اىَستْذاخ اىَطي٘تح إلّتساب طثية إىى ّقاتح أطثاء ىثْاُ – طراتيس
طة ػاً
يجة أُ ينُ٘ جَيغ اىشٖاداخ ٗاألٗراق ص٘رج طثق األصو
◄ شٖادتٔ اىطثيح ٍِ اىَؼٖذ اىطثي (طة ػاً)  +اىؼالٍاخ  +اىَؼادىح ( ٍا ػذا شٖاداخ اىجاٍؼح اىيثْاّيح)
◄ شٖادج ػِ إٍتحاُ اىن٘ى٘ميً٘
◄ إرُ ٍساٗىح اىَْٖح في ىثْاُ ٍِ ٗزارج اىصحح اىؼاٍح
◄ شٖادج اىثناى٘ريا اىقسٌ اىثاّي
◄ سجو ػذىي
◄ إخراج قيذ ٗ ص٘رج ػِ اىٖ٘يح  ( +اخراج قيذ ػائيي ىيَتإٔييِ)
◄ ص٘رج ف٘ت٘غرافي ىيطثية.
◄ شل تْني تإسٌ ّقاتح أطثاء ىثْاُ – طراتيس ٗقذرٓ :
خَسح ٍالييِ ىيرج ىثْاّيح ( 5,250,000ه .ه ٕ٘ٗ ).ػثارج ػِ:
4,500,000
قيَح رسٌ االّتساب :
750,000
قيَح رسٌ االشتراك :
5,250,000
اىَجَ٘ع :

ٍالحظح:
اُ اىطثية اىثاىغ ٍِ اىؼَر امثر ٍِ  35سْح ػيئ اُ يذفغ رسً٘ اىتسجيو ٍغ إحتساب
اىرسً٘ اىَت٘جثح ػِ فرق اىسْ٘اخ تيِ ػَرٓ ػْذ اىتسجيو ٗسِ اىخاٍسح ٗاىثالثيِ.

اىَستْذاخ اىَطي٘تح إلّتساب طثية إىى ّقاتح أطثاء ىثْاُ – طراتيس
اختصاص
يجة أُ ينُ٘ جَيغ اىشٖاداخ ٗاألٗراق ص٘رج طثق األصو
◄ شٖادتٔ اىطثيح ٍِ اىَؼٖذ اىطثي (طة ػاً)  +اىَؼادىح( ٍا ػذا شٖاداخ اىجاٍؼح اىيثْاّيح)
◄ ػالٍاخ اىطة اىؼاً
◄ شٖادج اإلختصاص
◄ إجازج ىقة إختصاصي ٍِ ٗزارج اىصحح
◄ ػذد سْ٘اخ االختصاص
◄ شٖادج ػِ إٍتحاُ اىن٘ى٘ميً٘
◄ إرُ ٍساٗىح اىَْٖح في ىثْاُ ٍِ ٗزارج اىصحح اىؼاٍح
◄ شٖادج اىثناى٘ريا اىقسٌ اىثاّي
◄ سجو ػذىي
◄ إخراج قيذ ٗ ص٘رج ػِ اىٖ٘يح  ( +اخراج قيذ ػائيي ىيَتإٔييِ)
◄ ص٘رج ف٘ت٘غرافي ىيطثية.
◄ شل تْني تإسٌ ّقاتح أطثاء ىثْاُ – طراتيس ٗقذرٓ :
سثؼح ٍالييِ ٗثَاَّائح ٗخَسُ٘ اىف ىيرج ىثْاّيح ( 8,300,000ه .ه ٕ٘ٗ ).ػثارج ػِ :
7,450,000
قيَح رسٌ االّتساب :
850,000
قيَح رسٌ االشتراك :
8,300,000
اىَجَ٘ع :
ٍالحظح:
اُ اىطثية اىثاىغ ٍِ اىؼَر امثر ٍِ  35سْح ػيئ اُ يذفغ رسً٘ اىتسجيو ٍغ إحتساب اىرسً٘
اىَت٘جثح ػِ فرق اىسْ٘اخ تيِ ػَرٓ ػْذ اىتسجيو ٗسِ اىخاٍسح ٗاىثالثيِ.

المستىداث المطلىبت لتسجيل إختصاص
يجب أن يكىن جميع الشهاداث واألوراق صىرة طبق األصل
◄ شهادة اإلختصاص.
◄ إجازة لقب اإلختصاص (وزارة الصحت).
◄ عدد سىىاث االختصاص
◄شل بىكي بإسم " وقابت أطباء لبىان – طرابلس"
أوالً :إذا لم يكه مسدداً إشتراك السىت الحاليت
يدفع مبلغ وقدري )3,650,000(:ثالثت مالييه وستمائتوخمسىن ألف ليرة لبىاويت مقسمت على الشكل التالي :
♦ رسم تسجيل اإلختصاص :
♦ رسم اشتراك اإلختصاص :

المجموع:

2,800,000
850,000
3,650,000

الوستنذات الىاجب إرفاقها بطلب الترشيح الهتحانات الكىلىكيىم
◄ صىرة عن بطاقة الهىية أو اخراج القيذ.
◄رسن فىتىغرافي حذيث  -هصذق هن الوختار (عذد .)3
◄ رسن هالي بوىجب إيصال يذفع في وزارة الوالية.
◄ إفادة تورين لوذة  12شهر ( لحائسي شهادة الطب العام ).
◄ إفادة هعادلة لشهادة االختصاص ( طب عام  ,هن دائرة الوعادالت.
تقديم الطلبات:
▪ تقدم الطلبات للدورة االولى طوال شهري أيار وحزيران ويجرى االمتحان خالل شهر تموز.
▪ للدورة الثانية طوال شهري تشرين االول وتشرين الثاني ويجري االمتحان خالل شهر كانون االول.
▪ تقبل الطلبات أيام االثنين و الثالثاء واالربعاء والخميس من كل أسبوع.
مالحظة:

لمزيد من المعلومات االتصال على االرقام التالية:
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