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 ٢٠١٦ديسمبر شروط القبول بالزمالة المصرية دفعة 
 عاملين بالوزارة لألطباء العاملين بوزارة الصحة وهيئاتها والغير

==================================== 
 التخصصات المتاحة للتقديم: أوالً 

 التخصصات الطبية العامة: الطب البشرى  -۱
        -األنف واألذن والحنجرة  –الطب النفسى  –طب األسرة  –النساء والتوليد  - التخدير –طب األطفال

   –لجلديةااألمراض  - ةياألشعة التشخيص –الباثولوجيا اإلكلينيكية -طب الطوارىء  –طب وجراحة العيون 
 .)الباثولوجى( علم االمراض  – تنظيم األسرة -الوبائيات التطبيقية طب  -طب نقل الدم ومشتقاته 

 تخصصات الباطنة العامة وفروعها: الطب البشرى  -۲
-أمراض الجهـاز الهضـمى والكبـد  -أمراض الكلى  -أمراض القلب واألوعية الدموية  –األمراض الباطنية 
ــألورام -طــب االورام  -األمــراض الصــدرية -األمــراض العصــبية ــة المركــزة -العــالج االشــعاعى ل     - الرعاي

 .وماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى الر  –األمراض المعدية اإلكلينيكية

 تخصصات الجراحة العامة وفروعها :الطب البشرى -۳
        -جراحــــة المــــخ واألعصــــاب –جراحــــة الصــــدر  -جراحــــة القلــــب  –جراحــــة العظــــام  -الجراحــــة العامــــة 

                - جراحـــــــة األوعيـــــــة الدمويـــــــة -جراحـــــــة االورام  -جراحـــــــة المســـــــالك البوليـــــــة  –جراحـــــــة األطفـــــــال
 .جراحة تكميلية وجراحة حروق

 التخصصات الطبية البشرية الدقيقة  -٤

 يشترط الحصول على زمالة أو دكتوراة. أ
  تخدير عالج األلم -أمراض قلب أطفال  –والقنوات المرارية جراحة الكبد والبنكرياس - االشعة التداخلية

 يشترط الحصول على ماجستير أو زمالة أو دكتوراة. ب
 .اليكتروفسيولوجيا القلب –الموجات الصوتيه للقلب  – طب األطفال حديثى الوالدة -طب أورام األطفال

 تخصصات طب األسنان -٥
 طب أسنان األسرة  •

 تخصصات الصيدلة  -٦

 الصيدلة االكلينيكية •
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 العالى التمريض تخصصات -۷
  تمريض األطفال حديثى الوالدة •

 متعددةتخصصات  -۸

 الصحية إدارة المنشأت •

 الشروط العامة للتقدم: ثانياً 

 .كاملة التكليففترة نهى أأن يكون المتقدم  •

وقضى سـتة أشـهر مـن تـاريخ فى حال وجود هذه الوظيفة بالوزارة  طبيب مقيم فى التخصصأن يكون المتقدم  •
ــد التقــدم١٥/١٢/٢٠١٦فــى  كطبيــب مقــيم بالمستشــفى إســتالمه العمــل ــة عن أو يكــون المتقــدم مســاعد  للزمال

 .أخصائى أو أخصائى فى التخصص

أو  مــــن العــــاملين بوحــــدات الطــــب العالجــــىفــــى التخصصــــات العالجيــــة ان يكــــون الطبيــــب للتقــــدم يشــــترط  •
 .المستشفيات

 :للعاملين بوزارة الصحة الســن •

  مـع مـنح  )أو أصـغر ١٥/١٢/١٩٨١مواليـد (البكالوريوس كحد أقصـى ب متقدمينسنة لل ٣٥ال يزيد عن
 .الخصم المقرر من المصاريف

  مواليــد ( فــى التخصــص المتقــدم اليــهمتقــدمين بالــدبلوم نظــام الســاعات المعتمــدة ســنة لل ٣٦ال يزيــد عــن
 .مع منح الخصم المقرر من المصاريف )أو أصغر ١٥/١٢/١٩٨٠

  أو  ١٥/١٢/١٩٧٩مواليــد ( فــى التخصــص المتقــدم اليــهالماجســتير متقــدمين بســنة لل ٣٧ال يزيــد عــن
 .مع منح الخصم المقرر من المصاريف )أصغر

 سنة للحاصلين على الزمالة المصرية أوالدكتوراة ويرغبون فى التسجيل بالزمالـة فـى أحـد  ٤٠ال يزيد عن
مواليـــــد ( وبـــــدون أى خصـــــمبالمصـــــاريف كاملـــــة معـــــاملتهم الماليـــــة التخصصـــــات الفرعيـــــة وتكـــــون 

 .)أو أصغر ١٥/١٢/١٩٧٦

  سـنة ويرغبـون فـى  ٤٥فـى الفقـرات السـابقة وأقـل مـن  ةاألطباء العاملين بـالوزارة وتجـاوزوا السـن المقـرر
بالمصـاريف كاملـة وبـدون أى معـاملتهم الماليـة علـى أن تكـون إقـرارهم وتعهـدهم بقبـولهم  يتمالتسجيل 

 ).أو أصغر ١٥/١٢/١٩٧١مواليد ( خصم
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 فـى حالـة  ٤٥المصـاريف حتـى سـن الــمـع مـنح الخصـم المقـرر فـى التجاوز عن شرط السن  من الممكن
ــة المتاحــة ــة عــدم إســتيفاء كــل األمــاكن التدربيي ــوزارة الصــحة فــى التخصصــات االتي ــك للعــاملين ب   : وذل

 .العصبيةاألمراض  -األمراض الصدرية  –األمراض المعدية االكلينكية  -جراحة الصدر 

 غير العاملين بوزارة الصحة الســن: 

 أو أصغر ١٥/١٢/١٩٧١مواليد ( بمصاريف كاملةسنة  ٤٥حتى  األطباء الغير عاملين بوزارة الصحة.( 

 .لتحاقاعتماد وموافقة جهة العمل االصلية على طلب اإل  •

فى أو الترشح للتسجيل عدم التسجيل يثبت اعتماد ما على التسجيل مع  ادارة البعثات والمنح بالمديريةموافقة  •
 . فى الجزء المدون بإستمارة التقديم أى دراسات عليا أخرى

يشترط أال يكون الطبيـب ملتحقـًا فـى وقـت التقـدم لدراسـة درجـة الـدبلوم أوالماجسـتير أوالـدكتوراه بالجامعـات أو  •
 .فترة تدريبه بالزمالة المصريةمسجل ألى تخصص آخر بالزمالة ويتعهد بعدم التسجيل ألى دراسة أخرى طوال 

 .يتم القبول فى التخصصات المختلفة طبقًا لعدد األماكن التدريبية المتاحة بالمحافظات •

درجـة وكــذا شـهادة إجتيــاز  ٥٠٠بمعــدل ) Local TOEFL(التقـدم بشـهادة إجتيــاز إختبـار اللغــة اإلنجليزيـة  •
بمقــر مركــز المعلزمــات بمستشــفى المنيــرة  الزمالــةالــذى تجريــه  اآللــىإختبــار المهــارات األساســية فــى الحاســب 

ولـن يسـمح بـدخول ( أشـهر مـن بـدء التـدريب ٦خـالل )  Internet –PowerPoint  –Word(بالقـاهرة 
 ).من لم يحضرهمامتحان دون تقديم هذه الشهادات ويتم وقف القيد لاإل

مــــــــن علــــــــى الموقــــــــع االلكترونــــــــى للزمالــــــــة المصــــــــرية وطباعتــــــــه يــــــــتم ســــــــحب نمــــــــوذج اإللتحــــــــاق  •
www.egyfellow.mohp.gov.eg  مـــن مـــديريات الشـــئون الصـــحية والهيئـــات والمؤسســـات والمراكـــز او

 .الطبية التابعة لها

ـــارًا مـــن  • ـــات إعتب ـــديم الطلب ـــتم تق ـــى  ٢٠١٦/ ١٢/  ١ الخمـــيسي ـــاءال شخصـــيًا أو  ٢٠١٦/ ١٤/١٢ االربع
 ).القاهرة -مصر القديمة –ش كورنيش النيل ٩٨٩(فى مقر الزمالة لتقديم األوراق  رسمىبموجب توكيل 

 

  

http://www.egyfellow.mohp.gov.eg/�
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 األوراق المطلوبة : ثالثاً 

 :لألطباء العاملين بوزارة الصحةاألوراق المطلوبة . ١

 .من جهة العمل األصلية معتمد ومختوم ٢٠١٦طلب اإللتحاق واإلقرار الموجود بإستمارة اإللتحاق  -۱
 :بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف الطبيب معتمد من جهة عمله األصلية يذكر فيه بوضوح تام بأن -۲

 _____ سنة_____ الطبيب مقيم فى التخصص المطلوب فى حركة نيابات دور  . أ

 ........... / ... /..... وأن التاريخ الفعلى إلستالم النيابة هو 
 .صائى أو مساعد اخصائى فى التخصصأنه أخ . ب

 )بوضوح تام) ٢(ضرورة كتابة هذا البند ( •
 الدارسى أصل المؤهل -۳
 أصل شهادة اإلمتياز -٤

حـال كونهـا  المتقـدم اليـهذات العالقـة بالتخصـص بيـان درجـات بـه تقـدير المـادة : للمتقدمين بالبكالوريوس -٥
ــامثــل  إحــدى المــواد التــى تــدرس منفصــلة فــى الكليــة األنــف واألذن  - طــب وجراحــة العيــون - الباثولوجي

األمـراض  -طـب األطفـال -)فى زمالتى أمراض النساء وتنظـيم األسـرة( أمراض النساء والتوليــد - والحنجرة
 تفـى زمـاال( الجراحـة العامـــة - )الباطنـة العامـة والباطنـة التخصصـية الت أمـراضفى زمـا(العامة  الباطنة

 .)التخصصية اتالجراحة العامة والجراح
 . أصل شهادة الميالد -٦
  .٦× ٤عدد ثالثة صور شخصية حديثة  -۷
 .صورة تحقيق الشخصية -۸
 .)صورة طبق االصل للعاملين بوزارة الصحة(الموقف من التجنيد للذكور -۹

 .أصل شهادة المعادلة لألطباء خريجى الجامعات الخاصة -۱۰
الطلبــات تــورد فــى خزينــة الزمالــة جنيــه مصــرى رســوم تقــديم الطلــب بعــد اســتيفاء  ٥٠يــتم دفــع مبلــغ  -۱۱

 .المصرية
 .وبنفس الترتيب المذكور حافظة بالستيكتحفظ أوراق اإللتحاق فى  -۱۲

  

 أو
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 األوراق المطلوبة لألطباء الغير عاملين بوزارة الصحة. ٢

معتمد ومختـوم مـن جهـة العمـل األصـلية اال إذا  ٢٠١٦طلب اإللتحاق واإلقرار الموجود بإستمارة اإللتحاق  -۱
 .المتقدم طبيب حركان 

 .موافقة جهة العمل إذا كان الطبيب يعمل خارج وزارة الصحة -۲
 .اال إذا كان المتقدم طبيب حر بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف الطبيب معتمد من جهة عمله األصلية -۳
 .الدارسى أصل المؤهل -٤
 ٥بالتخصــص كمـا هــو مبــين بالبنــد ذات العالقــة بيــان درجـات بــه تقــدير المـادة : للمتقـدمين بالبكــالوريوس -٥

 .أعاله
 أصل شهادة اإلمتياز -٦

 .أصل شهادة طبيب حر إذا كان المتقدم طبيبا حرا -۷
 .أصل شهادة الميالد -۸
 .٦× ٤عدد ثالثة صور شخصية حديثة  -۹

 .صورة تحقيق الشخصية -۱۰
 .الموقف من التجنيد للذكورأصل  -۱۱
 .أصل شهادة المعادلة لألطباء خريجى الجامعات الخاصة -۱۲
 .تأمين ضد مخاطر المهنةوثيقة  -۱۳
 .أصل ترخيص مزاولة المهنة -۱٤
ــع مبلــغ  -۱٥ ــتم دف ــة الزمالــة  ٥٠ي ــورد فــى خزين ــات ت ــد اســتيفاء الطلب ــديم الطلــب بع ــه مصــرى رســوم تق جني

 .المصرية
 .وبنفس الترتيب المذكور حافظة بالستيكتحفظ أوراق اإللتحاق فى  -۱٦
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 لتنسيقا: ابعاً ر
 

 .بالبكالوريوس ثم للمتقدمين بشهادات دراسات عليااألولوية للمتقدمين  •

 .التقدير العام وفى حالة التساوى يتم المفاضلة حسب البند التالى -۱

وفى حالـة التسـاوى يـتم المفاضـلة  أعاله ٥ذات العالقة بالتخصص كما هو مبين بالبند تقدير المادة  -۲
 .حسب البند التالى

 .األكبر سناً  -۳

محافظـات علـى  ٥يـتم إختيـار (المحافظات التـى يرغـب المتقـدم فـى التـدريب بهـا األماكن المتاحة فى  -٤
األكثــر مــن المحافظــات المتــاح بهــا التــدريب فــى التخصــص والمعلنــة فــى مقــر الزمالــة وترتــب طبقــًا 

وال يجـوز تغييـر المحافظـة التـى قبـل بهـا الطبيـب بعـد ظهـور نتيجـة ) ألولوية الرغبة فى التدريب بهـا
 .بولالتنسيق والق

 

 مالحظات هامة: خامساً 
ويكون التوزيع على المستشفيات ) المحافظة التدريبية(اليجوز للطبيب المقبول طلب تغيير نتيجة التنسيق  •

 .بأولوية إستالم التدريبالمتاحة للتدريب فى المحافظة الواحدة 

 .اليجوز للطبيب المقبول طلب تغيير التخصص فى جميع األحوال •

الماجستير فى التخصص العام يعفى من سنتين تدريبيتين أى يـتم قبولـه مـن بدايـة العـام مقبول بالطبيب ال •
 .التدريبى الثالث للتخصص العام المقبول به

فى التخصص العام يعفى من سـنة تدريبيـة أى ) نظام الساعات المعتمدة(حديث الدبلوم المقبول بالالطبيب  •
 .تخصص العام المقبول بهيتم قبوله من بداية العام التدريبى الثانى لل

يعفـــى مـــن ســـنة تدريبيـــة فـــى ) بـــاطنى أو جراحـــى(الماجســـتير فـــى التخصـــص الفرعـــى المقبـــول بالطبيـــب  •
 .التخصص العام و سنة تدريبية من التخصص الفرعى المقبول به

يعفى ) باطنى أو جراحى( فى التخصص الفرعى) نظام الساعات المعتمدة(حديث الدبلوم المقبول بالالطبيب  •
 .من ستة أشهر تدريبية فى التخصص العام و ستة أشهر تدريبية من التخصص الفرعى المقبول به

، أو البوردات األجنبية المعترف بها )األيرلندية –مثل اإلنجليزية (الحاصلون على عضوية الكليات الملكية  •
 .ى تقبل بالماجستيرلحاصلون على الماجستير فى التخصصات التكاايعاملو يتقدموا بها وفى حال قبولهم 
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ذات فــى يــتم إعفـائهم مـن اإلمتحــان التحريـرى فقــط للجـزء األول أو زمــاالت أجنبيـة الماجسـتير المقبولـون ب •
بعــــد (فــــى خــــالل خمســــة أعــــوام علــــى األكثــــر أو الزمالــــة علــــى الماجســــتير  همحــــال حصــــول التخصــــص

ويتقــدموا لألمتحــان التــالى  مــن االمتحــان اال يعفــو ســنوات  ٥مــرور أكثــر مــن  وفــى حــال )١٥/١٢/٢٠١١
 .لقبولهم مباشرًة ولهم فرصتين إمتحان فقط ومرة ثالثة إستثنائية من جهة عملهم األصلية

ال يتم إعفائهم من إمتحان الجزء األول ويتقـدموا لألمتحـان ) الساعات المكتبية(الدبلوم الحديث مقبولون بال •
 .ة ثالثة إستثنائية من جهة عملهم األصليةالتالى لقبولهم مباشرًة ولهم فرصتين إمتحان فقط ومر 

 ٥٠٠بمعــدل ) Local TOEFL(التقـدم بشــهادة إجتيـاز إختبـار اللغــة اإلنجليزيـة فـى جميـع األحــوال يـتم  •
 – Word( الـذى تجريـه الزمالـة درجة وكذا شهادة إجتياز إختبـار المهـارات األساسـية فـى الحاسـب اآللـى

PowerPoint – Internet ( مـن بـدء التـدريب أشـهرسـتة خـالل ) ولـن يسـمح بـدخول اإلمتحـان دون
 ).تقديم هذه الشهادات ويتم وقف القيد لمن لم يحضرهما خالل المدة المحددة

 

 لتحاق بالزمالة المصريةمزايا اإل  :سادساً 

ــات  • ــى أخصــائى مباشــرة حســب الئحــة الترقي ــرقيتهم إل ــتم ت ــة المصــرية ي ــى الزمال ــم (الحاصــلين عل  ٦٢رق
 ).٢٠٠٤لسنة

التسجيل المزدوج فى البورد العربى فى نفس التخصـص علـى أن  للطبيب التسجيل بالزمالة المصرية يتيح •
يتقدم الطبيب بطلب التسـجيل بـالبورد العربـى بعـد إسـتالم التـدريب مباشـرًة وذلـك فقـط فـى حـال تدريبـه فـى 

 .تسجيل فى البورد العربىمستشفى معتمد من البورد العربى وال يحق للطبيب طلب تغيير نتيجة التنسيق لل

 لتخصصاتبعض اشروط خاصة ل: سابعاً 
 :طب األسرة -۱

 .أربع سنوات: مدة الدراسة  •
 .شهور من إستالم النيابة ٦طبيب مقيم فى تخصص طب األسرة مدة ال تقل على  •
 يـتم االعفـاء مـن عـام تـدريبى والجـزء االول السـاعات المكتبيـةالحاصلين علـى دبلـوم حـديث نظـام  •

 .بشقيه
 .بشقيه والجزء االولونصف الحاصلين على ماجستير يتم االعفاء من عام  •
 لعربى للدراسات المستدامة يتم االعفاء من ستة اشهر والجـزء االولاالحاصلين على دبلوم المعهد  •

 .بشقيه
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 الوبائيات التطبيقية -۲

 . سنوات تدريبية ٣مدة الدراسة  •

 .والغير العاملين فى مجال الطب الوقائىيتقدم اليها األطباء البشريين فقط العاملين  •

 .يعفى األطباء العاملين فى مجال الطب الوقائى فى كافة المحافظات من التفرغ الكامل •

 .سنة وبدون مصاريف ألطباء الوزارة فقط ٤٥من الممكن التجاوز عن شرط السن حتى  •

عـاملين فـى وزارة الصـحة سنة فى حالـة األطبـاء العـاملين والغيـر  ٥٠التجاوز عن شرط السن حتى  •
 .)طبيب حر(بمصاريف كاملة 

 :والصحة االنجابية تنظيم األسرة -۳

 مدة الدراسة ثالث سنوات •

 :األولوية فى التنسيق •

 أو صحة أنجابيةاألطباء المقيمين فى تخصص تنظيم األسرة  .أ 

 األطباء المقيمين فى تخصص أمراض النساء .ب 

 طبيب مقيم ريف .ج 

 تخصص الصحة العامةالحاصلون على دراسات عليا فى  .د 

 ).يتم إعفائهم من السنة األولى(الحاصلون على دراسات عليا فى تخصص أمراض النساء  .ه 

  -:طب االطفال  -٤

 طبيب مقيم أطفال أو أطفال حديثى الوالدة

  



Arab Republic of Egypt 
Ministry of Health& Population 

  

 
  ۲٥۳۲٦۸۹٥فاكس     ۲٥۳۲٦۸۹۷نجالء                                           القاهرة–ة مصرالقديم - النيل كورنيش ش ۹۸۹

    Email: eboard@mohp.gov.eg   Web Site:www.egyfellow.mohp.gov.eg 
 

The HigherCommittee 
Of Medical Specialties 

General Secretariat 

 األمانة العامة للجنة العليا
 للتخصصات الطبية

 
 

 جمهورية مصر العربية
 والسكانوزارة الصحة 

 الباطنة التخصصية

 - العصـبيةاألمراض  -أمراض الجهاز الهضمى والكبد  -أمراض الكلى  -أمراض القلب واألوعية الدموية 
األمـــراض المعديـــة  -الرعايـــة المركـــزة -العـــالج االشـــعاعى لـــألورام -طـــب االورام  - األمـــراض الصـــدرية

 وماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى الر  – اإلكلينيكية

 :يسمح لألطباء من الفئات األتية

األطباء الذين أتموا عامين تدريبين فى تخصص الباطنة العامة بالزمالة المصرية وٕاجتازوا إمتحان  •
 .فى وظيفة طبيب مقيم فى التخصص واويعملالجزء األول للباطنة العامة 

 نفـسفـى  واويعملـباطنـة عامـة  )نظـام جـزئين( أو دبلـوم حـديثاألطباء الحاصـلين علـى ماجسـتير  •
 .التخصص

فـى  واويعملـ فى التخصص الفرعى )نظام جزئين( الحاصلين على ماجستير أو دبلوم حديثاألطباء  •
 .التخصص نفس

ــى التخصصــات ألا • ــاء المقيمــين ف ــة  طب ــة العامــة أوالمــن الفرعي ــى الباطن ــدريب ف ــرر لهــم الت  ،المق
إلتاحـة فــرص أكبـر فــى القبـول فــى التخصصــات ) محافظـات التــدريب(كتابـة الرغبــات  يمكـنهم عنــد

كتابــة الرغبــات مــن بــين المحافظــات التــى بهــا تــدريب فــى الباطنــة العامــة وبعــد إنتهــاء  ،الفرعيــة
بشـقيه بعد سنتين تدريبيتين واجتياز امتحان الجزء األول فـى الباطنـة العامـة ( فى الباطنة التدريب

 .يتم نقل تدريبه للتخصص الفرعى)واإلكلينيكى التحريرى 

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 -٥
 .)سنتين باطنة عامة وسنتين جهاز هضمى وكبد( سنوات ٤مدة الدراسة  •
 أو مساعد أخصائى جهاز هضمى وكبدطبيب مقيم  •
أو الباطنــة العامـــة فــى  )نظــام جــزئين(حــديث أو دبلــوم يمكــن قبــول الحاصــلون علــى ماجســتير  •

 . من العاملين بذات التخصص الجهاز الهضمى أوماجستير أمراض متوطنة 
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 :األمراض العصبية -٦
 .)سنوات أمراض عصبية ٣سنتين باطنة عامة و( سنوات ٥مدة الدراسة  •
 طبيبب مقيم نفسية وعصبية •
أو األمـراض النفسـية الباطنـة العامـة فـى  )نظـام جـزئين(أو دبلوم حديث الحاصلون على ماجستير  •

 .ويعملوا فى التخصص والعصبية
 

 الرعاية المركزة -۷
الرعايـة  –طب اسعاف الطـوارىء –المركزة الرعاية (لألطباء المقيمين فى التخصصات  يمكن التقدم •

 .)المركزة القلبية
يــتم إعفــائهم مــن (او التخــدير او الطــوارىء  الحاصــلين علــى ماجســتير الباطنــة أو الرعايــة المركــزة •

 ).السنتين األولى والثانية
 

 :كلينيكيةاألمراض المعدية اإل  -۸

 .)وسنتان فى التخصصسنتان باطنة عامة ( سنوات ٤مدة الدراسة  •
 .)يقضى عامين فى التخصص( أمراض متوطنةماجستير  –ماجستير أمراض باطنة عامة  •
 .)يقضى عام باطنة عامة وعام فى التخصص(ماجستير أمراض معدية أكلينيكية  •
 .يعامل مثل باقى تخصصات الباطنة التخصصية )نظام جزئين( الدبلوم نظام حديث •
 

 الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى -۹

 .سنوات ٥الدراسة مدة  •

إمـا الرومـاتيزم والمناعـة (: سنة فى تخصص دقيق -سنتين فى التخصص  -ن باطنة عامة يتسن •
 .لرغبة المتدرب فى السنة الرابعة طبقاً  )اإلكلينيكية أو الطب الطبيعى والتأهيل

اإلكلينيكية إما الروماتيزم والمناعة (الحاصلين على دكتوراة الروماتيزم يتم إلتحاقه بالعام الخامس  •

 .)أو الطب الطبيعى والتأهيل
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 لتخصصيةاالجراحات 
ــال -جراحــة المــخ واألعصــاب –جراحــة الصــدر  -جراحــة القلــب  –جراحــة العظــام  جراحــة  –جراحــة األطف

 .جراحة تكميلية وجراحة حروق - جراحة األوعية الدموية -جراحة االورام  -المسالك البولية 

 األتيةيسمح لألطباء من الفئات 

العامة بالزمالة المصرية وٕاجتازوا إمتحان  جراحةاألطباء الذين أتموا عامين تدريبين فى تخصص ال •
 .فى وظيفة طبيب مقيم فى التخصص واويعملالعامة  جراحةللالجزء األول 

 نفــسفــى  واويعملــجراحــة عامــة ) نظــام جــزئين( األطبــاء الحاصــلين علــى ماجســتير أو دبلــوم حــديث •
 .التخصص

فـى  واويعملـفـى التخصـص الفرعـى ) نظـام جـزئين( األطباء الحاصلين علـى ماجسـتير أو دبلـوم حـديث •
 .التخصص نفس

ــدريب فــى الفرعيــة  طبــاء المقيمــين فــى التخصصــات ألا •  ،العامــة أوال الجراحــةمــن المقــرر لهــم الت
إلتاحـة فــرص أكبـر فــى القبـول فــى التخصصــات ) محافظـات التــدريب(كتابـة الرغبــات  يمكـنهم عنــد

العامــة وبعــد إنتهــاء  الجراحــةكتابــة الرغبــات مــن بــين المحافظــات التــى بهــا تــدريب فــى  ،الفرعيــة
يتم نقل )العامة الجراحةبعد سنتين تدريبيتين واجتياز امتحان الجزء األول فى ( فى الباطنة التدريب
 .للتخصص الفرعىتدريبه 

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 األوعية الدموية -۱۰

ثــالث ســنوات جراحــة  -جراحــة عامــة  ســنتان( ســنوات للحاصــلين علــى البكــالوريوس خمــسمــدة الدراســة  •

 ).األوعية

 :)للبكالوريوس ( الحروقو  جراحة التكميليةال -۱۱

سـنوات جراحـة  ربـعأ -جراحـة عامـة  سـنتان( مدة الدراسة ستة سنوات للحاصلين على البكالوريوس •
 ).تكميلية وجراحة حروق
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 األشعة التداخلية -۱۲

فـى تخصـص األشـعة  هاو دكتـورا أو مـا يعادلهـا مدة الدراسة سنتين للحاصلين على زمالة مصـرية •
 التشخيصية

 خبرة سنة أو أكثر فى مجال األشعة •

 )عام٤٠(أال يزيد سن المتقدم عن  •

األولويـة للعـاملين فــى مجـال األشـعة التداخليــة بموجـب شــهادة خبـرة معتمـدة مــن مديريـة الشــئون  •
 .الصحية أو جامعة حكومية

 :الكبد والبنكرياسجراحة  -۱۳

 .ة سنتين للحاصلين على الزمالة المصرية أو الدكتوراه فى الجراحة العامةمدة الدراس •

 :)عالج األلم(التخصصات الدقيقة فى التخدير  -۱٤

 .فى التخدير همدة الدراسة عام للحاصلين على الزمالة المصرية أو الدكتورا •

 :أورام األطفالطب  -۱٥

 . العالجىاالطباء العاملين بوزارة الصحة أن يكون الطبيب تابعًا للطب  •

أو ) الزمالـة العربيـة(او مـا يعادلهـا للحاصلين على درجة الزمالـة  أعوام اورام أطفال٣مدة الدراسة  •
 .فى تخصص طب األطفال هالدكتورا

 أطفـال سـنة(سـنوات للحاصـلين علـى الماجسـتير فـى األطفـال أو فـى أورام األطفـال ٤مدة الدراسـة  •
 .)أورام أطفال سنوات٣ – عام

 : طب األطفال حديثى الوالدة -۱٦

 . االطباء العاملين بوزارة الصحة أن يكون الطبيب تابعًا للطب العالجى •

فـى طـب األطفـال وتكـون مـدة التـدريب علـى  هاألطباء الحاصلين على الزمالة المصرية أو الدكتورا •
 .التخصص سنتين

 .سنوات ٣وتكون مدة التدريب على التخصص  ماجستير طب األطفالاألطباء الحاصلين على  •
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 :رةطب أسنان األس -۱۷

 .يتم قبول من أتم عامين كاملين فى التكليف •

 :كلينيكية الصيدلة اإل  -۱۸

 .اتم عامين التكليف وعمل سنة فى المستشفيات •

يلغى شرط سنة عمل فى المستشفيات مـن شـروط القبـول للصـيادلة اللـذين قضـوا سـنتين التكليـف  •
 .وزارة الصحةفى مستشفيات 

 : تمريض األطفال حديثى الوالدة -۱۹

 .)طفال حديثى الوالدةتقدير جيد فى مادة األ( التمريض سبكالوريو  •

 .)تم فترة التكليف وقضى ستة أشهر من إستالمه العملأ( سنوات ٣مدة الدراسة  •

 الصحيةتخصص إدارة المنشآت  -۲۰

 ثالث سنوات : مدة الدراسه 
 : الشروط العامة 

 : أن يكون المتقدم حاصل علي درجة البكالوريوس في اي من التخصصات الصحية األتية  -١
 بكالوريوس العالج الطبيعي -  بكالوريوس الصيدلة   -بكالوريوس الطب والجراحة -
 بكالوريوس التمريض  -بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان -

كاالطبـاء العـاملين فـي وزارة الصـحة فيمـا عـدا االطباء من خارج وزارة الصحة تنطبق عليهم نفس الشروط  -٢
 )جنية ٦٠٠٠( شرط الرسوم 

 : الرسوم المالية للمتقدمين   -٣
فــوق الســن يــتم معاملــة الطبيــب خــارج وزارة ) جنيــة ٢٠٠٠( عــام برســوم  ٣٥البكــالوريوس حتــي ســنه  -

 )جنية ٦٠٠٠( الصحة برسوم 
معاملـة فوق السن يـتم ) جنية٢٠٠٠(عام برسوم  ٣٦الدبلومة في االدارة فقط ومدتها عامان حتي سنه  -

 )جنية ٦٠٠٠( برسوم  الطبيب خارج وزارة الصحة 
فوق السن يـتم معاملـة الطبيـب خـارج وزارة ) جنية  ٢٠٠٠( عام برسوم  ٣٧الماجستير في االدارة فقط  -

 )جنية ٦٠٠٠( الصحة برسوم 
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 Selection Matrixيتم االختيار طبقًا للمعايير التالية من خالل : يير تنسيق القبول معا 
 التقدير العام للبكالوريوس -٢              السن  -١
 )دورات تدريبية في اإلدارة(دراسات عليا في اإلدارة  -٤          دراسات عليا في التخصصات المختلفة -٣
 ادارية ومرفق القرار بذلكيفضل من يعمل في وظيفة  -٥
 درجة من جامعات المصرية  ٥٠٠شهادة التويفيل  -٦
 من مركز المنيرة بمستشفي المنيرة بوزارة الصحة والسكان  Mini ICDLشهادة الكمبيوتر -٧

سيخضع من يتم إختيارهم الي المقابلـة الشخصـية حيـث يكـون اإلختيـار النهـائي للحاصـلين : االختيار النهائي 
 علي اعلي الدرجات 

 :  األوراق المطلوبة للتسجيل بزمالة إدارة المنشآت الصحية
 طلب نموذج االلتحاق -٢   نسخة من السيرة الذاتية  -١
 ) ماجستير  –دبلومة  –بكالوريوس ( اصل المؤهالت العلمية الحاصل عليها  -٣
بيــان بالحالــة الوظيفيــة مــن واقــع الملــف ومعتمــد مــن جهــة العمــل االصــلية  طبيــب مقــيم فــي اي تخصــص  -٤

 وطبيب اداري بوظيفة ادارية 
 دورات ادارية  -٦    اصل شهادة االمتياز -٥
 رية من واقع الملف ومعتمد من جهة العمل االصليه بيان بالعمل في وظيفة ادا -٧
 ٦×٤عدد اربع صور شخصية حديثة  -٩     اصل شهادة الميالد  -٨

 الموقف من التجنيد -١١   صور تحقيق الشخصية  -١٠
 درجة من جامعات المصرية  ٥٠٠شهادة التويفيل  - ١٢
 من مركز المنيرة بمستشفي المنيرة بوزارة الصحة والسكان  Mini ICDLشهادة الكمبيوتر - ١٣

 
 

   أمين عام               مدير عام         
 للجنة العليا للتخصصات الطبيةا         اللجنة العليا للتخصصات الطبية
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