
 

 شروط القبول في كلية فاطمة للعلوم الصحية 

 التخصصات المتوفرة في كلية فاطمة للعلوم الصحية : 

 فرع عجمان ظفرةفرع ال فرع العين فرع أبوظبي  عدد الساعات  التخصص 

  ✓  ✓  ✓  ✓ 127 البكالوريوس في التمريض

    ✓  ✓ 160 البكالوريوس في الصيدلة

    ✓  ✓ 137 الطبيالبكالوريوس في األشعة والتصوير 

  ✓   ✓  ✓ 133 البكالوريوس في اإلسعاف والطوارىء

    ✓  ✓ 138 البكالوريوس في العالج الطبيعي

     ✓ 125 يوس في علم النفسورالبكال

  ✓  ✓  ✓  ✓ - مساعد الرعاية الصحيةدبلوم 

 

 : للمدارس الحكومية شروط النسبة في الثانوية العامة 

 المسار العام  المسار المتقدم  مسار النخبة   التخصص 

 80 70 70 البكالوريوس في التمريض

  NA 85 80 البكالوريوس في الصيدلة

 85 80 75 البكالوريوس في األشعة والتصوير الطبي

 80 75 75 البكالوريوس في اإلسعاف والطوارىء

 90 80 75 البكالوريوس في العالج الطبيعي

 85 80 75 النفسيوس في علم ورالبكال

 60 60 60 مساعد الرعاية الصحيةدبلوم 

 شروط النسبة في الثانوية العامة للمدارس الخاصة : 

مجلس  التخصص 

   التعاون 

برنامج البكالوريا  النظام البريطاني   النظام األمريكي 

  IB الدولية

  مدارس أدنوك

 C 5 80 70 90 البكالوريوس في التمريض

 C 5 85 85 90 البكالوريوس في الصيدلة

 C 5 80 80 90 البكالوريوس في األشعة والتصوير الطبي

 C 5 80 75 90 البكالوريوس في اإلسعاف والطوارىء

 C 5 80 80 90 البكالوريوس في العالج الطبيعي

 C 5 80 80 90 يوس في علم النفسورالبكال

 C 3 60 60 60 مساعد الرعاية الصحيةدبلوم 

  شروط النسبة في الثانوية العامة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية :

ATHS Average Score (fchs.ac.ae) 

 

 

 

https://www.fchs.ac.ae/En/Pages/ATHS-Average-Score.aspx


 

 شروط قبول اللغة اإلنجليزية : 

احدى الشهادات كمتطلب أساسي  على يجب الحصوللذلك كلية فاطمة للعلوم الصحية ال توفر مرحلة تأسيسية للغة اإلنجليزية ، 

:    للقبول  

   5.0شهادة االيلس :  •

  1100شهادة االمسات :  •

 

 شروط قبول اإلمسات للمواد األخرى  :  

  تخصص الصيدلة : 

  أو  للدخول المباشر للبرنامج 1100االقل )احياء ، كيمياء، فيزياء(  بدرجة ال تقل عن الرياضيات + مادتين علميتين على  •

للدخول للبرنامج في الرياضيات + مادتين علميتين على االقل ) احياء، كيمياء، فيزياء(  900الحصول على درجة ال تقل عن 

.التأسيسي للمواد العلمية   

  800الحصول على إمسات اللغة العربية ال يقل عن  •

 

 التخصصات األخرى ) التمريض ، العالج الطبيعي ، األسعاف والطوارىء ، األشعة والتصوير الطبي وعلم النفس( : 

 للدخول المباشر للبرنامج أو   1100رجة ال تقل عن الرياضيات + مادتين علميتين على االقل )احياء ، كيمياء، فيزياء(  بد •

في مادتين علميتين على االقل ) احياء، كيمياء، فيزياء( للدخول  700في الرياضيات وال تقل عن  800الحصول على درجة ال تقل عن 

 للبرنامج التأسيسي للمواد العلمية .

   إمسات اللغة العربية  إتمام •

 

: تخصص دبلوم مساعد الرعاية الطبية   

 كحد أدنى   900الحصول على إمسات اللغة اإلنجليزية بمعدل  •

 للدخول المباشر للبرنامج  600الرياضيات + مادتين علميتين على االقل )احياء ، كيمياء، فيزياء(  بدرجة ال تقل عن  •

 

 شروط أخرى  :  

 اجتياز المقابلة الشخصية  •

 اجتياز الفحص الطبي  •

 يخضع قبول الطالبة الجراءات داخلية خاصة بالكلية، وال يحق للطالبة مناقشة القرار مع إدارة الكلية  •

،  2022القبول لشهادات الثانوية العامة بما ال يزيد عن ثالث سنوات واألولوية لخريجات سنة لجميع تخصصات البكالوريوس  •

 ( 2020)اقدم شهادة للقبول 

، )اقدم شهادة   2022سنوات واألولوية لخريجات سنة  ستالقبول لشهادات الثانوية العامة بما ال يزيد عن لتخصص الدبلوم  •

   (2017للقبول 

 ة سن 26صات البكالوريوس ولتخصص الدبلوم ال يزيد عن صسنة لتخ 24العمر ال يزيد عن  •

  2022العربية المتحدة القبول تنافسي والمقاعد محدودة والقبول محصور فقط على خريجي لغير مواطني دولة االمارات  •

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األوراق المطلوبة : 

 للطالبة صورة من الهوية اإلماراتيةمع الرقم الموحد أو الفيزا +  سفر الطالبة  صورة من جواز  •

 لألب   صورة من الهوية اإلماراتيةمع الرقم الموحد أو الفيزا +  األب   سفر صورة من جواز  •

 لألم صورة من الهوية اإلماراتيةمع الرقم الموحد أو الفيزا +   سفر األم صورة من جواز  •

  الرجاء إرفاقها بالكامل  -خالصة القيد للمواطنين وأبناء المواطنات  •

 قةصورة طبق األصل من شهادة الثانوية العامة و مصد •

 صورة من شهادة الميالد  •

 “وزارة الداخلية  مستخرجة من “ شهادة حسن سيرة وسلوك •

 صية عدد اربع صور  شخ •

 السجل الدراسي للجامعة السابقة + توصيف المواد المراد معادلتها  •

 الفحص الطبي + التطعيم  •

 )  IBAN) الدولي للطالبات المواطنات الحساب البنكي •

 


