رقم القرار:
المسمى الوظيفي :طـبيب أسـنان مـسجل أول
القطاع:
المراقبة:

-

 3991/7والقرارات المعدلة والمكملة له
3995/153
4002/735
4030/5

اإلدارة:
القسم :أقسام طب األسنان التخصصية
إدارة طب األسنان

الوكيل المساعد لشئون طب األسنان

الوصف الوظيفي العام
الغرض العـــــام:


تقع هذه الوظيفة في ضمن السلم الوظيفي ألطباء األسنان وهي وظيفة طبية تخصصية يقوم شاغلها بممارسة األعمال الطبية بمجال طب األسنان
في أحد مراكز طب األسنان التخصصية.

نطــــــاق اإلشـــــراف:
أولا :اإلشراف الفني:


يقع تحت اإلشراف الفني من لرئيس الوحدة التخصصية ثم رئيس القسم التخصصي.

ثانيا ا :اإلشراف اإلداري:



يقع تحت اإلشراف اإلداري من الرئيس المباشر (رئيس المركز التخصصي لطب األسنان).
والدرجة األعلى من اإلشراف اإلداري للرئيس الذي يليه (مدير إدارة طب األسنان).

اتصـــالت العمل:




زمالء العمل من أطباء أسنان وفنيين أشعة األسنان وفنيين صحة فم واألسنان وفنيات التعقيم وأفراد الهيئة التمريضية.
رؤساء العمل.
المراجعين المستفيدين من الخدمات العالجية والوقائية والتوعوية.

استقاللية الوظيــــفة:


تقع الوظيفة تحت اإلشراف اإلداري و الفني من قبل رؤساء العمل.

الواجبات التفصيلية:
.3
.4
.1
.2
.5
.3
.7

المسئول األول عن عالج المرضى في الوحدة.
استقبال المرضى المحولين من طبيب األسنان المسجل أو الممارس عام أول.
المساهمة في تدريب األطباء المقيمين ومساعدي المسجلين.
اإلعداد والمشاركة في البرامج العلمية التي تعدها الوحدة.
إعداد جداول الخفارة للوحدة.
القيام بالخفارة وفقا ا للنظم المتبعة.
ما يوكل إليه من أعمال أخرى في تخصصه.

الحد األدنى لمتطلبات شغل الوظيفة:
المؤهـــالت العلميـــة

أن يكون حاصالا على بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان باإلضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها.

الخبرة العمليــــة

خبرة كلية (  ) 3سنوات

البرامج التدريبية

-

القدرات األخــــــرى

-

مالحظات أخرى:
.3
.4
.1
.2
.5
.3

يكون التعين بقرار من السيد الوزير.
يجوز لوزير الصحة إضافة شروط أخرى عالوة على الشروط السابقة.
الموافقة المسبقة للجنة الطبية التخصصية على المسمى الوظيفي الفني المرشح له الطبيب (قرار وزاري رقم  234لسنة .)3995
يكون النقل إلى هذه الوظيفة بقرار من السيد وكيل الوزارة بعد العرض على وزير الصحة( قرار وزاري رقم  137لسنة .)3995
وجود وظيفة شاغرة ماليا ا وفنيا ا.
الحصول على نقاط التعليم الطبي المستمر (  300وحدة ) ( قرار  140لسنة .) 4004

الترقية لهذه الوظيفة ل تكون إل بالختيار:
شروط الترقية بالختيار:




توافر شروط شغل الوظيفة.
أن يكون الطبيب قد أمضى المدة الالزمة كحد أدنى للبقاء في الوظيفة كما واردة بالقرار رقم  5لسنة .4030
يكون الطبيب قد حصل في كل من السنتين األخيرتين على تقرير نهائي بدرجة ممتاز.

