
ي  الزمالة
 
الجراحة المتقدمة ف

ألطراف العلوية للبالغي    ل

(CAMS-A) 
نامج ةمدير   : د. إميلي ساندمانالبر

 : د. ميشيل كاريي  مدير القسم

نامجينتا أم  وهمان: السيدة كلوديا ال فراتا والسيدة سليمة البر

نامج   وصف البر

ي متقدم مدته   ي جراحة العظام  ضم تدريباتي شهًرا  12هذا برنامج تدريب 
يال: باف   لمستشفيات التابعة لجامعة مونير

 جراحة المعصم واليد.  •

 جراحة تقويم مفاصل الكتف والكوع.  •

 إصابات األطراف العلوية، الكتف والكوع والمعصم. جراحة  •

ي وجراحة  •
 ألطراف العلوية. المناظي  لالطب الرياض 

.  بحث •  إكلينيكي اختياري مع إمكانية الحصول عل درجة الماجستي 

ة التدريب، يتم دمج المت ي الخدمة الرسيرية لفريق جراحة العظام.    دربخالل فير
ي العيادة،  متدرب  يشارك الو ف 

غرفة  و ف 

ا من المهام اإلدارية والت
ً
 والبحثية. دريسية العمليات ويؤدي عدد

المنهج  و  ي والرسيري  ل   تقدمإكلينيكية    تدريبية دورات  يتضمن 
التقب  التعلم  لهم مشاهدةلمتعلمي   فرص  تطبيق    يما يتيح 

 ذات الصلة.  CanMEDS  المهنية الطبيةمعايي  ال

امن أو متالحق. وقد تطرأـ ب ي وقت مير 
ي توزيــــع التدريب الداخلي  ويمكن أن تتم بعض حلقات التعلم ف 

عض التعديالت ف 

 التدريب. الشخص المسؤول عن بموافقة  مشارك هتمامات المحددة لكل لتلبية االحتياجات أو اال

ي   دربم دمج المتويت
ي جراحة األطراف العلوية المتقدمة للبالغي   ف 

ي برنامج الدبلوم المتخصص ف 
قسم   نوباتالمسجل ف 

ي  جراحة العظام  
يا  المراكز الجامعية المتكاملة للخدمات الصحية واالجتماعيةف  .  (CIUSSS-NIM)ل  بشمال جزيرة مونير

 جزء ال يتجزأ من مهام المتعلم وتدريبه.  وهذه النوبات

ي    لمتدربي   يدور تعليم او 
حول ثالثة محاور    جراحة األطراف العلوية المتقدمة للبالغي   دبلوم الدراسات العليا لالمسجلي   ف 

، باإلضافة إىل محور البحث والمنح الدراسية.   ، والدورات والعرض التقديمي هذا  خالل  و رئيسية: التعلم الرسيري والجراحي

ي يكون ي الجراحة المتقدمة    العام التدريب 
ا ف 
ً
ي جراحة العظام، وبشكل أكير تحديد

ا ف  ً الهدف هو قيادة الطالب ليصبح خبي 

العليا  اللبا  لألطراف  وتفسي   التحقيق  إجراء  عل  قادًرا   ، ا.    لحاالتلغي  
ً
تعقيد المرتبطة  و األكير  المهارات  إىل  باإلضافة 

نامجبشكل صارم،  بالجراحة   ي و   إكلينيكيي   إىل تدريب أطباء    يسىع الي 
يشاركون  متعددي المهارات، يتسمون بالطابع اإلنسان 

الرعاية،   ي فرق 
بالفحوصات والخيارات  كونون قادرين عل  ويبشكل كبي  ف  تقديم توصيات إىل االستشاريي   فيما يتعلق 

حة.   العالجية المقير
 


