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االوراق المطلوبة لألطباء الغير عاملين بوزارة الصحة
ملحوظة
تقدم أوراق اإللتحاق فى حافظة بالستيك وبنفس الترتيب المذكور بخـــــــــط واضــــــــــــــح .

 -1طلب اإللتحاق واالقرار الموجود بإستمارة اإللتحاق معتمد ومختوم من جهة العمل االصـلية اال ذذا كـان
المتقدم طبيب حر .

 -2موافقة جهة العمل ذذا كان الطبيب يعمل خارج وزارة الصحة .

 -3بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف الطبيب معتمد من جهة عمله األصلية اال ذذا كـان المتقـدم طبيـب
حر.

 -4أصول المؤهل الدارسى

 -5للمتقدمين بالبكالوريوس  :بيان درجات به تقدير المادة ذات العالقة بالتخصـ
 5أعاله .

كمـا هـو مبـين بالبنـد

 -6أصل شهادة اإلمتياز

 -7أصل شهادة طبيب حر ذذا كان المتقدم طبيبا ح ار.
 -8أصل شهادة الميالد.

 -9عدد ثالثة صور شخصية حديثة .6 ×4

 -11صورة تحقيق الشخصية.

 -11أصل الموقف من التجنيد للذكور.

 -12أصل شهادة المعادلة لألطباء خريجى الجامعات الخاصة.
 -13وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة.
 -14أصل ترخي

مزاولة المهنة.

 -15يتم دفع مبلـ  55جنيـه مصـرر رسـوم تقـديم الطلـب بعـد اسـتيفاء الطلبـات تـورد فـى خزينـة الزمالـة
المصرية.
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طلب التحاق بالزمالة المصرية يونيه 7102
لألطباء الغير عاملين بوزارة الصحة
السيد األستاذ الدكتور /مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية
تحيه طيبه وبعد...

مقدمه لسيادتكم الطبيب:

تاريخ الميالد

عنوان السكن:

/

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

91م

/

السن

شهر

يوم

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

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

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

الشهادات الحاصل عليها:
وأعمل حاليا بوظيفة:

جهة

سنة

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

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

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

أرجو قبول طلبي لاللتحاق بالزمالة المصرية في تخص

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

مــع ذقـرار والتزامــي بإتبــاي جميــع تعليمــات الزمالــة المصــرية واالنتظــام فــي التــدريب والعمــل فــى المستشــفيات
ومراكــز التــدريب وفــى جميــع مجــاالت العمــل فــى التخصـ

الرسوم المقررة.

المعمــول بــه فــى نظــام الزمالــة المصــرية مــع دفــع

وأرغب في التدريب بالمحافظات اآلتية على الترتيب( :يكتب أسماء خمس محافظات)

 . 9محافظة:
 .4محافظة:

 .3محافظة:

 .2محافظة:
 .5محافظة:

وأقبل التوزيع طبقا لألماكن التدريبية الخالية والمتاحة بالمستشفيات والمراكز الطبية.

المستندات المطلوبة-:

.9شهادة الطبيب الحر  . 2 -أصول المؤهالت العلمية .3 – .ترخي

مزاولة المهنة .4 -الموقف من التجنيد

 .5شــهادة تــأمين ضــد مخــاطر المهنــة  .6 -اصــل مــن شــهادة المــيالد . 7 – .صــورة مــن تحقيــق الشخصــية

 .8عدد ثالثة صور شخصية .

توقيع الطبيب
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ذقرار وتعهد المتقدم للزمالة المصرية دفعة يونيه 2597
لغير العاملين بوزارة الصحة والسكان

أتعهد أنا الطبيب ........................................................../بطاقة رقم قومى ........................../
المتقدم للتدريب بالزمالة المصرية تخص

 .....................................للعام الدراسى 2598 - 2597

أوال :أقر بأننى غير مسجل حاليا لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة أو الزمالة المصرية وأتعهد بعدم التسجيل ألئ دراسة أخرر بعد ذلتحاقى بالزمالة المصرية
وطوال فترة التدريب وحتى االنتهاء من االمتحانات واليجوز لى التسجيل ذال فى حالة من ثالث حاالت وهى -:
.9

انتهاء تدريبى فى برنامج المصرية وحصولى على شهادة الزمالة المصرية .

.2

فصلى من برنامج الزمالة المصرية الر سبب من اسباب الفصل.

.3

اعتذارر عن استكمال برنامج الزمالة المصرية .

ثانيا  :أقبل التوزيع طبقا لألماكن التدريبية المتاحة بالمستشفيات والمراكز التدريبية بالمحافظة التى يتم توزيعى عليها وطبقا لقواعد التنسيق وال يحق لى تعديل التخص
أو المحافظة التدريبية مع علمى التام بأن الزمالة المصرية غير مسئولة عن توفير سكن داخل المستشفيات التدريبية .

ثالثا :أتعهد باإللتزام بنظام الدوران الموضوي من المجلس العلمى للتخص

.

رابعا :أتعهد بإحضار شهادة نجاحى فى امتحان التويفل من أحدر الجامعات المصرية بمعدل  555درجة أو الجامعة االمريكية بالقاهرة أو  AMIDSTأو شهادة IELTS
من المركز الثقافى البريطانى بدرجة  5.5درجة والشهادة صالحة حتى  3سنوات من تاريخ الحصول عليها فى خالل ستة أشهر من تاريخ ذستالمى الزمالة ولن

يسمح لى باإلستمرار فى البرنامج أو دخول االمتحانات قبل التقدم بالشهادات .

خامسا :أتعهد بإحضار شهادة نجاحى فى امتحان الكمبيوتر ( )Word – Powerpoint – Internetالذر تنظمه الزمالة أو مركز المنيرة التابع للوزارة خالل ستة أشهر
من تاريخ ذستالمى الزمالة.
سادسا :أتعهد بحض ور المحاضرات النظرية وااليام االكلينيكية والدورات التدريبية وأر انشطة أخرر مطلوبة من قبل الزمالة (ذات العالقة فى الخص

)

.9

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

.2

فى حال التخلف عن تحقيق نسبة حضور االنشطة المقررة ألتزم بتنفيذ العقوبات الموقعة على من المجلس العلمى وأقوم بحضورهاعلى نفقتى الخاصة.

.3

فى حالة رغبتى فى حضور الدورة المكثفة للمرة الثانية أو فى أر مرة يكون الحضور على نفقتى الخاصة عن كل يوم من أيام الدورة .

سابعا :أتعهد باإللتزام بجميع تعليمات الزمالة واإلنتظا م فى التدريب والحضور للمستشفى أو المركز التدريبى فى أيام العمل الرسمية وكذلك حضور النوبتجيات المقررة.
ثامنا :أتعهد بسداد رسوم التدريب وقدرها  6555جنيه عن كل عام وفى حالة عدم سداد الرسوم يتم ايقاف التدريب .

تاسعا :اتعهد بإحضار 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 التحريرر .

عاش ار :أتعهد بالقيام بجميع واجبات األطباء المقيمن من حضور وانص ار ف يومى ونوبتجيات وما يقرره رئيسى المباشر فى القسم من واجبات وليس لى الحق فى األجازات
سور :
األجازات الرسمية فقط كأقرانى من األطباء المقيمين كاألتى  29 :يوم أجازة اعتيادية عن كل سنة  7 +أيام عارضة ( اول ستة شهور يستحق  3أيام
عارضة فقط) بخالف األجازات المرضية.

الحادر عشر  :انقطاعى عن العمل او تكرار غيابى عنه يترتب عليه :
دفع مبل ال  555جنيه شهرر المخصوم من مقابل التدريب.
ذنهاء التدريب والفصل من البرنامج التدريبى.

الثانى عشر :فى حالى اعتذارر أو فصلى من برنامج الزمالة المصرية ال سبب من االسباب عدم مطالبتى باسترداد رسوم التدريب التى تم دفعها .
الثالث عشر  -:أتعهد بعدم المطالبة بالتعيين فى وزارة الصحة بعد الحصول على شهادة الزمالة والخضوي للشروط العامة للتعيين.
الرابع عشر - :أوافق على ذتخاذ جميع اإلجراءات الخاصة بالالئحة المنظمة للزمالة ضدر فى حالة مخالفتى للشروط أو عدم ذلتزامى بالحضور اليومى والنوبتجيات فى
المراكز التدريبية الموزي عليها.

الخامس عشر- :أطلعت على الشروط المنظمة لدخول اإلمتحانات وسوف ألتزم بها.
المقر بما فيه
طبيــب:
التوقيع :
رقم البطاقة القومى:
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