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مدة الروتيشن شهر، دوام الروتيشن  في حال طلعلك تصريح بكون أسبوعين بالمدينة و أسبوعين

بالجامعة. او كامال بالجامعة لو ما طلعلك تصريح

في الخطة القديمة كان الشهر ينقسم ألسبوعين نيوروميديسن و أسبوعين نيوروسيرجري، و بالخطة

الجديدة صار ٤ ساعات نيوروميديسن، و نقلوا روتيشن النيوروسيرجري لسنة خامسة. لكن بسبب

زيادة األعداد صار في اسبوعين دوام في قسم النيوروسيرجري. بس االمتحان بالنيوروميدسن فقط. 

الملف رح يشمل معلومات عن روتيشن النيوروميديسن، و لكن ممكن يكون فيه تغييرات كونه الروتيشن

صار شهر بدل أسبوعين. 

األخصائي اللي موجود بالقسم حالًيا هو د. سعيد دحبور، باإلضافة لل fellows اللي معه و المقيمين. 

الدوام بكون حسب جدول الدكتور (بوصلكم من خالل جروب الواتساب)، بكون إما عيادة و راوند و مرات

ممكن تروحوا عىل تخطيط الدماغ. 
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الدوام بالعيادة مفيد، بتتوزعوا عالعيادات يلي فيها األخصائي و بتبدلوا بين بعض خالل الدوام

حتى كلكم تداوموا بعيادة األخصائي و تستفيدوا، بتشوفوا حاالت كثيرة و متنوعة بدوام العيادة. 

الراوند كمان مفيد، بتلفوا عالحاالت الموجودة بالطابق مع الدكتور، و الدكتور بالراوند بحب يسأل

الطالب عن المواضيع اللي بتشوفوا إلها حاالت، فممكن قبل الراوند بيوم تشوفوا عىل السيستم

شو في حاالت بالطابق و تقرؤوا عن مواضيعها و هيك كمان بتستفيدوا اكتر. 
 يوم االثنين بكون في major round بكون بحضور كل المقيمين و الدكتور بسأل الطالب كتير. 

بتشوفوا ال neuro examination كثير بالعيادة و بالراوند. 

أدواتكم كلها خلّوها معكم، و سكروا أزرار الالبكوت بالدوام. 

قبل الجائحة كان مطلوب تسليم  histories 2 بنهاية الروتيشن، لكن السنة الماضية ما طلبوا. 



مصدر الدراسة :                                                                                                         

  الكتاب المعتمد هو                                                و مطالبين فيه كامًال للفاينل، و الكتاب
سهل و مختصر. بس آخر كل تشابتر في أشياء ما بشرحوها و ما بسألوا عنها فما تضيعوا وقتكم

عليها اذا ما عندكم وقت. 

و في للمادة سيمنارات الساعة 5 بشرح فيها الدكتور مجموعة من المواضيع و هاي هي
المواضيع اللي بتيجي باألوسكي أغلب األوقات. 

سابًقا كانت السيمنارات وجاهية و تحولت في الجائحة اىل أونالين عىل برنامج تيمز (باالونالين
كانت فعليا محاضرات، مش تفاعلية كثير مثل سيمنارات الباطني)، باالضافة اىل كونها

مسجلة و موجودة عىل الelearning. و في جدول الدكتور نزله عىل التيمز
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القسم بالعادة بكرر أسئلة السنوات فتدربوا عليها منيح. 

األوسكي: (حالّيا ما في أوسكي) 

االوسكي عبارة عن stations 2 وحدة فيزيكال و وحدة هستوري (ممكن تكون بتشبه االورال)، و

دراسته من الكتاب للمواضيع اللي بشرحوها باإلضافة للneuro exam زي اللي باالنترودكتوري

(لكن يفضل دراسة cranial nerves كمان من الكتاب ألنه في أشياء زيادة عن االنترو و تفاصيل
بركزوا عليها). 

ميني اوسكي:

 miniOSCE خالل الجائحة تم تحويل االوسكي اىل

 االمتحان كان MCQ، عبارة عن صور، و كل صورة عليها سؤال. 
 للميني اوسكي، باإلضافة للكتاب، مهم تدرسوا صور الساليدات و تشوفوا أسئلة السنوات  

و الروتيشنات السابقة. 



االمتحان النظري:

الكتاب مطالبين فيه كله، لكن اغلب األسئلة بتيجي من المواضيع اللي انشرحت و

األشياء يلي بركزوا عليها، و االمتحان أسئلته سهلة للي دارس و بتتجاوب و من الكتاب. 

مهم تشوفوا األسئلة الموجودة بنهاية الكتاب، بيجي منها باالمتحان. 

و مهم تشوفوا                        ، بتكرر كثير. 

A = 88
 A- = 86

C = 60-64 

أسئلة السنوات

توزيع عالمات 015 - آخر امتحانات وجاهّية - :

https://drive.google.com/drive/folders/1fjo5SlO-27jqv5RR4qnpnvyDn7pyU6G1

