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 انًؤىالث نهًتقذيٍٍ انشيادة انفزع انعهًً ث

1 

 األحياء انًجهريت

 

 

 

 دكتىراه

اٌ ٌكٌٌ حاصم عهى شيادة انبكانٌرٌٌص يٍ كهٍاث انًجًٌعت انطبٍت )انطب , طب االسناٌ, انصٍذنت( ًحاصم عهى شيادة 

 انًاجستٍز يٍ كهٍت انطب حصزا

حصزا  انتقنٍاث انطبٍت ًحاصم عهى شيادة انًاجستٍز فً كهٍاث انطب اٌ ٌكٌٌ انطانب حاصم عهى شيادة انبكانٌرٌٌص يٍ كهٍت

ًنذٌت خذيت ال تقم عٍ سنو بعذ حصٌنو عهى شيادة انًاجستٍز يٍ يختبزاث ًسارة انصحت اً يختبزاث انًجًٌعت انطبٍت 

 انًذكٌرة اعاله 

 انًاجستير

 اٌ ٌكٌٌ انطانب حاصم عهى بكانٌرٌٌص يٍ كهٍاث انًجًٌعت انطبٍت )انطب, طب االسناٌ, انصٍذنت( 

 طبٍت ًيًٍ نذٌيى خذيت سنت فً يختبزاث ًسارة انصحت اً يختبزاث اثنب حاصم عهى بكانٌرٌٌص كهٍت تقنٍاٌ ٌكٌٌ انطا

الًائم عهى اقساييى يٍ شزط انخذيت يذة سنت فً انًختبزاث انكهٍاث انًذكٌرة ًكهٍاث انًجًٌعت انطبٍت ٌستثنى انطهبت انثالثت ا

 .انٌاردة اعاله, تسزي جًٍع انتعهًٍاث اعاله عهى جًٍع قنٌاث انقبٌل

 انفسهجت 2

 دكتىراه

 

 أٌ ٌكٌٌ حاصم عهى شيادة انبكانٌرٌٌص فً انطب ًانجزاحت انعايت اً طب االسناٌ اً انصٍذنت. -

 انًاجستٍز يٍ كهٍت ) انطب ( فً انفسهجت انطبٍتأٌ ٌكٌٌ حاصم عهى شيادة  -

 أٌ ٌكٌٌ انطانب احذ خزٌجً كهٍاث انطب اًطب االسناٌ اً انصٍذنت  - ياجستير

 اٌ ٌكٌٌ انطانب احذ خزٌجً كهٍاث انطب, طب االسناٌ, انصٍذنت حصزا- ياجستير انكيًياء انحياتيت 3

 األيراض 4

 دكتىراه
 .حصزا انًاجستٍز فً عهى األيزاض يٍ كهٍت انطبأٌ ٌكٌٌ حاصم عهى شيادة  -

 .اً طب االسناٌ ايت بكانٌرٌٌص فً انطب ًانجزاحت انعأٌ ٌكٌٌ حاصم عهى شيادة ان -

 اٌ ٌكٌٌ  احذ خزٌجً كهٍاث انطب اً طب االسناٌ ًيًٍ اكًم االقايت انذًرٌت .- ياجستير

 األدويت 5
 دكتىراه

 انبكانٌرٌٌص فً انطب ًانجزاحت انعايت.أٌ ٌكٌٌ حاصم عهى شيادة  -

 االدًٌت ًانعالجٍاثاختصاص أٌ ٌكٌٌ حاصم عهى شيادة انًاجستٍز يٍ كهٍت ) انطب ( فً  -

 انٌرٌٌص فً انطب ًانجزاحت انعايتأٌ ٌكٌٌ حاصم عهى شيادة انبك - ياجستير

 ًجزاحت / عهى أٌ ٌكٌٌ قذ أكًم اإلقايت انذًرٌتبكانٌرٌٌص طب  - ياجستير عهى االجنت انسريري انجراحت انبىنيت / 6

 طب انباطني 7
 دبهىو عاني 

 ) يذة انذراست سنت واحذة (
 1/11/2121بكانٌرٌٌص طب ًجزاحت / عهى أٌ ٌكٌٌ قذ أكًم اإلقايت انقذيى سنت ًاحذة  قبم  -

 انجراحت انعايت 8
 دبهىو عاني 

 ) يذة انذراست سنت واحذة (

 1/11/2121ًجزاحت / عهى أٌ ٌكٌٌ قذ أكًم اإلقايت انقذيى سنتاٌ قبم بكانٌرٌٌص طب  -

 

 اننسائيت وانتىنيذ 11
 دبهىو عاني 

 ( سنتيٍ) يذة انذراست 

 1/11/2121قبم  اننسائٍت ًانتٌنٍذسنت ًاحذة فً بكانٌرٌٌص طب ًجزاحت / عهى أٌ ٌكٌٌ قذ أكًم اإلقايت انقذيى  -

 (2تشكٍت عًم يٍ أطباء عذد ) -

 األطفال 11
 دبهىو عاني 

 ) يذة انذراست سنتاٌ (
 1/11/2121بكانٌرٌٌص طب ًجزاحت / عهى أٌ ٌكٌٌ قذ أكًم اإلقايت انذًرٌت , ًاكًم االقايت انقذيى سنت ًاحذة  قبم  -

 انطب انباطني / انتذاخم انقسطاري 12
 دبهىو عاني 

 ) يذة انذراست سنتاٌ (

 اٌ ٌكٌٌ انًتقذو حاصال عهى شيادة انبٌرد فً انطب انباطنً 

 اٌ ٌكٌٌ نذٌت تذرٌب فً يزاكش انقهب داخم انعزاق نًذة سنت كايهو, 

 اٌ  ٌنجح فً انًقابهت يع انهجنت انخاصت انًؤنفت فً يكاٌ انتذرٌب 

 


