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  .      ٔاألػصاب انًخ نجشادح األسٕٛٚح انجًؼٛح يؤذًش دعٕس

  

 انرجًٛم جشادح تمسى انًساػذ األسرار انسما يفشح يذًذ دانٛا/ د سفش ػهٗ  ػشش انثاَٛح جهسرح خالل انكهٛح يجهس ٔافك

 12 درٗ 9 يٍ انفرشج فٙ ٔاألػصاب انًخ نجشادح األسٕٛٚح انجًؼٛح يؤذًش نذعٕس كاصخسراٌ إنٗ تانكهٛح ٔانذشٔق

 . تانجًؼٛح ػعٕا نٛسد ْٔٙ تانًؤذًش يمثٕنٍٛ تذثٍٛ نٓا دٛث انجايؼح َفمح ػهٗ 2014 سثرًثش

 

  . نألشؼح األسرشانٛح انجًؼٛح يؤذًش دعٕس

 

 

 األسرار انٕكٛم انًجٛذ ػثذ يذًذ ػادل/ د.أ سفش ػهٗ ػشش انثاَٛح جهسرح خالل انكهٛح يجهس ٔافك

 األسرشانٛح انجًؼٛح يؤذًش نذعٕس تأسرشانٛا يهثٕسٌ إنٗ تانكهٛح انرشخٛصٛح األشؼح تمسى انًرفشؽ

 تانًؤذًش يمثٕل تذث نّ دٛث انجايؼح َفمح ػهٗ 2014 سثرًثش 7 درٗ 4 يٍ انفرشج فٙ نألشؼح

 . تانجًؼٛح ػعٕا نٛس ْٕٔ
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 hepatitis c infection in hemodialysis “  تؼُٕاٌ انشٓشٚح انُذٔج

patients ”  

 

 

 hepatitis تؼُٕاٌ انشٓشٚح انُذٔج نذعٕس سٛادذكى تذػٕج انًُٕفٛح جايؼح انطة تكهٛح انكهٗ ٔدذج ذرششف

c  infection in hemodialysis patients ٔدذج تجٕاس انشاتغ تانذٔس انؼهٛا انذساساخ تماػح 31/8/2014 انًٕافك األدذ ٕٚو ٔرنك 

  . انجٕدج

 

 

 . تؼًاٌ انرؼهٛى فٙ انجٕدج نعًاٌ انؼشتٛح نهًُظًح انسادس انسُٕ٘ انًؤذًش

 

 

 

 انسُٕ٘ انًؤذًش تشأٌ انثمافٛح انؼاللاخ إداسج  يٍ انًمذيح انًزكشج ػهٗ انرشتٛح كهٛح يجهس ٔافك

 ػهٙ انشلاتح ٔيؼاٚٛش انرؼهٛى أًَاغ"  تؼُٕاٌ انرؼهٛى فٙ انجٕدج نعًاٌ انؼشتٛح نهًُظًح انسادس

 . ػًاٌ سهطُح يسمػ تًذُٚح  و2014  دٚسًثش 11 -10 يٍ انفرشج خالل"   فٛٓا انجٕدج

 : األلساو ػهٗ انًٕظٕع تؼشض ٔ

 

 : يٍ كال انرشتٛح أصٕل لسى سشخ فمذ

     تثذث                 تانمسى االسرار      ششف شؼثاٌ صثذٙ/ د.أ

 تثذث       تانمسى انًرفشؽ األسرار           َٕٚس يذًذ يذًذ/ د

  -:  يٍ كال  انرذسٚس ٔغشق انًُاْج لسى سشخ ٔلذ 

 تثذث            تانمسى األسرار            ػًاس انفرٕح أتٕ دهًٙ/ د.أ
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 تثذث            تانمسى األسرار                  ػطٛح دسٍٛ ػهٙ/ د.ا

 

 تثذث     تانمسى انًرفشؽ األسرار      ػطٕج انسؼٛذ يذًذ فٕص٘/ د.ا

 -:  يٍ كال  غفٕنح لسى سشخ ٔلذ

 تثذث        تانمسى األسرار                      انكشكٙ أدًذ ػًشٔ/ د.ا

 تثذث      تانمسى انًساػذ األسرار                      انشرٛذٙ سؼٛذ إُٚاس./د

 

 ٔ انرششٛخ ػٍ انُفس ػهى لسى اػرزس.     

 

 لثٕل تخطاب يٕافاذُا تؼذ إال انجايؼح إنٗ انرششٛذاخ ذشسم ٔأال انرششٛخ ػهٗ تراسٚخ تانرفٕٚط انثمافٛح انؼاللاخ نجُح ٔافمد لذ ٔ

 .  خاسجٙ أٔ داخهٙ دعٕسِ ذى يؤذًش ألخش )  cd + انساتك انؼهًٙ انرمشٚش (, تذث ٔيهخص

 

 

 . اإلفالس َظاو إلصالح األٔسػ انششق يؤذًشيثادسج

 

 ٔاالسرثًاساخ انماَــــَٕٛح نالسرشاساخ انُٛم يجـــــًٕػح يـــــــغ تانرؼأٌ انذمٕق كـــــهٛح ـؼهٍذـ

 ٌتؼــــــــُٕا انسُٕٖ يـــؤذًــشْـــا ـٍػـــ

 (اإلفالس َظاو إلصالح األٔسػ انششق يثادسج)

 نــــــُــــــا ذششٚفـــــكـــــــى صثادأًٚــــــــــسشَــــــا انؼاششج انساػح(  انجايؼح تفُذق)  13/8/2014 انًٕافك األستؼاء ٕٚو ٔرنك
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 . انؼانٗ انرؼهٛى جٕدج نعًاٌ انخايس انذٔنٗ انؼشتٗ انًؤذًش

 

 


