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الرسوم المطلوبة من المتدرب لصالح الزمالة المصرية

(باالضافة الى رسوم البورد العربي الموضحة على موقعه االلكتروني):
 رسم االلتحاق (يدفع لمرة واحدة وغير قابل للرد):
 450 جنيه مصري للمصريين

 900جنيه مصري لغير المصريين

 900 جنيه مصري للمتقدمين بإستمارة اعفاء بشهادة الزمالة المصرية

 1800 جنيه مصري للمتقدمين بإستمارة اعفاء بالشهادات العليا من غير الزمالة وتضاعف لغير المصريين

 رسم التدريب السنوي:

 300 جنيه مصري للمصريين

 600جنيه مصري لغير المصريين

 رسم التقدم لالمتحان:

 300 جنيه مصري للمصريين

 600 جنيه مصري لغير المصريين ،وتضاعف الرسوم لغير المسجلين بالزمالة.

 رسم حضور امتحان جزء أول أو جزء ثاني في مصر:
 200 جنيه مصري للمصريين

 400 جنيه مصري لغير المصريين ولغير المسجلين بالزمالة المصرية.

 رسم عقد امتحان جزء ثالث في مصر:

 $ 200 ألطباء الزمالة المصرية (أو مايعادلها بالجنيه المصري).

 $ 400 لألطباء من خارج الزمالة المصرية (أو مايعادلها بالجنيه المصري).

 سنوات تدريب اضافية تدفع عن كل عام تدريبي:
 6000 جنيه مصري للتخصص العام

 7500جنيه مصري للتخصص الدقيق

 1200 جنيه استرليني لغير المصريين (أو ما يعادلها بالجنيه المصري).

الرسوم المطلوبة من المتدرب لصالح البورد العربي:

 يتم مراجعة الموقع االلكتروني للبورد العربيhttp://arab-board.org/ar/node/140118 :

 علماً بأنه تم تخفيض رسوم التسجيل ورسوم االمتحانات وكذلك جميع الرسوم المستحقة للبورد العربي
بالنسبة لألطباء المصريين المسجلين بالزمالة المصرية بنسبة  %75بحد أدنى  $40للرسم الواحد.
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 ويلتزم أطباء الزمالة المصرية المسجلين في البورد العربى باآلتي:
 أوالً :تسديد رسوم التدريب السنوية (الموضحة سابقاً) ،ويتم التسديد لدى مسئولى
التخصصات بمقر الزمالة جميع األيام (عدا أيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية)
 ثانياً :تسديد رسوم البورد العربي (الموضحة سابقاً) بالدوالر ،ويتم السداد في مكتب البورد
العربي بالقاهرة ومقره في المعهد القومي للتدريب بالعباسية الكائن في ش ممدوح سالم –
مدينة نصر – بجوار بوابة ( )2أرض المعارض وذلك يومي األحد والثالثاء من كل أسبوع
(عدا أيام األجازات الرسمية) من الساعة  11إلى الساعة  2ظه ارً  .ويتم تسليم نسخة من
إيصال السداد لقسم البورد العربي بمقر الزمالة المصرية.
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