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عدد مرات الدفع المسارات الدرجة المجال الطبي المهني 
تفاصيل الرسوم 

المجموع رسوم الخدمة الرسوم اإلدارية 

220016001800قرار مباشر طبيب استشاري طب 

220016001800تقييم طبيب استشاري طب 

220016001800اختبارطبيب استشاري طب 

220013001500قرار مباشر طبيب زميل طب 

220013001500تقييم طبيب زميل طب 

220013001500اختبارطبيب زميل طب 

22009001100قرار مباشر طبيب عام طب 

22009001100تقييم طبيب عام طب 

22009001100اختبارطبيب عام طب 

220013001500قرار مباشر طبيب نائب طب 

220013001500تقييم طبيب نائب طب 

220013001500اختبارطبيب نائب طب 

22009001100قرار مباشر طبيب مقيم طب 

22009001100تقييم طبيب مقيم طب 

22009001100اختبارطبيب مقيم طب 

22009001100قرار مباشر طبيب مقيم متدرب طب 

22009001100تقييم طبيب مقيم متدرب طب 

22009001100اختبارطبيب مقيم متدرب طب 

220013001500قرار مباشر طبيب نائب أول طب 

220013001500تقييم طبيب نائب أول طب 

220013001500اختبارطبيب نائب أول طب 
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220016001800قرار مباشر طبيب استشاري طب األسنان 

220016001800تقييم طبيب استشاري طب األسنان 

220016001800اختبارطبيب استشاري طب األسنان 

220013001500قرار مباشر طبيب زميل طب األسنان 

220013001500تقييم طبيب زميل طب األسنان 

220013001500اختبارطبيب زميل طب األسنان 

22009001100قرار مباشر طبيب عام طب األسنان 

22009001100تقييم طبيب عام طب األسنان 

22009001100اختبارطبيب عام طب األسنان 

220013001500قرار مباشر طبيب نائب طب األسنان 

220013001500تقييم طبيب نائب طب األسنان 

220013001500اختبارطبيب نائب طب األسنان 

22009001100قرار مباشر طبيب مقيم طب األسنان 

22009001100تقييم طبيب مقيم طب األسنان 

22009001100اختبارطبيب مقيم طب األسنان 

22009001100قرار مباشر طبيب مقيم متدرب طب األسنان 

22009001100تقييم طبيب مقيم متدرب طب األسنان 

22009001100اختبارطبيب مقيم متدرب طب األسنان 

220013001500قرار مباشر طبيب نائب أول طب األسنان 

220013001500تقييم طبيب نائب أول طب األسنان 

220013001500اختبارطبيب نائب أول طب األسنان 

220013001500قرار مباشر استشاري تمريض التمريض 

220013001500تقييم استشاري تمريض التمريض 

220013001500اختباراستشاري تمريض التمريض 

2200400600قرار مباشر مساعد صحي التمريض 
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2200400600تقييم مساعد صحي التمريض 

2200400600اختبارمساعد صحي التمريض 

22009001100قرار مباشر ممرض متدرب التمريض 

22009001100تقييم ممرض متدرب التمريض 

22009001100اختبارممرض متدرب التمريض 

22009001100قرار مباشر أخصائي تمريض أول التمريض 

22009001100تقييم أخصائي تمريض أول التمريض 

22009001100اختبارأخصائي تمريض أول التمريض 

22009001100قرار مباشر أخصائي تمريض التمريض 

22009001100تقييم أخصائي تمريض التمريض 

22009001100اختبارأخصائي تمريض التمريض 

2200400600قرار مباشر فني تمريض التمريض 

2200400600تقييم فني تمريض التمريض 

2200400600اختبارفني تمريض التمريض 

220013001500قرار مباشر صيدلي استشاريالصيدلة 

220013001500تقييم صيدلي استشاري الصيدلة 

220013001500اختبارصيدلي استشاري الصيدلة 

22009001100قرار مباشر صيدلي الصيدلة 

22009001100تقييم صيدلي الصيدلة 

22009001100اختبارصيدلي الصيدلة 

22009001100قرار مباشر صيدلي متدرب الصيدلة 

22009001100تقييم صيدلي متدرب الصيدلة 

22009001100اختبارصيدلي متدرب الصيدلة 

22009001100قرار مباشر صيدلي أول الصيدلة 

22009001100تقييم صيدلي أول الصيدلة 
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22009001100اختبارصيدلي أول الصيدلة 

2200400600قرار مباشر مساعد فني الفنيين 

2200400600تقييم مساعد فني الفنيين 

2200400600اختبارمساعد فني الفنيين 

2200400600قرار مباشر مساعد صحي الفنيين 

2200400600تقييم مساعد صحي الفنيين 

2200400600اختبارمساعد صحي الفنيين 

2200400600قرار مباشر فني الفنيين 

2200400600تقييم فني الفنيين 

2200400600اختبارفني الفنيين 

2200400600قرار مباشر مساعد طبيب أسنان الفنيين 

2200400600تقييم مساعد طبيب أسنان الفنيين 

2200400600اختبارمساعد طبيب أسنان الفنيين 

2200300500قرار مباشر أخصائي مساعد العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100تقييم أخصائي مساعد العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100اختبارأخصائي مساعد العلوم الطبية التطبيقية 

220013001500قرار مباشر استشاري العلوم الطبية التطبيقية 

220013001500تقييم استشاري العلوم الطبية التطبيقية 

220013001500اختباراستشاري العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100قرار مباشر أخصائي أول العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100تقييم أخصائي أول العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100اختبارأخصائي أول العلوم الطبية التطبيقية 

2200300500قرار مباشر أخصائي العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100تقييم أخصائي العلوم الطبية التطبيقية 
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Blue   152 22009001100تقييم أخصائي العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100اختبارأخصائي العلوم الطبية التطبيقية 

2200300500قرار مباشر أخصائي متدرب العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100تقييم أخصائي متدرب العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100اختبارأخصائي متدرب العلوم الطبية التطبيقية 
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عدد مرات الدفع المسارات الدرجة المجال الطبي المهني 
تفاصيل الرسوم للسنة الواحدة

المجموع رسوم الخدمة الرسوم اإلدارية 

150200250طبيب استشاري طب

150150200طبيب زميلطب

150110160طبيب عامطب

150150200طبيب نائب طب

150110160طبيب مقيم طب

150110160طبيب مقيم متدرب طب

150150200طبيب نائب أول طب

15070120أخصائي مساعد العلوم الطبية التطبيقية

150150200استشاريالعلوم الطبية التطبيقية

150110160أخصائي أول العلوم الطبية التطبيقية

15070120أخصائي العلوم الطبية التطبيقية

15070120أخصائي متدرب العلوم الطبية التطبيقية

150200250طبيب استشاري طب األسنان 

150150200طبيب زميل طب األسنان 

150110160طبيب عام طب األسنان 

150150200طبيب نائب طب األسنان 

150110160طبيب مقيم طب األسنان 

150110160طبيب مقيم متدرب طب األسنان 

150150200طبيب نائب أول طب األسنان 

150150200استشاري تمرضالتمريض 

1503080مساعد صحي التمريض 
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15070120ممرض متدربالتمريض 

150110160أخصائي تمريض أول التمريض 

15070120أخصائي تمريض التمريض 

1503080فني التمريض 

150150200استشاري صيدلي الصيدلة 

15070120صيدلي الصيدلة 

15070120صيدلي متدرب الصيدلة 

150110160صيدلي أول الصيدلة 

1503080مساعد فني الفنيين 

1503080مساعد طبيب أسنان الفنيين 

110030130مساعد صحي الفنيين 

110030130فني الفنيين 
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عدد مرات الدفع المسارات الدرجة المجال الطبي المهني 
تفاصيل الرسوم 

المجموع رسوم الخدمة الرسوم اإلدارية 

220016001800قرار مباشر طبيب استشاري طب 

220016001800تقييم طبيب استشاري طب 

220016001800اختبارطبيب استشاري طب 

220013001500قرار مباشر طبيب زميل طب 

220013001500تقييم طبيب زميل طب 

220013001500اختبارطبيب زميل طب 

22009001100قرار مباشر طبيب عام طب 

22009001100تقييم طبيب عام طب 

22009001100اختبارطبيب عام طب 

220013001500قرار مباشر طبيب نائب طب 

220013001500تقييم طبيب نائب طب 

220013001500اختبارطبيب نائب طب 

22009001100قرار مباشر طبيب مقيم طب 

22009001100تقييم طبيب مقيم طب 

22009001100اختبارطبيب مقيم طب 

22009001100قرار مباشر طبيب مقيم متدرب طب 

22009001100تقييم طبيب مقيم متدرب طب 

22009001100اختبارطبيب مقيم متدرب طب 

220013001500قرار مباشر طبيب نائب أول طب 

220013001500تقييم طبيب نائب أول طب 

220013001500اختبارطبيب نائب أول طب 
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220016001800قرار مباشر طبيب استشاري طب األسنان 

220016001800تقييم طبيب استشاري طب األسنان 

220016001800اختبارطبيب استشاري طب األسنان 

220013001500قرار مباشر طبيب زميل طب األسنان 

220013001500تقييم طبيب زميل طب األسنان 

220013001500اختبارطبيب زميل طب األسنان 

22009001100قرار مباشر طبيب عام طب األسنان 

22009001100تقييم طبيب عام طب األسنان 

22009001100اختبارطبيب عام طب األسنان 

220013001500قرار مباشر طبيب نائب طب األسنان 

220013001500تقييم طبيب نائب طب األسنان 

220013001500اختبارطبيب نائب طب األسنان 

22009001100قرار مباشر طبيب مقيم طب األسنان 

22009001100تقييم طبيب مقيم طب األسنان 

22009001100اختبارطبيب مقيم طب األسنان 

22009001100قرار مباشر طبيب مقيم متدرب طب األسنان 

22009001100تقييم طبيب مقيم متدرب طب األسنان 

22009001100اختبارطبيب مقيم متدرب طب األسنان 

220013001500قرار مباشر طبيب نائب أول طب األسنان 

220013001500تقييم طبيب نائب أول طب األسنان 

220013001500اختبارطبيب نائب أول طب األسنان 

220013001500قرار مباشر استشاري تمريض التمريض 

220013001500تقييم استشاري تمريض التمريض 

220013001500اختباراستشاري تمريض التمريض 

2200400600قرار مباشر مساعد صحي التمريض 
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2200400600تقييممساعد صحي التمريض 

2200400600اختبارمساعد صحي التمريض 

22009001100قرار مباشر ممرض متدرب التمريض 

22009001100تقييمممرض متدرب التمريض 

22009001100اختبارممرض متدرب التمريض 

22009001100قرار مباشر أخصائي تمريض أول التمريض 

22009001100تقييمأخصائي تمريض أول التمريض 

22009001100اختبارأخصائي تمريض أول التمريض 

22009001100قرار مباشر أخصائي تمريض التمريض 

22009001100تقييمأخصائي تمريض التمريض 

22009001100اختبارأخصائي تمريض التمريض 

2200400600قرار مباشر فني تمريض التمريض 

2200400600تقييمفني تمريض التمريض 

2200400600اختبارفني تمريض التمريض 

220013001500قرار مباشر صيدلي استشاريالصيدلة 

220013001500تقييمصيدلي استشاري الصيدلة 

220013001500اختبارصيدلي استشاري الصيدلة 

22009001100قرار مباشر صيدلي الصيدلة 

22009001100تقييمصيدلي الصيدلة 

22009001100اختبارصيدلي الصيدلة 

22009001100قرار مباشر صيدلي متدرب الصيدلة 

22009001100تقييمصيدلي متدرب الصيدلة 

22009001100اختبارصيدلي متدرب الصيدلة 

22009001100قرار مباشر صيدلي أول الصيدلة 

22009001100تقييمصيدلي أول الصيدلة 
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2200400600قرار مباشر مساعد فني الفنيين 

2200400600تقييممساعد فني الفنيين 

2200400600اختبارمساعد فني الفنيين 

2200400600قرار مباشر مساعد صحي الفنيين 

2200400600تقييممساعد صحي الفنيين 

2200400600اختبارمساعد صحي الفنيين 

2200400600قرار مباشر فني الفنيين 

2200400600تقييمفني الفنيين 

2200400600اختبارفني الفنيين 

2200300500قرار مباشر أخصائي مساعد العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100تقييمأخصائي مساعد العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100اختبارأخصائي مساعد العلوم الطبية التطبيقية 

220013001500قرار مباشر استشاري العلوم الطبية التطبيقية 

220013001500تقييماستشاري العلوم الطبية التطبيقية 

220013001500اختباراستشاري العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100قرار مباشر أخصائي أول العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100تقييمأخصائي أول العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100اختبارأخصائي أول العلوم الطبية التطبيقية 

2200300500قرار مباشر أخصائي العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100تقييمأخصائي العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100اختبارأخصائي العلوم الطبية التطبيقية 

2200300500قرار مباشر أخصائي متدرب العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100تقييمأخصائي متدرب العلوم الطبية التطبيقية 

22009001100اختبارأخصائي متدرب العلوم الطبية التطبيقية 
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عدد مرات الدفع المسارات الدرجة المجال الطبي المهني 
تفاصيل الرسوم تفاصيل الرسوم للسنة الواحدة 

المجموع رسوم الخدمة الرسوم اإلدارية 

150200250استشاري طب 

150100150تعديل درجة التصنيف المهني طب 

150150200طبيب زميلطب 

150110160طبيب عامطب 

150150200طبيب نائب طب 

150110160طبيب مقيم طب 

150110160طبيب مقيم متدرب طب 

150150200طبيب نائب أول طب 

15070120أخصائي مساعد العلوم الطبية التطبيقية

150150200استشاريالعلوم الطبية التطبيقية

150110160أخصائي أول العلوم الطبية التطبيقية

15070120أخصائي العلوم الطبية التطبيقية

15070120أخصائي متدرب العلوم الطبية التطبيقية

150100150تعديل درجة التصنيف المهني العلوم الطبية التطبيقية

150200250طبيب استشاري طب األسنان 

150150200طبيب زميل طب األسنان 

150110160طبيب عام طب األسنان 

150150200طبيب نائب طب األسنان 

150110160طبيب مقيم طب األسنان 

150110160طبيب مقيم متدرب طب األسنان 

150150200طبيب نائب أول طب األسنان 
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150100150تعديل درجة التصنيف المهني طب األسنان 

150150200استشاري تمرضالتمريض 

1503080مساعد صحي التمريض 

15070120ممرض متدربالتمريض 

150110160أخصائي تمريض أول التمريض 

15070120أخصائي تمريض التمريض 

1503080فني التمريض 

150100150تعديل درجة التصنيف المهني التمريض 

150150200استشاري صيدلي الصيدلة 

15070120صيدلي الصيدلة 

15070120صيدلي متدرب الصيدلة 

150110160صيدلي أول الصيدلة 

150100150تعديل درجة التصنيف المهني الصيدلة 

1503080مساعد صحي الفنيين 

1503080مساعد طبيب أسنان الفنيين 

150100150تعديل درجة التصنيف المهني الفنيين 

1503080فني الفنيين 

1503080مساعد فني الفنيين 

رسوم تأخير إعادة التسجيل من 
3110300300-90 يوم

رسوم تأخير إعادة التسجيل 
10600600من91 الى 180 يوم

رسوم تأخير إعادة التسجيل من 
18010600600 يوم واعلى



شهادة البراءة المهنية

عدد مرات الدفع الخدمة 
تفاصيل الرسوم 

المجموع رسوم الخدمة الرسوم اإلدارية 

10300300شهادة البراءة المهنية 

Red    0
Green    193
Blue     139

Red    79
Green    88
Blue     88

Red   0
Green   96
Blue   152



االعتراف بالشهادة المهنية 

عدد مرات الدفع الخدمة 
تفاصيل الرسوم 

المجموع رسوم الخدمة الرسوم اإلدارية 

2200400600االعتراف بالشهادة المهنية 

Red    0
Green    193
Blue     139

Red    79
Green    88
Blue     88

Red   0
Green   96
Blue   152



دراسة مؤهل جديد

عدد مرات الدفع الخدمة 
تفاصيل الرسوم 

المجموع رسوم الخدمة الرسوم اإلدارية 

10300300دراسة مؤهل جديد 

Red    0
Green    193
Blue     139

Red    79
Green    88
Blue     88

Red   0
Green   96
Blue   152
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