جاٍؼٔ تْٖا
ميئ اىطة اىثيطشي
قغٌ طة اىذي٘اُ

اجتَاع ٍجيظ طة اىذي٘اُ سقٌ (

) تتاسيخ

اجتَغ ٍجيظ قغٌ طة اىذي٘اُ تشئاعٔ ا.د /فيصو خييو اتشإيٌ ٗػض٘ئ مو ٍِ -:
 .1ا.د /دغاً اىذيِ ٍذَذ اىؼطاس
 .2ا.دٍ /ذَذ دغْيِ ػثيذ
 .3ا.د /ػثذ اىَْؼٌ ٍذَذ ٍصطفي
 .4ا.د /يغيِ ٍذَ٘د ػثذاىشؤٗف
 .5دٍ /ذَذ ٍذَذي غاٌّ
 .6د /اىغيذ ٍصطفي اتشإيٌ
 .7د /ػثذ اىغْي دفْاٗي
ٗقذ ّاقش اىَجيظ اىَ٘ض٘ػاخ االتئ-:
اٗالّ :ظش اىَجيظ في اىطية اىَقذً ٍِ ط.ب /ػثذاىفتاح ٍْجذ عييٌ ٍذسط األٍشاض اىَؼذيح اىَغاػذ
تشأُ تؼئْ ٍذسعا ىألٍشاض اىَؼذيح ّظشا ىذص٘ىٔ ػيي شٖادج اىذمت٘ساج في األٍشاض اىَؼذيح ٍِ
دٗىح أىَاّيا
اىقشاس ٗ :افق اىَجيظ ػيي قشاس اىتؼيِ ديث أّٔ ٍِ دغِ اىغيش ٗ اىغي٘ك ٗ ٍيتضٍا تأداء ٗاجثاتٔ
اى٘ظيفيح تاىقغٌ ٍْز تؼئْ ٍؼيذا تاىنييح .
ثاّياّ :ظش اىَجيظ اىطية اىَقذً ٍِ ا.د/فيصو خييو اتشإيٌ تخص٘ص تذسيظ ٍادج األٍشاض اىَؼذيح
ىطالب تشّاٍج ٍشاقثح ج٘دج األغزيح تاىنييح
اىقشاسٗ :افق اىَجيظ ػيي تذسيظ ٍقشس األٍشاض اىَؼذيح مَادج أعاعيح ٗرىل ىشفغ اىَٖاساخ اىفْيح
ىخشيجي اىثشّاٍج في ػَيياخ اىفذض اىظإشي قثو ٗ تؼذ اىزتخ ٗػَيياخ اىنشف اىظإشي ػيي
اىيذً٘ ٗ ٍْتجاتٖا.
ثاىثاّ :ظش اىَجيظ اىطية اىَقذً ٍِ ا.د/فيصو خييو اتشإيٌ تخص٘ص تذسيظ ٍادج األٍشاض اىَؼذيح
ىطالب تشّاٍج اىصيذىيح اىثيطشيح اىزي عيتٌ تذسيغٔ تاىنييح ٍغتقثال.
اىقشاسٗ :افق اىَجيظ ػيي أُ يتٌ تذسيظ ٍقشس األٍشاض اىَؼذيح مَادج أعاعيح ٗ رىل ىَصيذح
اىطاىة اىَْٖيح ٗ تؼظيٌ األعتفادج ٍِ اىثشّاٍج ديث أُ األٍشاض اىَؼذيح تَثو أمثش ٍِ ٍِ %00
أٍشاض اىذي٘اّاخ ٗ أّٔ ال يج٘ص تذسيظ اىذٗاء تذُٗ تذسيظ اىذاء ٗرىل ىشفغ اىَٖاساخ اىفْيح
ىخشيجي اىثشّاٍج في ػَيياخ اىفذض اىظإشي قثو ٗ تؼذ اىزتخ ٗػَيياخ اىنشف اىظإشي ػيي
اىيذً٘ ٗ ٍْتجاتٖا.
ٗ.قذ اختتٌ اىَجيظ اػَاىٔ في تَاً اىغاػٔ اىثاّئ ظٖشا ٍِ ّفظ ا
اػضاء اىَجيظ
..............................
...............................
...............................
...............................
...............................

سئيظ اىَجيظ
ا.د /فيصو خييو اتشإيٌ

جاٍؼٔ تْٖا
ميئ اىطة اىثيطشي
قغٌ طة اىذي٘اُ

قشاس تْفيذي سقٌ (

) تتاسيخ

اىغيذ االعتاد اىذمت٘س /ػَيذ اىنيئ
تذئ طيثٔ ٗتؼذ
اديظ عيادتنٌ ػيَا تاُ ٍجيظ قغٌ طة اىذي٘اُ قذ ٗافق ػيي تؼيِ ط.ب /ػثذ اىفتاح ٍْجذ عييٌ
ٍذسعا تقغٌ األٍشاض اىَؼذيح ّظشا ألّٔ دصو ػيي شٖادج اىذمت٘ساج ٍِ أىَاّيا ٗ ٍشفق طئ
اىشٖاداخ اىذاىح ػيي رىل ٗ أّٔ دغِ اىغَؼح ٗ اىغي٘ك ٍٗيتضً تاداء ٗاجثاتٔ اى٘ظيفيح تاىقغٌ ٗ اىنييح
ٍْز تؼئْ ٍؼيذا تاىقغٌ.

ٗتفضي٘ا تقث٘ه ٗافش االدتشاً ٗاىتقذيش

سئيظ اىقغٌ
ا.د /فيصو خييو اتشآ

جاٍؼٔ تْٖا
ميئ اىطة اىثيطشي
قغٌ طة اىذي٘اُ

قشاس تْفيذي سقٌ (

) تتاسيخ

اىغيذ االعتاد اىذمت٘س /ػَيذ اىنيئ
تذئ طيثٔ ٗتؼذ
اديظ عيادتنٌ ػيَا تاُ ٍجيظ قغٌ طة اىذي٘اُ قذ ٗافق تذسيظ ٍادج األٍشاض اىَؼذيح مَادج أعاعيح
ىطالب تشّاٍج ٍشاقثح ج٘دج األغزيح تاىنييح ىشفغ اىَٖاساخ اىفْيح ىخشيجي اىثشّاٍج في ػَيياخ
اىفذض اىظإشي قثو ٗ تؼذ اىزتخ ٗػَيياخ اىنشف اىظإشي ػيي اىيذً٘ ٗ ٍْتجاتٖا.
.

ٗتفضي٘ا تقث٘ه ٗافش االدتشاً ٗاىتقذيش

سئيظ اىقغٌ
ا.د /فيصو خييو اتشإيٌ

