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 الئحة االمتياز



 االمتياز الئحة

 عشر اثنا قضاء فاروس جامعة في األسنان طبيب  لتسجيل األساسية الشروط من نا

 .االمتياز أطباء تدريب برنامج في انقطاع دون شهرا  

 في الخريجين ومهارات معرفة لتعزيز االمتياز أطباء تدريب برنامج صمم وقد

 على الخريجين اعتماد تقليل في تسهم مرحلة وهي العام، االسنان طب ممارسة

 مختلف وتنفيذ تصميم على الخريجين يدرب والبرنامج التدريس. هيئة أعضاء

 إلى باإلضافة خصصي،الت اإلرشاد بوجود األسنان طب مجال في العالجية الخطط

 .المتوقع بالعالج ومقارنته للمريض العام الصحي الوضع تقييم مهارات تعزيز

 الخطة وضع ابتداء   الخريجون، يحتاجها التي المهارات من عددا   يتضمن البرنامج إن

 األسنان طب تخصصات مختلف في للمريض الكامل العالج إلي انتهاء العالجية

 سوق  للمنافسة إعدادهم  في يسهم مما البكالوريوس بعد لتدريبهم استكماال وذلك

 العمل.

 :البرنامج أهداف

. األسنان طبِ  ممارسةِ  في وموقفِهم ومهاراتِهم معرفتِهم تَحسين  .1  العامِّ

 الحاالتِ  معرفة إلى باإلضافة القرار واتخاذ العالجِ  خطط على الحرص

 .استشارة الي حاالتَ ال تحتاج ومتى جدا   المعقّدةِ 

 .المعقّدةِ  الحاالتِ  معالجة في بالنّفسِ  قةوالث  الوقت إدارة كفاءةِ  طويرت .2

 طبيا   الخاصة الحاالتِ  وإدارة المخاطر، تقديرِ  في أكثرِ  خبرةِ  اكتساب-3  .3

 .واألساسيةِ  الطارئةِ  باألسنانِ  العناية إلى باإلضافة

 ِزرع إلى باإلضافة الممارسةِ  إدارةِ  في األعلى األخالقيةِ  المعاييرِ  تَطوير -4  .4

 .والمرضى األسنانَ  موظفي نحو الصحيحِ  الموقفِ  إتخاذ  على القدرة

 طبِ  لُمَزاَولَة المختلفةِ  األساليبِ  متضمنا   الفعليةِ  األسنان طب ممارسة تَقديم-5  .5

 .العيادةِ  وإعداداتِ  المختلفةِ  العملِ  فظرو إلى المقيمِ  الطبيب بتَْعِريض األسنان

 كافي بشكل تغط لم التي الحاالت ِمنْ  عدد في والمهاراتِ  المعرفةِ  لَكْسب-7  .6

 الجامعيِ  المنهجِ  في



 العمال. و المرضي و نفيالمشر و القرناء مع التواصل مهارات اكتساب .7

 :االمتياز أطباء تدريب برنامج- 

 العالجي: التخطيط نقاش حلقات

 والمشرفين االمتياز أطباء بين المعقدة العالجية الحاالت لنقاش تكون الحلقات هذه

 يمكن سوف المشكلة لعالج الصحيح االتجاه معرفة التدريس. هيئة أعضاء من عليهم

 .للمرضى األفضل العالج تقديم من االمتياز أطباء

 :ألسريري التدريب

 األسنان( لطب العامة والممارسة باألسنان األساسية باألسنان)العناية الشاملة العناية-

 :االمتياز أطباء تدريب لجنة-

 أطباء تدريب لجنةِ  إدارةِ  تحت يكونون االمتياز أطباء ُكلّ  التدريبيِة، الفترةِ  كامل أثناء

 والقضايا البرنامجِ  تقّدمِ  لُمنَاقََشة منتظمةَ  اجتماعات اللجنةِ  أعضاء يَْعقدُ  اإلمتياز.

  اإلمتياز. أطباء تخص التي األخرى

 :كالتّالي العميد قِبل ِمن معيَّنةُ  اإلمتياز أطباء متابعة لجنةَ  إنّ 

 عميد الكلية الرئيس:

  الكلية وكيل : ئيسالر نائب

 األعضاء:

 رئيس قسم االمتياز

 العياداتِ  مدير/مديرة

 االمتياز أطباء يمنّسق

 للسنة التدريبيةالقواعد المنظمة 

  شهرا ( بكافة التخصصات لممارسة مهنة طب  21التدريب العملي )يجب إنهاء عام من

 األسنان.

  ينسق حصول الطالب على التدريب المناسب بالكلية أو بالتعاون مع المستشفيات

 األخرى.

  العربية  خارج جمهورية مصرفي حالة رغبة الطالب في قضاء فترة من التدريب العملي

 تلك الفترة علي ان تكون مصدق عليها من الخارجية المصرية  إمضاءيفيد  ما إحضارعلية 



  عدد من الحاالت و المحددة من  إنهاءفي خالل فترة التدريب يجب علي الطالب

 المختلفة   األقسامقبل 

 

 سيتعرض إلعادة فترة ال تقل واال يوما خالل السنة  12يتعدي غياب الطالب  أن ال يسمح

 عن شهر

 

 


