َمُى انًجهظ انعشالٍ الخرظاص انرخذَش وانعُاَح انًشكضج دوساخ ذذسَثُح اونُح اعثىعُح فٍ اعرخذاو جهاص
االيىاج فىق انظىذُح (انغىَاس) فٍ انرخذَش انًُاطمٍ وانعُاَح انًشكضج وفذض االَكى
The use of Ultrasound in regional anesthesia, ICU, & ECHO examination
ولذ شًهد انذوساخ يشاسكح طالب انثىسد انعشالٍ وانعشتٍ واطثاء انرخذَش االخرظاص انشاغثٍُ فٍ انًشاسكح
واالعاذزج وانًششفٍُ.
وًَُخ انًشاسن فٍ َهاَح انذوسج عهً شهادج انًشاسكح Certificationانظادسج يٍ سئاعح انًجهظ انعشالٍ
نالخرظاطاخ انطثُح يىلعح يٍ لثم سئُظ انًجهظ انعشالٍ نالخرظاطاخ انطثُح االعرار انذكرىس فانخ انجُاتٍ
وسئُظ انًجهظ انعًهٍ نهرخذَش وانعُاَح انًشكضج االعرار انذكرىس اَاد عثاط.
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الشهادة التي يمنحها المجلس بعد اتمام الدورة
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