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)Family Medicine( ) طب الاسرةGeneral Medicine( الطب العام
طب الاسرة
Family Medicine

الطب العام
General Practice

)Dentistry( الاسنان
أسنان الأطفال
Paedodontics
علاج جذور الاسنان
Endodontist
علاج الاسنان لذوي الاحتياجات الخاصة
Special needs Dentistry
أمراض الفم
Oral Pathology
طب الفم
Oral Medicine

اسنان عام
General Dental Surgery
جراحة الفم والوجه والفكين
Oral & Maxillofacial Surgery
تقويم الاسنان
Orthodontist
أمراض وجراحة اللثة
Periodontist
تركيبات الاسنان
Prosthodontist

)Internal Medicine( الامراض الباطنية
الامراض المعدية
Infectious Diseases
أمراض طب الجينات الوراثية
Genetic Medicine
أمراض الدم
Hematology
أمراض المناعة والحساسية
Immunology & Allergy
أمراض الروماتيزم
Rheumatology
طب المراهقين
Adolescent Medicine
طب الطوارئ
Medicine Emergency
السميات الطبية
Medical Toxicology
العناية المركزة
Intensive care
أمراض الغدد الصماء
Endocrine Diseases
أمراض السكري
Diabetic
أمراض التمثيل الغذائي
Metabolic Diseases
الأورام
Oncology
الامراض النفسية العام للبالغين
General Adult Psychiatry
الامراض النفسية للأطفال والمراهقين
Child and Adolescent Psychiatry
الامراض النفسية للمدمنين
Addiction Psychiatry

الامراض الباطنية
Internal Medicine
أمراض القلب
Cardiology
امراض تشوهات القلب الخلقية للبالغين
Adult Congenital Heart Diseases
فشل عمل القلب المتقدم وزراعة القلب
Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology
امراض القلب والاوعية
Cardiovascular Disease
وظائف القلب الاكلينيكية
Clinical Cardiac Electrophysiology
أمراض الجهاز الهضمي
Gastroenterology
أمراض الصدر
Chest Medicine
طب الاوجاع
Pain Medicine
طب الأعماق
Undersea and Hyperbaric Medicine
طب الرياضة
Sports Medicine
طب اضطرابات النوم
Sleep Medicine
الامراض العصبية
Neurology
أمراض الصرع
Epilepsy
الاعصاب الوعائية
Vascular Neurology
الوظائف العصبية السريرية
Clinical Neurophysiology
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الطب النفسي الشرعي
Forensic Psychiatry
التأهيل النفسي
Rehabilitation Psychiatry
العلاج النفسي الجسدي
Psychosomatic

أمراض الكلى
Nephrology
الطب النفسي لكبار السن
Geriatric Psychiatry
ارشاد نفسي
Counsellor Psychiatry

)Paediatric( أمراض الاطفال
أمراض التمثيل الغذائي للأطفال
Paediatric Metabolism
اورام الأطفال
Paediatric Oncology
الامراض العصبية للأطفال
Paediatric Neurology
أمراض المناعة والحساسية للأطفال
Paediatric Immunology & Allergy
نمو الأطفال
Paediatric Development
الطب السلوكي للأطفال
Behavioral Pediatrics
رعاية المراهقين
Adolescent Care
طب الاعتداء على الأطفال
Child Abuse Pediatrics
أمراض طب الجينات الوراثية للأطفال
Paediatric Genetic Medicine
العناية المركزة للأطفال
Paediatric Intensive care
طوارئ الأطفال
Paediatric Emergency

أمراض الأطفال
Paediatric
أمراض القلب للأطفال
Paediatric Cardiology
أمراض الجهاز الهضمي للأطفال
Paediatric Gastroenterology
أمراض الصدر للأطفال
Paediatric Chest Medicine
أمراض الروماتيزم للأطفال
Paediatric Rheumatology
أمراض الغدد الصماء للأطفال
Paediatric Endocrinology
الامراض العصبية للأطفال
Paediatric Neurology
أمراض الدم للأطفال
Paediatric Hematology
أمراض الكلى للأطفال
Paediatric Nephrology
طب حديثي الولادة
Neonatology
الامراض المعدية للأطفال
Paediatric Infectious Diseases
زراعة الكبد للأطفال
Pediatric Transplant Hepatology

)Surgery( الجراحة
جراحة الكبد
Hepatobiliary Surgery
زراعة الكبد
Transplant Hepatology
جراحة الحوادث
Trauma Surgery
جراحة المسالك البولية
Urology Surgery
جراحة الجهاز الهضمي
Gastroenterology
جراحة القولون
Colorectal Surgery
جراحة الثدي
Breast Surgery
جراحة الغدد الصماء
Endocrine Surgery

الجراحة العامة
General Surgery
جراحة أطفال
Paediatric Surgery
جراحة تشوهات القلب
Congenital Cardiac Surgery
جراحة القلب والصدر
Cardiothoracic Surgery
جراحة الكلى
Kidney Surgery
الجراحة التجميلية
Plastic Surgery
الجراحة التجميلية للراس والرقبة
Plastic Surgery Within the Head and Neck
جراحة الاعصاب
Neurosurgery
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جراحة البدانة
Bariatric Surgery
الحروق
Burns
الجراحة التجميلية
Cosmetic Surgery
جراحة اورام وسرطان الجلد
Melanoma and Skin Cancer

جراحة الاوعية الدموية
Vascular Surgery
جراحة الشفة والحنك
Cleft Lip and Palate Surgery
جراحة الوجه والفكين
Cranio-Maxillo-Facial Surgery
الجراحة الدقيقة
Microsurgery
الجراحة الترميمية
Reconstructive Surgery

)Orthopaedic( العظام
جراحة العظام للأطفال
Paediatric Orthopedic
جراحة العظام للإصابات الرياضية
Orthopaedic Sport Injuries

جراحة العظام
Orthopedic Surgery
جراحة اليد
Hand Surgery
جراحة العمود الفقري
Spine Surgery

) Physiotherapy and Rehabilitation( العلاج الطبيعي والتأهيلي
علاج الجهازين الدوري والتنفسي (عمليات الصدر
)والقلب
Cardiovascular & Pulmonary Treatment
العلاج المائي
Hydrotherapy
الإصابات الرياضية
Sport injuries
)KKT( معالجة العمود الفقري بطريقة
KKT Treatment
طب تقويم العظام
Osteopathy

)علاج الجهاز الحركي (العظمي والعصبي والعضلي
Treatment of locomotor system (Skeletal, Neuro and
Muscular)
)العلاج العصبي (المخ والاعصاب والعمود الفقري
Neurological Treatment (Brain, Nerves and Vertebra)
علاج المسنين
Geriatric Treatment
أمراض النساء والولادة
Obstetrics & Gynaecology Diseases
طب تقويم العمود الفقري
Chiropractic Medicine

)Ear & Nose & Throat( الاذن والانف والحنجرة
جراحة الأنف والجيوب الأنفية
Rhinology and Sinus Surgery
أمراض الحنجرة واضطرابات الصوت
Laryngology and Voice Disorders
جراحة الاذن والانف والحنجرة للأطفال
Pediatric Otorhinolaryngology
طب اضطرابات النوم
Sleep Medicine
الاضطرابات السمعية
Audiology Disorders

جراحة الاذن والانف والحنجرة
Ear, Nose & Throat Surgery
جراحة الأورام بالراس والرقبة
Head and Neck Oncologic Surgery
تجميل الوجه والجراحة الترميمية
Facial plastic and reconstructive surgery
أمراض الاذن
Otology
أمراض الاذن العصبية
Neurotology
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( Ophthalmology ( العيون
أورام العيون
Ocular Oncology
الجراحة التجميلية للعيون والحجاج
Oculoplastic and Orbit Surgery
امراض انسجة العين
Ophthalmic Pathology
امراض العيون للأطفال
Pediatrics Ophthalmology
جراحة الشدفة الامامية للعيون
Anterior Segment Surgery

أمراض العيون
Ophthalmology
النزول الأبيض والجراحات التصحيحية
Cataracts and Refractive Surgery
امراض قرنية العين والاجزاء الخارجية
Cornea and External Disease
أمراض ضغط العيون
Glaucoma
أمراض العيون العصبية
Neuro-Ophthalmology

)Dermatology( الامراض الجلدية
الجراحة التجميلية الجلدية
Cosmetic Dermatology
المناعية الجلدية والحساسية
Allergy and Immunohematology
العلاج الضوئي للامراض الجلدية
phototherapy
التهاب الجلد التماسي
Contact dermatitis

امراض الانسجة الجلدية
Dermatopathology
الامراض الجلدية للأطفال
Pediatric Dermatology
التشخيص عن بعد للامراض الجلدية
Teledermatology
)الجراحة الدقيقة (موهس
Mohs Surgery (Microsurgery)

)Obstetrics & Gynecology( أمراض النساء و الولادة
طب الامومة
Maternal Medicine
المخاطر العالية للحوامل
High Risk Pregnancy
أمراض المسالك البولية للنساء
Urogynecology
التداخلات البسيطة لأمراض النساء
Minimal Invasive Gynecology
أمراض النساء الإنجابية
Reproductive Endocrinology/Infertility

أمراض النساء والولادة
Obstetrics & Gynecology
أمراض النساء
Gynecology
مضاعفات الحمل المبكرة
Early Pregnancy Complications
طب الاجنة
Fetal Medicine
امراض الحوض والجراحة الترميمية
Female Pelvic Medicine and Reconstructive
Surgery
أورام النساء
Gynecologic Oncology
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)Radiology( الاشعة
اشعة الرنين المغناطيسي
MRI
الاشعة المقطعية لشرايين القلب
CT Angiography
ا لتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني
PET-CT/ PET Scan
اشعة تصوير الثدي
Mammography
الاشعة النووية
Nuclear Radiology bone scan, thyroid scan,
and thallium cardiac stress test

الاشعة العادية
Plain x rays
الاشعة المقطعية
CT Scan
تصوير بالموجات فوق الصوتية
Ultrasound
اشعة التنظير
Fluoroscopy, including upper GI and barium enema
الاشعة التداخلية
Interventional Radiology
العلاج الاشعاعي
Radiation Therapy

)Medical Laboratories( المختبرات الطبية
أمراض الدم
Hematopathology
أمراض كيمياء الدم
Chemical Pathology
أمراض الخلايا
Cytopathology
أمراض انسجة الجلد
Dermatopathology
امراض الانسجة للطب الشرعي
Forensic Pathology
أمراض الانسجة العصبية
Neuropathology
أمراض الانسجة للأطفال
Paediatric Pathology

الكيمياء الحيوية لطب الجينات الوراثية
Medical Biochemical Genetics
أمراض الدم
Hematology
 طب نقل الدم/بنك الدم
Blood Banking/Transfusion Medicine
علم الكيمياء الحيوية
Biochemistry
أمراض المناعة والحساسية
Immunology & Allergy
الكائنات الدقيقة
Microbiology
أمراض الانسجة
Pathology

)Anesthesia( التخدير
التخدير الموضعي
Local Anesthesia
تخدير الحبل الشوكي
Spinal Anesthesia
تخدير الولادة
Obstetric Anesthesia
تخدير جراحة العظام
Orthopedic Anesthesia
تخدير الأطفال
Pediatric Anesthesia
طب الاوجاع
Pain Medicine

التهدئة المتيقظة
Conscious sedation
التهدئة اللاوعيية
Unconscious sedation
التخدير العام
General Anesthesia
تخدير جراحة القلب والصدر
Cardiothoracic Anesthesia
تخدير العناية المركزة
Critical Care Anesthesia
تخدير جراحة الاعصاب
Neurosurgical Anesthesia

)Alternative & Complementary Medicine( الطب البديل والتكميلي
الطب الصيني التقليدي
Chinese Traditional Medicine

الطب التجانسي
Homeopathy
الطب الهندي التقليدي
Traditional Indian Medicine – Ayurveda
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)Allied Health Services( الخدمات الصحية المساعدة
)التأهيل البصري (نظارات طبية وعدسات
Optical Rehabilitation (Medical Glasses and
Lenses)
صحة البيئة والصحة المهنية
Health Environment & Occupational Health
تأهيل النطق
Speech Rehabilitation
صحة المسافرين
Travel Health
الارشاد النفسي
Psychiatric Counselling
استشارات تغذية
Dietetic Counselling
استشارات للامراض الوراثية
Genetic Counselling
الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة
Industrial Parties and Assistive Devices
طب اقدام
Foot medicine(Podiatry)

الخدمات الاسعافية
Ambulatory Services
الصحة العامة
Public Health
طب الطيران
Flight Medicine
الطب الشرعي
Forensic Medicine
رعاية كبار السن
Geriatric Care
الرعاية الصحية المنزلية
Home Health Care
التأهيل السمعي
Audiology Rehabilitation
خدمات رعاية صحية خاصة
Private Health Care Services
الرعاية الصحية الأولية بالمؤسسات التعليمية والشركات
Primary Healthcare at Educational Establishments and
Companies
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