صْزج

كليت طب بنها – إدارة الىافدين

اعتٍبسح ثيبِبد اوطالة اوٗافذيُ ثبوذساعـــــبد اوعىيب
االعـــــً سثبعــــــي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االعً ثبوىغخ االِجىيضيٓ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عّٗاَ اوغمُ ثبومبٔشح ثذلٓ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عّٗآِ ثجىذْ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوجّغيخ:ـــــــــــــــــــــ جّغيٓ األة:ــــــــــــــــــــ جّغيٓ األي :ـــــــــــــ
اوٗظيفخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوذساعخ عىِ ٙفمٓ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوتغجيه في لغً:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبسيخ اِتٕبء االٌتيبص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوتمذيش اوعبي وىتخشج ثبوجمبوٗسيٗط :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلً اوتىيفَٗ ثذاخه ٌصش  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلً اوتىيفَٗ خبسج ٌصش  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عجت اوتمذي وىجبٌعخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــE-mail adress:
اقس أ ًا ا لطالة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأ ى كل الثيا ًاخ التي سجلتِا تالكليح
صحيحح ّإذا تن تغيس آ شيء تالثياًاخ سْف اتلع الكليح ّذلك إقساز هٌٔ ترلك.

مدير اداره الىافدين
وكيل الكليت للدراساث العليا
( أ.د /أعبٌٓ عّذ عشفٓ )

( أ .دعاء سالم)

عٍيذ اومىيٓ

(أ.د /أحٍذ جٗدْ اوجضاس )
كليو طب بنها ـ اداره
الىافدين

اعتٍبسح ثيبِبد اوطالة اوٗافذيُ
شئَٗ اوطالة
===============
االســـــن زتاعــــــي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االسن تاللغح االًجليزيَ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عٌْاى السكي تالقاُسج تدقَ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عٌْاًَ تثلدٍ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجٌسيح:ـــــــــــــــــــــ جٌسيَ األب:ــــــــــــــــــــ جٌسيَ األم :ــــــــــــــــــــــــ
الْظيفح :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدزاسح علٔ ًفقَ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجوْع الكلٔ للثاًْيح العاهح :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسن الودزسح الثاًْيح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زقن التليفْى داخل هصس  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زقن التليفْى خازج هصس  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سثة التقدم للجاهعح:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــE-mail adress:

الررش أِررب اوطبوررت :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررـ ثررلَ لرره اوجيبِرربد اوترري
عررجىتٕب ثبومىيررخ ةررويوخ ٖ را تررً تغيررش ا٘ شرريء ثبوجيبِرربد عررٗ اثىر اومىيررخ
ٖروك لشاس ٌّ ٙثزوك
.

مدير اداره الىافدين
وكيل الكليت للدراساث العليا

( أ.د /أعبٌٓ عّذ

( أ .دعاء سالم)
عشفٓ )

عٍيذ اومىيٓ
(أ.د /أحٍذ جٗدْ اوجضاس )
كليو الطب البشري
اداره الىافدين – دساعبد عىيب

========================================
اوٗثبئك ٖاوٍصٗغبد اوذساعيخ اوٍطىٗثخ ٌُ اوٗافذيُ
********************************
 -1شٕبدح اوجمبوٗسيٗط في اوطت ٖاوجشاحخ أٖ ٌب يعبدوٕب.
 -2شٕبدح تذسيت ( االٌتيبص )
 -3شٕبدح تمذيش ٌٗاد اوتخصص
 -4ةٗسْ ٌعتٍذْ ٌُ خطبة اوغفبسح اوٍعّيخ ثبوٍششح وٕزْ اوذساعخ عى ٙأَ يٗضح فيٕب
اوجٕخ اوتي تتوٍه ِفمبد اوتغجيه
 -5ةٗسْ طجك األةه ٌعتٍذْ ٌُ جٗاص اوغفش
 -6اعتٍبسح ثيبِبد ٌٗل عىيٕب ٌُ اوطبوت ٌٖٗضح فيٕب ٖظيفتٓ ٖعّٗآِ
 -7لشاس ٌُ اوطبوت ثصوخ األٖساق اوٍمذٌخ ٌّٓ وىتغجيه ٖاوٍٗجٗدح ثٍىف أٖسالٓ
 -8طىت ثبعً أ.د /سئيظ اومغً وىتغجيه
 -9طىت ثبعً أ.د /عٍيذ اومىيخ
 -10عذد (  ) 6ةٗس شخصيٓ وىطبوت حذيثٓ
 -11شٕبدح ثخىْٗ ٌُ ٌشض اإليذص
 -12شٕبدح ٌيالد أٖ ٌغتخشج سعٍي ٌّٕب
 -13اوتمذيش اوعبي ( ٌمجٗن ) في اوجمبوٗسيٗط وىٍتمذٌيُ وىتغجيه وذسجٓ اوٍبجغتيش
ٌ -14ىف ووفع األٖساق اوٍمذٌخ

وكيل الكليت للدراساث العليا
عميد الكليت
( أ.د /أعبٌٓ عّذ عشفٓ )

( أ.د /احٍذ جٗدْ اوجضاس )

