
ركزالتخصص ف بهاالمس�ش�� الم �� المالحظاتعدد السنوات المع
رة ال تقل عن سنة.4 سنـــــــــواتمستشفى النجاح الوطني ر�ز لفت • على أن یتم الت�ادل ضمن الم

3 سنـــــــــواتمستشفى الوطني الح�ومي
واحده  في  مستشفى  جنین الح�ومي  أو مستشفى النجاح الوطني • سنة 

ر�ة*** ر�ق لكل م��م من  قبل مجلس األقسام المشا رطة ط رتیب خا • یتم ت

واتمستشفى جنین الح�ومي ر�ز الشمال3 سنـــــــــ رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

ر�ي التخصصي سنة و نصفمستشفى الع
واحدة على أن تستكمل  وحدة  ر�ي � ر� الع ى أن ��مل سنة ونصف في مستشفى االستشا

ر�ز الشمال رة ضمن م اقي الفت

ر�ة - القدس واتمستشفى المقاصد الخی راف �امل.4 سنـــــــــ • اعت

واتمجمع فلسطین الطبي راض القلب.4 سنـــــــــ ر�طة قضاء الم��م 6 أشهر في قسم أم • ش

سنتــان و نصفمستشفى المطلع – القدس
راض �لى + 6 أشهر  راض الداخل�ة العامة + 6 أشهر في أم • تشمل سنة و نصف في األم

رطان والس راض الدم  ي أم

ر�ي ر� الع سنة و نصفمستشفى اإلستشا
رة  واحدة و استكمال الفت وحدة  ر�ي التخصصي � ى أن ��مل سنة ونصف في مستشفى الع

ر�ز الوسط. لمت���ة ضمن الم

واتمستشفى األهلي – الخلیل رة ال تقل عن سنة.4 سنـــــــــ ر�ز لفت •على أن یتم الت�ادل ضمن الم

واتمستشفى الخلیل الح�ومي را�عة في المستشفى األهلي3 سنـــــــــ • على أن �ستكمل السنة ال

رفید�ا الح�ومي واتمستشفى  4 سن

ر�ز** رج الم ر�ب  في السنة الخامسة ضمن أو خا وأماكن التد •  یتم تحدید متطل�ات 

ر�ب�ة  األولى) واحدة في مستشفى جنین (على أن ال تكون السنة التد • �م�ن قضاء سنة 

ر�ة ر�ق لكل م��م من  قبل مجلس األقسام المشا رطة ط رتیب خا • یتم ت

واتمستشفى جنین الح�ومي ر�ز الشمال3 سن رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

رم الح�ومي ر�ز الشمالسنتانمستشفى طولك رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

ر�ي التخصصي سنة و نصفمستشفى الع
واحدة على أن تستكمل  وحدة  ر�ي � ر� الع ى أن ��مل سنة ونصف في مستشفى اإلستشا

ر�ز الشمال. رة ضمن م اقي الفت

واتمجمع فلسطین الطبي ر�ة**4 سن ر�ق لكل م��م من  قبل مجلس األقسام المشا رطة ط رتیب خا • یتم ت

وات مستشفى مار یوسف – القدس 4 سن

• یتم قضاء السنة الخامسة حسب توص�ات اللجنة العلم�ة المتخصصة .**

ر�ز مع  ر�ق للم��مین من قبل رؤساء األقسام  في مستش��ات الم رطة الط • یتم تحدید خا

ر�ب في المستش��ات الملحقة التي تقل عدد  راف �امل للتد رة الى أنه ال �م�ن منح اعت شا

وات في مستشفى  ر�ع سن راف عن أ رة االعت ز�د فت ر�ر ، �حیث ال ت رة فیها عن 200 س األس

رنسي وات في المستشفى الف الهالل- القدس و 3 سن

واتمستشفى جم��ة الهالل األحمر -  القدس 4 سن

• یتم قضاء السنة الخامسة حسب توص�ات اللجنة المتخصصة **

ر�ز ر�ق للم��مین من قبل رؤساء أألقسام  في مستش��ات الم رطة الط • یتم تحدید خا

ر�ب في المستش��ات الملحقة التي تقل  راف �امل للتد رة الى أنه ال �م�ن منح اعت • مع االشا

ر�ر  رة فیها عن 200 س عدد األس

وات  وات في مستشفى  الهالل - القدس و 3 سن ر�ع سن راف عن أ رة االعت ز�د فت • حیث ال ت

رنسي في المستشفى الف

رة رف �هسنتانمستشفى الهالل االحمر - البی ر�ز معت السنة االولى و الثان�ة فقط على أن یتم استكمال السنتین المت�قیتین في م

ر�ة - القدس واتمستشفى المقاصد الخی راف �امل **5 سن • إعت

ر�ي ر� الع سنة و نصفمستشفى اإلستشا
رة  واحدة و استكمال الفت وحدة  ر�ي التخصصي � ى أن ��مل سنة ونصف في مستشفى الع

ر�ز الوسط. لمت���ة ضمن الم

واتمستشفى العائلة المقدسة - بیت لحم 4 سن

 

رتیب السنة الخامسة طبق المساق المقر من قبل اللجنة التخصص�ة**   • �قوم المستشفى بت

رجه ر�ز أو خا في نفس الم

واتمستشفى األهلي – الخلیل 4 سن

 

رتیب السنة الخامسة طبق خطة مجلس رؤساء األقسام للمستش��ات  • و�قوم المستشفى بت

ر�ة  ** المشا

رف �هسنتانمستشفى الهالل االحمر - الخلیل ر�ز معت السنة االولى و الثان�ة فقط على أن یتم استكمال السنتین المت�قیتین في م

واتمستشفى الخلیل الح�ومي ر�ة **4 سن ر�ق لكل م��م من  قبل مجلس األقسام المشا رطة ط رتیب خا • یتم ت

رفید�ا الح�ومي مستشفى 
وات • على أن تكون  السنة المت���ة في  مستشفى النجاح الوطني أو مستشفى جنین الح�ومي4 سن

راض الداخل�ة العامة األم

( 4 سنوات )

جنوب

راض ال�ساء و التول�د أم

( 5 سنوات )

جنوب

وسط

وسط

  

   

شمال

شمال
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مستشفى النجاح الوطني
وات 4 سن

ره رؤساء  راحي أو مستشفى جنین �ما �قر رفید�ا الج • تم قضاء السنة المت���ة في مستشفى 

ر�ة األقسام الثالثة المشا
واتمستشفى جنین الح�ومي ر�ز الشمال3 سن رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

رم الح�ومي ر�ز الشمالسنتانمستشفى طولك رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت
واتمجمع فلسطین الطبي راف �امل5 سن • إعت

ر�ة - القدس واتمستشفى المقاصد الخی راف �امل5 سن • إعت
ر�ي التخصصي ر�ز الشمالسنتانمستشفى الع رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

مستشفى الخلیل الح�ومي

وات 4 سن
زم المستشفى �ابتعاث �ل م��م مدة 6 أشهر إلى المستشفى األهلي وستة أشهر في  • یلت

راحة صدر ، حروق) راحة أطفال ،ج راحات تخصص�ة (ج مستشفى آخر لد�ه  ج

مستشفى األهلي – الخلیل

وات 4 سن
زم المستشفى �ابتعاث �ل م��م مدة 6 أشهر إلى مستشفى الخلیل وستة شهور في  • یلت

راحة صدر ، حروق) راحة أطفال ،ج راحات تخصص�ة (ج مستشفى آخر لد�ة ج

رفید�ا الح�ومي واتمستشفى  3 سنـــــــــ
رطان أو  والس راض الدم  راض الكلى،أم رعي مثل (أم را�عة في تخصص ف • تقضى السنة ال

راض االستقالب�ة) في مستشفى النجاح الوطني ألم

سنتــــــــــانمستشفى النجاح الوطني
رفید�ا �ما �م�ن  قضاء إحداهما في  • یتم قضاء  السنتین المت�قیتین   في مستشفى 

ر�ة ره رؤساء األقسام الثالثة المشا ستشفى جنین �ما �قر

واتمستشفى جنین الح�ومي ر�ز الشمال3 سن رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

رم الح�ومي ر�ز الشمالسنتانمستشفى طولك رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

ر�ي التخصصي واحدة فقطمستشفى الع سنة 
ر� أن تكون السنة  واحدة و �ش وحدة  ر�ي � لى أن ��مل سنتان في مستشفى اإلستشار الع

ر�ز الشمال رة ضمن م ر� و أن تستكمل �اقي الفت ثالثة في مستشفى اإلستشا

واتمجمع فلسطین الطبي رنامج التعل�مي4 سن ر�طة تعیین منسق للب راف �امل ش • اعت

ر�ة - القدس واتمستشفى المقاصد الخی راف �امل4 سن • إعت

واحـدةمستشفى المطلع – القدس رطان سنة  والس راض الدم  راض �لى + 6 أشهر في أم • تشمل 6 أشهر في أم

ر�ي ر� الع سنتانمستشفى اإلستشا
ر� أن تكون السنة  واحدة و �ش وحدة  ر�ي التخصصي � لى أن ��مل سنة  في مستشفى الع

ر�ز الوسط رة ضمن م ر� و أن تستكمل �اقي الفت الثة في مستشفى اإلستشا

6 شهــــــــورمستشفى العائلة المقدسة - بیت لحم

Neonatology والدة • 6 شهور  طب حدیثي ال

وات "حیث �قضي الم��م سنتان و  ر�تاس" لثالث سن واحد مع مستشفى الكا ر�ز  (معتمد �م

ر�تاس و 6 شهور في العائلة المقدسة) نصف في الكا

رك في خطة  ر�ر فعل�ه أن �شا رته عن 200 س • ولكونه مستشفى ملحق وتقل عدد أس

ر�ز الجنوب على أن یتم التنسیق بین رؤساء  ر�ة في م رة من قبل األقسام المشا ر�ق المق

ر�ز(المستشفى األهلي،مستشفى الخلیل ، مستشفى الهالل األحمر  ر�ة  في الم ألقسام المشا

والعائلة المقدسة) لتوز�ع الم��مین. ر�تاس  –الخلیل ، بیت جاال الح�ومي ، مستشفى الكا

ر�تاس لألطفال سنتان و نصفمستشفى الكا

وات "حیث �قضي الم��م سنتان  واحد مع مستشفىالعائلة المقدسة " لثالث سن ر�ز  (معتمد �م

ر�تاس و 6 شهور في العائلة المقدسة) و نصف في الكا

رك في خطة  ر�ر فعل�ه أن �شا رته عن 200 س • ولكونه مستشفى ملحق وتقل عدد أس

ر�ز الجنوب على أن یتم التنسیق بین رؤساء  ر�ة في م رة من قبل األقسام المشا ر�ق المق

ر�ز(المستشفى األهلي،مستشفى الخلیل ، مستشفى الهالل األحمر  ر�ة  في الم ألقسام المشا

والعائلة المقدسة) لتوز�ع الم��مین. ر�تاس  –الخلیل ، بیت جاال الح�ومي ، مستشفى الكا

واتمستشفى جم��ة الهالل األحمر -  الخلیل 4 سن

رب الملتحق  ر�طة قضاء المتد وات ش ر�ب في تخصص األطفال لمدة 4 سن رف �التد • �عت

ر�ز الجنوب  ر�ة في م ر� المشا واحدة على األقل في أحد المستش��ات األخ وحدة  مستشفى 

ر�ق  رك في خطة الط ر�ر فعل�ه أن �شا رته عن 200 س كونه مستشفى ملحق وتقل عدد أس

ر�ز الجنوب على أن یتم التنسیق بین رؤساء األقسام  ر�ة في م رة من قبل األقسام المشا مق

ر�ز(المستشفى األهلي،مستشفى الخلیل ، مستشفى الهالل األحمر –الخلیل  ر�ة  في الم لمشا

والعائلة المقدسة) لتوز�ع الم��مین. ر�تاس   بیت جاال الح�ومي ، مستشفى الكا

سنتــــــــــانمستشفى األهلي – الخلیل

والهالل األحمر – الخلیل  • على أن یتم التنسیق بین المستش��ات (مستشفى األهلي 

ومستشفى  الخلیل الح�ومي و بیت جاال الح�ومي (Hematology  Oncology) و 

ر�تاس و العائلة المقدسة – بیت لحم) لتوز�ع الم��مین على هذا األساس �ما یتطل�ه  الكا

رنامج المقر. الب

راحة العامة  الج

( 5 سنوات )

جنوب

راض األطفال أم

( 4 سنوات )

جنوب

شمال

وسط

وسط

شمال
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سنتـــــــــــــــانمستشفى الخلیل الح�ومي

ر�ز (مستشفى األهلي ومستشفى جم��ة  ر�ة في الم • على أن یتم التنسیق بین االقسام المشا

 (Hematology  Oncology) الهالل األحمر – الخلیل - بیت جاال الح�ومي

ر�تاس – العائلة المقدسة ) لتوز�ع الم��مین �ما یتطل�ه المساق المقر. –الكا

رام6 أشهرمستشفى بیت جاال الح�ومي راض دم و أو 6 شهور أم

رفید�ا الح�ومي مستشفى 

وات 5 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل سنة الج
ر�ب�ة  األولى) واحدة في مستشفى جنین (على أن ال تكون السنة التد • �م�ن قضاء سنة 

ر�ة) ر�ز من  قبل مجلس األقسام المشا ر�ق لكل م��م في الم رطة ط رتیب خا •  (یتم ت

مستشفى النجاح الوطني

وات 4 سنــــــــــ

راحة العامة ؤها في مستشفى جنین.تشمل سنة الج رفید�ا �ما �م�ن قضا • یتم قضاء السنة المت���ة في مستشفى 

واتمستشفى جنین الح�ومي ر�ز الشمال3 سن رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

ر�ي التخصصي سنة و نصفمستشفى الع
رة  واحدة و استكمال الفت وحدة  ر�ي � ر� الع ى أن ��مل سنة ونصف في مستشفى اإلستشا

ر� ر�ز الشمال على أن تكون السنة الثالثة في اإلستشا مت���ة ضمن الم

رم الح�ومي ر�ز الشمالسنتانمستشفى طولك رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

مجمع فلسطین الطبي

وات 5 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل  سنة الج

راف �امل  • اعت

رك مع مستشفى المقاصد رنامج ت�ادل مشت • توص�ة �إ�جاد ب

ر�ة - القدس مستشفى المقاصد الخی

وات 5 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل سنة الج

راف �امل • إعت

رك مع مجمع فلسطین الطبي. رنامج ت�ادل مشت •  توص�ة �إ�جاد ب

ر�ي ر� الع سنة و نصفمستشفى اإلستشا
رة  واحدة و استكمال الفت وحدة  ر�ي التخصصي � ى أن ��مل سنة ونصف في مستشفى الع

ر� ر�ز الوسط. على أن تكون السنة الثالثة في اإلستشا لمت���ة ضمن الم

مستشفى األهلي – الخلیل

وات 4 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل  سنة الج

رب  السنة المت���ة  في مستشفى الخلیل • على أن �قضي المتد

مستشفى الخلیل الح�ومي
وات 4 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل  سنة الج
رب  السنة المت���ة  في المستشفى األهلي • على أن �قضي المتد

رفید�ا الح�ومي واتمستشفى  رة في مستشفى النجاح الوطني½ 4 سنـــــ • یتم قضاء الستة أشهر األخی

واتمستشفى النجاح الوطني راحي½ 4 سنـــــ رفید�ا الج رة في مستشفى  • یتم قضاء الستة أشهر األخی

ر�ز الشمالسنتانمستشفى جنین الح�ومي رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

ر�ي التخصصي سنة و نصفمستشفى الع
رة  واحدة و استكمال الفت وحدة  ر�ي � ر� الع ى أن ��مل سنة ونصف في مستشفى اإلستشا

ر�ز الشمال المت���ة ضمن الم

واتمجمع فلسطین الطبي 4 سنــــــــــ
رف �ه. رة في مستشفى آخر معت • على أن تستكمل السنة األخی

راحي رفید�ا الج رب المجمع  أحد السنتین أو �الهما في مستشفى  • �م�ن أن �مضي متد

ر�ة - القدس واتمستشفى المقاصد الخی راف �امل5 سنــــــــــ • إعت

ر�ي ر� الع سنة و نصفمستشفى اإلستشا
رة  واحدة و استكمال الفت وحدة  ر�ي التخصصي � ى أن ��مل سنة ونصف في مستشفى الع

ر�ز الوسط. لمت���ة ضمن الم

سنتانمستشفى الخلیل الح�ومي
ر�ز آخر  وات المت���ة في م ر�بتین على أن یتم استكمال السن راف �سنتین تد • تم اإلعت

رف �ه من المجلس . معت

واتمستشفى األهلي – الخلیل راف �امل5 سنــــــــــ • اعت

رفید�ا الح�ومي واتمستشفى  3 سن
رب 6 شهور منها في قسم لد�ه أشعة تداخل�ة. • على أن �قضي المتد

ر�ز. رف �ه ضمن الم ر�ز معت را�عة في م • تستكمل السنة ال

واتمستشفى النجاح الوطني 3 سن
رب 6  ر�ز، على أن �قضي المتد رف �ه ضمن الم ر�ز معت را�عة في م • ستكمل السنة ال

شهور منها في قسم لد�ه أشعة تداخل�ة

واتمجمع فلسطین الطبي ر�ز.3 سن رف �ه ضمن الم ر�ز معت را�عة في م • تستكمل السنة ال

ر�ة - القدس واتمستشفى المقاصد الخی راف �امل4 سن • إعت

ر�ي ر� الع واتمستشفى اإلستشا ر�ز الوسط3 سن رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

واحدة فقطمستشفى المطلع – القدس و� السنة الثان�ة على األقل.سنة  واحدة فقط �مست • سنة 

واتمستشفى الخلیل الح�ومي 3 سنــــــــــ
رب  السنة المت���ة  في المستشفى األهلي مع العلم �أن لد�  • على أن �قضي المتد

ر�ب في األشعة التداخل�ة لمستشفى األهلي ام�ان�ة التد

راحة العظام طب وج

راحة عامة  ( سنة ج
+

راحة عظام )  4  سنوات ج

جنوب

األشعة ال�شخ�ص�ة

( 4 سنوات )

شمال

التخدير و اإلنعاش 

( 5 سنوات )

جنوب

شمال

وسط

وسط

 

   

وسط

شمال
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مستشفى األهلي – الخلیل

وات 3 سنــــــــــ

راف ) رار توفر شرو� اإلعت (مطلوب التأكد من استم

رب  السنة المت���ة  في مستشفى الخلیل . • على أن �قضي المتد

رفید�ا الح�ومي مستشفى 

وات  3 سن

راحة العامة تشمل سنة الج

راحة العامة • �عد إنهاء السنة األولى في الج

رفید�ا سنتان (الثان�ة و الثالثة ) ینتقل �عدها لمستشفى النجاح   • �قضي م��م مستشفى 

والخامسة.  را�عة  إلكمال السنتین ال

را�عة أو الخامسة ) أو �الهما في مجمع  رب قضاء  إحد� السنتین ( ال • �م�ن للمتد

فلسطین الطبي.

مستشفى النجاح الوطني

وات  3 سنـــــــــ

راحة العامة تشمل سنة الج

راحة العامة  راحي �عد انهاء السنة األولى في الج رفید�ا الج • ینتقل الم��م إلى  مستشفى 

والخامسة. را�عة  والسنتین(الثان�ة و الثالثة) الكمال السنتین ال

را�عة أو الخامسة ) في مجمع فلسطین الطبي. رب قضاء احد� السنتین ( ال • �م�ن للمتد

مجمع فلسطین الطبي

وات 4 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل سنة الج

رنسي راحي أو مستشفى المقاصد أو الف رفید�ا الج • �مضي الم��م السنة المت���ة في مستشفى 

ر�ة - القدس مستشفى المقاصد الخی

وات  3 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل سنة الج

رنسي . • تستكمل السنتان المت�قیتان �التعاون مع المستشفى الف

واتمستشفى مار یوسف – القدس 2 سنــــــــــ

ر�ب ( الثان�ة  راحة العامة في مستشفى المقاصد �قضي الطبیب سنتي تد • �عد إنهاء سنة الج

رنسي على أن ��مل السنتین المت�قیتین في مستشفى المقاصد  و الثالثة ) في المستشفى الف

ر�ة . الخی

مستشفى الخلیل الح�وميجنوب

وات 4 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل  سنة الج

رة اما  في مجمع فلسطین الطبي- رام هللا أو في مستشفى المقاصد أو  • السنة األخی

ر�ة. رنسي وذلك طبق خطة رؤساء األقسام المشا ف

رفید�ا الح�ومي مستشفى 

وات 4 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل سنة الج

ENT وات راحة عامة و3 سن • 1 سنة ج

رة في  • یتم تحدید م�ان قضاء السنة الخامسة  �عد اعادة تقی�م قسم األنف و األذن و الحنج

م. جامعة النجاح .
• تحت التقی�م-مستشفى النجاح الوطني

مستشفى الخلیل الح�وميجنوب

وات 5 سنـــــــــ

راحة العامة تشمل سنة الج

وال �قبل أ� م��م جدید قبل ذلك. ر�طة أن تتم إعادة تقی�م للقسم  راف �امال ش • ی�قى االعت

رفید�ا الح�ومي راف �سبب عدم توفر العدد الكافي من االختصاصیین- مستشفى  • تجمید االعت

واتمستشفى النجاح الوطني راف �امل4 سنــــــــــ • اعت

ر�ي التخصصي واتمستشفى الع ر�ز الشمال3 سنــــــــــ رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

واتمستشفى سان جون للعیون – القدسوسط راف �امل .4 سنــــــــــ • اعت

ر��ة للتأهیلجنوب قید التقی�مالجم��ة الع

-مستشفى النجاح الوطنيشمال
راك مع مجمع فلسطین  رنامج وطني �االشت ر�ب یدخل في  ب • في حال توفر متطل�ات التد

والمقاصد الطبي 

مجمع فلسطین الطبي

وات 6 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل  سنتي الج
راف �امل  • اعت

رك مع مستشفى المقاصد رنامج ت�ادل مشت • توص�ة �إ�جاد ب

ر�ة - القدس مستشفى المقاصد الخی
وات 6 سنــــــــــ

راحة العامة تشمل سنتي الج
رك مع مجمع فلسطین الطبي. رنامج ت�ادل مشت راف �امل مع توص�ة �إ�جاد ب • إعت

راض القلب أم

 �
� �اط��

( سن��
+

راض قلب )  4 سنوات أم

مجمع فلسطین الطبيوسط

وات 6 سنــــــــــ

راض الداخل�ة العامة تشمل  سنتي األم

راف �امل • إعت

 �
زمالة �� رنامج ال ب
راض القلب أم

ر���ة ) ( 3 سنوات تد

ر�ة - القدسالوسط وات تدر�ب�ةمستشفى المقاصد الخی 3 سن
وات   راض الداخل�ة العامة عل�ه قضاء 3سن • �عد الحصول على البورد الفلسطیني في األم

راض القلب. ر�ب�ة في أم د

مجمع فلسطین الطبي
وات  5 سن

راحة العامة تشمل سنتي الج
رف �ه من قبل المجلس. ر�ز آخر معت رة في م �قضي الطبیب السنة األخی

راحة القلب ج

راحة عامة  � ج
( سن��

+
راحة قلب )  4 سنوات ج

وسط

 

   

جنوب

راحة ال�� و المسالك البول�ة ج

راحة عامة  ( سنة ج
+

راحة �� ومسالك بول�ة  4 سنوات ج
(

شمال

وسط

رة  راحة األنف واألذن والحنج ج

راحة عامة  (سنة ج
+

رة  راحة أنف و اذن وحنج 4 سنوات ج
(

شمال

راحة العيون  طب و ج

( 4 سنوات )

شمال

راحة األعصاب  ج
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ر�ة مستشفى المقاصد الخی

وات  6 سنــــــــــ

راحة العامة) (تشمل سنتي الج

راف �امل • اعت

ر�ي ر� الع ر�ز الوسطسنتانمستشفى اإلستشا رة المت���ة من ضمن م • على أن یتم قضاء الفت

�ة  طب األ
(4 سنوات )

واتمستشفى النجاح الوطنيشمال راف �امل4 سن • اعت

راض النفس�ة واتمستشفى محمد سعید �مالجنوباألم راف �امل4 سن • اعت

ر�ة  راض الصد األم

( س�تان )
ر�ةوسط سنتانمستشفى المقاصد الخی

راض الداخل�ة العامة • �عد اجت�از امتحان المجلس الطبي الفلسطیني في األم

ردن. ر� في مستشفى اإلسالمي - األ • سنة في مستشفى المقاصد و األخ

 عالج األورام �األشعة 
( 4 سنوات )

سنتینمستشفى المطلع – القدسوسط

رام �األشعة في مستشفى المطلع على  ر�بیتین في عالج األو راف سنتین تد رت اللجنة اإلعت

رف �عد من قبل  ر�بیتین ) في مستشفى معت رة المت���ة (سنتین تد ن ��مل الطبیب الفت

رنامج  واضحة قبل قبول أ� طبیب على الب ر�ق  رطة ط ر�طة أن ��ون هناك خا المجلس. ( ش

ر�ب منذ البدا�ة ) �حیث توضح م�ان استكمال التد

� الوالدة 
 طب و حدي��

( 3 سنوات )
ر�ةوسط واتمستشفى المقاصد الخی • �عد اجت�از امتحان المجلس الطبي الفلسطیني في طب األطفال3 سن

 RHEUMATOLOGY طب 

( س�تان )
ر�ةوسط سنتانمستشفى المقاصد الخی

راض اداخل�ة العامة. • �عد اجت�از امتحان المجلس الطبي الفلسطیني في األم

ردن. ردن�ة - األ ر� في مستشفى الجامعة األ • سنة في مستشفى المقاصد و األخ

رئ طب الطوا

( 4 سنوات )
واتمجمع فلسطین الطبيوسط 3 سن

ر�ب�ة  راكز التد راسة ام�ان�ة انشاء متكامل بین الم ر�ب�ة مع د وات تد راف ب 3 سن • تقرر اإلعت

ر�ز  الثالثة ( مجمع فلسطین الطبي، م. الخلیل الح�ومي، م. رفید�ا الح�ومي ) أو أ� م

رجي من قبل لجنة تقی�م المستش��ات . خا

سنة و شهر�نمستشفى النجاح الوطنيالشمال
ر�ن  في النجاح على أن یتم  • �عد الحصول على البورد الفلسطیني عل�ه قضاء سنة و شه

رة المت���ة في مجمع فلسطین الطبي و مستشفى المطلع ستكمال الفت

سنة وشهر�نمجمع فلسطین الطبي
ر�ن  في المجمع على أن یتم  • �عد الحصول على البورد الفلسطیني عل�ه قضاء سنة و شه

رة المت���ة في مستشفى النجاح و مستشفى المطلع ستكمال الفت

8 شهورمستشفى المطلع – القدس

رك مع  رنامج مشت راض الكلى" على أن ��ون الب زمالة " أم رنامج ال راف ب8 شهور من ب اإلعت

ر�ن في النجاح + سنة  وجب على الطبیب قضاء ( سنة و شه مجمع فلسطین الطبي حیث یت

ر�ن في المجمع  + 8 شهور في المطلع ) و شه

واحدة فقطمستشفى النجاح الوطنيالشمال سنة 
واحدة في النجاح  على أن یتم قضاء السنتین المت�قیتین  في  راف �سنة  ررت اللجنة اإلعت

المطلع .

سنتانمستشفى المطلع – القدس
ر�بیتین في المطلع على أن یتم قضاء السنة المت���ة في  راف سنتین تد ررت اللجنة اإلعت

النجاح .

ر�ي ر� الع واحدة فقطمستشفى اإلستشا رامسنة  راض االو رف بها ألم راكز المعت رة المت���ة من ضمن الم • على أن یتم قضاء الفت

سنتانمستشفى النجاح الوطنيالشمال
ر�بیتین في النجاح على أن یتم قضاء السنة المت���ة في  راف سنتین تد ررت اللجنة اإلعت

المطلع .

واحدة فقطمستشفى المطلع – القدسوسط سنة 
واحدة في المطلع  على أن یتم قضاء السنتین المت�قیتین  في  راف �سنة  ررت اللجنة اإلعت

النجاح .

سنة و نصفمستشفى النجاح الوطني
رة المت���ة في المستش��ات  راف �سنة و نصف على أن یتم قضاء الفت رت اللجنة اإلعت

ر�ق لكل م��م . رطة ط ر� ضمن خا ألخ

رفید�ا الح�ومي سنة و نصفمستشفى 
رة المت���ة في المستش��ات  راف �سنة و نصف على أن یتم قضاء الفت رت اللجنة اإلعت

ر�ق لكل م��م . رطة ط ر� ضمن خا ألخ

سنة و نصفمستشفى المقاصد
رة المت���ة في المستش��ات  راف �سنة و نصف على أن یتم قضاء الفت رت اللجنة اإلعت

ر�ق لكل م��م . رطة ط ر� ضمن خا ألخ

سنة و نصفمستشفى المطلع – القدس
رة المت���ة في المستش��ات  راف �سنة و نصف على أن یتم قضاء الفت رت اللجنة اإلعت

ر�ق لكل م��م . رطة ط ر� ضمن خا ألخ

سنة و نصفمستشفى بیت جاال الح�وميالجنوب
رة المت���ة في المستش��ات  راف �سنة و نصف على أن یتم قضاء الفت رت اللجنة اإلعت

ر�ق لكل م��م . رطة ط ر� ضمن خا ألخ

وسط

راض ال��"  زمالة "أم رنامج ال ب
( 3 سنوات )

وسط

  

راحة عامة  � ج
( سن��

+
راحة أعصاب )  4 سنوات ج

راض الدم " زمالة " أم رنامج ال ب
(3 سنوات )

وسط

الشمال

 � اختصاص ال�اثولو��
( 4 سنوات )

ري  �� زمالة "علم األورام ال رنامج ال ب
 "

وسط(3 سنوات )


	ALL

