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 2018يناير شروط القبول بالزمالة المصرية دفعة 
عاملين بالوزارة  لألطباء العاملين بوزارة الصحة وهيئاتها والغير

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

التخصصات الطبية العامة الطب البشرى :  -۱
طب الطوارىء - الباثولوجيا  ب وجراحة العيون –- طاألنف واألذن والحنجرة  – طب األسرة – التخدير

 طب الوبائيات التطبيقية -طب نقل الدم ومشتقاته -  الطب النفسى - – األمراض الجلدية – اإلكلينيكية
  علم االمراض ( الباثولوجى).– تنظيم األسرة

 الطب البشرى : الفروع التخصصية للباطنة العامة -۲
األمراض العصبية-  أمراض القلب واألوعية الدموية - أمراض الكلى - أمراض الجهاز الهضمى والكبد -

األمراض المعدية  -  العالج االشعاعى لألورام- الرعاية المركزةطب االورام -األمراض الصدرية- 
  الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى .اإلكلينيكية–

 الفروع التخصصية للجراحة العامة الطب البشرى: -۳
جراحة  – جراحة األطفالجراحة العظام – جراحة القلب - جراحة الصدر – جراحة المخ واألعصاب- 

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

 التخصصات الطبية البشرية الدقيقة  -٤

أ. يشترط الحصول على زمالة أو دكتوراة 
 جراحة – التصوير الطبى للمرأة (جديد) - جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية –االشعة التداخلية 

تخدير  عالج قلب تداخلى - – جراحة قلب اطفال -  أمراض قلب أطفال –القولون والشرج والمستقيم 
 .عالج األلم

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

تخصصات طب األسنان  -٥
طب أسنان األسرة  جراحة فم وفكين -  •

  العالىتخصصات التمريض -٦
  تمريض األطفال حديثى الوالدة •
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 أخرىتخصصات  -۷

  إدارة منشآت صحية–تغذية عالجية  •

 تخصصات الصيدلة -۸

 صيدلة إكلينيكية •

  : ملحوظة
 النساء – الجراحة العامة –للتقدم لتخصصات : (الباطنة العامة 

 طب األطفال) مراجعة الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى –والتوليد 
لألطباء ومقرها المعهد القومى للتدريب بجوار أرض المعارض بمدينة 

 نصر حسب قرار السيد األستاذ الدكتور/ وزير الصحة.
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ثانياً : الشروط العامة للتقدم 

  كاملة.التكليففترة نهى أأن يكون المتقدم  •

وقضى ستة أشهر من تاريخ  فى حال وجود هذه الوظيفة بالوزارة طبيب مقيم فى التخصصأن يكون المتقدم  •
 أو يكون المتقدم مساعد عند التقدم للزمالة10/1/2018 فى  كطبيب مقيم بالمستشفىإستالمه العمل

 (ماعدا الطبيب الحر)أخصائى أو أخصائى فى التخصص.

 أو من العاملين بوحدات الطب العالجىفى التخصصات العالجية ان يكون الطبيب للتقدم يشترط  •
 ( ماعدا الطبيب الحر).المستشفيات

 : للعاملين بوزارة الصحةالســن •

  أو أصغر)10/1/1983البكالوريوس كحد أقصى (مواليد متقدمين ب سنة لل35ال يزيد عن . 

  مواليد   فى التخصص المتقدم اليهمتقدمين بالدبلوم نظام الساعات المعتمدة سنة لل36ال يزيد عن)
 ). أو أصغر10/1/1982

  أو 10/1/1981(مواليد فى التخصص المتقدم اليهالماجستير متقدمين ب سنة لل37ال يزيد عن 
 ).أصغر

 سنة للحاصلين على الزمالة المصرية أوالدكتوراة ويرغبون فى التسجيل بالزمالة فى أحد 40ال يزيد عن 
 والشروط الخاصة تراجع المصاريف بالزمالة ( أو أصغر)10/1/1978التخصصات الفرعية (مواليد 

. لبعض التخصصات))

 سنة ويرغبون فى 45 فى الفقرات السابقة وأقل من ةاألطباء العاملين بالوزارة وتجاوزوا السن المقرر 
 (مواليد بالمصاريف كاملةمعاملتهم المالية على أن تكون  إقرارهم وتعهدهم بقبولهم يتمالتسجيل 

  تراجع المصاريف بالزمالة( أو أصغر) 10/1/1973

 فى حالة عدم إستيفاء كل األماكن  45المصاريف حتى سن الـو  التجاوز عن شرط السن من الممكن
جراحة الصدر - األمراض   وذلك للعاملين بوزارة الصحة فى التخصصات االتية:  التدربيية المتاحة

 المعدية االكلينكية – األمراض الصدرية - األمراض العصبية.

 غير العاملين بوزارة الصحةالســن : 

 أو أصغر). 10/1/1973 (مواليد بمصاريف سنة 45حتى  األطباء الغير عاملين بوزارة الصحة 
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اعتماد وموافقة جهة العمل االصلية على طلب اإللتحاق.  •

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

يشترط أال يكون الطبيب ملتحقًا فى وقت التقدم لدراسة درجة الدبلوم أوالماجستير أوالدكتوراه بالجامعات أو  •
 ).راجع اإلقرار(مسجل ألى تخصص آخر بالزمالة ويتعهد بعدم التسجيل ألى دراسة أخرى 

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

معدل من إحدى الجامعات المصرية ب) Local TOEFLالتقدم بشهادة إجتياز إختبار اللغة اإلنجليزية ( •
المركز الثقافى البريطانى  من IELTS اوشهادة AMIDSTاو  او الجامعة االمريكية بالقاهرة  درجة500

 وكذا شهادة إجتياز . سنوات من تاريخ الحصول عليها3 درجة  والشهادة صالحة حتى 5.5بدرجة عامة 
بمقر مركز المعلومات بمستشفى المنيرة   الذى تجريه الزمالةإختبار المهارات األساسية فى الحاسب اآللى

 (ولن يسمح بدخول  أشهر من بدء التدريب6خالل ) Word – PowerPoint – Internet(بالقـاهرة 
 متحان دون تقديم هذه الشهادات ويتم وقف القيد لمن لم يحضرهما).اإل

من على الموقع االلكترونى للزمالة المصرية وطباعته يتم سحب نموذج اإللتحاق  •
www.egyfellow.mohp.gov.eg من مديريات الشئون الصحية والهيئات والمؤسسات والمراكز  او

 .الطبية التابعة لها

شخصيًا أو بموجب توكيل  2018 /8/1 االثنين الى 2017 /12 / 24االحد يتم تقديم الطلبات إعتبارًا من  •
 ش كورنيش النيل – مصر القديمة- القاهرة).989فى مقر الزمالة ( لتقديم األوراق رسمى

  

http://www.egyfellow.mohp.gov.eg/�
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 لألطباء العاملين بوزارة الصحةاألوراق المطلوبة . 1ثالثاً : 

  معتمد ومختوم من جهة العمل األصلية.2018طلب اإللتحاق واإلقرار الموجود بإستمارة اإللتحاق  -۱
 :بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف الطبيب معتمد من جهة عمله األصلية يذكر فيه بوضوح تام بأن -۲

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

 / ... / ...........وأن التاريخ الفعلى إلستالم النيابة هو ..... 
 أنه أخصائى أو مساعد اخصائى فى التخصص. .ب

 )) بوضوح تام2ضرورة كتابة هذا البند (( •
 الدارسى أصل المؤهل -۳
 أصل شهادة اإلمتياز -٤

ذات العالقة بالتخصص المتقدم اليه حال كونها بيان درجات به تقدير المادة للمتقدمين بالبكالوريوس:  -٥
األنف واألذن  - طب وجراحة العيون - الباثولوجياإحدى المواد التى تدرس منفصلة فى الكلية مثل 

 . - تنظيم األسرة- الباطنة التخصصية - الجراحات التخصصية)والحنجرة
 أصل شهادة الميالد.  -٦
 . 6× 4عدد 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

  جنيه مصرى رسوم تقديم الطلب تورد فى خزينة الزمالة المصرية.50يتم دفع مبلغ  -۱۱

 حافظة بالستيك وبنفس الترتيب المذكور.تحفظ أوراق اإللتحاق فى  -۱۲
 

 

  

 أو
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 . األوراق المطلوبة لألطباء الغير عاملين بوزارة الصحة2

 معتمد ومختوم من جهة العمل األصلية اال إذا 2018طلب اإللتحاق واإلقرار الموجود بإستمارة اإللتحاق  -۱
 كان المتقدم طبيب حر.

 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
 5ذات العالقة بالتخصص كما هو مبين بالبند بيان درجات به تقدير المادة للمتقدمين بالبكالوريوس:  -٥

 -.4بالصفحة رقم -
 أصل شهادة اإلمتياز -٦

 أصل شهادة طبيب حر إذا كان المتقدم طبيبا حرا. -۷
 أصل شهادة الميالد. -۸
 .6× 4عدد ثالثة صور شخصية حديثة  -۹

 صورة تحقيق الشخصية. -۱۰
 .الموقف من التجنيد للذكورأصل  -۱۱
 أصل شهادة المعادلة لألطباء خريجى الجامعات الخاصة. -۱۲
  (من أى شركة تأمين).وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة -۱۳
 .أصل ترخيص مزاولة المهنة -۱٤
 جنيه مصرى رسوم تقديم الطلب بعد استيفاء الطلبات تورد فى خزينة الزمالة 50يتم دفع مبلغ  -۱٥

 المصرية.

 حافظة بالستيك وبنفس الترتيب المذكور.تحفظ أوراق اإللتحاق فى  -۱٦

 

 : ملحوظة  •

 سيتم مراجعة أصول الشهادات الدراسية مع الجامعة المانحة لها.
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لتنسيق اابعاً : ر

 

 األولوية للمتقدمين بالبكالوريوس ثم للمتقدمين بشهادات دراسات عليا. •

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

وفى حالة التساوى - 4 بالصفحة رقم -5ذات العالقة بالتخصص كما هو مبين بالبند تقدير المادة  -۲
 .يتم المفاضلة حسب البند التالى

األكبر سناً .  -۳

 محافظات على 5األماكن المتاحة فى المحافظات التى يرغب المتقدم فى التدريب بها (يتم إختيار  -٤
األكثر من المحافظات المتاح بها التدريب فى التخصص والمعلنة فى مقر الزمالة وترتب طبقًا 

وال يجوز تغيير المحافظة التى قبل بها الطبيب بعد ظهور نتيجة ألولوية الرغبة فى التدريب بها) 
 . اال بعد عام من استالم العملالتنسيق والقبول

يتم التنسيق للتخصصات الفرعية حسب المحافظات المعلن عنها فى التخصص الرئيس للسنتين  -٥
 .وذلك وفق تنسيق خاص باطنة) –التأهيليتين للتخصصات الفرعية (جراحة

تتم عملية التنسيق داخل كل تخصص على حدة وحسب سعته التدريبية وال يجوز للمتقدمين مقارنة  -٦
 تخصصاتهم بأى تخصص أخر.

  محافظات).5لزيادة فرص القبول يفضل كتابة اكبر عدد من الرغبات (حتى  -۷
 

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

 بأولوية إستالم التدريب.المتاحة للتدريب فى المحافظة الواحدة 

 اليجوز للطبيب المقبول طلب تغيير التخصص فى جميع األحوال. •

الماجستير فى التخصص العام يعفى من سنتين تدريبيتين أى يتم قبوله من بداية العام مقبول بالطبيب ال •
 .التدريبى الثالث للتخصص العام المقبول به

حديث (نظام الساعات المعتمدة) فى التخصص العام يعفى من سنة تدريبية أى الدبلوم المقبول بالالطبيب  •
 .يتم قبوله من بداية العام التدريبى الثانى للتخصص العام المقبول به
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يعفى من سنة تدريبية فى (باطنى أو جراحى) الماجستير فى التخصص الفرعى المقبول بالطبيب  •
 .التخصص العام و سنة تدريبية من التخصص الفرعى المقبول به

يعفى  (باطنى أو جراحى) حديث (نظام الساعات المعتمدة) فى التخصص الفرعىالدبلوم المقبول بالالطبيب  •
 . المقبول بهستة أشهر تدريبية من التخصص الفرعى و ستة أشهر تدريبية فى التخصص العاممن 

الحاصلون على عضوية الكليات الملكية (مثل اإلنجليزية – األيرلندية)، أو البوردات األجنبية المعترف بها  •
 .لحاصلون على الماجستير فى التخصصات التى تقبل بالماجستيرا كايعاملويتقدموا بها وفى حال قبولهم 

فى ذات المقبولون بالماجستير أو زماالت أجنبية يتم إعفائهم من اإلمتحان التحريرى فقط للجزء األول  •
 حال حصولهم على الماجستير أو الزمالة فى خالل خمسة أعوام على األكثر (بعد التخصص

 ويتقدموا لألمتحان التالى  سنوات ال يعفوا من االمتحان5 وفى حال مرور أكثر من )10/1/2013
 لقبولهم مباشرًة ولهم فرصتين إمتحان فقط ومرة ثالثة إستثنائية من جهة عملهم األصلية.

المقبولون بالدبلوم الحديث (الساعات المكتبية) ال يتم إعفائهم من إمتحان الجزء األول ويتقدموا لألمتحان  •
 .التالى لقبولهم مباشرًة ولهم فرصتين إمتحان فقط ومرة ثالثة إستثنائية من جهة عملهم األصلية

من إحدى ) Local TOEFL(التقدم بشهادة إجتياز إختبار اللغة اإلنجليزية فى جميع األحوال يتم  •
 من IELTS اوشهادة AMIDSTاو  او الجامعة االمريكية بالقاهرة  درجة500معدل الجامعات المصرية ب

 سنوات من تاريخ الحصول 3 درجة  والشهادة صالحة حتى 5.5المركز الثقافى البريطانى بدرجة عامة 
 – Word (الذى تجريه الزمالة وكذا شهادة إجتياز إختبار المهارات األساسية فى الحاسب اآللى.عليها

PowerPoint – Internet ( ولن يسمح بدخول اإلمتحان دون أشهر من بدء التدريبستة خالل) 
 تقديم هذه الشهادات ويتم وقف القيد لمن لم يحضرهما خالل المدة المحددة).

 

مزايا اإللتحاق بالزمالة المصرية  سادساً :

 62الحاصلين على الزمالة المصرية يتم ترقيتهم إلى أخصائى مباشرة حسب الئحة الترقيات (رقم  •
). 2004لسنة

 التسجيل المزدوج فى البورد العربى فى نفس التخصص على أن  للطبيبالتسجيل بالزمالة المصرية يتيح •
يتقدم الطبيب بطلب التسجيل بالبورد العربى بعد إستالم التدريب مباشرًة 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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لتخصصات بعض اسابعاً : شروط خاصة ل
طب األسرة:  -۱

 .أربع سنواتمدة الدراسة :  •
  شهور من إستالم النيابة.6طبيب مقيم فى تخصص طب األسرة مدة ال تقل على  •
الحاصلين على دبلوم حديث نظام الساعات المكتبية (عامان) يتم االعفاء من عام تدريبى والجزء  •

 .بشقيهاالول 
 .بشقيهالحاصلين على ماجستير يتم االعفاء من عام ونصف والجزء االول  •
 بشقيه.الحاصلين على دبلوم المعهد العربى للدراسات المستدامة يتم االعفاء من ستة اشهر والجزء االول  •

 الوبائيات التطبيقية -۲

  سنوات تدريبية. 3مدة الدراسة  •

 يتقدم اليها األطباء البشريين فقط العاملين والغير العاملين فى مجال الطب الوقائى. •

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

  سنة وبدون مصاريف ألطباء الوزارة فقط.45من الممكن التجاوز عن شرط السن حتى  •

 سنة فى حالة األطباء العاملين والغير عاملين فى وزارة الصحة 50التجاوز عن شرط السن حتى  •
 بمصاريف كاملة (طبيب حر).

  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

الحاصلون على دراسات عليا فى تخصص الصحة العامة  .د

 وامتحان  فى تخصص أمراض النساء (يتم إعفائهم من السنة األولىماجستيرالحاصلون على  .ه
 .الجزء االول)
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 الباطنة التخصصية

-  األمراض العصبية أمراض القلب واألوعية الدموية - أمراض الكلى - أمراض الجهاز الهضمى والكبد -
األمراض المعدية   العالج االشعاعى لألورام- الرعاية المركزة-طب االورام --  األمراض الصدرية

  الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى – اإلكلينيكية

يسمح لألطباء من الفئات األتية: 

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

 نفس فى واويعملاألطباء الحاصلين على ماجستير أو دبلوم حديث (نظام جزئين) باطنة عامة  •
 .التخصص

 فى واويعملاألطباء الحاصلين على ماجستير أو دبلوم حديث (نظام جزئين) فى التخصص الفرعى  •
 . التخصصنفس

من المقرر لهم التدريب فى عامين تدريبين مؤهلين فى  الفرعية ألطباء المقيمين فى التخصصات ا •
، عليهم كتابة الرغبات (محافظات التدريب) من بين المحافظات التى بها تدريب الباطنة العامة أوال

بعد سنتين تدريبيتين واجتياز ( فى العامين المؤهلين فى الباطنة وبعد إنتهاء التدريب فى الباطنة
يتم نقل تدريبه للتخصص بشقيه التحريرى واإلكلينيكى) امتحان الجزء األول فى الباطنة العامة 

 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: -٤
  (سنتين مؤهلتين فى الباطنة وسنتين جهاز هضمى وكبد). سنوات4مدة الدراسة  •

 طبيب مقيم أو مساعد أخصائى جهاز هضمى وكبد •
أو دبلوم حديث (نظام جزئين) فى  ماجستير  دكتوراة او زمالة او يمكن قبول الحاصلون على •

 .أو ماجستير أمراض متوطنة أو الجهاز الهضمى من العاملين بذات التخصص الباطنة العامة 
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 :األمراض العصبية -٥
  سنوات أمراض عصبية).3 (سنتين مؤهلتين فى الباطنة و سنوات5مدة الدراسة  •

 طبيبب مقيم نفسية وعصبية •
أو األمراض النفسية الباطنة العامة أو دبلوم حديث (نظام جزئين) فى الحاصلون على ماجستير  •

 .والعصبية ويعملوا فى التخصص
 

الرعاية المركزة  -٦
 .) الرعاية المركزة القلبيةيمكن التقدم لألطباء المقيمين فى التخصصات (الرعاية المركزة – •

 – طب الطوارىء – امراض القلب – الحاالت الحرجة –العامة الباطنة (الحاصلين على ماجستير •
 .الباطنة العامةيتم إعفائهم من السنتين  طب االمراض الصدرية)  –التخدير 

 
 األمراض المعدية اإلكلينيكية: -۷

 طبيب مقيم الحميات •

  سنوات (سنتين مؤهلتين فى الباطنة وسنتان فى التخصص).4مدة الدراسة  •

 ماجستير أمراض باطنة عامة (يقضى عامين فى التخصص). •

 ماجستير أمراض متوطنة (يقضى عام باطنة عامة وعامان –ماجستير أمراض معدية أكلينيكية  •
 فى التخصص).

 شهور من 6 أمراض معدية  (يعفى من –الدبلوم نظام حديث (نظام جزئين) امراض متوطنة  •
 الباطنة العامة فقط).

 الدبلوم الباطنة العامة نظام حديث (نظام جزئين) يتبع الشروط العامة •
 

 الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى -۸

  سنوات.5مدة الدراسة  •

سنتين مؤهلتين فى الباطنة - سنتين فى التخصص - سنة فى تخصص دقيق: (إما الروماتيزم  •
 والمناعة اإلكلينيكية أو الطب الطبيعى والتأهيل) طبقًا لرغبة المتدرب فى السنة الرابعة.

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

 .أو الطب الطبيعى والتأهيل)
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 لتخصصيةاالجراحات 
جراحة  –جراحة األطفالجراحة العظام – جراحة القلب - جراحة الصدر – جراحة المخ واألعصاب- 

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

يسمح لألطباء من الفئات األتية 

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

 نفس فى واويعملاألطباء الحاصلين على ماجستير أو دبلوم حديث (نظام جزئين) جراحة عامة  •
 .التخصص

 فى واويعملاألطباء الحاصلين على ماجستير أو دبلوم حديث (نظام جزئين) فى التخصص الفرعى  •
 . التخصصنفس

من المقرر لهم التدريب فى عامين تدريبين مؤهلين فى  الفرعية ألطباء المقيمين فى التخصصات ا •
من المقرر لهم التدريب فى  الفرعية ألطباء المقيمين فى التخصصات . االجراحة العامة أوال

 ، عليهم كتابة الرغبات (محافظات التدريب) من عامين تدريبين مؤهلين فى الباطنة العامة أوال
بعد سنتين ( بين المحافظات التى بها تدريب فى الجراحة العامة وبعد إنتهاء التدريب فى الجراحة

 يتم نقل تدريبه للتخصص الفرعى.)  العامةالجراحةتدريبيتين واجتياز امتحان الجزء األول فى 

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 :- -۹

 سنوات 5 –  سنوات (سنتين مؤهلتين فى الجراحة7للحاصلين على البكالوريوس مدة الدراسة  •
 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  •
  سنوات جراحة مخ واعصاب)4 –عامة والحصول على الجزء االول جراحة عامة 

 الحاصلين على درجة الدكتوراة فى جراحة المخ واالعصاب تكون مدة الدراسة عام واحد. •
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 جراحة األوعية الدموية :- -۱۰

ثالث -  سنتين مؤهلتين فى الجراحة(  سنوات للحاصلين على البكالوريوسخمسمدة الدراسة  •
 ).األوعيةسنوات جراحة 

: ( للبكالوريوس )الحروق وجراحة التكميليةال -۱۱

 سنوات أربع-  سنتين مؤهلتين فى الجراحة( مدة الدراسة ستة سنوات للحاصلين على البكالوريوس •
 جراحة تكميلية وجراحة حروق).

 األشعة التداخلية -۱۲

مدة الدراسة سنتين للحاصلين على زمالة مصرية أو ما يعادلها او دكتوراه فى تخصص األشعة  •
 التشخيصية

 خبرة سنة أو أكثر بعد الحصول على الشهادة •

 عام)40أال يزيد سن المتقدم عن ( •

األولوية للعاملين فى مجال األشعة التداخلية بموجب شهادة خبرة معتمدة من مديرية الشئون  •
 الصحية أو جامعة حكومية.

  الحوض) (جديد)–التصوير الطبى للمرأة (الثدى  -۱۳

مدة الدراسة سنتين للحاصلين على زمالة مصرية أو ما يعادلها او دكتوراه فى تخصص األشعة  •
 التشخيصية

 خبرة سنة أو أكثر بعد الحصول على الشهادة •

 عام)45أال يزيد سن المتقدم عن ( •

 الكبد والبنكرياس:جراحة  -۱٤

 مدة الدراسة سنتين للحاصلين على الزمالة المصرية أو الدكتوراه فى الجراحة العامة. •

 جراحة القولون والشرج والمستقيم -۱٥

 مدة الدراسة سنتين للحاصلين على الزمالة المصرية أو الدكتوراه فى الجراحة العامة. •
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 جراحة قلب االطفال  -۱٦

  عامًا (األولوية لألصغر سناً )45السن ال يزيد عن  •

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 االطفال   •

 امراض قلب االطفال -۱۷

  سنوات للحاصلين على دكتوراة او زمالة قلب او اطفال.3مدة الدراسة  •

 عالج قلب تداخلى  -۱۸

 مدرة الدراسة عامين للحاصلين على زمالة او دكتوراه فى القلب •

 :)عالج األلم(التخصصات الدقيقة فى التخدير  -۱۹

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

أورام األطفال: طب  -۲۰

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

او ما يعادلها (الزمالة العربية)  للحاصلين على درجة الزمالة  سنوات اورام أطفال3مدة الدراسة  •
 . فى تخصص طب األطفالهأو الدكتورا

سنوات للحاصلين على الماجستير فى األطفال أو فى أورام األطفال (سنة تأهيليه 4مدة الدراسة  •
 .سنوات أورام أطفال)3 –فى أالطفال 

طب األطفال حديثى الوالدة:   -۲۱

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

 فى طب األطفال وتكون مدة التدريب على هاألطباء الحاصلين على الزمالة المصرية أو الدكتورا •
التخصص سنتين. 

  سنوات.3 وتكون مدة التدريب على التخصص ماجستير طب األطفالاألطباء الحاصلين على  •
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: رةطب أسنان األس -۲۲

  سنوات4مدة الدراسة  •

 يتم قبول من أتم عامين كاملين فى التكليف. •

 
تمريض األطفال حديثى الوالدة:   -۲۳

  التمريض (تقدير جيد فى مادة األطفال حديثى الوالدة).سبكالوريو •

 .تم فترة التكليف وقضى ستة أشهر من إستالمه العمل)أ( سنوات 3مدة الدراسة  •

 التغذية العالجية -۲٤

  سنوات3مدة الدراسة  •

طبيب مقيم أو مساعد أخصائى او أخصائى فى أى من التخصصات العالجية او تخصص طب  •
  األسنان)– الصيدلة – التحاليل –األسرة  ماعدا (االشعة 

 الصيدلة االكلينيكية -۲٥

  سنوات3مدة الدراسة  •

 اتم عامين التكليف وعمل سنة فى المستشفيات. •

يلغى شرط سنة عمل فى المستشفيات من شروط القبول للصيادلة اللذين قضوا سنتين التكليف  •
 فى مستشفيات وزارة الصحة.

 المنشأت الصحية -۲٦

 مدة الدراسه : ثالث سنوات 
 الشروط العامة : 

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

االطباء من خارج وزارة الصحة تنطبق عليهم نفس الشروط كاالطباء العاملين في وزارة الصحة فيما عدا  -٢
 جنية )6000شرط الرسوم           ( 
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The HigherCommittee 
Of Medical Specialties 

General Secretariat 

 األمانة العامة للجنة العليا
 للتخصصات الطبية

 
 

جمهورية مصر العربية 
 والسكانوزارة الصحة 

 الرسوم المالية للمتقدمين  :  -٣
 جنية )6000جنية ) فوق السن يتم معاملة الطبيب خارج وزارة الصحة برسوم ( 2000 عام برسوم ( 35البكالوريوس حتي سنه  -
جنية) فوق السن يتم معاملة الطبيب خارج وزارة الصحة                  2000 عام برسوم (36الدبلومة في االدارة فقط ومدتها عامان حتي سنه  -

 جنية )6000برسوم ( 
جنية 6000 جنية ) فوق السن يتم معاملة الطبيب خارج وزارة الصحة برسوم ( 2000 عام برسوم ( 37الماجستير في االدارة فقط  -
( 

 Selection Matrixمعايير تنسيق القبول : يتم االختيار طبقًا للمعايير التالية من خالل 
 - التقدير العام للبكالوريوس2السن       -١
 - دراسات عليا في اإلدارة ( دورات تدريبية في اإلدارة )4- دراسات عليا في التخصصات المختلفة 3
 -يفضل من يعمل في وظيفة ادارية ومرفق القرار بذلك5
  درجة من جامعات المصرية 500شهادة التويفيل  -٦
  من مركز المنيرة بمستشفي المنيرة بوزارة الصحة والسكان Mini ICDLشهادة الكمبيوتر -٧

االختيار النهائي : سيخضع من يتم إختيارهم الي المقابلة الشخصية حيث يكون اإلختيار النهائي للحاصلين 
 علي اعلي الدرجات 

  : األوراق المطلوبة للتسجيل بزمالة إدارة المنشآت الصحية
 - طلب نموذج االلتحاق2نسخة من السيرة الذاتية      -١
 - اصل المؤهالت العلمية الحاصل عليها ( بكالوريوس – دبلومة – ماجستير ) 3

 بيان بالحالة الوظيفية من واقع الملف ومعتمد من جهة العمل االصلية  طبيب مقيم في اي تخصص وطبيب اداري بوظيفة ادارية  -٤

 - دورات ادارية 6-اصل شهادة االمتياز     5
 -بيان بالعمل في وظيفة ادارية من واقع الملف ومعتمد من جهة العمل االصليه 7
 6×4-عدد اربع صور شخصية حديثة 9-اصل شهادة الميالد     8
 -الموقف من التجنيد11-صور تحقيق الشخصية     10 

  درجة من جامعات المصرية 500 - شهادة التويفيل 12
 من مركز المنيرة بمستشفي المنيرة بوزارة الصحة والسكان  Mini ICDL - شهادة الكمبيوتر13

      
   اللجنة العليا للتخصصات الطبيةأمين عام         اللجنة العليا للتخصصات الطبيةمدير عام

         
  

  عمرو محمد عبدالهادى.د./ عادل محمد على          أد/      
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جمهورية مصر العربية  
 والسكانوزارة الصحة  

 
 

 

 2018يناير  الصحة بوزارة العاملين لالطباء المطلوبة االوراق
ملحوظة 

 تقدم أوراق اإللتحاق فى حافظة بالستيك وبنفس الترتيب المذكور بخـــــــــط واضــــــــــــــح . 

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

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

   وليس تاريخ حركة النيابة. /     /    وأن التاريخ الفعلى إلستالم النيابة هو    
 أنه أخصائى أو مساعد اخصائى فى التخصص.ب - 
) بوضوح تام )  2( ضرورة كتابةهذا البند ( •

 المؤهل الدارسىأصول  -۳
 شهادة اإلمتيازأصل  -٤
للمتقدمين بالبكالوريوس: بيان درجات به تقدير المادة ذات العالقة بالتخصص المتقدم اليه حال كونها  -٥

 الباثولوجيا - طب وجراحة العيون - األنف واألذن  (إحدى المواد التى تدرس منفصلة فى الكلية مثل
 والحنجرة - تنظيم األسرة- الباطنة التخصصية - الجراحات التخصصية).

 أصل شهادة الميالد.   -٦
 . 6× 4عدد 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

  جنيه مصرى رسوم تقديم الطلب بعد استيفاء الطلبات تورد فى خزينة الزمالة المصرية.50يتم دفع مبلغ  -۱۱

  أو
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 والسكانوزارة الصحة  

 
 

 
 2018يناير طلب التحاق بالزمالة المصرية  

 

السيد الدكتور / مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية    

تحية طيبة وبعد،،،    

 ..............................:أخر مؤهل حاصل عليه ....................................................:مقدمه لسيادتكم الطبيب

  ....................ومنتدب إلى: ..............................مديــرية: ......................................جهة العمل األصلية :

 ......................................مــديرية : ...................................................................وأعمل حاليًا بمستشفى:

  ......................... ضمن حركة نيابات ..................................................طبيب مقيم فى تخصص )أ(

 تاريخ االستالم الفعلى للنيابة هو     /    /        

 ...................................................... أو مساعد اخصائى أو اخصائى أو استشارى تخصص  )ب(

م   19تاريخ الميالد      /    /     

  ...............................................................................................................................عنوان السكن :

  ............................................المحمول : .............................................................التليفون :

 ………………………………………………………………………………………………… البريد اإللكترونى: 

 توقيع الطبيب :

 
      يعتمد،،، 

رئيـس الهيئــة / مدير مديرية الشئون الصحية 
 

  األستاذ الدكتور/----------------------
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 2018يناير بيانات الطبيب للزمالة المصرية 

 

  التعليمية أو الهيئة العامة للتأمين الصحيوالمعاهدتملئ بمعرفة المديرية أو الهيئة العامة للمستشفيات 

 اسم الطبيب الرباعي: .١
تاريخ الحصول عليه:       -   المؤهل:   

: تاريخ الحصول عليه     - 
تاريخ الحصول عليه:      -     

   :العمل القائم به في جهة العمل األصلية

 ............................ ضمن حركة نيابات .................................................طبيب مقيم فى تخصص )أ(
 .........................مــديرية : ..............................تاريخ االستالم الفعلى للنيابة هو  /    /    بمستشفى:

 أو مساعد اخصائى أو اخصائى أو استشارى تخصص ....................  )ب(

 :  مديريةالعمل القائم به إذا كان الطبيب منتدبا: 
 بالملف المقدم للزمالة هالنموذج أعاله مستكمل والبيانات المدونة صحيحة ومطابقة والمستندات مستوفا

 المصرية.
مدير شئون العاملين         موظف السجالت      

         --------------     -----------------
 

  حالياً .أو الزمالة المصريةأو الدكتوراة الطبيب غير مقيد بالدبلوم أو الماجستير 
 أو الهيئــة           مدير إدارة التدريب بالمديرية

                                                                 ----------------------
 

 مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية   أوافق وترفع للسيد األستاذ الدكتور/ 
 ة ــمدير مديرية الشئون الصحية أو رئيس الهيئ                    خاتم الهيئة أو المديرية     

 
  األستاذ الدكتور/----------------------           
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 استمارة رغبات
  :......................................................االسم الرباعي للطبيب

:.......................................................... المؤهل الدراسي 

 :..................................................... تاريخ الحصول عليه

 :...................................................... دفعة التقدم للزمالة

 :.................... المديرية أو الهيئة :................................جهة العمل األصلية

 :................... المديرية أو الهيئة :.......................................جهة االنتداب

 :.............................................. تاريخ الميالد

 :........................................................... عنوان السكن

:............................. لمحمول  :...................................... االتليفون

E-Mail …………………………………………………………………… 

 :.............................. التخصص المتقدم له بالزمالة المصرية

 المحافظات التي يرغب الطبيب في الترشيح لها فى التخصص 

1- 

2 -

3 -

4 -

5 -
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 2018إقرارالمتقدم للزمالة المصرية دفعة يناير 

 ........................................التابع لمديرية أو هيئة......................................اقر أنا الطبيب /.................................
 2018 – 2017................ للعام الدراسى ............المتقدم للتدريب بالزمالة المصرية تخصص .........

 أو الزمالة المصرية وأتعهد بعدم التسجيل ألئ دراسة أخرى بعد إلتحاقى بالزمالة المصرية  أو الدكتوراةأقر بأننى غير مسجل حاليا لدراسة الدبلوم أو الماجستير :أوالً 
 وطوال فترة التدريب وحتى االنتهاء من االمتحانات واليجوز لى التسجيل إال فى حالة من ثالث حاالت وهى :-

 انتهاء تدريبى فى برنامج المصرية وحصولى على شهادة الزمالة المصرية . .١
 فصلى من برنامج الزمالة المصرية الى سبب من اسباب الفصل. .٢
 اعتذارى عن استكمال برنامج الزمالة المصرية . .٣

لقواعد التنسيق وال يحق لى تعديل التخصص وطبقًا توزيعى عليها  التى يتم بالمحافظة أقبل التوزيع طبقا لألماكن التدريبية المتاحة بالمستشفيات والمراكز التدريبية  :ثانياً 
أو المحافظة التدريبية مع علمى التام بأن الزمالة المصرية غير مسئولة عن توفير سكن داخل المستشفيات التدريبية . 

: أتعهد باإللتزام بنظام الدوران الموضوع من المجلس العلمى للتخصص. ثالثا
  ILTES أو شهادة AMIDST أو الجامعة االمريكية بالقاهرة أو  درجة500بمعدل من أحدى الجامعات المصرية  : أتعهد بإحضار شهادة نجاحى فى امتحان التويفل رابعأ

 فى خالل ستة أشهر من تاريخ إستالمى الزمالة ولن   سنوات من تاريخ الحصول عليها3 درجة والشهادة صالحة حتى 5.5من المركز الثقافى البريطانى بدرجة 
يسمح لى باإلستمرار فى البرنامج أو دخول االمتحانات قبل التقدم بالشهادات . 

) والذى تنظمه الزمالة المصرية فى ( مركز المنيرة التابع للوزارة ) Word – Powerpoint – Internetأتعهد بإحضار شهادة نجاحى فى امتحان الكمبيوتر ( :خامسأ
 خالل ستة أشهر من تاريخ إستالمى الزمالة وفى حالة عدم احضار الشهادات فى الفترة المقررة يتم ايقاف التدريب وال يحق لى دخول االمتحانات.

أتعهد بحضور المحاضرات النظرية وااليام االكلينيكية والدورات التدريبية وأى انشطة أخرى مطلوبة من قبل الزمالة (ذات العالقة فى التخصص)   :سادسأ
يتم المراسالت من الزمالة المصرية على المستشفى التدريبى ( خطاب - فاكس) وتكون هذه المراسالت ملزمة للمتدرب .  .١
 فى حال التخلف عن تحقيق نسبة حضور االنشطة المقررة ألتزم بتنفيذ العقوبات الموقعة على من المجلس العلمى وأقوم بحضورها على نفقتى الخاصة. .٢
 فى حالة رغبتى فى حضور الدورة المكثفة للمرة الثانية أو فى أى مرة يكون الحضور على نفقتى الخاصة عن كل يوم من أيام الدورة . .٣

 أتعهد باإللتزام بجميع تعليمات الزمالة واإلنتظام فى التدريب والحضور للمستشفى أو المركز التدريبى فى أيام العمل الرسمية وكذلك حضور النوبتجيات المقررة.: سابعأ
أتعهد بسداد رسوم التدريب عن كل عام تدريبى قبل بداية العام وفى حالة عدم سداد الرسوم يتم ايقاف التدريب .  ثامنأ:  
 فى حالة :- معتمد من المدرب والمشرف ومدير المستشفى التدريبى Log Book كتيب االنشطة  بإحضار  اتعهدتاسعًا 

 النقل من مستشفى تدريبى الى مستشفى تدريبى أخر . .١
 عند طلب المجلس العلمى لمراجعة كتيب االنشطة .  .٢
قبل الجلوس المتحان الجزء الثانى التحريرى .   .٣

بعد حصولى على شهادة الزمالة المصرية  .  بالعمل بوحدات وزارة الصحة والسكان مدة مماثلة لمدة التدريب المقررة للتخصص : أتعهد عاشراً 
وفى حالة عدم قضاء مدة مماثلة لمدة التدريب طبقًا للتخصص اتعهد بسداد قيمة رسوم التدريب عن المدة التى قضيتها بالزمالة المصرية فى التخصص العام أو 

فى التخصص الدقيق طبقًا لرسوم التدريب المقررة  لكل تخصص . 
   سيتم مراجعة جميع الشهادات المتقدم بها من الجامعة المانحة لها قبل ظهور النتيجة. :الحادى عشر

أتعهد بأنه فى الحاالت االتية  :- الثانى عشر   : 
 حالة تخلفى (فصلى ألسباب تتعلق بعدم استيفائى متطلبات التدريب مثل عدم اجتيازى امتحان الجزء االول أو الثانى فى المواعيد المقررة  )  .١
 حالة إعتذارى عن إستكمال مدة تدريب الزمالة ألى سبب ( عدا األسباب الخارجة عن إرادتى كالمرض الذى يثبت بقرار من المجالس الطبية المتخصصة ) . .٢
حالة الفصل التأديبى من الزمالة نتيجة عدم التزامى بالقواعد المقررة بالتدريب (عدم االنضباط وااللتزام بقواعد التدريب – الغياب عن التدريب بدون اذن مسبق  .٣

 او تجاوزى الحد االقصى لوقف القيد ) 
فى حالة االعتذار أو الفصل  جنيه مصرى ( ستة آالف جنيه مصرى ) عن كل عام تدريبى فى التخصص العام وفى التحصصات الدقيقة 6000سوف أقوم بسداد مبلغ  

 0من برنامج الزمالة المصرية الي سبب من االسباب أتعهد بعدم مطالبتى باسترداد رسوم التدريب التى تم دفعها 
 . أطلعت على الشروط المنظمة لدخول اإلمتحانات وسوف ألتزم بها :  عشرالثالث
 أو عدم إلتزامى بالحضور اليومى والنوبتجيات فى اإلجراءات الخاصة بالالئحة المنظمة للزمالة ضدى فى حالة مخالفتى للشروطأوافق على إتخاذ جميع  :  عشرالرابع

 .المراكز التدريبية الموزع عليها
 وقبلتها. 2018يناير  : أطلعت على جميع الشروط الموضحة بحركة الزمالة المصرية دفعة  عشرالخامس

  :-المقر بما فيه الطبيب                                               
                                       -  التوقيع:                             

 -رقم البطاقة القومى: 

 إعتماد جهة العمل األصلية
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جمهورية مصر العربية  
وزارة الصحة  

 
 2018 يناير طلب التحاق بالزمالة المصرية عام

لألطباء العاملين بهيئة الشرطة (ضباط ومدنيين)             
 

السيد األستاذ الدكتور/ مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية  
تحيه طيبه وبعد... 

.........................   ..........مقدمه لسيادتكم الطبيب: ................................................
   

    يوم  شهر  سنة السنم 19      /      /    تاريخ الميالد 
عنوان السكن: 

 التليفون:    المحمول :   الحالة االجتماعية: 
 ……………………………………………………………………………………… البريداإللكترونى 

 
 ................................الشهادات الحاصل عليها: ...............................................................

............................ .............................العمل... وأعمل حاليا بوظيفة:.............................جهة
 ..............................................أرجو قبول طلبي لاللتحاق بالزمالة المصرية في تخصص:....................

مع إقراري وٕالتزامي بإتباع جميع تعليمات الزمالة المصرية واالنتظام في التدريب والعمل فى المستشفيات ومراكز التدريب وفى 
جميع مجاالت العمل فى التخصص طبقًا لما هو معمول به فى الزمالة المصرية مع دفع الرسوم المقررة.  

وأرغب في التدريب بمستشفيات هيئة الشرطة. 
 بهيئة الشرطة مع تقديم  وأقبل التوزيع طبقا لألماكن التدريبية الخالية والمتاحة بالمستشفيات والمراكز الطبية

أن أكون قد أمضيت مدة عامين تكليف وستة اشهر نيابة داخل مستشفيات الشرطة ( عامين ونصف من تاريخ استالم 
التكليف)  

 .توقيع استمارات التقديم من السيد اللواء طبيب /   وكيل االدارة لرئاسة القطاع للشئون الطبية 
 المستندات المطلوبة:-

-  . ترخيص مزاولة المهنة2     . أصول المؤهالت العلمية.1 
-   . صورة من تحقيق الشخصية4     . أصل من شهادة الميالد.3 
 الموقف من التجنيد (لالطباء المدنيين). .6    .  عدد ثالثة صور شخصية.5
. قرار التعيين فى مستشفيات الشرطة واستكمال عامين تدريبين 7

توقيع الطبيب       
 

يعتمد،،،، 
 رئيس الخدمات الطبية بهيئة الشرطة                      مدير المستشفى           
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جمهورية مصر العربية  
وزارة الصحة  

           
 2018ينايراقرار وتعهد المتقدم للزمالة المصرية دفعة    

 لعاملين بهيئة الشرطة (ضباط ومدنيين)ل     

. ......................... /أتعهد أنا الطبيب /..........................................................بطاقة رقم قومى
 2018 - 2017................ للعام الدراسى ............المتقدم للتدريب بالزمالة المصرية تخصص .........

 أو الزمالة المصرية وأتعهد بعدم التسجيل ألئ دراسة أخرى بعد إلتحاقى بالزمالة المصرية  أو الدكتوراةأقر بأننى غير مسجل حاليا لدراسة الدبلوم أو الماجستير :أوالً 
وطوال فترة التدريب وحتى االنتهاء من االمتحانات واليجوز لى التسجيل إال فى حالة من ثالث حاالت وهى :- 

انتهاء تدريبى فى برنامج المصرية وحصولى على شهادة الزمالة المصرية .  .١

 فصلى من برنامج الزمالة المصرية الى سبب من اسباب الفصل. .٢

 اعتذارى عن استكمال برنامج الزمالة المصرية . .٣
 لقواعد التنسيق وال وطبقاً توزيعى عليها  التى يتم بالمحافظات أقبل التوزيع طبقا لألماكن التدريبية المتاحة بمستشفيات الشرطة والمراكز التدريبية التابعة للشرطة  :ثانياً 

 يحق لى تعديل التخصص أو المحافظة التدريبية مع علمى التام بأن الزمالة المصرية غير مسئولة عن توفير سكن داخل المستشفيات التدريبية .
 : أتعهد باإللتزام بنظام الدوران الموضوع من المجلس العلمى للتخصص.ثالثا
  IELTSأو شهادة  AMIDST درجة أو الجامعة االمريكية بالقاهرة أو 500من أحدى الجامعات المصرية  بمعدل : أتعهد بإحضار شهادة نجاحى فى امتحان التويفل رابعاً 

  فى خالل ستة أشهر من تاريخ إستالمى الزمالة ولن  سنوات من تاريخ الحصول عليها3 درجة والشهادة صالحة حتى 5.5من المركز الثقافى البريطانى بدرجة 
يسمح لى باإلستمرار فى البرنامج أو دخول االمتحانات قبل التقدم بالشهادات . 

) الذى تنظمه الزمالة أو مركز المنيرة التابع للوزارة خالل ستة أشهر Word – Powerpoint – Internet أتعهد بإحضار شهادة نجاحى فى امتحان الكمبيوتر (:خامساً 
من تاريخ إستالمى الزمالة. 

 أتعهد بحضور المحاضرات النظرية وااليام االكلينيكية والدورات التدريبية وأى انشطة أخرى مطلوبة من قبل الزمالة (ذات العالقة فى الخصص)  :سادساً 

يتم المراسالت من الزمالة المصرية على ادارة التدريب بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية  .١

 فى حال التخلف عن تحقيق نسبة حضور االنشطة المقررة ألتزم بتنفيذ العقوبات الموقعة على من المجلس العلمى وأقوم بحضورهاعلى نفقتى الخاصة. .٢
فى حالة رغبتى فى حضور الدورة المكثفة للمرة الثانية أو فى أى مرة يكون الحضور على نفقتى الخاصة عن كل يوم من أيام الدورة .  .٣

 أتعهد باإللتزام بجميع تعليمات الزمالة واإلنتظام فى التدريب والحضور للمستشفى أو المركز التدريبى فى أيام العمل الرسمية وكذلك حضور النوبتجيات المقررة.: سابعاً 
 جنيه عن كل عام وفى حالة عدم سداد الرسوم يتم ايقاف التدريب و فى حالة تجاوزى السن المقرر للقبول بالزمالة 3000: أتعهد بسداد رسوم التدريب وقدرها ثامناً 

 جنيه عن كل عام تدريبى .  6000المصرية عن السن المقرر اتعهد بسداد الرسوم كاملة 
 معتمد من المدرب والمشرف ومدير المستشفى التدريبى فى حالة :- Log Book اتعهد بإحضار كتيب االنشطة  تاسعاً :

النقل من مستشفى تدريبى الى مستشفى تدريبى أخر .  .١

عند طلب المجلس العلمى لمراجعة كتيب االنشطة .   .٢

قبل الجلوس المتحان الجزء الثانى التحريرى .  .٣
: أتعهد بالقيام بجميع واجبات األطباء المقيمن من حضور وانصراف يومى ونوبتجيات وما يقرره رئيسى المباشر فى القسم من واجبات وليس لى الحق فى األجازات عاشراً 

 سوى :
 أيام 3 أيام عارضة  ( اول ستة شهور يستحق 7 يوم أجازة اعتيادية عن كل سنة + 21األجازات الرسمية فقط كأقرانى من األطباء المقيمين كاألتى :  

عارضة فقط) بخالف األجازات المرضية. 
   سيتم مراجعة جميع الشهادات المتقدم بها من الجامعة المانحة لها قبل ظهور النتيجة. :الحادى عشر

: انقطاعى عن العمل او تكرار غيابى عنه يترتب عليه :  عشر الثانى
  جنيه شهرى المخصوم من مقابل التدريب.500دفع مبلغ ال  
إنهاء التدريب والفصل من البرنامج التدريبى.  

 : فى حالى اعتذارى أو فصلى من برنامج الزمالة المصرية الي سبب من االسباب عدم مطالبتى باسترداد رسوم التدريب التى تم دفعها . عشرالثالث
 ين.للتعي بعدم المطالبة بالتعيين فى وزارة الصحة بعد الحصول على شهادة الزمالة والخضوع للشروط العامة تعهدأ عشر :- الرابع

 أو عدم إلتزامى بالحضور اليومى والنوبتجيات فى اإلجراءات الخاصة بالالئحة المنظمة للزمالة ضدى فى حالة مخالفتى للشروطأوافق على إتخاذ جميع   عشر: -خامسا   
. المراكز التدريبية الموزع عليها

:                                طبيــب                  المقر بما فيه .أطلعت على الشروط المنظمة لدخول اإلمتحانات وسوف ألتزم بها - عشر:سادسال
                                                                                                                                                     :  التوقيع 

 رقم البطاقة القومى:                                                                             



Ministry of Health  
Arab Republic of Egypt  

  5326895   فاكس     5326897-   1-   القاهرة –ة القديم مصر - النيل كورنيش ش  989  

  

High Committee 
   

األمانة العامة للجنة العليا 
للتخصصات الطبية 

 
 

جمهورية مصر العربية  
وزارة الصحة  

 
       

 الصحة بوزارة عاملينالغير  لألطباء المطلوبة االوراق
ملحوظة 

 تقدم أوراق اإللتحاق فى حافظة بالستيك وبنفس الترتيب المذكور بخـــــــــط واضــــــــــــــح . 
طلب اإللتحاق واالقرار الموجود بإستمارة اإللتحاق معتمد ومختوم من جهة العمل االصلية اال إذا كان  -۱

 المتقدم طبيب حر .

 موافقة جهة العمل إذا كان الطبيب يعمل خارج وزارة الصحة . -۲

 اال إذا كان المتقدم طبيب بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف الطبيب معتمد من جهة عمله األصلية -۳
 حر.

 المؤهل الدارسىأصول  -٤
به تقدير المادة ذات العالقة بالتخصص المتقدم كونها بيان درجات للمتقدمين بالبكالوريوس :-  -٥

 االنف واالذن –إحدى المواد التى تدرس منفصلة فى الكلية مثل (الباثولوجيا -  طب وجراحة العيون 
 الجرحات التخصصية ) . –الباطنة التخصصية  –وتنظيم االسرة –والحنجرة 

 شهادة اإلمتيازأصل  -٦
 أصل شهادة طبيب حر إذا كان المتقدم طبيبا حراً . -۷

 أصل شهادة الميالد.  -۸
 . 6× 4عدد ثالثة صور شخصية حديثة  -۹
 صورة تحقيق الشخصية. -۱۰
 أصل الموقف من التجنيد للذكور. -۱۱

 أصل شهادة المعادلة لألطباء خريجى الجامعات الخاصة. -۱۲

 وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة. -۱۳

 أصل ترخيص مزاولة المهنة. -۱٤

 جنيه مصرى رسوم تقديم الطلب بعد استيفاء الطلبات تورد فى خزينة الزمالة 50يتم دفع مبلغ  -۱٥
 المصرية.
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جمهورية مصر العربية  
وزارة الصحة  

 
 

 2018يناير  المصرية بالزمالة التحاق طلب
زارة الصحة و بعاملين الغير لألطباء

 

  اللجنة العليا للتخصصات الطبيةالسيد األستاذ الدكتور/ مدير عام 
 تحيه طيبه وبعد...

      ................................................................................... مقدمه لسيادتكم الطبيب:
م السن    يوم  شهر  سنة 19      /      /    تاريخ الميالد 

عنوان السكن: 
 ..................... ........................المحمول :..................... ........................التليفون:

 .............................................لحالة االجتماعية: ا
 ……………………………………………………………………………………………………… البريد اإللكترونى 

.................. ........................................................................................... :الشهادات الحاصل عليها

..................................................................... .............................................وأعمل حاليا بوظيفة: 

 ..................................................................................................................................جهة العمل

 ..............................................................أرجو قبول طلبي لاللتحاق بالزمالة المصرية في تخصص:
لتزامي بإتباع جميع تعليمات الزمالة المصرية واالنتظام في التدريب والعمل فى المستشفيات إمع إقراري و

ومراكز التدريب وفى جميع مجاالت العمل فى التخصص المعمول به فى نظام الزمالة المصرية مع دفع 
الرسوم المقررة.  

 محافظات) خمسوأرغب في التدريب بالمحافظات اآلتية على الترتيب: (يكتب أسماء 
  . محافظة:3 محافظة:   .2   محافظة:  . 1
. محافظة: 5. محافظة:    4

وأقبل التوزيع طبقا لألماكن التدريبية الخالية والمتاحة بالمستشفيات والمراكز الطبية. 
 المستندات المطلوبة:-

. الموقف من التجنيد 4- . ترخيص مزاولة المهنة3–  أصول المؤهالت العلمية..  2شهادة الطبيب الحر - .1 
        . صورة من تحقيق الشخصية7–   من شهادة الميالد.. اصل6 - . شهادة تأمين ضد مخاطر المهنة5 
 .  عدد ثالثة صور شخصية. 8

 

 الطبيب توقيع
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جمهورية مصر العربية  
وزارة الصحة  

          
 2018يناير قرار وتعهد المتقدم للزمالة المصرية دفعة ا

لغير العاملين بوزارة الصحة والسكان 

. ..................................................بطاقة رقم قومى /أتعهد أنا الطبيب /.................................
 2018 - 2017................ للعام الدراسى ............المتقدم للتدريب بالزمالة المصرية تخصص .........

 أو الزمالة المصرية وأتعهد بعدم التسجيل ألئ دراسة أخرى بعد إلتحاقى بالزمالة المصرية  أو الدكتوراةأقر بأننى غير مسجل حاليا لدراسة الدبلوم أو الماجستير :أوالً 
وطوال فترة التدريب وحتى االنتهاء من االمتحانات واليجوز لى التسجيل إال فى حالة من ثالث حاالت وهى :- 

 انتهاء تدريبى فى برنامج المصرية وحصولى على شهادة الزمالة المصرية . .١

 فصلى من برنامج الزمالة المصرية الى سبب من اسباب الفصل. .٢

 اعتذارى عن استكمال برنامج الزمالة المصرية . .٣
 لقواعد التنسيق وال يحق لى تعديل التخصص وطبقاً توزيعى عليها  التى يتم بالمحافظة أقبل التوزيع طبقا لألماكن التدريبية المتاحة بالمستشفيات والمراكز التدريبية  :ثانياً 

 أو المحافظة التدريبية مع علمى التام بأن الزمالة المصرية غير مسئولة عن توفير سكن داخل المستشفيات التدريبية .
: أتعهد باإللتزام بنظام الدوران الموضوع من المجلس العلمى للتخصص. ثالثا
  IELTSأو شهادة  AMIDST درجة أو الجامعة االمريكية بالقاهرة أو 500من أحدى الجامعات المصرية  بمعدل : أتعهد بإحضار شهادة نجاحى فى امتحان التويفل رابعاً 

  فى خالل ستة أشهر من تاريخ إستالمى الزمالة ولن  سنوات من تاريخ الحصول عليها3 درجة والشهادة صالحة حتى 5.5من المركز الثقافى البريطانى بدرجة 
يسمح لى باإلستمرار فى البرنامج أو دخول االمتحانات قبل التقدم بالشهادات . 

) الذى تنظمه الزمالة أو مركز المنيرة التابع للوزارة خالل ستة أشهر Word – Powerpoint – Internet أتعهد بإحضار شهادة نجاحى فى امتحان الكمبيوتر (:خامساً 
من تاريخ إستالمى الزمالة. 

 أتعهد بحضور المحاضرات النظرية وااليام االكلينيكية والدورات التدريبية وأى انشطة أخرى مطلوبة من قبل الزمالة (ذات العالقة فى الخصص)  :سادساً 

يتم المراسالت من الزمالة المصرية على المستشفى التدريبى ( خطاب - فاكس) ملزمة للمتدرب .  .١

 فى حال التخلف عن تحقيق نسبة حضور االنشطة المقررة ألتزم بتنفيذ العقوبات الموقعة على من المجلس العلمى وأقوم بحضورهاعلى نفقتى الخاصة. .٢
 فى حالة رغبتى فى حضور الدورة المكثفة للمرة الثانية أو فى أى مرة يكون الحضور على نفقتى الخاصة عن كل يوم من أيام الدورة . .٣

 أتعهد باإللتزام بجميع تعليمات الزمالة واإلنتظام فى التدريب والحضور للمستشفى أو المركز التدريبى فى أيام العمل الرسمية وكذلك حضور النوبتجيات المقررة.: سابعاً 
 جنيه عن كل عام وفى حالة عدم سداد الرسوم يتم ايقاف التدريب .  6000: أتعهد بسداد رسوم التدريب وقدرها ثامناً 

 معتمد من المدرب والمشرف ومدير المستشفى التدريبى فى حالة :- Log Book اتعهد بإحضار كتيب االنشطة  تاسعاً :

النقل من مستشفى تدريبى الى مستشفى تدريبى أخر .  .١

عند طلب المجلس العلمى لمراجعة كتيب االنشطة .   .٢

 قبل الجلوس المتحان الجزء الثانى التحريرى . .٣
: أتعهد بالقيام بجميع واجبات األطباء المقيمن من حضور وانصراف يومى ونوبتجيات وما يقرره رئيسى المباشر فى القسم من واجبات وليس لى الحق فى األجازات عاشراً 

سوى : 
 أيام 3 أيام عارضة  ( اول ستة شهور يستحق 7 يوم أجازة اعتيادية عن كل سنة + 21األجازات الرسمية فقط كأقرانى من األطباء المقيمين كاألتى :  

عارضة فقط) بخالف األجازات المرضية. 
   سيتم مراجعة جميع الشهادات المتقدم بها من الجامعة المانحة لها قبل ظهور النتيجة. :الحادى عشر

: انقطاعى عن العمل او تكرار غيابى عنه يترتب عليه :  عشر الثانى
  جنيه شهرى المخصوم من مقابل التدريب.500دفع مبلغ ال  
إنهاء التدريب والفصل من البرنامج التدريبى.  

 : فى حالى اعتذارى أو فصلى من برنامج الزمالة المصرية الي سبب من االسباب عدم مطالبتى باسترداد رسوم التدريب التى تم دفعها . عشرالثالث
 ين.للتعي بعدم المطالبة بالتعيين فى وزارة الصحة بعد الحصول على شهادة الزمالة والخضوع للشروط العامة تعهدأ عشر :- الرابع

 أو عدم إلتزامى بالحضور اليومى والنوبتجيات فى اإلجراءات الخاصة بالالئحة المنظمة للزمالة ضدى فى حالة مخالفتى للشروطأوافق على إتخاذ جميع   عشر: -خامسا   
. المراكز التدريبية الموزع عليها

                 .أطلعت على الشروط المنظمة لدخول اإلمتحانات وسوف ألتزم بها - عشر:سادسال
:                               المقر بما فيه طبيــب                                                       

                                                                                                                                                :  التوقيع 

 رقم البطاقة القومى:                                                                         



قناالوادى الجديداسواناالقصرمرسى مطروحجنوب سيناءشمال سيناءالبحر االحمراسيوطسوهاجالمنيابنى سويفكفر الشيخ المنوفيةاالسماعيليةالشرقيةالدقهليةدمياطالفيومالغربيةالسويسالبحيرةبورسعيداالسكندريةالقليوبيةالجيزةالقاهرةتخصصات عامة
√√√√√√√√√√√√التخدير

√√√√√√√√√√√√طب االسرة

√√√√√√االنف واالذن والحنجرة

√√√√√طب وجراحة العيون

√√√√√√√طب الطوارئ

√√√√√√√√√الباثولوجيا االكلينيكية

√√√√الجلدية

√√√√√الطب النفسى

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√طب نقل الدم ومشتقاته

طب الوبائيات التطبيقى
  √√√√√√√√√√√تنظيم االسرة

√علم االمراض ( الباثولوجى)

الباطنة التخصصية
الباطنة 

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√(سنتيبن تأهيلتين للتخصصات الفرعية)

√√√√√√√القلب واالوعية الدموية

√√√√√√√كلى

√√√√امراض الجهاز الهضمى والكبد

√√√√االمراض العصبية

√√√√االمراض الصدرية

√√√√√√√طب االورام

√√√√√√العالج االشعاعى

√√√√√√√√√الرعاية المركزة

√√√االمراض المعدية االكلينيكية

الروماتيزم والتأهيل والعالج الطبيعى
الجراحة التخصصية

الجراحة 
(سنتين تأهيلتين للتخصصات الفرعية)

√√√√√√√√√√√√√√√√√

√√√√√√√√√√جراحة العظام (العام الثالث)

√√جراحة القلب

√√جراحة الصدر

√√√جراحة المخ واالعصاب

√√√√√√√√√جراحة االطفال

√√√√√√√√√جراحة المسالك

√√√√√√√جراحة االورام

√√√√جراحة االوعية الدموية

√√√√√√√√√√الجراحة التكميلية وجراحة الحروق
تخصصات دقيقة بعد الزمالة او الدكتوراة

√االشعة التداخلية

√√√√التصوير الطبى للمرأة (جديد)

√√√جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية

√√√√جراحة القولون والشرج والمستقيم

√√جراحة قلب اطفال

√√امراض قلب اطفال

√√√√عالج القلب التداخلى

√تخدير عالج االلم
تخصصات دقيقة بعد الماجستير او الزمالة او الدكتوراة

√طب اورام االطفال

√√√√√طب االطفال حديثى الوالدة

√√√√√الموجات الصوتيه للقلب
تخصصات طب االسنان

√√√√جراحة الفم والفكين

√√√√طب اسنان االسرة
تخصصات التمريض العالى

√√√√√√تمريض اطفال حديثى الوالدة
تخصصات متعددة

√تغذية عالجية

√المنشأت الصحية
تخصصات الصيدلة

√الصيدلة االكلينيكية
ملحوظة :

√المحافظات التى بها تدريب ←

السعة التدريبية لدفعة يناير 2018

يتبع تنسيق الباطنة العامة

√



Ministry of Health  
ArabRepublic of Egypt 

 

  5326895   فاكس     5326897-   1-   القاهرة –ة القديم مصر - النيل كورنيش ش  989 

Email: eboard@mohp.gov.eg 
 

High Committee 
Of Medical Specialties 

األمانة العامة للجنة العليا 
للتخصصات الطبية 

 
 

جمهورية مصر العربية  
والسكان  وزارة الصحة  

U  جدول تقديم طلبات االلتحاق ببرنامج الزمالة المصرية 
U 2018حسب المحافظات(يناير (U  

 
 المحافظات التاريخ

 
االسبوع االول 

 28/12 الى 24/12من 

القاهرة – القليوبية – المنوفية - الشرقية - الغربية - 
 شمال  -المنيا – االسماعيلية – بورسعيد - قنا - اسيوط 

  سوهاج – مطروح-  جنوب سيناء-سيناء

 
االسبوع الثاتى  

 8/1 الى 31/12من 

الجيزة- االسكندرية - بنى سويف – الفيوم-الدقهلية –   
البحر االحمر- السويس - اسوان – االقصر– كفر الشيخ 

  دمياط – البحيرة – الوادى الجديد –

 ملحوظة :-
يتم سحب طلبات االلتحاق من على موقع الزمالة المصرية أو من مقر  .۱

 الزمالة.

تقبل الطلبات فى المواعيد المحددة وال ينظر ألى طلب خارج االيام المحددة   .۲
 لكل محافظة ألى سبب.

 يناير اجازة رسمية وان تقديم االوراق بالزمالة من االحد الى 7علما بأن االحد  
 الخميس .

 
                                                                        مدير عام  

                                                                    اللجنة العليا للتخصصات الطبية 
      

                                                                 د/ عادل محمد على 
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