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منح تدريبية قصيرة  ألجل  ي  مال  ألطب  ألطشرية  
 بالمعة ووهلن ألطصرنية

معبج نهابا  ن حتب ببا  يعلن مكتب  العالاباا البيةل بج  ل با
اشبببباأل حا م اط الل  ال تببببألى ت تا حا  ٦مهب تيريب ج اصبببباألج المد ل يج  ٣التقيم لعيد 

اطار التعاةن ال حثا ةاالتفاق اا ال ت ادلج نان مامعج ةةهان الصبببببببببببببباه ج ة مامعج نهاا حا 
 التخصصاا التال ج:

 ال ألاحج ةزرا ج ال ضاء -１
 الصحج العامج -２
 اللفدالمومج ةصحج  -３

 ألطرةوط:
مبير  ماببببببببببببببا بيا حا  ل بج طب  نهابا   -ان يكون من نان شبببببببببببببب با  ال باحثان  معابي  -１

 ةما د لل اماتاأل اة الي توراه ةيع د حا احي التخصصاا ال ذ وره حا اإل الن.
 صورج الصفحج االةلا من مواز سفأل سارى  لا الاد ل يج  ام. -２
 JPGصورج شخص ج  -３
ا التا حصبد  لااا ال تقيم  لوريو  اة ال امابتاألال كاشباادج اليرمج العل  ج الياألج   -４

 ة تف درماا.   
 .يلا  توص ج من استاذ حا التخصص -５
 .كتف طبا  لا اله وذج ال ألحق -６
درمج أة تقييم شباادج معت يج من اللل ج  5.5تقييم شباادج اللت  ب ابتوى ال يقد  ن  -７

 ان اليراسج تتم باللغج االن لازيج.
  ل ج. ٨00يلج بحث ج حا حيةد  -８

 PDFتقيم ال اتهياا أ اله حا صورج ملفاا 
 الااألج الذات ج -９
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 ألطممرزألت:
 إ فاء  امد من ال صألةحاا اليراس ج -１
 الوان صاها ٧00إاامج م ان ج حا سكن ال امعج اة نيط سكن  -２
 الوان صاها ٣000مألت  شاألى  -３
 ت مان صحا شامد طواط حتألج اإلاامج بالصان. -４
 بحث ج ةتيريب ج  لا ا لا ماتوى حا ال  االا ال وضحج أ اله.إمكان اا  -５

 مد  ألطمنحة:
 ا2020أغال   1٧حبألالأل الا  1٧اشاأل   ٦

 موعد ألطتقدم:
  اي  ل ج الل  حا مو ي ااصببباه  /السبببتاذ الي تورسببب ادج  اإللتم تقييم ال ابببتهياا أ اله 

 .نوح بأل ال ارى  15

من مكت  العالااا   الا إلا احت اطاا  1اصببببببلا  ٣لتم ال فاضببببببلج ةتألسببببببد التألشبببببب حاا  
  بأل البأليي اإلللتألةني اليةل ج ة مهاق العالااا الصاه ج

Iro@bu.edu.eg  
 dd.pg@ob.bu.edu.eg  

 نوح بأل ال ارى. 15لن للتفت الا اللل اا اة التألش حاا التا تألد بعي لوم   ملحوظة:
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