
بيان إعالمي

الئحة شؤون ا�متياز بكلية طب االسنان – جامعة سيناء فرع العريش

 مقدمة

 تعد سنة االمتياز الزامية ومن متطلبات التخرج ويعد برنامجها من متطلبات تطوير االداء الجامعي بحيث
 يلبي متطلبات السوق والتفاعل االيجابي من المجتمع المحيط من حيث االرتقاء بمستوي الخدمات العالجية

  والتوعية التي يقدمها خريجوا الكلية
 

 تلتزم كلية طب االسنان بتطبيق هذا البرنامج التدريبي في عيادات الكلية . وهو برنامج دراسي اكاديمي
 مهني يخضع لقوانين ولوائح الكلية ويطبق علي خريجي الكلية وكذلك خريجي الجامعات االخري

ويعد الزمن الكلي للبرنامج سنة واحدة تبدأ من اول الفترة وتنتهي في نهاية الفترة من العام التالي

إستراتيجية التدريس والتقييم في البرنامج 

التسجيل

يتم تحصيل الرسوم و يدفع المتدرب المصري ( بالجنيه المصري ) ، والمتدرب الوافد بالدوالر

 يتم التسجيل لالمتياز بعد استالم قوائم الخريجين من شئون الخريجين ويتم التسجيل حسب التقدير العام
 للطبيب وذلك لعدم وجود تعارضات بين الطالب في اختيار المستشفيات ا�جبارية

يقضي طبيب االمتياز فترة االمتياز وهيا ( 12 شهر ) ومحدده لكل دور تخرج
 

 خريجي دور يوليو ( من 1/10/من السنة الي 30/9 السنة التالية سنة كاملة      
 خريجي دور سبتمبر (من 1/1/من السنة الي 31/9/السنة التالية سنة كاملة

 خريجي دور فبراير  (من 1/4/من السنة الي 31/3 السنه السنة سنه كاملة

 يحق لطبيب االمتياز الوافد اخذ 3 اشهر فقط في بلده
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 �تمام عملية تدريب اطباء االمتياز لسنة االمتياز كاملة البد من حضور ورش العمل التالية في جامعة سيناء
فرع العريش

 أ- مكافحة العدوى (5 ساعات
 ب- االسعافات االولية (5ساعات

الجزاءات 

 يقوم طبيب االمتياز بقضاء فترة االمتياز متصلة وفي حالة إنقطاع الطبيب عن فترة ا�متياز سيتم تطبيق 
 جزاء مالي عن كل شهر تم التوقف فيه

 تطبق جزاء على طبيب االمتياز في حالة تطاوله على رؤساء اºقسام أو تكرر الغيابات وعدم التزامه
 بالحضور واالنصراف وقواعد المستشفى أو تجاوز اى خطأ بالمستشفى وذلك يتم إلغاء الشهر كامل وإعادة

 الشهر مرة أخرى وذلك يكون على حساب الطبيب

 تطبيق جزاء على أطباء االمتياز الذين يقومون بالتسجيل في جهات ا�جباري ولم يقوموا بحضورهم  في
 الفترة التي تم اختيارها في بداية التسجيل ( وتكون عقوبة من  يخالف القرار هي الغاء الثالث اشهر واعادة

 التدريب مره اخرى على نفقة الطبيب

 ال يحق لطبيب االمتياز الوافدين استخراج شهادة قيد في حين توقفه عن فترة االمتياز شهر ( وذلك حسب
 الالئحة المنظمة لالمتياز بجامعة سيناء بفرع العريش

 رصيد االجازات 21 يوم وذلك حسب ما تم ابالغنا به من وزارة الصحة ومن يتعدى هذه االيام يتم اعادة االيام
  الزيادة عن 21 يوم ، وفى حالة غياب اكثر من 10 يوم في شهر واحد يتم الغاء الشهر بالكامل واعادة مرة اخرى

وذلك حسب الالئحة المنظمة لالمتياز بجامعة سيناء بفرع العريش

االخالءات 

 في نهاية الفترة يقوم الطبيب بعمل اخالء من الجهة وتقديم اصل االخالء الى شئون االمتيازفي حالة قضاء
 فترة اختيارية بمستشفيات وزارة الصحة البد من عمل اخالء من المديرية التابعة للمستشفى بها ختم النسر

من المديرية وتقديم االصل لشئون االمتياز في نهاية الفترة او في نهاية االمتياز
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الئحة شؤون ا�متياز بكلية طب االسنان – جامعة سيناء فرع العريش

 مقدمة

 تعد سنة االمتياز الزامية ومن متطلبات التخرج ويعد برنامجها من متطلبات تطوير االداء الجامعي بحيث
 يلبي متطلبات السوق والتفاعل االيجابي من المجتمع المحيط من حيث االرتقاء بمستوي الخدمات العالجية

  والتوعية التي يقدمها خريجوا الكلية
 

 تلتزم كلية طب االسنان بتطبيق هذا البرنامج التدريبي في عيادات الكلية . وهو برنامج دراسي اكاديمي
 مهني يخضع لقوانين ولوائح الكلية ويطبق علي خريجي الكلية وكذلك خريجي الجامعات االخري

ويعد الزمن الكلي للبرنامج سنة واحدة تبدأ من اول الفترة وتنتهي في نهاية الفترة من العام التالي

إستراتيجية التدريس والتقييم في البرنامج 

التسجيل

يتم تحصيل الرسوم و يدفع المتدرب المصري ( بالجنيه المصري ) ، والمتدرب الوافد بالدوالر

 يتم التسجيل لالمتياز بعد استالم قوائم الخريجين من شئون الخريجين ويتم التسجيل حسب التقدير العام
 للطبيب وذلك لعدم وجود تعارضات بين الطالب في اختيار المستشفيات ا�جبارية

يقضي طبيب االمتياز فترة االمتياز وهيا ( 12 شهر ) ومحدده لكل دور تخرج
 

 خريجي دور يوليو ( من 1/10/من السنة الي 30/9 السنة التالية سنة كاملة      
 خريجي دور سبتمبر (من 1/1/من السنة الي 31/9/السنة التالية سنة كاملة

 خريجي دور فبراير  (من 1/4/من السنة الي 31/3 السنه السنة سنه كاملة

 يحق لطبيب االمتياز الوافد اخذ 3 اشهر فقط في بلده

الفترة االختيارية

 يقوم طبيب االمتياز بقضاء فترة االمتياز االختيارية ومدتها (9 اشهر
 

 في حالة رغبة طبيب االمتياز بقضاء فترة االمتياز االختيارية بكلية طب االسنان جامعة سيناء فرع العريش
  لمده شهر او اكثر يقوم بدفع رسوم التدريب للشهر الواحد للطبيب المصري (بالجنية المصري

 و الطبيب الوافد (بالدوالر) ويتم اختيار القسم حسب رغبة الطبيب وحسب سعة القسم في استيعاب العدد
المطلوب

 في حالة رغبة طبيب االمتياز بقضاء فترة االمتياز االختيارية بالمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة, يقوم 
 الطبيب باستخراج خطاب موجه الي الجهة المرغوب قضاء فترة االمتياز االختيارية بها وذلك بعد الرجوع الي

  الجهة لموافقتها بتدريب الطبيب
 

في حالة استخراج خطاب لجهة معينة بفترة محدده وقام الطبيب بتغير هذا الخطاب يقوم بدفع مبلغ 
 ٢٥٠  جنية مصري ) رسوم تعديل خطاب   

الفترة االجبارية

 يقوم الطبيب بقضاء فترة االمتياز االجبارية وهي ( 3 اشهر ) في الجهات المحددة التي تم عمل البروتكول
معها

 يتم توزيع أطباء االمتياز في بداية التسجيل حسب رغبة كل طبيب في الجهة وحسب اºعداد المقررة من 
 الجهة وال يمكن للطبيب تغير هذه الفترة وال الجهة والبد من قضاء هذه الفترة متتالية وال يمكن قضاء هذه

 الفترة في اكثر من جهة  يتم تقسم االشهر كالتالي ( 1-2-3 / 4-5-6 / 7-8-9 / 10-11-12 من كل سنة
  

 في حالة قضاء الطبيب فترة التدريب االجبارية بالجامعة يتم توزيع اطباء االمتياز الذين يقضون فترة االمتياز
 بالجامعة في العريش على 8 اقسام  وذلك حسب التقدير العام
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النظام الدراسي

 يكون نظام الدراسة والتدريب العملي وفق نظام                           على مستوى اºقسام العملية التخصصية
بحيث يقضى مدة التدريب  في كل من اºقسام التالية

أ. قسم العالج التحفظي
 ب. قسم التركيبات الثابتة

ج. قسم التركيبات المتحركة
د. قسم عالج الجذور
 ذ. قسم جراحة الفم

 ر. قسم طب الفم وعالج اللثة
 ز. قسم التشخيص واºشعة
و. قسم طب أسنان اºطفال

ثالثا :نظام وشروط القبول في البرنامج التدريبي

 على ادارة شئون االمتياز تحمل مسئوليتها في متابعة اجراءات وطلب كافة الوثائق الالزمة من المتقدمين
 للتدريب في هذا البرنامج

 تكون مهمة منسق شؤون االمتياز االشراف العام على هذا البرنامج إعداد الجداول وتوزيع اطباء االمتياز
 ومتابعة الحضور والغياب ومتابعة سير العمل االكاديمي وا�داري والتدريبي حسب ما تحدده الضوابط

 بالتنسيق مع رؤساء االقسام العملية المعنية بهذا البرنامج ويكون ملزما برفع تقرير شهري عن المتابعة
لهذا البرنامج لعميد الكلية

 خضع المتدرب في هذا البرنامج لكافة اللوائح واºنظمة المطبقة في كلية طب اºسنان – جامعة سيناء على

 ان يخصص مدرس مساعد او معيد متفرغ بكل قسم لمتابعة كل االعمال المنوطة ºطباء االمتياز تحت
 إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 إن الكلية بمختلف مستوياتها ا�دارية والعملية مسئولة مسئولية كاملة عن التزام الجميع بالمشاركة في
 ا�عداد والتنفيذ لهذا البرنامج وا�شراف عليه وكذلك هي التي تقوم بمنح شهادة قضاء فترة االمتياز في

 نهاية المدة القرة

 عمل استمارة تسجيل تكون في بداية فترة االمتياز يقوم الطبيب با�مضاء عليها موضح بها بيانات الطبيب
 والقواعد التي سيتم تطبيقها خالل فترة االمتياز كامله للمصرين والوافدين
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 �تمام عملية تدريب اطباء االمتياز لسنة االمتياز كاملة البد من حضور ورش العمل التالية في جامعة سيناء
فرع العريش

 أ- مكافحة العدوى (5 ساعات
 ب- االسعافات االولية (5ساعات

الجزاءات 

 يقوم طبيب االمتياز بقضاء فترة االمتياز متصلة وفي حالة إنقطاع الطبيب عن فترة ا�متياز سيتم تطبيق 
 جزاء مالي عن كل شهر تم التوقف فيه

 تطبق جزاء على طبيب االمتياز في حالة تطاوله على رؤساء اºقسام أو تكرر الغيابات وعدم التزامه
 بالحضور واالنصراف وقواعد المستشفى أو تجاوز اى خطأ بالمستشفى وذلك يتم إلغاء الشهر كامل وإعادة

 الشهر مرة أخرى وذلك يكون على حساب الطبيب

 تطبيق جزاء على أطباء االمتياز الذين يقومون بالتسجيل في جهات ا�جباري ولم يقوموا بحضورهم  في
 الفترة التي تم اختيارها في بداية التسجيل ( وتكون عقوبة من  يخالف القرار هي الغاء الثالث اشهر واعادة

 التدريب مره اخرى على نفقة الطبيب

 ال يحق لطبيب االمتياز الوافدين استخراج شهادة قيد في حين توقفه عن فترة االمتياز شهر ( وذلك حسب
 الالئحة المنظمة لالمتياز بجامعة سيناء بفرع العريش

 رصيد االجازات 21 يوم وذلك حسب ما تم ابالغنا به من وزارة الصحة ومن يتعدى هذه االيام يتم اعادة االيام
  الزيادة عن 21 يوم ، وفى حالة غياب اكثر من 10 يوم في شهر واحد يتم الغاء الشهر بالكامل واعادة مرة اخرى

وذلك حسب الالئحة المنظمة لالمتياز بجامعة سيناء بفرع العريش

االخالءات 

 في نهاية الفترة يقوم الطبيب بعمل اخالء من الجهة وتقديم اصل االخالء الى شئون االمتيازفي حالة قضاء
 فترة اختيارية بمستشفيات وزارة الصحة البد من عمل اخالء من المديرية التابعة للمستشفى بها ختم النسر

من المديرية وتقديم االصل لشئون االمتياز في نهاية الفترة او في نهاية االمتياز
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