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 الباب األول
 

  ي لمجلس التخصصات الطبيةالهيكل الفنـ
 

 العلمية المجالس:  أواًل   

 اجتماعات المجالس العلمية:  ثانيـًا  

 لمجالس العلميةل اللجان اإلداريةمهام :  ثالثـًا  

 مهام لجان التدريب:  رابعًا   

 مهام لجان االمتحانات:  خامسًا  
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 (1) مـــــــــادة

 في التخصصات التي يقرها رئيس اللجنة التسييرية من علمية بقرارالمجالس التشكل 

 .التخصصات الطبية مجلس

 (2) ــادةـــمــــ

بكفاءة عالية في تخصصاتهم  يتمتعون أساتذةمن يتكـون المجلس العلمي لكل تخصص 

 :  التالي على النحوالقدرة على التدريب والتعليم ولهم 

عضو عن األقسام السريرية بالكليات الطبية ذات العالقة بتخصصات المجلس  .1

 .  والتي قامت بتخريج ماال يقل عن خمس دفعات 

للتخصووص  اًًسوورير( 08)السووريرية  تهعضوووان عوون روول مرروو  توودريبي سووع     .2

 . المعتمد

 . أو أرثر سريرًا( 22)السريرية  تهعن رل مرر  تدريبي سع واحد عضو .3

 الي يوودذوي الكفوواءة العلميووة والعمليووة فووي مجووا  التخصووص  عوودد موون الخبووراء .4

  . اللجنة التسييرية  تختارهم( 2)عن عددهم 

 (3)ـــادةــــمـــ

رئيس اللجنة للمجلس العلمي لكل تخصص من أمانة إدارية  لبتشكي قراريصدر 

  .تتولي إدارة المجلس وتدوين اجتماعاته لمجلس التخصصات الطبية التسييرية

 (4) ـــادةـــمـــ

ات والتقويم متحاناالمن بين أعضائه للتدريب و اًنالج  يشكل رل مجلس علمي

تمثيل رل  ىأعضاء لكل منها، ويراع (18)عن دوال ي ي (2)عن  بعدد ال يقلوالبحوث 

 . رل لجنةفي عضوية  برنامج تدريبي معتمد تخصص فرعي له

 (2) ـــادةــــــمـــ

 . قابلة للتجديد سنوات  خمس المجالس واللجان التابعة له تكون عضوية
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 (6) ــادةــــمــــ

اللجنوة  المعتمودة منوه وتقووم    العلموي مشورفين لمرارو  التودريب      المجلوس رشو   ي

 . تكليفهم قرار  بإصدار التسييرية

 

 

 (7)مــــــــادة 

 (  . فصليًا ) تعقد المجالس العلمية اجتماعاتها الدورية 

 

 (0)مـــــــــادة 

 . المجلس العلمي دعوة المجلس الجتماع طارئ إذا دعت الضرورة لذلك  لرئيسيجوز 

 

 (9) ادةـــمــــــ

تعد األمانة اإلدارية مقترح أعما  االجتماعات ويجوز إضافة أي بند آخر بناء على 

 . اء شريطة موافقة غالبية األعضاء الحاضرينطلب أحد األعض

 

 (18)ادة ـــمــــــ

  .بهذه المهمة نائب الرئيسالمجلس العلمي رئاسة الجلسات وفي حالة غيابه يقوم  رئيس يتولى
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 المجالس العلميةب اللجان اإلدارية مهام /ثالًثا 

 (11) ـادةــــمـــــ

 اللجنة التسييريةإدارية لكل مجلس علمي لكل تخصص بقرار من  لجنةيتم تشكيل 

اللجنة  تاإلدارية بتنفيذ قرارات وتوصيات مجالسها العلمية وقرارا للجنةوتقوم هذه ا

لمجلس التخصصات الطبيه ومتابعة لجانها والعمل على إنجاح أعمالها  التسييرية

ولوائ   تا ال يتعارض وقراراالالزمة لتحقيق ذلك بم ت، وإصدار القرارااونشاطاته

 جبما اليقل عن ستة اجتماعات في السنة ، وتدون نتائ اللجنةوتجتمع هذه .  المجلس

لمعني ، وترسل نسخة من اجتماعاتها في محاضر يتم االحتفاظ بها في أمانة المجلس ا

 .لالطالع والمتابعة  المحضر للجنة التسييرية

 (12) ـادةـــمـــــ

 :اإلدارية للمجالس المهام اآلتية األمانات تتولى 

وعرضها على المجالس  إعداد برامج التدريب الخاصة بكل تخصص .1

العلمية إلقرارها ومتابعتها وتكليف ومتابعة مشرف  التدريب 

 .بالتخصصات

ات ووضع الطريقة المناسبة لتطويرها متحاناعتماد أعضاء لجان اال .2

اللجنة مجلس المعني ووتحديثها وإعداد تقارير بذلك لعرضها على ال

ات الج ء األو  والنهائي  امتحان، ورذلك تنظيم وإعداد  التسييرية

 . هاشراف على سيرإلاو

، واقتراح من عدمه بها عترافتجديد االالتقييم الدوري لمرار  التدريب و .3

  .متى توفرت الشروط الالزمة لذلك جديدة استحداث مرار  تدريبية

ن من الخارج من ذوي الكفاءة العلمية دعوة مدربين وممتحنياقتراح  .4

 .لى ذلك إالحاجة  دعت رلماالمشهود لها دوليًا 

ألساتذة ال وار وتطوير العالقات مع المؤسسات العلمية لبرامج إعداد  .2

 .رةالمناظ العربية والعالمية 

 . للجنة التسييريةوتقديمه  المجلس العلمي إعداد تقرير سنوي عن أعما  .6
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 لجان التدريب مهام / رابعًا

 (13)مـــــــــادة 

 :ان التدرب تنفيذ المهام اآلتية تتولى لج

لعرضووها علووى رئاسووة    لشووروط الواجووب توافرهووا بمراروو  التوودريب   ل وضووع مقتوورح  .1

 .  المجلس ثم اللجنة التسييرية لالعتماد

المكلفوة مون اللجنوة     مالذي تقووم بوه لجوان التقيوي    التقييم الدوري لمرار  التدريب متابعة  .2

 التسييرية 

السنوي التي أقرهوا المجلوس العلموي للتخصوص وتقوديم تقريور       برامج التدريب  متابعة .3

 . دورى عن مدى االلت ام بها

ومسواعدة مرارو  التودريب علوى تنفيوذ بورامجهم       اإلشراف على تنفيذ بورامج التودريب    .4

تدريبيوه المطلوبوة مونهم    المعتمدة ورذلك مساعدة المتدربين علوي اسوتكما  بورامجهم ال   

 . في الوقت المناسب وإعدادهم إعدادًا جيدًا قبل دخولهم االمتحانات النهائية

 المجلوس العلموي   ىلع وعرضهممدربين  األساتذة المؤهلين ألن يكونوا ترشي  أسماء .2

وفووي حووا  الموافقووة علوويهم موون المجلووس المخووتص يووتم تحويوول هووذه األسووماء مرفقووة       

هادات المطلوبوة لكول واحود مونهم إلوى اللجنوة التسوييرية إلصودار         بالسيرة الذاتيوة والشو  

 .  القرارات الالزمة لذلك

م أسوماء المقبوولين   يوتقود   رمودربين مسوتوفاة للشوروط   المرشحين طلبات  التأرد من أن .6

 . امنهم للمجلس العتماده

وفقووًا للوووائ  الصووادرة عوون     فووي حوودود اللجنووة   اتخوواذ القوورارات الخاصووة بالتوودريب     .7

 .لس المج

 إتموووام إجوووراءاتدعووووة األسووواتذة الووو وار ل ووورض تنظووويم دورات تدريبيوووة واقتوووراح   .0

 .تهم آمكاف

 .إعداد تقارير دورية عن سير التدريب وتقديم االقتراحات لتطويره   .9

ليبيووا مضوووا فتوورة التوودريب خووارج   أالنظوور فووي الطلبووات المقدمووة موون األطبوواء الووذين     .18

  .بالتدريب  من عدمه عتراف الج ئيالوعرضها على المجلس العلمي للتخصص ل
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 مات والتقويمتاا اال انمهام لج /خامًسا 

 (14) ــــادةـمـــــ

 :متاانات المهام اآلتية تتولى لجان اال

واإلعالن عنها في فترة ال تقل عن ستة أشهر   اتمتحانتحديد مواعيد وأمارن اال -1

 . اتمتحانقبل موعد اال

شرط أن تكون  وضع األسئلةات الج ء األو  ولجان امتحانأعضاء لجان  اقتراح -2

 .اتمتحاناألسئلة جاه ة في مدة التقل عن شهر قبل موعد اال

وتسليم قائمة بالمدعوين في  ليةمات السريرية والعمتحاناقتراح أعضاء لجان اال -3

حتى تتمكن اإلدارات المختصة من  متحانفترة التقل عن ستة أشهر قبل موعد اال

 . إنهاء اإلجراءات الالزمة في وقت مناسب

المجالس  لرئاسة، وتحويل نتائجها  ات ومراقبتهامتحاناإلشراف على سير اال -4

 .  العلمية إلتمام اإلجراءات الالزمة

الشروط المقررة من جميع  باستيفاء قد قاموا اتمتحانلال تقدمينالم التأرد من أن -2

و تسليم قوائم  متحانفي وقت ال يقل عن ثالثة أشهر قبل موعد اال المجلس

 . متحانالمقبولين منهم في فترة ال تقل عن  شهرين من تاريخ اال

 . لتطويرها  ةالالزم ات وتقديم االقتراحاتمتحانإعداد تقارير دورية عن سير اال -6
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 الباب الثاني
 

 التخصصاتأحكام  وقواعد التدريب لمختلف 
 

 الشروط الواجب توافرها في مرار  التدريب:     أواًل

 مواصفات المدرب :   ثانيـًا 

 الشروط الواجب توافرها لقبو  المتدرب :   ثالثـًا 

 برنامج التدريب :  رابعًا  

 مهام وواجبات مشرف عام التدريب ومشرف التدريب :  خامسًا 
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 توافرها في مراكز التدريبالشروط الواجب  /واًل ا

 

 (12) ـادةــــمـــــ

أي مستشفى آخر ت يد سعته السريرية عن  أوأن يكون أحد المستشفيات التعليمية   

( 22)عن المعترف به التخصص  سريرًا وبحيث ال يقل عدد األسرة في مجا ( 08)

 .سريرًا 

 (16) ـادةـــمـــــ

 : تي آلأن يحتوي المستشفى على ا

 . مختبر طبي متطور  -1

 . قسم لألشعة والوسائل التشخيصية الحديثة  -2

 . المرر ةقسم للعناية  -3

 . نعاش إوحدة إسعاف و -4

 . قسم توثيق طبي جيد مع نظام متطور لإلحصاء وحفظ السجالت  -2

 . مكتبة طبية تضم المراجع الطبية والدوريات في مجا  التخصص  -6

 .عيادات خارجية -7

 (17)ــادة ــــمــــ

وأن يكون بها سريرًا ،( 28)عتراف بها عن ال يقل عدد األسرة بالوحدة المراد اأن ال

عتراف بوحدة واحدة في القسم إذا ما الويجوز ا،  عدد اثنين من المدربين على األقل

 .توفرت الشروط الالزمة 
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 (10)ــادة ـــــمــــ

المجلس العلمي ب من بطل رل ثالث سنوات  أو تخضع مرار  التدريب للتقييم الدوري

االعتراف واالعتمادات ن اوذلك من خال  لج،  للتخصص أو اللجنة التسييرية

 .بالالزمة العتماد مرار  التدريستمرارية توفر الشروط الضمان المرر ية بالمجلس 

 مواصفات المدرب   /ثا يًا 

 

 (19)ـــــادة ــــمـ

ولديه الخبرة  هتخصصفي مجا   عا  أن يكون حاصاًل على مؤهل علمي

 .ية الالزمة لتأهيله لمهام التدريب لشهادة مجلس التخصصات الطبية لالعم

 

 (28)ـــادة ـــمـــ    

وأن يتقدم بطلب ، المستشفى التابع له إدارة أن يتم ترشي  المدرب من قبل 

برأي المجلس ترشيحه إلى مجلس التخصصات الطبية ويكون ذلك مشفوعًا 

 . بمؤهالته العلمية وخبراته وسيرته الذاتية ا ومصحوًبالعلمي للتخصص 

 

 ( 21) ــــادةـــمــ

بعد موافقة المجلس العلمي  اللجنة التسييريةيتخذ قرار قبو  المدربين من 

 .  المختص واستيفاء  الشروط المطلوبة
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 المتدرب  لقبول الشروط الواجب توافرها / ثالثًا   

 

 (22)ـــادة ـــمـــ

أن يكون حاصاًل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى  .1

أن يكون قد ، وأو من الجامعات األخرى المعترف بها  الليبيةجامعات ال

 .المطلوبة  متياز فترة اال أمضى

لت ام بطلب رتابي للتسجيل في التخصص المطلوب مع التعهد باال أن يتقدم .2

 . ببرنامج التدريب المعتمد 

تكون والقبو  الخاص بمجلس التخصصات الطبية  امتحاناز تأن يج .3

 .  القبو  امتحانيتحصل على معد  أعلى في األفضلية لمن 

 . عدم وجود موانع صحية تؤثر على أدائه في التخصص المتقدم له  .4
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 بر امج التدريب / رابعًا  
 

 (23) ادةـــمــــــ

أدنى وتتولى المجالس العلمية لكل تخصص سنوات رحد  تحدد مدة التدريب بأربع

 .  وضع البرامج التفصيلية لذلك

 (24) ـــادةـــمـــ

يتم التدريب وفق برنامج عملي ونظري على أن يقضي المتدرب ما ال يقل عن 

  .تدريب عملي أسبوعيًا ساعة ( 40)

 (22) ـــادةــمـــ

 : ن يتم خاللها اومدتها سنت: المرحلة األولى 

علوووى الرعايوووة األساسوووية للموووري  رووول فوووي مجوووا  تخصصوووه مووون حيوووث  الترريووو   -1

 . ستقبا  والعيادات والمتابعة في األقسام العالجية الا

 . وضع برنامج نظري متكامل لت طية أساسيات التخصص  -2

 . صائيين والمشرفين رل في مجاله بصفة دوريةخيتم تقييم المتدرب من قبل اإل -3

يشووترط أن يجتوواز المتوودرب امتحووان الجوو ء األو  فووي مجووا  التخصووص خووال  هووذه   -4

 . المرحلة 

 (26) ــادةـــمـــ

 : حسب التخصص  سنوات( 4-2) من ومدتها : المرحلة الثانية 

مل على ما تيقوم رل تخصص في هذه المرحلة بإعداد برنامج مفصل للتدريب خاص به يش

 : يلي

ث يعطي المتدرب الخبرة الالزمة التي تؤهله بأن يكون المرر  بحي مليالتدريب الع -1

 . خصائيًا في مجاله إ

لقاءات  –ندوات )ساعات أسبوعيًا من خال  ( 4)برنامج نظري مكثف ال يقل عن  -2

العلمي أو  أو المجلس أو المرر  التدريبي ينظمها القسم (الخ ..محاضرات  –

ك المشاررة في تدريس طلبة بصورة دورية ومنظمة بما في ذلاللجنة التسييرية 

 . رلية الطب بالسنوات النهائية 

 .  علمية في مجا  تخصصهبحث أو دراسة تقديم  -3
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 مهام وواجبات مشرف عام التدريب/  خامسًا 

 ومشرف التدريب
 

 (27) ــادةـــمــــ

  التدريب عاممهام وواجبات مشرف 

يتولى مشرف عام التدريب اإلشراف الكامل على البرامج التدريبية والعلمية  .1

 .لمجلس التخصصات الطبية في مرار  التدريب 

تكون لجنة التدريب من مشرفي ت في حالة تعدد التخصصات بمرر  التدريب .2

و يتولى . بالتخصصات المختلفة ويصب  مشرف عام التدريب منسقًا لها  التدريب

 .من خال  العمل الجماعي للجنة التدريب  بالفقرة األولىصوص عليها المهام المن

ختصاصات المشار إليها في المواد يتولى مشرف عام التدريب باإلضافة إلى اال .3

 : السابقة المهام التالية 

 .اقتراح عدد المتدربين  - أ

  .متابعة نظام العمل للمتدربين حسب البرنامج المعتمد لكل تخصص - ب

رفي التوودريب فووي مختلووف التخصصووات األخوورى غيوور    التنسوويق مووع مشوو   - ت

 .المتوفرة بالمرر  من أجل تأمين تنفيذ برنامج التدريب في مرار  أخرى 

 .إعداد تقارير حولهواإلشراف على النشاط التعليمي بالمرر  و متابعته   - ث

اعتماد رتيوب المتودربين و التوصوية بانتهواء فتورة التودريب و تقريور أهليوة          - ج

 .الج ء األو  أو الثاني من عدمه  امتحانرة في المتدرب للمشار

للمجلس بتقارير دوريوة حوو  بورامج التودريب مون       اللجنة التسييريةموافاة  - ح

حيث المدربين أو التجهيو ات أو المرافوق األساسوية المطلووب توفرهوا فوي       

 .مرار  التدريب
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 (20)ــادة ـــمــــ

  -: مهام وواجبات مشرف التدريب 

 . متابعة تنفيذ برامج التدريب في المرر  لجميع التخصصات  -1

 متابعة حضور المتدربين للبرامج القائمة في التخصصات المختلفة ورذلك إجازاتهم  -2

التعاون مع منسق المجلس ومدير المستشفى لتنفيذ مستهدفات برامج التدريب  -3

 . بالمرر  

 عن طريق المنسق  لجنة التسييريةوإحالتها لالتأرد من استكما  إجراءات المتدربين  -4

 . تنظيم الدورات المكثفة في مرر  التدريب  -2

التنسيق مع مشرفي التدريب في التخصصات القائمة بالمرر  واالجتماع بهم  -6

ومتابعة شئون التدريب والمتدربين والتأرد من استيفاء متطلبات التدريب وشروط 

 .  ات المقررةمتحانفي اال القبو 

التنسيق مع مقرري التدريب بالمجالس العلمية حو  البرامج واألنشطة العلمية  -7

القائمة ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير دورية عنها وإبداء المالحظات حو  

 . البرامج المستقبلية في تخصصات المجالس المختلفة 

ات وإعداد تقارير نمتحاات فيما يختص بشئون االمتحانالتنسيق مع مقرري لجان اال -0

 . دورية عن سيرها وإبداء المالحظات العامة حولها 

متابعة توفير احتياجات مرار  التدريب من رتب ومراجع ودوريات ومعدات  -9

 . ووسائل التدريب األخرى 

إعداد تقارير دورية بنتائج متابعة برنامج التدريب وإبداء الرأي حو  المتدربين  -18

  .في جميع التخصصات 
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 الثالثالباب 

 أحكام  وقواعد االمتاانات

 

 امتحان القبو   :أواًل  

 امتحان الج ء األو  :ثانيًا  

 ( النهائي ) امتحان الج ء الثاني   :ثالثًا  

 سير االمتحانات ومرار ها:  رابعًا 
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 القبول امتاان/ أواًل 

 

 (29)ــادة ـــمــــ

 .عامالقبو  ال امتحاناز يجتاي تخصص ألفي برنامج التدريب  إلنخراطيشترط ل

 

 ( 38) ـــادةـــمـــ

 . ن في السنةيالقبو  مرت امتحان عقدي

 

 (31)ـــادة ـــمـــ

فقًا و  متحانيتم قبوله لدخو  االالقبو  و متحانالالطبيب النماذج المعدة  يستكمل

 . بهذه الالئحة للشروط المحددة 

 

 (32)ـادة ـــمـــــ

ا لحاجات المجالس العلمية وأمارن التدريب المتوفرة القبو  وفًق امتحانتحسب نتيجة 

 .بالمرار  التدريبية المعتمدة
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 الجزء األول  امتاان/ ثا يًا 

 

 (33)ــادة ـــمــــ

ذات على هيئة أسئلة يكون نظري في مجا  التخصص  امتحانالج ء األو   امتحان

 .سؤا   188يتكون من ورقة واحدة بها  واالختيار الواحد 

 

 (34)ـــادة ــــمـــ

 بدء على سنةالج ء األو  إال بعد مضى  امتحانشتراك في ال يجوز للمتدرب اال

 .التدريب 

 

 (32)ـــادة ـــمـــ

 امتحان اجتيازيمكن للمتدرب االنتقا  إلى السنة الثانية والثالثة من التدريب دون 

 . الج ء األو  

 (36)ـــادة ـــمـــ

ست ( 6)بعد  متحانفي اال يفصل المتدرب من برنامج التدريب في حالة عدم نجاحه

 .أيهما أسبق  سنوات من بدء التدريب( 4)تمكنه من النجاح خال     محاوالت أوعدم

 

 (37) ــادةـــمــــ

الج ء الثاني بعد  امتحانلى إالج ء األو  وعدم تقدم المتدرب  امتحانفي حا  اجتياز 

مرور ست سنوات  أو تقدم ولم ينج  بعد ثالث محاوالت  أو تقدم مرة واحدة ولم 

انقطع لمدة ثالث سنوات من تاريخ نجاحه يعتبر حصوله على الج ء األو   ينج   أو

 .من جديد متحانوعليه إعادة اال ًاالغي
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 ( النهائي ) الجزء الثا ي  امتاان / ثالثًا 

 (30)دة ـاـــمـــــ

 (سريري وشفوي )عملي  امتحانتحريري و امتحانمن  متحانيتكون هذا اال        

 :  ما يلي متحاناالهذا لدخو  يشترط القبو          

 . الج ء األو  امتحانجتياز ا -1

  .التدريب المقررة لذلك التخصص وبرنامج إنهاء فترة  -2

 قبل ومعتمدة مناملة ر ملية بحيث تكونإعداد رراسة المهارات الع -3

 . خصصالت لذلكالتدريب  مشرف

وفقًا لما تقرره  الطبي المستمر استكما  الجانب النظري من التعليم -4

 . المختلفة العلمية  سالمجال

 . مشرفي التدريب شهادة رفاءة المتقدم من -2

وفقًا للشروط قد قبل من لجنة البحوث البحث العلمي ما يفيد بأن تقديم  -6

  .المطلوبة

متحان واعتماده من مشرف عام التدريب نموذج طلب دخو  اال استكما  -7

 . ات المجلس المعنيامتحانمن مقرر و

 ( 39) ــادةـــمــــ

  -: التاريري متااناال

 : ما يلي ويراعي فيه          

 .  أن يكون شاماًل لجميع المعلومات الطبية المتعلقة بالتخصص -1

االختيار  سئلةأسؤا  من ( 188)أن يضم ورقتين تحتوي رل منها على  -2

 .الواحد

 اللجنةيتم ترشيحهم من  م وضع األسئلة من قبل لجنة من األساتذةأن يت -3

 سئلة جاه ة في مدة لمجلس المختص،على أن تكون هذه األاإلدارية ل

 .متحانال تقل عن شهر قبل موعد اال

ة حسب ما يقرره المجلس سني المرة أو مرتين ف متحانيعقد اال -4

 .المختص
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 (48)ـــادة ــــمـــ

  -: السريري والشفوي متااناال

 :  ما يلي ويشترط فيه 

 . التحريري متحاناالفي ح االنج -1

على أن يشمل المجلس المختص السريري من  متحاناالطريقة حدد ت -2

 ةمن الناحي هاالمتدرب حولة مناقش يتم ، حاالت مرضية عدة 

 . العالجية الناحية التشخيصية و

وعدد  حسب إمكانيات المجلس ةسنفي المرتين  مرة أو متحانيعقد اال -3

 . متحانالمتقدمين لال

ريري والشفوي ثالث مرات متتالية الس متحانيجوز للمتدرب دخو  اال -4

ال ت يد عن ثالث سنوات وفي التحريري خال  مدة  متحانذا اجتاز االإ

التحريري من جديد  متحانحاوالت الثالث يعيد االخفاقه في المحالة إ

 .بنفس الشروط الواردة 

السريري والشفوي عدة مرات شرط أن  متحانيمكن للمتدرب دخو  اال -2

التحريري سارية المفعو  رما ذرر في الفقرة  متحانتكون نتيجة اال

 .السابقة  وأن بقية الشروط مستوفاة
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  ومراكزها اتالمتاا ا سير/ رابعًا 

 

 (41)ــادة ـــمــــ

العلموي  التقويم بالمجلس و ات متحانالات لجان تشكلها لجان امتحاناليشرف على سير ا

 . المختص

 (42)ـــادة ـــمـــ

مون قبول     امتحانحسب الشروط المذرورة تحت رل  والثاني توضع أسئلة الج ء األو 

ات متحانو اليقووم بتسومية أعضوائها لجنوة ا     ال يتجاوز عدد أعضوائها سوبعة أسواتذة     نالج

ويعتمدها أمين المجلس العلموي للتخصوص علوى أن     المختصالعلمي بالمجلس  والتقويم

 .  اللجنة التسييريةيكونوا من الممتحنين المعتمدين من قبل 

 

 (43)ـادة ــــمـــــ

من أساتذة يتمتعون  ًاالمختص لجانالعلمي ات والتقويم بالمجلس متحانالتشكل لجنة ا

 .ات السريرية والشفويةمتحانالا بخبرة عالية في التقييم إلجراء

 

 (44)ــادة ـــمــــ

 تهم ومن الحاصلين على مؤهل علمي عا  في مجاال ونيشترط  أن يكون الممتحن

 .  اتمتحانالفي مجا  التعليم الطبي وا الكافية الخبرة ملديه
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 (42)ــادة ــــمــــ

ات متحاناإلجراءات التنظيمية لطريقة تصحي  وتقييم اال اللجنة التسييريةتصدر 

 .واحتساب معدالت النجاح

 

 (46) ـــادةـــمـــ

اللجنة من قبل الممتحنين لجميع المجالس العلمية في جميع األحوا  يشترط اعتماد 

 .لمجلس التخصصات الطبية  التسييرية

 (47) ادةـــمــــــ

في دعوة ممتحنين من الخارج من ذوي الكفاءة العلمية المشهود لها للمجلس الحق 

 . اللجنة التسييريةملخص السيرة الذاتية واعتمادها من  دوليًا بعد توفر

 

 (40) ادةـــمــــــ

تقوم تلك الهيئات  ، مع الهيئات العلمية المناظرة بالخارج توقيع اتفاقياتفي حالة 

 .للمجلس اللجنة التسييريةعنها  ينممثلال ينن الخارجينيبترشي  الممتح

 

 (49) ــــادةـــمــ

بناء على اقتراح من المجلس العلمي  اللجنة التسييريةقبل  من يةمتحانالالمرار  ا تعتمد

مكانيات المرار  إو اتمتحانالعداد المتقدمين لأ المختص مع ضرورة مراعاة

 .    يةمتحاناال
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 الرابعالباب 

 

 والتأديبالعقوبات 
 

 أحكام تمهيدية: أواًل 

 العقوبات التأديبية: ثانيًا 

 االختصاص باإلحالة إلى التحقيق والمحارمة التأديبية: ثالثًا 
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 أحكام تمهيدية/ أواًل 

 

 (28) ـــادةـــمـــ

تسري األحكوام المنصووص عليهوا فوي هوذا البواب علوى المتودربين و المودربين بمجلوس           

و ال تخوول أحكووام هووذا البنوود بالعقوبووات المنصوووص عليهووا بقووانون    التخصصووات الطبيووة

و يعد مخالفة تأديبية رل فعل شكل مخالفوة للبورامج    .العقوبات و التشريعات المكملة له 

 .و األنظمة المعمو  بها في المجلسالتدريبية أ

 

 (21) ـــادةــمـــ

يجب على المتدرب التقيد التام ببرنامج التدريب ومواعيده وأن ال ينقطوع عنوه إال بوإذن    

مشووروع رمووا يجووب عليووه االلتوو ام بوونظم التوودريب المقووررة وأن يحسوون معاملووة زمالئووه   

وأن يتجنب رول موا   ، ورؤسائه وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق و االحترام الواجب 

 .ات متحانالعملية التدريبية وابنظام سير الاإلخال   من شأنه

 

 (22) ـادةـــمـــــ

ال يجوز إيقاع العقوبات وفقًا ألحكام هوذا البنود إال بعود التحقيوق موع مرتكوب المخالفوة و        

دفاعه و ذلك باستثناء حاالت االنقطاع عن التدريب المنصوص عليهوا   تقديمتمكينه من 

 .( العقوبات التأديبية )في البند الثاني ( 99)من المادة ( ج-ب)في الفقرتين 
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 العقوبات التأديبية/ ثا يًا  

 (23) ــادةـــمــــ

 -:المتدرب  

رل متدرب ينقطع عن البرنامج التدريبي مدة غير متصلة ت يد عن األسبوعين  - أ

أو يثبووت عوودم الت امووه بالمحافظووة علووى مواعيوود و سوواعات التوودريب المحووددة      

 .عاقب باإلنذاري

إذا رانت مدة االنقطاع المنصوص عليها بالفقرة السوابقة متصولة أو زادت عون     -ب

أنه قد األسبوعين يوجه للمتدرب إنذار ثان و يطلب منه تبرير غيابه و يخطر ب

 .في حالة تكرار المخالفة يتعرض لعقوبة الفصل 

لوس  إذا بل ت مدة االنقطاع شهرًا خال  السنة الدراسية عرض األمر علوى المج  -ج

العلمي المختص و للمجلس النظر في قبو  عذره من عدمه فإذا لم يقبول عوذره   

 .فصل نهائيًا من التدريب 

إذا ران االنقطاع عن التدريب لفترة تدريبيوة تخصصوية راملوة أو بلون االنقطواع       -د

دون الحاجوة إلوى إجوراء     اللجنة التسوييرية سنة راملة فصل المتدرب بقرار من 

 .آخر 

اف المتودرب عون   يجووز إيقو  ( د-ج)ا بوالفقرتين  مو الحوالتين المنصووص عليه  في  -هـ

 .إلى حين صدور قرار فصله نهائيًا ( مؤقتًا)التدريب 

 

 (24) ـادةـــمـــــ

 روول متوودرب يخووول بنظووام التووودريب أو يرتكووب مخالفوووة للوووائ  و الووونظم المعمووو  بهوووا       

 تكووب فعوواًل موون شووأنه التووأثير علووى مشوورفي التوودريب و الموودربين      يرفووي المجلووس ، أو  

لك يعاقب بإحدى العقوبات أو شرع في ذ متحانأو أساء معاملة أي منهم أو غش في اال

 :التالية

 .اإلنذار  -

اإليقاف عن التدريب لمدة زمنية تتراوح من شهر إلى ثالثة أشوهر أو سوتة    -

 .شهر أو تتعداها إلى سنة أ

 . متحاناال المنع من دخو  -
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 . فصل من البرنامج التدريبي نهائيًا ال -

 .ية معينة تحدد وفقًا لنتائج التحقيق امتحانالمنع من دخو  فرص  -

 .و يصدر بإيقاع العقوبة قرار من لجنة التأديب 

 (22) ــادةـــمــــ

 -: المدرب

يجب على المدرب أن يحافظ علوى مواعيود التودريب، و أن يحتورم نظموه و أن ال      

ينقطع عن تنفيذ البرامج التدريبية المورلة إليه دون مبرر مشروع يقبله المجلس العلمي 

 .المختص 

و يصدر أنه التأثير سلبًا على البرنامج التدريبي أا يجب عليه أن يتفادى رل ما من شرم

و بنظوام المجلوس أو يخورج    أمنه ما يخل بالت اماتوه األدبيوة والقانونيوة حيوا  المتودربين      

 قووم و رول مودرب ي   .عتبوار المنوه تصورفات تفقوده ا    تصودر  أوقتضيات الواجب ، على م

التاليووة و بقوورار موون لجنووة    لفقوورة السووابقة توقووع عليووه إحوودى العقوبووات     ا فعوواًل بمخالفووة 

 -:التأديب

 ار ذاإلن  -

 اللوم -

  .جراءات القانونيةالراتب وفق اإلالخصم من  -

 .ستمرار في برنامج التدريب المن ا إعفاءه  -
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 ختصاص باإلحالة على التاقيقالا /ثالثًا 

 و المااكمة التأديبية

 (26) ـــادةـــمـــ

اإلحالة ضمن تتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب لجنة تشكل 

  .على التحقيق

 (27) ـــادةـــمـــ

رئويس  يتولى المحارمة التأديبية مع المتدربين و المدربين لجنة تأديبية تشكل بقرار مون  

ال تقوول " مجلوس التخصصوات الطبيوة تتكوون مون رئويس و عضووين        اللجنوة التسوييرية ل  

و عضوو  " درجة أي مونهم العلميوة و الوظيفيوة عون درجوة المحوا  للمحارموة التأديبيوة          

 .قانوني 

 (20) ــادةــــمــــ

ال يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحًا إال بحضور رئيسها و جميع أعضائها ، و تكون 

جلساتها سرية و تتخذ قراراتها بأغلبية اآلراء ، و يجب أن يكون قرار اللجنة مشتماًل 

 .على األسباب التي بنى عليها 

ده من ويبلن المحا  للمحارمة التأديبية بهذا القرار خال  أسبوعين من تاريخ اعتما

 .مجلس التخصصات الطبية رئيس اللجنة التسييرية ل

 

 (29) ــادةـــمــــ

مجلس التخصصات ل رئيس اللجنة التسييريةيصدر قرار اإلحالة إلى لجنة التأديب من 

الطبية ، و يجب أن يتضمن بيانًا وافيًا بالمخالفات المنسوبة إلى المتدرب أو المدرب ، 

الجلسة المحددة بخطاب مسجل يسلم إليه شخصيًا أو عن  و يبلن بهذا القرار و بتاريخ

 .طريق البريد المسجل قبل موعد الجلسة بأسبوع على األقل 

                 و ال يحو  عدم حضوره الجلسة رغم إبالغه أو امتناعه من تسلم الخطاب

 .دون محارمته 
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 اجلزء الثاني
 الدليل العام للتدريب

 واالمتحانات والبحوث
  



20 

 

                    

 

 

 

 

 

 الدليــل العــــــام 

 للتدريب
  



29 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الباب األول 
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 : البرنامج التدريبي العملي للمرحلة األولى

مدتووه سوونة يووتم  خاللهووا التوودريب  فووي قسووم الجراحووة العامووة  وقسووم الحوووادث       

 . الرتساب المهارات األساسية 

 :  في قسم الجراحة العامة يقوم المتدرب بالواجبات التالية 

فحص المرضى بصورة راملوة ودقيقوة وإجوراء الفحوص المعملوي واإلشوعاعي        (1

 . الالزم بناء على توجيهات المشرف 

 . الحظات وما يستجد حو  الحالة بسجل المري  تسجيل الم (2

 . متابعة النتائج المخبرية واإلشعاعية وإجراء بع  الفحوصات بنفسه  (3

التخطوي    -األشوعة   -تحضير المرضى للعمليات الجراحية والتأرد من أن الدم  (4

 . التحاليل قد تم عملها مع توثيق اإلجراء القانوني  -

ئوووة واالعتياديوووة التوووي تجووورى للمرضوووى    حضوووور العمليوووات الجراحيوووة الطار  (2

 . و  عنهم تحت إشراف المدرب ئالمس

متابعة حاالت المرضى فيما بعد اإلجوراء الجراحوي ، موع تسوجيل المالحظوات       (6

 . حو  تطور الحالة المرضية 

حضور العيادة الخارجية والقيام بالكشف على الحاالت تحت إشوراف المودرب    (7

 . ي  وتقديم الخدمات التي يحتاجها المر

 . المرور اليومي على المرضى تحت إشراف المدرب  (0

 :في قسم الاوادث يقوم المتدرب بالواجبات التالية  

 .القدرة على تقييم الحاالت الخطيرة   .1

 .التعامل مع الحاالت الحرجة  بمختلف أنواعها  .2

االلتوو ام بتوودرج األولويووات والبروتوروووالت والبوورامج المعتموودة لتقووديم العووالج   .3

 . للحاالت الحرجة 

 ارتساب المهارات الخاصة لتقديم العالج للمصابين وأداء الفحوصات الالزمة  .4

 .تقييم الحالة والقدرة على التعامل مع المحاليل المختلفة ونقل الدم ومشتقاته .2
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 .ت المعملية واإلشعاعية للمري طلب المساعدة في الفحوصا .6

 .المساعدة في العمليات الجراحية الطارئة بأنواعها  .7

 .العناية ومتابعة الحاالت في األقسام والعناية الفائقة  .0

االهتمام بتسجيل المعلومات الخاصة بالمري  من حيث تاريخ الحالة الطارئة  .9

للمستشوفى وتثبيوت   ونوعيتها وتفاصويلها وروذلك حالوة الموري  عنود الوصوو        

 .العالجات التى تلقاها والعالج التالي 

حرجة و اإلنعاش المتقودم  صابات الية اإلسناد لحاالت اإلالقيام والمساعدة بعمل. 18

 .للحاالت 

 البر امج التدريبي النظري للمرحلة األولى

ساسووية  ظووري يشوومل المحاضوورات فووي العلوووم األ يوونظم  خووال  هووذه المرحلووة برنووامج ن  

دوات واالجتماعات العلمية مواز للبرنامج السريري طيلة المرحلة األولوى  يشوتمل   والن

 :على 

  عاعةةية ل عةةث ثةثةةة أعةةابيع  فةةي العلةةوم األ دورة تدريبيةةة بجباريةةة لمةةدة التقةة

 :وتشمل 

o دراسة لعلم التشري  وتطبيقاته. 

o  دراسة لعلم وظائف األعضاء. 

o  دراسة علم األمراض. 

  اآلتية حلقات عمل في المجاالت: 

o  اإلسناد األولي والمتقدم للقلب. 

o صابات الشديدة اإلسناد لحاالت اإل. 

o المهارات الجراحية  األولية والمتقدمة. 

o  العدوى وطرق الوقاية منها. 
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 الجـراحـة العـامــة

 

 : البر امج التدريبي للمرحلة الثا ية

ربووع سوونوات بعوود اجتيووازه أيقضووي المتوودرب فووي هووذه المرحلووة موودة التقوول عوون  

 : المرحلة األولى على النحو التالي 

 : السنة األولى 

 : وتكون واجباته وفقًا لما يلي " طبيب مقيم  " في هذه السنة يقوم الطبيب بمهام 

 : الواجبات اإلدارية  -1

 شراف على أطباء االمتيازاإل . 

  إعداد طلبوات إجوراء   التأرد من استيفاء ملفات المرضى عند الدخو  وأنه قد تم

 .  التحاليل الالزمة 

      رتابة طلب استدعاء اإلخصائيين وطلب إجوراء الفحوصوات الدقيقوة وعرضوها

 . على المسؤولين العتمادها 

  المرور على القسم والتأرد من حضور أطباء االمتياز . 

 : الواجبات العلمية والعملية  -2

  العملية  داالهتمام بالمرضى في القسم إلعداد الحاالت للعمليات ومتابعتها بع. 

          المووورور اليوووومي علوووى المرضوووى وتسوووجيل التطوووور عووون حووواالتهم وإبوووال

 . المسؤولين عن أي طارئ

   الفحوصات المخبرية وإعالم المدربقراءة نتائج. 

  إجراء ال يارات المطلوبة. 

  مرة في األسبوع حضور العيادات الخارجية بواقع . 

  المناوبة مرتين على األقل أسبوعيًا . 
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    التووي تقووام فووي المجلووس أو  )حضووور جميووع األنشووطة العلميووة والمسوواهمة فيهووا

 ( . مرر  التدريب التابع له 

    المشوواررة فووي إعووداد وتقووديم المووادة العلميووة للقوواءات العلميووة موورة شووهريًا علووى

 . األقل

 وبة بكتاب المهارات لهذه المرحلةجراء العمليات الجراحية المطلإ. 

 ا لكتاب  المهاراتالمساعدة في العمليات الجراحية المتخصصة المطلوبة وفًق. 

 : السنة الثانية 

 : رات رما يلي السنة في دويقضي المتدرب هذه 

  بقسم جراحة الصدر  أشهر ثالثة. 

  بقسم جراحة القلب أشهر ثالثة . 

  بقسم الجراحة العامة  أشهر ستة. 

حيث يكتسب الطبيب في هذه السنة الخبرات األساسية في هذه المجاالت والتي تمكنه 

 من عالج الحاالت المستعجلة في حا  عمل بمستشفيات ال توجد بها هذه التخصصات 

وتكون واجبات الطبيب  اإلدارية في هذه السنة نفس واجباته في السنة األولى وحسب 

 .ط رل تخصص نظام ونشا

 :الواجبات العلمية والعملية 

راملوة ومسواعدتهم    ممتابعة أطباء السنة األولى والتأريد على القيوام بواجبواته   .1

 .على ذلك

 .إعداد جدو  المناوبات والتأرد من تنفيذها من الجميع .2

 .العمليات الطارئة  وخصوًصافيها  ةحضور العمليات الجراحية والمساعد .3

الجراحية والمساهمة فيها والتأريد على تنفيذ رل التعليمات حضور العمليات  .4

 .الصادرة من المدربين بالخصوص
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 : السنة الثالثة والرابعة 

 . يقوم الطبيب في هذه الفترة بمهام نائب أو  

 : في واحد من األقسام التالية حسب توفرها ورغبته وهي  أشهر ويقضي ستة 

 الجهاز الهضمي جراحة عامة مع الترري  على جراحة . 

  جراحة عامة مع الترري  على جراحة الكبد والقنوات المرارية . 

  جراحة عامة مع الترري  على جراحة المناظير . 

  جراحة عامة مع الترري  على جراحة ال دد الصماء . 

  جراحة الحوادث والعظام 

 :رما يلي وتكون واجبات المتدرب خاللهما 

  

 : الواجبات اإلدارية  -1

اإلشووراف علووى روول األطبوواء العوواملين بوحدتووه  فووي السوونة األولووى والثانيووة    -

 . ومتابعتهم 

يعوود قائمووة العمليووات ويقوووم بالتأروود موون سووالمة رافووة اإلجووراءات المطلوبووة   -

 . وأنها جاه ة بالكامل  والقيام بتوزيع الجراحين 

 . يقوم بالتوقيع على طلب دخو  وخروج المرضى  -

 . لعيادات يضع جدو  المناوبات وا -

 . رتابة نموذج العمليات الجراحية التي أجريت بوحدته  -
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 : الواجبات العملية والعلمية  -2

اإلشراف على الحاالت بالقسم من جميع النواحي وإبوال  األخصوائي المسوئو      

 .بذلك 

 .حسب ما يراه المدرب وفق رتيب المهارات  ةإجراء العمليات والمساعد 

 .  حضور العيادات الخارجية 

 . ت طية المناوبات بواقع مرتين أسبوعيًا  

           أو بمررووو  التووودريب  حضوووور رووول اللقووواءات العلميوووة التوووي تجوووري فوووي قسووومه   

 .  (بالمستشفى) 

م وتقووووديم المحاضوووورات التنظوووويم واإلشووووراف علووووى البرنووووامج العلمووووي بالقسوووو  

 :والمشاررة في

  الندوات والبرامج التدريبية للقسم . 

  أوراق بحثية بواقع ورقتين خال  هذه السنة المشاررة في. 

  استكما  رتيب المهارات وتقديمه لالعتماد. 

 استكما  البحث العلمي وتقديمه لالعتماد. 

 

رمووا يمكوون تمديوود السوونة النهائيووة حسووب توصوويات الموودرب وتأريووده موون ارتسوواب        

 .النهائي  متحانالمهارات الجراحية الالزمة لدخو  اال
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 لجراحية  التي يجب على المتدرب القيام بهاالعمليات ا

 :تية وات التدريب القيام بالعمليات اآلعلى المتدرب خال  سن
 

 جراح مساعد اسم العملية

 38 18 عملية ترقيع الفتق  .1

 18 38 عملية البواسير  .2

 28 18 عملية فت  الخراج الشرجي  .3

 28 28 عمليات األرياس الدهنية والشحمية  .4

 28 18 الختانعملية   .2

 18 12 عملية زراعة و ترقيع الجلد  .6

 18 2 عمليات المرارة بالفت   .7

 32 12 عمليات المرارة بالمنظار  .0

 188 28 عمليات ال ائدة الدودية  .9

 2 2 عمليات القرحة  .18

 28 18 عمليات انسداد األمعاء  .11

 2 2 عمليات استكشاف القنوات المرارية  .12

 18 2 عمليات الدوالي  .13

 18 18 عمليات استئصا  الطحا   .14

 2 2 عمليات استئصا  أرياس من الكبد  .12

 18 12 عمليات استئصا  ج ء من القولون  .16

 2 2 عمليات استئصا  ج ء من المعدة  .17

 2 18 عمليات استئصا  المستقيم  .10

 12 12 عملية توصيل األمعاء  .19

 2 2 عمليات فت  الصدر  .28

 2 2 عمليات تربنة وشف  الدم من الجمجمة  .21

 2 2 عمليات إزالة جلطة بشريان الرجل  .22

 18 28 عمليات على ال دة الدرقية  .23

 2 18 عمليات استئصا   ريس بالمبي   .24
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 2 2 عمليات استئصا  حمل خارج الرحم  .22

 28 28 عمليات استئصا   ريس من الثدي  .26

 8 12 استئصا  ال دد االبطية  .27

 8 18 عمليات استئصا   الثدي  .20

 

 :المتدرب القيام بالتقنيات اآلتية كما يتطلب من 

 28 قسطرة وريدية مرر ية  .1

 28 قسطرة للمثانة فوق العانة    .2

 28 ب   للصدر  .3

 18 عملية فت  القصبة الهوائية جراحًيا  م .4

 18 ب   للتجويف البطني   .2

 2 غسيل الكلى البريتوني   .6

 2 تثبيت أنبوب ت ذية بالمعدة جراحًيا  .7

 2 تثبيت أنبوب ت ذية بالمنظار   .0

 2 فت  للوريد   .9

 28 منظار علوي   .18

 188 منظار سفلي وشرجي    .11

 38 عينة خ عية    .12

 .هذا باإلضافة إلى ما يرى المدرب أو مشرف التدريب إضافته لهذه القائمة    
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 جـراحـة العـظام

 

 : البرنامج التدريبي للمرحلة الثانية

األولوى  ربعوة سونوات بعود اجتيوازه المرحلوة      المرحلوة أ  يقضي المتدرب في هذه

 :ا  ا نظرًيا وبرنامًجا عملًيًداعدعلى النحو التالي وتتضمن إ

 

 :  السنة األولى

 : ويعمل خاللها المتدرب بأحد مرار  التدريب رطبيب مقيم ويكلف باآلتي 

 :الواجبات العملية والعلمية  .1

( 24)بووات الدوريووة لموودة   العنايووة اليوميووة بمرضووى القسووم مووع المناو    .1

ساعة على األقل أسبوعيًا مع قيامه بالعمليات العاجلوة خوال  سواعات    

 . المناوبة 

العيووادة الخارجيووة الدوريووة لجراحووة العظووام والحوووادث العامووة موورة        .2

 . واحدة على األقل أسبوعيًا 

 :يات الجراحية المبرمجةالمشاررة في العمل .3

الشود   –الجوبس والجبوائر   ) عمليات تثبيت الكسوور بوالطرق المختلفوة     -

 ( . الجراحة  –المثبتات الخارجية  –العظمي 

 . العمليات المختلفة للمفاصل  -

 ( . االلتهابات الخمجية ) عمليات ن ح عدوي العظم والمفاصل  -

 .راحة العامةضافة للواجبات اإلدارية المذرورة سابقًا في برنامج التدريب على الجباإل
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  :السنة الثانية 

 :وخةلها تكون مهام المتدرب  كاآلتي

 : الواجبات العملية والعلمية  -1

العناية اليومية بمرضى القسم مع قيامه بمهمة المناوب الثاني خال  المناوبات  .1

 . الدورية مع حضوره الدائم خال  فترة المناوبة 

 . المساعدة في التدريس العملي لطالب مراحل التعليم الطبي األخرى  .2

/ آالم الظهر/اإلشراف على العيادات الخارجية المتخصصة مثل الكسور .3

 . والعيوب الوالدية 

إعداد قوائم العمليات الجراحية المبرمجة والمشاررة فيها والقيام بعدد مناسب  .4

 .منها 

 . دورية بالقسم وإعداد التقارير الطبية المشاررة الفعالة في اللقاءات ال .2

المشاررة في الرد على االستدعاءات لالستشارة المتخصصة من األقسام  .6

 .األخرى 

 .باإلضافة للواجبات اإلدارية المحددة لهذه المرحلة 

  

 : السنة الثالثة

 : وتقسم بلى نصفيث 

 :و  يقوم المتدرب بمهام نائب أ:  أشهر عتة  (1

 . اإلشراف على المرور بالقسم  -1

 . المشاررة في التدريب العملي لمراحل التعليم الطبي األخرى  -2

اإلشووراف علووى العيووادات المتخصصووة والتخطووي  المسووتقبلي لحوواالت    -3

 . اإليواء بمواعيد 

 . القيام بمهمة المناوب الرئيسي المقيم دوريًا  -4



41 

 

 .إعداد قوائم العمليات المبرمجة  -2

 . القيام شخصيًا بالعمليات المطلوبة للتخصص بكتاب المهارات -6

يتلقى المتدرب خاللها التدريب في أحد المجاالت المتخصصة من  :أشهرعتة  (2

 (جراحة العمود الفقري، المناظير والجراحة الدقيقة للمفاصل)جراحة العظام 

 

 :  السنة الرابعة

 .عها بأنوا تتضمن العمل والتدريب على جراحات الكسور

 :البرنامج النظري لمرحلة التدريب الثانية   

وتكون بواقع محاضرة واحدة نصف شهرية مقسومة علوى السونوات    :  المااضرات أواًل

 : الثالث راآلتي 

  :ولىالسنة األ

 : وتتضمث مااضرات في المواضيع اآلتية 

 مااضرتان  مبادئ بصابات الجهاز الاركي   .1

 مااضرة واحدة  مضاعفات الكسور والخلع وتقطع األوتار واألربطة المفصلية   .2

 مااضرتان  عدوى العظام والمفاصل   .3

 مااضرتان  بصابات العمود الفقري   .4

 مااضرة واحدة  بصابات المنكب والذراع   .2

 مااضرة واحدة  بصابات الكوع والساعد   .6

 مااضرة واحدة  بصابات المعصم واليد   .7

 مااضرة واحدة  بصابات مفصل الورك   .0

 مااضرة واحدة  كسور عظم الفخذ   .9

 مااضرتان  بصابات مفصل الركبة   .18

 مااضرة واحدة  كسور الساق والكاحل والقدم   .11

 مااضرة واحدة  كسور األطفال   .12

 مااضرة واحدة  كسور الاوض   .13

 مااضرة واحدة  بصابات قطع األوتار واألعصاب الطرفية   .14
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 مااضرة واحدة  بصابات الاروق   .12

 مااضرة واحدة  االقتراب الجراحي   .16

 مااضرتان العلوم الطبية األعاعية 

  التركيب النسيجي 

  اإلصابة والترميم 

  تكلس العظام 

  هشاشة العظام 

  خصائص أنسجة المفاصل 

 
( 8)عدد  األعاعيات العامة

 مااضرات

 مااضرة واحدة العظامالمواد المستعملة في جراحة  

 مااضرة واحدة الميكانيكا الايوية المتعلقة بجراحة العظام 

 مااضرة واحدة خصائص العظام وطرق التئام الكسور 

 مااضرة واحدة تبويب الكسور 

 مااضرة واحدة أعاعيات عةج الكسور الموجودة بالمفصل 

 مااضرة واحدة أعاعيات عةج الخلوع 

 مااضرة واحدة الكسورأعاعيات عةج  

 مااضرة واحدة أعاعيات عةج كسور األطفال 

 :السنة الثانية 

 : محاضرات موزعة راآلتي من ال عددوتحتوي أيضًا على 

 مااضرة واحدة  أمراض الجهاز الاركي االلتهابية  .1

 مااضرة واحدة  أمراض الجهاز الاركي النمائية  .2

 مااضرة واحدة  أمراض الجهاز الاركي االعتقةلية  .3

 مااضرة واحدة  أمراض الجهاز الاركي العصبية  .4

 مااضرة واحدة  األورام العظيمة  .5

 مااضرتان  اعتةل العمود الفقري  .6

 مااضرتان  أمراض الورك الوالدية والمكتسبة  .7

 مااضرة واحدة  اعتةل المنكب  .8

 مااضرة واحدة  اعتةل الكوع والمعصم واليد  .9
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 مااضرتان  اعتخدامات األشعة والموجات فوق الصوتية والتصوير   .11

 مااضرتان  طرق العةج الجراحي إلصابات وأمراض الجهاز الاركي  .11

 مااضرة واحدة  مواضيع أخرى  .12

 

 :السنة الثالثة 

 : وتحتوي على اثنتي عشرة محاضرة تتضمن المواضيع اآلتية   

 مااضرتان  جراحة العظام في األطفال  .1

 مااضرتان  جراحة اليد  .2

 مااضرة واحدة  جراحة المناظير  .3

 مااضرتان  حركية المفاصل  .4

 مااضرة واحدة  حركية العمود الفقري  .5

 مااضرة واحدة  ةالمشي .6

 مااضرة واحدة  المعادن المستعملة في جراحة العظام  .7

 مااضرة واحدة  البتر  .8

 مااضرة واحدة  األطراف الصناعية وبعادة التأهيل  .9

 

 : ا الدورات التنشيطية ثانًي

النهووائي بموودة ال تقوول عوون شووهر وتكووون موودتها ثالثووة إلووى   متحووانوتعقوود قبوول اال

وريفيوة   متحوان أربعة أسابيع وخاللهوا تلقوي المحاضورات موع شورح وتوضوي  طورق اال       

 . اجتيازه 
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 :  كما يقوم المتدرب خةل فترة التدريب بإعداد اآلتي

رراسة النشاط ويبدأ العمل بها من السنة الثالثة ويسجل بها رل النشواطات التوي    -1

قوووام بهوووا خوووال  السووونوات الوووثالث األخيووورة  بموووا فيهوووا حضوووور المحاضووورات   

 . والمؤتمرات والدورات 

 . بحث نظري سريري ي طي المرحلة التدريبية بأرملها  -2

 

 العمليات الجراحية التي يجب على المتدرب القيام بها

 

  :ولى والثانية مث التدريبفي السنة األ

  عمليات تقويم المفاصل  .1

2. 

 

عمليات اعتبدال المفاصل شريطة تغطية كل المفاصل 

 الرئيسية   

 عملية ( 21)عدد 

 عملية( 21)عدد  عمليات تقويم العيوب الوالدية والمكتسبة .3

 عملية( 21)عدد  عمليات ترميمية لألطراف  .4

5. 

 

عمليات تثبيت الكسور المعقدة والخلع الذي ياتاج لخبرة 

 متخصصة  

 عملية( 21)عدد 

 عملية( 21) عدد عمليات المناظير واألشعة الخاصة والظليلة .6

 عملية( 21)عدد  تركيب المثبتات الخارجية       .7

  :في السنة الثالثة  والرابعة مث التدريب

 عملية( 21) عدد  عمليات تثبيت الكسور والخلع المعقد  .8

 عملية( 21) عدد ( تقويم واستبدا  ) العمليات المختلفة للمفاصل  .9

 عملية( 21)عدد  .عمليات المناظير المختلفة .11
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 عملية( 21)عدد  عمليات التثبيت الخارجي للكسور وإطالة األطراف    .11

 عملية( 21)عدد  عمليات على أورام العظام واألرياس العظمية               .12

 

 

 جراحة الاروق والتجميل

                

 :رنامج التدريبي للمرحلة الثانيةالب

 :سنوات  موزعة على النحو التالي مدته أربع 

 . سنة تدريب في جراحة الحروق .1

 .سنة في جراحة التجميل .2

 . تدريب في عناية الحروق أشهر ( 6)ستة   .3

 . تدريب في جراحة اليد أشهر ( 6)ستة  .4

 .تدريب في جراحة الفك أشهر ( 6)ستة  .2

 .تدريب في الجراحة الجمالية  أشهر ( 6)ستة  .6

 

 :بمهام الطبيب المقيم  فترة التدريب  خةليقوم المتدرب  

 . استقبا  المرضى بأقسام االستقبا  والحوادث والعيادات الخارجية  -1

إعداد ملفات المرضى ومتابعتهم وتدوين البيانات المطلوبة وإجراء الكشوفات  -2

 . األولية ورشوفات المتابعة وتدوينها 

عرض حالة المرضى أثناء المرور اليومي واألسبوعي وتقديم التقارير  -3

 . الشفوية والمكتوبة الجتماعات لجان المضاعفات والوفيات 

 . ملية والتشخيصية المختلفة طلب ومتابعة نتائج الفحوصات المع -4
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 . إجراء العمليات الجراحية البسيطة  -2

 . المساعدة في العمليات الجراحية الكبرى  -6

 

 :لى وجه الخصوص باألعمال اآلتية يقوم المتدرب ع

 . أخذ عينات الدم العادية والشريانية وما إليها  .1

 " . الباثولوجية " أخذ عينات التحاليل المرضية  .2

 . وضع القسطرة البولية  .3

 " . الطرفية والمرر ية " وضع أنابيب المحاليل الوريدية  .4

 . وضع أنابيب التنفس  .2

 . عمليات شق القصبة الهوائية  .6

 . عمليات الفت  لألوردة الدموية  .7

 .عمليات تنظير للقصبة الهوائية والجهاز الهضمي  .0

 

 :العمليات التي يجب القيام بها

 عملية188ما ال يقل عن  خياطة الجروح البسيطة  1 .1

 عملية188ما ال يقل عن  ( الكلي  –الج ئي ) زرع الجلد  2 .2

 عملية 48  إجراء عمليات السدائل العشوائية  3 .3

 عملية28 إجراء عمليات السدائل المحورية  4 .4

 عمليات18 عمليات تمطي  الجلد  2 .2

 عمليات18-2 المساعدة في عمليات السدائل الحرة  6 .6

 عملية   38 تسليك األوتار  7 .7

 عملية   28 ترقيع األوتار   0 .0

 عملية 28-18 نقل األوتار    9 .9

 عمليات 18 زرع األوتار   1 .18
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 عمليات 18 تسليك األعصاب الجانبية   1 .11

 عمليات 18-2 المساعدة في عمليات زرع األعصاب الجانبية   ا    1 .12

 عمليات 2 المساعدة في عمليات نقل العضالت       1 .13

 عمليات 2 المساعدة في عمليات النقل الحر للعضالت       .14

 عمليات 18 إزالة األورام الحميدة بالثدي      .12

 عملية 28-18 استئصا  ال دد اللمفاوية       .16

 عمليات 18 استئصا  جذري لل دد اللمفاوية       .17

 عملية 28 تثبيت رسور اليد   .10

 عمليات 2 زرع العظم باليد   .19

 عملية 28 تثبيت رسور الفكين   .28

 عملية 28 استئصا  أورام خبيثة بالوجه   .21

 عملية 38 ترقيع الشفة األرنبية   .22

 عمليات 2 ترقيع شق سقف الحلق   .23

 عمليات 2 تجميل األحليل   .24

 عملية 28 ورام خبيثة بالجلداستئصا  أ  .22

 عملية 28 بالجلدستئصا  أورام حميدة ا  .26

 عمليات 2 تقويم الفك  .27

 عمليات 2 عمليات تقويم الجمجمة  .20

 عملية 28 ستخدام نظام التفرين في عالج الجروحا  .29

 عمليات 18 معالجة التقرحات الفراشية  .38

  أو المساعدة في العمليات اآلتيةعلى المتدرب إجراء  :عمليات التجميل: 

 عملية 28 تقويم األنف   .1

 عمليات 2 إعادة تشكيل األذن   .2

 عمليات 18 تقويم األذن   .3

 عمليات 2 شد الوجه   .4

 عمليات 18 شد البطن   .2

 عمليات 18 تص ير حجم الثدي   .6

 عمليات 2 تشكيل الثدي   .7
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 عمليات 18 شف  الدهن   .0

 عمليات 2 زرع الشعر   .9

 عمليات 18 حقن الدهن  .18

 عمليات 2 شد الذراع  .11

 عمليات 18 شد الجفن  .12

 عمليات 18 شد الثدي  .13

 عمليات 18 تكبير الثدي  .14

 عمليات 18 سنفرة البشرة  .12

 

 :  البرنامج  النظري

 ن لكل دورة في التخصصات اآلتية دورات إجبارية لمدة أسبوعي: 

 جراحة الحروق 

  جراحة الوجه 

  جراحة التجميل 

 الجراحة الجمالية 

  جراحة اليد 

 الجراحة المجهرية  

 جراحة الفك 

 اللي ر 

    دورة ولو لمرة واحدةA.T.L.S 

  حلقات عمل في المجاالت اآلتية: 

  العدوى وطرق الوقاية منها. 

   نعاش القلب إ. 

 صابات الشديدة إنعاش لحاالت اإل. 
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 ولية والمتقدمةالمهارات الجراحية  األ. 

 حصاء الحيوية اإل . 

 ثووة مووؤتمرات قوول ثاللمحليووة والخارجيووة بالمجووا  علووى األ المووؤتمرات الطبيووة ا

 .خال  فترة التدريب

   المباشوورة فووي بحووث التخوورج بعوود انتهوواء السوونة الثانيووة وارتمالووه بنهايووة

 .التدريب

 

 جراحة األ ف واألذن والانجرة

 

 :لىمدتها أربع سنوات تنقسم إالمرحلة الثانية مث التدريب  

 : (السنة األولى) الجزء األول  

 تتضمن برنامج تدريب نظري وعملي 

 :العمليبرنامج التدريب  

 :   القيام بالتالي ( طبيب مقيم) على المتدرب  

 . التدريب على الفحص واستعما  المرآة  -

 . تقديم حاالت التدريب على استعما  أجه ة قياس السمع  -

العمووول بحجووورة الفحوووص بوجوووود متووودربين متقووودمين أو الوقووووف ومسووواعدة         -

 . اإلخصائيين والمستشارين 

عمليات والحضور بالعمليات للمساعدة والمشواهدة ثوم متابعوة    تحضير حاالت ال -

يستمر هوذا البرنوامج لمودة    ... الحاالت من بعد العملية وعمل ال يارات الالزمة 

 . ثالثة شهور  
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البدء في المشاررة بالمناوبات المسائية والليلية والعيادات الخارجية والعمليات  -

تقول المناوبوات الليليوة عون مورتين       الأعلى ..حسب الجدو  الذي يعد من القسم 

 . في األسبوع 

 : العمليات التي يؤديها  المتدرب في السنة األولى مث التدريب كالتالي

 عملية على األقل  28            عمليات استئصا  اللوزتين والناميات   -

 قل حاالت على األ 18            إيقاف ن يف األنف   -

 حاالت  18         تنظير المرئ واستخراج األجسام ال ريبة  -

 عمليات  18عملية استئصا  ال وائد األنفية والعمليات الص رى لألنف       -

 عمليات 18         عملية خ ع الطبلة والعمليات الص رى لألذن  -

 :  برنامج التدريب النظري

 : ويشتمل على البرنامج التالي 

–الفوم والحلووق   –األنووف والجيووب   –تشوري  األذن  ) التشوري    -1

الرقبوووة وال ووودد اللعابيوووة وال ووودة –الحنجووورة والقصوووبة الهوائيوووة 

 (.األعصاب المخية –الدرقية 

 ساعة 28

عمووول  -عمووول األذن السووومعي والتووووازن ) وظوووائف األعضووواء  -2

ووظائف األنف والجيوب األنفيوة ووظوائف الحنجورة والبلعووم     

 (                 والقصبة الهوائية 

 ساعات 18

االلتهابات الحادة :علم األمراض العام ) علم األمراض ويشمل  -3

حميدة م الاألورا -الحنجرة –البلعوم –األنف –والم منة باألذن 

 .(والخبيثة بالرأس والرقبة 

 ساعة 12

 ساعات 18 .                       علم األحياء الدقيقة الخاصة باألنف واألذن والحنجرة  -4

شوهادة  + ساعات لإلحصواء   2 –الحاسوب  –مبادئ اإلحصاء  -2

 .مبادئ الحاسوب من مرر  تدريب متخصص 
 ساعات 2
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 :واألذن والانجرةي مث التدريب لتخصص جراحة األنف الجزء الثان

 : يبدأ بعد االنتهاء  من الج ء األو   ويستمر راآلتي 

والعمووول بقسوووم المناوبوووات    التووودريب بالقسوووم رنائوووب أو  موووع التفووور  الكامووول    

 . والعمليات حسب الجدو  الذي يعد من القسم  والطوارئ،

للعمول بوحودة السومعيات وذلوك للتودريب علوى        أشهر التفر  صباحًا لمدة ثالثة  

 . الطب السمعي 

للعموول بعيووادة األورام بالقسووم للتوودريب علووى  أشووهر التفوور  صووباحًا لموودة ثالثووة  

 . أساسيات العالج باألشعة –أساسيات العالج الكيماوي –عالج السرطان 

ا ينظمه( عملية مستويد ) التدريب على تشري  وجراحة عظمة النتوء الحلمي  

 .القسم ويمكن عملها بالج ء األو  من التدريب 

 :على المتدرب أن يقوم في الجزء الثاني باآلتي

 عدد الحاالت السنة العمليات

 حاالت 18 الثانية عمليات تقويم الحاج  األنفي 

 

     عمليات التنظير المباشور للحنجورة للكشوف

 والعالج 

 حاالت 18 الثانية

   للرغوامي والشوعب   عملية التنظير المباشور

 الهوائية وانت اع األجسام ال ريبة

الثانية   

 والثالثة

 حاالت 2

 حاالت 3 الثالثة عمليات ترقيع الطبلة 

   انتووووو اع  –العمليوووووات الجراحيوووووة للرقبوووووة

وعينوووات ال ووودد اللمفاويوووة عمليوووات ال ووودد   

 اللعابية وغيرها

الثالثة  

 والرابعة

 حاالت 18

   حاالت 3 الرابعة واستكشافعمليات الجيوب األنفية فت 
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  حاالت 6 الرابعة عمليات النتوء الحلمي  مشاهدة ومشاررة 

  عمليووووة نوووو ع واسووووتبدا  عظمووووة الرروووواب

 مشاهدة ومشاررة

 حاالت 3 الرابعة

  عملية االستئصا  الكامل للحنجرة مشاهدة

 ومشاررة تحضير  

 حالتان الرابعة

   فووووي العمليووووات الكبوووورى مووووع  ويمكوووون للمتوووودرب  فووووي السوووونة الرابعووووة المشوووواررة

 .األخصائيين

 

 جراحة المسالك البولية
 

مدة التدريب للحصو  على شهادة المجلس لتخصص المسالك البولية ال تقل عن خمسة  

ولياته حتى  طبيب نائب  ويتم ئيقضيها  المتدرب رطبيب مقيم يتدرج في مس. سنوات

المختلفة والالزمة لجراحة المسالك التدريب خال  هذه  السنوات الرتساب المهارات 

 .البولية

سنة تدريبية لكسب المهارات الجراحية األساسية : المرحلة األولى مث التدريب أواًل 

 :موزعة على النحو التالي 

  الجراحة العامة لت طى المهارات الجراحية العامة واألساسية مع  في:  أشهر عتة

ما بعد العملية ، ورذلك القدرة على الترري  على عـالج المري  ما قبــــل و

 .مراجعة المضاعفات الجراحية المختلفة 

  ا المتدرب في قسم الحوادثميقضيه : أشهر أربعة. 

  يقضيها المتدرب في قسم العناية المرر ة :شهران. 

 بمدتها أربعة سنوات على األقل يقضيها المتدر:  ا المرحلة الثانية مث التدريبثانًي

الموضحة في التدريب التخصصي علي المتدرب االلتحاق بالتخصصات والفروع 

 : للتدريب للفترات المقررة
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 : يقضيها المتدرب فى الفروع التالية  : سنة األولى مث التدريب ال 

 . شهران في قسم جراحة األطفا  { 2} .1

 .شهران في قسم جراحة  التجميل{ 2} .2

 .لدموية قسم جراحة األوعية ا في شهران{ 2} .3

 السريريليتمكن من عمل الفحص : شهران في جراحة األعصاب { 2} .4

لحاالت األعصـــاب وتقييم هذه الحاالت مع معرفة الطرق التشخيصية 

 .واألعصاب  الفقريلجراحة العمود 

 . شهران في  قسم أمراض الكلى { 2} .2

 ،قسم األورام :شهران يقضيهما أو أحدهما في التخصصات اآلتية{ 2} .6

 . أو قسم أمراض ال دد الصماء  ،م األشعة التشخيصيةقس

  يقضيها المتدرب في قسم  جراحة  المسالك البولية وفيها يكتسب :  ثةث عنوات

 .المتدرب المهارات المختلفة والالزمة للجراحة البولية 

 : متطلبات التدريب  

 : األوليتين رب أثناء فترة تدريبه في السنتين العمليات الجراحية المطلوبة من المتد

 : الجراحة العامة 

 عمليات  18      الفتق  -

 عمليات  2          جراحة الحوصلة المرارية -

 عمليات  18   استئصا  ال ائدة الدودية  -

 عمليات  18    جراحة األمعاء  -

 عمليات  2   وعية الدموية  جراحة األ -

 عملية  12  (جراحة القضيب) جراحة التجميل -

 . ا أو  هذه العمليات يكون فيها المتدرب جراحًا أساسيًا أو مساعًد
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  التدريب السريري 

زيووارات سووريرية تعليميووة علووى األقوول موورة أسووبوعيًا تحووت إشووراف األسووتاذ          -1

 . المدرب 

 .مدارسات مرة في األسبوع تعتمد على مواضيع وأبحاث معينة  -2

 . ريًا على األقل ندوة المجالت مرة شه -3

 . اجتماع لبحث المضاعفات والوفيات مرة أو مرتين في الشهر  -4

 . اجتماع الباثولوجيا الجراحية مرة في الشهر  -2

 . االجتماع الجراحي والدماغي مرة في الشهر  -6

 . اجتماع الجراحة البولية وأمراض الكلي  -7

 

  العلوم األعاعية : 

حضور دورات تنشيطية مرر ة في العلوم األساسية خال  السونة األولوى والثانيوة علوى     

 : أن تتضمن

 التشري   -1

 فسيولوجيا التشري   -2

 علم األدوية التشريحية  -3

 علم األمراض الجراحية الميكروبية  -4

 مبادئ الجراحة  -2
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 العمليةات الجراحيةة المطلةوب مةث المتةدرب القيةام بهةا فةي تخصةص جراحةة المسةال            

 . البولية 

 (78) منظار المثانة     .1

 (28) قسطرة الحالب   .2

 (18) عينات المثانة   .3

 (2)  عمليات فت  المثانة على الجلد عند األطفا    .4

 (22) استئصا  البروستاتا بالمنظار   .5

 (2)  عمليات استخراج حصى المثانة   .6

 (12) فت  رلوي عند الجلد   .7

 (2)  استخراج حصى الكلى عن طريق الجلد   .8

 (2)  منظار الحالب   .9

 (18) ة قسطرة مثانة فوق العان  .11

 (2)  استخراج حصى الكلى   .11

 (2)  استخراج حصى الحالب   .12

 (2)  استخراج حصى حوض الحالب   .13

 (28) جراحة ريس الصفن   .14

 (18) استئصا  أورام المثانة بالمنظار   .15

 ( 2) إزالة الكلية الصعبة والبسيطة   .16

 (2)  جراحة تجميل حوض الكلية   .17

 (2)  إعادة زرع الحالب   .18

 (12) عمليات إزالة البروستاتا الحميدة المفتوحة   .19

 (2)  عمليات شق ضيق اإلحليل بالمنظار   .21



26 

 

 (2)  جراحة تجميل اإلحليل   .21

 (2)  إزالة البروستاتا والمثانة والكلى   .22

 (2)  ( البولية ) الجراحات النسائية   .23

 

 جراحة األطفال والمواليد
 

لى إنقسم وي عنوات مدته خمسالبرنامج التدريبي لتخصص جراحة األطفا  والمواليد 

 :مرحلتين

 مدتها سنتان   :ولى ة األالمرحل

 :تشمل العمل باألقسام اآلتية   السنة األولى

  في قسم الجراحة العامة  أشهر تدريب لمدة ثمانية. 

 في قسم الحوادث واألسعاف الجراحي أشهر ربعة  أ تدريب لمدة. 

 :عمل والتدريب باألقسام اآلتية السنة الثانية تشمل ال

  أشهر قسم جراحة األعصاب لمدة ثالثة   

  أشهر قسم جراحة المسالك البولية لمدة ثالثة     

  أشهر قسم جراحة األطفا  لمدة ستة   

ويجوز ت ير ترتيب التدريب بالتخصصات السابقة حسب حاجة القسم وينظم برنامج 

نظري يشمل المحاضرات واالجتماعات العلمية موازيا للبرنامج السريري طيلة 

الج ء  امتحانالمرحلة األولى وبعد انتهاء المرحلة األولى يتقدم المتدرب الجتياز 

 . األو  الخاص بجراحة األطفا  

 :سنوات توزع على النحو التالي  مدتها ثالثة :لثانية المرحلة ا

 :مل التدريب في األقسام اآلتية تش  السنة األولى .1

  طفا  األبقسم جراحة  أشهر ستة 

  والدة الفي قسم عناية حديثي  أشهر ثالثة 
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  جراحة صدر أو جراحة ) قسام االختيارية أشهر  في أحد األثالثة

 ( تجميل أو جراحة عظام 

 :لعمل والتدريب بقسم جراحة األطفا يقضيها المتدرب ل الثانية والثالثةالسنة  .2

وللمتدرب الخيار في التدريب في مجا  التشوهات الخلقية للمسالك البولية لمدة 

 . حد المرار  المعترف بها راحة األطفا  بأعلى أن تكون في قسم ج أشهر ( 6)

 

 . واجبات المتدرب في المرحلة األولى من التدريب  

رتساب المهارات األساسية في رعاية يقوم فيها الطبيب بافي قسم الجراحة  -1

ية وإجراء الفحوصات المعملية المرضى بالقسم مع المناوبات الدور

 . شعاعية واإل

 . متابعة المري  وتدوين المالحظات الالزمة من خال  المرور اليومي  -2

العمليات الطارئة  صحبة مشرف التدريب وحضوربحضور العيادة الخارجية  -3

  .شراف المدربوالعادية تحت إ

وخال  السنة الثانية يتعلم أساسيات الجراحة في تخصص جراحة األعصاب  -4

 :ه والمسالك البولية ، ورذلك أساسيات جراحة األطفا  بحيث تكون واجبات

حوصات المعملية واإلشعاعية فحص المرضى بصورة راملة وإجراء الف -1

 . حسب توجيهات المشرف 

 . رتابة المالحظات في ملف المرضى  -2

 . متابعة نتائج التحاليل واألشعة  -3

 . تحضير المرضى للعمليات الجراحية  -4

حضور العمليات الجراحية الطارئة واالعتيادية تحت إشراف الطبيب  -2

 . المختص 
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 . متابعة المرضى بعد اإلجراء الجراحي  -6

 . لمرور اليومي ا -7

 . المساعدة في فحص المرضى بالعيادة الخارجية  -0

 . حضور المناوبات  -9

 .حضور البرنامج النظري والمشاررة في االجتماعات العلمية  -18

 :واجبات المتدرب في المرحلة الثانية

في عناية حديثي الوالدة حيث يتعلم أساسيات العناية الفائقة لحديثي  أشهر ( 3) -  

 . الوالدة 

في تخصصات اختيارية لتوسيع مدارره العلمية في مجاالت تتعلق  أشهر ( 3) -

 . بتخصص جراحة األطفا 

شهر يكتسب فيها المتدرب مهارات مختلفة ومتعمقة في العناية بالحاالت ( 38) -

 .المرضية لجراحة األطفا  وتشمل التشوهات الخلقية للمواليد ومتابعتها 

رما يجب أن ينخرط في البرنامج النظري والمشاررة في إعداد المادة العلمية  

 . للقاءات العلمية 

 :ريب بإجراء العمليات الجراحية اآلتية يجب أن يقوم المتدرب خال  سنوات التد

 28 عملية ختان

 38 عملية فتق حوضي

 28 عملية إلزالة الكيس المائي حو  الخصية

 28 وتثبيتها عملية  لخف  الخصية

 18 فتق سري

 38 عملية استئصا  ال ائدة الدودية

 2 عملية شق لعضلة مخرج المعدة
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 2 ترجيع جراحي الختناق القولون

 2 استئصا  األمعاء وتوصيلها

 18 الفتحات الجانبية للقناة الهضمية

 18 عينة من ال دد الليمفاوية

 18 عينة من  رتلة في منطقة الرقبة

  :الطبيب المساعدة في العمليات اآلتية على 

 2 فتحة من الحجاب الحاج 

 2 تشوهات الشرج والمستقيم

 18 استكشاف البطن

 2 عمليات لترقيع ضمور في الجدار البطني

 2 عمليات استئصا  أورام في البطن

 

 -:كما يقوم المتدرب خةل فترة التدريب بإعداد اآلتي 

رراسة النشاط ويبدأ العمل بها من بداية المرحلة الثانية ويسجل فيها رل  (1

 . النشاطات والعمليات الجراحية خال  سنوات التدريب 

 . إعداد بحث علمي في مجا  التخصص  (2

الج ء  امتحانتعتمد دورة مكثفة في تخصص جراحة األطفا  والمواليد قبل 

ا محاضرات تخصصية مع شرح الثاني بشهر وتكون لمدة أسبوعين تقدم فيه

  . وتقام بأحد المرار  المعتمدة  متحانوتوضي  طرق اال
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 جراحة المخ واألعصاب 
 معلومات عامة

 :يتضمن البرنامج العلمي لجراحة المخ و األعصاب المراحل التالية

 :و مدتها سنتان بعد اجتياز امتحان القبو  و تشمل: رحلة األولىمال )أ

 أمراض أعصابأشهر  3.   1

 أشهر تخدير و عناية فائقة 6.   2

   -جراحة تجميل ) أشهر اختياري في احد التخصصات الجراحية التالية  3.   3

 (جراحة عامة  -جراحة عظام          

 سنة جراحة أعصاب.   4

 :سنوات و تشمل 2و مدتها : المرحلة الثانية )ب

 جراحة  (استقبا  حاالت الحوادث سنة واحدة  بأحد المرار  المتخصصة في .   1

 )أعصاب     

 سنة واحدة  بأحد المرار  التي تجرى فيها عمليات أورام الجهاز العصبي.   2

 أشهر بأحد المرار  التي تجرى فيها عمليات جراحة أعصاب األطفا  6.   3

 سنة و نصف بأحد المرار  المتخصصة في استقبا  حاالت جراحة .   4

 العامةاألعصاب       

 سنة تدريب خارج ليبيا في احد المرار  المتخصصة.   2

 

 :السنة األولى وتشمل – 1

 الكشف السريري على الجهاز العصبي - 

 ةقراءة الصور التشخيصي -

 وضع الخطة العالجية -

 تعبئة ملفات المرضى -

 ....، التقارير الطبية الخ ورقة الخروج: تجهي  المستندات الظبية المختلفة -
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 , خياطة الجروح, تنظيف الجروح, مداواة الجروح:  العناية بالجروح -

 , ترريب جهاز شف  االستسقاء الخارجي: إجراء العمليات الجراحية الص رى -

 أجراء عملية , فت  الجمجمة و إجراء عملية إزالة الن يف الم من من الجمجمة   

 ترريب جهاز شف  االستسقاء الداخلي   

 العمليات المتوسطة فيالمساعدة  -

 

 :السنة الثانية و تشمل -2

جراحة الكسر , عمليات فت  الجمجمة: إجراء العمليات الجراحية المتوسطة -

, ترقيع الجمجمة, إزالة ن يف حاد من فوق ال شاء السحائي, الضاغ  للجمجمة

 الظهر فياستئصا  و ترقيع أرياس التشوه الخلقي 

  

 

:السنة الثالثة و تشمل -3  

 رات ـــــتثبيت رسور الفق, إجراء عمليات الفتق ال ضروفي في الفقرات القطنية -

  فت  , إزالة ن يف من تحت ال شاء السحائي و من داخل المخ, الصدرية القطنية  

 افـات استكشـليـراء عمـأج, أخذ عينة من ورم بالمخ, ال رفة الخلفية للجمجمة  

 . ة خراج من المخأزال, وتوسيع قنوات أعصاب االطراف  

 المساعدة في إجراء العمليات الكبرى -

 

:السنة الرابعة و تشمل -4  

تثبيت رسور الفقرات , إجراء عمليات الفتق ال ضروفي في الفقرات العنقية -

فت  و توسيع ال رفة الخلفية , استئصا  أورام المخ و العمود الفقري, العنقية

 للجمجمة
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  :السنة الخامسة و تشمل -2

التدريب في أحد المرار  المتخصصة في جراحة المخ و األعصاب بالخارج لمدة 

 سنة تدريبية راملة لرفع من قدرات المتدرب و حصوله على تخصص دقيق

 

:مةحظة  

مجموعات و على المتدرب ان يجرى العدد  2تقسم العمليات الجراحية الى

عمليات من ال% 78المطلوب من رل مجموعة و على ان يكون قد أجرى 

 .الجراحية رجراح أو  في رل مجموعة

 

:و المجموعات الجراحية هي  

 

 عمليات جراحة إصابات الرأس -1

 عمليات جراحة العمود الفقري و األعصاب الطرفية -2

 عمليات جراحة أعصاب األطفا   -3

 عمليات جراحة أورام المخ و العمود الفقري -4

 عمليات جراحية أخرى -2
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 جدول عدد و نوع العمليات الجراحية 

 

 عدد العمليات المطلوب بجرائها أو المشاركة فيها

Total العملية Operation No. 

28 
إجراء عملية إزالة الن يف 

 الم من من الجمجمة
Evacuation of Ch. SDH 1 

28 
ترريب جهاز شف  االستسقاء 

 الخارجي
External ventricular drain 2 

28 
 Elevation of depressed ترقيع الكسر الضاغ رفع و 

skull fracture 
3 

38 
ترريب جهاز شف  االستسقاء 

 الداخلي
V-P shunt 4 

28 
استئصا  و ترقيع أرياس التشوه 

 الخلقي في الظهر
Meningocele excision 2 

 Cranioplasty 6 ترقيع الجمجمة 18

38 
إزالة ن يف حاد من فوق ال شاء 

 السحائي
Evacuation of EDH 7 

28 
إزالة ن يف من تحت ال شاء 

 السحائي
Evacuation of ASDH 0 

18 
استئصا  و ترقيع أرياس التشوه 

 الخلقي في الرأس
Encephalocele 9 

 Evacuation of ICH 18 إزالة ن يف من داخل المخ 18

18 
عمليات استكشاف و توسيع 

 قنوات أعصاب األطراف
nerve neurolesis 11 

48 
إجراء عمليات الفقرات القطنية 

 الصدرية
Lumbar spine Surgery 12 

 Brain tumor surgery 13 عمليات  أورام المخ 38

 C/S surgery 14 إجراء عمليات الفقرات العنقية 38

 Spine tumor 12 عمليات اورام العمود الفقري 11

 

األقليشترط أن يكون المتدرب قد أجرى على : مالحظة  

70% من العمليات رجراح   
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 الفصل الثاني

 

البرنامج التدريبي لتخصص  

 الباطنة
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 البر امج التدريبي لتخصص الباطنة

 مدة التدريب خمس سنوات 

 ( 0)يقضيها المتدرب في وحدة أمراض باطنية عامة لمدة   : المرحلة األولى

 . أشهر ثمانية 

  وتست رق رل  أشهر تقضى خال  ثالث سنوات وأربعة (: دوارات 11)الدوارات

 . أشهردورة أربعة 

 وهي سنة تخصصية يقضيها المتدرب في تخصص دقيق من :   السنة الخامسة

 .مارن السريرية المتاحة روع الباطنة حسب اختياره وحسب األف

 :فترة الدوارة 

 :  على المتدرب القيام بالتالي حسب التخصص

 :الفائقة العناية  .1

وأسس اإلسناد المبدئي تدبير وتقديم العناية للحاالت المستعجلة  -1

 . سناد المتقدمللحياة واإل

 .وضع قسطرة وريدية مرر ية -2

وضع المرضى على جهاز التنفس الصناعي والقدرة على ضب   -3

 .الجهاز حسب الحالة 

 :قسم القلب  .2

 .الخارجية يقضي المتدرب فترة في العناية التاجية والعيادات  -1

 .جهادراءة تخطي  القلب العادي وتحت اإلعمل وق -2

 .مالحظة استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية لفحص القلب  -3

ثالثة أنواع من )  هلمام بمضاعفاتوضع منظم القلب المؤقت واإل -4

 (.منظماتال

 .الحضور في قسطرة القلب والشرايين -2

 التدريب على استخدام تخطي  القلب المستمر وتفسير -6

 . نتائجه
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 .في فاص القلب  لمام باستخدام النظائر المشعةاإل -7

 قسم أمراض الجهاز التنفسي  .3

 : يقوم المتدرب بالتالي

 .إجراء اختبارات وظائف الرئة وتفسيرها  -1

 .مناقشة أشعة الصدر بالوحدة العامل بها وتفسيرها  -2

 .قضاء أسبوعين  بمرر  الدرن -3

التدريب على تنظيم الجهاز التنفسي وعمله تحت إشراف  -4

 . المدرب

 .التدريب على إجراء الفحوصات المخبرية ذات العالقة -5

 قسم أمراض الجهاز الهضمي  .4

 :على المتدرب ارتساب الخبرات التالية    

 .حضور فحص البطن بجهاز الموجات فوق الصوتية  .1

 . المدربحضور تنظير الجهاز الهضمي وعمله تحت إشراف  .2

 .شعة بالصب ة للجهاز الهضمي حضور إجراء األ .3

 .حضور أخد خ عة الكبد والقيام بها .4

 مراض األعصاب قسم أ .5

 :على المتدرب القيام بالتالي   

الخاصة مثل التصوير حضور وإجراء وتفسير الفحوصات 

المخ الكهربائى ودراسة وظائف  لكترونية وتخطي بالقطاعات اإل

 .عصاب والعضالت األ

 قسم أمراض الكلى  .6

 :على المتدرب القيام بالتالي    

 .مالحظة استخدام الديا  الدموي وعمل الديا  الصفقي  -1

 .جراء الفحوصات المعملية الخاصة بأمراض الكلى إ -2

التدريب على تشخيص وتدبير حاالت أمراض الكلى الحادة  -3

  .والم منة
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 ورام قسم أمراض الدم واأل.7

 :يقوم المتدرب بالتالي      

 .اإللمام بتشخيص وتدبير أمراض الدم واألورام  -1

 . التدريب على خ عة النخاع العمى وتفسيرها -2

  الدم سابيع في مختبرات أمراض قضاء مدة ال تقل عن أربعة أ -3

 .شعة العالجيةاإللمام بمبادئ األ -4

 مراض الخمجية قسم األ .7

 : يقوم المتدرب بالتالي                  

 . الخمجية والمتوطنة ودراسة بيئاتها وعالجها باألمراض  اإللمام -1

 . ثيراتها الجانبيةتخدام المضادات الحيوية ومعرفة تألمام باساإل -2

 .تعلم االتجاهات الحديثة في طرق الع   والحجر الصحي  -3

 ،مراضالدراسات المخبرية المتعلقة باأل المقدرة على اختيار -4

 .الخمجية مع قضاء فترة في مختبر الكائنات الدقيقة 

 .اإللمام ببرنامج التمنيع  -2

 لمتوطنة االوبائية وعالقتها باألمراض  اإللمام بظواهر االنفراجات -6

 قسم األمراض الرئوية والمناعات .8

 :يتعلم المتدرب التالي 

 مراض الرئوية الشائعة المقدرة على تشخيص وعالج األ -1

اختيار الدراسات المخبرية المناسبة والقيام برشف  -2

 . المفاصل

 . التدريب على تشخيص أمراض المناعة -3
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 قسم أمراض الغدد الصماء واالعتقةب  .9

 : على المتدرب القيام بالتالي

تدبير حاالت المضاعفات الحادة لداء السكري مثل  -1

 . الحم  الكيتوني السكري

 . تشخيص وعالج المضاعافات الم منة -2

اإللمام باألمراض الشائعة لل دد الصماء والقدرة على تشخيصها  -3

 .واختيار الدراسات المخبرية المالئمة وتفسير نتائجها 

حضور عيادة داء السكري وال دد الصماء وتقييم المرضى الجودد   -4

 .ومتابعة حاالتهم 

ل ودة  حضور الفحوصات الخارجيوة مثول خ عوة ورشوفة ا     -2

 .الدرقية

 :المهارات السريرية 

يدون رل متدرب في رتيب التدريب مجموعوة مون المهوارات الضورورية أثنواء      

 : وتكون على النحو التالي  هتدريب

 حالة 28 ب   نخاع  شوري      -1

 حالة       28 ب   صدري            -2

 حالة 38 ب   صفقي             -3

 حاالت 18 عينة ربدية             -4

 حالة 28 ب   نخاع عظمي      -2

 حالة 28 خ  وريدي مرر ي    -6

 حاالت 2 تنظيم قلب مؤقت       -7

       يقضوي المتوودرب  فتورة التوودريب فوي وحوودة باطنوة عامووة ، وروذلك فووي وحوودات

التخصوووص الووودقيق ويكلوووف رووول متووودرب باالنضووومام إلوووى إحووودى الوحووودات       

عالقوووة  المتخصصوووة فوووي أحووود مجووواالت الباطنيوووة الدقيقوووة علوووى أن تكوووون لهوووا 
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رتبواط فوي مجوا  التخصوص الودقيق      الباطنية العامة الحادة ويكوون اال بمجاالت 

 .على هيئة مشاررة في التشخيص والعالج

   يعمل بحثًا تحت إشراف أحد العاملين بالمجا.  

   يجووب علووى روول متوودرب التعاموول مووع حوواالت الباطنيووة       : العيووادات الخارجيووة

ية طوا  فترة التدريب علوى أن ال تقول   المختلفة المترددة على العيادات الخارج

 . عيادة طوا  فترة التدريب ( 108)واجباته في العيادة الخارجية عن 
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 الفصل الثالث

 

 البرنامج التدريبي لتخصص

 طب وجراحة العيون
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 البر امج التدريبي لتخصص 

 طب وجراحة العيون

 مدة التدريب خمس عنوات 

 : السنة األولى 

خدمات الكشف السريري اليومي ويشمل الفحوصات المعملية ومتابعوة النتوائج    -1

 . وإدراجها بملفات المرضى 

 . حضور المرور الدوري اليومي  -2

 . حضور العيادة الخارجية بما ال يقل عن مرتين أسبوعياًً  -3

 . حضور المناوبات األسبوعية  -4

 . حضور اللقاء اإلرلينيكي األسبوعي  -2

 : برنامج التدريب في مجا  العلوم األساسية والتي تشمل  -6

  علم التشري . 

 علم األنسجة . 

 علم وظائف األعضاء . 

 علم األمراض . 

 يعلم األدوية اإلرلينيك  . 

 علم المجهريات . 

  علم اإلحصاء الطبي. 

  :السنة الثانية  

أرود مون   اإلشراف على الخدمات السريرية من قبول أطبواء السونة األولوى موع الت      -1

 . مكونات الملف الطبي 

 . تقديم الحاالت خال  المرور الدوري اليومي  -2

 . القيام بأعما  العيادة الخارجية العامة بما ال يقل عن مرتين أسبوعيًا  -3



72 

 

العالج القيام بأعما  المناوب األو  بما ال يقل عن مرة واحدة أسبوعيًا ويشمل  -4

 . الدوائي للحاالت الطارئة 

 كي األسبوعي يرليناللقاء اإلالمشاررة في  -2

 . القيام بعمليات الجفون الملتحمة والمشاررة وحضور العمليات الكبرى  -6

 : السنة الثالثة 

 . وضع جدو  المناوبات ألطباء السنوات الثالث األولى  -1

 .  اإلشراف على المرور الدوري اليومي  -2

 . القيام بأعما  العيادة الخارجية العامة بما ال يقل عن مرتين أسبوعيًا  -3

القيام بأعما  المناوب الثاني بما ال يقل عن مرة واحدة أسبوعيًا ويشمل العالج  -4

 . الدوائي والجراحي للحاالت الطارئة 

 . حضور العيادات التخصصية بما ال يقل عن مرة واحدة أسبوعيًا  -2

 . ئمة العمليات الكبرى والمشاررة في إجراء العمليات الجراحية القيام بكتابة قا -6

 . القيام بعمليات جراحية ربرى والفحوص تحت التخدير العام  -7

 . المشاررة في اللقاء اإلرلينيكي األسبوعي  -0

 . تدريس الممرضات وتوجيههن -9

 : السنة الرابعة 

 . اإلشراف على المرور اليومي . 1

 . القيام بأعما  العيادة الخارجية بما ال يقل عن مرة واحدة أسبوعيًا . 2

 . القيام بأعما  العيادات التخصصية بما ال يقل عن مرة واحدة أسبوعيًا . 3

 . القيام بالعمليات الجراحية الكبرى . 4

 .اإلشراف على عمليات الجفون الملتحمة ألطباء السنة الثانية والثالثة . 2

 . يام بأعما  المناوب الثاني واإلشراف الكامل على المناوبات الق. 6

 . رلينيكي األسبوعي اإلشراف على اللقاء اإل. 7
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 :السنة الخامسة 

 .سبوععيادتان تخصصية في األ. 1

 .سبوعالعمليات الكبرى مرة في األ.  2

 .البحوث. 3

 .القيام بأعما  المناوب الثاني. 4

 .ات األهمية العلمية مرة واحدة شهريًاتقديم الحاالت المرضية ذ. 2

 .المشاررة في المؤتمرات العلمية المحلية. 6

 .اإلشراف على العمليات الكبرى ألطباء السنة الثالثة والرابعة. 7

 

 : المهارات اإلكلينيكية 

يجووب علووى المتوودرب إثبووات المهووارات اإلرلينيكيووة فووي رراسووة المهووارات ويمكوون        

 . النهائي في حالة توافر الحد األدنى من هذه المهارات  متحانللمتدرب دخو  اال

 : المهارات الجراحية 

  حالة  38   الماء األبي  جراحة 

  حاالت  18   جراحة الماء األزرق 

  حالة  22ال يقل عن    جراحة الجفون الملتحمة 

   حاالت  18ال يقل عن     جراحة الحو 

 حاالت  2ال تقل عن  كيس الدمعي وال رفة الحجاجيةجراحة ال 

 حالة 12ال تقل عن    صابات النافذة جراحة اإل 

 حاالت 2مساعد أو    حة الشبكية والجسم ال جاجي جرا 

  حاالت 2   ( مساعد أو )زراعة القرنية 

  حالة  22ال يقل عن     العالج بأشعة اللي ر 
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 : المهارات التشخيصية 

o  حالة  12   الموجات فوق الصوتية 

o ة الفلورسين في دراسة الدورة الدموية للشبكية استخدام صب   

 حالة  12

o  حالة  22   تخطي  المجا  البصري 

o  حالة  12  الكشف على تميي  األلوان 

o  استخدام األشعة السينية في حاالت الكيس الدمعي وتحديد األجسام ال ريبة 

 حالة  12

o حالة  22  حاالت الحو  واالزدواجية 

o التصوير المقطعي للعين (OCT)     حاالت 18ال يقل عن 

o حاالت 18ال يقل عن   الكشف المجهري للخاليا القرنية 

o حاالت 2ال يقل عن    الرسم التوب رافي للقرنية 

o حاالت 2ال يقل عن   تخطي  الشبكية الكهربائي 
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 الفصل الرابع

 

 البرنامج التدريبي لتخصص

 أمراض النساء والتوليد
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 البر امج التدريبي لتخصص

 أمراض النساء والتوليد

 :  مدة التدريب خمس عنوات

 : السنة األولى  

يقضي المتدرب السنة األولى رطبيب مقيم بالقسم ويقوم بالمناوبات لمدة ال تقل  .1

 . ثمانية وأربعون ساعة أسبوعيًا ( 40)عن 

يقوم الطبيب بتعلم أساسيات التخصص وإدخا  المرضى وإجراء الكشوفات  .2

والتحاليل والفحوصات األساسية تحت إشراف وتعاون المتدربين في السنة 

 . الثالثة والرابعة 

حداهما ألمراض الحمل والمتابعة عيًا إعلى المتدرب حضور عيادتين أسبو .3

مل بالقسم عيادة ثالثة تخصص والثانية ألمراض النساء وإذا اقتضى األمر الع

 . لفترة ما بعد الوالدة وتنظيم األسرة

تدريب الطبيب في هذه المرحلة على إجراء الوالدة الطبيعية والمعقدة والوالدة  .4

 . بالشف  والحقن 

 . والكبرى في التخصص  الص رىالمساعدة في العمليات  .2

ئيات ومتابعة القيام بما يكلف به من قبل المشرفين على تدريبه من إحصا .6

 . الحاالت التي يكلف بها 

 . على المتدرب حضور الدورات التدريبية التخصصية المقررة من المجلس  .7

 . حضور االجتماع السريري للوحدة واالجتماع العلمي األسبوعي  .0

 

 ( : السنة االختيارية ) السنة الثانية 

 : سام اآلتية يقضي المتدرب مدة سنة راملة أو موزعة إلى ج ئين باألق     

 .الباطنة العامة -1
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 .قسم ال دد الصماء  -2

 {شعاع والكيماوي باإل} عالج األمراض السرطانية  -3

 . الجراحة العامة بأقسامها  -4

 . جراحة المسالك البولية  -2

طفا  حديثي الوالدة ووحدات األطفا  خاصة وحدات العناية باأل -6

 . نعاش اإل

 . األشعة العالجية والتشخيصية  -7

 . التخدير والعناية الفائقة  -0

 .الموجات فوق الصوتية -9

 : السنة الثالثة 

 : م تدريب الطبيب على النحو التاليباإلضافة إلى ما ذرر في السنة األولى يت   

 العمليات الص رى 

 حالة  28 -         عمليات التنظير الداخلي التشخيصية  - أ

  حاالت 18 -    استئصا  األورام الرحمية الحميدة واألرياس   - ب

 حالة  28 -         عمليات االستكشاف الداخلي الطارئة  - ت

 حالة  188 -           العمليات القيصرية  - ث

 المساعدة في العمليات الكبرى والدقيقة . 

  المساعدة في اإلشراف على اإلحصائيات بالقسم والمتدربين بالسنة

 . األولى واإلعداد العلمي الجتماعات الوحدة بالقسم 

   تحضير حاالت المتدربين . 

 : السنة الرابعة  والخامسة  

 : باإلضافة إلى ما ذرر في السنتين األولى والثانية يتم تدريب الطبيب على النحو التالي 
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  إجراء العمليات بالتنظير الداخلي . 

  ( .عن طريق البطن ) إجراء عمليات استئصا  الرحم 

 إجراء عمليات استئصا  الرحم عن طريق المهبل . 

   عمليات فقدان السيطرة على التبو . 

  المساعدة في العمليات الدقيقة بالوحدة. 

 تعليمية  والمشاررة في  لى ما ذرر عليه القيام بإلقاء محاضراتة إضافباإل

 .محاضرات علمية وحلقات العمل  إلقاء

  اإلشراف والمساعدة في تدريب أطباء السنة األولى والثانية والتحضير

 . لالجتماع األسبوعي السريري والتعليمي 

  القيام بتعليم طلبة السنة الرابعة متى طلب منه ذلك في التعليم السريري

 .والعملي أثناء مناوباته 
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 الفصل الخامس

 البرنامج التدريبي لتخصص

 طب األطفال
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 البر امج التدريبي لتخصص 
 طب األطفال

 مدة التدريب خمس عنوات 

 : موزعة على النحو التالي 

 ومدتها عنتان: المرحلة األولى 

 طب أطفا  عام   اشهًر( 12)

 حديثي الوالدة   شهو( 6)

 عناية فائقة   شهو( 3)

 أسعاف  شهور( 3)

 ومدتها ثةث عنوات : المرحلة الثانية  

 غدد صماء وسكر   أشهر ( 6) 

 أمراض الجهاز التنفسي   أشهر ( 6)

 أمراض الجهاز الهضمي   أشهر ( 6)

 أمراض الكلى   أشهر ( 6)

 حديثي الوالدة  أشهر ( 6)

   أمراض القلب  أشهر ( 3)

 أمراض الدم واألورام  أشهر ( 3)

 :يقوم المتدرب بالمهام التالية وخال  سنوات التدريب الخمس

 :طبيب ثالث( األولى والثانية)السنتيث : أواًل 

 . رتابة القصة المرضية -1

 . فحص المري  وتدوين المالحظات -2

 . رتابة التشخيص المبدئي -3

 . اقتراح الفحوصات والعالج -4

 . مناقشة الحالة مع النائب -2

 . إجراء الفحوصات ومناقشتها مع النائب -6

 .المتابعة الدورية للحاالت  -7
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 . إعطاء المحاليل الوريدية واألدوية الوريدية -0

 . متابعة نتائج الفحوصات من خال  االتصا  بالمختبرات  -9

 ( طبيب ثاني ) السنة الثالثة : ثانيًا 

 . مناقشة الحالة مع المقيم -1

رتابة الملخص للحاالت والتشخيص المبدئي والفحوصات والعالج  -2

 . المقترح 

 . ابة وتنفيذ تعليماته بالخصوص مناقشة الحالة مع المستشار ورت -3

عي وإعطاء المحاليل تدريب المقيم في إجراء الفحوصات مثل الب   النخا -4

 . الخ... نعاش وأخذ عينات الدم والبو  الوريدية واإل

 . االشتراك في برنامج تدريس الممرضات  -2

المرور السريري اليومي وتدوين المالحظات بالخصوص وتطور الحالة  -6

 . حوصات والعالج ورتابة رسائل الخروج المرضية والف

 .القيام بإجراء بحث علمي للتخرج  -7

 :السنة الرابعة والخامسة : لثًا ثا

 المرور السريري أيام ما بعد الدخو   -1

 . اإلشراف الكامل مع بقية األطباء والممرضات  -2

 : اإلشراف على برنامج اللقاءات العلمية داخل القسم ويشمل  -3

 .ندوة المجلة - أ

 . االجتماع السريري  وتقييم الحاالت - ب

 .المحاضرات االختصاصية  - ت

 .المدارسات السريرية والمخبرية  - ث

المشاررة في البرنامج التدريبي ألطباء االمتياز وتدريس الطلبة  - ج

 . في مجا  طب األطفا  
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 الفصل السادس

 

 البرنامج التدريبي لتخصص 

 التخدير والعناية المركزة
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 البر امج التدريبي لتخصص 
 التخدير والعناية المركزة

 عنوات مدة التدريب أربع

 3 سنوات في مجا  التخدير . 

  سنة في العناية المرر ة موزعة على سنوات التدريب. 

  :يوزع على الناو التالي 

 : السنة األولى 

 . أشهر لمدة أربعة    عمليات الجراحة العامة  -

 .لمدة شهرين    عمليات جراحة العظام  -

 . لمدة شهرين  مليات جراحة المسالك البوليةع -

 . لمدة شهرين  عمليات جراحة أمراض النساء -

 . لمدة شهرين   ة المرر ةمبادئ العناي -

يقوووم المتوودرب فووي السوونة األولووى بعموول العمليووات العاديووة وت طيووة العمليووات الطارئووة      

مناوبووات  0 عوونال تقوول أومناوباتووه بوحوودات العنايووة المرروو ة مووع مناوبووات القسووم علووى 

 . شهريًا

 : السنة الثانية  

 . مع المناوبات أشهر لمدة ثالثة   -.عمليات الوالدة والتخدير النصفي للوالدة -

 . لمدة شهرين مع المناوبات    ات جراحة األنف واألذن والحنجرةعملي -

 . لمدة شهر مع المناوبات      عمليات جراحة العيون  -

 .لمدة شهر مع المناوبات       عناية الحوادث -

   لمدة شهرين مع المناوبات     .عمليات الجراحة العامة الكبرى -

منهوا شوهر واحود فوي وحودة العنايوة        أشوهر لمدة ثالثوة        وحدة العناية الفائقة   -

 .الفائقة الباطنية



04 

 

 : السنة الثالثة  

 أشهر لمدة ثالثة   عمليات وغرف الوالدة والتخدير النصفي  -

 لمدة شهرين    عمليات جراحة المخ واألعصاب  -

 لمدة شهرين    جراحة األطفا  وحديثي الوالدة عمليات -

 لمدة شهرين     عمليات جراحة الصدر والقلب -

 . منها شهر واحد في عناية جراحة القلب أشهر لمدة ثالثة   -وحدة العناية المرر ة  -

 : السنة الرابعة 

لمودة أربعوة    -عمليات جراحوة المنواظير واألوعيوة الدمويوة وجراحوة زرع األعضواء        -

 . أشهر 

 .لمدة شهرين  -    عمليات جراحة التجميل والحروق  -

 . منها شهر واحد في عناية األطفا  أشهر لمدة أربعة  -      وحدة العناية المرر ة  -

 .لمدة شهرين  -     عيادة اآلالم الم منة  -

في خال  األربع سنوات التدريبيوة يقووم المتودرب بجميوع أنوواع عمليوات التخودير العوام         

 . ئولية وحجم العمل سنة بعد سنة والتخدير الموضعي ويتدرج في المس

 : المــنــاهــج 

 العلوم األعاعية : أواًل 

 . التشري  رل ما له عالقة بالتخدير والعناية وعالج اآلالم  (1

 . أسس علم األدوية العام: علم األدوية  (2

 .األدوية المستخدمة في التخدير والعناية وعالج اآلالم  (3

 . علم الفي ياء الطبية وأجه ة التخدير (4

 . رلينيكيةالمقاييس الحيوية واإل (2

 . علم وظائف األعضاء (6
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 كلينيكية اإل العلوم: ثانياًً 

 . علم التخدير العام (1

 . مبادئ العناية الفائقة (2

 .متابعة الحاالت الحرجة في العناية الفائقة  (3

 .نعاش والطوارئ اإل (4

 . تشخيص وعالج اآلالم الم منة (2

 . تخدير الجراحات التخصصية (6

   .الحيوي واستخدامات الحاسوب اإلحصاء  (7
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 الفصل السابع

 

 البرنامج التدريبي لتخصص

 الجلدية واألمراض التناعلية
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 البر امج التدريبي لتخصص 
 الجلدية واألمراض التناسلية

 مدة التدريب أربع عنوات

 :واألمراض التناسلية إلى ج ئين  يقسم البرنامج العلمي والتدريبي لتخصص الجلدية  

  مدته عنتان : الجزء األول 

 : السنة األولى والثانية   

 : تقسم راآلتي 

  أشهر تدريب باألقسام المختلفة لمدة تسعة :  باطنه عامة  -1

 .شهر واحد  األمراض المعدية  -

 .شهران   األمراض الرئوية  -

 .شهران  دد الصماء ال  -

 .شهران الدماألورام وأمراض  -

 .شهران  العناية الفائقة -

 تدريب لمدة شهران  قسم أطفال -2

o  تشخيص قبل الوالدة . 

o  تقييم حديثي الوالدة ونموهم وتطورهم وأي تشوهات أو أمراض وراثية

 . لديهم 

o متابعة بع  أمراض األطفا  وعالقتها بالجلدية. 

  أشهر ثالثة   -جراحة التجميل  - 3

o  الجلد من فرز المعدات الجراحية وتعقيمها ومعرفة التحضير لجراحة

 .ال رز الجراحية  والتخدير

o  تحضير المري  ومتابعة غيار الجروح والتئامها . 
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o  الجراحات الجلدية مثل أخذ عينات الجلد والكي بالكهرباء والبارد

 . واللي ر وزرع الجلد وزرع الشعر وغيرها 

o ظافر واألعضاء التناسلية جراحة األذن واليد واألنف والجفون واأل . 

  شهر -   األمراض النفسية  -4

o  تشمل محاضرات على تقسيم األمراض النفسية وطرق تشخيصها وعالجها

 . الدوائي والنفسي وعالقتها باألمراض الجلدية 

 أشهر  9 -  قسم الجلدية  -5 

يقضيها المتدرب بقسم أمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى تعليمي معترف به ومن 

 : خاللها يقضي فترات التدريب اآلتية 

 شهر واحد -قسم علم األمراض بالجامعة ومعمل علم األمراض بالمستشفى       -1

ستشفى بالم  قسم علم الكائنات الدقيقة بالجامعة ومعمل الكائنات الدقيقة والفطريات -2

 شهر واحد -   

             ثالثة أسابيع                                                                                                                  -(  اإلحصاء الطبي وطرق البحث العلمي) قسم طب المجتمع  -3

أسبوع  -  طب المجتمع      األمراض المهنية وعالقتها بالجلدية بقسم  -4

 واحد

 شهر واحد     عقم الرجا  بمرر  العقم  -2

 أسبوعان               مستشفى الفي ياء الضوئية بال -6

 : رما يتخللها منهج نظري ويشمل محاضرات في 

 علم األنسجة للجلد  -2    علم األجنة للجلد  -1

 تشري  الجلد  -4             ريمياء حيوية وفسيولوجيا الجلد  -3

 علم األدوية للجلد  -6     مناعة الجلد  -2

 علم وظائف األعضاء  -0    علم الوراثة للجلد  -7
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 علم األمراض -18          علم األحياء الدقيقة والطفيليات  -9

 حياء الج ئي علم األ -12               في ياء ضوئية  -11

 التصوير الطبي الحاسوب -14البحث العلمي        اء الطبي وطرق حصاإل -13

 و  امتحان الج ء األشتراك في يحق للمتدرب بعدها فق  اال. 

   مدته عنتان : الجزء الثاني 

يقضيهما المتدرب في مرر  جلدية معترف به من قبل المجلس ويقضي 

 : فترات تدريبية على النحو التالي

 . {شهر} التدريبي  و المرر  قسم علم األمراض بالجامعة أ (1

و بالمرر  التدريبي علم الكائنات الدقيقة بالجامعة أ قسم (2

 .{شهر }

 .{شهر}قسم طب المجتمع بالجامعة  (3

المطلوب منه خال  هذه الفترة متابعة المرضى المترددين على العيادة الخارجية وقسم 

 . الجلدية وطرق تشخيصهم وعالجهم 

خذ تاريخ المرض والفحص السريري حالة دخو  بما في ذلك أ( 28)متابعة  .1

 : ومتابعة تحاليل وعالج الحاالت وهي موزعة راآلتي 

 حالة رجا     28

 حالة نساء    28

 حاالت أطفا     18

 .لمختلف األمراض ( 22)أخذ عينات الجلد عدد  .2

 ( 28)تحاليل األمراض المنقولة جنسيًا  .3

 ( 28)ام تحاليل القرحة الشرقية والجذ .4

 (22)الباثولوجي   الفحص  .2
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 (18)تحليل الومي  المناعي     .6

 ( 18(   )فحص الرقعة)ختبار الحساسية ا .7

 (18)اللي ر    .0

 (  28)تقديم حاالت للمناقشة   .9

 .نتهاء الج ء األو  تحت إشراف أحد المدربينبحث علمي يبدأ بعد ا. 18

 .التدريب ال بعد انقضاء رامل فترةإالنهائي  متحانلى االإيجوز الدخو   ال. 11

 

  -:النشـاط العـلمي 

إما بالحضور أو المشاررة في التقديم بمعد  مرة في ) المحاضرات العلمية بالقسم  -

 (  األسبوع

 ( . حضور ومشاررة بمعد  مرة في األسبوع ) مناقشة الحاالت النادرة والصعبة  -

 ( . حضور أو مشاررة بمعد  مرة في األسبوع ) نادي المجالت  -

 . حضور المحاضرات الخاصة ببرنامج التخصص  -

 . الندوات العلمية ذات العالقة بالتخصص  -

 . ورش العمل ذات العالقة  بالتخصص  -

 . محاضرات األساتذة ال وار  -

 . برامج ودورات التعليم الطبي المستمر  -

 . المؤتمرات العلمية في الداخل والخارج  -

 ا ال وفًقيسم  بالرجوع بعد االنقطاع إوال  يشترط  في التدريب أن يكون متواصاًل

 .لالئحة
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 الفصل الثامث

 

 البرنامج التدريبي لتخصص 

 طب المجتمع 
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 البر امج التدريبي لتخصص 
 طب المجتمع

 . عنوات مدة التدريب أربع

 : السنة األولى  

  أشهر تسعة    مدخل إلى طب األسرة والمجتمع -1

  أشهر ثالثة       تدريب عملي -2

 : السنة الثانية والثالثة والرابعة 

 : موزعة على النحو التالي  

 .أشهر ستة   الطب الباطني يشمل األمراض السارية  .1

 .أشهر أربعة     طب األطفا  تشمل السارية  .2

 . أشهر ثالثة     أمراض النساء والوالدة   .3

 .شهران     الجراحة العامة  .4

 .شهران    اإلسعاف والطوارئ   .2

 . شهر ونصف   أمراض األنف واألذن والحنجرة .6

 .شهر ونصف     أمراض العيون  .7

 .شهر ونصف     األمراض الجلدية  .0

 .شهر ونصف     وسائل التشخيص  .9

 .شهران     األمراض النفسية    .18

 .شهر واحد       االختياري  .11

 . أشهر سبعة     .الرعاية الصحية األولية  .12

 :ي مجاالت الشهر االختيار 

 .الصحة المهنية  .1

 . صحة الفم واألسنان .2
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 .الت ذية التطبيقية  .3

 .إعادة التأهيل ورعاية المسنين  .4

 : البرامج اإلجبارية  

 . الوبائيات وطرق البحث -1

 .اإلدارة والتخطي  الصحي  -2

 .صحة البيئة  -3
 

 البرامج االختيارية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة

( : فرع واحد لكل سنة )    

 .الت ذية  -1

 .الصحة المهنية  -2

 .التربية الصحية  -3

 .وبائيات األمراض المعدية  -4

 .وبائيات األمراض غير المعدية  -2

 .صحة األسرة  -6

 . الصحة المدرسية والشباب -7

 .اإلعاقة والضمان االجتماعي  -0

 . اإلحصاء ونظم المعلومات -9

 :تمعالبرنامج التدريبي والعلمي لتخصص طب المج

 :ولىالسنة األ

مراض الم منة لوبائيات وطرق البحث ووبائيات األيشمل اإلحصاء الطبي وا)المدخل 

 (.والمتوطنة

 .تدريب عملي في الوبائيات واإلحصاء والحاسوب وتقصى األمراض
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 :السنة الثانية 

دارة الصحية أشهر  أحد المساقين في اإليتدرب الطبيب في مساقين مدة رل مساق ستة 

 .إشراف أحد األساتذة ومساعدة أحد المدربينوالثاني في إصحاح البيئة تحت 

 :السنة الثالثة 

ية والصحة اقات االختيارية التسعة مثل الت ذيتدرب الطبيب في مساقين من المس

ب الطبيب ويكت  أشهر  6المدرسية والصحة المهنية والصحة اإلنجابية  مدة رل مساق 

لطبيب على استعما  الوبائيات سلوب العلمي يتمثل فيه قدرة اتقريرًا عن رل مساق باأل

 .اإلجرائية واإلحصاء تحت إشراف أحد األساتذة ومساعدة أحد المدربين

 :السنة الرابعة 

صحية أو حدى المشارل الرًا يقدم فيها الطبيب أطروحة عن إمدتها اثنا عشر شه

 .تحت إشراف أستاذ أو أرثر السلورية أو االجتماعية بليبيا
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 الفصل التاعع  

 

 البرنامج التدريبي لتخصص 

 الطب العام  
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 البر امج التدريبي لتخصص 
 الطب العام  

 :أهداف البرنامج 

لى إعداد األطباء ليكونوا مؤهلين من أجل توفير ف البرنامج التدريبي للطب العام إيهد

ة وتقديم نولي ومتابعة األمراض الم مة الطبية الشاملة على المستوى األالرعاي

 .الحياة اإلسعافات الالزمة واإلنعاش وإنقاذ

 

 :البرنامج التدريبي 

 مدة التدريب هي أربع عنوات

لى إيقضيها المتدرب في األقسام التالية من أجل ارتساب القدرات المختلفة للوصو   

التشخيص المناسب للمرض مع ضمان السالمة الكاملة للمري  وإحالته إلى 

 :خيص موزعة على التخصصات التاليةفي حالة القصور في التشالتخصص المناسب 

 

 (:أشهر تسعة ) األمراض الباطنية وفروعها:  واًلأ 

 مفردات المنهج وبرنامج التدريب في مجا  أمراض الباطنة 

 :في مجا  المهارات األساسية 

ر النفسي القدرة على جمع البيانات من المري  ومعالجتها ومعرفة التأثي –أ 

 .جتماعي للمرض واال

 .الفحص السريري الشامل للمري  والقدرة على رشف العالمات السريرية  -ب

تدوين البيانات في ملف المري  وتحرير تقارير إحالة المري  ل رض  -ج

 .االستشارات الطبية 

 .بالمرضى وأقاربهم ورذلك زمالء المهنة   اإللمام الجيد بمهارات االتصا -د

 األوعية الدمويةفي مجال القلب و : 
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ساسية والتصرف في الحاالت أسباب آالم الصدر واالختبارات األمعرفة  - أ

 .المرضية بعد التقييم 

 .تشخيص وتقسيم حاالت هبوط القلب ومعالجتها ومتابعتها  - ب

اإللمام بمعرفة اضطرابات نظم القلب وتفسير تخطي  القلب الكهربائي  -ج

 .والتصرف في الحاالت الحرجة  ومعرفة العقاقير المستعملة في العالج

ل الخطورة في هذا تشخيص مرض القصور الشرياني التاجي واإللمام بعوام -د

 .جراءات الوقائية األولية والثانوية المرض ورذلك اإل

اإللمام بأساليب تشخيص ومعالجة ومتابعة حاالت ارتفاع ض   الدم والحد  -هـ 

 .من مضاعفاته 

 .امات القلبية ومتابعة عالجها تقييم حاالت مرضى الصم -و

 

  مجال الغدد الصماء وداء السكري في: 

اإللمام بطرق تشخيص مرضى السكري وتصنيفاته والمضاعفات الم منة  - أ

التي يحدثها ورذلك اإللمام بالعقاقير المستخدمة في العالج والمتابعة الدورية 

 .للمرضى 

 .تشخيص وعالج االستقالبات الحادة لمرضى السكر  - ب

تشخيص وتقييم مرض فرط وقصور ال دد الدرقية ورذلك مرض قصور    -جـ

 .ال دة النخامية والكظرية 

تشخيص وتصنيف المرضى الذين يعانون من ارتفاع الدهون بالدم واإللمام    -د 

 .بالعقاقير المستخدمة في العالج 

 شاشةاإللمام بطرق تشخيص اضطرابات استقالب معدن الكالسيوم ومرض ه -هـ

 .جراءات الوقائية لهذا المرض العظام وطرق العالج واإل
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 ل أمراض القناة الهضمية والكبد في مجا: 

 .سها  الحاد والم من وسوء االمتصاص تشخيص ومعالجة حاالت اإل - أ

تشخيص حاالت الن يف العلوي والسفلي من القناة الهضمية وحاالت اليرقان  - ب

 .مراض ة لهذه األمختلفلمام بطرق العالج الوتشمع الكبد واإل

تقييم حاالت آالم البطن الم منة وسوء الهضم وتقرحات المعدة واالثني عشر  -ج

 .واإللمام بطرق عالجها 

  في مجال أمراض الجهاز العصبي: 

االت الصرع تشخيص ومعالجة ومتابعة حاالت الصداع الحاد والم من وح –أ 

ولية اإلجراءات الوقائية األلمام ببرامج التأهيل ووالسكتة الدماغية واإل

 .والثانوية لمرضى السكتة الدماغية 

يص التميي ي لحاالت ال يبوبة واإللمام باإلجراءات الطبية العاجلة التشخ -ب

 .نقاذ حياة المرضى الذين هم في حالة غيبوبة إل

 كلى وتوازن السوائل والمعادن واألمةح بالجسم في مجال ال: 

حاالت االلتهابات الخمجية للكلى والمسالك البولية تشخيص ومعالجة ومتابعة  

وحاالت الفشل الكلوي الحاد والم من واضطرابات معدن الصوديوم والبوتاسيوم 

 .وتوازن السوائل بالجسم 

  في مجال األمراض الصدرية: 

ومتابعة حاالت الربو الشعبي الحاد والم من وحاالت  ةتشخيص ومعالج 

وأمراض البلورا  ة للرئتين وحاالت تليف الرئتينااللتهابات الحادة والم من

 .وتروي  الصدر واالنصباب الجنبي

  في مجال األمراض الرئوية: 

تشخيص ومعالجة ومتابعة حاالت التهاب وأمراض المفاصل الحادة والم منة  - أ

 بأنواعها المختلفة والشائعة 

 .تقييم ومعالجة ومتابعة حاالت آالم العمود الفقري السفلي  - ب
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 مجال أمراض الدم واألورام ي ف: 

 .لمام بطرق تشخيص وعالج ومتابعة حاالت فقر الدم بأنواعها المختلفة اإل - أ

 .لمام بالعقاقير المضادة للتخثر وتقييم حاالت التخثر الوريدي واإلتشخيص  - ب

التقييم المبدئي لحاالت قصور النخاع العظمى وحاالت الترف الدموي ورذلك -ج

 .نقل الدم ومشتقاته اإللمام بأسس ودواعي 

 اإللمام بأساليب تقصي بع  األورام مثل سرطان الثدي والبروستاتة والقولون  -د

مثل للمسكنات ام بطرق العالج الملطف لحاالت األورام واالستخدام األاإللم -هـ

 .والمخدرات 

 اض الخمجية وطب المناطق الاارة في مجال األمر: 

ير  المعروفة االسباب وحاالت الدرن بطرق تشخيص وعالج الحمى غ اإللمام - أ

هاب السحائي والتسمم ال ذائي والعوز المناعي المكتسب وداء البرواء وااللت

مراض الخمجية الشائعة مثل الحمى المالطية والتيفودية واإلسهاالت واأل

 .وغيرها 

 .لمام بطرق تشخيص ومعالجة ومتابعة حاالت االلتهاب الفيروسي للكبد اإل - ب

 .مثل للمضادات الحيوية بأساليب االستعما  األ اإللمام -ج

 (أشهر تسعة )أمراض األطفال : ا ثانًي

 :  تية  طب األطفا  ارتساب المهارات اآليل م المتدرب في مجا

  استعما  األمالح التعويضية 

 عالج األمراض التنفسية الحادة 

  الرضاعة الطبيعية 

  برنامج التمنيع الموسع 

 السليمة  الت ذية 

  نمو الطفل السليم وتطوره 

  الصحة المدرسية 

  نظم التحويل إلى األقسام التخصصية 
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 :حديثي الوالدة 

يتدرب الطبيب في رعاية حديثي الوالدة من حيث الفحص العادي ومعرفة  -

عالمات الخطر للمرض في هذه الفئة العمرية رارتفاع وانخفاض درجات 

الحرارة ، والصفراء والتشنجات ومعرفة التشوهات الخلقية ورذلك فحص 

 .الوليد ومعرفة الخلع الورري المفصلي الخلقي 

لك ي الجسماني وتطوره النفسي ومراقبة ذمعرفة نمو األطفا  الطبيع -

 .جراءات الالزمة من عالج أو تدخل مبكر واستدراك أي خلل مبكر وأخذ اإل

تشخيص وعالج الن الت المعوية والتهاب الجهاز التنفسي الحاد والتهاب  -

 .المسالك والتشنجات الحرارية 

عن طريق عطاء األدوية التمكن من أخذ عينات الدم ورذلك إيل م المتدرب  -

الوريد أو العضل أو تحت الجلد ، رما يقوم المتدرب بالتعلم على أخذ عينة من 

 .جراءات عالجية لشوري وفهم ما يترتب على ذلك من إالنخاع ا

عطاء المحاليل الوريدية حسب الحاجة في حاالت الجفاف أو الن الت المعوية إ -

رفة جيدة ويكون مع ، ويجب على المتدرب معرفة برنامج بالتمنيع الموسع

شراف عليه في مرر  عمله ، ومشجع له وحريصًا على الدفع به قادرًا على اإل

 .إلى األمام 

 اياها ويكون داعيًا المعرفة الجيدة للرضاعة الطبيعية وم من يتمكن المتدرب -

 .ومشجعًا لها

يكون المتدرب قادرًا على تقييم األطفا  عندما يتعرضون إلى غيبوبة ألي  -

ألسباب ورذلك يكتسب الخبرة في تقييم الحاالت وما يتطلب من سبب من ا

شراف على هذه الحاالت عند مستعجلة ورذلك بدء العالج ، واإل تحاليل

 .تحويلها إلى المرار  الرئيسية 
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يكون المتدرب قادرًا على عالج حاالت التشنجات الحرارية والصرع ، وذلك  -

قياس مستوى : ليل الالزمة مثاًل بإعطاء العالج الالزم بعد البدء في التحا

 ( . LP)من النخاع عند الحاجة   عينة ذورذلك أخ –السكر في الدم 

التدريب على معرفة أعراض وتشخيص وعالج أمراض الطفيليات  -

 .واألمراض المشتررة 

و وقصر القامة عند يقوم المتدرب بمعرفة األسباب الرئيسية لسوء النم -

 .الم منة ورذلك التحاليل الالزمة لمعرفة أسباب ذلك سهاالت األطفا  ، واإل

يتدرب الطبيب على عالج داء السكر عند األطفا  ، ورذلك األسباب الرئيسية  -

 .الختال  توازن العالج وطرق الوقاية من المضاعفات 

يجب على المتدرب معرفة األسباب الرئيسية لفقر الدم ، والتحاليل الالزمة  -

 .لعالج للتشخيص ورذلك طرق ا

 

 (أشهر تسعة ) النساء والتوليد: ا ثالًث

 مفردات المنهج وبرنامج التدريب في مجال أمراض النساء والتوليد 

إن الهدف من التدريب في تخصص أمراض النساء والتوليد هو تمكين المتدرب 

ن أن من استيعاب وفهم الحاالت المرضية التي يمكنه عالجها ومتابعتها والتأرد م

حالة وفي الوقت المناسب لبع  هذه الحاالت التي القدرة على التعرف واإللديه 

 .تحتاج إلى رعاية اختصاصي أمراض النساء 

 : والبرنامج التدريبي يشمل اآلتي

 : التدريب السريري

 .حضور المرور السريري اليومي  -1

 .حضور عيادة متابعة حمل مرة في األسبوع  -2

 .سبوع حضور عيادة أمراض نساء مرة في األ -3

التدريب على استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية في مجا  أمراض النساء  -4

 .ومتابعة الحمل 
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 :التدريب العملي الجراحي 

 .مناوبة في األسبوع ( 2)حضور المناوبات ، على األقل عدد  -1

 .في األسبوع ( 1)حضور عمليات أمراض نساء عدد  -2

 :المشاررة أو القيام باألعما  اآلتية  -3

                    ( 68)عدد  –  والدة طبيعية 

 ( 28)عدد  –  عمليات شق العجان             -

 ( 18)عدد  –  والدة المجيء بالمقعدة           -

 (  12)عدد  –  الجثث السفلي                    -

 ( 18) عدد  –  الوالدة بالشف                    -

 (18) عدد –  عالج الن يف ما بعد الوالدة     -

 ( 18) عدد  –  عالج احتباس المشيمة           -

 ( 2)عدد  –  فت  خراج غدة البارثولين        -

 ( 12) عدد –  عمليات تنظيف                  -

 ( 18) عدد  –  عملية ري عنق الرحم           -

 ( 2)عدد  –  زوائد لحمية في عنق الرحم     -

 

 التدريب النظري 

جتماعات العلمية للقسم والمستشفى والمشاررة فيهما والتي تقام حضور اال -1

 أسبوعيًا 

المشاررة في حلقات النقاش الخاصة بهذا التخصص وهي بمعد  ساعتين في  -2

 (ساعة في علم الوالدة وساعة في علم أمراض النساء)األسبوع 

 المشاررة في االجتماعات العلمية للتخصصات المختلفة والتي سوف تعقد بكل -3

 .مرر  تدريب

 أشهر الجراحة العامة وفروعها تسعة :رابعًا 

 :ريب في التخصـصـــات الجراحية اآلتيةيتضمن التد
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  أشهر ستة  – الجراحة العامة واإلسعاف           -1

 أربعة أسابيع  – جراحة العظام والحوادث            -2

 أربعة أسابيع  –   جراحة المسالك البوليـة           -3

 أسبوعـان  –   جراحة الحروق                    -4

 أسبوعـان  –   التخدير والعناية                    -2

 :ردات المنهج للتخصصات الجراحية مف

أساسيات التعقيم والتطهير وطرق نقل العدوى والحد منها وحماية الفريق  -1

ت الطبي والمرضى من انتقا  األمراض المعدية وطرق استعما  المضادا

 .الحيوية 

 .طرق استخدامات ومضاعفات التخدير الموضعي  -2

إقرار نعاش الطبي وقة بإجراء العمليات الجراحية واإلولية الطبية المتعلالمسئ -3

 .جراءات الموافقة على اإل

دوات الجراحية المستعملة في عيادات الطب العام وأنواع التعرف على األ -4

 .عقد الجراحية الخيوط الجراحية ، وطرق خياطة الجروح وال

التعرف على أنواع ال يارات والضمادات واألربطة وطرق ال يار على  -2

 .الجروح

أساسيات إجراء العمليات الجراحية وطرق التعامل مع األنسجة ووقف الن ف  -6

لتئام الجروح والمدد الالزمة لبقاء اواستعما  الكي الكهربائي وأساسيات 

 .ال رز 

 : إجراء عمليات جراحية ص يرة مثل -7

 .األرياس الجلدية البسيطة .  الختان .الظفر ال ائر  .  النتؤات الجلدية  -

 :اكتساب المهارات

 .إجراء حقن للدوالي البسيطة  -

 على المحاليل الوريدية المستعملةترريب القساطر الوريدية المختلفة والتعرف  -
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 .ترريب القسطرة البولية والمشارل المترتبة عليها  -

 .فحص المستقيم  طرق استعما  مناظير -

 .خرى الحياة في حاالت الحوادث والطوارئ األ ذنقاإنعاش واإل -

 .طرق تقييم الحاالت  -

 .نعاش التنفس وريفية ترريب القساطر الحنجرية المسالك الهوائية وإ -

 .وقف الن ف وعالج الصدمة بأنواعها  -

 .التعامل مع حاالت ال يبوبة  -

 .التعامل مع حاالت توقف القلب  -

 .الت الحروق سعاف حاإ -

 .تثبيت الكسور مؤقتًا ونقل المرضى للمستشفى  -

مراض الجراحية الشائعة وطرق التعامل معها وإحالتها التعرف على األ -

 .بطريقة صحيحة

جراء العمليات لها وخروجها من ية متابعة الحاالت الجراحية بعد إريف -

 .المستشفى ومتى تحتاج لإلحالة للطبيب المعالج 

االستقصاء المبكر لألمراض خاصة سرطانات الثدي  التعرف على طرق -

 .والمستقيم والقولون والمعدة والبروستاتة والجلد والرئة وغيرها 

مراض الشائعة في الجهاز البولي وريفية فحص البروستاتة التعرف على األ -

وترريب القساطر البولية وارتشاف التشوهات الخلقية بالجهاز البولي 

 .التها للعالج والتناسلي مبكرًا وإح

سعاف لها والتثبيت تشخيص الكسور ومضاعفاتها وطرق اإلالتعرف على  -

 .المؤقت للكسور 

التعرف على أمراض العظام الشائعة والتشوهات الخلقية ومتابعة أمراض  -

 .العظام الم منة 
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 (عتة أعابيع)مراض النفسية األ:ا خامًس

 .األمراض النفسية مفردات المنهج والبرنامج التدريبي في مجال 

 :ل التدريب على المواضيع اآلتية ويشم

 .تدبير األمراض النفسية الشائعة   -1

 .تشخيص وتدبير الجوانب النفسية للمرضى  -2

 .اإلدمان  -3

 .العالقة بين الطبيب والمري   -4

 .التعامل مع المري  المصاب بمرض م من غير قابل للشفاء  -2

 .مر المختلفة وفي الفئات الحساسةعالمشكالت النفسية والسلورية في مراحل ال -6

 .التعامل مع المري  المشرف على الوفاة ومع أسرته  -7

 .دوائيات تدبير األمراض النفسية  -0
 

 األنف واألذن والانجرة عتة أعابيع:ا  عادًع

مفردات المنهج والبرنامج التدريبي في تخصص األنف واألذن والحنجرة 

 .الختصاصي الطب العام 

 على إجراء الفحص الصحي  للفم والبلعوم والحنجرة واألنفالقدرة  -:أواًل 

 :يلي  والرقبة مع الترري  على ما

 :فاص الفم والبلعوم الخلفي

 فحص اللهاة وسقف الفم  -

 فحص اللوز   -

 .  فحص البلعوم والبلعوم الخلفي  -

 : فاص األنف والجيوب األنفية 

 .لون وطبيعة ال شاء المخاطي العادي  -1

 . شاء أو وجود إفرازات غير طبيعيةأي ت يير بال التعرف على وجود -2
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 .وجود أي تضخم في التربينات األنفية  -3

 .وضع الحاج  األنفي  -4

 :فاص األذن   

 .األذن الخارجية ومكوناتها وهل هو طبيعي أو به تشوه خلقي  -

قناة األذن الخارجية والتعرف على أي تشوه خلقي أو تضيق بالقناة أو وجود  -

 .أو التهاب ونوعه  جسم غريب أو صمن

وجود االلتهاب ووجود التعرف على فحص طبلة األذن الطبيعية وفي حالة  -

 .الثقب ونوعه

 .فاص الجهاز السمعي وجهاز التوازن  

 مبكرةمع وخاصة لألطفا  في مرحلة التعرف على ريفية إجراء الفحص السليم للس -

 .والتوازن  طرق استعما  الشورة الرنانة وغيرها من وسائل تقييم السمع -

 : الكشف على الرقبة 

 .التعرف على التشري  الطبيعي للرقبة ومكوناتها وال دد الليمفاوية بها  -

 .القدرة على ارتشاف وتشخيص أي تضخم غير طبيعي بمكونات الرقبة  -

 .القدرة على التعرف على األمراض الشائعة وأعاعيات عةجها : ثانيًا  

 .التهاب اللوزتين  -1

 .البلعوم والحلق التهاب  -2

 .التهابات األنف  -3

 .التهابات األنف والجيوب األنفية والقصبات الهوائية  -4

 .االلتهابات الحادة باألذن الوسطى  -2

 .أو الرئة  ءالمريجسم غريب باألنف أو  -6

 .جسم غريب باألذن  -7

 .أسباب ضعف السمع وأنواعه  -0

 .أسباب الدوار وطرق تقييمه  -9
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 .األنف واألذن والبلعوم الصداع الناتج عن أسباب في  -18

 .األعراض المبكرة لسرطان الحنجرة وسرطان البلعوم واإلحالة  -11

 .أمراض الحنجرة الشائعة -12

 .مشارل النطق والطرق األساسية للتقييم واإلحالة  -13

المشارل المسببة النسداد المسالك الهوائية العلوية نتيجة االلتهابات وطرق  -14

 .االتعامل معه

 (عتة أعابيع) العيونجراحة :ا عابًع 

عداد الطبيب ريبي في مجا  طب وجراحة العيون إلمفردات المنهج والبرنامج التد

 .العام 

 : القدرة على فحص أج اء العين األمامية والخلفية وذلك باستعما   -1

 .وجهاز ض   العين ( ح الضوئي االمصب)جهاز الفحص  -

 .جهاز فحص قاع العين  -

واري وتقديم العالج واإلحالة في الوقت القدرة على تشخيص حاالت الط -2

المناسب وإصابات العين نتيجة حوادث المرور أو اإلصابة بجسم حاد أو غير 

 .حاد أو بجسم غريب أو بالمواد الكيمائية ، والحوادث المهنية 

 .لم العين الحمراء المصاحبة باأل -

 .العين الحمراء غير المصاحبة باأللم  -

 .د النظر المفاجئفق -

 :ة على تشخيص األمراض الشائعة للعيون القدر -3

 .ضعف النظر وباألخص عند األطفا  ووصف النظارة للحاالت البسيطة 

 .التهابات أمراض الجفن وعالجها ، أمراض القرنية وعالجها 

 .الماء األبي  ،ومتابعة الحاالت بعد إجراء العملية وتشخيص المضاعفات 

لفة وعالجها ، ومتابعتها مع إخصائي الماء األزرق ، التشخيص لألنواع المخت

 .العيون 
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 .الحو  ومعرفته ومتابعة الحاالت مع إخصائي العيون 

 .أمراض الشبكية واألمراض الباطنية ذات العالقة مثل مرضى السكري والض   

 :ى نتائج فحوصات تخص العيون مثل التعرف عل -4

 .األخطاء البصرية  -

 .تخطي  مجا  الرؤية  -

 . تخطي  الشبكية -

 .الصور الملونة على الشبكية  -

 .التصوير المقطعي والرنين الم ناطيسي  -

صور العين والجمجمة باألشعة السينية لتشخيص الكسور ووجود جسم غريب  -

 .بالعين 

 .إجراء بع  العمليات الص رى  -2

 .إزالة األرياس بالجفن  -

 .إزالة الشعر -

 . عمليات تجميل الجفن -

 .عملية تسليك الدمعة  -

 .الة ال رز بالجفن إز -

 .جراحة الظفر  -

حضور العمليات الكبرى مثل عمليات الماء األبي  أو الماء األزرق وغيرها  -6

 .حتى يمكن متابعة وإبداء النصيحة الالزمة في الوقت المناسب 

 

 (عتة أعابيع)األمراض الجلدية : ا ثامًن 

 مفردات المنهج والبرنامج التدريبي في مجال األمراض الجلدية 

الهدف من التدريب هو تمكين الطبيب من التعرف على األمراض الجلدية الشائعة 

 .والقدرة على تشخيصها وعالجها 
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التعرف على أعراض العدوى وااللتهابات الجلدية الناتجة عن البكتيريا أو الفطريات 

 .الفيروسات وطرق تشخيصها وعالجها أو الطفيليات أو 

 .وأنواعها وطرق عالجها ( االر يما ) تشخيص االلتهاب الجلدي 

 :القدرة على إجراء بع  التدخالت البسيطة مثل 

 .أخذ عينة من الجلد  -

 .الكي الكهربائي وباستعما  التجميد  -

 .إجراء الفحص المجهري للتعرف على الفطريات الشائعة  -

 .لمصباح الخاص بفحص الجلد الفحص باستعما  ا -

عراض التي تظهر على الجلد ويكون سببها أمراض لى الظواهر واألالتعرف ع -

 .داخلية عامة 

 

 (أشهر عتة ) الرعاية الصاية: ا تاعًع

 مقررات الرعاية الصحية

 " :التوجهات والمواقف"الاقول العامة 

 .العلوم الوبائية. 1

 .اإلدارة الصحية. 2

 .يتناسب مع عمل الطبيب العاماإلحصاء بما . 3

 .المعلومات. 4

 .استخدامات الحاسوب في عيادة الطبيب العام. 2

 .الصحة المهنية. 6

 .الصحة النفسية. 7

 .اإلرشاد والتوعية والتثقيف الصحي. 0

 .صحة البيئة وإصحاحها. 9

 .البرامج الوطنية. 18

 .الت ذية. 11
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 "المهارات"التدريبات العملية وحلقات النقاش 

األمراض  –استخدام الطعوم  –طبيعة الطعوم  –الدائرة الباردة  –التحصينات . 1

متابعة  –حساب االحتياج من اإلمداد  –حساب الت طية  –الداخلة في التحصينات 

 .سجالت التحصين األسرية –المنقطعين 

تشخيص  –ي نماذج التقص –نماذج التبلين )الترصد والتقصي واالستجابة لألوبئة . 2

 -دليل األمراض السرية   –دليل الرصد " المؤرد -المحتمل  –االشتباه "المرض 

 ( .االستجابة لألوبئة بين أفراد األسرة –سجل األخبار عن األمراض المعدية 

 –تنظيم الملفات  –تسجيل التردد  –إدارة العيادة  –إدارة فريق طب األسرة . 3

 –رفع التقارير  –استخراج المؤشرات  –تحليل البيانات  –استخراج المعلومات 

 .النماذج الالزمة لعيادة الطب العام  –أنواع السجالت 

الخلو من األمراض  –المهنية  –المدرسية  –المواليد "استصدار الشهائد الصحية . 4

 " .المعدية

 .للمهنيين  –للطالب : الكشوفات الدورية .2

لى المستشفى إاإلحالة  –فئات االختصار  –برنامج ال يارات  –متابعة األم الحامل . 6

 .صائيينو األخأ

 .متابعة الطفل الوليد. 7

 .متابعة األطفا  دون الخامسة. 0

 .متابعة التالميذ والطالب. 9

 .لى المستوى األعلىنظام اإلحالة إ. 18

 .الطوارئ بعيادة الطبيب العام. 11

 .يب العاممستل مات وتجهي ات عيادة الطب. 12

 .االتصاالت واستخدامات الحاسوب. 13

 .رتابة التقارير وتقييم األداء للعاملين. 14

 .األجازات الطبية. 12
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 .طرق ومنهجية البحث العلمي من أجل التعليم الطبي المستمر. 16

 .الهيكل التنظيمي اإلداري –الهيكل التنظيمي الفني . 17

 

 :شروط التدريب 

المقررة في رل تخصص على أساس التفر  التام على يقضي المتدرب الفترة  .1

 .درجة طبيب مقيم

يقوم بكل األعما  ويقدم الخدمات التي يقوم بها األطباء المقيمون في نفس  .2

 .التخصص

حضور النشاطات العلمية والتعليم المستمر في التخصصات المختلفة  .3

 .والمشاررة فيها

 .بالمتدربين بهذا المجلسالمشاررة في أنشطة المجلس التدريبية الخاصة  .4

األخيرة من التدريب في عيادات الطب العام  أشهر يقضي المتدرب فترة ستة  .2

 :والتدريب على المهارات التالية بإشراف أساتذة متخصصين في الطب العام

 التوثيق واإلحصاء ونظم المعلومات والوبائيات. 

 األمراض المهنية. 

 الرعاية الصحية األولية. 

 الصحيقيف ثالت. 

 رعاية المسنين وذوي االحتياجات الخاصة. 
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 البرنامج التدريبي لتخصص

 طب المختبرات
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 البر امج التدريبي لتخصص
 طب المختبرات

المتدرب الخبرة الالزمة  التي تؤهله أن يكون إخصائيًا  يهدف برنامج التدريب إعطاء

حيث يتضمن التدريب على برنامج نظري وعملي يشمل في مجا  طب المختبرات 

 :الفروع التالية

 .علم أمراض الدم - 1

 .علم خدمات نقل الدم- 2

 .ةعلم الكيمياء اإلرلينيكي- 3

 .علم األحياء الدقيقة والطفيليات- 4

 .علم الفيروسات والمناعة- 2

 أربع عنوات ( 4)يمضي المتدرب فترة تدريب ال تقل عث : أواًل  

 : ث ينقسم برنامج التدريب إلى ج ئين حي

 .  اوعملًي اا نظرًيا تدريبًيتتضمن برنامًج:  ولى العامة المرحلة األ -

 .تحتوي على برنامج نظري وتدريب عملي: المرحلة الثانية التخصصية  -

 :المرحلة األولى مث التدريب 

سنتان  يقضيها المتدرب في قسم المختبورات ومصورف الودم حيوث يوتم التودريب         امدته

في البرنوامج التودريبي   ويقوم خاللها  بالمهام المذرورة . على أساسيات طب المختبرات

 ولى  للمرحلة األ

 أشهر  4 . مقدمة ألساسيات طب المختبرات -1

 أشهر  4 .أساسيات علم أمراض الدم -2

 أشهر  4 .خدمات نقل الدمأساسيات علم  -3

 أشهر  4 .ةأساسيات علم الكيمياء اإلرلينيكي -4

 أشهر  4 .أساسيات علم الفيروسات والمناعة -2

 أشهر  4 . أساسيات علم األحياء الدقيقة والطفيليات -6
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 : تتم الدراسة النظرية أثناء فترة التدريب العملي التي تشمل البرنامج النظري اآلتي

  الحيويةاإلحصاء 

  األجه ة والمعدات 

  سالمة المختبرات 

 عضاء علم وظائف األ 

 نسجة  ريمياء حيويةعلم األ 

  علم الدم ومصرف الدم 

  الكيمياء السريرية 

 الفيروسات والمناعة 

  الجراثيم والفطريات 

  علم الطفيليات 

 علم األمراض 
 

 الجزء الثاني مث التدريب ومدته عنتان

قضيه المتدرب في قسم المختبرات ج ء عملي ونظري ي ويشتمل برنامج التدريب على

مصرف الدم حيث يتم زيادة المهارات العلمية التشخيصية للمتدرب ، ويختار و

يقصر التدريب في علم أمراض الدم وخدمات نقل الدم )حدى التخصصات رب إالمتد

مج التدريب ويشمل برنا( على األطباء المتخرجين من رلية الطب البشري

 :ات التالية التخصص

 (خريجي رلية الطب البشري)ا  شهًر 24 علم أمراض الدم -1

 (خريجي رلية الطب البشري)ا  شهًر 24 علم خدمات نقل الدم -2

 (جميع الخريجين)ا  شهًر 24 علم الكيمياء الكلينيكية -3

 (جميع الخريجين)ا  شهًر 24 علم الفيروسات والمناعة -4

 (جميع الخريجين)ا  شهًر 24 والطفيلياتعلم األحياء الدقيقة  -2
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 الاادي عشر الفصل

 

 البرنامج التدريبي لتخصص 

 (الباثولوجي )  علم األمراض
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 البر امج التدريبي والعلمــي

 (الباثولوجـــي ) لتخـصـص عـلـم األمـراض  

يهوودف نظووام الدراسووة والتوودريب للمجلووس العلمووي لطووب علووم  :نظااام الدرا ااة والتاادري 

األمراض إلى الحصو  على درجة ال مالة الليبية لطب علم األمراض ويمتود البرنوامج   

 .لمدة خمس سنوات دراسية مقسمة إلى مرحلتين 

 " المدة عنتان "  :المرحلة األولـى 

القبو   امتحانيقضي المتدرب المرحلة األولى رطبيب مقيم بالقسم بعد اجتيازه         

 :وتقتضي مهامه القيام  بالتالي 

 (  اشهًر 19)المدة ( :         علم األمراض الجراحي )فاص وتشخيص العينات 

  يتم فحص وتقطيع جميع العينات الجراحية بعد استقبالها داخل المعمل بما فيها

نات المناظير من قبل المتدرب حسب الجدو  الذي يعد داخل القسم على أال عي

 1288تقل عن مرتين رل أسبوع لكل متدرب وعلى أال يقل عدد الحاالت عن 

 .حالة 

  طالع على العينة تحت طبي مبدئي من قبل المتدرب بعد االيتم تحضير تقرير

حت إشراف أحد وتأريد تشخيصها تالمجهر وتشخيصها مع متابعة العينة 

 .ن بالقسم يخصائياأل

 (  أشهر  3)المدة    :علـم الخـةيـا  

ا من قبل رل متدرب يتم فحص وتشخيص جميع العينات التابعة لعلم الخالي           

 :وتشمل اآلتي 

 . علم الخلية  العام -

 (.خ عة)بري األ سحب عينة بالوخ  -

 . عينة من عنق الرحم -
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 ( المدة شهر )                            :علم المختبرات

يبي بقسم المختبرات تحت على المتدرب الحضور والمشاررة بالبرنامج التدر        

 :ئيين لمدة شهر وذلك يشمل اآلتي خصاإشراف األ

 علم أمراض الدم  -

 علم البكتيريا والفيروسات  -

 علم الكيمياء الكلينيكية  -

 مصرف الدم  -

 ( المدة شهر )     ح الجثث                     فاص وتشري

لمدة شهر لمتابعة ومعرفة ( الطب الشرعي ) على المتدرب االلت ام بالحضور بقسم   

 ( 18)ريفية فحص وتشري  الجثة مع رتابة التقرير على أال يقل عدد الجثث عن 
 

 (أعبوعان  المدة)          :الخاصة والصبغات المناعية  تالتدريب في الصبغا

 .على المتدرب معرفة ريفية تحضير واستخدام الصب ات الخاصة والمناعية           
 

 النشاطات العلمية 

  :على المتدرب االلت ام بالنشاطات العلمية اآلتية 

 22متدرب على األقل عرض ومناقشة الحاالت النادرة الصعبة من قبل رل  -1

 ين للقسم وتحت إشراف االخصائيين طباء التابعحالة ، وذلك بحضور جميع األ

المحاضرات العلمية بالقسم وذلك بالحضور والمشاررة في التقديم من قبل رل  -2

 .محاضرات خال  الفترة التدريبية المقررة  6متدرب على األقل 

 .حضور الندوات العلمية ذات العالقة بالتخصص والمقررة من قبل المجلس  -3

 .سبوعي للقسم االجتماع العلمي األالمشاررة ضمن االلت ام والحضور و -4

ساتذة ال وار بالقسم ، وذلك حسب البرنامج االلت ام بحضور محاضرات األ -2

 .زيارات سنوية لمدة أسبوع لكل زائر  4التدريبي وهو عدد 
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القيام بما يكلف به من قبل المشرفين على التدريب ومتابعة الحاالت التي  -6

 .يكلف بها 

االت ـحـل الـامـكـا بًرــريـقـت 28دد ــم عـديـ م بتقـتـلـدرب أن يـتـى المـعل -7

Surgical Pathology. 
 

 (عنوات  3المدة )      :لــة الثانية المرحـ

ضي الج ء األو  بحيث يق امتحانالج ء الثاني من التدريب بعد اجتياز  أيبد -     

ة ت الطبير  المعتمدة من مجلس التخصصااحد المرالسنة األولى من التدريب في  أ

 -:تي على أن يشمل برنامج التدريب اآل

النشاط البحثي وذلك بإعداد البروتورو  المخصص للبحث على أن يتم  .1

د المواد الالزمة إلجراء الموافقة عليه من مشرف البحث ورذلك أعدا

قشتها مع متابعة الحاالت مع المتدربين الجدد وأعدادها لمناالبحث 

 .خصائييناأل

 .علمية محاضرة 2إعداد عدد  .2
 

 :البرنامج التدريبي يشمل اآلتي 

في خال  فترة التدريب وعلى  28إلى  12تشري  الجثث ويتضمن عدد من  .1

 .عداد التقرير المرفق بها متدرب معرفة ريفية تشري  الجثة وإال

الفحص الجيني للعينات المدة شهران ويتضمن التشخيص الجيني لعينات  .2

 .الطرق المتبعة  األورام وذلك باستعما  أحدث

 .لكتروني المدة أسبوعان فحص العينات بالمجهر اإل .3

 .حالة أو أرثر  128المقاطع المجمدة على أن يتضمن عدد الحاالت  .4

 .الصب ات المناعية الفوسفورية المدة شهران  .2



119 

 

معرفة ريفية استخدامها في تشخيص الحاالت المرضية الخاصة بالكلى واألمراض  

 .رام الصدرية الجلدية وحاالت األو

معرفة ريفية استعما  جهاز تشخيص الخاليا السرطانية في أورام الدم وال دد  .6

 الليمفاوية 

 :التخصصات الدقيقة وتشمل اآلتي .  7

 .حالة  28ال يقل عدد الحاالت عن على أ( تشخيص عينات الكلى )  -

 .حالة  28ال يقل عدد الحاالت عن أعلى ( تشخيص عينات جلدية ) -

 . حالة  28ال يقل عدد الحاالت عن على أ( شخيص عينات المخ واألعصاب ت) -

 .حالة  28ال يقل عدد الحاالت عن على أ( شخيص عينات النخاع العظمي ت)  -

 .حالة  28ال يقل عدد الحاالت عن على أ( تشخيص عينات الكبد ) -

 النشاط البحثي . 0

 .ومتابعة أحد األخصائيين بالقسم شراف درب استكما  البحث العلمي تحت إعلى المت

 .على المتدرب أن يقدم ما يفيد بحضور المؤتمرات العلمية بالداخل والخارج . 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني عشر الفصل

 

 البرنامج التدريبي لتخصص

 األشعة التشخيصية
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 البر امج التدريبي لتخصص
 األشعة التشخيصية 

 عنوات ربعمدته أالتدريبي البرنامج 

وتشمل برنامج تدريب عملي ونظري ويبدأ التدريب في شهر أي النار من 

 :تيرل عام ويكون التدريب العملي راآل

 :ولى مث التدريبالمرحلة األ

ن تكوون  علوى أ . اديةمدتها سنة واحدة مقسمة بين مجا  األشعة التشخيصية الع

هووذه المرحلووة ويتخلوول .سووعاف السووريع شووهر  السووتة األولووى فووي قسووم األشووعة باإلاأل

 :تي  البرنامج النظري اآل

 .الفي ياء اإلشعاعية -1

 .شعاع الحيوي والحماية منهاإل -2

 .شعاعيية اإلشعاعية واألوضاع المختلفة للتصوير اإلقنالت -3

 .علم التشري  اإلشعاعي -4

 .التشخيص باستخدام النظائر المشعة  -2

 . شعاعية والمواد المعتمة للمقارنةالطرق اإل -6
 

 :المرحلة الثانية مث التدريب 

 :تية التدريب العملي علي التخصصات اآل يمضيها المتدرب في سنوات ومدته ثالث

شهرًا تدريبًا مقسمة بين مجا  األشعة التشخيصية العاديوة والفحوصوات   ( 12) .1

 .الملونة وبين مجا  الفحص بالموجات فوق الصوتية

شهرًا تدريبًا مقسمة بين مجا  األشعة التشخيصية العاديوة والفحوصوات   ( 12) .2

الملونووة والفحوصووات المتطووورة مثوول فحووص األوعيووة وبووين مجووا  الفحووص        

   CT SCANالقطاعي بالحاسب اآللي 
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شهرًا تدريبًا مقسمة بين مجا  الفحص القطاعي بالحاسب اآللي وبين ( 12) .3

يتم التدريب في هذه السنة على مجا  الفحص بالرنين الم ناطيسي رما 

 .تصوير الثدي وأخذ العينات والفحوصات الداخلية

محاضرات تشمل الفترة برنامج تدريبي نظري يحتوي على العديد من ال هذهرما تشمل 

 : جه ة الجسم المختلفة على النحو التالي  الطرق التصويرية أل

 نوع الجهاز
عدد ساعات التطبيق 

 العملي

عدد ساعات 

 المحاضرات

 60 108 الجهاز التنفسي

 60 108 الجهاز الدوري

 60 108 الجهاز الهضمي

 60 108 الجهاز البولي

 60 108 النساء والوالدة

 60 108 العظام والمفاصل

 60 108 الجهاز العصبي

والحنجرة   واألذن\نفاأل

 والعيون والثدي

108 60 

 60 108 طفا لأل شعاعيالتصوير اإل
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ى أن تكون في حدود الجدو  التي قام بها عل باإلجراءاتوعلى المتدرب تقديم رشف 

 :اآلتي

 الجهاز الهضمي للكبار واألطفال
عدد الفاوصات التي 

 يجب بجراءها

 288 تصوير المريء بالصب ة

 288 تصوير المعدة بالصب ة

 188 تصوير الجهاز الهضمي بالصب ة 

 18 تصوير األمعاء الدقيقة

 188 تصوير القولون بالصب ة وتسري  األمعاء

 188 تصوير القولون بالصب ة والهواء

 القنوات المرارية

 28 تصوير القناة المرارية بالصب ة

 28 تصوير القناة المرارية والبنكرياس بالمنظار

 28 تفرين  قنوات الصفراوية

 18 تصوير قنوات الصفراوية تحت اختراق الجلد والكبد

 تصوير الشراييث باألشعة

 18 تصوير شرايين الرقبة والرأس بالصب ة

 28 تصوير قوى شرايين األورطي وتفرعاته

 2 تصوير شريان الكلى

 تصوير المجاري البولية 

 288 تصوير الكلى والحالب والمثانة بالصب ة

 28 تصوير الكلى بالصب ة عن طريق  الحالب

 188 بالصب ةتصوير مجرى البو  العلوي 

 188 تصوير مجرى البو  السفلي بالصب ة

 28 تصوير الكلى بالصب ة

 أنواع أخرى مث األشعة 

 18 تصوير الرحم
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 18 تصوير ال دد اللعابية بالصب ة

 18 تصوير القناة الدمعية

 18 تقنية توسيع األوعية الدموية

 18 تصوير األوردة بالصب ة

 18 تصوير الوريد األجوف السفلي

  (البابي)تصوير الوريد الكبدي 

ال ودة فوووق   -الكلوي    -الكبوودي )تصووير بالصوب ة ألوردة مختوارة    

 (الكلوية

18 

 

 

 : تية والتدريب والعمل على األجه ة اآل

 :جهاز الموجات الفوق صوتية

 :جه ة المختلفة بالجسم المختلفة واألفحص المناطق  -1

 الكبد والقنوات المرارية -

 البنكرياس والج ء العلوي للبطن  -

 .ض النسائية والتوليدامرالتشخيص لمختلف األ -

 .فحص الجهاز البولي -

  .فحص المناطق الص يرة المختلفة بالجسم  -

 

 : وعية الدموية المختلفةفاص الدوبلر لأل -2

 .وردة األ -

 .الشرايين  المرر ية والطرفية  -

 .وعية البطنية األ -

 

 :مث قطعي لكٍلجهاز الكمبيوتر المالقيام بتاليل نتائج فاص  -3

 . منطقة الدما  والرقبة وإصاباتهما -

 . منطقة الصدر -
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 . صابتهمامنطقة البطن والحوض  وإ -

 . طراف  والجهاز الحررىاأل -

 .التدخالت خال  التصوير المقطعي -

 .التصوير بالرنيث المغناطيسي  للمناطق المختلفة  -4

 نوع الجهاز
فحص جهاز الحاسوب 

 المقطعي

التصوير بالرنين 

 الم ناطيسي

  1000 الجهاز التنفسي

 500 500 الجهاز الدوري

 2000 2000 الجهاز الهضمي

 250 250 الجهاز البولي

 500  النساء والوالدة

 1000 1000 العظام والمفاصل

 3000 3000 الجهاز العصبي

ذن والحنجرة  األنف واأل

 والعيون والثدي

500 500 

 1000 1000 طفا اإلشعاعي لألالتصوير 

 

 الطب النووي  -5

 .ت التشخيصيةاواستخدام العناصر المشعة للعملي 
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 الثالث عشر الفصل

 

 البرنامج التدريبي لتخصص

 األشعة العةجية
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 البر امج التدريبي لتخصص األشعة العالجية

 

 عنوات  مقسمة علي مرحلتيث  4فترة التدريب 

 : المرحلة األولى: أواًل

 :مدتها سنة واحدة يقوم المتدرب خال  هذه الفترة باآلتي

 (.ا علي مدار السنةأسبوًع 16لمدة )حضور الدورات النظرية المكثفة ( 1     

 .التدريب العملي والسريري( 2     

 :اآلتيةالدورات النظرية المكثفة في المواد : أواًل

 :أسابيع راآلتي 6لمدة  الفي ياء الطبية اإلشعاعية( 1     

 .الفي ياء اإلشعاعية العامة( أ               

 .الفي ياء اإلشعاعية التطبيقية للعالج اإلشعاعي( ب             

 .علم بيولوجيا األورام وعلم الـتأثيرات الحيوية لألشعة لمدة أسبوعين( 2    

 .علم األدوية التطبيقية لمدة ثالثة أسابيع( 3    

 :تية أسابيع راآلعلم باثولوجيا األورام لمدة ثالث( 4    

 .الباثولوجيا العامة لألورام( أ              

 .الباثولوجيا الخاصة ألورام رل منطقة( ب            

 .اإلحصاء الحيوي لمدة أسبوعين( 2    

 

 التدريب العملي والسريري: اثانًي

 :لي المتدرب القيام باألعما  اآلتيةع

، جهواز   68-التعرف ودراسة مختلف أجه ة العالج اإلشعاعي مثل جهاز الكوبالت( 1

المعجوول الخطووي ، جهوواز المقلوود اإلشووعاعي االعتيووادي ، جهوواز العووالج اإلشووعاعي عوون   

 .قرب ، جهاز المقلد بالحاسوب ، جهاز التخطي  والتوزيع اإلشعاعي بالحاسوب
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شوووعاعية المتسووواوية واسوووتعمالتها التعوورف ودراسوووة خووورائ  منحنيوووات الجرعوووة اإل ( 2

 (.بالمرشحات الوتدية وبدونها)

غورف التوائين ، الفوانتوم الموائي     )التعرف ودراسة معدات قياس الجرعة اإلشعاعية ( 3

 .وشبيه اآلدمي ، طرق القياس الكيميائي ، والقياس باألفالم الخاصة وغيرها

العوالج اإلشوعاعي تحوت     حضور والقيام بقياس الجرعة اإلشعاعية لمختلوف أجهو ة  ( 4

 .إشراف في يائي متخصص

القيوووام بوووإجراء الحسوووابات الفي يائيوووة للجرعوووة اإلشوووعاعية لمختلوووف نظوووم العوووالج      ( 2

 :اإلشعاعي البسي  مثل

 .العالج بحقل إشعاعي واحد( أ           

 (.بالوزن وبدون وزن)العالج بحقلين متقابلين ( ب         

 .شعة اإللكتروناتالعالج بحقو  أ( جـ         

القيام بإجراء التخطي  والتوزيع اإلشعاعي اليدوي لحقو  العالج اإلشعاعي البسي  ( 6

 :مثل

 .العالج بحقلين متقابلين بمرشحات وتدية وبدونها( أ           

 .العالج بحقلين مائلين بمرشحات وتدية( ب         

 :القيام بتقنيات حجرة القوالب مثل( 7

 .مختلف طرق وضع المري  للعالج وطرق التثبيت المختلفة( أ           

 .تحضير رتل الحماية الخاصة( ب         

 .تحضير خ  الكفاف( جـ         

 .تحضير صفائ  الحماية من الرصاص للعالج باإللكترونات( د          

راء التحاليوول  اسووتقبا  وتسووجيل وتحضووير الحوواالت الجديوودة المحولووة للقسووم  وإجوو       ( 0

 .والتصوير اإلشعاعي الالزمة ومناقشتها مع المشرفين

حضور والمساعدة في تحضير المري  للعالج وعملية التخطوي  ومحارواة العوالج    ( 9

 . بجهاز مقلد العالج اإلشعاعي
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 :المرحلة  الثانية مث التدريب :اثانًي

 :مدتها ثالث سنوات وخاللها يقوم المتدرب باآلتي  

استقبا  وتسجيل الحاالت وإجراء التحاليل المعملية واإلشعاعية الالزمة ومناقشوتها  ( 1

 .مع المشرفين

أخصوائي  )القيام بمناقشة الحاالت مع الو مالء بالتخصصوات األخورى ذات العالقوة     ( 2

 (.األورام، الجراحين، أخصائي األشعة التشخيصية، أخصائي علم األمراض

حارووواة العوووالج اإلشوووعاعي بالكامووول للحووواالت التوووي قوووام  القيوووام بعمليوووة التخطوووي  وم( 3

 .بتسجيلها بحضور مشرف أخصائي

 :إعداد مناطق وأحجام العالج اإلشعاعي وهي( 4

 .حجم الورم الواض ( أ          

 .الحجم المستهدف اإلرلينيكي( ب         

 .الحجم المستهدف التخطيطي( جـ          

 .الحرجة األنسجة واألعضاء( د          

 .وصف الجرعة اإلشعاعية بالتفصيل وتسجيلها ببطاقة عالج الحالة( 2

 .المتابعة الدورية للحاالت طيلة فترة العالج وبعد انتهائه( 6

مثل تأثيرات األشعة )تشخيص وعالج مختلف التأثيرات الجانبية للعالج اإلشعاعي ( 7

، ءالقووووووووي علووووووووي الجلوووووووود واألغشووووووووية المخاطيووووووووة المختلفووووووووة، دوار األشووووووووعة،

 (.وغيرها.......اإلسها 

حضور لجنة القسم األسبوعية وتقديم الحاالت الجديودة التوي قوام بتسوجيلها المتودرب      ( 0

 .لمناقشتها

 .الحضور والمشاررة في اللقاءات العلمية التي تقام بالقسم( 9
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 328 -388علي المتدرب القيام بخطوات العالج اإلشوعاعي الكامول لعودد موا بوين      ( 18

تحت إشراف األخصائيين بالقسم خال  فترة التدريب السريري وتسوجيلها فوي    حالة

 .رتيب التقييم

 :المتدرب عالج الحاالت اآلتية بالكامل تحت إشراف األخصائيين بالقسم على( 11

 ( حالة 51)    أورام الثدي □   

بعد  22بعد االستئصا  الكامل للثدي  و 22)

 (.االستئصا  المحافظ للثدي

 :مختلفة( حالة 31)     أورام الرأس والرقبة □  

 .الحنجرة( 2.               أورام تجويف الفم( 1               

 .البلعوم الفمي( 4البلعوم األنفي                     ( 3               

 .ةاألنفيتجويف األنف والجيوب ( 6البلعوم السفلي                    ( 2               

 .العين وتجويف العين( 0ال دد اللعابية                      ( 7                   

 

 .االنتشار السرطاني للعقد الليمفاوية العنقية مجهولة األصل( 9      

 (.حالة 21)    أورام تجويف الصدر  □  

 .أورام ال شاء البلوري( 2.                      أورام الرئة( 1              

 .أورام منطقة المنصف وال دة الثيموسية( 3              

 (.حالة 25)   أورام الجهاز العصبي المركزي  □  

 .أورام الحبل الشوري( 2.                    أورام الدما  ( 1              

 (.حاالت 11)     رام الغدة النخامية أو □  

 :مختلفة( حالة 25)    أورام القناة الهضمية  □  

 .المعدة( 2  .                             المرئ( 1              

 .قناة وفتحة الشرج( 4 .               القولون والمستقيم( 3              
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 .البنكرياس( 6 .     الكبد والقنوات الصفراوية( 2              

 :مختلفة( حالة 25)   الجهاز التناعلي األنثوي  □  

 .جسم الرحم( 2.                     عنق الرحم ( 1              

 .ينالمبيض( 2.           المهبل( 4.                             الفرج( 3              

 (حالة 15)   الجهاز البولي والجهاز التناعلي الذكري □  

 .                      الخصيتين( 3(.  ومنها ورم ويلم ) الكليتين ( 2.         المثانة البولية( 1    

 .الحالب وقناة مجري البو  والقضيب( 2(.                     البروستاتا( 4       

 (.حالة 15)  لرخوة وأورام العظام أورام األنسجة ا □  

 .أورام األنسجة الرخوة في البال ين واألطفا ( 1          

 .أورام العظام األخرى( 3.                      ورم إيونق( 2            

 (.حالة 15)      أورام الجلد □  

 .الميالنوما( 3.         ورم الجلد الطالئي( 2.     ورم الجلد القاعدي( 1         

 (.حالة 31)   أورام الجهاز الليمفاوي والدم  □  

 .الليمفومة غير هودجكن( 2.                        مرض هودجكن ( 1         

 (.دور األشعة الوقائي والعالجي) سرطان الدم ( 3        

 .ورم خاليا البالزما ( 4       

 :مختلفة( حالة  51)   العةج اإلشعاعي التلطيفي والعاجل  □  

 .االنتشار الدماغي( 2.            االنتشارات العظمية المختلفة( 1            

 .الض   علي الحبل الشوري( 4.    انسداد الوريد األجوف العلوي( 3            

 الن يف السرطاني   ( 6  .                       الم السرطانيةاآل( 2            

 (حالة 21)     األمراض الاميدة  □   

 .     التكلس ال ير طبيعي ( 2.                                  الكيلويد( 1            

 . األورام الليفية الحميدة( 4   ورم جلومس                  ( 3            
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 . جحوظ العينين بسبب أمراض ال دد الصماء( 2                       

بالتفصيل ورل ( 11)المتدرب دراسة جميع أنواع األورام المذرورة بالفقرة  على( 12 

 :ما يتعلق باآلتي

 .أسباب الورم وممي ات نموه وطرق انتشاره -

لمختلفة والتحاليل الالزمة األعراض والعالمات المرضية ا -

 .والعالمات الورمية بالدم

 .باثولوجيا األورام والتصنيف المرحلي للورم -

 .الخطة العالجية الكاملة -

 .تفاصيل العالج اإلشعاعي وتقنياته -

أهمية طرق العالج األخرى مثل الجراحة والعالج  -

 .الكيماوي والعالج الهرموني

 .وعالجهاالتأثيرات الجانبية للعالج اإلشعاعي  -

 . النتائج المتوقعة للعالج -
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 الرابع عشر الفصل

 

 البرنامج التدريبي لتخصص

 طب الطوارئ
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 البر امج التدريبي لتخصص طب الطوارئ 
 

الهدف من تخصص طب الطوارئ واإلسوعاف هوو إعوداد أطبواء قوادرين علوى        

حل المشارل الطارئة بمختلف مجاالتها بطريقة علمية وعملية وسود الونقص الشوديد فوي     

  . بليبيا هذا المجا  من األطباء الليبيين وتوفير األخصائيين في جميع المرافق الصحية 

 

 :فترة التدريب   

 :سنوات مقسمة رالتالي ريب أربع مدة التد

 :المرحلة األولى مث التدريب

 :ضيها المتدرب على النحو التالي يق( سنة واحدة)مدتها 

   أشهر  ( 3)    باطنة   

   أشهر ( 3)   جراحة   

    شهران    أطفا   

   شهران   نساء ووالدة   

 -  شهران   تخدير   

 :رالتالي سنوات ( 3)مدتها     :المرحلة الثانية مث التدريب

 أشهر ( 6)  التخدير والعناية الفائقة  -

 أشهر ( 0)   استقبا  الحوادث -

 أشهر ( 6)             عناية مرر ة -

 شهران     أسعاف باطني  -

 شهران   أسعاف جراحي  -

 أشهر ( 3)            الحروق  -

 شهر واحد    العيون  -



132 

 

 شهران    الوالدة  -

 شهران     العظام -

 أشهر ( 3)    األطفا  -

 شهر واحد         أنف وأذن وحنجرة -

  -:الـمـناهــج 

 : العلوم األعاعية

 . التشري  وما له عالقة بطب الطوارئ  .1

العناية –أسس علم األدوية العام واألدوية المستخدمة في التخدير : علم األدوية  .2

 . اإلسعاف والطوارئ  –الفائقة 

 . وظائف األعضاء  .3

 . المقاييس الطبية واألرلينيكية والحيوية  .4

 . علم األنسجة واألمراض والطفيليات  .2

 :  العلوم السريرية

 التخدير  (1

 العناية المرر ة  (2

 الباطنة  (3

 األطفا   (4

 الوالدة  (2

 العظام  (6

 العيون  (7

 الحروق  (0

 القلب  (9

 الجراحة العامة  (18

 أنف وأذن وحنجرة   (11

سنوات التدريبية يقوم المتدرب بإجراء العمليات والمهارات  في خال  األربع

 :ر الدورات وورش العمل رالتالي التدريبية ورذلك حضو
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  العمليات والمهارات التدريبية: أواًل 

 28     وضع قسطرة وريدية مرر ية 

 28      قياس الض   المرر ي 

 2    وضع ممر وريدي عن طريق الجراحة 

 2      وضع قسطرة شريانية  

 2      وضع قسطرة بالعظم 

 38      قسطرة أنف عمومية 

 28       قسطرة حنجرية 

 18       تخدير قطاعي 

 38       تخدير موضعي 

 2      قسطرة شق حنجري 

 18      قسطرة صدرية بالبلورا 

 28       قسطرة بولية 

 38      قسطرة فوق حوضية 

 12       قسطرة بطنية 

 2       شق بطني 

 2      دوديةالئصا  ال ائدة است 

  3     ترقيع لخرم متفرح باألثنى عشر 

  3      عمليات الفتق البطني 

 28      معالجة حاالت الحروق 

  2     وتار األربطة واألمعالجة قطع 

         38     معالجة لحاالت الكسور 

 18     نفصا  عظمي مكسورمعالجة ا 

 12      بذ  النخاع الشوري  

 2       اع العظمبذ  نخ 

 2       عينة من الكبد 

 2      وضع جهاز الحث القلبي 

 28      ستخدام الصدمة الكهربائيةا 

 28      ستعما  وعالج الجلطاتا 

 38      حاالت والدة طبيعية 

 18     إزالة جسم غريب من العين 

 18      ستعما  منظار العينا 

 18    ستعما  منظار الجهاز الهضمي العلويا 
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 2    ستعما  منظار الجهاز الهضمي السفليا 
 

 المهارات الطبية :ثانًيا 

 سنوات  ة ثالثة أيام رل شهرين لمدة أربععلى المتدرب حضور ورشة عمل لمد

 .ورشة عمل لمعالجة الممرات الهوائية  -1

 .ورشة عمل حو  مهارات التنفس الصناعي -2

 .ورشة عمل لدعم الجهاز الدوري -3

 .المهارات التشخيصية  حو  ورشة عمل -4

 .ورشة عمل حو  مهارات الجهاز العظمي والعضلي  -2

 .ورشة عمل حو  المهارات في الجهاز العصبي -6

 .ورشة عمل حو  الوالدة وأمراض النساء -7

 .ورشة عمل حو  العيون وأمراضها الطارئة  -0

 .ورشة عمل حو  التحكم في الحرارة -9

 .المهارات العالجية الطارئة لألنف واألذن والحنجرةورشة عمل حو   -18

 .ورشة عمل حو  مهارات تنظير الجهاز الهضمي -11

 .ورشة عمل حو  المهارات الطبية لمعالجة الجهاز البولي -12

 .ورشة عمل حو  فرق التعقيم والوقاية -13

 .ورشة عمل حو  نقل المرضى الحرجين -14

 .ورشة عمل حو  عالج الجروح  -12

 .المتقدم للقلب اإلنعاشدورة  -16

 .المتقدم للحوادث  اإلنعاشدورة  -17

 .ستعماالت الموجات فوق الصوتيةدورة حو  ا -10

 .دورة حو  استعماالت األشعة السينية في الطوارئ -19

 .دورة حو  طب الكوارث -28

 .دورة حو  عالج الحاالت الحرجة خارج المستشفى وقبل المستشفى -21

 .ة حو  تقنية التواصلدور -22

 .خالقيات المهنةدورة أ -23

 .ة حو  تنظيم وإدارة خدمات طب الطوارئدور -24
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 أحكام عامة

 

     لمحلية للتخصص حضور جميع مؤتمرات  الجمعيات الليبية ا المتدربعلى

 .ورش عمل  والمشاررة في ثالث

 أسووبوعين وال رب دورات متخصصووة التقوول موودتها عوون  ن يتلقووى المتووديجووب أ

ا مون  الودورات رتابًيو   هذهن يثبت للمشرف حضور على أا يد عن شهر  سنوًيت 

 .ة المشرفينأحد األساتذ

 لقواء  المحاضورات والمسواعدة فوي     محاضورة والمشواررة فوي إ    12قواء  القيام بإل

 .تقديم ورش العمل

   ا ن يكووون مصووحوبً علووى أ( اإلنجلي يووة )ا  بل ووة  الدراسووة  يقوودم المتوودرب بحًثوو

شوراف المودرب   بملخص بالل ة العربيوة وأن يكوون البحوث التخصصوي تحوت إ     

 .المختص
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 الباب الثاني
 برنامج البحوث

 
 اختيار موضوع البحث :الفصل األول 

 مشروع البحث :الفصل الثاني

 توصيات عامة :الفصل الثالث

 تقديم األطروحة  :الفصل الرابع
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  الفصل األول 

 ث  ـالبحوع ـار موضـاختي
 

 (1)مــــــادة 

 .األو الج ء  امتحان هبعد اجتيازأو دراسة بحث إعداد  فييبدأ المتدرب 

 

 (2)ادة ــــــم

يتم اختيار مشرف على البحث من طورف اللجنوة الفرعيوة للبحووث بوالمجلس      و

 .المختص وبالتنسيق مع المتدربالعلمي 

 

 (3)ادة ــــــم

يختار المتدرب موضوع البحث بالتنسيق مع المشورف المخوتص بعود مراجعوة     

تحوددها اللجنوة الفرعيوة للبحووث للمجلوس       التيما رتب عن الموضوع  وفقاً لألولويات 

 .المختصالعلمي 

 

 (4)ادة ــــــم

 أنيعد البحث أو الدراسة بالل ة العربيوة ويجووز اسوتعما  الل وة األجنبيوة علوى       

ملخووص بالل ووة  وأ ذا رووان مكتوبووًا بالل ووة األجنبيووةإث بالل ووة العربيووة يقوودم ملخووص البحوو

 . ترجمة لعنوان البحثرما يعد  .ران البحث مكتوب بالل ة العربية إذااألجنبية 
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 الفصل الثاني 

 ثـالبح مشـروع
 

 (5)ادة ــــــم

ن يشوومل أالخوواص بووذلك علووى ( أ)يعوود المتوودرب مشووروع البحووث علووى نموووذج  

تودرب فوى   موأهداف البحث وطرق البحث ويقوم المشرف المختص بمساعدة الالمقدمة 

 .ذلك

 ( 6)ادة ــــــم

 إلوي ثوم يرفوع    التودريبي نودوة مصو رة داخول المررو       فوي يقدم المتدرب البحوث  

 .اللجنة الفرعية للبحوث لدراسته واقتراح التعديالت الالزمة

 

 (7)ادة ــــــم

للمجلس العلمي المختص مشاريع البحوث يرفع مقرر اللجنة الفرعية بالبحوث 

 .للبحوث عليااللجنة ال من قبلقرارها يتم إو

 

 (8)ادة ــــــم

 (.نموذج ب)يتم تعبئة اإلقرار الخاص بأخالقيات البحث العلمي 
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  الفصل الثالث 

 توصيات عامة ختص األطروحة
 

 (9)ادة ــــــم

ن أو(A 4)مه ــوـ د وحجــوـ النوع الجين يكون الورق من أيجب أن يقدم البحث مطبوعًا و

 .ملم 28ال تقل عن   أنحاشية الورق عند التجليد يجب 

واحد ونصف على األقل باسوتثناء   أوتكون المسافة بين السطور م دوجة  أنرما يجب 

 .اسفل الورق فيكون الفرا  بين السطور مفرًدأ فييكتب  الذيالتعليق 

 

 (11)ادة ــــــم

صوفحة ويشومل التورقيم صوفحات      أو األطروحوة مرقموة مون    صوفحات  تكوون   أنيجب 

 .المراجع والمالحق وغيرها
 

 (11)ادة ــــــم

 :يجب أن تكون صفحات األطروحة مرقمة على النحو التالي

 .صفحة عنوان البحث * 

 .شهادة الموافقة على إجراء البحث*  

 .جدو  المحتويات*

 .جدو  اإليضاحات* 

 .قائمة بالمختصرات* 

 .البحث إجراء فيرلمة شكر وعرفان للذين ساهموا * 

 .ملخص البحث* 

 .الفصو  واألقسام* 

 .المراجع* 
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ذا إة العربية وملخص بالل ة العربية ران البحث مكتوب بالل  إذاملخص بالل ة األجنبية 

 .ران مكتوبًا بالل ة األجنبية

 .ترجمة لعنوان البحث

 

 (12)ادة ــــــم

 :العنوان على المعلومات التالية تحتوى صفحات أنيجب 

 العنوان الكامل للبحث. 

 االسم الكامل للباحث. 

 اسم المشرف على البحث. 

 المجلوووس العلموووي المخوووتص رجووو ء مووون اسوووتكما  الشوووروط   إلوووىالبحوووث مقووودم  أن

 .المطلوبة لمن  شهادة المجلس

 تاريخ تقديم األطروحة. 

 (13)ادة ــــــم

تجلد األطروحة بعد التعديالت الالزمة بورق مقوى لضمان الصالبة  أنيجب 

ن يكون المجلد دارن أالالزمة لحمل الوزن عند وضع األطروحة على الرف و

ن يكتب على األطروحة اسم مقدم البحث والشهادة المتقدم لنيلها أاللون موحد و

 .وتاريخ التقديم

 

 (14)ادة ــــــم

رلمة  288افيًا وشاماًل للمعلومات ال يقل عن ن يكون ملخص البحث وأيجب 

 .رلمة 488وال ي يد عن 

 

 (15)ادة ــــــم

 (. فان روفر )رتابة المراجع نظام  فين يتبع أيجب 

 

 (16)ادة ــــــم
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لى المواقع الخاصة بها على الشبكة رفة قائمة المختصرات يجب الرجوع إلمع

.العنكبوتية   

 

 (17)ادة ــــــم

 .بالل ة العربية تكتب مقدمة البحث 

 
 (18)ادة ــــــم

من الفصل الثالث من  1مادة ) على المتدرب إرفاق اآلتي مطبوعًا وفق الئحة البحوث 

 . وتقدم إلى اللجنة العليا في ملف شفاف حل وني ( الباب الرابع 

 . أهداف البحث وأهميته  -1

 . تساؤالت البحث والفرضية -2

جووم تشوومل فكوورة عوون موضوووع البحووث وح   ) ع و  الموضووجعووة مووا رتووب حووو  امر -2

 ( . يجاز إالمشكلة و ما رتب عنها حديث ب

الطريقة المتبعة مفصلة أو مرجوع لهوا    –تشمل نوع الدراسة ) طريقة ومواد البحث  -3

 ( التصميم اإلحصائي  –مكان البحث  –جمع العينة  –

 ( . مراجع حديثة  2على األقل ) المراجع  -4

الزموة مون المشورف واللجنوة     إلى اللجنة العليا بعد إجوراء التعوديالت ال   يقدم المقترح -2

 . الفرعية
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  الفصل الرابع  

 تقديم األطروحة
 

 (19)ادة ــــــم

العلمووي يتقوودم المشوورف علووى األطروحووة بإفووادة إلووى اللجنووة الفرعيووة للبحوووث للمجلووس    

صووالحيتها يشوير إلووى  االنتهواء موون العمول فووي األطروحووة بحثوًا ورتابووة و    تفيوودالمخوتص  

 . للتقييم 

 

 (21)ادة ــــــم

علوى أن يكوون المشورف علوى     اللجنة الفرعية للبحووث لجنوة لمناقشوة األطروحوة      تشكل

اعتمواد البحوث و اقتوراح أي تعوديالت أو      الحوق فوي  وللجنة . أحد األعضاء ، األطروحة

 . رف  البحث 
 

 (21)ادة ــــــم

يجوووز للمتوودرب تقووديم البحووث بعوود إجازتووه فووي نوودوة مصوو رة داخوول المرروو  التوودريبي    

 .وبحضور اللجنة المشكلة وأن تكون الدعوة مفتوحة لالستفادة 
 

 (22)ادة ــــــم

بمساعدة المشرف باستيفاء التعديالت المطلوبة ورفع خمس نسخ من ويقوم المتدرب 

للبحوث وذلك العتماد  عليااللجنة الفرعية إلى اللجنة الاألطروحة عن طريق مقرر 

  . ( نموذج) األطروحة ومن  شهادة تثبيت ذلك 

 
 (23)ادة ــــــم

الشوهادة الدالوة علوى إنهواء     ات بمتحانو يتقدم المتودرب عون طريوق المشورف إلوى لجنوة اال      

 .بحثه
 


