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ـــ    ا متقدمــوظ تة مدــ  أــو      ـ
 
ف ي ـــل ـصــوا جامــال  متاــــ  يالت الأ ــال  متقـ ـ   يشــط  ـمت إمصــ  أـ متخالضــ   تمــال ة   متحكةأمــ  يكــة  صال ــ  كــو يوــالتة  ة  متاــ  

ـ 1972تســـ  49 ا متق ـــالىل  ظ 
 
ـ داـــإل يالتيســـم  تديســـالظ م خاريمكمـــ  أـــل تويـــد  ـــ اللم  لـــط   أدقـــط    ـأ ـــال م  أحـــول  ي ا أ ـــالىل متدخصـــ  

 
متحصـــةىل كـــو متـــويدة مل ي

ا تخصصد 
 
 .م خاريمكا ي

ا ماليسالظ مالخاريمكم    تة مد  أو   أسالكو  يالتيسم   أال ــ 
 
ـمت إمصـ  أـــل ـصـوا جامـ   ي  متحكةأمـ  ال  متاـــ  يالت الأ ـال  متق ـ  يكة  صال   كو يوالتة  ة  متاـ  

ـ 1972تســــ  49متخالضــــ   تمــــال ة   ا متق ــــالىل  ظ 
 
ـ داــــإل أــــل تويــــد  ــــ اللم  لــــط   أدقــــط    ـأ ــــال م  أحــــول  ي ا أ ــــالىل متدخصــــ  

 
ف متحصــــةىل كــــو متقالاســــدط  ي

يشــــط 
ا تخصصــد 

 
ف متحصــةىل كــإلـ م خاريــمكا ي ا صالتــ  كــوظ ـاــةل أدمــوأ     يداــإل متحال ــإل  يشــط 

 
ا أــالل  متدخصــ   ـي

 
ـتمــو إ امــو ي ا متموــالتة  ة  

 
تمــو إ  كــالظ امواــوم ي
ا أــالل  متدخصــ 

 
ـتمــو إ امــو اــوم ي ا متموــالتة  ة  

 
ـــ  كــو تمــو إ كــالظ امــو ي ا

 24أــو  ال تمــإل كــل  أمــمب حدصــوا متقساشــدمال  مت الأ مــ  فــط   يبمــ     يكــة  يــو  أ  
 .متدخص   فــي ذم   إ أدصا  

ـــ   ا ماليســالظ مالخالليقمــ     يكــة  صتة مدــ   يالتيســم  أــال ـ
 
ـمت إمصــ  أــــل ـصــوا جامــال  متاــــ  يالت الأ ــال  متقـ ـ  أ مــو ـأــو   أســالكو ي  ال ــ  كــو يوــالتة  ة  متاــ  

ف متحصــــةىل كــــإلـ  ظ1972تســــ  49متخالضــــ   تمــــال ة   متحكةأمــــ  ا أــــ يشــــط 
 
ـتمــــو إ امــــو ي ا متموــــالتة  ة  

 
ا صالتــــ  كــــوظ ـاــــةل تمــــو إ  كــــالظ امواــــوم ي

 
الل  متدخصــــ   ـي

ـأالتيســم  تة مدــ  أــو   أســالكو    يكــة  متقالاســ ا أــالل  متدخصــ  
 
ـتمــو إ امــو اــوم ي ا متموــالتة  ة  

 
ا أ ــالىل أدمــوأ     يداــإل متحال ــإل كــو تمــو إ كــالظ امــو ي

 
دط  ي

 متدخص . 

 ـ املستندات املطلوبة: 
نسنخة من  و  شنهادة تككينة من  المشنرى علنس الرسنالة –)بالنسنبة لوييفنة مندر   اإلنتناج العلمنيعدد ثالث نسخ من   –أصل شهادة المؤهل -السيرة الذاتية     

شنهادة تقنديرات   - الشهناادات العلمياناة الحاصنل عليهنا والشنهادات الدالنة علنس الخبنرة والويناـف السابقناة  –)بالنسبة لوييفة مندر  مسناعد  رسالة الماجستير

 -صورة بطاقااة الرقاام القاناومي –صاااور شخصيااة  4عدد -الموقف م  التجنياااد" للذكور "  -بها الدرجات والتقديرات موضحا  المواد خالل سنوات الدراسة

 . شهااادة المياااالد المميكنااة

 الشروط العامة :ـ 
وعلس السادة العاملي  بالحكومنة المتقندمي  لالعنالن م  خريجي كلية الطب ومصري الجنسية يكااون المتقاادم لشغل الوياـاف المشار إليهاا بعالية يشترط أن     

بشنان تنييااننام الجامعناات والـحتنان التنفيذيانناة  1972لسننة  49للشنروط الاناواردة بالقانانناون  يامسنتو وأن يكننون   التقندم بطلبناتهم مشنفوعة بموا قننة جهنة عملهنم

وأن يكنون المتقندم  ني جمينع الويناـف محمنود السنيرة وحسن  السنمعة علنس أن ير نق المطلق م  المتقدم لالقامة بمحا ية أسوان ويشترط االلتكام وتعديالتهمااا 

 المتقدم ضم  أوراق التقدم شهادة تفيد بأنن كان محمود السيرة وحس  السمعة.
ا   يأسـةم  مت ويـو  جامـ  متاـ متاـ  يقمإ   جام   ح يالسب متسمو مألسدالذ متويدة / كقمو 0ع167ـتموظ متاامال  كو مسدقال   ـ      

 
ـ ي  ةأـال أـل  أةكـو اال دـد لقسـ  ك  

   .متقسا وم  جالف  تال  ــــخ متي   أإفمال يد  

 www.aswan.edu.eghttp//:ولمكيد م  التفاصيل الرجاء زيارة موقع جامعة أسوان علس شبكة االنترنت علس الموقع  

 :  ملحوظة .غري مستوفاةالأو  املواعيد قبل نشر اإلعالن أو بعدبالربيد أو ولن يلتفت للطلبات اليت ترد التقدم بأصل املستندات وباليد وشخصي ـ        

 يعتمد     
 رئيس اجلامعة         

 أ.د/ أمحد غــــالب حممد

http://www.aswan.edu.eg/
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اخلاص الكادر                                               التسويات  

 إستدراك

 م15/9/2018إحلاقا إلعالن جامعة أسوان كلية الطب املنشور يوم السبت املوافق 

 أوال:ـ 
 ومابعدها. م5102بالنسبة لوظائف معيد يضاف شرط أن يكون من خريجي دفعة           

 ثانيا:ـ 
 ومابعدها. م5112بالنسبة لوظائف مدرس مساعد يضاف شرط أن يكون من خريجي دفعة          

 ثالثا:ـ 
 بالنسبة لوظائف مدرس إكلينيكي تضاف وظيفة مدرس تخدير.        

 يعتمد                                                                                               
 رئيس اجلامعة                                                                                               

أ.د/ أمحد غــــالب حممد                                                                                             

 



 

 
 طلب استخدام

 بيــــــــانات يعطيها الطــــــالب

 ............................................................................... إستمارة التقدم لوظيفة:ـ 
 أوال:ـ البيانات الشخصية واالساسية.

االسم رباعي:ـ .......................................................................................................................................   

الرقم القومي:ـ ...................................................................................................................................... 

.........................................................................................................  يه 20طابع وحدة العالج فئة جنــ تاريخ امليالد:ـ

 ..................................................................................................................................................................................................   :ـالعنوان وحمل امليالد

احلالة االجتماعية:ـ ......................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................   حمل امليالد:ـ

اجلنسية:ـ .................................................................................................................................................................................................................... 

ثانيا :ـ وسائل االتصال. 
.....................................................................................................................................................................................  اسم والده وحمل إقامته :ـ 

تليفون رقم املنزل/ احملمول:ـ ................................................................................................................................................................................. 

:ـاملصادر التي ميكن الرجوع إليها لالستعالم عنه ................................................................................................................................................

ثالثا:ـ املؤهالت العلمية والدورات احلاصل عليها. 

بكالوريوس طب وجراحة                 الدكتوراة املاجستري  ل اجلامعي:ـــــــاملؤه

     .             .......................................  ........................................ ........................................ املؤهــــــــــل :ـ تاريخ 

          .........................................  ........................................ ........................................  جهة احلصول علي املؤهل:ـ

رابعا:ـ البيانات الوظيفية وخرباته. 
إذا كان للمتقدم مدة خدمة سابقة باحلكومة ................................................................................:ـ .....................................

.......................................................................................................................................................................................  :ـاجلهة التي يعمل بها حاليا

..........................................................................................................................................................................................................  الوظيفة احلالية:ـ 

...........................................................................................................................................................................  تاريخ التعيني:ـ 

.......................................................................................................................................................  سبب تركه للخدمة وتارخيه:ـ 

 توقيع الطالب
 



 إقرار
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................أنا/أقر

  ...................................................................................................................... ........................................:القومي الرقم بطاقة وأمحل

 .......................................................................................................................................................................................................لوظيفة واملتقدم

وذلو  فوي لالوة  ط لالقامة بمحافظة أسواا رشب مقيد غير مطلقا التزاما ألتزم بأنني    

يووام التوو    االعووال  المنشووال بالدرالوود الرسووميةتعيينووي بالافي ووة المتقوودم فلي ووا فووي 

 لشغل بعض الافالف الشاغرة بكلية الطب بدامعة أساا م 51/9/8152الماافق 

 .وانتظامه العمل سير لضمان وضعه تم الشرط هذا أنحيث 

بما يتتاجب  االعال  والتعيين طوشرل مخال ا أكا  االقرال ل ذا يوفي لالة مخال ت

 . قانانيا متاللتي

 ،،، بذلك مني إقرار وهذا

فيه مبا املقر: 
 : االسم

 :التوقيع

 :القومي الرقم
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اخلاص الكادر                                               التسويات  

ملحوظة هامة 

تتونن     تطلبنن اتال ينن   تتاسنن   لننيتمنن  ت       طتتأليالغنن م شر

تاالع ن ي
 
ت.واردتف

نننننننت اسننننن كتاسننننن ق  بت   نننننبتاالوراتتطبننننن تال يننننن  ت  ل ل ننننن اتطبيننننن ت

تلع  ت وطتاالع نتوإالتسنضطاتأس يم  تاالورات.تتاس   لشر

مديرعام املوارد البشرية 

 


