بسم هللا الرحمن الرحيم

مجلس تخصص األشعة التشخيصية
Radiology Boar Regulation of MD Radiology
لوائح تدريب نواب تخصص األشعة التشخيصية
اهلدف من تطبيق العمل بكراسة األنشطة هو دفع األطباء املسجلني لدراسة دكتوراة األشعة التشخيصية
إىل إكتساب عدد من السعات املعتمدة اليت تؤهلهم لدخول اإلمتحان وذلك من خالل حضور عدد من
األنشطة و اإلجتماعات العملية اإلسبوعية و الشهرية و مناقشات الرسائل العلمية و املؤمترات احمللية أو
العاملية باإلضافة إىل احملاضرات الروتنية اليت ينظمها جملس ختصص األشعة.
شروط الالئحة-:
 -1جيب إستيفاء الساعات املعتمدة حلضور احملاضرات و اإلجتماعات و التدريب العملي بكراسة األنشطة
املخصصة لذلك على أن ال تقل حمصلة اإلنضباط عن  %06قبل دخول اإلمتحان.
 -2يتم تدوين نشاط كل نائب بكراسة األنشطة وال حتسب النقاط إال بعد إمضاء األستاذ املسئول .
 -3حتسب النقاط حسب ماهو موضح بالكشف بكراسة األنشطة.
 -4عدد النقاط املطلوبة  156نقطة حسب ماهو مدون بكراسة األنشطة.
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 -5يقوم الدكتور احملاضر و املشرف على وحدة األشعة باإلمضاء يف املكان املخصص لذلك بكراسة
األنشطة و متضي كل أسبوعني بواسطة دكتور الطيب العبيد  ،دكتور حممد ربيع أو دكتور اجلنيد عوض
يوسف من أجل املتابعة اللصيقة لنشاط كل نائب.
 -0على النائب احملافظة الشديدة على كراسة األنشطة و تصويرها إن أمكن ذلك و يف حالة ضياعها
يفقد النائب كل النقاط املكتسبة بكراسة األنشطة.
 -7أي تزوير بكراسة األنشطة يؤدي إىل تسجيل الطبيب و يتم خماطبة اجلهات املختصة باجمللس و جهة
اإلبتعاث.
 -8على النائب احلضور إىل اإلجتماعات الطبية الشهرية و السنوية و تلك اليت هلا عالقة بتحصص
األشعة.
 -9يقوم جملس ختصص األشعة بتنظيم كورسات تنشيطية باإلشرتاك مع أساتذة حمليني أو زائرين و على
النواب حضور هذة الكورسات.
 -16على النائب املساعدة يف التدريس يف علو األشعة مىت ما طُلب منه ذلك .
 -11على النائب اإلجتهاد يف حضور املؤمترات احمللية و العاملية و إحضار شهادة احلضور مىت أمكن.
 -12التعليم الطيب املستمر شي أصيل ذو أمهية قصوى يف ختصص األشعة و على النائب املشاركة دوما
يف كتابة تقارير األشعة و الرجوع إىل اإلنرتن و تفحص املراجع دوما .
 -13يشجع جملس ختصص األشعة النواب حضور مناقشات األطروحات العلمية يف درجات املاجستري
و الدكتوراة يف ختصصات األخرى ألمهيتها له عند كتابة أطروحته .
 -14يتم تسليم كراسة األنشطة ملنسقي دكتوراة األشعة التشخيصية قبل أسبوعني من تاريخ اإلمتحان .
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Final Candidate Evaluation Sheet
The candidate is subjected for close observation and
evaluation by the head of each unit the Radiology
department during the regular residency.
Subject

Percentage

Regular attendance

30%

Attitude and performance
30%
Skills and cooperation
30%
Personal judgment (head unit)

A total of 60% is the minimum required.
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Score

Total Number of Credits
Subject

No of Credits

Signature

Monthly meeting
Clinical competence
Lectures& Practical
attendance
Teaching Participation
Theses Discussions
Others

Atotal of 150 credit hours is the minimum Required
each year to be qualified to submit for The MD
examination.
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Theses Discussions
No

Data

Theses Topic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

Candidate

Signature

Radiology Monthly Meetings
No

Data

Theses Topic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6

Candidate

Signature

Radiology Monthly Meetings

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Data

Speaker

7

Signature

Lectures
Data

Topic

Speaker
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Supervisor Signature

Practical Attendance

No

Unit

Signature
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Recommended Reading
The recommended text books of radiology are:
- Text Book of Radiology and Imaging By: (Daivd Sutton).
- Diagnostic Radiology By: ( Grainger RG and Allison Dj).
- Radiology By: (Taveras JM).

Recommended International periodicals for extra
reading to keep the candidate updated with
recent articles and researches such as:
-

The radiology graphics Clinics of the North America.
Radio graphics. (Radiology,AJR).
Pediatric Radiology.
Skeletal Radiology.
American Journal of Neuroradiology (free internet access:
www.Ajnr.com).
- Journal of thoracic imagine.
- Seminars in Ultrasound, CT and MRI.
- Cardiovascular and interventional Radiology.
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