متطلبات االلتحاق ببرنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية 2021 -
يسر هيئة الصحة في دبي اإلعالن عن متطلبات االلتحاق ببرنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية ،وذلك حسب الشروط التالية:
المعايير المطلوبة:
 الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها من إحدى كليات الطب المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية.
)(https://imed.faimer.org/- https://search.wdoms.org/


إ كمال برنامج امتياز معترف به لمدة ال تقل عن سنة ،شرط أال تزيد مدة االنقطاع بين التخرج وبرنامج االمتياز عن  12شهرا.



أال تتجاوز المدة بين الحصول على شهادة البكالوريوس والتسجيل في البرنامج عن  5سنوات ،وال تتجاوز عن  4سنوات لشهادة سنة االمتياز.



الحصول على شهادة اتقان اللغة االنجليزية (توفل =  550نقطة أو أ كثر  /أيلتس=  6نقاط أو أ كثر – الفرع األكاديمي  /اختبار اللغة
اإلنجليزية المهنية ) 300 = (OETنقطة أو أ كثر = (.))C+



أن يكون المتقدم من المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة و يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة الهوية اإلماراتية.



ينبغي على الحاصلين على شهادة البكالوريوس او سنة االمتياز من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة توفير التالي:


تصديق الشهادات من سفارة الدولة في بلد اإلصدار.



تصديق الشهادات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في اإلمارات.



معادلة الشهادات من وزارة التربية والتعليم في اإلمارات.



توفير تقرير التحقق من المصدر األساسي ( )PSVلجميع الشهادات.



اجتياز اختبار القبول في برامج اإلقامة ( )EMREEبنجاح والذي ينعقد في جامعة اإلمارات العربية المتحدة بمدينة العين ،وذلك قبل الشروع في
تقديم طلب االلتحاق لبرنامج دبي للتخصصات الطبية ،حيث تقوم كلية الطب والعلوم الصحية ( )CMHSالتابعة لجامعة اإلمارات بتنظيم
االختبار.
ينبغي على المتقدم أال يكون منقطعا ً عن ممارسة العمل الطبي لمدة أطول من  12شهرا ً في أي وقت من األوقات ،ما عدا ملتحقي الخدمة



الوطنية للمواطنين ومن توقف عن التدريب بسبب تبعيات الظروف الراهنة.
التخصصات المتاحة في برنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية






طب األسرة (مواطني دولة اإلمارات فقط)
االمراض الجلدية (مواطني دولة اإلمارات فقط)
طب التخدير
األشعة التشخيصية
الطب الباطني








الطب النفسي
طب العيون
طب النساء والوالدة
طب األطفال
طب الطوارئ
طب األعصاب







الجراحة العامة
جراحة المسالك البولية
جراحة الحوادث والكسور
جراحة المخ واألعصاب
األنف واألذن والحنجرة

التسجيل والقبول في البرنامج
ف
 تعطى األولوية لمواطني دولة اإلمارات ي جميع التخصصات.


سيتم تضمين المعدل الترا كمي الجامعي مع درجة اختبار القبول في برامج اإلقامة ( )EMREEمن ضمن معايير القبول في البرنامج.





تعتبر درجة اجتياز المقابالت المتعددة القصيرة ( )MMIوالمقابالت التخصصية ضمن معايير القبول في البرامج.
ثان تمشيا ً مع المعايير التي حددتها لجنة التقييم
قد يتم تقديم بعض التخصصات لغير المواطنين كخيار ٍ
تعطى األولوية ألقارب موظفي هيئة الصحة بدبي.

التسجيل في اختبار القبول في برامج اإلقامة ()EMREE
للحصول على المعلومات المتعلقة بالتسجيل في اختبار القبول في برامج اإلقامة ( ،)EMREEالرجاء التواصل مع العناوين التالية:


الموقع اإللكترونيhttps://fmhsmeb.uaeu.ac.ae/ :

عناوين التواصل مع برنامج دبي للتخصصات الطبية
DRTP@dha.gov.ae
 البريد اإللكتروني:


الموقع الجغرافي:

إدارة التعليم الطبي واألبحاث – هيئة الصحة بدبي

البريد اإللكترونيcmhsmeb@uaeu.ac.ae :

الهاتف04-2191158 / 04-2191457 / 042191791 :
https://goo.gl/maps/HBHkrBtqWQVFEPAC6

