المكان
الكلٌة

هتاخد معان اٌه وانت راٌح
بطالتن وشهادة مٌالدن وصورهم

المستشفى

اللوج بون خلصان ومختوم بما فى ذلن صفحات
االجازات والجزائات (بعض الكلٌات اللوج بون ٌحتوى
على هذة الصفحات)
وكمان معان جواب االخالء من المستشفى ال كنت فٌها
وجوابات االنتظام
(بعض الكلٌات بتطلب جواب انتظام عن كل شهر)

مكتب التأمٌنات والمعاشات

بطالتن

السجل المدنى
استدٌوا تصوٌر
المسم او المدٌرٌة

بطالتن
بطالتن وصور شخصٌة عند االستالم للفٌش العادى
لو كمبٌوتر مش هتحتاج صور

مكتب البرٌد
مستشفى تأمٌن صحً
مكتبة

منطمة التجنٌد
هتروح مرتٌن مرة لترخٌص
مزاولة المهنة ومرة ألستالم
العمل

 6جند وشهادة التخرج وشهادة االمتٌاز

هتطلع من هنان اٌه
 5شهادات مؤلتة
 2بٌان درجات
 5شهادات امتٌاز

الرلم التأمٌنى مطبوع
ومختوم
ولو كنت (مستفٌد)
بتمبض معاش تجٌب
لٌمة المعاش وجهة
الصرف ورلم الربط
برده مطبوع ومختوم
شهادة مٌالد كمبٌوتر
 66صورة شخصٌة
 2فٌش وتشبٌة
الرار زمة مالٌة
استمارة كشف طبى
نموزج  666ت.ص
استمارة 601
واستمارة 605
تصوٌر البطالة
الشخصٌة وشهادة
المٌالد  5نسخ
تصوٌر الرلم التأمٌنى
شهادة المعاملة
العسكرٌة (المولف من
التجنٌد)
لو واخد اعفاء خالص
متروحش منطمة
التجنٌد تاخد معان
صورة شهادة االعفاء
واالصل لألطالع
وانت راٌح النمابة

نمابة االطباء العامة او
الفرعٌة

شهادة التخرج المؤلتة
شهادة االمتٌاز
فٌش موجة للنمابة
صورة البطالة
صورة شهادة المٌالد
 2صور شخصٌة
الرسوم المالٌة (رسم المٌد)

اٌصال سداد الرسوم
(رسم المٌد)
كارٌنة النمابة بعد شهر
تمرٌبا فى الحفلة التى
تمام للدفعة

ادارة التراخٌص
مندوب الوزارة بٌكون فى
النمابة

اٌصال سداد الرسوم المالٌة (رسم المٌد)
شهادة التخرج المؤلتة
شهادة االمتٌاز
 2صورة شخصٌة
شهادة المعاملة العسكرٌة (المولف من التجنٌد)
صورة البطالة
صورة شهادة المٌالد

 1نسخ ترخٌص
مزاولة المهنة اتنٌن
منهم هتستلمهم وواحد
النالابة هتاخدة عشان
الكارنٌة

وزارة الصحة
(محطة مترو سعد زغلول)
الكشف الطبى

مدٌرٌة الصحة

جواب التكلٌف
استمارة كشف طبً 666

شهادة التخرج
شهادة االمتٌاز
شهادة المٌالد
فٌش
ترخٌص مزاولة المهنة
 4صور
الرار زمة مالٌة
صورة البطالة
الرلم التأمٌنى
شهادة المعاملة العسكرٌة (المولف من التجنٌد)
استمارة 601
استمارة 605
استمارة  6تأمٌنات ومعاشات

جواب او لرار
التكلٌف
تملى بٌانات استمارة
الكشف الطبى
وتختمها  1اختام نسر
عشان تروح تكشف
مكان ما حجزت
(الحجز عن طرٌك
االتصال بالرلم ال
موجود على
االستمارة)
استالم العمل
(جواب موجة لألدارة)
مفردات مرتب

االدارة الصحٌة

مدٌرٌة الصحة

استمارة كشف طبً ( 666نتٌجة)
جواب موجة لألدارة
صورة البطالة

جواب االدارة للمدٌرٌة
طلب ضم سنة االمتٌاز لسنٌن الخبرة

جواب استالم عمل
موجه للوحدة
جواب موجة للمدٌرٌة
منساش تعمل طلب
ضم سنة االمتٌاز
لسنٌن الخبرة عشان
تاخده معان المدٌرٌة
مفردات المرتب لو
مكنتش جبتها اول مره

خلى معان دٌما فلوس بزٌادة وكمان صور شخصٌة بزٌادة
بعض االوراق بتختلف من جامعه للتانٌة فى العدد والتكلفة المادٌة

صور ديما اى ورقة او مستند حكومى قبل تسليمة
لما تروح النمابة هتشترى ملفٌن بـ 65جنٌة ملف اصفر وملف ازرق
فٌهم اوراق ودمغات مكتبتهمش فوق عشان متتعبش فى التدوٌر علٌهم
فى اوراق تانٌة تخص المدٌرٌة مكتبتهاش عشان متتعبش فى التدوٌر علٌهم مكان ما تروح تخلص ورلن
هتاللٌهم ان شاء هللا
____________
ٌوم النمابة
تفاصٌل النمابة ومندوبى وزارة الصحة
اوال هتخلص كل اورالن ان شاء هللا فى النمابة مش هتروح الوزارة ألن الوزارة جت لحد عاندن كتر
خٌرها
اوال هتدخل النمابة تاللى لاعة فى الوش داخل الماعة على الٌمٌن هتاللى موظف محترم هدتٌلة  65جنٌة
هٌدٌلن ملفٌن
#اصفر و #ازرق متدبس فى االزرق دمغة
**االصفر هتحط فٌة االوراق التالٌة
طلب لٌد بالجدول العام (موجود بالفعل داخل الملف انت علٌن تماله بس)
شهادة التخرج المؤلتة نسخة اصلٌة
شهادة لضاء االمتٌاز نسخة اصلٌة
الفٌش الموجة للنمابة
صورة بطالة الرلم المومى
صورة شهادة المٌالد
 2صورة فوتوغرافٌة (تشمل صورة الكارنٌة ٌعنى شوف صورة كوٌسة مش باٌظة من االختام الى

ختمتوها بدون فائدة
هترتبهم الترتٌب دا وتدٌهم الملف فى نفس الماعة هٌدون اذن دفع للخزٌنة تنزل تحت تدفع 200
جنٌة وتاخد #اٌصال
**االزرق هتحط فٌة االوراق التالٌة
طلب استخراج مزاولة المهنة (موجود بالفعل داخل الملف انت علٌن تماله بس)
(اسمة #نموزج_صفحة_ 61ولٌس نموزج صحة  61كما ٌشاع ) وزى ما للنا موجود ف الملف اماله
بس
اٌصال سداد رسوم المٌد الى دفعناها فى الخزنة (تلزق علٌه دمغة بجنٌة من المدبسٌن فى الملف من برة)
شهادة التخرج المؤلتة نسخة اصلٌة (تلزق علٌه دمغة بجنٌة من المدبسٌن فى الملف من برة)
شهادة لضاء االمتٌاز نسخة اصلٌة (تلزق علٌه دمغة بجنٌة من المدبسٌن فى الملف من برة)
 2صورة فوتوغرافٌة
شهادة المعاملة العسكرٌة او صورة شهادة االعفاء ولم ٌطلب الموظف االطالع على االصل حمٌمة لكن
احتٌاطى خد معان االصل (تلزق علً الصورة دمغة بجنٌة من المدبسٌن فى الملف من برة)
صورة بطالة الرلم المومى (تلزق علٌه دمغة بجنٌة من المدبسٌن فى الملف من برة)
صورة شهادة المٌالد (تلزق علٌه دمغة بجنٌة من المدبسٌن فى الملف من برة)
هتخرج برة النمابة وتدخل الجنٌنة الى على شمال النمابة وانت خارج هم عاملٌن فراشة هنان
هتسلم الورق وتدفع  61جنٌة وتنتظر شوٌة
بعد شوٌة هٌطلع الموظف ٌنادى اسماء الناس الى طلع ترخٌص مزاولة المهنة الخاص بهم
هٌسلمن اتنٌن ترخٌص مزاولة مهنة والتالت هتاخده النمابة عشان الكارنٌة
كده تمدر تروح ومبرون
الكارنٌهات لسه مش عارفٌن امتى بس مش لبل اخر شهر  1ان شاء هللا
مش فارق خالص فكرة انن تكون خاتم الصور او صور البطاٌك او شهادات المٌالد
ٌنفع الزوج ٌخلص لزوجته بس البطالة ٌكون فٌها متزوجه من فالن او ٌجٌب صورة المسٌمة معاه
بخصوص اٌام كل جامعة فى النمابة انا عارف من فترة ان الموضوع كله اجراء تنظٌمً عشان مٌبماش
ٌوم مشحون وٌوم فاضً
لكن فى حالة عدم النظام هٌتم االلتزام باالٌام المحددة لكل جامعة والبالً ٌروح بٌتهم
ٌعنى من االخر مش ملزمٌن بٌوم جامعتن بس بنظام
بالتوفٌك
__________________________________________
بالنسبة للوالد الزم تجٌبوا شهادة معاملة عسكرٌة من منطمة التجنٌد اللً انتم تابعٌن لٌها
زي الورلة اللً جبناها ساعة استخراج ترخٌص مزاولة المهنة

بس متعدل تارٌخها الً ٌ 6ولٌة وصورها نسخة وخلٌها معان
طٌب لما ٌٌجً ٌ6ولٌة هنعمل اٌه
هتسال فً لسم الشرطة اللً انت تابع لٌه
وتشوف مولفن من التجنٌد
لو انت مطلوب للتجنٌد هتروح تعمل الكشف الطبً واالرجا لو لالن مش مطلوب هتروح تعمل شهادة
معاملة جدٌدة لحد تارٌخ  6اكتوبر
وبعد كده اي ورلة جدٌدة تحصل علٌها من الجٌش الزم الزم الزم تودٌها المدٌرٌة عشان ده مهم اوي
اوي اوي
ده بالنسبة للجٌش
***
جواب او لرار التكلٌف
هتروح على وزارة الصحة فً محطة سعد زغلول بالمترو
هتخش مكتبة بهجت اللً جنب الوزارة لبل ما تخش الوزارة
لوله عاٌز جواب تكلٌف
هٌدٌن  1ورلات بجنٌه
هتطلع الدور الخامس فً الوزارة تمضٌه وتختمه
وخالص كده انت خلصت الوزارة
(غالبا النظام دا هٌتغٌر ان شاء هللا)
***
الكشف الطبً
وده خطواته مهمة والزم تٌجً بالترتٌب
هتشتري استمارة  666ب  61جنٌه من اي مستشفى تامٌن
هتتصل على االرلام بتاعة الكشف التامٌنً اللً موجودة على االستمارة
وتحجز موعد للكشف الطبً
مستعجل ب  620جنٌه عشان تكشف فً نفس الٌوم

والمكان بٌكون حسب المدٌرٌة بتعتن
وٌارٌت تتصل على الساعة  1او  60الصبح عشان ٌردوا علٌن ومش ٌضٌعوا رصٌدن على الفاضً الن
الدلٌمة من المحمول بجنٌه ونص
بعدٌن تروح على المدٌرٌة ومعان جواب التكلٌف واستمارة الكشف الطبً
هٌملولن بٌاناتن وتختمها  1اختام نسر ودي مهمة
بعد كده تروح على المكان بتاع الكشف التامٌنً اللً حجزت فٌه
على الساعة  2النهم بٌدخلون بعد اللً حاجز عادي مش مستعجل
وعشان ما تتفاجئش فً  1حجرات كشف
واحدة عٌنة بول
وواحدة نظر
وواحدة جراحة وباطنة ودي ساعات بٌرخموا وٌكشفوا زي كشف الجٌش
بس لما بٌعرف انن دكتور بٌحترم الزمالة
هتخلص الكشف وتستلم االستمارة مختومة وممضٌة ومكتوب فٌها
الئك طبٌب بشري
صورها صورتٌن وخلٌها معان
***
االستالم فً المدٌرٌة
هتروح ومعان كل اورالن
وٌارٌت تروح بدري عشان الموظفٌن مش ٌرجعون
صور المرار بتاعن  5نسخ
الكشف الطبً نسختٌن
 4صور شخصٌة
الفٌش
شهادة االمتٌاز

شهادة التخرج
شهادة المعاملة العسكرٌة استمارة  601اللً جبناها من عند مدام هنٌة واللً مش معاه ماٌملمش بتتباع
هنان
هتدفع  5جنٌه
تمن الملف اللً هٌتحط فٌه الورق ده كله
ومن هنان الموظفٌن هٌوجهون امضً من فالن ومن عالن
لحد لما فً االخر تاخد جواب موجه لالدارة بتعتن تستلم بٌه فً االدارة
وبكده مبرون علٌن
انت االن على لوة الحكومة المصرٌة وعلى الدرجة الثالثة
***
االستالم من االدارة الصحٌة
هتخش بالجواب اللً اخدته من المدٌرٌة لمدٌر االدارة
هٌوزعن فً الوحدة بتعتن
وهنان فً االدارة هتملى شوٌة ورق
ومطلوب منن
صورة البطالة الشخصٌة
الرار الذمة المالٌة
ودوسٌه كرتون وكلٌر باج
والموظفٌن هٌدلون تعمل اٌه وتختم اٌه
وماتنساش ودي مهمة جدا
انن تكتب طلب بضم سنة االمتٌاز لسنٌن الخبرة فً االدارة وتمضٌه وتختمه من مدٌر االدارة لبل ما
تمشً وتاخده معان عشان ترفعه للمدٌرٌة
وانت ماشً من االدارة هٌكون معان جواب استالم عمل موجه للوحدة
وواحد كمان للمدٌرٌة وكمان طلب ضم سنة االمتٌاز لسنٌن الخبرة

***
االستالم فً الوحدة
هتروح بالجواب اللً من االدارة
تسلمه للوحدة
وتمابل الطبٌب االول وتحط جدولن
والموظفٌن هنان هٌخلصولن كل حاجة وٌحطون فً استمارات المرتبات
ومبرون علٌن
***
اخر خطوة هتاخد الجواب بتاع المدٌرٌة
وطلب ضم شهادة االمتٌاز لسنٌن الخبرة
وتطلع طلعة على المدٌرٌة فً ٌوم كده بعد االتالم طبعا فً الوحدة
وماتنساش تجٌب حاجة اسمها مفردات المرتب من هنان وتسلمها نسخة لالدارة ونسخة للوحدة
نصٌحة مهمة
اي ورلة صورها نسخة واحتفظ بٌها
جوابات االستالم والحاجات دي ومفردات المرتب
النن هتحتاجها فً ٌوم من االٌام
_________________________________________
الكمال هلل وحدة فسامحونى ألى تمصٌر او خطأ
والشكر موصول لكل طبٌب شارن فى هذا العمل مباشر او عن طرٌك النمل من مواضٌعة على النت
واتمنى مراجعتى لتصحٌح اى اخطاء او معلومات مغلوطة
https://www.facebook.com/drelagoz1
تحٌاتى لجمٌع الزمالء االطباء
اخوكم فى هللا دمحم العجوز
#بدون_تأليف_كيفية_انهاء_ورق_التكليف
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