دولة فلســــــــطني

STATE OF PALESTINE

ديـــوان املـوظفــيــن العـــــام

GENERAL PERSONNEL COUNCIL

إعالن بخصوص المقابالت الشفوية لوظيفة طبيب أخصائي حسب اإلعالن الخارجي رقم ( )2019/01
تُعقد المقابالت أيام األحد ،واالثنين ،والثالثاء الموافق

 2019/04/30-29-28في و ازرة الصحة مجمع الشفاء الطبي

– اإلدارة العامة

لتنمية القوى البشرية.

مالحظات عامة لجميع المتقدمين-:
1

صتلٌْ املكابل٘ باللغتني العزبٔ٘ ّ االجنلٔشٓ٘.
-

2

دلاالت االختصاص اليت صٔته تكٔٔه املتكدمني علَٔا مْضخ٘ يف اجلدّل ادىاِ.
-

3

ٍٕ -
عل ٙمجٔع املتكدمني التأكد مً اصتلنال األّراق الثبْتٔ٘ يف مْعد أقصاِ ْٓو املكابل٘ علناً بأٌ املضتيدات املطلْب٘ :
 صْرٗ عً بطاق٘ اهلْٓ٘
 صْرٗ عً عَادٗ الثاىْٓ٘.
العلنٔ٘ كغف الدرجات.
+
 صْرٗ عً الغَادات
 صْرٗ عً معادل٘ اجمللط الطيب الفلضطٔين للنؤٍل العلنٕ.
 صْرٗ عً مشاّل٘ املَي٘.
 صْرٗ عً اخلربات العنلٔ٘.
 صْرٗ عً الدّرات التدرٓبٔ٘ مبا ٓغنل األحباث امليغْرٗ ،املغاركات يف املؤمتزات العلنٔ٘ ّاألٓاو الدراصٔ٘.
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جدول بأسماء المرشحين للمقابالت لوظيفة طبيب بشري أخصائي ومكان ومواعيد انعقادها ومواضيع التقييم في مجال االختصاص.
طبٔب بغزٖ أخصائٕ جَاس ٍطنٕ ّمياظري ّكبد
م

رقن الِْٗت

االسن

1

901255000

حسام هحوْد عبذ الرحوي ابْ عْدٍ

2

900997099

خالذ عبذ الرحوي سالن هطر

3

900998345

عالء عبذ الكرٗن هْسٔ الشاعر

903549624

هحوْد عبذ الحق صالح الخضرٕ

م

رقن الِْٗت

االسن

1

952206563

ابراُ٘ن سل٘واى ابراُ٘ن جْدة

2

960240570

اساهَ ابراُ٘ن دٗاب عْض

3

801413865

هحوذ هحوْد ْٗسف هسلن

4

900288960

هحوْد عبذ السو٘ع حسي الحلبٖ

5

900222159

ٗاسر أحوذ هحوذ الشرٗف

6

801162371

ٌُاء كوال هحوذ حس٘ي

4

هْعذ الوقابلت

يوم األحد
الموافق
2019/04/28

هْاض٘ع التق٘٘ن فٖ هجال االختصاص

تْق٘ت
10:00

ّللنياظري أمزاض اللبد ّاجلدٓد يف ٍذا اجملال.
،
 -أمزاض اجلَاس اهلطنٕ

10:35

اهلطنٕ التداخالت التغخٔصٔ٘ ّالعالجٔ٘ ّتيعري الكيْات
،
 -التداخالت الطبٔ٘ مبياظري اجلَاس

11:10

ّالبيلزٓاظ أصاصٔات مياظري اجلَاس اهلطنٕ ّاجلدٓد يف ٍذا اجملال.
،
الصفزآّ٘
اهلطنٕ الرتكٔش عل ٙالتداخل التغخٔصٕ
،
-األمزاض الباطئ٘ ّعالقتَا بأمزاض اجلَاس

11:55

ّالعالج مْاضٔع الطْارئ يف أمزاض الباطئ٘.
،

طبٔب أخصائٕ جزاح٘ عٌْٔ
هْعذ الوقابلت

هْاض٘ع التق٘٘ن فٖ هجال االختصاص

تْق٘ت
12:45

أدّٓ٘ أجَشٗ بصزٓ٘.
تغزٓح ،
، -

01:20
يوم األحد
الموافق
2019/04/28

ّاملغٔن٘ طْارئ العٌْٔ.
،
الغبلٔ٘ التَابات الكزىٔ٘
،
 -مطاعفات مزض الضلزٖ علٙ

01:55

الكزىٔ٘ اجلزاحات الطارئ٘.
،
الغبلٔ٘ جزاحات
،
الشرقاء جزاحات
،
البٔطاء املٔاِ
،
-املٔاِ

02:30
03:05
03:40
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طبٔب بغزٖ أخصائٕ جزاح٘ قلب
و
1

رقه اهلْٓ٘

االصه

701033425

بالل هحوذ رضْاى غزال

رقه اهلْٓ٘

االصه

مْعد املكابل٘

تْقٔت

يوم االثنين
الموافق
2019/04/29

10:00

مْاضٔع التكٔٔه يف دلال االختصاص
 جزاح٘ قلب. باطين قلب.عام٘ جزاح٘ أّعٔ٘ دمْٓ٘
-جزاح٘ /

طبٔب أخصائٕ أّراو
و
1

900306325

رمسٕ أمحد ذلنْد قغطُ

مْعد املكابل٘

تْقٔت

يوم االثنين
الموافق
2019/04/29

10:35

مْاضٔع التكٔٔه يف دلال االختصاص
 أصاصٔات تغخٔص االّراو.املختلف٘ ّالتخدٓثات العلنٔ٘ ملزض األّراو.
،
 كٔفٔ٘ التعامل ّطزق العالج-كٔفٔ٘ التعامل مع حاالت األّراو الطارئ٘.

طبٔب أخصائٕ جزاح٘ أّعٔ٘ دمْٓ٘
و

رقه اهلْٓ٘

االصه

مْعد املكابل٘

تْقٔت

901339689

أحوذ ْٗسف أحوذ ابْ ًذٓ

يوم االثنين
الموافق
2019/04/29

11:10

مْاضٔع التكٔٔه يف دلال االختصاص
الدمْٓ٘ أمزاض األّعٔ٘ الدمْٓ٘ الطزفٔ٘.
،
 -إصابات األّعٔ٘

1

 أمزاض األّعٔ٘ الدمْٓ٘ املزكشٓ٘ (األّرطٕ ّتفزٓعاتُ ّاألجْف البطين) قضطزٗ األّعٔ٘الدمْٓ٘.
الدمْٓ٘ الكدو
،
الدو االىطغاط العطلٕ الياجت٘ عً حْادث األّعٔ٘
أصاصٔات اجلزاح٘ ّتداّل ،الضلزٖ.

3
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طبٔب أخصائٕ جزاح٘ أطفال
و

رقه اهلْٓ٘

االصه

مْعد املكابل٘

تْقٔت

1

975338674

هحوذ حواد هْسٔ ابْ هْسٔ

يوم االثنين
الموافق
2019/04/29

11:45

و

رقه اهلْٓ٘

االصه

مْعد املكابل٘

تْقٔت

801978479

رٗن هصطفٔ هحوذ الع٘لَ

يوم االثنين
الموافق
2019/04/29

12:20

رقه اهلْٓ٘

االصه

مْاضٔع التكٔٔه يف دلال االختصاص
اجلزاحٔ٘ العْٔب ّالتغٍْات العطْٓ٘.
،
األجي٘ أمزاض األطفال اخلدج ّحدٓثٕ الْالدٗ
 عله ،بْلٕ جَاس تيفضٕ.
ٍطنٕ جَاس ،
،
العام٘ جَاس
 جزاح٘ األطفال ،-أّراو األطفال،احلْادث ّالطْارئ عيد األطفال.

طبٔب أخصائٕ باطي٘ عام٘
مْاضٔع التكٔٔه يف دلال االختصاص
 احلاالت الطارئ٘ ّكٔفٔ٘ عالجَا يف قضه الطْارئ.1

الداخلٔ٘ املعزف٘ يف عله األدّٓ٘ اإلكلٔئلٔ٘.
،
 املعزف٘ االكلٔئلٔ٘ يف دلال طب األمزاضاملزضٔ٘ قزاءٗ
،
طزٓك٘ التتبع امليَحٕ يف طلب الفخْصات ّالْصْل للتغخٔص اليَائٕ للخال٘الدو .اخل.
غاسات . .
الكلب فخص .
األعع٘ ختطٔط ،
،

طبٔب أخصائٕ جزاح٘ ععاو ّمفاصل
و
1
2
3

945753846

اشرف جمعه محمد البياع

800131187

اسماعيل خليل محمد صيام

949816433

محمد سليمان حمدان القرا

مْعد املكابل٘

مْاضٔع التكٔٔه يف دلال االختصاص

تْقٔت

 -عنلٔات جزاحٔ٘ للععاو ّاملفاصل.

01:00
يوم االثنين
الموافق
2019/04/29

 -اكلٔئلٕ.

01:35

 -طْارئ ّإصابات الععاو ّاملفاصل.

02:10
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طبٔب أخصائٕ أعع٘ تغخٔصٔ٘
و

رقه اهلْٓ٘
411068471

االصه
هرّاى عبذ الكرٗن هحوذ السبع

1
905314563

ّجذٕ صبحٖ حوذ جربْع

مْعد املكابل٘

تْقٔت

يوم الثالثاء
الموافق
2019/04/30

10:00

2

مْاضٔع التكٔٔه يف دلال االختصاص
التغزٓع الفٔشٓاء اإلععاعٔ٘).
،
احلنآ٘
،
 أصاصٔات األعع٘ ( تغخٔص األمزاض بالفخْصات اإلععاعٔ٘. -احلل الطيب امليطكٕ للل حال٘ عل ٙحضب ّضعَا مع اإلملاو مبا ٍْ جدٓد يف األعع٘.

10:35

طبٔب أخصائٕ ىضاء ّ تْلٔد
و
1

2

رقه اهلْٓ٘

االصه

800253882

سرين محمد يوسف العطار

905282109

محمد راتب عبد المحسن البلبيسي

مْعد املكابل٘

مْاضٔع التكٔٔه يف دلال االختصاص

تْقٔت

للخنل املخاض ّالْالدٗ).
الْالدٗ األمزاض الباطئ٘ املصاحب٘ ،
 أمزاض الْالدٗ (طْارئ ،املَاجزٗ ألٔاف
،
العام٘ البطاى٘
 -األمزاض اليضائٔ٘ (الطْارئ اليضائٔ٘،األمزاض اليضائٔ٘ ،

11:15
يوم الثالثاء
الموافق
2019/04/30

الغَزٓ٘ العكه).
،
الزحه اضطزابات الدّرٗ
الزحه ىشٓف ،
،
اجليني األّراو اليضائٔ٘
،
اليضائٔ٘ طب
،
ّالْالدٗ العنلٔات
،
 (االختصاصات احلدٓث٘ يف اليضاءاألمزاض البْلٔ٘ اليضائٔ٘).

11:50

5

