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برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق 
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 قسم طب وجراحة العيون

 كلية الطب

 جامعة الملك سعود
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 المقدمة

المستشفيات المرجعية لطب وجراحة العيون على  تعتبر المستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود من كبرى

واستشعارا للمسؤولية الوطنية ، فقد أطلقت جامعة الملك سعود أول برنامج زمالة  المستوى المحلي واإلقليمي.

م لتخريج أطباء على كفاءة عالية لممارسة  4891لطب وجراحة العيون على مستوى الشرق األوسط عام 

ائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الصحية ، واستشعارا التخصص. ونظرا للتوسع اله

للواجب الوطني من جامعة الملك سعود لذلك التوسع ووجوب المساهمة البناءة فيه ، فإنه يسر جامعة الملك سعود 

   .األبيض أن تعلن عن إطالق برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق في الجلوكوما والماء

 أماكن التدريب

 مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي ومستشفى الملك خالد الجامعي. 

 مدة البرنامج

بتداءا من األول من يناير.اسنتين أكاديمية   

 عدد األطباء المتدربين

 طبيب زمالة تخصص دقيق كل سنة.

 أعضاء وحدة الجلوكوما والماء األبيض

عثمانعز الدين عصام  د.                                           العبيدانبن علي صالح  د.   

ترجمانعارف عبدالسالم  د.                               العريفيبن عبدالرحمن عبدالعزيز  د.  

 المبارك )رئيس البرنامج(بن عبدالعزيز فيصل  د.
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 أهداف البرنامج

  تخريج أطباء تخصص دقيق على كفاءة عالية لتشخيص وعالج حاالت الجلوكوما في المواليد واألطفال

  والعالج الجراحي.بالليزر  والعالجتحفظي الطبي الوالكبار شامال العالج 

  الماء األبيض واعتالالت القزحية تخريج أطباء تخصص دقيق على كفاءة عالية لتشخيص وعالج حاالت

  ن الروتينية والمتقدمة .وزاوية العي

  قادرين على إجراء األبحاث في مجال التخصص وتنمية مهاراتهم التعليمية تخريج أطباء تخصص دقيق

 مما سيسهم في رفع المستوى األكاديمي لدى عودتهم لجهات عملهم.

 أركان البرنامج األساسية

 : وذلك خالل المحاضرات األسبوعية.العلوم اإلكلينيكية واألساسية -4

: وذلك خالل العمل مع أعضاء الوحدة في العيادات والعمليات وحضور المناوبات المهام اإلكلينيكية -2

ومناقشة جميع الحاالت شاملة الخطط العالجية واإلجراءات الجراحية تحت إشراف مباشر من 

 أعضاء استشاريين الوحدة.

التدرج بأن يكون طبيب الزمالة الباحث : وذلك من خالل المشاركة في أحد البحوث القائمة ثم األبحاث -3

 الرئيس لبحث جديد.

 التدريب في زمالة التخصص الدقيق

 سيتم تدريب طبيب الزمالة على أحدث الطرق التشخيصية والعالجية وطرق العالج بالليزر والجراحية في الجلوكوما

والماء األبيض بحيث يتمكن بنهاية برنامج الزمالة من اإلشراف على جميع الحاالت الروتينية والمتقدمة في 

 ويمتلك القدرة على معالجة أي مضاعفات ذات عالقة بالتخصص. الجلوكوما والماء األبيض بثقة عالية
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  اإلجازات

 أيام إجازة علمية. 7شهر واحد باإلضافة إلى أحد العيدين و

 التقييم

شهور بناءا على األداء في العيادات والعمليات والمناوبات باإلضافة إلى العلوم  3يتم تقييم طبيب الزمالة كل 

 األساسية والمناقشات الدورية والمشاركات المستمرة في األنشطة األكاديمية.

الثانية ثم اجتياز اإلختبار النهائي يجب على الطبيب اجتياز اختبار نهاية السنة التحريري والعملي حتى ينتقل للسنة 

 بنهاية السنة الثانية للحصول على شهادة زمالة التخصص الدقيق.

 شروط القبول

الحصول على زمالة جامعة الملك سعود أو البورد السعودي أو أي شهادة معادلة معترف فيها من قبل الهيئة 

 ضافة إلى التالي:السعودية للتخصصات الصحية في تخصص طب وجراحة العيون. باإل

 خطاب تفرغ من جهة العمل لمدة سنتين -

 جتياز الفحص الطبياتعبئة نموذج الطلب و -

 سيرة ذاتية حديثة -

 6×1صورة مقاس  -

 موجهة لرئيس البرنامج: د. فيصل المبارك خطابات تزكية من استشاريين سبق العمل معهم 3  -

 اجتياز المقابلة الشخصية -

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةبطاقة تسجيل مهني صالحة في  -
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 الشهادة

يمنح طبيب الزمالة:عند إكمال متطلبات البرنامج بنجاح بنهاية السنة الثانية،   

 زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق في الجلوكوما والماء األبيض

 


