
 مديرية الشئون الصحية باالسكندرية

 ادارة طب االسنان مركزي

 برنامج التدريب الميداني الطباء االسنان االمتياز

بناء على توجيهات سيادتكم بضرورة تنظيم فترة التدريب االجباري الطباء االسنان االمتياز ووضع ضوابط موحدة مع 

 197و قرار وزير الصحةرقم  1988\10\25بتاريخ  1107وزير التعليم رقم قرار  -االلتزام بالقرارت الوزارية المنظمة 

 فانه:  -1997لسنة 

بالتعاون مع كاية طب االسنان جامعة  االمتياز االسنان الطباء الميداني التدريب برنامج على االشراف متابعة لجنة     

 االسكندرية                         

 التدريب برنامج تنسيق و بمتابعة العام التين راس مستشفى اسنان اخصائين كبير احمد المنعم عبد نسرين \د تكليف -

 لالمتياز الميداني

تم تحديد المستشفيات و المراكز التي تستقبل اطباء اسنان امتياز بناء على امكانيات المكان  من حيث توافر االخصائيين و -

 عدد وحدات االسنان و هي كالتالي:

عدد   
راسي ك

 االسنان

الطاقة 
االستيعابية 

 القصوى

shift st1 shift nd2 shift rd3 shift th4 

A P O A P O A P O A P O 

مركز ابحاث  1
 االسنان سموحة

طبيب  150 34
 9 48 30 27 43 16 30 43 اسنان امتياز

6 45 8 27 

مركز تدريب  2
االسنان  محرم  

 بك

طبيب   75 10
 اسنان امتياز

6 32 1 2 18 10 4 6 

2 6 10 2 

مستشفى اطفال  3
 الرمل

طبيب  65 8
 27 13 1 31 12   23 12 اسنان امتياز

---- 15 37  

مستشفى  4
الجمهورية 

 العام

طبيب  35 5
 اسنان امتياز

8 20   11 25 0 13 17 

-- 10 20 2 

مستشفى راس  5
 التين العام

طبيب  35 4
 3 7 2 18 10 2 24 10 اسنان امتياز

2 2 4 1 

مستشفى  6
 العامرية العام

طبيب  35 4
 13 4 1 9 6  10 2 اسنان امتياز

-- 1 9 1 

مستشفى ابو  7
 قير العام

طبيب  35 5
 -- 4 3 3 1   4 0 اسنان امتياز

3 7 12 2 

 35 100 86 13 75 91 47 131 85 19 143 81 430 70 اجمالي 

A                     جامعة االسكندرية   P                                     الجامعات االخرى     جامغة فاروسO 

تم تحديد فترة قضاء االمتياز لكل طبيب اسنان امتياز بالمكان الواحد ال تزيد عن ثالثة شهور و اليجوز التجديد فى نفس  

 المكان مطلقا طوال سنة االمتياز



يقوم كل مكان بتحديد مسؤول االمتياز من السادة االخصائيين و وضع برنامج تنفيذي لتوجيهات االدارة بحسب امكانيات كل 

 ن و افادة االدارة دوريا بهمكا

 

 :االهداف-أ

 الفعلى للتعامل الميدانى فى مختلف الوحدات و بيئات العمل المتنوعة.االكلينيكي  االعداد -1

 االعداد النفسي للتعامل مع المرضى من مختلف الفئات المرضية و العمرية و االجتماعية-2

 االدارية المختلفة .االعداد االداري للتعامل مع الجهات -3

 وضع ضوابط تناسب االمكانيات  و اعداد اطباء االسنان االمتياز وضمان عدالة التوزيع و التقييم المستمر -4

 :االنجازات 

 تم عمل خطة تدريب ميداني واضحة و موثقة :

 :العمل الية

 السادة مع تحضيرية اجتماعات عقد و بها االمتياز التدريب سيتم التى المراكز و المستشفيات تحديد -1

 .مكان كل المكانيات وفقا التدريبي البرنامج حول االراء لتبادل بها المسئولين

 .التقييم و المتابعة تتتيح و العملية الجوانب تراعى المهام محددة تدريب خطة وضع -2

 خطة و االمتياز باهداف لتعريفهم االمتياز سنة بداية قبل االمتياز االسنان اطباء مع موسع اجتماع عقد -3

 .االراء تبادل و البرنامج

 . حدة على طبيب اسنان امتياز كل بها قام التى المهام و الحاالت به يدون نموذج و تقييم نموذج عمل -4

 باول اوال الميدانى الوضع على للوقوف التدريب الماكن ميدانية زيارات عمل -5

 . التدريب سير خط لمناقشة التدريب عن المسئولين و االمتياز االسنان اطباء مع دورية اجتماعات عمل -6

 .االراء تبادل و البرنامج خطة لتقييم االمتياز سنة نهاية مع االمتياز االسنان اطباء مع موسع اجتماع عمل -7

 . للتطوير بتوصيات للخروج الميدانية المتابعة عن الناتجة المدخالت على بناء نهائي تقرير عمل -8

 

 فى االمتياز سدتك عدم و العدالة يضمن بما المستشفيات على االمتياز االسنان اطباء توزيع جدول عمل -9

 : المتاحة االماكن باختالف مختلفة خبرات اكتساب من الهدف تحقيق و بعينها اماكن

 االسكندرية جامعة 2018 دفعة االمتياز االسنان اطباء توزيع جدول

 2019-2018 فاروس جامعة االمتياز االسنان اطباء مجموعات جدول

 



 جامعة االسكندرية 2018دول توزيع اطباء االسنان االمتياز دفعة ج

  نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر

 الكلية

 

 

 

 

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة

 

 

 

 

راس  او)اطفال الرمل ياتمستشف

    الجمهورية( اوالعامرية  اوالتين 

مركز محرم بك         \او  

 مجموعة

1 

 

 

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة الكلية

 

راس  او)اطفال الرمل ياتمستشف

    الجمهورية( اوالعامرية  اوالتين 

مركز محرم بك         \او  

 مجموعة

2 

االسنان سموحةمركز ابحاث طب  الكلية  

 

راس  او)اطفال الرمل ياتمستشف

    الجمهورية( اوالعامرية  اوالتين 

مركز محرم بك         \او  

 مجموعة

3 

 اوراس التين  او)اطفال الرمل ياتمستشف الكلية

مركز          \او    الجمهورية( اوالعامرية 

  محرم بك

كز ابحاث طب االسنان سموحةمر  

 

 

 مجموعة

4 

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة

 

 

راس  او)اطفال الرمل ياتمستشف

 الجمهورية( اوالعامرية  اوالتين 

مركز محرم بك         \او     

 مجموعة الكلية الكلية

5 

 

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة

 

راس  او)اطفال الرمل ياتمستشف

 الجمهورية( اوالعامرية  اوالتين 

محرم بكمركز          \او     

 مجموعة الكلية الكلية

6 

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة

 

راس  او)اطفال الرمل ياتمستشف

 الجمهورية( اوالعامرية  اوالتين 

مركز محرم بك         \او     

 مجموعة الكلية الكلية

7 

راس  او)اطفال الرمل ياتمستشف

    الجمهورية( اوالعامرية  اوالتين 

مركز محرم بك         \او  

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة

 

 مجموعة الكلية الكلية

8 

راس  او)اطفال الرمل ياتمستشف

    الجمهورية( اوالعامرية  اوالتين 

مركز محرم بك         \او  

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة

 

 مجموعة الكلية الكلية

9 

 

راس  او)اطفال الرمل ياتمستشف

    الجمهورية( اوالعامرية  اوالتين 

مركز محرم بك         \او  

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة

 

مجموعة  الكلية الكلية

10 

 اوراس التين  او)اطفال الرمل ياتمستشف الكلية الكلية

مركز       \او    الجمهورية( اوالعامرية 

 محرم بك

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة

 

مجموعة 

11 

 اوراس التين  او)اطفال الرمل ياتمستشف الكلية الكلية

مركز          \او    الجمهورية( اوالعامرية 

 محرم بك

سموحة االسنان طب ابحاث مركز مجموعة   

12 

يقوم كل طبيب اسنان امتياز بتسجيل رغبته فى النموذج الموجود بالكلية  -  

يتم االختيار من بين مركز تدريب محرم بك او مستشفيات )اطفال الرمل او الجمهورية او العامرية او راس التين ( كل -

الجمهورية او مستشفى العامريةلكل مستشفى راس التين العام او مستشفى  10حسب مجموعته بما ال يتجاوز العدد   

لكل من مركز تدريب محرم بك او مستشفى اطفال ونجت و تكون االولوية للتوزيع الجغرافي كل طبيب  15 العددال يتجاوز  -

 اسنان فى مجموعته

–االلتزام بجدول المجموعات   

 



 جدول مجموعات اطباء االسنان االمتياز جامعة فاروس 2019-2018

 

يقوم كل طبيب اسنان امتياز بتسجيل رغبته فى النموذج الموجود بالكلية  -  

 -يتم االختيار من بين :

(مركز تدريب محرم بك او مستشفيات )الجمهورية او العامرية ( او 1  

(مستشفى اطفال الرمل او مستشفى راس التين العام او مستشفى ابوقير 2  

لكل مستشفى راس التين العام او مستشفى الجمهورية او مستشفى العامرية و ال  25كل حسب مجموعته بما ال يتجاوز العدد  

الجغرافي كل طبيب اسنان فى لكل من مركز تدريب محرم بك او مستشفى اطفال الرمل و تكون االولوية للتوزيع  40يتجاوز

االلتزام بجدول المجموعاتمع   مجموعته  

 

 

يتم توزيع اطباء االسنان االمتياز خريجي جامعات االقاليم او الجامعات الخاصة وفقا للخطة بطريقة منسقة مع اطباء   -

 االسنان االمتياز جامعة االسكندرية و جامعة فاروس الذين يمثلون العدد االكبر 

 

 

 

 

   نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر

 

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة

   

 مركز محرم بك

 العامريةا اومستشفى  اومستشفى

  الجمهورية

 

ياتمستشف  

التين او راس  او)اطفال الرمل 

 ابو قير(

 

 الكلية

 

 

A مجموعة    

 

 

 

 مركز محرم بك

 العامريةا اومستشفى  اومستشفى

  الجمهورية

 

ياتمستشف  

التين او راس  او)اطفال الرمل 

 ابو قير(

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة  الكلية

 

B مجموعة   

 

 

ياتمستشف  

التين او ابو راس  او)اطفال الرمل 

 قير(

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة  الكلية

 

   

 مركز محرم بك

 العامريةا اومستشفى  اومستشفى

  الجمهورية

 

 مجموعة

C 

 

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة   الكلية

A 

   

 مركز محرم بك

العامريةا اومستشفى  اومستشفى

الجمهورية    

 

ياتمستشف  

التين او ابو راس  او)اطفال الرمل 

 قير(

 مجموعة

D 

 



 :يسير التدريب بخطى منظمة و يجري متابعة االداء دوريا 

 :زيارات ميدانية الماكن التدريب  -أ

 

                    2019- يناير-3 الخميستم عمل زيارة ميدانية لمركز ابحاث االسنان سموحة   -1

      2019- يناير-13 االحدتم عمل زيارة ميدانية لمستشفى الجمهورية العام  -2

                                                                              2019- 3-5 الثالثاء الرمل اطفال لمستشفى ميدانية زيارة عمل تم -3

 لقاءات مع السادة االطباء االسنان مسؤولى االمتياز :  -ب  

 2019\6\11الثالثاء  -

 على الدين على زبيب    \مسؤول االمتياز مستشفى العامرية العام   د

 جمال مناع \محي الدين  بحضور السيد الدكتور رئيس قسم االسنان بالمستشفى د \مسؤول االمتياز مستشفى ابو قير العام د

 2019\6\13الخميس  -

 ريهام عبد المطلب  \مسؤول االمتياز مستشفى الجمهورية العام د

  بسمة مراد \دمسؤول االمتياز مستشفى راس التين العام 

 2019\6\18الثالثاء  -

 نهى الدغار \مسؤول االمتياز مركز تدريب االسنان محرم بك  د

 2019\6\20الخميس  -

 عزة الحسيني \مستشفى اطفال الرمل  د االمتياز مسؤول

  2019\8\7االربعاء  -

تم عقد اجتماع مسؤولي االمتياز مع لجنة االشراف على التدريب الميداني لالمتياز بكلية طب االسنان جامعة االسكندرية   -

 برئاسة السيدة الدكتورة عبير الحضري مدير عام ادارة طب االسنان مركزي باالسكندرية  و السيدة االستاذة الدكتورة 

 \عصام رئيس قسم طب اسنان االطفال و طب المجتمع  ا.د وفاء 

 تم مناقشة الخطط المطبقة بكل مكان تبعا المكانياته 

-1تم التنويه بتحديث نموذج الحاالت الذى يتم امضاء الحاالت فيه و تفعيله و تم توزيعه تمهيدا لتنفيذه بداية االمتياز الجديد 

11-2019 

 2019-11-1بداية االمتياز الجديد متياز اسنان جامعة االسكندرية  تمهيدا لتنفيذه تم التنويه باستحداث كتيب تقييم ا

اسماء االمتياز الموجود و اسم الجامعة و عدد  موضحا به تم التشديد على متابعة االنتظام و موافاة المديرية بكشف شهري 

 ايام الغياب و عدد الحاالت 



 :2020-2019خطة التدريب الميداني 

 

 التوسع فى مهارات و مجاالت التدريب -1

العمل على تنفيذ خطة تدريب ميداني الطباء االسنان االمتياز باستقبال المستشفيات والتى تم عملها بالفعل و لم يتثنى  -2

 تنفيذها 

 عمل نماذج تقييم و متابعة دورية ووضع الية منظمة لذلك -3

 تفعيل حفظ بيانات و تحليل احصائي دوري لالداء بصورة حديثة باستخدام الكومبيوتر -4

 ييم و تطوير الوحدات لزيادة عدد المناسب منها الستقبال تدريب ميداني لالمتيازمتابعة تق -5

 عمل محاضرات تعريفية للسادة مسؤولى االمتياز  -6

 عمل محاضرات تعريفية الطباء االسنان االمتياز و التوسع فى االنشطة العلمية لهم . -7

 2019-11-1تمهيدا لتنفيذه بداية االمتياز الجديد  تحديث نموذج الحاالت الذى يتم امضاء الحاالت فيه و تفعيله  -8

 2019-11-1التنويه باستحداث كتيب تقييم امتياز اسنان جامعة االسكندرية  تمهيدا لتنفيذه بداية االمتياز الجديد  -9

 

 الخطط المتعثرة :

 مقترح برنامج تدريب اطباء االسنان االمتياز باستقبال المستشفيات العامة :

 (2015)منذ 

 الهدف / -

تنمية مهارات اطباء االسنان االمتياز و تاهيلهم للعمل الطبي و اساسيات الرعاية الصحية خاصة لمن سيعمل منهم 

 بمستشفيات تاكيدا الهمية وجود طبيب اسنان مؤهل للتعامل مع حاالت المستشفيات.

 تفعيل دور اخصائي جراحة الفم و تطوير االداء و المهام

 

 \الصعوبات -

التواجد بقسم االستقبال للمستشفى يحتاج اشراف كامل و تنسيق على اعلى مستوى مع السيد مدير عام المستشفى و  -

السيد رئيس قسم االستقبال و السيد رئيس قسم االسنان و اخصائي جراحة فم يكون متواجد و مسئول عن اطباء 

 االسنان االمتياز فى االستقبال .

المام طبيب االسنان باالسعافات االولية و التشخيص المبدئي للحاالت المرضية الطارئة و التى قد  قلة الوعى باهمية -

 يتعرض لمواجههاتها اثناء عالج مرضى االسنان بصفة عامة.

 

 

 

 

 

 

 



 2019-2018دول اعداد االمتياز الذين تم تدريبهم على مدار عام االمتياز ج

  االعداد اسم الجامعة  

 حكومي 171 االسكندريةجامعة  1

  205 جامعة فاروس 2
 

 )دفعة فبراير( 14

 خاص

 حكومي 22 جامعة طنطا  3

 خاص 26 جامعة سيناء 4

 حكومي 10 جامعة المنصورة  5

 خاص 8 جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا  6

 خاص 8 جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا  7

 حكومي 6 جامعة المنيا  8

 خاص 5 الجامعة البريطانيا   9

 خاص 3 جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة و االداب  10

 خاص 1 جامعة النهضة 11

 خاص 1 اكتوبر 6جامعة  12

 حكومي 1 جامعة جنوب الوادي  13

 خاص 1 جامعة المستقبل  14

 حكومي 1 جامعة القاهرة 15

 حكومي 1 جامعة االزهر 16

 حكومي 1 جامعة عين شمس  17

 عربية 1 جامعة حلب  18

  486 اجمالي 

 

 

 



 

 

 

  

 نسرين عبد المنعم احمد  \اعداد د 

 عضو لجنة التدريب الميداني الطباء االسنان االمتياز 

 منسق عام برنامج التدريب الميداني الطباء االسنان االمتياز  

 )كبير اخصائيين اسنان مستشفى راس التين العام (

جامعة االسكندرية
35%

جامعة فاروس
45%

جامعة 

جامعة سيناء
5%

جامعة المنصورة 
2%

جامعة مصر للعلوم و 
التكنولوجيا 

2%

جامعة الدلتا للعلوم و
التكنولوجيا 

2%

جامعة المنيا 
1%

الجامعة البريطانيا  
1%

خاصة اخرى
1%

حكومي اخرى
1%

النسب المئوية 

جامعة 
االسك
ندرية

جامعة 
فارو
س

جامعة 
طنطا 

جامعة 
سيناء

جامعة 
المن
صور

ة 

جامعة 
مصر 
للعلوم
و 
والتكن

لوجيا 

جامعة 
الدلتا 
للعلوم
و 
والتكن

لوجيا 

جامعة 
المنيا 

الجام
عة 
طالبري

انيا  

خاصة 
اخرى

حكوم
ي 

اخرى

جامعة 
حلب 

االعداد 171 219 22 26 10 8 8 6 5 6 4 1
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