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لتخصصات الطبية  لجنة العليا  لتخصصات الطبية تعلن ا لجنة العليا  ))املرصيةاملرصيةالزما الزما ((تعلن ا
فعة     ولني ىف التظلامت  ٔسامء املق فعةعن  ولني ىف التظلامت  ٔسامء املق ))٢٠٢٢٢٠٢٢مارس مارس ((عن 

ري املرصيني   ن  ٔطباء الوافد ري املرصينيل ن  ٔطباء الوافد ..ل
خول اىل موقع الزما  لهيم ا ولني ىف التظلامت  ٔطباء املق ل   egyfellow.comا ى يعمل من دا وا

ارج مجهورية مرص العربية .و
اق رسوم سديد لهيم يه ١٠٠ ( بقمية لت  رسوم اىل الضافة )املرصى جلنيه يعادل مبا ٔسرتليىن ج

فع ان العمل مع .اخلدمة اح ا  )مصارى( المة حتمل الىت البيع ونقاط )الص( تطبيق الل من فقط م
ل من وذ . ٢٠٢٢- ٧- ٣١ يوم حىت ٢٠٢٢- ٧- ٧ من الفرتة ىف فقط العربية مرص مجهوية دود دا
وراق رسال املرصية الزما ستقوم الرسوم سداد بعد ص ٕادارة اىل هبم اخلاصة صور وراق رسال املرصية الزما ستقوم الرسوم سداد بعد الطبية الرتاخ ص ٕادارة اىل هبم اخلاصة صور  الطبية الرتاخ

ية واملوافقة ص اصدار وعند م ية واملوافقة الرتخ ٔم مت ا الن س ب ا لية به اخلاص مييل ىل الطب  و
ص الستالم احلضور ص ٕادارة من الرتخ ة بوزارة الرتاخ  رخي من شهر اقصاها مده الل ىف  الص
. مييل ٕارسال

ص ٕاستالم بعد ه الرتخ لجنة مقر ٕاىل التو ٔمرية ٔاكدميية ( الطبية لتخصصات العليا ا  املعهد ـــ فاطمة ا
 ٕاجراءات ىق الستكامل )القاهرة ـ نرص مبدينه ـ املعارض ٔرض لف .سابقا لعباسية لتدريب القوىم

فاء التدريب ٕاستالم ارسية الرسوم وسداد وراق ىق واس . ا
    

لتخصصات الطبية   لجنة العليا  ىل املوقع إاللكرتوىن ا خول  لتخصصات الطبيةا لجنة العليا  ىل املوقع إاللكرتوىن ا خول  ::ا
ولني ولنئسامء املق ٔسامء املق

egyfellow.comegyfellow.com


