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This BSc. Program in Diagnostic Radiography Technology is accredited by AHPGS (accreditation agency for 
degree programs in health and social work). 

  ادةــــــــــــــــفإ

 
 

 
  

تفيد إدارة قسم تقنية األشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبد 

_____________________________________ برقم السجل المدني / _____________________________________  :بأن العزيز

هـ / ٨١٤٣للعام الدراسي  البكالوريوس برنامجب الرابعة الدراسية اسنته تانهمنتظمة  طالبة يه

لتقديمها الى مـن يهمــه األمـــر بغية الحصول على  ابهفادة بناءاً على طلهذه اإل تعطياهـ. وقد ١٤٣٩

وذلك من  ثالث أشهر)     (شهرين / )     (شهر / )     ( :فرصة التدريب السريري باإلجازة الصيفية ولمدة

األشعة السينية )     ( :خالل الوقوف والمشاركة الفعلية في إجراء فحوصات التصوير الطبي بأجهزة

األشعة المقطعية )     (الموجات فوق الصوتية / )     (الطب النووي / )     (أشعة الفلورو /  )    (التقليدية / 

 الرنين المغناطيسي).)     (/ 

د قامت بمسؤوليتها بالتعريف ق إن إدارة قسم تقنية األشعة التشخيصية بإعطائها لهذه اإلفادة،

لى أن تكون تطوعاً بالتدريب السريري باإلجازة الصيفية، ع باتببرنامجها والراغ اتالمنتظم طالباتهاب

أثناء فترة التطوع مناطةً بجهة التدريب، كما وتخلي اإلدارة  نواإلشراف عليه تهنمسؤولية متابع

بتعليمات مشرفي جهة  نية أو عدم تقيدهبالخطة التدريب هنؤوليتها في حال عدم التزاممس

  .التدريب

  

  

  

  يعتمد ،،
  رئيس قسم تقنية األشعة التشخيصية

  

 الدكتور/ جهاد بن شكري فلمبان
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فية، على أن تكون تطوعاً بالتدريب السريري باإلجازة الصي بينببرنامجها والراغ ينالمنتظم طالبهاب

خلي اإلدارة أثناء فترة التطوع مناطةً بجهة التدريب، كما وت مواإلشراف عليهتهم مسؤولية متابع

بتعليمات مشرفي جهة  مبالخطة التدريبية أو عدم تقيده هممسؤوليتها في حال عدم التزام
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