
 

 

 2من  1صفحة 
 

 
 )المؤهل(الشروط الجنس القسم مسمى الوظيفة الجهة م

 رجال ، نساء طوارئ طبيب نائب المدينة الطبية 1
طب الطوارئ عن سنتين في مجال  لشهادة علمية أو مهنية ال تق

عن سنتين أو الدكتوراه أو الزمالة في الطب  لال تقخبرة + 
 الطوارئفي تخصص  البشري 

 رجال ، نساء تخدير طبيب نائب المدينة الطبية 2
خبرة التخدير+ عن سنتين في مجال  لشهادة علمية أو مهنية ال تق

 عن سنتين لال تق
 التخديرفي تخصص  أو الدكتوراه أو الزمالة في الطب البشري 

كبار –عناية مركزة  طبيب مقيم المدينة الطبية 3  رجال ، نساء 

 بكالوريوس طب وجراحة

 رجال ، نساء عظام طبيب مقيم المدينة الطبية 4

 نساء نساء ووالدة طبيب مقيم المدينة الطبية 5

 رجال ، نساء جراحة مخ وأعصاب طبيب مقيم المدينة الطبية 6

 رجال جراحة مسالك بولية مطبيب مقي المدينة الطبية 7

الرنين المغناطيسي –أشعة  أخصائي المدينة الطبية 8 في نفس التخصص اما يعادلهدرجة الماجستير أو أو بكالوريوس  رجال ، نساء   

طبقية –أشعة  أخصائي المدينة الطبية 9 في نفس التخصص اما يعادلهبكالوريوس أو درجة الماجستير أو  رجال ، نساء   

 رجال ، نساء عالج طبيعي أخصائي المدينة الطبية 11
في نفس  ايعادله أوبكالوريوس عالج طبيعي او الماجستير  

 التخصص

 رجال ، نساء عالج تنفسي أخصائي المدينة الطبية 11
في نفس  اما يعادلهبكالوريوس عالج تنفسي او الماجستير أو 

 التخصص

 رجال طارئةخدمات طبية  أخصائي المدينة الطبية 12
في  اما يعادلهبكالوريوس خدمات طبية طارئة او الماجستير أو 

 نفس التخصص

 أخصائي المدينة الطبية 13
 –علم أمراض  –مختبر 

 باثولوجي
 رجال ، نساء

في نفس  اما يعادلهبكالوريوس مختبرات طبية أو الماجستير أو 
 التخصص

في نفس التخصص  رلماجستيأو ا بكالوريوس نساءرجال ،  قسطرة قلب أخصائي المدينة الطبية 14  

 ما يعادلها في نفس التخصص وأأو الماجستير  بكالوريوس صيدلة نساء ----------------- صيدلي المدينة الطبية 15



 

 

 2من  2صفحة 
 

 )المؤهل(الشروط الجنس القسم مسمى الوظيفة الجهة م

( سنوات3عن ) لتقال خبرة  +دكتوراه أو ما يعادلها في الصيدلة  رجال ، نساء ------------------ صيدلي استشاري المدينة الطبية 16  

 رجال ، نساء عمليات يفن المدينة الطبية 17
مدته عن سنتين بعد  لال يقبرنامج إعدادي في تخصص العمليات 

 الثانوية العامة

 رجال ، نساء سحب عينات دم فني المدينة الطبية 18
 لال يقبرنامج إعدادي في تخصص التمريض أو المختبرات الطبية 

 مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة

 ءنسا تخطيط قلب فني المدينة الطبية 19
برنامج إعدادي في تخصص تخطيط القلب أو تقنية القلب ال يقل 

 مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة

 رجال ، نساء تعقيم فني المدينة الطبية 21
مدته عن سنتين بعد  لال يقبرنامج إعدادي في تخصص التعقيم  

 الثانوية العامة

 سكرتير طبي فني المدينة الطبية 21
 رجال
 

مدته عن  لال يقبرنامج إعدادي في تخصص السكرتارية الطبية 
 سنتين بعد الثانوية العامة

 نساء قابلة فني المدينة الطبية 22
مدته عن سنتين بعد  لال يقبرنامج إعدادي في تخصص القبالة 

ةالثانوية العام  

 رجال ، نساء بصريات فني المدينة الطبية 23
مدته عن سنتين بعد  لال يقبرنامج إعدادي في تخصص البصريات 
ةالثانوية العام  

 


