
 االشعه والتصوير الطبىبرنامج تدريب امتياز 

 

  -:الالئحة الخاصة باالمتياز

 -المقدمه: 

 الطبى والتصوير االشعه  شعبةمن المهام االساسيه التى تقوم بها  الطبى والتصوير االشعه تدريب امتياز        

 ليه.العداد الخرجين للعمل بكفاءه مهنيه وسلوكيه عاليه تؤهلهم لمهامهم المستقب

فحوص الموجات فوق  ،  االشعه العاديهفحوص )و  قد اقتصر التدريب على االقسام اإلكلينكيه األساسيه       

اشعه االسنان,  فحوصالطب النووى,  فحوص , االشعه المقطعيه فحوص ، الرنين المغناطيسى فحوص ،  الصوتيه

 .(  العالج االشعاعى

 -وصف برنامج االمتياز :

صقل المهارات المختلفه التى اكتسبت  الطبى والتصوير االشعه برنامجنامج االمتياز الفرصه لخريجي يتيح بر      

 االشعهفى تخصص   الطبيهخالل سنوات الدراسه باالضافه الى التدريب على ممارسه وتطبيق نظم الخدمات 

التى يتم  الطبيهمع المؤسسات  بالكليه بالتعاون الطبى والتصوير االشعهوذلك تحت اشراف قسم  الطبى والتصوير

 التدريب فيها

 -رساله برنامج االمتياز :

بالكليه حيث ترتكز على اعداد  الطبى والتصوير االشعه برنامجتنبع رساله برنامج االمتياز الرساله الشامله ل      

تسمح له بالمنافسه فى على درجه عاليه من الكفاءه و الجوده والتميز  الطبى والتصوير االشعهاخصائى  واخصائيه 

 اسواق العمل القوميه و االقليميه.

 -فلسفه برنامج االمتياز:

تقوم فلسفه برنامج االمتياز على أن التوجيه والمتابعه المستمره بجانب االشراف الجيد فى اماكن تدريب             

يؤدى الى تنميه وصقل  (الطبى والتصوير االشعه متميزه )تتيح المناخ المحفز لنمو المهارات االكلينكيه لدى أمتياز

 والتصوير االشعهاخصائى  واخصائيه المهارات الفنيه واالداريه لدى الخريج والذى  يؤدى بدوره للوصول الى 

متكامله و قادره على تحمل  الطبى والتصوير االشعهخدمه  فى مجال  ذات كفاءه عاليه قادره على اعطاء  الطبى

  ا .مسئوليتها تجاه مجتمعه

 



 -اهداف برنامج االمتياز: 

 الهدف العام:

فى التخصصات االكلينكيه  الطبى والتصوير االشعه برنامجيهدف برنامج االمتياز الى تدريب خريجى          

 فحوص ، المغناطيسى الرنين فحوص  ، الصوتيه فوق الموجات فحوص  ، العاديه االشعه فحوص)األساسيه وهى 

فى اماكن تدريب متميزة تسمح  .(  االشعاعى العالج, االسنان اشعه فحوص, النووى الطب حوصف,  المقطعيه االشعه

لهم بالتطوير المستمر للذات شخصيا ومهنيا وذلك عن طريق دمج المعلومات و المهارات و السلوكيات المكتسبه 

الطبيه فى مجال  الرعايهخالل سنوات الدراسه االربعه للوصول بالخريج الى المستوى الذى يمكنه من تقديم 

  .  طبىذات الجوده العاليه و القيام بدوره كعضو نشط فى الفريق الو  كامله  تخصصه 

 -األهداف الخاصة:

 -قادرا على : الطبى والتصوير االشعه برنامجعند االنتهاء من برنامج االمتياز يكون خريج   

  مجال تخصصهفى  متكامله وذات كفاءه وجوده عاليه طبيهتقديم رعايه. 

  االشعه والتصوير الطبىفى تخصص  المتكامله الخدمهاستخدام التقنيات الحديثه لتقديم. 

  الطبى والتصوير االشعهالطبيه فى  تخصص   ممارسه الوظائف االداريه الالزمه لجوده الرعايه. 

  الكامله الصحيه  تطبيق طرق االتصال المختلفه التى تساعد على الوصول الى الرعايه 

  . المشاركه فى اعداد وتقديم تثقيف صحى للمرضى وأقاربهم 

 .المشاركه فى إعداد وتنفيذ انشطه تعليميه مختلفه مثل الندوات والحلقات النقاشيه 

  الطبيه فى تحقيق جوده الرعايه الطبىالتعاون مع اعضاء الفريق. 

 

 ( 1ماده )     

ج التدريب العملى واالشراف على تنفيذها بعد موافقه بوضع خطه برنام الطبى والتصوير االشعه برنامجيقوم 

 فحوص  ، العاديه االشعه فحوص)مجلس الكليه على ان تشمل الخطه التخصصات االكلينيكيه االساسيه وهى: 

, النووى الطب فحوص,  المقطعيه االشعه فحوص ، المغناطيسى الرنين فحوص  ، الصوتيه فوق الموجات

 ( االشعاعى جالعال, االسنان اشعه فحوص

 (2ماده)

 يحصل المتدرب على درجة البكالوريوس بعد اجتيازه بنجاح جميع تخصصات التدريب .

   



 

 (  3ماده)           

فى حاله رسوب المتدرب فى تخصص من تخصصات التدريب عليه ان يعيد الفتره  التى رسب فيها فى نهايه 

 السنه التدريبيه.

 (4ماده)    

س الكليه عليه إعاده التدريب فى المجال الذى تغيب ل( بدون عذر يقبله مج%10به غياب )ب نسإذا تجاوز المتدر

 فيه.

 -نظام السنه التدريبيه :

  يشترط اللتحاق الطالب و الطالبه بالسنه التدريبيه النجاح فى جميع المواد بجميع المقررات الدراسيه بالفرق

 االربعه.

  شهرا(12مدتها )السنه الدراسيه سنه ميالديه كامله 

 : تبدأ السنه التدريبيه طبقا للمواعيد التاليه- 

 . اعتبار من اول سبتمبربالنسبه للناجحين فى الدور االول 

      اعتبار من اول ديسمبر للناجحين فى الدور الثانى..  

 اعتبار من اول ابريل للناجحين فى دور فبراير                                

السنه التدرييبيه فى كل عام عند إعالن نتيجه الفرقه الرابعه وعلى الطالب الناجحين التوجه الى إداره   يعلن عن بدء  

الخريجين بقسم شئون الطلبه  واإلطالع على لوحه االعالنات الخاصه باالمتياز لمعرفه تاريخ ومكان عقدالبرنامج 

 على جداول توزيع األمتياز على اماكن التدريب المختلفه.  اإلرشادى بالكليه فى بدايه السنه التدريبيه وكذلك االطالع

  -على الطالب و الطالبه إحضار األتى :

 صوره شخصيه . 3عدد -1

 .دوسيه بالستيك -2

 األدوات الكتابيه. -3

( وعلى طالب االمتياز فى كل المجموعات ORIENTATIONيبدأ برنامج االمتياز بفتره زمنيه إرشاديه عامه )

 حضور هذه الفتره اإلرشاديه )عند بدايه كل دوره تدريبيه يتم عقد فتره تدريبيه إرشاديه فى التخصص(التخصصيه 

 .بالكليه بالتعاون مع المؤسسات الصحيه التى يتم التدريب فيها االشعه والتصوير الطبىوذلك تحت اشراف قسم 

  . 



بكلية العلوم الطبية التطبيقية وإداره  بىالط والتصوير االشعه  برنامجيخضع طالب االمتياز إلشراف كل من 

 المستشفى أو المؤسسه الصحيه التى يتم التدريب فيها كال فيما يخصه كاالتى:

 -بكليه العلوم الطبيه التطبيقيه:  الطبى والتصوير االشعه برنامجاختصاصات 

 بناء على اقتراح لجنه  إختيار اماكن التدريب : تحدد أماكن التدريب العملى سنويا بموافقه مجلس الكليه

 االمتياز

 . إتخاذ اإلجراءات الرسميه للموافقه على تدريب االمتياز بالمستشفيات والمؤسسات الصحيه المختلفه 

 .توزيع الطالب على الدورات التدريبيه المختلفه 

 ت المتابعه الفنيه واالدرايه لطالب اإلمتياز عن طريق مجموعات االشراف على االمتياز فى التخصصا

 بالتعاون مع المشرفين من الوحدات التى يتم التدريب فيها .االساسيه  اإلكلينكيه  

 . تقييم اماكن التدريب فى نهايه كل دوره تدريبيه 

  سلوكيه ..إلخ( و تحويلها إلى الشئون القانونيه  –إداريه  –النظر فى الشكاوى المقدمه من اإلمتياز )فنيه

 تى يتدرب فيها االمتياز التخاذ الالزم أذا الزم االمر .بالمستشفى أو المؤسسه الصحيه ال

 -إختصاصات المستشفيات المعنيه بالتدريب :

 . كتابه إقرارت إستالم العمل عند بدايه السنه التدريبيه 

 .  التوقيع فى الدفاتر الرسميه للحضور واالنصراف 

 ى.حصر الغياب بانواعه والتأخير وإتخاذ الالزم طبقا لقواعد المستشف 

 . توفير اإلمكانيات و اإلمدادات الالزم للتدريب اإلكلينكى 

 .إعتماد اإلجازات المختلفه بعد توقيعها من أحد أعضاء المجموعه المشرفه على التدريب 

 . النظر فى  الشكاوى المحوله من الكليه وإتخاذ الالزم بشأنها قانونيا 

 -نظام اإلجازات خالل السنه التدريبيه :  

 62بشأن نظام العاملين المدنين بالدوله وتعديالته )المواد 1978لسنه 47يطبق نظام اإلجازات وفقا لقانون               

ل أو الموظف أن ينقطع من عمله اال من هذا القانون على انه ال يجوز للعام62(. وتنص الماده 63،64،65،67،

( ووفقا للضوابط و اإلجراءات التى تضعها السلطه  63،64،65إلجازه يستحقها فى حدود االجازات المقرره بالمواد )

 المختصه.

  -(:64أوال.اإلجازه العارضه )ماده  

 ( عارضه خالل السنه التدريبيه االثنتاعشر شهرا و ال يجوز7يستحق االمتياز) ضم أكثر من  أيام

 يومين متتالبين منها.



 . ال يحتسب  الغياب اجازه عارضه فى ايام الجمع والعطالت او االعياد 

 .يتم تقديم طلب اجازه عارضه عقب العوده المباشره لمقر العمل واال فلن يعتد بها 

  (لطبىا والتصوير االشعه برنامجيوقع الطلب من احد اعضاء المجموعه المشرفه على االمتياز )من 

 ثم التوجه الى مشرفه الوحده )من المستشفى( لالعتماد وإستكمال اإلجراءات اإلداريه .

  حسب  ساعه )مثل السهر( 12يحتسب يوم غياب بيومين إجازه عارضه وذلك فى فترات العمل لمدة

 اذا سمح الرصيد بذلك.  نظام جهه التدريب 

 

 -(:65ثانيا.اإلجازه السنويه )االعتياديه()ماده

 يوم إعتياديه بعد مضى )سته أشهر(من السنه التدريبيه . 15 الطبى والتصوير االشعهستحق إمتياز ي 

 ( 3يعلن قبول رغبات اإلمتياز فى الموعد المفضل للحصول على اجازاتهم االعتياديه بعد مضى )شهور

  من بدايه السنه التدريبيه.

 االشعه برنامجتدريب ثم تقدم الى رئيس  ويتم تقديم الرغبات) يفضل رغبتين( الى رئيس كل مجموعه 

 .الطبى والتصوير

 بفحص الرغبات والتنسيق بينهم وبين  االشعه والتصوير الطبى المختصة ببرنامج داره اإلقوم ت

 احتياجات العمل بوحدات التدريب المختلفه وإستخراج جدول نهائى لمواعيداإلجازات السنويه لالمتياز.

 ازات بالوحدات المختلفه  للتدريب.يتم االعالن عن جدول اإلج  

  اكتوبرويقدم  6جامعه   –يكتب طلب الحصول على االجازه السنويه بأسم  أ. د. مدير عام المستشفيات

 الى احد أعضاء المجموعه المشرفه على  االمتياز )قبل الموعد المقرر بأسبوعين (.

  بالكليه أو من ينوب عنه . االشعه والتصوير الطبى  برنامجثم  الطلب من أ. د.  رئيس 

 . ثم يوجه الطلب الى مشرفه الوحده )من المستشفى ( لالعتماد واستكمال االجراءات االداريه 

 -ثالثا :االجازه المرضيه:

  الى اللجنه الطبيه المعنيه من قبل المستشفى بواسطة طلب  االشعه والتصوير الطبى يتم تحويل امتياز

المجموعه المشرفه على االمتياز )من الكليه ومن مشرفه الوحده من  تحويل موقع عليه من أحد أعضاء

 المستشفى ( لتوقيع الكشف الطبى عليها وتقدير إحتياجها الى العالج أو االجازه المرضيه .

  فى حاله حصول االمتياز على أجازه مرضيه يسلم اصل قرار االجازه والموقع والمختوم من طبيب

لوحده )من المستشفى (التى يتدرب بها االمتياز لعمل الالزم اداريا تسلم اللجنه الطبيه الى مشرفه ا

 البرنامجب االشعه والتصوير الطبى  برنامجصوره من قراراالجازه الى عضو المجموعه  المشرفه من 

 بالقسم. االشعه والتصوير الطبى لالحتفاظ بها فى دوسيه امتياز 



 الطبيه يتم  و الطالبه من الحضور للعرض على اللجنهفى حاله المرض الشديد وعدم تمكن الطالب ا

االشعه  قسم ( ورئيس برنامج)بال االشعه والتصوير الطبى  شعبةاالمتياز ب تبليغ المجموعه مشرف

)بالمستشفى ( تليفونيا أو تليغرافيا أو بحضور أحد االقارب للطالبه او الطالبه ويتم والتصوير الطبى 

 قرب مكتب صحه تابع للمسكن او القومسيون الطبى حسب الحالة.تحويلها من المستشفى الى ا

  فى حاله دخول المستشفى للعالج او الوضع يتبع روتين المستشفى فى طريقه الدخول وعند الخروج من

والتشخيص  \ \الى  \ \المستشفى يقدم طلب للحصول على ما يفيد تواجده بالمستشفى فى المده من  

خروج من المستشفى ويختم من مكتب الخدمات االجتماعيه بالمستشفى التى تم والراحه المطلوبه بعد ال

أكتوبر ويكرر  6العالج بها بعد العوده للعمل تعتمد هذه االجازه من اللجنه الطبيه بمستشفيات جامعه  

 البند الثانى .

 -:ملحوظه

 -بعد اعتماد االجازه المرضيه يراعى االتى عند التنفيذ:

  او اجازه تحسب ضمن ايام المرضى اذا تخللها راحه 

  البد من الحضور مباشره بعد االجازه المرضى حتى لو تبع االجازه يوم راحه 

 . اذا كانت االجازه فى فتره السهر تعوض ايام السهر بعد االجازه ويتم التاكيد على ذلك قبل القيام باالجازه 

 -حاالت الغياب:

  ن المستشفى التى يتدرب بها بخصم يوم الغياب )مع ايام االمتياز يوقع عليه عقاب م غيابفى حاله

 جزاء تزداد بتكرار الغياب بدون أذن ( من المكافأه الشهريه .

  تحسب نسبه الحضور و الغياب فى نهايه كل دوره تدريبيه وقد يعيد االمتياز الدوره  فى حاله تعديه

 نسبه الغياب باالضافه الى عقاب مادى يكون سبق توقيعه عليه 

 

 -حاالت تأجيل االمتياز  السنه التدريبيه:

  تأجيل السنه التدريببه  كامله او تأجيل دوره او اكثر خالل  االشعه والتصوير الطبى يجوز المتياز

 السنه.

  االدارة فى حاله الرغبه فى التأجيل يقدم طلب موضحا به سبب التأجيل ينظر فى الموافقه عليه من قبل

 المختصة.

 قبل بدء السنه التدريبيه او الدوره المراد تأجيلها  برنامججيل الى قسم شئون االمتياز باليقدم طلب التأ

 بشهر على االقل .



  فى حاله الرغيه فى التاجيل لظروف طارئه اثناء التدريب بدورة ما. يوضح فى الطلب المقدم هذه

 من عدمه. الظروف للنظر فيها وكذلك يشار الى حصول االمتياز على المكافأه المالية

 

 -نظام التقويم خالل السنه التدريبيه: 

  بتدوين المهام اليوميه التى ينفذها فى سجل االداء اليومى الخاص  االشعه والتصوير الطبى يقوم امتياز

 به ثم يعتمد هذا السجل من احد اعضاء مجموعه االشراف على االمتياز يوميا فى هذا التخصص من

 ه اسبوعيا من رئيس المجموعه. على ان يتم اعتماد البرنامج

  سجل االداء اليومى الخاص به فى نهايه كل دوره تدريبيه الى  االشعه والتصوير الطبى يسلم امتياز

رئيس المجموعه حيث يتم تقييمه تبعا لما قام بتنفيذه بالنسبه لما يجب ان يقوم به ويتم وضع التقييم 

 غير مرضى(.\)مرضى 

 شعبةاالمتياز فى الدوره الى رئيس  ءتسلم استمارة التقييم الخاص بادا فى نهاية  كل دوره تدريبه 

بعد اعتماده من رئيس مجموعه االشراف على االمتياز فى  بالبرنامج االشعه والتصوير الطبى 

 التخصص .

  بأستكمال بنود التقويم االخرى للوصول الى التقويم النهائى  االشعه والتصوير الطبى  برنامجيقوم

 قد اجتاز الدوره او تقرر له إعاده الدوره . االشعه والتصوير الطبى ه حيث يحدد اذا كان امتياز للدور

  غير مرضى فقد يقرر له اعادة الدوره بناءا على موافقه  االشعه والتصوير الطبى اذا كان تقويم امتياز

عليه مراجعه مكتب ولجنة االمتياز ومجلس الكليه و االشعه والتصوير الطبى مجلس القسم الداره 

 شئون االمتياز بإدارة شئون الطلبه للتعرف على ميعاد إعادة الدوره فى نهاية السنه التدريبيه .

 -المخالفات والجزاءات:

  بشان الئحة  مخالفات والجزاءات  1986لسنه  503يجدر االشاره هنا الى ان هناك قانون رقم

االشعه والتصوير شفيات التدريب ونظرا الن االمتياز بالمستشفيات الذى تم تطبيقه على العاملين بمست

يتم تدريبهم بهذه المستشفيات فإنه يجوز التطبيق لبعض بنود الالئحه الخاصه بالجزاءات عليهم  الطبى 

 وفقا لنوع المخالفه مثل )التأخر فى الحضور ، مخالفات الزى ، النوم اثناء العمل (

  لبعض االعمال التى ال تناسب اداب واخالقيات  ير الطبى االشعه والتصوفى حاله اقتراف أمتياز

المهنه فإنه ذلك يؤخذ فى االعتبار عند تقويم االمتياز بالدوره التدريبيه التى حدثت بها المخالفه مما 

 يؤثر على إجتيازه لهذه الدوره بنجاح وقد يؤدى ذلك الى اعادة الدوره كامله.

 

 


