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 (االمتياز) االجبارى  التدريب لبرنامج التنفيذية الالئحة

 بدر  جامعة – واالسنان  الفم طب كلية

 مقدمة 

   إلجيعم   تم وضععععع  لعئح  كإطاع  اع يعم  نعمم هتم في  إكعا ت اهعئ ي  عمف   كتع  هع   

 ؤه     تاقهق   كاله  يفم هضعفي تهلهلمم كوعوا  كلفب يرعو ت تتفممع  ف   ك  هجي

ني ئو فو رعام  ف جله  وئك   قم   نل   كف مفوع جمفل  ي   في ت  ه  ييه   

ت اهعئ  هجلعب  كييهع  قعم   نل  نإم  كف ضععععع  يااعم ت نعمكهع  ي هق ي  عمف   

 فتفهزت.  وفمم ت

 (1مادة )

 مجلس إدارة البرنامج 

تشكيل مجلس إدارة البرنامج كل ثالث سنوات واعتماده من مجلس  (: يتم 1) بند

 الكلية تمهيدا العتماده من الجهات المختصة بالجامعة. 

 : كاآلتيالبرنامج  إدارة: يشكل مجلس (2) بند

 رئيس مجلس إدارة البرنامج                           عميد الكلية بصفته  -

احد أعضاء هيئة                     المدير التنفيذي للبرنامج             -

 التدريس

 للتخصصات االكلينيكية  كممثلين  ( أعضاء هيئة التدريس 5) عدد -

 إداري عضو  -
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 : (: مهام مجلس إدارة البرنامج3) بند

 وضع الخطط و السياسات العامة للبرنامج .  -

 التنفيذية .  الالئحةمتابعة تنفيذ بنود و مواد  -

 القرارات والتوصيات ورفعها لمجلس الكلية.  اعتماد -

 لضمان فاعلية تنفيذ البرنامج .  الخارجيةالتواصل مع جهات التدريب  -

 مهام المدير التنفيذي للبرنامج   (:4) بند

 للبرنامج بصفه دورية. التنفيذية الخطةمتابعة تنفيذ  -

 التنفيذية.بالخطة  الخاصةاعداد التقارير والتوصيات  -

المشكالت التي قد تطرأ اثناء تنفيذ البرنامج في نطاق السلطات  حل  -

 له من مجلس اإلدارة.  منوطةال

 وضع إطار عام لكيفية تنفيذ البرنامج .  -

 التنسيق الدائم مع األقسام اإلكلينيكية فيما يخص البرنامج .  -

 لخطة توزيع األطباء على عيادات الكلية .  المبدئياالعتماد  -

 االمتياز داخل مجمع العيادات . ط أطباء متابعة أداء وانضبا -
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 ( 2) مادة

 البرنامج التنفيذي 

  أدنيكحد   سهتةشههر يقضهى طبيب االمتياز منها مدة    (12: مدة البرنامج )(1) بند

 للبرنامج المعد لذلك.  طبقابمجمع عيادات الكلية  

 ( ساعة معتمدة.39)  (: إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج2) بند

قضهاء مدة من سهنة التدريب بمسهتشهفيات وزارة   االمتياز(: يجوز لطبيب  3) بند

طبقا لبروتوكول التعاون  تحت إشههراا الكلية  الصههحة والمسههتشههفيات الجامعية  

 .بالجامعة االمتيازبين هذه الجهات وإدارة شئون أطباء المعد لهذا الشأن  

المعلنة   اإلكلينيكيةيستوفى طبيب االمتياز خالل مدة البرنامج المتطلبات   (:4)  بند

عليها في كتيب  الى التكليفات األخرى المنصهههوص    باإلضهههافةمن إدارة البرنامج  

 التشغيل الخاص بالبرنامج.

بإعداد المتطلبات اإلكلينيكية والتكليفات األخرى   إكلينيكييقوم كل قسهم   (:5) بند

  شههريومتابعة تنفيذها بصهفه دوريه وتقديم تقرير  االمتيازوإعالنها على أطباء  

 ويرفع الى مجلس إدارة البرنامج.  عن أداء أطباء االمتياز

بجهدول الحضهههههور بهالعيهادات المعلن من إدارة  ب االمتيهاز  يلتزم طبيه(:  6)  بنهد

   االكلينيكية المطلوبة.ذ التكليفات والمتطلبات  البرنامج وتنفي

بالبرنامج   الخاصههةيقوم طبيب االمتياز بسههداد كافة المسههتحقات المالية  (: 7) بند

 .بالجامعةبذلك  المختصةاإلدارة لما هو معلن من    اطبق التدريبي
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الخاصهههههة   الئحة الجزاءات التأديبية بأعداديقوم مجلس إدارة البرنامج    (:8) بند

 بالبرنامج.

(: يمنح الطبيهب المتهدرب في نههايهة سهههههنهة االمتيهاز شهههههههادة معتمهده تفيهد 9)  بنهد

 تحت اشراا الكلية. اإلجباريقضاؤه لسنه التدريب 

 


