
  في الخطھ الدراسیھ لشھادة االختصاص العالي
  طب الطوارئ والحوادث 

                                                                                       
  :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
  تأربع سنوا  :عدد سنوات الدراسھ والتدریب:    ثالثًا
  :تتكون الخطھ الدراسیھ من :  "رابعا

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

ة          -١ ة العام ة، والجراح ال والباطنی ى األطف ة مرض طب الطوارئ في قسم الطوارئ وتشمل رعای
  . والجراحة الخاصة

  .طب األطفال في قسم األطفال   -٢
  .العامة وجراحة العظام في األقسام أمراض الجراحة   -٣
  .أمراض النسائیة والتولید في قسم النسائیة والتولید    -٤
  .حلقة نقاش في طب الطوارئ والحوادث   -٥
  .التدریب على المھارات األساسیة لطب الطوارئ   -٦
  .رعایة المرضى المقیمین في األقسام    -٧

  االولى

  .طب الطوارئ في قسم الطوارئ   -١
  .طب طوارئ األطفال في قسم الطوارئ   -٢
  .العنایة الحثیثة في وحدة الشرایین التاجیة   -٣
  .طوارىء األمراض النفسیة في القسم    -٤
  .حلقة نقاش في طب الطوارئ والحوادث   -٥

  الثانیة

  ) .أطفال ، باطنیة ، جراحة ، نسائیة وتولید( رعایة مریض الطوارئ في قسم الطوارئ    -١
  .الطب الشرعي وكتابة التقاریر القضائیة   -٢
  .اسالیب بحث علمي   -٣
  .التدریب في قسم جراحة األعصاب لرعایة مرضى إصابات الرأس والنخاع الشوكي   -٤
اقیر    -٥ ة العق یة ومعرف اري التنفس ة المج ارات رعای اب مھ دیر الكتس م التخ ي قس دریب ف  الت

  المستعملة في التخدیر وعالج األلم 
  .قسم جراحة األطفال للتدرب على رعایة حوادث وجراحة األطفال   -٦
  .تدریب اختیاري   -٧
  حلقة نقاش في طب الطوارىء والحوادث   -٨

  الثالثھ

   ).باطنیة ، جراحة، نسائیة وتولیدأطفال ، (التدریب في قسم الطوارئ لرعایة مرضى الطوارئ   -١
  حلقة نقاش في طب الطوارىء والحوادث  -٢

  الرابعھ

  ).الرابعة( 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  / الت ة واالقس والشعب   تدریبی

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


