ٚمٛى انًجهظ انعشال ٙالخرظاص انرخذٚش ٔانعُاٚح انًشكضج دٔساخ ذذسٚثٛح أنٛح اعثٕعٛح ف ٙاعرخذاو جٓاص
االيٕاج فٕق انظٕذٛح (انغَٕاس) ف ٙانرخذٚش انًُاطمٔ ٙانعُاٚح انًشكضج ٔفذض االٚكٕ
The use of Ultrasound in regional anesthesia, ICU, & ECHO examination
ٔلذ شًهد انذٔساخ يشاسكح طالب انثٕسد انعشالٔ ٙانعشتٔ ٙاطثاء انرخذٚش االخرظاص انشاغث ٍٛف ٙانًشاسكح
ٔاالعاذزج ٔانًششف.ٍٛ
ًُٔٚخ انًشاسن فَٓ ٙاٚح انذٔسج عهٗ شٓادج انًشاسكح Certificationانظادسج يٍ سئاعح انًجهظ انعشالٙ
نالخرظاطاخ انطثٛح يٕلعح يٍ لثم سئٛظ انًجهظ انعشال ٙنالخرظاطاخ انطثٛح االعرار انذكرٕس فانخ انجُاتٙ
ٔسئٛظ انًجهظ انعًه ٙنهرخذٚش ٔانعُاٚح انًشكضج االعرار انذكرٕس اٚاد عثاط.
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الشهادة التي يمنحها المجلس بعد اتمام الدورة
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