
 

 

 

 توظيف أساتذة التعلين العالي هساعذييإعالى عي إجزاء هبارياث                              

 بكليت الطب والصيذلت بأكاديز                         

 

 

أساتذج انتعهٍى انعانً يساعذٌٍ تكهٍح انطة ٔانظٍذنح  جٌعهٍ انسٍذ رئٍس جايعح اتٍ سْز تأكادٌز عٍ فتح يثارا

: ، فً انتخظظاخ انتانٍح 2019  ًوًبز11دورة  (يُظة 01 )تأكادٌز

 :الوذًيوى

   :العلوم السزيزيت

 

 علن التشزيح، الجزاحت و التخصصاث الجزاحيت

 

 (  01)   جزاحح انشزاٌٍٍ انًحٍطح -

 شزوط التزشيح

انًتزشحٌٕ انًذٌٍَٕ انذٌٍ طححٕا انًذج انعادٌح نإللايح تانًزاكش اإلستشفائٍح، يمز كهٍح تفتح ْذِ انًثارٌاخ فً ٔجّ 

انطة ٔانظٍذنح أٔ طة األسُاٌ انًحذدج تأرتع سُٕاخ عهى األلم فًٍا ٌخض انتخظظاخ انطثٍح أٔ انظٍذنٍح أٔ 

 .انًحافظح عهى األسُاٌ ٔتخًس سُٕاخ فًٍا ٌخض انتخظظاخ انجزاحٍح أٔ تخظض انطة انثاطًُ

ٌٔتعٍٍ عهى انًتزشحٍٍ إثثاخ لضاء سُح تكًٍهٍح فً انًشأنح أٔ انتكٌٍٕ أٔ انتذرٌة فًٍا ٌتعهك تانتخظظاخ 

 .انًحذدج يذج إلايتٓا انعادٌح فً ثالث سُٕاخ

 هلف التزشيح

ٌجة أٌ ٌٕجّ انًتزشحٌٕ نهًثاراج طهثاخ تمٍٍذْى يحزرج عهى ٔرق عادي تثٍٍ االسى انعائهً ٔانشخظً ٔعُٕاٌ  -

  انًتزشح  تاإلضافح إنى انتخظض انًطهٕب، إنى عًٍذ كهٍح انطة ٔانظٍذنح أكادٌز

 :ٌزفك ْذا انطهة ب

  يطثٕعح عهى لزص يذيج،PDF))َسخح إنكتزٍَٔح + فً سثع َسخ  تٍاٌ عٍ األنماب ٔاألعًال انعهًٍح -

 تٍاٌ عٍ انًٓاو اإلستشفائٍح انجايعٍح انتً سأنٓا انًتزشح، -

  َسخح يٍ شٓادج انذكتٕراِ فً انطة، -

 َسخح يٍ شٓادج انتخظض انًطهٕب، -

ٌجة أٌ تكٌٕ انثٍاَاخ اعالِ يشٕٓد تظحتٓا يٍ نذٌ عًٍذ كهٍح انطة ٔانظٍذنح انتً سهًتٓا، أٔ يشٕٓد عهى يطاتمتٓا 

نألطم يٍ طزف انسهطاخ انًختظح تانُسثح نهًتزشحٍٍ انًغارتح عهى شٓاداخ ٔأنماب أجُثٍح، ٔفً ْذِ انحانح نهكهٍح 

 .انحك فً انًطانثح تأطٕل انشٓاداخ ٔاألنماب انًذكٕرج أعالِ

 شٓادج تظحٍح يذج اإللايح فً انتخظض انًطهٕب، -

 يٍ تطالح انتعزٌف انٕطٍُح، (02)َسختاٌ -

 يٍ عمذ االسدٌاد، (02)َسختاٌ  -

 انًٕافمح عهى اجتٍاس انًثاراج يٍ ٔسارج انظحح نهًتزشحٍٍ انًٕظفٍٍ، -

 ظزفاٌ تطاتع تزٌذي ٌحًالٌ اسى ٔعُٕاٌ انًتزشح، -

 .حًٍع انٕثائك انزسًٍح انتً يٍ شأَٓا دعى يهف انتزشٍح تًا فٍٓا انشٕاْذ انًتعهمح تاألَشطح انثٍذاغٕجٍح -

 .بوقز كليت الطب والصيذلت بأكاديز 2019  أكتوبز11قبل هلفاث التزشيح  تودع

 

 

 

 


