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تحيه طيبه وبعد...

مقدمه لسيادتكم الطبيب:

تاريخ الميالد

عنوان السكن:

/

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

91م

/

السن

يوم

التليفون............................................. :المحمول أو الجوال:
الحالة االجتماعية:
البريد اإللكترونى

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

.............................................
………………………………………………………………………………………………………

الشهادات الحاصل عليها:
وأعمل حاليا بوظيفة:

جهة

شهر

سنة

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

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

العمل..................................................................................................................................

أرجو قبول طلبي لاللتحاق بالزمالة المصرية في

تخصص..............................................................:

مععإ رقعرار والتزامععي ببتبععاي جميععإ تعليمععات الزمالععة المصععرية واالنتظععام فععي التععدريب والعمععل فععى المستشععفيات
ومراكععز التععدريب وفععى جميععإ مجععاالت العمععل فععى التخصععص المعمععول بععه فععى نظععام الزمالععة المصععرية مععإ دفععإ

الرسوم المقررة.

وأقبل التوزيإ طبقا لألماكن التدريبية الخالية والمتاحة بالمستشفيات والمراكز الطبية.

المستندات المطلوبة-:

.9شهادة الطبيب الحر  . 2 -أصول المؤهالت العلمية .3 – .ترخيص مزاولة المهنة .4 -الموقف من التجنيد
 .5شععهادة تععيمين

ععد مخععاطر المهنععة  .6 -اصععل مععن شععهادة المععيالد . 7 – .صععورة مععن تحقيععق الشخصععية

 .8عدد ثالثة صور شخصية .

توقيإ الطبيب
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اقرار وتعهد المتقدم للزمالة المصرية الدفعة التكميلية 2198
لغير العاملين بوزارة الصحة والسكان

أتعهد أنا الطبيب ........................................................../بطاقة رقم قومى ........................../
المتقدم للتدريب بالزمالة المصرية تخصص  .....................................للعام الدراسى 2198

أوالا :أقر بيننى غير مسجل حاليا لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة أو الزمالة المصرية وأتعهد بعدم التسجيل ألئ دراسة أخرى بعد رلتحاقى بالزمالة المصرية
وطوال فترة التدريب وحتى االنتهاء من االمتحانات واليجوز لى التسجيل رال فى حالة من ثالث حاالت وهى -:
.9

انتهاء تدريبى فى برنامج المصرية وحصولى على شهادة الزمالة المصرية .

.2

فص لى من برنامج الزمالة المصرية الى سبب من اسباب الفصل.

.3

اعتذارى عن استكمال برنامج الزمالة المصرية .

ثاني ا  :أقبل التوزيإ طبقا لألماكن التدريبية المتاحة بالمستشفيات والمراكز التدريبية بالمحافظة التى يتم توزيعى عليها وطبق ا لقواعد التنسيق وال يحق لى تعديل التخصص
أو المحافظة التدريبية مإ علمى التام بين الزمالة المصرية غير مسئولة عن توفير سكن داخل المستشفيات التدريبية .

ثالثا :أتعهد باإللتزام بنظام الدوران المو وي من المجلس العلمى للتخصص.

رابعي :أتعهد ببح ار شهادة نجاحى فى امتحان التويفل من أحدى الجامعات المصرية بمعدل  511درجة أو الجامعة االمريكية بالقاهرة أو  AMIDSTأو شهادة ILTES
من المركز الثقافى البريطانى بدرجة  5.5درجة والشهادة صالحة حتى  3سنوات من تاريخ الحصول عليها وال يسمح بقبولى وقبول اوراقى دون تقديم الشهادة.
خامسي :أتعهد ببح ار شهادة نجاحى فى امتحان الكمبيوتر ( )Word – Powerpoint – Internetوالذى تنظمه الزمالة المصرية فى ( مركز المنيرة التابإ للوزارة )
وال يسمح بقبولى وقبول اوراقى دون تقديم الشهادة.

سادس ا :أتعهد بح ور المحا رات النظرية وااليام االكلينيكية والدورات التدريبية وأى انشطة أخرى مطلوبة من قبل الزمالة (ذات العالقة فى الخصص)
.9

يتم المراسالت من الزمالة المصرية على المستشفى التدريبى ( خطاب  -فاكس) ملزمة للمتدرب .

.2

فى حال التخلف عن تحقيق نسبة ح ور االنشطة المقررة ألتزم بتنفيذ العقوبات الموقعة على من المجلس العلمى وأقوم بح ورهاعلى نفقتى الخاصة.

.3

فى حالة رغبتى فى ح ور الدورة المكثفة للمرة الثانية أو فى أى مرة يكون الح ور على نفقتى الخاصة عن كل يوم من أيام الدورة .

سابعا :أتعهد باإللتزام بجميإ تعليمات الزمالة واإلنتظام فى التدريب والح ور للمستشفى أو المركز التدريبى فى أيام العمل الرسمية وكذلك ح ور النوبتجيات المقررة.

ثامن ا :أتعهد بسداد رسوم التدريب وقدرها  6111جنيه عن كل عام وفى حالة عدم سداد الرسوم يتم ايقاف التدريب .

تاسع ا :اتعهد ببح ار كتيب االنشطة  Log Bookمعتمد من المدرب والمشرف ومدير المستشفى التدريبى فى حالة -:
.9

النقل من مستشفى تدريبى الى مستشفى تدريبى أخر .

.2

عند طلب المجلس العلمى لمراجعة كتيب االنشطة .

.3

قبل الجلوس المتحان الجزء الثانى التحريرى .

عاشرا :أتعهد بالقيام بجميإ واجبات األطباء المقيمن من ح ور وانصراف يومى ونوبتجيات وما يقرره رئيسى المباشر فى القسم من واجبات وليس لى الحق فى األجازات
سوى :

األجازات الرسمية فقط كيقرانى من األطباء المقيمين كاألتى  29 :يوم أجازة اعتيادية عن كل سنة  7 +أيام عار ة ( اول ستة شهور يستحق  3أيام
عار ة فقط) بخالف األجازات المر ية.
الحادى عشر  :اتعهد بين جميإ الشهادات المتقدم بها سليمة واالوراق سليمة وعلى مسئوليتى الشخصية مإ اقرارى بينه فى حالة المخالفة الأعود على اللجنة العليا
بالشكوى أمام أى جهة ق ائيه .

الثانى عشر  :انقطاعى عن العمل او تكرار غيابى عنه يترتب عليه :
دفإ مبلغ ال  511جنيه شهرى المخصوم من مقابل التدريب.
رنهاء التدريب والفصل من البرنامج التدريبى.

الثالث عشر :فى حالى اعتذارى أو فصلى من برنامج الزمالة المصرية ال سبب من االسباب عدم مطالبتى باسترداد رسوم التدريب التى تم دفعها .
الرابإ عشر  -:أتعهد بعدم المطالبة بالتعيين فى وزارة الصحة بعد الحصول على شهادة الزمالة والخ وي للشروط العامة للتعيين.
اخامس عشر - :أوافق على رتخاذ جميإ اإلجراءات الخاصة بالالئحة المنظمة للزمالة
المراكز التدريبية الموزي عليها.

دى فى حالة مخالفتى للشروط أو عدم رلتزامى بالح ور اليومى والنوبتجيات فى

السادس عشر- :أطلعت على الشروط المنظمة لدخول اإلمتحانات وسوف ألتزم بها.
المقر بما فيه طبيععب:
التوقيإ :
رقم البطاقة القومى:
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