فتح باب القبول للفصل الثاني 2021
مرحبا بكم في كلية فاطمة للعلوم الصحية  ،يرجى اتباع الخطوات اآلتية للتسجيل في كلية فاطمة للعلوم الصحية :
 -1تعبئة اإلستمارة الخاصة بالقبول (مرفق)
 -2توفير المستندات المطلوبة ( يرجى احضار األصل من المستندات الثبوتية) :
 صورة من جواز سفر الطالبة مع الرقم الموحد أو الفيزا  +صورة من الهوية اإلماراتية للطالبة
 صورة من جواز سفر األب مع الرقم الموحد أو الفيزا  +صورة من الهوية اإلماراتية لألب
 صورة من جواز سفر األم مع الرقم الموحد أو الفيزا  +صورة من الهوية اإلماراتية لألم
 خالصة القيد للمواطنين وأبناء المواطنات  -الرجاء إرفاقها بالكامل
 صورة طبق األصل من شهادة الثانوية العامة و مصدقة
 صورة من شهادة  EmSAT 1100أو IELTS 5.0
 صورة من شهادة الميالد
 شهادة حسن سيرة وسلوك “مستخرجة من وزارة الداخلية“
 عدد اربع صور شخصية
 السجل الدراسي للجامعة السابقة  +توصيف المواد المراد معادلتها

بعد توفير المستندات أعاله يرجى الحضور الى الكلية شخصيا  ،مع مراعاة بأن الشخص الذي
سيدخل الكلية يجب أن يبرز برنامج الحصن ونتيجة الفحص األخير لكوفيد_ 19ويجب أن
ال يتعدى  15يوما  ،كما وأن لبس الكمامات الطبية اجباري للدخول . .
في حال عدم وضوح أي من المستندات المطلوبة أو نقصان أحدها يتم إلغاء الطلب الخاص بكم للتسجيل .
القبول في الفصل الدراسي الثاني :
 -1باب القبول مفتوح من تاريخ /1نوفمبر  2020/الى /30نوفمبر 2020/
 -2و أن جميع الطالبات في الفصل الدراسي الثاني ال يتوفر لهن غير تخصص التمريض فقط
 -3ال  IELTS 5.0أو ال  EmSAT 1100متطلب أساسي للقبول .
 -4قبول شهادات الثانوية العامة بما ال يزيد عن ثالث سنوات واألولوية لخريجات سنة 2020
 -5قبول المسارين المتقدم والعام بنسبة  %70للمواطنات وأبناء المواطنات
 -6قبول المسار المتقدم لغير المواطنات بنسبة  %90ويجب أن تكون شهادة الثانوية العامة حديثة 2020
 -7ال يوجد قبول في فرع الظفرة ( المنطقة الغربية)
مالحظة  :يرجى العلم بأن األيام واألوقات المناسبة لتسليم المستندات هي من األحد الى الخميس وذلك من
الساعة  9:00صباحا وحتى  2:00ظهرا

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع األرقام اآلتية :
رقم التواصل Contact Number
025078616
037035595
067017207
028986914

االيميل Email
Sara.Islami@fchs.ac.ae
Shaikha.Alalawi@fchs.ac.ae
Fadila.rahmat@fchs.ac.ae
Reem.Alhammadi@fchs.ac.ae

مكتب القبول Admission office
Sara Islami
Shaikha Al Alawi
Fadila Rahmat
Reem Alhammadi

الفرع Campus
Abu Dhabi
Al Ain
Ajman
Al Dhafra

