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اتااع اراا ص  امعايل األستاا يلاالألأاا ااعاا ازاايلا صال اااااأل مماالًاأل عيلمااًا اا   اعيل اا    صا -
 م اااأل  قيلاًاأل مماليًاع  ألصةاأل ممالً

 ا ا   ا انقيبااطبيلءا بنايلنا اعاتل صيلحباأل سعيلدةاأل ربلزس صاانط ألناأل بس يلين -
 عيل     صااب األسمتازض األهللااض اجملساأل نقيلعً

 اصاليلباأل سعيلدةاصؤتيلءاألملؤتسيل األ طبيً -

 أل سيلدةاااضيلءاألهليئًاأل  عليميًاعكليًاأل طبامنادألر األجليلمعًالمناريلصجهيل -

 نيلاألخلاجينيااطبيلءاألالر مميلصااعنيلء -

 أل كاميألحلف ا -

احض ص ااصحباعكم ا كم ازاحلاشكا املشيلص  نيل اام اط عجنيلح انيل ا  ماحلًاألج ييل 
 ك امناعذلاا اتق ماعيل شكاالأل عازيلننيلتبًااناألالر مميلص الألمسال ألا ا اهذهاألمل

اا لجه ها لزكاها مناالمه ا امستهتماحىتاألت الق أل اشهيلدألهتمللأل بااطبيلءنيل
اع قًالألق  ألص.
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امعن األحمل فلني األ طيب  األ  عليم امنظ مً ا  اشا يلأنيل اإىل اجميل ساحتيً اصؤتيلء األ ي م  يل
ألإلدألصأل الم اا األجلسماأل طيب الصؤتيلءاألسقسيلما األملس شفييل األمل ميزة امس شفىا
األإلت ميً ا األ عجزة ادألص امس شفى األ سيلح   امس شفى األملقيلص   امس شفى مح د 

األجليلمعي األحلااا  اصزيق امس شفى األ زهاألء  اصي ألاامس شفى امس شفى ألجليلمعي 
األحلك مي امس شفىا ا بنيلنمس شفىاصايلق  أل ذانا يلنتا.اجنيلص المس شفىاتي ة
األ علميً األمل ميزةلاا إلتهيلميلهتم اا رربألهتم ااظيم امك سبيل  ا  أل ط باألسثا

األمل خاجني.لا

ااا األسطبيلء األجلزا اإىلانقيلعً اعيل شكا ااتق م لألملنظمًاا أل األايًا عبتل الأل شميلل ميل
اشؤلناألملهنً األملل زمًاصالًاأل نيلس. 

اااهيلاألحلض صاأل كامي

 عليماأل طيبا ام أل بًا ق احققتا ليًاأل طباإجنيل أل املم تًاالىامسيلصاج دةاأل 
طاقاألحل ا ًا الا كاعيلسرذاعيل ا  اهذألاألجمليللأل عيلملااه ذ ااشه أل ط صاأل سااعاأل 

ا لمعيلاتاأل عيلمليًالأل  قييما أل  عليماأل  فيلاليلاا تط اااألملنيلهجاأل  صألتيً اا ألملس ماالزقيل
األجنيل أل ا احققت األ بكيل  صا سا م ميزأل اا ميل اعربنيلمج األالن قيلل اإىلاا   األ  قلي   من

ا األ طبيًاا Integrated Curriculumأل   ألرلي األ عل م اعني األ   قي احيقق مبيل
ا.ألستيلتيًالألال لينيكيً
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 االىاعاألمجاألالر مميلصاتفعي األ  لصاألإلشاأل الأل  عليمياإىلاألآلنالت جهاأل كليًاا
ا.ا ميلامتالضعامعييلص الألملس شفييل يل كليًاعازااقياأل عم إطيلصامناأل  عيللناأل  ثيقاعنيا

األالر مميلصاج ا  ا ااطبيلء ام ميزتَاش اا اا   خاج اثح  اععم  األ طبيب اقييلم ازيه ا  ط
ا ط بلمبيلاحيققاأل نه ضاعيلملس  ىاأل بال يا ا ألملس شفىر لاتن أل ااملها ا

الا ثقاأل  عيللناعنياألجليلمعًالألملس شفييل ا اجميللاأل بال األ علمي.اا

امي ةالااضيلءاا ألمسال ألا ااناات جهاعيل  اليًاستاةا ليًاأل طبا ل اهنيلاًا لميت
اجله دهماألمل ميزة.الألم نيلنيل ااهيئًات صاسالايلملنيا...تق ااأل ا

 ألصلًاصحل كماالىامسيلصاأل  ال ايل األ يتالان ماااهيلاألسطبيلءاألسازألء اادا  ماإىلام
اصع عً األحل ا اتزدألد ااممانيل اا   ام ن اًعأشكيلل األملهنيً ا  ميًايلأل  علمنهيل
ا.لغتهيلالألالق مميلداً

امكيلن كما األسم الأل اجيلء الا  لأل ااا.لألتهيلميلتكما األحلييلة  ن أل الصيكماعأنا ميل
 تك ن ألاصت ارتالحمبًاجليلمع كم.

الزقكماألهللالت دارطيل م

ا

 


