
  ( لدرجح الدكتوراه)   الوصريين  لتسجيل للطالبوا للقيد الوطلوتح األوراق

 الصحح   وزارجاألطثاء الورشحين هن قثل  م / تالوستشفي الجاهعي تثني سويف هقين طثية م / تكليح طة تني سويف  هدرس هساعد م

وموافقة  متضمن بيانات الطالب من الدراسات العليا طلب 1
من وبيانات شئون العاملين  التسجيلعلى  القسمرئيس 

  كلية طب بنى سويف 

 وموافقة رئيس متضمن بيانات الطالب من الدراسات العليا طلب 1
من المستشفى الجامعي وبيانات شئون العاملين  على التسجيل القسم

  ببنى سويف  

     من الدراسات العليا متضمن ) بيانات الطالب وموافقة  طلب 1 1
 بكلية طب بنى سويف على التسجيل ( قسمالرئيس     

 النهائية على التسجيل من وزارة الصحة موافقة ال تقديمب2

 ملف من الدراسات العليا اللتحاق بالدراسات العليا 2 ملف من الدراسات العليا اللتحاق بالدراسات العليا 2 ملف من الدراسات العليا اللتحاق بالدراسات العليا 2

  االمتيازشهادة  أصل 3  االمتيازشهادة  أصل 3  متيازاالشهادة  أصل 3

 شهادة الميالد أصل 4 شهادة الميالد أصل 4 شهادة الميالد أصل 4

 العسكرية الخدمةمن  الموقف 5 العسكرية الخدمةمن  الموقف 5 العسكرية الخدمةمن  الموقف 5

الحصول على درجة التويفل فقط من االمديست ونيل  6
 للدكتوراه ( 454)  الدرجة وهى

الحصول على درجة التويفل فقط من االمديست ونيل الدرجة وهى )  6
 للدكتوراه ( 454

الحصول على درجة التويفل فقط من االمديست ونيل الدرجة  6
 للدكتوراه ( 454وهى ) 

 الدراسات العليا قسممن  التحاق طلب 7 الدراسات العليا قسمالتحاق من  طلب 7 الدراسات العليا قسمالتحاق من  طلب 7

 فوتوغرافية( صور  6)  عدد 8 فوتوغرافية( صور  6)  عدد 8 فوتوغرافية( صور  6)  عدد 8

 صورة البطاقة ) الرقم القومي (  9 صورة البطاقة ) الرقم القومي (  9 صورة البطاقة ) الرقم القومي (  9

 الدراسية المصروفات سداد 14 الدراسية المصروفات سداد 14 الدراسية المصروفات سداد 14
 

 في الشركاخ والقطاع العام والخاص  ينالعاهلاألطثاء  م حر تشرى طثية م

 بكلية طب بنى سويف  القسمرئيس  من الدراسات العليا متضمن ) بيانات الطالب وموافقة طلب*   1
 على التسجيل (                               

 ) حديثة االصدار (حر  بشرى  بة العامة لألطباء تفيد بأنة طبيبمن النقا شهادة 1

 ) حديثة االصدار(خطاب وزارة الصحة يفيد بخلو طرفة أو إنهاء خدمته  اصل 2

 بكلية طب بنى سويف     القسمرئيس  من الدراسات العليا متضمن ) بيانات الطالب وموافقة طلب*   1
 على التسجيل (    

 هة العمل التي يعمل بها موافقة ج تقديم  1

 ملف من الدراسات العليا اللتحاق بالدراسات العليا 2 ملف من الدراسات العليا اللتحاق بالدراسات العليا 2

  االمتيازشهادة  أصل 3  االمتيازشهادة  أصل 3

 شهادة الميالد أصل 4 شهادة الميالد أصل 4

 العسكرية مةالخدمن  الموقف 5 العسكرية الخدمةمن  الموقف 5

 للدكتوراه ( 454الحصول على درجة التويفل فقط من االمديست ونيل الدرجة وهى )  6 للدكتوراه ( 454الحصول على درجة التويفل فقط من االمديست ونيل الدرجة وهى )  6

 الدراسات العليا قسمالتحاق من  طلب 7 الدراسات العليا قسمالتحاق من  طلب 7

 فوتوغرافية( صور  6)  عدد 8 وتوغرافيةف( صور  6)  عدد 8

 صورة البطاقة ) الرقم القومي (  9 صورة البطاقة ) الرقم القومي (  9

 الدراسية المصروفات سداد 14 الدراسية المصروفات سداد 14

 


