
  فيالخطه الذراسيه لشهادة االختصاص العالي
طب الطىارئ والحىادث  

                                                                                      
: أحكام وشـروط عامـه:  أواًل 

. تهتشو ْذِ انخطّ تتؼهًٛاخ يُح شٓادج االختظاص انؼانٙ فٙ انطة ٔشٓادج االختظاص انؼانٙ فٙ طة االطُاٌ 01
.  انتخظض انٕحٛذ انذ٘ ًٚكٍ قثٕنّ فٙ ْذا انثزَايح ْٕ تكانٕرٕٚص انطة ٔاندزاحّ .2         
 .   ال ٕٚخــذ :شـروط خاصـه :   ثانيًا
 أرتغ طُٕاخ  :عذد سنىات الذراسه والتذريب:    ثالثًا
: تتكىن الخطه الذراسيه من :  "رابعا

: انتذرٚة ػهٗ انُحٕ انتانٙ/ انتذرٚض    . أ

السنه  مجاالت التذريس والتذريب

طة انطٕارئ فٙ قظى انطٕارئ ٔتشًم رػاٚح يزػٗ األطفال ٔانثاطُٛح، ٔاندزاحح انؼايح  - 1
 . ٔاندزاحح انخاطح

 .طة األطفال فٙ قظى األطفال  - 2
 .أيزاع اندزاحح انؼايح ٔخزاحح انؼظاو فٙ األقظاو  - 3
 .أيزاع انُظائٛح ٔانتٕنٛذ فٙ قظى انُظائٛح ٔانتٕنٛذ    -4
 .حهقح َقاع فٙ طة انطٕارئ ٔانحٕادث  - 5
 .انتذرٚة ػهٗ انًٓاراخ األطاطٛح نطة انطٕارئ  - 6
 . رػاٚح انًزػٗ انًقًٍٛٛ فٙ األقظاو  - 7

االولى 

 .طة انطٕارئ فٙ قظى انطٕارئ  - 1
 . طة طٕارئ األطفال فٙ قظى انطٕارئ  -2
 . انؼُاٚح انحثٛثح فٙ ٔحذج انشزاٍٚٛ انتاخٛح  -3
 .طٕارٖء األيزاع انُفظٛح فٙ انقظى   - 4
 .حهقح َقاع فٙ طة انطٕارئ ٔانحٕادث  - 5

الثانية 

  .(أطفال ، تاطُٛح ، خزاحح ، َظائٛح ٔتٕنٛذ )رػاٚح يزٚغ انطٕارئ فٙ قظى انطٕارئ   - 1
 . انطة انشزػٙ ٔكتاتح انتقارٚز انقؼائٛح  -2
 .اطانٛة تحج ػهًٙ  - 3
 .انتذرٚة فٙ قظى خزاحح األػظاب نزػاٚح يزػٗ إطاتاخ انزأص ٔانُخاع انشٕكٙ  - 4
 انتذرٚة فٙ قظى انتخذٚز الكتظاب يٓاراخ رػاٚح انًدار٘ انتُفظٛح ٔيؼزفح انؼقاقٛز  - 5

 انًظتؼًهح فٙ انتخذٚز ٔػالج األنى 
 .قظى خزاحح األطفال نهتذرب ػهٗ رػاٚح حٕادث ٔخزاحح األطفال  - 6
 . تذرٚة اختٛار٘  -7
 حهقح َقاع فٙ طة انطٕارٖء ٔانحٕادث  - 8

الثالثه 

  (.أطفال ، تاطُٛح ، خزاحح، َظائٛح ٔتٕنٛذ) انتذرٚة فٙ قظى انطٕارئ نزػاٚح يزػٗ انطٕارئ  -1
 حهقح َقاع فٙ طة انطٕارٖء ٔانحٕادث - 2

الرابعه 

. (انزاتؼح )انتذرٚثّٛ االخٛزج /اختٛاس ايتحاٌ شايم فٙ َٓاٚح انظُّ انتذرٚظّٛ-  ب
تذرٚثٛح ٔاالقظاو ٔانشؼة / انتذرٚة انًحذدج فٙ كم طُح تذرٚظٛح /انتذرٚثٙ ٔيذج انتذرٚض/ٚؼتثز انٕطف انتذرٚظٙ_  ج

.   ال ٚتدشأ يُٓا" انتذرٚة فٛٓا ٔانًزفقح يغ ْذِ انخطح خشءا/ ٔانتخظظاخ انتٙ ٚتى انتذرٚـض 

 


