
طب ا�مراض الباطنية
الطب النفسي

طب القلب وا�وعية الدموية 
طب ا�ورام – العالج ا�شعاعي 

طب ا�شعة التشخيصية
الطب النووي  

طب وجراحة العيون 
طب المختبرات 

أمراض الجهاز الهضمي 
الطب الفيزيائي

طب إعادة التأهيل 
تخصصات طب ا�سنان 

طب ا�مراض المناعية
الطب المهني 

طب ا�مراض السريرية وا�نسجة

طب الغدد الصماء 
طب الحساسية والمناعة
طب علم ا�حياء الدقيقة

طب أمراض الكلى 
الجراحة التجميلية 

طب ا�سرة
طبيب عام 

طب ا�مراض الجلدية 
طب ا�سنان العام 
طب علم الجينات

الطب الشرعي

أولويات التوطين ل¢طباء في أبوظبي
Physician Emiratization Priorities in Abu Dhabi

يوضح الجدول أدناه تخصصات أولويات التوطين الخاصة با�طباء حيث تم تصنيفها وفقا ل¢همية والحيوية وذلك لقطب المزيد من الطلبة الدارسين تجاه التخصصات 
المصنفة أولوية أولى للتوطين.

�The below chart shows the Emiratization Priorities of Abu Dhabi’s Healthcare sector’s physicians ranked strategically according to criticality and importance; 
to direct the pool of talented future supply of workforce into joining the highly needed specialties for Nationals. 

Priority ا�ولوية Priority3 ا�ولوية Priority2 ا�ولوية 1

Surgical Specialities  

Anaesthesiology  

Emergency Medicine  

Intensive/Critical Care Medicine�

Obstetrics & Gynaecology  

Radiology   

Pathology  

Pediatrics  
Orthopedics  

Orthopedic Surgery  

Neurology & Neurosurgery  

Hematology  

Oncology 

Oral Maxillofacial  

Urology  

Otolaryngology  

Audiology  

Neonatology 

تخصصات الجراحة
طب التخدير
طب الطوارئ

طب العناية المركزة والحرجة
طب أمراض النساء والوالدة

طب ا�شعة
طب علم ا�مراض

طب ا�طفال
طب العظام

 عمليات العظام
طب ا�مراض العصبية

طب أمراض الدم
طب ا�ورام

جراحة الفم والوجه والفّكين
جراحة المسالك البولية

جراحة ا�نف وا�ذن والحنجرة
طب السمعيات

طب الخّدج

Internal Medicine

Psychiatry

Cardiovascular Disease

Radiation Oncology

Diagnostic Radiology

Nuclear Medicine

Ophthalmology

Laboratory medicine 

Gastroenterology

Physical Medicine 

Rehabilitation

Dentistry Specialties

Immunology

Occupational Medicine

Anatomic and Clinical Pathology  

 

 

  

Endocrinology

Allergy and Immunology

Medical Microbiology

Nephrology

Plastic Surgery

Family Medicine 

General Practitioner 

Dermatology

General Dentistry 

Medical Genetics 

Forensic Medicine 
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Respiratory Therapy

Anesthesia Technology

Cardiovascular Technology

Perfusionist

Speech Therapy

Clinical Psychology 

Audiology

Central Sterile Services 

Emergency Medical Technicians
(EMT)/Paramedics

Medical Imaging

Physiotherapy

Occupational Therapy

Renal Dialysis 

Clinical Pharmacists 

عالج الرعاية التنفسية 
تقني تخدير 

تقني القلب وا�وعية الدموية 
تقني إرواء القلب 

معالج النطق 
معالج نفسي طبي 

تقني سمعيات
فني تعقيم 

مسعف

تقني ا�شعة

العالج الطبيعي

معالج وظيفي

غسيل الكلى 
صيدالني  

Electro-neurodiagnostic

IN-Vitro Fertilization

Nuclear Medicine

Medical Laboratory Sub Specialities

Neurodiagnostics

Radiology

Radiotherapy

Embryology

Podiatry

Prosthetics & Orthotics

Physician Assistant

تقني التشخيص الكهروعصبي 
تقني علم ا�جنة 

تقني الطب النووي 
 تخصصات المختبرات الطبية 

التشخيص العصبي 
التصوير ا�شعاعي 

العالج ا�شعاعي 
تقني علم ا�جنة 

معالج القدمين 
ا�طراف الصناعية والتراكيب المقومة

مساعد طبيب 

اخصائي علم النفس  
الفيزياء الطبية 

تقني تغذية سريرية 
اخصائي خدمة اجتماعية 

ضابط تثقيف صحي 
مرشد ا�مراض الوراثية 

فني تجبيس 
مقوم بصر 

صيدالني
الخدمات الطبية المساندة لطب ا�سنان 

منسق زراعة ا�عضاء 
فني طب العيون 

أولويات التوطين لتخصصات الخدمات الطبية المساندة في أبوظبي
 Allied Health Emiratization Priorities in Abu Dhabi

يوضح الجدول أدناه تخصصات أولويات التوطين الخاصة بالخدمات الطبية المساندة حيث تم تصنيفها وفقا ل¢همية والحيوية وذلك لقطب المزيد من الطلبة 
الدارسين تجاه التخصصات المصنفة أولوية أولى للتوطين.

The below chart shows the Emiratization Priorities for Allied Health Workforce of Abu Dhabi’s Healthcare sector ranked strategically according to criticality 
and importance; to direct the pool of talented future supply of workforce into joining the highly needed specialties for Nationals. 

Priority ا�ولوية Priority3 ا�ولوية Priority2 ا�ولوية 1

Psychology

Medical Physics

Clinical Dietetics

Social Worker

Health Educator 

Genetic Counselor

Cast Technician 

Orthoptic

Pharmacist

Dental Clinical Support

Transplant Coordinators 

Ophthalmic Tech
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أولويات التوطين لتخصصات التمريض في أبوظبي
 Nursing Emiratization Priorities in Abu Dhabi

يوضح الجدول أدناه تخصصات أولويات التوطين الخاصة بتخصصات التمريض حيث تم تصنيفها وفقا ل¢همية والحيوية وذلك لقطب المزيد من الطلبة الدارسين تجاه 
التخصصات المصنفة أولوية أولى للتوطين.

The below chart shows the Emiratization Priorities for Nursing Workforce of Abu Dhabi’s Healthcare sector ranked strategically according to criticality and 
importance; to direct the pool of talented future supply of workforce into joining the highly needed specialties for Nationals. 

Priority ا�ولوية Priority2 ا�ولوية 1

Registered Nurse

Specialty Nurse

Intensive Care

Neonatal Intensive Care

Operation Room 

Accident & Emergency

Mental Health 

Infection Control 

Anesthesia Nurse

Dialysis Nurse

Cardiac Intensive Care

Registered Midwife 

 

ممرض مسجل
ممرض مختص 

ممرض العناية المركزة 
ممرض عناية مركزة حديثي الوالدة

ممرض غرفة العمليات 
ممرض الحوادث والطوارئ 

ممرض الصحة العقلية 
ممرض مكافحة العدوى 

ممرض تخدير 
ممرض غسيل كلى 

ممرض العناية القلبية المركزة
قابلة مسجلة 

Home Health Care

School Nurse 

ممرض الرعاية المنزلية 
ممرض مدرسي 
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