
  في الخطھ الدراسیھ لشھادة االختصاص العالي
  ي ــالطب الشرع

                                                                                   
  :أحكام وشـروط عامـھ:    أوًال

  .بتعلیمات منح شھادة االختصاص العالي في الطب وشھادة االختصاص العالي في طب االسنان تلتزم ھذه الخطھ ٠١
  .التخصص الوحید الذي یمكن قبولھ في ھذا البرنامج ھو بكالوریوس الطب والجراحھ  .٢         
  .ال یوجــد    :شـروط خاصـھ  :   ثانیًا 
  نواتأربع س  :عدد سنوات الدراسھ والتدریب :    ثالثًا
  :تتكون الخطھ الدراسیھ من   : "رابعا

  :التدریب على النحو التالي/ التدریس   . أ
  السنھ  مجاالت التدریس والتدریب

  :علم األمراض      
  .الفحص بالعین المجردة لعینات الباثولوجي   -١
  .الفحص المجھري لعینات الباثولوجي   -٢
  .تحضیر الشرائح للفحص المجھري   -٣
  .كتابة التقاریر المخبریة   -٤
  .ندوة في علم األمراض   -٥
  مناوبات الطب الشرعي    -٦

  االولى

  :الطب الشرعي      
  .الحاالت الطبیة القضائیة في عیادة الطب الشرعي   -١
  .الحاالت الطبیة القضائیة في عیادة الطوارئ   -٢
  .التشریح للحاالت القضائیة   -٣
  .مسرح الجریمة    -٤
  .المحكمة وأداء الشھادة في الحاالت الطبیة القضائیة   -٥
  .المراجعة الدوریة للحاالت    -٦
  . ندوات في الطب الشرعي    -٧
  .ندوات في علم السموم    -٨
  نادي الدوریات   -٩

  مناوبات الطب الشرعي  -١٠

  الثانیة

  :علم األمراض      
  .الفحص بالعین المجردة لعینات الباثولوجي   -١
  .الفحص المجھري لعینات الباثولوجي   -٢
  .تحضیر الشرائح للفحص المجھري   -٣
  .كتابة التقاریر المخبریة   -٤
  .ندوة  في علم األمراض   -٥
  مناوبات الطب الشرعي   -٦

  الثالثھ

  :الطب الشرعي      
  .الشرعي وتنظیم التقاریر الطبیة القضائیة معاینة المرضى في عیادة الطب    -١
  .القضائیة معاینة وكتابة التقاریر الطبیة القضائیة في الطوارئ للحاالت الطبیة    -٢
  .تشریح الحاالت القضائیة وكتابة التقاریر الطبیة القضائیة     -٣
  .استشارات الحاالت الطبیة القضائیة في المستشفى     -٤
  . ندوات في الطب الشرعي     -٥
  . ندوات في علم السموم     -٦
  .جمع البیانات والتدریب على الكتابات البحثیة والعلمیة   -٧
  .أداء الشھادة في المحاكم     -٨
  .مسرح الجریمة     -٩

  .مناوبات الطب الشرعي  -١٠

  الرابعھ

  ).الرابعة( یھ االخیرة التدریب/اجتیاز امتحان شامل في نھایة السنھ التدریسیھ  -ب
دریس  /یعتبر الوصف التدریسي_  ج دة الت نة تدریسیة       /التدریبي وم ل س ي ك دریب المحددة ف ام والشعب    / الت ة واالقس تدریبی

 .  ال یتجزأ منھا" التدریب فیھا والمرفقة مع ھذه الخطة جزءا/ والتخصصات التي یتم التدریـس 



 


