متطلبات شركة صحة لل ـ ـتـ ــسج ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــل في الـ ـ ـ ـ ـ ــبرام ـ ـ ـ ــج ال ـ ـ ـ ـت ـ ــدري ـ ـبـ ـيـ ــة ونظام املراقبة:
 يجب أن يكون لدى املتقدمين تأشيرة دخول سارية املفعول ( خاص لغير املواطنين ) و هذا األمر ال تقوم شركة أبوظبي للخدمات الصحية
"صحة" بتوفيره.
 ال يعد االنتهاء من برنامج االمتياز /برنامج التخرج في املنشآت الصحية التابعة لشركة "صحة" تأكيد على التوظيف بنظام الدوام
ً
الكامل .بالنسبة لخريجي برامج علوم التغذية ،يرجى االطالع على املالحظات املذكورة ادناه قبل املض ي قدما.
 يجب على مقدم الطلب أرفاق كافة الوثائق املطلوبة و يحق للشركة رفض أي طلبات غير مكتملة.

االطباء
أطباء األسنان
التمريض
الطب املساعد
(باستثناء اخصائي
التغذية والصيدلة)
اخصائي التغذية
الصيدلة







امل ـ ـنش ـ ـ ـ ـأت الـ ـت ـ ـ ـدري ـ ـب ـ ـي ـ ـ ـة ح ـ ـس ـ ـب ال ـت ـخ ـ ـص ـ ـص
أبوظبي :مدينة الشيخ خليفة الطبية ،مستشفى املفرق
العين :مستشفى توام ومستشفى العين
أبوظبي أو العين :الخدمات العالجية الخارجية  /تم اكتمال العدد املطلوب للعام الحالي .
أبوظبي :مدينة الشيخ خليفة الطبية ،مستشفى املفرق
العين :مستشفى توام ومستشفى العين

 أبوظبي :مدينة الشيخ خليفة الطبية ،مستشفى املفرق
 العين :مستشفى توام ومستشفى العين
 أبوظبي :مدينة الشيخ خليفة الطبية ،مستشفى املفرق
 العين :مستشفى توام ومستشفى العين
 أبوظبي أو العين :جميع املنشآت الصحية التابعة لشركة صحة

 فيما يلي مواعيد السنة االكاديمية للتدريب ( سيتم االعالن عن أي تغيير يطرأ في املستقبل ) و يتطلب اإللتزام بالتسجيل في املواعيد
املقررة ويحق للشركة رفض أي طلب يقدم قبل او بعد مواعيد التسجيل  :مالحظة* قد تخضع التواريخ للتغيير.
مواعيد التدريب
مواعيد التسجيل
التخصص
 1سبتمبر إلى  31اغسطس
 1ابريل إلى  15مايو
فترة االمتياز لالطباء
قد تم الحصول على الحد االقص ى من املتقدمين للعام الحالي
فترة االمتياز ألطباء األسنان ( للمواطنين وغير املواطنين )
 1سبتمبر
فترة االمتياز للتمريض  /تخصصات الطب املساعد باستثناء  1مايو إلى  30يونيو
بكالوريوس في علوم التغذية
ال يوجد مواعيد تسجيل و تدريب محددة
فترة تدريب العودة للممارسة لجميع التخصصات :
االطباء
اطباء األسنان
العالج الطبيعي

التغذية السريرية (بكالوريوس علوم التغذية) يرجى االطالع على
املالحظات الهامة أدناه **
التمريض
ال يوجد مواعيد تسجيل و تدريب محددة
املرافقة السريرية  /املراقبة التدريبية

مالحظات هامة :
 يفضل تعبئة النموذج باللغة اإلنجليزية .
 يتعين على جميع املواطنين وغير املواطنين املتقدمين بطلب االلتحاق ببرامج التخرج و االمتياز في كافة
التخصصات الصحية املدرجة أعاله ،تعبئة هذا النموذج الخاص بالطلب عبر االنترنت.
 تنطبق الرسوم الدراسية املوضحة بالطلبات املقدمة عبر االنترنت على النحو التالي :
 ال يوجد رسوم دراسية للمواطنين لبرنامج العودة للممارسة في جميع التخصصات الصحية وال
تصرف لهم مكافأت او رواتب خالل فترة التدريب .وعليه فإن اإلطار الزمني املوص ي به من قبل
ً
دائرة ال صحة -أبوظبي الستمرارية برنامج العودة للممارسة هو  8ساعات يوميا ملدة خمسة أيام
في االسبوع لحين االنتهاء من البرنامج.
 ال يوجد رسوم دراسية مطلوبة من غير املواطنين في برنامج التخرج و االمتياز لتخصص التمريض
فقط.
 تطبق الرسوم الدراسية على غير املواطنين في التخصصات املتبقية لفترة التخرج و االمتياز (
األطباء  ،أطباء األسنان  ،ممتنهي الطب املساعد ) كما تطبق الرسوم الدراسية على غير املواطنين
ً
لبرنامج العودة للممارسة ( األطباء  ،أطباء األسنان  ،املمرضين و ممتنهي الطب املساعد )طبقا ملا
هو موضح أعاله.
 ال يوجد رسوم دراسية للمواطنين أو غير املواطنين في برامج تدريب املرافقة السريرية  /املراقبة
السريرية ملدة اقصاها  8أسابيع للتدريب وحسب الطاقة االستيعابية للمنشأة الصحية
املختارة ،وفي حال زادت املتطلبات الخاصة باملرافقة السريرية و املراقبة السريرية عن  8اسابيع،
سوف يتم احتساب الرسوم بالتبعية.
 يتعين تسديد الرسوم الدراسية كدفعة واحدة قبل بداية فترة التدريب أو حسب شروط الدفع
الخاصة بمنشآت الرعاية الصحية والتي يمكن مناقشتها على اساس اتباع تأكيد القبول الفردي
 علوم التغذية السريرية و علوم التغذية
 ال تقوم شركة صحة بتعيين إخصائي تغذية وبالتالي ال تقوم بتقديم برنامج العودة للممارسة او
برامج التخرج قبل تقديم الطلبات عبر شبكة االنترنت إلى شركة أبوظبي للخدمات الصحية

"صحة" ،يرجى التحقق من الجدول ادناه للتأكد من حصولك على درجة البكالوريوس او شهادة
في التغذية السريرية.
 وفي حال حصولك على درجة البكالوريوس في علوم التغذية ،ستقوم دائرة صحة -أبوظبي بتقديم
قائمة من الشركات التي يمكنك التقدم لها بطلب الحصول على وظيفة.
 متطلبات املؤهالت الوظيفية الصادرة من قبل دائرة صحة – ابوظبي بتخصصات التغذية
السريرية و التغذية
 أمثلة على املؤهالت املعادلة ملؤهالت التغذية السريرية و التغذية:
التغذية
التغذية السريرية
بكالوريوس في علوم الغذاء و التغذية
بكالوريوس في علوم التغذية
بكالوريوس في علوم التغذية
بكالوريوس في علوم التغذية و علم النظم الغذائية
بكالوريوس في علوم التغذية و تكنولوجيا الغذاء
بكالوريوس في العلوم الصحية(التغذية الرئيسية)
بكالوريوس في زراعة األرض الجدباء /االغذية والتغذية من
جامعة االمارات (كلية نظم الغذاء)
بكالوريوس في علم الغذاء وإدارة خدمة نظم الغذاء
بكالوريوس في التدبير املنزلي(التغذية الرئيسية)
للمزيد من املعلومات حول منشآت التدريب غير التابعة لشركة صحة او متطلبات ترخيص املهنيين الصحيين
 ،يرجى التواصل مع دائرة الصحة على الرابط هنا .

