
 

 شبكة البلسم الطبیة العربیة

 
www.albalsem.net 
www.albalsem.info 

خدمات طبیة راقیة من عدد من الدول العربیة 
 واألجنبیة

 دلیل الخدمات
  خدمات أكادیمیة وعلمیة-1

رقم  نوع الخدمة
 لصفحةا

 1 دورات طبیة انتظام وعن بعد
 2 دبلومات طبیة انتظام وعن بعد
 2 دراسات علیا  انتظام وعن بعد

خدمة توفیر المراجع واالسطوانات 
 الطبیة

3 

وتوفیر األبحاث خدمة الترجمة 
 الطبیة

3 

 خدمات خاصة بالمرضى وذوي االحتجاجات -2
 الخاصة

 4 تنسیق عالج المرضى بالخارج
ر عالجات ومستلزمات توفی

 المرضى
4 

 خدمات خاصة للمؤسسات الطبیة العالجیة -3
 – معاھد – مراكز –مستشفیات (والتعلیمیة 

 )إلخ000جمعیات طبیة 
توفیر الكوادر الطبیة في مختلف 

 التخصصات
4 

 4ودورات توفیر مطبوعات وأجھزة 

)1( 
  خدمات أكادیمیة وعلمیة-1

 دورات طبیة انتظام وعن بعد
دورة اإلس  عافات األولی  ة للح  االت الطارئ  ة     1

 للمتخصصین
 دورة نظم إدارة الصیدلیات 2
دورات الرعای  ة المرك  زة لألطف  ال وح  دیثي   3

 الوالدة
 دورة مھارات فنون البیع و التسویق الطبي 4
  علي البطندورات الموجات فوق الصوتیة 5
 دورات مناظیر الجھاز الھضمي 6
دورات الموجات فوق الص وتیة عل ي القل ب          7

 للكبار
دورات الموجات فوق الص وتیة عل ي القل ب          8

 لألطفال
دورات رعای  ة الح  االت الحرج  ة و الت  نفس     9

 الصناعي
 دورات األساسیات العملیة لقسطرة القلب 10
عملی     ة دورات األساس     یات و التطبیق     ات ال 11

 لرسم القلب
ف  ي مج  ال  دورات الموج  ات ف  وق الص  وتیة  12

 النساء والتولید
دورات األساسیات العملیة لجراح ة األوعی ة      13

 الدمویة
دورات الرعای  ة المرك  زة لألطف  ال وح  دیثي   14

 الوالدة
دورات أساس       یات وتطبیق       ات المن       اظیر  15

 الصدریة
دورات األش      عة التشخیص      یة ألخص      ائي   16

  الطبیعيالعالج
 دورة إصابات المالعب و الطب الریاضي 17

)2( 
  طبیة انتظام وعن بعددبلومات

 
 دبلومة مكافحة العدوى 1
دبلومة تقییم األداء والجودة في القطاع  2

  الصحي
 دبلومة إدارة المستشفیات 3
 دبلومة التقنین العلمي لطب األعشاب 4
 دبلومة اإلرشـــــــاد النفسي 5
 دبلومة التسجیل الطبي 6
  القطاع الصحيفيدبلومة إدارة التمریض  7
 دبلومة التسویق الطبي 8
 دبلومة التقنیـــة الحیویـــة 9

 دبلومة السكرتاریة الطبیة 10
 القطاع فيدبلومة السالمة والصحة المھنیة  11

 الصحي
التوعیة ( دبلومة مھارات مكافحة التدخین  12

 )والعالج 
 دبلومة التحریر واإلعالم الصحي 13
 دبلومة اإلحصاء الطبي 14
 ب المسنیندبلومة ط 15
 دبلومة الصحة الجنسیة 16
 دبلومة نظم إدارة الصیدلیات 17

ü مدتھا ستة شھورومات لجمیع ھذه الدب. 
ü ورم التعلیم عن بعد وال تستوجب الحضالدراسة بنظا 
ü عنوانھإلى المنھج إرسالس یتم اربعد تسجیل الد  
ü في نھایة الدبلومة یتم اختبار الدارس عبر اإلنترنت 
ü ھ معتمده من الخارجیة  ومن وزارة الصحة شھادة الدبلوم

 .أیضا رغب في ذلك إذاالمصریة ومن سفارة الدارس 
 

 زر موقنا أو اتصل بنا لمعرفة الجدید في خدماتنا

http://www.albalsem.net
http://www.albalsem.info


 خاصة
تصمیم مواقع إنترنت واإلشراف 

 علیھا
4 

 4 ودعائیةحلول تسویقیة 
  خدمات تصمیم مواقع  وجرافیك طبیة-4

 فتصمیم مواقع طبیة واإلشرا
 علیھا

5 

 5 طبیةتصمیم جرافیك وفالشات 
 5 إصدار مجالت ونشرات صحیة

 أتصل بنا
 (مصر) 00966568726003(السعودیة 

0020122343491( 
info.info@albalsem 

)3( 
 

 خدمة توفیر المراجع واالسطوانات الطبیة
ول عب  ر من  دوبي البلس  م المعتم  دین ف  ي ع  دد م  ن ال  د  

 وبك     ل بس     اطة أالنالعربی     ة واألجنبی     ة تس     تطیع 
الحص   ول عل   ى أي كت   ب أو مراج   ع أو مج   الت أو  

 ب  رامج طبی  ة كم  ا توج  د ل  دینا أیض  ا       أواس  طوانات 
وعبر مندوبنا في سوریا خدم ة ت وفیر الكت ب الطبی ة          

 .المترجمة
 

 وتوفیر األبحاث الطبیةخدمة الترجمة 
اآلن وبإش    راف ع    دد م    ن األطب    اء ف    ي مختل    ف      
التخصص   ات نق   وم بترجم   ة المواض   یع واألبح   اث    
ورس   ائل الماجس   تیر وال   دكتوراه كم   ا نق   وم أیض   ا      

 .بتوفیر النص الكامل لألبحاث الطبیة
 

 خدمات أكادیمیة وعلمیة أخرى
ü تب    رات دورات خب    رة فردی    ة ف    ي مج    ال المخ

 دورات التطبیقات العملیة لألش عة المقطعی ة   18
 و الرنین

دورات األش      عة التشخیص      یة ألخص      ائي   19
 العالج الطبیعي

 دورات التطبیقات العملیة لجراحات الفقرات 20
 دورات التطبیقات العملیة للتحالیل الطبیة 21
 عملی        ة ف        ي جمی        ع    دورات تدریبی        ة 22

 التخصصات
المحت  وى  (دورة مھ  ارات مكافح  ة الت  دخین    23

 )العلمي واألسس العالجیة
 دورة في الطب النبوي 24
دورات تقوی  ة ف  ي العل  وم الطبی  ة األساس   یة      25

 لطالب كلیات الطب والمعاھد الصحیة
 دورات متخصصة في التغذیة العالجیة 26
ü  یة  ومن وزارة شھادة الدورة معتمده من الخارج

الصحة المصریة ومن سفارة الدارس إذا رغب في 
 .ذلك أیضا

ü  دورات التقویة في العلوم الطبیة األساسیة لیس
 .لھا شھادات وبنظام الحضور ولیس االنتساب

 خدمات خاصة بالمرضى وذوي االحتجاجات -2
 الخاصة

 تنسیق عالج المرضى بالخارج
تش   فیات عب   ر اتفاقی   ات معتم   دة م   ع ع   دد م   ن المس   

الجامعی   ة والخاص   ة المعتم   دة ف   ي مص   ر واألردن    
إیم  ان مش  رفي .یھ  اب ودإ.وتح  ت إش  راف ك  ال م  ن د

خدم  ة تنس  یق ع  الج المرض  ى بش  بكة البلس  م ن  وفر       
للمرضى عالجات تحت إشراف كب ار أس اتذة كلی ات      
الطب واألخصائیین في مختلف التخصصات الطبی ة        

ن ھ دفنا ھ و الج ودة      وال. بأسعار ثابتة ومناسبة ج دا      
ف  ي ھ   ذه الخدم   ة ت  م اختی   ار المستش   فیات الجامعی   ة   
وع  دد م  ن المستش  فیات والمراك  ز التشخیص  یة دون    

م أرق    ى الخ    دمات العالجی    ة یغیرھ    ا لض    مان تق    د

 
 دراسات علیا انتظام وعن بعد 

 سإذا كنت ترغب في الحصول على دراسات علیا بعد البكالوریو
یع التخصصات في جم)  بوورد– دكتوراه – ماجستیر –دبلوم (

عدن و (الطبیة من الجامعات المصریة والسوریة واألردنیة والیمن 
 أتصل بنا ) صتعاء

تصمیم مواقع  وجرافیك ونشرات خدمات  -4
 طبیة

  علیھافتصمیم مواقع طبیة واإلشرا
یقوم الطاقم الطبي والطاقم اإللكتروني لشبكة البلسم والمواقع التابعة      

ات والمراك  ز والجمعی  ات واإلدارات   لھ  ا بتص  میم مواق  ع للمستش  فی   
الطبی    ة وك    ذلك  لألطب    اء وأس    اتذة الكلی    ات والمعاھ    د الص    حیة       
واإلشراف علیھا علمیا وإلكترونیا والمساھمة في إشھار ھذه المواقع 

 .وذلك بوضع بانرات دعائیة لھا في الصفحة الرئیسیة لشبكة البلسم
والط   اقم الط   اقم الطب   ي  ش   رف علیھ   ا   الت   ي ینم   اذج م   ن المواق   ع  

 اإللكتروني لشبكة البلسم

www.albalsem.net 

 
sleep-sa.net www.  www.basahi.ne 

 
alisalamah.net  

 
اإللكتروني نماذج من التغطیات الطبیة التي أشرف علیھا الطاقم الطبي و

 لشبكة البلسم 

http://www.albalsem.net
http://www.basahi.ne


واألس  نان والتخصص  ات الجراحی  ة وع  دد م  ن    
التخصص  ات الطبی  ة العالجی  ة وأجھ  زة عی  ادة      
مكافحة التدخین تحت إشراف نخبة من األطب اء    

 إنواألساتذة في كل من السعودیة ومصر علما    
ھ  ذه ال  دورات ل  یس لھ  ا ش  ھادات معتم  دة حی  ث   
یعط ى فق  ط ش ھادة خب  ره م ن الطبی  ب المش  رف    

 .على ھذه الدورات
ü جیل الطالب الحاصلین عل ى الثانوی ة العام ة          تس

 في مختل ف    سالبكالوریوو  في شھادات الدبلوم    
التخصصات الطبیة في كل م ن مص ر وس وریا     
والیمن وقریبا بأذن اهللا في دول عربیة وأجنبی ة     

 .أخرى
ü        التدقیق اإلمالئي والنحوي للمؤلف ات والمج الت

 الطبیة
ü     برتك ول (المساعدة في صیاغة مشاریع العم ل (

 .لألبحاث والرسائل الطبیة
ü   غرافی   ة والمس   اعدة ف   ي عم   ل الدراس   ات الدیم

 .الطبیةواإلحصائیة 
ü        المساعدة في توفیر األجھزة الطبی ة للمؤسس ات

 العالجیة والتعلیمیة
ü    إع   داد الدراس   ات للب   رامج والمش   اریع الطبی   ة

 .الخیریة واالستثماریة
 زر موقنا أو اتصل بنا لمعرفة الجدید في خدماتنا

 

)3( 

 .وبأسعار ثابتة ومناسبة
 توفیر عالجات ومستلزمات المرضى

عب  ر من  دوبي البلس  م ف  ي المعتم  دین ع  دد م  ن ال  دول   
 یتم توفیر طلب ات المرض ى وذوي        ةیالعربیة واألجنب 

االحتجاج   ات الخاص   ة م   ن األدوی   ة والمس   تلزمات    
والت  ي تك  ون ع  ادة غی  ر مت  وفرة ف  ي بل  دانھم مقاب  ل      

 . مسبقاةرسوم خدمة بسیط ومحدد
 

 خدمات خاصة للمؤسسات الطبیة العالجیة -3
 – معاھد – مراكز –مستشفیات (والتعلیمیة 

 )إلخ000جمعیات طبیة 
 در الطبیة في مختلف التخصصاتتوفیر الكوا

عبر اتفاقیات معتم دة م ع ع دد م ن مكات ب التوظی ف          
 لمصر وسوریا والیمن ی تم اختی ار أفض    في كل من    

 الطبی   ة اتص   التخصالك   وادر الطبی   ة ف   ي مختل   ف   
الص      یادلة  والتمریض      یة وواألكادیمی      ةالعالجی      ة 

 .وتخصصات األسنان واألشعة والمختبرات
 ورات خاصةتوفیر مطبوعات وأجھزة ود

ی  تم ت  وفیر متطلب  ات المستش  فیات والمراك  ز الطبی  ة      
والمعاھد والجمعیات الطبیة من المطبوع ات العلمی ة        

 والبرامج اإللكترونیة الطبیة والتنس یق      تواألسطوانا
لدورات خاصة ف ي مختل ف التخصص ات  لمنس وبي         

 .ھذه المؤسسات العالجیة والتعلیمة
 حلول تسویقیة ودعائیة

لس   م والمواق   ع التابع   ة لھ   ا ومن   دوبي  عب   ر ش   بكة الب
البلس   م ی   تم التس    ویق لخ   دمات المؤسس   ات الطبی    ة     
العالجی   ة والتعلیم   ة بتنفی    ذ مجموع   ة م   ن الحل    ول     

.  المتنوع ة  ةالدعائی   نم اط  األ  واالستفادة م ن   واألفكار
كما یقوم فریق متخصص في التسویق الطبي بوضع  

 .حلول للمؤسسات الطبیة المتعثرة
)4( 

  
 
  بنااالتصالللحصول على خدماتنا یرجى 

 
(  مصر-) 00966568726003(عودیة الس

 ) 00967711733521(  الیمن -) 0020122343491
 )00963944706100( سوریا –

info.info@albalsem 
)5( 

 


