىقاكه ف(ف6ف)فأش فتفىحافأدن فات موفطيفكألسد نف
 الفلجلزفيغممتف وفأىف ت نفكجراكليفدىنف لكتموفججدوف ر ا وفأطز فكال رم زف.ف
ف
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وف6فأىرلاتف.فف

األقسامًالتيًيتمًالتدريبًفيهاًوًالمدةًالمخصصةًلكلًقسمًمنهاً
لملخفطزميفكإل رم زفامب فترتدفياكليفجمادفش تفاتلفي صصف فكجر صص فكأليموف:فف
 -1فكجرر مصف.
 -2فكألش و

 -3فطيفكجفمفىشالجفكج روف
 -4فطيفأسد نفكألطف لف
 -5فكج الجفكجرحفظ ف
 -6فكجرتىمز فكجر اروف

 -7فكجرتىمز فكجمرحتىوفف
 -8فشالجفكججذىكف

 -9ف تكحوفكجفمفىكجر التف.ف

 -11كجرمللمف.
حلظوف-:فف

لحقفجطزميفكال رم زفقب فترتك فكض تموفت فكحافكجر صص فكجس اموفأىفت فشم ددفطيفكألسد نفكجر وفا افقب هفكجستف
()6فأش تفكال ز كلوف.ف

رابعاًً:شروطًاجتيازًالسنةًالتدريبيةً(المتياز)ً
 -1أن يجتاز طبيب االمتياز الفترة التدريبية بنجاح فى كل تخصص ويتم اعتمادها من عميد الكلية .
 -2الحد األدني إلجتياز الفترة التدريبية بكل تخصص هو % 57
 -3يتم التقييم بكل فترة تدريبية طبقا ً لألتي -:
كجحافكألدن ف
%ف
كجرممممف
كجحبلكفف

31ف

22ف

كجمرط ز فكج م موفف

41ف

31ف

كجدر طفكج م فف

21ف

15ف

11ف

8ف

كك فكجرلكصلفف
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جملعفف

%111فف

75ف%فف

 -4ت فح جوففشاخفك رم زفترتدفكجراكليفكج صوفا يفي صصفلملخفطزميفكإل رم زفاإش ددفترتدفكجراكليفتى فنفىسفكجر صىصف
ىذجكفطزم ،فجألي ف-:ففف
غمتف سرلت ف

كإل تك ف

كجحبلكفف

إش ددفكجفرتدفى وفف

كجمرط ز فكج م موفف

إش ددفترتدف ال موفجإلسرتم لفكجحافكألدن فكجمط لبفف

كجدر طفكج م فف

إش ددفترتدف ال موفجإلسرتم لفكجحافكألدن فكجمط لبف

كك فكجرلكصلفف

إش ددفأسزلشم ف عفأدك فكجمرط ز فف

 -5لملخفا جرممممفك مسفكجمسمفأىف فلدلبفشدهف فأشب فهمئوفكجراكلسفىذجكفحسيفكجدملذجفكجم اف.ف

نظامًاإلجازاتًالسنويةًألطباءًاإلمتيازً
ً
ففخامساًً:
 -1لرمرعفطزميفكال رم زفاإ زدفجمادف14فلل ،فتمطفماللفكجفرتدفكجراكلزموفلحقفجهفكسر اك فش فترتك ف رمط وفأىفدت وف
ىكحادفا اف لكتموفكجمسمف فىججدوف ر ا وفأطز فكال رم زف.ف
 -2لحقفجطزميفكال رم زفكجرمرعفا إل زك فكجتسمموفججم لكلوف صتفكج تاموف.ف
 -3لحق فجطزمي فكال رم ز فكجحصلل فش فإ زد ف تضمو فارمتلت فطز ف رما فش فأن فلرم فكشرم ده ف ف ج س فكجت مو ف فىلرمف
ي للضفهذهفكجمادفيفإذكفزكد فش فسز وفأل خيففا افكيم خفترتدفكجراكليفىقزلفكجحصللفش فش ددفكال رم زف.
ف

ًًًسادسااًً:شروطًتأجيلًفترةًالتدريب
 -1لحقفجطزميفكال رم زفيأ ملفترتدفكجراكليفكإلى مدمت فا ذكف مزللفا اف لكتموفججدوف ر ا وفأطز فكال رم زفىإشرم ده ف ف

ج سفكجت موفىذجكفجمادف12فش تك،فتمطف.ف

 -2ت فح جوفكنمط عفطزميفكال رم زفىيمالمهفشذكف مزللفالفلحقفجهفكسئد ففسدوفكجراكليفإالفت فكجملكشمافكجمحاددفطزم ،ف
جال حوف.
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ًًًسابعااًً:حقوقً ًوواجباتًأطباءًالمتياز
ًأ -حقوقًأطباءًالمتياز
-1فيلتتفكجت موفاتن ج ،ف رماك،فج راكليفىلرمفكشالخفأطز فكال رم زفاهفقزلفكجراكليف.ف
-2في ر خففكجت موفارلتمتفح ال ف ردلشوفيس همفت فكثتك فكجم كك فكج م موفىكجم دموفجطزميفكألسد نفت ف ج لفطيفكألسد نف.ف
-3لحقفجطزميفكال رم زفكالطالعفش فنر ئفكجرمللمفىت فح لفكالشرتكضفلرمفكجتتعفج جدوفشئلنفكجر ممفىكجطالبف.ف
-4لحقفجطزميفكال رم زفك زدفىتقف فيحادهفكجال حوف.ف

ًًبً-واجباتًأطباءًالمتيازًً
 -1كجملكظزوفىكحرتكخف لكشمافكج ملفكجممتكدف.
 -2كالجر كخفاأشم لفكجراكليفكج م فىكج م فا ألقس خف.
 -3كالجر كخفا جس لىم فكألمالقموف فىكجم دموففت فكجر لف عفكجمتض فىكج ال ف.
 -4كجحف ظفش فكجرج م ك فىكال ت نم فكجمر حوفج راكليف.

ثامنااًً:الجزاءاتً
كذكفكملفطزميفكال رم زفالك ز يهفأىفكجر ك يهفأىفصاكف دهفأيف
ج مسمفكجتتعفجمج سفكجت موفىكجرلصموفا جر ج ف-:فف

-1فكالنذككفكجتر ا ف.ف
-2كش ددفكجفرتدفأىف

ف د ف.ف

-3فحجيفش ددفكال رم زف.ف

-4كجتتعفإلدككدفكجج وفإلي ذفكجالزخف.
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جفوفس لىموفأىفأمالقموفيسئفإج فأمالقم فطزميفكألسد نفتمحقف

