شروط القبول بالزمالة المصرية دفعة يوليو ٢٠١٧
لألطباء العاملين بوزارة الصحة وھيئاتھا والغير عاملين بالوزارة
====================================
أوالً :التخصصات المتاحة للتقديم
 الطب البشرى  :التخصصات الطبية العامة
طب األطفال– التخدير  -النساء والتوليد – طب األسرة – األنف واألذن والحنجرة  -طب
وجراحة العيون – طب الطوارىء  -الباثولوجيا اإلكلينيكية– األشعة التشخيصية -
األمراض الجلدية – طب نقل الدم ومشتقاته  -طب الوبائيات التطبيقية  -تنظيم األسرة –
علم االمراض ) الباثولوجى( – مكافحة عدوى )اطباء(.
 الطب البشرى  :تخصصات الباطنة العامة وفروعھا
األمراض الباطنية – أمراض القلب واألوعية الدموية  -أمراض الكلى  -أمراض الجھاز
الھضمى والكبد -األمراض العصبية -األمراض الصدرية -طب االورام  -العالج االشعاعى
لألورام -الرعاية المركزة  -األمراض المعدية اإلكلينيكية– الروماتيزم والتأھيل والطب
الطبيعى .
 الطب البشرى :تخصصات الجراحة العامة وفروعھا
الجراحة العامة  -جراحة العظام – جراحة القلب  -جراحة الصدر – جراحة المخ
جراحة األطفال– جراحة المسالك البولية  -جراحة االورام  -جراحة
واألعصاب-
تكميلية وجراحة حروق.
 التخصصات الطبية البشرية الدقيقة
أ .يشترط الحصول على زمالة أو دكتوراة
االشعة التداخلية  -جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية – جراحة القولون والشرج
والمستقيم – جراحة قلب اطفال )مستحدث(  -أمراض قلب أطفال – عالج قلب تداخلى -
تخدير عالج األلم – تخدير جراحة قلب وصدر )مستحدث(
ب .يشترط الحصول على ماجستير أو زمالة أو دكتوراة
طب أورام األطفال -طب األطفال حديثى الوالدة – الموجات الصوتيه للقلب –
اليكتروفسيولوجيا القلب.
 تخصصات طب األسنان
 طب أسنان األسرة
 تخصصات طب األسنان الدقيقة )يشترط الحصول على زمالة طب اسنان االسرة(
العالج التحفظى – طب الفم واالسنان لذوى االحتياجات الخاصة )مستحدث( – عالج
اللثة )مستحدث(
 تخصصات التمريض العالى
 تمريض األطفال حديثى الوالدة – تمريض مكافحة العدوى
 تخصصات متعددة
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 اإلرواء القلبى

ثانيا ً :الشروط العامة للتقدم

 أن يكون المتقدم أنھى فترة التكليف كاملة.
 أن يكون المتقدم طبيب مقيم فى التخصص فى حال وجود ھذه الوظيفة بالوزارة وقضى ستة
أشھر من تاريخ إستالمه العمل بالمستشفى كطبيب مقيم فى ٥/٨/٢٠١٧عند التقدم للزمالة أو
يكون المتقدم مساعد أخصائى أو أخصائى فى التخصص.
 يشترط للتقدم فى التخصصات العالجية ان يكون الطبيب من العاملين بوحدات الطب العالجى أو
المستشفيات.
 الســن للعاملين بوزارة الصحة:
 ال يزيد عن  ٣٥سنة للمتقدمين بالبكالوريوس كحد أقصى )مواليد  ١/٧/١٩٨٢أو
أصغر(.
 ال يزيد عن  ٣٦سنة للمتقدمين بالدبلوم نظام الساعات المعتمدة فى التخصص المتقدم
اليه )مواليد  ١/٧/١٩٨١أو أصغر(.
 ال يزيد عن  ٣٧سنة للمتقدمين بالماجستير فى التخصص المتقدم اليه )مواليد
 ١/٧/١٩٨٠أو أصغر(.
 ال يزيد عن ٤٠سنة للحاصلين على الزمالة المصرية أوالدكتوراة ويرغبون فى
التسجيل بالزمالة فى أحد التخصصات الفرعية )مواليد  ١/٧/١٩٧٧أو أصغر( )تراجع
المصاريف بالزمالة(.
 األطباء العاملين بالوزارة وتجاوزوا السن المقررة فى الفقرات السابقة وأقل من ٤٥
سنة ويرغبون فى التسجيل يتم إقرارھم وتعھدھم بقبولھم على أن تكون معاملتھم
المالية بالمصاريف كاملة )مواليد  ١/٧/١٩٧٢أو أصغر( )تراجع المصاريف بالزمالة(.
 من الممكن التجاوز عن شرط السن و المصاريف حتى سن الـ ٤٥فى حالة عدم إستيفاء
كل األماكن التدربيية المتاحة وذلك للعاملين بوزارة الصحة فى التخصصات االتية:
جراحة الصدر  -األمراض المعدية االكلينكية – األمراض الصدرية  -األمراض العصبية.
 الســن غير العاملين بوزارة الصحة:
 األطباء الغير عاملين بوزارة الصحة حتى  ٤٥سنة بمصاريف )مواليد  ١/٧/١٩٧٢أو
أصغر(.
 اعتماد وموافقة جھة العمل االصلية على طلب اإللتحاق.
 موافقة ادارة البعثات والمنح بالمديرية على التسجيل مع اعتماد ما يثبت عدم التسجيل أو
الترشح للتسجيل فى أى دراسات عليا أخرى فى الجزء المدون بإستمارة التقديم .
 يشترط أال يكون الطبيب ملتحقا ً فى وقت التقدم لدراسة درجة الدبلوم أوالماجستير أوالدكتوراه
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بالجامعات أو مسجل ألى تخصص آخر بالزمالة ويتعھد بعدم التسجيل ألى دراسة أخرى
)راجع اإلقرار(.
 يتم القبول فى التخصصات المختلفة طبقا ً لعدد األماكن التدريبية المتاحة بالمحافظات.
 التقدم بشھادة إجتياز إختبار اللغة اإلنجليزية ) (TOEFL Localمن إحدى الجامعات
المصرية بمعدل  ٥٠٠درجة او الجامعة االمريكية بالقاھرة او  AMIDSTاوشھادة
 IELTSمن المركز الثقافى البريطانى بدرجة عامة  ٥٫٥درجة والشھادة صالحة حتى ٣
سنوات من تاريخ الحصول عليھا .وكذا شھادة إجتياز إختبار المھارات األساسية فى الحاسب
اآللى الذى تجريه الزمالة بمقر مركز المعلومات بمستشفى المنيرة بالقـاھرة ) – Word
 (PowerPoint – Internetخالل  ٦أشھر من بدء التدريب )ولن يسمح بدخول اإلمتحان
دون تقديم ھذه الشھادات ويتم وقف القيد لمن لم يحضرھما(.
 يتم سحب نموذج اإللتحاق وطباعته من على الموقع االلكترونى للزمالة المصرية
 www.egyfellow.mohp.gov.egاو من مديريات الشئون الصحية والھيئات
والمؤسسات والمراكز الطبية التابعة لھا.

 يتم تقديم الطلبات إعتباراً من الخميس  ٢٠١٧/ ٧ / ٢٢الى الخميس  ٢٠١٧/ ٥/٨شخصيا ً
أو بموجب توكيل رسمى لتقديم األوراق فى مقر الزمالة )٩٨٩ش كورنيش النيل –
مصر القديمة -القاھرة(.
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ثالثا ً : 1.األوراق المطلوبة لألطباء العاملين بوزارة الصحة
 طلب اإللتحاق واإلقرار الموجود بإستمارة اإللتحاق  ٢٠١٧معتمد ومختوم من جھة العمل
األصلية.
 ﺑﻳﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻣن واﻗﻊ ﻣﻠف اﻟطﺑﻳب ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻳذﻛر ﻓﻳﻪ
ﺑوﺿوح ﺗﺎم ﺑﺄن:
 اﻟطﺑﻳب ﻣﻘﻳم ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣطﻠوب ﻓﻰ ﺣرﻛﺔ ﻧﻳﺎﺑﺎت دور _____ ﺳﻧﺔ_____

أو
وأن التاريخ الفعلى إلستالم النيابة ھو ........... / ... / .....
 أنه أخصائى أو مساعد اخصائى فى التخصص.
) ضرورة كتابة ھذا البند ) (٢بوضوح تام(
 أصل المؤھل الدارسى
 أﺻﻝ ﺷﻬﺎدة اﻹﻣﺗﻳﺎز
 ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﻳن ﺑﺎﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس :ﺑﻳﺎن درﺟﺎت ﺑﻪ ﺗﻘدﻳر اﻟﻣﺎدة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺗﻘدم
اﻟﻳﻪ ﺣﺎﻝ ﻛوﻧﻬﺎ إﺣدى اﻟﻣواد اﻟﺗﻰ ﺗدرس ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﺛﻝ الباثولوجيا  -طب
وجراحة العيون  -األنف واألذن والحنجرة  -أمراض النساء والتوليــد )فى زمالتى أمراض
النساء وتنظيم األسرة( -طب األطفال -الباطنة العامة )فى زماالت أمراض الباطنة العامة
والباطنة التخصصية(  -الجراحة العامــة )فى زماالت الجراحة العامة والجراحات
التخصصية(.
 أصل شھادة الميالد.
 ﻋدد ﺛﻼﺛﺔ ﺻور ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ .٦ ×٤
 ﺻورة ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
 اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﺗﺟﻧﻳد ﻟﻠذﻛور)ﺻورة طﺑق اﻻﺻﻝ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑوزارة اﻟﺻﺣﺔ(.
 أﺻﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﺧرﻳﺟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 ﻳﺗم دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ  ٥٠ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻرى رﺳوم ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب ﺗورد ﻓﻰ ﺧزﻳﻧﺔ اﻟزﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
 ﺗﺣﻔظ أوراق اﻹﻟﺗﺣﺎق ﻓﻰ ﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻼﺳﺗﻳك وﺑﻧﻔس اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻣذﻛور.
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 2.األوراق المطلوبة لألطباء الغير عاملين بوزارة الصحة
 طلب اإللتحاق واإلقرار الموجود بإستمارة اإللتحاق  ٢٠١٧معتمد ومختوم من جھة العمل
األصلية اال إذا كان المتقدم طبيب حر.
 ﻣواﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣﻝ إذا ﻛﺎن اﻟطﺑﻳب ﻳﻌﻣﻝ ﺧﺎرج وزارة اﻟﺻﺣﺔ.
 ﺑﻳﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻣن واﻗﻊ ﻣﻠف اﻟطﺑﻳب ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻻ إذا ﻛﺎن
اﻟﻣﺗﻘدم طﺑﻳب ﺣر.
 أﺻﻝ اﻟﻣؤﻫﻝ اﻟدارﺳﻰ.
 ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﻳن ﺑﺎﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس :ﺑﻳﺎن درﺟﺎت ﺑﻪ ﺗﻘدﻳر اﻟﻣﺎدة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص ﻛﻣﺎ ﻫو
ﻣﺑﻳن ﺑﺎﻟﺑﻧد  ٥ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺔ رﻗم .-٤-
 أﺻﻝ ﺷﻬﺎدة اﻹﻣﺗﻳﺎز
 أﺻﻝ ﺷﻬﺎدة طﺑﻳب ﺣر إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم طﺑﻳﺑﺎ ﺣ ار.
 أﺻﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻳﻼد.
 ﻋدد ﺛﻼﺛﺔ ﺻور ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ .٦ ×٤
 ﺻورة ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
 أﺻﻝ اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﺗﺟﻧﻳد ﻟﻠذﻛور.
 أﺻﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﺧرﻳﺟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺄﻣﻳن ﺿد ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﺔ )ﻣن أى ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﻳن(.
 أﺻﻝ ﺗرﺧﻳص ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ.
 ﻳﺗم دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ  ٥٠ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻرى رﺳوم ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب ﺑﻌد اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻟطﻠﺑﺎت ﺗورد ﻓﻰ ﺧزﻳﻧﺔ
اﻟزﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
 ﺗﺣﻔظ أوراق اﻹﻟﺗﺣﺎق ﻓﻰ ﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻼﺳﺗﻳك وﺑﻧﻔس اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻣذﻛور.
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رابعا ً :التنسيق
 األولوية للمتقدمين بالبكالوريوس ثم للمتقدمين بشھادات دراسات عليا.
 التقدير العام وفى حالة التساوى يتم المفاضلة حسب البند التالى.
 تقدير المادة ذات العالقة بالتخصص كما ھو مبين بالبند  ٥بالصفحة رقم  -٤-وفى
حالة التساوى يتم المفاضلة حسب البند التالى.
 األكبر سنا ً.
 األماكن المتاحة فى المحافظات التى يرغب المتقدم فى التدريب بھا )يتم إختيار ٥
محافظات على األكثر من المحافظات المتاح بھا التدريب فى التخصص والمعلنة فى
مقر الزمالة وترتب طبقا ً ألولوية الرغبة فى التدريب بھا( وال يجوز تغيير المحافظة
التى قبل بھا الطبيب بعد ظھور نتيجة التنسيق والقبول.
 يتم التنسيق للتخصصات الفرعية حسب المحافظات المعلن عنھا فى التخصص
الرئيسى )جراحة عامة – باطنة عامة( وذلك وفق تنسيق خاص.
 تتم عملية التنسيق داخل كل تخصص على حدة وحسب سعته التدريبية وال يجوز
للمتقدمين مقارنة تخصصاتھم بأى تخصص أخر.
 لزيادة فرص القبول يفضل كتابة اكبر عدد من الرغبات )حتى  ٥محافظات(.

خامسا ً :مالحظات ھامة
 اليجوز للطبيب المقبول طلب تغيير نتيجة التنسيق )المحافظة التدريبية( ويكون التوزيع
على المستشفيات المتاحة للتدريب فى المحافظة الواحدة بأولوية إستالم التدريب.
 ﻻﻳﺟوز ﻟﻠطﺑﻳب اﻟﻣﻘﺑوﻝ طﻠب ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣواﻝ.
 اﻟطﺑﻳب اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﺎم ﻳﻌﻔﻰ ﻣن ﺳﻧﺗﻳن ﺗدرﻳﺑﻳﺗﻳن أى ﻳﺗم ﻗﺑوﻟﻪ
ﻣن ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺗدرﻳﺑﻰ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﻪ.
 اﻟطﺑﻳب اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟدﺑﻠوم اﻟﺣدﻳث )ﻧظﺎم اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة( ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﺎم ﻳﻌﻔﻰ ﻣن
ﺳﻧﺔ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ أى ﻳﺗم ﻗﺑوﻟﻪ ﻣن ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺗدرﻳﺑﻰ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﻪ.
 اﻟطﺑﻳب اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻔرﻋﻰ )ﺑﺎطﻧﻰ أو ﺟراﺣﻰ( ﻳﻌﻔﻰ ﻣن ﺳﻧﺔ
ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﺎم و ﺳﻧﺔ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻔرﻋﻰ اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﻪ.
 اﻟطﺑﻳب اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟدﺑﻠوم اﻟﺣدﻳث )ﻧظﺎم اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة( ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻔرﻋﻰ )ﺑﺎطﻧﻰ
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أو ﺟراﺣﻰ( ﻳﻌﻔﻰ ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﺎم و ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣن
اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻔرﻋﻰ اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﻪ.
 اﻟﺣﺎﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ )ﻣﺛﻝ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ – اﻷﻳرﻟﻧدﻳﺔ( ،أو اﻟﺑوردات
اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻳﺗﻘدﻣوا ﺑﻬﺎ وﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﻗﺑوﻟﻬم ﻳﻌﺎﻣﻠوا ﻛﺎﻟﺣﺎﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر
ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺑﻝ ﺑﺎﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر.
 اﻟﻣﻘﺑوﻟون ﺑﺎﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر أو زﻣﺎﻻت أﺟﻧﺑﻳﺔ ﻳﺗم إﻋﻔﺎﺋﻬم ﻣن اﻹﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﺣرﻳرى ﻓﻘط ﻟﻠﺟزء
اﻷوﻝ ﻓﻰ ذات اﻟﺗﺧﺻص ﺣﺎﻝ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر أو اﻟزﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام
ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر )ﺑﻌد  (١/٧/٢٠١٢وﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﻣرور أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات ﻻ ﻳﻌﻔوا ﻣن اﻻﻣﺗﺣﺎن
وﻳﺗﻘدﻣوا ﻟﻸﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻘﺑوﻟﻬم ﻣﺑﺎﺷرةً وﻟﻬم ﻓرﺻﺗﻳن إﻣﺗﺣﺎن ﻓﻘط وﻣرة ﺛﺎﻟﺛﺔ إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﻬم اﻷﺻﻠﻳﺔ.

 اﻟﻣﻘﺑوﻟون ﺑﺎﻟدﺑﻠوم اﻟﺣدﻳث )اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ( ﻻ ﻳﺗم إﻋﻔﺎﺋﻬم ﻣن إﻣﺗﺣﺎن اﻟﺟزء اﻷوﻝ
وﻳﺗﻘدﻣوا ﻟﻸﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻘﺑوﻟﻬم ﻣﺑﺎﺷرةً وﻟﻬم ﻓرﺻﺗﻳن إﻣﺗﺣﺎن ﻓﻘط وﻣرة ﺛﺎﻟﺛﺔ إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﻬم اﻷﺻﻠﻳﺔ.

 ﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣواﻝ ﻳﺗم اﻟﺗﻘدم ﺑﺷﻬﺎدة إﺟﺗﻳﺎز إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ )(Local TOEFL
ﻣن إﺣدى اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺑﻣﻌدﻝ  ٥٠٠درﺟﺔ او اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة او
 AMIDSTاوﺷﻬﺎدة  IELTSﻣن اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻰ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻰ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ٥,٥درﺟﺔ
واﻟﺷﻬﺎدة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺣﺗﻰ  ٣ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ.وﻛذا ﺷﻬﺎدة إﺟﺗﻳﺎز إﺧﺗﺑﺎر
اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ اﻟذى ﺗﺟرﻳﻪ اﻟزﻣﺎﻟﺔ ) – Word – PowerPoint
 (Internetﺧﻼﻝ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺑدء اﻟﺗدرﻳب )وﻟن ﻳﺳﻣﺢ ﺑدﺧوﻝ اﻹﻣﺗﺣﺎن دون ﺗﻘدﻳم
ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدات وﻳﺗم وﻗف اﻟﻘﻳد ﻟﻣن ﻟم ﻳﺣﺿرﻫﻣﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة(.

سادسا ً :مزايا اإللتحاق بالزمالة المصرية
 الحاصلين على الزمالة المصرية يتم ترقيتھم إلى أخصائى مباشرة حسب الئحة الترقيات
)رقم  ٦٢لسنة.(٢٠٠٤
 التسجيل بالزمالة المصرية يتيح للطبيب التسجيل المزدوج فى البورد العربى فى نفس
التخصص على أن يتقدم الطبيب بطلب التسجيل بالبورد العربى بعد إستالم التدريب مباشرةً
7

وذلك فقط فى حال تدريبه فى مستشفى معتمد من البورد العربى وال يحق للطبيب طلب
تغيير نتيجة التنسيق للتسجيل فى البورد العربى.
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سابعا ً :شروط خاصة لبعض التخصصات
 طب األسرة:
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ  :أرﺑﻊ ﺳﻧوات.
 طﺑﻳب ﻣﻘﻳم ﻓﻰ ﺗﺧﺻص طب اﻷﺳرة ﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻠﻰ  ٦ﺷﻬور ﻣن إﺳﺗﻼم
اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ.
 اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ دﺑﻠوم ﺣدﻳث ﻧظﺎم اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻳﺗم اﻻﻋﻔﺎء ﻣن ﻋﺎم ﺗدرﻳﺑﻰ
واﻟﺟزء اﻻوﻝ ﺑﺷﻘﻳﻪ.
 اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻳﺗم اﻻﻋﻔﺎء ﻣن ﻋﺎم وﻧﺻف واﻟﺟزء اﻻوﻝ ﺑﺷﻘﻳﻪ.
 اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ دﺑﻠوم اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻰ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻳﺗم اﻻﻋﻔﺎء ﻣن ﺳﺗﺔ اﺷﻬر واﻟﺟزء
اﻻوﻝ ﺑﺷﻘﻳﻪ.

 اﻟوﺑﺎﺋﻳﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ  ٣ﺳﻧوات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ.
 ﻳﺗﻘدم اﻟﻳﻬﺎ اﻷطﺑﺎء اﻟﺑﺷرﻳﻳن ﻓﻘط اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻐﻳر اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟطب اﻟوﻗﺎﺋﻰ.
 ﻳﻌﻔﻰ اﻷطﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟطب اﻟوﻗﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣن اﻟﺗﻔرغ
اﻟﻛﺎﻣﻝ.
 ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﺟﺎوز ﻋن ﺷرط اﻟﺳن ﺣﺗﻰ  ٤٥ﺳﻧﺔ وﺑدون ﻣﺻﺎرﻳف ﻷطﺑﺎء اﻟوزارة
ﻓﻘط.
 اﻟﺗﺟﺎوز ﻋن ﺷرط اﻟﺳن ﺣﺗﻰ  ٥٠ﺳﻧﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷطﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻐﻳر ﻋﺎﻣﻠﻳن ﻓﻰ
وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺑﻣﺻﺎرﻳف ﻛﺎﻣﻠﺔ )طﺑﻳب ﺣر(.
 ﺗﻧظﻳم اﻷﺳرة واﻟﺻﺣﺔ اﻻﻧﺟﺎﺑﻳﺔ:
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺛﻼث ﺳﻧوات
 اﻷوﻟوﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻧﺳﻳق:
 اﻷطﺑﺎء اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻰ ﺗﺧﺻص ﺗﻧظﻳم اﻷﺳرة أو ﺻﺣﺔ أﻧﺟﺎﺑﻳﺔ
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 اﻷطﺑﺎء اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻰ ﺗﺧﺻص أﻣراض اﻟﻧﺳﺎء
 طﺑﻳب ﻣﻘﻳم رﻳف
 اﻟﺣﺎﺻﻠون ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻋﻠﻳﺎ ﻓﻰ ﺗﺧﺻص اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻟﺣﺎﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻰ ﺗﺧﺻص أﻣراض اﻟﻧﺳﺎء )ﻳﺗم إﻋﻔﺎﺋﻬم ﻣن اﻟﺳﻧﺔ
اﻷوﻟﻰ واﻣﺗﺣﺎن اﻟﺟزء اﻻوﻝ(.
 طب اﻻطﻔﺎﻝ -:
 طﺑﻳب ﻣﻘﻳم أطﻔﺎﻝ أو أطﻔﺎﻝ ﺣدﻳﺛﻰ اﻟوﻻدة
 ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋدوى أطﺑﺎء:
 ﻳﺗم ﻗﺑوﻝ اﻻطﺑﺎء اﻟﺑﺷرﻳﻳن )اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ – ﻏﻳر اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ( ﻋن أن ﻻ
ﻳﺗﻌدى اﻟﺳن ﻋن  ٤٥ﻋﺎﻣﺎً.
 أوﻟوﻳﺔ اﻟﻘﺑوﻝ ﻟﻸطﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌدوى ﻣﻊ اﺣﺿﺎر ﻣﺎ ﻳﺛﺑت اﻟﻌﻣﻝ
ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ وﻣوﻗﻊ وﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻻﺻﻠﻳﺔ )اﻟﻣدﻳرﻳﺔ او اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ(.
 طﺑﻳب ﻣﻘﻳم ﺑﺣرﻛﺔ ﻧﻳﺎﺑﺎت ﻓﻰ اى ﺗﺧﺻص ﺑﻌد ﻗﺿﺎء  ٦ﺷﻬور ﻓﻰ اﻟﺗﻛﻠﻳف
 اﻟﺗﺟﺎوز ﻋن ﺷرط اﻟﺳن ﺣﺗﻰ  ٥٠ﺳﻧﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر اﻣﺎﻛن ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻸطﺑﺎء
اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻐﻳر ﻋﺎﻣﻠﻳن ﻓﻰ وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺑﻣﺻﺎرﻳف ﻛﺎﻣﻠﺔ )طﺑﻳب ﺣر(.
 ﻳﺗم ﺗدرﻳب اﻻطﺑﺎء ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة )اﻟﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ(
ﺑدء
 ﻳﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﺗدرﺑﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت )اﻟﻘﺎﻫرة – اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ( ً
ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.
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الباطنة التخصصية
أمراض القلب واألوعية الدموية  -أمراض الكلى  -أمراض الجھاز الھضمى والكبد -
األمراض العصبية  -األمراض الصدرية  -طب االورام  -العالج االشعاعى لألورام -الرعاية
المركزة -األمراض المعدية اإلكلينيكية – الروماتيزم والتأھيل والطب الطبيعى
يسمح لألطباء من الفئات األتية:
 األطباء الذين أتموا عامين تدريبين فى تخصص الباطنة العامة بالزمالة المصرية
وإجتازوا إمتحان الجزء األول للباطنة العامة ويعملوا فى وظيفة طبيب مقيم فى
التخصص.
 األطباء الحاصلين على ماجستير أو دبلوم حديث )نظام جزئين( باطنة عامة
ويعملوا فى نفس التخصص.
 األطباء الحاصلين على ماجستير أو دبلوم حديث )نظام جزئين( فى التخصص
الفرعى ويعملوا فى نفس التخصص.
 األطباء المقيمين فى التخصصات الفرعية من المقرر لھم التدريب فى الباطنة
العامة أوال ،عليھم كتابة الرغبات )محافظات التدريب( من بين المحافظات التى بھا
تدريب فى الباطنة العامة وبعد إنتھاء التدريب فى الباطنة )بعد سنتين تدريبيتين
واجتياز امتحان الجزء األول فى الباطنة العامة بشقيه التحريرى واإلكلينيكى( يتم
نقل تدريبه للتخصص الفرعى.
 إﻣﺎ أن ﻳﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﻧﻔس ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ وﺟود ﺗدرﻳب ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻص
اﻟﻔرﻋﻰ ﺑﻬﺎ أو أن ﻳﺗم ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺧرى ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﻋدم وﺟود ﺗدرﻳب ﻓﻰ
اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻔرﻋﻰ ﻓﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺑوﻝ.
 أﻣراض اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻬﺿﻣﻰ واﻟﻛﺑد:
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ  ٤ﺳﻧوات )ﺳﻧﺗﻳن ﺑﺎطﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺳﻧﺗﻳن ﺟﻬﺎز ﻫﺿﻣﻰ وﻛﺑد(.
 طﺑﻳب ﻣﻘﻳم أو ﻣﺳﺎﻋد أﺧﺻﺎﺋﻰ ﺟﻬﺎز ﻫﺿﻣﻰ وﻛﺑد
 ﻳﻣﻛن ﻗﺑوﻝ اﻟﺣﺎﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر أو دﺑﻠوم ﺣدﻳث )ﻧظﺎم ﺟزﺋﻳن( ﻓﻰ اﻟﺑﺎطﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر أﻣراض ﻣﺗوطﻧﺔ أو اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻬﺿﻣﻰ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑذات
اﻟﺗﺧﺻص .
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 األمراض العصبية:
 مدة الدراسة  ٥سنوات )سنتين باطنة عامة و ٣سنوات أمراض عصبية(.
 طبيبب مقيم نفسية وعصبية
 الحاصلون على ماجستير أو دبلوم حديث )نظام جزئين( فى الباطنة العامة أو
األمراض النفسية والعصبية ويعملوا فى التخصص.
 اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣرﻛزة
 ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻘدم ﻟﻸطﺑﺎء اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت )اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣرﻛزة – اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣرﻛزة
اﻟﻘﻠﺑﻳﺔ(.
 اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر)اﻟﺑﺎطﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺣرﺟﺔ – اﻣراض اﻟﻘﻠب –
طب اﻟطوارىء – اﻟﺗﺧدﻳر – طب اﻻﻣراض اﻟﺻدرﻳﺔ( ﻳﺗم إﻋﻔﺎﺋﻬم ﻣن اﻟﺳﻧﺗﻳن
اﻟﺑﺎطﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 األمراض المعدية اإلكلينيكية:
 مدة الدراسة  ٤سنوات )سنتان باطنة عامة وسنتان فى التخصص(.
 ماجستير أمراض باطنة عامة )يقضى عامين فى التخصص(.
 ماجستير أمراض معدية أكلينيكية – ماجستير أمراض متوطنة )يقضى عام باطنة
عامة وعامان فى التخصص(.
 الدبلوم نظام حديث )نظام جزئين( امراض متوطنة – أمراض معدية يعامل مثل
باقى تخصصات الباطنة التخصصية.
 الروماتيزم والتأھيل والطب الطبيعى
 مدة الدراسة  ٥سنوات.
 سنتين باطنة عامة  -سنتين فى التخصص  -سنة فى تخصص دقيق) :إما
الروماتيزم والمناعة اإلكلينيكية أو الطب الطبيعى والتأھيل( طبقا ً لرغبة المتدرب
فى السنة الرابعة.



الحاصلين على دكتوراة الروماتيزم يتم إلتحاقه بالعام الخامس )إما الروماتيزم
والمناعة اإلكلينيكية أو الطب الطبيعى والتأھيل(.
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الجراحات التخصصية
جراحة العظام – جراحة القلب  -جراحة الصدر – جراحة المخ واألعصاب -جراحة
األطفال– جراحة المسالك البولية  -جراحة االورام  -جراحة األوعية الدموية  -جراحة
تكميلية وجراحة حروق.
يسمح لألطباء من الفئات األتية
 األطباء الذين أتموا عامين تدريبين فى تخصص الجراحة العامة بالزمالة المصرية
وإجتازوا إمتحان الجزء األول للجراحة العامة ويعملوا فى وظيفة طبيب مقيم فى
التخصص.
 األطباء الحاصلين على ماجستير أو دبلوم حديث )نظام جزئين( جراحة عامة ويعملوا
فى نفس التخصص.
 األطباء الحاصلين على ماجستير أو دبلوم حديث )نظام جزئين( فى التخصص الفرعى
ويعملوا فى نفس التخصص.

 األطباء المقيمين فى التخصصات الفرعية من المقرر لھم التدريب فى الجراحة
العامة أوال ،عليھم كتابة الرغبات )محافظات التدريب( من بين المحافظات التى بھا
تدريب فى الجراحة العامة وبعد إنتھاء التدريب فى الجراحة )بعد سنتين تدريبيتين
واجتياز امتحان الجزء األول فى الجراحة العامة( يتم نقل تدريبه للتخصص
الفرعى.
 إﻣﺎ أن ﻳﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﻧﻔس ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ وﺟود ﺗدرﻳب ﻓﻰ اﻟﺗﺧﺻص
اﻟﻔرﻋﻰ ﺑﻬﺎ أو أن ﻳﺗم ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺧرى ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﻋدم وﺟود ﺗدرﻳب ﻓﻰ
اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻔرﻋﻰ ﻓﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺑوﻝ.
 ﺟراﺣﺔ ﻣﺦ وأﻋﺻﺎب -:
 ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس ﻣدة اﻟدراﺳﺔ  ٧ﺳﻧوات )ﺳﻧﺗﻳن ﺟراﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ – ٥
ﺳﻧوات ﺟراﺣﺔ ﻣﺦ واﻋﺻﺎب(
 ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر اﻟﺟراﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻛون ﻣدة اﻟﺗدرﻳب ﺧﻣس ﺳﻧوات
)ﺟراﺣﺔ ﻣﺦ واﻋﺻﺎب(
 اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﺟراﺣﺔ ﻣﺦ واﻋﺻﺎب وﺗﻛون ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺧﻣس ﺳﻧوات
)ﺳﻧﺔ ﺟراﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻻوﻝ ﺟراﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ –  ٤ﺳﻧوات ﺟراﺣﺔ
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ﻣﺦ واﻋﺻﺎب(
 اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراة ﻓﻰ ﺟراﺣﺔ اﻟﻣﺦ واﻻﻋﺻﺎب ﺗﻛون ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎم
واﺣد.
 ﺟراﺣﺔ اﻷوﻋﻳﺔ اﻟدﻣوﻳﺔ -:
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس )ﺳﻧﺗﺎن ﺟراﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ  -ﺛﻼث

ﺳﻧوات ﺟراﺣﺔ اﻷوﻋﻳﺔ(.
 اﻟﺟراﺣﺔ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ واﻟﺣروق) ﻟﻠﺑﻛﺎﻟورﻳوس (:
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺳﺗﺔ ﺳﻧوات ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس )ﺳﻧﺗﺎن ﺟراﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ  -أرﺑﻊ
ﺳﻧوات ﺟراﺣﺔ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ وﺟراﺣﺔ ﺣروق(.
 اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺗداﺧﻠﻳﺔ
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﺗﻳن ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ زﻣﺎﻟﺔ ﻣﺻرﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ او دﻛﺗوراﻩ ﻓﻰ
ﺗﺧﺻص اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺗﺷﺧﻳﺻﻳﺔ
 ﺧﺑرة ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻷﺷﻌﺔ
 أﻻ ﻳزﻳد ﺳن اﻟﻣﺗﻘدم ﻋن )٤٠ﻋﺎم(
 اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺗداﺧﻠﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﺷﻬﺎدة ﺧﺑرة ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن
ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺷﺋون اﻟﺻﺣﻳﺔ أو ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ.
 ﺟراﺣﺔ اﻟﻛﺑد واﻟﺑﻧﻛرﻳﺎس:
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﺗﻳن ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ أو اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻰ اﻟﺟراﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﺟراﺣﺔ اﻟﻘوﻟون واﻟﺷرج واﻟﻣﺳﺗﻘﻳم
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﺗﻳن ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ أو اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻰ اﻟﺟراﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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 ﺟراﺣﺔ ﻗﻠب اﻻطﻔﺎﻝ )ﻣﺳﺗﺣدث(
 اﻟﺳن ﻻ ﻳزﻳد ﻋن  ٤٥ﻋﺎﻣﺎً )اﻷوﻟوﻳﺔ ﻟﻸﺻﻐر ﺳﻧﺎً(
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎﻣﻳن ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ زﻣﺎﻟﺔ ﻟﺟراﺣﺔ اﻟﻘﻠب او دﻛﺗوراة ﺟراﺣﺔ اﻟﻘﻠب
او ﺑورد ﻋرﺑﻰ ﺟراﺣﺔ اﻟﻘﻠب
 ﻳﻔﺿﻝ ان ﻳﻛون اﻟﻣﺗﻘدم ﻗد اﻣﺿﻰ ﺳﻧﺗﺎن ﻓﻰ اﺣد اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻰ ﺟراﺣﺔ
ﻗﻠب اﻻطﻔﺎﻝ
 اﻣراض ﻗﻠب اﻻطﻔﺎﻝ
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ  ٣ﺳﻧوات ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ دﻛﺗوراة او زﻣﺎﻟﺔ ﻗﻠب او اطﻔﺎﻝ.
 ﻋﻼج ﻗﻠب ﺗداﺧﻠﻰ
 ﻣدرة اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎﻣﻳن ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ زﻣﺎﻟﺔ او دﻛﺗوراﻩ ﻓﻰ اﻟﻘﻠب
 اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺧدﻳر )ﻋﻼج اﻷﻟم( – ﺗﺧدﻳر ﺟراﺣﺔ اﻟﻘﻠب واﻟﺻدر
)ﻣﺳﺗﺣدث(:
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎم ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ أو اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻰ اﻟﺗﺧدﻳر.
 طب أورام اﻷطﻔﺎﻝ:
 اﻻطﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑوزارة اﻟﺻﺣﺔ أن ﻳﻛون اﻟطﺑﻳب ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻠطب اﻟﻌﻼﺟﻰ .
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ٣أﻋوام اورام أطﻔﺎﻝ ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟزﻣﺎﻟﺔ او ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ
)اﻟزﻣﺎﻟﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ( أو اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻰ ﺗﺧﺻص طب اﻷطﻔﺎﻝ.
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ٤ﺳﻧوات ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻰ اﻷطﻔﺎﻝ أو ﻓﻰ أورام اﻷطﻔﺎﻝ
)ﺳﻧﺔ أطﻔﺎﻝ ﻋﺎم – ٣ﺳﻧوات أورام أطﻔﺎﻝ(.
 طب اﻷطﻔﺎﻝ ﺣدﻳﺛﻰ اﻟوﻻدة:
 اﻻطﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑوزارة اﻟﺻﺣﺔ أن ﻳﻛون اﻟطﺑﻳب ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻠطب اﻟﻌﻼﺟﻰ .
 اﻷطﺑﺎء اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ أو اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻰ طب اﻷطﻔﺎﻝ وﺗﻛون ﻣدة
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اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻص ﺳﻧﺗﻳن.
 اﻷطﺑﺎء اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر طب اﻷطﻔﺎﻝ وﺗﻛون ﻣدة اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺧﺻص  ٣ﺳﻧوات.
 طب أﺳﻧﺎن اﻷﺳرة:
 ﻳﺗم ﻗﺑوﻝ ﻣن أﺗم ﻋﺎﻣﻳن ﻛﺎﻣﻠﻳن ﻓﻰ اﻟﺗﻛﻠﻳف.
 ﻋﻼج ﺗﺣﻔظﻰ – طب اﻟﻔم واﻻﺳﻧﺎن ﻟذوى اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ – ﻋﻼج اﻟﻠﺛﺔ :
 اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ زﻣﺎﻟﺔ طب اﺳﻧﺎن اﻻﺳرة
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎم
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 تمريض األطفال حديثى الوالدة:
 ﺑﻛﺎﻟورﻳوس اﻟﺗﻣرﻳض )ﺗﻘدﻳر ﺟﻳد ﻓﻰ ﻣﺎدة اﻷطﻔﺎﻝ ﺣدﻳﺛﻰ اﻟوﻻدة(.
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ  ٣ﺳﻧوات )أﺗم ﻓﺗرة اﻟﺗﻛﻠﻳف وﻗﺿﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻣن إﺳﺗﻼﻣﻪ اﻟﻌﻣﻝ(.
 ﺗﻣرﻳض ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌدوى ﻟﻠﺗﻣرﻳض
 ﺑﻛﺎﻟورﻳوس اﻟﺗﻣرﻳض )اﻣﺿﻰ ﻋﺎﻣﻳن اﻟﺗﻛﻠﻳف(
 ﻳﻘﺑﻝ ﻛﻝ ﻣن ﻳﻌﻣﻝ وﻣن ﻻ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌدوى ﻣﻊ اﺣﺿﺎر ﻣﺎ ﻳﺛﺑت
اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣوﻗﻊ وﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻻﺻﻠﻳﺔ )اﻟﻣدﻳرﻳﺔ – او اﻟﻘطﺎع
اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ(.
 ﻟﻐﻳر اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن  :ﻳﺗم ﺗدرﻳﺑﻬم ﺑﺗﻔرغ ﻛﺎﻣﻝ
 اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ  :ﻳﺷﺗرط اﻻ ﻳﻘﻝ ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋن ﻋﺎم وﺗم ﺗدرﻳﺑﻬم ﺑﻧظﺎم
اﻝPart Time
 علما بأن التدريب فى السنة التدريبية االولى بالقاھرة
 االرواء القلبى :
 ﺑﻛﺎﻟورﻳرس اﻟطب اﻟﺑﺷرى – ﺑﻛﺎﻟورﻳوس اﻟﺗﻣرﻳض )ﻳﺗم ﻗﺑوﻝ ﻣن أﺗم ﻋﺎﻣﻳن
ﻛﺎﻣﻠﻳن ﻓﻰ اﻟﺗﻛﻠﻳف(.
 ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎﻣﻳن.

أمين عام
اللجنة العليا للتخصصات

مدير عام
اللجنة العليا للتخصصات الطبية
الطبية

أ.د/.

د /عادل محمد على
عبدالھادى
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عمرو

محمد

التخصصات المغلقة لدفعة يوليو ٢٠١٧
 الطب النفسى
 جراحة الفم والفكين
 ادارة المنشأت الصحية
 المعلوماتية الصحية
 الصيدلة االكلينيكية
 جراحة األوعية الدموية
 التغذية العالجية
 الدبلوم المھنى للمسعفين
 فنى االشعة
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