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الجمهوريت التووسيت 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جـووس املىار جـامعت

 إدارة الشؤون ألاكاديميت والشراكت العلميت

 للشؤون البيداغوجيت والحياة الجامعيتف .إ

 مصلحت الشؤون الطالبيت

 

 2016/2017 دراست ملفاث الىقل للسىت الجامعيتاملقاييس املعتمدة في 

 باملدرست العليا لعلوم وجقىياث الصحت بتووس

جنت امللاًيس الخاليت باملدرست الػليا لػلوم وجلنياث الصحت بخونسبناء غلى جدول طاكت إلاسديػاب 
َّ
، اغخمدث الل

: 2017-2016في دراست ملفاث النلل للسنت الجامػيت 

 املقاييس الشعبت املستوو 

  نلطت15 (≥)مجموع النلاط املسندة للملف ٌساوي أو ًفوق  - إلاجاسة الخطبيليت في ألادواجيت الجزاحيت ثانيتسنت 

سنت ثانيت 
إلاجاسة الخطبيليت في الخطبيليت في البيولوجيا 

 الطبيت
 نلطت 25 (≥)مجموع النلاط املسندة للملف ٌساوي أو ًفوق  -

  مجموع النلاط املسندة للملف  - إلاجاسة الخطبيليت الخوليد ثانيتسنت 

سنت ثانيت 
إلاجاسة الخطبيليت في الخصوٍز الطبي واملداواة 

 باألصػت
 جطابم محخوى البرامج -

 جطابم محخوى البرامج - إلاجاسة الخطبيليت في الخبنيج وإلانػاشسنت ثانيت 

 جطابم محخوى البرامج - إلاجاسة الخطبيليت في حفظ الصحت سنت ثانيت

 جطابم محخوى البرامج - إلاجاسة الخطبيليت في الزغاًت الصحيت لألطفال سنت ثانيت

 جطابم محخوى البرامج - إلاجاسة الخطبيليت في جزكيب واسخػمال آلت الّسمؼ سنت ثانيت

 جطابم محخوى البرامج - إلاجاسة الخطبيليت في الػالج الوظيفي سنت ثانيت

ت سنت ثانيت  جطابم محخوى البرامج - إلاجاسة الخطبيليت في الخغذًت البضٍز

 جطابم محخوى البرامج - إلاجاسة الخطبيليت في جلوٍم النطم سنت ثانيت

 ثالثتسنت 
إلاجاسة الخطبيليت في الخصوٍز الطبي واملداواة 

 باألصػت
 جطابم محخوى البرامج -
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2016/2017قائمت الطلبت املقبولين في الىقل الجامعيت للسىت الجامعيت   

 باملدرست العليا لعلوم وجقىياث الصحت بتووس

 

 

 إلاجازة التطبيقيت في ألادواجيت الجراحيت سىت ثاهيت: 

 ر/ع عدد امللف ب ث و إلاسم واللقب التسجيلهوع  قرار اللجىت

 1 1534 11807260 آدم الضنيتي حتجيل أول  ملبول 

 

 إلاجازة الطبيقيت في البيولوجيا الطبيت سىت ثاهيت: 

 ر/ع عدد امللف ب ث و إلاسم واللقب التسجيلهوع  قرار اللجىت

وي  حتجيل أول  ملبول   1 410 11919956 دروب الفٍز

 

 

 

 


