




ب ئینگلیزیب كوردى
٤دويك -نه خيشخانا ته نگاڤیا یا فێركرنێ Trauma & emergency medicineنيژداریا واوارواتنێ١
٨دويك -نه خيشخانا ئافره ت و زاروكبيونێ Obstetrics & gynecologyنه خيشیێن ئافره ت و زاروكبيونێ٢
٣رێڤه به ریا ساخله میا زاخيObstetrics & gynecologyنه خيشیێن ئافره ت و زاروكبيونێ٣
٢رێڤه به ریا ساخله میا ئاكرێObstetrics & gynecologyنه خيشیێن ئافره ت و زاروكبيونێ٤
٦نه خيشخانا ئازادی یا فێركرنێInternal medicineنه خيشیێن دل و وناڤ٥
٢رێڤه به ریا ساخله میا زاخيInternal medicineنه خيشیێن دل و وناڤ٦
٢رێڤه به ریا ساخله میا ئاكرێInternal medicineنه خيشیێن دل و وناڤ٧
٦نه خيشخانا ویڤی یا زاروكاPediatricsنه خيشیێن زاروكا٨
٢رێڤه به ریا ساخله میا زاخيPediatricsنه خيشیێن زاروكا٩
٢رێڤه به ریا ساخله میا ئاكرێPediatricsنه خيشیێن زاروكا١٠
٧نه خيشخانا ئازادی یا فێركرنێGeneral surgeryنشته رگه ریا گشت١١ً
٣رێڤه به ریا ساخله میا زاخيGeneral surgeryنشته رگه ریا گشت١٢ً
٢رێڤه به ریا ساخله میا ئاكرێGeneral surgeryنشته رگه ریا گشت١٣ً
٢نه خيشخانا دويك یا چاڤاOphthalmologyنشته رگه ریا چاڤا١٤
٢نه خيشخانا ئازادی یا فێركرنێENT surgeryنشته رگه ریا دڤن و كيھ و كه پ١٥
٣نه خيشخانا ئازادی یا فێركرنێAnesthesiaبێىيشكرنێ١٦
٣دويك -نه خيشخانا ته نگاڤیا یا فێركرنێ Anesthesiaبێىيشكرنێ١٧
٣دويك -نه خيشخانا ئافره ت و زاروكبيونێ Anesthesiaبێىيشكرنێ١٨
٢رێڤه به ریا ساخله میا زاخيAnesthesiaبێىيشكرنێ١٩
٢رێڤه به ریا ساخله میا ئاكرێAnesthesiaبێىيشكرنێ٢٠
٢دويك -سه نته رێ نشته رگه ریا زاروكا Pediatric surgeryنشته رگه ریا زاروكا٢١
٤دويك -نه خيشخانا ته نگاڤیا یا فێركرنێ Orthopedic surgeryنشته رگه ریا وه ستً و شكه ستنێ٢٢
٢رێڤه به ریا ساخله میا زاخيOrthopedic surgeryنشته رگه ریا وه ستً و شكه ستنێ٢٣
٢رێڤه به ریا ساخله میا ئاكرێOrthopedic surgeryنشته رگه ریا وه ستً و شكه ستنێ٢٤
٢نه خيشخانا سيتن و نشته رگه ریا جيانكاریێBurn & reconstructive surgeryنشته رگه ریا سيتن و جيانكاریێ٢٥
٤دويك -نه خيشخانا ته نگاڤیا یا فێركرنێ Neurosurgeryنشته رگه ریا میشك و ده مارا٢٦
٢رێڤه به ریا ساخله میا زاخيNeurosurgeryنشته رگه ریا میشك و ده مارا٢٧
١رێڤه به ریا نيژداریا دادForensic medicineنيژداریا داد٢٨
٢سه نته رێ نه خيشیێن ده روونیChild psychiatryنه خيشیێن ده روونی یێن زاروكا٢٩

خشتێ پوستێن ڤاال بو وه رگرتنا نوژدارا ل نیشته جێ دێرین ل ده زگه وێن ساخله میێ ل پارێزگه وا دووك
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عیراق–رێماكوردستاهێتايىحكومى
میێتاساخلىزارهوه

ياديوكمیاپارێزگىریاگشتىیاساخلىبىرێڤى
شێپالنداهانبى

 ڤیمرونیێیێمساخلىنێردهێيوباپالنداهاهاژ

 

ێرینجێدرگرتواهوژدارالهیشتىروههدیاپێشبرگیێلسىوخالبىرگرتوێوهپێشكێشكرهێورجێنمى

 .دیارلرندهیستاپْستێٌڤاالیێٌِاتیَُلرندێِێتُجیادێریٌرپْستێٌٍیضتُپضتترگیهسُ .1
ٍُپێتڤیُ .2 ٍُِْژدارێٌ رێڤُيیضُيیاللێ ساروُةُیێ یا گضتٓ پارێزگُریا وهيیا زاٍمْیێِا یێٌ یانك

رولاٍسةٌبٍاڤُسادڤێتپاةُروهوُِنێضمێشةمُِێرْپزگُةْوٍێژدهاالرێَُلٍڤیسارهلادی،تُزارهوه
 .جێدێریٌرجوراهێٌٍیضتُيیيُُِ

 .تبتَێةمُصاسێةُپێضمێضمییُُِيافلێٍْژدارهرُِ .3
یُوهُئُ .4 ٍْژدارێٌ ةْ رزيُت ساهێٌ سێ ُِِژتا ُِيارتی ل پوُةیت ياوێ و لْردستاٍێ ٍسیێةُرێًا

 .دوياِیكروژاپێضمێضمرٍێتاواولرةیتتُ
پوُ .5 ياوێ ٍْژدارێٌ تُةُدارازیێٌ ُِلُواوٍٍُسیێ و پێضمێضمرٍێ روژا دووياِیك يێژوویا تا ساروهت

نتايێژوویادووياِیكروژاپێضمێضمرٍێدێِێَُواولُجێرْالتُجێرْالیێٌياوێٍیضتٍُْژدارێٌٍیضتُ
ٍسةیتوةُرٍْژدارێپوُگُتئُورْپێضمێشةمُرپرسێرْیێراستُةْوٍاةُلێالریَُرجُرگرتٌهێبيُوه

لرنجێرْالةیت.وپێساچْوندێددارازیاداِێتُرٍْژدارێٍیضتُگُجێئُرولێٍْژدارێٌٍیضتُیێسُ
زوریارهودیارلرٍاگرٍگیاُِصێدارازلریةْوٍاپْستێٌڤاالدةُوُِيیێِێٌساروُزگُیپێتڤیێٌدههگْره
 .ژالیێهێژٍاراوێژلاریڤُصێدارازلریجێدێریٌلةُةْوٍاٍْژدارێٌٍیضتُُِ

لێرجُنبيُصێةێّْصمرٍێةمُواولرةيتدصێٌپێضمێضٓةُكتُجێرْاليێٌلْساهٍُْژدارێٌٍیضتُ .6
رولێٍْژدارێٌةْوٍێژسٍُساالریَُسُوپُ(زاٍسوصاهةُرگرتَاٍْژدارێٌپوُپضتٓوه)ةيتپْستێڤاالُِ

لالارلرٍاویٍسسُوپُلدگُِێهێزگُرێدهةُێڤُرساژروهييێوُِرياگضتٓياساروُةُجێلرێڤٍُُیضت
 .(ریێرگُتوزارولتْوٍێ،وٍضتُدلوَِاڤ،زارولا،ئافره)صێٌةُ

ِانوصیاٍسٍارێگٍُتُيێپێتڤیةْسٍُسیتمرنلدهتُصێدلوَِاڤادێِێَُةٌُهُرگرتوهٍْژدارێٌدِێَُ .7
مای،لويَلرێرْصیێٌصُ،لویَیماٍُصێرێٍجُرْصیێٌةُرێٍٍُتُرْصیێٌلْهجیسما،سُرێٍٍُتٍُْژداری،سُ

ياراژةوێرْصیێٌلْيادهصێٍُما،ةُرْصیێٌلْهجیسصێٍٍُاسێ،ةَُگٓوُِیرْصيێٌستمارىياٍُصيره
 .ٍاڤتریصێجێدێریٌلةٍُْژدارێٍیضتُةْستَیضاٍمریجّێٌدییێٌده

رێژیٌیێٍتُيێپێتڤیةْسٍُسیتمرنلدهتُرْصیێٌزارولادێِێَُصێٍُةُرگرتٌهُوهٍْژدارێٌدِێَُ .8
جێدێریٌلٍْژدارێٍیضتُةْستَیضاٍمریجّێٌدییێٌدهصێرازارولاژةوێٍجُرْصیێٌرْیَێوةٍُُ
 .ٍاڤتریصێةُ

ةاالةمُیُرگرتٌيافُِوهٍْژدارێدِێتُ .9 هێپێضمێضیراٍسٍا هێبتَێلوێپسپْریا تهسویفرێًَایا،
 جێدێریٌ.رگرتٌلٍیضتُوهِاتیُ

ێتَمُێپڤچایدانپضتتُێِێدیرووٍدهٌیێرْصٍُێصلةٌُیرێدێجضتُیلٍێرگرتَوهاییمیدوياِارایةر .10
 .دایرووٍدهٌیێرْصٍُێپسپْردةْارلاُیژٍُێهیێلرنژالتُێِدسایللاٍسدگُ
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 :ترازیُلْتوتێسادیارةمُةمُلایاساییپێضمێشهیَُةُ .11
 ُ؛ترێهێلاردلٍُتُرْصزاٍێیانسُجێمرٍاٍاياٍُژةْجێتُتلارةم 
 ُتایتُة ٍْژدارێ ِاریماریا و ةمُتًُصساریێ سُتٍس ٍُرهد داٍێٌ و(تْرێٌ)رْصا ئیڤاری و سپێسێ

دهيُردهُِ لویَیمێٌ ل و پێتڤی یێ دی چارهرڤُلێ ٍُسُیێٌ یُرلرٍا و لرْصزا دیتر لێٌ
جێمرٍاةْجێتُتةمٍُستًُارێتایتُساِاریماریمرٍاٍْژدروهٍسوُِتًُرێٌتایتٍُتُوسُرْصزاٍٍُُ

ریێسُجێمرٍارێًَایێٌچارهسادویڤچْوٍاجێتُروهرْصاوُِدانةٍُْریادِێتُسُتوچارهصیره
 ٍس؛تًُرێٌتایتٍُتُوسُرْصزاٍُرازایدالٍُرْصێٌرازایوٍُیێٌٍُدیارلرندةادهیێٌدِێَُ

 ریێ؛سٍُاٍیضاٍێٌلویَیمیوچارهبدولیْيَتمرراةیت 
 رْصیيارزگالرٍاژیاٍاٍُرهٍگاڤیێبيُتێٌتُستپێمیویاپێتڤییاخاهُرلرٍادهسُبچارهراةیت

 ٍس؛تًُِسارلرٍاٍْژدارێتایتُلئاگُيێپێتڤیدگُهسه
 رستارا؛جێرْالوپُةرٍالارێٍْژدارێٍیضتٍُگاٍسنوپێضڤُهسُبُِراةیت 
 چارهراةیت دویڤچْوٍا ئُسُب و تاقیگُریێ پضمَیَێٌ ٍٍُجايێٌ یێٌ تیضمێ و دگُِێ لرْصی

تایتُئاگُ ٍْژدارێ بئُتًُِسارلرٍا هسٍُس ٍْژداری پێزاٍیَێٌ تْيارلرٍا دویڤچْوٍا و فْرياٍجايان ر
 رْصا؛ٍُ

 رْصیێٌرْصیولٍْتروهمرٍاٍُتیاٍُاليُسُرصتیمرٍاپاقژیاجّێصْهیوچاڤسیریارپُبسُراةیت
 ريایمێٌٍْژداری؛گروجْدالرٍاةُڤُ

 ٍُرُِرصتیمرنوةُرپُبسُراةیت ةُِْڤمرٍا لریارهرْصا ٍْژدارییانچارهر ریێلدویفسُلا
 ر؛سُرێًَایێٌٍْژدارێچاره

 ُةمُة گُتصساریێ سُد رهریاٍێٌ ٍُ(Grand Tour)لێ ٍُدٍاڤ قاتێٌ ل دا ورْصزاٍُرْصا
 گْتَێورْهێٌفێرةْوٍیدا؛سادواٍُروهٍسوُِتًُرێٌتایتٍُتُسُ

 ُڤیارُِةْونوةُساُِروهريانوپێتڤیێٌٍْژداریُِةْوٍادهژةْدویڤچْوٍاُِتواملارةمُردهة
 ؛تايیرێٌٍْژداریلجّێهێلاردلُلارلرٍائ

 ؛تتگْزاریلجّێهێلاردلُرستاری،لارگیریورزيٍُسێٌپُرصتیمرٍالاريُرپُبسُراةیت 
 ُةُُرپرسة ةُرُِد دههگُڤمرٍا پضتٓ يرٍێ فٍُايێٌ ةُوايا دویڤرضتٓ ل الیێرُِريی ژ ڤمری

 ڤمرٍاراپْرتاٍْژدارییاداد؛رُِرْصزاٍێوةُلارگیریاٍُ
 جێدێریٌیةاژێریدِْكپضتیبدوياِیكئیَاٍاٍیضتُرڤُزایێٌدهقُرهسُصمرنداةُتُێةّیُئاياده

ةٍْْژدارارڤُتمرٍێلدهدیارلرێةْرزيُياوێوچارساالژةوێئُ(٤)لێًترژةْياوێٍُ یةاژێرا
ن؛واوةمُرراٍسٍاةاالتُگُئُ

 ُِةاالةمُیضێضمێپُیياف رگرتٌلوهُیِاتێهایپسپْرێلوێبتَێها،یًَاێرفیتهسوراٍسٍا
 ؛ٌیرێدێجضتُیٍ
 ُرێمزستٌیێٌدىیێٌدِێَُلْهیَێٌزاٍستٓوڤُشدچااللیێٌزاٍستٓوكرْةُوهتیێةمُصسارة

 ؛تيیێیێهێلاردلُِێساروُزگُژالیێده
 ةمُپێگیر دهتیێ دِێتُب ورضتێٌ ٍُرێمزسوام لارگیریا الیێ ژ تٌ سُرْصزاٍێ رێٍتُیان

 ؛راسپاردندِێتُبيٌیێدیلێرلارهوُِڤٍُستًُتایتُ
 ؛داریاوياٍارْلجّێلارىبٍْةُتیێةمُپێگیر 



 

 

 6 ژ 3رێالپُ

 لازایُرقُُِةاژێرێدِْكورێٌدىلٍتُوسُُرْصزاٍٍسیتمرٍێةٍُْرضتێتُبتیێةمُپێگیر
 صقمرٍێدا؛يُجێدێریٌودياوێٍێضتُپێتڤٓ

  ب ٍُراةیت لْدێ هسُتْيارلرٍا ٍُرْصێ فْريا سیستُر هسویف رْصی  International)يێ

Classification of Diseases ICD-10)؛ 
 ُرێٍتُرْصزاٍێیانسُراسپاردنژالیێلارگیریاٍُدِێَُپێدهێژٍێٌجْراوجْریێٌلْصسارةیتة

 .جێڤُرولێٍْژدارێٌٍیضتُصییانسُرولێةٍُسیانسُتًُُتایت
 ئُجێمرٍاجێتُبراةیت ٍیضتُرلێٌ ٍْژدارێ یێٌ دی یێٌ دێریٌ ِاتیَُجێ د اهمراس)دیارلرن

 ؛(٥١٠٢االرصاديهوطتيباهًقيىاالقسمةْساال
 ُویصیَیتوهْهبُِویجێدێریٌیاٍُیضتیُِادِْكيافُِيیاپارێزگُریاگضتٓیاساروُةُرێڤ

ٍگاٍسٍادِێتُهسُدئاستێپێتڤٓةْوهسویفُِویٍُلاریرگُرێئُیێةُویةْلارێڤُبزڤریَیتُ
.ڤُلرنژالیێٍْژدارێٌپسپْر

 .(رالد  سه ١٠٠لْێراال)هزْارێةیتٍسیایاٍْژدارادێهسویفراهتُگپێضتێر .12
:(رال٠١)لرٍێپضتیزێسهێْوٍچرهًٍراد:ێمێئياددێ
ٌرچْویێهةْدًٍره٠١)ێْوٍچرهرًٍرادُلرنهسهسێزَُێِێدًٍرهێًالْردستاٍێرُِرچْویێٌهةْد .أ

 .(ێٌلْردستاٍێٌدىيێزاٍمْيٌرچْویێهةْدًٍره٠١،ێزاٍمْيادِْل
ةاوژٍْڤێتد .ب دهدار ةمُةُرێڤُپێضمێضیێْوٍچرهرٍايا داٍان پالن ریا هسور پێزاٍیٌ لْ ساال)ت

دهورچْوٍێده ئُ(رچْوٍێًٍرا تێتیَی ةٌ. گُتێسا ةاوهسُپُر یان ٍُرٍايٍُس یانپێضمێش لر
رچْوٍێلرنلًٍْرادهلِێتُرىدگُدهرهساسُدێوهدیارلرنِاتتَُڤپێزاٍیَُئُپێضمێضمرةێلْ

.ُي(٢١)
:(رال٠١)جێرْاليیێدسێساهێٌچْویێپضتٓياوێٍیضتُگْهیَێٌساروُڤُوێ:وياددێد

 (:First author)رێئێمێةیتلْهُڤُرٍْژدارگُئُ .أ
 ُيیاریاگضتٓیاساروُةُلْهیَێٌزاٍستٓلرێڤٍُسلرنژالیێِْةاڤُسُپُلْهیٌِاتتیتُدڤێتڤ

 لْهیَێ.ڤُستپێمرٍاِادِْكپێشدهپارێزگُ
 ُزاٍستٓةّێتُلْهیَیبراپْرتٍُجايێٌڤُدڤێتئ ةْةُپێضمێضمرنةْرێڤُلا پالنداٍانژ ریا

ژةْ(Peer review journal)رپێمرىلرندگْڤارێٌةاوهالڤُةُیانِاتتیتُسێراال(٠)رگرتَاوه
 پێَجراال.(٢)رگرتَاوه

 :(Second or third author)ةيتێيانسٓيێدوورێهُلْڤُدارژرٍْگُُئ .ب
 يیاریاگضتٓیاساروُةُرێڤُزاٍستٓللْهیَێٌڤُِْةاژالیێٍسلرنُسپُُلْهيٌِاتتيتڤُدڤێت

 .لْهیَێستپێمرٍاڤُپێشدهِادِْكپارێزگُ
 ُزاٍستٓةّێتُلْهیَیبراپْرتٍُجايێٌڤُدڤێتئ ةْةُپێضمێضمرنةْرێڤُلا پالنداٍانژ ریا

ژةْ(Peer review journal)رپێمرىدگْڤارێٌةاوهلرنالڤُةُیانِاتتیتُرالئێك(٠)رگرتَاوه
 راال.دوو(٥)رگرتَاوه

 لرن.زێسهلةیت،چێرالةٍْاِێَُرێچارێوپێُّلْهُرٍْژدارڤُگُُئ .ج
داٍان.يیێِاتیُاروُلْهیَێٌسراالةًٍْرێٌڤُھقفێدهسُ .د
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دالْروژ٠٠١لێىٍێاليُب)لێُساهژًترێلٍُێةْياوٍسیێةُپوُلارلرىلِێهێگُةَدويراتيا:یێسياددێ
:(راال  ١٠تالْیێ)–رْالجياٍیضتُياوێپضتێ(ِژيارتٌئێكسالةّێتُ
يیێلێساروُُِياملرةیتژةَگٍُسیێتُةُگِْاستَێلرةیتپێشساالپوُلێدارازاڤُرٍْژدارهُِ .أ

راهێٌوىةَگُدگروةُ هزْارێدیار، ِێلێةوَسترةْئێمێدىدگروةێٌٍزيتربراالهسویفپْهیَا
بلارئیَانودێِێَُگِْاستٌدێِێَُڤُهێِاتیُِژيارتٌوبتَێراهێٌجّێتازهدویرٍاِێَُ

ده ل لْ پوُستپێِژيارتٌ تازهةُما جّێ ل چُڤُئُ)ةْویٍُسیێ وێ یُةْ دارازالٍُسێ س
 .(تيامةمُریساالرْتُتةُلُگِْاستَێٍُڤُ

ًٍْوٍُ ياوێدهلارلریُيیێدیَارتُِێساروُلیلةَگٍُْژدارهةْ دارازاُِھةْ هسویڤدا و یڤا
ةْدێرالئێكِیسيدًسصاهحةْتی؛كصٍُساصارێدِْكوهڤُلیلٍاُِةْةَگُگِْاستَێلریُڤُ
ةُُِێت ةَگُئێكرلِْژيارتٌژ ئُِاتیَُيیێلصارێدِْكِێٌساروُرالةْ ئاٍمْ ھودهداٍان.
ێِهمْلةَگُةُلْلوێرێةْویُِژيارتٌةٍْاِێَُيیێدیَارتُِێساروُواملریٌلةَگُیڤێٌدهُِ

 .يدًسصاهحةْتیةْیُيیاساروُ
لێٍزيترةْئێمێدىدگروةێٌيیێدگروةُلێساروُُِگِْاستَێلرژةَگُرٍْژداریدارازاڤُگُئُ .ب

واملرىلوێرێیڤێٌدهِژيارتٌهسویڤژياراُِِێدگروپێٍزيتردێِێَُةوَستربراال،راهێٌةَگُ
 ِژيارتٌ.دێةِْێَُوهسویڤداراهێٌجّێتازه

يیێياٍگێشلْسێِێساروُیڤاژةَگُُِھگِْاستَێلرپضتیٍُلێدارازاڤٍُْژدارهةًٍْْوٍُ
داٍاندپْهیَمرٍێداولرالةِْاتیَُصتُِهْكلْيیێدیرهِێساروُداٍانةْةَگُرالةِْاتیَُ
ةْياوێسێردهوێرێژىةُ دڤیخاهُُِوامدلارىدا یڤێٌدى. داٍانةْژراالِاتیُ(٪٥٢)تیدا،

(٪٥٢)ساروهیڤاوُُِِھرٍُرايتُِژيارتٌةُدێِێَُيیێياٍگێشِێساروُةَگُلالارلرٍێلساهُ
 لارلرٍێلداٍانةْساهُراالِاتیُژ رايتُِژيارتٌةُهْكدێِێَُيیێدیرهِێساروُةَگُلا سێر
یڤا.ُِ

و،لێسزایُرجْرهرێُِگُگِْاستٌژئُڤٍُْژداراٍاگرێتیێٌِاتیَُوانژچارژياددێ(ب)ةرگا .ج
 ِژيارتٌ.گِْاستَێدێِێتُيیێیێپێضٌڤُِێساروُراهێٌةَگُ

رهسُپْهیَمرنِادِْكِاتیَُيیاپارێزگُریاگضتٓیاساروُةُربرێڤُيیێیێٌسُِێٌساروُةَگُ .د
 بڤێصێْێهزْارێدیار:فتگروةاخُ
 رالئێك–گروةێأ 

ِیسان،رتات،رِوسان،ةارزان،صُتیٌ،دِْك،سُيُكٍساصارێدِْكوهِێٌٍاڤُةَگُ)رتێدِْكلُ
 ةّسیَان، قازىيدًس، ي٠٠ُياهتا، چالسازیا صَسورا، زاٍمْ، ئافرهئادار، جالسازیا سَێالزٍا، ،تو

.(ڤروستیب.س.ئُ)رتێسًێن،لُ(ِیسيدًسصاهحةْتی،ٍزارلێصُ
 رالدوو–گروةێب 

تُ)رتێسًێنلُ ئاصتی، گْالن، لُدوةان، صاریا، دويیزٍاِی، لُ(يپا لْرازاویتُ)رتێياٍگێش، ،،
 (ةاگێرا

 سێرال–گروةێت 
.(درێةاعُ)رتێصێزانلُ،(ةاتێن،راٍمێ)رتێسًێن،لُ(ياٍگێش)رتێياٍگێشلُ

 رالچار–گروةێج 
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رتێ،لُ(زایێٍساقٍُاڤُِێٌدیلوةَگُُرْصزاٍررلا،ٍُ/ئازادی،يیرخاج،ئالرێ)رتێئالرێلُ
الل،ةارزانلزارْ،ٍْروز،راةْر،ده)رتێزارْ،،لُ(زایێٍساقُرْصزاٍێٌٍاڤُةْتان،ٍُ)ئايیسیێ

ِێٌوةَگُُرْصزاٍٍُر،ةُتومُعیسپێران،رزگارى،خًسێراٍێ،صێذسُهزوین،ئُگْيرگااةراِیىا
 (تروشئُ)رتێصێزان،لُ(زایێٍساقٍُاڤُدیل

 رالشصُ–گروةێد 
،(لچٓ،ئاراس،چرههُسروك،لُُق)رتێصێزان،لُ(رٍێ،ةايُقسش،سرسَگ،گاره)رتێئايیسیێلُ
 (رلارده)رتێزارْلُ

 رالصتُِ–ھگروةێ 
د)رتێئايیسیێلُ صێالدزێ، سیریێ، چُهْكرهێِێتیت، لُ(ياٍمێ، ، دیرهةاتیڤا)رتێزارْ ،(ةْون،
 .(،گردسیٌةجێن)رتێئالرێ،لُ(رسیَاش،رازر،روڤیا،ئْيُرهردهةُ)شرهردهرتیةُلُ

 رالھده–گروةێو 
لُ ئايیسیێ لا)رتێ ل روزاٍا ياسێن. لُ(ٍی ، زارْ لُ(ةێگْڤا)رتێ ةُ، رهردهرتی ك،هُلُ)ش

 .(دیَارتُ)رتێئالرێ،لُ(تْوداره
 ُُِلێ.پْهیَمرنبڤێرالێضُلارى،دێِێتُڤیتُبلُيیێتازهلێساروُُِرةَگ

رزيُچارياددێ ةَگُ: ل ساروُتمرن چاڤسیریا دهِێٌ دهستپێمٓيیا دی زگُو پوُِێٌ ياوێ ٍسیێةُپضتٓ
:(راال  ٢٢تالْیێ)(روژا٠٦٢پضتٓ)

روژاپضتٓ(٠٨١)لێًترژلێٍُیُيیێةْياوهِێٌساروُرلارىلةَگُوامةْهسُردهرٍْژدارةُگُئُ .أ
راهێٌ(واملرةیتژدەستپێکاياوێپوُةٍُسیێروژده٢٤٢ئاٍمْ)ٍسیێبدوياِیکِاتتیتةُياوێپوُ

 ِژيارتٌبڤیصێْێهزْارێ:دێةِْێَُزێسه
 ُِِژيارتٌِیهێلارلریدێِێتُرراٍمرنةْویةَگُتُژراالِاتیُ(٪٠١)لێ،یڤُةُِْر. 

ررێُِگُلێةوَستربراالژئُُِلێٍزيتربراالةْةَگُُِگِْاستٌژةَگُڤُرٍْژدارِاتتیتُگُئُ .ب
رىدیاردێِێَُهسُپێَجژياددێ(أ)داندةرگاتپێِاتیُیێٌئیضارهراهێٌزێسهلێ،سزایُجْره

 گِْاستَێ.ِێبٍزيتربراالپێشڤُرةَاغێوێةَگُِژيارتٌهسُ
ررێُِگُلێٍزيتربراالژئُُِلێةوَستربراالةْةَگُُِگِْاستٌژةَگُڤُرٍْژدارِاتتیتُگُئُ .ج

رىدیاردێِێَُهسُپێَجژياددێ(أ)داندةرگاتپێِاتیُیێٌئیضارهلێ،راهێٌزێسهسزایُهجْر
 گِْاستَێ.ِێبٍزيتربراالپضتٓڤُرةَاغێوێةَگُِژيارتٌهسُ

پێَجهسویفياددێداٍانةِْژيارتَاراهێٌزێسهقفِاتیُسُ .د رچێژرال،ُِ(٥٦)یڤیانُِ(٠٦):
قفازیترِات.ڤانسُ

ٍیضتُرزيُ:پێَجياددێ ِالپارێزگُ(يیری)یێٌگضتٓييێساروُِێٌزگُودهرْصزاٍُجێرْاللٍُتا
:(راال٥٤تالْیێ)دِْك
گضتٌٓيیێیێِێٌساروُزگُودهرْصزاٍُجێرْاللٍُكٍْژدارێٍیضتُلالاریوهیڤُرُُِِةْ .أ

 ِژيارتٌ.رالدێِێتُ(٠)،دِْكِاگُزێلپار(یریي)
 داٍان.جێرْالِاتیُقفێةیستوچارراالةًٍْرێٌٍیضتُسُ .ب

رچْوٍاٍڤیسارادهمروژالُیُرژيێژوویاُِرْالجێساهێٌچْویپضتٓياوێٍیضتُ(٠)سزال:شصُياددێ
:جێدێریٌٍسٍاپْستێٌٍیضتُُِراگُ
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یێراالدێپێَجرالژلْیگضتٓ(٢)يیێ،زیرێساروُرێگضتٓووهةُالیێرێڤُلێژرسزايُةُِْ .أ
 لێًمرن.ِێَُ

يیێیێٌگضتِٓێٌساروُزگُيیێودهرتێٌساروُریولُةُرێٌرێڤُةُرێڤُلێژالیێرسزايُةُِْ .ب
لێًمرن.یێراالدێِێَُسێرالژلْیگضتٓ(٠)،(يیری)

 قفٍیٌَ.رێسزایاچێسُگُژئُلێًمرٍاراال .ج
 :ٍايێٌپێتڤییێٌهزْارێپێضمێضمرةٌهگُةُ .13
 ؛ريیلافُبٍڤیساره(ةْونُالرىٍ)ورُْراستپرسێرٍُساةُسپُ .أ
؛ٌیرێدێجضتُیةٍْێضمرٍێضمێدارازلرٍاپای(أ-٠)فْرياژياره .ب
ئُهسُیێٍسزايُرهای(أ–٥)ژيارهییاسایَاێهةُفْريا .ج پٌُیرێدێجضتُیٌٍێرلر یا الیێسُو ٍسلریژ

صێیاسایی؛ةُ
ُڤێٍْژداریێژال)ندلٌُیرێدێجضتُیٍیضمێضمێپٌێٍْژدارٌیێاریبزاٍتتُیتاای(أ-٠)ژيارهفْريا .د

(پرلرنتُێةّ
پْرتُتتُیتاای(أ-٤)ژيارهفْريا .ه ةُیراژهیب یا وپُرُِو ژسُفمری ةیت رێڤُالٍسلری ریاةُیێ

 ؛پرلرنتُێةُّڤگضتٓایرةُُێڤرٍساُڤلٍایریلارگ
 دیارلرن؛رچْوٍێِاتتیتُرچْوٍێژلْهیژاپزیضمیلْتێساسالوًٍرادهرٍايادهةاوهكژلْپیُ .و
رٍسیێهسُزايٍُڤیسارێٌرهیانرىڤُپێضمێضمُێاليژٍجايسانُئٌُِاتيَێزاٍستٓيلْهیَیٌیێٌڤُداٍُ .ز

رهدگُلْهیَاڤُلرٍاالڤُةُ رهزايُلٍڤیسارا هێژٍا دِْكةُِْلْهیَێٌزاٍستٓلپارێزگُوصتێڤٍُسیا رِا
 .لێلْهیَُڤُ
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 الوقدهـــــــــــت
 ها الزنٌــــــل أً

 أًحها الزنٌـــلت

 

طتتتتتعووة ا تتتتتتة استتتتت الملم المستتتتتتءولية والميتتتتت دة  تتتتت  أدا  دورلتتتتتم و واجتتتتتتتلم وأنتتتتت م  
اإلنستتتت ن  النتيتتتتي  تتتت   متتتتديم العتتتتدم ل الطتيتتتتة والعالجيتتتتة والول ئيتتتتة وال  ميفيتتتتة ألتنتتتت   

 شعتلم و وطنلم العظيم ومح رتة المرض أينم  يلوة وحي م  يلوة .

 الستتتتتي ل لأيتتتتتديلم لتتتتتاا التتتتتدليي التتتتتات ي نتتتتتمة تعتتتتتض المع ومتتتتت ل و  عننتتتتت  ننتتتتت  تتتتتتية 
وال ع يمتتت ل الصتتت درة متتتة دائتتترة األمتتتور الفنيتتتة ليلتتتوة عيتتتر اتتتوة ومرشتتتد للتتتم  تتت  أدا  
مهتتت ملم و واجتتتت  لم اليوميتتتة الممتتتررة  تتت  لطتتت ر المتتت نوة وال ع يمتتت ل وتمتتت  ينتتتمة حملتتتم 

لموة متتت  تتتت ل  زمالئلتتتم ول نتتت   متتتة تتتتعنلم س ستتت  هوحتتتك المتتتواطة ام تتتية انستتت ف دة منتتت
ولعتتتتوانلم متتتتة من ستتتتت  مءسستتتت  ن  الصتتتتحية  تتتت  عدمتتتتة المتتتتواطة اللتتتتريم وتمتتتت  ينتتتتمة 

 المءسس ل الصحية . ل مس فيدية مة عدم ل مديم عدمة امنة و اال جودة ا لية 

ول لونتتتوا عيتتتر مرجتتت  ولتتتدوة حستتتنة لاطتتتت   المميمتتتية التتتدوريية والماللتتت ل ال مرينتتتية 
 .م ة معلم    مءسس  لم الصحيةوالصحية الس ندة والع 
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 ال وصيــــف الوظيفـــــ  :

 الهعلىناث العانت : أولا :

 : طبٌب ممٌم ألدم . -عنوان الوظٌفة 

 : نشععععلط التععععدمل  الطبٌععععة وجععععً يععععدود الد  ععععة الوظٌفٌععععة و  -مولععععو الوظٌفععععة
 ضوء تعلٌمل  وزا ة المللٌة .

 طبٌعت العهل ونطاق الاشراف والعلاقاث : ثانٌا :

 لوظٌفة المٌلم بأعملل طبٌة جً أيد الف وع الطبٌة .تتص هذه ا -1

وتيع  اشع ال او  تتضمن المٌلم بأ  اء الفيوص الطبٌعة والتشعتٌص و و عل العع   -2
 . ال  وع للطبٌب االتت لص المعللج

وتعلٌمععل  وزا ة ال ععية  تععىدو وجععك ا ععول العلععوم الطبٌععة وات لٌععل  م نععة الطععب -3
 . الع الٌة

 متت  ة  غٌ ة وجنٌة . تتضمن االش ال على م موعة -4

ات لال  داتلٌة مو الويدا  الفنٌة جً المستشفى بم د التنسعٌك وسع عة  إ  اءتتطلب  -5
تزوٌععده بللنتععللج للفيو ععل  المتتلفععة ومععذلن لٌلمععل بلالت ععلال  التل  ٌععة مععو   ععل  

 معٌنة ات و ومو المواطنٌن الم ا عٌن للمىسسة ال يٌة لع   م وا شلدهم .

طع  اال علبة بععدوو االمع اض وضعغوط العمعل ومتعلط  االشععلع ٌتع ض شعللل ل لت -6
 يسب عملل .
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 نهام و واجباث الطبٌب الهقٌو الاقدم : ثالثا:

مشععععل مة  وم زمععععة ومعلونععععة الطبٌععععب االتت ععععلص جععععً ال ععععوال  ال ععععبليٌة  -1
والمسععععللٌة  والعٌععععلدا  االستشععععل ٌة وال دهععععل  للم ضععععى ال الععععدٌن وال ععععلال  

لويععععععدا  المو ععععععودة جععععععً المستشععععععفى ومسععععععلعدتل لت بٌعععععع  ال  ايٌععععععة وبمٌععععععة ا
والعععععع   ل عععععم ومعععععذلن ت بٌععععع  م يظلتعععععل والمتلبععععععة  واإل شعععععلدا التو ٌ عععععل  

والمشععل مة جععً التو ٌععك الطبععً لملععل المعع ٌض ال الععد وٌشععمل ذلععن اٌضععل لٌلمععل 
 بفيص الم ضى و و ل الع   وبلش ال ومع جة الطبٌب االتت لص.

ء الطبٌععععععب الممععععععٌم الععععععدو ي ومععععععذلن الم مععععععل  تمٌععععععٌم وتععععععد ٌب  وتطععععععوٌ  أدا -2
 التم ٌضٌة والسلندة.

متلبععععععة أعطعععععلء العععععع   والغعععععذاء ونتعععععللج الفيو عععععل  المتتب ٌعععععة والشععععععلعٌة  -3
الطبٌعععب االتت عععلص بللنتعععللج ومتلبععععة  تو ٌم عععل جعععً  إبععع  للمععع ٌض والتأمعععد معععن 
 ملل الم ٌض ال الد.

 مة المععععع ٌض التو ٌعععععل و أالشععععع ال علعععععى نظلجعععععة ميعععععل عملعععععل وم البعععععة سععععع -4
 والسٌط ة على العدوو الممتسبة و السٌط ة على التلوث وعزل النفلٌل .

العمعععل جعععً  دهعععل  والسعععلم و ويعععدا  المستشعععفى المتتلفعععة ويسعععب اتت ل عععل  -5
 و وجك ال داول المعدة وااللتزام ب ل.

االشععع ال  والمٌعععلم علعععى تيضعععٌ  الم ضعععى لملجعععة اال ععع ا  الطبٌعععة والع  ٌعععة  -6
 لتو ٌ ل  الطبٌب المعللج. المتتلفة  أستنلدا

االشعععت ان والمشعععل مة جعععً ال عععوال  السععع ٌ ٌة المبععع و للم ضعععى جعععً  دهعععل   -7
المستشععععفى المتتلفععععة والميلضعععع ا  العلمٌععععة ومععععذلن جععععً تنفٌععععذ  ىٌععععة و سععععللة 

والمشعععل مة جعععً تطعععوٌ  المسعععم والفععع ع العععذي ٌعمعععل بعععل معععن سٌلسعععل   المستشعععفى
 .وا  اءا  وتطط

هعععو المسعععىول ععععن الويعععدة او ال دهعععة او الشععععبة  ٌمعععون الطبٌعععب الممعععٌم االلعععدم -8
والمسعععم العععذي ٌعمعععل جٌعععل بععععد العععدوام ال سعععمً و وجعععك ال عععداول المععععدة معععن لبعععل 
أدا ة المستشعععععفى و لعععععٌل االطبعععععلء الممٌمعععععٌن معععععن أنتظعععععلم دوام الععععععلملٌن جٌ عععععل 

 واسعععتدعلءالعمعععل جعععً ملجعععة  دهعععل  و ويعععدا  والسعععلم المستشعععفى  متلبععععة سعععٌ و
ومعععععدٌ  المستشعععععفى أو معععععن ٌ تأٌعععععل جعععععً يللعععععة تطلعععععب  الطبٌعععععب االتت عععععلص

 الض و ة العلمٌة والم نٌة واالدا ٌة الملية.

 األطبعععلءاو لسعععمل  عععبليل لععع لٌل اإلشععع ال علعععى تمعععدٌم سععع ل التفعععل ة لويدتعععل  -9
 الممٌمٌن.
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التأمعععععد معععععن تعععععوج  اال  عععععزة والمسعععععتلزمل  الطبٌعععععة و ععععع يٌت ل و لهزٌت عععععل  -11
 سب اتت ل ل .للعمل جً ملجة  دهل  المستشفى وي

 تو ٌل العلملٌن من الم مل  التم ٌضٌة واالدا ٌة والتدمٌة. -11

شععع لدا  الوجٌعععل  جعععً دجتععع  الوجٌعععل  بععععد  وإ عععدا ععععن تنظعععٌم وال ٌمعععون مسعععى -12
العععععدوام ال سعععععمً و جعععععك ال عععععداول المععععععدة معععععن لبعععععل ادا ة المستشعععععفى و لعععععٌل 

ب الوجعععلة اعتمعععلده بعععلن سعععب جعععً يللعععة أواالطبعععلء الممٌمعععٌن وٌيٌعععل معععن ٌشعععتبل جٌعععل 
 لٌ  طبٌعً الى الطبلبة العدلٌة

والعععذي ٌععععد معععن لبعععل  األولعععًالععععدلً  التم ٌععع  الطبعععًاالشععع ال علعععى تنظعععٌم   -13
 الطبٌب الممٌم الدو ي وتمدٌم الن ح واال شلدا  لل ب ذا الت وص.

لٌلمععععل بلالسعععععلجل  االولٌععععة المنمععععذة لليٌععععلة او ل طعععع ال أو اال عععع اءا  التععععً  -14
ة ب عععو ة تطٌععع ة واب لعععل للطبٌعععب المععععللج بعععذلن تمنعععو تطعععو  اليللعععة الم ضعععٌ

اال ععععع اء واسعععععتدعللل أذا ألتضععععع  الضععععع و ة العلمٌعععععة والطبٌعععععة وتو ٌعععععك تلعععععن 
 اال  اءا  واالستدعلء.

المشععل مة جععً الل ععلن المتتلفععة والتععً لععد ٌملععل بللعمععل جٌ ععل جععً المستشععفى مععن  -15
 لبل أدا ة المستشفى والمسم  و لٌل  االطبلء الممٌمٌن.

بللعععدوام و عععداول العمعععل المععععدة معععن لبعععل المسعععم العععذي ٌعمعععل جٌعععل وادا ة  االلتعععزام -16
 .لد ٌملل ب ل المستشفى  واٌة وا بل  

 متلبعة توج  األدوٌة والمستلزمل  الطبٌة جً دوالب ال دمة. -17

 

 

 

5 

 



 الحد الأدنى نن الهحطلباث والهؤهلاث : رابعـــــــا :

 . وال  ايٌة بللعلوم الطبٌة المع جة  المعل ل : -1

  واعطلء الع   المنلسب الملبلٌة على التشتٌص والمعلل ة لليلال  الم ضٌة واال لبل  المد ا  : -2

 ش لدة  لمعٌة أولٌة بللطب وال  اية العلمة . التعلٌم والتب ة : -3

 . يسب الف ع الذي ٌعمل بل تيب التد ٌب التد ٌب : -4

 ا عٌن .دلٌك جً عملل ويسن التعلمل مو المواطنٌن والم  المىه   : -5

لضللل لفت ة االللمة الدو ٌة والتد   الطبً وبمل امتسبل من مىه   ت ل تلن الفت ة  التب ا  : -6
 ومذلن الدو ا  التت  ٌة ا نلء عملل جً ج عل .
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 نعزفحه وجعلهه وأدائه : نا ًجب على الطبٌب الهقٌو الاقدم خانصــــــا :

 بللعمل . أسلوبلبأم تل ومع جل  تع ل على الطبٌب االتت لص الذي تعمل -1

 تع ل بمدٌ  المسم الذي تنتمً الٌل . -2

تععععع ل علععععى العععععلملٌن معععععن و تو ععععٌف م الععععوظٌفً وطبٌعععععة عمل ععععم وم ععععلم م و  -3
 وا بلت م .

تعععع ل علعععى الويعععدة التعععً تعمعععل جٌ عععل والمسعععم العععذي تنتمعععً الٌعععل وم اجعععك المستشعععفى  -4
 المتتلفة .

 و وا بلتن ويمولن . تع ل على تو ٌفن الوظٌفً وملهً م لمن -5

 المع جة بلت لٌل  م نة الطب وتطبٌم ل والمسلعدة على نش هل . -6

 ل اءة الم    والم لد  والنش ا  الطبٌة والعلمٌة الميممة وال  ٌنة . -7

التععععععع ل علععععععى وتطبٌععععععك التعلٌمععععععل  واالوامعععععع  ال ععععععلد ة مععععععن ادا ا  االلسععععععلم  -8
 والمستشفى و وزا ة ال ية الع الٌة .

الطبععععً ومععععن لععععدوة لمععععن هععععم مععععن يولععععن جععععً  بععععللزون والتزامععععن اعتنععععً ب نععععدام -9
 الت  ل واالت ق واالداب العلمة والسلون الم نً والطبً .

 مد ٌد العون لزم لن والم ضى و ذوٌ م ان تطلب االم  ذلن . -11

 تنظٌم سلعل  عملن جً ال دهة والمسم والمستشفى . -11
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 له خلال فحزة عهله :نا ًجب على الطبٌب الهقٌو الاقدم حه شادشا :

طبٌة / تلجضة لسلن طبٌة نبٌذه  /  / المط لة ال ا تداء الزو الطبً / السملعة الطبٌة -
/  دجتعع  م يظععل   /  طبععً / مفععول نبٌععذة ميعع ا  بععً ت تععو   طبععً   / م ععبلط ط

  ععلز الضععغط  /   لللمععة بأسععملء الم ضععى / هواتععل االطبععلء المعععلل ٌن والممٌمععٌن 
مملعل ب عل التع ٌفً التلص بللطبٌعب  / لللمعة بللم علم والوا بعل  ال االلدمٌن / البل 

/ م موععة معن االلع م  / معمعم سعللل أو  عل / شع ٌط  من لبل المش ل على عملعن
 لٌلل .
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 نعلىنــــاث عانـــــــت  : شابعا :

  ة منه انس ف د   مة المملة ل طتيب المميم انلدمتعض المع وم ل الع مة وال 

 -: المدمى اإلل مةعالي   رة  ومعر  ه 

 :  ال مرير الطت  العدل  األول- 

تمعععا ملجعععة يمعععول التم ٌععع  الطبعععً الععععدلً االولعععً ب عععو ة واضعععية ت لعععم التم ٌععع   -1

, تل ٌتععععل , اسععععم الطبٌعععععب مععععلم  , اسعععععم الم ععععلب , عمععععع ه ,  نسععععٌتل , سعععععلعة 

تم بتععععتم وتععععل ٌف الفيععععص ..... الععععف   وٌولععععو مععععن لبععععل الطبٌععععب الفععععليص وٌتعععع

 المىسسة ال يٌة .

تعععدون جٌععععل مشععععلهدا  الطبٌعععب ونتععععللج الفيععععوص التععععً ا  اهعععل ومععععل شععععلهده مععععن  -2

اضععع ا  ظله ٌعععة معععو و عععل علمعععً ملمعععل ل عععذه االضععع ا  معععن يٌعععث مواضعععع ل 

وسعععلت ل مععلل  وط معع   واو ععلج ل ومععل ايد تععل مععن اضعع ا  ونععوع االلععة المسععببة 

 ان و د  .

 تم ٌ  .ال ٌ وزنمل ادعلءا  الم لب جً ال -3

علعععععى الطبٌعععععب ان ٌ بععععع  المعععععدة ال زمعععععة للعععععع   أو االسعععععت اية أو ملٌ معععععل بمعععععل  -4

 ٌتنلسب مو اض ا  اال لبة .
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 ت ب  جً التم ٌ  نتللج الفيوص الشعلعٌة التً ا  اهل الطبٌب. -5

ٌعععنظم التم ٌععع  ب عععو ة دو ٌعععة جعععً يللعععة الم عععلب ال العععد جعععً المستشعععفى ب عععو ة  -6

 يمٌمٌة ذا  الع لة .دو ٌة وٌ سل الى السلطة الت

ٌععنظم تم ٌعع  ن ععللً بعععد اممععلل الم ععلب جتعع ة الععع   وٌشعع ط وتوضععح يللتععل جٌععل  -7

ومععل ت تععب عععن ا ععلبتل ت امتسععلب الشععفلء التععلم , ي ععول عطععل , تشععوه ومععل الععى 

 ذلن من اض ا    .
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 : شــــــــه دة الو ـــــ ة- 

المشعععل الظعععله ي علعععى ال  عععة ٌيعععك للطبٌعععب ا عععدا  شععع لدة الوجعععلة بععععد ا ععع اءه  -1

واط ععععل علعععى معععل لدمعععل الٌعععل ذوٌعععل معععن مستمسعععمل  تىٌعععد اليللعععة الم ضعععٌة التعععً 

معععلن علٌ عععل لبٌعععل وجلتعععل بمعععل جعععً ذلعععن استشععع لد الطبٌعععب المععععللج دون التمٌعععد بعمععع  

 المتوجً أو  نسٌتل .

ٌعععزود ذوي المتعععوجً والعععذي معععلن  العععدا جعععً المستشعععفى بشععع لدة وجعععلة ععععن يللتعععل  -2

ت الغٌعع   نللٌععة   والمشععتص سععبب ل بغععض النظعع  عععن جتعع ه  لععوده جععً الم ضععٌة 

 المستشفى أو عم ه أو  نسٌتل .

اذا تعععوجً المعععع ٌض جعععً المستشععععفى عععععن يللعععة م ضععععٌة  نللٌعععة ولٌعععع  مشت ععععة  -3

 الطب العدلً للتع ل على سبب الوجلة . إلى إيللتلجٌيك للطبٌب 

تزوٌعععد ذوٌعععل  ٌ  لمععع ٌض للمستشعععفى جٌتععع ن تمعععداذا ي عععل  الوجعععلة لبعععل و عععول ا -4

بنظععع   األتعععذبععععد علعععى الطبٌعععب المعععىول ععععن تي ٌععع  شععع لدة الوجعععلة بشععع لدة الوجعععلة 

 .  -1-تبل  مل و د جً الفم ة  لم االع

علعععى الطبٌععععب ا ععععدا  شععع لدة الوجععععلة بعععععد و ود متعععلب السععععلطة التيمٌمٌععععة مسععععتند  -5

العععى لععع ا  للضعععً التيمٌعععك بتسعععلٌم ال  عععة بعععدون تشععع ٌح معععدونل جعععً يمعععل المتعععتص 

ب الوجعععلة أو المعععو  اسعععتنلدا العععى لععع ا  للضعععً التيمٌعععك المععع لم معععذا والمعععى   سعععب

 مذا وال ٌيك لل تعٌٌن سبب الوجلة بللمشل الظله ي .

علعععى تال ٌيعععك للطبٌعععب المععععللج ا عععدا  شععع لدة الوجعععلة جعععً ملجعععة المضعععلٌل التيمٌمٌعععة  -6

العععع لم مععععن علمععععل بسععععبب الوجععععلة   ملال ععععلبل  الم ضععععٌة , النل ٌععععة , الملطعععععة , 

 والمو  المشتبل بل ....  الف  . االتتنللٌة , التسمم , االنتيل  , 

جعععً يللعععة  جعععض الطبٌعععب ا عععدا  شععع لدة الوجعععلة جعلٌعععل ان ٌعععدون تي ٌ ٌعععل سعععبب  -7

 عدم ا دا ه ل ل .
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  ردلتتتتتة الطتتتتتوار  ا مـــــتتتتتـة متتتتتة الف ئتتتتتدة معر  هتتتتت  اتتتتتة مالحظــــــتتتتتـ ل

 (:الصت حية والع  رة)

لم عععلبٌن وإ ععع اء الفعللٌعععل  المنمعععذة لليٌعععلة وتعععدوٌن ل جعععً علٌعععن اسعععت م الم ضعععى وا -1

 ملل الم ٌض تي  إش ال الطبٌب االتت لص و لٌل األطبلء الممٌمٌن .

إ سععععلل الفيو ععععل  السعععع ٌ ٌة األولٌععععة والفيو ععععل  المسععععلعدة واسععععت م وتععععدوٌن  -2

 النتللج م ل المتتب ٌة والشعلعٌة .....الف.

لعملٌععععل  ال عععغ و داتععععل الطععععوا   ٌمعععون ضععععمن الف ٌعععك الطبععععً المشععععل ن جعععً ا -3

 وبإش ال الطبٌب االتت لص و لٌل األطبلء الممٌمٌن. 

جععععً يللععععة اليععععوادث ذا  ال ععععفة ال نسععععٌة واألت لٌععععة ٌععععتم تيوٌل ععععل إلععععى الطبٌععععب  -4

 العدلً وبإش ال الطبٌب االتت لص و لٌل األطبلء الممٌمٌن

سعععععلل السععععلطة التيمٌمٌععععة عععععن ملجععععة اال ععععلبل  وعلععععى الطبٌععععب ا إتبععععل ٌ ععععب  -5

الم ععععلب وطلععععب تزوٌععععده بمتععععلب مععععن السععععلطة التيمٌمٌععععة وال ٌ ععععوز ا ععععدا  اي 

 تم ٌ  لبل و ود هذا المتلب .

 أوالنل ٌععععة  بللممععععذوجل تسعععع ٌل مفعععع دا  م بععععل الم ععععلبٌن وال سععععٌمل الم ععععلبٌن  -6

الملطععععععة واليعععععلدة و مللعععععل بلالعمعععععلل ال نسعععععٌة و الٌ عععععوز تمزٌم عععععل جعععععً مواضعععععو 

ل الطبلبععععة العدلٌععععة وتمععععدٌم ل للسععععلطة التيمٌمٌععععة اال ععععلبل  أذ ان جي عععع ل مععععن لبعععع

 ٌشمل ايد االدلة المضللٌة الم مة .

تيفعععظ بعنلٌعععة الممعععذوجل  النل ٌعععة أو الشعععظلٌل أو اال سعععلم الغ ٌبعععة المسعععتت  ة معععن  -7

 . ا سلم الم لبٌن وتسلم ل دا ة لغ ض تسلٌم ل  سمٌل الى السلطة التيمٌمٌة
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  األعالليةول ئ  ال عدي ل :- 

ً ا عععععولً معععععن السعععععلطة لل هعععععذه الفيعععععوص اال بعععععو ود متعععععلب  سعععععمت ععععع و ام ععععع ال -1

التيمٌمٌعععة او المضعععللٌة موضعععح جٌعععل نعععوع الفيعععص المطلعععوب معععو و عععود تعععتم السعععلطة 

 على سلعد الشتص .

تيععععلل ولععععللو جيععععص البمععععل ة واليمععععل واال  ععععلض الععععى الطبلبععععة العدلٌععععة او الل ععععلن  -2

 المتت ة بفيص ام لل هذه الولللو .

ب الفيعععص جعععً ولعععللو اللعععواط وٌسععع ل مشعععلهداتل جعععً التم ٌععع   عععم ٌيٌعععل ٌ ععع ي الطبٌععع -3

 المضٌة مو نستة من تم ٌ ه الى الطبلبة العدلٌة او الل نة المتت ة .

علععععى الطبٌععععب اتععععذ المسععععيل  ال زمععععة للتيعععع ي عععععن المععععواد المنوٌععععة جععععً يععععلال   -4

ة او المنطمععععععة التنلسععععععلٌ الموالعععععععة ال نسععععععٌة مععععععن داتععععععل الم بععععععل للمعععععع أة ت ال ٌععععععب  

 التل  ٌة ت للبلم    ومن الش   جً ولللو االشتبله بلللواط .

تيفععععظ وتعلععععم وتعععع لم المسععععيل  وت سععععل بلسعععع ع ولعععع  الععععى الطبلبععععة العدلٌععععة بمتععععلب  -5

 جيص .
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 الٌىنٌت فٍ الزدهت للطبٌب الهقٌو الاقدم : الأعهال : ثاننا

 

 تل وتو ٌلتل.لم بلست م ال دهة من الطبٌب التلج  مو االنتبله الى م يظل -1
 لم بمتلبعة امملل نوالص التو ٌك الطبً و ملل الم ٌض ال الد. -2
 تلبو الم ضى يدٌ ً الدتول جً ال دهة. -3
لعععم بللزٌعععل ة ال عععبليٌة للم ضعععى ال العععدٌن لبعععل م عععًء الطبٌعععب االتت عععلص و  -4

 م ليبتل بعد م ٌلل.
 ا طيب معن الطبٌب الممٌم الدو ي و المم ض العلمل جً ال دهة. -5
وت و عععل الم معععة ج جي عععن جعععً ملعععل المععع ٌض ال العععد للمسعععت دا  نتعععلل بععع   -6

 واضح ومف وم وابتعد عن المتت  ا .والي  ة من ل بتط 
 واعمل على تنفٌذهل.س ل م يظل  وتو ٌ ل  الطبٌب االتت لص  -7
معععو الم ضعععى و متعععلبعت م لم ضعععلهم  اليعععظ ط ٌمعععة تعلمعععل األطبعععلء االتت عععلص -8

 وتعلم م ل ات م الس ٌ ٌة.
 و ٌل العلملٌن جً ال دهة بلسلوب م نً وات لً وعلمً.اعمل على ت -9
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 كن ننظها : :جاشعا 

 
 ايمل معن دالمل لللمة بأسملء الم ضى. -1
 ا عل تسلسل اسملل م يسب اليللة ال يٌة  والم ضٌة ل م. -2
 س ل الم يظل  الم مة والوا ب متلبعت ل او ا  ال ل ل م. -3
 .س ل لللمة بللوا بل  المنوطة بن ٌومٌل -4
تعععععلبو و ود التيللٌعععععل المتتب ٌعععععة والفيو عععععل  الشععععععلعٌة وا جلل عععععل جعععععً ملعععععل  -5

 الم ٌض ال الد.
 نظم ولتن مل بٌن م اجمتن للطبٌب االتت لص و ول   ايتن و وا بلتن. -6
 جم  جٌمل ستن زه من اعملل لبمٌة ٌومن و الٌوم الذي ٌلٌل. -7
 ضو  دول بللول  إلداء م لمن و وا بلتن ويلول االلتزام بل. -8
عمعععل علعععى تعععد ٌب وتطعععوٌ  م عععل ا  الطبٌعععب الممعععٌم العععدو ي وبمٌعععة الععععلملٌن ا -9

 جً ال دهة .
ال تنسعععى لععع اءة ومتلبععععة اتععع  مسعععت دا  العلعععوم الطبٌعععة وا عععطيب مععععن دالمعععل  -11

 متلبل او م لة او النش ا  العلمٌة الطبٌة .
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 جذكز الحالٍ : : عاشرا

 
 .ألدمم لمن و وا بلتن مطبٌب ممٌم  -1
 ل الم ٌض بليت ام وعطل وابتسم لل.تعلم أن -2
 تيت م من هم الدم منن. أن -3
 .اآلت ٌناالستفلدة من ت ل ب  -4
 استغ ل ول  الف ا  المتوج  جً التد ب ول اءة المتب العلمٌة. -5
 اتتٌل  وا تداء م بل العمل المنلسبة. -6
 التع ل على م اجك المستشفى التً تعمل ب ل. -7
التعلععععٌم الطبععععً المسععععتم  والتد ٌبٌععععة و يضععععو  اال تملعععععل  والنععععدوا  العلمٌععععة  -8

 المشل مة الفعللة والعلمٌة والم نٌة جٌ ل .و
 يضو  ال وال  ال بليٌة المب و.  -9

 للم ضى. واألملنتعلٌمل  الس مة  -11
 تعلٌمل  السٌط ة على التلوث والعدوو الممتسبة. -11
 تو ٌك مل م يظلتن او اال  اءا  التً لم  بأدال ل ٌومٌل . -12
هعععو ألعععدم منعععن واالم ععع  تبععع ة جعععً اليعععلال  الطل لعععة أو تعععدهو  االسعععتعلنة بمعععن  -13

 اليللة ال يٌة للم ٌض .
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 : نهام و واجباث رئٌض الاطباء الهقٌهٌن :عشر  احد

 : مىه تل- 

 طبٌب ممٌم ألدم . -1

 ذو مفلءة علمٌة وجنٌة وادا ٌة  ٌدة وٌ اعى المدم جً ذلن. -2

 :  الم لم والوا بل- 

فى بععد أولعل  العدوام ال سعمً العى بداٌعة العدوام للٌعوم التعللً جعً ٌنوب عن مدٌ  المستشع -1
أدا ة المستشعفى وضعبط سعٌ  العمععل جٌ عل وتو ٌعك  مٌعو ا  اءاتععل ومشعلهداتل جعً سعع ل 
مشل التفل ة لٌتم تمدٌمة جً الٌعوم التعللً علعى أن ٌستشعٌ  معدٌ  المستشعفى يعلل تطلعب 

 االم  ذلن.

وجك ال عداول المععدة والتو عٌة بمملجلعة المتمٌعزٌن متلبعة دوام العلملٌن جً المستشفى و  -2
 وميلسبة المم  ٌن من م.

ٌتولى المسىولٌة جً اليلال  الطل لة بعد الدوام ال سمً وبيدود أمملنٌلتل وال  يٌل   -3
 المعطلة لل من لبل أدا ة المستشفى.

ضععٌة تنسععٌب  الوا بععل  الععى االطبععلء الممٌمععٌن االلععدمٌن والععدو ٌٌن والم مععل  التم ٌ -4
 واالدا ٌة والتدمٌة والسلندة  .

أععداد  عداول دوام وتفععل ة االطبعلء الممٌمععٌن االلعدمٌٌن والععدو ٌٌن واالشع ال علععى دا   -5
 سمن االطبلء الممٌمٌن وتغذٌت م  وتوج  سبل و وسللل ال اية ل م.

 ٌمون دجت  الوجٌل  بع دتل. -6

 ا  المستشفى .الس ٌ ٌة  المب و اللسلم و دهل  و ويد االشت ان جً ال وال  -7

 االشت ان جً النشلطل  العلمٌة والفنٌة واالدا ٌة جً المستشفى والتعلٌم الطبً المستم . -8

 تطوٌ  وتمٌٌم اداء  االطبلء الممٌمٌن االلدمٌن والدو ٌٌن العلملٌن جً المستشفى. -9

 والمستلزمل  الطبٌة. األ  زةالتأمد ومتلبعة  توج  وس مة و  يٌة ودٌمومة عمل  -11

 توج  االدوٌة والمستلزمل  الطبٌة جً دوالب ال دمة. متلبعة -11

المشععععل مة مععععو ادا ة المىسسععععة ال ععععيٌة والعمععععل علععععى وضععععو التطععععط والسٌلسععععل   -12
واال عع اءا  التععً تسعع م جععً تطععوٌ  و جععو مسععتوو التععدمل  الممدمععة لم ا عععً المىسسععة 

تعً ٌعمعل ال يٌة بط ٌمة امنة وذا   ودة عللٌة  ومذلن  جو مستوو المىسسعة ال عيٌة ال
 ب ل .
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جً يللة المستشفٌل  ذا  السعة الس ٌ ٌة المبٌ ة والتعلٌمٌة من ل ت و ل جٌمون  -مالحظة :
هنلن  لٌل اطبلء ممٌمٌن لف ع معٌن لل نفل م لم و وا بل  الطبٌب الممٌم االلدم مو 

لم  لٌل االش ال على وتنظٌم العمل لاطبلء الممٌمٌن  االلدمٌن والدو ٌٌن وٌمون مسىوال ام
 الممٌمٌن لعموم المستشفى. األطبلء

 

 -نفزداث الحدرًب للطبٌب الهقٌو الاقدم : عشر : اثنا

تمعععون مفععع دا  التعععد ٌب للطبٌعععب الممعععٌم االلعععدم يسعععب الفععع ع والتت عععص العععذي ٌعمعععل جٌعععل 
وعلععععى ادا ة المستشععععفى والمسععععم واالطبععععلء االتت ععععلص العمععععل واالشعععع ال علععععى وتنفٌععععذ 

الععععدعم والمسععععلعدة وتععععذلٌل  عععععوبل  التععععد ٌب  أنععععواعم  مٌععععو مفعععع دا  التععععد ٌب وتمععععدٌ
 والعمل على  جو مستوو م ل ات م وادال م الوظٌفً والم نً والعلمً واالت لً .
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