
 

 
 

 2019إػالٌ تٕظٍف بانصُذٔق انٕطًُ نهضًاٌ االجتًاػً 

 (إػادة فتح انًباساة)
 

 : نهًُاصب انتانٍت 2019ٌُظى انصُذٔق انٕطًُ نهضًاٌ االجتًاػً يباساة نهتٕظٍف بشسى سُت 

 

(   يُاصب03  ) 2+ تمٌٍُٕ يتخصصٌٕ  باكانٕسٌا  (1

: ششٔؽ انًشاسكح فٙ انًثاساج 

 .  فًا فٕق1993سُح  (ج)يضداد -

تًؼذل   أػالِانرخظضفٙ  (دتهٕو انرمُٙ انًرخظض، شٓادج انرمُٙ انؼانٙ، انذتهٕو انجايؼٙ نهركُٕنٕجٛا) 2+دتهٕو تاكانٕسٚا داطم ػهٗ  -

.   ػهٗ األلم12/20

 .يغشتٙ انجُسٛح -
 

 (صب ا  ي08ٍ ) نًؼاْذ انتكٌٍٕ فً يٍٓ انتًشٌضلانطٕس األٔ دبهٕو  انحاصهٌٕ ػهى االختصاصاثٔيتؼذد يًشضٌٕ  (2

 انؼذد انًذٌُت/ تؼٍٍٍ تخصص دبهٕو 

 

 األٔل نًؼاْذ انركٍٕٚ انطٕسدتهٕو 

  فٙ يٍٓ انرًشٚغ

يرؼذد  (ج)يًشع

االخرظاطاخ 
يظذاخ انؼًاٌ االجرًاػٙ  

08 

 08انًجًٕع 
 

: ششٔؽ انًشاسكح فٙ انًثاساج 

.   فًا فٕق1974سُح  (ج)يضداد -

 . األٔل نًؼاْذ انركٍٕٚ فٙ يٍٓ انرًشٚغانطٕسدتهٕو داطم ػهٗ  -

 .يغشتٙ انجُسٛح -

 
 

 انخاصت أٔ انجايؼاث نًذاسس ٔ ا،انًؤسساثأٔ بتكٌٍٕ أٔنً  ،انًغشبٍت انؼًٕيٍت انجايؼاث انًذاسس ٔ ،دبهٕياث انًؤسساثتمبم نهتششٍح فمظ 

. انًتٕفشة ػهى شٓادة انًؼادنت يسهًت يٍ ٔصاسة انتشبٍت انٕطٍُت ٔ انتكٌٍٕ انًًُٓ ٔ انتؼهٍى انؼانً ٔ انبحث انؼهًًاألجُبٍت 

 

:  انًؼهٕياذٙ ح فمؾ ػثش انشاتؾ٘يأل اسرًاسج انرششٚجة 
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 انشاتؾ، ٔ ٚؼرًذ فٙ إثثاخ رنك ذاسٚخ انرسجٛم انًؤكذ ػثش (GMT+1) يُتصف انهٍمفً  2019 اكتٕبش31 آخش أجم نًهئ اسرًاسج انرششٛخ ْٕ

. تاالسرالو انًرششذٍٛ سٛرى إًشؼاس .انًؼهٕياذٙ
 

َسخح يٍ انذتهٕو فٙ انرخظظاخ انًشاس إنٛٓا .- (انٕاجٓح األيايٛح ٔانخهفٛح)َسخح يٍ شٓادج انثكانٕسٚا .- انسٛشج انزاذٛح -:يٌٍتكٌٕ يهف انتششٍح 

َسخح يٍ شٓادج انًؼادنح فٙ -  (إنضايٛح ادرٕاء انذتهٕو ػهٗ انرخظض أٔ إسفالّ تشٓادج ذثثرّ) 2019أػالِ، ٔ ذمثم شٓادج انُجاح فمؾ نخشٚجٙ سُح 

َسخح يٍ انثطالح انٕؽُٛح نهرؼشٚف .-  (غٛش يؼٍُٛ  االخرظاطاخٔيرؼذدٌ يًشػٕال) َسخح يٍ كشف انُمؾ ٔيؼذل انُجاح.- دانح ٔجٕتٓا

َسخح -  االخرظاطاخ٘ يرؼذد ٍٚيًشع فمؾ نمفٙ دانح ٔجٕتٓا َسخح يٍ شٓادج انؼشػٛح –  َسخح يٍ شٓادج انؼًم.- (انٕاجٓح األيايٛح ٔانخهفٛح)

َسخح يٍ انثطالح انخاطح نهًرششذٍٛ رٔ٘ طفح يمأو، يكفٕنٙ األيح أٔ لذياء انؼسكشٍٚٛ -  يٍ تطالح انًؼاق نألشخاص رٔ٘ االدرٛاجاخ انخاطح

. (ٚخض انًرششذٍٛ يٕظفٙ انذٔنح فمؾ)يسهى يٍ ؽشف يظانخ ذذتٛش انًٕاسد انثششٚح نإلداسج انًشغهح  ذشخٛض الجرٛاص انًثاساج .-  أٔ انًذاستٍٛ
 

 .  تُسخ جًٍغ ٔثائك يهف انتششٍح بٕاسطت انًاسح انضٕئً ٔتهحك يغ استًاسة انتششٍح ػبش انشابظ انًؼهٕياتً انًزكٕس أػالِ:يهحٕظت

 

 

 

 

 

 

انؼذد انًذٌُت / تؼٍٍٍ تخصص دبهٕو 

 : 2+ تاكانٕسٚا 

دتهٕو انرمُٙ انًرخظض، 

انذتهٕو  شٓادج انرمُٙ انؼانٙ،

 انجايؼٙ نهركُٕنٕجٛا

( DTS , DUT , BTS) 

 انطة انذٕٛ٘

(Biomédical) 

انذاس انثٛؼاء،  - (1)، دسب غهف  (1)اكادٚش : يظذاخ انؼًاٌ االجرًاػٙ  

انذاس انثٛؼاء  - (1)انذٙ انذسُٙ 
03 

 03انًجًٕع 



 

 
 

 

  :إجشاءاث انًباساة  -
 

 انطب انحٍٕي فً 2 +يتخصصٌٕ  باكانٕسٌا التمٌٍُٕ ال (Biomédical) 
 

. 17/11/2019 سٛرى اسرذػاء انًرششذٍٛ انًؤْهٍٛ تؼذ ػًهٛاخ انفشص، االَرماء ٔ انرُمٛؾ الجرٛاص االخرثاس انكراتٙ انز٘ سٛجشٖ تانذاس انثٛؼاء  ٕٚو

 .تاسرثُاء انًرؼادنٍٛ ، ػهٗ االلظٗ استغ يشاخ ػذد انًُاطة انًفرٕدح نهرثاس٘االخرثاس انكراتٙ،سٛٓى 

: دسة االسرذماق ٔسٛرى فمؾ اسرذػاء انًؤْهٍٛ الجرٛاص االخرثاس انشفٕ٘ ػهٗ انشكم انرانٙ انًرششذٍٛ  سٛرى ذشذٛة االخرثاس انكراتٙ،تؼذ اجرٛاص 
 

انؼذد األلصى انًتشلب الجتٍاص 

 االختباس انشفٕي 
تخصص  دبهٕو 

2+ ا ذخظظٌٕ تاكانٕس٘وذمٌُٕٛ  (Biomédical) انطة انذٕٛ٘  تاسرثُاء انًرؼادنٍٛ،(ج) يرششخ6  

، شاسع دمحم انخايس 649تانًمش انًشكض٘ نهظُذٔق انٕؽُٙ نهؼًاٌ االجرًاػٙ  ب  29/11/2019 ٕٚوسٛجشٖ االخرثاس انشفٕ٘ تانذاس انثٛؼاء 

. انذاس انثٛؼاء
 

 األٔل نًؼاْذ انتكٌٍٕ فً يٍٓ انتًشٌضانطٕس دبهٕو انحاصهٌٕ ػهى االختصاصاث ٔيًشضٌٕ  يتؼذدال  
 

تاسرثُاء  ، فٙ دذٔد ثالخ يشاخ ػذد انًُاطة انًفرٕدح نهرثاس٘  سٛرى اسرذػاء انًرششذٍٛ انًؤْهٍٛ تؼذ ػًهٛاخ انفشص، االَرماء ٔ انرُمٛؾ

 .انًرؼادنٍٛ

انؼذد األلصى انًتشلب الجتٍاص 

 االختباس انشفٕي 
تخصص  دبهٕو 

  تاسرثُاء انًرؼادنٍٛ،(ج) يرششخ24
 

يرؼذد االخرظاطاخ  (ج)يًشع   األٔل نًؼاْذ انركٍٕٚ فٙ يٍٓ انرًشٚغانطٕسدتهٕو 

 

، شاسع دمحم انخايس 649 تانًمش انًشكض٘ نهظُذٔق انٕؽُٙ نهؼًاٌ االجرًاػٙ ب 19/11/2019 ٕٚوسٛجشٖ االخرثاس انشفٕ٘ تانذاس انثٛؼاء 

. انذاس انثٛؼاء

 :تُبٍّ 

 .دفغ أي َفماث أٔ سسٕو ال ذسرهضو  انرٕظٛفجًٛغ يشادم ػًهٛح -

 يهف ٔذذًٛم جًٛغ ٔثائكح فمؾ ػثش انشاتؾ انًزكٕس أػالِ ٔانرذمك يٍ طذح انثٛاَاخ انًسجهح ٘إنضايٛح يأل اسرًاسج انرشش -

.   ذأكٛذ انرسجٛمالسرذانح ذؼذٚهٓا أٔ دزفٓا تؼذ انرششٛخ، 

 .سٛرى إنغاء االسرًاساخ أٔ انًهفاخ غٛش انكايهح أٔ غٛش انًطاتمح نهرخظظاخ انًطهٕتح أٔ انًرؼًُح نثٛاَاخ كارتح -

 نزٔ٘ االدرٛاجاخ انخاطح %7 يٍ انًُاطة نفائذج انًمأيٍٛ ٔ يكفٕنٙ األيح، ٔ لذياء انًذاستٍٛ ٔ انؼسكشٍٚٛ ٔ %25ذخظض  -

. ٔسررى يؼانجرٓا ٔفما نهُظٕص انرُظًٛٛح انًؼرًذج

ٚجة ػهٗ األشخاص انًرٕفشٍٚ ػهٗ طفح يمأو، يكفٕل األيح، لذياء انًذاستٍٛ ٔ انؼسكشٍٚٛ ٔػغ يهفاخ ذششٛذاذٓى ػٍ ؽشٚك  -

يؤسسح انذسٍ انثاَٙ نألػًال االجرًاػٛح نمذياء انًذاستٍٛ يشفمح تشٓادج ذثثد طفرٓى ٔرنك تؼذ ٔػغ ذششٛذٓى ػثش انشاتؾ 

 .اإلنكرشَٔٙ انًشاس إنّٛ سهفا

ٚرؼٍٛ ػهٗ انًرششذٍٛ انًمثٕنٍٛ تظفح َٓائٛح أٌ ٚكَٕٕا يرذشسٍٚ يٍ أ٘ انرضاو يُٓٙ ٔ أٌ ٚكَٕٕا جاْضٍٚ ٔجٕتا ػهٗ أتؼذ ذمذٚش  -

 :ٕٚو 

 16/12/2019 يرؼذد االخرظاطاخ تانُسثح نهًرششذٍٛ انذاطهٍٛ ػهٗ دتهٕو يًشع. 

 

 23/12/2019ٗفٙ انطة انذٕٛ٘  انًرخظض٘ انرمٍ دتهٕو تانُسثح نهًرششذٍٛ انذاطهٍٛ ػه (Biomédical) 
 

، ٚشجٗ ذظفخ انًٕالغ (...ؽشٚمح انرششخ، انجذٔل انضيُٙ نهؼًهٛح يمش انرؼٍٛٛ، انششٔؽ انًطهٕتح،(انرٕظٛف  نًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ دٕل ػًهٛحل
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