
انمهتقً انسىىٌ انعهمٍ انسابع عه مرض انربى 

 

انمىظمىن 

  خبهعخ الولل طعْد ثي عجذالعشٗش للعلْم الصح٘خ

  هذٌٗخ الولل عجذالعشٗش الطج٘خ ثبلزٗبض

  ثبلزعبّى هع الدوع٘خ الظعْدٗخ لطت ّخزاحخ الصذر

 

  :انرسانة

 عي هزض الزثْ هع رقذٗن هعلْهبد ّرْص٘بد  الصحٖلذٓ العبهل٘ي فٖ الودبل  الوعزفخ عشٗش د

.  الوزعلقخ ثبلوزضّرشد٘ع الجحْس حذٗثخ عي رشخ٘ص ّعالج الزثْ 

 

  انتعهُمُة األهذاف
  : ٗظعٔ االخزوبع الظٌْٕ الظبثع إلٔ رحق٘ق األُذاف الزعل٘و٘خ الزبل٘خ

.  فِن رعزٗف هزض الزثْ ّهذٓ اًزشبرٍ• 

 .  فِن الْصف الظزٗزٕ لوزض الزثْ• 

.  هظججبد الحظبط٘خ الوخزلفخهٌبقشخ دّر • 

.  االطالع علٔ الزْص٘بد الحذٗثخ عي هزض الزثْ• 

عالقخ الزثْ هع األهزاض األخزٓ هثل حظبط٘خ الدْ٘ة األًف٘خ ّرزاخع أحوبض  االطالع علٔ• 

.  الوعذح 

.  هعزفخ الزعبهل هع الحبالد الزٖ ٗصعت عالخِب• 

.  االقزصبدٗخ الوؤثزح فٖ هزض الزثْرحذٗذ العْاهل   •

 

  انمستهذفانحضىر 
 العبهل٘ي فٖ األطجبء:  الشزٗحخ الزبل٘خالولزقٔ الظٌْٕ العلوٖ الظبثع عي هزض الزثْٗظزِذف 

ّمذلل .  الطْارئّطت ، األطفبلطت ّطت األطزح ، ّالطت الزئْٕ ، ّالطت الجبطٌٖ ، 

ّالوِزو٘ي  ّالوثقف٘ي الصح٘٘ي،  الدِبس الزٌفظٖ ، ّالووزضبد ، ٕهعبلحّ ، حص٘ذلٗظزِذف ال

.  ثوزض الزثْ

 

   االعتماد

 18 الولزقٔ الظٌْٕ العلوٖ الظبثع عي هزض الزثْ  الظعْدٗخ للزخصصبد الصح٘خهٌحذ الِ٘ئخ

.  طبعخ رعل٘و٘خ

 

  انمكان
. ثبلزٗبضًبدٕ ضجبط الحزص الْطٌٖ للشؤّى الصح٘خ 

 

: مذَر انمهتقٍ

 

 ثي طعذ الوعوزٕهحوذ . د

، خبهعخ الولل طعْد ثي عجذالعشٗش للعلْم لشؤّى الظزٗزَٗ ، مل٘خ الطت الوشبرك لعو٘ذال

  الصح٘خ

الزٗبض  ةهذٌٗخ الولل عجذالعشٗش الطج٘خ األهزاض الصذرٗخ، اطزشبرٕ 

 



محاور انمهتقٍ 

 

 (مه انثامىة صباحاً حتً انرابعة بعذ انظهر(2008 ماَى، 6انثالثاء، : انُىو األول
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مىاضُع مهمة فٍ انربى : انمحىر انسادس

عجذهللا الحزثٖ  . حظ٘ي الوطز ، ّد. د: ٗزأص الدلظخ

هحوذ األحوزٕ . حظ٘ي الوطز، ّد. ُبًٖ لجبث٘ذٕ، ّد. ف٘صل القص٘وٖ، ّد. د. أ: الوحبضزّى


