
  فيالخطھ الدراسیھ لشھادة االختصاص العالي 
  الجراحة العامة 

                                                                                   
  :أحكام وشـروط عامـھ:    أوًال

بتعلیمات منح شھادة االختصاص العالي في الطب وشھادة االختصاص العالي في طب  تلتزم ھذه الخطھ ٠١
  .االسنان

  .التخصص الوحید الذي یمكن قبولھ في ھذا البرنامج ھو بكالوریوس الطب والجراحھ  .٢         
  .ال یوجــد    :شـروط خاصـھ :    ثانیًا 
  خمس  سنوات  :عدد سنوات الدراسھ والتدریب: ً    ثالثا

  :تتكون الخطھ الدراسیھ من  :  "رابعا
  :التدریب على النحو التالي/ التدریس    .أ  

  السنھ  مجاالت التدریس والتدریب
  .العلوم االساسیة ومباديء الجراحة    -١
  .رعایة مریض الطواريء    -٢
  .التقریر الصباحي/ مراجعة الحاالت في الصباح    -٣
  .المرور الیومي/ في السریر  رعایة المریض   -٤
  .المرور المسائي/ مراجعة الحاالت في المساء    -٥
  .حلقات دراسیة لعرض الحاالت المرضیة   -٦
  .حلقات دراسیة في المباديء االساسیة في الجراحة    -٧
  .مبادىء المھارات الجراحیة العملیة   -٨

  االولى

  .الصباحيالتقریر / مراجعة الحاالت في الصباح   -١
  .المرور الیومي/ رعایة المریض في السریر    -٢
  .المرور المسائي الختامي / مراجعة الحاالت في المساء    -٣
  .حلقات دراسیة في التخصصات الجراحیة الفرعیة    -٤
  حلقات دراسیة في المباديء االساسیة في الجراحة    -٥
  .المھارات العملیة الجراحیة    -٦

  الثانیة

  .التقریر الصباحي/ مراجعة الحاالت في الصباح    -١
  .المرور الیومي/ رعایة المریض في السریر    -٢
  .المرور المسائي/ مراجعة الحاالت في المساء    -٣
  .حلقات دراسیة حول االصابات الرضحیة   -٤
  .حلقات دراسیة حول الوفیات والمراضة   -٥
  .المھارات العملیة الجراحیة    -٦
  .االحصاء الحیوي    -٧
  .منھجیة البحث    -٨

  الثالثھ

  .التقریر الصباحي/مراجعة الحاالت في الصباح   -١
  .المرور الیومي/ رعایة المریض في السریر    -٢
  .المرور المسائي/ مراجعة الحاالت في المساء    -٣
  .المھارات العملیة الجراحیة   -٤
  ).حلقة جراحیة شاملة (متخصصة حلقات دراسیة في مواضیع    -٥
  ).منتدى المجالت الطبیة( مراجعة االدبیات الطبیة المعاصرة    -٦
  ) .اختیاري ( مشروع بحث    -٧

  الرابعھ

  .التقریر الصباحي/ مراجعة الحاالت في الصباح     -١
  الجراحةالمرور الیومي في تخصص فرعي في  /رعایة المریض في السریر    -٢
  .المرور المسائي/ مراجعة الحاالت في المساء    -٣
  .المھارات العملیة الجراحیة   -٤
  ) .اختیاري ( مشروع بحث    -٥
  .حلقات دراسیة متقدمة او محاضرة رسمیة شاملة  -٦

  الخامسھ

  ).الخامسة( التدریبیھ االخیرة /اجتیاز امتحان شامل في نھایة السنھ التدریسیھ     -ب
تدریبیة واالقسام / التدریب المحددة في كل سنة تدریسیة /التدریبي ومدة التدریس/یعتبر الوصف التدریسي    _ ج

 التدریب فیھا والمرفقة مع ھذه/ والشعب والتخصصات التي یتم التدریـس 


