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 األسىان: مكتب التعليم المستمر لطب بتىظيم األسىانفي المركز التخصصي لطب وشاط علمي شروط إقامت 

 

دالل ثىدي، لجم شهز )عهى  األسُبٌ، د. ز نطتًكزبة رسًً يىجه نزئٍس يكزت انزعهٍى انًسز .1

 وٌزضًٍ اَرً:انُشبط انعهًً األلم( يٍ ربرٌخ رُظٍى 

  ٌانزئٍسً.انُشبط انعهًً عُىا 

  انُشبط انعهًًربرٌخ اثزذاء واَزهبء. 

  أرثعخ أهذاف عهى األلم(.انُشبط انعهًً أهذاف( 

 .يهخض نهًبدح انعهًٍخ انزً سٍزى طزحهب 

 .انفئخ انًسزهذفخ 

 .انسٍزح انذارٍخ نهًحبضز 

  ًاَرً: ٌشًم ُشبط انعهًًنهجذول رفظٍه 

 نكم يحبضزح )انىلذ(. انفززح انشيٍُخ انًحذدح 

 عُبوٌٍ انًحبضزاد. 

، ٌمىو يكزت انزعهٍى انًسزًز نطت األسُبٌ ثًخبطجخ نعهًًانُشبط اثعذ انًىافمخ انًجذئٍخ عهى رُظٍى  .2

( KIMSCEPDيكزت انزعهٍى وانزطىٌز انًهًُ انًسزًز انزبثع نًعهذ انكىٌذ نهزخظظبد انطجٍخ )

 نهحظىل عهى َمبط انزعهٍى انًسزًز.

انكىٌذ رفض يكزت انزعهٍى وانزطىٌز انًهًُ انًسزًز انزبثع نًعهذ  أو ٌزى إعالو يمذو انخذيخ ثمجىل .3

 . هُشبط انعهًًنهزخظظبد انطجٍخ ن

انًعزًذ يٍ يكزت  ُشبط انعهًًنهضزورح انزشاو انجهخ انًمذيخ نهخذيخ ثًىالٍذ انجذول انزفظٍهً  .4

( KIMSCEPDانزبثع نًعهذ انكىٌذ نهزخظظبد انطجٍخ ) انزعهٍى وانزطىٌز انًهًُ انًسزًز

 وانىكٍم انًسبعذ نشؤوٌ طت األسُبٌ.

، وعهٍه انحظىل عهى يىافمخ يكزت انزعهٍى ُشبط انعهًًنه انخذيخ ثزظًٍى ثىسزز/ يطىٌخٌمىو يمذو  .5

ُشبط ثبن يب ٌزعهككم انًسزًز نطت األسُبٌ لجم رىسٌعه عهى يزاكش انخذيخ، عهًبً ثأَه طجبعخ ورىسٌع 

 هً يٍ يهبو يمذو انخذيخ ثبنكبيم. انعهًً
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وانجىفٍه  ُشبط انعهًًثبنانجهخ انًمذيخ نهخذيخ لبئًخ ثبحزٍبجبرهب يٍ انزجهٍشاد انفٍُخ وانخبطخ  رمذو .6

 ثأسجىعٍٍ عهى األلم.ُشبط نالجم ثذء 

نهزعزف عهى  )عهى األلم(ُشبط انعهًً انلجم ٌىو يٍ ٌشززط رىاجذ فًُ يٍ انجهخ انًمذيخ نهخذيخ  .7

 أجهشح لبعبد انًحبضزاد ويالءيزهب ألجهشح انًحبضز )انىطالد انكهزثبئٍخ وغٍزهب(.

)جهبس انكًجٍىرز انًزاد اسزخذايه، ٌشززط رىاجذ فًُ يٍ انجهخ انًمذيخ نهخذيخ نًزبثعخ عًم األجهشح  .8

الىشاط العلمي، األقل مه بذء ساعت على  قبل، انجزوجكزىر، ... إنخ(انًٍكزوفىٌ، انسًبعبد، جهبس 

 .بالكاملىشاط الالمحذدة حتى اوتهاء  جذي طيلت الفترةوتىا

ُشبط انٌشززط رىاجذ شخض ًٌثم انجهخ انًمذيخ نهخذيخ نإلشزاف انعبو ويزبثعخ انحضىر وحسٍ سٍز  .9

 .انعهًً

 انكبيم عهى انجىفٍه )انذي رى االرفبق انًسجك عهٍه( ورسهٍى انًمذيخ نهخذيخ ثبإلشزافرزمذو انجهخ  .10

 انًكبٌ َظٍفبً كًب رى اسزاليه.

رىفٍز انمزطبسٍخ وانًسزهشيبد انًكزجٍخ انالسيخ ثًب ٌزالءو يع عذد انحضىر انًزىلع يٍ لجم انجهخ  .11

 انًمذيخ نهخذيخ.

 أهًٍخ انحفبظ عهى َظبفخ انمبعبد أثُبء وثعذ اسزخذايهب. .12

 رضزر األثىاة وانجذراٌ.أهًٍخ انحزص أثُبء َمم طبوالد انجىفٍه ويسزهشيبره وانزأكذ يٍ عذو  .13

14.  ً  اسزعًبل انًظعذ فً َمم انًعذاد. ًٌُع يُعبً ثبرب

ً حزى  7أثُبء أولبد انذواو انزسًً )يٍ  ُشبط انعهًًانعُذ إلبيخ  .15 يسبًء(، ٌزاعى االنزشاو  7طجبحب

 ثبنهذوء أثُبء رزرٍت وإعذاد انجىفٍه وخالل فززاد االسززاحخ.

ُشبط بنث )انحضىر( ُبٌ ثطجبعخ انشهبداد نألطجبء انًشبركٌٍٍمىو يكزت انزعهٍى انًسزًز نطت األس  .16

 .أو ارسبنهب عجز انجزٌذ االنكززوًَ انخبص ثهى انعهًً


