
  في  الخطھ الدراسیھ لشھادة االختصاص العالي
  جراحة الدماغ واالعصاب   

                                                                                   
  :أحكام وشـروط عامـھ :    أوًال

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

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

  ) :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

  ):علوم عصبیھ اساسیھ وسریریة(  
  )١(رعایة مریض جراحة دماغ واعصاب   -١
  )٢(رعایة المریض المقیم   -٢
  ندوة اصابات الرأس والعمود الفقري  -٣
  )١( المھارات الجراحیة في جراحة الدماغ واالعصاب  -٤
  ندوة في حاالت الجراحة العصبیة  -٥
  علم االمراض العصبیة للكبار  -٦

  الثانیھ

  ):علوم عصبیھ اساسیة وجراحة اعصاب( 
  )٢(رعایة مریض جراحة دماغ واعصاب    -١
  )٣(رعایة المریض المقیم    -٢
  ندوه في العلوم العصبیھ االساسیھ    -٣
  )٢(االعصاب المھارات الجراحیھ في جراحة    -٤
  علم االمراض العصبیة عند االطفال  -٥
  تقنیات علم االشعة العصبي  -٦

  الثالثھ

  :)علوم عصبیة اساسیة وجراحة أعصاب(
  )٣(رعایة مریض جراحة دماغ واعصاب  - ١
 )٤(رعایة المریض المقیم   -٢
  ندوه في المراضھ ومعدل الوفیات  -٣
  )٣(واالعصاب المھارات الجراحیھ في جراحة الدماغ   -٤
 الرعایة الحثیثة في جراحة الدماغ واالعصاب  -٥
  علم االمراض العصبیة    -٦

  الرابعھ

  :)جراحة أعصاب سریریھ(
  )٤(رعایة مریض جراحة دماغ واعصاب   -١
  )٥(رعایة المریض المقیم  - ٢
  ندوة في مواضیع متخصصة - ٣
  )٤(المھارات الجراحیھ في جراحة الدماغ واالعصاب   -٤
 نادي الدوریات   -٥
  طب العیون العصبي   -٦

  الخامسة

  ):جراحة أعصاب (
  )٥(رعایة مریض جراحة الدماغ واالعصاب    -١
  )٦(رعایة المریض المقیم  - ٢

  السادسھ



  ندوة في مواضیع متخصصة - ٣
  ) ٥(المھارات الجراحیھ في جراحة االعصاب    -٤
  مواضیع بحث   -٥

  ).السادسة( التدریبیھ االخیرة /السنھ التدریسیھاجتیاز امتحان شامل في نھایة    -ب  
نة تدریسیة   /التدریبي ومدة التدریس/یعتبر الوصف التدریسي   _ ج  ام والشعب    / التدریب المحددة في كل س ة واالقس تدریبی

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


