
 

 2020-2019التدريب الميداني الطباء االسنان االمتيازتقرير

 

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

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

 فانه:  -1997لسنة 

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

 االسكندرية                         

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

 عدد وحدات االسنان و هي كالتالي:

عدد   
كراسي 
 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  200 34
اسنان 
 28 35 61 41 80 63 امتياز

Covid 19 
emergency 
precaution 

period 

62 59 ?? 

مركز تدريب  2
االسنان  

 محرم  بك

طبيب   75 10
اسنان 
 9 41 9 17 38 15 امتياز

15 31 ?? 

مستشفى  3
 اطفال الرمل

طبيب  65 8
اسنان 
 -- 40 15 1  40 14 امتياز

14 -- --- 

مستشفى  4
الجمهورية 

 العام

طبيب  35 5
اسنان 
 0 25 11 --  20 8 امتياز

   

مستشفى راس  5
 التين العام

طبيب  35 4
اسنان 
 2 18 10 2 24 10 امتياز

16 - - 

مستشفى  6
 العامرية العام

طبيب  35 4
اسنان 
 1 9 6  10 2 امتياز

   

مستشفى ابو  7
 قير العام

طبيب  35 5
اسنان 
 3 3 1   4 0 امتياز

   

مستشفى  8
صدر 

 المعمورة

طبيب  10 2
اسنان 
  1 1 5 - - 5 امتياز

   



مستشفى  9
اطفال فوزي 

 معاذ

طبيب  15 3
اسنان 
  1 5 - - - - امتياز

9 - - 

 515 75 اجمالي 

117 216 61 118 177 47  

 ؟؟ 90 116

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

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

 مكان و افادة االدارة دوريا به

 

 :االهداف-أ

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

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

 االعداد االداري للتعامل مع الجهات االدارية المختلفة .-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

 تبادل و البرنامج خطة و االمتياز باهداف لتعريفهم االمتياز سنة خالل االمتياز االسنان اطباءالتواصل مع  -3

 .االراء

دة لجميع ح على طبيب اسنان امتياز كل بها قام التى المهام و الحاالت به يدون نموذج و تقييم نموذج عمل -4

 . الجامعات 

 .االسنان جامعة االسكندريةتم نفعيل كتيب الحاالت الخاص بكلية طب  -5

 on-lineتم التعامل مع فترة جائحة الكورونا وتنفيذ التباعد االجتماعي و تخفيف القوة و تفعيل التدريب  -6

 



 فى االمتياز سدتك عدم و العدالة يضمن بما المستشفيات على االمتياز االسنان اطباء توزيع جدول عمل -7

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

 االسكندرية جامعة 2019 دفعة االمتياز االسنان اطباء توزيع جدول

 2019-فاروس جامعة االمتياز االسنان اطباء مجموعات جدول

 جامعة االسكندرية 9201دول 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 

 مركز ابحاث طب االسنان سموحة 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 

مركز محرم بك         \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 -

التين العام او مستشفى الجمهورية او مستشفى العامريةلكل مستشفى راس  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 

 



 - جائحة كورونا 

ات السادة الوزراء و عمداء الكليات بناء على توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتعليم  

 تم التعامل مع الوضع فى ضوء المستجدات ؛

2020اعفاء اطباء االسنان االمتياز من الحضور خالل فترة االجراءات االحترازية من شهر مارس الى اغسطس  -  

 

   -عمل دورات تدريبية -on line -خالل شهر اغسطس2020 : 

 

التدريب الرئيسي عبير الحضري و التعاون مع مركز \باشراف ادارة طب االسنان بمديرية الشئون الصحية باالسكندرية  د 

مسؤول التدريب باالدارة تم تغطية الموضوعات الهامة منها تدريب االنعاش القلبي الرئوي    صالح ناهد\بسموحة و تنظيم د  

ايمان جابر ادارة الطواريء بالمديرية  \د  

عن استقبال تدريب  االمتياز نظرا لتوقف مستشفيات الجمهورية و ابوقير و العامرية و صدر المعمورةتم اعادة توزيع 

.االمتياز   

 

2020فى الفترة االخيرة شهري سبتمبرو اكتوبر جامعة فاروس على مراكز طب االسرة تم توزيع اطباء اسنان االمتياز  

 م اسم المركز الطبي عدد كراسي االسنان عدد اطباء االسنان االمتياز جامعة فاروس

 1 مركز طبي سان ستفانو  15

اسرة سموحةمركز طب   15  2 

 3 مركز طب اسرة المندرة  10

 4 مركز سيدي بشر بحري  10

 5 طب اسرة باكوس  10

 6 مركز طبي العمراوي  8

 7 مركز المتراس  8

وحدة طب اسرة العجمي   10

 البحرية

8 

ط.ا 86 وحدات 8اجمالي      

  

 

 

 



 

 

تم التدريب االكلينيكي بحسب االمكانات المتاحة لكل مكان من عالج تحفظي و جراحة فم و عالج لثة و اشعة اسنان -  

تم عمل محاضرات مكافحة عدوى باالماكن و التوعية بخطورة المرحلة و التعامل مع المرضى فى ظل جائحة الكورونا -  

 لالدوات و االالت المستخدمة فى العمل  demonstrationتم عمل -

 لبعض المهارات فى جراحة الفم  demonstrationتم عمل  -

 االمتياز فى التثقيف الصحي االسنان تم مشاركة اطباء  -

 seminarsاالمتياز بحضور محاضرات علمية فى مختلف المجاالت و عمل االسنان تم مشاركة اطباء 

 ريتم مشاركة اطباء االسنان االمتياز فى استخدام جهاز االندو روتا

تم مراجعة كتيب التقييم الخاص باطباء االسنان االمتياز جامعة االسكندرية و عمل ملحوظات عن اعداد الحاالت و الوقوف 

 الفعلي و ماتم من خطوات التدريبعلى التدريب 

تم التاكيد على ضرورة االلتزام باتخاذ كافة التدابير االحترازية و االلتزان التام بمعايير مكافحة العدوى و ارتداء كامل 

 الواقيات الشخصية عند التعامل مع الحاالت و التواجد فى عيادات االسنان 

 د تم تفعيل التباعد االجتماعي و تخفيف التواج

 توصيات  

 فى ضوء المستجدات 

 on lineتفعيل التدريب 

 تخفيض االعداد بعمل جدول تبادلي مع مراعاة تاكيد االلتزام بالتعليمات

 مشساركة وحدات و مراكز طب االسرة فى التدريب 

او االلفرز او وجود خطة بديلة فى حالة ال قدر هللا حدوث موجة اخرى لجائحة الكورونا و قصر عمل المستشفيات للعزل 

 الطواريء

 و استخدام الواقيات الشخصية بالطريقة الصحيحة.التركيز على اهمية تدريب مكافحة العدوى 

 

 

 

 اعداد   

 نسرين عبد المنعم احمد  \د

 عضو لجنة التدريب الميداني الطباء االسنان االمتياز 

  

 )كبير اخصائيين اسنان مستشفى راس التين العام (

 14-11-2020  


