اإلعالن عن بدء التسجيل باالمتحانات التأهيلية لبرامج االقامة "تنسيق" 2020-2019
يسر دائرة الصحة اإلعالن عن بدء التسجيل لالمتحانات التأهيلية لبرامج االقامة "تنسيق".
ينظم برنامج تنسيق عملية االلتحاق ببرامج التدريب المعتمدة ،وتوزيعهم على مراكز التدريب في إمارة أبو ظبي .حيث تم اضافة برامج
جديدة لهذا العام ،بحيث اصبح تنسيق يشمل:
 برنامج طب االقامة للطب البشري وتخصصاته.
 برنامح طب االقامة للصيدلة السريرة.
 برنامج طب االقامة لطب االسنان وتخصصاته.
الشروط المطلوبة لاللتحاق
 .1اجتياز االمتحان التأهيلي للبرنامج (مالحظة :ال يجب على المتقدمين الذين اجتازوا االمتحان التأهيلي لعام  2019إعادة
االمتحان).
 .2الحصول على شهادة اتمام البكالوريوس من موسسة اكاديمية معتمدة ،مع إتمام سنة االمتياز قبل 2020/8/31
 .3االنتهاء من متطلبات التخرج بعد أول يناير( 2015لغير المواطنين).
 .4الحصول على شهادة االيلتس ( بمعدل  6أو أعلى) أو التوفل ( بمعدل  550أو أعلى)
 .5أن يستوفي المتقدم شروط الترخيص ،وان ال يكون منقطع عن العمل حسب شروط متطلبات ترخيص المهنيين الصحيين .2017
 .6ان ال يتجاوز عمر المتقدم  35عاما.
مواعيد االمتحانات
يجب على المتقدمين اجتياز االمتحان التأهيلي قبل الشروع في تعبئة االستمارة.
تعقد االختبارات التأهيلية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة – العين
مواعيد االمتحانات كالتالي:
الطب البشري:
 14 ديسمبر 2019
 11 يناير 2020
 1 فبراير 2020
 22 فبراير2020
 14 مارس 2020
طب االسنان :
 18 يناير 2020
 7 مارس 2020
مالحظة سيتم تطبيق امتحان  MFDSالجزء االول والثاني ،اعتبارا من العام .2021
الصيدلة السريرية:
 18 يناير 2020
 7 مارس 2020

االستفسارات:
لالستفسار عن
أسئلة عامة عن االمتحان او اجراءات
التسجيل لالمتحان
معلومات عامة عن برامج االقامة التابع
لدائرة الصحة – ابوظبي (تنسيق)

التواصل على

الصفحة االلكترونية
/https://fmhsmeb.uaeu.ac.ae

cmhsmeb@uaeu.ac.ae
+97137137161
 tanseeq@doh.gov.aeاالستفسارات المتعلقة بتنسيق:
+97124193476/3280

https://www.tamm.abudhabi/en/as
pects-oflife/healthsafety/healthcareprofessi
onals/medicaleducationprogramme
s/requesttobeenrolledinpostgraduat
emedicaleducationtanseeq

** ألي استفسارات خاصة باالمتحان ،الرجاء التواصل مباشرة مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة – العين
عبر وسائل التواصل المبينة أعاله.** سيتم تفعيل برنامج التسجيل للتنسيق في الفترة بين  1مارس  2020الى  31مارس  2020على موقع دائرة الصحة لكافة البرامج.

