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نامج   وصف البر

وا الحوادث  الحادة ه  جراحة  اللرعاية  احدى  للتخصص  الفرعية  العامة.  ات  إدارة  و جراحة  الذين  مرضى  التتطلب 

ة متعددة      يعانون من إصابات كبي 
  تظهر فى

الت  أو  المطلوبة  تلك  ة  مهارات محددة أكير تخصًصا من  التدريب  في 

  الجراحة العامة.  
 و األساش  لمدة خمس سنوات فى

ً
  هذا المجال تتطور  ألن المعرفة العلمية واألسا  نظرا

ليب التقنية فى

يعد التعرض لمجموعة واسعة من الحاالت الرسيرية  و . ا تقدمً يتطلب معرفة ومهارات تقنية أكير  ذلك باستمرار، فإن 

 .اأساسي ا رً أم

  مجال جراحة الحوادث وا تم تصميم برنامج التطوير المه 
  فى
  طب جراحة  لرعاية الحادة تى

)دبلوم الدراسات العليا فى

  جميع جوانب جراحة الطوارئ.  (  لرعاية الحادةوادث واالح
يوفر هذا التدريب رعاية  و لتوفي  تجربة تعليمية منظمة فى

 طارئة. من ضحايا الحوادث أو الحاالت الجراحية ال طبية وجراحية عىل أحدث طراز للمرضى 

يال  و ى جامعة موني  بي  اكة وثيقة    سياق ش 
للخدمات الصحية واالجتماعيةو فى المتكاملة  الجامعية  بشمال   المراكز 

يا نامج    تم   ،(CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal)ل  جزيرة موني  ى  إنشاء هذا الير بهدف تعزيز ودعم وتحفي 

   رف األساسية  ااكتساب المع
باإلضافة و الحادة.    رعايةوال  جراحة الحوادث  جالموالرسيرية والعالجية المتخصصة فى

نامج إىل تعزيز التعليم والوقاية ون   يسىعإىل ذلك،   ى البح  رس  هذا الير أو األساسية   ةالرسيريوث  المعرفة الرسيرية مع تحفي 

 كالهما. و  أ

نهاية  و   
الفى ة  المستدريب،  في  المشارك  يكون  اكتسب  الفنية والمواقف  عارف والكفاءات  قد  السلوكية  والمهارات 

الالزم لالنضمام إىل  عىل التدريب  وسيكون قد حصل  والرعاية الحادة.    تخصص جراحة الحوادثالالزمة لممارسة  

  هذا المجال بشكل رياديمركز أكاديم  وجامىع  وسيكون قادًرا عىل إجراء البحوث 
 .فى

   و 
   عرس  شهًرا مع سنة إضافية اختيارية  هذا برنامج تدريتر  للتخصصات الفرعية مدته اثتى

  مجال    االتقانفى
  فى
المهتى

 البحث. 


