
                                                                                                             جبيؼخ كفشانشيخ          

    االعُبٌانفى ٔ تـــخ طكهيــــ      

                                                                               االداسح انؼبيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة

 يؼزًذ,,,                                 ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                         ػًيذ انكهيخ                                           ػ. انزؼهيى ٔانطالة

                    نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة سئيظ انجبيؼخَبئت                                                                                                                                                                    

  يحًذ يظطفٗ ػجذ انؼبل أ.د/           / أيُيخ يحًذ ْٔجخ                           أ.د / إيُبط أحًذ انجُذٖ                          .وأ.د                                                 

 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      هؼبو انجبيؼٗ ن (ـــخ)انفشلّ انثبنثانجبيؼخ  داخميٍ  ثأعًبء انغبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔانٕظبئف انًؼبَّٔ انمبئًيٍ ثبنزذسيظ

 انكهيخ انٕظيفيخانذسجخ  االعــــــــــــــى و

 انًُزذة يُٓب 

 انًمشس

 انًُزذة نزذسيغخ

 يالحظـــــبد  ػذد انغبػبد

 ػًهٗ َظشٖ

  1 2 انجشاحّ انؼبيّ ٔاَف ٔارٌ ٔحُجشح ٔسيذ  انطت انجششٖ أعزبر )ػًيذ كهيخ انطت( أ.د/ طّ أحًذ إعًبػيم  .1

 انجشاحّ انؼبيّ ٔاَف ٔارٌ ٔحُجشح ٔسيذ   اانجششٖ انطت يذسط  ػجبط  يحًذ د/ سضب فٕصٖ  .2

  1 2 أيشاع ثبطُـــخ ٔجهذيخ ٔرُبعهيخ  انجششٖ انطت يذسط  ػًشٔ خهيفّ حغيٍ ػثًبٌ/د  .3

 

ثبنزذسيظ فٗ كهيبد انجبيؼخ ( يٍ انالئحخ انزُفيزيخ نمبٌَٕ رُظيى انجبيؼبد ٔانزٗ رمضٗ ثبالرٗ : نشئيظ انجبيؼخ اٌ يؼٓذ انٗ اػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔعبئش انمبئًيٍ  275ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

(  278ٔرنك ثُبء ػهٗ الزشاح يجهظ انكهيخ انًُزذة انيٓب ٔثؼذ اخز سأٖ يجهظ انكهيخ انًُزذة يُٓب ... ٔانًبدح ) انمبء دسٔط أ يحبضشاد أ انميبو ثزًبسيٍ ػًهيخ فٗ غيش كهيبرٓى داخم انجبيؼخ 

فٗ يبدرّ نهُظبة انًُظٕص  انمبئًيٍ ثبنزذسيظ فيّ . كمانفمشح االٔنٗ " ال يجٕص انُذة انٗ انمغى نهزذسيظ فٗ الغبو انهيغبَظ أ انجكبنٕسيٕط اال ارا اعزٕفٗ اػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔغيشْى يٍ 

 ػهيّ .        
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      نهؼبو انجبيؼٗ  (انفشلخ انثبنثخ) داخم انكهيـــخثأعًبء انغبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔانٕظبئف انًؼبَّٔ انمبئًيٍ ثبنزذسيظ يٍ 

 " قسم طب األسنان التحفظى "

 يالحظبد  ػذد انغبػبد اعى انًمشس انٕظيفيخانذسجخ  االعـــــــــــــى و

 ػًهٗ َظشٖ

  4 1 زحفظٗركُٕنٕجيب طت االعُبٌ ان يذسط د/ يُٗ انششثيُٗ حبفع  .1

 زحفظٗركُٕنٕجيب طت االعُبٌ ان يذسط  ط / حُبٌ أحًذ َجيم عهيًبٌ   .2

 يذسط يغبػذ ط/ سشب يحًذ سضب عاليخ  .3

 

 

 ػًهٗ 

 زحفظٗركُٕنٕجيب طت االعُبٌ ان

 ـــــــــ

 ط/ كشو يحًذ ػجذانحًيذ  .4

 

 يؼيذ

 

 يؼيذِ ط/ ايّ يحًذ يحًٕد يَٕظ  .5

 

 

أ انميبو  ٔ يحبضشاد( يٍ انالئحخ انزُفيزيخ نمبٌَٕ رُظيى انجبيؼبد ٔانزٗ رمضٗ ثبالرٗ : نًجهظ انكهيخ اٌ يكهف اػضبء ْئيخ انزذسيظ ثبنكهيخ انمبء دسٔط ا 276ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

 ثزًبسيٍ ػًهيخ فٗ االلغبو انًهحميٍ ثٓب أ فٗ غيشْب داخم انكهيخ ٔرؼزجش انكهيخ ثبلغبيٓب ٔانًؼبْذ انزبثؼخ نٓب ٔحذح لبئًخ ثزارٓب .
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      (  نهؼبو انجبيؼٗ انثبنثخانفشلخ ) داخم انكهيـخثأعًبء انغبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔانٕظبئف انًؼبَّٔ انمبئًيٍ ثبنزذسيظ يٍ 

 ة "الصناعي ةقسم اإلستعاض" 

 يالحظـــــبد  ػذد انغبػبد اعى انًمشس انذسجخ انٕظيفيخ االعـــــــــــــى و

 ػًهٗ َظشٖ

 يذسط  د/ َٕسْبٌ أحًذ ساغت  .1

  

 إعزؼبضّ طُبػيّ ركُٕنٕجيب 

 
1 4  

 ػجذِط /ايًبٌ طجشٖ   .2

     

 يذسط يغبػذ

     

 

 ػًهــٗ 

 

 إعزؼبضّ طُبػيّ ركُٕنٕجيب 

 ـــــــــ

 يذسط يغبػذ ط/ ٔعبو انششيذٖ   .3

 

 ػجذانؼضيض  ط / ثبعى طبسق   .4

  

 يذسط يغبػذ

    

 يؼيذ َٕساٌ اعبيخ حًبد ط/   .5

    

 يؼيذ ْٔذاٌ  احًذ ػهٗ ايُبط عؼيذط/   .6

    

 

الالئحت التٌفيريت لقبًىى تٌظين الجبهعبث والتى تقضى ببالتى : لوجلس الكليت اى يكلف اعضبء هئيت التدزيس ببلكليت القبء دزوس ( هي  672وذلك فى ضىء احكبم الوبدة ) 

 براتهب . ب وحدة قبئوتاو هحبضساث او القيبم بتوبزيي عوليت فى االقسبم الولحقيي بهب او فى غيسهب داخل الكليت وتعتبس الكليت ببقسبههب والوعبهد التببعت له
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      (  نهؼبو انجبيؼٗ انفشلخ انثبنثخ) داخم انكهيـخثأعًبء انغبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔانٕظبئف انًؼبَّٔ انمبئًيٍ ثبنزذسيظ يٍ 

 " التيجان واجلسورقسم " 

 يالحظـــــبد  ػذد انغبػبد اعى انًمشس انذسجخ انٕظيفيخ االعـــــــــــــى و

 ػًهٗ َظشٖ

  ركُٕنٕجيب انزيجبٌ ٔانجغٕس يذسط  طّ د/ احًذ اعًبػيم  .1

 
1 4  

 ػًهــٗ يذسط يغبػذ  ط/ َٓبل يحًٕد عًشِ  .2

  ركُٕنٕجيب انزيجبٌ ٔانجغٕس 

 ـــــــــ

 يذسط يغبػذ  ط/ اييشح حغيٍ ػجذ انهطيف حًبد  .3

 يؼيذح اثٕ اعًبػيمط/ انضْشاء ػبدل طجحٗ   .4

 يؼيذح ط/ ايّ يغؼذ ػجذ انخبنك عهطبٌ  .5

 يؼيذح ايُبط احًذ اعًبػيم ثذس صيذط/   .6

 

( هي الالئحت التٌفيريت لقبًىى تٌظين الجبهعبث والتى تقضى ببالتى : لوجلس الكليت اى يكلف اعضبء هئيت التدزيس ببلكليت القبء دزوس  672وذلك فى ضىء احكبم الوبدة ) 

 حدة قبئوت براتهب .هحبضساث او القيبم بتوبزيي عوليت فى االقسبم الولحقيي بهب او فى غيسهب داخل الكليت وتعتبس الكليت ببقسبههب والوعبهد التببعت لهب واو 
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      نهؼبو انجبيؼٗ   انفشلّ انثبنثخ()  ثأعًبء انغبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔانٕظبئف انًؼبَّٔ انمبئًيٍ ثبنزذسيظ يٍ خبسج انجبيؼخ

انذسجخ  االعــــــــــــــى و 

 انٕظيفيخ

انًمشسانًُزذة  انكهيخ انًُزذة يُٓب

 نزذسيغخ

اجًبنٗ  ػذد انغبػبد

 انغبػبد

ػذد ايبو 

 االَزذاة

 يالحظــــــبد

 ػًهٗ َظشٖ

  1 2 ـــــــ 2 انفىْغزٕنٕجي  انًُيبطت أعُبٌ  أعزبر أ.د/ ػهٗ اثٕ شًؼخ 1

  

يٕافمخ    يجهظ انكهيخ  ( يٍ انالئحخ انزُفيزيخ نمبٌَٕ رُظيى انجبيؼبد ٔانزٗ رمضٗ ثبالرٗ : يجٕص انُذة نهزذسيظ يٍ خبسج انجبيؼخ ثمشاس يٍ سئيظ انجبيؼخ ثؼذ 277ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

انًغبط ثحغٍ عيش انؼًم ثبنكهيخ انًُزذة يُٓب ٔال اٌ يؤدٖ انٗ رغيت انًُزذة ػٍ يمش ػًهّ الكثش يٍ يٕييٍ فٗ االعجٕع  . ٔيجٕص ٔاخز ساٖ يجهظ انمغى انًخزض ثششط اال يكٌٕ يٍ شأٌ انُذة 

 انُذة كم انٕلذ , ٔفٗ ْزِ انحبنّ يؼزجش اػبسح ٔيخضغ الحكبو االػبساد .
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      نهؼبو انجبيؼٗ  (انثبنثخداخم انكهيـخ )انفشلخ ثأعًبء انغبدِ اػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔانٕظبئف انًؼبَّٔ انمبئًيٍ ثبنزذسيظ يٍ 

 يالحظــــــــــبد ػذد انغبػبد اعى انًمشس انمغى انذسجخ انٕظيفيخ االعــــــــــــــى و

 ػًهٗ َظشٖ

  2 ــــــ ْغزٕنٕجي انفى  ثيٕنٕجيب انفى  يغبػذ يذسط ط/ خهٕد يظطفٗ طبثش 1

 يؼيذ ط / يحًٕد جبثش انشفبػٗ  2

 

رٗ : نًجهظ انكهيخ اٌ يكهف اػضبء ْئيخ انزذسيظ ثبنكهيخ انمبء دسٔط أ ٔانزٗ رمضٗ ثبآل ( يٍ انالئحخ انزُفيزيخ نمبٌَٕ رُظيى انجبيؼبد 276ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

 زارٓب .انميبو ثزًبسيٍ ػًهيخ فٗ االلغبو انًهحميٍ ثٓب أ فٗ غيشْب داخم انكهيخ ٔرؼزجش انكهيخ ثبلغبيٓب ٔانًؼبْذ انزبثؼخ نٓب ٔحذح لبئًخ ثيحبضشاد أ 

 

 


