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 جـــــامعة أســـــوان  ثعلى

 عى طريق الجعييى عى حاججها لشغل وظائف أعضاء هيئة الجدريس ومعاوهيهم

 الآلســـى.ة ــــــكليأولا :ـ 

 أـ وظيفح يذرص في انرخصصاخ االذيح:ـ

 انهغح انياتاَيح.  -5            ـ انهغح انزوطيح.  4            ـ انهغح انيىَاَيح انحذيثح.   3            ـ انهغح األنًاَيح.   2              ـ  انهغح اإليطانيح.  1
 ب:ـ وظيفح يذرص يظاػذ في انرخصصاخ االذيح:.

 ـ انهغح انكىريح.4              انهغح انيىَاَيح انحذيثح.  ـ3           ـ انهغح األنًاَيح.    2             ـ  انهغح اإليطانيح.   1
 ج:ـ وظيفح يؼيذ في انرخصصاخ االذيح:.

 ـ انهغح انكىريح.4                ـ انهغح انيىَاَيح انحذيثح.3             ـ انهغح األنًاَيح.  2              ـ  انهغح اإليطانيح.  1
م  أو ماا يعاللاااو و أن يكاون ما  2483لساةة 54الحكومياة الااعاعة لناا ون  إحاد  الاامعااا اليةا ة عىل الليسااس  ما اصال يكون حبالنسبة لوظيفة معيد أن      

ي لفعة   . سةة 46ع  س  اليتندم إل يز د  مدرس مساعدبالنسبة لوظيفة و وما بعدها 3126خر ج 
ي  الليسااس  وتنادير 

 
ط الحصول عل تندير عام جيدجدا ف ي اا ويشتر

 
ي حالاة عادم وجاول متنادمضل   يفصال الحاصالضل  عاىل تنادير عاام جياد ف

 
ي ماالا التاصاو  وف

 
جياد ف

ي مالا التاصو
 
 . الليساس  وتندير جيد جدا ف

  طب الأسوان.ة ــــــكليثاهيا :ـ 

 في االقظاو االكاديًيح االذيح.  وظيفح يؼيذ ويذرص يظاػذ و يذرص أوالً:ــ

 انًىاد انحيىيح نطة األطُاٌ.    -3                      تاثىنىجيا انفى واألطُاٌ.  -2                           ـ تيىنىجيا انفى واألطُاٌ.     1

 
 في االقظاو اإلكهيُيكيح االذيح. ويذرص ثاَيا:ــ وظيفح يؼيذ ويذرص يظاػذ

 

 ـ ذقىيى األطُاٌ.4       انؼالج انرحفظي نألطُاٌ.    -3        االطرؼاضح انظُيح انًثثرح.   -2          ـ االطرؼاضح انصُاػيح نطة األطُاٌ.    1

 ـ طة أطُاٌ األطفال وانصحح انؼايح نهفى واألطُاٌ.7        ـ طة انفى وأيزاض انهثح و انرشخيص.   6                   ـ جزاحح انفى و انىجه وانفكيٍ.   5

 ـ أشؼح انفى و انهيشر.    9                                     ػالج انجذور.   ـ 8

ط ااااااا   ا ةاألسااةان  ماااا  إحااد  تلياااا طاااا  األسااةان طاا  اصااال عااىل برااالور وسأن يكااون حيشااتر م  أو مااا 2483لسااةة 54الحكوميااة الااعااعة لنااا ون  بالاامعاااا اليةا
ا ياأن يكون قد أمصو و يعاللاا  عاىل اإل يز اد سا  اليتنادم  فاااي ااا التاصاوشاار متصالة  35مدا إل تنل ع   أوالتعليييه بإحد  اليستشفياا الاامعيةتدر    فتر
ي تااار اااا  سشااار اؤلعااالن 41عاا   

 
طبالنساابة لوظيفااة معيااد  ( ثالثااون سااةة ف ي ماااال التاصااو و فصاال ماا   و ويشااتر

 
لوظيفااة ماادرس مساااعد الحصااول عااىل الياجسااتتل ف

ا متي ي تاصصهو عىل اإل يز د س  اليتندم ع   لديه شاالاا خت 
 
ا ومااراا محدلا ف ي تار اااا  سشر اؤلعالن.    46تل 

 
 ( خيسة و ثالثون سةة ف

ي حالة عدم وجاول متنادمضل   يفصال الحاصالضل  عاىل تنا
 
ي مالا التاصو وف

 
ي البرالور وس وتندير جيد ف

 
ط الحصول عل تندير عام جيدجدا ف ي اا ويشتر

 
دير عاام جياد ف

ي مالا التاصو . البرالور وس 
 
 وتندير جيد جدا ف

  الطب.ة ــــــكليثالثا :ـ 

 االذيح. حأوالً:ــ وظيفح يذرص يظاػذ في االقظاو اإلكهيُيكي

 انزوياذيشو وانرأهيم. -2 انثاطُح انؼايح ) أيزاض انكهي (. -1

ي :ا  
ر
ي اليتندمضل  اآلت

 
ط ف  ااا يشتر

اااا ة ومااااا بعااااادها  3114لفعاااااة  يكاااااون حاصااااال عاااااىل برااااالور وس الحااااا  والاراحااااة مااااااا  إحااااد  تليااااااا الحاااااا  ااااااا أن2  54الحكوميااااة الااعاااااعة لناااااا ون  بالاامعاااااا اليةا
 م . 2483لسةة

ي مالا التاصو. 3
 
ي البرالور وسو وتندير جيد عىل األقل ف

 
 ااا  أن يكون حاصال عىل تندير  عام جيد عىل األقل ف

ا طبي  منيم  ياقد أمصأن يكون ااا  4 ي أسوان الاامعي ليدا إل تنل ع  فتر
ي وحدا الكىل بالنسبة للباطةة العامة ( 35بيستشف 

 
ا تاملة ف  . شار متصلة   وتكون الفتر

ي بحاقة الرقم النومي محافظة أسوان قبل تار اااا  سشر اؤلعالن .  اليتندممحل إقامة  اا أن يكون5 
 
 ف

  المسجودات المطلوبة :ـ 

َظبخح يبٍ و  شبهادج ذشكيبح يبٍ انًشبزى ػهبس انزطبانح –)تانُظبثح نىظيفبح يبذرص( ػذد ثالز َظخ يٍ اإلَراج انؼهًي –أصم شهادج انًؤهم -انظيزج انذاذيح     

شبهادج ذقبذيزاخ   - حانشهـاداخ انؼهًيــح انحاصبم ػهيهبا وانشبهاداخ انذانبح ػهبس انخثبزج وانىظبابق انظاتقبـ  –)تانُظثح نىظيفح يذرص يظاػذ( رطانح انًاجظريز

 -صبىرج تطاقـبـح انزقـبـى انقـبـىيي –صــبـىر شخصيـبـح  4ػذد -انًىقق يٍ انرجُيـــذ" نهذكىر "  -يىضحا تها انذرجاخ وانرقذيزاخ  انًىاد خالل طُىاخ انذراطح

 . شهــادج انًيـــالد انًًيكُــح

 الشروط العامة :ـ 

وػهس  تانُظثح نىظيفح يذرص يظاػذ يشرزط أٌ يكىٌ يىضىع رطانح انًاجظريز في يجال انرخصصيكــىٌ انًرقــذو نشغم انىظابـق يشرزط أٌ     

ويشبرزط االنربشاو انًطهبن يبٍ انًرقبذو نإلقايبح تًحافظبح  انظادج انؼايهيٍ تانحكىيح انًرقذييٍ نإلػالٌ انرقذو تطهثاذهى يشفىػح تًىافقح جهح ػًههبى

 أطىاٌ .

ا ة بيناار  رئي  الاامعاة اااااااح باسام السايد األسااتاا الاد تور  1ع278عااىل اساتيارا  تنااادم الحلبااااااااا  يىػببذ  فببيوذقبذو انطهثبباخ بصااحار و  اؤللارا العاماة للياوارل الرشر

 .  انًظرُذاخكافح غايره خًظح ػشز يىيا يٍ ذاريخ انُشز يزفقا ته 

 http://www.aswan.edu.egونًشيذ يٍ انرفاصيم انزجاء سيارج يىقغ جايؼح أطىاٌ ػهس شثكح االَرزَد ػهس انًىقغ  

    ملحوظة غيز يظرىفاجانأو  انًىاػيذ قثم َشز اإلػالٌ أو تؼذتانثزيذ أو ونٍ يهرفد نهطهثاخ انري ذزد انرقذو تأصم انًظرُذاخ وتانيذ وشخصي :ـ
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 شروط أخري                                                    

 لكلية طب الأسوان

دج يٍ انذراطاخ انؼهيا ذفيذ تذايح انرظجيم نهًرقذو نشغم وظيفح يؼيذ.شها1  - 

 -شهادج يٍ ربيض انقظى وانًشزى ذفيذ تًُاظزج انحاالخ انؼًهيح.2
  

 


