نبذة عن فزع الجزاحت
ذأصش فشع اٌعشاؼٗ ف ٟوٍ١ح اٌطة ػاَ ٚ 1962واْ ػذد أػؼائٗ آٔزان ال٠ز٠ذ ع ْ شالشح
اػؼاء ِٓ ر ٞٚاالخرظاص ٚػٍِ ٝش اٌضٕ ٓ١اصرطاع فشع اٌعشاؼح أْ ٠طٛس ٔفضٗ ؼ١س ٠ؼُ
ا ْ٢شالشح ٚشالش ْٛذذس٠ض ٟا بِخرٍف االخرظاطاخ اٌعشاؼ١ح ِٕٙا ( اٌعشاؼح اٌؼاِح  ,ظشاؼح
اٌّضاٌه اٌث١ٌٛح ,ظشاؼح اٌؼظاَ ٚاٌىضٛس ,ظشاؼح اٌعٍّح اٌؼظث١ح ,ظشاؼح أ٤ف ٚا٤رْ
ٚاٌؽٕعشج ,ؽة ٚظشاؼح اٌؼ ,ْٛ١اٌعشاؼح اٌرط ٌِٟٟج ٚاٌؽشٚق  ,ظشاؼح ا٤ؽفاي ,اٌرخذ٠ش ,ؽة
اٌطٛاسئ ٚاٌؽٛادز).
٠ٚم َٛاٌفشع ترذس٠ش ِادج اٌعشاؼح اٌؼاِح ٌٍّشاؼً ( اٌصاٌصح ,اٌشاتؼح ,اٌخاِضح ٚاٌضادصح) وّا ٠مَٛ
ايفشع تاإلششاف ٚاٌرذس٠ة ٌطٍثح اٌّعٍش اٌؼشالٌ ٟالخرظاطاخ اٌطث١ح ٚؽٍثح اٌّعٍش اٌؼشتٟ
ٌالخرظاطاخ اٌطث١ح .
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اهذاف الفزع
فٙٔ ٟا٠ح اٌثشٔاِط ا٤وادٌ ّٟ٠فشع اٌعشاؼح ٠رّىٓ ؽٌثح اٌذساصــاخ ا١ٌٚ٤ح ِٕز اٌّشؼًج اٌصاٌصح
إٌ ٝاٌضادصح ف ٟوٍ١ح اٌطة ِٓ ذؽذ٠ذ اٌّىٔٛاخ اٌّؼشف١ح ٌٍّٛاػ١غ اٌراٌ١ح :
 .1اِ٤شاع اٌعشاؼ١ح اٌشائؼح فِ ٟعاي اٌعشاؼح اٌّخرٍفح ٚشؼثٙا.
اٌضش٠ش ٞإٌّاصة
ِ .2ؼشفح ؽش٠مح اخز اٌراس٠خ اٌّشػٌٍ ٟؽاالخ اٌعشاؼ١ح ٚإظشاء اٌفؽض
ِٚؼشفح ذؽٍ ً١اٌؼالِاخ اٌّشػ١ح ٌىً ظا٘شج.
 .3اٌرؼشف ػٍ ٝؽشق اٌرشخ١ض اٌّرؼذد ٌٍؽاالخ اٌعشاؼ١ح ٚأّ٘١ــــح اخر١اس اٌفؽــــض إٌّاصـة.
 .4ذؽذ٠ذ اٌّىٔٛاخ اٌّؼشف١ح ٚاٌمّ١ح اٌؽم١م١ح ٌٍفؽٛطاخ اٌّخرثش٠ح ٚاٌطشق ا٤خـــش ٜاٌّضرؼٍّح
فِ ٟعاي اٌرشخ١ض ٚػذَ اإلوصاس ِٓ اٌفؽٛطاخ غ١ش اٌؼشٚس٠ح.
 .5إدسان أّ٘١ح اٌرخذ٠ش فِ ٟعاي اٌؼٕا٠ح اٌّشوزج ٚف ٟطاالخ اٌؼٍّ١اخ ٚاٌّؼاػفاخ إٌاذعح ػٓ
صٛء اصرخذاَ ِٛاد اٌرخذ٠ش.
 .6اٌرؼشف ػٍ ٝاٌّثادئ ا٤صاص١ح ف ٟذؽؼ١ش اٌّشػ ٝلثً إظشاء اٌؼٍّ١اخ.
 .7اصر١ؼاب ٚذطث١ك اٌّثادئ ا٤صاص١ح ف : ٟاإلٔؼاط اٌمٍث ٟاٌشئٚ ٞٛػٍّ١اخ لض اٌٛس٠ذ.لضطشج
اٌٛس٠ذ ٚإدخاي أٔثٛتح اٌّؼذج .خ١اؽح اٌعشٚغ ٚاٌؼمذ اٌعشاؼ١ح ٚإدخاي طٔٛذج اٌظذس ٚتزي
اٌخشاظاخ ٚاالٔرأاخ  .قسؽشج االؼٍ.ً١
 .8اإلدسان اٌظؽ١ػ ٚاٌرؼشف ػٍ ٝاالصرخذاَ اِ٤صً ٌ٣الخ اٌعشاؼ١ح .
 .9اٌرؼشف ػٍ ٝاٌؼٍّ١اخ اٌعشاؼ١ح اٌشائؼح ٚػاللرٙا تاٌرشش٠ػ اٌثشش ٞوؼٍّ١اخ ( سذك اٌفرٛق
اٌعشاؼ١ح ٚ ,اٌثٛاص١ش اٌششظ١ح ٚ ,سفغ اٌّشاسج ٚاٌغذج اٌذسل١ح  ,سفغ اٌزائذج اٌذٚد٠ح ) .
 .10أْ ٠ى ْٛاٌطاٌة ػٍ ٝذٛاطً ِغ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌرمٕ١اخ اٌعشاؼ١ح اٌؽذ٠صح ِصً اٌعشاؼح إٌّظاس٠ح
ٚظشاؼح اٌشٚتٛخ ٚػشٚسج اٌرٛاطً ِغ اٌّضرعذاخ اٌؽذ٠صح ِٓ خالي اٌذٚس٠اخ اٌطث١ح
اٌؼاٌّ١ح ا ٚاٌّٛالغ اٌطث١ح ػٍ ٝشثىح االٔرشٔد.
 .11ذطث١ك االخرثاساخ اٌضش٠ش٠ح اٌؽذ٠صح ػٍ ٝؽٍثح اٌّشؼٍح اٌضادصح ( االخرثاس اٌضش٠شٞ
اٌّثشِط ٚ ) osceاٌّطثك ؼذ٠صا ً ٚاٌز٠ ٞؼرثش وطش٠مح ػاٌّ١ح ؼذ٠صح ٌرخش٠ط اؽثاء رٞٚ
ِضر٠ٛاخ ػاٌ١ح ِٓ اٌّؼشفح اٌضش٠ش٠ح اٌعشاؼ١ح ف ٟاٌرشخ١ض ٚاٌؼالض .
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المالك التذريسي لفزع الجزاحت
ث

الشهادة

االسم

زمٌل كلٌة الجراحٌن الملكٌة  -رئٌس الفرع

.1

أ.م.د .سعد هللا محمد حسٌن علً الزكو

.2

أ.م.د .كرم كمال ٌونس شرٌف

.3

أ.د .هشام احمد محمد االطرقجً

زمٌل كلٌة الجراحٌن الملكٌة

.4

أ.د .عبد الرحمن عبد العزٌز الشهوانً

زمٌل كلٌة الجراحٌن الملكٌة

.5

أ.د .محمود عبد سلٌمان الجمٌلً

.6

أ.م.د .هٌثم حسٌن النجفً

زمٌل كلٌة الجراحٌن الملكٌة

.7

أ.م.د .لٌث قاصد الحرباوي

بورد عربً جراحة

.8

أ.م .د .سمٌر ابراهٌم حسن الصفار

بورد عراقً جراحة

.9

أ.م.د .نشوان قحطان محجوب

بورد عراقً جراحة

.10

أ.م.د .فراس محمود ابراهٌم الجلبً

بورد عربً جراحة

.11

أ.م.د .زٌد سعد الدٌن خضر

.12

أ.م.د .عبد السالم ذنون ٌونس المصري

بورد عزاقي جزاحت بوليت

.13

أ.م.د .علً عبد المطلب محمد عبد هللا

بورد عراقً جراحة ENT

.14

أ.م.د .خلف رشٌد جدوع اللوٌزي

.15

أ.م .هشام عبد الكرٌم صالح القطان

.16

أ.م.د .باسل محمد نذٌر سعٌد

بورد اردنً ENT

.17

أ.م.د .عزام عبد القادر احمد

زمٌل كلٌة الجراحٌن الملكٌة FRCS

بورد عراقً -مقرر الفرع

بورد عراقً كسور

بورد عراقً جراحة بولٌة

بورد عراقً جراحة
ماجستٌر جراحة الكسور
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تكملت المالك التذريسي لفزع الجزاحت
ث

الشهادة

االسم

.18

م.دٌ .قظان زهٌر داؤد السلٌم

بورد عراقً كسور

.19

م.د .دٌنا عبد الغنً عبد العزٌز القزاز

بورد عراقً تخدٌر

.20

م.د .نزار نجٌب فاضل حدٌد

بورد اردنً عٌون

.21

م.د .مدثر عبد العزٌز محمد

بورد اردنً طب الطوارئ

.22

م.دٌ .اسر عادل طه طاقة

.23

م.د .نعمان هادي سعٌد

بورد اردنً بولٌة

.24

م.د .هٌثم عبد الملك بدري النوري

بورد اردنً ENT

.25

م.د .احمد خلٌل ابراهٌم الجبوري

بورد اردنً بولٌة

.26

م.د .موفق مزعل طلفاح الحمدانً

عضو كلٌة الجراحٌن الملكٌة

.27

م.د .عدي هانً محمد

بورد اردنً بولٌة

.28

م.د .أركان جعفر موسى الشمري

بورد اردنً تخدٌر

.29

م.د .عامر ٌحٌى رجب

.30

م.د .بسام خالد عبد صالح

بورد عراقً جراحة

.31

م.د .نزارعبد الكرٌم حامد

ماجستٌر جراحة

.32

م.دٌ .اسٌن موفق ٌاسٌن

بورد عراقً كسور

.33

م.د .زٌاد عبد المنعم شنشل

بورد اردنً جراحة

بورد عراقً جراحة

ماجستٌرعٌون
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مختبز المهاراث الطبيت
٠ؼرثش ِخرثش اٌّٙاساخ اٌطث١ح ِٓ اٌّخرثشاخ اٌؽذ٠صح ٚاٌّرطٛسج اٌر ٟاصرطاػد ذٛف١ش دِٝ
ؽث١ح ؼذ٠صح ٌالغشاع اٌرؼٍ١ّ١ح ٠ ٛ٘ٚمذَ اٌخذِاخ ٌىافح اٌفشٚع ف ٟاٌىٍ١ح خظٛطا اٌضش٠ش٠ح
ِٕٙا  ٚذأصش ايِخرثش تراس٠خ ٚ 2008 /9/1واْ ذاتغ اٌ ٝفشع ؽة ا٤ؽفاي  ٚاٌؽك تراس٠خ
 2011 /11 /20تفشع اٌعشاؼح ٚاصرطاػد اٌفشٚع اٌضش٠ش٠ح ترذس٠ة ؽٍثرٙا وً ؼضة اخرظاطٗ
ف ٟاٌّخرثش ٚوّا ِث ٓ١ادٔاٖ :

أهذاف مختبز المهاراث الطبيت :
 -1ذط٠ٛش اٌّٙاساخ ٚاٌخثشاخ اٌؼٍّ١ح ٌطٍثح
اٌىٍ١ح فِ ٟخرٍف فشٚع اٌىٍ١ح ِٓ خالي
االؽالع ٚاٌّّاسصح ػٍ ٝاٌذِ ٝاٌّرٛفشج فٟ
اٌّخرثش ٌىافح أظٙزج اٌعضُ.
 -2ذٛػ١ػ اٌٛظائف ٚاٌؼالِاخ اٌؽ٠ٛ١ح ٤ظٙزج
اٌعضُ .
 -3االؽالع ػٍ ٝتؼغ اٌفؽٛطاخ اٌضش٠ش٠ح
اٌّّٙح.
 -4اٌرذس٠ة ػٍ ٝإظشاء اإلصؼافاخ ا١ٌٚ٤ح اٌّرمذِح.
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