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 بوـــــــــــالن هــــإعـ
 ون انطهبــةــز نشئــة تعـــــة جبمعــــة رئبســــن نيببــــتعه

 عن متديد انتنسيــق وتأجيم اختببرات انقبول بكهية انطب وانعهوو انصحيـة
  :نهتخصصبت انتبنية (ة خبصـةــنفق) 2022/2023ي ــبو اجلبمعـنهع

ده ــوع التخصص
 ةـــالجاٌوي

 ة ــــالطاق
 االصتيعابية

ووعــــد اٌتّاء 
 التٍضيـق

املوعــد اجلديد الختبارات 
 القبوه واملفاضمة

وواعيـد تضديد الزصوً 
 وتضميـــي املمفات

 08 عمىــي%  08 طب عاً وجزاحــة

متـديد فرتة 
 التٍضيـــق 

 إلـــــى
72/0/7877 

 08/0/7877 اخلىيـط
 الساعة التاسعة صباحا  

 ساعةالحضور قبل الموعد ب

 المكان: مبنى كلية الطب 
 حبيل سلمـــان

 3/7/2022 األحـد نــم
 5/7/2022 الثالثاء ىــإل

 08 عمىــي%  08 طب الفي واألصٍاُ

 08 عمىــي%  08 صيــدلــة
 3/7/2022 األحـد نــم قبوه وباشز بدوُ اختبار

 08 عمىــي%  20 خمتبـزات طبيـــة 5/7/2022 الثالثاء ىــإل
 08 عمىــي%  28 متزيــض عالــي

 
 : قـــوات التٍضيـــخط

 https://taiz.moheye.online:  التنسيق عبر الرابط 1
 َ وَ تاريخ التٍضيقـخاله ودة ال تتجاوس يووي صـداد رصوً التٍضيق عرب شزكة شعاع الشارقة لمصزافة أو احد وكالئّا  2 

 املباشز ) صيدلة ـ خمتربات ـ متزيض ( حضب وعده الجاٌوية العاوة القبوه بأقضاً الدافعني لزصوً التٍضيق صيتي وفاضمة الطمبة املٍضقني 3
  اإللكرتوٌييح حصاعة وَ بدء التص 24الطب العاً واجلزاحة وطب الفي واالصٍاُ خاله  لقضىيصيتي اعالُ ٌتائج اوتحاٌات القبوه  4

 زةــوه املباشز بعد اٌتّاء التٍضيق وباشـــــالقب اًــــألقضج املفاضمة ـــالُ ٌتائــــي اعـــصيت 5 
 خمف وبٍى كمية الطب ـ حبين صمىاُاملقبولني بكافة التخصصات صتضمي لفزع شزكة شعاع الشارقة  لمطمبةمجيع حوافظ  الزصوً الدراصية  6

7 
لضداد الزصوً الدراصيـة الطب  خمف كميةة عميْ التوجْ اىل فزع شزكة شعاع الشارق بعد اعالُ ٌتائج املفاضمة ورد امسْ ضىَ املقبولني وَكن 

  حضب املواعيـد احملددة اواً كن قضي واخذ اشعارات التوريد

8 
 :ا عمى الوثائق التاليةــــحمتويالتوجْ اىل وقز جلٍة القبوه بكمية الطب لتضميي ومف القبـوه 

 ق اخزى تطمبّا المجٍـة (ـــدراصيــة ــ أي وثائصور خمفية بيضاء ـ صٍدات صداد الزصوً ال 10) اصتىارة الجاٌوية العاوة ـ 
 املمفات تضميي لضـداد الزصوً و ومحوظة / لَ يٍظز ألي طمب بعـــد اٌتّاء الفرتة احملددة

حضب التخصصات اليت  ممَ خضعوا الوتحاُ القبوه بٍظاً الٍفقة اخلاصةاملتقدوني يف حاه كاُ ٍِاك وقاعد شاغزة صيتي اصتقباه طمبات  
 فقطعمى أُ يضددوا الزصوً خاله يوً  صتيعابيـةواخذ العدد املكىن لمطاقة االوصيتي تزتيبّي حضب وعده القبوه الٍّائي  اوتحٍوا فيّا 

 (774796283ـ 773848084ـ 770862255لالصتفضار والتواصن : ) 
 

 17/6/2022 خــادر بتاريـــص              : وُ الطمبـةــلشئ شـة تعــجاوعة ـرئاص ةــٌياب


