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  ض الحاالث الحزجت والطىاريء ضمن أكطام الكلُت بالالئحت الجذًذة بلزار أدرج كطم جمٍز

خ0473وساري ركم )  .92/8/9302 ( بتاٍر

 جيهان عبذالحكُم ًىوظ كأول رئِظ مجلظ كطم بلزار الطُذ أ.د /جم جكلُف الطُذة أم.د/ 

خ7033رئِظ الجامعت ركم )  .9/09/9302 ( بتاٍر

 خ  .92/09/9302  جم اوعلاد أول مجلظ لللطم بتاٍر

 باللطم وججهيزه بأحذث الىضائل التعلُمُتوالطىارئ  جم اوػاء معمل الحاالث الحزجت  ،

ضُت ملزض ى الحاالث الحزجت علُم الطالبتل  أحذث الطزق فى اللُام باملهاراث التمٍز

ماهُكاهاث  مثلالخاصت باملعمل  جهشةلا أحذث جم عمل ملاٌطت لػزاء كما  ،والطىارئ 

ب على  ب على  ،اوعاع الللب والصذرللتذٍر التىفظ الصىاعى، التػفُط،  ةجهش أوالتذٍر

ب على لاصاباث املتعذدة وغيرها من  فى هذا  جهشة التى جخذم العملُت التعلُمُتلا التذٍر

 . التخصص

  خ  بالكلُت غباب الباحثين غارك اللطم في فعالُاث مؤجمز  .90/00/9302بتاٍر

  ض  املجتمع املذوي ذمتخو التعاون أوجه غارك اللطم في بُت لهُئت التمٍز بأعطاء دوراث جذٍر

خ  بمطتػفي اًتاي البارود العام بىسارة الصحت  .0/9393بتاٍر

  ت.افل الطبُت التى جلىم بها الجامعاملػاركت فى اللى  

 بالكلُت لطالب مزحلت البكالىرٍىص باللطم الخاصت امللزراث اثجىصُف عمل جم. 
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 ض الحاالث الحزجت والطىاريء ملزراث اثجىصُف عمل جم لطالب  باللطم الخاصت جمٍز

 . بالكلُت الذراضاث العلُا

  زحلت  املاجطتير والذكتىراه في ملللتسجُل أبىابه لطالب الذراضاث العلُا اللطم فتح

ض الحاالث الحزجت والطىاريء.  جمٍز

  ظ الىظزي والعملي لطالب الذراضاث العلُا باللطموضع خطت  .التذَر

 ظال فى املػاركت ض ال لطمب الثاهُت الفزكتلطالب  تذَر    والجزاحي بالكلُت.باطنالتمٍز

 ب العملي فى املػاركت   باطنالتمٍزض ال لطمب الثاهُت الفزكتلطالب  لاغزاف علي التذٍر

 والجزاحي بالكلُت.

  ظ ملزراث الحاالث الحزجت والطىاريء لطالب البرهامج املكثف ض جامعت بكلُت اجذَر لتمٍز

 طىطا.

 ظ ملزراث الحاالث الحزجت والطىاريء  لطالب البرهامج التلن  وملزر التلُُم الصحي جذَر

ض جامعت طىطا. )حاالث حزجت(  باملعهذ الفن  للتمٍز

  ظ مزحلت ملزراث الحاالث الحزجت والطىاريء بىظام الطاعاث املعتمذة لطالب جذَر

ض جامعت كفز الػُخالبكالىرٍىص ب والعام  9308/9302للعام الجامعي  كلُت التمٍز

 .9302/9393الجامعي 

 

  لطمالرئِظ مجلظ كائم بعمل        

 جيهان عبذالحكُم ًىوظ  /أم.د      


