
  في الخطھ الدراسیھ لشھادة االختصاص العالي
  جراحة العظام والمفاصل  

       
                                                                              

  :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 
  نواتخمس س   :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
  .للجراحھندوة في المبادئ االساسیھ  - ٥
  .ندوه في الحاالت الجراحیھ - ٦

  االولى

  ): جراحة العظام والمفاصل والعلوم المساندة(
  . قید السیرة المرضیة والفحص السریري   -١
 . تقدیم التقریر الصباحي مع الصور الشعاعیة   -٢
 . رعایة المریض المقیم ومتابعة تطور الحالة المرضیة   -٣
 . رعایة مریض العیادة ومتابعة تطور الحالة المرضیة   -٤
 . ندوات في جراحة العظام والمفاصل   -٥
 . العملیات الجراحیة   -٦
 . العالج الطبیعي واعادة التأھیل   -٧
 علم التشریح   -٨
 . علم االمراض   -٩

  .جراحة االعصاب  -١٠

  الثانیة

  ):جراحة العظام والمفاصل والعلوم المساندة(
  قید السیره المرضیة والفحص السریري   -١
  تقدیم التقریر الصباحي مع صور االشعھ    -٢
  رعایة المریض المقیم ومتابعة تطور الحالھ المرضیھ   -٣
  رعایة المریض في العیاده ومتابعة تطور الحالھ المرضیھ   -٤
ل والعم           -٥ ام والمفاص ة العظ االت جراح ع مج ي جمی ھ ف ارات الجراحی د   المھ ري والی ود الفق

  واالطفال
  ندوات في جراحة العظام والمفاصل   -٦
  ندوة المراضھ والوفیات   -٧
  االحصائیات الطبیھ   -٨
  التخدیر والعنایة الحثیثة    -٩

  الثالثة

  )):١(جراحة العظام والمفاصل (
  .قید السیره المرضیھ والفحص السریري   -١
  .الشعاعیھتقدیم التقریر الصباحي والصور    -٢
  .رعایة المریض المقیم ومتابعة تطور الحالھ   -٣
  .رعایة المریض في العیاده   -٤
  ندوات متخصصھ بالتطورات الحدیثھ لجراحة العظام والمفاصل        -٥
  .المھارات الجراحیھ في جراحة العظام والمفاصل   -٦
  .نادي المجالت الطبیھ   -٧
  .جراحة التجمیل والترمیم   -٨

  الرابعة



  .جراحة االوعیھ الدمویھ   -٩
  )): ٢(جراحة العظام والمفاصل(

  قید السیره المرضیھ والفحص السریري   -١
  تقدیم التقریر الصباحي والصور الشعاعیھ   -٢
  رعایة المریض المقیم ومتابعة تطور الحالھ   -٣
  رعایة المریض في العیاده   -٤
  لجراحة العظام والمفاصل ندوات متخصصھ بالتطورات الحدیثھ   -٥
  .المھارات الجراحیھ في جراحة العظام والمفاصل   -٦

  الخامسة

  
  ).الخامسة( التدریبیھ االخیرة /اجتیاز امتحان شامل في نھایة السنھ التدریسیھ   -ب
ي    _ ج ر الوصف التدریس دریس  /یعتب دة الت دریبي وم یة     /الت نة تدریس ل س ي ك ددة ف دریب المح ة / الت عب  تدریبی ام والش واالقس

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


