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 رحلتك تبدأ من هنا 
 

طبيةللعمل في كندا كتقني مختبرات رحلتك  كيف يمكنك ان تبدأ  

 

كنداالعمل في   

  

سي اس ام ال اس(. ) CSMLSامتحان شهادة تي( يجب عليك اجتياز ال ام ) MLTتقني مختبرات طبية ـ للعمل في كندا ك

 لتكون مؤهال لخوض االمتحان:توجد هناك طريقتان 
 

 ) ام ال تي( الكندي المعتمد. MLTبرنامج التعليم تكمل بنجاح   .١

 (.ال ايبي ) PLA المسبق التعليمتقييم  من خالل عملية) سي اس ام ال اس(  CSMLSلنيل شهادة االعالن عن التأهل  .٢

 

برامج  جميع ، ان كما تم تحديدها من قبل المنظمون في المقاطعات لبية متطلبات اللغة يجب عليك تفي كلتا الحالتين ، 

SCMLS  اإلنجليزية والفرنسية.باللغتين  فقط  متوفرةوالتقديمات واالمتحانات ام ال اس( ، ) اس سي 
 

 :المسبقتقييم التعليم 

 

      من خالل تقييم التعليم المسبقخارج كندا او/ و لديهم خبرة في العمل تقني المختبرات الطبية الذين اكملوا تعليمهم يجب تقييم 

PLA( قبل اجراء  امتحان )شهادة  بي ال ايCSMLS .)سي اس ام ال اس ( 

 

بإعادة النظر في تعليمك ، تدريبك ، وخبرتك  العملية لغرض معرفة ما اذا كان )بي ال اي(  PLAالتعليم المسبق تقوم لجنة تقييم 

 MLTمقارنة مع ملف الكفاءة الوطنية . ان ملف الكفاءة الوطنية هو النموذج لنظام التعليم الكندي  المطلوبة  لديك مهارات الكفاءة

 تي ( )ام ال 

 

علم الخاليا ل الوراثة السريرية  أو علمل ،لتقنيات المختبرات الطبية العامة بي ال اي( )  PLA المسبقتقييم التعليم يتوفر 

 ذه التقييمات. ه كل منان عملية التقييم متماثلة لالتشخيصي . 

 

    :  الخطوات الواجب اتخاذها 

 

وهناك العديد من الرسوم المطلوبة. اذا كنت مهتما )بي ال اي( وقتا  PLA من الممكن ان تستغرق عملية تقييم التعليم المسبق

لتتفهم بصورة كاملة خذ وقتك الكافي لكل خطوة فانه يمكنك البدء بهذه الخطوات . عملية الحصول على الشهادة الكندية ، بالبدء ب

 اإلنجليزية والفرنسية فقط.باللغتين  متوفرة  المدرجة أدناه وثيقة من الوثائق  كل ما هو المطلوب . 

 

  الفرنسية   اإلنجليزيةالحصول على الشهادة:  وعن اختبار )بي ال اي(  PLAاقرا عن عملية  تقييم التعليم المسبق     .١

  الفرنسية     اإلنجليزيةاس  اي ار تي(:  ) SARTخذ وسيلة الجاهزية للتقييم الذاتي      .٢

 الفرنسية      جليزية اإلنبي سي آر بي( ) PCRBالشخصية ءة اكمل كتيب تقييم الكفا    . ٣

 
 

فى مراحل   بمجرد االنتهاء من إكمال جميع الخطوات الثالث  المذكورة أعاله ، سوف تكون جاهزا لالنتقال للخطوة التالية 

       موقعنا االلكتروني     يعنا االلكترونالرجاء قم بزيارة موق للمزيد من المعلوماتتقييم التعليم المسبق. 
 
 


