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 لسن إدارة الوسخشفيبث
 

 :حعزيف عبم ببلمسن األكبديوي  :اوال

 
 

لزار الخزخيص 
 وحبريخه

آخز لزاراعخوبد 
 وحبريخه

الطبلت 
 االسخيعببيت

 عذد الطلبت 

497  -  
8/10/1990  

45   -   
5/12/2001  

180  

 
 
 

 :في المسن األكبديوي الطلبت  :ثبًيًب

 :الولخحميي ببلمسن هٌذ حأسيسه د الطلبت اعذاحطىر  .1
 حطىر أعذاد الطلبت في الجبهعت والكليت والخخصص الوعٌي

 
 الخطىر

 السٌت
 الجبهعت

 كليت
العلىم )

اإلداريت 
(والوبليت  

 حخصص
إدارة )

(الوسخشفيبث  

 5 348 1561 األونً

 16 316 1496 انثاَيت

 31 450 1564 انثانثت

 41 567 1704 انرابعت

 - - 356 انخايست

 93 1681 6681 الوجوىع

 
 :خزيجي المسن هٌذ حأسيسهد اعذاحطىر  .2

 

 2008/2009عذد انطهبت انخريجييٍ نهعاو انذراسي 

 انفصم االول
انفصم 
 انثاَي

انفصم 
 انصيفي

 انًجًىع

13 14  27 
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 :أعضبء هيئت الخذريس في المسن األكبديوي:   ثبلثًب

 
 

هيئت اسن عضى 
 الخذريس

الزحبت 
 األكبديويت

الجبهعت 
الوخخزج 

 هٌهب

الخخصص 
 الذليك

عًاٌ انعربيةت   أستار يساعذ َاصر سيف. د 1
نهذراسةةةةةةةاث 

 انعهيا

إدارة 
 يستشفياث

 فاروق انحًىد. د 2
 أستار يساعذ

إدارة خةةةةذياث  انماهرة
صةةةةحيت وأدارة 

 يستشفياث

 خانذ انجذيذ. أ  3
 يذرس

انجايعةةةةةةةةةةت 
 األردَيت

خةةةةذياث إدارة 
صةةةةحيت وأدارة 

 يستشفياث

 
  



                                                   PHILADELPHIA UNIVERSITY

 

 حطىر أعذاد أعضبء الهيئت الخذريسيت في المسن األكبديوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :وؤحوزاث العلويت للمسن األكبديويالٌشبطبث البحثيت وال:  رابعًب

 .2008/2009األبحبد العلويت والكخب الوٌجشة للعبم  .1
 

2008/2009 

 انًجًىع كتب يؤتًراث يجالث

1 10 1 12 

 
الوؤؤؤؤؤحوزاث والٌؤؤؤؤذواث العلويؤؤؤؤت للمسؤؤؤؤن األكؤؤؤؤبديوي للعؤؤؤؤبم   .  2

2008/2009 : 
 

عٌىاى 
 الٌذوة/الوؤحوز

 حأريخ االًعمبد
عذد 

االوراق /البحىد
 ي لذهجالخ

الجهبث 
 الوشبركت

هحؤبضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزة  1
 :بعؤٌىاى 

سيبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبث 
االعخوبديؤؤؤت فؤؤؤي 

 الوسخشفيبث
 

الخوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيس 
23/4/2009 

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبعت 
لبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت /12

32522 
 

  

 لسن إدارة الوسخشفيبث السٌت

2008/2009  4 

2007/2008  3 

2006/2007  4 

2005/2006  4 

2004/2005  5 

2003/2004  5 

2002/2003  3 

2001/2002  2 
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2     

 
 
 

الخؤؤؤؤي اممهؤؤؤؤب المسؤؤؤؤن األكؤؤؤؤبديوي للعؤؤؤؤبم  اإلًجؤؤؤؤبساث:  خبهسؤؤؤؤًب
2008/2009: 

 
  لسن إدارة الوسخشفيبث –لمبء هع الطلبت الجذد . 
 هحؤبضؤزة بعؤٌىاى : 

 سيبسبث االعخوبديت في الوسخشفيبث
 32522لبعت /12السبعت  23/4/2009الخويس 

 

 :الخطلعبث الوسخمبليت للمسن األكبديوي:  سبدسًب

 
أَشئ لسى إدارة انًستشفياث نتفعيم وتطبيك أسس ولىاعذ انعهىو 
اإلداريت في انًجال انصحي، ويٍ أجم انًحافظت عهً يستىي عال يٍ 

ي انخذياث انصحيت، ويعًم انمسى عهً تأهيم انكفاءاث انُىعيت وانجىدة ف
عهً َظى تمذيى انرعايت انصحيت يٍ أجم انُهىض بصحت األفراد وانجًاعاث، 
ضًٍ يعايير انُىعيت وانكفاءة وانفعانيت ورنك بانتخطيط وانتذريب عهً طب 
انكىارث وانطىارئ ويرالبت انعذوي، وتأكيذ جىدة وَىعيت انخذياث انطبيعيت 

 .ًخاطر انىظيفيت وإدارة األزياث انصحيتوان


