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 -معايل األستا يلاالألأا ااعا ازاايلا صال اااااأل مماالًاأل عيلمااًا ا اعيل ا

صااتااع ارا ص ا

م اااأل قيلاًاأل مماليًاع ألصةاأل ممالً
 صيلحباأل سعيلدةاأل ربلزس صاانط ألناأل بس يلين انقيبااطبيلءا بنايلنا اعاتل ا ا اعيل

صااب األسمتازض األهللااض اجملساأل نقيلعً

 اصاليلباأل سعيلدةاصؤتيلءاألملؤتسيل األ طبيً أل سيلدةاااضيلءاألهليئًاأل عليميًاعكليًاأل طبامنادألر األجليلمعًالمناريلصجهيل اعنيلءنيلاألخلاجينيااطبيلءاألالر مميلصا ألحلف األ كامياصحب اعكم الاشكا ا كم احض ص م املشيلص نيل ازاح اجنيلح اط عنيل ا األج ييل اماحلًا
ألالر مميلص الألمسال ألا ا اهذهاألملنيلتبًاانااتق ماعيل شكاالأل عازيلن ا ك امناعذلا
من االمه الزكاه الجه ه اللأل ب ااطبيلءنيل ا امستهتم احىت األت الق أل اشهيلدألهتما
ع قًالألق ألص .ا
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حتيً اإىل اشا يلأنيل ا امنظ مً األ عليم األ طيب األحمل فلني امعنيل األ ي م اصؤتيلء اجميل سا
ألإلدألصأل الم اا األجلسماأل طيب الصؤتيلءاألسقسيلما األملس شفييل األمل ميزة امس شفىا
مح د امس شفى األملقيلص امس شفى األ سيلح امس شفى ادألص األ عجزة األإلت ميً ا
مس شفى اصزيق األحلااا األجليلمعي امس شفى األ زهاألء األجليلمعي امس شفى اصي ألا
ألحلك مي امس شفىاصايلق امس شفىاجنيلص المس شفىاتي ةا بنيلن.األ ذانا يلنتا
إلتهيلميلهتم األ علميً االرربألهتم األمل ميزة ااظيم األسثا ا امك سبيل

األ ط با

الألمل خاجني .ا
اا ميل ااتق م اعيل شكا األجلزا اإىل انقيلعً األسطبيلء اعبتل الأل شميلل األ األايً الألملنظمًا
شؤلناألملهنً األملل زمًاصالًاأل نيلس .ا
ااهيلاألحلض صاأل كامي ا
ق احققتا ليًاأل طباإجنيل أل املم تًاالىامسيلصاج دةاأل عليماأل طيبا ام أل بًا
أل ط صاأل سااعاأل ذ ااشه هاأل عيلملا اهذألاألجمليلل الا كاعيلسرذاعيل طاقاألحل ا ًا ا
تط اا األملنيلهج األ صألتيً االأل عليم األ فيلالي الأل قييم األملس ماالزقيلا لمعيلات األ عيلمليً اا
ميل احققت األجنيل ألا ام ميزألا ا األالن قيلل اعربنيلمج األ بكيل صا س امن األ قلي

اإىلا

أل ألرلي ا  Integrated Curriculumامبيل احيقق األ قي اعني األ عل م األ طبيًا
ألستيلتيًالألال لينيكيً .ا
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الت جهاأل كليًاألآلناإىلاتفعي األ لصاألإلشاأل الأل عليمياالىاعاألمج األالر مميلصا ا
إطيلصامناأل عيللناأل ثيقاعنيازااقياأل عم اعيل كليًالألملس شفييل .ا ميلامتالضعامعييلصاا
ج ا ا ا خاج ااطبيلء األالر مميلص ااشا َات ط ازيه اقييلم األ طبيب اععم اثح ام ميز ا
ر لاتن أل ااملها األملس شفى امبيلاحيقق األ نه ضاعيلملس ى األ بال يا لط ب ا

لا ثقاأل عيللناعنياألجليلمعًالألملس شفييل ا اجميللاأل بال األ علمي.اا ا
ل اهنيلاًا لميت األمسال ألا ااناات جهاعيل اليًاستاةا ليً األ طب اامي ةالااضيلءا
هيئًات صاسالايلملنيا...تق ا ألاالألم نيلنيلااجله دهماألمل ميزة .ا
لان ماااهيل األسطبيلء األسازألء اادا ماإىلام ألصلًاصحل كماالىامسيلص األ ال ايل األ يتا
تزدألد اصع عً ا ااممانيل األحل ا

اعأشكيلل ام ن اً األملهنيً امنهيل الأل عليميًا

لألالق مميلداًالغتهيل .ا
ن أل األسم الأل اجيلء الا لألامكيلن كمالألتهيلميلتكما األحلييلة.اا ميلاالصيكماعأنا
تك ن ألاصت ارتالحمبًاجليلمع كم.
لزقكماألهللالت دارطيل م ا
ا

3

