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 أعٕاٌ انجذيذج –كهيح انطة  –اٌ انثشيذي:ـ  جايؼح أعٕاٌ  انؼُٕ

Address: Faculty of Medicine- Aswan University- Aswan. Egypt 

 يحضش انهجُح تشأٌ انرظهًاخ انًقذيح يٍ انطالب انزيٍ ادٔا ايرحاَاخ انذساعاخ انؼهيا نذٔس أكرٕتش 2022 و
 

نشتتتتتتترٌٕ انذساعتتتتتتتاخ  انطتتتتتتتة كهيتتتتتتتح ٔكيتتتتتتتم – يصتتتتتتتط    غتتتتتتتيٍيحًتتتتتتتذ د /  اجرًؼتتتتتتد نجُتتتتتتتح انرظهًتتتتتتتاخ تش اعتتتتتتتح أ 

شتتتتتت   أعتتتتتتٕاٌ تًكرتتتتتتة ػًيتتتتتتذ انكهيتتتتتتح تًغر ظٓتتتتتتشا 22ٔس تتتتتتيظ انهجُتتتتتتح عتتتتتت  ذًتتتتتتاو انغتتتتتتاػح  انؼهيتتتتتتا ٔانثحتتتتتتٕز

 انجايؼ   

  حضٕس كالً يٍ انغادج :ت
 

 ػًيذ كهيح انطة تجايؼح أعٕاٌ   ٔ أعرار جشا ح انًغانك انثٕنيح         أ  د/ يحًذ صك  ػه  أ ًذ – 2

                         

 تجايؼح أعٕاٌ  عاخ انؼهيا ٔانثحٕزطة نشرٌٕ انذسأكيم كهيح انٔ أعرار جشا ح انًغانك انثٕنيح           أ  د/ يحًذ يصط    غيٍ -2

 

 تطة أعٕاٌ أيشاض انُغاء ٔانرٕنيذأعرار يحًذ صالح انذيٍ عًٓ        / دأ  -3

 

 انصاَ جضء انٔس يظ كُرشٔل دكرٕساِ  طة ٔجشا ح انؼيٌٕأعرار يغاػذ             أ ًذ عرح  أ ًذ جثش د / -4

 

 نقهة ٔاألٔػيح انذيٕيح ٔس يظ كُرشٔل دكرٕساِ انجضء األٔل انركًيه  أعرار يغاػذ طة ا إتشاْيى  أيًٍ ياْش ػشى  د / -5

  

 :نطهثح انرظهًاخ ٔقشسخ انهجُح االذ  تؼذ عحص أٔساق االجاتح 
 

 اعى انطثية انًرظهى انرخصص انًٕاد انًرظهى عيٓا ساي انهجُح

ذى يشاجؼح كشاعح اإلجاتح ٔاػادج سصذ انذسجاخ 

 انطثيثحيٍ َجاح ٔقثٕل انرظهى ٔسعغ انُريجح ٔذث

ع   600/  5 347ػه   ح اصه ا يس آَ

ع   275/250ػه   دانرحشيشي ٔ صه

 انؼًه ع   350 /220ػه   دٔ صه انش ٕي

ع   5/2200 732ػه   دكٌٕ  صهزا عرٔتٓ

كٌٕ ٔتانران  ذ % 0 62انًجًٕع انكه   تُغثح 

   ػه  ذقذيش يقثٕل دٔ صه حَاجح انطثيثح

  

 

 يقشس

يرقذو ( نرٕنيذأيشاض انُغاء ٔا)   

  

" ٔسقح أٔن  ٔشاَيح ٔشانصح ٔساتؼح 

"  

 

 دكرٕساِ

( انصاَ ) انجضء   

 

ذخصص   
 

  "  "أيشاض انُغاء ٔانرٕنيذ 

 

صيُة يحًذ أتٕ /  ط

  يصط   انؼثاط

ذى يشاجؼح كشاعح اإلجاتح ٔاػادج سصذ انذسجاخ 

 يس , ٔنيظ نهطثية  ق ع  اي دسجح إضاعيح 

انرحشيشي  ع  50/  5 35اَّ  اصم ػه  

ع  انش ٕي ٔتٓزا  50/ 5 27ٔ اصم ػه  

ع  انًجًٕع  63/200عيكٌٕ  اصم ػه  

ٔتانران  يكٌٕ انطثية  % 0 63انكه   تُغثح 

  % ع  انش ٕي60نؼذو  صٕنّ ػه  ساعة 

 

 يقشس

انثاشٕنٕج  ٔانًيكشٔتيٕنٕج  ( )   

  

 دكرٕساِ

( األٔل انركًيه ) انجضء   

 

ذخصص   
 

  "  " أيشاض انُغاء ٔانرٕنيذ

 

أ ًذ يحًذ ػثذ  / ط

  انحًيذ أ ًذ

  


