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 انًؤهالث نهًتقذييٍ انشهادة انفرع انعهًي ث

1 

 األحياء انًجهريت

 

 

 

 انًاجستير

اٌ ٚكٌٕ انطانب داصم عهٗ بكانٕرٕٚص يٍ كهٛاث انًجًٕعت انطبٛت )انطب, طب االسُاٌ, انصٛذنت( ٔلذ اكًم االلايت  -

 انذٔرٚت 

اٌ ٚكٌٕ انطانب داصم عهٗ بكانٕرٕٚص كهٛت تمُٛت طبٛت ٔيًٍ نذٚٓى خذيت سُت فٙ يختبزاث ٔسارة انصذت أ يختبزاث  -

ٚستثُٗ انطهبت انثالثت االٔائم عهٗ السايٓى يٍ شزط انخذيت يذة سُت فٙ  انكهٛاث انًذكٕرة ٔكهٛاث انًجًٕعت انطبٛت

 انًختبزاث انٕاردة اعالِ, تسز٘ جًٛع انتعهًٛاث اعالِ عهٗ جًٛع لُٕاث انمبٕل

 انفسهجت 2

 دكتىراه

 

 أٌ ٚكٌٕ داصم عهٗ شٓادة انبكانٕرٕٚص فٙ انطب ٔانجزادت انعايت أ طب االسُاٌ أ انصٛذنت. -

 ٚكٌٕ داصم عهٗ شٓادة انًاجستٛز يٍ كهٛت ) انطب ( فٙ انفسهجت انطبٛتأٌ  -

 أطب االسُاٌ أ انصٛذنت أٌ ٚكٌٕ انطانب ادذ خزٚجٙ كهٛاث انطب  - ياجستير

 نحياتيتاانكيًياء  3
 انذٛاتٛت دصزا .أٌ ٚكٌٕ انًتمذو داصم عهٗ شٓادة انًاجستٛز يٍ كهٛاث انطب أٔ انصٛذنت فٙ اختصاص انكًٛٛاء  - دكتىراه

 اٌ ٚكٌٕ انطانب ادذ خزٚجٙ كهٛاث انطب، طب االسُاٌ، انصٛذنت دصزا - ياجستير

 األيراض 4
 دكتىراه

 .كهٛت طب االسُاٌ أ يٍ كهٛت انطبأ ايزاض انفى  أٌ ٚكٌٕ داصم عهٗ شٓادة انًاجستٛز فٙ عهى األيزاض  -

 إدذٖ كهٛاث طب األسُاٌ . أٌ ٚكٌٕ خزٚج إدذٖ كهٛاث انطب انعزالٛت انًعتزف بٓا أٔ -

 ياجستير
ٔ ٚفضم انذكٕيٛت انصبادٛت  أٔ إدذٖ كهٛاث طب األسُاٌ انذكٕيٛت انصبادٛت  إٌ ٚكٌٕ خزٚج إدذٖ كهٛاث انطب انعزالٛت  -

  األَفتٍٛيٍ نذٚت تذرٚب فٙ إدذٖ فزٔع عهى األيزاض يٍ انًشًٕنٍٛ بانشزط أعالِ يٍ خزٚجٙ انكهٛتٍٛ 

 األدويت 5
 اٌ ٚكٌٕ انًتمذو داصم عهٗ شٓادة انًاجستٛز  يٍ كهٛاث انطب أ انصٛذنت فٙ اختصاص فٙ االدٔٚت ٔانعالجٛاث - دكتىراه

 أٌ ٚكٌٕ انطانب ادذ خزٚجٙ كهٛاث انطب / طب األسُاٌ / انصٛذنت ٔأكًم اإللايت انذٔرٚت .  - ياجستير

6 
عهى االجنت  انجراحت انبىنيت /

 انسريري
 طب ٔجزادت / عهٗ أٌ ٚكٌٕ لذ أكًم اإللايت انذٔرٚتبكانٕرٕٚص  - ياجستير

 طب انباطني 7
  عاني دبهىو

 ) يذة انذراست سنت واحذة (
 1/9/2020بكانٕرٕٚص طب ٔجزادت / عهٗ أٌ ٚكٌٕ لذ أكًم اإللايت انمذيٗ سُت ٔادذة  لبم  -

 انجراحت انعايت 8
 عاني دبهىو 

 ( ) يذة انذراست سنت واحذة

 1/9/2020ٔجزادت / عهٗ أٌ ٚكٌٕ لذ أكًم اإللايت انمذيٗ سُتاٌ لبم بكانٕرٕٚص طب  -

 

 اننسائيت وانتىنيذ 10
 دبهىو عاني 

 ( سنتيٍ) يذة انذراست 

 1/9/2020لبم  فٙ انجزادت انعايت سُت ٔادذةبكانٕرٕٚص طب ٔجزادت / عهٗ أٌ ٚكٌٕ لذ أكًم اإللايت انمذيٗ  -

 (2تشكٛت عًم يٍ أطباء عذد ) -

 األطفال 11
 دبهىو عاني 

 ) يذة انذراست سنتاٌ (
 1/9/2020بكانٕرٕٚص طب ٔجزادت / عهٗ أٌ ٚكٌٕ لذ أكًم اإللايت انذٔرٚت , ٔاكًم االلايت انمذيٗ سُت ٔادذة  لبم  -

12 
انطب انباطني / انتذاخم 

 انقسطاري

 دبهىو عاني 

 ) يذة انذراست سنتاٌ (

 اٌ ٚكٌٕ انًتمذو داصال عهٗ شٓادة انبٕرد فٙ انطب انباطُٙ  -

 اٌ ٚكٌٕ نذٚت تذرٚب فٙ يزاكش انمهب داخم انعزاق نًذة سُت كايهّ,  -

 اٌ  ُٚجخ فٙ انًمابهت يع انهجُت انخاصت انًؤنفت فٙ يكاٌ انتذرٚب  -

 عذو لبٕل انًتمذو عُذ رسٕبّانُجاح فٙ ايتذاٌ انتمذٚى نهذراست ٔٚعتبز ْذا انشزط اساسا نهمبٕل ٔٚذك نهجُت  -


