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 لجمهورية العربية السوريةا
 الصحة  وزارة

 الهيئة السورية لالختصاصات الطبية
 الرقم.......................

 التاريخ.....................
 

 األمراض العابيةتختاا  التدريبي المنهاج ال
تمكين الخريج من الحصول على المعلومات الكافية والمهارات األساسية المتعلقة بهذا االختصاص حتى يتمكن من اتخاذ القرارات :  الهدف -1

وأن يكون قادراً على المتابعة الذاتية للتعلم ومواكبة الجديد في اختصاصه ومشاركاً فعاالً في البحث الممارسة العالجية والجراحية الصائبة أثناء 

 ي ومؤهالً لمعرفة أساليب الوقاية من األمراض المتعلقة باختصاصه وسبل مكافحتهاالطب

بقصد االختصاص  للتدريب خريجي الكليات الطبية السورية )وغير السورية بعد تعديل وضعهم في وزارة التعليم العالي( يتم قبول التدريب : -2

 شهرا  06هي  األمراض العابيةالتدريب في اختصاص  في الهيئة السورية لالختصاصات الطبية وفق أسس تفاضلية، مدة

الهيئة سنوات ميالدية(  تتضمن برنامج تعليمي )نظري( وبرنامج عملي سريري في معالجة المرضى في مراكز تدريبية معتمدة من قبل  5)

بين ساعات التعليم النظري والتدريب ساعة موزعة  06ويكون عدد الساعات األسبوعية المطلوبة من المتدرب ، السورية لالختصاصات الطبية

 العملي والمناوبات .

 )معرفة في هذه المرحلة  متدربيطلب من ال: فترة تدريبية مشتركة بين االختصاصات الداخلية، والجزء األولأو  السنة )األولى والثانية

والمبادئ العامة في ااإلسعاف خلية المختلفة الدا األسس التشخيصية والعالجية في الحاالت و األمراض الداخليةالعلوم األساسية في 

 داخلي.ال

 في  األمراض العابيةيمضي المتدرب هذه الفترة حصرا في شعبة السادسة ( الجزء الثاني: -الخامسة-الرابعة-السنة )الثالثة

الوسائل األمراض العصبية  والعلوم األساسية في المراكزالمعتمدة وفق البرامج التي يضعها المجلس العلمي لالختصاص، وتشمل 

 المساعدة.التشخيصية 

 وفق مفاضلة خاصة باالختصاصات الفرعية ،وتكون مدة التدريب  في الداتخلية العامة األطباء الحاصلون على البورد السوري  يقبل

 شهراً )سنتان ميالديتان(. 22في هذه الحالة  األمراض العابيةللحصول على اختصاص فرعي في 

 :دربواجبات المت -3

 واجبات المقيم العامة: أوالً:

 .االلتزام بمناوبة الشعبة الدائم وإعالم االختصاصي المناوب عند الضرورة وحضور الجولة الصباحية على المرضى 

  تنظيم إضبارة المريض كاملةً. وذلك بعد معرفة القصة السريرية وفحص المريض، ويوضع فيها نتائج الفحوص

 والتشريح المرضي.المخبرية والشعاعية 

 .وضع برنامج لمراقبة العالمات الحيوية عند المريض 

  تسجيل مالحظات الطبيب المشرف في اإلضبارة يومياً، تسجيل مالحظاته عن تطور الحالة )المتابعة اليومية(، تسجيل

 اإلستشارات الطبية.

  ورقة العالج يومياً.ملء 

 .ًكتابة تقرير الخروج مفصال 

 ت اإلحصائية التي يكلف. بها من قبل الطبيب المشرف.إجراء بعض الدراسا 

 .أن يلتزم بحضور كافة محاضرات البرنامج التعليمي المخصص لألطباء المقيمين 

 صي صاتخإشراف االبيعاود الطبيب المقيم لالختصاص في العيادة الخارجية مرة في األسبوع على األقل لفحص وعالج المرضى  ثانياً:

 ات حسنة مع المريض وعائلته والهيئة الطبية والتمريضية واإلدارية وكل من له عالقة بعالج المريض.يحتفظ بعالقثالثاً:

 (Confidentiality: الحفاظ على أسرار المريض)رابعاً 

 ا كلف بها المتدرب شخصياً أو تحت إشراف االختصاصي المشرف.)عشرون( حالة كبرى 26يحتفظ بنسخة عن تقرير تخامساً :

التي والمهارات التدريبية  النشاطاتالنشاط التدريبي الذي يحتوي على    (Log Bookيدون الطبيب المقيم لالختصاص في سجل دائم )سادساً:

 قام بها)نوعها وعددها وتاريخها واسم المريض ورقم سجله الطبي(.

يتم الترشح لهيئة السورية لالختصاصات الطبية،الختبارين أساسيين يجريان في مقر ا التدريبيخضع المتدربون خالل فترة  االتختبارات: -2

 لالختبارات وفق الشروط العامة الواردة في النظام الداخلي للهيئة:

يتضمن المبادئ األساسية في الطب الباطني و يُجرى مرتين  للتدريب: اختبار كتابي في نهاية السنة األولى  (step1 )االتختبار األولي   - أ

 الثاني وتموز(. في العام خالل شهري)كانون

خالل شهري )نيسان وتشرين األول (،  مرتين في العامعلى االختصاص  التدريب: ،يُجرى في نهاية فترة  (step2 )االتختبار النهائي  - ب

خالل مدة التدريب،ويتضمن اختباراً في مراكز التدريب  المتدربونالتي يخضع لها باإلضافة للعديد من االختبارات الفصلية الفرعية 

 .ياً واختباراً عملياً و مقابلةكتاب

يخضعون لالختبار النهائي بعد إتمام الفترة التدريبية واجتيازهم لالختبارات الفرعية  االتختاا  الفرعيالمقيميمون المقبولون بمفاضلة  -ج 

 واختبارات المهارات السريرية .

في الهيئة السورية  األمراض العابيةيشرف على البرنامج التدريبي )النظري والسريري(المجلس العلمي الختصاص : اإلشراف العلمي -5

عضواً  من استشاريي وزارة الصحة و أساتذة الجامعات في االختصاص ممن لديهم خبرة في هذا  12يضم  و ،لالختصاصات الطبية

 تقل عن عشر سنوات. االختصاص ال
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 :الفرعيةالسنة األولى والثانية برنامج مشترك مع جميع االتختااصات الداتخلية   األمراض العابيةبي التختاا  البرنامج التدري

 

 التدريب العملي )السريري( المنهاج النظري  السنة األولى: 

الطبيب والمريض، مظاهر المرض الرئيسية وطريقة مقاربتها ،االعتبارات 

السريري،البيولوجيا الجزيئية ،الوراثة والمرض علم األدوية الحيوية في الطب 

السريري ، أخطاء االستقالب، المناعة ،االضطرابات الناجمة عن العوامل 

الكيماويةوالفيزيائية ، التسممات الكيماوية و الطوارئ الناجمة عن العوامل 

 البيئية والفيزيائية

 ل مفصل لكافة أخذ السيرة المرضية وإجراء الفحص السريري بشك

 أجهزة الجسم

 المجالت الطبية المشاركة في الجلسات العلمية والعملية و 

  كتابة تقرير خروج المريض من المستشفى والمسؤولية عن

 محتوياته

 التدريب العملي )السريري( المنهاج النظري  السنة الثانية: 

  الممارسة التوسع في المعلومات النظرية لألمراض الباطنة وتطبيقها في

 السريرية اليومية

 .متابعة المطبوعات الطبية الدورية وتلخيصها والمشاركة الفعالة في تقديمها 

  تنمية المهارات السريرية و تعميق الفهم والتفسير للمهارات

التشخيصية مثل الصور الشعاعية والشرائح المرضية والوسائل 

 التشخيصية األخرى

 عملية والمجالت الطبيةالمشاركة في الجلسات العلمية وال 

  االشتراك مع مقيم السنة األولى في العناية المباشرة بالمريض

 وتحمل المسؤولية.

  المشاركة في تحمل مسؤوليات العناية بمرضى اإلسعاف والعيادات

 الخارجية

 كتابة تقرير خروج المريض من المستشفى والمسؤولية عن محتواه 

 شعبة جهاز حركي شعبة غدد صم شعبة دم شعبة صدرية شعبة كلية شعبة عصبية  شعبة هضمية  شعبة قلبية الجوالة 

 شهر 1 شهر 1 شهر 1 شهر 1 شهر 1 شهر 1 أشهر 3 اشهر 3 1سنة 

 شهر 1 شهر 1 شهر 1 شهر 1 شهر 1 شهر 1 أشهر 3 اشهر 3 2سنة 

 

   CECIL,  HARRISON , NELSON  , DAVIDSON  المراجع النظرية

 

 

 

 

 ( 5-4-3منهاج اتختاا  األمراض العابية بالخاصة )سنة 

 

 المهارات والبرنامج السريري

 

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة

 التدريب على تخطيط الدماغ وتحليله الدوام بالعيادة العصبية  الفحص السريري العصبي

 التدريب على تخطيط األعصاب والعضالت  النفسيةالدوام بالعيادة  المقاربة السريرية لمرضى الجملة العصبية

قراءة وتفسير صور الطبقي والرنين  التدريب على البزل القطني

 ،وصور األوعية العصبية

 متابعة وتدبير مرضى الشعبة

 تقديم بحث علمي حول أحد أمراض الجملة العصبية  متابعة وتدبير مرضى الشعبة العصبية  الدوام بإسعاف العصبية

 Textbooks & Referencesالكتب المدرسية والمراجع    

1. P. Kumar, M. Clark. Clinical Medicine. A textbook for medical students and doctors. W. B. Saunders, London, 

6-ed., 2005. 

2. The Merck Manual of diagnosis and therapy, 2006, 18-ed.  

3. Davidson's Principles and Practice of Medicine, 21st Edition, 2010 

4. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology,A.A.N 

5. Neurology in Clinical Practice: Principles of Diagnosis and Management ,Bradly 2010 
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 Course Objectives أهداف المقرر 

 للمقرر بنجاح، يجب أن يكون قادراً على: مقيمبعد إنهاء ال

 يحدد األعراض والعالمات السريرية في األمراض العصبية الشائعة.  .1

 وضع تشخيص تفريقي للحاالت المرضية العصبية الشائعة استناداً إلى المعطيات السريرية .2

 والحاالت التي تستدعي استشارة  اختصاصية عصبية أو جراحية. تمييز الحاالت المرضية العصبية اإلسعافية .3

 تحديد استطبابات ومضادات استطباب االستقصاءات العصبية األساسية. .2

 تسمية وتفسير نتائج الفحوص المخبرية والتصويرية المتعلقة بتشخيص ومتابعة الحاالت المرضية العصبية الشائعة .5

 ض العصبية الشائعة. تبيان الخطوط األساسية لتدبير األمرا .0

 تحديد استطبابات ومضادات االستطباب واختالطات التداخالت الدوائية الممكنة لألدوية المستعملة في عالج األمراض العصبية الشائعة .7

 تثقيف المريض حول بعض أسس الوقاية من األمراض العصبية الشائعة. .0

 ية الشائعةتسمية أسس العالج الفيزيائي التأهيلي لبعض األمراض العصب .9

 استعراض مبادئ العناية بالمرضى المصابين بالعتاهة واإلعاقة العصبية النفسية.  .16

 Clinical Objectives أهداف المقرر السريرية 

 للمقرر بنجاح، يجب أن يكون قادراً على: المقيمبعد إنهاء 

 القيام باستجواب سريري شامل ومفصل ودقيق .1

 .القيام بفحص سريري عصبي شامل  .2

 تقييم المريض المسبوت وتقدير الخطورة حسب مقياس غالسكو .3

 تحديد وجود أعراض أو عالمات باطنية غير عصبية ذات صلة بشكوى المريض .2

 وضع تشخيص تفريقي مناسب اعتماداً على معطيات اللوحة السريرية .5

 وضع خطة االستقصاءات المناسبة للمريض  .0

 القطني وربطها بالمعطيات السريرية.تفسير نتائج الفحوص المخبرية ونتائج البزل  .7

 إجراء تخطيط الدماغ وتفسيره. .0

 تفسير نتائج الفحوص التصويرية المتعلقة بالجهاز العصبي وربطها بالمعطيات السريرية  .9
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