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 عدد براءات االختراع
 التي تم تسجيلها
منذ عام 2007

 عدد
المراكز البحثية

 إجمالي أنشطة
 الطلبة لعام
2014/2013

 عدد المنشورات
لعام 2014/2013

 عدد المسابح
األولمبية

إحدى الجامعات       50     التي تأسست قبل       50         عام 

عدد النوادي والجمعيــــــــــــــات
 الطالبية في الحرم الجامعي 

عدد المختبرات العلمية  
في الحرم الجامعـــــــــي

 

تضم طلبة من 59 دولة 
)تشمل دولة اإلمارات(

     150,000+   

60+     

40,000+  

على مستوى دول 
مجلس التعاون 

الخليجي

على مستوى جامعات
 دولة اإلمارات العربية 

المتحدة

على مستوى العالم

كتاب إلكتروني

إلكترونية مجلة 

قاعدة بيانات

تصنيف كيو أس العالمي ###
للجامعات 2014/15

     

حقائق عن جامعة اإلمارات العربية المتحدة

64491258159
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المسجلين حتى عام 
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المدرسون
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 المواطنين
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 الخريجين

57,837
9

نسبة عدد الطلبة المقيمين 
في السكن الجامعي 

77% 

50% 

23% 
 الطالبات

 الطلبة

 الطالب

14,024

 كليات

جامعة وطنية تبلغ مساحة الحرم الجامعي - 80 هكتارًا تأسست عام 1976  
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األستاذة الدكتور/ راث النغر 
عميد كلية الطب والعلوم 

الصحية

كلمة العميد

يتمثل الهدف الرئيسي للكليات الطبية في تدريب وإعداد األطباء والكوادر الطبية واألكاديمية والباحثين 
وذلك لتلبية االحتياجات الصحية الحالية والمستقبيلة في جميع أنحاء العالم. إن المهمة الرئيسية لكلية الطب 

والعلوم الصحية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة هي المساهمة في تثقيف وإعداد األطباء للتدريب المتقدم 
في جميع مجاالت الطب، كما وتتيح  الكلية الفرصة للعديد من االختصاصين  للعمل في بيئة البحوث المكثفة أو 

استكمال الدراسة والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في المجال الطبي، تطرح الكلية عدة برامج  لدراسة 
البكالوريوس، الدراسات العليا، و التعليم الطبي المستمر، والتطوير المهني، والبحوث، باإلضافة إلى تقديم 

وتعزيز الخدمات الصحية والطبية. 

تقع كلية الطب والعلوم الصحية في مجمع توام الطبي بالقرب من حرم الجامعة الرئيسي، وتضم عدًدا من  
المرافق وخدمات الدعم المتميزة، تعتبر كلية الطب والعلوم الصحية من الكليات التي حصلت على تصنيف عالمي 

عاٍل إذ تم االعتراف بها من قبل منظمة الصحة العالمية و المجلس الطبي العام، حصلت برامج البكالوريوس 
والدراسات العليا على االعتراف من قبل مؤسسات في عدة دول مثل الهيئة التعليمية األمريكية لخريجي كليات 

الطب األجنبية باإلضافة إلى الجامعات األمريكية والكندية والبريطانية والكليات الملكية. قمنا بترسيخ شراكات قوية 
مع عدة جامعات في الخارج مثل جامعة أكسفورد، وهارفارد، ولوما ليندا، ومااليا وغيرها.

يعتبر المستوى التعليمي في كلية الطب والعلوم الصحية من أعلى المستويات في المنطقة، حيث يضم هذا  
الحقل األكاديمي نخبة من األساتذة والخبراء المتميزين في مجاالتهم، األمر الذي يمنحك فرصة تطوير  مستقبلك 
المهني  من خالل البحوث الرائدة، حصدت كلية الطب والعلوم الصحية العديد من الجوائز مثل جائزة حمدان ألفضل 

كلية طبية في العالم العربي، كما نال العاملون بالكلية العديد من الجوائز المرموقة ومازالت الكلية تتلقى 
التمويل من وكاالت تمويل عالمية كبرى ووطنية مثل صندوق تيري فوكس و مؤسسة البحوث الوطنية.

تدرك كلية الطب والعلوم الصحية مدى أهمية الصحة العالمية باعتبارها قضية رئيسية في القرن الحادي 
العشرين، ونحن ملتزمون بالمساهمة الفعالة في هذه القضية المهمة على الصعيدين الوطني والدولي، وكن 

واثًقا عند اختيارك الدراسة في كلية الطب والعلوم الصحية بأننا سنعمل جاهدين لتعزيز نموك الفكري والشخصي 
وإعدادك لمواكبة الحياة بعد المرحلة الجامعية.
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المهارات، والمعرفة، والممارسة، 
والكفاءة المهنية، والتعليم، 

وااللتزام بالمواعيد، والمسؤولية، 
والتكيف، والتحفيز، وفريق 

العمل، والخبرة، والمثابرة والعزم، 
والفضول، والتضحية، والتواضع، 

واالعتراف بالجميل، والكرم، 
والتواضع، والصدق، واألخالق، 

وإدارة الوقت هي  إحدى دروس 
الحياة ولكن يتم تدريسها في 

كلية الطب والعلوم الصحية كافة 
بجامعة اإلمارات.

أميرة األحمدي
طالبة طب، السنة الثالثة

في شهر مايو 1984م أعلن سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، الرئيس األعلى للجامعة )آنذاك( عن إنشاء 
كلية الطب والعلوم الصحية. وفي سبتمبر 1986م فتحت الكلية أبوابها للدفعة األولى من الطلبة الذين 

تخرجوا عام 1993م وهم اآلن يزاولون المهنة كأطباء مستقلين.

تضم الكلية نخبة متميزة من   أعضاء هيئة التدريس  المحليين والعالميين والباحثين  الذين تم دعمهم عن 
طريق المنح الخارجية باإلضافة إلى المعيدين المبتعثين للخارج، ينتمي عدد من أعضاء الهيئة التدريسية 

لدينا  إلى أفضل الجامعات العالمية التي الزلت مرتبطة بخريجيها من خالل األبحاث المكثفة.

بلغ عدد أقسام العلوم األساسية في الكلية إلى  6 أقسام )التشريح، وظائف األعضاء، الكيمياء الحيوية، 
األحياء الدقيقة، علم األمراض، علم األدوية( و7 أقسام سريرية )الباطنية، الجراحة، األطفال، طب األسرة، 

النساء والتوليد، الطب النفسي، طب المجتمع وطب األشعة(. يقدم قسم التعليم الطبي االستشارة 
والتدريب والدعم للمناهج الدراسية الطبية، باإلضافة إلى دعم مبادرات التدريب السريري لمرحلة الدراسات 

العليا، وتعّد المكتبة الطبية الوطنية إحدى الموارد القيمة للكلية بأكملها والمؤسسات التابعة لها لدعم 
التدريس والبحث.

تشمل المبادرات الحديثة للكلية إنشاء مركز متكامل للمحاكاة السريرية، ومركز المعاينة والتقييم وقمنا أيضًا 
بتدشين مركٍز للتميز في مجال الصحة الوطنية والعالمية ) مركز زايد للعلوم الصحية(، ونحن بصدد التخطيط 
لتأسيس مركٍز آخر للجينات واألمراض) مركز للطب الجزيئي(. تحرص كلية الطب والعلوم الصحية على مواصلة 

دعمها للدولة كونها إحدى مؤسسات التعليم والبحث والتى تلعب دورًا حاسمًا.

نبذة عن الكلية
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البرامج األكاديمية

برامج البكالوريوس:
بكالوريوس في العلوم الطبية

الدرجات المهنية:
دكتور في الطب

دكتور صيدلة

برامج الماجستير:
يطرح برنامج الماجستير في العلوم الطبية ثالثة 

مسارات: 
مسار علم األدوية السموم �

مسار الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية �

مسار األحياء الدقيقة و المناعة �

ماجستير في الصحة العامة

برامج الدكتوراه:
دكتوراه الفلسفة
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معلومات عن مرحلة البكالوريوس                                                   
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معايير القبول
يحتوي برنامج بكالوريوس الطب على مستويين لاللتحاق

شروط االلتحاق للحاصلين على درجة البكالوريوس
يقتصر القبول في الكلية على مواطني دولة اإلمارات العربية 	 

المتحدة .

شهادة بكالوريوس من جامعة اإلمارات بمعدل 3.0أو أكثر أو ما 	 

يعادلها من أحد المؤسسات المعترف فيها من قبل وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي بالدولة.

الحصول على شهادة اللغة اإلنجليزية ) آيلتس( بمعدل  6 أو ) توفل( 	 

بمعدل 81 أو مايعادله.

النجاح في امتحان القبول لكلية الطب والعلوم الصحية أو اختبار 	 

القبول للكلية الطبية    )MCAT( يختبر هذا  االمتحان مهارات ومعرفة 

المتقدم في  : اللغة اإلنجليزية، الكيمياء العامة، الكيمياء العضوية، 

الفيزياء واألحياء.

اجتياز المقابلة الشخصية لكلية الطب والعلوم الصحية.	 

شروط القبول لطالب الثانوية العامة
يقتصر القبول في الكلية على مواطني دولة اإلمارات العربية 	 

المتحدة .

شهادة الثانوية العامة بنسبة ال تقل عن 85 %.	 

عند تقديم طلب االلتحاق في الجامعة سيتم الحصول على القبول 	 

المبدئي لدراسة الطب، يجب على الطالب إجراء االمتحان الكتابي 

لكلية الطب في بداية العام الدراسي ويشمل اللغة اإلنجليزية 

ومعلومات عامة تتعلق بالمرحلة الثانوية.

بعد القبول يجب على الطالب استكمال متطلبات وحدة المتطلبات 	 

الجامعية العامة والحصول على درجة 150 في امتحان السيبا في 

اللغة العربية، والرياضيات لالحتفاظ بالقبول المباشر إلى كلية الطب.

اجتياز المقابلة الشخصية لكلية الطب والعلوم الصحية.	 

يتطلب النجاح في جامعة اإلمارات العربية المتحدة إتقان اللغتين العربية 

واإلنجليزية، ويلتحق الطلبة المقبولون في الجامعة مباشرة ببرنامج 

البكالوريوس أو برنامج الجامعة التأسيسي، والذي يعد جسر العبور 

الذي يصل بين الثانوية العامة والبرامج الجامعية التي تطرحها الجامعة، 

ويعتمد المستوى الذي ستلتحق به في برنامج الجامعة التأسيسي 

على نتيجة امتحان تحديد المستوى التي ستحصل عليها، حيث تتوفر 

ثالثة مستويات للغة اإلنجليزية ومستويان لكل من المساقات الثالثة 

األخرى وهي: الرياضيات،، واللغة العربية.

للحصول على القبول المباشر في برنامج البكالوريوس يجب على 

المتقدم استيفاء الشروط التالية:

كنت أحلم باالنضمام في كلية الطب والعلوم الصحية  بجامعة 
اإلمارات العربية المتحدة منذ سن المراهقة. وتحقق هذا الحلم. وبكل 

ثقة أستطيع أن أقول  بأنني اتخذت القرار الصحيح. لقد تعلمت الكثير 
من المهارات والمعارف التي ستساعدني في المستقبل. المواد 

التي درستها كانت بمثابة تحديات ومتطلبات باإلضافة إلى أنها ممتعة 
ورائعة، حيث اليمكنني المواصلة بدون مساعدة ودعم أساتذتي، 

وأعلم اآلن أن العمل الشاق هو الطريق إلى مستقبل مشرق.

مي خلفان
طالبة طب، السنة السادسة
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متطلبات التخرج
من متطلبات التخرج في هذا البرنامج هو التمكن من إنجاز 120 ساعة 

معتمدة بنجاح أي ما يعادل ثالث سنوات دراسية، باإلضافة إلى النجاح 

في االختبارات النهائية بمعدل ال يقل عن 2.0. 

وللتخرج من برنامج الدكتواره في الطب يجب على الطلبة النجاح في 

برنامج السنة الرابعة ، وبعد االنتهاء من دراسة البرامج الطبية التمهيدية 

لمدة سنتين يستطيع الطالب الحصول على درجة البكالوريوس في 

العلوم الطبية، كما ويجب على الطلبة أيًضا النجاح في اجتياز االختبار 

التكاملي النهائي الذي يعادل اختبار USMLE الذي يقدمه المجلس 

الوطني للمتحنين الطبيين في الواليات المتحدة األمريكية، واجتياز 

المرحلة األولى من اختبار USMLE )أو ما يعادله( عند اإلنتهاء من دراسة 

المرحلة التمهيدية و المرحلة الثانية في USMLE )أو ما يعادله( أي بعد 

اإلنتهاء من اجتياز الدراسة السريرية.

التدريب العملي
يجب على الطالب إتمام فترة التدريب )سنة االمتياز( بعد التخرج والعمل 

كممارس طبي، ويتم التدريب المكثف لمدة سنة والتناوب خالل العديد 

من التخصصات السريرية مثل طب األطفال، الطب النفسي، الجراحة، 

الطب الباطني، طب األسرة، طب النساء والتوليد وطب األشعة في 

المستشفيات المعتمدة بالدولة.

الفرص الوظيفية
يتيح بكالوريوس الطب الفرص للخريجين عن طريق اختيار المهن الطبية 

التي يرغبون في مزاولتها، يمكنهم العمل كاختصاصيين وأطباء أسرة، أو 

العمل في مهن الصحة العامة باإلضافة إلى العمل كأطباء في الهيئات 

الصحية والوزارات وقطاع القوات المسلحة، كما يمكن للراغبين في 

التدريس وإجراء البحوث التسجيل في برامج الدراسات العليا في الكلية أو 

الدراسة في الخارج والعمل في مجال التدريس.
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اتقان اللغة اإلنجليزية والحصول على:  �

) آيلتس( بمعدل  5.0 	 

أو ) توفل( بمعدل 500/61 أو مايعادله.	 

اجتياز امتحان القبول: الرياضيات، )الجبر والتفاضل والتكامل  �

التحضيري(، اللغة العربية

*طرق التقييم في الكلية معتمدة على المعايير العالمية الختبارات 

األداء مثل اختبار USMLE أو مايعادله- واختبار القبول للكلية الطبية 

واختبار الخروج.

يمأل الراغبون في االلتحاق بالكلية استمارة االلتحاق المعتادة من قسم 

القبول والتسجيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاللتحاق 

بالجامعة، ويمكن الحصول على االستمارة من مدراس الثانوية أو إدارة 

القبول بجامعة اإلمارات العربية المتحدة أو قسم القبول والتسجيل 

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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بكالوريوس العلوم الطبية
يحتوي هذا البرنامج على 130 وحدة معتمدة ويتم دراسة منهج المرحلة التمهيدية في 

أول سنتين، وتليها فترة التدريب والبحث لمدة سنة في العلوم الطبية األساسية والسريرية. 

يساهم البرنامج في إعداد الطلبة لمهنة البحث في المجال الطبي وإستكمال الماجستير 

والدكتوراه باإلضافة إلي توسيع الفرص الوظيفية لديهم.

دكتور في الطب
يقسم منهج دكتور في الطب إلى مرحلتين هما: مرحلة ما قبل الدراسة السريرية وتضم 

)السنة األولى والسنة الثانية( والمرحلة السريرية وتضم )السنة الثالثة والسنة الرابعة( 

 USMLE وكل مرحلة تحتوي على 100 وحدة معتمدة )80 ساعة للمواد و20 ساعة الختبار

أو ما يعادله(، و تشتمل المرحلة ما قبل الدراسة السريرية على ثالث مواضيع تغطى نطاق 

عريض للحاالت المرضية البشرية والمهارات السريرية والتي تدرس بشكل مواز. ويتم تدريس 

مواضيع مثل: التشريح والفيسيولوجيا والوظيفة الطبيعية، باثولوجي )علم األمراض( 

وباثو- فيسيولوجي فحص وتشخيص وقاية من األمراض، علم األدوية والعالج والكيمياء 

الحيوية، وتعتمد المرحلة السريرية على مجموعة من الدورات السريرية اإلجبارية واالختيارية 

والمناوبات بالمستشفى والتي تعتبر بحد ذاتها معادله لمساق. وتركز هذه المرحلة على 

التجارب والتعامل مع المرضى والتعليم السريري.

تتطلب مرحلة الدراسة الطبية اإلدارة الفعالة للوقت والعمل الجاد 
والتفاني، قدم أساتذتي جهودًا للمساعدة في فهم المواد الدراسية 

التي ال أعلم عنها شيئا، وتم تزويدي و إعدادي اآلن بالمعرفة 
والمهارات الالزمة لبدء مرحلة التدريب السريري.

عبدالله الزبيدي
طالب طب، السنة الثالثة
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تطرح كلية الطب والعلوم الصحية برامج ماجستير العلوم الطبية، 

وماجستير الصحة العامة، وبرنامج دكتور صيدلي وبرامج الدكتوراه. 

وهذه البرامج متاحة لمواطني دولة اإلمارات والجنسيات األخرى.

ماجستير العلوم الطبية
تطرح الكلية برنامج الماجستير في العلوم الطبية في 3 مسارات 

أساسية هي:

مسار الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية. �

مسار علم األحياء الدقيقة و المناعة. �

مسار علم األدوية و السموم. �

يسعي برنامج الماجستير في العلوم الطبية إلى تلبية احتياجات 

وتطلعات الطلبة وتلبية احتياجات المؤسسات ذات الصلة في الدولة؛ 

لتطوير الباحثين الذين سيساهمون بمعارف جديدة في التخصصات 

الطبية الحيوية من خالل البحوث والمنح المبدعة، وهذا سيتم عن طريق 

البحوث والتدريبات التي تعد الطلبة إعدادًا جيدا وتوسع معارفهم في 

العلوم الحيوية.

ماجستير الصحة العامة
تم تصميم هذا البرنامج لتلبية متطلبات العاملين في مجال الصحة 

العامة أو في المجاالت المتعلقة بها مثل الصحة الوظيفية ، والصحة 

البيئية، والرعاية األولية أو تعزيز الصحة، كما يعد البرنامج األمثل 

لألشخاص الذين يعملون في منظمات الصحة والرعاية االجتماعية 

كهيئات الصحة، والدوائر الحكومية، و ومزودي الخدمات الصحية مثل 

المستشفيات والعيادات، أو األشخاص الذين يرغبون في شغل وظائف 

في مجال الصحة العامة األكاديمية أو في زيادة المعرفة بالوبائيات 

واإلحصاء الحيوي ألغراض البحث أو لتقييم الخدمات الصحية، تم إعداد 

البرنامج بنظام الدوام الجزئي وال يمكن االنتهاء من دراسة هذا البرنامج 

في أقل من ثالث سنوات، وال يسمح للطلبة في التسجيل في أكثر من 6 

مساقات دراسية خالل الفصل الواحد، وتكون الدراسة من الساعة 08:30 

صباحًا وحتى 17:00 مساًء، ال يناسب البرنامج الطلبة الذين يعملون بدوام 

كامل. 

برنامج دكتور صيدلة
أطلقت كلية الطب والعلوم الصحية هذا البرنامج عام 2010، ويستند 

المنهج على اإلرشادات التوجيهية العامة لمجلس التعليم الصيدلي 

األمريكي. تهدف المناهج األساسية لهذا البرنامج إلى منح الطلبة 

وتزويدهم بسلسلة من الخبرات التعليمية التي تساهم في تأسيس 

كفاءات سريرية مماثلة لطالب برامج دكتور صيدلة في الجامعات 

األمريكية المعترف بها. تستند الخبرات السريرية على التوصيات العامة 

للجمعية األمريكية للصيادلة )اإلكلينيكيين(. 

شروط القبول
سجل دراسي جامعي معتمد من كل مؤسسة تعليمية، يجب أن ترفق 

درجات المواد واألعمال األكاديمية ويسلم مباشرة من قبل الكلية أو 

الجامعة إلى مكتب مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا.
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أما المتطلبات اإلضافية للقبول فهي كالتالي:

ماجستير العلوم الطبيةو ماجستير الصحة العامة
يشترط للقبول في برامج الماجستير أن تتوفر لدى المتقدم المؤهالت 

التالية كحد أدنى:

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معترف بها من وزارة  �

التعليم العالي والبحث العلمي في مجال ذو عالقة بالمجال المعني 

بمجال المتقدم

معّدل تراكمي ال يقّل عن 3 من 4 أو ما يعادلها، في مرحلة  �

البكالوريوس.

درجة ال تقل عن 6 في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما يعادلها في  �

االختبارات األخرى وذلك لجميع التخصصات التي ُتطرح أساسًا باللغة 

اإلنجليزية، وبشرط أال يكون قد مضى عامين أو أكثر من تاريخ الحصول 

عليها من تاريخ التقدم. ويستثني من اختبار اآليلتس: 

الطلبة الذين ُتعتبر اللغة اإلنجليزية لغتهم األصلية والذين أكملوا 	 

شهادتهم في جامعة تقوم بالتدريس باللغة اإلنجليزية في بلد لغته 

األصلية هي اإلنجليزية. 

الطلبة الحاصلين على شهاداتهم من جامعة تدرس باللغة اإلنجليزية 	 

مع حصولهم على 500 على األقل في امتحان التوفل أو ما يعادلها، 

وذلك عند التحاقهم ببرامج البكالوريوس. 

الحصول على درجة ال تقل عن 4 في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما 	 

يعادلها للقبول في برامج الماجستير التي ُتطرح باللغة العربية.

النجاح في اجتياز المقابلة باللغة اإلنجليزية.  �

برنامج دكتور صيدلي
شهادة البكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات أو المؤسسات  �

المعترف به من قبل وزارة التعليم العالي أو من قبل مجلس اعتماد 

التعليم الصيدلي.

الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو الهيئات الصحية في دولة  �

اإلمارات أو من الواليات المتحدة. 

الحد األدنى للمعدل التراكمي 3.0 في المواد األساسية لمناهج  �

الصيدلة، إعفاء المتقدمين ممن لديهم ترخيص صيدلي من أمريكا 

الشمالية، و ممن لديهم ترخيص صيدلي سارٍ من اإلمارات العربية 

المتحدة، و ممن لديهم مهارات كافية للصيدلة السريرية من شرط 

المعدل التراكمي.

درجة ال تقل عن 6 في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما يعادلها في  �

االختبارات األخرى وذلك لجميع التخصصات التي ُتطرح أساسًا باللغة 

اإلنجليزية، وبشرط أال يكون قد مضى عامين أو أكثر من تاريخ الحصول 

عليها من تاريخ التقدم. ويستثني من اختبار اآليلتس: 

الطلبة الذين ُتعتبر اللغة اإلنجليزية لغتهم األصلية والذين أكملوا 	 

شهادتهم في جامعة تقوم بالتدريس باللغة اإلنجليزية في بلد لغته 

األصلية هي اإلنجليزية.

الطلبة الحاصلين على شهاداتهم من جامعة تدرس باللغة اإلنجليزية مع 	 

حصولهم على 500 على األقل في امتحان التوفل أو ما يعادلها، وذلك 

عند التحاقهم ببرامج البكالوريوس. 

الحصول على درجة ال تقل عن 4 في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما 	 

يعادلها للقبول في برامج الماجستير التي ُتطرح باللغة العربية.

إجراء مقابلة باللغة اإلنجليزية مع لجنة قبول البرنامج �

في بعض الحاالت الخاصة قد يتم منح القبول لبرامج الماجستير للحاصلين على 

معدل تراكمي أو درجة آيلتس أقل من الحد األدنى للمتطلبات. 

* تخضع هذه المتطلبات لمعايير القبول العامة لبرامج الدراسات العليا في 

الجامعة ويتم تحديثها بانتظام. للحصول على المزيد من التفاصيل، الرجاء 

زيارة الموقع اإللكتروني.
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الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا 
الرسوم الدراسية الكاملة لبرامج ماجستير العلوم الطبية 57,800 درهم �

الرسوم الدراسية الكاملة لبرنامج ماجستير الصحة العامة 61,400 درهم �

الرسوم الدراسية الكاملة لبرنامج دكتور صيدلة 104,200 درهم  �

متطلبات التخرج 
يجب على طلبة الدراسات العليا إتمام متطلبات التخرج وهي كالتالي:

�  36 الطبية  العلوم  ماجستير  لبرامج  المطلوبة  المعتمدة  الساعات  عدد 

ساعة معتمدة. )التفرغ الكامل لمدة سنتين أو 3سنوات(. 

�  34 العامة  الصحة  ماجستير  لبرنامج  المطلوبة  المعتمدة  الساعات  عدد 

ساعة معتمدة، )التفرغ الجزئي 4-3 سنوات(. 

عدد الساعات المعتمدة لبرنامج دكتور صيدلة 52 ساعة معتمدة)التفرغ  �

الكامل لمدة سنتين أو التفرغ الجزئي لمدة 4 سنوات( 

يجب استكمال المواد المعينة للمسارات بصورة كاملة. �

الحد األدنى للمعدل التراكمي الكلي 3.0 من 4.0. �

برنامج الدكتوراه
دكتوراه الفلسفة 

إجراء  يتبعها  ثم  لسنتين،  تمتد  قد  علمية  دراسة  على  البرنامج  يشمل 

اختبار شامل لتقييم مدى اتساع وعمق معرفة الطالب بتخصصه وكذلك 

الطالب/  منح  سيتم  االختبار  هذا  في  النجاح  وبعد  العلمية،  إمكانياته 

ال  مدة  خالل  واألطروحة  البحث  كتابة  ثم  للترشيح  لتقدم  توصية  الطالبة 

تزيد عن 4 سنوات. 

شروط القبول
درجة الماجستير من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث  �

العلمي في مجال ذو عالقة بالمجال المعني بطلب المتقدم.

الحصول على معدل 3.3 من 4.00 أو ما يعادله لمرحلة الماجستير. �

يعادلها في  � أو ما  األكاديمي  اآليلتس  اختبار  6.5 في  تقل عن  ال  درجة 

االختبارات األخرى، بشرط أن ال يكون قد مضى أكثر من عامين على تاريخ 

الحصول عليها من تاريخ التقدم.

بتقديم  � المتقدمين  يوصى  أعاله،  المذكورة  المتطلبات  إلى  وإضافة 

الدرجة الرسمية المتحان االلتحاق بالدراسات العليا )GRE(-االختبار العام، 

الذي يتم أخذه في االعتبار عند تقييم المتقدمين للقبول أو المنحة.

رسالتان توصية. �

التفاصيل يرجى  للتعديل، ولمزيد من  الذكر  المعايير السالفة  *مالحظة: تخضع 

زيارة الموقع اإللكتروني للجامعة.

الرسوم الدراسية
تستند الرسوم الدراسية لبرنامج الدكتوراه 

2400 درهم لكل ساعة معتمدة.  �

تتوفر المنح الدراسية والزماالت بشكل محدود وتنافسي. �

متطلبات التخرج 
 استكمال 54 ساعة معتمدة  �

النجاح في استكمال المواد واألعمال جميعها. �

الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن 3.0.  �

اجتياز اختبار الترشيح/ الشامل  �

مناقشة األطروحة بنجاح بعد عرضها وتقديمها للعامة وبعد قرار اللجنة  �

المحكمة للرسالة
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تساهم كلية الطب والعلوم الصحية في تحقيق مهمة جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة وأهدافها كونها إحدى المؤسسات األكاديمية الرائدة 

في البحوث العلمية، حيث تستهدف جهودنا البحثية الحالية  القضايا 
الصحية واألمراض ذات الصلة بسكان دولة اإلمارات العربية المتحدة مثل 

أمراض السكري والقلب والجهاز العصبي واألمراض الوراثية والمناعة 
واإلصابات والحوادث وغيرها، و يمكن أن يكون البحث مخبري أو سريري. 

تتوفر مجموعة من المنح البحثية للموظفين األكاديميين، ويتم تشجيع 
أعضاء الهيئة التدريسية أيضا للحصول على منح وطنية وعالمية 

والتعاون مع الباحثين في الخارج في مشاريع متعددة، ويتم تشجيع 
الباحثين من أعضاء كلية الطب والعلوم الصحية في نشر إسهاماتهم 

البحثية في مجالت ودوريات عالمية.

تطرح كلية الطب والعلوم الصحية مجموعة واسعة من 
الفرص للطلبة بهدف تطوير مهارات التعليم في المختبر 

وورش العمل والحلقات الدراسية والبحوث والعمل 
المجتمعي. إن األطباء وأعضاء الهيئة التدريسية ذوي 

خبرات وكفاءة عالية، كما أن المرافق التعليمية ذات 
مستوى عالمي. أرشح الدراسة بكلية الطب والعلوم 

الصحية لمستقبل مهني.

عمر عبدالله شهاب
طالب طب، السنة السادسة
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االستشارات وخدمة المجتمع

ال يقتصر دور الكلية على تقديم الخدمات العالجية 

بالمستشفيات فقط، بل يشمل أيضا الخدمات التثقيفية 

والوقائية على مستوى المجتمع ككل، باإلضافة إلى 

إعداد وتدريب األطباء المستجدين تحرص كلية الطب على 

تقديم الدعم الالزم للمؤسسات الصحية في الدولة مثل 

المستشفيات، ووزارة الصحة، وهيئة الصحة بأبوظبي، 

وهيئة الصحة بدبي، كما ويقوم أعضاء هيئة التدريس 

بالكلية بتوفير الرعاية المباشرة للمرضى بالمستشفيات 

المحلية ويقدمون خدماتهم للمختبرات الطبية والمصانع 

كشركات النفط، وصناعة الطيران وغيرها من المنظمات 

المحلية والدولية. 

قامت الكلية بتأسيس لجنة التدريب المهني العليا والتي 

تتولى مسؤولية تحديد احتياجات المهارات السريرية 

الوطنية وتشجيع تطوير برامج التدريب لتلبية تلك 

االحتياجات وتقديمها كدورات لمهن الرعاية الصحية في 

شكل شهادة ودبلوم وزمالة. 

برنامج التطوير المهني المستمر 
يطرح برنامج التطوير المهني المستمر للطلبة والعاملين 

في مجال الرعاية الصحية واألطباء المقيمين حتى يتسنى 

لهم تنمية معارفهم ومهاراتهم في تشخيص وعالج 

المرضى ومواكبة ما يطرأ من مستجدات في المجال 

السريري من خالل المؤتمرات الدولية والمحلية والندوات 

وورش العمل والحلقات الدراسية، والعيادات السريرية، 

وتدقيق الرعاية السريرية، ودوريات التخصصات العامة 

والخاصة وإسهامات الباحثين في األدب والقراءة. وتعتبر 

كلية الطب والعلوم الصحية جهة معتمدة للتطوير 

المهني المستمر لجميع األنشطة التي تحدث على 

الصعيد الوطني.

اإلمارات للخدمات الصحية
تأسست اإلمارات للخدمات الصحية التابعة لكلية الطب 

والعلوم الصحية بجامعة اإلمارات العربية  في يونيو عام 

2010 وتم ترخيصها من قبل هيئة الصحة في أبوظبي 

ويتمثل نشاطها في تقديم الخدمات االستشارية العلمية  

والسريرية، والرعاية الصحية وإدارة المستشفيات، 

وتوظيف ونقل الموظفين الطبيين وتطوير المهن الطبية 

) CME/CPD ( باإلضافة إلى العديد من دورات المهارات 

الطبية.

اتخذت اإلمارات للخدمات الصحية مبنى كلية الطب والعلوم 

الصحية مقرًا لها، وتضم حاليا ثمانية وستون طبيبًا مرخصًا 

للعمل من قبل اإلمارات للخدمات الصحية.

تتضمن األنشطة السابقة والحالية لإلمارات للخدمات 

الصحية على التالي:

تنمية وتطوير المهارات المهنية والتدريبية �

تقييم المهارات المهنية والكفاءة �

توظيف وتوزيع االختصاصيين واألطباء والخبراء التقنيين �
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لماذا تختار جامعة اإلمارات العربية المتحدة؟

2

3

4

االمتياز1
تركز "أجندة االمتياز" التي تزخر بها جامعة اإلمارات العربية المتحدة على جودة العملية التعليمية لكافة الطلبة، إذ تضم الجامعة نخبة من أعضاء 

الهيئة التدريسية في الدولة، مع امتالكها ألكثر التكنولوجيا تقدمًا في المنطقة، والمرافق األكثر تطورًا وجاذبية في العالم، حيث أن عزم الجامعة 

الشديد نحو االمتياز يضمن حصولك على درجة علمية معترف بها محليًا ودوليًا، ويدفع إلى إعدادك اإلعداد األمثل للنجاح المهني والشخصي.

االعتراف الدولي
إن الشهرة العالمية لجامعة اإلمارات العربية المتحدة، والقدرات الوظيفية لخريجيها، وإنتاجية أبحاثها العلمية؛ ضمنت حصولها على مكانة مرموقة 

بين مصاف جامعات العالم،  حيث تبوأت المركز الخامس عربيًا، والمركز 370 عالميًا، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وفقًا لتصنيف مؤسسة )كيو إس( 

البريطانية العالمية في التعليم والبحث العلمي، كما جاءت ضمن أفضل 50 جامعة في العالم ممن يقل عمرها عن 50 عامًا. 

توظيف الخريجين
تم تصميم البرامج األكاديمية بالتنسيق مع أصحاب العمل، األمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على خريجي الجامعة من قبل المؤسسات الحكومية 

الخبرة  الخريج في  يثبت كفاءة  البحثية، مما  والتجارب  العملي  التدريب  تتضمن  بل  النظرية فحسب،  المعرفة  البرامج على  تقتصر هذه  والخاصة، وال 

التطبيقية والمهارة العملية التي يستلزمها سوق العمل، عالوًة على تزويد خريجي الجامعة بشبكة من العالقات المتينة المؤصلة في عملية البناء 

الوظيفي.

بيئة تعليمية مساندة
توفر جامعة اإلمارات العربية المتحدة الدعم الالزم لنجاح الطلبة، وتشتمل الخدمات المساندة للجامعة على )اإلرشاد - والرعاية الصحية - الدعم الفني 

لتكنولوجيا المعلومات - مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة - الخدمات الوظيفية - المساعدات المالية - خدمات الطلبة الدوليين - خدمات الخريجين - 

مركز النجاح الطالبي – ومجلس اتحاد الطلبة(، وبعيدًا عن الصعوبات التي ستواجهك في مسيرتك التعليمية؛ ستجد إلى جانبك مشرفًا أو مستشارًا أو 

مرشدًا يمد لك يد العون، فضالً عن وجود مرشد أكاديمي لمساعدتك في اتخاذ القرارات واالختيارات الهامة التي قد تواجهها في طريقك نحو تحقيق 

نجاحك األكاديمي والمهني.  
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6

7

8
9

بيئة معيشية مفعمة بالحيوية
ال يقتصر هدف الجامعة على توفير مؤهالت علمية متميزة للطلبة فحسب، وإنما ضمان االستمتاع بالعملية التعليمية، إذ يتوافد الطلبة من أكثر من 50 

دولة حول العالم، لذلك ستستمتع بالتفاعل والتعلم من خلفياتهم الثقافية المختلفة، كما ستزودك الجامعة بمجموعة كبيرة من النشاطات الالصفية 

والخبرات الحياتية التي ستثري تعليمك الجامعي، باإلضافة إلى وجود أكثر من 50 ناٍد طالبي، مما يوفر فرصًا ال محدودة إلقامة الصداقات واالستمتاع 

بعيدًا عن المحاضرات، وكل ذلك يتم في حرٍم جامعي ُيَمثُِّل مجتمعًا حقيقيًا، يتوفر به العديد من المقاهي والمطاعم والمتاجر والمرافق المصرفية 

والسكنية الحديثة والمرافق الرياضية والترفيهية المتميزة.

حرم جامعي رائع
أبحاث متخصصة، وبنية تحتية لشبكة متطورة  بين جنباته مساحات مخصصة لمراكز  للجامعة صرحًا معماريًا حديثًا، يضم  الجديد  الجامعي  الحرم  يشكل 

غنية  مكتبة  وجود  مع  التدريسية،  الجودة  لرفع  التعليمية  والتقنيات  المعدات  بأحدث  مجهزة  ومختبرات  دراسية  وقاعات  المعلومات،  تكنولوجيا  من 

بمختلف الموارد اإللكترونية والمطبوعة، إضافًة إلى النوادي الرياضية التي تحتوي على أحدث المعدات الرياضية بمواصفات عالمية، فضالً عن المسابح 

األولمبية ومالعب كرة السلة والتنس األرضي وتنس الريشة وغيرها.

أبحاث تواكب العصر
المعرفة فحسب، بل تقوم كلياتها  الدولة،  وال يقتصر دورها في نقل  الرائدة في  البحثية  الوطنية  الجامعة  المتحدة  العربية  تعتبر جامعة اإلمارات 

ومراكزها البحثية بخلق المعارف الجديدة، وتطوير طرق عالجية جديدة للسرطان، واكتشاف تقنيات جديدة لتلبية االحتياجات العالمية من الطاقة، والبحث 

عن تقنيات جديدة لزيادة المحتوى العالمي من الغذاء، هذا في ظل اكتشاف خبراؤها في التاريخ واآلثار معلومات جديدة عن تاريخ وإنجازات وثقافة 

الشعوب في هذا الجزء من العالم،  وكأحد طلبة الجامعة ستتاح لك فرصة العمل جنبا إلى جنب مع أعضاء هيئة تدريس وباحثين معروفين عالميًا في 

هذه المشاريع المتميزة.

الخدمة المجتمعية
المشاركة  خالل  من  للوطن  الجميل  رد  على  والموظفين  الطلبة  تشجع  إذ  المجتمع،  تجاه  وطنية  بمسؤولية  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  تقوم 

المجتمعية والخدمة العامة واألبحاث، وتساعد في الوقت ذاته على االتصال بالمؤسسات التطوعية وخدمة المجتمع التي تتوافق مع ميول الطلبة 

واهتماماتهم.  

االختيارات
ال توجد جامعة في الدولة تقدم االختيارات األكاديمية المتنوعة التي توفرها جامعة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تقدم الجامعة أكثر من 63 برنامجًا 

في البكالوريوس، و67 برنامجًا في الدراسات عليا، والتي تشمل عليها تخصصات برامج كليات )العلوم اإلنسانية واالجتماعية – العلوم – التربية – اإلدارة 

واالقتصاد – القانون – األغذية والزراعة – الهندسة – الطب والعلوم الصحية – تقنية المعلومات(، إذ تمتاز العديد من تلك البرامج بالتفرد، ويطرح الكثير 

منها في مجموعة استثنائية من التخصصات المزدوجة،  ومهما كانت اهتماماتك ومواهبك وأهدافك؛ فإن الجامعة توفر لك البرنامج الذي تصبو إليه.
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مكتب العميد
كلية الطب والعلوم الصحية

العين، اإلمارات العربية المتحدة
ص . ب: 17666 العين

 هاتف: 
فاكس: 

dean.fmhs@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني
www.uaeu.ac.ae :الموقع اإللكتروني

مكتب مساعد العميد
لشئون البحث العلمي والدراسات العليا

كلية الطب والعلوم الصحية
جامعة اإلمارات العربية المتحدة

مجمع توام
ص . ب: 17666 العين

هاتف: 
فاكس:

عمادة القبول والتسجيل )إدارة القبول(
جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
العين ، اإلمارات العربية المتحدة 

ص.ب 15551
الهاتف: 971-3-7134355+

الفاكس: 971-3-7634989+
undergradadmissions@uaeu.ac.ae : البريد اإللكتروني

postgradadmissions@uaeu.ac.ae

+971 3 713 71826
+971 3 767 20011

+971 3 767 2001
+971 3 713 7115

االتصال بنا

مكتب مساعد العميد لشئون الطلبة
كلية الطب والعلوم الصحية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
مجمع توام

ص.ب: 17666 العين
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 97137137130+  
الفاكس: 97137672001+






