نظم ولوائح مجلس تخصص جراحة العظام
 -1لوائح االمتحان التأهيلي األول والتأهيلي الثاني
Qualifying Exam 1 and Qualifying Exam

QE1االمتحان التأهيلي األول.
 (عقب اكماله سنه ونصف من بدايه التدريب).توجب احراز نسبة  %60ليعتبر النائب ناجحا باالمتحان التأهيلي األول وفى حال عدم احرازه
للنسبة المطلوبه يتم اخطاره بمناطق الضعف التي يحتاج مزيد من االجتهاد بها ويستمر فى
برنامج التدريب على أن يجلس مرة أخري لالمتحان التأهيلي األول خالل عام (ملحق كل سته
شهور) ،ويعمل علي تحقيق النسبة المطلوبه وهي  .%60وفي حال عدم تمكنه من تحقيق
النسبة المطلوبة فى المرة الثانية يستمر فى التدريب على أن يطالب بالجلوس لالمتحان
االتأهيلي الثاني ويحرز به نسبه  %60علي األقل بعد  6أشهر (ثالث سنوات من بدايه
التدريب) .وفي حال عدم تمكنه من احراز نسبه  %60علي األقل باالمتحان التأهيلي الثاني يتم
اخطاره بمناطق الضعف التي يحتاج مزيد من االجتهاد بها .ويتم بالتالي حرمانه من الجلوس
لالمتحان النهائي فى موعده وزياده الفترة التدريبيه له مده سنه أضافيه (ليجلس لالمتحان
النهائي بعد خمس سنوات من بدايه التدريب) بما يتناسب وتغطية مناطق الضعف حسب
التحليل االحصائي الخاص به .وبعد قضاء الفترة التدريبية الجديدة يمكنه الجلوس لالمتحان
النهائي مباشرة دون الحاجة للجلوس لالمتحان التأهيلي الثاني بشرط حصوله علي  %65من
النقاط التدريبية (يأتي تفصيلها أدناه).
-

وفى حال عدم استيفاء شرط الحصول علي  %65من النقاط التدريبية يحرم من
الجلوس لالمتحان بعد اكماله السنه اإلضافية يتم كتابه تقرير مفصل عنه ويعلم مجلس
تخصص جراحة العظام بأمره ويتم اعطائه فرصه للجلوس في أقرب امتحان تالي حال
إكماله للنقاط المطلوبه.

 QE2االمتحان التأهيلي الثاني.
 (عقب اكماله ثالث سنوات من بدايه التدريب). لن يسمح للنائب بالجلوس لالمتحان النهائي مالم يجلس لالمتحان التأهيلي األول
واالمتحان التأهيلي الثاني.
 فى حاله جلوسه لإلمتحان التأهيلي الثاني عقب اكمال فترة ثالث سنوات بالتدريب واجتيازاالمتحان التـأهيلي األول بنجاح يتوجب عليه احراز نسبه  %60باالمتحان التأهيلي الثاني

وحال عدم تمكنه من احراز نسبه  %60علي األقل ،يتم اخطاره بمناطق الضعف التي يحتاج
مزيد من االجتهاد بها ويعطي فرصه للجلوس له مرة أخري عقب أربعة أشهر.علي أن يجلس
له مره أخري ويعمل علي النجاح به خالل فترة ثمانيه أشهر (ملحق كل اربعه أشهر) .وفي
حال عدم تمكنه من احراز نسبه  %60يتم حرمانه من الجلوس لالمتحان النهائي فى موعده
وزياده الفترة التدريبيه له الي  6أشهر اضافيه (ليجلس لالمتحان بعد أربعة سنوات ونصف
من بدايه التدريب) بما يتناسب وتغطية مناطق الضعف حسب التحليل االحصائي الخاص به.
وبعد قضاء الفترة التدريبية الجديدة يمكنه الجلوس لالمتحان النهائي مباشرة دون الحاجة
للجلوس لالمتحان التأهيلي الثاني مرة أخري بشرط حصوله علي  %65من النقاط التدريبية
(يأتي تفصيلها أدناه).
وفى حال عدم استيفاء شرط الحصول علي  %65من النقاط التدريبية يحرم من الجلوس
لالمتحان بعد اكماله السته أشهر اإلضافية ويتم كتابه تقرير مفصل عنه ويعلم مجلس تخصص
جراحة العظام بأمره ويتم اعطائه فرصه للجلوس في أقرب امتحان تالي حال إكماله للنقاط
المطلوبه
-

يحق تأجيل الجلوس لالمتحان مره واحده خالل كل الفتره التدريبيه.

** نظام النقاط:
* .مجموع النقاط المطلوبه سنويا هي  800نقطه للسنه،يبدأ حساب النقاط للمتدرب اعتبارا من السنه الثانيه ويتم فقط اعتماد شهادات
الكورسات واألنشطة التي شارك بها المتدرب خالل فترة التدريب الفعليه ،كما تحسب له النقاط التي تحصل عليها في السنه االولي .
العدد الكلي للنقاط خالل فتره التدريب  2400نقطه.

* اعتماد نظام النقاط لألنشطة األتيه ( أوراق عمل  ،مؤتمرات ،بوسترات علمية وكورسات حال كانت من مراكز معتمده
لدي مجلس تخصص العظام  ،محاضرات مجلس تخصص جراحة العظام الشهريه).
*المطلوب تحصيله من النقاط للمتدرب هو:
 %50من المجموع الكلي لنقاط الفتره التدريبيه وذلك للذين نجحوا في االمتحان التأهيلي الثاني 1200( .نقطه).
 % 65من المجموع الكلي لنقاط الفتره التدريبيه وذلك للذين لم يوفقوا للنجاح في االمتحان التأهيلي الثاني 1560( .نقطه).
*يجمع المتدرب هذه الشهادات وصور من ما قام بنشره فى مجالت علمية ويحتفظ بها ويقوم بتقديم أصل هذه الشهادات قبل 6
أشهر من نهايه فترتة التدربية بطلب يوضع لدي سكرتارية تخصص جراحة العظام معنون الي رئيس لجنة التدريب .بالنسبه
لمحاضرات بورد العظام يتم أخذ الحضور عليها بواسطة سكرتارية مجلس تخصص العظام أوال بأول.

ملحوظه:
عدم االيفاء باالتي من قبل المتدرب يؤدي الي حرمانه من الجلوس لالمتحان الجزء الثاني في موعده:
.1
.2
.3
.4

احرازالنقاط المطلوبه خالل الفترة التدريبيه.
النجاح في البحث التكميلي.
النجاح في االمتحان التأهيلي الثاني.
اكمال الكورسات االجباريه.



سيتم إعتماد نظام النقاط التدريبيه إعتبارآ من ديسمبر 2017م

-: الكورسات اإلجبارية بمجلس تخصص العظام

Prerequisites Courses

No

Course Title

1

Basic Life Support (BLS)

2

Advanced Life Support (ALS)

3

Basic Surgical Technique

4

Advance Trauma Life Support (ATLS)

5

Basic Orthopedic course

6

Research Methodology

7

Professionalism course

One day workshop on:
1

History and clinical examination in Orthopedics

2

Musculoskeletal Radiology

3

Orthotics

4

Physiotherapy & Rehabilitation

5

Basic Biomechanics

6

Basic Orthopedic Instruments & implants

Certificate confirming completion is required

