بعثة صاحب
السمو رئيس الدولة
المتم ّيزين
لألط ّباء ُ

بعثة صاحب
السمو رئيس الدولة
المتم ّيزين
لألط ّباء ُ

4

المغفور له بإذن الله

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة  -حفظه الله

5

6

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء  -حاكم دبي

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

7

الكتيب اإلرشادي لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألطباء المتميزين

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

8

9
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المتم ّيزين
بعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألط ّباء ُ

الفهرس:

10

المقدمة 

12

الجزء الثاني :برامج األط ّباء الخريجين 

24

الرؤية والرسالة 

13

أولً :برنامج أط ّباء االمتياز 

26

أهداف البعثة 

13

ثان ًيا :برنامج التجسير 

26

الجزء األول :برامج طلبة كليات الطب 

14

ثالثا :برنامج التدريب القصير 
ً

26

أولً :برنامج التحضير للجزء األول من “اختبار الترخيص الط ّبي األمريكي” ( )USMLE

16

المقيمين والزمالة 
رابعً ا :برنامج األط ّباء ُ

27

ثان ًيا :منحة اجتياز الجزء األول ( )USMLE1

17

الشروط واالمتيازات 

28

ثالثا :برنامج التدريب االختياري لطلبة الطب ( )Clinical Electives
ً

18

المبتعث 
التزامات الطبيب ُ

32

رابعً ا :برنامج سنة االمتياز لطلبة كلية الطب (السنة األخيرة)

19

إجراءات التقديم لاللتحاق بالبعثة 

34

التزامات الطالب 

20

الوثائق والمستندات المطلوبة لبرامج طلبة كليات الطب 

22

إجراءات التقديم لاللتحاق بالبعثة 

23
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يســـــعى “مكتب البعثات الدراســـــية” إلى إتاحة الفرصة أمام األط ّبـــــاء المواطنين
المتم ّيزين ،الستكمال دراستهم وتدريبهم السريري ،والحصول على أعلى الدرجات
ُ

الكتيب اإلرشادي لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألطباء المتميزين

الرؤية

التخصصات الط ّبية والصحّ ية ،وذلك في إطار الحرص على
ّ
والشهادات في مختلف
تنمية وتطوير العنصر البشـــــري في قطـــــاع الرعاية الصحّ ية بدولـــــة اإلمارات العربية

أن نكون جهة االبتعاث الرائدة لقادة المستقبل

ّ
أهم القطاعات االقتصادية الخدمية.
المتحدة ،والذي ُيعدّ من
تأسســـــت ســـــنة  ،2015إلى تأهيل جيل قيـــــادي من أبناء
كما تهدف البعثة ،التي ّ
وبنات اإلمارات ،قادر على مواجهة تحديات المستقبل؛ من أجل رفد الدولة بكوادر
مهمة تعزيز وتطوير عملية التنمية الشاملة
ّ
وطاقات ُمتم ّيزة ،تحمل على عاتقها
التي وضع أسسها المغفور له بإذن الله الشـــــيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،ويسير
على ُخطاها بكلّ حكمة واقتدار صاحب الســـــمو الشـــــيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،وبتوجيهات من صاحب الســـــمو الشـــــيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،وصاحب الســـــمو الشيخ محمد
ّ
المسلحة ،وإشراف
ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات
بن زايد آل نهيان،
ّ

الرسالة
المتم ّيزين في أرقى
تقديم بعثات دراسية رائدة إلى الطلبة ُ
ّ
المحلية والعالمية؛ للمساهمة في إعداد جيل واعد
الجامعات
ّ
والتطلعات المستقبلية للدولة
يواكب جهود التنمية

ومتابعة ُمباشرة من ســـــمو الشـــــيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
ُ
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة.

أهداف البعثة
المتم ّيزين ،وإيفادهم للدراســـــة والتدريب في المراكز
Aاختيار ُنخبة من األط ّبـــــاء ُ
المتم ّيزة والجامعات المرموقة.
الط ّبية العالمية ُ

ّ
التخصصات الط ّبية؛ بهدف
ّ
مؤهلة في مختلف
Aرفد الدولة بكوادر ط ّبية وطنيـــــة

تنمية وتطوير العنصر البشري في قطاع الرعاية الصحّ ية بالدولة ،وذلك من خالل

اكتساب أحدث المعارف وأفضل الخبرات.
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برنامج التحضير
للجزء األول من
“اختبار الترخيص
الط ّبي األمريكي”
()USMLE

1

منحة اجتياز
الجزء األول
()USMLE1

2

برنامج التدريب
االختياري لطلبة
كلية الطب

الجزء األول:
برامج طلبة كليات الطب

14

3

برنامج سنة
االمتياز لطالب
كلية الطب
(السنة األخيرة)

4
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أولً:

ثان ًيا:

برنامج التحضير للجزء األول من “اختبار الترخيص

منحة اجتياز الجزء األول من اختبار ()USMLE1

الط ّبي األمريكي” ()USMLE

ُتقــدّ م هــذه المنحــة لمــن اجتــازوا الجــزء األول مــن “اختبــار الترخيــص الط ّبــي
األمريكــي” ( ،)USMLE1وباإلضافــة إلــى منــح الطلبــة ُمكافــأة ماليــة شــهرية،
فــإن هــذه المنحــة تهــدف إلــى تحضيــر مــن اجتــازوا الجــزء األول الجتياز القســم
النظــري مــن الجــزء الثانــي (.)USMLE2 CK

المتم ّيزيــن ،يهــدف إلــى تحضيرهــم
خصــص لطلبــة كليــات الطــب ُ
برنامــج ُم ّ
الجتيــاز الجــزء األول مــن “اختبــار الترخيــص الط ّبــي األمريكــي” (.)USMLE
الشروط العامة لبرنامج التحضير للجزء األول من اختبار ( :)USMLE1
Aأن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

Aأن يكون الطالب يدرس حال ًيا في إحدى كليات الطب داخل أو خارج الدولة.

Aأن يكون حاصـــــاً على معدّ ل تراكمي  3.0على األقلّ أو ما ُيعادله خالل ســـــنوات
الدراسة.

أن ّ
ّ
تعهدً ا بااللتزام بجميع شروط ومعايير البرنامج.
يوقع
A
* ُتمنح األولوية للطلبة الحاصلين على درجات عالية نظ ًرا إلى محدودية المقاعد.

شروط منحة اجتياز الجزء األول من اختبار (:)USMLE1
Aأن يجتاز اختبار (.)USMLE1

Aأن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

Aأن يكون الطالب يدرس حال ًيا في إحدى كليات الطب داخل أو خارج الدولة.
Aأن يكون حاصلً على معدّ ل تراكمي  3.0على األقلّ خالل سنوات الدراسة.
أن ّ
ّ
تعهدً ا بااللتزام بجميع شروط ومعايير المنحة.
يوقع
A

امتيازات منحة اجتياز الجزء األول من اختبار (:)USMLE1
امتيازات برنامج التحضير للجزء األول من اختبار (:)USMLE1
Aتوفير الدّ عم اإلداري واإلرشاد األكاديمي للطالب خالل فترة االلتحاق بالبرنامج.
خصصات مالية لكتب ومراجع الجزء األولُ ،تصرف م ّرة واحدة.
Aتوفير ُم ّ
Aإلحاق الطالب بدورات تحضيرية للجزء األول من االختبار.

Aتسديد رسوم اختبار (.)USMLE1

Aبعد اجتيـــــاز الجزء األولُ ،يمنح الطلبـــــة الحاصلين على منحة اجتيـــــاز الجزء األول،

بدءا من تاريـــــخ موافقة اللجنة حتى التخ ّرج؛ بشـــــرط
ُمكافأة مالية شـــــهريةً ،

المحافظة على معدّ ل ج ّيد جدً ا على األقلّ خالل سنوات الدراسة.
Aتوفير الدّ عم اإلداري واإلرشـــــاد األكاديمـــــي للطالب خالل فتـــــرة الحصول على
المنحة.

خصصات مالية لكتب ومراجع الجزء الثانيُ ،تصرف م ّرة واحدة.
Aتوفير ُم ّ
Aإلحاق الطالب بدورات تحضيرية للجزء الثاني من االختبار.

Aتسديد رسوم اختبار القسم النظري من الجزء الثاني (.)USMLE2 CK

16

17

المتم ّيزين
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ً
ثالثا:

رابعً ا:

برنامج التدريب االختياري لطلبة الطب

برنامج سنة االمتياز لطلبة كلية الطب

()Clinical Electives

(السنة األخيرة)

الم ّ
تعلقــة
تحمــل جميــع المصاريــف والنفقــات ُ
ّ
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى
بقضــاء فتــرة التدريــب االختيــاري خــارج الدولــة  Clinical Electivesلطلبــة كليــات
الطــب فــي الســنوات األخيــرة مــن الدراســة.

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إلحــاق طلبــة الســنة األخيــرة بكليــات الطــب داخــل
الدولــة ،وقبــل التخــ ّرج بكليــات الطــب فــي الواليــات المتحــدة مــدّ ة ســنة،
ومعادلــة هــذه الفتــرة بســنة االمتيــاز ،بشــرط موافقــة جهــات التراخيــص
ُ
الط ّبيــة فــي الدولــة.

شروط االلتحاق ببرنامج التدريب االختياري:
Aأن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

شروط االلتحاق بالبرنامج:

Aأن يكون الطالب قد ّ
أتم ســـــنوات دراسة الموادّ اإلكلينيكية بإحدى كليات الطب،

Aأن يكون الطالب من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

Aأن يكون حاصلً على معدّ ل تراكمي  3.5على األقلّ خالل سنوات الدراسة.

خارج الدولة.

داخل أو خارج الدولة.

Aاجتياز الجزء األول من اختبار ( )USMLE1قبل االلتحاق بالبرنامج.

Aالحصول على قبول في برنامج التدريب االختياري ( )Clinical Electivesفي الموادّ
المعتمدة.
اإلكلينيكية بأحد المستشفيات العالمية ُ

Aأن يكون الطالب في الســـــنة األخيرة من الدراســـــة بإحدى كليات الطب داخل أو
Aأن يكون حاصلً على معدّ ل تراكمي  3.5على األقلّ خالل سنوات الدراسة.
Aأن يجتاز اختبار ( )USMLE1و(.)USMLE2

Aالحصول على قبول في برنامج ُيعادل سنة االمتياز بأحد المستشفيات العالمية
المعتمدة في الواليات المتحدة األمريكية.
ُ

امتيازات البرنامج:
Aتسديد جميع الرسوم والمصاريف خالل فترة التدريب.

Aمنح ُمكافأة مالية شهرية.

Aمنح بدل تذاكر سفر ُتصرف م ّرة واحدة.
Aتوفير تأمين صحّ ي.

18

امتيازات البرنامج:
Aتسديد جميع الرسوم الدراسية أو مصاريف التدريب.
Aمنح ُمكافأة مالية شهرية.
Aمنح بدل تذاكر سفر.
Aتوفير تأمين صحّ ي.
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التزامات الطالب:
Aالمحافظة على معدّ ل تراكمي  3.0على األقلّ خالل سنوات الدراسة.
Aااللتزام بحضور الدورات التدريبية.

Aبعد اجتياز جميع أجزاء االختبار ،واســـــتيفاء باقي الشروط ،يلتزم الطالب بتقديم
طلب للحصول على ُرخصة ُمزاولــــ�ة المهنة في الواليات المتحدة( (�ECFMG Certif

التخصص من خالل
ّ
المقيمين في
 ،)icateوتقديم طلب لاللتحاق ببرامج األط ّباء ُ
نظام (.)ERAS
Aالحرص علـــــى تحصيل العلـــــم وبذل أقصى الجهـــــود في الدراســـــة ،والتقديم
ّ
المتطلبات.
لالختبارات المطلوبة واستيفاء جميع
والمتابعة األكاديمية والتوجيهات الصادرة عن
ُ
Aالتق ّيد بأنظمة اإلشـــــراف اإلداري
المكتب.

Aااللتزام بردّ جميع النفقات المالية التي ُصرفت للطالب في حالة انســـــحابه من
البرنامـــــج ،أو إلغاء التحاق الطالب بالبرنامج لســـــبب عائد لـــــه ،أو ُمخالفة ضوابط
ً
وفقا لألحكام النافذة.
ألي أسباب أخرى
المكتب ،أو ّ
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الوثائق والمستندات

إجراءات التقديم لاللتحاق بالبعثة:

المطلوبة لبرامج طلبة كليات الطب:

يجب على الطالب الراغب في االلتحاق بالبعثة والمســـــتوفي لجميع الشروط ا ّتباع

بالزي الوطني.
Aصورة شخصية حديثة
ّ

اإلجراءات اآلتية:

تتضمن صفحة الرقم الموحّ د.
ّ
Aنسخة من جواز السفر

الجهتين في صفحة واحدة.
Aنسخة من بطاقة الهوية من
ْ
Aنسخة كاملة من خالصة القيد تشمل جميع أفراد األسرة.

Aنسخة من السجلّ الدراسي لجميع السنوات الدراسية السابقة.

تقديم طلب
االلتحاق بالبعثة
عن طريق الموقع
اإللكتروني
للمكتب:

للمتقدّ مين لاللتحاق ببرنامج منحة اجتياز الجزء
Aنسخة من نتيجة اختبار (ُ )USMLE1
األول من اختبار (.)USMLE1

 Aنسخة من نتيجة اختبار ( )IFOMإن وجدت.

تحميل
المستندات
والوثائق
المطلوبة

www.sco.ae

مستندات إضافية للمتقدّ مين لاللتحاق ببرنامج سنة االمتياز:
Aخطاب قبول تدريب من المستشفى خارج الدولة.

Aنسخة من نتيجة اختبار الجزء األول ( )USMLE1والجزء الثاني (.)USMLE2

بعد الحصول على المنحة أو البعثة ُتستكمل المستندات اآلتية:
Aشهادة حُ سن سيرة وسلوك.

ّ
تعهد بااللتزام بشروط ومعايير االبتعاث.
Aتوقيع

22

١

٢

مالحظة:
تقديم الطلـــــب ال يعني ضمـــــان الحصول علـــــى البعثة ،ويخضع الطلب للشـــــروط
ّ
وتوفر المقاعد الدراسية.
واألحكام
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المتم ّيزين
بعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألط ّباء ُ

الكتيب اإلرشادي لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألطباء المتميزين

برنامج
أط ّباء
االمتياز

1

برنامج
التجسير

2

برنامج
األط ّباء
المقيمين
ُ
ّ
والزمالة

برنامج
التدريب
القصير

الجزء الثاني
برامج األط ّباء الخريجين

24
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المتم ّيزين
بعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألط ّباء ُ

أولً:

الكتيب اإلرشادي لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألطباء المتميزين

رابعً ا:

برنامج أط ّباء االمتياز

ّ
والزمالة
المقيمين
برنامج األط ّباء ُ

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى منــح الفرصــة لخريجــي كليــة الطــب لقضــاء ســنة
االمتيــاز خــارج الدولــة فــي أحــد المستشــفيات العالميــة بــدول االبتعــاث
المعتمــدة.
ُ

ّ
والزمالــة
المتم ّيزيــن ببرامــج اإلقامــة
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إلحــاق األط ّبــاء ُ
المعتمــدة.
فــي أحــد المستشــفيات العالميــة بــدول االبتعــاث ُ

ثان ًيا:
برنامج التجسير
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تحضيــر وتأهيــل األط ّبــاء الذيــن اجتــازوا اختبــار
المقيميــن فــي أحــد المستشــفيات
( )USMLEلاللتحــاق ببرامــج األط ّبــاء ُ
العالميــة بالواليــات المتحــدة.

ً
ثالثا:
برنامج التدريب القصير
يختــص هــذا البرنامــج بإلحــاق األط ّبــاء ببرامــج تدريــب قصيــرة المــدى ،خــال
ّ
تخصصية
ّ
ـبوعين وثالثــة أشــهر؛ بهــدف اكتســاب مهــارات
مــدّ ة تتــراوح بيــن أسـ
ْ
دقيقــة.
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المتم ّيزين
بعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألط ّباء ُ

الشروط العامة للقبول في برامج األط ّباء الخريجين :
المتقدّ م من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.
Aأن يكون ُ

الكتيب اإلرشادي لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألطباء المتميزين

المستندات العامة لتقديم طلب االلتحاق ببرامج األط ّباء الخريجين:
ُ
بالزي الوطني.
Aصورة شخصية حديثة
ّ

التخصصات الط ّبية أو الصحّ ية التي
ّ
Aأن يكون حاصلً على شهادة جامعية في أحد

تتضمن صفحة ال ّرقم الموحّ د.
ّ
Aنسخة من جواز السفر

الدولة.

الجهتين.
Aنسخة من بطاقة الهوية من
ْ

المعترف بها داخل أو خارج
تتوافق مـــــع أهداف البعثة ،ومن إحدى الجامعـــــات ُ

Aأن يكون حاصلً على معدّ ل  3.0أو ما ُيعادله على األقلّ عند التخ ّرج.

Aألّ يكون حاصلً على بعثة أو منحة أو ُمساعدة دراسية من جهة أخرى.

Aنسخة كاملة من ُخالصة القيد تشمل جميع أفراد األسرة.
Aالسيرة الذاتية.

Aنسخة من السجلّ الكامل للدرجات الدراسية.

Aأن يجتاز اختبـــــارات اللغة واختبارات التراخيص الط ّبية في دولة االبتعاث ،حســـــب

Aنسخة من شهادة البكالوريوس ُمب ّين فيها التقدير العام أو المعدّ ل التراكمي

Aأن يحصل على خطـــــاب قبول تدريب مـــــن أحد المستشـــــفيات العالمية بدول

Aنسخة من شهادة االمتياز بالنســـــبة إلى األط ّباء ومن في حكمهم ،و ُيستثنى

المقابلة الشخصية.
Aأن يجتاز ُ

وأي شـــــهادات أخرى إن
Aنسخة من شـــــهادة البورد والماجســـــتير والدكتوراه،
ّ

المعدّ الت المنصوص عليها في الجدول المرفق في صفحة .24
المعتمدة لدى المكتب.
االبتعاث ُ

المنشأة إلى
Aأن ُيقدّ م ما ُيفيد من إدارة التعليم الط ّبي بجهة العمل عن حاجة ُ
هذا النوع من التدريب ،وأن ُيقدّ م شـــــهادة رســـــمية ُتفيد بالحصول على إجازة
دراسية ُتعادل مدّ ة البرنامج بعد الحصول على البعثة.

Aأن يكون حســـــن السيرة والســـــلوك ،وألّ يكون قد ســـــبق الحُ كم عليه بعقوبة
الم ّ
خلة بالشـــــرف أو
جنائية أو عقوبـــــة ُمق ّيدة للحرية فـــــي جريمة من الجرائم ُ
األمانة.
أن ّ
يوقع تعهـــــدً ا بااللتزام بجميع شـــــروط ومعايير االبتعاث بعـــــد الحصول على
A
البعثة.

عند التخ ّرج.

المتقدّ مون لبرامج سنة االمتياز والتجسير.
ُ
وُ جدت.

Aنسخة من شهادة اجتياز اختبارات اللغة والتراخيص الط ّبية حسب دولة االبتعاث.

Aخطاب قبول تدريب من المستشـــــفى أو الجامعةّ ،
يوضح تاريـــــخ بداية ونهاية
والتخصص والراتب.
ّ
البرنامج،

* يجب أن تكون الشهادات الدراســـــية والوثائق صادرة عن جهة االختصاص بالدولة،
ومصدّ قة حسب األصول.
ُ

بعد الحصول على البعثة ُتستكمل المستندات اآلتية:
Aشهادة رسمية ُتفيد بالحصول على إجازة دراسية ُتعادل مدّ ة البرنامج.
Aشهادة حسن سيرة وسلوك.

Aشهادة رسمية ُتفيد بتأجيل أو إتمام الخدمة الوطنية للذكور.
ّ
تعهد بااللتزام بشروط وقواعد االبتعاث.
Aتوقيع
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الكتيب اإلرشادي لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألطباء المتميزين

المتم ّيزين
بعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألط ّباء ُ

الحدّ األدنى للمعدّ الت المطلوبة في اختبارات التراخيص الط ّبية:

امتيازات برامج األط ّباء الخريجين:
Aتسديد جميع الرسوم الدراسية أو مصاريف التدريب.

االختبار

الدولة

الحدّ األدنى لمعدّ ل القبول

ً
موظفا يستلم
المبتعث
المكافأة إذا كان ُ
Aمنح ُمكافأة مالية شـــــهرية أو نصف ُ

USMLE1

الواليات المتحدة

 228حتى ديسمبر 2021
ابتداء من يناير 2022
وناجح أو راسب
ً

للمبتعثين في برنامج
خصصات مالية ســـــنوية للكتب الدراسية (ال ُتصرف ُ
Aتوفير ُم ّ

USMLE2
)(1-300

الواليات المتحدة

244
ابتداء من يناير 2022
ً

MCCQE1
)(100-400

(للمبتعثين فـــــي برامج األط ّباء
Aمنح بدل اســـــتعداد للســـــفر ُيصرف م ّرة واحدة ُ
المقيمين وال ّزمالة فقط).
ُ

كندا

250

PLAB

بريطانيا

ناجح

AMC

أستراليا

250

رات ًبا من جهة عمله.

التدريب القصير).

Aمنح بدل تذاكر سفر.
Aتوفير تأمين صحّ ي.

للمبتعثين فـــــي الواليات المتحدة،
خصصات المالية المذكورة أعـــــاه ُتمنح ُ
الم ّ
* ُ
خصصات المالية حسب دولة االبتعاث.
الم ّ
وتختلف ُ

ّ
والزمالة فقط) فإنه
المقيميـــــن
المبتعث متزوجً ا (برامج األط ّباء ُ
Aإذا كان ُ
يحصل على االمتيازات اآلتية:

Aعالوة إضافية على الراتب الشهري.

المعالين.
Aبدل تذاكر سفر للزوج أو الزوجة وثالثة من األبناء ُ

المعالين.
Aتأمين صحّ ي ونفقات عالج للزوج أو الزوجة وثالثة من األبناء ُ

ممن تتراوح أعمارهم
Aرسوم دراسية لثالثة من األبناء في دولة االبتعاثّ ،
بين  4إلى  18سنة.

* بشرط اصطحاب الزوج /الزوجة واألوالد إلى دولة االبتعاث.
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المتم ّيزين
بعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألط ّباء ُ

الكتيب اإلرشادي لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألطباء المتميزين

المبتعث:
التزامات الطبيب ُ
Aالتواجد في دولة االبتعاث خالل مدّ ة البرنامج.

أن يكون الطبيب خير ُم ّ
مثـــــل لدولة اإلمارات العربية المتحـــــدة وأن ينقل صورة
A
ُمش ّرفة عن دولته.

أي استفسارات أو طلبات ترِد من المرشد
Aالتواصل الدائم مع المكتب ،والردّ على ّ
األكاديمي.

Aاالنتظام في الدراســـــة أو البرنامج ،والحرص على تحصيل العلم والتدريب ،وبذل
أقصى الجهود في الدراســـــة واألبحاث وفق ما هو مطلوب ،وااللتزام بالحضور

وعدم الغياب.
Aموافاة المكتب بنسخة من السجلّت الدراســـــية أو تقارير التقييم ،موضحً ا بها
وأي تقرير علمي أو دراسي يطلبه المكتب.
المعدّ الت التي حصل عليها،
ّ

Aا ّتباع جميع القوانيـــــن والنظم واللوائح المعمول بها في المستشـــــفى الذي
يتد ّرب فيه الطبيب.

ّ
التام بجميع التوجيهات الصادرة عن المكتب ،وااللتزام بمعايير وشـــــروط
Aالتق ّيد
االبتعاث وعدم ُمخالفتها ،وا ّتباع التعليمات التي تشـــــمل اختيار المستشفيات
والتخصصات الط ّبية التي سيدرسها الطبيب.
ّ
المحافظة على مســـــتوى أداء ُمتم ّيـــــز خالل فترة االبتعاث،
المبتعث ُ
Aيجب على ُ
ّ
ّ
سيتم عرضه
المتوقع؛
المبتعث عن المســـــتوى
وفي حال تد ّني مســـــتوى أداء ُ
المتم ّيزين” التخاذ اإلجراءات الالزمة.
على “لجنة بعثة رئيس الدولة لألط ّباء ُ
المبتعث بعد اســـــتكمال الدراسة أن يستأنف مهامه الوظيفية في
Aيجب على ُ
أي جهـــــة حكومية ،خالل فترة زمنية ُتماثـــــل فترة االبتعاث ،وإن
جهة عمله ،أو ّ
المبتعث بدفع رسوم المنحة الدراسية.
عدم االمتثال لذلك س ُيغرم ُ

المعادلة
المبتعث توفير جميع المســـــتندات المطلوبة وشـــــهادات ُ
Aيجب على ُ
للمكتب عند االنتهاء من الدراسة.

أهمها (الجامعة،
ّ
Aااللتزام بضوابط وقرارات التحاقه بالبرنامج الدراســـــي ،ومـــــن
التخصص ،المدّ ة الدراسية).
ّ
المستشفى ،الدولة،
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المتم ّيزين
بعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألط ّباء ُ

الكتيب اإلرشادي لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة لألطباء المتميزين

إجراءات التقديم لاللتحاق بالبعثة:
يجب على الطالب الراغب في االلتحاق بالبعثة والمســـــتوفي لجميع الشروط ا ّتباع
اإلجراءات اآلتية:

تحميل
المستندات
والوثائق
المطلوبة

تقديم طلب
االلتحاق بالبعثة
عن طريق الموقع
اإللكتروني
للمكتب:

www.sco.ae

١

٢

مالحظة:
تقديم الطلـــــب ال يعني ضمـــــان الحصول علـــــى البعثة ،ويخضع الطلب للشـــــروط
ّ
وتوفر المقاعد الدراسية.
واألحكام
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