جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان

Ministry of Health
Arab Republic of Egypt

األمانة العامة للجنة العليا
للتخصصات الطبية

High Committee
Of Medical Specialties

طلب التحاق بالزمالة المصرية الدفعة التكميلية 8102
السيد الدكتور  /مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم الطبيب ....................................................:أخر مؤهل حاصل

عليه..............................:

جهة العمل األصلية ...................................... :مديــرية.............................. :ومنتدب إلى:
وأعمل حالياً بمستشفى................................................................... :مــديرية
(أ)

طبيــــب مقــــيم فــــى تخصــــ

..................................................

تاريخ االستالم الفعلى للنيابة هو
(ب )

/

تاريخ الميالد
عنواك السكك :

/

......................................:

ضــــمك حركــــة نيابــــات

.........................

/

أو مساعد اخصائى أو اخصائى أو استشارى تخص
/

....................

......................................................

91م

...............................................................................................................................

التليفوك ............................................................. :المحمول :
البريد اإللكترونى:

............................................

…………………………………………………………………………………………………

توقيع الطبيب :
يعتمد،،،

رئيـس الهيئــة  /مدير مديرية الشئوك الصحية

األستاذ الدكتور---------------------- /
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Arab Republic of Egypt

األمانة العامة للجنة العليا
للتخصصات الطبية

High Committee
Of Medical Specialties

بيانات الطبيب للزمالة المصرية الدفعة التكميلية 8102
تملئ بمعرفة المديرية أو الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية أو الهيئة العامة للتأميك الصحي
والمعاهد

 .1اسم الطبيب الرباعي:
المؤهل:

-

تاريخ الحصول عليه:

-

تاريخ الحصول عليه:
تاريخ الحصول عليه:

العمل القائم به في جهة العمل األصلية :
(أ)

طبيـــب مقـــيم فـــى تخصـــ

.................................................

تاريخ االستالم الفعلى للنيابة هو /

/

ضـــمك حركـــة نيابـــات

بمستشفى.............................. :مــديرية

(ب) أو مساعد اخصائى أو اخصائى أو استشارى تخص

............................
.........................:

....................

مديرية:

العمل القائم به إذا كاك الطبيب منتدبا:

النمــوذأ أعــالت مســتكمل والبيانــات المدونــة صــحيحة ومطابقــة والمســتندات مســتوفات بــالملا المقــدم للةمالــة

المصرية.

مدير شئوك العامليك

موظا السجالت

-----------------

--------------

الطبيب غير مقيد بالدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة أو الةمالة المصرية حالياً.

مدير إدارة التدريب بالمديرية أو الهيئــة

----------------------

أوافق وترفع للسيد األستاذ الدكتور /مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية

مدير مديرية الشئوك الصحية أو رئيس الهيئــة

خاتم الهيئة أو المديرية

األستاذ الدكتور---------------------- /
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إق اررالمتقدم للةمالة المصرية الدفعة التكميلية 8192

اقر أنا الطبيب ........................................................../التابع لمديرية أو هيئة.....................................................
المتقدم للتدريب بالةمالة المصرية تخص

 .....................................للعام الدراسى 8192

أوالً :أقر بأننى غير مسجل حاليا لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة أو الةمالة المصرية وأتعهد بعدم التسجيل ألئ دراسة أخرى بعد إلتحاقى بالةمالة المصرية
وطوال فترة التدريب وحتى االنته اء مك االمتحانات واليجوة لى التسجيل إال فى حالة مك ثالث حاالت وهى -:
.9

انتهاء تدريبى فى برنامج المصرية وحصولى على شهادة الةمالة المصرية .

.8

فصلى مك برنامج الةمالة المصرية الى سبب مك اسباب الفصل.

.3

اعتذارى عك استكمال برنامج الةمالة المصرية .

ثانياً  :أقبل التوةيع طبقا لألماكك التدريبية المتاحة بالمستشفيات والمراكة التدريبية بالمحافظة التى يتم توةيعى عليها وطبقاً لقواعد التنسيق وال يحق لى تعديل التخص
أو المحافظة التدريبية مع علمى التام بأك الةمالة المصرية غير مسئولة عك توفير سكك داخل المستشفيات التدريبية .
.

ثالثا :أتعهد باإللتةام بنظام الدوراك الموضوع مك المجلس العلمى للتخص

رابعأ :أتعهد بإحضار شهادة نجاحى فى امتحاك التويفل مك أحدى الجامعات المصرية بمعدل  011درجة أو الجامعة االمريكية بالقاهرة أو  AMIDSTأو شهادة ILTES
مك المركة الثقافى البريطانى بدرجة  0.0درجة والشهادة صالحة حتى  3سنوات مك تاريخ الحصول عليها وال يسمح بقبولى وقبول اوراقى دوك تقديم الشهادة.
خامسأ :أتعهد بإحضار شهادة نجاحى فى امتحاك الكمبيوتر ( )Word – Powerpoint – Internetوالذى تنظمه الةمالة المصرية فى ( مركة المنيرة التابع للوةارة )
وال يسمح بقبولى وقبول اوراقى دوك تقديم الشهادة.

سادسأ :أتعهد بحضور المحاضرات النظرية وااليام االكلينيكية والدورات التدريبية وأى انشطة أخرى مطلوبة مك قبل الةمالة (ذات العالقة فى التخص

)

.9

يتم المراسالت مك الةمالة المصرية على المستشفى التدريبى ( خطاب  -فاكس) وتكوك هذت المراسالت ملةمة للمتدرب .

.8

فى حال التخلا عك تحقيق نسبة حضور االنشطة المقررة ألتةم بتنفيذ العقوبات الموقعة على مك المجلس العلمى وأقوم بحضورها على نفقتى الخاصة.

.3

فى حالة رغبتى فى حضور الدورة المكثفة للمرة الثانية أو فى أى مرة يكوك الحضور على نفقتى الخاصة عك كل يوم مك أيام الدورة .

سابعأ :أتعهد باإللتةام بجميع تعليمات الةمالة واإلنتظام فى التدريب والحضور للمستشفى أو المركة التدريبى فى أيام العمل الرسمية وكذلك حضور النوبتجيات المقررة.
ثامنأ :أتعهد بسداد رسوم التدريب عك كل عام تدريبى قبل بداية العام وفى حالة عدم سداد الرسوم يتم ايقاا التدريب .
تاسعاً اتعهد بإحضار كتيب االنشطة  Log Bookمعتمد مك المدرب والمشرا ومدير المستشفى التدريبى فى حالة -:
 .9النقل مك مستشفى تدريبى الى مستشفى تدريبى أخر .
 .8عند طلب المجلس العلمى لمراجعة كتيب االنشطة .
 .3قبل الجلوس المتحاك الجةء الثانى التحريرى .
عاش ارً :أتعهد بالعمل بوحدات وةارة الصحة والسكاك مدة مماثلة لمدة التدريب المقررة للتخص
وفى حالة عدم قضاء مدة مماثلة لمدة التدريب طبقاً للتخص

فى التخص

الدقيق طبقاً لرسوم التدريب المقررة لكل تخص

بعد حصولى على شهادة الةمالة المصرية .

اتعهد بسداد قيمة رسوم التدريب عك المدة التى قضيتها بالةمالة المصرية فى التخص

العام أو

.

الحادى عشر  :اتعهد بأك جميع الشهادات المتقدم بها سليمة واالوراق سليمة وعلى مسئوليتى الشخصية مع اقرارى بأنه فى حالة المخالفة الأعود على اللجنة العليا
بالشكوى أمام أى جهة قضائيه .

الثانى عشر  :أتعهد بأنه فى الحاالت االتية -:
.9

حالة تخلفى ( فصلى ألسباب تتعلق بعدم استيفائى متطلبات التدريب مثل عدم اجتياةى امتحاك الجةء االول أو الثانى فى المواعيد المقررة )

.8

حالة إعتذارى عك إستكمال مدة تدريب الةمالة ألى سبب ( عدا األسباب الخارجة عك إرادتى كالمرض الذى يثبت بقرار مك المجالس الطبية المتخصصة ) .

.3

حالة الفصل التأديبى مك الةمالة نتيجة عدم التةامى بالقواعد المقررة بالتدريب (عدم االنضباط وااللتةام بقواعد التدريب – الغياب عك التدريب بدوك اذك مسبق

او تجاوةى الحد االقصى لوقا القيد )
سوا أقوم بسداد مبلغ  0111جنيه مصرى ( ستة آالا جنيه مصرى ) عك كل عام تدريبى فى التخص

العام وفى التحصصات الدقيقة فى حالة االعتذار أو الفصل

مك برنامج الةمالة المصرية الي سبب مك االسباب أتعهد بعدم مطالبتى باسترداد رسوم التدريب التى تم دفعها 1
الثالث عشر  :أطلعت على الشروط المنظمة لدخول اإلمتحانات وسوا ألتةم بها .

الرابع عشر  :أوافق على إتخاذ جميع اإلجراءات الخاصة بالالئحة المنظمة للةمالة ضدى فى حالة مخالفتى للشروط أو عدم إلتةامى بالحضور اليومى والنوبتجيات فى
المراكة التدريبية الموةع عليها.

الخامس عشر  :أطلعت على جميع الشروط الموضحة بحركة الةمالة المصرية الدفعة التكميلية  8192وقبلتها.
المقر بما فيه الطبيب -:

إعتماد جهة العمل األصلية

التوقيع- :
رقم البطاقة القومى-:
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