
 في  الخطه الذراسيه لشهادج االختصاص العالي
  جراحح الذماغ واالعصاب  

                                                                                  
: أحكام وشـروط عامـه  :   أواًل

. نرشو ْذِ انخطّ ترعهًٍاخ يُح شٓادج االخرظاص انعانً فً انطة ٔشٓادج االخرظاص انعانً فً طة االطُاٌخ 01
.  انرخظض انٕحٍذ انذي ًٌكٍ قثٕنّ فً ْذا انثزَايح ْٕ تكانٕرٌٕص انطة ٔاندزاحّ . 2      
 .ال ٌٕخــذ  :شـروط خاصـه   :   ثانيًا 
طد طُٕاخ   :عذد سنىاخ الذراسه والتذرية   :    ثالثًا
: تتكىن الخطه الذراسيه من     ":راتعا

: انرذرٌة عهى انُحٕ انرانً/ انرذرٌض  . أ

السنه  مجاالخ التذريس والتذرية

  :(جراحه عامه )
 (.1)رعاٌح يزٌغ انطٕارئ -  1
 (.1)رعاٌح انًزٌغ انًقٍى -  2
 .انًزاخعّ انًظائٍّ نهحاالخ-  3
 .يقذيح فً انًٓاراخ اندزاحٍّ -  4
 .َذٔج فً انًثادئ االطاطٍّ نهدزاحّ-  5
 .َذِٔ فً انحاالخ اندزاحٍّ-  6

االولى 

 :(علىم عصثيه اساسيه وسريريح ) 
 (1)رعاٌح يزٌغ خزاحح دياغ ٔاعظاب -  1
 (2)رعاٌح انًزٌغ انًقٍى -  2
 َذٔج اطاتاخ انزأص ٔانعًٕد انفقزي-  3
 (1)انًٓاراخ اندزاحٍح فً خزاحح انذياغ ٔاالعظاب -  4
 َذٔج فً حاالخ اندزاحح انعظثٍح-  5
 عهى االيزاع انعظثٍح نهكثار-  6

الثانيه 

 :(علىم عصثيه اساسيح وجراحح اعصاب )
 (2)رعاٌح يزٌغ خزاحح دياغ ٔاعظاب  -  1
 (3)رعاٌح انًزٌغ انًقٍى  -  2
 َذِٔ فً انعهٕو انعظثٍّ االطاطٍّ   - 3
 (2) انًٓاراخ اندزاحٍّ فً خزاحح االعظاب  - 4
 عهى االيزاع انعظثٍح عُذ االطفال-  5
 ذقٍُاخ عهى االشعح انعظثً-  6

الثالثه 

 :(علىم عصثيح اساسيح وجراحح أعصاب)
 (3)رعاٌح يزٌغ خزاحح دياغ ٔاعظاب  -1
 (4)رعاٌح انًزٌغ انًقٍى -  2
 َذِٔ فً انًزاػّ ٔيعذل انٕفٍاخ-  3
 (3)انًٓاراخ اندزاحٍّ فً خزاحح انذياغ ٔاالعظاب -  4
 انزعاٌح انحثٍثح فً خزاحح انذياغ ٔاالعظاب-  5
 عهى االيزاع انعظثٍح  -  6

الراتعه 

 :(جراحح أعصاب سريريه)
 (4)رعاٌح يزٌغ خزاحح دياغ ٔاعظاب -  1
 (5)رعاٌح انًزٌغ انًقٍى  -2
 َذٔج فً يٕاػٍع يرخظظح -3
 (4)انًٓاراخ اندزاحٍّ فً خزاحح انذياغ ٔاالعظاب -  4
 َادي انذٔرٌاخ-   5
 طة انعٌٍٕ انعظثً-   6

الخامسح 

 (:جراحح أعصاب )
 (5)رعاٌح يزٌغ خزاحح انذياغ ٔاالعظاب  -  1
 (6)رعاٌح انًزٌغ انًقٍى  -2

السادسه 



 َذٔج فً يٕاػٍع يرخظظح -3
 ( 5) انًٓاراخ اندزاحٍّ فً خزاحح االعظاب  - 4
 يٕاػٍع تحث -  5

. (انظادطح )انرذرٌثٍّ االخٍزج /  اخرٍاس ايرحاٌ شايم فً َٓاٌح انظُّ انرذرٌظٍّ -ب  
ذذرٌثٍح ٔاالقظاو ٔانشعة / انرذرٌة انًحذدج فً كم طُح ذذرٌظٍح /انرذرٌثً ٔيذج انرذرٌض/ ٌعرثز انٕطف انرذرٌظً  _ ج 

.   ال ٌردشأ يُٓا" انرذرٌة فٍٓا ٔانًزفقح يع ْذِ انخطح خشءا/ ٔانرخظظاخ انرً ٌرى انرذرٌـض 

 


