
  الخطھ الدراسیھ لشھادة االختصاص العالي في 
  جراحة المسالك البولیة

  
  :أحكام وشـروط عامـھ:    أوًال

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

  :التدریب على النحو التالي/ التدریس   . أ
  السنھ  والتدریبمجاالت التدریس 

  ) :جراحھ عامھ (
  ).١(رعایة مریض الطوارئ   -١
  ).١(رعایة المریض المقیم   -٢
  .المراجعھ المسائیھ للحاالت  -٣
  .مقدمة في المھارات الجراحیھ   -٤
  .ندوة في المبادئ االساسیھ للجراحھ  -٥
  .ندوه في الحاالت الجراحیھ  -٦

  االولى

  ):جراحة مسالك بولیة وجراحات مساندة  مبادئ( 
  قید السیره المرضیھ والفحص السریري  -١
  تقدیم التقریر الصباحي  -٢
  رعایة المریض المقیم ومتابعة تطور الحالھ المرضیھ  -٣
  رعایة المریض في العیاده  ومتابعة تطور الحالھ المرضیھ  -٤
  یةتقدیم ندوات في علوم المسالك البولیة االساس  -٥
  المساعدة في العملیات الجراحیة  -٦

  الثانیة

  )):١(جراحة مسالك بولیھ ( 
  قید السیره المرضیھ والفحص السریري  -١
  تقدیم التقریر الصباحي  -٢
  رعایة المریض المقیم ومتابعة تطور الحالھ المرضیھ  -٣
  رعایة المریض في العیاده  ومتابعة تطور الحالھ المرضیھ  -٤
  المھارات الجراحیھ في جراحة الكلى والمسالك البولیھ  -٥
  ندوات في  علوم المسالك البولیھ   -٦

  الثالثھ

  )):٢(جراحة مسالك بولیھ (  
  قید السیره المرضیھ والفحص السریري  -١
  تقدیم التقریر الصباحي  -٢
  رعایة المریض المقیم ومتابعة تطور الحالھ المرضیھ  -٣
  رعایة المریض في العیادة ومتابعة تطور الحالھ المرضیھ  -٤
  ندوات متخصصھ بالتطورات الحدیثھ بعلوم المسالك البولیھ     -٥
  المھارات الجراحیھ في جراحة الكلى والمسالك البولیھ  -٦

  الرابعھ

  )):٣(جراحة مسالك بولیھ ( 
  قید السیره المرضیھ والفحص السریري  -١
  التقریر الصباحي تقدیم  -٢
  رعایة المریض المقیم ومتابعة تطور الحالھ المرضیھ  -٣
  رعایة المریض في العیاده ومتابعة تطور الحالھ المرضیھ   -٤
  ندوات متخصصھ بالتطورات الحدیثھ بعلوم المسالك البولیھ     -٥
  المھارات الجراحیھ في جراحة الكلى والمسالك البولیھ  -٦

  الخامسة

  ).الخامسة( التدریبیھ االخیرة /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 
 



 


