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 المؤهالت للمتقدمين الشهادة الفرع العلمي ت

1 

 األحياء المجهرية

 

 

 

 الماجستير

ان يكون الطالب حاصل على بكالوريوس من كليات المجموعة الطبية )الطب, طب االسنان, الصيدلة( وقد اكمل االقامة  -

 الدورية 

ان يكون الطالب حاصل على بكالوريوس كلية تقنية طبية وممن لديهم خدمة سنة في مختبرات وزارة الصحة او مختبرات  -

يستثنى الطلبة الثالثة االوائل على اقسامهم من شرط الخدمة مدة سنة في  الكليات المذكورة وكليات المجموعة الطبية

 المختبرات الواردة اعاله, تسري جميع التعليمات اعاله على جميع قنوات القبول

 الفسلجة 2

 دكتوراه

 

 أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة او طب االسنان او الصيدلة. -

 يكون حاصل على شهادة الماجستير من كلية ) الطب ( في الفسلجة الطبيةأن  -

 اوطب االسنان او الصيدلة أن يكون الطالب احد خريجي كليات الطب  - ماجستير

 لحياتيةاالكيمياء  3
 الحياتية حصرا .أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الماجستير من كليات الطب أو الصيدلة في اختصاص الكيمياء  - دكتوراه

 ان يكون الطالب احد خريجي كليات الطب, طب االسنان, الصيدلة حصرا - ماجستير

 األمراض 4
 دكتوراه

 .كلية طب االسنان او من كلية الطباو امراض الفم  أن يكون حاصل على شهادة الماجستير في علم األمراض  -

 إحدى كليات طب األسنان . أن يكون خريج إحدى كليات الطب العراقية المعترف بها أو -

 ماجستير
و يفضل الحكومية الصباحية  أو إحدى كليات طب األسنان الحكومية الصباحية  إن يكون خريج إحدى كليات الطب العراقية  -

  األنفتينمن لدية تدريب في إحدى فروع علم األمراض من المشمولين بالشرط أعاله من خريجي الكليتين 

 األدوية 5
 ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الماجستير  من كليات الطب او الصيدلة في اختصاص في االدوية والعالجيات - دكتوراه

 أن يكون الطالب احد خريجي كليات الطب / طب األسنان / الصيدلة وأكمل اإلقامة الدورية .  - ماجستير

6 
التقنيات  الجراحة البولية /

 المساعدة على االنجاب
 بكالوريوس طب وجراحة / على أن يكون قد أكمل اإلقامة الدورية - ماجستير

 طب الباطني 7
  عالي دبلوم

 ) مدة الدراسة سنة واحدة (
 1/9/2222بكالوريوس طب وجراحة / على أن يكون قد أكمل اإلقامة القدمى سنة واحدة  قبل  -

 الجراحة العامة 8
 عالي دبلوم 

 ( ) مدة الدراسة سنة واحدة

 1/9/2222بكالوريوس طب وجراحة / على أن يكون قد أكمل اإلقامة القدمى سنتان قبل  -

 

 النسائية والتوليد 12
 دبلوم عالي 

 ) مدة الدراسة سنة واحدة (

 1/9/2222قبل  في الجراحة العامة بكالوريوس طب وجراحة / على أن يكون قد أكمل اإلقامة القدمى سنتان -

 (2عدد )تزكية عمل من أطباء  -

 األطفال 11
 دبلوم عالي 

 ) مدة الدراسة سنتان (
 1/9/2222بكالوريوس طب وجراحة / على أن يكون قد أكمل اإلقامة الدورية , واكمل االقامة القدمى سنة واحدة  قبل  -

12 
الطب الباطني / التداخل 

 القسطاري

 دبلوم عالي 

 ) مدة الدراسة سنتان (

 ان يكون المتقدم حاصال على شهادة البورد في الطب الباطني  -

 ان يكون لدية تدريب في مراكز القلب داخل العراق لمدة سنة كامله,  -

 ان  ينجح في المقابلة مع اللجنة الخاصة المؤلفة في مكان التدريب  -

 عدم قبول المتقدم عند رسوبهالنجاح في امتحان التقديم للدراسة ويعتبر هذا الشرط اساسا للقبول ويحق للجنة  -


