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 كلية الطب
 الخطة الدراسية لمنح شهادة االختصاص العالي في أمراض وجراحة النسائية والتوليد

 
 تمنح شهادة االختصاص العالي في الطب تخصص امراض وجراحة النسائية والتوليد من كلية الدراسات العليا شريطة مايلي:

 
. التقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج األختصاص العالي في الطب في الجامعةالصادرة عن مجلس العمداء بقرار رقم ١
 .م  5/2/2006بتاريخ ( 829/2006)
 
 التالي: اتمام المتطلبات التدريبية واألكاديمية المنصوص عليها في هذه الخطة ضمن خمس سنوات على النحو. ۲
 

 عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق
 12 تدريب عملي سنة أولى في أمراض وجراحة النسائية والتوليد ن۷۰۱ط
  12 النسائية والتوليدتدريب عملي سنة ثانية في أمراض وجراحة  ن۷۰۲ط
 12 تدريب عملي سنة ثالثة في أمراض وجراحة النسائية والتوليد ن۷۰۳ط
 12 تدريب عملي سنة رابعة في أمراض وجراحة النسائية والتوليد ن704ط 
 12 تدريب عملي سنة خامسة في أمراض وجراحة النسائية والتوليد ن 705ط 

 .  ساعة معتمدة وذلك لغايات التسجيل واحتساب الرسوم الدراسية فقط ۱۲تسجل السنة الدراسية الواحدة بمعدل 
 

 ن تدريب عملي سنة أولى في أمراض وجراحة النسائية والتوليد۷۰۱السنة االولى: ط
 تكون مهمات الطبيب المتدرب في السنة االولى ما يلي: 

 لهم.ادخال المرضى واخد السيرة المرضية واجراء الفحص السريري الكامل  .1
 طلب الفحوصات المخبرية الالزمة للمرضى ومتابعتها في األقسام ومناقشتها مع المقيم االقدم واالخصائي. .2
 . التدرب على اجراء الوالدات الطبيعية .3
 . المساعدة في العيادات الخارجية .4
 .المرور اليومي على جميع المرضى ومتابعة حاالتهم .5
 . والدات المعقدةالمساعدة في اجراء العمليات القيصرية وال .6
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 ن تدريب عملي سنة ثانية في أمراض وجراحة النسائية والتوليد ۷۰۲السنة الثانية: ط 
 : باالضافة إلى المهام السابقة يقوم الطبيب تحت االشراف المباشر بما يلي

 .  المساعدة في توليد التوائم والطفل ذي المجي المقعدي .1
 .  لتدرب على استعمال جهاز الشفط والملقط الطبي في عمليات الوالدةا .2
 .  التدرب على اجراء العمليات القيصرية غير المعقدة .3
 .  لتدرب على استخدام جهاز االلتراساوند التشخيصا .4
 التدرب على اجراء عمليات تجريف الرحم والمساعدة في العمليات النسائية وجراحة المنظار التشخيصي. .5
 ى . ذ دور اكبر في العيادات الخارجية في تقييم المرضاخ .6
ة وتفاعل الجسم لجراحيا لتعامل مع الصدمة الطبية والعناية الحثيثة قبل وبعد العملياتلومات الطبية االساسية والتدريب لاكتساب المع .7

 مع النزيف وااللتهابات.
 النسائية والتوليد ن تدريب عملي سنة ثالثة في أمراض وجراحة ۷۰۳السنة الثالثة : 

 يكمل الطبيب تدربيه السابق ويقوم بالمهام التالية تحت االشراف المباشر : 
 اجراء العمليات القيصرية غير المعقدة .  .1
 اجراء عمليات توليد الطفل ذي المجي المقعدي والتوائم .  .2
 اجراء العمليات النسائية البسيطة وعمليات تنظير البطن .  .3
 المساعدة في اجراء العمليات النسائية الكبرى .  .4
 .  %۷۰ساعات معتمدة والنجاح به بمعدل ال يقل عن  3بواقع ( 709دراسة مساق اساليب البحث السريري )ص.ع  .5
اكتساب المهارات الالزمة الكتشاف والتعامل مع مضاعفات العمليات الجراحية وخصوصا ما يتعلق باصابات الحالب والمثانة  .6

 معاء من خالل التنسيق مع قسم الجراحة والمسالك البوليةواأل
 تدريب عملي سنة رابعة في أمراض وجراحة النسائية والتوليد  ن 704ط  السنة الرابعة:

 يعطي الطبيب المتدرب في هذه السنة صالحيات اكبر ويكتب المهارات التالية
 اجراء جميع الوالدات والعمليات القيصرية .1
السرطان وجراحة  النسائية الكبرى العامة ويستثنى من ذلك العمليات ذات الطبيعة الخاصة مثل حاالتاجراء العمليات  .2

 المنظار تحت اشراف االخصائي.
 على مساعدة وتدريب المقيمين االخرين االشراف .3
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 .ان تدريب عني سنة خامسة في أمراض وجراحة النسائية والتوليد:5: سة السنة الخام
 يقوم الطبيب المدرب بدور اكبر من حيث العناية بالمرضى داخل القسم او في العيادات الخارجية .1
العتم  يحصل على تدريب في التخصصات الفرعية المراض النسائية و الوالدة وتشمل طب األم والجنين ،االورام النسائية، .2

 وجراحة المسالك البولية النسائية
 اضافية في جراحة النسائية والتوليد" يقوم الطبيب باكتساب مهارات  .3

 المتطلبات العملية االضافية في القسم:
 يقوم االطباء اثناء فترة تدريبهم بالمشاركة الفاعلة في النشاطات العلمية في القسم والتي تشمل:

 تتيح الحاالت المرضية و شاب في التقرير الصباحي اليومي .1
 محاضرات وندوات وبواقع واحدة أسبوعيا .2
 األبنات من مجالت طبية متخصصة مرة شيرياشاشة  .3
 تبيع الحاالت المشتركة مع قسم االطفال في اجتماع وفيات األجنة .4
في القسم على أن  على الطبيب المتدرب المشاركة في مشروع بحث علمي مع واحد او اكثر من االختصاصين العاملين .5

 ةنشره قبل نهاية السنة الخامس اء من البحث واعداده أويقدم مشروع البحث للمناقشة في نهاية السنة الثالثة واالنته
 التدرب على استخدام أدوات التعليم والبحث العلمي االكتروني .6
 المساعدة في تدريس طالب كلية الطب البشري في مستوى السنة الخامسة والسادسة. .7

 تدريب:يجب على الطيب المتدرب أن يكون قد اكتسب المهارات التالية بعد انتهاء فترة ال
 العناية بهذه الحاالت. القدرة على تشخيص جميع حاالت األمراض النسائية والحمل والتوليد الطبيعي وغير الطبيعي والقدرة على .1
 .على عالج الحاالت الطارئة في النسائية والتوليد القدرة .2
 على اجراء العمليات الجراحية في مجال االختصاصالقدرة  .3
األمواج فوق الصوتية  واألدوات التشخيصية والعالجية ذات العالقة بأمراض النسائية مثل جهازالتدرب على استعمال األجهزة  .4

Ultrasound  وجهاز تنظير البطنLaparoscopy  وجهاز تنظير الرحمHysteroscopy  . 
النساء والتوليد اذا رغب في  الستمرار في التعليم الذاتي في تخصصه واجراء االبحاث الالزمة والتأهل لتخصص فرعي في أمراضا .5

  في المستقبل ذلك
له تجاه المرضى مع نونية والشرعية وتحمل المسؤولية فياالمقدرة على التفاهم مع المريضة واهلها والمعرفة التامة باالمور الق .6

 وزمالءه في المهنة .
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